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  :المقدمــة

  

المقدمة لنفس السلع و  أوالمؤسسات المنتجة  فيإن التحلیل الكالسیكي یحصر المجال التنافسي 

بكثیر و تتعدى الى العدید من القوى  أوسعحقیقة المجال التنافسي هي  أنالمنتجات و سلع متشابهة، غیر 

  .ضبطا للمجال التنافسي ىاألوفالتنافسیة  و یعتبر تحلیل بورتر من خالل نموذج القوى الخمس 

  المنافسة ال تتوقف فقط عند المواجهة المباشرة بین المؤسسات التي تتزاحم على نفس الدارئة  أننعلم 

المباشر على الهیكلة و العالقة بین المؤسسات  تأثیرهالها  أخرىتمتد الى عناصر  إنمافي السوق و 

یزاحمون المؤسسة على  األعوانؤسسة یجعل الكثیر من للم األساسيالمتنافسة فكون تحقیق الربح هو الهدف 

  .أرباحها

و نجد من بین القوى التنافسیة خطر الداخلین الجدد المحتملین و الذین ال یمكن تجاهلهم حیث یجلب 

حصة من السوق لصالحهم  إخضاعو رغبة في  اإلنتاجتوغلهم للقطاع، قدرات جدیدة في  أثناءالمنافسین الجدد 

  .بموارد جوهریة أتونیو عادة ما 

جمیع المنافسین المحتملین  أمامدخول منافسین جدد الى السوق یرتبط بمدى انفتاح السوق  إمكانیة إن

واقع السوق یفرض  أن إالالجمیع  أمامحتى ولو كانت مجاالت االستثمار نظریا مفتوحة بطریقة متساویة  ألنه

  .یواجهها المنافسین المحتملین بعض العوائق التي 

هذه العوائق عن میزات تتمتع بها المؤسسات القائمة كما قد تنشا عن سلوك استراتیجي تقوم به  أوتنش

  .المؤسسات القائمة تهدف من وراءه الى إعاقة دخول المنافسین المحتملین

  إن عوائق الدخول تصعب من إمكانیة دخول مؤسسات جدیدة الى القطاع أو قد تحول دون دخولها

  . ثر على المنافسة في القطاعمما یجعلها تؤ 

  

    :إشكالیة البحث

  :یمكننا طرح اإلشكالیة التالیةمن خالل ما سبق     
  

  ؟ تأثیر عوائق الدخول على المنافسة في القطاعما هو      
  

 :عیة على النحو التاليوللوصول إلى إجابة عن هذا السؤال ارتأینا طرح جملة من التساؤالت الفر      

  ؟ المنافسة في القطاععلى عوائق الدخول ثیر كیف یتجلى تأ* 1

  ؟ تجاه تهدید المنافس المحتمل بالنسبة للمؤسسات القائمة عوائق الدخول ما أهمیة* 2

  ؟قطاع الهاتف النقال في الجزائر على المنافسة فيالدخول  تأثیرعوائق تمثلیفیما * 3
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  :فرضیات البحث

  :رضیات سیتم اختبار صحتها من خالل هذا البحث وهي تم وضع عدة ف ،من أجل معالجة اإلشكالیة     

  . عوائق الدخول تقلل من شدة المنافسة في القطاع *1

  . تساعد عوائق الدخول المؤسسات القائمة في التقلیل من خطر تهدید المنافس المحتمل *2

  .العوائق القانونیة تأثیر أساسا في قطاع الهاتف النقال  في على المنافسة عوائق الدخولتأثیر  تمثلی *3

  :أسباب اختیار البحث

  :هذا الموضوع یمكن اختصارها فیما یليوجد أسباب عدیدة تدفع إلى اختیارنا لت

تماشي الموضوع مع طبیعة التخصص المتبع ، حیث یعتبر من المواضیع التي تدخل في صمیم  *1

  .التخصص .التخصص

  . ة محاولة جمع مادة علمیة مشتتة حول موضوع الدراس *2

  .في البحث في موضوع عوائق الدخولالرغبة  *3

  .إثراء المكتبة الجامعیة التي تفتقر الى مراجع في مثل هذه المواضیع المتخصصة* 4

  :أهمیة البحث

تكمن أهمیة هذا الموضوع في تطرقه الى عوائق الدخول و التي تعتبر من احد المؤشرات الهامة لهیكل 

على المنافسة في القطاع، و كذلك أن موضوع عوائق الدخول یوضح الفروقات السوق لما لها من تأثیر كبیر 

بین االقتصاد الصناعي و االقتصاد الجزئي، كما تظهر أهمیة هذا الموضوع في كونه قد یساعد و یدعم 

   .البحوث المهتمة بهذا المجال

  :أهداف البحث

   :بحث فیما یليیمكن تلخیص األهداف التي یمكن الوصول إلیها من خالل هذا ال

  .توضیح ماهیة عوائق الدخول *1

  . التطرق الى مصادر عوائق الدخول في القطاع *2

  .تبیان مختلف االستراتیجیات المتاحة للمؤسسات القائمة بهدف منع أو إعاقة دخول منافسین جدد *3

  .التطرق الى المنافسة و هیاكلها المختلفة* 4

  تسلیط الضوء على عوائق الدخول في قطاع الهاتف النقال وكذلك للمنافسة بین المتعاملین الثالث* 5

  :حدود الدراسة

مستوى المؤسسات متعاملي الهاتف النقال في فیما یخص الحدود المكانیة للدراسة فقد تمت على 

من سنة  الفترة الممتدة قد شملت في حین أن الحدود الزمنیة للدراسة ف، ) جازي، موبیلیس، نجمة( الجزائر

  .2008إلى سنة  2000

  

  

  :البحث منهج
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بجوانب البحث و اإلجابة على اإلشكالیة و إثبات صحة الفرضیات، اعتمدنا في الجزء  موبغرض اإللما     

 ،بهدف اإلطاحة بجوانب الموضوع و فهم كل مكوناته و تحلیل كل أبعادةالمنهج الوصفي التحلیلي النظري على 

قطاع الهاتف النقال  على اختیارنا وقع أین الحالة، دراسة منهج على االعتماد یتم فسوف التطبیقي الجزء في أما

 ما هو و منهج االستبیان على ، من خالل جمع المعلومات و تحلیلها باالعتمادللدراسة في الجزائر كحالة

  .الثالث الفصل من الرابع المبحث في بالتفصیل له سنتطرق

  

  :راسات السابقةالد

 من تمكننا لعدم نظرا المجالت، بعض أو المتخصصة الكتب على هذه دراستنا في أساسا اعتمدنا     

ومـن خـالل هـذا ، المنافسـة  موضـوع إلـى تطرقـت التي الدراسات بعض إال الدراسة بموضوع تتعلق دراسات إیجاد

  :یمكننا الوقوف على الدراسة التالیة

 األفضـلیةالمنافسـة فـي القطـاع علـى تحقیـق  تـأثیر: د الطالبة حبه نجوى  تحـت عنـوان مذكرة ماجیستیر من إعدا

، 2007/2008: للســنة الجامعیــة، ، جامعــة بســكرة، دراســة حالــة شــركة مــوبیلیس التنافســیة للمؤسســة االقتصــادیة

 األفضــلیةقیــق المنافســة فــي القطــاع علــى تح تــأثیرمــاهو : المقدمــة و هــي  اإلشــكالیةعلــى  اإلجابــةحاولــت فیهــا 

والقــوى التنافســیة مــن خــالل تحلیلهــا للمنافســة  إلیــهیة ، واعتمــدنا علــى مــا توصــلت التنافســیة للمؤسســة االقتصــاد

 أفضـلیةذلـك الـى صـعوبة تحدیـد وجـود  أدىكلمـا اشـتدت المنافسـة فـي القطـاع  بأنهالخمس لبورتر، واستخالصها 

و فـي  التـأثیرهناك تداخال كبیرا في  أنینة، كما عتنافسیة م أفضلیةتحقیق  من إمكانیةتنافسیة من عدمه و الحد 

  .التأثیربعض الحاالت یصعب تحدید 

 

   :صعوبات البحث

  :لقد واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث العدید من الصعوبات من بینها

  .في توزیع استمارة االستبیان و هذا بسبب رفض بعض المسؤولین إستقبالنا صعوبة * 1  

  .حول موضوع عوائق الدخول راجع المعتمدة نقص الم *2  

  :   دراسةهیكل ال

  :تم تقسیم هذا البحث إلى ثالثة فصول، فصالن نظریان والثالث تطبیقي وقد جاءت كاآلتي

  :، حیث تعرضنا فیه إلىعوائق الدخولهذا الفصل إلى تطرقنا في  :الفصل األول -

  . صادر المختلفة لعوائق الدخولبعوائق الدخول و المبعض المفاهیم المتعلقة * 1   

  . عوائق الدخول االستراتیجیة* 2   

  .االستراتیجیات التنافسیة و الخیار االستراتیجي في وضع عوائق الدخول* 3

  :، حیث تم تقدیمالمنافسةإلى تطرقنا في هذا الفصل  :الفصل الثاني -

  .  ماهیة المنافسة و مؤشراتها و مجاالت التنافس* 1  

  .المنافسة و القوى التنافسیة الخمستحلیل * 2  
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  .هیكل السوق و المنافسة* 3  

  :وخصص هذا الفصل إلى الجانب التطبیقي، فتم تناول ما یلي :الفصل الثالث -

  .خالل فترة الدراسة تقدیم عام لسوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر* 1  

  .عوائق الدخول الى قطاع الهاتف في الجزائر* 2  

  .منافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائرتحلیل ال* 3  

  .تأثیر عوائق الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر* 4        

  

  

  

  

  

  

  

   




