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 مقـــــدمـــــــــــة
  

اء الذي تنتمي إلیه یفضي ــــر المستوي أو الفضــــزل عن تأثیــــة أي نقطة بمعـــــاد بأنه یمكن دراســـــــاالعتق
 ةوبالقیاس مع ذلك فإنه یصعب دراسة أي ظاهر  ،ون بعیدة كل البعد عن حقیقة هذه النقطةكإلى نتائج قد ت

. وتنشط فیه بمعنى آخر النظام الكلي الذي تنتمي إلیه وامل المحیطة بهاــــــبمعزل عن تأثیرات الظواهر والع
ددة ـــات محــــدون إلى تبني فرضیـــن یعمـــاهرة فإن الباحثیـاد كل ما هو محیط بأي ظــالستحالة تحدید أبع ار ــــونظ

ل ـــــــراد دراستها وبذلك یسهل علیهم التحلیــــاهرة المعلى الظأثیر التي یمكنها التاألهم العوامل ما یرونه ول ــــــــح
  . ا في إطارها الكلي أو العامـــــائج جزئیة یصعب وضعهــــنت قد یوصلنا إلىإال أن ذلك  ،اطــــــواالستنب

د منهم ــــــــن والدارسین، فالعدیـــــمن قبل الباحثی مماثال الظواهر التي تعرف تعامالرها من ــــافسة كغیـــــالمن
 ــــــةأو الداخلیة الخارجیة ـــرات البیئـــد متغیــــل عام وأحــــط بین المنافسة بشكــــات التي تربـــر على الدراســــــیقتص

، اـــات بیئتهـــــمكونمختلف اشئة بینها وبین ــــات النــــنسیج متشابك من العالق ر ضمنــافسة تظهـــم أن المنـــــــــــــــرغ
إلى مكوناتها  تفصیلهاطلب تتدة واحدة لكونها هي األخرى ــــافسة كوحـــكما أنه من غیر الممكن التعامل مع المن

          مایكـــل بورتــــرمتعددة كما أوضح ذلك التعامل مع المنافسة على أساس أنها قوى . األساسیة
"Michel Porter "أین ساهم بنموذجه لقوى المنافسة التي یرى "الخیارات اإلستراتیجیة والمنافسة" :في كتابه ،

المنافسون المحتملون، المنتجات البدیلة، القوة التفاوضیة للعمالء، : اسیة هيــــوى أســـــــــبأنها تتكون من خمس ق
ق ــــار الضیــــالتي تعبر في الحقیقة عن اإلط ن في القطاعو المنافس: م قوةـــالتفاوضیة للموردین، وأهوة ــــــالق
ة لنفس ـــوموجه ةــــمتماثل اتــــاط وبآلیــــس النشــــالمؤسسات التي تزاول نف في المفهوم التقلیدي، بمعنىة ـــــــــــــلمنافسل

    . وقــــــــالس
      أكثر إلى الواقع االقتصادیة االقتصاد الصناعي تقریب النظریاتفي المختصون ون ــــالباحثاول ــــح

القطاعي ومنه إلى المستوى المستوى من المستوى الكلي إلى من خالل دمج مختلف المتغیرات التي تتسلسل 
 ل فریدریـكمـایك، الذي أضاف له المفكر "S-C-P"أداء - سلوك- هیكل: من خالل النموذجالجزئي 

ا ضاف بعدا ،"هیكل السوق الصناعي واألداء االقتصادي: "في كتابه "Michel Fréderic Scherer"شیـرار
: للثالثیةأخذ موقعها قبل الهیكل في النموذج التقلیدي الشـــروط القــــاعدیة للصنـــاعة التي ت: آخر للتحلیل هو

هي المحدد لإلطار العام لمختلف العوامل اعتبار أن الشروط القاعدیة للصناعة ب ،أداء -وكــــسل -لـــهیك
     أداء - سلــــوك - هیكـــل: والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الثالثیة والمتغیرات التي یرتكز علیها هیكل السوق

العـــام، وجانبي العرض المحیــط : اور أساسیةـــ، والتي تندرج ضمن ثالث محمن خالل العناصر المكونة لها
ة ــــواهر الظرفیــالظ الدولة والسوق، مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،: ام یتضمنــــــــط العـــــالمحیف .والطلب
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ف، التكنولوجیا، ـــــالیــــل التكــوج، طبیعة المؤسسات، حواجز الدخول، هیكـــــطبیعة المنت: رض یتكون منــــــوالع
سوق، /مدة حیاة المنتوج، مرونة السعر، العالقة منتوج: ــــبــ ب فیتحددـــــأما الطل ،)المواد األولیة(خالت المد

  .المحددات الدوریة والموسمیة، طرق الشراء
  

لتركز أغلب  انظر  في األدبیات االقتصادیة روط القاعدیة للصناعة من المواضیع التي تم إهمالهاــالش 
 تنطوي علیهاأداء رغم األهمیة التي -سلوك-هیكل :الدراسات على العالقات القائمة بین محددات الثالثیة

  وعلیه فإننا من خالل هذه الدراسة سنعمل على معالجة  .الشروط للصناعة كأساس لتحدید أبعاد الثالثیة
  : من خالل محاولة اإلجابة عن اإلشكالیة التالیةالمنافسة في القطاع ودراسة الشروط القاعدیة للصناعة وتأثیراتها 

 

  مـا هي اآللیــــات التي یمكن من خاللها تتبــــــع تأثیــــــرات الشــــــروط القـــــاعدیة للصنـــاعـــة
 على المنافســـــة في القطــــــاع؟ 

  

   :قمنا بتبسیطها إلى تساؤالت فرعیة تنبثق عنهابغیة تسهیل اإلجابة عن اإلشكالیة السابقة فإننا 
 وفیما تتمثل؟ مـا المقصـود بالشـروط القـاعدیة للصناعة؟  -
 فیما تتحدد مالمح دراسة المنافسة في القطاع؟  -
 وما هي آلیتها؟ فیمـا تظهـر أهم تأثیـرات الشـروط القـاعدیة للصناعة على المنافسة في القطاع؟  -
        علــــى المنافســــةشـــرط بشــــكل مســــتقل عـــن بــــاقي الشــــروط القاعدیـــة هــــل یمكــــن تحدیــــد حجـــم تــــأثیر كــــل  -

 وأكثرها تأثیرا؟ في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر؟
 

تدخل هذه الدراسة ضمن الدراسات االقتصادیة في مستوى التحلیل القطاعي أو ما یعرف بالمیــــزو 
"MESOECONOMIE"،  الشروط القاعدیة للصناعة التي تظهر في المستوى الربط بین ألنها تقوم على

المستوى  راتـــــتتبع تأثیالتي تظهــر في المستوى الجزئي ما یعني اع ــــة في القطـــــالمنافسول إلى ــــالكلي للوص
یة، التي تعنى بسلوكات على البحوث والدراسات اإلستراتیجلذلك فإن دراستنا ترتكز  الكلي على الجزئي،

االقتصادي  باألداءوممارسات المؤسسات المتنافسة، وبهیاكل السوق التي تنتمي إلیها، والتي تتأثر هي األخرى 
وألن دراستنا تسعى لتحدید آلیات تأثیر أحد أهم المتغیرات المتعلقة باالقتصاد الصناعي في مختلف . امـــــــــالع

  .سة تنتمي بالضرورة إلى موضوعات االقتصاد الصناعيالدرا ها، فإن هذــــأبعاده
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ــــة فـــي كونهـــا محاولـــة للربــــــــــة الدراســـــــــتكمـــن أهمی ادیة، ـط بـــین الجوانـــب الكلیــــة والجزئیــــة للدراســـات االقتصــــــــ
العـــرض جـــانبي العامـــة و وذلـــك لكونهـــا تنطلـــق مـــن الشـــروط القاعدیـــة التـــي تتعلـــق بـــالمتغیرات االقتصـــادیة الكلیـــة 

ـــوالطلــب، والت ـــدرج بالتحلیــل للوصــول إلــى المســتوى الجزئــي أي إلــى تــأثیر هــذه الشــروط علــى المؤسســة وتبعـــــــ ات ـــــ
ــــك علــــى ســــلوكها، بالتــــالي فهــــذه الدراســــة محاولــــة لوضــــع            دــــــــــلتتبــــع آلیــــات التــــأثیر للوصــــول إلــــى تحدی إطــــارذل

  .المنافسة في القطاع أداءلى النتائج المطلوبة في مستوى أي الشروط التي یمكن تحریكها للوصول إ
  

تأخذ هذه الدراسة أهمیة أخرى من جانبها التطبیقي، كونه یتعلق بقطاع حدیث النشأة في الجزائر وسریع 
النمو في نفس الوقت، مما یدعونا إلى دراسته بشكل أوسع، خاصة وأن هذه الدراسة قد تمكننا من الفهم األوضح 

بمختلف مكوناته والوقوف على الشروط التي تضمن المنافسة العادلة، والمستویات األعلى للكفاءة للقطاع 
ق ــــــــــاعدیة وفـــروط القـــوذج لتحدید آلیات التأثیر قد تمكننا من تعدیل الشـــــة، كما أن محاولتنا لوضع نمـــــوالفعالی

لهذه الدراسة أهمیة تنبع في جانبها النظري ألنها محاولة  .القطاعما تستلزمه الحاجة في مستوى المنافسة في 
 . للدمج بین معارف من مجاالت اقتصادیة مختلفة

  

اآللیات التي تتضمن تأثیـرات الشـروط القاعدیـة  وأ تحدیـد المساراتدف من خالل هذه الدراسة إلى ـــــنه
اعدیـة ـــروط القــــالمنافسین في القطاع عند تغییر الشتحدیـد ممارسات على المنافسة في القطاع، و للصناعة 

ترقیـة و  عــرفب لمتخذي القرار تسمحالتي ات ــــــكیفیبعض التقدیم توضیحات عن حاولـة ، ومـرـــــونتائج ذلك التغیی
  .ومستوى تنافسیة القطاع ككل مستوى المنافسة في القطاع

  

دخل في مجال االقتصاد الصناعي والدراسات باب أهمها أنها تاختیارنا لهذا الموضوع جاء نتیجة لعدة أس
ولرغبتنا الخاصة في معالجة مثل هذه المواضیع كما أننا نعتقد اإلستراتیجیة التي هي من ضمن اختصاصنا 

لبحث  الموضوعیـةاألسباب عن ، أما مستقبال بأنها ستكون فرصة لمعالجة أبحاث أكثر تعمقا في هذا المجال
هذا الموضوع فتعود لقلة الدراسات التي تتناول الشروط القاعدیة للصناعة وحتى الدراسات التي تتناول التحلیل 

ألهمیة التي ینطوي ل اونظر  .أو حتى تلك التي تربط الشروط القاعدیة للصناعة بالمنافسة في القطاعالقطاعي 
  . علیها هذا البحث في البعدین النظري والتطبیقي

  

، على أننا سنعتمد على بعض 2011و 2000الفترة الممتدة بین سنتي ب الزمنيدراستنا  مجال دتحــــــدی
 یتعلقا ألهمیتها في الدراسة أما البعد المكاني فهو د خارج البعد الزمني المذكور نظر المؤشرات التي تمت
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ل المتحكمة ــــــوبالشروط القاعدیة له التي تغطي بدورها العوام اتف المحمول في الجزائرـــــاع الهــــــبقط ادــــــــــــتحدی
  . في هذا القطاع في الجزائر

  

تقوم هذه الدراسة على الوصف والتحلیل للعدید من المتغیرات، متتبعین في ذلك منهج اإلقتصاد الصناعي 
        ) اتـــــــاالستراتیجی(وك ـــلل فالســــ، الذي ینطلق من الشروط القاعدیة للصناعة إلى الهیكالمتعارف علیه

وبذلك فقد اعتمدنا على المنهج . مستوى تحدید السلوكات عندتنتهي  تنادراسحدود ه إلى األداء على أن ـومن
           الجانب التطبیقي للدراسة اعتمدنا أما  .الوصفي التحلیلي لكونه المنهج األنسب لمثل هذه الدراسات

العینـة، بسبب تشعب الدراسة وتعدد حتى  ح الشامـل أوــا لصعوبـة االعتماد على المسالحالـة، نظر دراسـة على  فیه
المالحظة، المقابلة، : لذلك فإنه سیتم استعمال العدید من تقنیات جمع المعلومات وتشابكها،عناصرها ومؤشراتها 

  .المختلفة تحلیل الوثائق والسجالت والبیانات اإلحصائیة
  

هذه الدراسة العدید من الصعوبات في شقیها النظري والتطبیقي، فالجانب النظري یكتسي صعوبة تواجه 
وعدم وجود أبحاث أو دراسات تشیر إلى اآللیات  من قلة المراجع التي تتناول موضوع الشروط القاعدیة للصناعة

دیة ـــــروط القاعـــــالمكونة للش أو التأثیرات الممكنة بصورتها اإلجمالیة، من جهة أخرى صعوبة تحدید العناصر
ل والمنافسة ــــوانب مع محددات الهیكـــــا فیما بینها وحتى تداخلها في بعض الجـــــا وتشابكهــــاعة وتداخلهــــللصن

الجانب تكتنف صعوبات التي ال. المنافسة في القطاعوتحلیل ا تظهر بعض الصعوبات التي تطبع دراسة ــــكم
ق ـــــالتي تتعل تكنولوجیات اإلعالم واالتصال تتعلق بكون القطاع محل الدراسة یعد من قطاعات للدراسةالتطبیقي 

ع ـــــــة التي یتمتـــــخصوصیلال لــــــعلى هذا المج اـــواسع اــــالتي تتطلب اطالعر من المتغیرات التكنولوجیة ـــــبالكثی
المتعاملین المنافسین أو عن المنافسة الشدیدة التي یتمیز بها مما جعل  اعد ،والتغیر السریع الذي یتمیز به بها
یضاف لما سبق الصعوبات . المعلومات التي كانت لتساعد في إنجاز الدراسة الكثیر منعون عن تقدیم نیمت

      الخاصة بصعوبة الفصل بین بعض المتغیرات وتأثیراتها وهي الصعوبة التي امتدت من الجانب النظري 
  . إلى التطبیقي

  

  : أساسین إلى جزئینهذه  حسب ما یتماشى مع طبیعة متغیراتها التي تتسم بالتعقد دراستنا  قسمنا
   :قسمناه بدوره إلىنظري الجزء ال



 مقدمـــــة
 

 ه 
 

دراسة الشروط القاعدیة بالظواهر المرتبطة : الشروط القاعدیة للصناعة الذي تطرقنا فیه إلى: أوال
إلى الشروط  لطلباالقاعدیة للصناعة ومكوناتها، من شروط عامة والشروط المتعلقة بللصناعة، مفهوم الشروط 

  .الخاصة بالعرض
  

مختلف المفاهیم المتعلقة بالمنافسة والمصطلحات القریبة : المنافسة في القطاع التي تناولنا فیها: ثانیا 
دراسة النماذج المتعلقة و یاتها ومؤشراتها، المساهمة في تطور المنافسة، مستو منها، النظریات والمقاربات الفكریة 

واالستراتیجیات  اإلستراتیجیةبتحلیل قواها، مع التركیز على محددات دراسة المنافسة في القطاع، والمرونة 
لعالقة بین الشروط القاعدیة بعض مؤشرات االنظریات الموضحة لجملة من القاعدیة، لنصل في األخیر إلى 

  .القطاع كمحاولة منا لرسم العالقة بین المتغیرینللصناعة والمنافسة في 
  

الخاص بدراسة تأثیرات الشروط القاعدیة للصناعة على الهاتف المحمول في الجزائر  التطبیقي زءالج
  :إلى قسمین بدورهقسمناه  ،2000/2011خالل الفترة 

  

: حیث تعرضنا فیه إلى ،هور ــــتطمؤشرات  اإلطار العام لدراسة قطاع الهاتف المحمول في الجزائر و :أوال
اع الهاتف ـــــاهیة قطــــــم: كال من التطرق إلى من خالل ،اإلطار العام لدراسة قطاع الهاتف المحمول في الجزائر

، لهاتف المحمول في الجزائرفي قطاع المنافسة الممثلة للقوى ا، تحلیل ، نشأته وتطورهالمحمول في الجزائر
المتعاملون، : أهمهامن خالل جملة من المؤشرات،  القطاع في مختلف جوانبه، إلى التطورات التي عرفهاإضافة 

  . المشتركون، رقم األعمال، تنافسیة القطاع
  

، الذي حاولنا تأثیر الشروط القاعدیة للصناعة على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر: ثانیا
على المنافسة واآللیات التي اتبعها كل شرط من الشروط تأثیرات الشروط القاعدیة للصناعة من خالله تحلیل 

: محاور األساسیةثالث إلى  خالل فترة الدراسة، باالعتماد على تقسیمهافي قطاع الهاتف المحمول في الجزائر 
  .ةحو ر طملا اإلشكالیة نع اإلجابة نم نكمتن ىتح ،تأثیر المحیط العام للصناعة، تأثیر العرض، تأثیر الطلب
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  :لشروط القاعدیة للصناعةا: أوال
 

الشروط القاعدیة للصناعة من الظواهر االقتصادیة التي یصعب دراستها نظرا للحداثة النسبیة للدراسات 
 لتها إضافة إلى طبیعة الظاهرة التي تتضمن العدید من المتغیرات المتداخلة والمعقدة وق بحثتناولتها بالالتي 

، یضاف إلى ذلك أنها تعتبر حلقة وصل بین االقتصاد الكلي كافة هذه المتغیراتكما أنه لیس من السهل تحدید 
  .وتعود أصول المصطلح إلى االقتصاد الصناعيواالقتصاد الجزئي ما یعني أنها تندرج ضمن التحلیل 

  

I - الظواهر المرتبطة بدراسة الشروط القاعدیة للصناعة: 
  

من الضروري اإللمام ببعض العناصر التي من شأنها قبل التوسع في دراسة الشروط القاعدیة للصناعة 
  .إعطاء صورة أوضح وتسییر فهمها وموقعها من بعض الدراسات والمفاهیم المكملة أو التي تتداخل معها

  

I -1- اعيـــــاد الصنـــــاالقتص:   
  

یح مختلف بحث في كیفیة توضت) في اإلطار النظري المنهجي( یقدم االقتصاد الصناعي على أنه مقاربة 
نظریة " :یسمیه البعضهیاكل السوق المالحظة ودراسة تأثیرها على سلوكات المؤسسات ومن هذا المنطلق 

موقع و وینتج عنه وبصورة منتظمة دراسات قطاعیة بغرض توضیح محددات األسواق المختلفة  "التنظیم
من اإلسهامات التي قدمها العدید انطالقا لقد كانت بدایات االقتصاد الصناعي  1.المؤسسات في هذه األسواق

 "Alfred Marshall " ألفرید مارشال یعتبرو ، ردــارفـــــهو وـــاغــشیكو  رجـامبــــك: جامعات كـــــ من المفكرین في
حسب ما تصطلح –أب االقتصاد الصناعي، وقد عرف االقتصاد الصناعي أو ما یعرف بالتنظیم الصناعي 

تطورات كثیرة تماشیا مع التغیرات االقتصادیة التي عرفها العالم خاصة      - نیة علیه المدارس االنجلوساكسو 
وآلیات الخروج منها وكذا سبل  تحلیل أسباب هذه األزمةل 1929بها الباحثون بعد أزمة الكساد سنة  قامالتي  تلك

ثالث محاور  طالقا منإن اتدراسة المؤسس موضوع االقتصاد الصناعي یقوم علىمن هنا فإن . تفادیها مستقبال
  2:أساسیة

 .السلوكات التي تتبعها المؤسسات فیما یتعلق باإلنتاج والتسویق -
 .التفاعالت فیما بینها ومع البیئة المحیطة بها -

                                                             
1 Roxana Bodulesco & Faruk Ulgen , Organisation industrielle : Dynamique des marchés et stratégies 
des firmes, ed De Boeck, Bruxelles, 2012, p24. 
2 K. Huynh & D.Besancenot, Economie industrielle, ed Bréal, France, 2004, p 10. 
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 .ومحصلة النتائج السابقة على هیكل السوق -
  

روط ــــــــــــــقتصادیة وشبدراسة مختلف القوانین اال هتملم الذي یـــــــهو الع: بناء على ذلك فاالقتصاد الصناعي
فدائرة هذا العلم ال تقتصر على میدان واحد  ...اعي في مختلف المستویاتــــــاط الصنـــــعملها وفعالیتها في النش

مستوى  كاالقتصادیات الصناعیة على :من میادین األنشطة الصناعیة بل یتجاوز ذلك إلى مجاالت أخرى
إلى كیفیة تخطیط المنشأة  قتصادیات المنشأة الصناعیة وات الفروع المختلفة، و قتصادیااالقتصاد الوطني ككل وا

      مما سبق یمكننا القول 1،الصناعیة وفروع الصناعة المختلفة وكذلك كیفیة التخطیط في القطاع الصناعي
ة ــــاعة ومنه إلى المؤسســـات باالنتقال من مستوى الدولة إلى الصنــــل العالقــــأن االقتصاد الصناعي یتدرج بتحلی

    زراعة، صناعة وخدمات: الكبرى اعات اإلنتاجیةــــوهنا البد من التوضیح أن الصناعة هنا لیست بمفهوم القط
            - رق إلیه في العنصر الخاص بمفهوم الصناعةــــالذي سیتم التط- إنما بالمفهوم الموسع للصناعة  و

 .د من مواضیع یتماشى مع التحلیل القطاعيــاعي في العدیــــــاد الصنـــــعلى هذا األساس فإن االقتص
  

I - 2-  القطاعياالقتصادي التحلیل:  
  

         ة ـــــــرات الكلیــــــل المتغیـــــــاد الكلي الذي یعنى بتحلیــــــــاالقتص: ات االقتصادیة إلىـتنقسم الدراس
اد الجزئي الذي یهتم بدراسة التغیرات الفردیة للمؤسسة أو الفرد واالقتصاد أي على مستوى الدولة عامة، واالقتص

أو التحلیل اعي ـــــــــات الناشئة في هذا اإلطار، أما التحلیل القطـالدولي الذي یعالج التبادالت بین الدول والعالق
ع االقتصاد الصناعي الكالسیكي فهو كفرع اقتصادي یقع عند تقاط "Mésoéconomie"زو ـــــــــــــفي مستوى المی

ر ــــــــــــــاد الصناعي الكالسیكي الحصة األكبـــــــــــــــة، حیث یأخذ من االقتصـــــــــــــــة واإلستراتیجیــــــــوالدراسات التسویقی
ة ـــــــــــــــــــــــــــــضافإیبي واإلستراتیجیة وعددا من تقنیات البحث التجر  ات ویأخذ التحلیالت التسویقیةــــــــمن المصطلح

إذا فالتحلیل القطاعي یعتمد  2،ام إلى الفرضیات المنطقیة واعتبارات الواقع االقتصادي المالحظــــــــــــــــإلى االحتك
یعد  زوــــــالتحلیل في مستوى المیوذلك ألن  3على فهم التنظیم الصناعي لموضوع جد خاص أال وهو القطاع

وهو بذلك یعمل على تحلیل التأثیرات المتبادلة  الكلي والجزئي: الوصل بین مستویي التحلیل االقتصاديحلقة 
   . الجزئیة من خالل محاولة بناء نماذج تفسیریة لتسلسل التأثیراتالمتغیرات و بین المتغیرات الكلیة 

  
                                                             

 .16، ص 2010، دار وائل، األردن، نتاج الصناعياقتصادیات اإلعبد الغفور حسن،  1
2 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, ed Innoval, France, 2004, p9. 
3 Vincent Plauchu & autres, Méthodologies du diagnostique d’entreprise, ed Harmattan, France, 2008, 
p59. 
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 I-3 - اعــــة والقطـــاعــــالصن: 
  

الصناعة  :نمفهومیال حولالمفكرین  سبب اختالف وجهات نظرلبس مفاهیمي قد یظهر ب تفادیا ألي
مصطلح  "Industry"الصناعة  رهما مترادفین وذلك بناء على أن مصطلحاعتبافقد إرتأینا  ،والقطاع

  ...-في أغلب الدراسات االقتصادیة - "Secteur"أنجلوساكسوني یعادله في اللغة الفرنسیة مصطلح القطاع 
قطاعي مصطلح الصناعة یأخذ معنى قاعدي ویستعمل عند الحدیث عن قطاع فیما یخص التحلیل ال 

 1.)للزبائن قدموا الخدماتمالعملیات التي یقوم بها ( أو قطاع خدمات ) سلع مادیة أو غیر مادیة(الصناعة 
الصناعة نظام إنتاجي یتكون من مجموعة متجانسة بما یكفي من األنشطة اإلنتاجیة المترابطة بمعنى آخر 

إذا فالصناعة تتضمن مجموعة مؤسسات تتصور  ،2تعتمد على منطق العمل الفردي) مؤسسات(قودها أعوان ی
ة شامبرلین و" B.D. Fortman" فورتماناختلف كل من  عموما .3وتنتج وتبیع سلعا أو خدمات متماثل

"Chamberlin " بالتجانس المطلق في نقطة جوهریة في تعریف الصناعة فقد اعتبر األول أن الصناعة محدودة
للمنتجات المقدمة من طرف المؤسسات في حین اعتبر الثاني أن فكرة التجانس مطلوبة ولكن لیس التجانس 

. المطلق، وفي اعتقادنا فإن التوجه األخیر أكثر قبوال نظرا لكونه یعطي مجاال مناسبا لتمییز وتنویع المنتجات
حدات اإلنتاجیة التي تقوم بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم كل الو : الصناعة تعرف على أنهامن ناحیة أخرى ف

ا ــــــــــــــــــــــــــــتوفره الواجب، بمعنى أن الصناعة تتطلب جملة من الشروط 4نفس المادة الخام أو نفس طریقة الصنع
على نفس العملیات تقدیم منتجات متجانسة نسبیا وقابلة لإلحالل التام وترتكز : في المؤسسات المكونة لها وهي

للقطاع والذي یعرفه  "Michel Porter "ورترــــب مایكل هذا اإلطار یتوافق مع مفهوم . وتتطلب معطیات متماثلة
مجموعة المؤسسات التي تقدم منتجات إحالل تام وهو یقر بأن الواقع العملي للتعریف یسمح بالجدل  :على أنه

طق الجغرافیة للسوق، ویقول أیضا بأنه إذا أردنا معالجة هذا الجدل حول مدى إحالل المنتجات، العملیات، المنا
     5.البد من ترجمة المفهوم األساسي للتحلیل الهیكلي، واالفتراض من البدایة بأن حدود القطاع محددة سلفا
      ودأي أن مجال تعریف القطاع یرتبط ارتباطا وثیقا بالمقاربات النظمیة خاصة ما تعلق منها بتعیین الحد

                                                             
1 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p  12 . 
2 P.A. Julien & M. Marchesnay, Economie et stratégie industrielles, ed Economica, France, 1997, p 45. 
3 Vincent Plauchu & autres, Op.Cit, p59. 

محمد محروس اسماعیل، :  ، نقال عن3 ، ص1994، دار زهران، السعودیة، اقتصادیات الصناعة أحمد سعید بامخرمة،  4
 .57، ص1987، دار الجامعات المصریة، مصر، اقتصادیات الصناعة

5 Michel Porter, Les choix stratégique et concurrence, Traduire par: Philippe De Lavergne, ed Economica, 
Françe, 1982, p 5.   
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 رتأینا أن نحصر حدودالذلك  ،وكما هو معلوم فإن ذلك یواجهه صعوبات كبیرة في المیدانین النظري والتطبیقي
ر ییاتوفر الشروط األساسیة الثالث التي ذكرناها سابقا على اعتبار أنها المع من خاللاع ــــــــــــــــــالصناعة أو القط

  .ذه الحدودـــــــــــــــــــــــــلتعیین ه ةالمناسب
  

I -4-  النموذج"S-C-P") آداء -سلوك -هیكل (:  
 

 " Structure - Comportements- Performance": یأخذ هذا النموذج تسمیته من األحرف األولى للكلمات
  یعد  ،داءآ -اتــسلوك -لـــهیك :إلى ةـــة العربیـــغلبال مــــتترجوالتي  "Structure- Conduite- Performance"أو 

قدرتها على إرضاء (  وذلك ألن أداء الصناعةلتحلیل االقتصاد الصناعي  التقلیدي منهجالهذا النموذج 
ا یعني مجمل ـــوق، مــهیكل السوفق المؤسسات التي تتحد هي األخرى ) أو سلوك( تعود إلى قیادة) مستهلكیها

بین العناصر  وذج مبني على عالقات سببیةـــــــا النمهذ ، وعلى هذا فإن1األعوان التي تساهم في تنافسیة السوق
توجه هیكلي یرى بأن العالقات تتحدد وفق الهیكل أما التوجه : مختلفین وفقا لذلك نمیز بین توجهین الثالث،

  :التي یقصد بهاالثاني فهو التوجه  السلوكي الذي یقر بوجود عالقات سببیة متبادلة بین عناصر النموذج، 
  

  لـــــــــالهیك : 
 

االهیكل           یشیر، بالتالي فهو 2هو وصف لمحددات ومكونات األسواق والصناعات في اقتصاد م
ن المؤسسات المشاركة، كانت بیالتي تؤثر في التفاعل المحیطیة والفیزیائیة و العوامل المؤسساتیة  مختلف إلى

 ، درجة التمییز في العروضتهاوشد الدخول، وجود حواجز )عرض وطلب( تقاس تقلیدیا على أنها تركز السوق
دراسة الهیكل ال تعني تحلیل المنافسة ألنها بالتالي  3،...، المعاییر واألحكام المطبقة)منتجات وخدمات( 

الحجم، العمر، األصول الصناعیة، : ببساطة تعني عرض مختلف المتعاملین المتنافسین وتصنیفاتهم انطالقا من
     (Rationalité)، وهنا البد من التأكید على طبیعة الرشادة ...تحدید حواجز الدخول درجة التخصص والتكامل،

 لتأثیرها على تفاعل المؤسسات مع محیطها وتأثیرها التي تحرك المتعاملین والنظرة الشاملة الموجهة ألنشطتهم،
   یته، وبوجه خاص وحرك ، كما تنعكس على نشاط السوقعلى تحدید االستراتیجیات وطرق مراجعتها أیضا

                                                             
1 Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, Economie industrielle, Traduire par: Fabrice Mazolle, 2èmeed, ed De 
Boeck, France, 2008, p2. 
2 P. R. Ferguson & G. J. Ferguson, Industrial economics: Issues and perspectives, 2nd ed, New York 
university press, USA, 1994, p14. 
3 Ababacar Mbengue, Paradigme SCP: Théorie évolutionniste et management stratégique: débat 
anciens, données anciennes, résultats nouveaux,  XIVème conférence internationale de management 
strategique, France,  2005, p3. 
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التي تعمل كموجه عام فهي تتعلق بالتساؤالت حول احتمال وجود ثقافة اقتصاد كلي على مستوى العرض 
  1.للنشاط
  اتــوكــــلالس : 
 

متضمنة استراتیجیات  تمارس بها أفعالها،طریقة التي العله المؤسسات و فما ت تعتبر السلوكات محصلة
عامة مثل  إستراتیجیةبما تحتویه من متغیرات . إلنتاج، السعر، التوزیع وغیرهاع، البحث والتطویر، اـــالتموق

أي أنها انعكاس للحركات  2.ت اإلندماج واإلستحواذوكذا عملیا" Pratiques collusives"الممارسات التواطئیة 
یتم بها اتخاذها فهي القرارات المتخذة والطریقة التي : من خالل أو األنشطة التي تقوم بها المؤسسات في السوق

    ، كیفیة اتخاذ القرارباالشتراك مع أطراف أخرى في السوقعلى كیفیة تحدید األسعار إما بشكل مستقل أو  تركز
فیما یتعلق باإلشهار ومیزانیات البحث وتقدیر النفقات الناتجة عن هذه األنشطة، التي تؤخذ كلها بعین االعتبار 

التحلیل المعمق الستراتیجیات ني دراسة القطاع في مستوى كافِ قادر على بالتالي فهي تع 3،وبشكل نموذجي
المؤسسات والتركیز على كیفیة تحدید هذه االستراتیجیات من خالل توضیح حساسیتها للمحیط بتتبع األهداف 

الت اتفاق حول تعمیم الحاإیجاد  اإلشارة إلى ضرورة البد من وفي هذا المستوىوطبیعة المهارات الممكنة، 
 محددا ا في حركیة السوق التي تعد دلیالأساسی خطر تباین السلوكات التي تلعب دوارالخاصة والحذر من 

من الضروري تحدید إطار عام لسلوكات المؤسسات إال أن األمر في غایة الصعوبة نظرا  4.للتأثیر المستقبلي
    بیعتها وطبیعة العوامل التي تؤثر لالختالفات الشدیدة في حركیة المؤسسات الناجمة عن االختالف في ط

  .فیها وتتأثر بها
 

  اآلداء:  
 

على مستوى المؤسسة وعلى مستوى : یمكن تقییمه من خالل مستویینو السلوكات االداء عن ینتج 
وى ـــــفي مست. یمكننا قیاس النتائج المالیة، قوة السوق، الكفاءةالقطاع، ففي المستوى األول الخاص بالمؤسسة 

    ،عــــــــــــــــأمثل، والتطور التقني سری وتخصیص الموارداإلنتاجیة فعالة،  كانت اع یتعلق األمر بمعرفة إذا ماالقط
إلى نتائج الصناعة األداء یشیر  بالتالي 5ا كانت آثار إعادة التوزیع االجتماعي مبررة والمستهلك راضــإذا م و

                                                             
1 Philippe Moati, Méthode d’étude sectorielle, Cahier recherche, N° C70, Credoc, France, Mai 1995, p 66. 
2 Ababacar Mbengue, Op.Cit, p3. 
3 P. R. Ferguson & G. J. Ferguson, Op .Cit, p14. 
4 Philippe Moati, Op.Cit, p66. 
5 Godefroy Dang Nguyen, Economie industrielle appliqué, ed Vuibert, France, 1999, p5. 
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التي تقاس عادة بالربحیة، فعالیة اإلنتاج، التطور التقني، ككل إضافة إلى نتائج المؤسسات بشكل فردي، 
 . من هنا یمكن القول بأن األداء هو محصلة لتفاعل الهیكل والسلوكات لصناعة ما 1...والنمو

  .بمختلف مكوناته والعالقات األساسیة التي تنشأ في ظله التمثیل المبسط للنموذجیظهر الشكل الموالي 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 .داد الباحثــــــــن إعم: المصدر
  

  .طــــــمبسالتقلیدي ال "S-C-P" وذجــــــــــــنم ):01(الشكل 
 

وجود العدید من العالقات والتأثیرات بین مكونات  "S-C-P"النموذج التقلیدي المبسط لـ یتضح من خالل 
یقة األمر أن هذه العالقات ف لكن في حقـــــر وكأنها تسلسلیة ومرتبة من األعلى لألســــوالتي تظهالنموذج 

ر ــــــونات ال تمــــر في شكل عالقات تبادلیة أي أن التأثرات بین هذه المكــــــة، حتى أنها قد تظهـــــمتشابكة ومتعدی
      نى كما أن الواقع یظهر في بعض الحاالت قراءة النموذج بشكل مقلوب حیث نجدـــــبالضرورة بنفس المنح

ناعات وحتى بعض المؤسسات هو الذي ساهم في تغیر الهیكل كما هو الحال بالنسبة أن أداء بعض الص
 .  التي ساهم أداؤها المتمیز في تغییر هیكل سوق اإلعالم اآللي" IBM"لمؤسسة مثل 

  

                                                             
1 Ababacar Mbengue, Op.Cit, p3. 

 الهیكـــــــــل

 )اإلستراتجیات(السلوكات 

 األداء
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ني وتطور بناء على التغیرات بكونه ا على دنظریة اعتما تطورات وتعدیالت عدة عرف "S-C-P" النموذج
   الدراسات واألبحاث التي أجریت علیها، ولعل ظهور البعد الرابع للتحلیلوعلى ع الصناعات التي عرفها واق

  .الذي یمثل الشروط القاعدیة للصناعة أحد أهم هذه التطورات
 

II – ومكوناتها مفهوم الشروط القاعدیة للصناعة:  
   

لصناعي واألداء هیكل السوق ا: "ظهر مصطلح الشروط القاعدیة للصناعة ألول مرة في كتاب
اولة ـــــكمح" Michel Frederic Scherer" شیــــرار كـــایكل فریدریـــمه االقتصادي األمریكي ـفــالذي أل" االقتصادي

ر التي تؤثر ــــــأكثر من الواقع، بحیث أن الشروط القاعدیة للصناعة هي العناص" S-C-P: "ذجـــو منه لتقریب نمــ
عامل  :درس في نفس الوقت مع الهیكل وتصنف كمحدد له وتعرف أیضا على أنهاـتاعة و ـــــعلى هیكل الصن

المنتج، (محددات العرض :في أساسا وتتمثل1،مساعد لتوضیح القوى أو شرح الخیارات اإلستراتیجیة للمؤسسة
والمحتوى ) البائعون، السوق وحركیة السوق(ومحددات الطلب...) إجراءات اإلنتاج، فضاء اإلنتاج

العوامل العامة المحددة  3:ا یعني أن الشروط القاعدیة للصناعة تشملـــم 2،)القوانین والمعاییر(سساتيالمؤ 
لخصائص المنتوج، عمره أو موقعه من دورة الحیاة، ردود أفعال الزبائن حول تغیرات األسعار وتطور الطلب، 

ة، شروط العمل ــــــــــــئ تنظیم المهنجیا المستعملة في عملیات اإلنتاج، مبادوجود إحالل، طبیعة التكنولو 
المتعلقة بالمنتجات ( قیمة/والممارسات النقابیة، المحددات الدوریة والموسمیة للنشاط، ویضاف إلیها العالقة وزن

، المصدر المحتمل لتكالیف النقل وبالتالي تحدید المواقع الجغرافیة للسوق، وجود شروط استخدام )الملموسة
         اإلفتراض األساسي الذي تقوم علیه الشروط القاعدیة للصناعة  ....)، تطبیقات المهنةالقوانین(معینة

   .فترة التعدیل التنافسي للمؤسساتهو أنها ال تتباین أو ال تتباین كثیرا خالل 
  

 فـــاإلطار العام والمحدد لمختلتعتبر ا سبق نخلص إلى اعتبار الشروط القاعدیة للصناعة ـــــــمم 
     ل كليــــــبشك" S-C-P"والتي تؤثر علیه وعلى الثالثیة  ل أو المتغیرات التي یرتكز علیها الهیكلــــــــــــالعوام
     .بشكل مباشر أو غیر مباشر امكون منها على حدكل وعلى 

   

                                                             
1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, ed OPU, Algérie, 1993, p48. 
2 Christian Genthon,  De quelques problèmes d’économie industrielle appliques à l’industrie du logiciel, 
Thèse d’habilitation en économie, non publié , Université de Pierre Mendes , France,  2006, p5.  
3 Godefroy Dang Nguyen, Op.Cit, p5.  
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زوا ـــــــــــــــالذي رك اعدیة للصناعة إال أنها عرفت تهمیشا كبیرا من جانب الباحثینــــــــرغم أهمیة الشروط الق
حتى أن بعض المفكرین یرون بأن الشروط القاعدیة  ،آداء -سلوك - هیكل: في أبحاثهم ودراساتهم على الثالثیة

ر ـــــــال إلى اعتبار الكثیــــــــــــــیرجع هذا اإلهم حسب اعتقادنا 1.الصناعیة تم إهمالها منذ نشأتها أو ظهورها األول
    .ا حقها في الدراسةهو الهیكل بالتالي لم یعطدراسة أن الشروط القاعدیة للصناعة جزء من بمن الباحثین 

 2:متعارضین هماأساس وضعیتین دراسة الشروط القاعدیة للصناعة تقوم على 
التحلیل بنیة ثابتة تتحرك بتحرك القوى الخارجیة للصناعة دونما حساسیة بإعطاء : التوجه األول -

 .الصناعة ت المؤسسات التي تتكون منهاستراتیجیااحركیة ل
حتمل تأثرها باستراتیجیات لقاعدیة مثلها مثل هیاكل السوق ییرى بأن الشروط ا: التوجه الثاني -

 .المؤسسات القائدة في السوق والتي تعمل على السیطرة علیه
         ل خاصة المستقرة للتحلی االنطالقیظهر التوجه األول على أنه أكثر سهولة لكونه یثبت نقطة 

     التوجه الثاني فهو أكثر واقعیة لكنه یجعل التحلیل أكثر صعوبة حیث ال یمكن اعتبار  اعند االستنباط أم
 .3ألن ذلك من أهم صعوبات التحلیل بمنطق النظام اةمساو على نفس القدر من الكل العناصر 

  

بغرض تسهیل الدراسة و  وامل المكونة لهانظرا التساع مجال دراسة الشروط القاعدیة للصناعة وكثرة الع
دون ــــــــــــــیعتمأغلب المفكرین رغم أن  ،روط القاعدیة للصناعة إلى ثالث محاور أساسیةـــــــــــــسنقوم بتصنیف الش

هو تقسیمها إلى ثالث  نظرنا فيلكن األجدى  ،العرض والطلب: تقسیم هذه المتغیرات إلى محورین هما على
ا لوجود متغیرات ال یمكن اعتبارها ضمن محور العرض أو الطلب، ویتفق هذا التقسیم مع وجهة محاور نظر 

جــانب ، المحیــــــــط العــــــام: ثالث محاور أساسیة هي بالتالي نقسمھا إلى "J.P. Angelier" أونجولیينظر 
ضمن المكونة لكل محور وضح أهم العناصر ی ةالموالیفي الصفحة الشكل  .ـبـــجـــــانب الطلـــ، العـــــــــــرض

 ."S-C-P"النموذج الحدیث 
 
 
 
 

                                                             
1 Christian Genthon, De quelque problèmes d’économie industrielle appliques a l’industrie du logiciel, 
Op.Cit, p6.  
2 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op.Cit, p85.  
3 P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op.Cit, p85.   
 



 للصنــــاعــــة ةالقـــاعدیـــ الشــــــروط: أوال                                                         النظـــري الجــانب: األول الجـــزء
 

21 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث: المصدر
  .عناصر الشروط القاعدیة للصناعة): 02(الشكل

  

     اختلف المفكرون في تحدید مجمل العوامل المكونة للشروط القاعدیة للصناعة نظرا لصعوبة اإللمام
  لي لتعددها واختالف وجهات نظرهم حول اعتبار بعض العوامل كشروط قاعدیة من عدمه، لذلك بها بشكل ك

  .  العوامل التي وجدنا أنها تعرف شبه إجماع بینهم كما ورد في الشكل السابقار فقد اعتمدنا على اختی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)قتصاديالجتماعي االالمحیط ا(المحیـــــــط العـــــــــــام   
 

 .االقتصادیة واالجتماعیة ةـــــوى التنمیمســتــــــ -
 . ــــــــدولة والســـــــــــــــــــــــــــــــــــوقدور الـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .الظواهر الظــــــــــــرفیـــــــــــــــــــة -

ـــــــــــرضـــــــــالعــ  

 .طبیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنتــــــــــــــــــــــــــــوج -
 .مؤسســـــــــــــــاتطبیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال -
 .حـــواجـــــــــــــــــــــــــــــز الدخــــــــــــــــــــــــــــول -
 .هیكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التكــــــالیــــــــــــــــــــف -
 .ـــــاالتكنـــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــــــوجیـــــــــــــــــــــــــ -
 ).المـــواد األولیــة(المدخـــــالت  -

 الطلــــــــــــــــــــــب

 .حیـــــاة المنتــــــوج)  دورة(مـــــدة -
 .مرونـــــــــــــــــــــــــــــــــة السعـــــــــــــــــــــــــــــــر -
 .وقــــــــــــس/ وجـــــــــــة منتـــــــــالعالق -
 .ــــــــــــــــــع الجغـــــــــــــــــــــــــــرافيالموقـــــــ -
 .المحددات الدوریة والموسمیة -
 .طـــــــــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء -
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III–  المحیط االجتماعي واالقتصادي( للصناعةام ــــالعالمحیط(:    
 

الضرورة ستظهر كنظام فرعي من نظام كلي وفق مقاربات التحلیل النظمي فبنظرنا إلى الصناعة  إذا
تتأثر بشكل أو بآخر به، ویتكون هذا المحیط من العوامل  و االقتصاد الوطني، وبذلك فإننا سنجد أنهاــــــــــــــه

لقوانین الوظیفیة لالقتصاد التي تؤثر بشكل جملة من ا": كما یمكن اعتبارها 1العامة للمجتمع وتطوراتها المعمقة
د ــــــــــ، رغم أنه یمت"قتصادياال االجتماعيالمحیـــط : "بـــــ ویصطلح على هذا المحیط عادة 2"كبیر على الصناعة

  :یندرج ضمن هذا المحیط العدید من المتغیرات أهمهاو  ...الثقافیة، السیاسیة،: إلى المجاالت
  

III-1 - االقتصادیة واالجتماعیة یةمستوى التنم:  
 

یتعلق مستوى التنمیة بما یعرف بالمحیط االقتصادي الذي یتعلق بمعرفة وفهم المؤشرات الرئیسیة المحددة 
یعبر و  3.النمو، الدورة االقتصادیة، مستویات الفائدة، الید العاملة، الهیاكل القاعدیة: اد الكليـــــــلمستوى االقتص

باألسواق التي تملكها الدولة، الفرص االقتصادیة المتاحة، الدخل القومي قیاسا  قتصادیةاال مستوى التنمیةعن 
لمستوى الخدمات المطلوب تقدیمها للمواطن، مدى عدالة توزیع الدخل القومي، أوضاع الشراكة بین الدولة 

ا النسبیة في ظل المنافسة المصالح العالمیة، مدى تنوع مصادر الدخل القومي، مستوى القدرات التنافسیة والمزایو 
العالمیة، السیاسات والنظم والقوانین والمعاهدات واالتفاقات الدولیة بما في ذلك أوضاع المنظمات االقتصادیة 

وترتبط ارتباطا وثیقا  ...ةالدولیة، درجة تحقیق االرتباط والتكامل والتناسق بین األنشطة المتعلقة باقتصاد الدول
كالكهرباء والمیاه الصالحة : یة والمصرفیة واالقتصادیة والتجاریة، الخدمات العامةالمال: بأوضاع الخدمات

التخطیط في هذا المستوى یعني القدرة على السیطرة على موارد المجتمع المادیة والبشریة لذلك فإن  ،4...للشرب
   5.والمالیة وحسن استخدامها وتنمیتها الكمیة والكیفیة المستمرة لصالح اإلنسان

 

أي أن مستوى التنمیة االقتصادیة یتعلق بمدى توفر البنى التحتیة والهیاكل القاعدیة الالزمة لقیام 
  .االقتصاد وتطویره وللصناعة التي تعتبر شرطا أساسیا من شروط نجاحها

                                                             
1 Stratégor, Politique générale de l’entreprise, 4ème ed, ed Dunod, France, 2005, p61. 
2 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op.Cit, p48. 
3 J. M. Ducreux & autres, Le grand livre de la stratégie, ed Organisation, France, 2009, p337. 

  .88-87، ص2008، مجموعة النیل العربیة، مصر، 2، طالتخطیط االستراتیجي القوميمحمد حسین أبو صالح،  4
  .11، ص1990المعرفة، الكویت، ، عالم التخطیط للتقدم االقتصادي واالجتماعيمجید مسعود،  5
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ة ــتتعلق بالمحیط االجتماعي الذي یختص بالعوامل المرتبطة بالدیمغرافیا، التعلیم، طریق التنمیة االجتماعیة
ایا ـــــــنطوي تحتها العدید من المواضیع والقضتو ، 1اراتـــــــــــول، توفر وحركیة المهـــــــ، توزیع الدخ)العیش(اةــــــالحی

تحلیل النسیج  ما یقتضيتوفیر المناخ المالئم للمجتمع و وعلى العموم یتطلب تحقیق التنمیة االجتماعیة 
رقي، مدى تفشي العنصریة، التعایش وقبول ــــــــــــافي، العــــــــــدد الدیني، الثقـــــــالتع :االجتماعي المتضمن دراسة

خر، مستوى االنتماء الوطني، دراسة النظام األهلي، مستوى التنمیة األخالقیة، السلوك المجتمعي، الجرائم اآل
وتتضمن هي األخرى السلوك المجتمع في التنمیة، ثقافة المجتمع المجتمعیة واألخالقیة، مستوى مشاركة 

   2.الشخصي، مدى احترام العمل والوقت، مدى الوعي بقضایا المجتمع المحلي والعالمي
  

 نما یتعداه إلى مختلف أبعاد التنمیةا فحسب و  واالجتماعیة ال یتعلق مصطلح التنمیة بالتنمیة االقتصادیة
من خالل تكاملها مع بعضها البعض ستعمل  وأفرد بشكل من ، وهي، العلمیة، األمنیةلسیاسیة، الثقافیةا: األخرى

على توفیر الظروف العامة المواتیة لقیام أي نشاط وتطویره، فالتنمیة االقتصادیة توفر الهیاكل القاعدیة ومختلف 
 المورد البشري  وغیرها الموارد الالزمة في حین توفر كل من التنمیة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والعلمیة

 ي سیقوم بالمزج بین هذه الموارد بالشكل المالئم ما یعني تفعیل الموارد بمختلف أشكالها لقیام الصناعةالذ
  .وتنشیطها

  

بأن مستوى التنمیة یؤثر على حركیة الصناعة ككل من جهة  "J.P. Angelier" أونجولیيلذلك یـرى 
    ت االجتماعیة داخل وخارج اإلنتاج،العرض فهي تتضمن نوعا من التقنیات، العادات آداب العمل، العالقا

أحجام وانتظام نمو السوق، مستوى التنمیة : عادات، معاییر اجتماعیة للمستهلكین: ا الطلب فهو یتضمنـــــــأم
التي تدفع تقریبا تكالیف التعلیم والتكوین إلى مستوى االنتشار وعمومیة ) االجتماعیة( یرتبط أیضا باالشتراكیة

تص بكثافة الهیاكل القاعدیة للنقل واالتصاالت، أخیرا فهي تتعلق نوعا ما بتقسیم الثروات والقوى المعلومات، وتخ
    3.االقتصادیة، وهو التقسیم الذي یضمن حسبه تشجیع أو توقیف نمو االقتصاد

  

 مستوى التنمیة في تطویر الصناعة فإنه سیؤثر بشكل أو بآخر على الشروطعدا عن الدور المباشر ل
على الصناعة  هياألخرى كالتكنولوجیا، التكالیف، النقابات وغیرها التي تتأثر بمستوى التنمیة وتؤثر  دیةالقاع

  .في عالقة متعدیة بینها وهي الحال أیضا بالنسبة لدور الدولة
  

                                                             
1 J. M. Ducreux & autres, Op.Cit, p338. 

  .83، صمرجع سابقمحمد حسین أبو صالح،  2
3 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op. Cit,  p48. 
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III-2 - وقـــوالس دور الـــــــــــــدولة:  
 

مستوى تدخالتها في لتباین ا إلىذلك  ویعودالعدید من التصنیفات لتدخل الدولة في االقتصاد  هناك
مستوى و اعة ـــــاعدیة للصنــــوط القر ـــــــــمستوى الش راوح بینـــــفهي تتة الفصل بین هذه المستویات ـــــوصعوب

یعة تدخلها ومداه في باقي شرطا قاعدیا یحكم على طبواألصل أن اعتبارها ، اعـــــــــــــــافس في القطــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن
        . وشكلهتحدید إمكانیة التدخل من عدمه في االقتصاد إذ أنه یتم في هذا المستوى  لــــــمستویات التحلی

        دــوعلى هذا األساس نج، ة مرتبط بشكل مباشر بالسوقــــــــــمن هنا فإن دور الدولة كشرط قاعدي للصناع
  .انفتاح السوقفي حین أن البعض اآلخر یعمد إلى ل ــــــــــــم التدخبعد أن بعض الدول تلتزم

  

ل، ــــــــــشروط العم( تحدید معاییر إلجراءات اإلنتاج 1:عدة أشكال أهمها أن تتدخل من خاللللدولة  یمكن
  ... أو في خصوصیات المنتوج، كما تتدخل في ضبط المنافسة، )حقوق وواجبات المستخدمین، المحیط

   
تعني تصمیم القوانین والقواعد المنظمة للسوق  التي سیاسات المنافسةیتم ضبط المنافسة من خالل 

وتتواجد قواعد السوق منذ بدء األسواق وحتى بروز ما یعرف الیوم باقتصاد  لتضمن شیئا من العدالة في السوق، 
یها والتي من شأنها تحدید اإلطار بمعنى أن سیاسات المنافسة هي مجمل األعراف والشروط المتفق عل 2.السوق

المنافسة المشروعة : العام لألحكام والشروط التي تنظم السلوكات والعالقات، وهذا ما یفرز نوعین من المنافسة
وهي التي تخضع للقواعد واللوائح، والمنافسة غیر المشروعة التي تخرج من هذا اإلطار، وقد اتسع مفهوم 

وعلى هذا األساس . من تدخل الدولة قصد تحقیق العدید من أهداف المجتمع شمل جانبایسیاسات المنافسة ل
في حال ما إذا كانت  )Les armes légales(فقانون المنافسة البد أن یسمح بالمزاحمة باألسلحة المسموحة 

بقوتها  المنافسة غیر قادرة على االنضباط لوحدها وعلى الدولة أن تكون متیقظة للمؤسسات القویة حتى ال تسيء
   3:من هنا فإن سیاسة المنافسة حسب الهیكلیین المعاصرین تهدف إلى ...إلى المؤسسات األضعف

  

 .ترقیة النمو االقتصادي -
 .ترقیة االنضباط أو قواعد السلوك التنافسي -

                                                             
1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op. Cit,  p49. 

،  2010 میشیل دانو، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، :، ترجمةقوة األسواق التنافسیة: المنافسة والتنمیةسوزان یوكس وفیل إفایز،   2
    .18ص

3 Lionel Zevounou, Le concept de la concurrence en droit, Thèse de doctorat en droit publique, Université 
de Paris ouest, France, 2010, p419. 
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 .الحد من السلوكات غیر األخالقیة -
 ).وىـــاألق(تطبیق رقابة شدیدة على المؤسسات األكبر حجما -
  

وم سیاســات المنافسة مع مفهوم آخر هو الشـــروط اإلطــار أو الظروف اإلطار والتي یقصد یتقاطع مفه
العناصر التي تعمل على تعزیز القدرة التنافسیة، تقلیدیا یتم ذلك بتقدیم مساهمات البنیة التحتیة، الضرائب : 1بها

جراءات الخوصصة وتحریر القیود فإنه بالنظر   "Frey" رايـــــــــــــــــفحسب . والضمان اإلجتماعي ٕ إلى العولمة وا
ة ــــــــــــــــــــالبنی( ةـــــــــل الحركیـــــــــــــوم هو تحسین العوامـــــــــــــــــات االقتصادیة الیـــــفإن التحدي الذي یواجه السیاس

تاج متنقلة، تتباین التعاریف التي تناولت القادرة على جذب عوامل إن ...)ة، الضرائب، المؤسساتـــــــــــــالتحتی
   2:الشروط اإلطار إال أنها تشترك في نقاط هي

 

 .تشكل انعكاسا على التنافسیة وجاذبیة االقتصاد الوطني واإلقلیمي -
تحدد نطاق السلطات العامة في الدعم غیر المباشر على االقتصاد وتدابیر المساعدات المباشرة  -
 .للشركات
 . ح اإلستثمار ال تندرج ضمن الشروط اإلطارأن اإلعانات ومن -
 

إذا فسیاسات المنافسة والشروط اإلطار تتداخالن في محاولة من الدولة لتشجیع المنافسة ورفع مستوى 
  .أدائها بشتى الطرق التي تعبر عن دورها السیادي في االقتصاد بوجه عام والمنافسة على وجه التحدید

  

لى دخول الدولة بشكل مباشر في الصناعة من خالل مؤسسات إعاد دور الدولة قد یتعدى هذه األب
ة وخصوصیة بعض الصناعات ــــــــــــــــــعمومیة محاولة منها لضمان استقرار الصناعة أو لتشجیعها أو بسبب أهمی

  .أو الرتباطها باألمن القومي
  
  
  
 
  

                                                             
1 Denis Maillat & Leïla Kebir , Conditions-cadres et compétitivité des régions : une relecture, Revue 
canadienne des sciences régionales, N° XXIV:1, Canada, 2001, p42. 
2 Ibid, p43. 
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III -3-  الظرفیــــــــــةالظواهر:   
 

تلف األحداث والظواهر الخاصة والعابرة التي یمكنها التأثیر على الشروط رفیة مخواهر الظیقصد بالظ
       ألنها تظهر في ظرف معین نشاطها الخاص عنمستقل  بشكلجانبي العرض والطلب ل المكونةالقاعدیة 

هر الظرفیة الظواتفسیر جانبا من جوانب " ظـــــالح"أو " الصــــدفة"تأخذ . ألنها تحدث فجأة مقصودةغیر تكون قد 
 ٕ     هو اعتقاد واه في بلوغ النجاح حاسماد بأن الحظ یؤدي دور ــــاالعتقبأن  یرون من المفكرین الكثیر كان نوا

تظهر من جانب آخر  1.لكن الواقع هو أن الحظ كان وسیكون دائما طرفا في المعادلة ،...ال یستند إلى أساس
  لمیزانیات اإلدارات العمومیة التي بمقدورها هة إلعادة التوازنفي السیاسات االقتصادیة الموجالظواهر الظرفیة 

یحسن الذي اط االقتصادي ــــــــــاالزدهار الملحوظ للنشو العائالت، تجهیز منتجات  أن تبطئ من نمو الطلب على
    2،وقت الفراغیكسر نمو مصاریف  الذيالضغط السیاسي و ات، ــات تجهیز المؤسســـــمن الطلب على منتج

نتیجة كساد  أو سلبیة ...كاكتشاف مفید أو تغیر مالئم في أذواق الزبائن أو في التكنولوجیاإیجابیة وقد تكون 
  3.و كوارث طبیعیة أو نشوب حرب مفاجئة أو تغیر غیر مالئم في التكنولوجیا أو أذواق الزبائنأاقتصادي 

  

رغوبة ومحببة من قبل المؤسسات الكبرى مكما أنها  Erratiques)(الظواهر الظرفیة متنقلة أو شاردة 
    في حین أن غیرها من المؤسسات قد ال تستطیع المقاومة لكن ذلك ال یمنع 4،والصلبة ألنها تدفعها للتركز

من قدرة هذه األخیرة على التأقلم مع هذه الظروف بشكل أفضل في كثیر من األحیان وصعوبة ذلك بالنسبة 
  .ل حجمها الكبیر عائقا یحد من مرونتها في مثل هذه الحاالتللمؤسسات الكبرى التي قد یمث

  

باالتجاه اهر الظرفیة هي محصلة لمختلف التغیرات التي یتم االعتماد علیها لدفع الصناعة و ـــــالظبالتالي 
اإلیجابي وتمتاز بأنها آنیة وغیر مستمرة، تختص بالجوانب ذات األبعاد االقتصادیة والسیاسیة التي تتبع آلیات 

  .حتةلكن ذلك ال یمنع وجود ظواهر تعتمد على الصدفة الب حددة باالتجاه المرغوب فیهم
  
  
  
  

                                                             
، 2007، مجموعة دعبول الصناعیة، سوریا، 2، ج)ملخصات كتب وبحوث مختارة(ألعمالاالستراتیجیات الحدیثة لإلدارة واخضر األحمد،  1

   .296ص
2 J. P. Angelier, Economie Industrielle : une méthode d’analyse sectorielle, Presses universitaires de 
grenoble, France, 2002, p68. 

   .296، صمرجع سابقخضر األحمد،  3
4 J. P. Angelier, Economie Industrielle : une méthode d’analyse sectorielle, Op. Cit, p68. 
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VI – ــرضــــعـــــال:  
 

طبیعة : أهمها التالیة العواملمتغیرات عدید من بالللشروط القاعدیة للصناعة یتعلق جانب العرض 
، نعرضها )المواد األولیة(المدخالت لوجیا، التكنو هیكل التكالیف، حواجز الدخول، طبیعة المؤسسات، المنتوج، 

  :بالتفصیل فیما یلي
  

VI-1 - طبیعــــة المنتـــوج:  
 

تتعدد وتتباین التصنیفات المحددة لطبیعة المنتوج في مختلف مجاالت االقتصادیة، لكن ما یثیر اهتمامنا 
ا ـــــــشرط اـــــهد ذاتــــــفي ح وجـــــة المنتــعالدراسة هو التصنیف الذي یتماشى مع اعتبار طبیمن  الجـــــــــانبفي هذه 

ما تقتضیه حسب خرى سیتم التطرق لها في عناصر الحقة األتصنیفات ال(من الشروط القاعدیة للصناعة 
ات ـــــــــرغم أن االقتصاد الصناعي یعتمد عادة على مصطلح المنتوج كمصطلح جامع للسلع والخدم .)ةـــــــالدراس
  .البد من التمییز بینهما هنا لتوضیح تأثیر هذا الشرط، ألن كال منهما یتطلب تفاعالت مختلفة إال أنه

  

نشاط أو منفعة یمكن أن یقدمها أحد األطراف لطرف آخر ال تكون ملموسة  ات على أنهاالخدمتعرف 
قل، وعدم خزنها للنقابلیتها  وهي بذلك تتمیز عن السلع بعدم 1،بالضرورة، وال ینتج عنها ملكیة أي شيء

والالمادیة والتفاعل المباشر مع المستهلك وعادة ما یتم استهالكها مباشرة عند إنتاجها، لذلك فهي تقتضي 
    اتــــــالمؤسسات الخدمیة كالعیادات تعتمد على الشبك: ترتیبات معینة عند تنظیم اإلنتاج، فعلى سیبل المثال

أن الخدمات  3:یضاف إلى هذه الخصائص أیضا 2،ممكنة للمستهلكألنه البد أن تنتج الخدمة في أقرب نقطة 
، ال یمكن في معظم األحیان تقدیم ...تصعب عملیة المقارنة الختیار األفضل إال بعد التجربة واالستعمال

  . ، وتصعب القدرة أو إمكانیة التنمیط...)العالج( الخدمة بالشكل المطلوب إال بمشاركة المستهلك
  

سابقة تحدد هیكل بعض الصناعات فهي تؤثر على الموقع الجغرافي للمؤسسات إن الخصائص ال
وألسواقها ألنها تؤثر على إمكانیة النقل، مدى االستفادة من المنفعة المقدمة من السلع أو الخدمات وارتباطها 

  .قیاس الجودة أو مشاركة المستهلك لالستفادة من المنفعة المقدمة: أیضا بأبعاد مثل
  

                                                             
   .456، ص2008سرور علي، دار المریخ، السعودیة،: ، ترجمةأساسیات التسویق، جاري أرمسترونجو  فیلیب كوتلر 1

2 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p21.   

 .189، ص2005، منشورات جامعة دمشق، سوریا، مبادئ التسویقطارق الخیر وآخرون،   3
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هذا اإلطار كذلك وجود تصنیف آخر أكثر تعمقا، وهو تقسیمها على أساس المنتجات المادیة  نمیز في
 Phénoménale)( ، فالمعنویة اإلعالم اآللي یمكنها أن تأخذ أنماطا ظواهریة...) ،برمجیات، أفالم(والمعنویة

 1.هي التي تقود تنفیذ الخدمةبمعنى أنها تستعمل في أجهزة مختلفة باختالف السلع المادیة أي أن هذه األخیرة 
راؤها ــمن شریط الفیلم، فحقوق االستعمال یمكن أن تشتریها قناة تلفزیونیة ویمكن ك انطالقافاألفالم مثال ال تتحدد 

من قبل مستعمل نهائي أو نسخة فیدیو یشتریها مستعمل آخر ویمكن أن یعرض ) قرص مدمج( كنسخة فیدیو
أقل تكلفة، النمو الكبیر للسلع الالمادیة ) أو إعادة اإلنتاج(ه السلع تجعل إنتاج الفیلم في السینما الرقمیة، هذ

سلع مادیة، سلع ال مادیة، خدمات مع اإلشارة  :یجعل هذا االختالف مهما، فمنه تتحدد ثالث أنواع للمنتجات
     ، تأجیر البرمجیات اتوغرافیاــــتوزیع السینم: إلى أن الخدمات یمكن أن تؤسس على توزیع السلع الالمادیة

من هنا تبرز أهمیة التمییز بین هذه التصنیفات  2،...الطابعات، السیارات: التأجیر في السلع المادیة كما یظهر
ات ـــــــــع والخدمــــاط بین السلـــــمن درجة االرتب انطالقااعة والمنافسین فیها ــــــل توجهات الصنــــلقدرتها على تحلی

  .د بدورها على االستخدامات الممكنة لكل منهاالتي تعتم
  

   ةــــــــطبیعة المنتوج العدید من التصنیفات األخرى فقد نجد السلعة األساسیة والخدمة المكملیندرج ضمن 
أو المضافة لها وحتى الخدمة األساسیة لنشاط المؤسسة والخدمات الملحقة، وعلى العموم تولي أغلب المؤسسات 

 اطــــــألنها تعبر عن سبب وجود النش ات الملحقةــبالسلعة أو الخدمة األساسیة أكثر من الخدمأهمیة كبیرة 
زم ـــــــــــرون المنتجات كحــــاد المفكرین بأن المستهلكین یـــــــوهو ما یتوافق مع اعتق. اسیة المنتظرةـــــة األســــــوالمنفع

عند تطویر المنتجات یجب أو یعرف المسوقون االحتیاجات الرئیسیة ع التي تحقق احتیاجاتهم، و ـــــمن المناف
للمستهلك التي سیحققها المنتج أوال، ویجب أن یصمموا بعد ذلك المنتج الفعلي ویجدوا طرقا لتعزیزه كي ینتجوا 

ع ـــــــعلیها السلح فعال األهمیة التي تنطوي ـــــوهذا التسلسل یوض 3.فع تقدم تجربة للعمیل أكثر إرضاءزمة مناـــــح
إن كانت أهمیة هذه األخیرة في تزاید نظرا العتماد  أو الخدمات األساسیة في مقابل الخدمات الملحقة لها و

  .الكثیر من المؤسسات علیها في كسب أفضلیات تنافسیة
  

تتبع بعض الخصائص الممیزة لبعض المنتجات كالمنتجات المعیاریة طبیعة المنتوج تقودنا أیضا إلى 
والمنتجات حسب الطلب، والخصائص المتعلقة بالقیود اللوجستیة كخاصیة الضخامة من عدمها ) النمطیة(

                                                             
1 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p22.   
2 Ibidem.  

   .459، صمرجع سابق، جاري أرمسترونجو  یلیب كوتلرف 3
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فاإلسمنت مثال قیمة الوحدة منه منخفضة والكتلة عالیة الكثافة وهي تتحمل تكالیف كالنقل الذي یبرر اقتصادیا 
 1.خاصیة التعقید، وخاصیة التمییز خاصیة التلف من عدمه،. بالحصول على وحدات إنتاج موزعة على اإلقلیم

ات ـــــه سلوكــــتوجی تؤدي إلى ىدـــــلتعقید والتمییز كل على حوجستیة واـــالخصائص المتعلقة بالقیود الل
حتى أنها قد تعمل  ،ات فدرجة التعقید قد تؤدي إلى التعاون بین المؤسسات القتسام التكالیف والمخاطرةـــــــــالمؤسس

اعة بسبب انحصار المعارف والخبرات، أما التمییز إذا كان بدرجة عالیة فهو سیؤدي ــــــز الصنـــــعلى ترك
 . رورة إلى توجهات متباینة بین المؤسسات وتنوع في الصناعةــــــــبالض

       
VI-2 - اتــــــة المؤسســــــطبیع:  

 

      ةــــالقاعدیة للصناعة تعریف المؤسس ة باعتبارها شرطا من الشروطـــة المؤسســــیتطلب تحدید طبیع
) یمكن أن تكون لدیهم مصالح وأهداف متباینة (مجموعة مكونة من أفراد مختلفین : بأنها المؤسسة تعرفأوال، 

بإجراءات وآلیات في إطار من الهیكلة والرقابة  تربطهم عالقات ومكانیزمات محددة بحقوق وواجبات كل منهم
تنظیم : بمعنى آخر هي 2،شاط أو أنشطة اقتصادیة، باستعمال أدوات تقنیة خاصةمختلفة بغرض تحقیق ن

تعرف المؤسسات تصنیفات مختلفة تحدد  3.)مباع في السوق(اجــإلى إنت) الموارد( اجــول عوامل اإلنتــــیح
تتحدد  الخاصة، العامة، المختلطة ولكل منها أهدافها وبذلك: طبیعتها، فبمنطق الملكیة تظهر المؤسسات

  :سلوكاتها
  امةـــــــــات عــــالمؤسس : 

دولة، من ناحیة أخرى هدف ـــــــــلهذا النوع من المؤسسات محددتین األولى أن أغلب رأسمالها تعود ملكیته لل
   4.بالنظر إلى منفعة المستهلك واألولویة للمنفعة الجماعیة هذا النوع من المؤسسات ال یكون غالبا تعظیم الربح

  ات الخاصة الربحیةــــمؤسسال : 
مما  تسعى دائما لتعظیم أرباحها ك فهيـــلذلات ــوهي التي تعود ملكیتها للخواص سواء كانوا أفراد أو مؤسس

   .جهة دائمة مع باقي المؤسساتایجعلها في مو 
  

                                                             
1 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p23.   
2 Roxana Bodulesco & Faruk Ulgen , Op.Cit, p17-18. 
3 Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, Op.Cit, p15. 
4 Karine Chapelle, Economie Industrielle, ed Vuibert, France, 2008, p5. 
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     حظ ماللا .التي تعود ملكیتها لعائلة واحدة یندرج ضمن هذا التصنیف أیضا المؤسسات العائلیة أي
إلى احتمال  ال وجود العدید من هذه المؤسسات العائلیة صغیرة الحجم في صناعة ما سیؤدي ذلكـأنه في ح

 ل الفرديــــالدخادة في مستوى تحقیق ـــــوجود منافسة ضعیفة بین المنتجین ألن أهداف هذه المؤسسات تبقى ع
تكون غیر مركزة أو أنها على األقل ستصنف ضمن ولیس الحصة السوقیة األكبر، كما أن الصناعة  افيــــالك

 1.هیكل ثنائي أي یكون عدد كبیر من المؤسسات العائلیة الصغیرة مع بعض المؤسسات الكبرى
  الالربحیةات ــــــالمؤسس : 

وهي عادة ال تهتم  تعمل على تقدیم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع قد یكون ذلك مجانیا أو بمبالغ رمزیة،
   .لمؤسسات األخرىباكثیرا 

  ات المختلطةـــالمؤسس : 
ة، أما طبیعة سلوكاتها فتتحدد ـــتأخذ صفة االختالط من طبیعة مالكیها، أي بین الملكیة العامة والخاص

  .ح أو الـــادفة للربــــــق علیه مالكوها بمعنى قد تكون هـــللهدف الذي أقیمت ألجله واتف اً وفق
 

ا ـــــمزایالمؤسسة قد یجلب أحیانا  حجم كبرالمؤسسات وفقا لحجمها،  ر تظهر طبیعةــمن جانب آخ
       ال تضیع على المؤسسات الصغیرة العدید  الحجــــــماقتصادیات أن ، لكن هذا ال یعني )لىـــــا أعــــــوأرباح(

یبني حواجز ویشجع أیضا  تمییز المنتجات. ذه المیزات الضائعة لیست كبیرة في كل صناعةــــــا، وهـــمن المزای
       ...واق، لكنه ال یحمي المؤسسات الصغیرة التي وجدت منفذا مربحا في السوقـــــز في بعض األســالترك
، ومع ذلك إذا أصبح زــــــعمل على جعله أكثر تركتل على أن المؤسسات الكبیرة في سوق ما ـــــال یوجد دلیكما 

       كما نشیر  2.عني أن مؤسساته المعروفة قد أصبحت بالضرورة أكبر حجماالسوق أكثر تركزًا فإن هذا ی
    الصناعات المفتوحة للمؤسسات متعددة الجنسیات تصبح جد مركزة، فتدویل األسواق واإلنتاج عادة إلى أن 

بإرادة الدولة  ، وهي الحال بالنسبة للمؤسسات العامة التي ترتبط غالبانتیجة تأثیر المؤسسات الكبیرةكون یما 
  3.لتكوین قطب محرك للصناعة المعنیة ما یجعلها مجاًال لتطبیق سلطة السوق ما یشرح حجمها الكبیر

 

ستنتهج بالمجمل نقول أن طبیعة المؤسسة تتحدد إما بملكیتها وأهدافها التي تحدد إذا ما كانت المؤسسة 
طبیعتها العائدة إلى حجمها تحدد هي األخرى  سلوكات تحقق من خاللها أقصى ربح أو المنفعة العامة، أو أن

خصوصیة بعض إلى مدى تركزه من جهة أخرى، كما البد من اإلشارة هنا و سلوكاتها من جهة والهیكل 
                                                             

1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode,  Op.Cit, p 52-51 . 
    .92،  ص2000عبیكان، السعودیة،  عبد العزیز الزوم، مكتبة: ، ترجمةالهیكل، السلوك، اإلنجاز: الصناعة األمریكیةریتشارد دكیفز،   2

3 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode,  p52. 
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م، ـــرة الحجـــات كبیــتلزم مؤسسال تســـالصناعات التي تتطلب طبیعة محددة لمؤسساتها فالصناعات الثقیلة مث
  . كات أو أمن الدولة فهي تعود غالبا إلى ملكیة الدولةالصناعات المرتبطة بالشبو 

    

VI-3  - عوائق، موانع( حـــواجـــــز الدخــــــــــول(:  
 

إقامة طاقة إنتاجیة جدیدة وأن یصبح للوحدة : بدایة یقصد بمفهوم الدخول توفر شرطین أساسین هما
ل من أشكال التوسع التي تقوم بها المؤسسات یعني أن أي شك ما 1،اإلنتاجیة الجدیدة شخصیة قانونیة مستقلة

سة جدیدة بشخصیة قانونیة الموجودة والنشطة فعال في القطاع ال یعتبر دخوال ما لم یصاحب ذلك ظهور مؤس
العوامل التي تطرح أمام المنافسین المحتملین تكالیف هیكلیة مستدامة تلك  :حواجز الدخولونعني ب .مستقلة

 2.ها المنافسون المتواجدون حالیاأعلى من تلك التي یتحمل
  

الحواجز : اإلطار التقلیدي الذي یتضمنفي حواجز الدخول مفهوم في الماضي ر المفكرون ــــحص 
على اعتبار الذي وسع مفهومها وطوره  ،"J.S. Bain " اینـــــــبإلى أن برزت أعمال  فقط الحكومیة أو القانونیة

 ً مفهوم یعد لذلك ا من استراتیجیات المؤسسات المتنافسة في القطاع أن حواجز الدخول یمكن أن تكون جزء
تحدید ما إذا كانت قد یكون سهال من الناحیة النظریة  .إلى یومنا هذا واضحا غیر مفهوم عموما حواجز الدخول

ابة الحواجز طبیعیة أي أنها تحصل مستقلة عن سلوك المؤسسات المتواجدة والحواجز اإلستراتیجیة التي هي بمث
دود ــــــفالح  3،عـــــده في الواقـــــاع، وهو ما یصعب تحدیــــــیة للمؤسسات المتواجدة في القطـــــجة لألنشطة الواعــنتی

فالتكنولوجیا وتمییز المنتجات والقوانین والموقع الجغرافي  ،بین الحواجز الطبیعیة واإلستراتیجیة تبقى غیر واضحة
قابل في المدى الطویل تعد الخیارات التكنولوجیة مالمدى القصیر كمعطیات بال للمؤسسة یمكن اعتبارها في

وتطویر المهارات فیما یخص جانب التكلفة وتمییز المنتجات إضافة إلى الموقع الجغرافي تعتبر كنتیجة للقرارات 
الحواجز ئیا في حین أن بالتالي فالحواجز الطبیعیة هي التي تظهر تلقا 4.ةاإلستراتیجیة المتخذة في تواریخ سابق

الصناعات  اینـــب میزمنع دخول منافسین محتملین، وقد لاإلستراتیجیة هي التي تعتمدها المؤسسات الموجودة 
  5:الحواجز إلى أربع مجموعاتانطالقا من صعوبة تجاوز 

  
                                                             

    .51،  ص1995 ،مصر، جامعة اإلسكندریة، االقتصاد الصناعي بین النظریة والتطبیق، عبد القادر عطیة  1
2 Gerry Johnson et autres, Op.Cit, p152. 
3 D.Kenneth & authors, Industrial organisation: Growth and structural change, 4th ed, ed Routledge, UK, 
1992, p 260. 
4 Karine Chapelle, Op.Cit, p163. 
5 D.Kenneth  & authors, Op.Cit, p264. 
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  لـــــــــــــــــــــــــــــول السهـــــصناعات الدخ : 
ة أي تكلفة أو أنها تتحمل تكلفة ــــــــــودة في الصناعـــــها المؤسسات الموجهي الوضعیة التي ال تتحمل فی

من الحد األدنى للتكلفة  أعلىقلیلة أو تملك أفضلیة عن المؤسسات المحتملة، فمن غیر الممكن اعتماد أسعار 
 .  المتوسطة
   الةـــــــــــــــحواجز غیر فعالصناعات : 

عن المؤسسات المحتملة ویمكنها تحقیق اعة أفضلیات تنافسیة ــــدة في الصنحینما تكون للمؤسسات الموجو 
، في هذه الحالة الحواجز تكون غیر كافیة في حال اعتماد أرباح غیر عادیة من خالل األسعار الحالیة

 .إستراتیجیة التخلي عن األرباح في المدى القصیر
  ةـــــــــز الفعالــــــــــــات الحواجــــاعـــصن: 
حینما تمتلك المؤسسات الموجودة في الصناعة أفضلیات عن المؤسسات محتملة الدخول واألرباح  

 .     في حال تخفیض األسعارالمتوقع تحقیقها من دخول منافسین محتملین أقل من األرباح المحققة 
  ولـــــة الدخـــــــات ممنوعــــــاعــــصن : 

      . ار أرباح تجذب مؤسسات محتملةهي التي ال تحقق أسعارها وباستمر 
  

  1:یعتقد بأنها تأخذ أحد األشكال التالیةن فمنهم من یالمفكر حسب ختلف حواجز الدخول یتصنیف 
ول ــــــالوص، مساوئ التكالیف المتعلقة بالحجم ،اجة إلى رأس المالــــــالح ،اتــــــتمییز المنتج ،الحجمإقتصادیات 

  .خل السلطات العمومیةتد ،إلى قنوات التوزیع
 

  2:أربع مجموعات أساسیة إلى بـــاین وقد قسمها  
 

  للتكلفة فضلیة المطلقةاأل: 
    ل مقارنة مع المؤسسات ــــقـالعرض بتكلفة أ حیث یمكن لمؤسسة أو أكثر من المؤسسات المتواجدة 

 ...).  اعتمادا على التكنولوجیا، المعرفة،( التي یمكنها الدخول 
  اتــــــــجـــــز المنتـــــــــــــــــــــتمیی:  

  .ج جدیدأمام أي منت تهوترفع تكلفدخول الالذي تطبقه المؤسسات المتواجدة التي تصعب من إمكانیة 

                                                             
1 Michel Porter, La concurrence selon Porter, Traduire par: Michel Le Seac’h, ed Village Mondial, France, 
1999, p32-33. 
2 Xavier Grefee & autres, Op.Cit, p1550- 1551. 
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  مــــــــات الحجــــــــــــــادیـــــصــــــــقتإ:  
     إلى مؤسسة واحدة تحصر هیكل العرض في عدد قلیل من المؤسسات وحتىعندما تكون مهمة فإنها 

 ).حالة االحتكار الطبیعي( 
   المطلوبحجم االستثمار : 

 .عندما یكون مرتفع یحد من عدد المؤسسات المرشحة للدخول
  

أو التغیر المتسارع ارتفاع نسبة المخاطرة ك: العدید من الحواجز األخرى بـــاینیمكن أن یضاف لتصنیف  
روج وحواجز متعلقة بحركیة المؤسسات ففي العدید من الصناعات لخلحواجز في بعض الصناعات أو لوجود 

انع من دخول المؤسسات لها سوى أنه یصعب الخروج في حال أرادت المؤسسة ـــــــــــد ال نجد أي مـــــق
ة ــــــــــــحری تعوقي الت ملال من الصناعة الحالیة إلى صناعة أخرى أو بسبب وجود العدید من العواــــــــــــــــــــــــــاالنتق

اشى ــــــــط قطاعات معینة بما یتمـــاف إلیها أیضا الحواجز القانونیة الناتجة عن محاولة الدولة لضبـــحركتها یض
   عدا أن طبیعة بعض القطاعات تقتضي  مع أهدافها كمحاولة منها لدعم بعض الصناعات أو المؤسسات،

ارتباطها بأمن الدولة وسالمتها أو لكونها تعتمد على اقتصاد الشبكات  وجود احتكار طبیعي بسبب أهمیتها أو
  . ..، الصرف الصحي ،كما هو الحال بالنسبة للسكك الحدیدیة

  

من خفض ربحیة الصناعة ألنها تضیف  المحتمل دخولهاالمؤسسات  تؤثر حواجز الدخول من خالل قدرة
وهذا ما یجعلها من الشروط  1،لمؤسسات القائمةطاقة إنتاج جدیدة وتستطیع أن تنال من مراكز حصة ا

ح ذلك ــــسنوض.( على الهیكل والربحیة وكذا على سلوكات المنافسین في القطاع والمحتملینتؤثر ة التي ـــــــــالقاعدی
   ).في عناصر الحقة

  
  
  
  
  
  

         

                                                             
  .140ص ،2008عبد الحكم الخزامي، دار الفجر، مصر، : ، ترجمةبناء المیزة التنافسیة: اإلدارة اإلستراتیجیةروبرت بتس ودیفید لي،   1
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VI -4  - هیكــــــــــل التكــــــالیــــــف:  
 

 تظهرالتي  ،واستمرارها وحتى طبیعة سلوكاتها باألرباح المتوقع حصولها علیها دد نجاح المؤسسةـــــیتح
هذه األخیرة التي یعتبر هیكلها من الشروط القاعدیة  ،لفارق بین العوائد والتكالیفلمحصلة كاألساس ب

د ـلذلك الب ،)ق لها الحقاسیتم التطر ( لكسب أفضلیة تنافسیة اأساسی اخاصة وأن التكلفة تعد مصدر  ة،ـــــــــــــــللصناع
التي تصنف على أساس تأثیرها  في المدى القصیر من التمییز بین نوعین من التكالیف المحددة لهذا الهیكل

  : ، وهيبتغیر الكمیة المنتجة إلى تكالیف ثابتة و تكالیف متغیرة
  التكالیف الثابتة: 
    هي تكالیف ال تتغیر بتغیر الكمیة المنتجة وهي التكالیف التي تدفع لعناصر اإلنتاج الثابتة، بالتالي 

        تمثل. وحتى لو لم یكن هناك إنتاج على اإلطالق ...أو بمعنى آخر فإنها مستقلة عن حجم اإلنتاج، 
هذه التكالیف في العادة االلتزامات التي سبق وأن ارتبطت بها المؤسسة بغض النظر عن حجم ومستوى 

 تكالیفلیف مختلف النفقات التي تتحملها المؤسسات حتى قبل بدایة نشاطها كالتتضمن هذه التكا 1.إنتاجها
 .وغیرهاواألصول الثابتة ، االبتدائیة
  التكالیف المتغیرة:  

، فإذا كانت الكمیة المنتجة تساوي صفر فإن التكالیف تتغیر بتغیر الكمیة المنتجةسوهي التكالیف التي 
وظف بعد، لذا تلم  ةر ـــــصر اإلنتاج المتغیایعني بأن عنعدم وجود إنتاج  نأل هي األخرى المتغیرة تساوي صفرا

: ة التي تتضمنمتغیر ـوتبقى العالقة طردیة بین حجم اإلنتاج والتكالیف ال 2،فال وجود لتكالیف هذا العنصر
 . تكالیف المواد األولیة والید العاملة وغیرها

  

ة ـــــفإذا كانت التكالیف الثابت: من خالل درجة االستقرار على هیكل الصناعةتكالیف الهیكل یتضح تأثیر 
ات ــــــــفالصناع 3.اعة المعنیة ستكون هي األخرى مستقرةـــــالي التكالیف فإن الصنـــــــرة من إجمــتأخذ حصة كبی

ن المؤسسات كما أالتي تتركز تكالیفها في التكالیف الثابتة تعتبر صناعات غیر جذابة لالستثمارات الجدیدة 
روج ــــــول أو الخـــــكحواجز للدخ الیة التي تتحملهاــــــــــاعة تحاول تغطیة التكالیف الثابتة العــــــواجدة في الصنــــــــالمت

  4:أو حتى لحركیة المؤسسات والتي تعتبر كعبء مضاف للتكالیف الثابتة العادیة، التي نذكر أهمها فیما یلي

                                                             
    .26، ص2006 ،فلسطین، تربیة والتعلیم العالي، وزارة ال2ج ، قتصاد الجزئياإل، بهجت إتیم وآخرون  1
    .27ص ،نفس المرجع  2

3 J. P. Angelier, Economie Industrielle : éléments de méthode, Op.Cit, p59. 
4 Voir : P.A. Julien & M. Marchesnay, Op. Cit,  p73-74. 
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  ولــــــــالدخ فــــــــــتكالی: 
الحصول ( یر المادیة ـــــوالتكالیف غ) االتي تتطلب حجم استثمار عالي جد(  التي تضم التكالیف المادیة 

 ...).على براءات االختراع، الرخص
  روجــــف الخـــــــــتكالی : 

ا من الصناعة بسبب ـوجهال خر ــــابلة لالسترداد فالمؤسسة تتحملها في حـــــــادة تكالیف غیر قــــــوهي ع
 .صعوبة تحویل االستثمارات من نشاط آلخر والتكالیف الناتجة عن العقود وااللتزامات المالیة والقانونیة وغیرها

  ة على نظام الصناعةتكالیف المحافظ : 
    واالتفاقات المبرمة) معاییر السالمة والجودة( التي تظهر من خالل قوانین الصناعة الوطنیة والدولیة

 .في الصناعة
  

 ا تعتبر بالضرورةا هامدور وأثر التجربة  دیات الحجمصابأن الصناعات التي تلعب فیها اقتمن هنا یتضح 
  :، التي نوجز أثرها فیما یليالتكلفة في ن كال منهما یتأثر بالتكالیف الثابتة التي تمثل فارقصناعات مستقرة أل

  

  اقتصادیات السلم( اقتصادیات الحجم:( 
ا لتكلفة الوحدة ا ومحددضمن اقتصادیات الحجم إذا كان حجم اإلنتاج عنصرا هامیعتبر نشاط ما  

الثابتة  لفةتمیل إلى أن تكون ضمن اقتصادیات الحجم ألن التك افاألنشطة ذات التكالیف الثابتة العالیة عموم
إلى حد  ألنه مهما زاد حجم اإلنتاج و 1.جمر الحــــــإذا زاد حجم اإلنتاج وهو یسمى أیضا أثا ــــللوحدة تنخفض آلی

 . نخفاضهااة وهو ما یفسر ـــــدد الوحدات المنتجـــــة تتوزع على عـــــــالیف الثابتة الكلیــــــمعین فإن التك
  تجربةأثر ال: 
توج لمؤسسة ما حیث أن كل  مضاعفة یظهر أثر التجربة من خالل مضاعفة عملیة اإلنتاج المتراكم للمن 

دل ثابت ــــانخفاض تكلفة الوحدة الكلیة خارج التضخم لهذا المنتوج بمع ینجم عنهالمتراكمة للمؤسسة  لتجربةل
د من مهارات ـــــــالذي یزی ر التعلمــــــأث: إلىأثر التجربة ظهور تعود أسباب  30.2و 20: ادة بینــــــــیتراوح ع

اقتصادیات الحجم، إضافة إلى االستفادة من ، ع وأكثر جودةالعاملین وقدرتهم على تأدیة المهام بشكل أسر 
 .االبتكاروتشجیع 

                                                             
1 Stratégor, Toute la stratégie d’entreprise, 5ème ed, ed Dunod, France, 2009, p93. 
2 Pierre Dussauge & Bernard Ramanantsoa, Technologie et stratégie d’entreprise, ed Ediscience, France, 
1994, p72. 
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ومضاعفة اإلنتاج حجم الكبیر ال كسبلات ـــــلذلك تعمل المؤسسات المتواجدة في مثل هذه الصناع
   نافسیةأساسا لألفضلیة التتعتبر التي تضمن لها من جهة استقرار الصناعة و  ادة من انخفاض التكلفةـــــــلالستف

   .أثــــــــرهمجال وزمان محددین قد تلغي التكنولوجیا على  إن كان ذلك یتوقف و
 

VI-5  - التكنـــــــــولــــــــــوجیـــــــــــــا:  
 

تها من خالل العالقة المحددة یوتتحدد أهم من الشروط القاعدیة للصناعةهام كشرط  ظهر التكنولوجیات
النظر اإلستراتیجیة النقطة  هةمن وجو  .التكنولوجیا، اإلبتكار، النجاح االستراتیجي: بالمتغیرات الثالث التالیة

 1،االبتكار، بالتالي فالتكنولوجیا هي أداة لتحقیق هذا االبتكار :هيبین العناصر الثالث المفتاح في العالقة 
ة ـالمنافسة بین المؤسسات من المنافسفیه ولوجیا إلى أن وصل إلى حـــــد تغیرت استمر تطور دور التكن

       بأنها : ""Cooper" كوبـربالمنتجات إلى المنافسة بالتكنولوجیـــــــــــــا أو المنافسة اإلبتكاریة التي عرفها 
     رـیة على منافسیها بالتغیث عن أفضلیات تنافســـمجمل اآللیات التي تقوم المؤسسات من خاللها بالبح

أشكال ثالثة التمییز بین  هنا البد من من 2".ا أو إجراءاتهاــــــــــــالمستمر والمتكرر لطبیعة تكنولوجیات منتجاته
  3:للتكنولوجیا، هي

  

  اعدیةـــــــــــولوجیا القــــــالتكن : 
         لصناعة بالتاليات في امؤسـســـــا والمستعملة من قبل مختلف الالمتعارف علیه التكنولوجیاهي 

 .ا في سلوكات هذه المؤسساتر كبی اـفهي ال تحدث فارق
  احیةـــــــــولوجیا المفتـــــالتكن:  

ذات أهمیة بالغة كونها هي من یحدث الفارق في سلوكات المؤسسات ألنها ال تزال غیر معروفة تعتبر 
 .بالتالي فهي مهمة جدا ة المؤسساتوال مكتسبة من قبل كاف

  ةــــــــــاشئـــــالن اولوجیــــالتكن : 
      زالت  ولم تدخل حیز االستغالل أو أنها ماالتي ال تزال في طور البحث والتطویر التكنواوجیا هي 

  .في طور التجربة

                                                             
1 Gerry Johnson et autres, Stratégique, 2ème ed, ed Pearson, France, 2002,  p72. 
2 Abdelkader Djeflat, Innovation technologique et compétitivité perspectives et enjeux pour les 
nouveaux acteurs du marché mondial, Séminaire international: Nouvelle approche des systèmes de 
concurrence, Université de Sfax, Tunisie, 1995, p86. 
3 Voir: Pierre Dussauge & Bernard Ramanantsoa, Op. Cit, p101-102. 
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یا القاعدیة تعتبر لتكنولوجیا المفتاحیة ال یعني إهمال الشكلین اآلخرین ألن التكنولوجالتأثیر الكبیر ل
  .   أساسیة في نشاط المؤسسات كما أن الناشئة ینتظر أن تصبح مفتاحیة مستقبال

  

زة ـــــــــأجه(أساسیة عناصر أربعة النشاط ألنها تغطي  بكافة جوان تمسمن جهة أخرى فإن التكنولوجیا 
  1:)، المعلومـات، األنظمة، األنماطأسالیب اإلنتاج ،اجــــاإلنت

  اجــــزة اإلنتـــــــــأجه : 
افة إلى المواد أو السلع ـالت والمعدات واألدوات ضمن رأس المال اإلنتاجي المباشر باإلضتتضمن اآل

 .البسیطة
  أسالیب اإلنتاج: 
 .ة رأسمال اإلنتاجي والمواد المستخدمة وذلك بطرق مختلفةتهتم بكیفیة معالجة أجهز  
  األخرى هي تضم: المعلومـــــــــــــــــــات: 
وذلك لتحدید مواصفات كافة األجهزة والمواد والمنتجات والمكونات ): والوصف(معرفة االستخدام   -

 .الرئیسیة مع بیان كیفیة االستخدام الكفء للسلع االستهالكیة بشكل خاص
 . وتشغیلها وصیانتها وتصلیحها) اآلالت والمعدات واألدوات( تهتم بنصب : األداءمعرفة   -
 .بتصمیم وتطویع وتطویر وابتكار األجهزة واألسالیب تهتم): السبب( ناءمعرفة الب  -
  جرائیة مع بیان قواعد ا تهتم بتفسیر القواعد األساسیة من خالل تفاصیل تنظیمیة و: األنـــــظمـــــــــــــــــــــــــــــة

 ).النوعیة والبیئیة( االنضباط والرقابة 
  لعمل ك للتمییز بین التكنولوجیا كثیفة اتركز على الكثافة النسبیة للعنصر اإلنتاجي وذل: ـــاطاألنمـــــــــــــــــــــــــ

 .  وكثیفة رأسمال
  

غیر عوامل النجاح األساسیة للصناعة ویحول شروط المنافسة یتضح بأن التكنولوجیا من شأنها ت مما سبق
 من خاللعادة تنتشر ) الناشئة(لجدیدة التكنولوجیات اإن كان بعض المفكرین یرى بأن ، بین المؤسسات

   ع أثبت ــــــــــفإن الواق 2ات جدیدةـــــــزود بمعدات اإلنتاج أو بمواد أو مكونــــــــــة التي تطور وتـــــــات الخلفیــــالصناع
  .بأن الصناعات األمامیة یمكنها هي األخرى نشر التكنولوجیا

                                                             
    .27، ص2006 ،األردن، ، دار جریر2ط ، تحلیل االقتصاد التكنولوجي، هوشیار معروف  1

2 J.C.Tarondeau, Stratégie industrielle, ed Vuibert, France, 1993, p43. 
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تأثیر كبیر على القطاع أكثر منها  ذاتإجراءات التغییر التكنولوجي  التي هي أساس االبتكارآلیات تعتبر 
دا ـــــــــــــال عــــــــــــــــولعل ذلك یعود إلى التكالیف العالیة والمخاطرة الكبیرة في هذا المج 1،ام التنافسيــــــــــــــــــــــعلى النظ

لذلك نجد أن الصناعات التي تعتمد راع ـــــــــــــــتراخیص وبراءات إخت ات الخاصة بالحصول علىــــــــــــــــعن االلتزام
  .تمیل إلى أن تكون في إطار االحتكارالتي لشدیدة التغیر اعلى التكنولوجیا العالیة و 

  
VI-6 -  المـــــــــــــــــــواد األولیـــــــــة(المدخـــالت(: 

  

دها شرط من الشروط القاعدیة للصناعة إال أن المنطق یوسع تعتبر جل المراجع بأن المواد األولیة وح 
ا، ألن باقي المدخالت ههذا الشرط إلى مختلف الموارد أو المدخالت التي تحتاجها المؤسسات لمزاولة نشاط

  . تأخذ غالبا نفس المنحى في تحلیل المواد األولیة كشرط قاعدي للصناعة
  

م، ـــــــــالفح: نــــــــــــــتتضم ،الطبیعة توفرهاحالیة أو محتملة  ثروة مصدر: على أنهاة ــــــــــواد األولیـــــــــــــــــالم تعرف
زة ــإلیها الموارد البشریة أو الموارد المنج یضاف، األراضي القابلة لالستعمال ،الخشب، الماءالبترول، المعادن، 

في النظام اإلنتاجي بدرجة كبیرة  مع باقي المدخالتتؤثر و  2،...ةــــــــــــــعالجواد المـــــالم ود،ـــــــكالنق انـــــمن قبل اإلنس
ام ــــعنصر هكونه حساب التكالیف وبالتالي سعر المنتج في األسواق تحت ظروف المنافسة الشدیدة  وعلى

ث في مجال التصمیم بحالمن  البدلتقدیر كمیة المواد األولیة وتحدید مواصفاتها فإنه  .لالستمرار واالستقرار
تؤثر  المدخالتألن طبیعة  3،...)التشغیل، التجمیع، المراقبة( راء العملیات التنفیذیةـطیط قبل إجوالتخ
تحلیل إلى شبكة العالقات مع الموردین الرة على التكلفة وعلى باقي خصائص المنتجات لذلك یمتد ــــــــــــــــــمباش
الضغط ألنها وسیلة لالء، ـــوالعم  ما     لعمالء سنتطرق لهل وأوة التفاوضیة للموردین ــالق( 4حتى دون امتالكه

تطویر ح لها بــــــــــتسمكونها المواد األولیة ضغط من خالل  قوة حققتأن للمؤسسة  یمكن كما، )في عناصر الحقة
ا مصدرا ـــــــة لهــــــــــــــتعد بالنسب التي مواردالعلى مراقبة  اعتماد علیهاأو المحافظة  هااستعمالبمنتجاتها وأسواقها 

    األساسیة والمدخالت الداعمة المدخالت هذا األساس البد من التمییز بین وعلى 5،یمكنها من تحقیق القیمة
المدخالت األساسیة التي تعتبر مدخالت فإن  وعلیهكما هو الحال بالنسبة لتصنیف األنشطة وفقا لسلسة القیمة 

                                                             
1 Abdelkader Djeflat, Op. Cit, p86. 
2 Benjamin Rregoe & John Zimmerman, La force motrice: Une nouvelle stratégie pour l’entreprise, 
traduire par : Jacques Guiod, ed Intereditions, France, 1982, p59. 

    .219، ص ، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، مصر، التنظیم الصناعي واإلداري، فاروق راشد  3
4 Giorgio Pellicelli, Stratégie d’entreprise, Traduire par Kamel Ben Youssef, ed De Boeck, Belgique, 2007, 
p184.  
5 Benjamin Rregoe & John Zimmerman, Op. Cit, p59. 
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بالمدخالت الثانویة التي ال یتعدى دورها دعم المدخالت  اأكبر على المؤسسات قیاس هاثیر ات ، بالتاليمولدة للقیمة
ألن الندرة في الموارد تؤدي  ،السابقة، من ناحیة أخرى تحدد وفرة وندرة المدخالت طبیعة سلوكات المؤسسات

فسین محتملین وتعكس من ناحیة أخرى أمام دخول منا اعتبارها حاجزیمكن لمؤسسات المنافسة و عادة إلى قلة ا
 .استقرار الهیكل، كما أنها قد تؤدي إلى تزاید المنافسة بین المؤسسات النشطة في الصناعة

 

ر ـــــــــــانب العرض مع بعضها البعض مما یصعب في كثیـــاعة في جـــــاعدیة للصنـــــــروط القــــــل الشـــتتداخ
أو حتى تحدید المتسبب في هذه التأثیرات من جهة، ومن جهة أخرى یصعب حصر من األحیان تتبع تأثیراتها 

  .  كل الشروط في هذا الجانب كما سیظهر ذلك أیضا بالنسبة لجانب الطلب من الشروط القاعدیة
  

V – بـــــــلــطـال: 
  

مرونــــــــة ، نتــوجحیاة الم دورة :لشروط القاعدیة للصناعة كال من المتغیرات التالیةلجانب الطلب یتضمن 
    طرق الشراء، المحددات الدوریة والموسمیة الموقع الجغرافي، ، سوق/العالقة منتوج، معـــدالت النمـــــو ،السعـــــــر

  :نوردها بالتفصیل فیما یلي
  

V-1 - اة المنتــوجــحی )دورة(دة ـــم: 
  

نتمي للشروط القاعدیة ت اشرطا مزدوجا بوصفهتعد مدة حیاة المنتوج أو الدورة التي یخضع لها في حیاته 
             .رضــؤثر كذلك على العت يؤثر على الطلب فهتللصناعة للعرض والطلب في نفس الوقت فكما 

   1.التي تتغیر من منتوج ألخرو  هامدة كل مرحلة من مراحلالمنتوج المدة اإلجمالیة للدورة و  اةـــحیتحدد دورة 
        راحل یختلف باختالف تغیرات المؤشر المعتمد مع مرور الزمن، عدا أنه یوجد تنوعأساس تقسیم هذه الم

      رات إذ یربطها بعض المفكرین بنسب نمو المبیعات لتحدید االنتقال من مرحلة ألخرى ــــــــفي هذه المؤش
ة، فإن المنتوج في مرحلة ـــفي السن 10حیث یرون أنه إذا وصلت نسبة المبیعات إلى زیادة بمقدار أكثر من 

فإن المنتوج في مرحلة نضج، أما إذا كانت الزیادة سلبیة  10و 0: الزیادة بین راوحــــــــتتالنمو وعندما 
عدد المنافسین، نسبة : مثلفي مرحلة تراجع، في حین یقترح مفكرون آخرون اعتماد مؤشرات أخرى   فالمنتوج

فإذا كانت هذه المؤشرات عالیة فالمنتوج في مرحلة نمو وعند استقرارها  ،اتالتغیر التكنولوجي، تكرار المنتوج
     المفكرین بعض تقدیع وعلیه  2.یكون في مرحلة نضج أما تناقصها فیعني أن المنتوج وصل مرحلة التراجع

                                                             
1 J. M. Auriac & autres, Economie d’entreprise, Tome 2, ed Techniplus, France, 1996, p150. 
2 R. A. Thietart, La stratégie d’entreprise, ed Ediscience, France, 1993, p127. 
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   االتجاه تبریرة في حین یرى البعض األخر أنها تمر بخمس مراحل و ــاسیـــأن المنتوج یمر بأربع مراحل أسب
إال أن ذلك ال یلغي  ،أو ربح ألن المنتوج لم یدخل السوق بعد لم أعماـاألول هو أن مرحلة التمهید ال تحقق رق

أهمیة هذه المرحلة التي تتمیز بالتكالیف المرتفعة الراجعة للبحث والتطویر وتجربة المنتوج في المخابر والسوق 
ة ألن المنتوج غیر معروف ال للعمالء وال للمنافسین، أما باقي كما أن هذه المرحلة توصف بعدم وجود منافس
  :ممیزات كل المرحلة فنوجزها في الجدول التالي

  

  .اة المنتوجــــــرات دورة حیـــــتأثی): 01(الجدول      
  

  عــــــــــالتراج  جــــــــالنض  وـــــــــــــالنم  القــــــــنطاإل   
  متناقصة  ثابتة نسبیا  سریعة  زیادة بطیئة  نسبة النمو
  متناقصة  ذروة  مرتفعة  منخفضة  المبیعات

  متناقصة  متنوعة  نامیة  قصیرة جدا  سلسلة اإلنتاج
  منخفضة  منخفضة  متراجعة  مرتفعة  تكلفة الوحدة

  متناقص  مرتفع لكنه متراجع  متزاید  سلبي  الربح
  متناقص  أكثر لكنه مستقر  متزاید  قلیل  عدد المنافسین
  منخفض  تنافسي  إختراق  أكثر من التكلفة  السعر النموذجي
  المهارات اإلضافیة  تنافسیة  تبدأ بالتكالیف  تكنولوجیة  حواجز الدخول

  منخفض  اإلقناع والتنویع  كل السوق في معركة  إعالمي وتعلیمي  اإلشهار النموذجي
  

Source: Abdulrahman Al-Juboori & T. M. Mansoor, Stratégic Management, ed Dar 
Wael, Jordan, 2004, p87. 

  

ل ـــوهیك ؤسساتاة المنتوج من خالل كل مرحلة من مراحلها عن طبیعة سلوكات المـــــتعبر دورة حی
  ورــــاعة بالظهـــــتبدأ الصن االنطــالقتمهید ال تظهر الصناعة أساسا أما في مرحلة ة الــــلصناعة، ففي مرحلا

رور الوقت تبدأ ــالیة وبمـــــالة تركز عـــــة بمعنى أنها تكون في حـــــــتكار قلام أو احــــولكن في شكل احتكار ت
      وـــــــدد المؤسسات ویبقى هذا النمـــع لیكبر دد المؤسسات المحتمل دخولهاـــــــویتزاید ع وـــــــاعة في النمـــالصن

الشكل النهائي الذي یعبر عن استقرار الصناعة والثبات رار إلى أن یصل إلى مرحلة النضج أین یبرز ــــــــفي استم
فیما یخص . ا لتراجع الطلب على المنتوجاتالتراجع أین تبدأ الصناعة بالتالشي نظر  لغایة بدایة ا، ـــــــــالنسبي له
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 نمو المبیعات، التحكم في التكالیف، األسعار،: سلوك المؤسسات فهي األخرى تتغیر بتغیر المرحلة من حیث
  .ا، التي تتطور مع تطور الطلب على المنتوج وتتراجع بتراجعهـــــــاإلعالن وغیره

  

، فبعض رغم أن جل المنتوجات تمر بنفس المراحل إال أنه البد من التنویه إلى وجود حاالت خاصة
ویلة المنتوجات تعرف نمو سریع وكبیر وفجأة تتدهور، ومنتوجات أخرى قد تستمر مرحلة النمو لدیها مدة ط

من هنا نخلص إلى أنه رغم أهمیة هذا الشرط  1.وتصل بعدها إلى مرحلة التراجع) احتمال مئات السنین(
  .وتقدیمه لتوضیحات كثیرة حول الهیكل وسلوك المنافسین إال أن ذلك یتطلب الكثیر من الحذر

   

V-2 - مرونــــــــة السعــــــــــــــــــــر: 
  

انب ــــــج بما فیهاوم االقتصادیة في مواضع متعددة ـــــــبشكل كبیر في العلة ــــیستعمل مصطلح المرون
مقدار التغیرات في الطلب على منتوج معین الناتجة  نتعبر مرونة السعر أو مرونة الطلب السعریة ع .الطلب

   مطلوبة وتضیف تتغیر الكمیات الر ــــعالسوببساطة یظهر بأنه إذا تغیر ره، ـــعن التغیرات الحاصلة في سع
، من هنا فالعالقة الریاضیة تحتسب ن الكمیات تنخفض بارتفاع األسعار وترتفع بانخفاضهاأذه النظریة بــــــه

  هذه العالقة سالبة دائما ألنها تعبر ،الكمیة المطلوبة على التغیرات النسبیة في السعر  بالتغیرات النسبیة في
الحاالت بذلك وتتضح  2هي تنحصر في المجال بین الصفر وما ال نهایةعن العالقة العكسیة بین المتغیرین و 

   3:التالیة
  تغیرات السعر لیس لها أي تأثیر على الكمیات المطلوبة ما یعني أن : )0(رونة مساویة للصفرـــالم

 .تماماً  والطلب غیر مرن
  ل من التغیرات النسبیة ـــــلوبة أقالمط یاتماصلة في الكــالحالنسبیة التغیرات  :)1-و 0(رونة بین ـــــالم

 .، الطلب هنا غیر مرنفي السعر
  لتغیرات  ـاالتغیرات النسبیة الحاصلة في الكمیات المطلوبة مساویة تمام): 1- ( رونة مساویة لـــــــالم

 .السعر، والطلب مرن مرونة وحدویة
  مطلوبة أكبر من التغیرات التغیرات الحاصلة في الكمیات ال): ∞-و 1- ( رونة منحصرة بینـــالم

 .الحاصلة في السعر، والطلب هنا طلب مرن

                                                             
1 Abdulrahman Al-Juboori  & T. M. Mansoor, Op. Cit, p87. 
2 Alexi Jacquemin & autres, Fondements d’économie politique, 3ème ed, ed De Boeck, France, 2004, p52. 
3 Ibid, p53. 
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  التغیرات النسبیة الحاصلة في الكمیات المطلوبة الناتجة عن تغیرات نسبیة ): ∞-(رونة مساویة لــ ــــالم

ً مرن تمامً  ، والطلبمحددة للسعر ال نھائیة  .ا
  

ق ــــــــأن تمییز المنتوجات صعب التحقییعني ذلك ) 1ن القیمة المطلقة أكبر م(ة ـــــــإذا كانت المرونة قوی
ألن العمالء حساسون لتغیرات السعر قبل أي شيء آخر، هذه الخاصیة تمنح المؤسسات التي تطبق األسعار 

ل ـــــــــاعة المعنیة یحتمـــــل، فهي بالتالي تستفید من اقتصادیات الحجم باعتمادها على اإلنتاج الكبیر، والصنــــاألق
تكون  بالتاليتسعى المؤسسات لزیادة حجمها لتحقیق اقتصادیات الحجم وخفض أسعارها،  هنا .أن تكون مركزة

ل ــسیعم باألسعار فإن كل منتج صغیرعلى العكس من ذلك إذا كان الطلب موجه مقارنة  ،الصناعة جد مركزة
الذي یمكن إحالله، وهي ترتبط  من خالل خصوصیة منتوجاته غیر السعر مستهلكیهوالء  استحداثعلى 

التغیرات النسبیة الحاصلة التي یقصد بها (  ةـــالمرونة الدخلید من التنویه بأن ـــــــــالب 1.لة التركزــــــبالصناعات قلی
فإذا كان الطلب على المنتوج مرن : نفس التحلیللهي األخرى تخضع ) تبعا لتغیرات الدخل الكمیات المطلوبةفي 

   2.بدخل المستهلكین، فالصناعة ستكون مركزةمقارنة 
  

یضاف إلى األهمیة التي تكتسیها مرونة الطلب السعریة أهمیة مرونة العرض التي تحدد هي األخرى 
العالقة بین األسعار والكمیة المنتجة من قبل المؤسسات والتي تعرف نفس التحلیل وتخلص إلى نتائج متشابهة 

  . لقلب العالقة من جانب الطلب إلى جانب العرض كنتاجإن كانت بتفسیر عكسي  و
  

V-3 - ســــوق/ العالقــــة منتــــوج: 
 

 وفـــــأنسه ـــم بـــــــا أسهـــــــة للصناعة تختلف عمــــــــــــــروط القاعدیـــــــوق كشرط من الشــــــــــس/ وجـــــالقة منتــــــــالع

"Igor Ansoff" ةـــــــــیتحدد من خاللها االستراتیجیات المتبع التي -سوق /الثنائیة منتوج -تحت نفس المسمى 
     3،اختراق السوق، تطویر السوق، التنویع: من قبل المؤسسة في مواجهة المنافسة، التي تتمثل أساسا في

نما تتعلق بأعمال  ٕ        ات ـــیصنف من خاللها ثنائیالتي  "Francis Bidault" دولـــس بیــــفرانسیوا
   ة أو الوسیطیة، والمنتجات المعمرةالنهائیــــ أسواق بما یتوافق مع خصائص الطلب على المنتجات/ اتـــــمنتوج

                                                             
1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : une méthode d’analyse sectorielle, Op. Cit, p84 85- . 
2 Ibid, p85. 

، 2011بسمة یاسین، مجموعة النیل العربیة، مصر، : ، ترجمةالتخطیط االستراتیجيجي ویتمان وآخرون،  روبرت :لإلطالع أكثر أنظر 3
  .90-88ص
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وطبیعة  تحدید خصائصها تصنیفات لیسهلهذه الد من تحدید بعض المفاهیم المتعلقة بـــــــــا البــــــمن هن 1.أو ال
  .العالقة الناتجة عن ذلك

 السوق الموجه إلیهانتجــــــات حسب تصنیف الم: 

تتوزع المنتجات وفق عة المستهلك، وعلیه ـــــــر طبیــــــبمعنى آخ الشراءالقیام بعملیة الغرض من وفق  دیتحد 
         أي التي یتم شراؤها للمزید من التشغیل) اجیةـــــــأو إنت اعیةـــصن(ة ــــذا التصنیف إلى منتجات وسیطیـــــــــه

التي یشتریها المستهلك إلشباع حاجاته ) ةــــستهالكیاال(المنتجات النهائیة و  2،أو االستخدام في تأدیة األعمال
    فنجد ،ما یعني أن طبیعة الطلب وحجمه وخصائصه تختلف 3،اشرةــها مبـــــورغباته، وتشترى بهدف استهالك

       واصفات محددة نوعا ما في حینم ، وفقحجم كبیرأن المنتجات الصناعیة تختص بالتعامل مع المؤسسات وب
كما أنه في الغالب یكون سعرها أن المنتجات االستهالكیة موجهة للعائالت أو األفراد وبحجم صغیر 

 .مقارنة بالمنتجات الصناعیةوهي أكثر مرونة  منخفضا

  الـــــدة االستعمــــــــحسب مالمنتجات تصنیف : 

: ة، تتصف بأنـــــهي التي یتم استخدامها لفترات زمنیة طویل رةـــــــــالمعمف ،اتــــالمنتجاة ــــــیعتمد على فترة حی
ر في قرارات الشراء، ـــــــــدة، للعالمة دور كبیر ومؤثـــــــــــة رشیـــــوات، دوافع شرائها عقالنیـــــل یدوم لسنــــعمرها طوی

دمات صیانة وقطع غیار بعد البیع، ع، تصمیماتها محدودة وتتطلب خمعدل تكرار شرائها بطيء وسعرها مرتف
    أن المؤسسات ال تشتريـك ال یعني بـــــلكن ذل 4،راءـــــــــة الشـــــــاألكبر في عملی لألسرة الدوریضاف لذلك أنه 

تملك مواصفات هي المنتجات التي و  غیر المعمرةل نجد أن المنتجات ـهذا النوع من المنتجات، في المقاب
 . مدة حیاة قصیرة، ومعدل تكرار شرائها سریع، أسعارها منخفضة: تتمیز أساسا بــ معاكسة لسابقتها فهي

  

: من تصنیفات المنتجات ومن ثمة تصنیفات المستهلكین االنطالقسوق البد من / لتحدید العالقة منتوج
ائي ـــــوالحصص الموجهة لالستهــــــــــــــــالك النه الوسطیةتهالكات ق باالســوق التي تتعلـــــــــــــة من الســــبمعنى الحص

سلوك المستهلكین الرتباطه عموما  صعب تحلیل، من اللكل تصنیفالقطاعات المستعملة تحدید ثم مـــــــــــــن المهم 
للمنتجات االستهالكیة  ایعتبر هذا التحلیل مفیدمن جهة أخرى ، المهنیة وباألعمارو بالتصنیفات السوسیولوجیة 

                                                             
1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : Eléments de méthode, Op. Cit, p36. 

  .462فیلیب كوتلر وجاري أرمسترونج، مرجع سابق، ص 2
  .183طارق الخیر وآخرون، مرجع سابق، ص 3
  .185نفس المرجع، ص 4
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ــــــــــم ال یبذلون ائیة غیر المعمرة فهــــــة لمشتري المنتجات النهــــــبالنسب 1.اف المنتجاتــــــمن أصن أكثر من غیرها
    في المقارنة بین األسعار وال الجودة، بالتالي فالمؤسسات صغیرة الحجم یمكنها  االستمرار  مجهودات كبیرة
أجهزة إلكترومنزلیة، (قلیل، في حال المنتجات النهائیة المعمرة  التي تتمیز بتركزالصناعات في مثل هذه 

النفقات مهمة مقارنة بمیزانیة المشتري ما یدعوه لالستعالم حول أسعار وجودة مختلف المنتجات ...) ت،اسیار 
ة ــعلى اإلنتاج بالسلسل یة تعتمدالمنتجات المعنمنافسة في هذه الحالة تظهر بقوة، وفي حال كانت ال .المعروضة

   2.زـــــر تركـــــــــــــــــــوق أكثـــــاعة ما یجعل الســراج األقل حجما منهم من الصنــار سیعملون على إخــــفإن المنتجین الكب
  

) تة، خدماــمواد أولیة، منتجات نصف مصنع( غیرهاأو ) تجهیزات(رة ـمعمالنتاجیة اإل اتــمنتجلل بالنسبة
ع ـــــتؤثر على أسعار بی وأنهاحساسین لألسعار خاصة  موملى الععن سیكونون ـرین الصناعییـلمشتاإن ــــــف

على خیارات أخرى لعوامل  وجود تأثیرات فيحتى  األسعارالمنافسة ال تشجع على تثبیت ، وألن مـــــهتمنتجا
المؤسسات الكبرى وفي كل األحوال فإن  .غیرهاو  لثقة في المنتوج، انتظام اإلمداد، الصیانة،كا المشتریین

ها العارضة للمنتوج لالستخدام الصناعي ستكون في وضعیة أحسن من تلك األصغر حجما في تلبیتها الحتیاجات
     .  وهذا ما ینطبق أیضا على الصناعات الثقیلة 3،ما ینجم عنه هیكل مركز للسوق

  

ن المحللة للعالقة بین تفضیالت المستهلكین وخصائص ن األعمال النظریة لالقتصادییبأ من المالحظ
وق ـــس/ ویترجم ذلك أیضا بالصعوبة التي تطبع دراسة الثنائیة منتوج 4،المنتجات جد صعبة في التحلیل القطاعي

  .وتزداد الصعوبة أكثر إذا تعلق األمر بالمنتجات االستهالكیة النهائیة التي تتطلب دراسات تسویقیة معمقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p37.   
1 J. P. Angelier, Economie Industrielle : une méthode d’analyse sectorielle, Op. Cit, p86.   
2  Ibidem. 
4 Christian Genthon, Analyse sectorielles : Méthodologies et application aux technologies de 
l’information, Op.Cit, p37.   
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V-4 - الموقـــــــــــــع الجغـــــــــــرافي: 
 

 فیما یخصاألسواق وقنوات التوزیع و  وتفضیالتهم الموقع الجغرافي دراسة توزع العمالءیقتضي تحلیل 
في جانب  واألهم الموقع الجغرافي للمؤسسة محل الدراسة ،دراسة أسواق الموردین وسالسل التوریدو جانب الطلب 

اإلنتاج لموضع االستهــــــــــالك : همــــــامنفصلتین ظاهرتین  الجغرافي وفقالمـــوقع  نمنظــرو اللج عالذلك . العرض
        انــــونــتیمنـذ بدایة التحلیل المكــــاني، وبالذات عند المكاني واإلنتاج لمنطقة السوق،  في الحیز لنقطة

"V. Thunen" ، ز مكاني ــــــــــة محددة في حیــنقط نها اعتبار لىعق أهمیة السو  ه علىبیانفي استند الذي
أیضا في تحلیله للنشاط  "A. Weber"برــفیه دـــــــــا اعتمـــــــــاط الزراعي، وهو مــــــــعلى مستوى النش مدروس

، بجانبي العرض والطلترتكز على التحلیل المكاني وتهتم بما یعني أن دراسات الموقع الجغرافي  1.الصناعي
طبیعة على یؤثر بشكل كبیر على األفضلیة التنافسیة و في كونه  الجغرافيالموقع دراسة تكمن أهمیة و 

مهارات و  حالة الهیاكل القاعدیة المحلیة،ألن اإلستراتیجیات المختارة من طرف المؤسسات وتنفیذها بنجاح 
        لها تأثیر مباشر كلها) نتطرق لها الحقاس(التنافسیة األخرى  الماسةاعتبارات كذا و  العاملین المحلیین

درجة نمو الطلب المحلي، توفر المهارات (شروط الماسة التنافسیة من جهة أخرى  ،على الفعالیة العملیاتیة
تنوع الوضعیات التنافسیة المختارة فیما یتعلق على  یمكنها أیضا التأثیر) ة، وجود الصناعات المرتبطةـــالخاص

   2.تصنیف المنتجاتو  بتجزئة الزبائن
 

أما فیما یتعلق لهذا العامل لموقع الجغرافي بشكل عام یعود لمحاولتنا إعطاء الصورة اإلجمالیة عرضنا ل
جانب الطلب فهو یتماشى مع تحلیل الموقع الجغرافي  كأحد الشروط القاعدیة للصناعة في بالموقع الجغرافي

   .لعرضار المباشرة للموقع الجغرافي من جانب بشكل مباشر مع تقاطعها مع التأثیرات غی للسوق
 

           نـــــــن أو المتسوقیــــــأن المشتری :"Hoover "رـــوفـــهوق حسب ـــــاطق الســــــل منـــتحلییفترض 
     واق ــــــاألس مناطق ، وبأن)وق األقرب لهمــــــمن الس(وق من نقطة بیع واحدة ــــــــان یقومون بالتســـــــــفي أي مك

أن تفضیل  رــوفــــهاطق، وهنا یرى ـــــال تتداخل فیما بینها، أي أن هناك حدود فاصلة وواضحة بین هذه المن
المستهلك یستند على اختالف األسعار أي أنه یفضل السوق الذي یعرض علیه السلع بأقل األسعار، بافتراض 

          قیاسیة موحدة، وأن تكلفة عرض اإلنتاج النهائي تساويأن نوعیة المنتجات لهذا المصنع بمواصفات 

                                                             
 .127، ص2008صفاء، األردن، ، دار الدراسات في نظریة الموقع الصناعيكامل كاظم الكناني،  1

2 Michael Porter, La concurrence selon Porter, Traduit par: Michel Le Seac’h, ed Village Mondial, France, 
1999, p 23 -22 .   



 للصنــــاعــــة ةالقـــاعدیـــ الشــــــروط: أوال                                                         النظـــري الجــانب: األول الجـــزء
 

46 
 

    في أي سوق حاصل جمع تكالیف اإلنتاج والتوزیع، فإذا كانت تكلفة اإلنتاج في مواقع اإلنتاج المتنافسة متساویة
ب من أغلب مؤسسات مر یتطلاأللذلك نجد أن  1.طـــــا على أساس تكلفة التوزیع فقــــــــــفإنها تتقاسم السوق نسبی

  التغطیة الوطنیة تقتضي تعدد اإلنشاءات  ألن تكون قریبة من زبائنهالاتب أو وكاالت ــــــتوفیر مك اتــــــــالخدم
االستفادة من الخبرة في مجال إدارة السكان  تعرف تشتتا في توزیعفي الدول التي من المفید لمقدمي الخدمات و 

      2.رة لهاــــــــتسبب في مشكلة كبیتلن  -ارجــــــــفي الخ –افیة ــــــــدات اإلضـــــبعض الوحیه فوعل ةـــــــــالشبكات الموسع
  

تتبعها أیضا المؤسسات المقدمة للمنتجات الصناعات الخدمیة ات التي تنتهجها مؤسسات ـــإن هذه السلوك
في ظل ذلك البد من تحدید ، لمستوى الدوليالمادیة كما أنه األسلوب األنسب ألغلب المؤسسات التي تعمل في ا

            همیة الجغرافیة لبعضاألتوزع الزبائن والعمالء جغرافیا لمعرفة كیفیة توزع المؤسسات واألسواق و 
التي یمكن تغطیتها وتوزع الجغرافیة ، وهنا یتم التركیز على دراسة المساحة منها على حساب البعض اآلخر

یضاف لما سبق التأثیرات  .عدد وحجم االستهالك أو التعامالت مع المؤسسةلنوعیة والالمستهلكین من حیث ا
فالعدید  على النشاط ككل بحكم الموقع الجغرافي الجغرافیة والمناخیة وغیرها من العوامل التي من شأنها التأثیر

    عوامل، لذلك تلجأ مؤسسات العدید رات هذه الــــــراد والمؤسسات تحكمها تأثیــــــمن السلوكات االستهالكیة لألف
اطق ــــــــــا ألهمیته حیث یقسم المستهلكین إلى منر ــــــــإلى التجزئة التسویقیة على أساس جغرافي نظات ــــــــمن الصناع

مكانیات اإلنتاج والسو ) والیات(أو محافظات  مـــــــــــأو أقالی ٕ ق أو مدن أو قرى أو ضواحي، وذلك حسب حجم وا
أن االختالفات النسبیة  باختصار، ویمكن القول رها على الحاجات والرغباتــــــاطق وتأثیــــــومدى اختالف تلك المن

بین مختلف المناطق الجغرافیة إنما هي انعكاس لالختالفات المناخیة والقیم االجتماعیة أو الثقافات الفرعیة، 
    3.ي الموجه إلى السوقالتي تفرض تأثیرها الكبیر على المزیج التسویق

  

ة ــــألنه یؤثر على المؤسسرط مهم من الشروط القاعدیة للصناعة من جانب الطلب ـــــرافي شــــالموقع الجغ
ل ـــــــأن تعمل في منطقة جغرافیة واحدة أو بضع مناطق جغرافیة أو تعم) المؤسسة(ركةـــــــالشرر ـــــإذ یمكن أن تق

وجه انتباها خاصا لالختالفات الجغرافیة في االحتیاجات والرغبات، وتسعى شركات في كل المناطق لكنها ت
تهرب الكثیر من الشركات الكبیرة من المنافسة : أخرى إلى زرع المنطقة الجغرافیة غیر المأهولة، مثال ذلك

                                                             
 .166، صمرجع سابقكامل كاظم الكناني،  1

2 Michael Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Op.Cit, p   281 . 
  .145-144طارق الخیر وآخرون، مرجع سابق، ص 3



 للصنــــاعــــة ةالقـــاعدیـــ الشــــــروط: أوال                                                         النظـــري الجــانب: األول الجـــزء
 

47 
 

لب جغرافیا ما یعني أن توزع الط 1،محالت في المدن الصغیرة بناءالشرسة في المدن الرئیسیة والضواحي و 
  .یتحكم بخیارات المؤسسات حول اإلستراتیجیة المتبعة والسوق المستهدفة

الء قلیل أو بحكم صغر یكون محدودا إذا كان تشتت المستهلكین والعمو  ل تأثیر هذا الشرط نسبیاـــیق
  .كما تتحكم به الضوابط القانونیة بفرض نظم توزع جغرافي محدد من قبل الدولة المساحة
 

V-5 - المحددات الدوریة والموسمیة:  
   

بشكل مستمر أو التكرر لتكرار ار المحددات الدوریة والموسمیة عن مختلف العوامل التي من شأنها ــــتعب
  :وعلى هذا األساس تصنف األسواق حسب هذه العوامل إلى غیر معلومةوألسباب قد تكون معلومة أو 

  

   ةـــــــــــدوریالالمحددات: 
 

تخضع  ،اـــــــة مـــــــاعــــة، قد تكون خاصة بصنـــــة اقتصادیة كلیــــواق تنتج عن تغیرات ظرفیـــــاألسة ـــدوری 
متغیرات یمكنها أن تكون  نتیجة ثدتحة السوق ــدوری .)تحدیثه( هتجدید رةـــــوتیة حیاة المنتوج و دور خصوص لبال

ا ــا قویــكبیرة في المخزون لذلك فهي تتطلب هیكال مالیالتي تسبب تغیرات  اط المؤسساتــنشمهمة في مستوى 
     د صعبةــــوالوضعیة ج دورةــــمن ال - أي عدیمة أو قلیلة المردودیة -لجوفاءا بما فیه الكفایة لمواجهة المراحل

   صول التكالیف الثابتة ویكون الوضع متفاقما في حال صعوبة الحكبر حجم  القائمـــــــــة علىفي القطاعات 
   2.على التمویل الخارجي

 

   الموسمیـةالمحددات:  
 

 خالل السنة انتظامه یتمیز بعدمالنشاط بمعنى أن  وقــــــــة للسـأو غیر سنویالموسمیة ترتبط بدورة سنویة 
مالبس أسواق ( االنخفاضات والذروات المتكررة من سنة ألخرى تعود للموسمیة التي تنجم عن اعتبارات مناخیةف
ویمكن أن تنجم عن شروط  ،...)لعب أطفال، شكوالطة( أو ثقافیة...) فواكه وخضراوات معینةسباحة، ال

الموسمیة قد تكون مرتبطة بالمواسم واألعیاد حسب  3.)مالبس السباحة( أو من الطلب ) خضر وفواكه(العرض
ة من المنتجات خـــالل موسم كل مجتمع ومعتقداته وعاداته وتقالیده، مما یستدعي تزاید استهالك أصناف محدد

أو عید معین في مقابل انخفاض الطلب علیه في فترات أخرى، كما هو الحال مثال على تزاید الطلب 
                                                             

  .395-394فیلیب كوتلر وجاري أرمسترونج، مرجع سابق، ص 1
2 Philippe Moati, Op.Cit, p   33 -34. 
3 Ibid, p34. 
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المجتمعات المسلمة على المواشي خالل العید األضحى وتزاید الطلب على العدید من المنتجات التي ترتبط 
 .باألضاحي واالحتفال بهذا العید

  

 مبیعات من٪ 70 تنفیذ یتم حیث الموسمي الطلب عواقبمن القطاعات التي تتأثر ب لعابواأل اللعب قطاع
 یشكل قصیرة زمنیة فترة خالل المبیعات من االستقطاب هذا ،ودیسمبر نوفمبر شهري بین ما واللعب األلعاب

 ةــــــــالسن مدار على بانتظام إلنتاجا: خیارینأمام  نفسها المؤسساتحیث تجد  ،اجـــــاإلنت تنظیم مشاكل مــد أهــأح
 لرأس كبیرة حاجة ویتطلب المخزون تراكم إلى یؤدي األول الحلف ،المبیعات من اجـــــــاإلنت معدل ضبط محاولة أو
 قدرة ذات نفسها المؤسسات فیكمن في كون :الثاني الحل ، أمااعالیة جد مالیة تكالیف تولد أن یمكن التي الــــالم

 الباطن من التعاقد استخدام خالل من المخاطر هذه من لحدا محاولة یمكنهااالنحطاط و  اتفتر  خالل زائدة
 زلاالمن في والعمل الموسمي لعملأقل ل یعتمدون على انتظام باعاألل مصنعو. الذروة اللـــــــــخ الموسمي والعمل

 یتطلب عندما خصوصا ،كنة دائمار ممـــمقیدة بارتباطها بالموسمیة التي تجعلها غی هناة ـاألخرجلذلك فإن 
        ر الذي یستلزم ــــــاألم ،)المحددة والمؤهالت المتخصصة الرأسمالیة السلع( محددة عوامل تعبئة نتاجاإل
    الصناعينشاطها  من القریبة األنشطة في التنویعأو یمكنها  ...مرنأن تكون ذات تنظیم  اتــــــالمؤسس من

      التركیز من كذلك  غالبا، ویمكنها المؤسسات إلیه سعىت الذي الطریق هوو  ،ةسیعك موسمیةالتي تتمتع ب
  1.موسمیةال في ظل األخرى األسواق إلى لتصدیرا على

 

كبیر عن مساره العوامل الموسمیة والدوریة من شأنها التأثیر على جانب الطلب ألنها تحركه إلى حد 
ییره مع مرور الزمن، لهذا فإن طالب الفیزیاء یمكنه ضمان أن مالحظاته الزماني والمكاني وغالبا ما یمیل إلى تغ

، فمواضیع ثابتا مثله اإلنسانحول اإللكترون نفسها في جویلیة أو دیسمبر، لكن ال یمكننا أن نعتبر سلوك 
یة األذواق، الزمن، الوضع :تغیرفي دیسمبر بالنظر إلى ضعیفة جد تكون و في شهر جویلیة  اإلشهار الفعالة

ا ــــــــــــارها شرطــرات واعتبـاالهتمام بهذه المتغی د منـــالب وعلیه 2 ...وانینــــراف، القــــــــادات واألعـــة، العـــاالقتصادی
من الشروط القاعدیة للصناعة، مع مراعاة أن تأثیرها یختلف من صناعة ألخرى ألن كل صناعة تحكمها 

ا ـــــــــــــة خاصة بها تختلف عن غیرها من الصناعات، وقد تكون سببا في نشاط بعضهـــــة ودوریــــرات موسمیـــمتغی
 .أو التأثیر سلبا علیها إذا لم یتم التعامل معها كما ینبغي

 

                                                             
1 Philippe Moati, Op.Cit,, p35. 
2 John.V. Petrof, Comportement du consommateur et marketing, 5ème ed, Les press de l’université Laval, 
Canada, 1999,  p 11-10 . 
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V-6 - طــــــــــــــــرق الشـــــــــــــــــــــــراء: 
   

الخدمة تشترى إذا حدث تبادل بین أطراف السلعة أو أي أن ادل تجاري، ـــراء على أنه تبــــــیعرف الش
ر ـــبعض هذه التبادالت قد یكون محدد وبعضها األخ ،تبادل المنتجات مع موارد مالیةیتم عادة  حیثمختلفة 

تحدیدها، وهذا ما یمیز بین التبادل المنفصل والتبادل من القدرة على یصعب فیما بعد مما تتحلل مع الوقت 
ت اـــــــــة عن باقي العملیــــة ومستقلـــأن عملیات الشراء التي تكون كل عملیة منها منفصلما یعني  1.رـــــالمستم

أو تكون في شكـــل  في حین نجد أن العملیات التي ترتبط بعملیات أخرى - ــــا مانوعـ -تكون سهلــة التحلیل 
ب ـمة لها تكون أصعـة أو حتى داعـملحقة أو مكملود عملیات شـــراء ـــتستلزم وجتلك التي أو  تعاقـــــد لفترات معینة

لتشغیل  هافي التحلیل، وقد یظهر ذلك مثال من خالل ضرورة القیام بشراء بعض البرمجیات التي البد من وجود
. أدائه ع منــــ، أو حتى مختلف اللواحق المادیة التي یستلزمها ألداء بعض مهامه أو الرفوتر أو لحمایتهــــالكمبی
  . ي حقیقة األمر جد صعبة في التحلیلوهي ف

 

یمكن تحلیل الوقت الذي یشتري فیه المستهلك من عدة أبعاد مختلفة إذ أن معدل اعتیاد من جهة أخرى،  
یعتمد بالدرجة األولى على معدل استهالكه لها فاألسرة التي تعول أطفاال ) المنتوج( العمیل على شراء السلعة

كما یتأثر معدل االستهالك الخاص بالسلعة وفقا  ن األسرة التي ال تعول أطفاالً تستهلك ألبان أكثر م اصغار 
لمؤثرات موسمیة أو دینیة فهناك نمط معین في شهر رمضان یختلف عن الشهور األخرى من السنة، وكذلك 

ء، إذ یزداد األعیاد، وتؤثر الظروف االقتصادیة في تحدید الوقت المالئم الذي یقوم فیه المستهلك بعملیة الشرا
 اــــكمة، ــــــن األوضاع االقتصادیـــــول والمرتبات، ومع تحســـــرة مع أوقات زیادة الدخــــع المعمـــــال على السلــــــبـاإلق

   2.أن المشتري عادة ما یؤجل بعض قراراته الشرائیة في حاالت عدم االستقرار االقتصادي
 

الموضح  )02(الجدول  كما یظهر فيثالث مجموعات أساسیة إلى  الشراء طرقیصنف بعض المفكرین 
  .في الصفحة الموالیة

 
 
 
 
 

                                                             
1 Richard Ladwein, Le comportement du consommateur et de l’acheteur, 2 ème ed, ed Economica, France, 
2003, p   33 . 

 ،ن. س. المهني، السعودیة، د المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب ،دراسة السوق: تسویقالاإلدارة العامة لتصمیم وتطویر المناهج،  2
  .13ص
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  .ومعاییر التفرقة بینها طرق الشراء): 02(الجدول 
  

  اتالبحث عن المعلوم  الخبرة   تكرار الشراء  المخاطرة المدركة  ضغط الوقت  طرق الشراء
  اقلیل جد  ادكبیرة ج  اكثیر جد  امنخفضة جد  اعالي جد  راء روتینيـــــش
  متوسط  متوسطة  متوسط  متوسطة  متوسط  دودــراء محــــش
  اكثیر جد  اقلیل جد  اقلیل جد  اجدعالیة   منخفض  دـــــراء ممتــــش

  

، مكتبة عین شمس، مصر، 2، طمفاهیم واستراتیجیات: سلوك المستهلكالمیناوي، عائشة : المصدر
 .41ص، 1998

  

النمط من الشراء الذي یتم ضمن مجال زمني ضیق نظرا العتیاد  الشراء الروتیني أو المعتاد هو ذلك
المستهلك على القیام به، نظرا لكونه ال یتضمن مخاطرة عالیة ألنه یتكرر كثیرا بالتالي یتكون لدى المستهلك 

   لجمع المعلومات، في حین أن الشراء المحدود الذي یتعلق بالمشتریات  ة عالیة مما ال یفتح مجاال كبیرخبر 
التي ال تتكرر كثیرا تتطلب معلومات ألن المستهلك ال یملك خبرة كبیرة في مجال هذه المنتجات ولدیه الوقت 
لالختیار والمفاضلة والبحث عن المعلومات ولیس كالنمط السابق، أما نمط الشراء الممتد فهو ذلك الذي یقتضي 

تكرره كما أن نسبة المخاطرة عالیة وتكون  ملعد الحصول على معلومات كثیرة لغیاب الخبرة لدى المستهلك نظرا
على فترات كبیرة ویأخذ المستهلك الوقت الكافي التخاذ القرار في مثل هذا النمط ألنه غالبا یرتبط بمنتجات 

   .بأسعار عالیةاستثماریة معمرة 
  

وك ـعوامل تؤثر على سلالهذه د معقدة فالعدید من ــجعموما تتأثر أنماط الشراء بمتغیرات تسویقیة عدیدة و 
ار ــــتؤثر في تعریف القطاعات السوقیة حیث یجب على المؤسسة األخذ بعین االعتبو طبیعة الشراء المستهلك 

       دــــاقــــ، توقیت عملیة الشراء، وتختلف طریقة التع)تكرار الشراء ( حجم المشتریات، عدد مرات الشراء: مثال
میة الشراء وتكراره، فمثال نجد أن كبار المستعملین الصناعیین یصدرون أمر بین المشتري والبائع باختالف ك

الشراء مرة واحدة في السنة وبكمیة كبیرة من السلعة ثم یتولى البائع بعد ذلك مهمة شحنها إلیهم على مدار 
  1.السنة

 

                                                             
  .83ص ،2007، دار وائل، األردن، 3، طالتسویق الصناعي مدخل استراتیجيأحمد شاكر العسكري،  1
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انب اقتصادیة وعلیه فإن تحدید أنماط الشراء في حد ذاته عملیة معقدة لتعقد محدداتها وتأثرها بجو 
واجتماعیة وثقافیة، تحكمها جوانب شخصیة ونفسیة، یتدخل في ضبط بعض جوانبها البائعون من خالل العقود 

 ).   البائع والمستهلك( واالتفاقات المبرمة بین الطرفین
 

 یتبین لنا مما سبق بأنه على الرغم من أن الشروط القاعدیة للصناعیة تتعلق باالقتصاد الصناعي      
میادین االقتصادیة واإلداریة األخرى  الإال أن كل شرط من شروطها یعتبر ظاهرة هامة في مجال أو میدان من 

تتمیز بتقدیم  -أي الشروط القاعدیة للصناعة –أو حتى قد یكون نقطة تقاطع بین مجالین أو أكثر، وهي بذلك 
ى حساب مؤسسات دون إهمال ألي جانب علنسیج اقتصادي متكامل یبرز التكامل والتشابك الذي تنشط فیه ال

اآلخر مما یساعد في رسم المالمح العامة لهیكل أي صناعة ویسهم في فهم سلوكات المؤسسات المكونة      
   . لها وآدائها
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 :المنــــــــافسة في القطــــــــــاع :ثانیا
 

على جملة من المفاهیم اإلطالع قصد تقدیم إطار واضح لدراسة وتحلیل المنافسة في القطاع البد من 
 .المرتبطة بالمنافسة على العموم والمنافسة في القطاع على وجه التحدیدوالنظریات 

 

I -  مفهـــوم المنــــافسة: 
 

المنافسة كمصطلح عرفت العدید من التحوالت والتطورات، لذلك امتدت من المجتمعات البدائیة في شكل 
كثر من ذلك األ، و لسیطرة على المجموعةلمنافسة على مصادر الحصول على االحتیاجات األولیة إلى المنافسة 

أیضا، لتصل الیوم إلى مختلف الحیوانیة  في المجتمعات افطریاألخیر وجدت الشكل  هذا وفقالمنافسة أن 
، حتى أنها تنوعت في المیدان الواحد االقتصادیة، السیاسیة، االجتماعیة، وكذا الترفیهیة والریاضیة: المجاالت

 .وهذا ما نلحظه في المیدان االقتصادي اإلداري
  

I -1-  من المنظور اللغويالمنافسة:  
 

  

  

   وهي مشتقة من أصل التیني "CONCURRENCE" كلمة إلى اللغة الفرنسیة تترجم كلمة المنافسة في
 وهو األصل نفسه للكلمة أو اللعب مع مجموعة، 4نحو نفس النقطة  التي تعني الجري، "CONCURRERE"هو 

                                                             
  .672، دار القلم، لبنان، د س ن، صمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  1 

 2 http://www.almaany.com/home. المعجم الوسیط : الموقع اإللكتروني لـ .                                15/08/2013: أطلع علیھ في    

 .من سورة المطففین  26اآلیة  3 
4 Francine Pillebout, Encyclopédies bordas dictionnaire de la langue française, ed Aubin imprimeur, 
France, 1994, p395. 

ونافس  خذ عدة معان في اللغة العربیة،الذي یأ" نافس"من الفعل " ســافـــتن: "هو" افسةــــــمن"مصدر كلمة 
 1،واــأي رغب ""بالكسر إذا رغب فیه على وجه المباراة في الكرم، و في الشيء 

ان ــــــــــــ... رر بهــــــاراه فیه من غیر أن یلحق الضـــــــابقه وبـــــــأي س... ونافس فالنا في كذا
(( :الىــــــه تعـــــــــقول، وردت كلمة التنافس في القرآن الكریم في 2ةـــــــعظیم القیم

  التنافس في هذه اآلیة كلمة معنى  ريـــــالطبالعالم  همبمن فیفسر الكثیر من العلماء  .3))ـــــــــــ
  .لتحقیق ذلكأي أنها تتسابق جتهد في طلبه تتجد و و على أنه ما تحرص النفوس علیه 

ِنَفاسا هـــــــــــــــــُمنافسة افَسوا فیَ  َتن

ـــــ ُس نَ َتالُم وناِف
َ لْ ــ...  َ ی ـــــافَ ت ل َذ ِس نَـــــــــــكَ فَ ــِ وِف ي 

نَ فُ  س الشيء أي كومنه 
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وضعیة  بأنها" OXFORD" أكسفوردأي المنافسة، التي تعرف حسب قاموس " COMPETITION"اإلنجلیزیة 
وعلیه فالمتنافس یعني محاولة ... أو تباري مع بعضها البعضمواجهة ین یكون األفراد أو المؤسسات في حالة أ

   1.أكبر أو تحقیق األفضل مقارنة بمن یسعون لنفس الهدفتحقیق نجاح 
جدل حول أنه ال یوجد یمكن القول بال یختلف معنى الكلمتین في اللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة كما 

     . اعتبارهما الترجمة الوحیدة لكلمة المنافسة في اللغة العربیة
  

I -2- المنافسة مواجهة:  
  

 .من التعاریف الخاصة بالمنافسة باعتبارها مواجهة یمثل الجدول الموالي مجموعة
  

  .المنافسة مواجهة): 03(الجدول
  

  مفهومه للمنافسة  المفكـــر
Ely 1901)( المنافسة بالمعنى الواسع تعني صراع المصالح المتضاربة إلي.  

Eddy 1913) (كفاح، مباراة، مواجهة: المنافسة مرادف عملي للمصطلحات  إدي.  
Lilienthal 1952)(  

 لیلنتال
  

النضال، المباراة، المواجهة، : معظم الناس العادیین تعني لهم المنافسة
المنافسة في مجال األعمال : إظهار القوة والدهاء، بالنسبة لغیر االقتصادیین
     .زاع حول األفكارالتجاریة ما هي إال أحد مظاهر روح الصراع والن

Stigler 1957,1965) (
  ستیغلر

المنافسة االقتصاد ولفترة طویلة على أنها تشیر للمواجهة المستقلة دخلت 
  .بین شخصین أو أكثر

 
Source: Manfred Neumann & Jürgen Weignad, The international hand book 

of competition, ed Edward Elgar publishing limited, UK, p18.  
 

المجموعة األولى من التعاریف المقدمة للمنافسة من قبل الباحثین تعطیها معنى واسع وبسیط في نفس 
الوقت وهي بذلك أقرب للمفهوم اللغوي الذي یجعل المنافسة مرادفا لكلمات كالمزاحمة والمواجهة والمبارزة وغیرها 

نهم لتحقیق األحسن على حساب من المصطلحات التي تنم عن وجود طرفین أو أكثر في إطار سعي كل م
  . اآلخر، دون وجود أي شروط تضمن ذلك

                                                             
1 Oxford university, Oxford advanced learne’s dictionary, ed 6th, ed Oxford university press, Uk, 2000, 
p246. 
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I -3-  كغیاب لحواجز الدخول والخروجالمنافسة:  
  

ضیف علیها أنها ت المجموعة الثانیة من تعاریف المنافسة تتقاطع مع المجموعة األولى في عدة جوانب إال
، وهو ما یتضح من خالل بالدخول أو بالخروجعدم وجود أي شكل من أشكال الحواجز سواء المتعلقة 

  ). 04(الجدول
  

  .المنافسة كغیاب لحواجز الدخول والخروج): 04(الجدول
  

  مفهومه للمنافسة  المفكـــر
Liefmann 1915) (  

 لیفمان
        وجود عدد من البائعین في السوق، فهي تعرف  المنافسة لیست مجرد

  .ورأس المالبأنها إمكانیة حریة حركة العمالة 
(Machlup 1942) 

 ماشالب
  .المنافسة الكاملة لها داللة حصریة وهي الدخول والمجاني والسهل للصناعة

(Stigler 1957,1968) 
 ستیغلر

 

لى غیاب حواجز الدخول ع التركیز: بطریقةالشروط  تغییرالمنافسة تعني 
تسمح الفترة كافیة ل، هذه أو الفترة العادیة والخروج لصناعة ما في المدى الطویل

  . الكمیات الموارد األكثر استدامة والمتخصصة من حیثلشروط الجوهریة با

 
(Andrews 1964) 

أندروس   
  

أن هذه الصناعة مفتوحة  هو ...الصفة األساسیة لصناعة ما في منافسة مفتوحة
صناعة بمؤسسة واحدة قد تكون جیدة لذلك فإن  ...دخول منافسة جدیدةرسمیا ل

   .أو ال تنافسیة إذا ما كانتلیتم تحلیلها 

 

Source: Manfred Neumann &  Jürgen Weignad, Op.Cit, p19. 
 

وفق التعاریف المقدمة في الجدول السابق یظهر بأن وجود المنافسة حسبهم مرتبط فقط بعدم وجود حواجز 
   وجود مؤسسة واحدة "Andrews" أندروسالدخول والخروج ما یعكس الحریة المطلقة في السوق لذلك یرى 

ذلك یختلف مع مفكري  ، وهو فيأیضا ي حواجز للدخول والخروج یعتبر منافسةفي صناعة ما دون وجود أل
 .االقتصاد الجزئي الذین یرون بأن هذه الحالة تسمى االحتكار التام
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I -4- كآلیة لالختیار المنافسة:  
  

  :أبعاد إضافیة لهذا المفهوم، وهو ما یتضح فیما یليو اعتبار المنافسة كآلیة یوضح معالم 
 

  .المنافسة كآلیة لالختیار): 05(الجدول
  

  للمنافسةمفهومه   المفكـــر
Ely 1901)(  

 يـــــإل 
المنافسة هي المسؤولة عن العملیة االنتقائیة للمجتمع االقتصادي الحدیث، 

        یتحدد سبب البقاء فمعنى الكلمة مازال یستخدم في الكثیر فمن خاللها 
من األعمال االقتصادیة على أنه الصراع من أجل البقاء على قید 

لیس محدد بالدول الصناعیة الحدیثة لكنه : الدرویني المنافسة بالمعنى...الحیاة
  .یتعلق أیضا بجمیع الكائنات الحیة

 

Source: Manfred Neumann &  Jürgen Weignad, Op.Cit, p20. 
 

اعتبار المنافسة كآلیة لالختیار یجمع بین المفهوم البسیط للمنافسة باعتبارها مواجهة أو صراع من جهة 
ذلك أن تطور المنافسة من  ىمعن ،البعد االجتماعي للمنافسة وكذا اعتبارها آلیة لالختیارومن جهة أخرى یظهر 

ال أن البعد الثاني یعكس وجود إلمنافسة لإلى غایة الیوم یبقي على المواجهة كمرادف ) الفطري(شكلها الدرویني
  .إلـية، وذلك ما بینه ي تعتبر المنافسة المسؤولة عنه في المجتمعات الحدیثذاالختیار واالنتقاء ال
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I -5- سلوك متبع -سعر المنافسة:  
  

ل ــسلوك المتبع من قبالة الموالیة من التعاریف مفهوم المنافسة كعالقة بین السعر و ـــالمجموع تمثل
  .، ویظهر ذلك من خالل الجدول الالحقالمؤسسة
  

  .سلوك متبع -المنافسة سعر): 06(الجدول
  

  للمنافسةمفهومه   المفكـــر
(Chamberlin 1933)  

     شامبرالن
 

هنا نشیر إلى أن الشرط  حتكار یعني السیطرة على العرض بالتالي السعر،اإل
  .األساسي للمنافسة هو أن ال أحد لدیه أي درجة من هذه السیطرة

Lerner 1934)(  
 رنرــــــلی 

      البائعفي حین ... یواجه المحتكر هبوطا في منحنى الطلب على منتجه
  .  في سوق المنافسة التامة لدیه منحنى طلب أفقي

Stigler 1957,1965)( 
 ستیغلر

 
 

      في حین البائع... یواجه المحتكر هبوطا في منحنى الطلب على منتجه
إذا كنا نتردد في تعریف ... في سوق المنافسة التامة لدیه منحنى طلب أفقي

یمكن تقدیم حجة مقنعة بأنه ینبغي أن یقتصر معناها على عدم وجود ...المنافسة
  .قوة احتكاریة في السوق

 

Source: Manfred Neumann & Jürgen Weignad, Op.Cit, p21. 
 
 

حسب الجدول السابق فقد حاول المفكرون تعریف المنافسة من خالل اعتبارها الحالة العكسیة لالحتكار، 
 )سنتطرق لذلك في عنصر الحق(االقتصاد الجزئي مع المفهوم المحدد لها فيلذلك اتفق مفهومهم للمنافسة 

  .للمنافسة ، وهو حقیقة یعطي معنى ضیقةـــمنافسة تام یاهااهم وبالتحدید اعتبار 
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I -6- عالقة تأثیر المنافسة:  
 

، حیث یعتبران وير فریدیك لو و بورتر: یتضح مفهوم المنافسة كعالقة تأثیر من خالل ما قدمه كل من
  ).07(نلخص ذلك في الجدول .المنافسة كعالقة تأثیر

 

  .المنافسة عالقة تأثیر): 07(الجدول
  

  مفهومه للمنافسة  المفكـــر
(Porter,1980) 

 مایكل بورتر
یتحدد مفهوم المنافسة بأي طرف له القدرة على الضغط على هامش ربح 
المؤسسة بالتالي تتحدد المنافسة بجملة من القوى الحالیة والمحتملة متضمنة 

  . بذلك مختلف قوى المنافسة
(Frédéric Le Roy 

2004) 
 وير فریدریك لو 

 

          ال تعرف بعضها البعضالمنافسة عالقة تنشأ بین مؤسسات 
هدف كل مؤسسة هو تولید قیمة للعمالء، تبني ... أي أنها عالقات إجتماعیة

من خالل ذلك عالقات مباشرة دون إدراك عندما ترغب في التواصل مع نفس 
        العمالء، هذه العالقة غیر مباشرة مع األخر الذي هو المستهلك تقود 

  .  المنافسینإلى توضیح العالقة بین 
 

  .احثـــــــــداد البــــمن إع: المصدر
  

راف ـــــأو غیر مباشرة بین أط ةسابق في وجود أو نشوء عالقات مباشر ــالمفهوم المع  المفهومهذا رك ـــــیشت
            ةـــــاعیة ذات صبغة تزاحمیــادیة واجتمـة تـأثیرات اقتصــــــأو محتملین ینجم عن هذه العالق نـــــــــحالیی

     تضارب مع مصالح غیره  إلى ، وهو ما قد یؤديعمل لتحقیق األفضل لهیرف من هذه األطراف ـــــــــألن كل ط
المحدد ) سیتم التطرق له الحقا بمزید من الشرح(لذلك ظهر مفهوم قوى المنافسة. في هذه العالقة رافـــــــــــمن األط

  .ا هذه العالقةلمختلف األطراف التي تشمله
  

      األساسي في ذلك یعودومختلفة ولعل السبب مما سبق یتضح بالفعل بأن للمنافسة تعاریف عدیدة 
لكن قبل ذلك البد من توضیح بعض المصطلحات المتداخلة مع مفهوم  ،یة للمنافسةتنوع المقاربات الفكر إلى 

  .المنافسة
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II - والمصطلحات القریبة منها المنــــافسة:  
  

    وفي بعض األحیان الخلط لمنافسة لم یمنع من وجود العدید من التداخالت تعلقة باالمفاهیم الم نوعت
      أهمهاوضح سنإلزالة اللبس الذي قد یحدث و القریبة منها في المعنى،  صطلحاتبینها وبین العدید من الم

  .وبین المنافسة هذه المصطلحات العالقة بینمع تحدید 
 

II -1 - ةـــــــافسیـــــــالتن:  
  

تعرف على أنها ذلك التحدي الذي تسعى من خالله المؤسسة إلى تحسین أدائها عن طریق زیادة  
اإلنتاجیة والرفع من مستوى الجودة من أجل تلبیة حاجات المستهلكین بشكل أكثر كفاءة مقارنة مع مؤسسات 

وى ــــــــــإنما قد یمتد إلى تحقیق مست مقارنة مع المنافسین و بالتالي فهي تعني تحقیق األفضل لیس فقط 1،وقـــــــــالس
          منافسة أحسن وفق المؤشرات المعتمدة في مجال نشاط هذا المنافس أو مقارنة مع مستویاته السابقة،

  .من هنا یتضح بأن مفهوم التنافسیة یقوم على أحد المقارنات السابقة الذكر
  

II -2 - القدرة التنافسیة:  
  

ومدى تفعیل هذه األسباب واالستفادة  تعني مدى امتالك أسباب تحقیق مستویات أعلى من التنافسیة 
منها، ألن من یمتلك األسباب أو المصادر فقط غیر قادر على تحقیق مقدرة على المنافسة إذا لم یتم توظیفها 

  .مواجهة المنافسةبمعنى آخر، القدرة التنافسیة تعكس مدى امتالك القوة ل ،بالشكل المالئم
 

II -3 - سیاسات المنافسة:   
  

سیاسات : "أن الدول تمتعت ولمئات بل أللوف السنین بما یطلق علیه الیومیرى بعض المفكرین 
تعني تصمیم القوانین والقواعد المنظمة للسوق لتضمن شیئا من العدالة في السوق، وتتواجد  التي، "المنافسة

    بمعنى أن سیاسات المنافسة  2.قواعد السوق منذ بدء األسواق وحتى بروز ما یعرف الیوم باقتصاد السوق
هي مجمل األعراف والشروط المتفق علیها والتي من شأنها تحدید اإلطار العام لألحكام والشروط التي تنظم 

                                                             
المنافسة واالستراتیجیات : ، الملتقى الدولي الرابعتحلیل التنافسیة على مستوى القطاع الصناعيسحنون جمال الدین وحمدي معمر،  1 

  . 2، ص2010التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة الشلف، الجزائر، 
  .   18سوزان یوكس وفیل إفایز، مرجع سابق، ص  2
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المنافسة المشروعة وهي التي تخضع للقواعد : السلوكات والعالقات، وهذا ما یفرز نوعین من المنافسة
شمل جانبا یقد اتسع مفهوم سیاسات المنافسة لالتي تخرج من هذا اإلطار، و  ح، والمنافسة غیر المشروعةــــــــواللوائ

     .من تدخل الدولة قصد تحقیق العدید من أهداف المجتمع
 

II -4 - األفضلیة التنافسیة:   
  

آلدم مفهوم المیزة المطلقة  جاء هذا المصطلح كنتاج لتطورالمیزة التنافسیة أو ما یعرف أیضا ب
اللذین حاوال تفسیر بعض ظواهر  ،"Ricardo David"ریكاردولدافید ، والمیزة النسبیة "Adam Smith"سمیث

 اإلمكانات الطبیعیة بسببتتمیز في التجارة الدولیة الدول  هما إلى أنیخلصا من خالل نظریتو ، التجارة الدولیة
      لإلنسان فیها، في حین یلعب دور كبیر والتي ال فضل وال تأثیر) بيــنس التي تمتاز بها بشكل مطلق أو (

والقدرة على تحقیق واقع ... في األفضلیة، أي أن األفضلیات التنافسیة من صنع األفراد والشركات والدول
تنبثق " :أنهاب یرىالذي  "Porter" كل بورتریما، ویعود الفضل في إبراز مفهوم األفضلیة التنافسیة إلى 1أفضل

على وجه التحدید من القیمة التي یمكن للمؤسسة تقدیمها لعمالئها، إضافة إلى التكلفة المدعمة من قبل 
مقابل ما یدفعه للمؤسسة، وتحقق قیمة أعلى  علیه لحصولاالقیمة هي ما یمكن للعمیل  .المؤسسة إلنشائها

ة أو من خالل تقدیم أفضلیات متفردة الشيء عندما تكون األسعار أقل مما یعرضه المنافسون للمزایا المشابه
السیطرة من خالل التكلفة : بسعر مرتفع، بالتالي فاألفضلیة التنافسیة تتحقق من خالل مصدرین أساسیین هما

یزید من إقبال العمالء علیها ویحقق  میز المؤسسة بشكل إیجابي ممااألفضلیة هي كل ما یمكنه أن ی 2،"والتمییز
 .لها التفوق

  

 التي تتضمن مختلف المفاهیم السالفة الذكر، والتي تتضمنأن المنافسة تعني الظاهرة  مما سبقیتبین 
سعي كل منها لتحقیق األفضل لها وبذلك تتداخل وتتعارض  عندمختلف العناصر والعالقات التي تنشأ بینها 

     عن مستوى المنافسة المحققكونها تعبر مصالحها في هذا اإلطار أما التنافسیة فتختص بالتحلیل الساكن 
   في لحظة ما من خالل جملة من التحلیالت كالمقارنة بین المستویات السابقة والحالیة للمنافسة أو المقارنة 

یتحدد مع المؤشرات والمعاییر المحددة للقیاس أو من خالل المقارنة مع المستویات المحققة من قبل المنافسین، و 
یة التي تعني امتالك األسباب والقوة لتحقیق مستویات أفضل من  التنافسیة والذي یتحقق كل ذلك بالقدرة التنافس

                                                             
  .24، ص2004ربیة، مصر، ، مجموعة النیل العصناعة المزایا التنافسیةمحسن محمد الخضیري،   1

2 Michael Porter, l’avantage concurrentiel, Traduire par: Philippe de Lavergne , ed Dunod, France,1999, 
p13. 
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بالتأكید من خالل األفضلیة التنافسیة المحققة، ومن هنا یمكن القول بأن المؤسسة التي تملك أفضلیة تنافسیة 
   .في المنافسة بالضرورة تملك قدرة تنافسیة تمكنها من تحقیق تنافسیة أفضل وتسمح لها باستمرار

  

III -   الفكریة هامقارباتو  المنافسةمفهوم النظریات المساهمة في تطور:    
  

       ، أساسي أو ثانوي في الكثیر من النظریات االقتصادیةيوجدت المنافسة بشكل ضمني أو ظاهر 
ألنها ظاهرة متعددة األبعاد لذلك البد من اإلشارة إلى أهم النظریات االقتصادیة التي تناولتها بالدراسة كي یسهل 

   .فهم وربط المفاهیم والعناصر المرتبطة بها، كما یتضح من خالل ذلك  آلیة تسلسل المقاربات الفكریة للمنافسة
  

III-1 -  المنافسةمفهوم النظریات المساهمة في تطور:   
  

والجدول الموالي یوضح أهم هذه النظریات من خالل  تتمیز هذه النظریات بالتعدد والتنوع كما سبق وأشرنا
، وذلك حسب ما قدمته المؤسسة االفتراضیة لمؤتمر أهم العناصر التي شملتها ومست المنافسة بشكل أو بآخر

  .مع بعض التعدیالت واإلضافات " UNICTAD"یونكتاد "األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
  

  .المنافسةمفهوم النظریات المساهمة في تطور ): 08(الجدول 
  

  العناصر األساسیة  المفهوم/ النظریة
  : االقتصادیون الكالسیكیون

بحث في طبیعة ال" :آدم سمیث
  1776" وأسباب ثروة األمم

األرض، رأس المال، والمصادر الطبیعیة : األربع اإلنتاجعرفت عوامل  -
 .والعمل

تقسیم العمل وتزاید العوائد مع الحجم كأسباب رئیسیة : المیزة المطلقة -
. تختلف الدول في قدرتها على إنتاج السلع بكفاءةو  ،للتخصص والتجارة

   ترى النظریة أن الدولة یجب أن تتخصص في إنتاج السلع
في المجاالت التي تكون لها فیها میزة مطلقة وتستورد السلع في المجاالت 

 .التي تكون فیها للدول األخرى میزة مطلقة
      تمكن التجارة كل دولة من االستهالك أكثر باستخدام مستوى معین -

 .من عنصر من العمل
ومة مقابل الحمائیة، وعدم تدخل الحك: التجارة الحرة والحریة االقتصادیة -
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  .    في السوق
مبادئ االقتصاد ": دافید ریكاردو

   "السیاسي والنظام الضریبي
  1817 المیزة النسبیة

         یجب على الدولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تستطیع   -
أن تنتجها بأكثر كفاءة ممكنة، بینما تستورد السلع التي تستطیع إنتاجها 

ا أن تشتري سلعا من دول أخرى یمكنهبكفاءة نسبیة أقل، هذا یعني أنه 
 .تستطیع هي إنتاجها بنفسها بشكل أكثر كفاءة

          التجارة غیر المقیدة سبب زیادة في اإلنتاج العالمي، ما یعني  -
 .أن التجارة لعبة مجموع إیجابي

  .فتح الدولة المجال للتجارة الحرة یحفز على النمو االقتصادي -
  بیرتل أوهلینو إلي هیكشر
  1933، 1919  المیزة النسبیة

، إذ تصدر الدول یتحدد نمط التجارة الدولیة تبعا الختالف هبات الموارد -
السلع التي تستخدم بشكل مكثف عناصر اإلنتاج المحلیة الوفیرة وتستورد 

  .السلع التي تستخدم بشكل مكثف العناصر النادرة محلیا
  فریدیریك لیست

النظام الوطني لالقتصاد "
  1841"السیاسي

للترویج لقوة اإلنتاج ) استراتیجیات(یجب على الحكومة أن تضع سیاسات  -
 .الوطني عن طریق تشجیع قطاع الصناعة التحویلیة

الحمایة المؤقتة والموجهة للصناعات الناشئة في المراحل األولى للتصنیع  -
  . وذلك إذا سبقت بعض الدول غیرها في التصنیع

  : االقتصادیون الماركسیون
  ماركسكارل 

انتقاد االقتصاد : س المالأر "
  1867" السیاسي

االجتماعیة في التنمیة االقتصادیة، وفسروا  -أبرزوا فكرة البیئة السیاسیة -
تطور رأسمالیة السوق الحر على أنه صراع طبقي بین العمال والرأسمالیین 

واإلبداع  االبتكاریقر الماركسیون بأن الرأسمالیة تشجع على . البرجوازیین
 تفرز ناجحین لكن على حساب تحویل العمال إلى عبید وبأن المنافسة 

ولكن تفرز خاسرین بشكل أكبر، وبدل ذلك یدعون إلى المنافسة العادلة 
  . التي تعني حسبهم التساوي في الحصیلة

  ماكس فیبر 
أخالق البروتستانتیة وروح "

  1905 "الرأسمالیة

أسس لتوضیح العالقة بین القیم والمعتقدات الدینیة وبین األداء االقتصادي 
  .لألمم

  شمبیوترجوزیف 
الرأسمالیة واالشتراكیة "

  على دور المنظم كعنصر من عناصر التنافسیة، وأكد  شمبیوترركز 
على أن التقدم هو نتیجة عدم وجود توازنات التي تفضل اإلبداع والتطور 
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  .تحدد ضمن عدد من النشاطاتتالتكنولوجي الذي    1942" الدیمقراطیة
  ألفرید بي سلون

جنیرال سنواتي في شركة "
  1963" موتورز

  1969" عمر التوقف" بیتر دراكر

 تطویر مفهوم اإلدارة كمدخل رئیسي للتنافسیة یتضمن وجهات نظر 
  .فعالیة العملیة التنفیذیة عن اإلستراتیجیة وعن عنصر التنظیم، وأفكار حول

  روبرت سلو
التغییر التكنولوجي ودالة اإلنتاج "

  1975" الكلیة

العوامل األساسیة للنمو االقتصادي في الوالیات المتحدة عمل على دراسة 
إلبراز أهمیة التعلیم واإلبداع التكنولوجي والخبرة  1982و1948بین عامي 

  .المتزایدة
  :النظریة التجاریة الحدیثة

  وآخرون كروغمان
العوائد المتزایدة " كروغمان

والمنافسة االحتكاریة والتجارة 
  1979" الدولیة

     عالمي یدعم وجود عدد قلیل فقط من المؤسسات الرابحة إن السوق ال
فإن الدول قد تكون لذلك التي تحقق وفرات الحجم، وهي في الصناعات 

ؤسسات هذه الصناعة م إحدىسباقة في تصدیرها السلع المعنیة لمجرد أن 
  .  هذه الصناعةلفي الدولة كانت المحرك األول 

   رومر، لوكاس وبي
" تكون رقمیاأن " نغروبونتو

1995  

      في توضیح دور رأس المال البشري واإلبداع  رومرولوكاس ساهم 
والعدید من االقتصادیین  نیغروبونتنقح وقد ، في تحقیق النمو والتنافسیة

المحدثین مفهوم المعرفة وأبرزوا أهمیة التكنولوجیا كأحدث عنصر إنتاجي 
   .في المنافسة

  مایكل بورتر
" اإلستراتیجیة والمنافسةالخیارات "

" األفضلیة التنافسیة" 1980
1986  

  1990" المیزة التنافسیة لألمم"

قدم مفهوما أوسع للمنافسة بطرح نموذج قوى المنافسة وتحدید الخیارات 
اإلستراتیجیة القاعدیة المتالئمة مع طبیعة المنافسة، واألفضلیة التي تملكها 

لماسة التنافسیة في توضیح كما ساهم من خالل نموذج ا. المؤسسة
  . األسباب المحلیة لتمیز األمم

ماكنزي، مجموعة بوسطن : قامت المؤسسات والمكاتب االستشاریة مثل  بورترتأثیرات 
    بورترشاریة، وشركة المراقب، وكلیات األعمال التي نقلت نماذج االست

كما زاد  من میدان المؤسسات والصناعات ووسعته إلى الدول والمناطق،
االهتمام بهذه النماذج من قبل الحكومات والدول والتكتالت اإلقلیمیة 
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والمنظمات والمؤسسات الدولیة كمنظمة التعاون الدولي والبنك الدولي وقسم 
  التنمیة الدولیة 

مطبعة الجامعة األردنیة،  بثینة المحتسب وطالب عوض، :، ترجمةالتنافسیة والتنمیةیونكتاد، : المصدر
  .)بتصرف(28-26، ص2010األردن، 
  

لمحددة ابدایات النظریات الكالسیكیة  نمامتدت التي االقتصادیة  تأهم النظریا السابقلخص الجدول 
    التمیز في التجارة الدولیة ألسباب ة المیزة المطلقة ونظریة المیزة النسبیة المفسرتینیاإلنتاج إلى نظر لعناصر 

التي برز خاللها إلى إعادة النظر في تحدید عناصر اإلنتاج، ثم تدخل الدولة والمعارضة لاألفكار المؤیدة إلى  و
بنشوء الفكر الماركسي أعاد أصحاب هذا التوجه . عامل التنظیم كعنصر جدید من شأنه التأثیر على المنافسة

   -قع قتله لروح المنافسةوالذي أظهر الوا-النظر في مفهوم المنافسة الذي طغت علیه فكرة المساواة والعدالة 
والعدید  بورترعناصر جدیدة أثرت على تحلیل المنافسة لتأتي إسهامات  همإسهاماتآخرون بكما ضم مفكرون 

للدراسة سنتطرق للعدید مما تناولوه في عناصر  ماالذین جعلوا من المنافسة محورا ها اآلخرینمن المفكرین 
   .الحقة
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III-2 - لمنافسةمفهوم ال الفكریة المقاربات :  
  

      م ـــــــوسنقتصر هنا على أه ،لمفهوم المنافسة الفكریة تمقارباالتعدد ري على ــــــــانعكس التنوع النظ
  :تقسیمها إلى ارتأیناوالتي  الدراسةطبیعة المرتبطة باألبعاد التي تتماشى مع  هذه المقاربات

  

III-2 -الكالسیكیة والنیوكالسیكیةالفكریة قاربات مال - أ:   
 

، وقد حاول العدید من المفكرین جمعها وتصنیفها أهم المقاربات التقلیدیة للمنافسةمجموعة الهذه  تضم
  1:تحلیل مصطلح المنافسة یمكن تصنیفه إلى مدرستین " Aurebach" أورباكحسب ، و  لتحلیل مفهوم المنافسة

  

  :فرعیة ثالث مدارس فكریةبین ضمنها ة ونمیز الكالسیكیالمدرسة 
  الرأسمالیة االحتكاریة: 

   .منافسة في هیكل السوق االحتكاريالدراسة سلوك المؤسسة یترجم كجزء من تعتبر  
  المدرسة اإلدرایة : 

   .)وال یتحدد بالضرورة من خالل المحیط( سلوك المؤسسة أساسا یتأثر بتكوین القرار داخلیا
  مدرسة التخطیط: 

   .رقابة/ الثنائیة تخطیطو منافسة / الثنائیة سوق: ثنائیتینتتعلق باالختیار بین 
  

فتبدو أكثر تطرفا في تحلیلها لمفهوم المنافسة خاصة عند دراسة  :)المؤسساتیة( أما المدرسة النیوكالسیكیة
والمدرسة السلوكیة ، والتي عرفت رواجا كبیرا لدى المدرسة التاریخیة األلمانیة دورها في سلوك المؤسسة

  . األمریكیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Olfa Kamoun, Sur la concept de concurrence et innovation : un essai pour comprendre le 
comportement de la firme, séminaire international : Nouvelle approche des systèmes de concurrence, 
université de Sfax, Tunisie, 1995, p391-392.   
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III-2 -اإلستراتیجیة - الصناعیةالمقاربات  -ب:   
 

       : الثالثیةتعتمد على وجه الخصوص على تحلیل االقتصاد الصناعي الذي یتحدد من خالل 
تعتمد على تحلیل ونظرا لكون المقاربة اإلستراتیجیة في البحوث النظریة والتطبیقیة ، "SCP" أداء -سلوك-هیكل

الذي تنتمي إلیه من جهة أخرى، فإن ذلك یدخل في نطاق تحلیل  هیكل الصناعةو من جهة  ،المؤسسة
       ووفق 1.إلى االقتصاد الصناعيمنه ة، حیث یعود تحلیل المنافسة إلى تحلیل السلوك التنافسي ــــنافسمال

     هذا المنظور تقوم المنافسة على فكرة مفادها أن المنافسة تتعلق تحدیدا بسلوك المؤسسات، هذه األخیرة 
 2.التي تعكس قواعد اللعبة وحدود استراتیجیاتها قتصادیةالتقنیة والتشریعیة واال: التي تحكمها شبكة من الضوابط

وى المنافسة الذي أعطى مفهوما أوسع لها، كما نتج تضمنت هذه المقاربات عدة تطورات لعل أهمها نموذج الق
لألعمال أن مصطلح  المنافسة ال یعني فقط حالة معطاة  من التطورات في االقتصاد الصناعي إال عن العدید 
تولد عن استمرار  3.تسمح بإظهار الفرص التي لم تتضح من قبل في السوقولكنها عملیة حركیة أو السوق 

         تنظر األولى للمنافسة كمجموعة 4:الصناعي وتحلیل المنافسة مقاربتین مختلفتینفي االقتصاد  البحث
من الهیاكل، بینما تعتبر الثانیة المنافسة مجموعة من القرارات، تتقید قرارات المؤسسة في التصور األول بهیاكل 

یة مستقلة عن سلوكات القطاعات أین تمارس تلك المؤسسات نشاطاتها، وتتحد تلك الهیاكل بشروط أساس
ي التصور الثاني على تمییز المحددات الهیكلیة للمنافسة بل تهتم بتحلیل ــــــــالمؤسسات، ال تركز البحوث ف

مقارنة بأفضل المنافسین، ویرتبط  كزة في ذلك على السلوكات النسبیةة، مر ــــــــــــــــــــــــــــالتحركات التنافسیة للمؤسس
  . أداء تلك السلوكات بدینامیكیة الشدة التنافسیة كمجموعة من األفعال وردود أفعال المنافسین

  
  
  
  
  
  

                                                             
، دكتوراه في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، جامعة معاییر أداء المؤسسات من خالل مقاربات التحلیل االستراتیجيسواكري مباركة،   1

  .18، ص2008ة، الجزائر،یوسف بن خد
2 Godefroy Dang Nguyen, Op.Cit,  p4.  
3 Olfa Kamoun, Op.Cit, p394. 

  .20مرجع سابق، ص سواكري مباركة،  4
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III-2 -والمنافسة النظامیة الشاملة مقاربة المنافسة المعدلة - ج:   
 

          وهي تتقاطع مع مصطلح  تعتبر المنافسة المعدلة من أحدث المقاربات التي عرفتها المنافسة
        المنافسة النظامیة الشاملة الذي جاء نتاج النقاش الدائر حول الحریة المطلقة للمنافسة  وــــــــــــــــــــــــهآخر 

الذي یضمن التفاعل االیجابي في السوق وبین التوجه المناقض له والذي یشترط تدخل الدولة لضمان ذلك، 
أهمیة اإلدارة االقتصادیة الكلیة الصحیحة وتجادل ضد ذا األساس یؤكد مؤیدو التنافسیة النظامیة على ـــــــوعلى ه

وعن طریق إدخال . االعتقاد بوجود الید الخفیة للسوق، وعلى أیة حال فإن التدخل الحكومي لیس هو دائما الحل
ائر حول التنافسیة، فإن التنافسیة النظامیة الشاملة رئیسیة من علم السیاسة كنقاش الحوكمة في الجدل الد مفاهیم

من أین تأتي مقدرة الحكم االجتماعي وما الممكن توقعه من كل من الحكومة : تحاول اإلجابة عن السؤال
وحجتهم الرئیسیة هي أنه ال یمكن توضیح التنافسیة بعوامل منعزلة، كنقل ... والفاعلین اآلخرین في المجتمع

  1.، وأن العناصر األساسیة ال تعمل وحدها بل تكون متضمنة ألن العوامل األخرى تدعمهاالتقنیة الناجح
  

      الغرض من التنافسیة النظامیة الشاملة هو تحقیق تنافسیة عادلة تنتهي بتحقیق التنمیة المستدامة 
    :تعاني من نقیضین هما ألن الواقع أظهر أن المنافسة، التي تولدت لذلك فإنها تتداخل مع التنافسیة المعدلة

  قد تتحول المنافسة إلى سلوك عدائي مدمر للثروة وللمتعاملین االقتصادیین وأیضا للحیاة االجتماعیة خاصة 
أفضل التحركات  عند اختالل موازین توزیع الثروات أو قد تتأثر المنافسة كآلیة لحث المتعاملین على أداء

 من خالل دراساتهم بأن التحالف أو التفاهم أو االندماج أو تقاسم الحصصلهؤالء الذین قد یرون  اإلستراتیجیة
     المنافسة، بالتالي یتجهون ه أن یجنبهم الكثیر من األموال والجهود التي ستبذل في وجودـــــــالسوقیة من شأن

ي عموما والمستهلك اإلستراتیجیة السابقة بدل التنافس الحر وهو ما یؤذي المناخ االقتصادكات لو إلى أحد الس
 :ما یسمیهفیتمنع حدوث االختالل في المنافسة قواعد  "Neumen" نیوماناالقتصادي  عرض كخصوصا، لذل

الخروقات المتعلقة بوضعیات التفاهم   :، تتمثل في وضع قواعد لمواجهة"المنافسة المتوحشة وغیاب المنافسة"
ر االستراتیجي الخروقات المتعلقة بالتسیی، اتــــــــلتكتالت واللوبیباات المتعلقة ـــــالخروق، افسيــــــــالضمني الالتن

                                                             
  .83-82یونكتاد، مرجع سابق، ص  1
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 واـــــإذا وضعت هذه القواعد نكون قد تحصلنا على ما یسمى المنافسة المعدلة، التي تعكس ج ، و ةــــــــــــــــــــــللمعلوم
  1.تنافسیا معتدال یوفر فرص متكافئة لجمیع المتعاملین

  

صاحب تطور المنافسة اتساع مجالها لتشمل أیضا مختلف أشكال التعاون والشراكة الممكنة لقد 
 اءــــــــــــــــــــــــــــعني إلغتالمنافسة المعدلة ال ة لمختلف األطراف و ــــــن المنافسین التي من شأنها تحقیق المنفعـــــــــــــــــــــــــــــبی

سحبها إلى أي من الحالتین  ماألشكال إنما تعني عدم إضرارها بالمنافسة وعدهذه  أي شكل من أو محاربة
   . ناـــــومینالمتطرفتین اللتین وضحهما 

  

 دــــالبعد المفاهیمي الب انطالقا من افسة من خالل النظریات والمقاربات الفكریةــــــــــــصورة المن توضیحبعد 
   .مستویاتها المختلفة معرفةألنه من غیر الممكن تحلیل المنافسة دون  مستویاتهاالمرور بتحدید  من

  

IV -  التنافسیةمؤشرات قیاس و  مستویات المنافسة:  
  

ة ــــــــــــــــــتحلیل المنافسفي راد التعامل معه ودراسته من العناصر المفصلیة ـــــــار مستوى المنافسة المــــــاختیإن 
ألن التعامل مع مستوى المؤسسات في التعامل مع الظاهرة،  ةجذری تیفرز تغییرا ألن االنتقال من مستوى آلخر

المستویات قد میز المفكرون بین لذلك ف الدول، ن مستوىعاالثنین القطاعات كما یختلف  نیختلف ع
ة ــــــــــوالتنافسیاإلشارة هنا إلى أن كل مستوى تم عریفه انطالق من طبیعة األطراف المتنافسة  البد  ،الثـــــــــــــــثال

        في ذلك المستوى وعلى هذا نجد أن جل التعاریف تركز على تعریف المنافسة في كل مستوى انطالقا 
   .من التنافسیة التي تنجم عنها

  
  
  
  
  
 
  

                                                             
1  M. Neuman, Competition policy – history, theory and practice, Edward. Elgar, 2001, p11.                        

األسس النظریة واآللیات  -قطاع الطاقة الكهربائیة من االحتكار إلى المنافسة المعدلةقاسمي شاكر ومعطى اهللا خیر الدین،  :نقال عن
.287، ص2012، ، العراق9، العدد 19، مجلة تكریت، المجلد -العملیة                    
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IV-1 - مستویات المنافسة:  
  

ن القطاعات، المنافسة ــــــ، المنافسة بیالمؤسسات نــــــبیالمنافسة : ات أساسیةــــبین ثالث مستوینمیز 
   .ن الدولــــــــــــــــــبی

  

 IV-1 -المنافسة بین المؤسسات -أ:  
  

تمتد إلى كل مؤسسة لها عالقة ، و )القطاع(یظهر هذا النوع من المنافسة بین المنتجین في الصناعة 
حقیقیة أو محتملة مع عمالئها أو موردیها ومع مؤسسات أخرى محتمل دخولها إلى الصناعة، والمنتجات  منافسة

وبذلك فإن  1.المنافسة للمنتجات البدیلة والقادرة على تولید صناعات أخرى، وهي تمثل القوى الخمس للمنافسة
ختلفة والمتنوعة للمستهلكین، وذلك بتوفیر التنافسیة في هذا المستوى تعني قدرة المؤسسة على تلبیة الرغبات الم

منتجات وخدمات ذات جودة معینة وسعر معین، بشكل أكثر كفاءة من المنافسین اآلخرین في السوق، ویستطیع 
المشتري شراءها من جمیع أنحاء العالم مما یحقق نجاحا مستمرا للمؤسسات على الصعید العالمي في ظل غیاب 

وال یتحقق ذلك للمؤسسة من خالل  2.حكومة، من خالل رفع إنتاجیة عوامل اإلنتاجالدعم والحمایة من قبل ال
فقط ولكن أیضا من خالل المنتجات، بمعنى أنها تقوم بتعدیل إنتاجیتها للمنتجات القدیمة أو ابتكار  السعر

بین المؤسسات  عالقات المنافسة الناشئة في هذا المستوى تكون 3.منتجات جدیدة من شأنها تولید أسواق جدیدة
    اعــــــدود القطاعیة أو الدولیة بمعنى أن المؤسسة تنافس مؤسسات أخرى في نفس القطـــــــــــــــــاة للحــــــــــــدون مراع

   .أو في المستوى الدولي أو العالمي
  

IV-1 -اتالقطاع بینالمنافسة  - ب:   
  

المستوى من المنافسة ویعتقدون بوجود المستویین  إلبراز هذاكبیرة الكثیر من المفكرین أهمیة ال یعطي 
في حین ال نجد  ، وهذا ما یعكس وجود أفضلیات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الدولةاآلخرین فقط

وعلى هذا فالتنافسیة بین قطاعات تخص نفس مجال النشاط  تظهرفي هذا المستوى المنافسة . أفضلیات للقطاع
أعمال ذات تشریعات مرنة ته على تحقیق القیمة المضافة العالیة، ضمن بیئة على مستوى القطاع تعني قدر 

                                                             
1 J.C.Tarondeau, Op.Cit, p29-30.  

  .4، ص 2011، سوریا،التنافسیة في الفكر االقتصاديالمرصد الوطني للمنافسة،   2
3 Bertrand Nézeys, Les politiques de compétitivité, ed Economica, France, 1992, p16.  
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ة ـــــــــــتتماشى مع التطورات االقتصادیة ضمن آلیات فاعلة لقوى السوق، من ناحیة الموردین والمستهلكین إضاف
   1.إلى حریة الدخول والخروج إلى العمل

  

تنافسیة  كونمؤسسات المنتمیة له مؤسسات تنافسیة الوجود قطاع تنافسي ال یعني بالضرورة أن كل 
   ة ـــــــــــمؤسسات ذات التنافسیة العالی إذا قد یتضمن مزیجا متنوعا من بمتوسط تنافسیة مؤسساتهتتحدد القطاع 

        ، كما ال یشترط أن یكون القطاع تنافسیا لنضمن تنافسیة عالیة للمؤسسة والواقع یثبت أو المنخفضة
          الذي یعتبر ذا تنافسیة عالیة قد نجد العدید الوالیات المتحدة األمریكیة  في سینما صناعةففي قطاع  ذلك،

     من المؤسسات غیر التنافسیة كما نجد حتى أن البعض منها یفشل ویخرج من السوق بسبب شدة المنافسة 
  الهندیة التي تحقق مستویات تنافسیة عالیة "TATA"ا ــــاطـــا نجد مؤسسة مثل شركة طـــــفي هذا القطاع، كم

      إن الواقع یظهر الكثیر من األمثلة من هذا القبیل. تنافسي ط في قطاع السیارات في الهند غیروهي تنش
  . لكن ذلك ال یعني عدم وجود تأثیرات للمستویین ألن األمر نسبي

   
IV-1 -م، األمبلدانال( الدول بینالمنافسة  -ج(:   

  

الذي اعتبر بأن الدول أیضا یمكنها  بورتربرز مفهوم األفضلیة التنافسیة لألمم أو للدولة أول مرة على ید 
منظمة التعاون  امتالك مزایا تسمح لها بالتفوق على غیرها من الدول المنافسة وتزید من تنافسیتها، وقد عرفت

مدى قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات : هاالتنافسیة على مستوى الدولة بأن "OCDE"االقتصادي والتنمیة 
في الوقت الذي تحافظ فیه على نمو الدخل والوصول إلى األسواق العالمیة في ظل أدوات السوق الحرة والعادلة 

مدى قدرتها على تحقیق مستویات تحدد المنافسة على مستوى الدولة كون  .القومي الحقیقي في المدى البعید
  2:المتعلقة بتنافسیة الدولة، وهي المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة مجموعة من المبادئ وضعقد ف تنافسیة جیدة،
 

  یتضمن :األداء االقتصادي: 
 . یعكسان األداء االقتصادي السابق للدولة اللذین زدهار والرخاءاإل  -
 .التنافسیة المستندة إلى قوى السوق تسهم في تحسین األداء االقتصادي  -
 .التنافس في االقتصاد المحلي یعزز قدرة الدولة والمؤسسات على المنافسة في الخارجتعمیق   -

                                                             
  . 4المرصد الوطني للمنافسة، مرجع سابق، ص  1
، دكتوراه في االقتصاد والتخطیط، غیر األدویة األردنیة في ظل االنفتاح االقتصاديالتنافسي لشركات صناعة  األداءعبد الحكیم النسور،  2 

   .22، ص2003، الكویت، تقریر التنافسیة العربیةالمعهد العربي للتخطیط، : ، نقال عن18-17، ص2009منشورة، جامعة تشرین، سوریا، 
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ارتفاع حصة الدولة من التجارة الدولیة یعكس تنافسیة اقتصاده الوطني بافتراض عدم وجود حواجز   -
 .تجاریة

 .قتصاد المحليسیاسات استهداف النمو في االمع الصادرات تترافق عادة ة المستندة إلى تنمیة یالتنافس  -
 

  تستلزم :الفعالیة الحكومیة: 
 .وتوفیر شروط المنافسة بین المؤسسات تقلیص فعالیة الدولة في أنشطة األعمال  -
 .رض المؤسسات للمخاطر الخارجیةعتوفیر بیئة اقتصادیة واجتماعیة مالئمة وشفافة یقلل من ت  -
 .المرونة في تبني السیاسات االقتصادیة تسهم في تحقیق التوافق مع المتغیرات الدولیة  -
 .مبني على المعرفةول الجمیع یساعد على خلق اقتصاد تحسین جودة التعلیم وجعله بمتنا  -

 

   تتضمن :مالعقطاع األكفاءة: 
 .تطور القطاع المالي واندماجه في االقتصاد العالمي یدعم التنافسیة الدولیة للدولة  -
 .تقویة االندماج في االقتصاد العالمي یسهم في المحافظة على مستوى معیشي مرضي مرتفع  -
 .تعزیز روح المبادرة یعتبر شرطا ضروریا للنشاط االقتصادي وخاصة في المرحلة األولى لالنطالق  -
 .الماهرة یعزز تنافسیة الدولةالعمالة  توفر   -
 .في تنافسیة الدولة سلوك القوى العاملة وموقفها یؤثران بشكل مباشر  -
 

  البنیة التحتیة: 
 .وجود بنیة تحتیة كتقدمة تتضمن بیئة أعمال فاعلة یدعم كفاءة النشاط االقتصادي  -
 .تعزیز المیزات التنافسیة یستند إلى اإلبداع والكفایة في استخدام التقنیات المتوافرة  -
تشجیع االستثمار في مجال األبحاث واألنشطة اإلبداعیة یسهم في خلق معارف جدیدة تدعم نقل   -

 . التنمیة االقتصادیة إلى مرحلة أكثر نضوجا
  

 الرفع من مستوىواقع یظهر أن تحقیق مستوى عال لتنافسیة قطاع ال یعني بالضرورة الأن فیما سبق نا بی
  .مع تنافسیة الدولة هذین المستویین العالقة تأخذ نفس المنحنى في تفاعلو مؤسسة وأن العكس صحیح التنافسیة 

ل إذ یتماشى مع التقسیم المتعارف والمتفق علیه للتحلیل االقتصادي ككیتفق تصنیف مستویات المنافسة 
 اقتصــــــاد زوــــــتحلیل االقتصاد الجزئي مع المنافسة على مستوى المؤسسة وتحلیل القطاعي لالقتصاد أو المی

"MESOECONOMIE" لي ــــــــــاد الكـــــــــــــــــمع المنافسة على مستوى القطاع في حین یتماشى تحلیل االقتص     
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الدولة، لكن ذلك ال یعني عدم وجود تداخالت بین مستویات المنافسة والتحلیل فلكل مع المنافسة على مستوى 
  . رةــــــمستوى تأثیرات قد تكون سلبیة أو إیجابیة كما قد تكون مباشرة أو غیر مباش

  

IV -2- قیاس التنافسیة: 
  

كثیرة تختلف من مستوى ألخر كما تختلف ضمن المستوى الواحد، والمتعارف تقاس التنافسیة بمؤشرات 
نفسها في مستوى القطاعات إال أن هذا األخیر هي في مستوى المؤسسات المعتمدة مؤشرات أغلب العلیه أن 

كما أن تنافسیة الدولة تقاس  یضیف علیها مرحلة أخرى هي حساب متوسط مؤشرات المؤسسات المكونة له،
  .أو المؤشرات الكلیة أو مؤشرات األنشطة الصناعیة بالتركیز على بعض القطاعات غالبا

  

IV -2-قیاس تنافسیة المؤسسة -أ:  
  

 یتم قیاس تنافسیة المؤسسة من خالل الكثیر من المؤشرات التي یعبر كل واحد منها على جانب محدد 
  .التطور التقني، الحصة السوقیة وغیرهاكالتكلفة، الربحیة، الكفاءة، : من جوانب تنافسیة المؤسسة

 

  الحصة السوقیة: 
على منتجات أو خدمات المؤسسة، لذلك فإنها تعتبر مؤشرا جیدا  قبالاإلتعكس الحصة السوقیة مدى  

     للتنافسیة من خالل مقارنة ما تغطیه المؤسسة مع ما یمتلكه غیرها من المنافسین مع الحجم الكلي للسوق،
      إال أن ما یؤخذ علیه هو أنه قد یعطي تفسیرات غیر صحیحة ألنها ترتبط برقم األعمال فقد تكون زیادته 

          كدورة الحیاة أو التقلبات الموسمیة أو بسبب حمایة قانونیة تتمتع المنافسة غیر أو تراجعه راجع ألسباب أخرى 
إن كان یعطي نتائج آنیة ال یمكن الجزم بصحتها  المؤشرات حتى و، رغم ذلك فإنه یبقى من أهم بها المؤسسة

  .مستقبال
 

  التكلفة واإلنتاجیة : 
        عموما التحكم في التكالیف یعني قدرة المؤسسة على االستفادة من أفضلیة التكلفة المنخفضة 

وربطها بالربحیة ...) ید عاملة،مواد أولیة، (لذلك یتم االعتماد كثیرا على النسب الخاصة بالتكالیف المختلفة
وهي الحال بالنسبة لإلنتاجیة التي یعتمد علیها في قیاس التنافسیة خاصة . على مدى تنافسیة المؤسسة للوقوف

  لمجموعة عوامل اإلنتاج ) المؤسسة(اإلنتاجیة الكلیة لعوامل اإلنتاج، التي تقیس القدرة على تحویل المشروع 
        هوم ال یوضح مزایا وعیوب تكلفة عناصر اإلنتاج كما أن اإلنتاجیة اإلجمالیةإلى منتجات، لكن هذا المف
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أن المؤسسات التي تتعامل بعناصر إنتاج تتحكم  إضافة إلى 1.ال توضح شیئا حول جاذبیة المنتجات المعروضة
اإلنتاج التي تتأثر في أسعارها الدولة من باب الدعم أو الحمایة قد تعطي معلومات غیر دقیقة عدا عن عناصر 

    اـــــــأنـــــــبشكل كبیر بتقلبات أسعار الصرف والبورصات التي تفرز هي األخرى فروقات عدیدة خاصة إذا لج
     .إلى المقارنة مع المعاییر التاریخیة أو المعتمدة في القیاس

 

  والمرونة اإلستجابة للزبائن : 
تحقیق أفضلیة تنافسیة للمؤسسة لذلك یتم إدارجها  كل من هذین العنصرین یعتبر مدخال من مداخل

ن أو العمالء یقصد بها قدرة ـــــــــــــــ، فاالستجابة للزبائكمؤشرات لقیاس التنافسیة وهما عنصران مكمالن لبعضهما
وبالمواصفات  المؤسسة على توفیر المنتجات والخدمات في الوقت والمكان الذي یتوافق مع اختیارات الزبائن

    دخل ضمنها االستجابة للزبائن والعمالء یالمرونة أو اللیونة . لمطلوبة التي تتماشى مع حاجاتهم ورغباتهما
من جهة واالستجابة لمختلف المتغیرات األخرى وبالخصوص التي تتعلق بالمنافسة أي مواجهة أي فعل برد فعل 

  . ق األفضل تنافسیا للمؤسسة في مواجهتها لمنافسیهاتحقییضمن 
 

  العالقة مع الزبائن : 
تقاس بوفاء الزبائن أي استقرار عددهم، تطور حافظة الزبائن، رد فعل الزبائن تجاه سلوكات المؤسسة، 

ه ذو أبعاد نوعیة تخص ــــر كمي إال أنـــــــــــــعلى الرغم من أن هذا المؤشر یظهر كمؤش 2،...النـــزاعات مع الزبائن،
أسباب والء الزبائن للمؤسسة لذلك فاالعتماد على الجوانب الكمیة فقط یأخذ نفس عیوب االعتماد على الحصة 

 . السوقیة التي سبق ااإلشارة إلیها
  

حسابیة الترجمة ال خالل المساهمة في قیاس تنافسیة المؤسسة من "Denclos" دونكلواالقتصادي حاول 
  :نجمعها في الجدول الموالي هاقیاسمؤشرات  لبعض أهم

  
  
 

                                                             
، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات ، جامعة ورقلة، الجزائر، القدرات التنافسیة ومؤشراتهایوسف مسعداوي،   1

  .  129، ص2005
قراءة في : ، یوم دراسيمنظور المسیریین: محددات تنافسیة قطاع الطحن بالجزائر انعكاسات تحوالت المحیط علیهعبد الملیك مزهودة،  2

  .15، ص2007ادیة الجزائریة، جامعة بسكرة، الجزائر، التحدیات التنافسیة للمؤسسات االقتص
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  .دونكلومؤشرات قیاس تنافسیة المؤسسة حسب ): 09(الجدول
  ابـــــــــــــدل الحســـــــمع  رــــؤشــــــالم

 .الـــــــرقم األعم\ اريــامش التجـــاله  -  اللــدول االستغــــج
 .الــــــــرقم األعم\افة ــــــة المضــــــالقیم  -
 .رقم األعمـــــــال\نتیجة االستغالل   -
  .رقم األعمـــــــــال\النتیجــــة الصـــافیة   -

  .األصول اإلجمالیة \نتیجـة االستغالل   -  الهیكلـــــــــــة المـــالیـــــة
 .األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول \رقـــــــــــــــــــــــم األعمـــــال   -
 .األصـــول اإلجمالیة \رقــــــــــم األعمــــــــال   -
 .األصــول اإلجمالیة \النتیجـــــــــة الصافیة   -
  .األمـوال الخــــــــــــــاصة \النتیجة الصــافیة   -

 .األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــدل نمـــــــــو رقـــــــــم ـــــمعــــ  -  رقــــــــــم األعمــــــــــــــــال
  .ـــــــــــــــب النســــــــــــــبي مــن الســــــــــــــــوقــــالنصیـــ  -

 .عــــــــــــــدد األفــــــــــــــــــــــــراد\اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   -  الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة
 .عــــدد األفــــراد\األصول الثابتة اإلجمالیة   -
 .القیمـــــــة المضـــــــافة\أعبـــــاء المستخدمین   -
  .د األفـــــــــــــــــرادعــــــــــــد\القیــــــــمة المضــــــــافة   -

  . 14، صمرجع سابق عبد الملیك مزهودة،: من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
 

على الحسابات الریاضیة الدقیقة لبعض النسب التي تتعلق بجدول  دونكلوترتكز المؤشرات التي جمعها 
االستغالل والهیكلة المالیة ورقم األعمال إضافة إلى بعض النسب المعبرة عن الكفاءة، وما یالحظ أن أغلبها 

لي یتعلق بالمؤشرات المالیة للمؤسسة أي أنها قد ال تكون معبرة عن مدى تنافسیة المؤسسة بل عن األداء الما
  .تخص الحصة السوقیةالتي مؤشرات ال ت هناك بعضن كانا ، ولها
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IV -2-قیاس تنافسیة القطاع - ب: 
  

اع حتى نتمكن ــــاس تنافسیة المؤسسات التي یشملها هذا القطـــاع ما البد من قیـــة قطـــلتقییم مدى تنافسی
     ة، ــــــعن المؤسسات التي تشكله كافی حینما تكون المعطیاتتنافسیته، التي یمكن حسابها  من تحدید مدى

ك یشترط أن تكون ــــلذل... وهذه المقاییس تمثل متوسطات وقد ال تعكس أوضاع مؤسسة معینة ضمن القطاع
ادة ــــــود تلك الفوارق عــــــتع قطاع محدودة،مؤسسات البین وارق ــــفالات في هذا المستوى ذات معنى و ــــالمتوسط

تولیفة المنتجات، عوامل اإلنتاج، عمر المؤسسة، الحجم، الظروف التاریخیة : دة مثلـــــــات عدیإلى تفسیر 
اس ــــــــــوق المحلیة أو اإلقلیمیة بالقیــــافسیة المؤسسة في الســــــإذا كان من الممكن تقییم تن و 1،...ل أخرىـــــــوعوام

م آخر ـــــــــــــواإلقلیمیة المنافسة فإن تقییم القطاع یتم بالمقارنة مع القطاع المماثل إلقلیات المحلیة ـــــــــــــــــإلى المؤسس
ا ــــــــــــــــــا ودولیـــــــــتضمن مؤسسات تنافسیة إقلیمی ا إذاتنافسیما القطاع  یعتبر .و في دولة أخرى یتم التبادل معهاأ

تنطبق أغلب مقاییس تنافسیة المؤسسة على تنافسیة القطاع  .حرةتحقق أرباحا منتظمة في سوق   مؤسساتأي 
األجانب  معحقق بشكل مستدیم مردودا متوسطا أو یفوق المتوسط على الرغم من المنافسة الحرة  لك فإنه إذا ذل

   2.یمكن أن یعتبر تنافسیا إذا تم إجراء التصحیحات الالزمة
 

اط ـــــــــــــاع نشــــــــــــــــصورة غیر كاملة إذ أن التنافسیة العالیة لقطإن االعتقاد التام بصحة هذه األحكام یعطي 
ما ال تعني بالضرورة التنافسیة العالیة لكل المؤسسات المكونة له ألن العالقة الریاضیة المحددة بالمتوسطات 

         ه تنافسیة تظهر غیر ذلك، والمقصود بذلك أن القطاع عالي التنافسیة یدل على أن أغلب مؤسسات
 ،ولیست بالضرورة كلها أو أن تنافسیة بعض المؤسسات العالیة تغطي عجز غیرها من المؤسسات عدا عن ذلك

     فلیس بالضرورة المقارنة مع قطاعات مماثلة إذ یمكن االعتماد على المقارنة مع المؤشرات التاریخیة السابقة
    وهي الطریقة نفسها المعتمدة  التنافسیة حسب طبیعة كل قطاع، أو التعامل مع المعاییر المحددة لمستویات

  . في قیاس تنافسیة المؤسسات
  
  
  
  
  
 

                                                             
المنافسة واالستراتیجیات : ، الملتقى الدولي الرابعمؤشرات قیاس التنافسیة ووضعیتها في الدول العربیةعمیش عائشة وحدادو علي،   1

  .7، ص2010ر، التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة، جامعة الشلف، الجزائ
.14ص، 2003، الكویت، 24تنمیة، العدد ، مجلة جسر الالقدرة التنافسیة وقیاسهامحمد ودیع،   2  
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IV -2-قیاس تنافسیة الدولة -ج: 
  

یعتمد قیاس تنافسیة الدولة على عدة مؤشرات تختلف باختالف خلفیات المفكرین حول مفهومهم للمنافسة  
فنجد أنها تتضمن مؤشرات تقلیدیة كمؤشر  واختیارهم للقطاعات أو العناصر األكثر تأثیرا على تنافسیة الدولة،

. ر، مؤشر معدل االختراق وغیرهاـــــــــــــــــــــأولیة التصدیاهرة، مؤشر تكلفة الموارد المحلیة، مؤشر ــالمیزة النسبیة الظ
من المنظمات العالمیة التي تهتم  ةمنظمتطور البحث في كیفیة قیاس تنافسیة الدولة لدرجة أنه أصبح لكل 

 Institue internationale de" ةـــــة اإلداریـدولي للتنمیـد الـكالمعه الخاص للقیاس بقیاس تنافسیة الدول منهجها

développement managériale" الميـــــــــدى االقتصادي العـــــــوالمنت"Forum économique mondiale"ك ــــــــ، والبن
       یمكن التمییز بین ثالث أشكال لمؤشرات قیاس تنافسیة  عموما .رهاــــــــ، وغی"Bank mondiale"الدولي
  1:، هيالدولة

 

  الكلي مؤشرات االقتصاد:  
ومؤشرات معدل النمو وهیكل اإلنتاج واالستهالك  كل مؤشرات الموارد الطبیعیة والمادیة والبشریةتتمثل في 

   ...والصادرات والواردات والتضخم وسعر الصرف،
 

  المؤشرات القطاعیة : 
  ارهاــــــــــحیث یعد سوق الصادرات أفضل معیار واختبار للقدرة التنافسي للصناعات المحلیة حیث أن أسع

   امیة له عالقة وثیقة بالتحسنــــــــــــــــــــــال تخضع لهیمنة هذه الصناعات فضال عن أن نمو الصادرات بالدول الن
ة م مؤشرات التنافسیة الدولیــــــفي المستوى المعیشي، ویعد ارتفاع نصیب الصادرات في السوق الدولیة من أه

الموقف مدى الترابط والتركیز بین األنشطة المغذیة والمكملة لهذا القطاع التكامل ، یدعم هذا والعكس صحیح
  .األفقي من مواد أولیة وآالت ومدخالت متخصصة

  
  
  
 

                                                             
  .48، ص2010دار التعلیم الجامعي، مصر،  التنافسیة الدولیة وتأثیرها على التجارة العربیة والعالمیة،نیفین شمت،  1
 55-49المرجع، صنفس  :طالع أكثر على هذه المؤشرات أنظرلإل.  
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  مؤشرات األنشطة االقتصادیة :  
تتسم بعالقات تبادلیة أمامیة وخلفیة،  ةتشابكمو حیث یعتمد أداء األنشطة االقتصادیة على متغیرات معقدة 

     لذلك فإنه عند تحلیل قوة أو ضعف صناعة ما یجب التمییز بین آثار كل من هذه المتغیرات والمؤثرات 
 . على أداء األنشطة االقتصادیة

  

رى ـــــــــتساهم مؤشرات قیاس تنافسیة المؤسسة في قیاس تنافسیة القطاع أو الصناعة والتي تسهم هي األخ
في تحدید مدى تنافسیة الدولة بالتالي یتضح نوع من الترابط بین المستویات الثالث رغم االختالفات العدیدة 

  .بینها
  

V-  قـــــــــــوى المنـــــــافســــةتحلیل: 
  

الخیــــــارات : "في كتــــــابه ورترـــبوذج الذي طرحه ـــمن خالل النمالخمس لقد ظهر مفهوم قوى المنافسة 
الذي عرض فیه تقنیات تحلیل " Les choix stratégiques et la concurrence" "ستراتیجیة والمنـــــافسةاإل

ر نموذج قوى و ظهو ، من قبل العدید من المفكرین نموذجه تم تطویر القطاعات والمنافسة في الصناعة، وقد
   .تعد كأصول مهدت لهذا الطرح المنافسة نتاجا لتطور عدة أبحاث

 

V-1 - نموذج قوى المنافسة أصول: 
 

 أداء  - وكـــــسل - لــــــــهیك : البحث في میدان االقتصاد الصناعي كما هو معلوم یركز أساسا على الثالثیة
SCPما قدمه  عدی ، كما، ولعل أغلبها ساهم بشكل أو بآخر في التمهید والمساهمة في ظهور هذا النموذج    

تكامل تحلیل القطاع والتحلیل ب المتعلقة في إطار أبحاثهما "fruhan &  Biedrman" بیدرمانو فروهانكل من 
  .  من األصول األساسیة لهذا النموذجمن األعمال التي تعد  االستراتیجي

  

الجویة وعن العوامل الهامة  النقلاإلستراتیجیات التي تتبعها مؤسسات  عنمن التساؤل فروهان انطلق 
  1:محددة هي إلنجاح هذه االستراتیجیات، وتوصل إلى وجود تسع عناصر

  
  

                                                             
1 Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p127. 
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 حركة المرور، الطرق، هیكل الطرق من حیث المسافات،  على المنافسة شدة :هیكل الصناعة
 .ل الفصلیةــــــالعوام

 من خالل مقارنة المردودیة مع المتوسط السائد: هیكل السعر. 
 جودة األسطول، تطویر األسطول كسیاسة لضمان توسیع استعمال األسطول، ): الجوي(تهیئة األسطول

 .الحصة السوقیة
 جودة اإلدارة. 
 

أهمیة  درسقطاع ال، انطالقا من هیكل النقل الجوي دراسته لقطاعمن خالل نموذجا بیدرمان اقترح 
     1:من خالله إلى أن آداء القطاع یتحدد بخمس قوى توصلو ، أجهزة الدولة تدخل تستلزممناقشة القطاعات التي 

  درجة تركز العرض. 
  سلوك الطلب على النقل الجوي. 
  هیكل التكالیف. 
  حواجز الدخول. 
   مواد، مكونات، خدمات( أسواق عوامل اإلنتاج .( 
  

ید من المؤشرات لوجود عناصر أخرى غیر المنافسین بالمفهوم التقلیدي دفكرین العمسهامات الإأوضحت 
طبیعة العناصر المستعملة في فالعناصر المتعلقة بهیكل الصناعة وتهیئة األسطول المتمثلة أساسا للمصطلح 

    جودتها وتطویرها وغیرها تتأثر بالموردین فهم الذي یحددون خصائصها و في العملیة اإلنتاجیة كالطائرات 
كما أضاف النموذج الثاني أسواق عوامل اإلنتاج التي تعكس قوة الموردین  ولهم األثر األكبر في تحدید أسعارها،

   .قوة أخرى هي قوة الطلب التي تمثل قوة العمالءو 
  

 القوى الذي قدم نموذجلبورتر قدم النموذجان السابقان تصورات أولیة لقوى المنافسة لكن الفضل یعود 
  .منافسةلل الخمس
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p127. 
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V-2 - لبورتر نموذج قوى المنافسة دراسة: 
  

طرف له القدرة على التأثیر على هامش  المنافسة تشمل أيباعتبار أن جاءت فكرة تعدد قوى المنافسة  
إلى أن نموذجه  بورتروقد أشار  .یعتبر منافسا ولیس فقط من یمارسون نفس النشاطومنه فإنه ربح المؤسسة 

المؤسسات التي تقدم منتجات كما یطبق على المؤسسات التي تقدم خدمات، وبأن التحلیل الهیكلي یطبق على 
ن كان المحیط ا یستعمل لتشخیص المنافسة التي تحدث في قطاع في دولة معینة أو في سوق دولیة، حتى و

  .المواليلشكل تظهر في ا بخمس قوى أساسیة بورتریتحدد نموذج قوى المنافسة حسب  1.المؤسساتي مختلف
 
 

 
   

  ديد املنافسني  احملتملني                                                
                               

  القوة التفاوضية                                            القوة التفاوضية                          
  للعمالء                                                  للموردين                               

  
  

  ديد املنتجات واخلدمات البديلة                                               
  
  

  

Source : Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op. Cit, p4. 
  .لبورترنموذج قوى المنافسة ): 03(الشكل 

  

 المنافسون المحتملون(نو المحتمل الداخلون(: 
 

ألنه بمجرد دخول المنافسین أي أنها تعبر عن تهدید یواجه المؤسسة هذه القوة باحتمالیة الدخول ترتبط 
قوة المنافسة في القطاع لذلك فاعتماد مصطلح المنافسون الجدد كمرادف یصبحون ضمن إلى السوق فإنهم 

تكالیف رأس في الصناعة التي تتمتع بأفضلیة  أنینشأ احتمال دخول منافسین من . یعتبر استعماال غیر صحیح

                                                             
1 Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op.Cit, p5. 

 الداخلون احملتملون

الءــــــــالعم  املــــــــوردون 
 املنافسون يف القطاع

املزامحة بني املؤسسات 
 املتواجدة 

 املنتجات البديلة
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      فإنهم بذلك سیرفعون ال یرتبط بمواجهة صعوبات ذا كان دخولهم إلیهاا منافسین محتملین، و تغري المال
ومنافستهم . 1ةــــــــــــــاعة إلى مستوى الصناعات األقل مردودیـــــــــــمن شدة المنافسة ویدفعون مستوى مردودیة الصن

  بتجهیزات أكثر حداثة أكثر أتمتة أكثر إنتاجیة  ه بدخولهم سینافسون انطالقا من تمتعهمـــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــع مـــــــــــــــتنب
      إضافة إلى استفادتهم من مزایا البحث والتطویر والتكنولوجیات الجدیدة أكثر  ،2لـــــــــأو بتكلفة ید عاملة أق

ألنهم ال یتحملون تكلفة التبدیل وال یواجهون الصعوبات المرتبطة من المؤسسات المتواجدة في القطاع 
تنبع خطورة تهدید هذه القوة من حواجز  ...بالصراعات المضادة للتغییر مما یرفع من مستوى المرونة لدیهم

 دركتأإذا كان یتوقع ردود أفعال عنیفة في حال ف من قبل المنافسین المتواجدینالدخول وردود األفعال المتوقعة 
: فإنها ستلجأ إلى افتعال حواجز تأخذ عدة أشكالحصتها بتخفیض تهدیدات وجود المؤسسات المتواجدة 

ع إلى مستویات منخفضة جدا حیث ال یستطیع تحملها المنافسون المحتملون إذا دخلوا ـــــــــــــــــــــــــكتخفیض سعر البی
االت نجد أن مجرد التهدید ــــــــــــوفي بعض الح 3... نتاج،اإل جدید عملیاتالقطاع أو تجدید وتطویر المنتجات وت

 4مسؤولین في المؤسسات القائمة یردع دخول مؤسسات جدیدة إلى الصناعة القائمةالومي من ــــــــــــــام الهجـــــــــباالنتق
ألن التهدیدات تترجم في حال دخول هذه المؤسسات إلى سلوكات عدائیة ضدها تكلفها الكثیر من الخسائر 

     یمكنها التضحیة في األجل القصیر بانخفاض أرباحها أو حتى تحمل مصاریف  المالیة والمؤسسات القائمة
      قائمةلوبذلك یمكن للمؤسسة ا أو خسائر معتبرة لضمان فشل المؤسسات الوافدة حدیثا وخروجها من السوق

   اولةــــــــــــها لن تتقاسم حصتها من السوق مع غیرها وتضمن أیضا عدم محــــــــــأن تستعید ما خسرته أو یكفیها أن
  .ول إلى القطاعــــــــــــــــمؤسسات أخرى الدخ أي

  

رورة ــــــــــــــأما انخفاضها فهو سیؤدي بالض هذه القوة تأثیر حتما منسیقلل ز دخول مرتفعة ــــــــــــــــوجود حواج
إعادة توزیع األرباح بین المنافسین في ظل  یعني إعادة رسم خریطة القطاع، وما  دخول منافسین للقطاعإلى 

دخولهم الطاقات التي یجلبها معهم هؤالء المنافسین وكذا ردود أفعال المنافسین الحالیین في ظل ذلك، فقد یدعوا 
إلى تطویر الصناعة وتنشیط المنافسة أو قد یؤدي إلى إعادة التفكیر في العالقات بین المنافسین مما یفرز 

  .أشكاال جدیدة للتعاون أو التكامل كما قد یؤدي إلى خروج المؤسسات غیر القادرة على المنافسة
  
  
  

                                                             
1 Stratégor, Op.Cit, p92. 
2 Frédéric Leroy, Les stratégies de l’entreprise, 3ème ed, ed Dunod, France, 2008, p18. 
3 A.C.Martinet, Stratégie, 2ème ed, ed Vuibert, France, 1983, p109. 

  .144روبرت بتس ودیفید لي، مرجع سابق، ص  4
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  منتجات اإلحالل(المنتجات البدیلة(: 
 

     المفهوم الواسع لمصطلح المنافسةمن خالل  بورتریتضح مفهوم المنتجات البدیلة حسب ما قدمه 
تحل محل أو تعوض یظهر بأن كل المؤسسات في قطاع ما تنافس القطاعات التي تصنع منتجات  حیث

تمكنها أسعار مؤسسات القطاع ى علسقفا  فرضألنها ت :المتوقعة للقطاع ا، وهذا یقلل من المردودیةـــــــــــــــمنتجاته
  كلما كانت المنتجات البدیلة قادرة على توفیر إمكانیات هامة في مستوى األسعار  .من االستفادة من األرباح

المنتجات تحدید منتجات البدیلة یقوم على البحث عن ... كلما كان السقف الذي تواجهه األرباح أكثر مقاومة
قطاع، هذه المهمة تتطلب الكثیر من البراعة وتقود التحلیل إلى قطاعات نشاط التي تغطي نفس وظیفة منتوج ال
    2:على شروط أساسیة تتمثل في یتوقف تهدید المنتجات البدیلة. 1تبدو بعیدة عن القطاع األصلي

  

   نتجات بدیلة ویحد موجود بسقف هذا الیتحدد ألسعار یمكن للقطاع تطبیقه على منتجاته، لوجود سقف
 .األرباح التي یمكن للمؤسسات الحصول علیهامن 

  نما أیضا ا وة ضغط المنافسة من خالل سهولة المقارنة لدى العمالء لیس فقط من حیث األسعار وـــــــــــق
 .من خالل الجودة واألداء لدى مختلف منتجات اإلحالل

  ة ــــقوی(دة ـــر مما یؤثر على شالصعوبة أو التكلفة التي یتحملها عمالء القطاع لالنتقال من منتوج ألخ
 .هذا التهدید) أو ضعیفة
 
    
  
  
 

  
  

التنافسیة : ، الملتقى الدوليالعوامل التنافسیة في التسویقزینات دراجي ونعیمة غالب، : المصدر
 .95، ص2002المؤسسة وتحوالت المحیط، جامعة بسكرة، الجزائر، 

  .تهدید المنتجات البدیلة): 04(الشكل

                                                             
1 Michel Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op.Cit, p25-26. 
2Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p131.   

الخطر المزدوج للمنتجات 

تحدید االمكانات: الخطر الحالي  الخطر المحتمل لزوال السوق 
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من تخفیض األسعار أو انخفاض  ةتهدید منتجات اإلحالل ال یتوقف على تخفیض المردودیة الناتج
لكثیر من المنتجات فا - كما هو موضح في الشكل السابق- معدالت البیع بل قد یمتد إلى زوال القطاع بأكمله

ان ــــــــــــــالتي ظهرت كمنتجات جدیدة بدیلة لمنتجات أقدم منها تتمیز عنها بجودة وأداء أحسن وبأسعار أقل سرع
 رــــــــــــــــــــ، وهو ما حدث مع الكثیاع األصليـــــــــوق أو القطــــــــالسا تطورت لتأخذ محلها بل وتقضي نهائیا على ــــــــم

من القطاعات كاآلالت التي تعمل على الفحم أو البخار وهو ما سیحدث مع قطاعي الغاز والبترول نظرا 
  .للتطورات التي تشهدها قطاعات الطاقة البدیلة

  

اد ـــــــــــــــــــات االعتمــــــــات مواجهة هذا التهدید أو حتى التقلیل منه یمكن للمؤسســـــــــوحتى تستطیع المؤسس
على تخفیض أسعارها، تحسین جودة منتجاتها أو عرض خدمات مرتبطة بالمنتوج لرفع مستوى والء العمالء 

بمعنى أنه یمكن للمؤسسات  1.اكتساب المهارات األساسیة للمنتوج البدیل وحتى تنویعهاها كما یمكنها أیضا ــــــــــــــل
البدیلة لكن ذلك قد ینجح أو قد ال ینجح، واألمر ذاته االعتماد على هذه العناصر للتخفیض من تأثیر المنتجات 

 ألن العالقة اإلحالل أو التبدیل أمر نسبي لدى العمالء بالنسبة لنجاح المؤسسات التي تقدم المنتجات البدیلة 
النقل في حین یرى  :فقد یجد البعض أن الدراجات الهوائیة والسیارات منتجا بدیلة ألنها تغطي نفس الحاجة

     بدائل بناء على الخصائص التي یتمیز بها كل نوع الدراجات الهوائیة فیما بینها لیست أن البعض األخر 
، فاألمر یرتبط بشكل كبیر بوالء العمالء من الدراجات أو حتى لمجرد اإلسم أو عالمة المؤسسة المصنعة

   .مستمر والتطوروتفضیالتهم عدا عن قدرة المؤسسات على التحسین ال
  

  القوة التفاوضیة للعمالء: 
 

    یبدأ تحدید هذه القوة مع تحدید طبیعة نشاط المؤسسة، إذ أن المؤسسة تعرف السوق الذي ستتعامل
التمویل، العمالة، السلع، : ظهور فكرة نشاط المؤسسة والتي تصنف إلى أربع أنواع هي سوق معه منذ بدایة

 یصنفالتقنیة مضافا إلیها سوق المعلومات ، ولكل سوق تعامالت مغایرة عن باقي األسواق، وضمن السوق 
ن صناعیین أي الذین ء إلى مستهلیكن نهائیین أي الذین یطلبون المنتوج لالستهالك الشخصي أو مستهلكیالعمال

السماسرة و یستعملون المنتوج للقیام بعملیاتهم اإلنتاجیة إضافة إلى الوسطاء وتجار الجملة والتجزئة ووكالء البیع 
، وال یتوقف تحدید العمالء وغیرهم ممن یقوم بشراء منتجات المؤسسة بغرض إعادة بیعها مقابل تحقیق أرباح لهم

ا یمتد إلى العمالء المحتملین، فالمنافسون الحالیون یمثلون العمالء الذین تتعامل نما على هذه األسواق الحالیة و

                                                             
1Frédéric Leroy, Op.Cit, p15. 
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حاجات، في حین أن المنافسین هذه الإشباع معهم المؤسسة بناء على إدراكها الحتیاجاتهم وقدرتها على 
المؤسسة ف بمعنى تلك الحاجات غیر المحددة لذلك معبر عنهاالذین لدیهم حاجات غیر المحتملین هم أوالئك 

 :، وهي الموضحة في الشكل الموالي بالخانات الرمادیةإشباعهاإدراكها وال على غیر قادرة على 
 
  

 
  غیرمحددة               

  
  الحاجات  
  

  محــــددة                  

  نـــــــمحتملین                 حالیی                                               
 )احتمالیة وجودهم(العمالء                                               

 

Source: Gerry Hamel & Prahalad, La conquête de futur, ed Dunod, France, 
1999, p108. 

  .أنواع العمالء حسب القدرة على التعبیر عن الحاجات): 05(الشكل 
  

د ـــــــــــــــــــها أكثر، وهي بذلك تعتمـاحا أكثر كلما استطاعت أن تشبع حاجات عمالئــــــــــــتحقق المؤسسة أرب
الل البحث ـــــــــــــــــــــــــفقط في حین یمكنها أن تستفید أكثر من خن وعلى حاجاتهم المحددة ــــــــییعلى عمالئها الحال

ألن ذلك یسمح لها برفع قوتها التفاوضیة بالخصوص ن ـــــــــعن الحاجات غیر المحددة وجذب العمالء المحتملی
دة من العمالء تبحث عن فئات جدیستقع في خطأ كبیر إذا لم من جانب تنویع العمالء وزیادتهم ألن المؤسسة 

ون ـــــــیتنافسون أو یتزاحم اآلخرونفي المقابل نجد أن العمالء هم  1.وقـــــــــــــــــــــسیجعلها تنسحب من السألن ذلك 
هذه المواصفات الثالث قد تؤثر  2.علىاألودة ــجالكثر و االخدمات ال، في القطاع للحصول على السعر األقل

أقل والخدمات األكثر تتطلب تكالیف أعلى وهي الحال  على هامش ربح المؤسسة فالسعر األقل یعني أرباحا
بالنسبة للجودة العالیة، والحقیقة أن هذه األحكام لیست مطلقة ألنها تتوقف على قدرة التفاوض لدى العمیل 

                                                             
1 Gerry Hamel & Prahalad, Op.Cit, p108. 
2 Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op.Cit, p27. 

  
 غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  
  مستغلـــــــــــــــــــــــــــــة
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لما كانت القوة التفاوضیة للعمالء عالیة كلما كانت وضعیة المؤسسة باالعتماد على العناصر السابقة، وك
  1:التفاوضیة للعمالء بوجود الشروط التالیة قوةال زیدضعیفة، وت

  

  تركز جزء مهم من المشتریات في ید القلیل من العمالء. 
  یزة عما یقدمه غیرها من المؤسساتمتمة غیر ـــــــــدمة المقدمة من قبل المؤسســـــــــــوج أو الخــــــــــــالمنت 

 .و ما یجعل من السهل على العمیل االنتقال من منتج آلخرــــــــــوه
  تكلفة التبدیل من مورد ألخر منخفضة. 
   القوة التفاوضیة للعمیل ترتفع إذا كان بمقدوره شراء موردیهفالتكامل العمودي إلى الخلف إمكانیة. 
   لهحصة متواضعة من التكلفة الكلیة قیمة مشتریات العمیل تعكس.  
  

 تعد هذه الشروط أهم الشروط لكنها غیر كافیة لوحدها فوجود عدد قلیل من العمالء و صغر حجم 
  السوق هو األخر یزید من القوة التفاوضیة للعمالء كما أن التكامل العمودي شكل من أشكال االستراتیجیات

  فبإمكان بعض المؤسسات اللجوء إلى تصنیع احتیاجاتها أو إبرام اتفاقیات تزید د یستفید منها العمالءـــــــــالتي ق
  .من قوتها

  

هي األخرى تؤثر على القوة التفاوضیة حیث أن لكل منهم ضوابطه فالمستهلكون  طبیعة العمالء 
حساسون لألسعار التي تتعلق بالخصوص بمستوى مداخیلهم، بائعو الجملة والتجزئة كمشترین تحكمهم نفس 

قرارات  في مواجهة المنتجین إذا تمكنوا من التأثیر علىالقواعد باإلضافة إلى إمكانیة رفع قوتهم التفاوضیة 
ر ــــــــــــــعلى التأثیالقدرة  ت لهمو الجملة یمكنهم هم اآلخرین استعمال قوتهم إذا كانـــــــــــــــــبائع ...الشراء للمستهلكین،

  ، تجمع العمالء تحت غطاء اتحاد للعمالء 2قرارات شراء بائعي التجزئة أو المؤسسات التي یبیعون لها في
    نه أن یرفع من القوة التفاوضیة فذلك سیغیر قواعد اللعبة ففي هذا اإلطار سیتم التعامل و األخر من شأـــــــه

  .مع كافة العمالء على أنهم مؤسسة واحدة
  

  تحلیل القوة التفاوضیة للعمالء ینظر إلیها بشكل فردي أي كل عمیل على حدى فقد یكون للمؤسسة
    القوة التفاوضیة للمؤسسة عالیة ل قد تكونمعمیل ذو قوة عالیة للتفاوض وعمالء ذوي قوة منخفضة وبالمج

                                                             
1 Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p130. 
2 Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op.Cit, p29. 
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األول أو العكس فتكون القوة التفاوضیة للعمالء عالیة،  الطرف قادر على تغطیة تأثیر رةاألخی هإذا كان تأثیر هذ
   . اوضیة لمجمل العمالء أو ألهم العمالءبالتالي فالقوة التفاوضیة للعمالء هي محصلة القوة التف

   

  القوة التفاوضیة للموردین: 
  

القوة المعاكسة للقوة التفاوضیة للعمالء، لذلك فالضوابط والعناصر نفسها  القوة التفاوضیة للموردین هي
ة ــــــــالمتضمن، تتحدد هذه القوة بمختلف العناصر التي تتعامل معها المؤسسة ا لكن التأثیر عكسيمالتي تحكمه

فسوق التمویل مرتبطة بأسواق رأس المال والقروض المصرفیة، والودائع، واألدوات المالیة  1:في أسواقها الخلفیة
سوق الید العاملة تشمل عمال اإلنتاج والفنین والمهنیین  ،التي تشمل الحقوق والسندات المستقبلیة وعقود التأمین

وق السلع والخدمات مرتبطة بجمیع أنواع المخرجات والخدمات التي تتزود بها المؤسسة س ،وموظفي اإلدارة
    السلع االستهالكیة، ومعالجة البیانات أما سوق التقنیة والتكنولوجیاوتتراوح بین التجهیزات الرأسمالیة إلى 

 في التجهیزات الرأسمالیة،خترعات، والتراخیص وبرمجیات الحاسوب والمعرفة الموجودة ضمنا فتشمل أسواق اال
 .التجاریة والحكومیة والجامعیة: ذا الفرع یمثل بشكل موسع سوق األفكار بما في ذلك إنتاج مراكز البحثــــــــوه

كل سوق من هذه تتطلب تعامالت مختلفة إال أنها تتفق في كون أساس التفاوض هو السعر، الجودة والخدمات 
الموردون أشد قوة من المؤسسة كلما كان كان كلما  وموردوها، لمؤسسةا لها كل من سعىیاإلضافیة التي 

 رـورتـــــبم أو تخفیض مستوى الجودة أو الخدمات المقدمة وقد حاول ـــــــــــــــبإمكانهم الضغط علیها برفع أسعاره
  2:ل التي من شأنها زیادة هذه القوة فیما یليــــــمحصر العوا

  

   یبیعونه بدائل كثیرة مع أهمیة ذلك المنتج للمؤسسةأال یكون للمنتج الذي. 
   ال تمثل الصناعة التي تنتمي إلیها المؤسسة المشتریة عمیال مهما لهم وفي مثل هذه األحوال ال یعتمد

رخاء وازدهار الموردین على المجال الصناعي للمؤسسة، كما أن الموردین سیكون لدیهم حافز أقل لخفض 
 .ةاألسعار وتحسین الجود

  ز منتجاتهم بالدرجة التي تكلف المؤسسة كثیرا إذا ما تحولت إلى مورد آخر وفي مثلــــــــــــــتمی          
 .بعضباالت ال تعتمد المؤسسة على موردیها وال تستطیع أن تضربهم بعضهم ــــــــــــــهذه الح
   رأسي الخلفي وتوفیر احتیاجاتهم بأنفسهمفبإمكانهم اللجوء إلى التهدید بالتكامل السعار األعندما ترتفع.   

                                                             
  .286 -285، ص1998موسى جمیل، بیت األفكار الدولیة، األردن، : ، ترجمةصانعو السوقدانیال سبولبر،   1
، دار المریخ، السعودیة، 1رفاعي محمد وسید عبد المتعال، ج: ، ترجمةاإلدارة اإلستراتیجیة، مدخل متكامل ھیل وجاریت جونز، شارلز  2

  .150-149، ص2001
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    العناصر السالفة الذكر من أهم العناصر التي تزید من القوة التفاوضیة للموردین لكنها لیست كلها 
      اشرـــــــــمكانیة التورید الذاتي، التعامل المباشر وغیر المبا فهذه القوة تتأثر أیضا بعناصر أخرى كسلسلة التورید و

  . ، طبیعة نشاط المؤسسة وكذا طبیعة أنشطة الموردین...الموردین بمعنى وجود وسطاء أو سماسرة، مع
  

ة وتحلیل القوتین السابقتین مرتبط بشكل كبیر بدراسة سلوك المستهلك النهائي أو الصناعي ـــــــــــإن دراس
قوة بالبتغطیة عجزها أمام قوة ما المؤسسة العمل على موازنة عالقاتها مع موردیها وعمالئها  العموم على وعلى
 التفاوضیة اـــــــــــــــــــمن خالل رفع قوتهوجود قوة تفاوضیة عالیة للعمالء البد من تغطیتها  اكسة ففي حالــــــــــــــالمع

  .  ضعف المؤسسة وحتى خسارتهاإلى ن ذلك سیؤدي حتما فإتفوق قوة الطرفین علیها  ففي حالمع موردیها 
  

من الناحیة المفاهیمیة لكنه األكثر  التحلیل األكثر ثراء بورتریعد التحلیل االستراتیجي المقترح من قبل 
رض ــــــــــــوهو یفت 1بة بین االقتصاد الصناعي والتحلیل االستراتیجي للمؤسسةمقار الوم على ـــــــــــــكالسیكیة، فهو یق

) الحكومة(ةالدولأن هذا النموذج صالح فقط للدول المتقدمة، لكن منتقدي هذا النموذج یرون بأنه أهمل دور 
 نـــــــــأوستی، وهو ما اقترحه )البیئیة(المحیطیةبسبب توجهه اللیبرالي، والعوامل  بورتروالتي لم تظهر في نموذج 

   .في نموذجه
  

V--3  دراسة نموذج قوى المنافسة ألوستینJoes. E. Austin: 
  

عنصرین  في نموذجه، بورترذكرها  تيال یتضمن نموذج أوستین إضافة إلى قوى المنافسة الخمس
، وهو یعتقد بأن إضافة هتین على هامش الربح یؤثرانهما باعتبار یة محیطالحكومة والعوامل ال: أساسین هما

  .لتاليالشكل ا لیأخذ النموذج، بالتطبیق في الدول النامیةالقوتین یسمح لنموذجه 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Patrick Joffre et Gérard Koeing, Stratégie d’entreprise, ed Economica, France, 1985, p21.     
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  العوامل السياسية                                                                                                 العوامل االقتصادية                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العوامل الدميغرافية                    العوامل الثقافية                                                                                         
  
  

  .77، ص1996، الدار الجامعیة، لبنان، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي، : المصدر
 ,J. E. Austin, Managing developing countries, ed The Free Press, USA  : نقال عن

1990, p32. 

  .أوستینقوى المنافسة حسب نموذج ): 06(الشكل 
  

  العوامل المحیطیة:  
  

العوامل االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة فتأثیر على هیكل الصناعة ودینامیكیة المنافسة من  وذلك لما لها
محیط أو بیئة المؤسسة یمكنها فعال التأثیر على المنافسة بالتالي  1.الخمس تؤثر على قوى المنافسة والدیمغرافیة

    یمكن اعتبارها كقوة منافسة أو حتى یمكن اعتبار كل محیط من هذه المحیطات الجزئیة كقوة مستقلة بذاتها
 .)اقالح هانوضح( أوستینلكن المحیط أوسع من هذه المجموعات األربعة التي قدمها 

   
                                                             

  .76نبیل مرسي، مرجع سابق، ص   1

 

  ديــــــــــــــــــــــــد    الدخـــول

  

  

  

  

  

 ديـــــــــــــــــد      اإلحالل

 

  )احلكومة(الدولة 

  

 السيطرة على املوارد والتشريعات

 نو املورد العمالء  املنافسون يف القطاع

 الداخلون احملتملون

 املنتجات البديلة
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  القطاع الحكومي وأ لحكومةا(: ةـــــــلدولا( 
  

المواطن سواء في تلقي خدمات مباشرة تقدمها له أجهزة الدولة كالخدمات تلبیة احتیاجات على قوم أساسا ت
        :مثال ر عن طریق إشراف القطاع الحكوميــــــــــــــــــــــــــالصحیة والتعلیمیة أو یستفید منها بشكل غیر مباش

    واطن یتوقع أن تقوم ـــــــــــــعلى سالمة وصالحیة السلع من خالل األجهزة الحكومیة المختصة بالتالي فإن الم
األمر الذي جعلها وهو  1ة وغیر ذلك من الخدماتــــــــــــــــــان والصحــالذي یحقق األمهذه األجهزة بدورها بالشكل 

حدد من لدیه حق الحصول یفهي من  ...امیكیتها،ــــــــــــاعة ودینــــــــــــل الصنــنها تؤثر على هیككو افسة ــــــــــــــقوة للمن
 2.على الموارد الرئیسیة، كما أنها العنصر الحاكم الذي یحدد العدید من األسعار والتكالیف

  

 :الذي یعني ""SIMPESTETنظر ألهمیة هذه القوة فإن خیارات الحكومة وسلوكاتها ترتكز على تحلیل بال
العلمیة والعسكریة واإلعالمیة بجانب أوضاع القدرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  أوضاع القدرات

ین واللوائح فهي یمكن أن تظهر هذه األهمیة نابعة من كون دور الدولة یتعدى كونها تصدر القوان 3،والتقنیة
     كعمیل أو مورد أو منافس في القطاع أو أي شكل من األشكال األخرى لقوى المنافسة مما یجعلها قوة

 .منافسة خاصة
  

یصلح للدول  االعتقاد بأنهصورة أقرب إلى الواقع من النماذج السابقة له إال أن  أوستینلقد أعطى نموذج 
النامیة على اعتبار أنها الدول األكثر تحكما في اقتصادیاتها مقارنة بالدول المتقدمة التي تعطي مجاال أوسع 

ل بشكل ــــــــــــــــــافسة وحریة النشاط االقتصادي ككل غیر صحیح نسبیا ألنه حتى الدول المتقدمة تتدخــــــــــــلحریة المن
  .تطور الدولة ولیبرالیتها فهي لن تكون دولة حارسةمستوى نافسة مهما كان أو بآخر وتظهر كقوة م

  

مفهوم المنافسة یتسع أیضا لیشمل عناصر أخرى تظهر بأشكال مختلفة كالدور الذي تلعبه الجماعات 
 ي،ــــع المدنــاتحادات العمال، منظمات المجتم:أو أصحاب المصالح غیر المباشرین الذین نعني بهم الضاغطة

                                                             
، ندوة األسالیب الحدیثة في قیاس األداء الحكومي، مصر، SERVQUALقیاس اآلداء الحكومي باستخدام نموذج علي أحمد ثاني،   1

  .217، ص 2006
 .76نبیل مرسي، مرجع سابق، ص  2

 Sociale, Informationnel, Militaire, Politique, Economique, Scientifique & Technologique. 
  .89، ص2009، مجموعة النیل العربیة، مصر، 2، ط التخطیطي االستراتیجي القوميمحمد حسین أبو صالح،   3
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     1،ةــــــــــــــــــــعلى المؤسس رــــــــلكون مصلحة بالتأثیاع عن المستهلكین، والذین یمــــــــــجماعات حمایة البیئة والدف
ها تدخل ضمن قوى د یأخذ هذا التأثیر عدة أبعاد ویبقى أهمها التأثیر على هامش ربح المؤسسة مما یجعلــــــق

أشكاال متعددة بحسب خصوصیة كل قطاع وحتى خصوصیة  یأخذالمنافسة، مع اإلشارة إلى أن تأثیر هذه القوة 
  .الطرف أو الجهة الضاغطة على المؤسسة

  

كقوة المنافسة في القطاع  أماإعطاء صورة كاملة عن مختلف قوى المنافسة  من خالل هذا العنصر حاولنا
  .  نظرا ألهمیتها في الدراسة في العنصر مستقلمنافسة فسنتناولها بالدراسة والتحلیل 

  

IV - المنـــــــافســــة في القطاع: 
  

رد ــــالكثیر من األبعاد والتركیز فرغم أن هذا المصطلح یاإللمام بستدعي تة المنافسة في القطاع ـــــــــــــــدراس
األكادیمیة خاصة ما تعلق منها بمجال اإلستراتیجیة إال أنه یبقى مبهم لدى الكثیرین في الكثیر من الدراسات 

بسبب اعتماد العدید منهم على مصطلح المنافسة بالمفهوم الواسع كمرادف لمصطلح المنافسة في القطاع، وفیما 
  .یلي سنحاول الغوص في هذه القوة وفي األبعاد المحددة لها

  

IV-1 - في القطاع مفهوم المنافسة: 
  

   لقوى المنافسة الخمس واختلف  بورترمصطلح المنافسة في القطاع ظهر ألول مرة في نموذج 
وقد اعتمد بعض المفكرین مصطلح آخر هو المنافسة  -اإلنجلیزیة- في ترجمته من اللغة األصلیة له المفكرون 

      یتداخل مع قوى المنافسة األخرى فحسب تعریفإن كنا نعتقد بأن المصطلح األخیر  رة، وــــــــــــــــــالمباش
المنافسة المباشرة فهي تضم مختلف األطراف التي لدیها تأثیر مباشر على المؤسسة دون غیرها من المؤسسات 
     المنافسة لها بمعنى أنها كل ما یتكون منه المحیط القریب للمؤسسة لذا فإننا نعتقد بأن المصطلح األصلح

  .في القطاعهو المنافسة 
  

                                                             
، 48، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، العددأصحاب المصالح في الدراسات إدارة األعمالمحاولة جادة لتأطیر نظریة سعد العنزي،   1

  .2، ص2007، 13المجلد 
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فعال أو النشطة بین المؤسسات الموجودة أو المزاحمة المواجهة  المنافسة في القطاع كقوة منافسة نعني بها
ارتباطا یرتبط ومن هذا المنطلق فإن تعریف المنافسة في القطاع أو في الصناعة  أو في القطاع في الصناعة

  . وهو ما تم توضیحه في الجزء األول من الدراسةوثیقا بتحدید مفهوم القطاع أو الصناعة، 
  

الممارسات التي تقوم  :تظهر من خالل بورترحسب هذا عن تعریف القطاع أما المنافسة في القطاع فهي 
الخدمات توفیر إدخال منتجات جدیدة، تطویر  بها المؤسسات والقائمة أساسا على األسعار، الحروب اإلشهاریة،

ر المزاحمة بینهم ألن كل منافس أو الكثیر من المنافسین یسعون لتحسین وضعیتهم ضمانات للعمالء، وتظه
ألنها تعد هذه السلوكات تعني وجود مخاطر تهدد باقي المؤسسات هذه السلوكات  1،وفي الطریق لتحقیق ذلك

 ورظه بالضرورة إلى توسعا على حسابها أو اعتبارها إشارة إلى وجود فرص جدیدة لم یتم استغاللها مما یؤدي
في القطاع سلوكیة مختلفة للمنافسین وتوجهات أو مدافعة وهو ما یعكس أنماطا  ردود فعل مماثلة أو مضادة

  :كما یلي" Philip Kotler" فلیب كوتلر صنفها
  

  :)القائدة (المؤسسة الرائدة  -
وقبول المنافسین لهذا األمر قدرة عالیة على االبتكار و هي التي تتمتع بحصة سوقیة مناسبة وسمعة جیدة، 

المجاالت بحكم  مختلف في ارــــــــــــــواالبتك والسعي للتجدید والتطویر بالبحث المؤسسات هذه تتمیز 2،ولو نسبیا
وكذا  المنافسین باقي على بالتفوق أنها المبادرة والقادرة على إحداث التغییر والتأثیر على منافسیها مما یسمح 

 .وضعیتها كصاحبة أكبر حصة وأعلى معدالت للربحالمحافظة على 
 

  المتحدیة المؤسسة:  
 الكفاءة وخفض على ادــــــــــــــــــــــــــباالعتم لیس ولكن حصتها عن الدفاع خالل من تنافس التي المؤسسات هي

نما فقط التكلفة ٕ  حساب التفوق على إلحراز الفرص انتهاز على تعمل الوقت نفس وفي التمیز، بمحاولة وا
 ولتحقیق 3،دةـــــــــــــــة الرائـــــــالمؤسس تحدي خالل من أو مستواها، بنفس تكون التي أو منها األضعف المؤسسات

 4:على تعتمد ذلك
  
 

                                                             
1 Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op.Cit, p19.   

 .240، ص2007مصر، الجامعیة، الدار ،اإلستراتیجیة اإلدارة :للمدیرین العلمي الدلیل ماهر، أحمد 2
3 Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing management ,8èmeed, ed Public-Union, France, 1994,  p270. 

  .77، ص2002األردن، الیازوري، دار ،اإلستراتیجیة اإلدارة یاسین، غالب سعد 4
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 . أقل بسعر الرائدة المؤسسة تقدمها التي المنتوجات نفس بعرض :األسعار تخفیض  -
 .الرائدة المؤسسة على التفوق من للتمكن األذواق مختلف لتغطیة كمحاولة :التشكیلة توسیع  -
  .الرائدة المؤسسة تسبق كي وذلك :االبتكار  -
  .السعر نفس على والمحافظة الخدمات مستوى رفع أي :الخدمة تحسین  -

 المؤسسات المتحدیة تأخذ المرتبة الموالیة للمؤسسة الرائدة في الترتیب في القطاع ألنها في مواجهة دائمة
  .معها سعیا منها لرفع آدائها للوصول إلى المرتبة األولى

  

  :)المتخصصة (المدافعة المؤسسة  -
وتوجه كل مواردها لتلبیة حاجات من السوق  حصة أو جزء محددوهي المؤسسة التي تقوم باختیار 

 اختیار علیها یملي المدافعة المؤسسة سلوكورغبات أفراده قصد الحفاظ على ذلك الجزء، بمعنى آخر، أن 
 خدماتها أو منتجاتها بتطویر تقوم ما قلیال النسبي ألنشطتها، بالثبات تتمیز علیها، والحفاظ محددة وضعیة
 والسعر العالیة بالجودة منتج تقدیم على منافستها في المؤسسات المدافعة تعتمد  .المخدوم السوق طبیعة بسبب

  تعتبر السلوك من النمط هذا تتبع التي المؤسسات .1التكالیف الكفاءة وخفض نحو العام وبتوجهها التنافسي،
 .بها خاصة تعتبرها التي الحدود عن بعیدة المنافسة دامت المؤسسات ما السابقة من خطورة أقل

 

  التابعة( المستجیبة المؤسسة(:  
 ومــــوال تق فقط، هاــلتصرفات ابعةـــت ألنها دة،ـــالرائ للمؤسسة سـالمعاك وكـــالسل تمارس التي ةـــالمؤسس هي

مكاناتها مبادرة بأي ٕ ، یمیز هذا التوجه المؤسسات الضعیفة وغیر القادرة على المواجهة بسبب ضعف مواردها وا
     الهم تجاهها، ـــــــــــــأو بسبب قوة المنافسین في القطاع من أصحاب التوجهات السابقة وخوفها من ردود أفع

ة على وضعیتها والتأقلم ــــــــــاتهم فقط كأسلوب مناسب لها للمحافظـــــــــابة أو تتبع سلوكــــــــــــتجلذلك فهي تكتفي باالس
 2:بـــ تتمیز انتـــــــــــــــن كا بالتركیز على ضمان وفاء عمالئها و مع التغیرات التي یفرضها منافسوها

 .للرسالة واضحة صیاغة وجود عدم -
 موضع) المؤسسة( المنظمة رسالة لوضع الالزمة والخطط والسیاسات االستراتیجیات تكوین في الفشل -
 .التطبیق

                                                             
 .8، ص1999-1998الدار الثقافیة العربیة، مصر، ، اإلدارة اإلستراتیجیة، اإلعداد والصیاغةمحمد المحمدي الماضي،   1
  .56، ص2000مصر، الجامعیة، الدار ،تطبیقه حاالت و مفاهیم اإلستراتیجیة، اإلدارة السید، محمد إسماعیل 5
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    لـــــتعم التي ةــالبیئ ةـــطبیع مع تتالءم استراتیجیات وضع أو لتعدیل ناجحة غیر اوالتـــــمح ودـــوج  -
 .)المؤسسة( المنظمة بها

 إستراتیجیة لوضع ضخمة مجهودات بذل إلى و التنظیمي، الهیكل في جدا كبیرة تعدیالت إلى الحاجة  -
  .البیئیة التغیرات لمواجهة
  

یوفر معلومات هامة تساهم في دراسة وتحلیل المنافسة في القطاع توجهات المنافسین في القطاع  تحدید
  .وتحدید معالم هیكله

  

IV--2 خریطة القطاع(هیكل المنافسة في القطاع(: 
  

ألنه یعتبر ل المنافسة في القطاع یستلزم رسم خریطة للقطاع أو ما یصطلح علیه هیكل القطاع ــــــــــــتحلی
وهو یعد جسرا بین تحلیل القطاع ككل من جهة وبین تحدید وضعیة المؤسسة من األدوات الهامة في التحلیل 

في مثل  ا لیس باإلمكان مفید جدا في حال كان عدد المنافسین في القطاع كبیر ألنه عملیكونه من جهة أخرى، 
 یرتكز هذه التحلیل على تحدید المجموعات اإلستراتیجیة 1.حدىكل واحد منهم على المعمقة ل دراسةالهذه الحالة 

  .اإلستراتیجیةهیكل المنافسة في القطاع یتحدد من خالل هندسة مجموعاته ألن 
  

IV--2المجموعات اإلستراتیجیة -أ:  
 

د ــــالتي ظهرت بدایة السبعینات من القرن الماضي في الوالیات المتحدة على یتعد من المفاهیم الهامة 
في إطار شرحهم لالختالفات المالحظة  "H.H. Newman & M.S.Hunt" هانت ونیومن: الباحثین األمریكیین

        :ابه ونقصد 2،فیها والترویج لها بالتعمق بورترداخل نفس الصناعة بین مختلف المنافسین بعدها قام 
  متقاربة استراتیجیات وتتبع اثلةــــمتم خصائص إستراتیجیة لها اتــــمؤسس تضم التي الجزئیة، اتـــــالمجموع تلك
  3.المنافسة عوامل لنفس تخضع أو

  

حتویه یبما  القطاع خریطة رسم یمكننا األساسیون المنافسون ینتهجها التي بتصنیف اإلستراتیجیات قمنا إذا
 رــبالنظ اربةــمتق اتـــسلوك تمارس مؤسسات من مجموعة كل تتكون حیث اسیة،ـــأس إستراتیجیة اتـــــمجموعمن 

                                                             
1 A. Thompson & A. Strickland III, Strategic management, concepts and cases, ed 8th, ed Eighth, 
USA,1995, p78-79.    
2 P. Batteau & autres, Encyclopédie du management, Tome 2, ed Vuibert, France, 1995, p805.    
3 Gerry Johnson et autres, Op.Cit, p167.   
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    ةـــــــــالصناع داخل في المؤثرة االقتصادیة وىـالق إلى اإلستراتیجیة المجموعات ظهور ودیع 1.ددةـمح ادــــــأبع إلى
 المجموعة داخل المؤسسات تواجه ما عادة، آخر إلى استراتیجي وضع أو هیئة من المؤسساتتحول  تقید والتي

 إستراتیجیة مجموعات من مؤسسات تواجه التي تلك عن تختلف وقیود متماثلة، اقتصادیة ظروف الواحدة
 وتتشابه والتهدیدات الفرص نفس تواجه بأنها ما إستراتیجیة لمجموعة المنتمیة المؤسسة زــــــــتتمی بالتالي 2،أخرى

  .أخرى إستراتیجیة مجموعات فيتواجهه المؤسسات  امع تختلفالتي  والضعف القوة نقاط في
  

IV--2مراحل رسم هیكل المنافسة في القطاع - ب: 
 

   التي تعتمد األساسیة اإلستراتیجیة األبعادأهم  بین من بعدین اختیار من البد القطاع ریطةلرسم خ 
  3:نتبع الخطوات اآلتیة لرسم الهیكل قطاع، كل لخصوصیة تبعا تختلف التيو  علیها المنافسة في هذا القطاع

  

  السعر: تحدید المعاییر التنافسیة التي تمیز المؤسسات في الصناعة عموما المتغیرات النموذجیة هي، 
، درجة التكامل )محلي، جهوي، وطني، عالمي(التغطیة الجغرافیة ،)مرتفع، متوسط، مرتفع(الجودةمستوى 
 ، استعمال قنوات التوزیع)ضیق،واسع (اجــــــــ، توسع خط اإلنت)ر موجود، جزئي، كليــــــغی(العمودي

 ).كل الخدمات، دون إضافات، محدودة (، مستوى الخدمات المقدمة)دة، بعضها، كلهاـــــــــــــــــــــــــــــواح(
   كأساس لبعدي الخریطةمتغیرین  اعتمادا علىفرز المؤسسات. 
  تعیین المؤسسات التي تقع في نفس الحیز االستراتیجي للمجموعة اإلستراتیجیة  . 
  مع احترام  م دائرة حول كل مجموعة إستراتیجیة حیث حجم الدائرة یعكس حجم المجموعةـــــــــرس

  .مبیعات الصناعةإیرادات ة من إجمالي ــــــــــــــــــــــالحص
  

   :أساسین استراتیجیین بعدین على یرتكز المؤسسات من مجموعة من یتكون ما قطاع وجود افترضنا إذا
 .الواسعة التشكیلة إلى الضیقة التشكیلة من یمتد الذي التخصص، :العمودي البعد

                                                             
1 A.C. Martinet, Op.Cit, p112.  

  .133، ص2004األردن،  وائل، دار ،والمنافسة العولمة : اإلستراتیجیة اإلدارة الركابي، نزار كاظم  2
3 A. Thompson & A. Strickland III, Op.Cit , p79.   
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 فیه مستوى ینخفض الذي أو التجمع التجمهر من اآلخر هو یمتد الذي العمودي، التكامل: األفــــــــــقي البعد
 ینخفض الذي التكامل المتقدم إلى وصوال وكثرتها المؤسسات بتجمع تتمیز لذلك مستویاته أدنى إلى التكامل

  .المؤسسات بین المتزاید العمودي للتكامل نظرا المؤسسات عدد هـــــــــــفی
  

  ،ات رئیسیةــــمجموع خمس بین التمییز یمكننا القطاع خریطة مـــــلرس المفترضین البعدین اللـــخ من
 األخرى المجموعات عن مؤسسات مجموعة كل مؤسسات تمیز التي التالیة المواصفات استخالص یمكننا هـــوعلی
 مستوى الخدمات، توفر مدى التكالیف، مستوى، األسعار مستوى المنتوجات، تشكیلة ضیق أو اتساع :حیث من

     .التالیة القطاع خریطة رسم من تمكننا االفتراضات هذه والتكنولوجیا الجودة
                                                                   

  

                                                                                         التخصص    
                          

                                                                                                       
كاملة تشكیلة                                  

  
  
  
  

                                                                                                                                              
  

                                                                                                       
  تشكیلة ضیقة  

 
  تكامل عمودي متقدم                                                 التجمـــــــع            

  التكامل العمودي                                   
  

Source : Michel Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op. Cit, p145.  
  .هیكل المنافسة لقطاع مفترض): 07(الشكل 

 أالمجموعة 
  عمودي تكامل كاملة، تشكيلة

  قليلة إنتاج تكاليف، متقدم 
 جودة متوسطة ،القليل من اخلدمات

 

 ج المجموعة
 متوسط سعر متوسطة، تشكيلة

   دون جودة، مهمة خدمات
  خنفض سعر املتوسط،

 ب المجموعة
  جتمع، ضيقة، تشكيلة

  تكنولوجيا مرتفع، سعر
 جودة عالية معقدة،

 د المجموعة
 متقدمة، أمتتة ضيقة، تشكيلة
 خدمات منخفض، سعر

 قليلة 
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          المؤسسة على تأثیرا واألكثر قربا األكثر المنافسین تحدید یعني اإلستراتیجیة المجموعات وجود
  :المنافسة من مستویین وفقها ویتحدد م،ـــغیره من

  

VI-2-المجموعة داخل منافسة -ج:  
 

 تمتع التي الخصائص بنفس یتمتعون المنافسین كل ألن المؤسسة، على تأثیرا واألكثر حدة األكثر وهي
 یتنافسون أنهم ذلك، من مـــــاأله .العوامل نفس بهم وتتحكم تقریبا الظروف نفس ویواجهونات األخرى المؤسس بها

بعض المجموعات اإلستراتیجیة أحسن من مجموعات أخرى  .العمالء نفس وعلى السوق من الحصة نفس على
ترفع مجموعات أخرى تتبنى إستراتیجیات عنیفة في حین في قدرتها على حمایة وضعیتها ومردودیتها مرتفعة، 

   1.المنافسة وتخفض المردودیة
 

 VI-2-المجموعات بین منافسة -د : 
 

  2.اعـــــــــــــالقط خریطة داخل التطور في ةــالراغب اتـــالمؤسس بها تقوم إستراتیجیة اتــــحرك تتبع التي وهي
الحواجز التي تمنع  .ألخرى إستراتیجیة مجموعة من لالنتقال خاللها من المؤسسة تسعى التي المنافسة أي

المجموعات  تظهرل، 3األساسي الذي یحد من االنتقال من مجموعة ألخرىحركیة المؤسسات تعد العامل 
        وهنا تجدر اإلشارة  4.على بعضها البعض والمواجهة تمیل إلیها المؤسسات األقوىغلقة ماإلستراتیجیة 

       ات ـــــــــــــــــإلى أن تعریف المجموعات اإلستراتیجیة یكتمل بأن نضیف أن الحواجز التي تمنع تنقل المؤسس
من مجموعة ألخرى تعیق المؤسسات من الخروج من داخل مجموعتهم كما أن هذه المؤسسات تتشارك لمنع 

 5.حركة المنافسین للدخول لمجموعتهم
  

      ة،ــــــــــــــــــــــــــــــــاإلستراتیجی اتـــــالمجموع من صغیر ددــــع من ادةـــــع یتكون اعـــــالقط أن ظـــــــــــــــالمالح من
 القاعدیة االستراتیجیات نفس تتبع اتـــــالمؤسس كل كانت إذا واحدة، إستراتیجیة مجموعة یشمل أن نــیمك أنه الإ

 المجموعات تحدید عند أنه اـــــــكم ...ةمختلف إستراتیجیة مجموعة مؤسسة كل تمثل أن یمكن وبالعكس
 األبعاد من لعدد بالنسبة إلیها تنتمي التي األم والمؤسسة المنشأة عالقة توضیح من دــالب اإلستراتیجیة

                                                             
1 Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p162.  
2 A. C.Martinet, Op.Cit, p113.  
3 Giorgio Pellicelli, Op.Cit, p162.  
4 A. Thompson & A. Strickland III, Op.Cit, p81.    
5 P. Batteau & autres, Op.Cit, p805.    
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 رىــــــــأخ عوامل فیها تتحكم التي األم المؤسسة إلى قراراتها في تخضع روعــــــالف أو المنشآت ألن 1.ةـــاإلستراتیجی
 فعلى بكامله، اعــــــالقط حتى أو الفرع أو المنشأة إلیها تنتمي التي اإلستراتیجیة المجموعة تحكم التي تلك غیر
 مجموعة إلى تنتمي التي رةـــاألخی هذه نشر، دار تملك الوقت نفس وفي للورق، منتجة مؤسسة :المثال سبیل

 المجموعة نفس إلى المنتمیة المؤسسات باقي تحكم التي العوامل نفس تحكمها أنها یعني مما ما، إستراتیجیة
 مثال، الورق نوعیةك محددة، وبخصائص المجتمع من معینة شریحة مع التعامل یستلزم الذي الثقافي كالمستوى

 تنتجها التي الورق بنوعیة النشر دار تلزم كأن المتطلبات هذه مع تتماشى ال قد األم المؤسسة قرارات أن إال
       فروعها، على تؤثر غالبا یجعلها مما األم المؤسسة في تتحكم التي المتغیرات باقي ذلك إلى ضف هي،
 داخل األخرى المحلیة للمؤسسات األجنبیة المؤسسات فروع منافسة عند یظهر الذي التأثیر هنا  ننسى ال كما

 سلوكها اختالف في التأثیر هذا ویظهر علیها والمضیفة األصلیة الدول وتأثیر الواحدة اإلستراتیجیة المجموعة
 .األم المؤسسة عن المنشأة استقاللیة مدى إظهار من البد -وشرنا سبق كما - البد لذلك نسبیا،

  

بحیث  وتلرـــــكیكمل مفهوم التوجهات الذي طرحه  اإلستراتیجیة المجموعات أن مفهوم نشیر هنا أیضا
یمكن التمییز بین المجموعات اإلستراتیجیة تبعا لكونها رائدة أو متتبعة أو غیرها حتى أنه یمكننا أن نجد مختلف 

  .التقارب النسبي بینها ضمن المجموعة الواحدة ةمع مراعا .هذه األشكال ضمن المجموعة الواحدة
  

IV -3- المنافسة في القطاع وفق طبیعة السوق: 
 

ال یزال الباحثون في االقتصاد الجزئي ینظرون إلى المنافسة بمفهومها الضیق أي أنها ال تتعدى مجال 
رغم محدودیة هذه النظرة إال أنها تبقى مفیدة في توضیح بعض المنافسة في القطاع بالمفهوم اإلستراتیجي، 

  . تصادیة النیوكالسیكیةطبیعة السوق في النظریة االقتغیر بجوانب سلوكات المؤسسات التي تتأثر 
إلتقاء قوى العرض والطلب على منتوج : هوبالمفهوم البسیط السوق أن اإلشارة إلى یتعین علینا  بدایة

وع ــــــــــــــــــــــــددة لكل نــــــــــــتختلف طبیعة السوق باختالف الشروط والفرضیات المح .معین في زمان ومكان محددین
   ات محددة على المؤسسات، ـــــــــــألن كل سوق تفرض سلوك لیه تختلف طبیعة المنافسةمن أنواعها وبناء ع

  .في هذا العنصرو ما نلمسه ــــــــــوه
  
  
  

                                                             
1 Michael Porter, Les Choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, p142-143.  



القطــــــاع في المنــافســـة: ثــانیــا                                                              النظـــــري الجــــانب: األول الجــزء  
 

96 
 

IV -3-الكاملة(المنافســــــــة التامــــــــــة -أ:(  
 

على السوق ككل خاصة من ناحیة السعر  االسوق التي ال یظهر أي تأثیر ألي مؤسسة فیه تتمیز بها
منتجین (ر من األعوانـــــــــــــــــــــامة هي وجود عدد كبیـــافسة التــــــــــــــالفرضیة األساسیة التي تقوم علیها المنكون 

 یدركي بهدف إستبعاد التحلیل التنافسي للوضعیات الت" رة ماء في محیطـــطق" :إلىفیتحول كل منهم  )ومستهلكین
 .أن نتائج قراراتهم الفردیة ال تعتمد فقط على قراراتهم الخاصة ولكن قرارات غیرهم من األعوانفیها األعوان 

المفترض  غیاب اإلدراك یسمح بوصف نتائج عملیات القرار الجماعي على أنها تجاوز بسیط للقرارات الفردیة
في المقابل عندما تكون المنافسة غیر تامة فإنه یمكن . دون االعتماد المتبادل الواعي بین األفراد هاتشكل

 تخص المنافسة التامةف 1.نفسهم أو على األقل بین بعضهمأاالعتراف صراحة بأن القرارات تفاعلیة بین األعوان 
 خدمة أي أو( المنتج فیه یرغب إنتاجي عمل بأي الموارد باستخدام الحرة أي الكاملة، بالحریة تتمتع التي السوق
 2.منافع من علیه یحصل ما یعظم الذي بالشكل والخدمات السلع في المستهلك دخل استخدام وكذا ،)یقدمها
  :أبرزها افتراضات عدة على المنافسة هذه وتقوم

 

 ضئیال السوق من وحدة أو فرد كل نصیب یكون حیث :والمستهلكین المنتجین من كبیر ددـــــــــع وجود  -
 مستقلة والمستهلكین المنتجین قرارات أن إلى إضافة السوق، على تأثیر أي له یكون ال بالتالي جدا،

  .امـــــــــــــت اللــــــــــــــــــــستقإ
 .بها تتأثر ال بحیث األخرى األسواق باقي عن مستقلة أي أنها: التامة المنافسة سوق تكون أن  -
 نفس تحمل فكلها المنتجین، سلع بین التمییز على قادر غیر المستهلك أن أي :السلع تجانس  -
 .المنفعة نفس وتؤدي المواصفات
 .المستهلكین أو للمنتجین سواء السوق، بأحوال التام العلم  -
 .آلخر نشاط من اإلنتاج عوامل لنقل حواجز أو عوائق وجود عدم  -

  

         عمل أسواق المنافسة الفرضیات المحددة للمنافسة التامة هي نقطة البدایة لمحاولة تفسیر آلیة
ةــــــــــغیر الت بعض  تحقق الممكن غیر منف الواقع، في افتراضاته تحقق یصعب نظري بعد ذات كونها 3ام

                                                             
1 Xavier Greffe et autres, Encyclopedie économique, Tome 1, ed Economica, France, p753 754- . 

 . 346، ص1984العراق، الموصل، مطبعة جامعة ،1 ج ،الجزئي االقتصاد مبادئ االقتصاد، علم مدخل علي، السید المنعم عبد 2
3 Xavier Greffe et autres, Op.Cit, p753. 
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    ا ــ، كمبینها التمییز على القدرة وعدم السلع تجانس األسواق أو باقي عن السوق هذه كاستقالل :الفتراضاتا
    .وصلنا إلى أشكال أخرى من السوقت االفتراضاتأن استبعاد بعض هذه 

  

IV -3-المنافسة االحتكاریــــــــة - ب:  
 

      وعـــذا النـــه" Joan Robinson & Idouard Chamberlin" شمبرلین إدواردوروبنسونون  جواندم ـــــق
  :االفتراضات أهمهامن المنافسة في السوق خالل الثالثینیات من القرن الماضي إنطالقا من مجموعة من 

  

 التامة، المنافسة في المؤسسات عدد إلى یصل ال لكنه السوق في المؤسسات من نسبیا كبیر عدد وجود -
 .نسبیا صغیرذات حجم 
 بدائلهي و  تماما، متجانسة لیست أنها إال تشابهها من فبالرغم المنتجات، بین التمییز على القدرة  -

 .ینتجه الذي للنوع بالنسبة محتكر منتج كل ویعتبر البعض، لبعضها
 .السوق لىا و من والخروج الدخول حریة  -
 یفترض النموذج هذا ألن األخرى، المؤسسات إلى ینتقل أثره فإن نشاط بأي مؤسسة أي قامت إذا  -

 المؤسسات زبائن حساب على سیكون المؤسسات إلحدى المبیعات زیادة فإن بالتالي الكلي، الطلب ثبات
   1.منافسوها لها یتفطن أال یمكن ال المؤسسات إحدى تتبناها التي االستراتیجیات أن على هذا یدل .األخرى

 .آلخر نشاط من اإلنتاج عوامل لنقل حواجز أو عوائق وجود عدم  -
  

    ة ـــــمنتجات متمایزة، وتماثل بنی) المؤسسات(إذا في حال المنافسة االحتكاریة ینتج عدد من البائعین
      ظ أي واحد منهم بحصة كبیرةــــــــــالسوق بنیة المنافسة الكاملة من ناحیة أن العدید من البائعین ال یحهذه 

         وق، وتختلف عنها في أن المنتجات التي تبیعها شركات مختلفة هي منتجات غیر متماثلةــــــــــــمن الس
    2.رىـــن مؤسسة ألخععها بیعها بسعر یختلف قلیال وألن المؤسسات تبیع منتجات غیر متماثلة فإن في وس

  

   اتــــــــــوع المؤسســـــمجم یعني والذي االحتكاریة المجموعة مفهوم من ینطلق اریةــــاالحتك افسةــــالمن نموذج
 اتــــجمع منتج یصعب حیث ق،ــــــدقی غیر ضـــالبع رهــــاعتب والذي امة،ـــــــت غیر لــــــبدائ تمثل اتــــــمنتج دمــــتق التي
  ةــــــخاص روجـــــوالخ حواجز الدخول انعدام افتراض یصعب كما واحدة، ةــــاحتكاری مجموعة في انسةـــــــــــــــــمتج رغی

                                                             
 .217، ص1998 باتنة، الجزائر، جامعة منشورات ،الجزئي االقتصادي التحلیل أحمد، وبلمرابط هارون الطاهر  1
 .182، ص2006، األهلیة للنشر والتوزیع، األردن، 2هشام عبد اهللا، ط : ، ترجمةاالقتصادبول سامویلسون وویلیام نوردهاس،   2
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 نقل أن كما أخرى، لعملیة تصلحال  قد ما إنتاجیة عملیة في المستعملة فاآلالت اإلنتاج، بعوامل المتعلقة تلك
  .االنتقال عملیة أمام عائق ما في لحظة تصبح وزمنیة مالیة تكالیف یتطلب آلخر استثمار من المال رأس

 

IV -3-إحتكــــــــــار القلــــــــــــــــــــــــــــة -د:  
 

أو منافسة القلة تختص بها السوق التي بها عدد قلیل من المؤسسات،حیث أن أي تصرف إحتكار القلة 
  :إحدى هذه المؤسسات سیؤثر بالضرورة على باقي المؤسسات، تتمیز هذه السوق بــــــ من قبل
 

 .وجود عدد قلیل من المؤسسات  -
 .المنتجات قد تكون متجانسة  -
 .وجود حواجز أو عوائق كبیرة للدخول  -
 .االعتماد الكبیر على اإلعالن والترویج في المنافسة  -
  :المواجهة والتعاون سوق إحتكار القلة بینیتراوح سلوك المؤسسات المتنافسة في  
 

  وــــكورن :وذجــــــــــــنم: تتعدد النظریات التي تناولتها نذكر منهاالتي   بمعنى المواجهة، المنافسة"Cornot" ،
  رى ــــوالتي ت اـــة األلعاب وغیرهـــ، نظری"Stakelberg" جستاكلبر ، "Edgworth" دجوارثإ، "Bertrand" بیرتراند

بأن كل مؤسسة تتابع تغیرات سلوك غیرها من المنافسین ألن سلوكها مرتبط بهم كونهم یؤثرون على قراراتها 
  .ى أرباحهاـلـــوع

  یقوم على فكرة استبدال االستسالم للمنافسة ماالذي یعتبر نمطا حدیثا نوعا  التنسیق أو التعاون ،
 مستوى احتكارياألسعار عند تحدید من لمؤسسات ایمكن  والتعایش الذي الشدیدة التي تقود إلى صفر أرباح

وتتعد الدراسات والنظریات  1بتخفیض الكمیة المنتجة عن مستوى االحتكار وتقسیم األرباح الناتجة عن ذلك
 .وغیرها) الكارتل(الدراسات التي خصت اتحادات المنتجینــك المفسرة والموضحة له

      تهجها مؤسسات احتكار القلة في بعض األسواق إلى درجةتؤول بعض السلوكات التعاونیة التي تن
  .تام للسوق من أشكال االحتكاریظهر بشكل  هد تجعلـــــق

  
  
 

                                                             
 100 -73، صمرجع سابق، إقتصادیات الصناعةروجر كالرك، : لإلطالع أكثر أنظر.  

1 K. Huynh & D.Besancenot , Op.Cit, p65.    
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IV -3-االحتكار التــــــــــــــــــــــــــــــــام -ه:   
  

 ،منافسةتقدم منتجات لیس لها بدائل قریبة وتحدد سعرها دون وحیدة المحتكر في هذه السوق هي مؤسسة 
    ى طلبها متناقص والسعر ثابت وأكبر من التكلفة الهامشیة بالتالي الكمیة المباعة أقل من تلك المباعةنمنح

دف ـــــــــاله 1.والمؤسسة تعاني خسارة صافیة) أین یساوي السعر التكلفة الهامشیة(في سوق المنافسة التامة 
       لىــــــــــــأع بحیث یكون سعرالحدد یعلیه  واقص، ــــــــــــلب متنالرئیسي للمحتكر هو تعظیم األرباح في مواجهة ط

          درة ــــــــــــالق. منظور تعظیم األرباح یشجعه على رفع كفاءتهف ، ومن ثمةربحالحقق بالتالي یمن التكلفة الهامشیة 
     2.واءــــــــــــــــــــــوبسلوك المؤسسات األخرى على حد سمكانیة اإلبقاء علیه تتعلق بالدولة ا ار وــــــــــــعلى االحتك

  :أسباب لعدة وذلك
 

  ...مواد أولیة، تكنولوجیا،: یةاإلنتاج عملیةلل األساسیة المصادر على المحتكرة المؤسسة سیطرة  -
 حمایة مؤسسة أو األجنبیة، المنافسة من ما وطنیة مؤسسة كحمایة :قانونیة أحكام بفعل االحتكار یقوم  -

 ینتج – للتجارة للمنظمة العالمیة الدول إنضمام تزاید مع تتالشى بدأت الحمایة هذه لكن – ما سوق في ناشئة
      معینة، لفترة بالسوق فتنفرد ابتكار، أو االختراع براءة على ما مؤسسة حصول خالل من أیضا االحتكار

 .ضخمة أموال رؤوس استثمار حالة في أیضا الحال وهي
 واحدة مؤسسة وجود إلى النهایة في یؤدي مما االندماج، إلى الحاالت بعض في المؤسسات تتجه  -

 .للسوق محتكرة
المنتجات أو العملیة اإلنتاجیة أو حتى بسبب طبیعة  لطبیعة تبعا التام االحتكار تستلزم األسواق بعض  -

 :الشبكات على الغالب في تركز والتي ویمنع المنافسة في مثل هذه الصناعات تجزئتها یصعب التوزیع مما
 ... الصرف الصحي المیاه، الغاز، الحدیدیة، كالسكك
  

 من أنواع آخر شكال یأخذ غالبا ما فهو المنافسة، من شاذة حالة یعتبر التام االحتكار أنجزم بال نایمكن
  .القلة احتكار أو االحتكاریة المنافسة :إما المنافسة،

  

إذا كانت المنافسة بالمعنى االستراتیجي أشمل من معناها في االقتصاد الجزئي كونها تتعدى المفهوم 
     فإن المنافسة  ،بعض األحیان یمتد إلى مستوى قوة منتجات اإلحالل في ن كان مفهوم التجانسا التقلیدي و

                                                             
1 Dennis Carlton & Jeffrey Perloff, Op.Cit, p151.    
2 Ibid, p152.    
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في االقتصاد الجزئي ترتقي بالقوة التفاوضیة للعمالء لتعطیها قیمة تكاد تكون مساویة في التأثیر للقوة األساسیة 
التي یقابلها قوتي العرض والطلب أي توازن ساس على توازن السوق باأل تحلیل االقتصاد الجزئي یرتكزحیث أن 

   .مالءالمنافسة في القطاع والقوة التفاوضیة للع: تساوي قوتي
  

IV -4-  القاعدیة اتستراتیجیاإلالمرونة اإلستراتیجیة و:  
  

عتماد باالتقتضى مواجهة المنافسة في القطاع سلوكات متنوعة تعكس محاولة المؤسسة التفاعل اإلیجابي 
التأقلم من خالل مرونتها  استراتیجیات محددة تتناسب مع كل وضعیة ویتوقف ذلك بدرجة كبیرة على قدرتها على

  . اإلستراتیجیة
  

IV -4-المرونـــــة اإلستراتیجیة -أ:   
  

التي توضح بصورة جلیة أسباب  اإلستراتیجیةمن غیر الممكن الحدیث عن المنافسة دون اإلشارة للمرونة 
یقصد بها قدرة المؤسسات و   نجاح واستمرار الكثیر من المؤسسات رغم نشاطها في بیئة دینامیكیة شدیدة التغیر،

         ة واعتبارها شرطا لزیادة قدرة الشركاتإلستجابة لمتطلبات البیئات التنافسیة المتغیرة المختلفلوقابلیتها 
على مواجهة المتغیرات البیئیة الهامة والسریعة في ظل عدم التأكد وتمكینها من إدارة نشاطاتها بكفاءة وفعالیة 

ي التي تسمح للمؤسسة بإدراج منتجات جدیدة وضبط القدرات بسرعة وتخصیص فه 1،في ظل هذه الظروف
 شدةالذي یتمیز بمتقلب لتغیرات خاصة في ظروف المحیط المع ا من التأقلم هاالمنتجات، وهي أیضا التي تمكن

تراتیجیة إذا فهي تسمح باإلنتقال السلس للمؤسسة من وضعیة إس 2،غیر وسرعة دورة حیاة المنتج وعدم التأكدالت
   :ویندرج تحتها دا للمؤسسة،ـــــــــــیرات التي تشكل تهدیل النتائج مقارنة بالمنافسین والتغــــــــــــألخرى مع تحقیق أفض

 

  مرونة السوق : 
الحصة السوقیة، سرعة اإلستجابة للطلب والدخول ألسواق جدیدة وتحدید  :علىمرونة السوق  ترتكز

  .السوق المناسب
                                                             

دكتوراه في فلسفة اإلدارة، أثر المرونة اإلستراتیجیة على أداء الشركات الصناعیة األردنیة العاملة في السوق الدولي،  ولید مجلي العواودة،  1
 .3، ص2007غیر منشورة، جامعة عمان، األردن، 

2 Abdulkareem Salameh Awwad, The influence of strategic flexibility on the achievement of strategic 
objectives an empirical study on the Jordanian manufacturing companies, Jordan journal of business 
administration, Vol 5, N° 3, Dar publishers,  Jordan, 2009, p415.    

 7-6، صولید مجلي العواودة ، مرجع سابق: لإلطالع أكثر أنظر.  
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  مرونة اإلنتاج : 
تعدیل المنتجات القائمة وتصنیع منتجات جدیدة، تعدیل الطاقة اإلنتاجیة : مرونة اإلنتاج علىتقوم 

 .في العملیات اإلنتاجیةو  والتحكم في المخزون، وتطویر التكنولوجیا
  المرونة التنافسیة : 

ة، ــــــــــــالتحركات التنافسیة في األسواق الدولیة، تشخیص تغیرات البیئة الخارجی المرونة االستراتیجیة تخص
 .االتصالتخفیض التكالیف اإلنتاجیة وتحدید األسعار التنافسیة، واالستثمار في تكنولوجیات 

 

IV -4-اعدیةــــــــاإلستراتیجیات الق - ب:  
 

ا ـــــــمهم إستراتیجیةه أي ــــــهو اإلطار العام التي تندرج ضمن دیةــاعـــــات القـــــاس مصطلح اإلستراتیجیــأس
ول ـــستراتیجیة تنافسیة واضحة المعالم هو الحصإاع ــــالهدف من اختیار واتب ألنالغرض منها  وأكان شكلها 

ع ــــموقویتأتى ذلك من خالل  ،رباح مقارنة مع ما یحققه المنافسونعلى أفضلیة تنافسیة مستدامة عالیة األ
اعتمد لذا  1،ما یمیزها في تعامالتها مع القوى التنافسیة وقدرتها على جذب المشترینو المؤسسة في السوق 

مصدر و  )جزء منه أو كله(اع ــــللقطالذي یقصد به مدى تغطیة المؤسسة  اإلستراتیجيمجال العلى  ورترــــب
لتبرز اإلستراتیجیات القاعدیة كما یظهر كمحددین أساسین  )التكلفة المنخفضة أو التمییز(ة التنافسیةـــــاألفضلی

   .في الشكل الموالي
  

  
 

Source : Michel Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op. Cit, p42. 
  .اإلستراتیجیات القاعدیة): 08(الشكل 

                                                             
1 Abdulrahman Al-Jubooriand & T. M. Mansoor, Op. Cit, p104.     
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  إستراتیجیة السیطرة عن طریق التكالیف: 
 

بشتى الطرق وألقصى حد ممكن، وتركز على ضبط ومراقبة التكالیف تسعى المؤسسة لخفض تكالیفها 
د ــــــــــــنجاح هذه اإلستراتیجیة یعتم 1.والمصاریف العامة وتكالیف إدارة اإلنتاج وتكالیف التوزیع وتكالیف التسییر

البعض لخفض التي توضح التسلسل المنطقي للعوامل التي تسمح وتدعم بعضها " الحلقة الفعالة"على ما یسمى 
ت، الرقابة الصارمة على التكالیف أثر التجربة، اقتصادیات الحجم، االستثمار في المهارا: وتضم  التكالیف

شبكات و للوصول إلى السعر المنخفض الذي یفضي إلى توسیع السوق ومنه توسع االتصال مع الجماهیر 
  .والشكل التالي یوضحها بشكل مختصر ...التوزیع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: J. P. Helfer & autres, Management Stratégique et organisation, 3 éme 
ed, ed Vuibert, France, 2000, p192. 

  .الحلقة الفعالة للسیطرة على التكالیف): 09(الشكل 
  
  
  

                                                             
1 Université de Lille1, Cours de Stratégie de l'entreprise, France, 1998, p62.    

رقابة صارمة 
على التكالیف   

االستثمار في 
 المھارات

منخفضةتكالیف   

 سعر منخفض

اقتصادیات 
 الحجم

 أثر التجربة

 التــــدویل

 سوق واسعة

اتصال 
 جماھیري

 توزیع واسع
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  زـــــــــــإستراتیجیة التمیی:  
  

ة ــــــــــــــــــاریة ولیست على المنافسة السعریـــــائمة على التمییز على المنافسة اإلبتكـــــتعتمد االستراتیجیات الق
ألن المؤسسة من خاللها تعمل على كسب أفضلیة تنافسیة من تمییز منتجاتها عن تلك التي یقدمها منافسوها 

      دة أو مجموعةــــــــــــــــــــــحیث تبحث المؤسسة عن بعض األبعاد الواضحة بشدة لدى العمالء وتختار منها واح
ستراتیجیة التمییز إ 1.م العمالء مهمة، وتعمل على التمیز من خالل إشباعهامن المعاییر التي یعتبرها معظ

تعتمد على تمییز المنتوج الذي تقدمه المؤسسة عن طریق توفیر شيء ما تدركه الصناعة على أنه متمیز 
ن، ــــــــــــــالتصمیم، النوعیة، التكنولوجیا، خدمات الزبائ: یمكن لصیغ التمییز أن تأخذ أشكاال عدة منها ،ومتفرد

یوفر هذا التمیز حاجزا إزاء العداء التنافسي ... اعة، صورة المنتوج في أذهان المستهلكینــــــــــــــــــشبكة الموزعین والب
والء للعالمة التجاریة من قبل الزبائن، مما ینتج عنه حساسیة أقل لألسعار وتؤدي إلى زیادة هامش ـــــبسبب ال
إدراك  الصعوبة في اعتماد هذه اإلستراتیجیة تكمن في قدرة المؤسسة على تمییز منتجاتها من جهة و 2.األرباح
إن كان في نظر المؤسسة  فقد یرى الزبون في بعض الحاالت أن المنتوج غیر متمیز حتى و ،لتمییزلالزبائن 

والصعوبة الثانیة  هنا تكمن الصعوبة الحقیقةح یكون للزبائن وعمالء على حساب المؤسسة و ـــــــــــــكذلك وهنا الترجی
   .ن في قبول الزبائن أو العمالء بأسعار أعلى نتیجة تمییز المنتوجــــــــــــــــتكم

  
  إستراتیجیة التركیـــــــــــز : 

 

تختص المؤسسة التي تتبع هذه اإلستراتیجیة بمجموعة من عمالء من خالل جزء من تشكیلة المنتجات 
      ذا كانت إستراتیجیة السیطرة ا جغرافیة محددة، وهي كإستراتیجیة التمییز تأخذ أشكاال مختلفة، وفي سوق 

عن طریق التكالیف والتمییز تواجه القطاع ككل فإن إستراتیجیة التركیز تهتم بفئة معینة من عمالء لتقدیم 
والمتوسطة بحیث تمكنها من التركیز على جزء هذه اإلستراتیجیة تصلح أكثر للمؤسسات الصغیرة  3.األفضل لهم

أنها تتماشى مع توجه المؤسسات  معین من السوق دون تشتت قدراتها في محاولة تغطیة كامل السوق كما
  .كوتلرالمدافعة حسب التوجهات اإلستراتیجیة التي اقترحها 

  

                                                             
1 Michael Porter, L’avantage concurrentiel, Op. Cit, p27.   

  .146- 145مرجع سابق، ص الركابي، نزار كاظم  2
3 Michel Porter , Les Choix stratégiques et concurrence, OP.Cit, p   .42  
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    المناسبة  االستراتیجیاتعلى أساسها تبني المؤسسة  ممیزةخصائص القاعدیة االستراتیجیات  تستلزم
  .الالحقالجدول  یوضحه، وهو ما سواء من حیث المهارات والموارد أو من حیث التنظیم المالئم لها

  

  .خصائص اإلستراتیجیات القاعدیة): 10(الجدول 
  

  عادة نمط التنظيم المطلوب  عادة المهارات والموارد الالزمة  اإلستراتيجية القاعدية

السيطرة عن طريق 
  التكاليف

  .االستثمار الدائم واحلصول على رأس املال  -
  .اإلجراءاتمستوى  علىمهارات تقنية   -
 .رقابة شديدة على اليد العاملة  -
 .تصميم املنتجات لتصبح أسهل يف اإلنتاج  -
  .نظام توزيع قليل التكلفة  -

 .رقابة شديدة على التكاليف  -
 .تقارير رقابية مفصلة ومتواترة  -
 .للمسؤولياتتنظيم جد مهيكل   -
 .النوعية بدقة احلث على حتقيق األهداف  -

  

  التمييــــــــــــز

 .إمكانيات جتارية هامة  -
 .تكنولوجيا املنتجات  -
 .احلدس والتخليق  -
 .لبحث القاعديلقدرات هامة  -
مسعة املؤسسة يف جمال اجلودة أو األفضليات   -

 .التكنولوجية
أفضليات متنوعة جلذب يد عاملة مؤهلة،   -

  .علماء، وأشخاص مبدعني

البحث والتطوير : الربط مهم بني الوظائف  -
 .وتطوير اإلنتاج والوظيفة التجارية

 .الكميمن  بدالاالعتماد على التحفيز املشروط   -
ليد عريقة يف القطاع أو ربط فردي للمهارات اتق  -

 .مأخوذ من قطاعات نشاط أخرى
  .تعاون هام لشبكات التوزيع  -

  التركيــــــــــز
الوجهة  باجتاهالدمج بني املعايري السابقة   -

  .اإلسرتاتيجية املستهدفة واحملددة
الدمج بني املعايري السابقة باجتاه الوجهة   -

  .اإلسرتاتيجية املستهدفة واحملددة
  

Source : Michael Porter, Les choix stratégique et concurrence, Op. Cit, p 44- 45.  
 

ختالف الكبیر بین مرتكزات إستراتیجیة السیطرة عن طریق التكالیف والتمییز یتضح من الجدول السابق اال
       افسة أما إستراتیجیة التركیز فهي تقوم على المزج ـــنظرا لالختالف في األفضلیة المعتمد علیها في المن

  . بین خصائص اإلستراتجیتین
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المناسبة لها فإنه  تهاإستراتیجی تنفیذالتي تعتمد علیها المؤسسات ل إنطالقا من سهولة وسرعة األدوات
  :الجدول الموالي في یظهرما كبعاد الزمنیة األیتضح لنا حسب 

  

  .اإلستراتیجیات القاعدیةالمدى الزمني و ): 11(الجدول
  

  المرتكزات  ةــــاإلستراتیجی  المدى الزمني
  .والتحكم فیها تعدیل األسعار -  السیطرة عن طریق التكالیف  رـــــــــــقصی

 .)جودة، تصمیم( تغییر خصائص المنتجات -  .تمییزإستراتیجیة ال  طــــــــمتوس
 أو هیكل التكالیف اإلنتاجیة تغییر الطاقة -

  .)بناء قدرات جدیدة، التعلم، التجربة(     
  التكنولوجیاالتحكم في الوصول إلى  -

  .)االختراع اتبراء(       
  .التطویر واالبتكار -  .إستراتیجیة التمییز  ــلــــــــطویـــ

  

   :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
Murat Yildizoglu, Organisation industrielle, France, Mars 1999, p1.   

  

ستراتیجیة التي تعتمد عادة في المدى القصیر هي السیطرة عن طریق یظهر من الجدول السابق بأن اإل
         وذلك على اعتبار أن التحكم في التكالیف وتغییر األسعار أكثر سهولة وأسرع تطبیقا لذلك  التكالیف

    فهو  یتماشى مع المدى القصیر إال أن ـتأثیر هذه اإلستراتیجیة قد ال یستمر مع الزمن لذلك یتم االعتماد 
   ابقــــز في الجدول الســــة التركیـــإدراج إستراتیجی ن لم یتما و -اعدیتین األخرتینــــراتیجیتین القـــعلى إحدى اإلست

        إلى أن كالوالسبب في ذلك یعود  -إال أن ذلك ال یعني عدم صالحیتها في المدیین المتوسط والطویل
 .ذات أفضلیة أعلى من السعر المنخفض من التمییز والتركیز یرتكزان على خصائص متمیزة

  

یجیات القاعدیة تصلح ألن تكون هجومیة أو دفاعیة حسب ما تقتضیه ظروف اإلستراتأن  بورتریعتبر 
القطاع كما یرى بأنها تضم مسارات أساسیة یمكن للؤسسات اتباع إحداها إذ یعتقد أنه من الصعب المزج 

  .مزیج إستراتیجیاتتباع إا، لكن التطور الذي عرفه میدان اإلستراتیجیة أثبت أنه صار بإمكان المؤسسات ـــــــبینه
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VI - بالمنافسة في القطاع للصناعة النظریات الموضحة لعالقة الشروط القاعدیة: 
  

في الواقع لیس هناك من نظریات توضح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة العالقة بین الشروط القاعدیة 
للصناعة والمنافسة في القطاع عدا عن الربط الذي یظهره النموذج العام لالقتصاد الصناعي الحدیث حسب 

ات ــــــــــــــــــــــــنجد سوى بعض اإلسهام وكمحاولة منا إلیجاد تفسیرات نظریة لطبیعة هذه العالقة لمرر، ــــــــشیطرح 
بعض الشروط  ها فيمع العالقة المراد دراستها أو حتى تتقاطع مع أو بآخرأو النظریات التي تتقاطع بشكل 

  .القاعدیة للصناعة
   

VII- 1- نموذج "SWOT": 
  

: نسبة إلى المفكرین األربعة الذین ساهموا في تقدیمه "LCAG"أیضا بــنموذج  إن هذا النموذج المعروف 
یعتبر من النماذج   ،"Learned, Christensen, Andrews & Guth"، قوث ،أندروس، كریستنسان، لیرند

التقلیدیة األولى التي یعتمد علیها التشخیص اإلستراتیجي عموما فهو ینطلق من التفكیر المنطقي ألي سلوك 
  .الشكل الموالي أنظر.تقوم به المؤسسة

  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Source: Stratégor, Op.Cit, p 24. 

 ." SWOT"نموذج ): 10(الشكل   

يخارجحتليــــل   
 

داخليل ــــــحتلي  

 الخيارات اإلستراتيجية

:السياسات الوظيفية  
البشرية اإلنتاج، التسويق، البحث والتطوير، املوارد  

ـــالف رص والتهديــداتــــ  نقاط القوة ونقاط الضعف 
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        الداخلي للمؤسسة للوقوف على نقاط القوة والنقاط الضعف كما یمتد  حلیلعلى التالنموذج ینبني 
بحیث یأخذ األحرف األولى  ةالخارجي بتحدید الفرص والتهدیدات وهنا یظهر سبب تسمیته الثانی حلیلإلى الت

 & Strengths, Weaknesses, Opportunities" نقاط قوة ونقاط ضعف، الفرص والتهدیدات: ألبعاده األربعة

Threats"المسار العام للتشخیص االستراتیجي فبناء على تحدید أبعاده  یتضمن ه، رغم كالسیكیة النموذج إال أن
 SWOTفنموذج . مواجهة المنافسة في ظل مختلف المتغیرات البیئیةأي إستراتیجیتها ل لمؤسسةایتحدد سلوك 

دونما  ال شامال لمختلف المتغیرات بما فیها تلك المتعلقة بالشروط القاعدیة للصناعة للوصولــــــــــتحلییعرض 
 . التعمق فیها

  

VII-  2-  تحلیل"PESTEL":  
 

إذا كان النموذج السابق یدرس المحیطین الداخلي والخارجي للمؤسسة فإن هذا التحلیل یختص  
یعرف صعوبات كثیرة نظرا ن كالهما أبالمتغیرات الخارجیة فقط ورغم سهولة طرح النموذجین إال أن الحقیقة 

عطاء صورة شاملةلعدم إمكانیة حصر كل المتغیرات  ٕ     هو یقوم على تصنیف وفیما یتعلق بهذا التحلیل ف، وا
 :مستقلة مجموعاتوفي السابق كان یفترض أن المتغیرات الكلیة تتكون من أربع كل المتغیرات الخارجیة 

-Politique, Economique, Socio" أي" PEST" افیة وتكنولوجیة تعرف باسم نموذجسیاسیة، إقتصادیة، سوسیوثق

Culturel & Technologique" ،القانونیة والبیئیة : تطور النموذج لیتفرع بشكل أوسع بإضافة  المتغیرات      
           أهمیة هذا التحلیل ال تكمن في تحدید هذه العوامل  ."PESTEL"لیصبح تحلیل  إلى المتغیرات السابقة

مما یسهل فهم الوضعیة الحالیة والمستقبلیة للمؤسسة ومن ثمة القدرة على فهم مختلف  1تهافي فهم حركی إنما و
اع وهیكل ــــــــــــــــــیعة القطت وترجمتها تعود بشكل كبیر إلى طباختیار المتغیرااع، ــــــــــــــــالتوجهات التنافسیة في القط

هذا التحلیل هو األخر یشیر ضمنیا إلى المتغیرات  2.واإلمكانات اإلداریةة، االستراتیجیات المتبعة ـــــــــــــــــالمنافس
لقوى المنافسة أیضا كما سبق وأشرنا لذلك أوستین التي تؤثر على المنافسة في القطاع والتي أشار إلیها نموذج 

 .في عناصر سابقة
 
 
 
 

                                                             
1 Manuel Cartier & autres, Maxi fiches de stratégie, ed Dunod, France, 2010, p22.   
2 Giorgio Pellicelli, Op. Cit, p98.   
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VII-  3-  الحقول األربعةتحلیل:   
 

رات الخارجیة ـــــــــــــكل المتغی شملتعلى العكس من النماذج السابقة التي "KALIKA" كاــــــــــكالیلقد حاول 
تحلیل أربع عناصر فقط اعتبرها هذا المفكر  ال یحصر نموذجه في عناصر أو مجاالت أساسیة لیتضمنن أ

على المنافسة  أهم العوامل التي من شأنها التأثیر على االستراتیجیات المتبعة من قبل المؤسسات بالتالي التأثیر
  :في القطاع ككل والتي تضمنت العناصر التالیة

  بــــالطل : 
یعود الذي تحلیل قریب من التسویق هو الطلب الحالي من جهة وتطوره من جهة أخرى و بتحلیل یرتبط 

 یتطلب دراسة محددات المستهلكین، حاجات المستهلكین،و  1.إلى التقنیات الكالسیكیة لدراسة السوق المستقبلي
الخاصة ( وكذا تطورها، التطورات المحتملة لسلوكاتها، تقسیم المشتریات، التقسیم الجغرافي، الطبیعة

 2.)والصناعیة
  رضـــــالع: 
مؤشرات المنتجات،  3:عروض المنافسین في القطاع بالتالي یركز علىوانب بالدراسة مختلف جیتناول  

 .توقعات التطویر التكنولوجي للمنتجات، تطور تكالیف التموین واإلنتاج، الوضعیة في دورة حیاة المنتج
  دة المنافسةـش: 
االستراتیجیات  هافسة تظهر من خاللـــلقوى المنافسة وشدة المن رــــــبورتوم على تحلیل ــل یقـــهذا الحق 

 4.المتنافسة أو التي یمكنها اتباعها ي تعتمدها المؤسساتــــالت
  ةــالمنافس:  

اختیار إستراتیجیة ما ینبني على تحلیل وضعیة المؤسسة مقارنة مع منافسیها ومختلف التوجهات 
  .واالحتماالت الممكن أن ینتهجها المنافسون وردود أفعالهم

 

تؤثر على المنافسة في القطاع نموذج الحقول األربعة یحاول أن یعطي صورة مبسطة للمتغیرات التي 
بحصرها في أربع مجاالت محددة لكن ذلك ال یعني إهمال باقي المتغیرات ألن المتغیرات التي تتضمنها الشروط 

ذه ــــــــــــن كانت ال تظهر بصورة مباشرة في التحلیل فهي تندرج بشكل أو بآخر في ها القاعدیة للصناعة و

                                                             
1 J.P.Helfer & autres, Op. Cit, p64. 
2 Jacque Orsoni & J.P.Helfer, Management stratégique, 2éme ed, ed Vuibert, France, 1994, p118 .   
3 Ibid, p118 .   
4 J.P.Helfer & autres, Op.Cit, p68. 
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بالمنافسة مباشرة وكأنه یحاول اإلشارة ذلك فهذا النموذج یقترب أكثر من خالل ربط الحقول ول، عدا عن ـــــــــــــالحق
  .إلى عالقات الـتأثیر مع اعتبار المنافسة في حد ذاتها من العناصر المؤثرة

 

VII-  4- العناقید الصناعیة:  
 

للمؤسسات والقطاعات العناقید الصناعیة من الظواهر التي حققت في أرض الواقع العدید من المكاسب 
  .والدول على حد سواء

  

   العنقـود الصنـاعيمفهوم : 
 

أ ـــــــــــــــــــــ، تنطلق من نفس المنشما عناصر وأوجود تراص وترابط بین مكونات إلى یوحي مصطلح العنقود 
أو أنها ذات أصل واحد، وفي اعتقادنا ذلك هو سبب استعارة المصطلح واستخدامه في المجال 

ال ـــــــــــــتركز جغرافي لمؤسسات وهیئات في مج" :یعرفه على أنه الذي بورترادي، ألول مرة من قبل ــــــــــــــــــــــــاالقتص
ن، وهي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات المترابطة وغیرها من الوحدات المهمة للمنافسة، فهي تحتوي ـــمعی

كالكوبونات، اآلالت، الخدمات ومقدمي الهیاكل القاعدیة : ت متخصصةعلى سبیل المثال على بائعین مدخال
قنوات توزیع، عمالء، وتمتد أفقیا إلى منتجي السلع البدیلة : المتخصصة، تستلزم العناقید الصناعیة وجود

ات والمؤسسات المتعلقة بالمهارات والتكنولوجیا والمدخالت المشتركة، كما أن العدید من العناقید تتضمن هیئ
 "CEEI"وتعرفه اللجنة األوربیة للمؤسسة والصناعة  1،الجامعات، معاهد التكوین، جمعیات األعمال: حكومیة

ین وهیئات تقع بالقرب من بعضها حیث أن هذه المجموعة یمجموعة منشآت تتعلق بفاعلین اقتصاد: "بأنه
 2."اراتــــــــــــــــات، الموارد، البائعین، المهــــــــــــالخبرة المتخصصة، الخدم: وصلت إلى تحقیق نطاق كاف من تطویر

والتي تتخذ أشكاال  عناصرهإذا فالعناقید الصناعیة تتعلق بتجمع اقتصادي مرتبط بأبعاد وعالقات متبادلة بین 
  ها مختلفة لكنها تتصل فیما بینها أفقیا وعمودیا ضمن النظام الكلي للقیمة ألن الغرض األساسي من نشوئ

  . و تولید قیمة إضافیة من خالل التجمهر الذي یحدث بشكل تلقائي أو مخطط لهـــــــــــــــه
  
  

                                                             
1 Michel Porter, Clusters and the new economics of competition, Harverd business revue, HBS, USA, 
Nov/Dec 1998, p78.  
2 Commision of staf working document SEC, The concept of clusters and clusters policies and their role 
for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned, Paper N° 9, 
Luxembourg, 2008, p11. 
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  العناصر المكونة للعنقود الصناعي: 
  1 :محدداً  یتطلب تكوین العناقید الصناعیة عناصر متنوعة یلعب كل منها دوراً  
 : المؤسسـات  -

تقوم بدعمه كافة العناصر األخرى لیقوم بدوره بعملیات هي المحرك الرئیسي للعنقود والعنصر الذي 
یجاد فرص العمل وجلب التقنیة واستقطاب االستثمارات ورفع القیمة المضافة وزیادة ا اإلنتاج وتفعیل االبتكارات و

 . الصادرات
  

 ): ةحكومال(ة دولال  -
     واستمراریته، فمنذ البدایة یعولالدور الحكومي من أهم األدوار في تأسیس العنقود وضمان نجاحه 

وهو الذي یقوم بضمان وضع . علیه في تنظیم ودراسة التجمعات ودرجة أهمیتها لالقتصاد واختیار أنسبها
  قید التنفیذ، كما یقوم بالمساعدة في بناء عالقات العنقود ووضعه الخطط والسیاسات الالزمة لتطویر العنقود 

مختلفة التي یمكن أن تساهم في دعم تنمیة العنقود، إضافة إلى تقدیم الدعم مع الجهات الحكومیة والخاصة ال
د الفجوات واآلثار ــــالمادي لتشجیع القطاع الخاص والمؤسسات األخرى المشاركة في تنمیة العنقود، وضمان س

 .السلبیة التي قد تسببها مبادرات تنمیة العناقید في الصناعات والعناقید القائمة في الدولة
 

 :الجهات والمؤسسات الداعمة  -
لهذه الجهات كل حسب اختصاصه  وتشمل الجهات البحثیة والمؤسسات المالیة ویختلف الدور الرئیسي

   إال أن الدور األهم الذي تلعبه. رــــــــــــــــالتقنیة، واالبتكارات، والتمویل، والتدریب، والبحوث، والتطوی :في توفیر
 .العاملة في التجمع المؤسساتهو إقامة جسور التواصل بین 

 

 : هیئات ومؤسسات خدمات األعمال  -
العاملة في العنقود وزیادة دینامیكیته من  المؤسساتالدور الرئیسي لهذه الهیئات هو تشجیع التعاون بین 

 للمؤسساتاد رؤیة مشتركة خالل إیجاد التحالفات والمشاریع المشتركة والترویج للمنتجات، كما تهدف إلیج
العاملة، وتعمل على تأطیر وتنظیم الروابط بین شركات العنقود ببعضها وبینها وبین الجهات األخرى خارج ذلك 

 .العنقود
  

                                                             
، 1، ج مفهومها وآلیات عملها: تقریر اقتصادي حول العناقید الصناعیةصندوق التنمیة الصناعیة السعودي، وحدة الدراسات االقتصادیة،   1

  .4، ص 2007السعودیة، 
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تؤدي نفس  عناصر أخرى في العناصر السابقة لكن یمكن إضافةتشترك فیها كافة العناقید الصناعیة 
 .الخصوصیة التي تمیز العناقید عن بعضها البعض تبعا  حسب الدور

  

العناقید الصناعیة بوجه عام تشجع تالؤم المحیط مع المكاسب اإلنتاجیة، ومع العوامل المفتاح 
یسمح  العنقود 1.ادةــــــــــا وعدم أكـو، وتمثل شكال لنظام یسمح بالتفاعل مع العولمة التي تتضمن فرصـــــــــــــــــــــللنم

لكل عضو فیه باالستفادة منه كما لو أنه أكبر حجما أو كما لو أنه قد انضم بشكل رسمي إلى األخرین دون 
  2.التضحیة بمرونته

  

  3:حسب بورتر العناقید الصناعیة تؤثر على التنافسیة من خالل ثالث مداخل
  زیادة إنتاجیة المؤسسات العاملة في العنقود. 
   باتجاه االبتكار الذي یدعم اإلنتاجیة في المستقبلقیادة هذه المؤسسات. 
  التحفیز على إنشاء مؤسسات جدیدة وتوسع وتقویة العنقود نفسه. 

یضاف إلى ذلك أن تركز المؤسسات والمزایا الناجمة تبدو كناقالت لالبتكار وتنافسیة االقتصادیات 
   4.المحلیة وحتى الوطنیة

  

حیان صناعات مكملة، وذلك هو أصل ظهور العناقید وبذلك تكون تطور صناعة ما یولد في كثیر من األ
بالتالي تؤثر العناقید ... مجاالت القتصادیات الدول التي تتقدم وتصل إلى تكوین دفع قوي للتنمیة االقتصادیة

   5.على موجات تطور الصناعات المعزولة أیضا من خالل تأثیر التعزیز المتبادل داخل العناقید
  

ما یعني الهیاكل القاعدیة الالزمة للرفع من تنافسیة المؤسسة والقطاع وحتى الدولة  رتوفالعناقید الصناعیة 
      أنها تشترك مع الشروط القاعدیة للصناعة في نفس الهدف، وهذا ما نلمسه ضمنیا في األدوار التي تقوم

  .أطراف العنقود في إطار دعمهابها مختلف 
  
  

                                                             
1 Adel Saadou, La grappe: Une stratégie dynamique d'hamonisation et d'intégration des PME 
Magrébines, Revue: Economie et management, Université de Tlemcen, N°9, Algérie, 2009, p 1.  
2 Michael Porter, Clusters and the new economics of competition, Op.Cit, p 80 . 
3 Ibidem . 
4 Adel Saadou, Op.Cit, p 1.  
5 Michael Porter, Clusters and the new economics of competition, Op.Cit, p81. 
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VIII- 5-  بورتر معینأو لب (التنافسیةالماسة:( 
  

حیث یتعلق تحلیلها بتحدید العوامل التي من شأنها  بورترأهم إسهامات ضمن یعتبر تحلیل الماسة من 
  قد وضعها كإطار عام لتنافسیة الدولة  بورترإن كان  توفیر المناخ المالئم للتنافسیة والتأثیر االیجابي علیها، و

       بورترإال أن هذا النموذج یظهر أیضا التأثیرات االیجابیة على مستویي المؤسسة والقطاع وهو ما یقره 
الموضح  الشكل الموالي فيحسب ما یظهر . حیث یقول بأن تنافسیة األمم نتاج تنافسیة المؤسسات العاملة فیها

  .لنموذج الماسة التنافسیة
  
  
 

  
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Source: Michael Porter, L'avantage concurrentiel des nations, traduire par: 

J.P.Détirie et autres, ed Intereditions, France, 1993, p80. 
  .التنافسیةمـاسة النموذج ): 11(الشكل 

  

عوامل اإلنتاج، الطلب، الصناعات المرتبطة : أساسیة هي عواملمن الماسة التنافسیة یتكون نموذج 
  1:التالیة والداعمة، االستراتیجیات والهیكل والمزاحمة بین المؤسسات، التي تتحدد من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

                                                             
1 Michael Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Op. Cit, p79.  
 

الهیكل اإلستراتیجیة،  
والمزاحمة بین المؤسسات   

 عوامل اإلنتاج الطلــــــــــب

 الصناعات المرتبطة والداعمة
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  عوامل اإلنتاج:  
الدولة فیما یتعلق بعوامل اإلنتاج، كالموارد البشریة المؤهلة أو الهیاكل القاعدیة الالزمة ما هي وضعیة 

  لتفعیل الصناعة؟
 

  الطلـب:  
  ما هي طبیعة الطلب الداخلي؟

  

  الصناعات المرتبطة والداعمة:  
        هل تسمح لها الطبیعة أو ال بوجود صناعات مرتبطة وداعمة؟، والتي یمكنها أن تكون تنافسیة

  على المستوى الدولي؟
 

  اإلستراتیجیة والهیكل والمزاحمة بین المؤسسات:  
  دارة المؤسسات؟ وما هي طبیعة المنافسة الوطنیة؟ ا ما هي الشروط التي تنظم إنشاء وتنظیم و

  

الصدفة التي تظهر فجأة وتغیر منحى كل من باإلجابة عن هذه التساؤالت إضافة إلى دمج دور 
ة التي قد تتدخل بشكل أو بآخر یمكننا إعطاء لمحة عامة عن تنافسیة الدولة ومنه اشتقاق دولودور ال التنافسیة،

  .تنافسیة القطاع والمؤسسة
  

من تحلیل خصائص الطلب المحلي ألنها األساس في تكوین میزات تنافسیة  یعتمد التنافسیة لماسةا تحلیل
ة ــــــــــــــــالسبب في ذلك هو وجود أسباب ذاتیو ستویین المحلي والدولي، ا على المـــــــــترفع من تنافسیتهو للمؤسسات 

ة ــــنتاج أو الصناعات المرتبطة والداعمل اإلــــوق المحلي، التي تكون من ضمن عوامــــاعة أو في الســــفي الصن
عناصر الماسة دون إهمال  أو االستراتیجیات والهیاكل والمنافسة بین المؤسسات ذاتها، التي تمثل في مجملها

  .دور كل من الصدفة والدولة
  

إذا فتحلیل الماسة یعمل على إیجاد العناصر التي من شأنها أن توفر الظروف المالئمة لقیام المنافسة 
  .وترفع تنافسیة المؤسسات وهو ما یتقاطع مع الشروط القاعدیة للصناعة

  
  



القطــــــاع في المنــافســـة: ثــانیــا                                                              النظـــــري الجــــانب: األول الجــزء  
 

114 
 

تقدم مقاربات تتقاطع مع الدور الذي تقوم به الشروط  إن كال من النظریات والتحلیالت التي تناولناها
القاعدیة للصناعیة بشكل عام أو من خالل عناصر محددة فقط إال أنها تشترك كلها في عدم شرح أو توضیح 
اآللیات التي یتم من خاللها التأثیر على المنافسة في القطاع، وقد یعود ذلك حسب اعتقادنا إلى الخصوصیة 

تطبیق هذه النظریات أو حتى الخصوصیة التي تتمتع بها الشروط القاعدیة من جهة وخصوصیة  التي یتمتع بها
    . كل قطاع من جهة أخرى لذلك فإن تتبع التأثیرات یتطلب الدراسات المیدانیة التي یمكنها فعال تتبع ذلك
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  :تطورهمؤشرات و اإلطار العام لدراسة قطاع الهاتف المحمول في الجزائر : أوال
  

اإللمام بالمتغیرات الواقعیة التي تمكننا من من العناصر للعدید  تطرقت الالزمة الیام بالتحلیالیتطلب الق 
 ،رـــللدراسة، وعلیه سنعرض فیما یلي اإلطار العام للمنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائأو التطبیقیة 

  . وانطالقا من ذلك یمكننا تحدید العناصر الممثلة للشروط القاعدیة التي تحكم هذا القطاع
   

-I  لهاتف المحمول في الجزائرلدراسة قطاع اإلطار العام ا:  
  

لى القطاع النظریة لدراسة المنافسة في القطاع ع األبعادعلى إسقاط في هذا الجزء من الدراسة سنعمل 
  . وقوى المنافسة المرتبطة به ، نشأته وتطوره،تقدیم قطاع الهاتف المحمول في الجزائر من خاللمحل دراسة 

     

 -1-I الهاتف المحمول في الجزائرقطاع ماهیــة: 
  

    المحمول من القطاعات حدیثة النشأة سواء في الجزائر أو في المستوى العالمي  یعتبر قطاع الهاتف
منذ ظهوره جعله ذا أهمیة بالغة، ویعود ذلك إلى التطور الكبیر الذي تعرفه  إال أنه عرف تطور كبیر

  . المنافسة القویة في هذا المجال إلى تكنولوجیات اإلعالم واالتصال عموما و
  

تعرفه موسوعة  .نشأة وتطور الهاتف المحمول علینا أوال تعریف الهاتف المحمولقبل الخوض في 
رساالت او  الوسیلة التي یعتمد علیها في االتصال بمساعدة جهاز الهاتف المحمول أنهب: ویكیبیدیا

لقد عرف الهاتف المحمول عدة تسمیات ومصطلحات مرادفة  1.وھو یعمل رقمیا  (Radiotéléphonie)الرادیو
نظرا لقدرته على نقل المعلومات والتنقل  الهاتف النقالولقدرته على تقدیم خدماته أثناء حمله  كالهاتف المحمول

المعلومات والبیانات ألنه یتم تقسیم  به في نفس الوقت، والهاتف الخلوي العتماده على نظام الخالیا في نقل
اتف المحمول على شكل خالیا متراصة مما یسهل المجال الجغرافي للشبكة التي یعتمد علیها االتصال باله

ونقصد بقطاع الهاتف المحمول الهاتف المشترك بخدمة عامة للهاتف المحمول باستخدام تقنیة الخلوي  2.العملیة
     تعود ملكیته أو مدفوع ثمنهبأن ستخدام االالتي توفر النفاذ إلى الشبكة الهاتفیة العمومیة التبدیلیة، وال یعني 

                                                             
1 www. fichier-pdf.com.  Paul Milan, étude de cas: Un produit mondialisé: Le téléphone  mobile, 
p2.visité le : 11/10/2014. 

 :بتاریخ ،مقابلة أجریت مع المسؤول عن المدیریة الفرعیة للتطویر والهیاكل القاعدیة بوزارة اإلعالم واالتصال وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال 2
16 /06 /2014. 
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    یستبعد  ...قبل المستخدم ولكن یجب توفره بشكل معقول خالل العمل، من صدیق أو أحد أفراد العائلةمن 
إن هذا التعریف یوضح  1.)المناسبات اي استعارة الهاتف إلجراء اتصال في بعض( من ذلك االستخدام الظرفي 

استغالل الشبكة واالستفادة منها وبین قدم تفسیریة لفصل قطاع الهاتف المحمول المحدد بمفهوم قطاع الهاتف وی
  .قطاع إنتاج الهاتف المحمول

  

I-2 - نشأة وتطور قطاع الهاتف المحمول:  
  

 تهدراسة نشأمن  االنطالقإلى  تدفعنا دراسة نشأة وتطور قطاع الهاتف المحمول في الجزائرالتطرق ل
  .الجـزائر وبتطوره وانتشاره وصل إلى في الدول المتقدمة ألن أول ظهور له كان وتطوره في العالم

      د ــــــــتولد نتاج المزج بین العدیإنما  واتف المحمول لیس اختراعا في حد ذاته ــــــالبد من اإلشارة إلى أن اله
 موتوروال، أما االختراع الفعلي له فیعود الفضل فیه إلى مدیر البحث والتطویر في شركة من التقنیات

"Motorola "مارتن كوبر "Martin Cooper "1973،2سنة  قام بأول اتصال عبر الهاتف المحمول  وقد     
  " A.Graham Bell" ألكسندر جراهام بال من قبلع الهاتف الثابت ااختر إلى  ذا االختراع فتعودــــا جذور هـــــأم

 Marconi" ماركوني جوجلیلمو رفــــــــمن طع الرادیو ااختر و على الكوابل السلكیة، اختراعه الذي یعتمد 

Guglielmo " ذي تطور فیما بعد إلى الهاتف الالسلكيــال  "Téléphone sans fil"م ــ، وفیما یلي جدول یوضح أه
  .التي سبقت الهاتف المحمول وكانت سببا في ظهوره التطورات 

  

  .الهاتف المحمول تطورو  ظهورل التاریخيالتطور  :)12(جدول
  

  االختراع أو االبتكار  االتاریخ
  .سیارةللأول هاتف یدوي   1910
  .مع عدم تخصیص الطیف الترددي لتصور النظام لتوظیف النظام الخلوي تصور  1945
 : تبدأ الخدمة التجاریة MTSأول نظام هاتف   1946

  )Push –to talk(ضغط للتحدثوال التشغیل في المقر
  .اختراع نظام الرادیو الخلوي  1947

                                                             
 .18، ص 2006، الوالیات المتحدة األمریكیة، التصاالتالمؤشرات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات وااألمم المتحدة،  1

2 www.wikipediat.org.          visité le : 11/10/2014. 
  



 ومؤشرات تطوره الجزائر في المحمول الهاتف قطاع لدراسة العام اإلطار: أوال                     التطبیقي الجانب: الثاني الجزء
  

118 
 

   قدیما  MTS األكبر من IMTSواعتبار نظام ) Push –to talk(إلغاء المحادثة المباشرة  1964
  .)الحاجة إلى تكنولوجیا مختلفة(ألنه ال یمكن أن یتطور إلى النظام الخلوي

  .التجربة األولى الستخدام نظام الرادیو الخلوي في الهواتف العمومیة للقطارات  1969
  )الخلوي( المحمولإختراع الهاتف   1973
  .مستخدم 3700عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مدینة نیویورك األمریكیة    1976

  .السماح لالسكندنافیین والیابان بتجربة األنظمة الخلویة
  .خدمة خلویة تجاریة في العالم في طوكیو الیابانیة لإطالق أو   1979
  .السعودیة، السوید، الدنمارك، فنلنداالمكسیك، : إطالق خدمة الخلویة التجاریة في  1981
  .الوالیات المتحدة األمریكیة تطلق خدمة خلویة تجاریة بمدینة شیكاغو  1982
  )الشبكة الرقمیة( GSMنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة الأوربا تبدأ بتطویر   1983
  .والسماح بالمزید من المستخدمین )فنلندا( في أوربا GSMبدایة تشغیل شبكة   1991

 .UMTSو   3G: النظام العالمي للهاتف المحولأوربا تبدأ بتطویر 
  .تزاید الطلب على شبكة ذات سعة أكبر  1995

  

Source: www.itu.dk. )بتصرف.(                           visité le:  10/10 /2014       
  

م ـــــتجهزة والبرمجیات في الكثیر من األد المتواصل ــــــور العلمي والتكنولوجي والتجدیــــإطار التطفي 
 والتكنولوجیةكما ظهر ذلك من الجدول السابق حیث نجد أن كثیرا من األنظمة التقنیة الهاتف المحمول راع ــــــــاخت
    جهود العدید من الدول  تضــــــــافرظمة الرادیو كما ساهم في تطوره ة وأنـــكاألنظمة الخلوی: ل المعلوماتــــــــــلنق
ن كانت تعمل أغلبها في ظل المنافسة مما جعل الكثیر من األنظمة تختفي لتعوضها أنظمة بمستویات أداء ا و

 Advanced Mobile( ولــــاتف المحمــــــام المتقدم للـهــــول مرة من قبل النظمن هنا فقد كانت تجربته أل. أعلى

Phone System AMP (ةــــــــدة األمریكیــــــاغو بالوالیات المتحـــــفي شیك )1978ي ـــــا فــــــــــــــــــــــأین أصبح عملی     
من بدایات الثمانینات، وموازاة مع ذلك ظهرت العدید من المعاییر المختلفة  في االستغالل التجاري بدء

إلى تغطیة نصف االتصاالت الهاتفیة  2000ة توسع استعماله إلى أن توصل خالل سنة ـالترددات، ومن ثم
. ةأو األصوات أو المعطیات اإلعالمی) الكالم(العالمیة من خالل الهاتف المحمول بنقل وتحویل األحادیث 

 ,G1( واالتصال ل المتعاقبة لتكنولوجیات اإلعالمواألجیـــا GPRS ،UMTS :ود التكنولوجیات الحدیثة مثلــــبوج
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G2,….G5(  خدمات الملحقة الالمحمول كجهاز وبتطور الهاتف في  بالمزید من التطور سمحتالتي           
  .وسیلة متعددة الوسائطالهاتف المحمول صبح به وتلك المتعلقة بالشبكات المعتمد علیها لی

  

ربع  2003إلى  1988، ففي الفترة من تاریخ اإلنسانیة هالمحمول أكبر انتشار عرف اتفاله شهدلقد 
        2004أي من سنوات  7بهاتف محمول، وقد تسارعت حركة التطور خالل  ینمزود سكان األرض أو البشریة

    .ةـــــــــتف محمولهوایستخدمون من السكان  %50ادل آنذاك ــــــأي ما یع ملیار نسمة  3.8أصبح  2011إلى 
في حین  % 0.5ملیون بزیادة تقدر بــــ 6ارتفع عدد الخطوط الهاتفیة الثابتة إلى  2008و 2007في الفترة بین 

ون نسمة، ـــــــملی 635 لیصبح العدد %18اتف المحمول بنسبة ـــــــأنه وخالل نفس الفترة ارتفع عدد مشتركي اله
 1.ملیون اشتراك 300وصلت مبیعات االشتراكات للهاتف المحمول في الصین لوحدها  2010في سنة 
  

ــــــمتأخرة نوع راتف المحـمول في الجزائـــــالهنشأة  الم وحتى بالدول المجاورة یظهر بأنـــــمقارنة بدول العو  ً  ا ـ
 وانطلقت. "Radio Téléphonie Mobile: Nokia analogique" 1994سـنة  ما حیث أن القطاع نشأ

، 2000خالل  40.000دها إلى ــــمن المعدات، ثم تمدی 60.000ب ـــــــبتركی 1999في جانفي  GSMشبكة 
      ةــــــوالتجهیزات المرتبط GSMر خدمات ـــــــتوفی وبذلك تم  2001،2مشترك نهایة  98.000م بذلك ربط ـــوت

كما كانت تسمى (  3التابعة لوزارة البرید والمواصالت "ACTEL" أكتال من قبل الوكاالت التجاریة لالتصاالتبها 
  .)الوزارة الوصیة آنذاك

  

وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائــــر تعتمـــــد في تصنیفها لقطـــــاع الهــــــاتف المحمول على أســــــــاس أنه فـــــرع  
الهــاتف الثــــابت، الهــاتف : االتصــــاالت التي تتضمن حسب تصنیف الهیئات الدولیــة كال مـــــــنمن فروع 

 4.المحمول، خدمات االنترنت، خدمات نقل المعطیات والمعدات والهیاكل
 

   

                                                             
1 www. fichier-pdf.com.  Paul Milan, étude de cas: Un produit mondialisé: Le téléphone  mobile, p2. 
visité le : 11/10/2014. 
2 ARPT, Rapport Annuel 2002, Décembre 2003, p18. 
3Ibidem. 
4 Mihoub Mezouaghi, la réforme des télécommunications en Algérie: ruptures institutionnelles,  
nouveaux acteurs et performance, 2ème séminaire international de la gestion des  entreprises,  dynamique 
de la gestion de la PME : innovation, technologie de l’information et de la communication et formation, 
Université Biskra, Algérie, 2004, p89. 
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 على العموم االتصاالت الجزائریةرغم التأخر في انطالق خدمات الهاتف المحمول في الجزائر إال أن 
           ذلك إلى المنـافسة الشـدیدة خـاصة  عودعلى غرار التطور العالمي، ویفیما بعد تطورا سریعا  عرفت

 " Arab Advisors Group"المحمـول، فحسب تقـریر مجموعة المرشدین العرب  الهاتـفبها قطاع تلك التي تمیـز 
المرتبة احتلت الجزائر بین بأن مستوى التنافسیة والخوصصة في قطاع االتصاالت في الدول العربیة : حول

ذلك على ضوء اإلصالحات التي شهـدتها االتصاالت في الجزائر بمساعدة یعود و  1الثالثة في العالم العربي،
 2 :عنها نتجالبنك الدولي والتي 

  .2000شبه حرة في  اإلعالن عن تطبیق سیاسة اتصاالت  -
  .2000شهر أوت ) 2000-03القانون ( التصدیق على قانون جدید حول البرید والمواصالت   -
التي بدأت ) ARPT سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة(إنشاء إدارة مستقلة للتنظیم   -
  .2001ماي  فعلیا فيالعمل 

  .إلى مؤسسات تجاریة جزائربرید الو الجزائریة لالتصاالتتحویل   -
  .2001في جویلیـة  GSMعـلى الرخصة الثـانـیة لـ  OTA أوراسكوم تیلیكـوم الجزائـرحصـول   -

على الرخصة  بحصولهاWTA  الوطنیة لالتصاالتوبعد مدة تم دخـول متعامل جدید إلى القطاع هو    
  .الثالـثة، هذا عن أهم التطورات التي عرفها القطاع، والتي بـناء علیها یمكن تحدید أهم قوى المنافسة فیه

  

رغم التطور الكبیر لقطاع الهاتف المحمول في الجزائر إال أنه حافظ على الشكل العام بوجود ثالث 
 . 2014 حیز التشغیل إال خالل 3Gحیث لم یدخل G 2متعاملین أساسیین واعتماده على تكنولوجیا الجیل الثاني

  

I-3 - أهم المصطلحات التقنیة والقانونیة الخاصة بقطاع الهاتف المحمول:  
  

یتطلب تحلیل ودراسة قطاع الهاتف المحمول بوجه عام والهاتف المحمول في الجزائر بوجه خاص اإللمام 
أما المصطلحات القانونیة ببعض المصطلحات التقنیة التي تعرف نوعا من اإلجماع في تحدید المفاهیم المتعلقة، 

  .الجزائري القانونفهي المصطلحات التي تخص القطاع حسب 
  
  
  
  

                                                             
1 Mobilis, Compétitivité dans le secteur de la téléphonie mobile, Mobilis le journal N°2, p2. 
2 The world bank group, Fondation pour le développement de technologies de l'information et de  la 
communication en Algérie, Rapport N° 25841, Avril 2003, P VI. 
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I-3 -والتكنولوجیة المصطلحات التقنیة -أ:  
  

تكنولوجیات اإلعالم ب تحدیدالتكنولوجیا و عالم ببعض الخصوصیة نظرا الرتباطها ب هذه المصطلحات تمیزت
        جملةفي اجتماعها الذي انعقد باإلمارات العربیة المتحدة  االتصاالتتنظیم هیئة حددت وقد  .واالتصال

  1:التي من أهمهامن المصطلحات التقنیة المتعلقة بقطاع الهاتف المحمول 
  

  شبكة االتصاالت:  
    ال ــــــــــومة تحتوي على جهاز أو وسیلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحویل أو استقبــــــــمنظ

         إلكترومغناطیسیة أو إلكتروكیمیائیةاقة كهربائیة أو مغناطیسیة أو ــأي من خدمات االتصاالت، وذلك بواسطة ط
  .، وغیر ذلك من وسائل االتصالأو إلكترومیكانیكیة

  

  خدمات االتصاالت:   
  :تحویل أو استقبال من خالل شبكة االتصاالت وتشمل ما یأتيأي خدمة نقل أو بث أو 

 .االتصاالت السلكیة والالسلكیة -
 .الحدیث والموسیقى وغیرها من األصوات -
 .الصور المرئیة -
ذاعتها - ٕ  .اإلشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وا
 .تشغیل والسیطرة على أي آالت أو أجهزةالاإلشارات المستخدمة في  -
تركیب أو صیانة أو ضبط أو إصالح أو تغییر أو نقل أو إزالة األجهزة التي سیتم ربطها أو تكون  -

 .مرتبطة بشبكة اتصاالت عامة
وائر المؤجرة والمعطیات المحلیة والدولیة صیانة وتشغیل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدإنشاء أو  -

 .واإلنترنت واإلرسال الالسلكي
أي خدمات اتصاالت أخرى تعتمدها اللجنة العلیا وال تشمل خدمة االتصاالت أي خدمات مستخدمة  -

 .ذاعتهاا إلنتاج البرامج و
 
 

                                                             
 .4 -3، ص2003، اإلمارات، 3لإلشراف على قطاع االتصاالت رقم قرار اللجنة العلیا هیئة تنظیم االتصاالت،  1
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  خدمات االتصاالت العامة:  
 .االتصاالت المقدمة للمشتركین عامة أو لفئة معینة منهم مقابل أجر اتمن خدمأي 

  

  اإلرسال الالسلكي:   
    واتــــــــــائل أو األصـــــرومغناطیسیة یمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسال واستقبال طاقة كهــــــإرس

 .أو الصور المرئیة أو لتشغیل أو السیطرة على اآلالت واألجهزة
  

  أجهزة االتصاالت:  
األجهزة المصنعة أو المهیأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات االتصاالت من خالل شبكة االتصاالت  

  .المخصصة لذلك
  

هذا القطاع ودراسته فهم توجد العدید من المصطلحات التكنولوجیة التي البد من معرفتها حتى یسهل 
 :نذكر أهمها

  

 المحمولةالهواتف ب النظام العالمي لالتصال :   Global System for mobile Communication 

(GSM)     

معیار عالمي للهاتف المحمول من خالله یمكن إجراء اتصاالت عبر الهاتف المحمول، وهو ینقل الصوت 
رسال واستقبال الصورفقط، أي أنه ال یسمح   SMSوالنص البسیط  ٕ  1.بالتعامل عبر االنترنت وا

  

  الخدمة العامة لرسائل الرادیو:Global Packet Radio Service (GPRS)                    
ر ــكما تعتب ، بالتالي فهو غیر مستقل عنهGSMانطالقا من تحدیث برمجیات   GPRSل إلى ــــــتـم التوص

، ألنها تربطه بالشبكة على نحو )الهاتف المحمول(وال ـــــــنقل المعلومات عبر الجعالمة رئیسیة في تغییر طریقة 
     دائم، وترسل المعلومات في شكل مجموعات صغیرة، وفي الوقت الذي تریده، وهذه الخدمة مثالیة بالنسبة

قدرة على تحسین سرعة تصفح االنترنت أو الرسائل اإللكترونیة، كما أن لدیها ال: إلى المتطلبات المتقطعة مثل
   2.نقل المعلومات، ولكنها تعتمد على مدى إنشغال شبكة االنترنت

  

  

  

 

                                                             
1 Mobilis, Glossaire, Mobilis le journal, N° 2, p5. 
2 Ibidem. 
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  نظام االتصاالت المتنقلة العـام: Universal Mobile Télécommunications System (UMTS) 

، تسمح بالتعامل باالنترنت، GPRS، تقوم بنقل الصور الحزمیة، وهي أسرع من GSMشبكة مستقلة عن 
   1.مشاهدة التلفزة وتحمیل األفالم عبر الهاتف المحمول

  

  الرقاقة، البطاقة( الشریحة :(Card SIM (SIM) 
      من مفتاح المشترك آدارة متكاملة یخزن فیها بشكل ب وهي تتعلقهویة المشترك تعبر عن  شریحةال

 2...).الهواتف، الحواسیب المتنقلة( في الخدمة للتعریف هویة المشترك في أجهزة المهاتفة المتنقلة
 

  خدمـة الرسـائل القصیـرة  :Short Message Service (SMS)                               

 .هـي خدمة لنـقل النصوص البسیطة بین الـهواتف المحمولة، وهي خدمة تقـدم عـبر كافـة الشبكات
  

  خدمـة الرسـائل المطـورة:  Enhance Message Service (EMS)                 
، تتیـح إمكانیـة إرسال الرسوم األساسیة والنغمات إلى الهواتف المحمولة األخرى SMSتطورت عن  

 . المزودة بنفس الخدمة، إضافة إلى الرسائل النصیة
    

  خدمـة الرسـائل المتعددة الوسائط :  Multimédia Message Service (MMS)              
تتیـح إمـكانیة إرسـال   3،تبادل الرسائل متعددة الوسائط قادرة على نقل محتوى نص ورسم وصوت خدمة

الرسـوم البیانیـة والملـفات المسموعة المصحوبة بالنصـوص المكـتوبة وباإلمكان إرسال رسائل الوسائط المتعددة 
   إلى األجهزة المعدة لهذا الغرض أو عن طریق عناوین البرید اإللكتروني وبإمكان مستخدمي الهواتف 

تیالم هذه الرسائل عن طریق االنترنت، علما بأن بعض الهواتف المحمولة غیر المزودة بهذه الخاصیة إس
  .المحمولة المزودة بخاصیة الرسائل القصیرة تتوفر بها كامیرات مدمجة

 

  الرؤیـة الهـاتفیـة  :Visio Phonie                                                                     
  خـدمة تسمح برؤیة المتـصلین لبعضهم البعض عبر الهاتف المحمول، وهي ممكنة عبر الهـاتف الثابت

     UMTS.عبر  G3وهواتف الـجیل الثالث 
  

                                                             
1 Mobilis, Glossaire, Op.Cit, p5. 

  .133، ص2012، جنیف، واالتصاالتالتكنولوجیا، المعلومات / دلیل جمع البیانات اإلداریة بشأن االتصاالتاالتحاد الدولي لالتصاالت،  2
  .نفس المرجع 3
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  تصنف خدمات التراسل إلى ثالث فئات رئیسیة :التـراسل      :  
  . حیث ینشئ المستخدم رسالة  و یبعثها إلى اآلخرین: التراسل بین األفراد –
  .في حالة تحمیل المعلومات، كتحمیل النغمات من مصادر البیانات: التنزیل –
عندما یشارك المستخدم في التصویت أو عرض رسالة عبر برنامج : التصویت أو اإلعالن العام –
  ...تلفزیون

  

  المحـطة القــاعدیة  :Base Station de Base Radio (BTS)                                       
  GSM.1تضمن المحطـة القـاعدیة التغطیة الالسلكیة الكهربائیة لخلیة من الشبـكة 

  

  السـاتل العـام للمكالمات الشخصیة: Global Mobile Personnel Communication Satellite 

(GMPCS) 

     إقلیمیا بین الدول وعالمیا عبر الساتل ونظام لالتصاالت الشخصیة المضمونة التغطیة بین الدول   
  2.من خالل أجهزة صغیرة سهلة النقل، تتمیز بارتباطها بأجهزة خاصة نوعا ما عن باقي أجهزة الهاتف المحمول

  

I-3 -المصطلحات القانونیة -ب:  
  

ها ضمن قطاع الهاتف المحمول في الجزائر والتي تتقاطع بنعني بها تلك المصطلحات التي یتم التعامل 
، وبالتحدید من خالل التي تم ضبط تعاریفها من قبل المشرع الجزائريمع باقي قطاعات االتصال األخرى، 

 3 :كما هو موضح فیما یلي 2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القانون  08المادة 
  

  المتعامل: 
تغل شبكة عمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة أو یقدم للجمهور سكل شخص طبیعي أو معنوي ی 

 .خدمة المواصالت السلكیة والالسلكیة
 
 
  
 

                                                             
1 ARPT, Glossaire, Arpt info, Algérie, p10. 
2 Ibidem. 

الجریدة الرسمیة ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة،2000 أوت 05المؤرخ في  03- 2000القانون   3
  .7-5، ص06/08/2000: الصادرة في، 48للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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  الخدمات موفر:  
 .والالسلكیة السلكیة المواصالت وسائل مستعمال خدمات یقدم طبیعي أو معنوي شخص كل

 

  والالسلكیة السلكیة المواصالت شبكة:  
 السلكیة المواصالت إشارات إرسال و التراسل إما و التراسل إما تتضمن منشآت مجموعة أو منشأة كل
 .الشبكة لهذه الطرفیة النقاط بین ما المشتركة والتسییر التحكم معلومات تبادل وكذا والالسلكیة

  

  والالسلكیة السلكیة المواصالت خدمة: 
 السلكیة المواصالت طرق بموجب معا تتضمنها أو إشارات إرسال أو التراسل تتضمن خدمة كل 

 .والالسلكیة
 

  والالسلكیة ةــالسلكی التـــالمواص:  
 مختلفة معلومات أو أصوات أو ورـــص أو كتابات أو إشارات أو عالمات استقبال أو الــإرس أو لــتراس كل

 .مغناطیسیة  كهربائیة أخرى أجهزة أو الكهربائي الالسلكي أو البصریات أو األسالك طریق عن
 

  البیني التوصیل( البیني الربط(:  
 عمومیة لشبكة تابع متعامل یقدمها خدمات أو عمومیة لشبكة تابعان متعامالن یقدمها متبادلة خدمات

 الشبكات كانت مهما بینهم، فیما حریة بكل بالتهاتف المستعملین لكافة تسمح للجمهور، الهاتفیة الخدمة لمقدم
  .یستعملونها التي الخدمات أو بها الموصلون

 

تقنیة القانونیة المصطلحات ب باإلضافة إلى المصطلحات التقنیة والتكنولوجیة البد من اإللمام ببعض
 1:نوعین من المرتفقین كالمرتفقین وهنا نمیز بین

 
 
 
 
  
  

                                                             
، المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغالل شبكة عمومیة 2013 دیسمبر 02المؤرخ في  405 -13المرسوم التنفیذي رقم   1

الجزائریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة للمواصالت السلكیة والالسلكیة من الجیل الثالث وتوفیر خدمات المواصالت الالسلكیة للجمهور، 
  .10، ص02/12/2013:، الصادر في60العدد
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  رونــــــون الزائــــالمرتفق : 
للمواصالت السلكیة یعني الزبائن غیر مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركین في شبكة عمومیة 

 والالسلكیة الخلویة یستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائریون الذین أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة
 ).التجوال الوطني( 

 

  والونــــون الجــــقــالمرتف : 
ن في شبكات عمومیة ـــــــــة، المشتركیـیعني الزبائن غیر المرتفقین الزائرین وغیر مشتركي صاحب الرخص

للمواصالت السلكیة الخلویة التي یستغلها المتعاملون األجانب الذین أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب 
  ). الدولي( الرخصة
  

I-4 - تحلیل قوى المنافسة للهاتف المحمول في الجزائر:  
  

الذي یصنفها  بورترانطلقنا في تحلیلنا لقوى المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر من نموذج 
 دراسة الشروط القاعدیة للصناعة  ضمنالدولة ومتغیرات المحیط  إدراجإلى خمس قوى أساسیة على أن یتم 

  . ولیتسنى لنا القیام بالتحلیل المالئم تداخل أو تشابك في المعلوماتحتى ال یحدث 
  

الهاتف المحمول في الجزائر بناء على تعریفنا لسوق االتصاالت، فبافتراض أن هناك محتكر  عرف قطاعن
وس ــــــدر ملمـــــهل یمكن لهذا المحتكر االفتراضي رفع سعر الخدمة بق :وق، وطرح السؤال التاليــــــــواحد في الس

ادة ــــــــــــــــات أخرى بحیث تصبح الزیـــــــــاف من المشتركین إلى منتجــــدد كـــــإذا تحول عـــــــــــــف ة؟ــــــغیر مؤقترة ـــــولفت
ا ـــــم ضمهـــــــیت... ونـــة فإن تلك البدائل التي توجه نحوها المستهلكـــــــة لالحتكاري غیر مربحـــــــي السعر بالنسبـــف

وعلى ضوء ذلك یظهر سوق  1.تعریف السوق بالتالي المؤسسات التي تقدم تلك الخدمة في ذلك السوق أیضافي 
الهاتف المحمول على أنه تلك السوق التي یتنافس فیها متعاملو الهاتف المحمول أي المؤسسات التي تشغل 

مقدمي خدمة الهاتف المحمول وهو بذلك یتحدد بشبكاتها للهواتف المحمولة بما تملكه من منتجات وخدمات، 
وفق التصنیف الدولي الذي سبق اإلشارة إلیه التي یتم تشغیلها باالعتماد على جهاز الهاتف المحمول الذي تقدم 

  .وهذا ما یحصر لنا المنافسین في القطاع وباقي قوى المنافسةتعریفه هو اآلخر 
  

                                                             
1 www.ons.org.              Visité le 25/10/2014                                                                            
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-4-Iالقوة التفاوضیة للعمالء -أ: 
  

یأخذ ، بالقوة التفاوضیة للمشتركینلقطاع لتعرف هذه القوة وفق المصطلح القانوني والتقني المناسب 
إال أن النصیب األكبر لهذه القوة  مؤسسات وهیئات عمومیة ،أفراد: مشتركو الهاتف المحمول أشكاال متعددة

الجزائر فإنه یمكن الحصر التقریبي لعدد باعتبار أن دراستنا تتعلق بالهواتف المحمولة في یظهر في األفراد، 
 الجدولالذي یمكن تتبع تطوره حسب ما هو موضح في  إلجمالي لعدد سكان الجزائر،األفراد في المجموع ا

  .الموالي
  

  تطور عدد السكان في الجزائر): 13(جدول
  1990  2000  2010  2013  
  38297  35978  30416  25022  )باآلالف( عدد السكان

  795  731  449  624  المطلق الطبیعيالنمو 
  (  2.49  1.48  2.03  2.07(معدل النمو الطبیعي

 
Source : www.ons.dz.  بتصرف(  )                                     Visité le :25/10/2014. 

  

ملیون سنة  35إلى أكثر من  2000ملیون نسمة سنة  30عدد سكان الجزائر من حوالي  لقد تطور
وذلك  1،ملیون نسمة 38.7 ما قیمته 2014بلغ عدد السكان المقیمین في الجزائر في أول جانفي لی 2010

  .  2بزیادة طبیعیة فاقت في الغالب نسبة 
  

الوطني لإلحصاء في إطار المسح الوطني الستخدام الوقت خالل  الدیوان بها في دراسة میدانیة قام 
، والتي أظهرت أن معدل أسرة موزعة عبر الجزائر 9015والذي تضمن دراسة عینة من  2011/2013: الفترة

بالنسبة لسكان   87.7بالنسبة للحضر و  92.2: امتالك الهاتف المحمول في األسر الجزائریة یعادل
أن الرجال یستغرقون  أیضا إلى كما خلصت هذه الدراسة 2،السكان إلجمالي  90.7جمالي إالریف أي بمعدل 

لي فمتوسط ابالت 3،دقائق 6الهاتفیة والنساء یستغرقن ساعتین و بما فیهالمحادثات من الوقت الیومي ل ساعات 3

                                                             
1 www.ons.org.              Visité le 25/10/2014                                                                                    

  . 9، ص2013، الجزائر، 2012الجزائر : تقریر المسح الوطني حول استخدام الوقتوطني لإلحصاء، الدیوان ال  2
  . 20نفس المرجع، ص  3
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ساعة  2هو ) الهاتف الثابت والمحمول( المحادثات التي یقوم بها الفرد الجزائري بما فیها االتصاالت الهاتفیة 
  .في الیومدقیقة  33و

  

وقد اعتمدت سلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة على مؤشر كثافة استعمال الهاتف 
ان ـریة بالهاتف المحمول وهي تمثل النسبة بین مجموع السكالمحمول لتحدید مدى إشباع حاجات السوق الجزائ

  ).10(دول ـد انتقلت هذه النسبة كما یظهر من خالل الجـوق اتف المحمول،ـدد مشتركي الهـوع
  

  .2013إلى  2003من تطور كثافة مشتركي الهاتف المحمول): 14( الجدول
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنــة

    04.64  15.26  41.50  63.60  81.55  79.04  91.68  90.30  96.52  99.28  102.11 الكثافة

  .ARPTمن إعداد الباحث بناء على معطیات : المصدر
  

  تضاعفت بأكـثر  2006 -2003بنسبة معتبرة، فخالل المدة  المحمولركي الهاتف ـــافة مشتـتطورت كث
  .خالل عشر سنوات فقط مرة 22و بــأكثر من مرة  13من 

ة ــــــیحسب بسهولة إال أنه ال یعطي معلومات دقیق المحمولبالرغم من أن مؤشر كثافة مشتركي الهاتف 
  :عن عدد المشتركین و ذلك لعدة أسباب

كاألطفال األقل (أن عدد السكان یتضمن العدید من الفئات التي ال یمكنها استعمال الهاتف المحمول   -
  ).سنوات 5من 

: مشتركو الهاتف المحمول لیسوا بالضرورة من سكان الجزائر، مما یعني أنه خارج تعداد السكان  -
 .كالمقیمین األجانب والسیاح

عدد المشتركین ال یعني عدد مستعملي الهاتف المحمول، إذ أن عدد المشتركین یحسب على أساس   -
 1.عملة لمرة واحدة على األقل خالل ثالثة أشهرالمباعة من قبل المتعاملین أو المست أو الشرائح عدد الرقاقات

ن جهة أخرى فإن عدد المشتركین قد یكون مضلال، فقد نجد أن بعض األفراد یشتركون لدى أكثر ـــــم  -
خاصة بوجود أجهزة الهاتف التي تستخدم  من متعامل وبأكثر من رقاقة ما یعني أنهم مسجلون ألكثر من مرة

 .أكثر من شریحة

                                                             
  . 04/08/2007 :بتاریخ تكنولوجیات اإلعالم واالتصال،لوزارة البرید و مقابلة أجریت مع المدیر العام   1
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ة ــــلى بعض اإلدارات والمؤسسات تمنح إلطاراتها السامیة رقاقات خاصة لتسهیل تأدیافة إـــإض  -
 .امهم، وهذه الفئة من المشتركین یصعب تحدید عددهاــــــــمه

  

تكمن أساسا في سهولة انتقالهم من متعامل  ،قوة العمالء التفاوضیةمن خالل تحدید العمالء یظهر بأن 
          آلخر، خاصة لمستعملي البطاقات المسبقة الدفع ویرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة االنتقال أو انعدامها

مما یجعل المشتركین یستفیدون من الخدمات المقدمة . لمتعاملین مختلفین شرائحإذا كان المشترك أساسا یمتلك 
         ل من المتعاملین ومن الترقیات التي یطرحونها، وهذا ما یعمل على الضغطــــــــــــــــــمن طرف أي متعام

   .ون في الكثیر من األحیان ترقیات متشابهة إلى حد ماـــــــــعلى المتعاملین وجعلهم ینتهج
  

جات األكثر أن مستوى دخل المشتركین الذي یعتبر متوسطا على العموم هو الذي یحدد المنت یالحظ
استعماال، فنجد أن المنتجات األكثر استعماال هي المنتجات المسبقة الدفع نظرا النخفاض أسعارها وسهولة 

دون العودة إلى الوكاالت التجاریة ...) إذ یمكن شراؤها من األكشاك، المحالت المتعددة الخدمات ، (شرائها 
راء غیر رسمي، وهذا ما یجعل من مشتركي الدفع المسبق التابعة ألي من المتعاملین والتسجیل لدیهم بمعنى ش

من إجمالي المشتركین سنة  %97.24هم األكثر قدرة على التأثیر على طبیعة المنتجات إذ تمثل نسبتهم 
الرسمیة والتعریف بالمشتركین  فیها القواعد التي فرضت 2008وقد استمرت هذه الوضعیة إلى غایة  2006،1

  .ومع ذلك فقد بقي نصیب مشتركي الدفع المسبق األكبر منتجات الدفع المسبق إطار بیعفي 
  

أنهم یستعملون الهواتف ) ذوي الدخل المتوسط كما سبق وأشرنا(ممیزات مشتركي الدفع المسبق  أهم
لمرتبطة المحمولة العادیة ذات التكنولوجیا البسیطة مما یعني أنهم ال یمیلون إلى استـخدام الخدمات اإلضـافیة ا

، وهذا ما تسبب في تأخیر ةاتفیة العادیة وبالرسائل القصیر ـــــهـبالهواتف المحمولة إنما یكتفون باالتصاالت ال
ون ـــــــدخول التقنیات التكنولوجیة الحدیثة إلى السوق الجزائریة وعدم انتشار استعمالها حتى بعد ما أدخلها المتعامل

  .إلى السوق
  

كثافة المشتركین في منطقة ما من البالد تعتبر هي األخرى من أهم مصادر القـوة إضافة إلى اعتبار 
     ة ــــــــــــن، إذ تفـرض سلطة الضبط للبرید والمواصالت واالتصـاالت الـسلكیة والالسلكیــــة للمشتركیــــالتفاوضی

رك ـــــــــــــــــألف مشت 20ادة عدد المشتركین عن ـــــــع شبكاتها وفق عدد المشتركین، إذ أن زیـــلى المتعاملین بتوسیع

                                                             
1 ARPT, L’évolution de la télédensité du mobile et fixe, Arpt info, N°5 et 6, 2006, p4.  
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، لكن تأثیر هذه النقطة تناقص مع اتساع لتوصیل شبكتها إلیهم في منطقة ما یتطلب بالضرورة وضع هوائیات
  .الشبكة لدى كافة المتعاملین

  

المالیین من المشتركین یمكن النظر إلى هذه القوة على أنها لیست ذات تأثیر كبیر نظرا لتشتتها بوجود  
ابل وجود ثالث متعاملین فقط مما یجعل هذه القوة أقل ضغطا عدا عن كون المنتجات واألسعار ــــــــــفي المق

  .وحتى الخدمات التي یعرضها المتعاملون محددة مسبقا ولیس فیها مجال كبیر للتفاوض مع العمالء
  

-4-Iالقوة التفاوضیة للموردین - ب:  
 

 :السلع ردین الذین تختلف توریداتهم من منتجيالمنافسین في قطاع الهاتف المحمول العدید من المو لدى 
 واالستشاراتمكاتب الدراسات : إلى مقدمي الخدمات... التجهیزات التكنولوجیة والتقنیة، التجهیزات اإلداریة،

دین من ضمن وقد تم اختیار مور ، )لتطبیقاتاألغاني، الموسیقى ومختلف ا(التكنولوجیة والقانونیة، قواعد البیانات
الوكالة   :على األهمیة التي یكتسیانها في نشاط الهاتف المحمول، وعلیه تم اختیار كل من العدید الموردین بناء

  .الوطنیة للذبذبات و منتجو الهواتف المحمولة
  

  ردداتتال(ذبذباتالوكالة الوطنیة لل( "ANF " :  
  

 التنفیذي المرسوم بموجب أنشئت التي ،للدولة العام المجال في ترددات الرادیوالمسؤولة عن الجهة هي 
دارة البعثات قطاع إصالح من كجزء 2002 مارس 2 المؤرخ في  97-02 رقم ٕ  والتخطیط البریدیة االتصاالت وا

 بالشخصیة تتمتع "EPIC" ةتجاری صناعیة عامة مؤسسةشكل  تأخذ الوكالة .الترددي الطیف على والسیطرة
  1.االتصاالت وزیر شرافخاضعة إل. المالي واالستقالل القانونیة
  

 المسؤولة هيف الترددي، الطیف استخدام على والسیطرة والتخطیط اإلدارةب الوكالة الوطنیة للذبذبات تهتم
 2:عن

 وفرتو  الستخدامل دوریة مراجعة لها قدمت التي الرادیوي للطیف األمثل االستخدام عن دراسات إجراء  .1
 .ةضروری بدوت التي الراحة وسائل

                                                             
1 www.anf.dz.                                                 Visité le : 20/10/2014. 
2 Ibidem. 
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 الترددات لتوزیع الوطني الجدول إنشاء و التردد، نطاقات لتوزیع الوطنیة واإلجراءات قواعدال وضع  .2
 .الرادیو ترددات تخصیصو  والقطاعیة الوطنیة والملفات
 الترددات نطاقات الوطني تخصیص جدول وتحدیث لتطویر للمستفیدین النطاق في الترددات تعیین  .3
 .الترددات لتخصیص الوطني والسجل
 إعداد، دولي ملففي إطار  "ITU" لالتصاالت الدولي لالتحاد لتردداتل الوطنیة المهام عن اإلعالم  .4

. الالسلكیة الترددات مجال في الدولیة المفاوضات في الجزائر وتصرفات مواقف لتحدید الالزمة المعلومات
  .الحدودیة المناطق في الترددات استخدام لتنسیق الدولیة واالجتماعات المؤتمرات في لمشاركةوا

        والطویل والمتوسط القصیر المدى في الجزائر مصالح عن للدفاع الضروریة العناصر إعداد. 5
 التراب أنحاء جمیع في الرادیوي البث على الرقابة ضمانو  لألرض بالنسبة الثابتة الصناعیة األقمار استخدام في

 . ITU لالتصاالت الدولي االتحاد قبل من المنظمة الرقابة الدولیة في والمشاركة الوطني
 .الرادیو مشغل شهادات إلصدار .6
 .الرادیو ومشغلي التحكم محطاتمراقبة . 7
نشاء اإلذاعة ومواقع الصلة، ذات الهیاكل تحدید. 8 ٕ  .الرادیو محطات وا
 .الرادیو االرتفاق حقوق بتعریف المتعلقة األنظمة اقتراح. 9
 بـــــــــــــترتی أو اقـــــــــاتف أي في الدخولهي المسؤولة عن  للترددات الوطنیة الوكالة فإن ذلك، على الوةــــــع

  .نشاطها بمجال المتعلقة الطبیعة نفس من واألجنبیة المحلیة المنظمات مع
  

الحتكارها لترددات الرادیو التي تعتبر ذات  ااوضیة عالیة نظر ـــوة تفــتعد الوكالة الوطنیة للترددات ذات ق
أهمیة بالغة لدى المتعاملین نظرا لكونهم مجبرین على التعامل معها ألنه ال بدیل لقیام نشاطهم دون التعامل 

  .واالستفادة من الترددات التي تعرضها
  

  منتجو الهواتف المحمولة:  
  

من أهم الموردین، باعتبار أن عملیة اتصال كلها تقوم هم اآلخرین یعتبر منتجو أجهزة الهواتف المحمولة  
تبعا لتطور التكنولوجیا المستعملة  ،، وقد عرفت الهواتف المحمولة تطور سریعى وجود أجهزة الهاتف المحمولعل

مرحلة عن جیل كامل من الهواتف في تصنیعـها وعلى العموم فقد عرفت ثالث مراحل أساسیة تعبر كل 
  :المحمولة
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  "Analog" أي االتصال الالسلكي التماثلي : الجیـل األول .1
تعتمد أنظمة الجیل األول من االتصاالت على التقنیات المتشابهة والمصممة لنقل االتصاالت الصوتیة 

   .القرن الماضيتم وضع  مثل هذه الشبكات في مجال الخدمة في ثمانینات . لمستخدمي الشبكة

  

  "Digital"أي االتصال الرقمـي  G2: الجیـل الثـاني .2
     السابقة من حیث كونه یعتمد  تالتكنولوجیاالجیل الثاني من تكنولوجیات االتصاالت المتنقلة یختلف عن 

القیاسیة من الهاتف  G1بعكس شبكات  وغیرھا GSM1ویشمل معاییر من قبیل  على تكنولوجیا خلویة رقمیة
كیلوبت بالثانیة الواحدة، وكانت  9.6عملیة نقل البیانات في هذا الجیل ممكنة ولكنها محدودة بسرعة فالتقلیدي 

ومن التقنیات المستخدمة على سبیل المثال نظام المقیاس العالمي لالتصاالت . 1990بدایة هذا الجیل في عام 
    GSM.2الخلویة 

  

 "Digital Broad Band"أي االتصال الالسلكي الرقمي عریض النطاق  G3: الجیـل الثـالث .3
الجیل الثالث من تكنولوجیات االتصاالت المتنقلة، هو مجموعة من التكنولوجیات المتنقلة أقرها االتحاد 

 هذا الجیل یوفر الصوت والسرعة العالیة 3،تمكن من اتصاالت الصوت والبیانات والفیدیو...لالتصاالتالدولي 
ال ــــــل عـــــإضافة إلى خدمات جمیع الوسائط المتعددة، أي التطبیقات المرئیة بالصورة الملونة المتحركة وبمعدل نق

   .میغابت بالثـانیة الواحدة 2للبیانات یبلغ 

  

ول تطور المبیعات من الهواتف المحمولة في شمال ـــــــأظهرت دراسة أجراها مكتب التحلیل الدولي ح
       المبیعات اإلجمالیة للهواتف المحمولة في الجزائر، أن حجم 2006الجزائر، تونس المغرب سنة  :أفریقیا

 %15 ــــدر بــــــابل زیادة تقـــــــ، في مق2005عن سنة  %20ملیون جهاز أي بزیادة تقدر بـ  4.9قد وصل إلى 
یرجع أساسا إلى زیادة المنافسة بالرغم من أن سعر الهاتف المحمول في الجزائر  4.للمغرب %5بالنسبة لتونس و

أي ما یقارب ضعف سعره في المغرب  دوالر 106في حدود  أنه كانمرتفعا مقارنة مع تونس والمغرب، حیث 
ر وذلك ألن سـوق األجهزة یـدعمها أو یساعدها المتعاملون في المغرب على عكس الجزائر التي یتحدد دو 

                                                             
  .130مرجع سابق، ص، التكنولوجیا، المعلومات واالتصاالت/ دلیل جمع البیانات اإلداریة بشأن االتصاالتاالتحاد الدولي لالتصاالت،  1

2 ARPT, Le marché Algérien des terminaux mobiles domine le marché Maghrébin; prés de 5 millions 
de téléphones portables vendus en 2006, Arpt info, N° 7 et 8,  2007, p14.                                                                           

  .130مرجع سابق، ص، التكنولوجیا، المعلومات واالتصاالت/ دلیل جمع البیانات اإلداریة بشأن االتصاالتاالت، االتحاد الدولي لالتص 3
4 ARPT, Le marché Algérien des terminaux mobiles domine le marché Maghrébin; prés de 5 millions 
de téléphones portables vendus en 2006, Op.Cit, p14.                                                                            
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نخلص إلى أنه بالرغم من ارتفاع نسبة مبیعات أجهزة الهاتف المحمول إال أنها  مما سبق 1.تعاملیها ببیع خدماتهم
في قطاع الهاتف المحمول، ألن عدم قدرة  ثر على المنافسةأتغطي كافة األفراد بسبب ارتفاع أسعارها مما  لم

تعاملهم المباشر مع المتعاملین إال عن طریق الهواتف  هؤالء األفراد على شراء الهواتف المحمولة تعني عدم
 . الثابتة مما یقلل من هوامش أرباحهم

  

         فنجدها هي األخرى لها تأثیر كبیر  ،لتكنولوجیا المستعملة في أجهزة الهواتف المحمولةل بالنسبة
دون خصائص (تكنولوجیا القاعدیة على الخدمات التي یقدمها المتعاملون، فنجد أنها تعتمد على األجهزة ذات ال

األجهزة وحسب نفس الدراسة فإن والتي غالبا ما تكون ذات شاشة غیر ملونة ودون آلة تصویر، ) إضافیة
من إجمالي  %30التي تحمل آلة تصویر فنسبتها تلك من إجمالي األجهزة، أما  %45نسبته  تمثل ماالملونة 

وهذا یخص جانب آخر من تأثیر هذه القوة على المنافسة ألن ارتفاع نسبة الهواتف المحمولة   .األجهزة فقط
المستخدمة في الجزائر إلى الهواتف ذات التـكنولوجیا الـقاعدیة أو البسیطة یخفض من احتماالت استفادة 

 .الخدمات اإلضافیة التي یمكنهم تقدیمها منالمتعاملین من األرباح المتأتیة 
  

لم یستمر بنفس الطریقة فقد تزاید عدد األجهزة لیصل التفاوضیة لمنتجي الهواتف المحمولة وة ــــر القتأثی
    ملیون  15وصول الرقم إلى  وقد كان متوقعون مشترك وكلها مزودة بكامیرات ــــــــملی 12إلى حوالي  2006سنة 

استمر تطور أجهزة الهاتف المحمول  2،في افریقیاد حول االتصاالت ــــــــحسب التقریر الذي أع 2007 مع حلول
اع الهاتف المحمول، وقد أدرك ـــــرت بصورة كبیرة على المنافسة في قطـــخاصة مع دخول األجهزة الذكیة التي أث
 هذه األجهزة    لدیهم أو من خالل منح ف الذكیة لبعض المشتركینـــــــــالمتعاملون ذلك من خالل منحهم للهوات

إطار الرعایة لبعض المسابقات، األمر الذي ساعــد في نمو نسبة امتالك المشتركین الجزائریین للهواتف في 
     وصلت فحصة الهواتف الذكیة المباعة  2011ا في ارتفاع منذ ــــبأنهون ـالمختص یرىالذكیة، النسبة التي 

      2011.3سنة  % 3بعدما كانت ال تتجاوز  2012من مبیعات الهواتف المحمولة سنة  %10أكثر من  إلى
المحمولة  الهواتفمن مبیعاتهم  من إجمالي %70نسبة أغلب بائعي أجهزة االتصال صرحوا بأن كما أن 

لكن الحصة األكبر منها هواتف ذكیة حسب  "Tablette"الجدیدة والمستعملة تتمثل في الهواتف الذكیة واأللواح 

                                                             
1 ARPT, Le marché Algérien des terminaux mobiles domine le marché Maghrébin; prés de 5 millions 
de téléphones portables vendus en 2006, Op.Cit, p14.                                                                              
2 www.balancingact.com.                                                Visité le : 20/10/2014. 
3 www.algeriepme2.dz                                                     Visité le : 20/10/2014. 
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    الذي یتوقع تزاید"  Algeriemobiles" زائرــــایل الجــــموبما صرح به المسؤول عن التسویق العالقاتي لموقع 
 1.هذا النمو

   .رــــــــــكبی وة تأثیرــالقة بین الهاتف المحمول ومنتجي أجهزة الهاتف المحمول یرى بأن لهذه القـــــــالمتتبع للع
  

       م القدرة دأوال من ناحیة السعر فارتفاع أسعار هذه األجهزة كان عائقا أمام تطور القطاع نظرا لع
وظهور االتصاالت لكن ومع التطور السریع لهذه األجهزة  إلجراءعلى التعامل معه دون وجود األجهزة الالزمة 
ر ـــزة المستعملة فقد انخفضت أسعار امتالكها، األمــــــجهوق لألـــخدمات إضافیــــة في كل صنف مع وجود س

       ، ذا القطـــــاع حتى أنه سهل من امتالك أكثر من هاتف محمول للمشترك الواحدـــاع هـــذي زاد من اتســـــــــال
إن لم تتوفر معلومات دقیقـــــة عن نسبتهم الحقیقة لذلك اعتمد المتعاملون على عقد اتفاقات عدیدة مع منتجي  و

      بعرضها لمنتجاتهم لدى وكاالتها في إطار استراتیجیات مختلفة من متعامل آلخرأجهزة الهاتف المحمول 
  . ضیةروض في متنوعة في هذا الصدد لرفع قدرتها التفاو ـمع تقدیم ع

  

       األمر الثاني المالحظ هو تأثیر التكنولوجیا المعتمدة في صنع األجهزة وجودتها على المتعاملیــن، 
زة ـــــــورات التي تحدث فــــي هذه األجهــــــــــلمتابعـــة التط إذ أن ذلك أثر بشكل كبیر على المتعاملین في سعیهم الدائم

    اء المشترك ــــــمعها ألن عدم توفرها قد یعني استغن ات والتطبیقات التي تتماشىـــــــوالعمل على توفیر الخدم
ن كان بشكل  - لثالثل لدى المتعاملین اــــز التشغیـــــحی الجیل الثالث وقد تعزز ذلك بدخول عن المتعامل ٕ وا

من جهة . رهاــــــیمكن للمتعاملیـــن توفیالذي رفع من سقـــف الخدمـــات التي  -ــا مـــــــا عن باقي الدولمتأخر نوع
         ادة من خدمات وعروض ــــــــــــح للمشتركین باالستفـــــور األجهزة لتشمل أكثر من شریحة یسمـــــــأخرى تط

   .ي آن واحد مما زاد حدة المنافسةــــكل المتعاملین ف
  

ى مستوى التكنولوجیا ــرة علــــــالهواتف المحمولة تؤثر مباشمنتجي  ول بأن تأثیر قوة الموردینـــــیمكن الق
تتباین من مورد  قوة ال لكن هذهالمعتمدة من قبل المتعاملین وعلى رقم أعمالهم بالتالي على هوامش أرباحهم، 

 سجلنان ا و مؤسساتالمن  العدیدنشاط  تعرف بما فیها الجزائریة أن السوق العالمیة للهواتف المحمولة إذ آلخر
 : على السوق، كما یظهرها الجدول المواليبعضها  ةسیطر 

 
 
 

                                                             
1 www.algeriepme2.dz                                                     Visité le : 20/10/2014. 
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  .2003حصة شركات أجهزة الهواتف المحمولة من السوق العالمیة وسوق الجزائر ): 15(الجدول 
  ( % )الحصة من السوق العـالمیة  ( %) الحصة من سوق الجزائر  الشــركـة

  NOKIA 66.40  36 نوكیا 

  LG 8.33  9 ألجـي 

 سامسونغ 

SUMSUNG 
8.05  11  

  SAGEM 7.70  8 ساجام 

 موتوروال 

MOTOROLA 
4.74  14  

  ALACTEL 2.33  1.78   ألكتال

  SIEMENS 5  1.78سیمانس 

  PHILIPS  0.27  1فیلیبس  

Source : ARPT, Rapport Annuel 2003,2003, p134. 
 

على سوق أجهزة الهواتف المحمولة ألن حصتها " "NOKIA نوكیا تسیطر یتضح من الجدول السابق 
هذه الشركة  جعلمن إجمالي األجهزة في الجزائر وهي الحال بالنسبة للسوق العالمیة، ما  %66.40تساوي 

وغیرها خاصة " SUMSUNG"  سامسونغ، "LG"  ألجي: األكثر تأثیر على المنافسة من باقي الشركات األخرى
     إال أن هذه الوضعیة لم تستمر  .على التحكم في التكنـولوجیا وتطویر منتجاتها قدرتهال نظرباللفترة طویلة 

استطاعت المؤسسات المنافسة التفوق علیها باعتمادها على تكنولوجیات أكثر تطور خاصة في مجال حیث 
النتائج المحصل  بالرغم من تحلیل ة على المستوى العالمي،ـــــــــاألنظمة وظهور أجهزة الهاتف المحمول الذكی

، یظهر توجه الجزائریین إلى الهواتف 2006علیها من مكتب التحلیل الدولي عن أجهزة الهاتف المحمول لسنة 
التوجه إلى الهواتف ذات التكنولوجیا العالیة  توقعالمعتمدة على التكنولوجیا القاعدیة، إال أنه في نفس الوقت 

طالق أول إ الذكیة وقد تم األجهزةفي دخول  تأخرالجزائر رفت ع، 2007وهواتف الجیل الثالث ابتداء من سنة 
كانت ظاهرة مقارنة وة التي ـــــر والفجــواستطاعت فیما بعد تدارك هذا التأخ 2007سنة " I PHONE" ونـــــآي ف

 2014.1الجیل الثالث نهایة في غضون سنة بعد إطالق ) تونس والمغرب( بالدول الجارة
  

                                                             
1 www.maghrebemergent.com.                                                      Visité le : 22/10/2014. 



 ومؤشرات تطوره الجزائر في المحمول الهاتف قطاع لدراسة العام اإلطار: أوال                     التطبیقي الجانب: الثاني الجزء
  

136 
 

لممیزات اإلضافیة على االحصول  في حاجات المشتركین وطلبهم المتزاید تطورمما سبق یظهر بأن 
على المتعاملین لتطویر خدماتهم ومواكبة  مستمر ضغط شكلالمتطور والذكي المرتبطة بالهاتف المحمول 

  .متعاملینیجاد سبل مختلفة لتمییز منتجات الا والتكنولوجیا مما قد یؤدي إلى زیادة المنافسة 
  

-4-Iالمنافسون المحتملون -ج:  
  

اع ــــتغیرات جذریة تبعا لتغیر المنافسین في القطأو المتعاملون المحتملون ن و ن المحتملو رف المنافســــــــع
منافسین محتملین الكویتیة الوطنیة لالتصاالت المصریة و كوم یأوراسكوم تل :مؤسستي نــــــفبعدما كانت كل م

د حصولهما على رخص استغالل واعتمادهما كمتعاملین في قطاع الهاتف ــــبع منافسین في القطاعأصبحا 
ة على التوالي، إضافة إلى فامبالكوم الروسیة التي أصبحت المالك ــــزي ونجمــــجی: بفرعیهما المحمول في الجزائر

  .2014صیف  زي ــــالرسمي لجی
  

محتمل من الدخول دون  عدم قدرة أي متعاملب میزتما یا إال أن رغم أن هذا القطاع یعتبر قطاعا جذاب
على المنافسة في قطاع الهاتف  جعل هذه القوة األقل تأثیراالحصول على رخصة والمرور بمناقصة دولیة مما ی

سنتطرق لها بالتفصیل في عناصر ( لوجود حواجز دخول قویة وذلك  ،المحمول من بین قوى المنافسة األخرى
، لكن ذلك ال یمنع من وجود متعاملین محتملین الذین تمثلهم مختلف المؤسسات التي تعمل في قطاع )الحقة

 ،، مما یصعب حصرهمف المحمول على المستوى العالمي من غیر المتعاملین الموجودین فعال في الجزائرتالها
ه یمكن اعتبار ل، إال أنیمكن اعتبار أي من المؤسسات العالمیة لالتصاالت متعامال محتمال للدخو  لذلك

المؤسسات التي شاركت في المناقصات السابقة لدخول متعاملین لقطاع الهاتف المحمول في الجزائر من خالل 
، ففي المناقصة GSMالثالثة للهاتف المحمول بمعیار تین الثانیة و للحصول على الرخص قدموهاالعروض التي 

  1:األولى نجد مترشحین هم
  

 ).لبنان)(Investcom Luxembourg(أنفاستكوم  -
 ).فرنسا( )Orange(أورونج  -
 ).مصر)(Orascom Télécom( أوراسكوم تلیكوم -
 ).برتغال()Portugal Télécom Moveis( یسابورتغال تلیكوم موف -

                                                             
1ARPT, Rapport Final sur le processus d’octroi de la deuxième licence de la téléphonie mobile de 
norme GSM, 2001, p7. 
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 ).إسبانیا)(Téléphonica Movilès( موفیالس تلیفونیكا -
 

ن محتملین وقد یعود انخفاض مشاركة انحصرت مناقصة الحصول على الرخصة الثانیة في خمس منافسی
اعتبار السوق الجزائریة آنذاك سوق غیر متطورة تتمتع فیها المؤسسة الوطنیة  المؤسسات في هذه المناقصة إلى

  .للقطاع دخول أوراسكوم تلیكوم هذه المناقصة نتج عنباالحتكار التام، 
هذه المرة ثماني التي شملت أعاد تنشیط المنافسین  فتح المجال مرة ثانیة لدخول منافس جدید للقطاع 

  1:مؤسسات هي
  

 ).تركیا) (Turkcell( لتوركسـا -
- MTN )جنوب أفریقیا.( 
 ).فرنسا(أورنـج  -
 ).اسبانیا(تیلیفـونیكاموبیل  -
 ).المغرب(مـروك تیلیكوم  -
 ).ألمانیا(دوتكوم / دوتـش تیلیكوم -
- MTC )الكویـت.( 
 ).الكویت( الوطنیة لالتصاالت -
 

الوطنیة لالتصاالت بالتالي انتقلت من منافس محتمل : المؤسسة الكویتیةلصالح  كانت نتیجة المناقصة
  .إلى منافس في القطاع

  :نستنتج ما یليالثالثة للحصول على الرخصة  ةمترشحالالمؤسسات قائمة تحلیلنا لمن خالل 
في الجزائر قطاع جذاب ویعود  قطاع الهاتف المحمول ضح بأنیو للمناقصة عدد المؤسسات المتقدمة  -

  .ذلك العتبارها في مرحلة نمو ولربحیته العالیة
     وجود بعض المؤسسات التي ترشحت للمرة الثانیة لدخول السوق مثل أورانج الفرنسیة مما یعني  -

  .أن القطاع جد جذاب ما جعل هذه المؤسسات تحاول للمرة الثانیة الدخول
مما یعطي ) الكویت، فرنسا، تركیا، جنوب إفریقیا، اسبانیا، المغرب، ألمانیا(تنوع جنسیات المؤسسات  -

  .مجاال أوسع لالختیار ومنح الرخصة

                                                             
1ARPT, Communique, 23/10/2003. 
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    خاصة وأن االختیار یتم بناء على تناسب الوثائق اإلداریة لهذه المؤسسات مع شروط الحصول  -
وتتم معالجة الطلبات  1.اتالمعلوم Mémor andumواتفاقیة االستثمار و/ على الرخصة ودفتر الشروط

المقدمة بمساعدة خبراء أجانب وآخرین من البنك الدولي وذلك لضمان األفضل من حیث الشروط والشفافیة 
 تین الثانیةللحصول على الرخص نالنهائی ینبالتقریر  ینالمتعلق) 02(و  )01( ینالملحقیوضح  2.وأمثلیة العرض

بالتفـصیل مختلف الشـروط وكیفیة معـالجة الملفات، الذین یحددان ، GSMالثالثة للهاتف المحمول بمـعیار و 
 .الرخصة وتحدید ضمانات التسدید ومنح

  

        كما سبق واشرنا كون المنافســـةوة ـــل قــــــوة المتعاملین المحتملین تبقى أقــــــسبق بأن ق اــــیتضح مم
أنه ال یمكن ألي متعامل الدخول إلى السوق إال بحصوله في القطاع تخضع للسیطرة الكاملة للدولة على أساس 

      ســــال بالنسبة لموبیلیــــــعلى رخصة قانونیة، كما حدث مع جیزي ونجمة أو بتعدیل الرخصة كما هو الح
غیر من هذه النظرة  )سنتطرق لها الحقا(ألن استفادة كل من أوراسكوم تلیكوم وفامبالكوم من الثغرة القانونیة 

تغیر المتعامل األصلي من أراسكوم تلیكوم إلى فامبالكوم ومنه إلى ظهور الشراكة في ملكیة هذا المتعامل بسبب 
        د اللعبة من منافس محتمل إلى منافس في القطاع رغم أن هذه المؤسسة ــــــــــــــالوطني ما یعني تغیر قواع

  .الهاتف المحمول في الجزائر أساساالتي ترغب في قطاع لم تكن واردة ضمن المؤسسات 
  

-4-Iمنتجات اإلحالل -د:  
  

ائل االتصال بدائل لبعضها البعض إال أن درجة اإلحالل تتفاوت من بدیل ألخر ــــــــــــتعتبر أغلب وس
من الفوارق التي تظهـــــر على التخفیض التطور الكبیر في میدان تكنولوجیات اإلعالم واالتصال  لد عمـــــــــــــوق

بین هذه البدائل حتى أصبح بعضها یقدم نفس خدمات المنتج األصلي على أنها خدمات إضافیة في منتجه 
یمكنها تقدیم خدمات نقل الصوت كما یمكن مشتركي الهاتف المحمول االستفادة من خدمات  األصلي، فاالنترنت

وقد حصرنا منتجات  .یعقد التحلیل في كثیر من جوانبه االنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول، مما یصعب
  .االترنت ،GMPCSالهاتف الثابت، : اإلحالل في

  
  
  

                                                             
1ARPT, Annuel 2003, Op.Cit, p40. 
2Ibidem. 
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  اتف الثابتــاله:  
تفوق الهاتف لقد كان كل من الهاتف الثابت والمحمول تابعین التصاالت الجزائر وبانفصالها بدأ ظهور 

قدرة یتمیز به من خصائص ك د ذلك إلى ماو ع، ویمع دخول منافسین للقطاع  الهاتف الثابت لىعالمحمول 
كالرسائل القصیرة،  :ه على التنقل واالتصال في آن واحد وببعض الخدمات الملحقة أو اإلضافیةــــــــمستخدمی

من أقرب المنتجات البدیلة إحالال  الهاتف الثابت ومع ذلك یبقى... ، نقل البیانات والصور، الوسائط المتعددة
ن معدل امتالك األسر أب أوردتحصاء الدراسة التي قام بها الدیوان الوطني لإل رغم أنحمول، للهاتف الم

ع استعمال الهاتف الثابت ـــالذي نرجعه إلى تراجاألمر  ،90.71في مقابل  24.7الثابتة ال یتعدى  تفللهوا
كما هو الحال بالنسبة  شخصيبعد انتشار الهاتف المحمول وكذا لكون هذا األخیر ذو استعمال جماعي ولیس 

تصاالت الجزائریة لالالهاتف الثابت في الجزائر من العدید من المشاكل، إال أن  عانىلقد . للهاتف المحمول
 الهاتف المحمول التطورات التي عرفهاقامت بالعدید من اإلجراءات لتتمكن من مـواكبة التطورات خاصة بعد 

 353000 ــــــلزیادة عدد مشتركیها وبالفعل فقد زاد بـ) في ـــالهاتف الری(  WLL، لذلك أدخلت نظام على حسابها
فتح باب المنافسة في هذه السوق لیدخل المتعامل  2005وفي . خالل سنة واحدة %16مشترك، أي ما یعادل 

 حتكارلالالهاتف الثابت  لیعود 2،ررف بعض التدهو عالذي  "LACOM" الرابطة المصریة لالتصاالت: المصري
، مع ذلك استمر تطویر خدمات الهاتف 2008أواخر  د خروج منافسهاتام لصالح الجزائریة لالتصاالت بع

الثابت بتقدیم عروض جدیدة وتخفیضات وارتباطه بخدمات االنترنت مما ساعد في رفع حصیلة نشاط الهاتف 
 .عبر الزمن في الجزائرالجدول الموالي یحدد تطورات كل من الهاتف الثابت . الثابت

  

  .)بالمالیین(  في الجزائر المحمولو  الثابتالهاتف مشتركي  تطور عدد): 16(الجدول

  .ARPTمن إعداد الباحث بناء على معطیات : المصدر
  

                                                             
  . 9وطني لإلحصاء، مرجع سابق، صالدیوان ال 1
  . 05/09/2007: ، بتاریخARPT مقابلة أجریت مع مدیر دائرة الشؤون القانونیة بــ 2
 غیر موجودة: م.غ.  
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ود إال أن الهاتف ـــــــابت موجود في الجزائر منذ عقـــــاتف الثــــاله كونابق أنه رغم ــــمن الجدول الس یتضح
من إجمالي االتصاالت  94.94نسبة الهاتف الثابت كانت  2001، ففي سنة برالمحمول عرف تطور أك

لكن هذا المعادلة انقلبت حیث انخفضت نسبة الثابت  5.05الهاتفیة في حین لم یتعد الهاتف المحمول نسبة 
صار ، أي أن عدد مشتركي المحمول 2005سنة  84.16أین ارتفع معدل المحمول إلى  15.83إلى 
ادة ــــــأضعاف الثابت، لكن ذلك ال یعني سحب حصة الثابت ألنه هو اآلخر یعرف زی خمـــــــسر من ــــأكث یمثل

 7.34في مقابل  92.56إلى  المحمولوقد ارتفعت نسبة  –ن كانت صغیرة نسبیا ا في عدد المشتركین و
تفوق األول على الثاني ما یعني أن قدرة  عن رغم أن نسبة المحمول إلى الثابت تعبر .2013سنة للثابت 

 من خاللبدیلین  رغم اعتبارهمامن بعضهما الثابت على إحالل المحمول منخفضة لكن الطرفین مستفیدین 
ما یعني أن مشتركي الثابت في تعاملهم  ،للربط البیني التي تعود بوجود الطرف الثاني للطرفین المحققة رباحاأل

وقد حقق الربط  ون ضمنیا على عدد مشتركي المحمول وكذا على اختیار المتعاملمع مشتركي المحمول یؤثر 
ملیار خارجة  828ملیار داخلة و 326ملیار دقیقة موزعة إلى  1.154البیني بین الثابت والمحمول ما قیمته 

ط عموما یبقى الرب 1،الحصة األكبرحیث سجلت االتصاالت الخارجة من المحمول نحو الثابت  2012سنة 
  .بسعر الربط البیني وقدرة استیعاب شبكة الطرفین لالتصاالت وغیرها البیني مرتبطا

  

المحمول في مقابل الثابت كان یتوقع منه تراجع الهاتف ما سبق أن تضاعف عدد مشتركي لنضیف 
     ة هذا األخیر وصوال إلى اإلحالل التام للمحمول إال أن ما حدث في الدول المتقدمة یشیر إلى غیر ذلك، ـــــحص

ا ــــــمم 2نسبة انخفاضه توقفت،فإن د أظهرت الدراسات أنه بالرغم من تراجع حضوض الثابت مقابل المحمول ـــــــفق
بین متعاملي  ة، خاصة بتوقع اشتداد المنافسة مستقبال یبقي على الهاتف الثابت بدیال یمثل قوة تنافسیة مهم

  .الهاتف الثابت
  

   المنخفضة لإلحاللاعتبار عدد مشتركي الهاتف الثابت والمحمول كمؤشر على قدرة الهاتف الثابت 
لالستعمال الجماعي في حین المحمول معد الثابت  الهاتف قد یكون غیر دقیق نسبیا نظرا العتبارمحل الثابت 

     نسبة مشاركة كل منهما في رقم  لالستعمال الشخصي، إال أننا نستدل على النتیجة التي خلصنا إلیها من خالل
          16.01یساهم بما یعادل الثابت  حیث أن، 2012سنة لالتصاالت في الجزائر األعمال اإلجمالي 

                                                             
1 ARPT, Rapport Annuel 2012, 2012, p47. 
2 ARPT, Le développement de la téléphonie mobile: un défit surmontable pour la téléphonie fixe,      
Op. Cit, p16.  
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        أي أن الهاتف المحمول یساهم بما یساوي حوالي خمس أضعاف الهاتف الثابت  75.731 في حین
     ما یعني أن الهاتف الثابت یظل منتجا بدیال للمحمول لكنه ، وهذامن إجمالي رقم أعمال االتصاالت في الجزائر

  .  ذو تأثیر منخفض نسبیا
  

  الساتل الساتل العام للمكالمات الشخصیة عبر: 
  Global Mobile Personnel Communication By Satellite (GMPCS)  

  GMPCS ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة ( اتل ــــتعني كل منظومة للمواصالت السلكیة والالسلكیة عبر الس
السلكیة مواصالت التوفر خدمات ) أو ضیقة، ثابتة أو غیر ثابتة المدار، موجودة أو في طریق اإلنجاز

تختلف عن الشبكات المحمول الختالف  2،والالسلكیة مباشرة للمستعملین النهائیین انطالقا من سعة ساتیلیة
ا یجعلهما ــالتكنولوجیا المستعملة واألجهزة المستخدمة، وهذا ما یفسر اختالف حجم شبكة كل منهما، وهو أیضا م

یتنافس  –ي األخرى لنظام الرخص، وبذلك إذ تخضع ه –إن اشتركتا في بعضها  و –یخضعان لعوامل مختلفة 
  .االتــــة لالتصـــالفرنسیو رـــاتیلیت الجزائــس اـــالثریو رــاالت الجزائـــاتص: م ــــه GMPCSثالث متعاملین لـ 

 تبقى محدودة  GMPCSلكن قوة   2003.3مشترك سنة  4631 ــبـ GMPCSدر عدد مشتركي شبكة ـــــوقد ق
ر ـــــــفي الجزائتصاالت االرقم أعمال وهو األمر الذي یفسر من خالل نسبتها القلیلة في المساهمة في  اـــــنوعا م

الل ـــــــفي حین فاقت مساهمة الهاتف المحمول خ 2011سنة   0.09على العموم حیث أنها لم تتعد نسبة 
     ة ـــــــفئ – ارتباطها بفئة معینةإلى حسب اعتقادنا ها ر اض انتشاــــد یعود انخفـــوق 59.72،4س السنة ـــنف

ول ـــــإلى سعر الحص افةـــــول على الجهاز الخاص باالتصال مرتفع إضــــألن سعر الحص –ل المرتفع ـــذوي الدخ
تغطیتها هذه القوة من خالل  ومع ذلك یظهر تأثیرة أو االشتراك عدا عن االتصال في حد ذاته رغم ـــــعلى الخدم

   .الواسعة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1ARPT, Rapport Annuel 2011,2011, p31. 

  .9، صمرجع سابق، 405 -13المرسوم التنفیذي رقم   2
3ARPT, Rapport Annuel 2003, Op.Cit, p40. 
4ARPT, Rapport Annuel 2011, Op.Cit, p31. 
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   شبكـة االنترنـت: 
 

ضعف سرعة االتصال، : عدة اعتباراتل ، ویعود ذلكفي انتشارها في الجزائرعرفت االنترنت تأخر كبیر 
ارتفاع أسعار االتصاالت الهاتفیة إضافة إلى ارتفاع أسعار تجهیزات اإلعالم اآللي بالمـقارنة مع القـدرة الشـرائیة 

وخضوع االنترنت  1)اإلجمالیة كاستثمار الربط باالنترنت تساوي إجمالي الدخـل الخـام للـفرد في الجـزائرالقیمة (
  .1998إلى غایة  1993منذ  "CERIST"من خالل المتعامل العمومي  امــــــلالحتكار التام للقطاع الع

   

أسعار تجهیزات اإلعـــــالم  لتدارك هذا الضعف فقد تم فتح الباب للمنافسة في صیغة تراخیص، تخفیض
 اإلنترنتواص الممارسین لنشاط مزودي خدمات ــــــشهد القطاع دخول وتزاید كبیر للمتعاملین الخ ، بذلكاآللي

والجامعات واألفراد وتضاعف عدد مقاهي ت في المؤسسات واإلدارات ـــــــــــــدام االنترنـــــــفي استخع ــــــــتوسوتبع ذلك 
تم تطویر االنترنت على من خالل خدمة توصیل االنترنت من حیث السرعة، . االنترنت على المستوى الوطني

ألول مرة من خالل المتعامل العمومي " ADSL"إضافة إلى استخدام وتوسیع شبكة االنترنت ذات السرعة الفائقة 
تفاقیة بین المتعامل العمومي وثالث وعلى إثرها تم عقد ا "EEPAD"والمتعامل الخاص  الجزائریة لالتصاالت

لنفس الغرض حسب " DAEWOO" دایوو" ZTE"الصینیة  زاد تي أوو" HUWEI" الصینیة اويـــهی: مؤسسات
   حاسوب مشروع " (أسـرتك" إطـالق مشروع باإلضافة إلى  2واإلعالم،ما أوضحه النادي العربي لتقنیة المعلومات 

وصل عدد المتعاملین الحاصلین على  .وهذه بعض المؤشرات عن تطور االنترنت في الجزائر). في كل بیت
یتركزون في الجزائر  53متعامل أغلبهم في الوسط و ISP "73"بصیغة   2009سنة  ARPTترخیص من 

      " Eepad" إیباد :فهو یتعلق بالمنافسة بین ثالث متعاملین هم "ADSL"أما توفیر تكنولوجیا ... العاصمة
 113أما عدد المشتركین اإلجمالي لالنترنت فقد تجاوز  3،فقط  "Djaweb"جواب و" I. Algérie"أي الجزائر و

  4.لیتعدى عتبة الملیون مشترك بعدها بسنوات قلیلة 2007ألف مشترك سنة 
  

    روتوكوالت المهاتفة أثر االنترنت على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول جلیا من خالل ب یظهر
ر ــتراخیص إلنشاء واستغالل شبكات من نوع تحویل الصوت عب تــــقدم ARPT حیث نجد أن عبر االنترنت

                                                             
1 ARPT, Téléphonie par protocole internet , Arpt info, N°5 et 6, Sép 2006, p10.  
2 www.arabo.com.                  18/07/2007: اطلع علیھ في                            
3 ARPT, Rapport Annuel 2009, 2009, p 59.  

  .   ARPTوثائق داخلیة لـــ  4 
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 عروضا بأسعار أقل خاصة هذه البروتوكوالت توفر   2005.1سنة  متعامل وطني 11بروتوكول االنترنت لـ 
  .عند االتصال من و إلى الخارج

  

االنترنت منافس قوي لمتعاملي الهاتف المحمول إال أنها تعتبر أیضا مصدر لتقدیم خدمات رغم اعتبار 
إضافیة لهذا األخیر، في نفس الوقت ألنه بتطورها وانتشارها یمكن للمشتركین االتصال عبر شبكات االنترنت 

ر لالنترنت كمنتج بالتالي أصبح ینظ واإلطالع على صفحاتها واالستفادة من مختلف الخدمات التي تعرضها
 .بدیل وكخدمة ملحقة للخدمات التي یعرضها متعاملو الهاتف المحمول

 

-4-Iالمنافسون في القطاع -ه: 
  

كان  بعدمایتحدد قطاع الهاتف المحمول في الجزائر بثالث متعاملین أساسیین تظهر بینهم منافسة شدیدة 
خالل  %900أین سجل تطور للقطاع تجاوز نموه  القطاع یتمیز باالحتكار التام إلى غایة دخول المتعامل الثاني

 ARPT:2ثالث سنوات من فتح القطاع للمنافسة وحتى قبل دخول المتعامل الثالث حسب ما صرح به رئیـــــس 
ر احتكار القلة والحقیقة أن قطاع الهاتف المحمول إطافي  ازدادت المنافسة مع البقاءالثالث بدخــول المتعامل 

ة الممیزة لقطاع الهاتف المحمول في جمیع یفي الجزائر ال یمثل حالة خاصة بتمیزه باالحتكار التام فهي الخاص
موبیلیس،  :وفیما یلي نعرض متعاملي الهاتف المحمول في الجزائر مرتبین حسب أسبقیة الدخول للقطاع .الدول

  .وأوریدوجیزي 
  

  موبیلیس مؤسسة:  
  

 الجزائریة لالتصاالت، وهي فرع من "ATM" التجاري التصاالت الجزائر موبیلیسهو االسم  ســـموبیلی
 االتــاتصو  رـــد الجزائــبری: اــن همــمؤسستین مستقلتیكوین تالذي قضى ب 2000 – 03لقانون لج انت وقد جاءت

ودخلت  2002هذه األخیرة التي استفادت من رخصة لتنظیم نشاطاتها للهاتف الثابت والمحمول سنة  ،رــالجزائ
، حیث أوكلت لها مهمة توفیر خدمة الهاتف المحمول لشركة اتصـاالت الجـزائر 01/01/2003حیز التنفیذ في 

          MPTIC"3" االتـــــــــم واالتصالــــات اإلعــــد وتكنولوجیــالمـوروثة عن وزارة الـبری GSMباستعمال شبكة 
وبقیت مع ذلك كفرع تابع  مؤسسة عمومیة اقتصادیة باألسهم، تم تأسیس موبیلیس في شكل 03/08/2003في 

                                                             
1 ARPT, Situation de l'Internet, Op.Cit, p 8. 
2 www.inciraq.com.                  08/07/2007: اطلع علیھ في                         .    

  .7ص ، 2005 ،1، موبیلیس الجریدة، العددشركة موبیلیسموبیلیس،  3
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، یقع المقر الرئیسي لموبیلیس بحي األعمال الكائن هامن أسهم % 100التي تملك  تصاالتلجزائریة لال المجمع 
  .  العاصمةالجزائر  في باب الزوارب

  

   1:فلسفة خاصة بها تنبثق عنها أهدافها والتزاماتها، والتي تقضي  بأنه موبیلیس تتبع
بالفعالیة والضمان والرفاهیة والحداثة التي یملكها الهاتف المحمول، فإنه یعتبر وسیلة ضروریة للحكم "

ینظر إلیه كرمز للنجاح المهنـي ألنه في مخیلة العامة  - لیس بمحض الصدفة و  -الذاتي والشخصي والمهني 
والنجاح الشخصي مما سمح لكل الجزائریین اآلملین في حمل هذا الرمز المعاصر بالحصول علیه وفي نفـس 

إضـافة إلى الخدمات المتنوعة والبسیطة والقـابلة للتحویل والمعروضة بفضل . الوقت االهتمام الراسـخ لموبیلیس
        .وكذا تسییر مهني دائم التواجد في استماع دائم الحتیاجات الزبائنالشبكات الجیدة في طور اإلنجاز 

منذ نشأتها تهدف موبیلیس  انطالقا من هذه الفلسفة فإن ".إستراتیجیة موبیلـیس ومنه فالـزبائن مـركز فـلسفة و
   2:إلى

 

 .تقدیم أحسن الخدمات  -

 .التكفل الجید بالمشتركین لضمان وفائهم -

  .اإلبـــــــــــــــداع -

 .تقدیم الجدید بما یتماشى والتطورات التكنولوجیة -

 

   3:تتعهد بالقیام بااللتزامات التالیةموبیلیس  فإن ،تعود إلیهاالتي فلسفة س هذه األهداف والـــــلتكری

  .وضع في متناول المشتركین شبكة ذات جودة عالیة -
 .مهما كانت الجهة المطلوبةضمان وصول كل المكالمات في أحسن الظروف  -
 .اقتراح عروض بسیطة واضحة وشفافة دون أي مفاجآت -
 .التحسین المستمر للمنتوجات، الخدمات والتكنولوجیا المستعملة -
 .اإلصغاء المستمر للمشتركین واالستجابة في أسرع وقت ممكن ألي شكوى -
تكییف الشبكة والخدمات مع حاجیات  و االعتماد على آخر التكنولوجیاتمن خالل  :اإلبـداع المستمـر  -

 .مجتمع المعلومات
                                                             

  .وثائق داخلیة لمؤسسة موبیلیس 1
2 www.mobilis.dz.                                             .2014/08/08 : اطلع علیھ في    
3 Mobilis, Les engagement,  Mobilis le journal N°1, p2.   
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  .الـوفـاء بكل العهـود  -
لقد حاولت موبیلیس من خالل االلتزامات التي حددتها اإلحاطة بكل الجوانب التي تمس مشتركیها إال أنها 

مواطنة بما تقدمه وتشارك وال أمام المجتمع رغم أنها تعتبر مؤسسة ) موظفیها(لم تحـدد الـتزاماتها أمـام أفـرادها 
وحتى الریاضیة وتتمیز موبیلیس بأنها المتعامل التاریخي  من خالله في مختلف التظاهرات االجتماعیة والثقافیة

  .لقانون العام في مختلف تعامالتهااالوطني مائة بالمائة ما یجعلها خاضعة ألحكام 
 

  جیـزي مؤسسة:  
  

، وهي فرع من الشركة المصریة "OTA" ألوراسكوم تیلیكوم الجزائرالتجاري هو االسم  زيـــــــــجی
در ــــــــــــــــــیقال ــــائلة سواریس، برأس مـــوتعود أغلبیة أسهمها إلى ع 1998التي تأسست في  ومــــتیلیك ومــــأوراسك

، )مصر(موبینیل : كال من )الجزائر(إضافة إلى جیزي یكوم لتضم أراسكوم ت 2007.1سنة  ملیار دوالر 4.1 بــــــــ
على رخصتها  حصلت جیزيت 2).بنغالدیش(، بنغاللینك )باكستان(موبیلینك ) تونس(، تونیزیانا )العراق(عراقنا 

تمكنت جیزي من تحقیق  .2002فیفري  15، وانطلقت تجاریا في 2001جویلیة  23للعمل في الجزائر في 
كفرع  بضمها "Vimpelcom" فامبلكوموراسكوم تیلیكوم إلى أن قامت ألتطور كبیر منذ انطالقها وبقیت تابعة 

 االتصاالت خدمات مشغلي أكبر من واحدةفامبلكوم تعتبر  .تابع لها في إطار الشراكة مع المتعامل الوطني
 والنطاق التقلیدیة التكنولوجیات من مجموعة خالل من والبیانات الصوت خدمات وتوفیر العالم في المتكاملة
یطالیا روسیا :تتضمن فروعا في كل من والثابتة المتنقلة العریض ٕ  وأوزبكستان وكازاخستان وأوكرانیا وا

 وزیمبابوي وبوروندي وباكستان وبنغالدیش والوس وكمبودیا وقیرغیزستان وجورجیا وأرمینیا وطاجیكستان
 .بالدار البیضاء بالجزائر العاصمةالمقر االجتماعي لشركة جیزي موجود  3.وكندا الوسطى أفریقیا وجمهوریة

  4:تتمثل فيوالتي  هافقجملة من القیم التي تعمل و  جیزيحددت 
 

نؤمن إیمانا  كوننا االلتزام بأن نكون األفضل والمؤسسة المهیمنة على عالم االتصاالت في الجزائر -
  .أنفسناأنفسنا وقدراتنا والعمل الجاد والتفاني التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى تمییز بعمیقا 

 . العمل الجماعي -

                                                             
1 Elsa Conesa et autres, Vivendi repousse les avances de l’Egyptien Naguib  Sawaris, les Echos, France, 
Nov 2007, p25.                          
2 Ibidem.                              
3 Vimpelcom, 1Q presentation, Holand, 2012, p19.                             
4 www.djezzy.com. (بتصرف)                                     .2014/08/08 : اطلع علیھ في    
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 .الشفافیة -
 .التعلم -
 .المبادرة -
 .السالمة -
  

  1:تتلخص في ابناء على القیم التي تؤمن بها جیزي فهي ترى بأن مهامه
 .جودة وبأسعار تنافسیةبتقدیم أفضل المنتجات  -
 .بنیة تحتیة بأحدث التكنولوجیات االعتماد على -
 .توفیر مناخ عمل مالئم للموظفین وتطویره -
 .المساهمة بتحقیق الرفاهیة للمجتمع الجزائري -
 .تحسین القیمة المحققة لمساهمینا من خالل الرقابة الصارمة على التكالیف -
 .التحسین المستمر لعملیاتنا في إطار سیاسة الجودة -
  

التي بقیت المحلیة بعد الشراكة األجنبیة وقد استمر ذلك أیضا لرائدة في القطاع زي المؤسسة اــــتعتبر جی
ط إدارتها الذي یعتمد على هامش كبیر من االستقاللیة عن المؤسسة األم أو المالكة ـــمحافظة على نمفي إطارها 

رغم اعتبارها ذات رأسمال للقانون الخاص  ةضعاخكما أنها ستبقى  2،في مختلف الجوانب المتعلقة بنشاطاتها
  . )أجنبي محلي(مختلط 
  

  أوریدو مؤسسة: 
 

 تسمى في السابق كانتالتي  ،"WTA"رــــاالت الجزائـــة التصـــــللوطنی التجاري مــــاالس وه دوـــــــأوری
          لالتصاالتشركة الوطنیة أي تغیر اسم  التابعة لهاالمؤسسة األم التي  اسم تغییر بعدما تم، ــةــــنجمـ
شركة اتصاالت عالمیة توفر خدمات وهي  1997التي تأسست في  كویتیةوهي مؤسسة  دوـــة أوریـــمجموعإلى 

دارة للشركات المصممة لتلبیة مالبرودباند لإلنترنت والخدمات الاالتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت و 
ال ــــط وشمـــــرق األوســــــواق التي تعمل فیها في الشــــــفي مختلف األسراد والشركات ـــــاحتیاجات العمالء من األف

                                                             
1 www.djezzy.com.                                             .2014/08/08 : اطلع علیه في    

  . 19/06/2014: بتاریخمقابلة أجریت مع المدیر االستراتیجي لمؤسسة  جیزي،  2



 ومؤشرات تطوره الجزائر في المحمول الهاتف قطاع لدراسة العام اإلطار: أوال                     التطبیقي الجانب: الثاني الجزء
  

147 
 

األردن، سیا، ـراق، أندونیــــان، العــــسانغفورة، لبن 3:هيدولة  14ا في ــــــتضم فروع 1،اــــرق آسیــــا وجنوب شـــأفریقی
إضافة إلى الجزائـــــــر التي حصلت  .نـــــان، الفلبیــــباكستن، ــویت، فلسطیـــونس، الكـــر، تـار، قطـــــالمالدیف، میانم

 من بین عروضبصفتها المتعــــامل الثــــالث في قطــــاع الهاتف المحمــــــــول في الجزائر  هالعمل فیا ــــةعلى رخص
بدأت نشاطها حیث ، 2003دیسمبر  02، وذلك في ثماني مؤسســــات من دول مختلفــــــــةتقدمت بها  عدیدة 

تتبع أوریدو رؤیة ترى  .یقع المقر الرئیسي للمؤسسة في الشراقة بالجزائر العاصمة .2004أوت  06التجاري في 
  2:بأنها تحقق من خاللها إثراء حیاة المجتمع تتركز على النقاط التالیة

  

إمكاناتهم لتحقیق  نسعى ونحرص على تمكین الشباب ومساعدتهم على تحقیق النمو واالستغالل و -
 .طموحاتهم
ول ــــــــــــــانیة الوصـــــــــنسعى ونحرص على تمكین المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات، ونوفر لهم إمك -

 .إلى الخدمات والمعلومات
 .إننا نناصر المرأة ونحرص على مساعدتها على النهوض بالمجتمع -
ألصحاب المبادرات والمشاریع  عامال محفز عات أعمالنا كي نكونسنواصل سعینا في مختلف قطا -

  .   الصغیرة والتي تمثل الدعم األساسي لالقتصاد في جمیع األسواق التي تقدم خدماتنا لها
  

   3:وهي ،زم بهاـــــها التي تعتبرها كوعود تلتقیمفقد حددت دو ـــمؤسسة أوریعلى ضوء الرؤیة التي تتبعها 
 .بأسلوب أساسه االهتمام والتواصل والتحدي) المشتركون( مواصلة السعي لتوطید عالقاتنا بكم -
 .ا على تقدیم الدعم بصورة مسؤولة تستند إلى احترام آرائكمنحن نحرص دوم: االهتمام -
ا بید بشكل أساسه التعاون مع المجتمعات التي نقدم مل یدا للتواصل معكم والعنسعى دوم: صلالتوا -

 .خدماتنا فیها
  .إحداث فرق ا للتمیز والتطور هو هدفنا ولهذا نسعى دوم نعتبر أن: التحدي -
  

ـــا، ال أنها استطاعت أن تحقق تطـــورا ونجــــاحا ملحوظرغـم أن أوریــــــدو تعتبر آخر متعامل یدخل القطـــــاع إ
  .تخضع أوریدو إلى القانون الخاص نظرا لكونها ملكیة خاصة أجنبیة مائة بالمائة

  

                                                             
1 www.ooredoo.com.kw.                                    .2014/08/09 :  اطلع علیه في    
2 www.ooredoo.com.kw.                              .2014/08/09     :اطلع علیه في 
3 www.ooredoo.com.                                           .2014/08/09 : اطلع علیه في    
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       بثبات عدد متعاملیها في الجزائر تتمیز المنافسة في قطاع الهاتف المحمولونخلص هنا إلى أن 
وهي بهذا الشكل ال تختلف عن باقي  موبیلیس، جیزي وأوریدو،: وهم 2003منذ دخول المتعامل الثالث سنة 

من حیث طبیعة ملكیة رأس المال  الهاتف المحمول یختلف متعاملوالدول فهي كلها تشترك في تركز الصناعة، 
وهذا ما سنوضحه أكثر بعد التطرق بینهم  شدة المنافسةبون ز ـــتمیومنه طبیعة القـــــانون الذي یخضعون له، وی

  .الصناعةهذا للشروط القاعدیة ل
  

II- تطور قطاع الهاتف المحمول في الجزائر مؤشرات:  
  

وفي ظل هذا التطور عرف تغیرات جذریة مست قطاع الهاتف المحمول في الجزائر تطور بشكل كبیر، 
سنظهر        - لتغیرات والتطورات التي أحدثتها الشروط القاعدیة لهذه الصناعةكافة جوانبه، وذلك استجابة ل

عدد المتعاملین، عدد المشتركین،  :المؤشرات الدالة على ذلك ومن أهم -ذلك بالتفصیل في العناصر الموالیة
  .كة، رقم األعمال، الید العاملةالكثافة، تغطیة الشب

  

II -1- دد المتعاملینـــــع:  
 

تمیز عدد المتعاملین بالثبات ألكثر من عشر سنوات وذلك نظرا لخضوع القطاع إلى نظام الرخص، فبعد 
سمح بفتح القطاع لدخول المتعامل الثاني ومنه الثالث موبیلیس، أن كان محتكرا من طرف المتعامل التاریخي 

: استجابة لتزاید الطلب على الهاتف المحمول لیبقى القطاع في إطار احتكار القلة ممثال بالمتعاملین الثالث
كلها تعتمد أي أن القطاع یبقى ضمن اإلطار المتعارف علیه في مختلف دول العالم ف. موبیلیس وجیزي وأوریدیو

  .لكونه یستلزم انحصاره في احتكار القلة حتى یسهل تنظیمهیز القطاع على ترك
  

 II -2 - دد المشتركینـــــع : 
  

بمعدالت جد معتبرة فبعد    فا، حیث تضاعالهاتف المحمول في الجزائر تطورا كبیر  عرف عدد مشتركي
ملیون  39.51لیتضاعف إلى  2003ملیون سنة  1.44ارتفع إلى  2000أن كان أقل من ملیون مشترك سنة 

            ،مرة 27أي أنه تضاعف بـــأكثر من  20131و  2003خالل العشر سنوات الالحقة لها أي ما بین 

                                                             
 . ARPT وثائق داخلیة لــ  1
  139 المحمول، صالثابت و مشتركي الهاتف  عددتطور ): 16(الجدول   نفس الدراسة،: انظرلالطالع أكثر.  
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عف هو اآلخر نتیجة لذلك، والمالحظ هنا أن عدد ما یعني أن الطلب على الهاتف المحمول تضاوهذا 
بعد إعادة هیكلة القطاع، الذي أسفر عن فتح المجال لالستثمار في الهاتف المحمول تضاعف لمشتركین ا

  .ر المتعاملون من خاللها تشكیالت تتماشى مع مختلف فئات المستهلكینــــــــوظهور المنافسة التي وف
  

II -3-  كثافة المشتركین:  
  

حجم قطاع الهاتف المحمول یقاس أیضا من خالل كثافة المشتركین التي تعبر عدد المشتركین مقارنة 
مرة خالل عشر سنوات، حیث انتقلت  22بإجمالي السكان، التي تظهر بأن القطاع قد تضاعف بــــأكثر من 

      انب تفاوتاوقد عرف تطور القطاع من هذا الج ،1 102.11إلى  2003سنة   04.64الكثافة من 
ك ما یزال القطاع ومع ذل  .وتبقى الصفة الممیزة هي تضاعف الكثافة  في مستویات التطور خالل هذه الفترة

إلمكانیة واحتمالیة امتالك الفرد الواحد ألكثر من شریحة واالستفادة من خدمات المتعاملین  غیر متشبع نظرا
  .الثالث في نفس الوقت

  

II -4-  ةــة الشبكــتغطی: 
  

توسعت شبكة قطاع الهاتف المحمول في الجزائر، حیث نجد أن المتعاملین الثالث حاضرون         
، ومن خالل 2010وكالة سنة  259على مستوى التراب الوطني من خالل وكاالتهم التجاریة التي بلغت 

تلبیة لتزاید   2)نقطة بیع 60763 فة إلى نقاط البیع التي وصلت إلىموزع إضا 17الموزعون وعددهم ( شركائهم
، كما أن ذلك یتماشى مع دفاتر شروط المتعاملین الطلب من جهة واتساع رقعة شبكته لتغطي كامل الوالیات

 .الثالث للحصول على رخص االستغالل
 
 
  
  
 

                                                             
 . ARPT وثائق داخلیة لــ  1

  128، ص 2013إلى  2003تطور كثافة مشتركي الهاتف المحمول من ): 14(الجدول  نفس الدراسة،: انظرلالطالع أكثر.  
2 ARPT, Direction économie, concurrence et perspective, Portails ouvert sur l’ARPT, Palet  culturelle 
d’Alger, Algérie, 2011, p 13.   
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II -5- رقـم األعمــــــال: 
  

ویعود ذلك لعدة أسباب منها ما یعود     كبیر لـهاتف المحمول عرف هو اآلخر تطوررقم أعمال قطاع ا

إلى عدم معرفة المستهلكین به في بدایة نشاطه ومنها ما یتعلق بضیق التغطیة ومنها ما یعزى إلى ارتفاع 

وقد تزاید رقم األعمال بنسب متفاوتة بتطور القطاع واتساعه وتنوع تشكیالت  –خاصة في بدایة ظهوره - أسعاره 

 26000انتقل رقم األعمال من  2012و  2002ه خالل عشر سنوات أي ما بین المتعاملین والمالحظ أن

أي ما یعادل تقریبا ثالث أضعاف مع اإلشارة          1،ملیون دینار جزائري 70507ملیون دینار جزائري إلى 

    �.ملیون دینار جزائري 100000أین فاق رقم األعمال القطاع  2005إلى أن أعلى مستوى سجل سنة 
 

II -6 - الیــــــد العاملة: 
  

نشوء قطاع الهاتف المحمول كقطاع في الجزائر وتطوره ساهم في توفیر مناصب عمل جدیدة وكثیرة 

مرة خالل حوالي العشر سنوات  2.23تزایدت عبر الزمن، أین تضاعف إجمالي مناصب العمل في القطاع بــــ 

ة النشطة مقدرة       عامل، وهو ما یعادل نسبة مساهمة في الید العامل 109000إلى  39608باالنتقال من 

إن الید العاملة المشغلة في هذا القطاع یستفید  2001.2سنة  � 0.46بعد أن كانت  2010سنة  � 1.01بــ 

في الخارج خاصة  التكوینات تم بعضت حیثأغلبها من التكوین والتدریب المستمر خاصة بالنسبة لإلطارات، 

 3.بالنسبة للمتعاملین الذین لدیهم فروع بالخارج
 

II -7- تنافسیة القطاع:  
  

       وبالنظر  هوذلك بالنظر إلى سرعة تطور  تنافسیایعتبر قطاع الهاتف المحمول في الجزائر قطاعا 

، ضمن فروع من مؤسسات تمثل قوة كبیرة على المستوى الدولي بمعدالت تنافسیة جیدةتإلى المنافسین فیه، فهو ی

     فمجرد حصول المتعاملین على رخص االستغالل لدخول السوق الجزائري یعني تقدیمهم ألحسن العروض 

       في المناقصات الدولیة التي خضعت للتحكیم الدولي آنذاك عدى عن ذلك فكلها تمتلك فروع في الكثیر 

وهو ما یظهر من خالل تطور رقم   -ابقاكما بینا ذلك س-من الدول إذا استثنینا موبیلیس الفرع المحلي الوحید 
                                                             

 . ARPT وثائق داخلیة لــ  1
  .178، ص 2013إلى  2001من  في الجزائر  رقم أعمال الهاتف المحمولتطور ): 18(الجدول  نفس الدراسة،: انظرأكثر لالطالع  �

2 ARPT, Direction économie, concurrence et perspective, Op. Cit, p 13.   
  .15/06/2014: مقابلة أجریت مع مدیر التكوین لمؤسسة موبیلیس، بتاریخ  3
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تحول ملكیة جیزي أدى إلى دخول فامبلكوم التي تصنف سادس أقوى مؤسسة اتصاالت  1.أعمال القطاع
بالنسبة لتنافسیة المتعاملین الثالث فیمكن تحدیدها من خالل حصصهم السوقیة  .هواتف محمولة في العالم

  .عدد مشتركیهمبالمحددة 
  

  
 )العدد بالمالیین(   WTA :أوریدو      OTA:جیزي     ATM: موبیلیس             

  ARPT وثائق داخلیة لـــ: المصدر

  )2010- 2001( عدد مشتركي المتعاملین الهاتف المحمولالحصص السوقیة بناء على تطور ): 12(الشكل
  

   االعتماد : المنحنى السابق والجدول الخاص بكثافة مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر یبینان بأن
          على عدد المشتركین یبرز بأن المتعامل جیزي هو المتعامل صاحب الحصة األكبر من المشتركین

 .إلى غایة الیوم لذلك فهو المتعامل القائد في السوق تلیه موبیلیس ثم أوریدو كآخر متعامل 2002وذلك منذ 
بعد دخولها وخالل سنة جیزي استطاعت  إال أن ،المحتكر للسوق في بدایة النشاطكانت أن موبیلیس  فرغم

بدخول أوریدو حققت هذه األخیرة ، و 2002كحصة لها من إجمالي السوق سنة  70أن تحقق ما نسبته واحدة 
،وضاعفت موبیلیس حصتها عن السنة السابقة لذلك   5.9حققت حصة تعادل  2004في سنتها األولى أي 

ظهر تقارب بین المتعاملین جیزي  2005، ومنذ  70في حین حصلت جیزي على  24.1لتصل إلى 
أین تظهر  2011و 2010و 2009 نواتالسوموبیلیس رغم بقاء جیزي صاحبة الحصة األكبر وهنا تظهر 

تنافسیة عالیة للمتعاملین الثالث بالنظر إلى التقارب الحادث في حصصهم حیث انحصرت كل من موبیلیس 

                                                             
  128، ص 2013إلى  2003تطور كثافة مشتركي الهاتف المحمول من ): 14(الجدول  نفس الدراسة،: انظرلالطالع أكثر. 
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: حصل المتعاملون الثالث على حصص 2012وفي سنة  40وبقیت جیزي   30و  20وأوریدو ما بین 
تالي یمكن القول بان المنافسین الثالث لدیهم بال.  24.14وأوریدو  28.31، موبیلیس 47.55جیزي 

قدرة تنافسیة جیدة ألن الحصص الموزعة بینهم غیر ثابتة مع ثبات ترتیبهم الذي یعكس تنافسیة عالیة لجیزي 
وعلیه یمكننا القول بأن المنافسین الثالثة یمثلون مجموعة إستراتیجیة واحدة في أغلب  .تلیها موبیلیس فأوریدو

  .ةمراحل الدراس
  

إضافة لما سبق تضمنت كبیرة تطورات المؤشرات التي تناولها تبین بأن قطاع الهاتف المحمول شهد 
      بأن مداخیل قطاع االتصاالت في الجزائر تعود جلها  ،المداخیل حیث صرحت سلطة الضبطتطورا في 

 2009و 2008السنوات جا خالل إلى الهاتف المحمول، مع إشارتها إلى أن قطاع الهاتف المحمول عرف نض
    2010.1ا لثبات مداخیله خالل هاتین السنتین واستمرار ذلك خالل الــ نظر 

 

التطورات الحاصلة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر خالل فترة دراستنا مؤشرات النظرة الشاملة على 
كبیرین، ویعود ذلك إلى توفر الشروط القاعدیة المالئمة لتحقیق              وتطور ـهـر بأن القطاع عرف انتعاشظــت

ظهور أي اختالالت في هذه الشروط إجماال، ألنها وفرت  إال لما كان القطاع لیحقق هذا التطور في ظل ذلك و
   .لموالي من الدراسةالهیكل المالئم لهذا التطور ویبقى لنا أن نتتبع تأثیرات هذه الشروط بشكل منفرد في الجزء ا

  

  

                                                             
1 ARPT, Direction économie, concurrence et perspective, Op. Cit, p 12.  
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لهاتف قطاع االمنافسة في على للصناعة شروط القاعدیة تأثیرات ال :ثانیا
  :في الجزائر المحمول

  

روط ـــــــشـــالأهم المنافسة في القطاع على وجه التحدید سیسهل تحدید المختلفة و وى المنافسة ــــــــتحدید ق
ل ـــــــالشروط القاعدیة للصناعة إن لم نقكل رغم ذلك فإنه من الصعوبة بمكان تحدید و   ة،ــــاعدیة للصناعـــــــالق

 ة ـــــدها بناء على الخصوصیـــروط األهم والتي تم تحدیــــــــ، وعلیه فإننا سنركز على الشهاكل هادـــــیستحیل تحدی
أسباب اختیاره وأهمیته، ومن ثمة تأثیره  وعلیه فإنه سیتم عرض كل شرط مع تبیان ،التي تتمتع بها هذه الصناعة

  .على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول
  

I -1 -  المحیط العام للصناعةتأثیر:  
  

التنمیة مستوى تأثیر : یتحدد تأثیر المحیط العام للصناعة من خالل التأثیرات التي أفرزتها كل من
  .الظواهر الظرفیة ، تأثیروالسوق االقتصادیة واالجتماعیة، تأثیر دور الدولة

  

I -1-  مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةتأثیر:  
  

عرفت الجزائر العدید من المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة في سنوات التسعینات، لكنها استطاعت التغلب 
لعدة على العدید منها في ظل اإلصالحات االقتصادیة واستفادتها من األمن وانتعاش اقتصادها، الذي یعود 

التحسن في الوضع  .- المصدر األهم لمیزانیة الدولة  -أهمها ارتفاع أسعار المحروقات أسباب أخرى لعل
االقتصادي أدى إلى رفع مستوى المعیشة نسبیا وقد انعكس ذلك على مختلف مناحي الحیاة بما فیها قطاع 

 ةــــــلتنمی القیاسي الرقم نتائج كانت ولئنن كان یشوبه بعض التأخر مقارنة بباقي الدول، ا الهاتف المحمول، و
 جهة من لـــــــــــالدخ ومستویات من جهة، التنمیة هذه مستویات بین الصلة تؤكد واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا

          1.قــــــبین المناط الفاتـــــاالخت إلى اأیض تشیر العاملین هذین بین للعالقة فاحصة نظرة فإن أخرى،
تحتاج مستوى قلیل نسبیــا من متطلبات البنیة التحتیة المادیة بالتالي یمكن تتمیز شبكة الهواتف المحمولة بأنها 

اقتصادیا أكثـــــــر من غیرها من تكنولوجیات المعلومات  ة إلى العدید من المناطق على نحو مجدإیصالها بسهول

                                                             
، جنیف، اعتماد تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت وآفاقها في المنطقة العربیة قمة توصیل العالم العربي،االتحاد الدولي لالتصاالت،   1

  .18، ص2012
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ابت، وفي بعض المناطق تكون الهواتف المحمولة ببساطة الخیار واالتصاالت كاالنترنت وخطوط الهاتف الث
الوحید المتوفر حیث ال توجد شبكات كهربائیة بالتالي یتم تغذیة المحطات األساسیة أحیانا بالطاقــة الكهربائیة 

               العربیة دوللل االقتصادیة مواردلل رنظبال هأنكمـــــــــــا  1،...عن طریــــــــــــق مولدات منخفضة التكلفة
     واالتصاالت، المعلومات تكنولوجیا ةـــــــــتنمی في للمضي عالیة بإمكانیة عــــــــــــتتمتفإنها  -بما فیها الجزائر -

 2.أخرى مناطق في مماثل دخل بلدان ذات في األداء وىــمست إلى للوصول األقل على
 

المجتمعات المحافظة التي ال تزال الروابـــــط العائلیة واألسریة فیها قویــــة المجتمـع الجزائــــــري كغیره من 
ممـــا یجعل التواصــــل االجتماعي من أساسیاتها لذلك فاالعتماد على مختلف وسائل االتصال بشتى أشكالهــــــــا 

ري مجتمع یتمیز بنموه السكاني     ذلك فالمجتمع الجزائ إضافة إلىر، ـــكبی ما فیها الهاتف المحمول یعرف رواجب
خالل  37ملیون نسمة إلى أكثر من  30إذ انتقل من  -لذلك عند دراسة القوة التفاوضیة للعمالء  سبق وأشرنا -

  عشریة كما یتضح من ذات القوة بعض المؤشرات أیضا عن دور المجتمع في تنشیط هذا القطاع، یضاف   
الدراســــــات أن ذلك ال یؤثر بشكل كبیر على هذا القطـــــاع نظـــــــرا لكون ن أثبتت ا لها المستوى التعلیمي و

معرفة باألساسیات ال إذ یكفيخالفا لغیرها من التقنیات مستوى تعلیمي مرتفع، تتطلب  الهواتف المحمولـــــــة ال
   مبیوترات التي تتطلب عادة امتالك أكبر من السكان مقارنة بالك) فئات(بالتالي یمكن استعمالها من قبل قطاعـــــات

  ترتبط الهـــــواتف المحمولة أیضا بتعزیز األمن الشخصي 3.دد أكبر من المهارات كما أنها سهلة االستخدامــع
من خالل إبقاء الناس متصلین ببعضهم في األوضـاع الخطرة من قبیل الكــوارث الطبیعیة والنزاعات والعنف 

وحتى في الحاالت العادیة حیث أصبح أكثر من ضرورة في ظل الظروف الحیاتیة الحالیة  4المرتبـــط بالجریمة،
التي تستلزم الحركة الدائمة لألسر والعائالت، األمر الذي یجعل الهاتف المحمول وسیلة تساعد في رفع مستوى 

  .االطمئنان واألمـــن لدى األفــــــــراد
  
  

                                                             
، 2012، أمریكا، واالبتكارتعزیز التنمیة البشریة عبر المشاركة : التمكین وتكنولوجیا األجهزة المحمولةاألمم المتحدة االنمائي،  برنامج  1

  .14ص
مرجع  ،اعتماد تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت وآفاقها في المنطقة العربیة قمة توصیل العالم العربي،االتحاد الدولي لالتصاالت،   2

  .18، صسابق
، 2012، أمریكا، یة عبر المشاركة واالبتكارتعزیز التنمیة البشر : التمكین وتكنولوجیا األجهزة المحمولة، اإلنمائياألمم المتحدة  برنامج 3

  .14ص
  .نفس المرجع  4
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          یبرز لنا بأن تأثیره كان إیجابیا خالل مختلف  القاعدي،ا الشرط هذل السابقة األبعادفي ظل 
مراحل الدراسة، حتى في بدایة نشوء القطاع أین كان الهاتف المحمول غیر منتشر، حیث استفادة المتعاملون 

،         وقدرته على التفاعل االیجابي 1من انفتاح المجتمع الجزائري على العالم ومتابعته لمختلف المستجدات
، من ناحیة أخرى مع كل ما هو جدید، وهـــــو األمر الذي سهل انتشار استعمال الهاتف المحمول في الجزائر

موجه لطبقة معینة  ه من منتوج تفاخريـــــنقل ،انخفاض أسعار الهاتف المحمول ومختلف التسعیرات المرتبطة به
ضروري لممارسه بعض الوظائف  إلى منتوج كمالي ومنه إلى منتوج -ذوي الدخول المرتفعة –من المجتمع 

، لالتصال تمنح أكثر ضمان وأمن لألشخاص وعلیه انتقل استعمالها إلى األطفال أیضاذا كوسیلة ــــوك والمهام
 نلكن مستوى التنمیة المتفاوت من منطقة ألخرى أثر على اختیارات المتعاملین وهو األمر الذي جعل المتعاملی

        جـــــتحسن مستوى المعیشة فیها ولكثافتها السكانیة، مما نتبسبب على مناطق ووالیات معینة  زونــركــفي ی
  .عنه تنافس المتعاملین على المناطق الحضریة وبالتحدید الوالیات الكبرى

  

االتصال ضمن ط البیني بین متعاملي الهاتف المحمول إال أن أغلب األشخاص یفضلون ــرغم وجود الرب
عن االختالفات في مستوى  ابالتالي فعد الرتفاع سعر االتصال البیني بین الشبكات، نفس الشبكة وذلك نظرا

نجد بأن مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یؤثر بشكل إیجابي على المنافسة    ،التنمیة من منطقة ألخرى
أثرت على المنافسین من خالل تأثیرها على تفضیالت المشتركین     هافي القطاع ككل، أما غیر ذلك فنجد أن

في العروض المقدمة من قبل المتعاملین، وهو ما أدى إلى رفع مستوى المنافسة في القطاع حیث یالحظ وجود 
یضاف إلى ذلك أن المتعاملین یعولون    . إشهاراتهم توسع تشكیالت المنافسین عبر الزمن، وتنوع ترقیاتهم و

حول  2003سلطة الضبط سنة مدیریة االقتصاد والمنافسة لعلى وفاء مشتركیهم، حیث بینت دراسة قامت بها 
منهم ال یودون تغیر   55بأن أكثر من مبحوث  790000الهاتف المحمول من خالل استقصاء أجري على 

، )75(ناحیة األسعار ویعود ذلك إلى توقعهم بأن متعاملهم سیقدم األفضل لهم مستقبال من  2،متعاملهم
لكن ذلك ال یعتبر مؤشر      26(،3(، وتشكیلة المنتوجات)35(، وجودة الخدمة )70(وتغطیة الشبكة

كان المتعامل الثاني في سنته الثانیة من النشاط والمتعامل الثالث لم یدخل      أجري حین االستقصاء  كون ،دقیق
          سهولة االنتقال من متعامل آلخر وقدرة المشتركین التعامل برقاقات لمتعاملین مختلفین بعد، كما أن

  . وتنشیطها في نفس الوقت، مما یزید من شدة المنافسة في القطاع
                                                             

  .19/06/2014: مقابلة أجریت مع المدیر االستراتیجي لمؤسسة جیزي، یوم  1
2 Direction économie et concurrence de l’ARPT, Sandage sur la téléphonie mobile, Algérie, Mai 2003,       
p 36.   
3 Ibid, p 37.   
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مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یؤثر على المنافسة في القطاع بشكل إیجابي خالصة القول، أن 
القاعدیة من خالل توفیر المناخ المالئم لباقي الشروط  بشكل غیر مباشرمباشرة وقد یكون  وقد یكون ذلك

   .األخرى
  

I -2-  الـــــــــــــدولة والســـوقتأثیر :  
 

. من جهة وكونها منافس من جهة أخرىمنظم أو الضابط للمنافسة ال یكمن دور الدولة هنا في كونها
قرار معاییر تسمح ا تأمین محیط مستقر وموثوق للمستثمرین والمستهلكین ویتضح ذلك من خالل العمل على 

ما یعني توفیر إطار إداري وقانوني یكرس التنظیم  ،بربط الشبكات وعرض خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة
       التي تتلخص في مختلف اإلجراءات 1،ام القانونــــالقائم على النزاهة وشفافیة السوق واحترام الجمیع ألحك

ـام التي تبرز الــــدور السیادي للدولــــــة من خالل تحدید اإلطار القانوني للمنافسة كما یظهر في الشكل  أو األحكــــ
  .الموالي
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Source : Z . Flissi, Le droit de la concurrence dans le marché de téléphonie mobile, Séminaire 
nationale sur : le cadre juridique des TIC en Algérie: entre opportunités et contraintes?, 

CRIST,  Algérie, 2012, p6. 
 

 .أطر تدخل الدولة في سوق الهاتف المحمول في الجزائر): 13(الشكل 
                                                             

1 Mihoub Mezouaghi, Op.Cit, p90.  

ار القانوني للمنافسةــــــــــــاإلط  

 اإلطار القانوني الخاص
2000- 03القانون   

القانوني العاماإلطار   
03-03 األمر  

  سلطة الضبط للبرید والمواصالت

  "ARPT"  السلكیة والالسلكیة

 المجلس األعلى للمنافسة
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من خالل  یظهرمجال تدخل الدولة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر  یبین الشكل السابق بأن
الدولة في العناصر  حدد صالحیاتفبناء على هذا القانون تت .05/08/2003: المؤرخ في 03/2000القانون 

   1:التالیة
اإلنفراد باستعمال طیف الذبذبات الالسلكیة الكهربائیة واإلشراف على استغاللها من طرف المتعاملین  -

وأنظمة وتوصیات االتحاد الدولي وموفري الخدمات والمرتفقین المباشرین والسهر على تطبیق اتفاقیات 
 .لالتصاالت

 .ممارسة السیادة طبقا لألحكام الدستوریة على كامل فضائها الهرتیزي -
كما یحدد من خاللها كیفیة تنظیم محتوى الخدمة العامة للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة  -

 .لة أو مساهمة المتعاملینالتعریفات المطبقة علیها وكیفیة تمویلها عند االقتضاء من طرف الدو 
المجلس األعلى للمنافسة وسلطة : تمارس الدولة هذه الصالحیات من خالل أداتین أساسیتین هما -
 .الضبط

عمال على تحقیق وضمان تنفیذ ما تقرر من القانون السابق الذكر ومن األطر العامة التي تحكم المنافسة 
المجلس األعلى للمنافسة وسلطة  :تدخل في هذا القطاع همافي الجزائر فإنه یظهر لدینا هیئیتن مستقلتین ت

 .الضبط
  

 دور المجلس األعلى للمنافسة: 
 

    08/12انون ـــــــــالمعدل والمتمم بالق 03/03تتحدد مهام المجلس األعلى للمنافسة من خالل األمر 
      الذي ینص على أن مجلس المنافسة هو الهیئة المخول لها تطبیق قانون المنافسة من خالل قواعد تزید 
من الفعالیة االقتصادیة وتحسین ظروف معیشة الفرد والرفع من القدرة اإلنتاجیة للمؤسسات وحمایتها من تواطؤ 

  3:تتلخص مهامه فيو  2.المؤسسات اإلقتصادیة
  

  .كفاءة السوق بأي وسیلة تعزیز وضمان تنظیم -
توقیف أي نشاط أو أحكام حتى یتسنى ضمان التشغیل الجید في أي منطقة جغرافیة أو في قطاعات  -

 .النشاط أین ال توجد منافسة أو غیر متطورة كفایة

                                                             
  .03/2000من القانون  07المادة   1
  .44، ص 2012 ، دار الهدى، الجزائرشرح قانون المنافسة، شرواط حسین  2

3 Z . Flissi, Op.Cit, p8.  
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     ورة عامة هذه السلطة لدیها وظیفة استشاریة وقضائیة وعقابیة، فهي تتحمل من تلقاء نفسهاـــــبص -
 .   اء على طلب أي شخص معني ضمان تطبیق قواعد المنافسةـــأو بن

دور المجلس األعلى للمنافسة ال یختص بقطاع أو نشاط معین فهو یحدد اإلطار العام للممارسات المقیدة 
   1:للمنافسة، والتي تخص عموما

 

  .االتفاقات المحضورة -
 .تصادياالستغالل التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق والتبعیة االق -
 .البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي -
 .مراقبة التجمعات التي تؤدي إلى ممارسات مقیدة للمنافسة -
  

نظرا لتنوع القطاعات والنشاطات فقد أوجدت الدولة أجهزة وهیئات متخصصة تتماشى مع طبیعة 
للبرید  وخصوصیة كل منها حتى یتسنى تسییرها وتنظیمها بشكل محكم كما هي الحال بالنسبة لسلطة

  .  والمواصالت واالتصاالت السلكیة والالسلكیة
 

 ور سلطة الضبط للبرید والمواصالت واالتصاالت السلكیة والالسلكیة د"ARPT": 
  

، تقوم على ضبط ومراقبة مختلف القطاعات المرتبطة 03/2000نشأت هذه الهیئة بموجب القانون 
   2:الهاتف المحمول، تتحدد مهامها فيبمختلف أشكال البرید واالتصال بما فیها قطاع 

ة والالسلكیة ــروعة في سوقي البرید والمواصالت السلكیـــــــــود منافسة فعلیة ومشــــــر على وجــــــــالسه -
  .اذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقینــــــــــباتخ

 .المواصالت السلكیة والالسلكیة مع احترام حق الملكیةالسهر على توفیر وتقاسم منشآت  -
تخطیط وتسییر وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع احترام مبدأ عدم  -
 .التمییز

 .إعداد مخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات األرقام ومنحها للمتعاملین -
 .المصادقة على عروض التوصیل البیني المرجعیة -

                                                             
  .10/05المعدل بالقانون  08/12المعدل والمتمم بالقانون  03/03األمر  :للتفصیل أكثر أنظر  1
  .03/2000من القانون  13المادة   2
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ح تراخیص االستغالل واعتماد تجهیزات البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة وتحدید المواصفات من -
 .والمقاییس الواجب توفرها فیها

 .الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني -
 .م في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملینیالتحك -
 .المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لهاالحصول من المتعاملین على  -
 .التعاون في إطار مهامها مع السلطات األخرى أو الهیئات الوطنیة واألجنبیة ذات الهدف المشترك -
إعداد التقاریر واإلحصاءات العمومیة وتقریر سنوي یتضمن وصف نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها  -

مان وسریة األعمال وكذا التقریر المالي والحسابات السنویة وتقریر تسییر وتوصیاتها مع مراعاة طابع الكت
 .الصندوق الخاص بالخدمة العامة

  

تحدد سلطـــة الضبط مختلف الشـــروط واإلجــــراءات واألحكام الالزمة لمـــزاولة المتعاملیــــن لنشاطــــــاتهم 
من الشـــروط العامة للحصول : لومات الالزمة لذلكوحتى لمن یرغب في الدخول أو حتى اإلطالع على المع

على التراخیص، شروط االستغالل، شروط الحیازة، اإلتاوات وغیرها، وهو ما یمكن اإلطالع علیه بشكل أوضح 
  ). 03(من خالل الملحق

   

شرافها المستمرین  ٕ العدیــــــــد  علىتقـــوم سلطة الضبط بدور المستشار لدى الوزارة الوصیة بحكم متابعتها وا
  1:من المواضیع أهمها

 

  .التحضیر للمشاریع الخاصة بالقطاع -
 .تحضیر مختلف اإلجراءات والشروط الالزمة للمناقصات وتحدید معاییر وآلیات االختیار -
 .تقدیم توصیات حول منح أو تجدید أو تعلیق أو سحب الرخص -
 . المساهمة في تحدید مبالغ المساهمات في تمویل التزامات الخدمة العامة -
 .المساهمة في المفاوضات الدولیة -
  

                                                             
    .03/2000من القانون  13المادة   1
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 من خالل المجلس األعلى للمنافسة وسلطة الضبطو عتمد على القانونین العام والخاص بالتالي فالدولة ت

توفیر ما یمكن من الظروف أو الشروط التي تسمح بضمان  تحاول من خاللها ،بانتهاج سیاسات تنافسیة
 .، في إطار العدالة والمساواة بین المتعاملینوتشجیع المنافسة بین مختلف المتعاملین في قطاع الهاتف المحمول

  

ففیما یخص قانون المنافسة الذي یتم على أساسه تسطیر الخطوط  ،عدة مناح هنا فيتأثیر الیتحدد 
فسة في أي قطاع مهما كان شكله، من تحدید للنشاطات المسموحة والمحضورة وتحدید العقوبات العریضة للمنا

   حتى أن البعض یعیب على هذا التداخل –وغیرها وهو في ذلك یتقاطع في بعض النقاط مع سلطة الضبط 
    تالءم مع ذلك فإن سلطة الضبط خصت قطاع الهاتف المحمول بقواعد وقوانین بما ی -  في االختصاصات

  1:عنها تأثیرات أهمها جـــونت ،مع خصوصیته مقارنة بباقي قطاعات االتصال
  

     دد ـــــتحدید طبیعة المنافسة فسلطة الضبط هي المخولة بتحدید مدى قـابلیة القطاع الستیعاب منافسین ج -
ثالث منافسین ومنه إلى بما یعني أنه بموجبها انتقل القطاع من االحتكار التام إلى المنافسة االحتكاریة 

 .هي التي أقرت شروط المناقصات التي تم على أساسها اختیار المنافسین  كما أنها ،منافسین
        تحدد مجال نشاط المنافسة وذلك ألن القوانین التي وضعتها سلطة الضبط هي التي تلزم المنافسین -

 .توسیع شبكات نشاطهم وفق رزنامات زمنیة محددةبفي القطاع 
یظهر تأثیر الدولة كذلك على حصیلة أرباح المنافسین في القطاع نظرا القتطاعها جزء من األرباح في شكل  -

 .ضرائب أو رسوم أو تسدید اإلشتراكات
    تأثیرها الرقابي الذي یسمح من خالل التقاریر الدوریة التي تعدها بالكشف عن أي اختالالت أو تجاوزات  -

 .  قد تصدر عن أي متعامل مما یزید من الشفافیة وتقلیل احتمال التجاوزات
إن دور سلطة الضبط یصل إلى حد تحدید طبیعة التوریدات من التجهیزات اإللكترونیة التي تتطلبها العملیة  -

 .اإلنتاجیة للمنافسین في القطاع كمحاولة منها لحمایة المستهلكین
إلى إدخال ) 2Gاالتصال الرقمي (وجیا المعتمدة فاالنتقال من الجیل الثانيتأثیرها یظهر أیضا في التكنول -

 .كان بإشراف منها )3Gاالتصال الالسلكي الرقمي عریض النطاق (الجیل الثالث 
  

                                                             
مساهمة لتحدید التأثیرات على قطاع الهاتف المحمول     : الدولة بین المنظم والمنافس في القطاعبن بریكة عبد الوهاب وحبه نجوى،   1

داریة، العددفي الجزائر ٕ   .89 -88، ص2014ئر، ، جامعة بسكرة، الجزا15، مجلة أبحاث اقتصادیة وا
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  1:بین المتعاملین لضمان المنافسة النزیهة بینهم من خاللیضاف لما سبق، التأثیر على التوصیل البیني 
 .المرجعیة للتوصیل البیني المحددة من طرف المتعاملین المصادقة على الفهارس -
 .التنظیم الساري المفعول عن طریقمتابعة التوصیل البیني واحترام المتعاملین للقواعد المحددة  -
 .حل النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني -
 .توجیه األسعار نحو التكلفة -
 .تأطیر األسعار من قبل سلطة الضبط -

  

به یمیل  والسوق قد یأخذ صبغة سلبیة حسب الباحثین في المجال، كون النظام الذي تعملدور الدولة  
من التكیف  إلى الحد من المنافسة ألنه یؤثر على مرونة المؤسسات وألنه ال یسمح بتمكینهافي بعض األحیان  

   2.مع تطورات السوق خاصة بالنسبة للمتعامل موبیلیس
  

  الصعب معاقبة المتسببین في التجاوزات كما حدث مع المتعامل جیزيالدور االستشاري قد یجعل من 
و ـــأل المنتوج ته، حیث أطلق هذا األخیرحصول على رخصللالذي تجاوز العدید من بنود االتفاقیة المبرة معه 

: بأنیتعلق به سلطة الضبط الذي أظهر بیان لو  2004،3كثاني منتوج للدفع المسبق سنة " Allo OTA" اــأوتی
 وجود خطر یهدد المنافسة، وبـینت بأنه في حال استمرار إلى وضعیة السوق أفضتالتي أجریت على دراسة ال

صالح  إلى االحتكار الذي یتنافى واألهداف المرجوة من عملیة  ال محالة إلى العودة هذا المنتوج فإنه سیؤدي
في صالح تطویر القطاع وال في صالح  القطاع وفتحه للمنافسة، فوضعیة كهذه على المدى الطویل لیست

           ورغم اللجوء إلى التحكیم الدولي 4.في صالح المستهلكین المتعاملین الذین استثمروا الكثیر وال حتى
     .إال أن المتعامل استمر في تقدیم منتوجه

 

دولي لعدة مرات تغیر ملكیة المتعامل جیزي والتوجه إلى التحكیم والقضاء الوالتجاوز األخر حدث ب
      التي یحصل علیها المتعامل تعتبر رخصة شخصیة ال یمكن للمتعامل التنازل علیها  الرخصةفولسنوات، 

ومن ناحیة أخرى القانون  وفي حال حدوث ذلك للدولة الحق في سحب الرخصة نهائیا، ها لطرف آخر،أو بیع
لكن ما حصل فعال هو بیع جیزي  .49/51: الجزائري یلـــزم أي مستثمر أجنبي بالشراكة الوطنیة في ظل القاعدة

                                                             
1 ARPT, L’interconnexion en Algérie, les bases principaux de l’autorité, Arpt info, N°3, Algérie, 2005, 
p1.   
2 Z . Flissi, Op.Cit, p15.  
3 Vimpelcom, Annual report 2012, 2012, p10.  

  .1، ص 2007، الجزائر، حول ألو أوتیا والالسلكیةبیان سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة سلطة الضبط،  4
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   ، إال أن المتعامل استفاد من الفجوة القانونیةوعلیه كان یفترض إلغاء رخصة المتعاملإلى مساهمین آخرین، 
نما الشركة األم بكل فروعهاألن الفرع جیزي الجزائر لیس هو م ٕ وقد لجأ المتعامل الجدید فامبلكوم  .ن تم بیعه وا

من جیزي والباقي  50إلى التحكیم الدولي، استمرت المفاوضات إلى أن تم االتفاق على امتالك الجزائر لـــ 
في مختلف على أن یبقى المتعامل الجدید بنفس االسم التجاري وبقاء خضوعه للقانون الخاص  لفامبلكوم،
  . تعامالته
  

تأثیر الدولة والسوق یظهر بشكل كبیر في المنافسة في القطاع من خالل المتعامل موبیلیس الذي یعتبر 
وعلیه فقد تحمل تكالیف تعود في إطار االحتكار التام نشأ من خالله المنافس العمومي التاریخي، ألن القطاع 

تستفید من میزة الداخل األول للسوق إال تبعیة موبیلیس للمؤسسة األم كما كان یفترض أن  إلى التعریف بالمنتوج
ا كبیرا قبل وبعد فتح المجال للمنافسة، وهو ما استفاد منه بالتحدید المنافس أو المتعامل األول جیزي، ر حملته تأخ

المتعامل قد جاء قرار فتح رأس مال اتصاالت الجزائر من طرف رئیس سلطة الضبط حتى یتسنى لهذا لذلك ف
وعلیه فإن استراتیجیات التي تعتمدها موبیلیس كلها تبقى خاضعة للتأثیر        1.تحقیق مستوى تنافسي جید
 اـطرفباعتباره دور الدولة والسوق أن یحققه كمحاولة لضمان المنافسة في القطاع : الذي یسعى الشرط القاعدي

  :یلي وعلى المنافسة في القطاع ما على موبیلیسممیز خالل فترة الدراسة كتأثیر لهذا الشرط ال. فیها
      
یعتبر أول خیار استراتیجي اعتمدته استجابة للمنافسة هو أخرجة موبیلیس بفرع مستقل به، حیث حققت   -

هذه اإلستراتیجیة للمؤسسة القدرة على التركیز على نشاطها والتحكم فیه بشكل أفضل ما جعلها تستفید بشكل 
  2.البشریة وغیرها والتحكم الجید في هیاكلهاأفضل من مواردها 

ر بطاقات الشحن الخاصة بها في مختلف الوكاالت التجاریة یتمیزت موبیلیس عن باقي منافسیها بتوف -
ا بعد أن أصبحت ر ا كبیقالتصاالت الجزائر وهو ما ال یتوفر لغیرها من المتعاملین إال أن ذلك لم یعد یمثل فار 

 . كافة األكشاكبطاقات الشحن متوفرة في 
استفادت موبیلیس بحكم طابعها العمومي وارتباطها مع المؤسسات الوطنیة من الشراكة مع برید  -

الموجه ألصحاب الحساب " MOBI POSTE"الجزائر بتوفیر منتجات تختلف عما یقدمه منافسوها وتتفرد به وهو 
  3.البریدي الجاري

                                                             
  .15/06/2014: بتاریخ المستشار التسویقي لمؤسسة موبیلیس، مع مقابلة أجریت 1
، مجلة أبحاث حالة مؤسسة الجزائریة لالتصاالت موبیلیس: الخیارات اإلستراتیجیة لمواجهة المنافسةبن بریكة عبد الوهاب وحبه نجوى،  2

داریة، جامعة  ٕ   .11، ص 2007بسكرة، الجزائر، اقتصادیة وا
3 ATM, Mobilis le journal, N°1, Algérie, 2007, p4.  



 تأثیرات الشروط القاعدیة للصناعة على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر: ثانیا          الجانب التطبیقي    : الجزء الثاني
 

163 
 

وااللتزام وهو ما زاد من الموثوقیة ووفاء المشتركین  الطابع العمومي للمؤسسة أعطاها صبغة االنضباط
للمؤسسة وهو األمر الذي أثر على المنافسین اآلخرین الذین صاروا یروجون لفكرة المؤسسة المواطنة والمشجعة 

 .لمختلف الفعالیات الوطنیة للترویج لمنتجاتهم
 

كون موبیلیس تابعة للدولة فإن ذلك لم یسمح لها باالستفادة من الفراغ القانوني الذي استفاد منه منافسوها 
مما حصرها ولفترة  "CARTE SIM"في القطاع في المرحلة التي لم تكن هناك رقابة كبیر على بیع الرقاقات 

 .طویلة في خدمات الدفع القبلي وأخرها في الدفع المسبق
 

لقد تأثرت موبیلیس سلبا بالعدید من األحكام نظا لكون المؤسسات االقتصادیة العمومیة تخضع لقوانین 
       خاصة تختلف عن تلك التي یتعامل بها منافسوها في القطاع ألنهم یتمتعون بمرونة أكبر إذا ما قورنوا 

ارجیة أو ما یتعلق باإلشهار واإلعالن  مع المتعامل العمومي موبیلیس كتلك الخاصة بعقد الصفقات مع أطراف خ
، مما تسبب لها في تأخیرات كبیرة في تنفیذ "ANEP "الذي یقتضي التعاقد مع الوكالة الوطنیة للنشر واإلشهار

ل            بتركیزهم باقي المنافسینوتسبب في إحداث نقطة ضعف لموبیلیس استفاد منها  1أنشطة االتصا
 .استراتیجیاتهمفي اختیار  علیها

  

 الدولة تتدخل في سوق الدولة والسوق تأثیرات عدیدة على اعتباره: القاعدينتج عن تأثیرات الشرط 
مختلفة فقد یكون بشكل مباشر  وفق آلیاتك تؤثر لفي نفس الوقت فهي بذ منافسكمنظم و الهاتف المحمول ك

مستقبال بعد بروزها كشریك مالك للمنافس  وما یتوقع أن یحدث(لوكات التنافسیة للمنافس موبیلیس على الس
     ومنه تظهر ردود أفعال تنافسیة للمتعاملین اآلخرین أو من خالل التأثیر على المنافسة في القطاع) جیزي

وكذا من خالل التأثیر على الشروط القاعدیة األخرى  م التنظیمیة المختلفة الخاصة بهامن خالل القوانین واألحكا
أو حتى من خالل الشبكات التي یتقاطع فیها هذا القطاع ...) ، الموقع الجغرافي، حواجز الدخولالتكنولوجیا( 

    على المنافسة مع القطاعات االقتصادیة األخرى، وعلى الرغم من وجود العدید من المآخذ التي أثرت سلبا 
     مسؤولة عن تنظیمه ورقابته في القطاع والتي تعود في بعض األحیان راجعة إلى حداثة القطاع واألجهزة ال

أو الرتباط بعض القضایا بأبعاد سیاسیة أو لتداخل المهام بین أطراف مختلفة، إال أن السمة الطاغیة لهذا الشرط 
  . على المنافسة في القطاع بشكل عامخالل فترة الدراسة هي الـتأثیر اإلیجابي 

 
 
 

                                                             
1 Z . Flissi, Op.Cit, p20.  
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I -3-  الظواهر الظرفیــــــــــةتأثیر:  
 

تفرع موبیلیس عن اتصاالت : تتمثل أهم الظواهر الظرفیة التي حدثت خالل فترة الدراسة أساسا في
كأس الجزائر ودخول المتعاملین إلى القطاع، توقیف التعامل بالشرائح غیر المعرفة، تداعیات نتائج تصفیات 

  .كرة القدم على المتعاملین وتغیر ملكیة المتعامل جیـــــزيالعالم ل
 

التعدیـــــــالت التي ظهرت في قطاع الهاتف المحمول والتي حدثت نتاجا لإلصالحات التي مست 
     تكنولوجیات اإلعالم واالتصال ككل تعتبر ظاهرة ظرفیة مهمة إذ أنه من خاللها تم إعادة هیكلة القطـــــاع 

عادة ا انات جدیدة كسلطة الضبط وككل ونجم عنه عدة تغیرات في قطـــاع الهاتف المحمول فنجد أنه ظهرت كی
صیاغة رخصة المتعامل التاریخي لیأخذ صفة مستقلة كمتعامل في القطاع وفتح باب المنافسة ألول مرة  تالها 

لقد تم تعدیل القطاع والسماح بدخول المنافسین مراعاة لمتطلبات . بعد ثالث سنوات دخول المتعامل الثالث
  .أن القطاع كان في بدایاتهخاصة و  ،السوق والمتعاملین لذلك

 

اعتمد المتعاملون ولفترة طویلة على بیع الشرائح غیر المعرفة خاصة تلك التي تباع على مستوى األكشاك 
والمحالت المختلفة وقد ظهر ذلك جلیا في المنتجات القبلیة إلى أن جاء قرار سلطة الضبط بمنع وتوقیف خدمة 

من إجمالي مشتركي الدفع المسبق كلهم مجهولون  15إلى  10: هذه المنتجات ألنها أحصت ما نسبته
اتخذت سلطة الضبط هذا اإلجراء لرفع مستوى األمن والضمان للمشتركین ولغیرهم من أفراد المجتمع  1.الهویة

كآخر أجل  2008وعلیه قامت بتبلیغ المتعاملین الذین بدورهم عملوا على إعالم مشتركیهم وحدد نهایة أفریل 
رغم أن هذه الوضعیة    .هویة المشتركین غیر المعرفین حتى یتم ضبط القطاع بالشكل الرسمي المالئم لتحدید

قد تبدو بأنها تحد من المنافسة ألنها تقلل من نشاطها إال أنها في الحقیقة تعتبر ضمانا أكبر لحقوق المتعاملین 
  .  ني الصحیحوالمشتركین على حد سواء، ألنها تضع المنافسة في إطارها القانو 

 

الظـــــرف الوحید الذي لم یكن متوقع ولم یكن مقصود من بین الشروط الظرفیة التي مرت على قطاع 
- 2009لكرة القدم بین سنتي الهاتف المحمول في الجزائـــر خالل فترة الدراسة هو تداعیات تصفیات كأس العالم 

مع المصري ) الوطني(الجزائـــــــــري: أین تحولت المقابالت وبالخصوص النهائیة التي التقى فیها الفرقین، 2010
 وما صاحبها من سلوكات مختلفة بین الطرفیـــــــن والجـــــزء الذي یتعلق بدراستنا یبرز في كون المتعامل جیــــزي 

مثل للكثیــــر من المشتركین جهة الخصم وقد انجر عن ذلك والذي ی هو المتعامل المصري الوحید في هذا القطاع
                                                             

1 www.telecom&nticafrique.com.                               22/10/2014:أطلع علیه في.                               
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فعلى إثر ذلك تحول الكثیر من المشتركین من هذا المتعامل إلى المتعاملین اآلخرین،      .الكثیر من التداعیات
وهو األمر الذي یفسر انخفاض رقم أعماله خالل تلك الفترة، كما أنه تم تخریب بعض مقراته، مما نتــج      

   1.عنه حسب ما صرح به هذا متعامل إلى ظهور بعض الشرائح غیر المعرفة
 

مع الشركة ذات المسؤولیة  د تلیكومـــــوینیعد تحول ملكیة المتعامل جیزي الذي جاء خالصة اندماج 
ـد بلــــ 22لتكوین سادس أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حیث عدد المشتركین في  فامبلكومالمحدودة 

  51.7وعلیه أصبحت فامبلكوم مالكة من خالل ویند تلیكوم  2012ملیون مشترك في  212مع أكثر من 
ما یعني أن جیزي أصبحت ملكا لفامبلكوم وهو ما یتعارض مع شروط حصول  100.2من أوراسكوم تلیكوم و

أي متعامل على رخصة الدخول إلى قطاع الهاتف المحمول في الجزائر، ألن ذلك یعني تغییر صــــاحب 
حسب القوانین المعمول بها في الجزائر والتي تم بموجبها حصول المتعامل  - الرخصة ما یستدعي إلغاء الرخصة

ـــط ، لكن ذلك لم یحدث نظــــرا لكون أوراسكــوم باعت المجموعة كاملــــة ولیس الفــــرع جیــــزي فقــــ-  رخصته على
ا باستفادتها من ثغرة قانونیة بالنظـــر لعدم ورود هذه الحالة في القـــــانون الجزائري، وهو ما جعل موقفها قویــــ

بین  على أن تصبح جیزي ذات ملكیة مشتركـــــة 2014م االتفاق أخیرا صیف وبعــــــد العدیـــد من المفاوضات ت
فترة  2013 – 2009الفترة ما بین جیزي ویعتبر المتعامل . فامبلكوم والجزائر كمحاولة لضمان استقرار القطاع

  3.انسداد وحصار لنشاطه مورست علیه بسبب مشاكله القانونیة
 

       الشروط المقصودة أرید : ، شروط مقصودة وغیر مقصودةصنفینالشروط الظرفیة یقسم إلى تأثیر 
لصالح  - جیزي-بها تحسین تنافسیة القطاع والمتنافسین فیه، أما الشرط غیر المقصود فقد أثر سلبا على منافس

 . المتعاملین اآلخرین ومع ذلك یمكن القول بأنه لم یؤثر على تنافسیة القطاع ككل
 
  
  
  
 
 
 

                                                             
: ، بتاریخجیزيلمؤسسة )  Value based management Senior manager( المدیر األول لإلدارة على أساس القیمةمقابلة أجریت مع   1

16/06/2014. 
2 www.djezzy.com.                                                        22/10/2014:أطلع علیه في.                               

: ، بتاریخجیزيلمؤسسة )  Value based management Senior manager( المدیر األول لإلدارة على أساس القیمةمقابلة أجریت مع   3
16/06/2014. 
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II -  رضـــالعتأثیـــر: 
 

یتحدد جانب العرض من الشروط القاعدیة للهاتف المحمول في الجزائر بعدة عوامل تؤثر في المنافسة  
طبیعة المنتوج، طبیعة : ، وأهم الشروط التي سیتم التعرض لتأثیراتهافي القطاع بأشكال وآلیات مختلفة

  .المؤسسات، حواجز الدخول، هیكل التكالیف، التكنولوجیا، المدخالت
  

II -2 -  طبیعــــة المنتـــوجتأثیر:  
  

على وجه        لهاتف المحمول تكنولوجیات اإلعالم واالتصال تتمیز عن غیرها من القطاعات وا
فاالتصال عبر الهاتف المحمول رغم أنه یصنف ضمن المنتجات . یمتازان بخصوصیة كبیرةفهما التحدید 

 الالمادیة إال أنه یأخذ بعض المواصفات من المنتجات المادیة، فنجد أن الشرائح یمكن تخزینها ولفترة طویلة 
ولة والشـــــرائح وحــــدها تتطلب النقـــــــل أنها كلها قــــــابلة للنقـــــــل بسه ، ضف إلى ذلككما هو الحال بالنسبة للرصید

 إذ یكفي لتحویله القیام بعملیة أو تطبیق إلكتروني بسیط ومحدد،  ذلك،فهو ال یستدعي  أمـــــا الرصیـــد المادي
من االتصال عبر  ن االستفادةكما یمكن أیضا تقدیم خدمات الهاتف المحمول في غیاب المشترك بمعنى أنه یمك

: المحمــــول دون وجود تواصـــــل مباشر بین المؤسسة التي یمثلها المتعامل أو من یمثله من خــــــــالل الهاتف
نقـــــاط البیـــــــع، األكشاك العمومیة، وغیرها من جهة وبین المستهلك النهــــائي الذي یمثله المشتــــــــرك من جهة 

اشر عند إنتــــــاجها فهي قد تمتــــــــد إلى سنتیــــــن كاملتین أي یبقى المشترك أخرى، فهي ال تستلزم االستهالك المبـــــ
     محتفظا برصیده في ظل هذه المــــدة أما الشرائح فهي تبقى مدى الحیاة إال إذا لم یتم استغاللها بأي شكل 

     في هذه الحالة  1.أشهر إرسال أو استقبال، مهاتفة أو رسائل نصیة أو غیرها خالل ثالثة: من األشكال
      یحق للمتعامل إلغاء عقد استفادة المشترك، وقد تم تمدید هذه المدة إلى خمسة أشهـــر وهذا اإلجراء محدد

من أعادة بیع الشرائح غیر المستغلة من قبل المشتركین لفترات  یستفید المتعاملونلمن قبل سلطة الضبط 
 . طویلة

  

          ن كانتإ حتى وف BTSتتطلب وجود شبكات مرتبطة باألساس بالرادارات وطبیعة المنتوج التي 
التي تستلزم وجود  هذه الشبكات أقل تعقیدا من صناعات الشبكات األخرى، كالسكك الحدیدیة والكهرباء والغاز

إدارتها وفق نظم محددة إال أن الهاتف المحمول یعتمد على الفضاء  قنوات وشبكات ربط كاملة یتم تثبیتها و

                                                             
 .15/06/2014: بتاریخ المستشار التسویقي لمؤسسة موبیلیس، مع مقابلة أجریت  1
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أوسع لتنظیم المتعاملین لشبكاتهم بحریة أكبر من صناعات الشبكات األخرى  ما یفتح مجاالمالهیرتیزي لالتصال 
واجد مما یسمح ألي متعامل بالت 1،قانونیة أو شروط ضوابطوسهل علیهم التوسع والتعدیل في الشبكة دون وجود 

  .في أي مكان یرى بأنه أفضل لتقدیم خدماته حتى في وجود المتعاملین اآلخرین في نفس الموقع
  

االتصال بالهاتف المحمول یتضمن خدمة أساسیة وهي االتصال الصوتي وخدمات ملحقة هي الرسائل 
الخدمة بالنصیة ومتعددات الوسائط واالنترنت، لذلك فإن االهتمام األكبر من قبل أغلب المتعاملین كان 

بدیل متطور عن الهاتف  ألنه –خاصة في بدایة ظهور القطاع في الجزائر ألنه األسهل في التعامل  ،األساسیة
الخدمة أن المتعامل موبیلیس لجأ إلى تقدیم خدمة الرسائل النصیة بشكل مجاني لتنشیط هذه حتى  - الثابت

التطورات السریعة التي شهدها القطاع استوجبت اهتماما . 2004ونشر ثقافة استخدماها لفترة طویلة حتى سنة 
كمحاولة لجذب ي منافستها على هذا الجانب منذ دخولها أكبر بالخدمات اإلضافیة، وقد ركزت أوریدو ف

. المشتركین المهتمین بالخدمات الملحقة خاصة تلك التي تتطلب تكنولوجیا أكثر تطور من االتصال العادي
اهتمام المتعاملین بالخدمات الملحقة بعد اتساع مجال استعمال الوسائط المتعددة والتطبیقات المتطورة  تعاظم

      .ت المعلومات لدى المشتركینوتكنولوجیا
  

تبقي خدمة الهاتف المحمول على خاصیة عدم قابلیة المقارنة إال بعد التجربة واالستعمال كما أنها قابلة 
بالبث والذبذبات والفضاء الهیرتیزي  انظر الرتباطهبال) سنوضح ذلك الحقا(للتنمیط، وتأثرها بالموقع الجغرافي

واعتمادها على الرادارات ما یجعل الخدمات شدیدة التأثر بتغطیة الشبكة التي تؤثر على الخدمات المقدمة 
    لذلك نجد أن المتعاملین یركزون على تقدیم  -في الطرقات - بتصنیفها إلى داخل المدن وما بین المدن

هذه األخیرة التي تعرف اهتماما  الطلب وكثافته العالیة مقارنة بما بین المدن األفضل داخل المدن نظرا لزیادة
  .شبكات الهاتف المحمولأقل وهو ما یفسر ضعف جودة 

 

 )المسبق(الدفع القبلي: إذ أنها تتفرع باألساس إلى ،طبیعة المنتوج تتحدد أیضا من التقسیم األساسي لها
یة یتمیــــــز بها عن اآلخـر فاألول یقتضي شحـــــن الرصید أو التعبئــــة والدفـــــع البعـــدي ولكل منهما خصوص

ة        ـــــبدای .خالل فترات محددة ترةالهــــاتف المحمول أما الثاني فیعتمد على الفو خدمات لالستفـــــــــادة من 
الهاتف المحمول في الجزائر كانت من خالل الدفع البعدي فقط الذي كان منحصرا في فئة محددة من المشتركین 
إلى أن دخل المتعامل جیزي الذي ركز على العكس من سابقه موبیلیس على الدفع القبلي، فبعد سنة من دخولها 

                                                             
 .15/06/2014: مع نائب مدیر التطویر والهیاكل القاعدیة بــوزارة االتصال، بتاریخمقابلة أجریت   1
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ساهم الدفع المسبق      . ارتــزي كــجیبعد  وـــأل كانت قد أطلقت ثاني خدمة للدفع القبلي 2004أي في سنة 
 اولتكلفته ة الحصول على الشریحة واستغاللهافي تغییر القطاع بانتقاله إلى فئات استهالكیة أوسع لسهول

وزاد  المنخفضة، وهو األمر الذي دعى المتعاملین الثالث إلى تنویع تشكیالتهم بشكل أوسع في الدفع المسبق
  .ها مقارنة بالمسبق وصار الطابع الممیز لقطاع الهاتف المحمول في الجزائرمن رقم أعمال

  

مهما تكن طبیعة الدفع قبلي أو بعدي فالخــــــدمة األساسیة التي یقدمها الهاتف المحمول تبقى االتصال  
المحـــدد بالمهــــاتفة أما الرسائل النصیة والتطبیقات األخرى مهما كان شكلها فهي تعتبر خدمات ملحقة للخدمــــة 

رغم التطور الكبیر الذي  – GSMالصوتي خاصة في معیارأو المنتـــــوج األساسي الذي یبقى محددا باالتصال 
ویختلف األمر مع الجیل الثالث الذي یمتد إلى االتصال  والمحدد بالجیل الثاني الذي تختص به دراستنا -عرفه

  .الصوتي والمرئي
  

طبیعة الهاتف المحمول على اعتباره منتوج تابع لالتصاالت وبنقل المعلومات سهل من انتشاره وتقبل 
     التي تظهر علیه من قبل المنافسین والمشتركین ونشط لدیهم الحاجة إلى طلب األفضل، األمرالتطورات 

       .مستوى المنافسة في القطاع الذي وفر للمتعاملین أوجه كثیرة لتمییز منتجاتهم وتنویعها ما زاد من رفع
صناف محددة من خدمات الهاتف أویتم ذلك بآلیات مختلفة فطبیعة المنتوج تؤثر على طبیعة الطلب على 

      وعلى طرق الشراء  على التكنولوجیا،على طبیعة المؤسسة، و ، )الدفع القبلي( لمحمول على حساب غیرهاا
مع التركیز على أن هذا الشرط  تؤثر على المنافسة في القطاع بشكل أو بآخرالتي بدورها ) نتطرق لها الحقا (

    . ألنها ساهمت في توسیع مجال المنافسة وتنشیطها وزیادة شدتها أثر إیجابا
  

II -3 -  طبیعة المؤسساتتأثیر:  
  

المنافسة تؤثر طبیعة المؤسسات كشرط من الشروط القاعدیة لصناعة الهاتف المحمول بعدة أشكال على 
، فحسب الشروط المحددة لمناقصة الحجم ورأس المال یتطلب هذا مؤسسات كبیرةقطاع فنجد أنه باألساس  ها،فی

ملیار دوالر  3رأس مال المؤسسة المترشحة للمناقصة یساوي أو یفوق یكون البد أن فإنه دخول المتعامل الثاني 
ارس ــفي البورصة أو للمؤسسة األم المالكة لها في مدر ــأو أن یكون رأس مالها المق 2001أمریكي نهایة 

وفیما یتعلق بالمناقصة التي تلتها فقد تحدد رأسمال  1ملیار دوالر أمریكي، 10على األقل أكثر من  2001

                                                             
1 ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la deuxième licence de la téléphonie mobile de 
norme GSM, Op.Cit, p3.  
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        أو أن یكون رأس مالها المقدر في البورصة  2002ملیار دوالر أمریكي على األقل نهایة  1الشركة بــــ 
أما المدفوعـــــات التي یقدمها المتعامل  1.ملیار دوالر أمریكي 2یتجاوز  2003ة األم نهایة جوان أو للمؤسس

الحاصل على الرخصة كضمان مقابل حصوله الرخصة، فرغم أنها تقسم على دفعات إال أنها تبقى مرتفعة حیث 
أما الوطنیة لالتصاالت  2أمریكي، ملیون دوالر 368.5بــــ  2001تحدد الشطر األول الذي دفعته أوراسكوم سنة 

كما تتمیز طبیعة االستثمار في حــــد ذاته بارتفــــــــــاع   3.ملیون دوالر أمریكي 210.5فقد دفعت لنفس الغرض 
، وهو األمــــــــر الذي جعل مؤسسة باالستثمارات التي تتطلبها هذه الصناعةالتكالیف الثابتة األخرى التي تتعلق 

تتنازل عن فرعین تابعین لها في دولتین مختلفتین لتوجه استثماراتها للدخـــول إلى الجزائر  تیلیكوم كومبحجم أوراس
  4.من خالل فرعها جیزي

 

یوصلنا إلى إمكانیة استفادة الفروع الممثلة للمتعاملین  فروع من مؤسسات كبرىالثالث كون المتعاملین 
حالتین سواء كانت الفروع األخرى تنشط في نفس المباشرة وهذا في الثالث من باقي الفروع أو من المؤسسة األم 

، إذ نجد أن موبیلیس استفادت من بعض محاذیة أو مكملة للهاتف المحمول الصناعة أو في صناعات
       كبرید الجزائر  فروعهاالتسهیالت التي ورثتها من اتصاالت الجزائر ومن سهولة عقد اتفاقات مع باقي 

من الخبرات والتسهیالت التي تقدمها اآلخرین  واستفاد المنافسین .موبیبوستالتي ظهرت من خالل المنتوج 
 -الكبیرة مقارنة باتصاالت الجزائر –مؤسستهم األم أو فروعها باعتبار أن االتفاقات المبرمة بین هذه المؤسسات 

عقد االتفاقات باإلضافة إلى خدمات التجوال یكون لها قوة تفاوضیة عالیة ما قد یحقق لها مكاسب أكبر في 
    .على حساب موبیلیس بالتالي فطبیعة المؤسسة من هذه الناحیة تعطي فرص أعلى لهذین المنافسین

  

طبیعة ملكیة المؤسسة تحدد أیضا طبیعة القانون الذي تخضع له وهو ما تناولناه سابقا في إطار تدخل 
  .الدولة

في بدایة باالستقاللیة  تكن تتمتعطبیعة القرار واتخاذه تتأثر هي األخرى بطبیعة المؤسسة فموبیلیس لم  
نشاطها وقد تحقق ذلك نسبیا في إطار إصالحات القطاع وهو السبب الذي یعتبره مسؤولوها في انخفاض أدائها 

                                                             
1 ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la troisième licence de la téléphonie mobile de 
norme GSM, 2004, p3.  
2 ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la deuxième licence de la téléphonie mobile de 
norme GSM, Op.Cit, p13.  
3 ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la troisième licence de la téléphonie mobile de 
norme GSM, Op.Cit, p14.  

  . 19/06/2014: مقابلة أجریت مع المدیر االستراتیجي لمؤسسة جیزي، یوم 4
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بأنها لحد الیوم لم تتمتع بعد باالستقاللیة وهم یعتبرون  آنذاك رغم اعتبارها الداخل األول للسوق،وتنافسیتها 
رادة ا المطلوبة في اتخاذ القرار رغم كونها قانونیا فرعا مستقال بذاته الرتباطها بخصوصیة المؤسسة العمومیة و

بالنسبة لجیزي واألوریدو فاألمر مختلف ألن كال منهما . مما یتسبب في خفض مرونتها اإلستراتیجیة 1الدولة،
باستقاللیة أكبر في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة المناسبة لها دون الحاجة إلى العودة إلى المؤسسة األم تتمتع 

ألنه باألساس تتعامل هذه المؤسسات ضمن دول مختلفة ومجاالت متنوعة مما یزید من مرونتها اإلستراتیجیة، 
   .لتسییر في جیزي بعد امتالكها لهاوالدلیل على ذلك هو إبقاء فامبلكوم على نفس اإلدارة ونفس نمط ا

  

طبیعة المؤسسات أثرت على تحدید المنافسین وعلى القانون الذي یتعاملون به وعلى طبیعة اتخاذ القرار 
  . بالتالي المرونة اإلستراتیجیة والمكاسب التي یمكن أن یحققها أي من المنافسین في قطاع الهاتف المحمول

  

II -4 -  عوائق، موانع( والخــــــروج الدخـــــولحـــواجـــــز تأثیر:(  
  

مع غیرها من الشروط القاعدیة لهذه الصناعة فهي ذات  قطاع الهاتف المحمولإلى دخول ز حواجتتداخل 
          وغیرها، ورغم أن القطاع یعتبر جذابا للمستثمرین ،)شرط الدولة والسوق( قــــانونیة مـــالیة، تكنولوجیة،: أبعـــــــــاد

  : ، ورغم المنافسة الشدیدة فیه حیث نجد أن- وهــــــــــو مــــا أظهرته المناقصات المتعلقة بدخول متعاملین  –
     58.91عربیا على أساس الدول األكثر تنافسیة في الهاتف المحمول بمعدل  10الجزائر احتلت المرتبة 

    تمنع دخول ةحواجز عدید إال أننا نجــــد أن لهذا القطاع 74.562في حین تصدرت السعودیــــة الترتیب بـــــ 
       المطلوبة لمثل  تإلیـــــه، فمن ناحیة توجد الحواجر المتعلقة بحجم االستثمارا أو خروج المتعاملین منه و

المرشح للدخول ناشط یضاف لذلك أن یكون المتعامل  )سبق اإلشارة لذلك(التي تعد استثمارات كبیرة  هذا النشاط
من التكنولوجیا والتتبع  يفي مجال الهاتف المحمول قبـــــــل دخوله السوق الجزائریة، كما تتطلب أیضا مستوى عال

المستمر لمستجداتها، واألهـــــــم من كل ذلك الخضوع لمناقصة وبتحكیم دولي للحصول على رخصة لالستغالل 
الدخول من خالل . ن یتم فتح مجال لدخول متعامل جدید في هذا القطاعبعد أ وللدخول إلى السوق الجزائریة

  . إنما هو األسلوب المعتمد في كل الدول الحصول على رخصة استغالل لیس حكرا على الجزائر و
 

ا مرتبطة بنفس حواجز الدخول أي صعوبة ـحواجز الخروج هي األخرى تعتبر جد مهمة وهي عموم
     وسحب االستثمارات ألنها استثمارات كبیرة ویصعب استرجاعها أو بیعها بسهولةاالنتقال من هذا النشاط 

                                                             
  . 15/06/2014: بتاریخ المستشار التسویقي لمؤسسة موبیلیس، مع مقابلة أجریت 1

2 www.mptic.dz.                                              20/09/2014:أطلع علیه في.                               
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عدا عن أن التنازل عن االستثمارات یترتب علیه عقوبات ألنه یتعارض مع دفتر الشروط الذي سبق للمتعاملین 
سنة  15یتحــــــــدد بــــــ االتفــاق علیه إثر حصولهم على الرخصة إال في حالة انتهاء مدة العقد أو االتفاق والذي 

  .من تاریخ الحصول على الرخصة
  

حواجز الدخول أثرت بعدة أشكال على قطاع الهاتف المحمول فهي منذ البدایة أثرت على طبیعة المنافسة 
انتقلت من االحتكار التام إلى االحتكار القلة، كما یمكن القول بأنها أثرت  كفیه كونها تحدد عدد المنافسین لذل

       نوعیتهم على أساس أن اختیارهمن من جهة ومن یمنذ البدایة على شدة المنافسة من ناحیة عدد المنافس
فادة من عدم حواجز الدخول تسمح لكل متعامل باالست. م بموجب مناقصة دولیة وهم أصحاب األفضلیة فیهاــــت

دخول أي منافس محتمل إال بعض مضي ثالث سنوات من بدایة نشاطه وهنا البد من اإلشارة إلى أهمیة 
الحواجز القانونیة على وجه التحدید ألنها هي من یضبط القطاع فرغم وجود الحواجز التكنولوجیة والمالیة      

التي تحدد عدد  في حال تجاوز الحواجز القانونیةإال أن تجاوزها ال یعني قدرة أي مستثمر على الدخول إال 
المنافسین وتوقیت دخولهم وهي التي تضبط حركاته داخل القطاع التي تعتمد باألساس على ضمان المنافسة 

الحصول       المشروعة وتحدد أیضا حواجز الخروج ألنه لیس من حق أي متعامل من الخروج إال في ظل 
ا من الناحیة الناحیة النظریة أما من الناحیة الواقعیة فقد استطاعت أوراسكوم الخروج على الموافقة القانونیة، هذ

مع بقاء نفس المتعامل جیزي أي أنه تم دخول متعامل جدید  -تم التطرق لذلك سابقا - وتعویضها بمالك جدید
ص االستغالل      بتجاوز للحواجز القانونیة المفروضة التي تقضي بمنع بیع أو التنازل عن رخوخروج آخر 

  .وذلك محدد مسبقا في اتفاقیات الحصول على الرخص على أي من المتعاملین كما تمنع الخروج
  

أهم حاجز هو الحاجز القانوني الذي یؤثر مباشرة على المنافسة في القطاع       یتضح مما سبق بأن 
ألنها تحصر المنافسة في المتعاملین النشطین في القطاع بالتالي تنخفض  من خالل تحدیده لهیكلها وحتى شدتها

منع دخول ألن هذه الحواجز ت قوة المنافسین المحتملین ویبقى تركیز المتعاملین على المنافسة في القطاع
فس المناحالیین وحالة جیزي تعبر عن حالة تعویض مالك بمالك آخر ألن ال المنافسینجدد أو خروج منافسین 

الحواجز التكنولوجیة والمالیة تؤثر على استراتیجیات المنافسین ألنها تتعلق بمدى قدرتهم     . جیزي بقي نفسه
  .  مكانیة الحصول علیهاإعلى التعامل مع التطورات السریعة في التكنولوجیا ومواكبتها وعلى 
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II -5 -  هیكــــــــــل التكــــــالیــــــفتأثیر:  
 

متعاملي الهاتف المحمول في الجزائر عبارة عن فروع لمؤسسات أم فإن هذه األخیرة تؤثــــر بشكل كــــــون 
حیث نجد أن جیزي     - إن كانت تعمل في ظل نوع من االستقاللیة و -أو بآخر على هیكل تكالیف المتعاملین

  ناعات محاذیة وأخرى بعیدة ولسنوات عدیدة تعتبر كفرع من أوراسكوم تلیكوم التي تتضمن فروعا أخرى في ص
     العالمیة وهي مؤسسة تخضع في تعامالتها لقوانین وشروط البورصات ، )االستثمار في الحدید والصلب(

ما یؤثر على هیكل تكالیفها، واألمر نفسه عندما انتقلت إلى الملكیة المشتركة فیما بعد أین معها مالتي تتعامل 
    أوریدو هي األخرى تتأثر بالمؤسسة . فقط بتكنولوجیات االتصال والتكالیف المتعلقةیبرز التأثر بالمتغیرات 

إن كانت مختصة فقط بالهواتف الثابتة والمحمولة في إطار  األم المرتبطة هي األخرى بتعامالت البورصة و
ع من اتصاالت الجزائر دولي، في المقابل نجد موبیلیس التي تخضع تكالیفها للتأثیر المحلي نظرا العتبارها فر 

التي تنشط في الجزائر فقط في مجال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال لكنها غیر خاضعة لحد الیوم لتعامالت 
ولو بشكل بسیط في ظل  على هیكل تكالیف متعاملي الهاتف المحمول البورصة، كل ذلك من شأنه التأثیر

  .استقاللیة الفروع ویتضح ذلك من سلوكات المتعاملین
 

رغم عدم وجود معلومات كافیة عن هیكل تكالیف متعاملي الهاتف المحمول في الجزائر إال أنه وحسب 
المسؤولین لدى المتعاملین الثالث فإنهم یقـــــرون بأن هیكل تكالیفهم یعرف تركزا للتكالیف االستثماریة، ابتـــــداء 

       تكلفة الهیاكل القاعدیة، المعدات واآلالت،  من االستثمارات االبتدائیة للحصول على رخصة االستغالل، 
 5إذا أخذنا على سبیل المثال التجهیزات الثابتة لقطاع االتصاالت في الجزائر فإننا نجد بأنهاتمثل حوالي  و

مرات التحصیالت اإلجمالیة لذلك فهي تصنف في صنف الصناعات الثقیلة رغم أنها خدمیة بالنظر إلى الحجم 
     مع وجود العدیـــــد من التكالیف المتغیرة التي ترتبط بالید العاملة، التكالیف المرتبطة بالتعامل 1ثماراتهاالكبیر الست

  .مع مقدمي الخدمات، الصیانة، وغیرها
  

مل وفقه إذ أنه یحدد لعهیكل التكالیف مرتبط من ناحیة أخرى بدفتر الشروط الذي البد لكل متعامل من ا
شبكات استغاللهم منذ االنطالق الفعلي لخدماتهم ما یعني أنه البد من مسایرة التكالیف  طریقة معینة لتوسیع

  .للقوانین المحافظة على الصناعة الوطنیة والدولیة منها
                                                             

في العلوم  دكتوراهأطروحة ، التسویق في مؤسسات الخدمات العمومیة، دراسة على قطاع البرید واالتصاالت في الجزائرعبد القادر برانیس،  1
 .61، ص 2007، الجزائر،الجزائراالقتصادیة، غیر منشورة، جامعة 
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خاصیـــــة أخرى تمیز هیكــــــل التكالیف باعتباره شـــرط من الشــــــروط القاعدیة، وهو قــــــدرة المتعاملیــــــــن  
االستفادة من اقتصادیات الحجم أو أثر التكلفة ألن تغطیة شبكات الهاتف المحمول على العكس         على

من الخدمات األخرى یمكنها االستفادة من الزیــــــادة في عدد المشاركین واالتصــــــــاالت إلى حد معین دون اللجوء 
الستفادة من خدمة الربط البیني الذي یعني استفادة مشتركي شبكة إمكانیة ا إضافة إلىإلى توسیــــع شبكتهـــــــــــا، 

معینــــــة من االتصال مع مشتركي شبكة أخرى كما یمكنها االستفادة من شبكات متعاملین آخرین في دول مختلفة 
        ا یشتركانمإن كانت الخدمتین مختلفتین في آلیاتهما إلى أنه من خالل التعاقد في إطار خدمة التجوال و

الستفادة من شبكات الغیر دون ااتفاقات من خالل في تحویل جــــــــزء من التكالیف الثابتة إلى تكالیف متغیرة 
  . اللجوء إلى استثمارات جدیدة بتركیب محطات جدیدة أو رادارات جدیدة لتوسیع شبكة المتعامل

  

ق خاصة ما تعلق منها باإلشهار      هیكل التكالیف یضمن جانبا كبیرا من التكالیف الخاصة بالتسوی
لیة المیزانیة وتنوعها، االذي یعرف منافسة شدیدة من المتعاملین وهو ما یفسر الكم الهائل للحمالت اإلشهاریة ع

نما من خالل التواجد والمشاركة         ٕ لیس فقط من خالل الومضات اإلشهاریة المكتوبة والمسموعة والمرئیة وا
   "Sponsoring"الحصول على رخص الرعایة , الریاضیة واالجتماعیة واالقتصادیة اهراتالتظفي الكثیر من 

ع نشاطهم، فعلى سبیل المثال یأكبر في توس إمكانیةالتي تحمل المتعاملین تكالیف عالیة وبالمقابل توفر لهم 
نفسها على أنها الراعي الرسمي اعتبار أوریدو الراعي الرسمي للفریق الوطني لكرة القدم واجهته موبیلیس بتقدیم 

لمشجعي الفریق الوطني لكرة القدم الذي جعلها تتكفل التام بالمئات من المشجعین لدعم وتشجیع الفریق       
المشاركة في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة تحمل هي األخرى المتعاملین  .من حیث النقل واإلقامة وغیرها

یل بعض الجمعیات الخیریة واالجتماعیة وفي المساهمة ولو بشكل بسیط    تكالیف عدیدة من خالل دعم وتمو 
  .من خالل التوعیة ودعم تكوین الشباب إلنشاء مشاریع خاصة بهم

  

في المنافسة ألن الحصول هیكل التكالیف كشرط قاعدي یسمح للمتعاملین باالنطالق من نفس النقطة 
ل متعامل المنافسة في ظل تكالیف متماثلة نسبیا لضمان على رخصة االستغالل یتم صیاغتها حتى یتسنى لك

تمثل التكالیف االستثماریة الحجم . وجود منافسة عادلة، وینعكس ذلك على التكالیف االبتدائیة في بدایة النشاط
فر ، بالتالي فهیكل التكالیف یو خرىهي األعالیة والتكنولوجیة  التكالیف التسویقیة وتعتبر 1األكبر من التكالیف،

أرضیة متماثلة نسبیا للمنافسین في القطاع ویظهر االختالف في التكالیف المتغیرة التي تعكس القدرة الفردیة لكل 
    اعتماد المتعاملین على إستراتیجیة السیطرة عدم على التفاعل االیجابي، وقد یكون هو السبب في متعامل 

                                                             
  . 19/06/2014: مقابلة أجریت مع المدیر االستراتیجي لمؤسسة جیزي، یوم 1



 تأثیرات الشروط القاعدیة للصناعة على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر: ثانیا          الجانب التطبیقي    : الجزء الثاني
 

174 
 

العكس من المرحلة التي تلت دخول المتعامل جیزي     ألن تكالیفهم الحالیة متقاربة علىعن طریق التكالیف 
    . بالتالي توجه المتعاملون إلى استراتیجیات أخرى ،الذي اعتمد علیها آنذاك، لكن اآلن یصعب ذلك

  

II -6 -  التكنـــــــــولــــــــــوجیـــــــــــــاتأثیر:  
  

المرتبطة باالتصاالت والهاتف المحمول من ضمنها، التكنولــــوجیــــــا تعـــد أساس قیام كل الصناعات 
التطور الكبیر والسریع لهـــــــــــذه التكنولوجیــــــــــا، من حیث بمیز یت هكما أن ،فالقطـــــاع یرتكــــز علیها بشكل كبیر

علیها المتعاملون  تشغیل الشبكة، األجهزة والمعدات وغیرها، وعلى العموم نجد أن التكنولوجیا التي یعتمـــــــد
األنظمة ألنهم في الحقیقة یتعاملـــــــــون مع مقدمي  وأالثــــــالث هي تكنولوجیا قاعدیة سواء المتعلقة باإلجراءات 
ن ین كان ذلك یعود بدرجة كبیرة إلى أن المتعاملا خدمات هم اآلخرین یعتمدون على تكنولوجیات متقاربة و

في إطار الجیــــــل الثاني حسب مــــا اتفق علیه مع سلطة  GSMى التعامل بمعیار الثالث ألزموا ولفترة طویلة عل
    م فتـــح باب المنافسة ـــــالضبط وهو ما یظهر في رخص استغاللهم، أما رخص استغالل الجیل الثالث فقد ت

  2013.1أوت  01: فیها بدعوة من سلطة الضبط فقط بتاریخ
  

التكنولـــوجیـــــا كشرط من الشروط القاعدیة لصناعة الهـــــاتف المحمــول من نــاحیـــــة التكنولوجیات تؤثــــــر 
التي تعتمد علیها أجهزة الهواتف المحمولة التي تطورت بسرعة كبیرة وضغطت على المتعاملین لتحدیث شبكاتهم 

  .أجهزتهم المحمولةوتطبیقاتهم حتى تتماشى مع متطلبات المشتركین التي تفرضها 
  

بمعنى أن التكنولوجیـــا تؤثــــر من جــــانبین مختلفین التكنولوجیا التي یعتمــدهــــــا المتعاملون والتكنولوجیــــا 
إن كانت  التي تفرضها الصناعات األمامیة والخلفیة، وهي في الحالتین تتطلب تتبع مستمر للتطورات و

  .تفاقات معینة مسبقا من قبل سلطة الضبط واالتحاد الدولي لالتصاالتاحي بأحكام وامضبوطة في عدة نو 
  

التكنولوجیا بوصفها شرطا قاعدیا لصناعة الهاتف المحمول في الجزائر وفرت المناخ المالئم للمنافسة، 
ففي بدایة ظهور النشاط كان المشتركون یستغلون الهاتف المحمول في حدود ضیقة ال تتعدى الخدمات 

ومع التطورات السریعة، خاصة وأن المجتمع الجزائري یعتبر مجتمعا منفتحا سریع التأقلم مع التغیرات  األساسیة
بأنها المیزة األساس لتوسع الصناعة وتطورها، وهو الذي الثالث مسیروا المتعاملین یعتبرها والتطورات، التي 

یفسر الطلب المتزاید على التكنولوجیات األحدث قبل توفرها كما حدث مع الجیل الثالث والستغالل التطبیقات 

                                                             
                           .  ARPT وثائق داخلیة لــــ 1
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التي تتوفر علیها هواتفهم المحمولة وال تتوفر علیها شبكات المتعاملین خاصة بعد دخول الهواتف الذكیة، بالتالي 
       . نشاط أجیال أكثر تطورالمشتركین والمتعاملین للسماح ب زاد الضغط على سلطة الضبط من قبل

  

    ابدایة نشاط كل من موبیلیس وجیزي لم تعرف اهتماما بالتكنولوجیا ألن الخدمات األساسیة في حد ذاته
في المقابل نجد أوریدو منذ بدایتها اعتمدت على التكنولوجیا العالیة مقارنة  ،لم تكن معروفة جیدا للمستهلكین

قدمون عروض بتكنولوجیات تطور القطاع أصبح المتعاملون الثالث یب .بمنافسیها وجعلت منها میزتها األساسیة
  .متقاربة

  

دة لكسب مزایا تنافسیة التكنولوجیا تعتبر أساس جیدا للمنافسین الثالث ألنها توفر مجاالت متعدمن هنا ف
یمكن االستفادة منها كما كانت سببا في توسیع نشاطهم خاصة بعد توسع استعماالت الهاتف المحمول وتزاید 
قدرته على إشباع حاجات ورغبات المشتركین من خالل تقدیم خدمات مماثلة لما تقدمه منتجات اإلحالل 

كان تأثیره محكوم بالقواعد التي یفرضها  إن ؤثرا ایجابیا وكاالنترنت بالتالي فإن هذا الشرط القاعدي یعتبر م
  .السوقو الشرط الدولة 

  

II -7 -  ـــواد األولیـــــــــةم(الت ــدخــالمتأثیر(:  
  

الالزمة للعملیة اإلنتاجیة للهاتف المحمول والتي یصعب حصرها لكن یمكن أن نجمع مدخالت التتعدد 
      التقنیة، التكنولوجیة، تكوین( والمعدات، الرادارات، المعارف المختلفةالفضاء الهرتیزي، اآلالت : أهمها في

الصیانة، التطبیقات المرتبطة بتحمیل : الخدمات المختلفة الخاصة بــــو ، )...عادة تكوین العمال واإلطاراتا و
الممثلة لعدد الخطوط إضـــافة إلى عنصر آخر غایة في األهمیة هو األرقام . األلعاب واألغاني، وغیــــــرها

  .والشرائح التي یمكن منحها للمتعاملین الذین یقومون بدورهم ببیعها في شكل شرائح أو خطوط لمشتركیهم
   

        محددة ومسخرة الستعمال المتعاملین بأنها تتمیز المدخالت المتعلقة باستخدام الفضاء الهرتیزي 
السوق الجزائریة وتنتهي بانتهاء االتفاقیات التي یعملون في ظلها، منذ حصولهم على رخــــــــص االستغالل لدخول 

 واستجابة لتغیراتهم، أما األرقامفي حیــــن أن المدخالت األخرى تتغیر بتغیر تطورات نشاط واحتیاجات المتعاملین 
       ، طفهي تتمیز عن باقي المدخالت األخرى باعتبارها موارد محدودة نظرا لخضوعها لتقسیم سلطة الضب

توسیع الشبكة لتوفیر موارد الترقیم والدقة في استعمال االحتیاطات المتوفرة نظرا ألن القدرات التي كان تم وقد 
تستجیب للطلب المتزاید وأمام ذلك الوضع شرعت سلطة الضبط في استشارة  یسمح بها المخطط السابق ال
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من طرف مجلسها النجاز الدراسة "  Arcom" ومــآركعتماد على مكتب االتهدف إلى توسیع الشبكة حیث تم 
      توسیعها مرة واحدة منذ ظهور القطاع إلى یومنا  تم وعلیه 1،استشارة متعاملي الهاتف الثابت والمحمولب

 8هذا استجابة التساع حجم المشتركین ولتوقعات تزاید أعدادهم أكثر فأكثر وقد كان ذلك بتعدیل الترقیم من 
  :كما یظهر في الجدول الموالي 22/02/2008أعــــــداد في  10ى أعـــــداد إل

    

  .2008جدول تعدیل الشبكة الرقمیة للهواتف المحمولة في الجزائر لسنة ): 17(الجدول
  

  أوریــــــدو  جیــــزي  موبیلیــــس  المتعــــامــــل
 XX XX XX 06  الرقــــم الســـابــق

 09 XX XX XX 
07 XX XX XX 
09 XX XX XX  

05 XX XX XX 
  

  5  7  6  الرقـــــم اإلضــافي
 XX XX XX 066  الرقــــــم الجـدیــــد

 069 XX XX XX  
077 XX XX XX 
079 XX XX XX  

055 XX XX XX 
  

Source: www.arpt.dz.       Consulté le: 12/12/2013. 
  

من فتح مجال واسع لتزوید المتعاملین بأرقام جدیدة حیث أضیف  استطاعت الشبكة الرقمیة الجدیدة
نمیز شبكة موبیلیس باألرقام : عددین للشبكة كاملة وقسمت األرقام بالتالي بالتساوي بین المتعاملین الثالث حیث

هویة بعض  بعدما كان ولوقت وجیز تداخل في تحدید ،"05"، وأوریدو بـــــ"07"وجیزي بـــــ" 06"التي تبدأ بـــــ
           في األرقام المشكلة" 09"كل من موبیلیس وجیزي على تشكیلة تبدأ بالرقم  لالمشتركین نظرا لحصو 

  .أعـداد 8من 
  

     كما یستفیــــد المتعاملون في هــــذا اإلطار من إعادة االستغالل األرقام الممثلة للشرائح أو الخطـــــوط 
        لیة من العملیات مهما كان شكلها لالستفادة من الشبكة في ظرف محدد التي لم یقم أصحابها بأي عم

من قبل سلطة الضبط الذي تغیر من ثالث أشهر إلى خمسة أشهر ما یعني أنه من حق المتعامل إعادة بیعها 
            خالصة القول  .من جدید بموجب القانون بالتالي یمكننا القول بأنه یمكن للمتعاملین إعادة تشغیلها

  .أن هذه المدخالت رغم محدودیتها إال أنها قابلة إلعادة التشغیل واالستفادة منها من قبل المتعاملین
  

                                                             
1 ARPT, Développement du plan de numérotation, Arpt info, N° 5&6, Algérie, 2006, p 30. 
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میزنا نسبیا  إن توفرة وبسهولة ومالمدخالت التي یتعامل معها الهاتف المحمول تعتبر كلها موارد تتمیز 
  أفضل،نشاطهم بشكل  مزاولةمحدودیة األرقام الهاتفیة، توفر المدخالت نظریا وعملیا یسهل على المتعاملین 

وقد یكون ذلك سببا في اشتراط أن یكون المتعامل المترشح لدخول قطاع الهاتف المحمول في الجزائر نشط       
،        ...)الخبرة، المعارف( زمة لذلك سواء المادیة والمعنویةألن ذلك یعني أنه یمتلك الموارد الالفي المجال 

أما المدخالت األخرى كالفضاء الهرتیزي واألرقام فمن حق المتعامل الحصول علیها بمجرد حصوله على رخصة 
االستغالل بمعنى المدخالت متوفرة للمنافسین بما یؤثر إیجابا على المنافسة في القطاع بانطالقهم من نفس 

         وفي كیفیة استغاللها معلى الموارد التي تحقق التمیز له مالمستوى ویبقى االختالف في كیفیة حصوله
     . في المنافسة كما هو الحال بالنسبة للتكنولوجیا من جانب توفیرها وتشغیلها

  

III - بــــلطلا رـــتأثی:  
  

   المحمول في الجزائــــر یتعلق بعدة متغیرات یصعـــبللشــــروط القاعدیة لصناعة الهاتف  بلطلاجـــانب 
وقد ركزنا في دراستنا هذه على أهم العناصر . في كثیـــــر من األحیان تحدیدها واألصعب من ذلك تحدید معالمها

 ضر ـــــعلاة لجانب التي نعتقد بأنها األكثر تأثیرا وألنها تتناسب مع األساس النظري لدراستنا كما هو الحال بالنسب
سوق، الموقع الجغرافي، /مدة الحیاة، مرونة السعر، العالقة منتوج: وحتى للمحیط العام، وقد تضمنت كال من
  .المحددات الدوریة والموسمیة، طرق الشراء

  

III -1-  حیــاة المنتــوج) دورة(مـــدة تأثیر:  
  

 الــــدول وعلى الخصوص دول الجـــوارتمیز الهاتف المحمول في الجزائــــر بتأخر انطالقه مقارنة بباقي 
   ، كما أنه عرف نموا بطیئا في المرحلة األولى من حیاته تلتها حركة متسارعة في النمو )تونس والمغرب(

ولحد الیوم ال یمكننا الجزم بأنه وصل إلى مرحــــلة النضج، نظـــرا للتحدیثات التي تجعلنا في بعض األحیـــان 
محمول على أنه منتج جدید ولیس فقط خدمات جدیدة أو إضافیة للمنتج األصلي، نظــــرا ننظر إلى الهاتف ال

للتطورات واإلضافات الملحقة والمحققة بـــه، كما هو الحال بدخول اإلنترنت ضمن خدماته اإلضافیة أو االنتقال 
   ات تكون أحیانا جدیــدة كلیــــا من جیـل لجیـل آخر من الهاتـــف المحمـــــول وما یوفره كل جیـل جدید من ممیز 

  .عن الجیل الذي یسبقه
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تتبع التطور الزمني لقطاع الهاتف المحمول في الجزائر یقتضي التذكیر بأن الهاتف المحمول ظهر     
، حیث نجد أن عدد المشتركین انتقل       تهاــــوق كبیر رفي ظل احتكار تام التصاالت الجزائر والذي لم یعرف تطو 

       2000مشترك سنة  68000في السنة الموالیة لها، إلى  72000إلى  1998مشترك سنة  18000من 
بعد دخول متعاملین جدیدین واستقالل  هفتح القطاع للمنافسة غیر من وتیرة تطور   2001.1العام  10000و 

مول وبناء على المعطیات كمحاولة منا إلعطاء صورة أوضح عن دورة حیاة الهاتف المحو . المتعامل التاریخي
  .المتوفرة قمنا بتتبع التغیر الزمني لرقم أعمال هذا المنتوج، كما یظهر من خالل الجدول الالحق

  

  ).2013- 2001(تطور رقم أعمال الهاتف المحمول في الجزائر ): 18(الجدول
   

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  ةالسن
  م ألعمالـرق
  )ملیون دج(

  م.غ  70507  65809  61000  58000  62146  64630  81400  104000  78000  56000  26000  /

(  / / 1.15 0.39 0.33 -0.21(النسبة  -0.20  -0.03  -0.06  -0.05  0.07 0.07 /  

  .ARPTمن إعداد الباحث اعتمادا على وثائق داخلیة لــ : المصدر
  

األعمــــال لتحدید مراحل دورة حیاة الهــاتف المحمــــول قد یكون غیر كاف إذ أنه قـــــــــــــــد االعتماد على رقم 
حیث أنه وفقــــــا  -وقد نرجع ذلك لخصوصیة المنتوج- ال یعطي الصورة الحقیقیة لمراحل تطور المنتوج في الجزائر
ا في نسب النمو في بدایة دن أي منتوج یعرف تزایللدراسات النظریة لدورة الحیاة وفي الحالة العامة لها، فإ

حیاتــــــــه بنسب متزایــــــدة ثم متناقصة یلیه االستقرار فالتراجع، أما في حالة الهاتف المحمول فقد وجدنا بأن نسب 
 115إطالقه أي من سنة من نمو رقـــم األعمال كانت متذبذبة عمومــــا، كما یظهر بأنها متناقصة مباشرة بعد 

   تراجعت بنسب موجبة خــــالل السنــة الموالیة ثم عاودت التطور ولكن بنسبة أقـــل ففي السنة الموالیة  2003سنة 
ثم عـــــــاودت التراجع بمعدل طفیــف خالل السنة التالیة لها، وبدأت بالتنـــــاقص السلبي    39لها انخفضت إلى 

ولكن بمعدل أقــــل  2010وتــــواصل التنــاقص السلبي إلى غایة . 10 بمعدالت تفوق 2007و 2006: مـــابین
  .  عاود رقم أعمال الهاتف المحمول النمو من جدید خالل الفترة المتبقیة ثم  10من 

  

تاله تراجع دون وجود  2005إلى غایة سنة  10رقم أعمال الهاتف المحمول عرف تطورا موجبا یفوق 
وبعدها  2009و 2006في الفترة ما بین  10فترة نضج تبعتها فترة تراجع بمعدالت تفوق هي األخرى نسبة 

  . عاود رقم األعمال التطور من جدید
  

                                                             
1ARPT, Rapport Annuel 2004, 2004, p90.   
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یعي بالتالي یمكن القول بأن دورة حیاة الهاتف المحمول في الجزائر تخضع لحالة خاصة ولیس لتطور طب
وقد یكون ذلك راجع لخصوصیة المنتوج التي تعتمد بشكل كبیر . كما هو بالنسبة للحالة العامة ألغلب المنتجات

على التكنولوجیات الحدیثة، األمر الذي ینجم عنه الكثیر من التغیرات الحاصلة في المتوج من حیث خصائصه 
           لب علیه ومنه على دورة حیاته حتى أنهوالمتطلبات الواجب توفرها فیه والتي تنعكس بدورها على الط

          أن بعض الخصائص قد تعدل في خصائص المنتوج لیبدو وكأنه منتوج جدید، - كما سبق وأشرنا -
لذلك فإن الهاتف المحمول یتوقع أن یعرف مرحلة نضج طویلة تتخللها بعض التذبذبات في الطلب التي ترجع 

  .تطرأ علیه للتحدیثات والتطورات التي
 

دورة الحیاة عادة تتحدد بوجود منافسة قلیلة وحتى معدومة في بدایتها یلیها نمو أین یفترض وجود منافسة 
         تبدأ المنافسة بالتالشي مع اتجاه المنافسین للخروج منه لتراجع أین  شدیدة ثم نضج واستقرار في الوضع التنافسي

أما فیما یتعلق بالهاتف المحمول في الجزائر فرغم التذبذب الحاصل في رقم الطلب واألرباح في الحالة العامة، 
إال أن المالحظ أن القطاع مر بمرحلة انطالق طویلة استمرت  ،أعماله وحصر عدد المنافسین في ثالث فقط

خاصة  حالة و یعرفوهو إلى الیوم لم یصل إلى التشبع فه ،لغایة دخول المتعامل جیزي تلتها مرحلة نمو سریعة
 استمرار مؤسسة جیزي كقائد للسوقتأخذ من مواصفات مرحلتي النمو والنضج فرغم وضوح معالم القطاع مع 

إن كانت  و ،موبیلیس ثم أوریدو: على التوالي المنافسین بعدها مراتب خالل فترة الدراسة كاملة وتوضح حصص
بالتوسع تتمتع حصص المنافسین الثالث  ن، إال أبسبب تغیر عدد المشتركین واستهالكاتهم الحصص غیر ثابتة

  الذي یمتنع المتعاملون Taux churn"1" معدل شارنالذي یعبر عنه على حساب بعضهم البعض  لیس فقط
    القطاع أنكما  .عن اإلفصاح به رغم اعترافهم بفقدان بعض مشتركیهم من حین آلخر لحساب منافسیهم

هي األخرى ما تزال  لذلك فالمنافسة تظل شدیدة وشبكات التوزیعلكسب مشتركین جدد  قابال للتوسع ما یزالل ـكك
عدا عن الخدمات التي تلحق بالمنتوج األصلي والتحدیثات التي تظهر علیه، بالتالي فدورة  ،في حالة نمو مستمر

     سة في القطاع ا على المنافبأثرت وتؤثر إیجا حیاة الهاتف المحمول في الجزائر على غرار باقي الدول
بنفس الشكل وألن هذه المرحلة یتوقع أن تستمر لفترات طویلة فإن التأثیر االیجابي وعلى المتعاملین الثالث 

   .یستمریتوقع أن 
  
  
  
  

                                                             
  انتقال المستهلكین من منافس آلخرنسبة عالمي یقیس  مؤشر :معدل شارن. 
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III -2-  مرونــــــــة السعــــــــــــــــــــرتأثیر:  
  

. المعلومــــات الخاصة باألسعار في هذه الصناعةلتقدیر وتحلیل المرونة البد من اإلحــــاطة بمجموعــــة من 
وسعــــر الوحــــدة وحتى أسعــــار الخدمـــات اإلضافیـــــــة،  شریحةسعر ال: بالتالي لفهم األسعار البد من التمییز بین

امل مع ضرورة اإلشارة لالختالفات الناتجة عن طبیعة الدفع من جهة واالختالفات بین المنتوجات لدى المتع
د ــــفإن المشترك یدفع ثمنها مرة واحدة وهي بذلك تع شریحةالواحد ضمن تشكیلة منتجاته المعروضة، فبالنسبة لل

والمتعارف علیه أن الوحدة محددة بثالثین ثانیة،  ،كاستثمار أما الوحدات فهي تختلف باختالف حجم االستهالك
... عدم إظهار الرقم أو معرفة الرصید المتبقي،: ثلأما الخدمات األخرى فبعضها مجاني لدى كل متعاملین م

لدى المتعاملین  كان سعرهــا ثــــابت إن االتصال بمصلحة المستهلكین وكوبعضها یتطلب زیادة في السعر 
     قبلي أو بعدي :أما عن طبیعة الدفع. كاالنترنت ، والبعض اآلخر الذي یختلف من متعـــامل آلخرالثالث

   فإن السعر محدد سلفا لدى مشتركي الدفع القبلي نظرا لشراء المشترك للوحدات حسب احتیاجاته أما البعدي 
الترقیات والعروض المرتبطة بها  إضافة إلىفإن السعر النهائي یتحدد بنهایة الفترة المحددة لفاتورة المشترك، 

في األسعار وفي بعض األحیان عروضا  من طرف مختلف المتعاملیـــن والتي تخص تخفیضات المقدمةو 
  .مجانیة، وعلیــــه یصعب في الحقیقة تحلیل كافة األسعار وحساب مرونتها

  

یتمتع المتعاملون بنوع من الحریة في التسعیـــر إال أنهم یبقون خاضعین لتنظیم ورقابة سلطة الضبـــط، 
والمحدد للقواعد التي یطبقها  16/04/2002: الصادر في 02/141ویظهر ذلك من خالل المرسوم التنفیذي 

وفقــــا     . متعاملو الشبكات العمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة
لهذا المرسوم فإنه یتعین على المتعاملین عدم التمییز بین مشتركیهم في السعر إال في ظل شروط خاصة 

ووفق هذا القانون فإن المتعاملین مطالبون بتقدیم بیانات تفصیلیة عن أسعارهم  1،وموضوعیة كحجم االستهالك
على مواقعهم االلكترونیة مع ضرورة تسلیم المشتركین بیانات عنها في حال طلبها كما أنهم ملزمون بتبلیغ 

مشتركیهم     مشتركیهم بأي تعدیل في أسعارهم خمسة عشر یوما قبل تطبیقها، وذلك من خالل برید موجه لكل
    2.أو عن طریق اإلعالن في یومیتین وطنیتین على األقل

 

                                                             
المحدد للقواعد التي یطبقها متعاملو الشبكات  ،2003أفریل  16المؤرخ في  02/141رقم  المرسوم التنفیذي :للتفصیل أكثر أنظر  1

: ، بتاریخ28 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد، العمومیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة
21/04/2003.  

   .02/141رقم  المرسوم التنفیذي من 02المادة   2
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یمكن لسلطة الضبط تأطیر األسعار بمعنى تحدید سعر أعلى أو أدنى للمتعاملین في حال ثبت توفر أحد 
   1:الشروط التالیة

  إذا استعمل متعامل أو مقدم خدمات وضعیة الهیمنة في السوق للمساس بالمنافسة الحرة. 
   إذا كان الوحید الذي یقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة على جزء من اإلقلیم دون وجود خدمات

 .بدیلة یسهل الحصول علیها
  أو األقصـــى المطبـــــــق/إذا بینت سلطــة الضبـــط ضـــرورة تأطیـــر تعریفات تحدد السعــر األدنــى و    

 .و سلة الخدمات المقصودةللخدمة أ عــلـى متوسط السعر المتزن
 

بمقتضى هذا المرسوم یلزم المتعاملون بتقدیم معلومات عن أسعارهم لسلطة الضبط التي تقوم بتقدیم رأیها 
فإنه یتعین على المتعاملین  ،، كما أنه إذا برمجت سلطة الضبط تطورا دوریا لألسعار القصوى والدنیا...حولها

طبقة أو األسعار الجدیدة، ولسلطة الضبط بعد التدقیق في مدى المطابقة تقدیم تقاریر عن مطابقة األسعار الم
كما یمكن للمتعاملین ... المعني بالتصحیح خالل خمسة عشر یومـها أن تلزم المتعامل اــوفي حال عدم مطابقت

ل المثال بالتالي فإن سلطة الضبط تتحكم نوعا ما في األسعار فعلى سبی 2.تقدیم مقترحات للتعدیل في األسعار
 09عرض ورفضت  43وقد قبلت ا وخدماتی عرضا سعریا 52تسلمت سلطة الضبط  2012نجد بأنه في سنة 

    3.التي رأت بأنها ال تتوافق مع شروط المنافسة وبالتحدید خطر وضعیة الهیمنة ،عروض
 

في إطار التنظیم أسعار خدمات الهاتف المحمول في الجزائر من الناحیة القانونیة تأخذ نوعا من الحریة 
والرقابة بمعنى أنه لیس للمتعامل حق التعدیل في األسعار دون تدقیقها والتأشیر علیها من طرف سلطة الضبط 
         وللمشتركین القدرة على االطالع على مختلف األسعار وحتى التعدیالت التي تطرأ علیها قبل حدوثها

  .شروط واضحة كما أنه ال یوجد تمییز بین المشتركین إال ضمن
 

عدم توفر المعلومات الالزمة عن التغیرات الحاصلة           وذلك بسبحقیقة یصعب حساب مرونة السعر 
في الكمیات المطلوبة من منتجات الهاتف المحمول تبعا لتغیرات أسعارها، خاصة وأن متوسط السعـــر المتزن 

                                                             
   .02/141رقم  التنفیذيالمرسوم  من 07المادة   1
 هو تكلفة محصل علیها بتطبیق معامل توازن یعادل نسبة االستهالكات التي تطبق علیها هذه األسعار ونسبة الحجم : متوسط السعر المتزن

  . اإلجمالي الستهالكات الخدمة أو سلة الخدمات على كل سعر خالل السنة السابقة
    .02/141رقم  المرسوم التنفیذي من 07المادة   2

3 ARPT, Rapport Annuel 2012, Op. Cit, p38.    
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یحسب على أساس سعـــر الدقیقـــة الواحدة )  Prix Moyen Pondéréأو PMP(لالتصال عبر الهاتف المحمول 
لالتصال ضمن نفس الشبكة، وسعر االتصال للدقیقة الواحدة بین شبكات مختلفة للمتعاملین، وسعـــــر الدقیقة 

) الدولیــة(لالتصال من الشبكة نحــو الهاتف الثـــابت واالتصال لدقیقة واحـــدة نحو شبكات محمول خارج الجزائر
   1.زنتها  حسب وزنها ضمن اجمالي التعامالتمع موا

 

  2:یساوي 2003ونأخذ على سبیل المثال متوسط السعر المتزن التصاالت الجزائر سنة 
  

PMP=(0.26 X T)+(0.14 X T)+(0.57 X T)+(0.03 X 55)= 
  . دینار جزائري           04.80  

   
  : حیث أن  
-T  : شبكة اتصاالت الجزائرمتوسط السعر الحالي لدقیقة اتصال داخل.  
  .حصة التعامالت داخل نفس الشبكة: 0.26 -
  .حصة التعامالت مع الشبكات منافسة: 0.14 -
  .حصة التعامالت مع الهاتف الثابت: 0.57 -
  .حصة التعامالت مع شبكات المحمول الدولیة: 0.03 -
  .حصة التعامالت مع شبكات الثابت الدولیة: 55 -
 

،       ساب المرونة إال أنه یمكننا القول بأن الكمیات حساسة لتغیرات األسعاررغم عدم قدرتنا على ح
تزاید العدد اإلجمالي للمشتركین وتزاید رقم أعمال المتعاملین، وقد عبر عن ذلك بتراجع معدالت األسعار  ألنه

راسة فقد انخفضت وخالل فترة الد. المسؤولون عن المتعاملین الثالث من خالل المقابالت التي أجریت معهم
أسعار الوحدة الواحدة للمكالمة في المتوسط بأكثر من ثالث مرات في مقابل ذلك تضاعف رقم األعمال 

 ـروهو ما اعتبرناه مؤش 3).2012 - 2002(مرة خالل عشر سنوات فقط  21اإلجمالي للقطاع بـــأكثر من 
  .  واضح للمرونة العالیة لسعر الهاتف المحمول في الجزائر

  

                                                             
    .  ARPT وثائق داخلیة لــــ 1

2 ARPT, Rapport Annuel 2003, Op. Cit, p19.    
    .  ARPT وثائق داخلیة لــــ 3
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        ت المتعاملین موبیلیس وجیزي یركزان ولفترة طویلة جعلالمرونة العالیة للسعر من األسباب التي 
استطاعت تكوین مباشرة فبعد دخولها  ،كسب حصص أكبر من السوق خاصة جیزيلعلى خفض أسعارهما 

       نذاك في قدرتها واضحة في األسعار وتأخر موبیلیس آقاعدة كبیرة من المشتركین بعد تحقیقها لفوارق 
واعتماد أوریدو على التكنولوجیا كمیزة ) في المرحلة االنتقالیة ( على تخفیض أسعارها بسبب عدم استقاللیتها 

لها، مع الوقت تغیرت استراتیجیاتهما خاصة بعد ظهور تقارب في الخدمات المقدمة من قبل المتعاملین الثالث 
  .خاصة ما تعلق منها بالتكنولوجیا

  

البد من اإلشارة هنا إلى أن األسعار تخضع إلى رقابة سلطة الضبط التي تلزم المتعاملین باحترام قواعد  
الذي استفادت  - سبق التطرق له-ألو أوتیا المنافسة ضمن هامش األسعار المسموح به مع استثناء حالة منتوج 

        الصادر  11یفه بموجب القرار رقم لقواعد المنافسة رغم صدور قرار بتوقا منه رغم مخالفته ر جیزي كثی
واستمراره  یالرغم عدم توقیفه فع 1،، المتعلق بتوقیف المنتوج ألو أوتیا12/03/2007: عن سلطة الضبط بتاریخ

  . في السوق
  

مرونة سعر خدمات الهاتف المحمول العالیة سمحت للمنافسین من االستفادة الكبیرة من التخفیضات 
ألنها كانت  ،ر، لذلك فإن اعتبارها شرطا محفز لصناعة الهاتف المحمول یعتبر أمر طبیعيالصغیرة في األسعا

في بدایتها لبقیت األسعار كانت وما تزال سببا في تطور المنافسة في القطاع فلو بقیت الصناعة محتكرة كما 
بأحكام قانونیة المنافسین، وألن األسعار تبقى مضبوطة ثابتة ومرتفعة، كما أنها كانت سببا في رسم استراتیجیات 

منذ فترة ، لذلك فالمتعاملون یلجؤون للترقیات  ركبی رلضمان المنافسة المشروعة فإن مرونة السعر عرفت استقرا
  التخفیضات التي تعرض خاللها،محددة من مرونة السعر العالیة من خالل  التي تضمن لهم االستفادة لفترات

ي على األثر االیجابي على المنافسة في القطاع ككل مع وجود هامش من األفضلیة حسب برامج ما یبق
     .التي یعتمدها المنافس كفعل أو رد فعل على تخفیضات باقي المنافسینأو  الترقیات المتبعة

 

في السعر مرونة السعر تبقى مؤثرا ایجابیا فرغم الممیزات التي یعرضها المتعاملون إال أن كل انخفاض 
یفتح مجاال لمشتركین أكثر والستعماالت أوسع لخدمات الهاتف المحمول لذلك نتوقع استمرار تأثیر هذا الشرط 

  .إن كان بهامش أقل نسبیا من الفترات السابقة على المنافسة و بشكل إیجابي
  
  

                                                             
1ARPT, Décision portant retrait sans délai par l’opérateur orascom télécom Algérie de l’offre tarifaire 
relative a son produit Allo ota, N°11, 12/03/2007.  
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III -3-  ســــوق/ العالقــــة منتــــوجتأثیر:  
  

للهاتف المحمول في الجزائر تتضمن عدة تفصیالت فمن ناحیة نجد      سوق بالنسبة / العالقة منتوج
  :بأن المنتوج یظهر لنا

  منتـــوج وسیطي: 
        وهو الموجه للشركات عادة أي الذي یستعمل كمنتــوج وسیطي لتقدیم منتجات أو خدمات أخرى 

علیها المشتركون بحكم الوظائف  في مختلف المؤسسات االقتصادیة وحتى بعض الهیئات األخرى، التي یحصل
وبممیزات تسهل من آداء مهامهم أو تخفض من األسعار االتصال من خاللها أو باعتبارها توفر  ،التي یشغلونها

شبكة تسهل على األطراف الذین ینتمون إلى جهة ما التواصل بسهولة أكثر عبرها وباسمها، كمنتوج األسطول 
  .نيالنوع الثامثال، وهي محددة نوعا ما مقارنة ب

  منتـــــوج نهائي : 
أو یستفید منه باسمه  مشتركین أي أن المشترك یحصل علیهوهو الذي یعبر عن االستهالك الفردي لل

الخاص ولیس على أساس أي اعتبارات وظیفیة، وعلى العكس من النوع األول فهو یعرف تنوعا كبیرا ضمن 
  . من رقم أعمالهم ومن حیث عدد المشتركینتشكیلة مختلف المتعاملین ویغطي الحصة األكبر 

  

الجزم بأن عدد مشتركي النوع الثاني أكبر من النوع األول عائد إلى أن عدد المؤسسات التي تتعامل 
وألن أغلب المشتركین الذي یستعملون النوع األول یكون لدیهم شریحة تمثل النوع  ،بالنوع األول قلیل من ناحیة
ا   دوع من االستقاللیة والخصوصیة في معامالتهم واتصاالتهم الروتینیة العادیة بعیالثاني تضمن لهم تحقیق ن

    عن االتصاالت ذات الطابع المهني أو الوظیفي، إضافة إلى العدد اإلجمالي للمشتركین النهائیین العادیین 
     الموجهة لهذا النوع أكثركما أن الطلب یكون أكثر، لذلك نجد أن المتعاملین یركزون على تنویع منتجاتهم 

  . من اآلخر وحتى في ترقیاتهم
  

          سوق/اعتبار الهاتف المحمول منتوج نهائي ووسیطي یعتبر نقطة ایجابیة لتأثیر العالقة منتوج
من ناحیة أخرى اعتباره  ،ألن ذلك یعني تنویع المشتركین ما یفتح مجاال أوسع للمنافسة وحاجات أكثر إلشباعها

     ا ـــنما منتوج وسیطي یعني أنه یرتبط بصناعات أخرى ، والممیز له أنه ال یرتبط بصناعة محددة بذاتها و
والمؤسسات مهما كان شكلها أي أنه یدخل ضمن مستلزمات مختلف األنشطة هو وسیط في مختلف الصناعات 

    .بالتالي یتدعم القطاع من خاللها
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سوق تظهر تصنیفا آخر للهاتف المحمول البد من التركیز علیه فاالتصال بالهاتف / العالقة منتوج
المحمول یعتبر من ناحیة المنتوج معمر ومن ناحیة أخرى غیر معمر، فاعتباره معمر یقوم على أساس        

االستفادة منها مدى  یضمن للمشترك حق ، والذيلعقد الذي یحرر للحصول علیهاوفق اأن الشریحة معمرة 
        الحیاة ما لم یتوقف عن استغاللها التام أي عدم إرسال أو استقبال أي شكل من أشكال االتصال عبر

    لفترة متواصلة ومستمرة، هذه الفترة التي تحددها سلطة الضبط والتي كانت محددة بثالث أشهر الشریحةهذه 
دایات دخول الهاتف المحمول الجزائر وبالتحدید عند ظهور الدفع المسبق في ب 1.إلى خمسة أشهر ثم تـــــم تعدیلها

إمكانیة لخسارة المشترك للرقاقة في حال عدم تعبئة الرصید بعد انتهاء الفترة المقررة الستهالكه وعدم كان هناك 
منتجات تجعل الهاتف المحمول من ال الشریحةلذلك فإن  ،تعبئة رصید جدید إال أن ذلك لم یستمر طویال

  .المعمرة
  

الهاتف المحمول یعتبر من جهة أخرى منتوجا استهالكیا، وهو یأخذ هذه الصفة من كونه یعتمد       
التي یتم تعبئتها مسبقا أو دفع ثمنها بفاتورة وفق نظام دفع محدد ومهما      "UNITES" على وجود الوحدات

فهي تعتبر غیر معمرة ألنها تعتمد على االستهالك المستمر وبحجم االستهالك الذي یرغب        ،كان شكلها
فإن عمرها  ،من جهة أخرى .فیه المشترك ولیست بسعر محدد وثابت كما هو الحال بالنسبة للمنتوجات المعمرة

 یمكنه االحتفاظ برصیده         أو القدرة على االستفادة منها البد أال تتجاوز السنتین، بمعنى أن المشترك ال
  . من الوحدات إذا لم یستغله بعد سنتین من شرائه

  

سوق توصلنا إلى أن هذا المنتوج یتعامل      / التصنیفات المحددة للهاتف المحمول وفق الثنائیة منتوج
ما من ناحیة به ضمن السوق الصناعیة واالستهالكیة إال أن السوق االستهالكیة صاحبة النصیب األكبر، أ

وبالنسبة ). الرصید(وغیر معمر فیما یتعلق بالوحدات شرائحالمعمرة وغیر المعمرة فالمنتوج معمر ألنه یتعلق بال
لنا فالهاتف المحمول یحمل من صفتي المنتوجات المعمرة وغیر المعمرة إال أن تأثیر الوحدات المستهلكة یبقى 

أما الوحدات  علیهاثابت یدفع مرة واحدة عند الحصول  شریحةالكبیرا إذا ما تعلق األمر باألسعار ألن سعر 
  .فسعرها اإلجمالي متغیر یتحدد بحجم استهالك المشترك

  

                                                             
    .  ARPT وثائق داخلیة لــــ 1
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یتحدد بالرقم ) رقم هاتفه المحمول(ألن رقم المشترك  ،أیضاالناحیة التعریفیة  د أهمیة الشریحة منیتتزا
لها أما الوحدات فهي غیر محددة ضمن المتعامل  المحدد باالتفاقیة التي یحصل علیها المشترك عند شرائه

نما تعبأ حسب الطلب علیها ٕ   . الواحد، ألنها غیر معرفة باسم شخص محدد وا
  

سوق هي كونه منتوج نهائي / بالتالي الخاصیة الغالبة على الهاتف المحمول في الجزائر وفق الثنائیة منتج
بعض الخصائص التي تظهر علیه في بعض الحاالت من كونه منتوج وسیطي         إهمالاستهالكي، دون 

  . معمرأو منتوج 
  

كثرة العروض المقدمة من طرف المتعاملین وتنوعها قد یجعل المشترك غیر قادر أحیانا على اتخاذ قرار 
ت والخدمات اإلضافیة سعر الشریحة والوحدا التشكیلة وتغیرلتنوع ضمن المتعامل الواحد الشراء بشكل سهل 

الذي یعبر عن الجانب انخفاض سعر الشریحة . أكثر عند المقارنة بین تشكیالت المتعاملین یصعب األمرو 
المعمر للهاتف المحمول یسمح للمشترك بالتخلي عنها نهائیا واالنتقال إلى منتوج آخر ضمن نفس المتعامل     

یتحمل سوى تكلفة الحصول على المنتوج الجدید وما تبقى      آخر ألن تكلفة االنتقال معدومة فهو ال أو إلى
على الشریحة القدیمة الستعمالها ضمن الحدود الزمنیة أما إذا أبقى المشترك  ،من اهتالك للشریحة القدیمة

  .المحددة لالستهالك فهو یبقى محدد بحجم االستهالك المطلوب من قبل المشترك
  

المنافسة في القطاع فئة من المشتركین الذین یستفیدون من خدمات األخیرة الخاصیة  أكسبت     
       عدم قدرته على االستفادة  عنيی مل ما الامتع معمشترك تعامل المنافسین الثالث في نفس الوقت ألن 

من منتجات باقي المتعاملین سواء من ناحیة الربط البیني أو من خالل قدرته على امتالك واستغالل منتجات 
  ختلف المتعاملین هذه الفئة األخیرة التي تعتبر فئة جد حساسة للتغیرات الحاصلة في المنافسة في القطاعم

التنافسیة للمتعاملین لالستفادة منها بأكثر فعالیة ممكنة بالتالي تزید من شدة ألنهم في متابعة مستمرة للسلوكات 
      . المنافسة في القطاع
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III -4-  الموقـــــــــــــع الجغـــــــــــرافيتأثیر:  
  

الموقع الجغرافي یدعونا إلى دراسة جغرافیا الجزائر أوال باعتبارها الفضاء األساسي للهاتف المحمول      
لى داخل البالد ٕ فالجزائر تتربع على مساحة شاسعة . في دراستنا دونما أن نهمل وجود اتصاالت دولیة تتم من وا

لملیوني متر مربع، تتنوع تضاریسها بین الجبال تتجاوز ا إذ، إفریقیافهي في المرتبة األولى من حیث المساحة 
یتوزع السكان توزیعا غیر متوازن وحسب . والهضاب والصحراء، وتأخذ هذه األخیرة الحصة األكبر من المساحة

اإلحصاءات الرسمیة، فإن أغلب السكان یتركزون في المناطق الشمالیة للبالد وبالتحدید داخل المدن الكبرى 
المناطق األخرى، لذلك فالكثافة السكانیة فیها مرتفعة جدا مقارنة بالمناطق األخرى        أكثر من غیرها من 

  .  التي یظهر بعضها شبه غیر مأهول بالسكان كما هو الحال بالنسبة ألقصى الجنوب أو في أعالي الجبال
  

ن حول الجغرافیا یعتمد االتصال بالهاتف المحمول على الرادارات مما یقتضي دراسات معمقة للمتعاملی
وتوزع السكان في الجزائر لمعرفة األماكن األفضل لوضع الرادارات خاصة وأن الهاتف المحمول یعتمد      

أي أن التغطیة تأخذ شكل الخالیا السداسیة الشكل المتراصة ما یفرض وضع ( على التوزیع الخلوي للشبكة
مالئم ، إضافة إلى أن حصول المتعامل على رخصة لنقل المعلومات واالتصال بالشكل ال 1)الرادات حسبها 

الستغالل شبكة للهاتف المحمول في الجزائر تقوم على اتفاق یقضي بتوسع الشبكة وفق رزنامة محددة تتدرج  
       الموقع الجغرافي للهاتف المحمول یتطلب. أو تتوسع من المدن الكبرى وصوال إلى تغطیة أغلب المدن

توزع  واختالف فالتغطیة تختلف لتباین )أي في الطرقات(تصال داخل المدن وما بین المدن أیضا التفرقة بین اال
    السكان في الوسطین وخصوصیة كل منهما، وعلى العموم فإن سلطة الضبط تقوم بإجراء اختبارات للتأكد 

  ألــف مشترك 20 من التغطیة ومن مدى توسع شبكات المتعاملین كما أنه في حالة زیادة عدد المشتركین عن
    2.في منطقـــــة ما یلزم المتعامل بوضع رادارات لتوصیلهم بشبكته

  

غیر ذلك إذ أن  ،مله ةمالئم ونهاي یر تن الاكمفي األ BTSللمتعاملین الحــــق في وضع أو نشر الرادارات و
    لقة في تثبیتها في المواقع یتمتعون بالحریة المط فهمتأثر بالمنافسة بین المتعاملین ی والمحدد بقانون معین 

لذلك نجد في كثیر من األحیان رادارات للمتعاملین الثالث في نفس الموقع، ورغم المخاوف  3.التي تناسبهم

                                                             
    . 16/06/2014:وتكونولجیات اإلعالم واالتصال بتاریخمقابلة أجریت مع المدیر الفرعي للتطویر والهیاكل القاعدیة لوزراة اإلعالم  1
    .  ARPT وثائق داخلیة لــــ 2
    .16/06/2014:مقابلة أجریت مع المدیر الفرعي للتطویر والهیاكل القاعدیة لوزراة اإلعالم وتكونولجیات اإلعالم واالتصال بتاریخ 3
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إجراء بشأن  أيت حفاظا على صحتهم فإن الوزارة لم تتخذ راالسكان وشكاویهم حول ضرورة تنظیم وضع الرادا
    1.ت الخاصة بالهاتف المحمولراداراذلك بحجة أنه لم یتم إثبات وجود أضرار صحیة للسكان راجعة لل

  

فتوزعها یقرب المتعامل من المشترك خاصة في بدایة  الوكاالت التجاریةالموقع الجغرافي أیضا یرتبط ب 
ة           شریحكاالت التجاریة للحصول على دخول الهاتف المحمول الجزائر أین كان من الضروري الذهاب للو 

 رنظبال ،تراجع فیما بعدالسلبي وحتى لتعبئة الرصید والتي كانت موجودة فقط في المدن الكبرى، لكن ذلك األثر 
ت في األكشاك والمحال أین أصبح متوفر) ورصید شرائح(شبكة موسعة لتوزیع الهاتف المحمولعلى العتماد ل

         لدى مشتركي الدفع البعدي أین البد لهم من دفع فواتیرهم لدى الوكاالت التجاریة األثر واضحاوبقي . المختلفة
  .والذي تناقص تأثیره بتوسع شبكة الوكاالت التجاریة لدى المتعاملین الثالث

  

ن االتصال من خارج الجزائر ضمن شبكة متعاملیهم مشتركیللالتي تتیح " ROAMING"خدمة التجوال 
المحلیین تتعلق هي األخرى بالموقع الجغرافي حیث أن المشترك یتصل من شبكته المحلیة في الخارج        

    ولكن ضمن اتفاقیة یبرمها هذا المتعامل المحلي مع متعامل أجنبي في البلد الذي یتواجد فیه المشترك، 
بین المتعاملین األجانب والمتعاملین المحلیین یتم بشكل فردي وعلى أساس المنافسة التامة  وعلیه فإن االتفاق

وهو ما  یؤثر على عدد وبناء على دراسات لتوجهات وتفضیالت الجزائریین للبالد األجنبیة التي یتم السفر إلیها، 
  .وعلى حجم المبادالتالمتعاملین الذین یتم االتفاق معهم على التجوال 

  

، التغطیة وجودتها وغیرها، فحسب التقاریر الدوریة المشتركینكثافة : الموقع الجغرافي له عدة أوجه للتأثیر
لسلطة الضبط یتم إخطار المتعاملین الذین تعاني شبكاتهم في مناطق معینة من االنقطاعات أو من انخفاض 

ظ أن خاصیة تغییر األسعار من منطقة المالحمن . جودتها أو غیاب شبكتها، وذلك داخل المدن أو ما بینها
ألخرى ال تظهر في االتصاالت المحلیة عبر الهاتف المحمول كون السعر موحد في كل مناطق البالد سواء 

   ر فقطییظهر التغیو  ،الوكاالت التجاریة والمحالت األخرى: أو الرصید، وهو موحد أیضا بین شرائحبالنسبة لل
عرها من بلد أجنبي آلخر حسب االتفاقات المبرمة بین المتعامل المحلي في خدمة التجوال التي یتغیر س

  .واألجنبي
  

اتساع مساحة الجزائر ووجود بعض المناطق التي یصعب الوصول إلیها صعب وأخر نوعا ما من توسیع 
شبكات المتعاملین لذلك وضعت الدولة مخططات لتوسیع شبكات المتعاملین بغیة توجیههم إلى توسیع نشاطاتهم 

                                                             
    .16/06/2014:القاعدیة لوزراة اإلعالم وتكونولجیات اإلعالم واالتصال بتاریخ مقابلة أجریت مع المدیر الفرعي للتطویر والهیاكل 1
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     ر ـــإلى القطاع غی أن دخول جیزي وهنا تجدر اإلشارة إلى. جغرافیا منذ حصولهم على رخص االستغالل
أصبح متوفرا في أماكن من هیكل التوزیع فبعدما كان منحصر في العاصمة فقط في مرحلة االحتكار التام 

  التي توفر منتجات الدفع البعدي والقبلي، هذا األخیر  ،متعددة بظهور الوكاالت التجاریة في مناطق مختلفة
    ، لذلك انخفض تأثیر الموقع الجغرافي بالنسبةت واألكشاكالمحالذي انتشر بشكل أوسع بتوفره في مختلف ال

  .له من ناحیة التوزیع
  

باتساع  - كما أشرنا سابقا-التأثیر األكبر للموقع الجغرافي یظهر من خالل تغطیة الشبكات التي تتأثر
 إال أنه یوجد نقص في تغطیة الشبكات  ،، فرغم تقدم خدمات المتعاملین الثالثالمساحة الجغرافیة وتضاریسها

في بعض المناطق بالخصوص النائیة منها أو التي ال تتوفر على كثافة سكانیة كبیرة، ألن المتعامل ملزم 
ألف مشترك البد من نصب رادار في تلك المنطقة وبعض  20 نمشتركیالعدد  فإذا فاقبتغطیة كل منطقة 

قدرة الوفي بعض الحاالت نجد العكس أي أن استهالك المشتركین یفوق  ،المناطق ال تتوفر على هذا العدد
واألمر ذاته بالنسبة للمشتركین الذي یستعملون خدمة التجوال          . االستیعابیة للشبكة في بعض المناطق

لدول األجنبیة إذ ال یمكنهم االستفادة منها في حال عدم وجود اتفاقات بین المتعاملین المحلیین والمتعاملین في ا
، تتم هذه االتفاقات بشكل فردي بین المتعاملین المحلیین واألجانب لذلك نجد بأن كال التي یتواجد فیها المشترك

كونهم تابعون لمؤسسات أم لها فروع تنشط في میدان  من جیزي وأریدو یستفیدون بشكل أفضل من هذه الخدمة
اتفاقات تفضیلیة مع فروعهم وارتفاع قوتهم التفاوضیة لكبر  الهاتف في عدة دول مما یسهل علیها الحصول على

  .م مؤسساتهم األم واتساع مجال نشاطاتهم على العكس من المتعامل المحلي ذو الحجم األصغر مقارنة بهمحج
  

فبعد أن كان المتعامل موبیلیس یحمل شعار المتعامل  ،تراجع تأثیر الموقع الجغرافي نسبیاوعلیه نالحظ 
ا حاألكبر وطنیا صار لدى المتعاملین الثالث تغطیة جغرافیة متقاربة نسبیا، وبقي المجال مفتو  غطیةالتصاحب 

بدایة خاصة الفي  بابالتالي یمكن القول بأن هذا الشرط أثر سل ،للمنافسة في جودة التغطیة وفي خدمات التجوال
       لخدمة لدى المتصل به إضافةوأن توفر الخدمة لدى المتصل ال تعني قدرته على االتصال في غیاب ا

مع مرور الوقت باتساع نطاق التغطیة التي كانت مطروحة ثم انخفض التأثیر السلبي  إلى مشكلة التوزیع
یظهر من خالل إمكانیة المتعاملین وضع فإنه الجانب االیجابي في الموقع الجغرافي أما وشبكات التوزیع، 

وهو ما یفسر وجود تجهیزات للمتعاملین الثالث في نفس  ،قانونیة لذلك في أي مكان دون وجود ضوابطراداراتهم 
  .المواقع
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III -5-  المحددات الدوریة والموسمیةتأثیر:  
  

الجزائر لم یعرف وجودا لتأثیر محددات دوریة خالل فترة الدراسة رغم ارتباط  الهاتف المحمول في
كما أن بعض متعاملیها تعود ملكیتهم لمؤسسات  ،متعاملیه بالبورصات الدولیة وارتباطها بتغیرات األسواق المالیة

سواء المحلیة والعالمیة    أم تنشط في مجاالت مختلفة وفي دول متعددة إال أنه، ما من تداعیات للمحددات الدوریة 
على العكس من ذلك فإن الهاتف المحمول لدیه العدید من العوامل       . على الهاتف المحمول في الجزائر

التي تعبر عن المتغیرات الموسمیة، فالطلب على الهاتف المحمول یتأثر بالمحددات الموسمیة التي تفسر العدید 
ث على الطلب علیه خالل السنة الواحدة، وهو األمر الذي جعل المتعاملین التي تحد اتمن التغیرات أو التذبذب

. الثالث یركزون علیها كثیرا في طرح منتوجاتهم الجدیدة وفي رسم مخططاتهم التسویقیة على مدار السنة
 المحددات الموسمیة للهاتف المحمول في الجزائر تتحد بحسب فصول السنة ورزنامة العطل الوطنیة واألعیاد

  .الوطنیة والدینیة
  

األعیاد الوطنیة التي تعد عطال مدفوعة األجر وفق القانون الجزائري محددة بثالثة أیام یضاف لها رأس ـف
وهي تخضع إلى التقویم المیالدي بالتالي فهي واضحة ومحددة بشكل دقیق إذا ما قورنت  ،السنة المیالدیة

باألعیاد والمناسبات الدینیة، هذه األخیرة التي تتحدد على غرار باقي الدول اإلسالمیة األخرى حسب السنــــــة 
وفقــــا للقانون الجزائري    . -یاالمعتمد عالم- القمریة التي تتغیر من سنة ألخرى في موافقتها للتقویم الشمسي 

        فإن األعیاد والمناسبات التي تعتبر عطال هي خمس مناسبات یقابلها سبعة أیام كعطل مدفوعة األجر 
من خالل الجدول الموالي نعرض رزنامة األعیاد . عیدي الفطر واألضحىكل من احتساب یومین عطلة لمع 

  . ل توضیحيوتوزعها كمثا 2007والمناسبات لسنة 
  

  .2007رزنامة األعیاد والمناسبات الدینیة والوطنیة لسنة ): 19(الجدول
  اد والمناسبات الوطنیةــــاألعی  اد والمناسبات الدینیةـــــاألعی

  اریخـــــــــالت  د أو المناسبةــالعی  اریخــــــــالت  د أو المناسبةــالعی
  جــــــــانفي 01  السنة المیالدیةرأس   جـــانــفي 20  رأس السنة الهجریة
  مــــــــــــــاي 01  عـــــیــــــــــد العمــــــــــــــــــــــــال  جـــــانــفي 29  عــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء
  جــویلیة 05  االستقــــــــــاللعــیـــــــــــــــــد   مــــــارس 31  المــــــــولـــــد النبــــــــــــــوي 
  نوفمبــــــر 01  إندالع الثورة التحریریة  أكتوبـــــــر 13  عیــــــــــــــــــــد الفطـــــــــــــــــــر

  /  /  دیسمبـــر 20  ـــــــــــد األضـــــحىـعیــــ
  .من إعداد الباحث: المصدر
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والمناسبات التي تبلغ إجماال تسعة بین الدینیة والوطنیة، وتجدر یظهر الجدول السابق مختلف األعیاد 
اإلشارة هنا إلى خصوصیة عید الفطر مقارنة باألعیاد والمناسبات األخرى نظرا لكونه یختم شهر رمضان     

    ا هاما بالنسبة لمتعاملي الهاتف المحمول وللمشتركین معا لما یكتسیه        مالذي یعتبر في حد ذاته موس
بالنسبة للعطل فهناك العطلة الصیفیة والتي تعد . من خصوصیة دینیة وتغیرات في أنماط االستهالك وحجمه

األهم ألن أغلب العمال والموظفین یستفیدون منها واألطول مدة مقارنة بعطلتي الشتاء والخریف التي یستفید    
وهم في الحقیقة یمثلون نسبة معتبرة . مختلف أطوارهالطلبة والتالمیذ وعمال موظفو التعلیم ب: منها فئات محددة

  .من التركیبة السكانیة في الجزائر ومن مشتركي الهاتف المحمول على حد سواء
  

حیزا كبیرا من اهتمام المتعاملین الثالث وعلیه    تأخذ التغیرات الموسمیة التي تحكمها العطل واألعیاد 
. في اختیار توقیت إطالق منتجاتهم وخدماتهم الجدیدة، إضافة إلى أنها أساس رزنامة ترقیاتهم فهي التي تعتمد

لذلك فإن التركیز األكبر یوجه إلى العطلة الصیفیة أین یكون أغلب المشتركین في عطل فتتزاید االتصاالت نظرا 
ك فئة من المشتركین المؤقتین الممثلة لوجود أوقات فراغ أكبر ولكثرة التنقالت داخل وخارج البالد یضاف إلى ذل

أنه خالل للمغتربین وحتى السیاح، نفس الشيء بالنسبة لشهر رمضان الذي تكثر فیه االتصاالت والمالحظ 
لذلك فقد ضاعف المتعاملون من حمالتهم  السبع سنوات السابقة تزامن شهر رمضان مع العطلة الصیفیة،

مجانیة كما تضمنت عروض خاصة لخدمات التجوال أثناء الفترات  وترقیاتهم التي تضمنت تخفیضات وخدمات
  .التي تتمیز بتزاید التنقل خارج الوطن كتلك الخاصة بالحج والعمرة

  

شكلت تعرف حركیة أكبر من باقي األعیاد والمناسبات لذلك فقد  )الفطر واألضحى: عیدي(األعیاد الدینیة
تزاید الطلب بما یفوق قدرتها االستیعابیة وخفض من جودة خدماتها ا لأمام المتعاملین لسنوات عدیدة نظر عائقا 

د األعیا ،خاللها أو حتى من عدم القدرة على تقدیم الخدمات وخالل السنوات القلیلة تم تدارك هذا الضعف
نها بینهم لكن بنسبة أقل من األعیاد الدینیة كما أشدیدة المتعاملین ومنافسة  والمناسبات األخرى تعرف اهتمام

ال تأخذ بعدا زمنیا كبیرا إذا ما قورنت مع العطلة الصیفیة وشهر رمضان الذین یعتبران أهم موسمین األعیاد 
  .بالتالي تكون المنافسة في القطاع فیها على أشدها

  

 لبط: التغیرات الموسمیة والدینیة التي تحكمها األعیاد والمناسبات والعطل تعرف نشاطا من الطرفین 
متزاید ومتنوع من قبل المشتركین وعروض متنوعة بتحفیزات عدیدة من جهة المتعاملین، لذلك فإن المتعاملین 
یحاولون تحقیق نوع من التوازن في الفترات األخرى من السنة بتقدیم ترقیات لتنشیط الطلب خالل السنة وعادة 
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تعرف انخفاض كبیر للطلب خالل السنة للمتعاملین تكون متزامنة لدى كل المتعاملین ألنها تتعلق بالفترات التي 
  .الثالث

  

عموما فإن التغیرات الدوریة لم تؤثر على المنافسة في القطاع على العكس من التغیرات الموسمیة     
 إطالقالتي ترتكز علیها المنافسة في القطاع وتنشط خالل حدوثها لتوسیع نشاطات المتعاملین خاصة في حال 

قبال المشتركین            ا مدى تقبل ودمات جدیدة فإنها تعطي معلومات في وقت قیاسي عن منتوجات أو خ
لها مما یساهم في قدرتهم على التغییر لألفضل في حال وجود عروض للمتعاملین اآلخرین أفضل مما یقدموه     

فسة وتنویع المصادر أو في حال حدوث خلل فإنه یمكن تداركه بسرعة وهي كلها أمور تزید من شدة المنا
، إضافة إلى أنها فرصة لالستفادة من مرونة السعر في أوقات محددة تتماشى الممكنة لتحقیق األفضل ضمنها

   .مع الترقیات المحددة من قبل المتعاملین
      

III -6-  طــــــــــــــــرق الشـــــــــــــــــــــــراءتأثیر:  
  

الشراء بالنسبة للهاتف المحمول تتركز أساسا على شراء الوحدات ولیس  یبدو للوهلة األولى بأن طرق 
باعتبارها منتوج معمر وللمشترك حق االستفادة  ،على شراء الشریحة ألن شراء هذه األخیرة یكون لمرة واحدة فقط

األمر عكس  منها مدى الحیاة، بالتالي لن یتكرر شراؤه لها وما یتكرر هو شراء الوحدات أو الرصید لكن حقیقة
ة هو الذي سیحدد فیما بعد طبیعة شراء الرصید، وعلیه نجد نمطین شریحوالسبب في ذلك هو أن اختیار ال. ذلك

  ".الدفعنوعین من "صطلح علیه في دراسات الهاتف المحمول ا یللشراء أو م
  

  یكون من خالل شراء رصید أو تعبئته حسب حاجة ورغبة المشترك،: )القبلي(الدفع المسبق         
بطاقات ثم استهالكه بالطریقة التي یراها مناسبة له مما یسمح له بالتحكم في استهالكه ویكون ذلك من خالل 

  ".flexy" التعبئة المباشرةأو من خالل  "Carte De Recharge" الشحن
  

 یتم هنا االستهالك جزافیا ویخضع المشترك للدفع بالفاتورة بمعنى أنه یتم سداد  :الدفــع البعدي        
  .ما تم استهالكه في فترات محددة وفق نظام الفاتورة -شــراء –

  

ا وهو الدفع الذي یقع بین الشكلین السابقین أین یمكن من الدفع إال أنه غیر منتشر كثیر یوجد شكل آخر 
ى دفع جزافي محدد خالل فترات معینة إضافة إلى إمكانیة استفادته من شحن الرصید     للمشترك االعتماد عل

  .موبیلیسالذي تقدمه  موبیبوستإذا أراد ذلك كما الحال بالنسبة لمنتج 
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  طرق الشراء أیضا تتحدد أیضا من خالل طبیعة المنتوج جماعي أو فردي فبالنسبة للمنتوج الجماعي
ا وسیطیا مرتبط عادة بانجاز مهام ووظائف محددة،      كون أكثر تنظیما ألنه یعتبر منتوجیو  ،الذي سبق وأشرنا إلیه

إلى نظرة  باإلضافةلق بحاجات ورغبات األفراد عفي حین أن المنتوج الفردي غالبا ما یكون غیر منتظم ألنه یت
ا أو ملحقا،    مكمال أو داعم االمشترك في حد ذاته للهاتف المحمول ولالتصال به، بمعنى هل یعتبره منتوج

رق طتتغیر ومنها بتغیر الحاجات والرغبات الفردیة وفي كل حالة من هذه الحاالت تتغیر طبیعة االستهالك 
  .الشراء

  

من ناحیة أخرى نجد أن للمشتركین طریقتین لتعبئة رصیدهم أو لدفع فواتیرهم وذلك إما باالتصال مباشر 
    بیع التابعة للمتعامل التابعین له أو من خالل األكشاك أو المحالت األخرى بالوكاالت التجاریة أو بنقاط ال

  .التي تعتبر وسیط في العملیة فقط
  

شراء قبلي وآخر بعدي مع ضرورة إبراز : طرق الشراء للهاتف المحمول تطبعها صفة أساسیة تمیزه إلى
     القبليوألن أغلب المشتركین یمیلون إلى الدفع  ،أن معدل الشراء یحدده معدل االعتیاد على االستهالك عادة

حیث ینفرد المشترك الجزائري على عكس باقي الدول باختیاره  ألنه یعطیهم قدرة أعلى للتحكم في استهالكهم
بعد سنتین من إطالق  1،الدفع إجمالي طرقمن   97.24وصل إلى نسبة  2006للدفع القبلي ففي سنة 

إعادة هیكلة القطاع ودخول المتعامل الثاني، حیث لم یكن هناك مجال  بعد تظهر حیث  ،طریقة الشراء هذه
         تطور الشراء القبلي بشكل كبیر. والبعدي والمشترك مجبر على البعدي قبليلالختیار قبل ذلك بین ال

       املینحتى أنه أصبح ممیزا لقطاع الهاتف المحمول في الجزائر ویمثل الحصة األكبر من مبیعات المتع
التي یملكها  شرائحوال حتى في االنتقال من متعامل آلخر أو عدد ال فإنه یصعب التحكم في طرق الشراء لذلك

       لدى موبیلیس فیدیلیسلدى جیزي و امتیاز: استحدث المتعاملون طرق مثلذلك  بناء علىو . المشترك الواحد
رصید أو خدمات  إلىالتي یتحصل من خاللها المشترك على نقاط كلما زاد معدل استهالكه وتحول هذه النقاط 

، والتي یراد بها تحفیز المشتركین على تكرار لتنشیط االستهالك وهي عموما تختص بالدفع القبلي أو هدایا
     . الشراء وزیادة حجم استهالكاتهم لضمان وفائهم لمتعاملیهم

  

        تطور قطاع الهاتف المحمول في الجزائر وبالتحدید الدفع القبلي في بشكل كبیرالشراء ساعدت  طرق
       ألنه یعطي حریة أكبر للمشترك لالنتقال والحصول على الخدمات في أي مكان دون الحاجة إلى العودة

                                                             
1 ARPT, La répartition des abonnés par formule d’abonnement, Arpt info, N° 7&8, Algérie, 2007, p7.  
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خاصة وأن سعر الحصول على شرائح  إلى نقاط البیع المعتمدة أو إلى الوكاالت التجاریة التابعة للمتعاملین
عطائه ا منخفضة مقارنة بالبعدي وهو ما ساهم في توجیه اهتمام المتعاملین بهذا النمط والدفع القبلي تعد جد 

 أهمیة كبیرة ما انعكس على سرعة تطویر وتحدیث المنتجات والخدمات المتعلقة به، وحتى من ناحیة الحجم 
مجموع منتجات المكونة لتشكیلة أي من المتعاملین الثالث بالتالي فإن طرق الشراء فهو یأخذ الحصة األكبر من 

ساهمت في تغییر وتیرة تطور القطاع وفي تحدید طبیعة وحجم المنتجات المعروضة ومنها المباعة بالتالي أثرت 
على معدل یفوق على تحدید المجال األهم للمنافسین في القطاع ألن المشتركین في الدفع القبلي یحافظون 

90  ملیون مشترك 36صل إلى حوالي ، وهي ت2013إلى غایة نهایة  و 2006من إجمالي الدفع منذ      
         یشیرویتوقع استمرار هذا االرتفاع الذي  1 .ملیون مشترك 3في حین ما یزال الدفع البعدي في حدود 

  .ف المنافسین في القطاععلى طریقة الشراء هذه من طر المنافسة استمرار تركیز  إلى
  

 

                                                             
 .ARPTوثائق داخلیة لــ   1 
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  :الخـــــاتمة
  

لالقتصاد الصناعي المحدد الشـــروط القــــاعدیة للصنـــاعة قبل الهیكل في النموذج التقلیدي  وضعتت
المحدد األساسي لإلطار العام لمختلف هي  ، وذلك بالنظر إلى أن هذه الشروطأداء - سلــــوك -هیكـــل: ثالثیةبال

الشـــروط تندرج   .التي تعتبر أساس لمختلف دراسات االقتصاد الصناعيو  ،العوامل التي ترتكز علیها هذه الثالثیة
مستوى التنمیة االقتصادیة : ضمن ثالث محاور أساسیة فالمحیـــــط العــــــــام یتضمنالقــــاعدیة للصنـــاعة 

عة المنتوج، طبیعة طبی: یتكون منالذي  ر الظرفیــــة وجـانب العــــــرضواالجتماعیة، الدولة والسوق، الظــواه
، أما جـــــانب الطلـــــب )المدخالت( المؤسسات، حواجز الدخول، هیكــل التكــــالیـــــف، التكنولوجیا، المواد األولیة

. سوق، المحددات الدوریة والموسمیة، طرق الشراء/مدة حیاة المنتوج، مرونة السعر، العالقة منتوج: فیتحدد بــــــ
والدراسات التي اهتمت بها إال أن ذلك ال یقلل من أهمیتها في التحلیل كون البعض منهم ورغم قلة األبحاث 

للصناعة وبین هیكلها مكونات الشروط القاعدیة بین  تمییز الیدمجها ضمن هیكل السوق، وفي اعتقادنا البد من 
   وبالنظر للدور الكبیر الذي تلعبه في تحدید هیكل السوق لألهمیة البالغة التي تنطوي علیها في التحلیل نظرا

من تعقید وتشابك یقف عائقا أمام األبحاث التي قد تتناولها للصناعة ما یشوب الشروط القاعدیة . في حد ذاته
      في العوامل األساسیة المحددة لها كما سبق  لكن ذلك لم یمنع من محاولة البحث بالدراسة والتحلیل

  على المكونات األساسیة  وأنه ال یوجد إجماعكان صعب من المهمة خاصة  إن راسة ودـــفي هذه ال  لناهاوتناو 
   .ألكثر من ذلك أنه ال یوجد إطار محدد لتأثیراتها على المنافسة في القطاعاا و هـــلها وال على تصنیف

  

ة التي توضح الفارق یاإلستراتیجیة الرئیسالمنافسة في القطاع من المصطلحات في مقابل ذلك، نجد أن 
شرة، ألنها تتعلق بالتحدید بالمؤسسات التي تتنافس منافسة مبا ،بین المفهوم التقلیدي للمنافسة والمفهوم الحدیث

لذلك فإن الحدیث عن طبیعة السوق تقدم منتجات متماثلة وتعمل وفق آلیات متقاربة وموجهة لنفس السوق،  
تحلیل المنافسة یتطلب أن ار المنافسة في القطاع ولیس متعلقا بالمنافسة في المطلق كما ـــــــطالبد أن یكون في إ

د خریطة القطاع التي تتحدد وفقها المنافسة بین المجموعات وخارجها مما یسهل ـــــــــــالعدید من الحیثیات كتحدی
االستفادة بتحدید توجهاتها اإلستراتیجیة وحتى ار االستراتیجیات األنسب لها ویسمح لها ـــعلى المؤسسات اختی

  .التي تتمتع بهااإلستراتیجیة رونة ــــــــأكثر من الم
  

ا بمتغیر واحد قد یحد من دقة التحلیل ویجعله أكثر بعدا ـــالمنافسة في القطاع وربطه دراسة التطرق إلى
ام ـــار العــــــــط القاعدیة التي تقدم اإلطالبد من البحث في الشرو  -حسب رأینا الخاص -  من الواقع لذلك فإنه
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المتغیرات ، حیث تتأثر بمختلف في القطاعالذي یتحكم ویضبط من البدایة الهیكل الذي تظهر فیه المنافسة 
لعدم وجود نموذج واضح یربط الشروط القاعدیة للصناعة  نظربال. وط بشكل مباشر أو غیر مباشروالشــــــــر 

المقاربات والنظریات التي وجدنا فیها نوعا من الربط والمنافســــــــــــــــــــة في القطاع فقد عمدنا إلى االستعانة ببعض 
     ــادواعتبرناها كأساس یوضح بعض أبعــ لشروط القاعدیة للصناعةل المحددةالنقاط التداخل مع بعض و 

شرحا  ال تقدم تناولناها بالدارسة والتحلیلبقیت نفس الصعوبات ألن النظریات والمقاربات التي  إن العالقة و
  .تثبت فقط وجود العالقة من الناحیة النظریة إنما و وآللیاتها ةـــللعالق

  

       خالل الفترة الممتدة  قطاع الهاتف المحمول في الجزائر الجانب التطبیقي للدراسة الذي تناولأما 
 2014ة ـــــوصوال إلى سنقد تعدینا هذا البعد الزمني التحلیل جوانب  بعضا في ــــكن إن و 2011إلى  2000من 

اع ـتقدیم القط هاستطعنا من خاللوقد ، تتبعا لبعض التغیرات المهمة التي حصلت في القطاع وفي بعض شروطه
وى ــــحتى نتمكن من توضیح الق هــالتي صاحبت مستوى الجزائر منذ نشأته والتطوراتام وعلى ــــعلى المستوى الع
أن هذا القطاع كان یتمیز باالحتكار التام  اــــــحیث وجدن ،اعـــــــوالتركیز على المنافسة في القطالمختلفة للمنافسة 
أوراسكوم  المصري خول المتعاملوبعد فتح المجال أما المنافسة ودتصاالت الجزائر برید والصالح مؤسسة 

بدأت معالم احتكار القلة تتضح  .، الذي انتقلت ملكیته فیما بعد إلى مالك آخرجیزيمن خالل فرعه  تیلیكوم
         حیث سجلت هذه األخیرة تطورا ملحوظا على العكس من المتعامل التاریخي الذي أصبح فرعا مستقال 

 هذه الوضعیة حتى مع دخول المتعامل لم یستفد من الدخول المتقدم للسوق واستمرته ـــــــــــــــــلكن -موبیلیس –
، تتمیز أوریدوفیما بعد إلى  ت تسمیتهالذي تغیر   نجمةمن خالل فرعها  الكویتیة الوطنیــــــة لالتصاالتالجدید 

لتأثرها بالمناخ المالئم المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر بالمنافسة الشدیدة التي جاءت نتیجة 
  .الذي وفرته لها الشروط القاعدیة للصناعة بشكل عامو لتنشیطها، 

  

الشروط القاعدیة للصناعة فعال أثرت بشكل كبیر على المنافسة في القطاع إذ سمحت وخلصنا إلى أن 
بالنسبة للشروط العامة نجد أن المستوى . بتطویرها وتنشیطها لكن هذا الحكم العام ال یعني أنه حكم مطلقا

الذي یتماشى  االقتصادي واالجتماعي سمح بزیادة الطلب على الهاتف المحمول لكنه أبقى على الطلب النمطي
من ناحیة أخرى، . لدخول في الجزائر لذلك بقي الطلب القبلي هو األكثر انتشارالإجماال مع المستوى المتوسط 

 اعتبارعلى ها ضابط ومنظم للقطاع وحتى تبصففي الكثیر من األحیان، السوق برر تدخل الدولة و الشرط الدولة 
  بالخصوص  ، التي تظهرمشروعة بمفهوم القانون الجزائريلضمان المنافسة ال ، وذلكها منافس في القطاعأن

لذلك نجــــد أن هذا القطاع محكوم بنظام الرخص لدخول أي متعامل  من خالل الدور الذي تلعبه سلطة الضبط،
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ما یؤثر على المنافسین في القطاع بنفس الدرجــة لكنه من ناحیة أخرى، قد یكون هذا التدخل ذو تأثیر مباشر 
التدخل في تسویة حالة في و  موبیلیسبالنسبة للمتعامل العمومي د المتعاملین دون غیرهم كما هو الحال على أح

ومنه إلى الملكیة المختلطة  الذي انتقل من الملكیة الخاصة األجنبیة من ملك إلى أخر زيـجیوضعیة المتعامل 
أفرز حالة خاصة هي تطبیق القانون الخاص مع أن ذلك للمحافظة على المنافسة منها الوطنیة األجنبیة، سعیا 

هي األخرى  المتغیرات الظرفیة. على مؤسسة لیست خاصة ما یطرح جملة من التساؤالت في مستقبل القطاع
قانونیة ال تخضع للشروط ال لعبت دورا مهما في القطاع حیث نجد أن الدولة سمحت لفترة بوجود مبیعات

لدعم القطاع فقط، كما ال ننسى  هاعرفة التي نعتقد أن الدولة سمحت بللمتعاملین في وجود الشرائح غیر الم
         من الخسائر المادیة  العدید جیزيالتي تكبدت من ورائه  ،الظرف الذي حدث بعد المنافسة الریاضیة

نستنتج ي بالتال. الكثیر من المشتركین وهي الفرصة التي استفاد منها المتعامالن اآلخران على إثرهوالذي خسرت 
      فالشروط المقصودة أرید بها تحسین تنافسیة القطاع : الشروط الظرفیة تقسم إلى صنفینتأثیر  أن

     لصالح المتعاملین اآلخرین  -جیزي-والمتنافسین فیه، أما الشرط غیر المقصود فقد أثر سلبا على منافس
  . ومع ذلك یمكن القول بأنه لم یؤثر على تنافسیة القطاع ككل

  

كثیر من جوانب في  ونیشترك ، نجد بأن المتعاملین الثالثبمختلف شروطهو جانب العرض فیما یتعلق ب
فطبیعة المنتوج متشابهة نسبیا والتأثیر یظهر بعض التباین  .یافیهم بنفس الطریقة تقرب أثرت حیث أنها التأثیر،

مرتكزة على الدفع البعدي ولكن بدخول المنافسة تحول القطاع  في بدایتهاالتي كانت  في بدایة ظهور المنافسة 
ناحیة طبیعة المؤسسات فلكل مؤسسة  ا منالذي یعتبر آنذاك أقل تكلفة وأسرع استعماال، أم إلى الدفع القبلي

ألنه یؤثر على القانون الذي تخضع له وعلى آلیة اتخاذ  ،والذي انعكس على استراتیجیاتها المنتهجة خصوصیتها
     تضمن االستقرار للمنافسین الثالثحواجز الدخول والخروج بالنسبة ل. القرار ومدى االستقاللیة في اتخاذه

     ن شابها نوع ا و ،في القطاع بعدد محدد من المنافسین لخضوع القطاع لنظام الرخص ألنها تحدد المنافسة
    ري ـــــــالقطاع لكن ذلك بمفهوم الحواجز النظ فامبلكوممن الخلل بسبب الثغرة القانونیة التي دخلت من خاللها 

    ، ویبقى الحاجز األقــــــــوى)الفرع(ال یعتبر داخل جدید للصناعة نظرا لكونه بقي بنفس الطاقة ونفس المؤسسة
المالحظ فیما یتعلق بالتكالیف ف. رغم وجود حواجز أخرى مالیة وتكنولوجیة هو الحاجز القانوني في هذا القطاع

وهو الشرط  على الرخصة واالستغالل التي تتعلق بالتجهیزات وتكلفة الحصول ،في التكالیف الثابتة تتركز أنها
شق یتحدد بحكم تدخل الدولة في السوق  :في التأثر، أما التكنولوجیا ففیها شقین الذي یتعادل فیه المتعاملون

       ق الثاني وهو المتعلق بمستوى التكنولوجیا وتفعیلهاــــــــــالتطبیق والشز ـــــــــوالمتعلق بدخول الجیل الثالث حی
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لة و ز في بدایات دخولها على التكنولوجیا كمحاـــــكانت ترتك أوریدیوفي إستراتیجیة كل متعامل حیث وجدنا أن 
ع مرور ملكن و  لكسب المشتركین واستمرت في ذلك لفترة طویلة حین كان منافسوها یركزون على األسعار

المواد (المدخالت تأثیر  .الوقت أصبح المتعاملون الثالث تقریبا یقدمون خدمات بنفس مستوى التكنولوجیا
یظهر توفر مختلف المدخالت ویبقى االختالف في طریقة حصول المنافسین في القطاع علیها  )األولیة

منذ حصولهم على رخص االستغالل كالفضاء واستغاللها مع وجود بعض المدخالت المتاحة لهم بنفس المقدار 
      كانت هذه األخیرة محدودة على عكس الفضاء الهرتیزي لذلك لجأت الدولة ممثلة إن الهرتیزي واألرقام و

في سلطة الضبط بتوسیع شبكة الترقیم، تتمیز هذه المدخالت الموزعة بالتساوي بین المنافسین في القطاع 
  .  تعاملینمبالتأثیر االیجابي لرفع مستوى المنافسة للقطاع ولل

  

شروطه وتحلیل تأثیر  العرض األخیر للشروط القاعدیة للصناعة، والممثل بجانب جانبتظهر دراسة ال
ج أثرت بشكل كبیر ونلمس ذلك في بدایة قیام هذا القطاع و حیاة المنت)دورة(أن مدة بعلى المنافسة في القطاع 

      د أنها ستبقى مستمرة لفترة أطول بالنظرـــــــو التي نعتقــــــوالتغیرات التي طرأت علیه بانتقاله إلى مرحلة النم
بمرحلة نمو تي تجعل منه قطاعا ذو دورة حیاة ــــــــة الـــــوالتغیرات التكنولوجیة المتوالیوق ـــــــــإلى عدم تشبع الس

فرغم وضوح معالم القطاع المحدد  ،سریعة وقویة وهو في وضعیة تأخذ من مواصفات مرحلتي النمو والنضج معا
    ل یعرف منافسة شدیدة بثالث منافسین وبثبات نسبي لترتیبهم من حیث الحصص في السوق إال أنه ما یزا

تطور المنافسة في القطاع ولفترة  رتوقع استمرایوتحدیثات كثیرة في مختلف مواصفات وخدمات المنتوج وعلیه 
رغم صعوبة قیاسها نظرا لعدم وفرة المعلومات  فیما یتعلق بالمرونة السعریة .طویلة ألنه لم یصل إلى التشبع

منحى تطور  ن قبل المتعاملین الثالث إال أننا توصلنا إلى أنها أثرت علىالالزمة ولتنوع المنتجات المعروضة م
        جیزيفي السعر خاصة مع دخول المتعامل  شتركین الكبیر بالتغیرات الحاصلةا لتأثر المالطلب نظر 
لمتعاملون مرونة السعر تبقى مؤثرا ایجابیا فرغم الممیزات التي یعرضها ا ،ت بدخول المتعامل الثالثوالتي تعزز 

     إال أن كل انخفاض في السعر یفتح مجاال لمشتركین أكثر والستعماالت أوسع لخدمات الهاتف المحمول 
ن كان بهامش أقل نسبیا من الفترات السابقة ٕ . لذلك نتوقع استمرار تأثیر هذا الشرط تأثرا إیجابیا على المنافسة وا

          سوق تظهر الهاتف المحمول على أنه منتوج وسیطي ونهائي / الشرط القاعدي المحدد بالعالقة منتوج
      كان األول أكثر استهالكا من األخیر وازدواجیة تصنیفه تعطیه أثرا ایجابیا ألنه یستفید من خاللها  إن و

من الشریحة  أخذ خاصیة المنتوج المعمر انطالقاكما أنه ی ،)صناعیین ونهائیین( من توسیع وتنویع المشتركین
وتبقى الخاصیة الطاغیة هي اعتباره منتوج نهائي استهالكي بالتالي وغیر المعمر نظرا العتماده على الرصید 
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له عدة نجد بأن لموقع الجغرافي بالنسبة ل .إمكانیات أوسع لتنشیط المنافسة من خالل اتساع مجاالت التمییز
كثافة المشتركین، التغطیة وجودة الخدمات المقدمة والتي تنتج عن قدرة المتعاملین على تغطیة : أوجه للتأثیر

 ،التضاریس وشبكات المتعاملینو الفضاءات الهرتیزیة المطلوبة لتأدیة خدماتها وهي ذات عالقة وطیدة بالمساحة 
والتغطیة للمتعاملین شبكات توزیع  أثرت سلبا في بدایة الدراسة لكنها تحسنت مع مرور الوقت نظرا لتطور التي

     خاصة وأنه ال توجد ضوابط قانونیة الثالث مما قلل من تأثیر هذا الشرط في مقابل باقي الشروط القاعدیة
أو غیر قانونیة یخضع المتعاملین لها في تركیب راداراتهم أو قواعد البث فهم ملزمون بمستوى معین للتغطیة 

لمحددات الموسمیة والدوریة لها تأثیرها بالنسبة ل .لناتج عن خدمات التجوالاالتأثیر  ، وهذا ال یعني إهمالفقط
العطلة : ــمن الترقیات التي یعرضها المتعاملون الثالث والتي تتحدد بالخصوص ب وهذا ما لمسناه الخاص

 ـــــــــا في بعض األحیان نظراـللمبیعات والتي أثرت سلبــالصیفیة، رمضان، األعیاد، التي تعرف خاللها رواجا كبیرا 
، لكنها تأخذ الطابع االیجابي الرتباط شبكات المتعاملین الثالث ألنها محكومة بمستوى معین من االتصــــاالت

    منتجاتهم وخدماتهم الجدیدة وترسم  إطالقعن فترات رواج یستفید منها المتعاملون في  لتأثیرها كونها تعبر
أمــــا طرق الشراء فهي كغیرها من الشروط السابقة تتأثر بباقي . التي تعرف تنافسا كبیرامن خاللها ترقیاتهم 

من خالله  مـــــالشروط وتعد أساسا لتصنیف المنتجات في هــذا القطاع أي الدفع القبلي والدفع البعدي الذي ت
كما أنه كان األساس  من السوق الذي یأخذ الحصة األكبرمن المنتجات إلى الدفع القبلي  توجیه الحصة األكبر

من األكشاك ونقاط البیع  في إعادة تصنیف بطاقات شحن الرصید وتشجیع الشحن المباشر دون بطاقات الشحن
أمام المنافسة في القطاع في بدایة ظهور القطاع عندما كانت محددة بالدفع وقد كانت تمثل عائقا  المختلفة
ا استعادت تأثیرها االیجابي بتنوع طرق الدفع ومنه الشراء وتوسع شبكات وفي المدن الكبرى فقط إال أنه البعدي

  .التوزیع وتنوعها
  

ت متنوعة، واألكثـــــــر من ذلك ـاــــــــــــال مختلفة وآلیبأشك ثرالشروط القاعدیة للصناعة تؤ یتبین مما سبق بأن 
فرغم أن الشروط القاعدیة للصناعة تعمل على توفیر المناخ المالئم للمنافســــــــة  ،أثیر المتأتي جراء ذلكـــــــهو الت

  كما أنه یصعب تحدید مصدر التأثیر، وال بنفس الشكلوالحجم دار ـــــــــراتها ال تكون غالبا بنفس المقــــإال أن تأثی
 یر مزدوجــــــي سلكه ذلك الشرط ذو تأثتضافر جملة من الشروط في آن واحد أو ألن المنحى الذ یعود إلى ألنه

  . أو حتى أن یملك تأثیرات آنیة وأخرى تظهر مع مرور الزمن
  

أن الشروط القاعدیة المتوفرة لقطاع الهاتف المحمول في الجزائر إلى توصلنا من خالل هذه الدراسة و 
    شیط المنافسة مع وجود تباین إجماال عملت وفق ما یستدل علیه نظریا كونها فعال وفرت اإلطار المالئم لتن
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في التأثیر على المتعاملین الثالث أو المنافسین الثالث في القطاع، كما أننا نجد بعض الشروط التي عملت 
ود ذلك إلى وجهة ــــــــكحاجر مؤقت لتنشیط المنافسة في القطاع والتي تعود أغلبها إلى الشرط الدولة والسوق ویع

كفرض  ،أخرى أبعادتعود في بعض األحیان إلى متخذوا القرار في المستویات العلیا التي  بعهاالنظر التي ات
      محاولة ضبط المنافسة في القطاع وفق التصور العام للدولة، كانت غالبا تصب في  إن و السیادة الوطنیة

لها في حالة ملكیة كتدخ أو أنها تدخلت بمنطق اقتصادي عقالني بحت لضمان حقوق المشتركین والمنافسین
 التي غطت البعدین معا، ومع ذلك فإن اعتبار هذا الشرط لوحده الشرط القاعدي األهم یعتبر اعتقادا  جیزي

غیر صحیح ألن تدخل الدولة في السوق ال یتم إال من خالل استعمال شرط من الشروط السابقة أو من خالل 
الثالث من الهاتف المحمول یحمل أبعادا متعلقة بالشروط دمج مجموعة من الشروط، فقرار مثل اعتماد الجیل 

التكنولوجیا، الجغرافیا، طرق الشراء، المستوى االقتصادي واالجتماعي وغیرهم من الشروط، لذلك فإن الترجیح 
ـــرات حول أهــــم الشروط یبقى نسبیا في ظل تداخــــل وتشابك الشــــــروط القاعدیة لهذه الصنــــــاعة وبالتأثیــ

  .في الجزائر المتباینــــــــــة بین المنافسین في القطاع الهاتف المحمول
  

المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر رغم أنها تظهر بأنها مستقرة إال أن التغیرات الحاصلة  
اعة توفر في حصص المتعاملین الثالث وفي أرقام أعمالهم ومشتركیهم تثبت بأن الشروط القاعدیة للصن

وثبات الظروف المالئمة لتطویر المنافسة وتنشیطها، وذلك رغم ثبات بعض المتغیرات كعدد المنافسین 
تأثیرات بعض الشروط القاعدیة للصناعة، التي برزت  تضافرالتكنولوجیا المعتمدة والتي تم تثبیتها انطالقا من 

نه یظهر بأنه الشرط األكثر مرونة من باقي من خالل القرارات المحددة من طرف الشرط الدولة والسوق أل
الشروط ألنه یسهل تغییر أي من الشروط القاعدیة بموجب تدخل هذا الشرط، وهذا ما یعني أن آلیات التأثیر 

  .       ف المحمولاتلمختلف الشروط القاعدیة یمكن تحریكها باالعتماد على هذا الشرط لتحسین تنافسیة قطاع اله
  

تعبر عن الصعوبة األكبر في بناء یر وصعوبة الفصل بین الشروط القاعدیة للصناعة تحدید حجم التأث
       على المنافسةالتأثیرات بدقة خاصة وأنها عدیدة ومتشابكة وتتبع آلیات متعددة في تأثیرها  نموذج یسمح بتحدید

        حسب فهل یمكننا الفصل بین تأثیرات الشروط القاعدیة للصناعة لتوجیهها في قطاع الهاتف المحمول 
تحدید كل المسارات الفردیة في مستوى المنافسة في قطاع الهاتف المحمول؟ وهل نستطیع  ما تقتضیه الحاجة

حمول          لهذه التأثیرات مع المحافظة على التشابك الذي یظهر بین الشروط القاعدیة لصناعة الهاتف الم
   في الجزائر؟ 
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Rapporte Final sur le processus d’octroi de la deuxième licence de téléphonie 
mobile de norme GSM  

   
INTRODUCTION  

Dans son programme adopté le 24 janvier 2000, le Gouvernement a opté pour une refonte en profondeur du 
secteur de la postes et télécommunications afin d’arrimer l’Algérie à la société de l’information du 21èmesiècle. 

Cette réforme est surtout dictée par la nécessité d’assurer la compétitivité des entreprises et de l’économie 
algérienne et d’offrir un meilleur service à moindre coût à ses citoyens. 

Il s’agit également, de rattraper un retard important dans les secteurs de la poste et des télécommunications en 
profitant des nouvelles technologies de l’information et de la communication et en s’inspirant des expériences 
vécues à l’échelle internationale. 

Les principaux objectifs de cette réforme sont : 

• accroître et diversifier l’offre de services de la poste et des télécommunications ;  

• améliorer la qualité des services offerts et des prestations rendues à des prix compétitifs ;  

• mettre à niveau et développer les réseaux postal et des télécommunications ;  

• promouvoir les services financiers postaux en encourageant l’épargne nationale et en élargissant la 
gamme des services offerts ;  

• promouvoir les télécommunications, comme secteur économique essentiel à l’essor d’une économie 
compétitive, diversifiée et ouverte au monde.  

Les principales actions envisagées au titre du programme du Gouvernement s’articulent autour de : 

o la refonte du cadre juridique et réglementaire ;  

o la séparation des fonctions d’exploitation, de formulation de politique sectorielle et les 
fonctions de régulation ;  

o la création d’opérateurs distincts des services postaux et des services des télécommunications ; 

o la libéralisation progressive de tous les segments de marché du secteur ;  

o la promotion de la participation et de l’investissement privés dans le secteur ;  

o l’ouverture du capital de l’opérateur historique ;  

o la préservation des services universels postal et téléphonique sur l’ensemble du territoire 
national.  

Le processus de la vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM s’inscrit dans le cadre de 
l’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence conformément aux dispositions de la loi n° 
2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 

L’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications, organe indépendant et jouissant de l’autonomie 
financière créé par la loi n° 2000-03 susvisée et dont les membres ont été nommés le 3 mai 2001, a entrepris le 



processus de vente de cette licence qui se résume dans ce qui suit. 

1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE : 

L’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence a été rendue possible par la promulgation de la 
loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 

En effet, l’article 28 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée stipule que " l’établissement et / ou 
l’exploitation des réseaux publics ou installations de télécommunications, la fourniture de services de 
télécommunications peuvent être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes 
réglementaires pris pour son application ". 

Cette ouverture à la concurrence peut s’effectuer selon les régimes de la licence, de l’autorisation ou de la simple 
déclaration. 

Par ailleurs, l’article 31 de la loi n° 2000-03 susvisée dispose que " le régime d’exploitation applicable à chaque 
type de réseaux, y compris radioéléctriques et aux différents services de télécommunications pouvant être 
exploités, est fixé par voie réglementaire ". 

C’est ainsi que le décret exécutif n° 01-123 du 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque 
type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications a été pris et publié 
dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 

Dans son article 2, ce décret exécutif prévoit que l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de 
télécommunications, et/ou la fourniture de services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur 
internet sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif. 

De ce fait, l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile de norme GSM est 
assimilé à un réseau public de télécommunications ; Aussi, l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau sont-
ils soumis à l’obtention d’une licence. 

La procédure d’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications 
est définie par le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à 
l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications publié 
dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 

L’article 9 de ce décret exécutif prévoit que la procédure d’adjudication par appel à la concurrence peut 
comporter deux phases : 

• une phase de pré-qualification ; et  
• une phase d’offres.  

2. PHASE DE PRE-QUALIFICATION : 

21. REGLEMENT DE PRE-QUALIFICATION : 

La phase de pré-qualification consiste à sélectionner les opérateurs qui répondent aux conditions de pré-
qualification telles que définies dans le Règlement de Pré-Qualification. 

Le Règlement de Pré-Qualification prévoit, outre la description générale du processus d’appel à la concurrence 
et le calendrier préliminaire, les critères de pré-qualification, le dossier de pré-qualification et les aspects 
procéduraux. 

211. Les critères de pré-qualification : 

Pour prétendre à la pré-qualification, les opérateurs de télécommunications intéressés par le processus de la 



vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM en Algérie doivent remplir les trois critères 
suivants : 

o Nombre global d’abonnés mobiles :  

L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il est " actionnaire de référence " 
doit, au 31 décembre 2000, avoir un nombre d’abonnés mobiles supérieur à 1.500.000. 

o Expérience internationale :  

L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il est actionnaire de référence doit, 
au 31 décembre 2000 avoir dans deux pays différents un nombre d’abonnés mobiles d’au moins 500.000 dans 
chacun de ces deux pays. 

o Montant des capitaux propres :  

Les capitaux propres consolidés, part du groupe de l’opérateur de référence, doivent être au moins égaux à USD 
3 milliards au 31 décembre 2000 ou la capitalisation boursière de l’opérateur de référence ou de sa société 
" Mère Ultime " au 31 mars 2001 est au moins égale à USD 10 milliards.  

Le Règlement de pré-qualification dans son point 1.2 intitulé " Application et exception " dispose que : 

Les personnes morales remplissant le critère relatif au nombre global d’abonnés mobiles mais ne satisfaisant pas 
à l’un ou au deux autres critères relatifs à l’expérience internationale et au montant des capitaux propres, 
pourront néanmoins être pré-qualifiés sur décision de la commission d’évaluation, sur la base d’un dossier 
complémentaire établi conformément aux dispositions de ce Règlement tel que précisé ci-après.  

212. Dossier de Pré-Qualification : 

Le Dossier de pré-qualification permet aux opérateurs de démontrer qu’ils satisfont aux critères de pré-
qualification énumérés ci-dessus. Il comprend : 

• la lettre d’adéquation aux critères de pré-qualification ;  
• l’existence légale ;  
• les informations relatives à l’expérience de l’opérateur de référence ;  
• les informations financières.  

Les opérateurs de référence ne répondant pas aux critères relatifs à l’expérience internationale et au montant des 
capitaux propres sont soumis à la présentation d’un dossier complémentaire comprenant : 

• une description de la société et du groupe, son positionnement et sa stratégie de développement 
nationale et internationale ;  

• une description de l’activité de téléphonie mobile de la société en indiquant les capacités de cette 
société à développer et exploiter un réseau GSM de la taille de celui exigé par le marché algérien ;  

• la capacité de la société à évoluer dans un environnement international ;  

• la démonstration de la surface financière de la société et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires 
au financement du projet (y compris de la contrepartie financière de la licence) ;  

• toute autre information qui serait utile par le soumissionnaire à l’appui de sa demande de dérogation.  

213. Les aspects procéduraux :  



Le Règlement de Pré-qualification prévoit dans son point " Aspects procéduraux " que : 

• le Règlement peut être retiré par toute personne intéressée contre demande écrite ;  

• les demandes d’éclaircissement et de modification du Règlement de pré-qualification peuvent être 
introduites auprès de l’ARPT par les soumissionnaires ;  

• l’ARPT peut à tout moment notifier des amendements ou apporter des éclaircissements et précisions sur 
les conditions et règles fixées dans le Règlement de pré-qualification soit de sa propre initiative, soit à 
la demande de l’un des soumissionnaires.  

22. DEROULEMENT DE LA PHASE DE PRE-QUALIFICATION : 

La procédure d’adjudication de la licence de téléphonie mobile de norme GSM par appel à la concurrence 
s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 et du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001. 

Le déroulement de cette phase de pré-qualification est décrit dans ce qui suit. 

221. Lancement de l’appel à la concurrence : 

Le 10 mai 2001, l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications a procédé au lancement du 
processus de la vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM par la publication dans la 
presse nationale et internationale d’un avis d’appel à expression d’intérêt. 

Cet avis d’appel à expression d’intérêt invite toute personne physique ou morale intéressée par l’opération à 
retirer le Règlement de Pré-qualification et de déposer, éventuellement, son dossier de pré-qualification avant le 
26 mai 2001. 

222. Retrait du Règlement de Pré-qualification : 

A la suite de la publication de cette avis d’appel à expression d’intérêt, l’Autorité de Régulation de la Poste et 
des Télécommunications a enregistré 37 demandes de retrait de ce Règlement. 

Toutes ces demandes ont été satisfaites soit par le biais d’envoi par courrier électronique, soit par remise en 
mains propres au niveau des services de l’ARPT. 

223. Réunion d’information : 

Le 22 mai 2001, une réunion d’information à l’intention des investisseurs (conférence des investisseurs) a été 
organisée à la Résidence El Mithak par le Ministère des Postes et Télécommunications avec la participation du 
Ministre des finances, du Ministre de la Participation et de la Coordination des Réformes, du Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, de l’ARPT, du représentant de la Banque Mondiale et du conseiller financier BNP Paribas. 

Au cours de cette rencontre, les intervenants ont eu, chacun en ce qui le concerne, à expliquer le cadre général 
des réformes engagées par le Gouvernement ainsi que, plus précisément, l’ouverture du secteur des 
télécommunications à la concurrence et la procédure d’attribution de la licence de téléphonie mobile de norme 
GSM. 

A cette occasion, les investisseurs présents à cette conférence ont obtenu de larges explications et 
éclaircissements sur l’ensemble des questions posées. 

224. Amendements au Règlement de Pré-Qualification : 

En conformité avec les aspects procéduraux et suite aux demandes des opérateurs de référence, des 
amendements au Règlement de Pré-qualification ont été notifiés aux soumissionnaires ; ces amendements portent 



sur : 

• un rajout d’un article 1.3 dans la partie 1 " Critères de pré-qualification " du Règlement. Cet article 
permet à l’opérateur de référence dénommé dans ce cas " Opérateur de référence Mère " de demander la 
pré-qualification d’une société filiale dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une 
participation au capital et en droits de vote supérieur à 80% et a le contrôle effectif de la direction et de 
la gestion de cette société.  

• Un rajout d’un alinéa 2 à la suite de l’introduction de la partie 2 " dossier de pré-qualification " du 
Règlement. Ce nouvel alinéa prévoit que pour les " opérateurs de référence mère " désirant pré-qualifier 
une société filiale, doivent présenter, en plus du dossier de pré-qualification et éventuellement le dossier 
complémentaire, un " dossier annexe ".  

• Un rajout d’un article 2.3 dans la partie 2 " dossier de pré-qualification " du Règlement. Cet article traite 
du dossier annexe à produire en cas de demande de pré-qualification d’une filiale introduite par un 
Opérateur de Référence Mère. Ce dossier annexe comprend :  

o Les statuts et une copie de l’inscription au registre de commerce ;  

o Une note donnant une description de la structure du groupe et du positionnement de la filiale ; 

o Une attestation de l’Opérateur de Référence Mère garantissant la détention de 80% du capital 
et des droits de vote, le contrôle effectif de la direction et de la gestion de la filiale et l’apport 
des ressources financières, techniques et humaines qui seraient nécessaires pour permettre à la 
filiale d’exécuter l’ensemble de ses obligations prévues par le cahier des charges.  

• La date de référence pour les critères " nombre d’abonnés " et " expérience internationale " a été fixée 
au 31 mars 2001 en raison du glissement de la date du lancement du processus d’adjudication de la 
licence et permettre, par voie de conséquence, de disposer de données plus récentes.  

225. Dépôt des dossiers de pré-qualification : 

Dans la limite de l’échéance fixée dans le Règlement de Pré-qualification à savoir le 26 mai 2001 à 18 heures 
(heure d’Alger), les sociétés suivantes ont déposé leur dossier de pré-qualification. 

Il s’agit de (par ordre alphabétique) : 

• Investcom Holding Luxembourg (Liban) ;  
• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Télécom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne).  

226. Instruction et évaluation des dossiers de pré-qualification : 

L’instruction et l’évaluation des dossiers de pré-qualification a été conduite par une commission désignée par 
décision n° 01/C/ARPT/2001 du 22 mai 2001. 

La décision susvisée, outre la désignation des membres de cette commission, définit les procédures pratiques 
d’évaluation et d’instruction des dossiers de pré-qualification. 

La commission d’instruction et d’évaluation a entamé ses travaux le 26 mai 2001 à 18 heures 05 minutes 
conformément aux dispositions du Règlement de Pré-Qualification et selon les procédures arrêtées dans la 
décision visée ci-dessus. 

A l’issue de ses travaux, la Commission d’instruction et d’évaluation a élaboré, conformément à l’article 9 de la 



décision n° 01/C/ARPT/2001 susvisée, le procès verbal décrivant ses travaux ainsi que ses conclusions. 

De ce procès verbal, il ressort : 

Les opérateurs de référence pré-qualifiés (par ordre alphabétique) : 

• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Telecom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne) ;  

Les opérateurs de référence disqualifiés : 

o Investcom Holding Luxembourg (Liban).  

Le 28 mai 2001, la liste des opérateurs de référence pré-qualifiés a fait l’objet d’une publication dans la presse. 

Les opérateurs retenus ont été informés officiellement par l’ARPT de leur pré-qualification et invités à retirer le 
Dossier d’appel d’offres en vue de participer à la phase " suivante " d’offres. 

3. PHASE D’OFFRES 

La phase d’offres est réservée aux seuls opérateurs pré-qualifiés et ayant retiré le Dossier d’appel d’offres 
(DAO) contre paiement des frais de dossier.  

31. COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 

Le Dossier d’appel d’offres comprend trois parties qui font, chacune, l’objet d’un volume distinct : 

• le mémorandum d’informations ;  
• le règlement de l’appel à la concurrence ; et  
• la documentation juridique de la transaction.  

311. Mémorandum d’informations : 

Le mémorandum d’informations est un document reprenant l’ensemble des éléments et des données de 
l’économie algérienne qui permet aux opérateurs pré-qualifiés d’évaluer les potentialités du marché algérien 
devant leur permettre l’établissement d’un business plan et d’affiner, par voie de conséquence, leur offre 
financière. 

312. Règlement de l’appel à la concurrence :  

Le Règlement de l’appel à la concurrence est un document qui définit les règles et procédures applicables à 
l’appel à la concurrence pour l’attribution d’une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un deuxième 
réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM en Algérie. 

Il traite, entre autres, des conditions de participation, de la description générale du processus, du contenu, de la 
forme et de la présentation des offres. 

313. Documentation juridique de la transaction : 

La documentation juridique de la transaction est constituée du projet de licence, du projet de cahier des charges 
avec ses annexes et du projet de convention d’investissement.  



32. RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 

Le 29 mai 2001, suite à la publication de la liste des opérateurs pré-qualifiés, l’ARPT a remis, contre paiement 
des frais de dossier, aux opérateurs de référence pré-qualifiés le Dossier d’Appel d’Offre, à savoir : 

• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Télécom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne) ;  

33. DEROULEMENT DE LA PHASE D’OFFRES : 

331. Informations et éclaircissements sur le Dossier d’appel d’offres : 

Après avoir retiré le Dossier d’appel d’offres, les opérateurs de référence disposaient d’un délai de 12 jours pour 
formuler les demandes d’éclaircissements et d’amendements éventuels sur les documents constituant le DAO. 

Ces demandes doivent, en application de l’article 9 du Règlement de l’appel à la concurrence, être exprimées par 
écrit et adressées à l’ARPT. 

A cet effet, une réunion d’information avec les soumissionnaires a été organisée les 18 et 19 juin 2001. 

A l’issue de cette réunion d’information, l’ARPT a repris dans les documents constitutifs du DAO la plupart des 
demandes d’amendement formulées par les différents opérateurs pré-qualifiés. 

Le Dossier d’appel d’offres dûment amendé a été transmis aux opérateurs concernés dans les délais fixés par le 
Règlement de l’appel à la concurrence. 

332. Création et déclaration des sociétés participantes : 

En application des dispositions de l’article 2 du règlement de l’appel à la concurrence, les opérateurs de 
référence dûment pré-qualifiés doivent créer une société participante de droit algérien qui aura à soumissionner 
directement ou par le biais de l’opérateur de référence ou de sa filiale dans laquelle il détient 80% du capital et 
des droits de vote. 

La création de ces sociétés doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARPT qui aura, après vérification du dossier de 
déclaration, à se prononcer sur la conformité et ce, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement de 
l’appel à la concurrence. 

Les dossiers de déclaration des sociétés participantes, déposés le 4 juillet 2001, ont fait l’objet d’un examen de la 
part de l’ARPT le 5 juillet 2001. 

L’ARPT a considéré que les sociétés participantes en question sont valablement " déclarées " pour les besoins de 
la remise des offres. Les sociétés participantes dûment déclarées sont : 

• Cellulaire Algérie (Portugal Télécom Moveis –Portugal- et Telefonica Movilès –Espagne-) ;  

• Orange Algérie (Orange SA –France-) ;  

• Orascom Télécom Algérie (Orascom Télécom –Egypte-)  

Le 5 juillet 2001, l’ARPT a informé les opérateurs de référence que les sociétés participantes qu’ils avaient 
proposées sont retenues pour la présentation des offres. 



333. Dépôts et ouverture des offres : 

333.1. Contenu des offres : 

Les offres doivent, conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement de l’appel à la concurrence, 
contenir les documents suivants : 

• La lettre d’offre ;  
• L’annexe A : comprenant un exemplaire de la documentation juridique, le Règlement de pré-

qualification et le règlement de l’appel à la concurrence. Ces documents doivent être signés et paraphés 
par la personne dûment mandatée par l’opérateur de référence en sa qualité de soumissionnaire.  

• L’annexe B : constituée de la garantie de soumission émise par une banque de première ordre 
approuvée par le Ministère des Finances pour un montant de 25.000.000 USD et valable pour une durée 
de 90 jours.  

• L’annexe C : constitue les pouvoirs donnés par l’opérateur de référence au signataire engageant la 
société participante.  

• L’annexe D : constitue la lettre de déclaration et d’engagement du ou des opérateurs de référence.  
• L’annexe E : constitue la lettre du ou des opérateurs de référence sur la constitution de la société 

participante.  
• L’annexe F : constitue l’engagement du ou des opérateurs de références relativement à la filiale.  

333.2. Date limite de dépôt des offres : 

La date limite pour la remise des offres est fixée au 11 juillet 2001 à 16 heures 45 minutes. 

Les offres sont valables à compter de la date de leur remise à l’ARPT pour une durée de 90 jours décomptée à 
partir de la Date limite, c’est à dire le 11 juillet 2001. 

333.3. Ouverture des offres : 

Le 11 juillet 2001, l’ARPT a organisé la cérémonie d’ouverture des plis en séance publique au palais du 
gouvernement. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Chef du Gouvernement et des membres du 
Gouvernement. Des organes de la presse nationale et internationale et les représentants des soumissionnaires ont 
également assisté à cette cérémonie.  

Les offres des sociétés soumissionnaires Orascom Télécom et Orange SA ont été déposées le 11 juillet 2001 
respectivement à 15 heures 43 minutes et 16 heures 01 minute. 

A l’heure limite de dépôt des offres, la société Cellulaire Algérie créée par Telefonica Movilès et Portugal 
Telecom Moveis n’a pas remis d’offre en raison de l’absence des autorisations nécessaires des conseils 
d’administration de ces dernières. Ce consortium (Telefonica Movilès et Portugal Telecom) a émis, dans son E-
mail du 10 juillet 2001 à 16 heures 17 minutes c’est à dire à 24 heures de l’ouverture des plis, le souhait de 
reporter au moins de trois semaines la remise des offres. Une demande de même nature avait déjà été formulée 
par Orange le 18 juin 2001 pour un report de six mois de l’adjudication invoquant l’insuffisance de visibilité sur 
le marché algérien. 

L’ARPT a tenu à respecter le calendrier initialement arrêté pour donner à cette opération la crédibilité nécessaire.

A 17 heures, la Commission d’appel à la concurrence, créée par décision n° 02/C/ARPT/2001 du 9 juillet 2001 
conformément à l’article 12 du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure 
applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de 
télécommunications, a procédé à l’ouverture des plis et à la lecture, en public, des lettres d’offres et a fait 
l’inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents exigés dans le Règlement 
d’appel à la concurrence. 

La lecture des lettres d’offres fait ressortir les contreparties financières suivantes : 



• Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour le compte d’Orascom Télécom Algérie : 
737.000.000 USD ;  

• Orange SA France : 422.000.000 USD.  

Au terme de cette opération, la Commission de l’appel à la concurrence s’est retirée pour procéder à l’évaluation 
des offres selon les critères indiqués dans le Règlement de l’appel à la concurrence. 

A l’issue des travaux d’évaluation, la Commission a dressé le procès verbal dans lequel elle a rendu ses 
conclusions en recommandant de déclarer la société Orascom Télécom Algérie comme attributaire provisoire. 

Le président de la Commission de l’appel à la concurrence a remis, en séance publique, le procès verbal au 
Président du conseil de l’ARPT qui a annoncé que la société Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour 
le compte de la société Orascom Télécom Algérie est désignée comme attributaire provisoire. Par ailleurs, il a 
invité le représentant de cette société à finaliser le cahier des charges et la convention d’investissement dans un 
délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa désignation. 

334. Finalisation du cahier des charges et de la convention  

d’investissement : 

L’article 14 du Règlement de l’appel à la concurrence prévoit la finalisation du cahier des charges et la 
convention d’investissement. 

La finalisation de ces documents consiste à compléter les informations laissées en blanc dans le cahier des 
charges et la convention d’investissement. 

Cette finalisation doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de notification à Orascom 
Télécom de sa désignation comme attributaire provisoire intervenue le 16 juillet 2001. 

Au terme de cette finalisation, le cahier des charges et la convention d’investissement ont été signés par 
l’attributaire provisoire le 18 juillet 2001. 

335. Remise de la Garantie de paiement : 

En application des dispositions des articles 5 et 14 du Règlement de l’appel à la concurrence, le soumissionnaire 
disposait d’un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date de notification de sa désignation comme attributaire 
provisoire (16 juillet 2001) pour remettre la lettre de la garantie de paiement. 

Dans la limite des délais impartis, la société Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour le compte de la 
société Orascom Télécom Algérie a remis, le 30 juillet 2001, la garantie de paiement établie par la Chase 
Manhattan Bank (Londres) pour un montant de 368.500.000 USD au profit du Ministère des Finances et 
représentant la première des deux tranches de 50% de la contrepartie financière liée à la licence.  

336. Signature du décret d’octroi de la licence et notification : 

Les formalités de remise de la garantie de paiement étant accomplies, le Chef du Gouvernement a procédé, en 
date du 31 juillet 2001, à la signature du décret exécutif n° 01-219 du 31 juillet 2001 portant approbation de 
licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et 
de fourniture de services de télécommunications au public au profit de la société Orascom Télécom Holding 
agissant au nom et pour le compte de la société Orascom Télécom Algérie. 

Après signature, le décret exécutif en question doit être notifié, une fois publié, par l’ARPT à l’attributaire qui 
dispose de 10 jours ouvrables pour effectuer le premier versement de la contrepartie financière s’élevant à 
368.500.000 USD. 



Par ailleurs, le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 prévoit dans son article 17 que l’ARPT doit, dans un 
délai maximum de trois mois suivant la date de publication du décret exécutif d’octroi de la licence, notifier la 
licence au bénéficiaire. 

Le décret exécutif n° 01-219 du 31 juillet 2001 susvisé publié dans le journal officiel n° 43, daté du 5 août 2001 
et tiré par l’imprimerie officielle le 12 août 2001 a fait l’objet d’une notification au bénéficiaire le 12 août 2001. 

337. Paiement : 

Comme annoncé ci-dessus, la société Orascom Télécom Holding dispose de 10 jours ouvrables à compter de la 
date de notification du décret exécutif (12 août 2001) pour effectuer le paiement du premier versement de la 
contrepartie financière liée à la licence à savoir 368.500.000 USD. 

Le versement de la somme de 368.500.000 USD a été reçu valeur 24 août 2001.  

CONCLUSION 

L’aboutissement du processus de vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM dans les 
conditions décrites ci-dessus, constitue un signal fort de bonne gouvernance dans la mise en œuvre des réformes 
engagées par le Gouvernement algérien.  

Le professionnalisme, la transparence ainsi que la crédibilité qui ont caractérisé ce processus ont été relevés tant 
par les opérateurs ayant participé à cette adjudication que par les institutions internationales telle que la Banque 
Mondiale qui, en outre, n’a pas manqué de souligner que le prix de la vente de cette licence était excellent.  
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INTRODUCTION  
 

Dans son programme adopté le 24 janvier 2000, le Gouvernement a opté pour 
une refonte en profondeur du secteur de la  postes et télécommunications afin 
d’arrimer l’Algérie à la société de l’information du 21èmesiècle. 

 
Cette réforme est surtout dictée par la nécessité d’assurer la compétitivité des 
entreprises et de l’économie algérienne et d’offrir un meilleur service à moindre 
coût à ses citoyens. 

  
Il s’agit également, de rattraper un retard important dans les secteurs de la poste 
et des télécommunications en profitant des nouvelles technologies de 
l’information et de la  communication et en s’inspirant des expériences vécues à 
l’échelle internationale. 
 
Les principaux objectifs de cette réforme sont : 

 
 accroître et diversifier l’offre de services de la poste et des 

télécommunications ; 
 

 améliorer la qualité des services offerts et des prestations rendues à des 
prix compétitifs ; 

 
 mettre à niveau et développer les réseaux postal et des 

télécommunications ; 
 

 promouvoir les services financiers postaux en encourageant l’épargne 
nationale et en élargissant la gamme des services offerts ; 

 
 promouvoir les télécommunications, comme secteur économique 

essentiel à l’essor d’une économie compétitive, diversifiée et ouverte 
au monde.  

 
Les principales actions envisagées au titre du programme du Gouvernement 
s’articulent  autour de : 
 
 

 la refonte du cadre juridique et réglementaire ; 
 

 la séparation des fonctions d’exploitation, de formulation de politique 
sectorielle et les fonctions de régulation ; 
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 la création d’opérateurs distincts des services postaux et des services 
des télécommunications ; 

 
 la libéralisation progressive de tous les segments de marché du secteur  

 
 la promotion de la participation et de l’investissement privés dans le 

secteur ;  
 

 l’ouverture du capital de l’opérateur historique ; 
 

 la préservation des services universels postal et téléphonique sur 
l’ensemble du territoire national. 

 
Le processus de la vente de la troisième licence de téléphonie mobile de norme 
GSM s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du secteur des télécommunications à 
la concurrence conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 
2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 

 
L’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications, organe 
indépendant et jouissant de l’autonomie financière créé par la loi n° 2000-03 
susvisée et dont les membres ont été nommés le 3 mai 2001, a entrepris le 
processus de vente de cette licence qui se résume dans ce qui suit. 

 
1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE  

 
L’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence a été rendue 
possible par la promulgation de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les 
règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 

 
En effet, l’article 28 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée stipule que 
« l’établissement et / ou l’exploitation des réseaux publics ou installations de 
télécommunications, la fourniture de services de télécommunications peuvent 
être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes 
réglementaires pris pour son application ». 

 
Cette ouverture à la concurrence peut s’effectuer selon les régimes de la licence, 
de l’autorisation ou de la simple déclaration. 
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Par ailleurs, l’article 31 de la loi n° 2000-03 susvisée dispose que « le régime 
d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et 
aux différents services de télécommunications pouvant être exploités, est fixé 
par voie réglementaire ». 

 
C’est ainsi que le décret exécutif n° 01-123 du 9 mai 2001 relatif au régime 
d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et 
aux différents services de télécommunications a été pris et publié dans le journal 
officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 

 
Dans son article 2, ce décret exécutif prévoit que l’établissement et/ou 
l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, et/ou la fourniture de 
services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur Internet- 
sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif. 

 
De ce fait, l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie 
mobile de norme GSM est assimilé à un réseau public de télécommunications. 
Aussi, l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau sont-ils soumis à 
l’obtention d’une licence. 

 
La procédure d’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux 
publics de télécommunications est définie par le décret exécutif n° 01-124 du 9 
mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel 
à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications 
publié dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 

 
L’article 9 de ce décret exécutif prévoit que la procédure d’adjudication par 
appel à la concurrence peut comporter deux phases : 

 
 une phase de pré-qualification ; et 
 une phase d’offres. 

 
2. PHASE DE PREQUALIFICATION   

 
 2. 1. REGLEMENT DE PREQUALIFICATION  

 
La phase de pré-qualification consiste à sélectionner les opérateurs qui 
répondent aux conditions de pré-qualification telles que définies dans le 
Règlement de Pré qualification. 
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Le Règlement de Pré-Qualification prévoit, outre la description générale du 
processus d’appel à la concurrence et le calendrier préliminaire, les critères de 
pré-qualification, le dossier de pré-qualification et les aspects procéduraux. 

 
 2. 1. 1. Les critères de pré qualification     
  

Pour prétendre à la pré-qualification, les opérateurs de télécommunications 
intéressés par le processus de la vente de la troisième licence de téléphonie 
mobile de norme GSM en Algérie doivent remplir les trois critères suivants : 

 
 Nombre global d’abonnés mobiles :   
   

L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il 
est « actionnaire de référence » doivent, au plus tard au 30 juin 2003, avoir un 
nombre d’abonnés mobiles cumulés au moins égal à 1.000.000. 

 
 Expérience dans la gestion de réseaux mobiles :      
  

L’opérateur de référence ou l’une des sociétés de téléphonie mobile dans 
lesquelles il est actionnaire de référence doit pouvoir justifier, au 30 juin 2003, 
d’au moins 3 années d’expérience dans la gestion et l’exploitation d’un réseau 
de téléphonie mobile.    

 
 Capitaux propres / capitalisation boursière :  
 

Les capitaux propres consolidés, part du groupe de l’opérateur de référence, 
doivent être au moins égaux à USD 1 milliard au 31 décembre 2002 ou la 
capitalisation boursière de l’opérateur de référence ou de sa société « Mère 
Ultime » au 30 juin 2003 doit être  au moins égale à USD 2 milliards.   

 
 2. 1. 2. Dossier de Pré qualification  
 

Le Dossier de pré-qualification permet aux opérateurs de démontrer qu’ils 
satisfont aux critères de pré-qualification énumérés ci-dessus. Il comprend : 
 

  la lettre de demande de pré qualification ; 
 la lettre d’adéquation aux critères de pré-qualification ; 
 les quatre (04) annexes correspondant à : 

 
- l’existence légale ; 
- l’expérience ; 
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- les informations financières ; 
- la signature du Règlement de pré qualification. 

 
 2. 1. 3. Les aspects procéduraux   
 

Le Règlement de Pré-qualification prévoit dans son point « Aspects 
procéduraux » que : 

 
 le Règlement peut être retiré par toute personne intéressée contre 

demande écrite ; 
 
 les demandes d’éclaircissement et de modification du Règlement de 

pré-qualification peuvent être introduites auprès de l’ARPT par les 
soumissionnaires ; 

 
 l’ARPT peut à tout moment notifier des amendements ou apporter des 

éclaircissements et précisions sur les conditions et règles fixées dans le 
Règlement de pré-qualification soit de sa propre initiative, soit à la 
demande de l’un des soumissionnaires.    

 
 
2.2. DEROULEMENT DE LA PHASE DE PRE 

QUALIFICATION  
 

La procédure d’adjudication de la licence de téléphonie mobile de norme GSM 
par appel à la concurrence s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-03 du 5 août 
2000 et du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001. 

 
Le déroulement de cette phase de pré-qualification est décrit dans ce qui suit. 

 
2. 2. 1. Lancement de l’appel à la concurrence  
 

Le 29 septembre 2003, l’Autorité de Régulation de la Poste et des 
Télécommunications a procédé au lancement du processus de la vente de la 
troisième licence de téléphonie mobile de norme GSM par la publication dans la 
presse nationale et internationale d’un avis d’appel à expression d’intérêt. 

 
Cet avis d’appel à expression d’intérêt invite toute personne physique ou morale 
intéressée par l’opération à retirer le Règlement de Pré-qualification et de 
déposer, éventuellement, son dossier de pré-qualification avant le 20 octobre 
2003. 
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 2. 2. 2. Retrait du Règlement de Pré qualification  
 

A la suite de la publication de cet avis d’appel à expression d’intérêt, l’Autorité 
de Régulation de la Poste et des Télécommunications a enregistré 22 demandes 
de retrait de ce  Règlement. 

 
Toutes ces demandes ont été satisfaites soit par le biais d’envoi par courrier 
électronique, soit par remise en mains propres au niveau des services de 
l’ARPT. 

 
 2. 2. 3. Réunion d’information  
 

Le 13 octobre 2003, une réunion d’information à l’intention des investisseurs 
(conférence des investisseurs) a été organisée à la Résidence El Mithak par 
l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications avec la 
participation du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de 
la Communication, du Ministre de la Participation et de la Coordination des 
Réformes, du Directeur Général de l’Agence Nationale du Développement et de 
la Promotion des Investissements ( ANDI) et des conseillers de la banque 
d’affaires Rotschild.  

 
Au cours de cette rencontre, les intervenants ont eu, chacun en ce qui le 
concerne, à expliquer le cadre général des réformes engagées par le 
Gouvernement ainsi que, plus précisément, l’ouverture du secteur des 
télécommunications à la concurrence et la procédure d’attribution de la 
troisième licence de téléphonie mobile de norme GSM. 
 
A cette occasion, les investisseurs présents à cette conférence ont obtenu de 
larges explications et éclaircissements sur l’ensemble des questions posées. 

 
      

 2. 2. 4. Dépôt des dossiers de pré qualification  
 

Dans la limite de l’échéance fixée dans le Règlement de Pré-qualification à 
savoir le 20 octobre 2003 à 18 heures (heure algérienne), les sociétés suivantes 
ont déposé leur dossier de pré qualification. Il s’agit de : 

 
 Wataniya Telecom    (Koweït); 
 Turkcell     (Turquie) ; 
 MTN      (Afrique du sud) ; 
 Invest Holding                          (Liban) ; 
 Orange     (France) ; 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 
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 Maroc Telecom   ( Maroc); 
 MSI Cellular Investment        ( Hollande) ; 
 Deutsche Telekom/Detecon  ( Allemagne); 
 MTC     ( Koweït). 

 
 2. 2. 6.  Instruction et évaluation des dossiers de  
               préqualification 
 

L’instruction et l’évaluation des dossiers de pré-qualification a  été conduite par 
une commission désignée par décision n° 07/SP/PC/ARPT/2003 du 14 octobre 
2003. 

 
La décision susvisée, outre la désignation des membres de cette commission, 
définit les procédures pratiques d’évaluation et d’instruction des dossiers de pré-
qualification. 

 
La commission d’instruction et d’évaluation a entamé ses travaux le 20 octobre 
2003  à 18 heures 05 minutes conformément aux dispositions du Règlement de 
Pré-Qualification et selon les procédures arrêtées dans la décision visée ci-
dessus. 

 
A l’issue de ses travaux, la Commission d’instruction et d’évaluation a élaboré, 
conformément à l’article 9 de la décision n° 07/SP/PC/ARPT/2003 susvisée, le 
procès verbal décrivant ses travaux ainsi que ses conclusions. 

 
De ce procès verbal, il ressort  que huit (08) opérateurs ont satisfait aux critères 
de pré qualification et ont donc été sélectionnés pour participer à la phase 
d'offres.  Il s’agit de :  
 

 Wataniya Telecom   (Koweït ); 
 Turkcell     (Turquie) ; 
 MTN     (Afrique du sud) ; 
 Orange    (France) ; 
 Telefonica Movilès   (Espagne) ; 
 Maroc Telecom    (Maroc); 
 Deutch Telecom   (Allemagne) ; 
 MTC      ( Koweït). 

 
Les deux opérateurs de référence disqualifiés  sont: 

 
 Invest Holding                          (Liban) ;  
 MSI Cellular Investment        ( Hollande).   
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Le 23 octobre 2003, la liste des opérateurs de référence pré-qualifiés a fait 
l’objet d’une publication dans la presse. 

 
Les opérateurs retenus ont été informés officiellement par l’ARPT de leur pré-
qualification et invités à retirer le Dossier d’appel d’offres en vue de participer à 
la phase « suivante » d’offres. 

 
 

3.  PHASE D’ OFFRES 
 

La phase d’offres est réservée aux seuls opérateurs pré-qualifiés et ayant retiré le 
Dossier d’appel d’offres (DAO) contre paiement des frais de dossier.    

 
3. 1. COMPOSITION DU DOSSIER  D’ APPEL  D’ OFFRES  
 

Le Dossier d’appel d’offres comprend trois parties qui font, chacune, l’objet 
d’un volume distinct : 
 

   le mémorandum d’informations ; 
   le règlement de l’appel à la concurrence ; et 
   la documentation juridique de la transaction.  

 
 3. 1. 1. Mémorandum d’informations  
 

Le mémorandum d’informations est un document reprenant l’ensemble des 
éléments et des données de l’économie algérienne qui permet aux opérateurs 
pré-qualifiés d’évaluer les potentialités du marché algérien devant leur permettre 
l’établissement d’un business plan et d’affiner, par voie de conséquence, leur 
offre financière. 

 
 3. 1. 2. Règlement de l’appel à la concurrence   
 

Le Règlement de l’appel à la concurrence est un document qui définit les règles 
et procédures applicables à l’appel à la concurrence pour l’attribution d’une 
licence pour l’établissement et l’exploitation d’un troisième réseau public de 
téléphonie cellulaire de norme GSM en Algérie. 

 
Il traite, entre autres, des conditions de participation, de la description générale 
du processus, du contenu, de la forme et de la présentation des offres. 
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  3. 1. 3.  Documentation juridique de la transaction 
 

La documentation juridique de la transaction est constituée du projet de licence, 
du projet de cahier des charges avec ses annexes et du projet de convention 
d’investissement.  

 
3. 2. RETRAIT DU DOSSIER   D’ APPEL   D’ OFFRES 
 

Le 23 octobre 2003, suite à la publication de la liste des opérateurs pré-qualifiés, 
l’ARPT a remis, contre paiement des frais de dossier, aux opérateurs de 
référence pré-qualifiés le Dossier d’Appel d’Offre, à savoir : 

 
 Wataniya Telecom       (Koweït ); 
 Turkcell    (Turquie) ; 
 MTN    (Afrique du sud) ; 
 Maroc Telecom   (Maroc); 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 
 Deutch Telecom  (Allemagne) ; 
 Orange   (France) ; 

 
L’opérateur MTC (Koweït),  pré qualifié,  n’a  pas procédé au retrait du Dossier 
d’Appel d’Offres.  
 
 

3. 3.  DEROULEMENT DE LA PHASE  D’  OFFRES 
 
3. 3. 1. Informations et éclaircissements sur le dossier d’appel 

d’offres : 
 

Après avoir retiré le Dossier d’appel d’offres, les opérateurs de référence 
disposaient d’un délai de 15 jours pour formuler les demandes 
d’éclaircissements et d’amendements éventuels sur les documents constituant le 
DAO. 

 
Ces demandes doivent, en application de l’article 9 du Règlement de l’appel à la 
concurrence, être exprimées par écrit et adressées à l’ARPT. 

 
Cinq (05) opérateurs seulement ont envoyé leurs commentaires sur la 
documentation juridique avant la date limite du 7 Novembre 2003. Il s’agit de : 
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 Wataniya Telecom       (Koweït ); 
 Turkcell    (Turquie) ; 
 MTN    (Afrique du sud) ; 
 Maroc Telecom   (Maroc); 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 

 
 
A l'exception de l'opérateur Turkcell (Turquie), les quatre autres opérateurs ont 
été reçus séparément au siége de l'ARPT en réunion d'information le 10 
Novembre 2003 en présence des membres du Conseil et du Directeur Général de 
l'ARPT, du Secrétaire Général du Ministère de la Poste et des Technologies de 
l'Information et de la Communication (MPTIC) et du représentant de l'ANDI, 
assistés des experts -conseillers de la Banque d'affaire Rothschild. 
 
Des réunions ont été organisées avec chaque opérateur pour apporter les 
éclaircissements et/ou commentaires sur les questions verbales posées. 
 
Au terme de ces réunions et des questions écrites des soumissionnaires, l’ARPT 
a transmis aux opérateurs ayant retiré le DAO les réponses écrites ainsi que la  
Documentation Juridique  Définitive à la date limite du 17 Novembre 2003. 

 
 3. 3. 2. Création et déclaration des sociétés participantes  
 

En application des dispositions de l’article 2 du règlement de l’appel à la 
concurrence, les opérateurs de référence dûment pré-qualifiés doivent créer une 
société participante de droit algérien qui aura à soumissionner directement ou 
par le biais de l’opérateur de référence ou de sa filiale dans laquelle il détient au 
moins un tiers (1/3) du capital et des droits de vote. 

 
La création de ces sociétés doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARPT qui 
aura, après vérification du dossier de déclaration, à se prononcer sur la 
conformité et ce, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement de 
l’appel à la concurrence. 

 
Trois (03) opérateurs ont déposé leurs dossiers de déclaration de la société 
participante auprès de l’ARPT à la date butoir du 22 Novembre 2003. Il s’agit 
de : 
 

 Wataniya Telecom    ( Koweit)                   
 MTN International   (Afrique du Sud)   
 Telefonica Moviles    (Espagne). 
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L’ARPT a considéré que les sociétés participantes en question sont valablement 
« déclarées » pour les besoins de la remise des offres.   

 
 
 3. 3. 3. Dépôts et ouverture des offres  
 
  3.3.3.1. Contenu des offres  
 

Les offres doivent, conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement 
de l’appel à la concurrence, contenir les documents suivants : 

 
- La lettre d’offre ; 
- L’annexe A : comprenant un exemplaire de la documentation 

juridique, le Règlement de pré-qualification et le règlement de l’appel 
à la concurrence. Ces documents doivent être signés et paraphés par la 
personne dûment mandatée par l’opérateur de référence en sa qualité 
de soumissionnaire. 

- L’annexe B : constituée de la garantie de soumission émise par une 
banque de première ordre approuvée par le Ministère des Finances 
pour un montant de 25.000.000 USD et valable pour une durée de 90 
jours. 

- L’annexe C : constitue les pouvoirs donnés par l’opérateur de référence 
au signataire engageant la société participante. 

- L’annexe D : constitue la lettre de déclaration et d’engagement du ou 
des opérateurs de référence. 

- L’annexe E : constitue la lettre du ou des opérateurs de référence sur la 
constitution de la société participante. 

- L’annexe F : constitue l’engagement du ou des opérateurs de 
références relativement à la filiale.     

 
  3.3.3.2. Date limite de dépôt des offres  
 

La date limite pour la remise des offres est fixée au 02 décembre 2003 à 17 
heures. 

 
Les offres sont valables à compter de la date de leur remise à l’ARPT pour une 
durée de 90 jours décomptée à partir de la Date limite, c’est à dire le 02 
décembre 2003. 
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  3.3.3.3. Ouverture des offres  
 

Conformément au règlement de l'appel à la concurrence les trois (3) sociétés 
participantes, suscitées ont soumis leurs offres le 2 décembre 2003 avant 17 
heures. 

 
La Commission d’appel à la concurrence, créée par décision n° 08/    
SP/PC/ARPT/03 du 24 novembre 2003 conformément à l’article 12 du décret 
exécutif n° 01-124  du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à 
l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de 
télécommunications a procédé  à l’ouverture publique des offres le même jour 
(02 décembre 2003) à 18 h au siége de l'ARPT en présence de plus de 80 
personnes essentiellement composées  des médias, des invités, du représentant 
de la Banque Mondiale et des représentants des soumissionnaires. 
 
Au terme de cette opération, la Commission de l’appel à la concurrence s’est 
retirée pour procéder à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le 
Règlement de l’appel à la concurrence. 
 
La lecture des lettres d’offres fait ressortir les contreparties financières 
suivantes : 

 
 Wataniya Telecom  (Koweit)                421,0  millions US dollars              
 Telefonica Moviles (Espagne).              409,2  millions US dollars 
 MTN International  (Afrique du Sud)   375,9  millions US dollars 
 

A l’issue des travaux d’évaluation, la Commission a dressé le procès verbal dans 
lequel elle a rendu ses conclusions en recommandant de déclarer la société 
Wataniya Télécom Algérie ( WTA) comme attributaire provisoire de la  3ème 
licence  de téléphonie mobile de norme GSM. 

 
Le président de la Commission de l’appel à la concurrence a remis, en séance 
publique, le procès verbal au Président du conseil de l’ARPT qui a annoncé que 
la société National Mobile Telecommunications Company  (K.S.C) ( Koweït) 
agissant au nom et pour le compte de la société Wataniya Télécom Algérie 
(WTA) est désignée comme attributaire provisoire de la  3ème licence  de 
téléphonie mobile de norme GSM. 
 
Par ailleurs, il a invité le représentant de cette société à finaliser le cahier des 
charges et la convention d’investissement dans un délai de 5 jours ouvrables à 
compter de la date de sa  désignation. 
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 3. 3. 4. Finalisation du cahier des charges et de la      

     convention d’investissement  
 

L’article 14 du Règlement de l’appel à la concurrence prévoit la finalisation du 
cahier des charges et la convention d’investissement. 

 
La finalisation de ces documents consiste à compléter les informations laissées 
en blanc dans le cahier des charges et la convention d’investissement. 

 
Cette finalisation doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à compter de la date 
de notification à Wataniya Telecom de sa désignation comme attributaire 
provisoire intervenue le 03 décembre 2003. 

 
Au terme de cette finalisation, le cahier des charges et la convention 
d’investissement ont été  signés par l’attributaire provisoire le 07 décembre 
2003. 

 
  3. 3. 5. Remise de la Garantie de paiement  
 

En application des dispositions des articles 5 et 14 du Règlement de l’appel à la 
concurrence, le soumissionnaire disposait d’un délai de 10 jours ouvrables à 
partir de la date de notification de sa désignation comme attributaire provisoire 
(03 Décembre 2003) pour remettre la lettre de la garantie de paiement. 

 
L’attributaire provisoire Wataniya Telecom Algerie (WTA) a été invité à 
finaliser dès le 03 Décembre 2003 la documentation juridique (Cahier des 
charges et convention d’investissement), dont la signature devra intervenir dans 
les cinq (05) Jours Ouvrables suivant la date de notification de sa désignation 
comme attributaire provisoire.  
 
Le Règlement de l'appel à la concurrence, composante de la documentation 
juridique, prévoit la remise par l'attributaire provisoire de la garantie de 
paiement dans les 10 jours ouvrables de la date de notification  de sa 
désignation  
 
Quant au paiement de la première tranche de 50 % du montant de la contrepartie 
financière soit 210.500.000 USD, elle doit intervenir dans les 20 jours 
ouvrables à partir de la date de notification du décret d’approbation de la 
licence. 
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   3. 3. 6.  Signature du décret d’octroi de la licence et 

    notification  
 

Les formalités de remise de la garantie de paiement étant accomplies, le Chef du 
Gouvernement a procédé, en date du 11 janvier 2004, à la signature du décret 
exécutif n° 04-09 du 11 janvier 2004 portant approbation de licence 
d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications 
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au 
public au profit de la société National Mobile Telecommunications Company  
(K.S.C) agissant au nom et pour le compte de la société Wataniya Télécom 
Algérie Spa. 

 
Après signature, le décret exécutif en question doit être notifié, une fois publié, 
par l’ARPT à l’attributaire qui dispose de 20 jours ouvrables pour effectuer le 
premier versement de la contrepartie financière s’élevant à 210.500.000 USD. 

 
Par ailleurs, le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 prévoit dans son article 
17 que l’ARPT doit, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de 
publication du décret exécutif d’octroi de la licence, notifier la licence au 
bénéficiaire. 

 
Le décret exécutif n° 04-09  du 11 janvier 2004 susvisé,  dont une copie 
conforme signée le 12 janvier 2004 a été remise à l’ARPT le 13 janvier 2004 à 
18H00 par le secrétariat général du MPTIC et notifié au bénéficiaire le 26 
janvier 2004 conformément au Règlement de l’Appel à la Concurrence. 

  
  3. 3. 7. Paiement  
 

Comme annoncé ci-dessus, la société Wataniya Télécom Algérie (WTA) 
disposait de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du décret 
exécutif (26 janvier 2004) pour effectuer le paiement du premier versement de la 
contrepartie financière liée à la licence à savoir 210.500.000 USD. 

 
Le versement de la somme de 210.500.000 USD a été reçu en date de valeur 
du 26 février 2004.  
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CONCLUSION 

 
L’octroi de cette troisième licence GSM constituera un  signal fort de la volonté 
de l’Algérie de poursuivre les réformes qu’elle a initiées dans ce domaine 
stratégique, vecteur de l’émergence de la société de l’information.  

 
Le professionnalisme et la transparence  qui ont caractérisé l’octroi de cette 
troisième licence GSM, et affirmés par la majorité des participants à cette 
consultation, constituent, avec l’aboutissement du processus, un autre signal fort  
de la volonté des pouvoirs publics de consacrer les règles de bonne 
gouvernance. 

 
Le gouvernement algérien, représenté par les principaux acteurs qui ont mené 
cette opération, en l’occurrence le MPTIC et l’Autorité de Régulation,  a reçu 
les félicitations de la Banque mondiale pour le succès obtenu dans l’octroi de 
cette troisième licence mobile. 
 
La Banque Mondiale trouve que « l’octroi de cette licence et l’acquittement de 
Orascom de la totalité des paiements dus au titre de la licence, constituent des 
jalons importants dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la 
téléphonie mobile en Algérie ». 

   



  
  .الشروط واألحكام المرتبطة بالحصول على تراخیص استغالل الشبكات): 03(الملحق 

  
 :الشروط العامة للحصول على ترخیص

د األحكام العامة التي تنطبق على الشبكات الالسلكیة بالنقاط التالیة   :تحدّ
بالبرید یحدد القواعد العامة المتعلقة  ،2000غشت سنة  5المؤرخ في  03-2000القانون رقم 

 .المواصالت السلكیة و الالسلكیةبو 
، یتضمن قانون البرید والمواصالت السلكیة 1975دیسمبر  30المؤرخ في  75- 89القانون رقم 

 . والالسلكیة، في جزءه التنظیمي
د مبلغ اإلتاوة السنویة المطبقة على 2003ینایر  13المؤرخ في  37-03التنفیذي رقم  المرسوم ، یحدّ

ة و ّ أو تقدیم خدمات /المتعاملین أصحاب إنشاء واستغالل شبكات المواصالت السلكیة والّالسلكی
ة ّ  .المواصالت السلكیة والّالسلكی

د مبلغ أتاوى تخصیص الذبذبات ، یح2004مایو  31المؤرخ في  158-04المرسوم التنفیذي رقم  دّ
 .الالسلكیة الكهربائیة

الذي یحدد شروط استیراد التجهیزات الحساسة واقتنائها  2003یولیو  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .وحیازتها واستغاللها والتنازل عنها ونقلها وكیفیات ذلك

ل ویتمم 05یدة الرسمیة عدد ، الجر  2000أكتوبر  7القرار الوزاري المشترك الممضي في  ، الذي یعدّ
، الذي یحدد شروط 64، الجریدة الرسمیة عدد  1996یونیو  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .استیراد التجهیزات الحساسة واقتنائها وحیازتها واستغاللها وتداولها ونقلها وكیفیات ذلك
 :شروط االستغالل

د الشروط التقنیة وشروط است ترخیص "الالسلكیة الكهربائیة الخاصة عن طریق  غالل الشبكةتحدّ
 .للمرخص له الممنوح" االستغالل

شبكتها الالسلكیة الكهربائیة إال بعد الحصول على  ال یجوز للمنظمة التي تطلب الرخصة استغالل
 .ترخیص االستغالل

 .الترخیص شخصي وال یمكن االستغناء عنه للغیر
طة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة هي وحدها المرخص لها الذبذبات التي تخصصها سل

 .الالسلكیة الكهربائیة) الشبكات(باستغالل الشبكة 
یتعین على المستفید من رخصة االستغالل بالضرورة وعلى الفور إعالم سلطة الضبط للبرید والمواصالت 

 : السلكیة والالسلكیة بما یلي
ة محطات، إذ ال یمكن ذلك إال بعد موافقة سلطة الضبط للبرید والمواصالت التنبؤ بنقل محطة أو ع دّ

 . السلكیة والالسلكیة



 .)یلزم المستفید بتقدیم تصریح ضیاع وتقدم له نسخة ثانیة(فقدان ترخیص االستغالل 
من یصبح ساري المفعول إّال بعد إقامة محضر إصالح  اإلصالح الجزئي أو الكلي للتجهیزات، والذي لن

 .تتألف من ممثلین عن المستفیدین وعن سلطة الضبط قبل لجنة إصالح
یجب تقدیم تصریح سرقة أو ضیاع تصدرها السلطات المحلیة (سرقة أو فقدان تجهیزات السلكیة كهربائیة 

 .)الشرطة أو الدرك -
 .أو الذبذبات/ تمدید شبكة التجهیزات و 

  . تغییر مسؤول الشبكة الالسلكیة الكهربائیة
 .تغییر التسمیة االجتماعیة

 .أو المسؤول/ الهیئة و ) العنوان ، الهاتف ، الفاكس(تغییر معلومات 
 .تداخل في الذبذبات مالحظة

في حالة عدم االستیراد الجزئي أو الكلي للتجهیزات الالسلكیة الكهربائیة، یلزم المستفید بإخطار سلطة 
 .الضبط وتقدیم نسخة عن ترخیص االستیراد

في حالة إعادة التصدیر الجزئي أو الكلي، یلزم المستفید من الترخیص بتقدیم، إلى سلطة الضبط للبرید 
والمواصالت السلكیة والالسلكیة، نسخة عن ترخیص إعادة التصدیر و النسخة األصلیة لترخیص 

 .)إعادة التصدیر الكلي(االستغالل 
 :شروط االستیراد والحیازة
وكالة مستخدم ) مؤقتة أو دائمة" (شهادة استیراد"غالل، تصدر عن مصالح الوزارة بعد إقامة ترخیص االست

 .الخدمات
یجب إعادة تصدیر التجهیزات الالسلكیة المستوردة بموجب قبول مؤقت حین نهایة مهلة االستغالل 

 .المسموح بها، مع مراعاة األحكام التشریعیة والتنظیمیة ساریة المفعول
أو تقدیم التجهیزات الالسلكیة الكهربائیة المكتسبة أو التي في حوزة األشخاص یمنع منعا باتا قرض 

الطبیعیة أو المعنویة للغیر بأي شكل من األشكال، دون الحصول على إذن مسبق من سلطة الضبط 
 .للبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة

  :دفع األتاوى
دها القانونیخضع تخصیص الذبذبات الالسلكیة الكهربائیة لدفع   .األتاوى التي یحدّ

تبدأ فترة . تعدّ أتاوى تخصیص الذبذبات الالسلكیة الكهربائیة سنویة وتدفع طوال فترة صالحیة الترخیص
 .االستحقاق بتاریخ إقامة تصریح االستغالل

 .اإلتاوة السنویة للحصول على ترخیص
IV. الظروف الخاصة  

وعلیه یجب أن . لتجهیزات الالسلكیة التي هي في حوزتهیلزم صاحب رخصة االستغالل بضمان سالمة ا
 .یتخذ جمیع التدابیر الالزمة التي ترمي إلى حمایتها ضد فقدانها أو سرقتها أو إساءة استخدامها



یجب على المستفید االمتثال لجمیع األحكام التشریعیة والتنظیمیة والقوانین اإلداریة، الوطنیة أو الدولیة 
ّ االتصاالت الالسلكیة الكهربائیةالخاصة بالتدخل ف  .ي ما یخص

الالسلكیة الكهربائیة قابلة لإللغاء في أي وقت ودون تعویض وفقا ) الشبكاات(إن جمیع تراخیص الشبكة 
 : لألنظمة المعمول بها في الحاالت التالیة

في القانون  عدم االمتثال المستمر والمثبت من قبل صاحب الترخیص في االلتزام أساسي المنصوص علیه
 .یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصالت السلكیة و الالسلكیة ،03- 2000

 .خرق القوانین الوطنیة أو الدولیة في ما یخص تشغیل واستغالل المحطات الالسلكیة الكهربائیة
  .ألغراض أخرى غیر تلك التي أصدر الترخیص ألجلها) أو المحطات(استخدام المحطة 

 .اقة تشغیل الشبكات الالسلكیة الكهربائیة األخرىإع
  .عدم دفع أي حقوق أو رسوم أو ضرائب متعلقة بالترخیص

 ّ مبكر للشركة، أو  عدم قدرة مثبتة لصاحب الترخیص في استغالل الترخیص بفعالیة، السیما في حالة حل
 .التصفیة القضائیة أو إفالس صاحب الترخیص
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 :الملخــــص
  

 ـزإلطار العام لمختلف العوامل التي یرتكا والمتحكم في اعة تعتبر المحددـــاعدیة للصنــــــروط القــــالش
: الثالثیة على رـــــتؤث ألنها .الكــــلي، القطــــاعي، الجـــــزئي: التحلیل االقتصادي بمختلف مستویاتـــهعلیها 
 :من خالل العناصر المكونة لها، والتي تندرج ضمن ثالث محاور أساسیة ،أداء -سلــــوك -هیكـــل

وجـــــــانب  ،)الظــواهر الظرفیــــةالدولة والسوق، مستوى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، (المحیـــــط العــــــــام 
طبیعة المنتوج، طبیعة المؤسسات، حواجز الدخول، هیكــل التكــــالیـــــف، التكنولوجیا، المواد (رض العــــــ

سوق، المحددات الدوریة /مدة حیاة المنتوج، مرونة السعر، العالقة منتوج (جـــــانب الطلـــــبو ، )األولیة
  .)والموسمیة، طرق الشراء

ر ــه التحدید من الظواهر التي تتأثر بشكل مباشر وغیالمنافسة عموما والمنافسة في القطاع على وج
    .وفر المناخ المالئم للمنافسة في القطاعت هذه األخیرة أن أساسعلى  مباشر بالشروط القاعدیة للصناعة

من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للمساهمة في تحدید هذه التأثیرات وآلیاتها في قطاع الهاتف المحمول 
التأثیرات حتى یتسنى تعدیل المنافسة في القطاع وفــــق أهم توضیح أهم الشروط القاعدیة و في الجزائر ل

  .المالئمالتوجه 
  

 :الكلمات المفتاحیة
  

  .، قطاع الهاتف المحمولالمنافسـة في القطـاع ،المنافسـة للصناعة،الشـروط القاعدیة  االقتصاد الصناعي،
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Résumé: 
 

Les conditions de base de l'industrie définissent le cadre général des divers 
facteurs qui fondent l'analyse économique aux différents niveaux: 
macroéconomie, mésoéconomie et microéconomie. Parce qu'ils affectent la 
triple: structure- comportement- performance "S-C-P", à travers ses éléments 
constitutifs en trois axes principaux: la sphère publique (du niveau de 
développement économique et social, l'état et le marché, la conjoncture), et le 
côté de l'offre (la nature du produit, la nature des entreprises, barrières à l'entrée 
, la structure des coûts, la technologie, les matières premières,), et le côté de la 
demande (durée de vie du produit, l'élasticité-prix, la relation marché/produit et 
les déterminants cycliques et saisonniers et méthodes achats). 

La concurrence en générale et la concurrence au sien de secteur 
spécifiquement sont des phénomènes qui sont touchés directement et 
indirectement par les conditions de baes de l'industrie, au motif que ce dernier 
fournit  un climat favorable à la concurrence dans le secteur. De là, cette étude 
visait à contribuer à l'identification de ces effets et les mécanismes dans le 
secteur de la téléphonie mobile en Algérie afin de clarifier les conditions les plus 
basales et les influences les plus importantes pour modifier la concurrence dans 
le secteur, selon l'orientation correcte. 

 

Mots clés: 
 

L'économie industrielle, les conditions de base de l'industrie, la 
concurrence, la concurrence aux sien de secteur, le secteur de la téléphonie 
mobile. 
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Summary: 
 

The basic conditions of industry define the general framework of the 
various factors on which the economic analysis at different levels: 
macroeconomy, microeconomy and mésoeconomy. Because they affect the 
three fold structure-conduct-performance "SCP", through its components in 
three main areas: the public sphere (social and economic development level, 
state and the market, conjoncture) and the supply side (the nature of the product, 
the nature of the company, entry barriers, structure of costs, technology, raw 
materials) and the demand side (product life, price elasticity, the relationship 
market / product, seasonal  and cyclical determinants and  buying  methods). 

Competition and competition in the sector in specific is a phenomena that 
are affected directly and indirectly by the basic conditions of industry, on the 
grounds that the latter proved the climate for competition in the sector. 
Therefore, this study aimed to contribute to the identification of these effects 
and mechanisms in the area of mobile telephony in Algeria to clarify the most 
industry’s basic conditions and the most important influences to change the 
competition in the sector, according to the correct orientation. 
 

Key words: 
 

The industrial economy, the basic conditions of industry, competition, 
competition in the sector,  the mobile phone sector. 

 


