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  : تمهید

  

من خالل تناولنا في الجانب النظري لكـل مـن عوائـق الـدخول و المنافسـة فـي القطـاع، لـذا سـنتطرق فـي          

هذا الفصـل التطبیقـي لعوائـق الـدخول و تأثیرهـا علـى المنافسـة فـي قطـاع الهـاتف النقـال فـي الجزائـر، ومـن خـالل 

  :ي هذا تم تقسیم الفصل التطبیقي الى ثالثة مباحث كمایل

  .تقدیم عام لسوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: المبحث األول     

  .قطاع الهاتف في الجزائر إلىعوائق الدخول : المبحث الثاني    

  تحلیل المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر:المبحث الثالث   

  تف النقال في الجزائرتأثیر عوائق الدخول على المنافسة في قطاع الها :المبحث الرابع   
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   تقدیم عام لسوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر:  األولالمبحث 

 في نوعیة قفزة والالسلكیة السلكیة االتصاالت قطاع في الجزائر إلى األجنبي االستثمار دخول یمثل     

 التجارة دــقواع ضمن واالندماج السوق اقتصاد إلى الفعلي االنتقال تجسد الجزائریة، االتصاالت عالم

 .العالمیة

 فتح منذ والالسلكیة السلكیة االتصاالت مجال في متعاملین ثالثة دخول الجزائریة السوق عرفت وقد    

 .للمنافسة السوق

 :یلي ما المبحث هذا في وسنتناول

  .الجزائر في النقال الهاتف خدمة سوق عن تاریخیة لمحة      -

  .بمتعاملي الهاتف النقال عریفالت -     

   )2008- 2000(الجزائري  النقال الهاتف خدمة سوق تطور      -

  لمحة تاریخیة عن سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: المطلب األول 

، مـــن بینهـــا تقنیـــة احتكـــت الجزائـــر كغیرهـــا مـــن دول العـــالم بالتكنولوجیـــات الحدیثـــة التـــي شـــهدت تطـــورا مـــذهال   

  ).GSM)Communications Global System for Mobileما یعرف بنظام  أوالنقال الهاتف 

فـي  GSMعـن مـیالد التقنیـة الجدیـدة للهـاتف النقـال  1999وقد أعلنت وزارة البرید و المواصـالت سـابقا سـنة    

  .الجزائر، لتبدأ  االنطالقة الفعلیة لالتصاالت الجزائریة الالسلكیة

، تــم فــتح  الباهظــةة فــي الــتحكم فــي التكنولوجیــات الدقیقــة للهــاتف النقــال و مصــاریفها لكــن ومــع عجــز الــوزار     

 صـــبغة جدیـــدة إعطائـــهو  إصـــالحه، قصـــد األجنبیـــةســـوق االتصـــاالت الســـلكیة و الالســـلكیة للمنافســـة المحلیـــة و 

  .تتماشى و التطورات التي تشهدها تكنولوجیات اإلعالم و االتصال في العالم

التشــریعي للقواعــد  اإلطــار أرســىالمتعلــق بالبریــد و المواصــالت و الــذي  03-2000لقــانون رقــم وبمقتضــى ا     

المنافسـة التـي تـنص علیـه المـادة  مبـدأبین نشاطي البرید و المواصالت و تكریس  أوالالعامة في القطاع بالفصل 

خــدمات االتصــاالت الســلكیة و القـانون هــو تطــویر  ذاالهــدف مــن هــ أنفــي فقرتهــا الثانیــة التــي تؤكـد علــى  األولـى

الالســـلكیة ذات النوعیـــة فـــي ظـــروف موضـــوعیة و شـــفافة و بـــدون تمییـــز فـــي منـــاخ تنافســـي و ذلـــك بتـــوفیر كـــل 

حریة االستثمارات، تثبیت النظام القانوني و منح المستثمرین مزایا جبائیة ( الظروف المناسبة للقیام باالستثمارات 

ــدانهم  رأســمالهمالــى حریــة تحویــل  إضــافةة ، و جمركیــ و ضــمان المســاواة و التحكــیم  األصــلیةو عائداتــه الــى بل

  .1)الدولي

بمقابل كل ذلك البد من خضوع كل نشاطات قطـاع البریـد و االتصـاالت السـلكیة و الالسـلكیة لرقابـة الدولـة      

  .التي أنشات لهذا الغرض) ARPT(متمثلة في سلطة ضبط البرید و المواصالت 

                                                 
ض النزاع بین المتعامل األجنبي و الدولة الجزائریة ، یمكن اللجوء الى المركز الدولي لتسویة الخالفات المتعلقة باالستثمارات الذي في حالة عدم إمكانیة ف 1

  .1965مارس  18أنشئ بناءا على اتفاقیة دولیة تم التوقیع علیھا بواشنطن في 
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یوكل إلیها مهمة السهر علـى تكـریس منافسـة شـرعیة طة الضبط للبرید و المواصالت هیئة مستقلة تعتبر سل     

خـذ كـل التـدابیر إلرسـائها و ذلـك مـن خـالل المهـام الموكلـة إلیهـا و الـواردة فـي أفي قطاع البرید و المواصالت و 

  1:وهي 03-2000من القانون  13المادة 

  .دفتر الشروط لمتعاملي الهاتف النقال في السوق الجزائریةاإلشراف على تقدیم الرخص و تحضیر  -

تخطــیط و تســییر و تخصــیص و مراقبــة اســتعمال الذبــذبات مــن الحــزم التــي منحــت لهــا مــع احتــرام مبــدا عــدم  -

  .التمییز

  .تنظیم قطاع االتصاالت و الفصل في النزاعات التي قد تظهر بین المتعاملین في القطاع -

  .و منحها للمتعاملین األرقاملترقیم و دراسة طلب  مخطط  وطني إعداد -

  .المصادقة على عروض التوصیل البیني المرجعیة-

منح ترخیصات االستغالل و اعتماد تجهیزات البرید و المواصالت السلكیة و الالسلكیة و تحدید المواصـفات و -

  .المقاییس الواجب توفرها فیها

  .ذات الهدف المشترك األجنبیة أوالوطنیة  الهیئات أو األخرىمهامها مع السلطات  إطارالتعاون في  -

العمومیــــة و تقریــــر ســــنوي یتضــــمن وصــــف نشــــاطاتها و ملخصــــا لقراراتهــــا و  اإلحصــــائیاتالتقــــاریر و  إعــــداد -

  .و كذلك التقریر المالي و الحسابات المالیة األعمالتوصیاتها مع مراعاة طابع الكتمان و سریة 

  .الشروط لكل متعامل متابعة تنفیذ دفتر -

تحدید وضبط أسعار خدمات االتصال حیـث یخـول القـانون لسـلطة الضـبط التـدخل لضـبط األسـعار فـي مجـال  -

  .الهاتف النقال أو الثابت في إطار نظام التسعیر المؤطر 

وراســــكوم أ " أجنبــــيمتعامــــل  أولعــــرف قطــــاع الهــــاتف النقــــال الجزائــــري دخــــول  03-2000وبعــــد قــــانون      

، حیـــــث حصـــــل علـــــى رخصـــــة اســـــتغالل الشـــــبكة فـــــي  "جـــــازي"تحـــــت اســـــمه التجـــــاري  "صـــــاالت الجزائـــــرالت

ظهــر  المتعامــل جــازي  أنمــع العلــم  15/02/2002،2مــرة فــي  ألول، وقــد تــم االســتغالل الفعلــي 11/07/2001

واصـالت ، بعـد فصـل نشـاطي البریـد و الم2000نشـاطه سـنة  أبـدا يالجزائـر الـذبعد المتعامل الـوطني اتصـاالت 

  .03-2000بمقتضى القانون 

وبعد المتعامل جازي ، ظهر المتعامل الوطني اتصاالت الجزائر للنقال تحـت اسـمه التجـاري مـوبیلیس كفـرع      

الوطنیــة لالتصــاالت "، وتــاله المتعامــل 3 03/08/2003مــن المتعامــل اتصــاالت الجزائــر، وذلــك بتــاریخ  مســتقل

، وقـام باسـتغالل  20/12/2003حیـث حصـل علـى رخصـة االسـتغالل بتـاریخ  "نجمة"ه التجاري ـباسم "الجزائر

  .25/08/42004شبكته ألول مرة في 

  

  

  

                                                 
   08، ص2000أوت  06الصادرة في  48للجمھوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة 2000أوت  05المؤرخ في  2000-03القانون رقم  1

2 www.djezzygsm.com . 03/06/2010. 
3 www.mobilis.dz. 05/06/2010. 
4 www.nedjma.dz , 10/06/2010. 



  الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر   تأثیرعوائق                الفصل الثالث         

 58

  التعریف بمتعاملي الهاتف النقال: المطلب الثاني  

   "جازي "التصاالت الجزائر  أوراسكومالتعریف بشركة  :أوال

علـى الرخصـة الثانیـة للهـاتف النقـال  2001التصـاالت المصـریة فـي جویلیـة  أوراسـكومتحصلت المجموعة       

فـي   األجنبیـة، وهـذا بعـد المنافسـة الشـدیدة لكبـرى الشـركات 1ملیـون دوالر  737في الجزائر بمقابل مالي یقـدر بــ 

  .مجال االتصاالت

الممثلة  "جازي "تحت التسمیة التجاریة  2002فیفري  15وقد دخلت الشركة سوق االتصاالت بالجزائر في      

وقـد تطـور  ، 2003سـبتمبر  01و قد استطاعت أن تغطي كـل الوالیـات فـي  التصاالت الجزائر أوراسكومركة لش

ات ذوهــي شــركة  2007ملیــون مشــترك ســنة  13الــى   2003عــدد مشــتركیها مــن ملیــون مشــترك نهایــة ســبتمبر 

  :2موزعة كاآلتي أسهم

  :أوراسكوم تیلیكوم القابضة-1

كبــر مســتخدمي الشــبكات الهاتفیــة و أ، وتعتبــر مــن 1994ســنة  تأسســتیة، هــي شــركة اتصــاالت مصــر          

و جنــوب شــرق آســیا، كمــا تعــد الشــركة بمثابــة شــركة رائــدة فــي مجــال  إفریقیــاو  األوســطتنوعــا فــي الشــرق  أكثــرهم

، ) العراق( ا ـ، عراقن)مصر( موبینیل:بتسمیات مختلفة هي أسواقاتصاالت الهاتف النقال، حیث تعمل في سبعة 

  .3)الجزائر( ازي ـ، ج)زیمبابوي( الـ، تیلیس)بنغالدیش( ، بنغاللینك )انـباكست( ك ـ، موبیلین) تونس( انا ـتونیزی

  .تصاالت الجزائرإل أوراسكومشركة  رأسمالتیلیكوم القابضة معظم  أوراسكوموتملك شركة      

  :المجمع الصناعي الغذائي سیفیتال -2

مال شركة جـازي، و یحتـل هـذا المجمـع  رأسي الغذائي سفیتال بنسبة بسیطة من یساهم المجمع الصناع        

السادسـة مـن حیـث الرائد في مجال الصناعة الغذائیة سیما في الزیـوت النباتیـة و المـواد الدسـمة و السـكر المرتبـة 

بلـــغ حجـــم و مـــن المنتظـــر أن ت 1998رقـــم األعمـــال بـــالرغم مـــن حداثتـــه فـــي الســـوق الجزائریـــة، حیـــث أنشـــا ســـنة 

  2010.4-2005ملیار د ج  في الفترة الممتدة ما بین  115استثماراته 

 MOBILISالتعریف بمؤسسة اتصاالت الجزائر و الشركة الجزائریة للهاتف النقال  :ثانیا

سیتم التطرق الى التعریـف بمؤسسـتي اتصـاالت الجزائـر و الشـركة الجزائریـة للهـاتف النقـال  اإلطارفي هذا       

وقــد تــم إضــافة التعریــف  تین اقتصــادیتین عمــومیتین تنشــطان فــي مجــال خــدمات االتصــال االلكترونیــة، كمؤسســ

بشـركة اتصـاالت الجزائـر للتأكیـد علـى أن الشـركة الجزائریـة للهـاتف النقـال كانـت فـي البدایـة فرعـا مـن فروعهـا ثــم 

  .عنها نتیجة لكبر حجم االلتزامات و اشتداد المنافسة في القطاع انفصلت

  تصاالت الجزائرإالتعریف بمؤسسة  -1

عمومیــة تنشــط فــي ســوق الشــبكات و خــدمات  أمــوالبــرؤوس  أســهممؤسســة اتصــاالت الجزائــر هــي شــركة        

  .االتصال االلكترونیة

                                                 
  .06، ص 2001أوت  05الصادرة في  43، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 2001أفریل  31المؤرخ في  219- 01المرسوم التنفیذي رقم  1

2 www.djezzygsm.com, 11/07/2010. 
3 www.arabstrategies.org, 17/06/2010. 
4 www.cevital.com , 12/08/2010. 
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هیكلـــة  بإعـــادة، و المتعلـــق  2000أوت  05المـــؤرخ فـــي  03-2000هـــذه المؤسســـة وفقـــا لقـــانون  إنشـــاءتـــم      

اصــالت عــن طریــق فصــل النشــاطات البریدیــة عــن تلــك المتعلقــة باالتصــاالت ، وانطالقــا مــن قطــاع البریــد و المو 

من هذا القانون، وبناءا  16من المادة  8، الفقرة  2001دیسمبر  20المؤرخ في  147/01المرسوم  التنفیذي رقم 

تـم ضـبط  03-2000مـن قـانون  25و الفقـرة  2002مـاي  09المـؤرخ فـي  156/02على المرسوم التنفیـذي رقـم 

  .شروط االتصاالت البینیة لشبكات و خدمات االتصال عن بعد

 ، حیث دخلت عالم تكنولوجیات 2003جانفي  01انطلقت مؤسسة اتصاالت الجزائر في نشاطها بدایة من      

  .المرونة ، الفعالیة وجودة الخدمة: هي رئیسیة  أهدافجل تحقیق ثالثة أو االتصال من  اإلعالم

حـتالل إجـل أالتقنـي ، االقتصـادي و االجتمـاعي مـن  لـألداءتحقق مستویات عالیـة  أنن هنا كان علیها وم      

الـى العمـل علـى تطـویر بعـدها الـدولي و المسـاهمة  إضافةمكانة ریادیة في مجال نشاطها و محیطها التنافسي ، 

  .في ترقیة قطاع االتصاالت في الجزائر 

  :ة اتصاالت الجزائر في یتمثل النشاط الرئیسي لمؤسس     

األصـوات ، الرسـائل المكتوبـة، المعطیـات : التزوید بخدمات االتصال عن بعـد ، و التـي تسـمح بنقـل و تبـادل  -

  ،...الرقمیة ، المعلومات المرئیة المسموعة

  تأسیس ، تشغیل و تسییر االتصاالت البینیة مع كل مستخدمي الشبكات ، -

  .ت االتصال الخاصة و العامةتنمیة ، تشغیل و تسییر شبكا -

  MOBILISالتعریف بالشركة الجزائریة للهاتف النقال  -2

ة و ـتعــد الشــركة الجزائریــة للهــاتف النقــال فــرع مــن فــروع اتصــاالت الجزائــر و هــي مســتقلة فــي قراراتهــا المالیــ     

ـــــــه هـــــــو أن هـاالقتصـــــــادیة و مـــــــا یمكـــــــ ــــــــن قول ــــــــلفروع األخة بـــــــاـبـــــــر التحـــــــدیات مقارنـــــــأكذا الفـــــــرع یواجـــــــه ـ : رى ـ

FAWRI،ATS،DJAWEB.  

ــــــتعـــــد الشرك      ــــــة الجزائریـ ــــــة للهـــــاتف النقـــــال شركــ ــــــباألسهة ـ بمائـــــة ملیـــــون دینـــــار جزائـــــري  ســـــماهاأر ، یقـــــدر  مـ

ا ـدج  وقد قدر عدد عماله1.000.00سهم قیمة السهم الواحد  1000وهو مقسم على )د ج  1.000.000.00:(

ـــ  2005جــانفي  31بتــاریخ   وأصــبح،  2003مــن ســنة  أوتفــي شــهر  نشــأتهاعــن  اإلعــالنعامــل، تــم  600: بـ

مركزیـة لهـا فـي شـهر جویلیـة مـن  إدارة أول إنشـاء، وتـم  2004المستقل بدایة مـن جـانفي  تنظیميال هالدیها هیكل

  .1بالعاصمة 2004سنة 

  :ة وظائف و مسیرین كمایلي من الناحیة التسییریة فالشركة الجزائریة للهاتف النقال تتكون من عد أما      

الوظیفة : یشرف على الشركة الرئیس المدیر العام و سبع مدراء وطنیین في مختلف و ظائف المؤسسة وهي - 

العالقات العامة، المالیة و  ، الموارد البشریة اإلمدادالتقنیة ،  اإلدارةالتجاریة، التسویق و االتصاالت ، 

  .للمؤسسة أیضا ثمانیة مدراء جهویین كما أن. المحاسبة، نظام المعلومات 

تحتوي المؤسسة أیضا على مجلس إدارة مكون من تسعة إطارات من مختلف المستویات المهنیة، وتتمثل و  - 

  .ظیفته في المصادقة على االختیارات اإلستراتیجیة إلدارة المؤسسة

                                                 
1 www.mobilis.dz , 03/05/2010. 
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  التعریف بالوطنیة الجزائریة لالتصاالت :ثالثا

  1999 ةـــسن تـالكوی في تأسست يـالت تیلكوم الوطنیة ةــكویتیال للمؤسسة رعـف هي    

  ةـالالسلكی االتصاالت الـمج في سریعا نجاحا تـعرف حیث دوالر ملیار 10 بـ یقدر مال برأس

 مجتمع في السوقیة الحصة نصف من رــبأكث الكویت في الرائدة ةـالمؤسس إفریقیا،فهي الـوشم األوسط الشرقفي 

 (تونس في الهاتف النقال في متعامل أكبر مال رأس من % 50 ب مساهمة أنها كما % 78 الهاتفیة كثافته تبلغ

 .)تلیكوم التونسیة

 تطـویر برنـامج خـالل مـن شـبكة أفضـل تـوفیر إلـى الجزائریـة الوطنیـة تسـعى النجـاح، هـذا خلفیـة علـى بنـاء     

 ملیـون 421 بــ یقـدر بمبلـغ النقـال للهـاتف لثالثـةالرخصـة ا علـى حصـولها بعـد المجــال هـذا فـي لتجهیزاتهـا سریــع

 .20031 دیسمبر 02 بتاریخ دوالر

 آن في المسبق والدفع المؤجل الدفع خدمتي بتقدیم 2004 أوت 25 في لنجمة الفعلي التجاري النشاط بدأ ولقد   

  .واحد

  ) 2008-2000( تطور سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر :  المطلب الثالث

رقم ة و عدد المشتركین و ـة الهاتف النقال في الجزائر تطورات سریعة في  الكثافة الهاتفیـعرف سوق خدم لقد  

  .نشأتهوذلك منذ  األعمال

  تطور الكثافة الهاتفیة النقالة :أوال

  : أنتمثل الكثافة الهاتفیة مؤشرا لقیاس تطور الطلب في سوق الهاتف النقال حیث      

  إجمالي المشتركین                     

    ـــــــــــــ = الكثافة الهاتفیة

  عدد السكان إجمالي                      

  )2008- 2000 ( ة  في الجزائر و ذلك منـح الجدول الموالي تطور الكثافة الهاتفیة النقالـویوض

  

  2008- 2000تطور الكثافة الهاتفیة النقالة من )  01(الجدول رقم 

  

  

  السنوات

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

الكثافة الهاتفیة 

  النقالة

0.28% 0.32% 1.5% 4.67% 15.26% 41.52% 63.6% 81.5% 79.04% 

  

  .03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dzمن إعداد الطالب باإلعتماد : المصدر                                       

  

                                                 
1 www.nedjma.dz. 17/05/2010. 
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  :على الشكل التالي تتحصلالجدول  وبإسقاط

  2008- 2000تطور الكثافة الهاتفیة النقالة ) 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dzمن إعداد الطالب باإلعتماد : المصدر                                       

یتضــح مــن الشــكل أن هنــاك زیــادة معتبــرة فــي كثافــة الهــاتف النقــال بــالجزائر حیــث انتقلــت الكثافــة الهاتفیــة      

و تفســر هــذه النتیجــة بزیــادة الطلــب علــى الهــاتف  2008ســنة   %79.04الــى  2000ســنة  %0.28النقالــة مــن 

وض المغریة للمستعملین، كما أن االرتفاع النقال و هذا بسبب انخفاض سعر االشتراك و المكالمات و كذلك العر 

فـي كثافــة الهاتفیـة النقالــة ســاهم فـي تحســین الجزائــر فـي مرتبتهــا مقارنـة بالــدول العربیــة باحتاللهـا المرتبــة الســابعة 

  .%15.26بمعدل  2004سنة  13بعدما كانت تحتل المرتبة  %81.50بنسبة  2007سنة 

  :تف النقالتطور عدد المشتركین في سوق خدمة الها -2

  .المشتركین  لكل متعامل في سوق خدمة الهاتف النقالیوضح الجدول و الشكل الموالیین تطور عدد 

  2008-2000من  في الجزائر تطور عدد المشتركین في سوق خدمة الهاتف النقال)  02( الجدول رقم 

  

  إجمالي عدد المشتركین WTAة ــنجم OTAازي ـج ATMموبیلیس   السنــــوات

2000 86000   -   -  86000  

2001 100000   -   -  100000  

2002 135204  315040   -  450244  

2003  167662  1279265   -  1446927  

2004  1176485  3418367  287562  4882414  
2005  4907960  7276834  1476561  13661355  
2006  7476104  10530826  2991024  20997954  
2007  9692762  13382253  4487706  27562721  
2008  7703689  14108857  5218926  27031472  

  03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dz: المصدر                                              

اتطور الكثافة الھاتفیة النقالة من 2000- 2008
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  2008-2000الذي یمثل تطور عدد المشتركین لكل متعامل من ) 03(وفیما یلي الشكل رقم 

  2008- 2000الذي یمثل تطور عدد المشتركین لكل متعامل من ) 03(الشكل رقم 

تطور عدد المشتركین لكل متعام�ل م�ن 2000- 2008
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  03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dz: المصدر                                               

  

ســوق خدمــة الهــاتف النقــال فــي الجزائــر عــرف قفــزة نوعیــة مــن  أنمــن معطیــات الجــدول و الشــكل نســتنتج      

اح الكبیــر الــذي حققــه ، و هــذا یــدل علــى النجــ 2008ملیــون مشــترك ســنة  27الــى  2000مشــترك ســنة  86000

  .رقم أعمال القطاععلى  باإلیجابمیدان الهاتف النقال في الجزائر ، مما ینعكس 

  2008-2002: تطور رقم األعمال بالنسبة للناتج الوطني الخام -3

  :موضح في الجدول المواليوال لقد عرف قطاع الهاتف النقال تطورا جد معتبر في رقم أعماله 
  

  2008- 2002تطور رقم أعمال قطاع الهاتف النقال من )  03( الجدول رقم 

  

  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

 215.84 191.7 160.5 55.8 76 35 14  )بالملیار دینار (رقم األعمال  

  2.42  2.04  1.90  1.59  1.27  0.69  0.32  الخام الناتج الوطني %
                                   

  03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dz: المصدر                                                                                        

  

  

  

http://www.arpt.dz/
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  :وبإسقاط الجدول نتحصل على الشكل التالي

    

  2008- 2002من  ي الجزائرف تطور رقم أعمال قطاع الهاتف النقال)  04( الشكل رقم 

تطور رقم أعمال القطاع م��ن 2002- 2008
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  03/11/2010: بتاریخ   www.arpt.dz: المصدر                                          

  

ملیـار  14مـن  في الجزائر حیث عرف نموا سـریعا رقم أعمال قطاع الهاتف النقالارتفاع  أعاله الشكلیبین      

من الناتج %2.42و هو ما یمثل نسبة  2008ملیار دینار جزائري سنة  215.84الى  2002سنة  دینار جزائري

   .الخام الوطني
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  في الجزائرقطاع الهاتف النقال  في عوائق الدخول: المبحث الثاني

لقطـاع و التـي العوائق التي یمكن أن یواجهها أي متعامل محتمل دخوله الى اسنتطرق في هذا المبحث الى      

العوائـق القانونیـة والمنتجـات المتمیـزة و المتنوعـة التـي یقـدمها المتعـاملون : قمنا بتقسـیمها إلـى ثالثـة عوائـق وهـي 

  .الجدیدةالثالث ، إستراتیجیة تخفیض األسعار المعتمدة من قبل المتعاملین لمواجهة المنافسة 

  العوائق القانونیة: المطلب االول

ال یمكــن  إذن الــثالث المتواجــدین بقطــاع الهــاتف النقــال فــي الجزائــر یتمتعــون بحمایــة قانونیــة، المتعــاملی إن     

دراسـات  إجـراءو االتصـال، بعـد  اإلعـالملمتعامل محتمـل مـن الـدخول دون قـرار مـن وزارة البریـد و التكنولوجیـات 

عـن مناقصـة  بـاإلعالنالسـلكیة حتیاجاته ، وتفویض سلطة الضبط للبریـد و المواصـالت السـلكیة و الإللسوق  و 

الــذي یطبـق  بدقــة علـى كـل المتعــاملین أصـحاب الــرخص و  وواردة فــي دفتـر الشـروط عامـة وفـق شــروط محـددة 

  : 1و التي تتعلق بمایلي تضمن المساواة بین كل المتعاملین 

  الخدمة  أوالشبكة  إنشاءشروط  -

  و الجودة و الوفرةشروط االستمراریة  أدنىشروط تقدیم الخدمة ، السیما  -

  .إلنشائهماالخدمة و خصوصیاتها و منطقة تغطیتها و كذا الجدول الزمني  أوطبیعة الشبكة  -

  .الخدمة أوالمقاییس و المواصفات الدنیا الخاصة بالشبكة  -

الذبـــذبات المخصصـــة و مجموعـــات التـــرقیم الممنوحـــة و كـــذا شـــروط النفـــاذ الـــى النقـــاط العلیـــا التابعـــة للملكیـــة  -

  .العمومیة

  .شروط التوصیل البیني -

  .شروط تقاسم المنشآت القاعدیة -

  .محاسبة تحلیلیة إقامة إلزامیة-

  .مبادئ تحدید التعریفات -

  .المؤهالت التقنیة و المهنیة الدنیا وكذا الضمانات المالیة المفروضة على مقدمي الطلبات -

  .للمشتركیندلیل عام  إلعدادكیفیات توفیر المعلومات الضروریة  -

تخصـــیص الذبـــذبات و تســـییرها و مراقبتهـــا و تســـییر مخطـــط التـــرقیم و كـــذا : األتـــاوىكیفیـــات تســـدید مختلـــف  -

  .المقابل المالي المتعلق بالرخصة

  ببنود دفتر الشروط اإلخاللالعقوبات في حالة  -

  .مدة صالحیة الرخصة و شروط التنازل عنها و تحویلها و تجدیدها -

  .ام االتفاقات و االتفاقیات الدولیة التي تصادق علیها الدولةاحتر  إلزامیة -

  .المساهمة في البحث و التكوین و التقییس في مجال المواصالت السلكیة و الالسلكیة -

                                                 
  12-11، مرجع سابق ،ص ص2000أوت  05المؤرخ في   03- 2000القانون رقم  1



  الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر   تأثیرعوائق                الفصل الثالث         

 65

إن االختیار یتم بناءا على تناسب الوثائق اإلداریة للمؤسسات الراغبـة فـي الـدخول مـع شـروط الحصـول          

فاقیة االستثمار وتتم معالجة الطلبات المقدمة بمساعدة خبراء أجانب و آخرین إتالشروط و على الرخصة و دفتر 

  .من البنك الدولي و ذلك لضمان األفضل من حیث الشروط و الشفافیة و أمثلیة العرض

و یتم منح رخصة االستعمال للمؤسسة التي تقـدم أفضـل العـروض مـن ناحیـة حجـم االسـتثمار و اآلجـال و       

رها من الشروط ،وتكون الرخصة الممنوحة لمدة محددة  مسبقا في دفتر الشروط ، كمـا أن الرخصـة تجـدد فـي غی

تمــنح بصــفة شخصــیة و ال یمكــن التنــازل عنهــا ، إال بعــد موافقــة ســلطة الضــبط للبریــد و  وقضــاء مــدتها،إنحالــة 

لى المتنازل لـه احتـرام جمیـع شـروط المواصالت بإعداد رخصة جدیدة تمنح لصالح المتنازل له ، كما أنه یجب ع

  .أشهرثالثة  أقصاهجل أیتم تبلیغ المستفید بقرار الموافقة على الرخصة في  والرخصة، 

تیلیكــوم الجزائــر علــى  أوراســكومي حیــث تحصــلت لالرخصــة یــتم تســلیمها مقابــل مبلــغ مــا أنالــى  باإلضــافة       

ت فتحصــلت علــى الرخصــة الثالثــة الوطنیــة لالتصــاال أمــا   دوالر ملیــون 737 :الرخصــة الثانیــة بمبلــغ یقــدر بـــ

فـي  وفـي حالـة عـدم احتـرام المتعامـل المسـتفید مـن الرخصـة للشـروط المدونـة   ،دوالر ملیـون 421بمقابـل مبلـغ 

جـل أمتثـال للشـروط  المحـددة فـي هـذه الرخصـة فـي دفتر الشروط، تعـذره سـلطة الضـبط للبریـد و المواصـالت باإل

  :العقوبتین إحدىنه یتم تسلیط إعذار و ال لشروط الرخصة فحالة عدم االمتثال المتعامل لإلیوما ، وفي  30

  .یوما) 30(التعلیق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثالثین *     

  التعلیق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بین شهر الى ثالثة  أشهر أو تخفیض مدتها في*    

  .  سنةحدود       

  .نقضاء هذه اآلجال یمكن أن یتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصةإمتثال المتعامل عند إوفي حالة عدم       

  تمییز المنتج: المطلب الثاني     

منتجات المتعاملین الثالث تشكیلة متنوعة یمكنها تغطیة كافة الفئات، فنجد عروض الدفع تشكیلة إن      

و للمشتركین الذین  األعمالخول المرتفعة و المؤسسات و الهیئات العمومیة ورجال الموجهة لذوي الد البعدي

،وكذلك الى عروض الدفع المسبق الموجهة لذوي الدخول المنخفضة باإلضافةتصاالت الكثیرة، یعتمدون على اإل

رفع درجة لى إنترنت، كل هذا یؤدي وخدمة األ" "MMSأهمها خدمة الرسائل المصورة  إضافیةتقدیم خدمات 

والء المشتركین الحالیین وارتباطهم بالمنتجات و الخدمات المقدمة من قبل المتعاملین مما یصعب على أي 

 و التوزیع اإلعالنمما یحمله تكالیف إضافیة مثل تكالیف  یجذب هؤالء المشتركین أنمتعامل محتمل دخوله 

أي شك أن هذا یزید من صعوبة الدخول أمام حتى یحقق لنفسه سمعة طیبة  ویكسب والء مشتركین جدد ، وال 

  :كل متعامل و الخدمات التي یقدمها منتجاتالو فیمایلي سیتم التطرق الى تشكیلة ،متعامل محتمل 

  

  

  :تشكیلة منتجات جازي :أوال



  الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر   تأثیرعوائق                الفصل الثالث         

 66

تصــاالت الجزائــر أربعــة أنــواع رئیســیة مــن المنتجــات الخدماتیــة، یتمیــز كــل منهــا تعــرض شــركة أوراســكوم إل     

  1:وصیاته، وهذه المنتجات هيبخص

  خدمة الدفع المسبق: أوال

تصاالتهم بعد دفع ثمن المكالمات مسبقا، عن طریق إ إلجراءتعتبر خدمة الدفع المسبق و سیلة للمشتركین       

  .بطاقات التعبئة التي تم شراؤها من نقاط البیع الموزعة عبر كامل التراب الوطني

  :لدفع المسبق همانوعین من خدمة ا إطالقوقد تم 

 Allo OTAو ألو أوتیا  Djezzy Carteجازي كارت 

حیث تتضمن جازي كارت ثالثـة  2002أول عرض مسبق تم إطالقه من قبل جازي في أوت :  جازي كارت -1

  :أشكال من بطاقات التعبئة هي

   500بطاقة التعبئة  -             

  1200بطاقة التعبئة  -            

  2300بطاقة التعبئة  -            

 30/ دج2.99مــن خــالل هــذا العــرض یمكــن االتصــال بثالثــة أرقــــام مفضــلة بتســعیرة منخفضــة  :OTA ألــو -2

  :وتتمثل بطاقات التعبئة الخاصة بـ ألو أوتیا فیما یليثانیة 

   200بطاقة التعبئة  -            

  500بطاقة التعبئة  -            

  1000تعبئة بطاقة ال -            

  :وتتمیز خدمة الدفع المسبق بمزایا عدیدة تخص المستهلك و مقدم الخدمة في نفس الوقت وهي 

  :بالنسبة للمستهلك -أ

  .الشهریة المكلفة المتعلقة بالهاتف التحكم في التكالیف*         

  مراقبة تكالیف المكالمات الهاتفیة باحتساب دقائق المكالمة*         

  لتخلص من تكالیف االشتراك الباهظةا*         

  .جتناب عناء تسدید الفاتورةإ*         

  :بالنسبة للمتعامل مقدم الخدمة -ب

  كل المكالمات مدفوعة مسبقا*         

  ع خدمة ـل القصیرة مرتفع بالمقارنة مـزیادة موارد المتعامل كون سعر الدقیقة و الرسائ*         

  جلالمؤ  الدفع              

 إجتناب مشاكل الزبائن الخاصة بتسدید الفاتورة.  

  

  :ومن بین الخدمات المتوفرة في الدفع المسبق نجد مایلي    

                                                 
  مقابلة مع عدة رجال بیع مباشرین و غیر مباشرین لشركة جازي  1
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  خدمة الرسائل القصیرةSMS:  

ى أي شـخص إلـویمكـن إرسـاله  قـل ،أ أوحـرف  459تكون هذه الرسائل في شكل نـص مكتـوب محـدد بــ         

   .مرغوب فیه

 خدمة الرسائل المصورة" "MMS: 

تمــنح هــذه الخدمــة إمكانیــة إرســال صــور بمختلــف األلــوان الــى الشــخص المرغــوب فیــه ، وقــد انطلقــت هــذه  

  .2006الخدمة في شهر أوت 

 خدمة إظهار الرقم: 

  .وهي الخدمة التي تسمح بالتعرف على رقم المتصل من خالل إظهاره على شاشة الهاتف

 زدواجیة المكالماتإ 

یــة اســتقبال مكالمــة ثانیــة خــالل إجــراء مكالمــة معینــة إذ تســمح بوضــع المكالمــة تــوفر هــذه الخدمــة إمكان    

 .األولىالثانیة في حالة انتظار ریثما تنتهي المكالمة 

 تحویل المكالمة: 

تتمثــل هــذه الخدمــة فــي تحویــل وجهــة المكالمــة نحــو هــاتف آخــر ، وذلــك فــي حالــة التواجــد خــارج منطقــة     

  .شغول أو للقضاء على حالة اإلزعاجالتغطیة أو إذا كان الهاتف م

  خدمة الدفع البعدي: ثانیا 

إلجــــراء اتصــــاالت معینــــة ، علــــى أن یــــتم تســــدید تكلفــــة  المشــــتركهــــي عبــــارة عــــن وســــیلة یســــتخدمها        

اإلتصــاالت فیمــا بعــد عــن طریــق الفــاتورة ، ویــتم التســدید بنــاءا علــى تكلفــة االشــتراك الشــهري الموضــحة فــي 

  .الفاتورة

، حیـث  2002لـى السـوق الجزائـري سـنة إوقد ظهرت خدمـة الـدفع البعـدي مباشـرة عنـد دخـول المتعامـل      

تمیــزت آنــذاك بارتفــاع ســعر االشــتراك و نقــص الخــدمات المرفقــة ، علــى عكــس ممیزاتهــا الیــوم ، إذ تتضــمن 

  :ة  منها مایليخدمة الدفع البعدي الخدمات المتوفرة في خدمة الدفع المسبق ، إضافة الى خدمات إضافی

  دقیقــة شــهریا  100الــرقم المفضــل فــي خدمــة جــازي كالســیك ، حیــث تســمح جــازي كالســیك بالتحــدث

 .یكون من مشتركي جازي أنمجانا مع الرقم المفضل ، شرط 

  دج شهریا 200الفاتورة المفضلة مقابل. 

  اإلقامــةالتســدید بمقــر Paiement a Domicile  باســتخدام مــن خــالل رصــید بطاقــات التعبئــة او

 .Flexyخدمة فلیكسي 

  070المكالمات مقارنة ببطاقات التعبئة و الحصول على رقم  أسعارانخفاض. 

  :1الى هذه المزایا فان لخدمة الدفع البعدي شكلین هما باإلضافةو 

  :كالسیك  جازي -1

                                                 
1 www.dgezzygsm.com , .07/07/2010 
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بالـــدفع بعـــد  إنمـــایقـــدم هـــذا المنـــتج للمســـتهلك حریـــة اســـتعمال خـــدمات جـــازي بـــدون رصـــید كـــاف مســـبق ،و      

اسـتعمال الخدمـة ، وتنطلــق هـذه الخدمــة بعـد دفـع مصــاریف االشـتراك المختلفــة حسـب العقـود ، وبعــد دفـع الكفالــة 

  .دینار جزائري 4000التي تقدر بـ 

  :جازي كونترول -2

 البعدي و المسبق في آن واحد ،حیث یتم اسـتعمال خدمـة الـدفع البعـدي تجمع هذه الخدمة بین خدمة الدفع      

، وبعــــد انتهــــاء المبلــــغ یمكــــن للمســــتهلك ) دج شــــهریا  3000دج،  2000دج،  1000( المحــــددة بمبــــالغ معینــــة 

  .االستفادة من خدمات الدفع المسبق لتعبئة رصید من جدید دون نزع الخط

 أخـذیفي وقت المكالمات ، كما انـه  أكثرومن مزایا استعمال جازي كونترول الجمع بین الخدمتین و التحكم      

  : هي  أشكالثالثة 

  دج 1000جازي كونترول  -

 دج 2000جازي كونترول  -

 دج 3000جازي كونترول   -

 :جازي المؤسسة -3

اقـل و هـو  بأسـعاروهو یقدم خـدمات متنوعـة  األعمالوهو عرض مخصص للهیئات و المؤسسات و رجال      

  :الى  باإلضافة األفرادیقدم كل خدمات جازي 

GSM FAX   :الفــاكس انطالقــا مــن الهــاتف  إرســالســمح لمشــتركي جــازي المؤسســة باســتقبال و وهــي خدمــة ت

 أوتخزینها و معاینتها في جهاز كمبیوتر  النقال،وباستعمال خدمة الفاكس یمكن استقبال رسالة فاكس حیث یمكن

  .طبعها انطالقا من جهاز فاكس كالسیكي

GSM DATA  :الـدخول فـي شـبكة المؤسسـة  أول االنترنت وهي خدمة تسمح لمشتركي جازي المؤسسة باستعما

  .رقم خاص قصد تحویل المعطیات إلحاقبغیة تبادل المعطیات ، و الستعمال هذه الخدمة یجب على المشترك 

  :خدمة فلیكسي: ثالثا 

، ظهــرت خدمــة فلیكســي كوســیلة جدیــدة لتعبئــة رصــید البطاقــة ، تهــدف الــى تلبیــة رغبــة  2005وفــي جــوان      

  .دج 500من  بأقلالدفع المسبق في تعبئة الرصید  مستعمل خدمة

  :خدمة أوتا كسیفون : رابعا

الهـاتف  بأسـعار، وهـذا مقارنـة  OTA أرقـاممنخفضـة نحـو كـل  بأسـعاركسیفون من التكلم  أوتاتمكن خدمة      

الخدمــة بفضــل وقــد حققــت هــذه الخدمــة نجاحــا معتبــرا ، إذ تحــول العدیــد مــن نقــاط البیــع الهاتفیــة الــى هــذه  الثابــت

  .المزایا المقدمة لهم 

  

  

  :عدة خدمات لمستعملي شبكتها منها  المتعامل جازي قدمن إالى هذه المنتجات ، ف وباإلضافة

 خدمة رومنیغ  
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و  أجنبیةدولة  128باالحتفاظ بالرقم و التكلم من خالله في  OTAتعطي هذه الخدمة الحق لمالكي خط        

  .1دج 30ذلك بمقابل مالي یقدر بـ 

 خدمة امتیاز: 

كلما زاد االستهالك كلما ارتفعـت النقـاط الممنوحـة لتصـل  إذترتبط هذه الخدمة بقیمة الرصید المستهلك ،         

  .2005الى قیم معینة تحدد نوع الهدایا المقدمة، وقد ظهرت خدمة امتیاز في جوان 

  خدمةRanati: 

لخدمـة زبـائن المتعامـل مـن خــالل  2006انطلقـت فـي جـوان  تعتبـر هـذه الخدمـة حدیثـة االسـتخدام ،حیـث        

  .منحهم لنغمات معینة تستخدم لتمییز هاتفهم مقابل مبلغ مالي

 خدمة االنترنت: 

  .خدمة االنترنت الى شبكته لیربط زبائنه بالعالم الخارجي و یدعم ثقافتهم بإدخالاهتم المتعامل جازي     

 خدمة بالك بیري : 

تقنیة تجمع بین تقنیة االنترنـت ، الهـاتف و البریـد فـي جهـاز واحـد، ویمكـن هـذا الجهـاز مـن هي عبارة عن       

  .العمل من أي مكان دون التقید بالمكتب متابعة سیر

   إطالق شریحة الصم و البكم: 

 وتمنح هـذه الشـریحة نوهي األولى من نوعها لصالح المعاقین جسدیا و خاصة فئة الصم و البكم و المكفوفی    

دج في الشهر ، ویحق ألي  3000لمستعملیها رسائل قصیرة مجانیة مكتوبة أو صوتیة بقیمة تصل الى أزید من 

  .شخص معاق جسدیا الحصول على هذه الخدمة مجانا ، و التي أطلق علیها اسم كل شيء ممكن

 رض قSOS:  

لیة التـي یتواجـد فیهـا مشـتركوه للحـاالت االسـتعجا 2005هي خدمة ثمینة، أطلقها المتعامل جـازي فـي جـوان      

وقد نفذ رصیدهم من المكالمات ، حیث تسمح هذه الخدمة من الحصول على رصید من المكالمات یقـدر مـا بـین 

  .دج 10دج ، وهذا من أي هاتف نقال آخر له نفس الخط وال تكلف العملیة سوى  100إلى  50

   خدمة جازي شاDjezzy Chat: 

  .SMSین صدقات عبر التراب الوطني من خالل الرسائل الصوتیة تسمح هذه الخدمة بتكو      

  

  

  

  

  :منتجات موبیلیس تشكیلة: ثانیا

  :لى إتقسم تشكیلة منتجات موبیلیس 

   :عروض الدفع المسبق:أوال

                                                 
 15، ص2007جوان  09، 2014الیومي، العدد جازي باألرقام ، مقال برعایة جازي ، جریدة الشروق  1
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في هذا النوع من العروض یقوم الزبون بدفع قیمة الخدمات المقدمة مسبقا ، وقد قدمت موبیلیس لحد اآلن    

  1:من الدفع المسبق وهي  عأنواأربعة 

  :عرض موبیلیس البطاقة-1

راك ـهــاتف نقــال بــدون دفــع اشتــ) رقــم( ة عبــارة عــن عــرض یســمح بالحصــول علــى خــط ــــمــوبیلیس البطاق إن     

ـــم دفــع مــا یتـري ، حیــث یتـــشهــ كمــا .03/02/2004: ه یــوم ـــــــــعــن انطالق النـاإلعــ متــد ـو قــ. م اســتهالكه فعلیــاـ

الـــرقم ،الرســـائل الصـــوتیة ،  إخفـــاءو  إظهـــار، SMS، الرســـائل القصـــیرة GPRS،MMS إضـــافیةیتضـــمن خـــدمات 

  .، المكالمة بثالثة أطراف المكالمة المزدوجة ، تحویل المكالمة

   "Mobilight"عرض موبیالیت  -2

 راأســـعاالزبـــون المادیـــة، حیـــث قـــدم  إمكانیـــاتتـــم طـــرح هـــذا المنتـــوج مـــن طـــرف مـــوبیلیس  كـــي یتناســـب مـــع      

ــــإلمـــن مـــوبیلیس  SMSذا رســـائل ـمنخفضـــة للمكالمـــات وكـــ ــــمـــوبیلیس ، وقـــد ت ىـ : طالقـــه یـــوم نعـــن ا اإلعـــالنم ـ

  .، وهذا العرض یقدم نفس الخدمات المقدمة في عرض موبیلیس البطاقة28/03/2005

  ) Mobiposte( عرض موبیوست - 3

لجزائـر حیـث یـتم اقتطـاع مبلـغ ثابـت كـل شـهر الشراكة بین مـوبیلیس و بریـد ا إطاریدخل هذا العرض في        

تـم اسـتهالك الرصـید  إذامن الحساب الجاري البریدي للزبون، ویتم تعبئة الرصید بقیمـة االقتطـاع ، وفـي حالـة مـا 

الجزافــي المختــار قبــل نهایــة الشــهر للمشــترك حــق تعبئــة رصــیده مــن خــالل أي بطاقــات مــوبیلیس للتعبئــة، وقــد تــم 

  .04/03/2005:یوم  عن انطالقه اإلعالن

  :غبالنسبة لمبلغ الشهري المقتطع یتم اختیاره حسب ثالثة صی     

  .دج 1200: الصیغة الخضراء  -

 .دج 2000: الصیغة الصفراء  -

 .دج 3000: الصیغة الحمراء  -

وهذا العرض یقدم نفس الخدمات المقدمة في عرض موبیلیس البطاقة و یختلف عنه في األسعار ، حیث      

  .السعر حسب الصیغة المختارةیختلف 

  ):GOSTO( عرض قوسطو- 4

تسـعیرة للمكالمـات  و الرسـائل القصـیرة ، حیـث یعتمـد علـى التسـعیرة بالثانیـة  أفضـلیوفر عرض قوسطو         

ثانیــة، و  30دج لكــل  2.99المفضــلة بســعر  باألرقــامثانیــة مــن االتصــال، كمــا یمكــن الزبــون باالتصــال  30بعــد 

  .، كما یمكن االستفادة من باقي خدمات موبیلیسأرقامالمفضلة بثالثة  قاماألر د دیقدر ع

  :وض الدفع المؤجلر ع :ثانیا

  :2تقدم موبیلیس أربعة أنواع من عوض الدفع المؤجل وهي    

   "Résidentiel Mobilis"عرض االشتراك العادي -1

                                                 
  مقابلة مع عدة رجال بیع مباشرین وغیر مباشرین لشركة موبیلیس 1

2 www.mobilis.dz , 09/09/2010. 
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المنخفضــة بالنســبة للحصــول علــى  ســعارباألیعتبــر أول عــرض اشــتراك لمــوبیلیس و یتمیــز هــذا االشــتراك        

بالنســبة للخــدمات المتاحــة بواســطة عــرض  أمــاالخــط الهــاتفي أو االشــتراك الشــهري، وتكــون الفــوترة كــل شــهرین ، 

 إطــــارفــــي ) Roaming(الــــى خدمــــة التجــــوال إضــــافةاالشــــتراك العــــادي فهــــي نفســــها المتاحــــة فــــي الــــدفع المســــبق 

  .المحمول الدولیینلعدید من متعاملي الهاتف موبیلیس مع ا أبرمتهااالتفاقیات التي 

   "Forfait"العرض الجزافي  -2

) لشـهر (ساعات مـن المكالمـات محتـواة فـي االشـتراك ) 09(رض الجزافي لموبیلیس عبارة عن تسعة ـالع إن     

بعــد  اأجراهــســاعات فیتعــین علــى المشــترك دفــع قیمــة االتصــاالت التــي  09فــي حالــة زیــادة االســتهالك علــى  أمــا

  .في الفاتورة إلیهاالمدة و المشار  تلكانتهاء رصید 

  .و یختلف عنه في األسعارالعادي  االشتراكوهذا العرض یقدم نفس الخدمات المقدمة في عرض       

   "Flotte"عرض المؤسسات  -3

ـــى للمؤسســـات ویمكـــن االســـتفادة مـــن هـــذا العـــرض      إن عـــرض المؤسســـات هـــو عـــرض موجـــه بالدرجـــة األول

، وهـذا العـرض یقـدم  04/03/2005: خطـوط دفـع بعـدي و قـد تـم اإلعـالن عـن انطالقـه یـوم  09باالشتراك في 

وهي خدمة تكمن من إرسال  FAX DATAنفس الخدمات المقدمة في عرض االشتراك العادي إضافة الى خدمة 

  .و استقبال الفاكس

  ) Mobi Control(عرض موبي كونترول  -4

فـة المشـتركین الـراغبین فـي الـتحكم فـي مصـاریفهم دون االنشـغال بقیمـة الفـاتورة ، ومـن وهو عـرض موجـه لكا    

مزایا العرض انه یعتمد على التسعیرة بالثانیة ابتداءا من الثانیة األولى ، كما انه یمكن تعبئة الرصید من بطاقات 

  .التعبئة للدفع المسبق

  ةـــات نجمـتشكیلة منتج : ثالثا

  : 1لىإمنتجات نجمة تقسم تشكیلة      

   :عروض الدفع المسبق:أوال

  :عروض تتمثل في  أربعةخدمة الدفع المسبق  إطارتقدم نجمة في     

  : عرض نجمة البطاقة -1

حیث یمكن تعبئة الرصید من خالل بطاقات  2004وهو أول عرض تم إطالقه من قبل نجمة في أوت      

، أما بالنسبة للخدمات المتاحة بواسطة عرض .بیع التابعة لنجمةالتعبئة الموجودة على مستوى مختلف نقاط ال

،خدمة االنترنت باإلضافة إلى   MMS، خدمة الرسائل المصورة  SMSالرسائل القصیرة : نجمة البطاقة هي 

  خدمات أخرى

  STAR"  "عرض نجمة-2

التصــــال بهــــم بســــعر و ا)  Favoris( مفضــــلة  أرقــــام 03مــــن خــــالل هــــذا العــــرض یمكــــن للمشــــترك اختیــــار      

ثانیــة نحــو نجمــة و الشــبكات  30/دج5در بـــــــفتق األرقــــامارج هــذه ـالتســعیرة خــ أمــاثانیــة ،  30/دج  2.99 مــنخفض

                                                 
1 www.nedjma.dz , 15/10/2010. 
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الـى  إضـافةسـتقبالها إوقـت المكالمـات التـي تـم  إلـىو هـذا نسـبة  إضـافي، كما یمكن االستفادة مـن رصـید األخرى

أمـا الخـدمات المتاحـة  أن مـدة صـالحیة العـرض غیـر محـدودة،مجانیـة لكـل زبـون جدیـد، كمـا  رسائل مصورة 10

  .من خالل هذا العرض فهي نفسها المقدمة في عرض نجمة البطاقة

   " STAR HALA "عرض نجمة  -3

نفســه الرصــید الــذي تــم تعبئتــه خــالل  إضــافيمــن خــالل هــذا العــرض یمكــن للمشــترك االســتفادة مــن رصــید       

ثانیـة نحـو نجمـة و  30/دج5: بالنسـبة لسـعر المكالمـات فیقـدر بــ أمـادج ،  500وق كان هذا المبلغ یفـ إذاالشهر 

  .مجانیة لكل زبون جدید رسائل مصورة 10، كما یمكن االستفادة من  األخرىالشبكات 

  .نجمة البطاقةالخدمات المتاحة من خالل هذا العرض فهي نفسها المقدمة في عرض  أما     

  :عرض نجمة بلوس -4

هــذا العــرض یســمح للمشــترك مــن االســتفادة مــن مكالمــة مجانیــة لمــدة خمــس دقــائق مــن نجمــة نحــو نجمــة  إن    

تســعیرة المكالمــة  أنیومیــا وهــذا خــالل الفتــرة الممتــدة مــا بــین الســاعة الخامســة صــباحا الــى الخامســة مســاءا، كمــا 

مجانیـة لكـل    50MMSدة مـن الـى االسـتفا باإلضـافة األخـرىنحـو نجمـة و الشـبكات  ثانیة30/دج3.99: تقدر بـ

  .زبون جدید خالل شهرین

  .البطاقةبالنسبة للخدمات المتاحة بواسطة هذا العرض فهي نفسها المتاحة بواسطة عرض نجمة  أما     

  عروض الدفع المؤجل: ثانیا

  تقدم نجمة في إطار خدمة الدفع المؤجل ثالثة عروض تتمثل في     

  "ILLIMITE"عرض  -1

یلتحــق المشــترك بهــذا العــرض عــن طریــق االشــتراك العــرض موجــه ألصــحاب االتصــاالت الكثیــرة و  إن هــذا      

دج ، ومـن خـالل هـذا العـرض یمكـن االسـتفادة مـن مكالمـات مجانیـة و غیـر محـدودة نحـو  4000الشهري بمبلـغ 

سـعر خـارج هـذه الفتـرة بالنسـبة لل أمـانجمة خالل الفترة الممتدة ما بین السادسة صباحا الى غایة السادسة مساءا، 

دقیقـة ، كمـا أن التسـعیر /دج  4:  الدقیقـة ، وفیمـا یخـص السـعر نحـو الشـبكات األخـرى فیقـدر بــ/دج 2: فیقدر بـ

  .یتم على أساس التسعیر بالثانیة بعد الدقیقة األولى

  .ة أما بالنسبة للخدمات المتاحة بواسطة العرض فهي نفسها المتاحة بواسطة العروض السابق       

 Forfaitالعرض الجزافي  -2

  أنواع من العرض الجزافي لنجمة ثالثةهناك و ویتمیز هذا العرض بانخفاض أسعار المكالمات       

  دج 900جزافي  - 

  دج 1500جزافي  - 

  دج2500جزافي  - 

  العرض الجزافي للمؤسسات -3

أن  كمـاقـل أ بأسـعارنوعـة وهـو یقـدم خـدمات مت األعمـالو المؤسسات و رجال  وهو عرض مخصص للهیئات   

هذا العرض یسمح باالستفادة من التخفیضات المطبقة على أسعار مصاریف الدخول و حقـوق اإلشـتراك الشـهري 
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و هذا كلما زاد عدد الخطوط المقتناة ، باإلضافة إلى أن التسعیر على أساس الثانیـة بعـد الدقیقـة األولـى و هنـاك 

 :أربعة أنواع هي

  دج 900جزافي  -

  دج 1500افي جز  -

  دج2500جزافي  -

  دج 3500جزافي  -

  إستراتیجیة التسعیر: الثالث المطلب

الى تخفیض  ىجعلت كل متعامل یسع) جازي، نجمة ، موبیلیس ( إن شدة المنافسة بین المتعاملین الثالث      

عـدد المشـتركین خاصـة فـي مجـال خدمـة الـدفع المسـبق باعتبـار أن ) سـعر شـراء الخـط ، سـعر المكالمـة( أسعاره 

، وهذا من اجل اكتساب اكبر عـدد مـن المشـتركین  من إجمالي المشتركین %95في خدمة الدفع المسبق یمثلون 

خطـوط الـدفع المسـبق و  أسـعارفیمـایلي سـیتم التطـرق الـى تطـور  و الرفع مـن درجـة والء المشـتركین الحـالیین، و

  لنقالمكالمات المؤسسات المتنافسة في قطاع الهاتف ا أسعار

  :خطوط الدفع المسبق أسعارتطور  -أوال

  دج: بـ خطوط الدفع المسبق لكل متعامل أسعارالجدول و الشكل الموالیان یوضحان تطور 

  تطور أسعار خطوط الدفع المسبق)  04( الجدول رقم 

  أوت  السنوات

2002  

  دیسمبر

2003  

  فیفري

2004  

  سبتمبر

2004  

  دیسمبر

2004  

  دیسمبر

2005  

  دیسمبر

2006  

  دیسمبر

2007  

  دیسمبر

  المتعاملین  2008

  

  جازي

  500  500  900  1000  2990  2990  3999  3999  17550  كارت جازي

  OTA -  -  -  -  2900  500  250  250  250ألـو

  

  

  موبیلیس

  500  500  500  1400  1400  2800  5800  -  -  كارت موبیلیس

  500  500  500  600  -  -  -  -  -  موبیالیت

  250  250  250  -  -  -  -  -  -  قوسطو

  

  نجمة

  500  500  1000  1000  2900  2900  -  -  -  نجمة كارت

  250  250  250  -  -  -  -  -  -  نجمة ستار

  .www.arpt.dz ،03/11/2010: المصدر                                                  

  :لتاليوبإسقاط الجدول نتحصل على الشكل ا

  

  

  تطور أسعار خطوط الدفع المسبق)  05( الشكل  رقم 

http://www.arpt.dz/
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  www.arpt.dz ،03/11/2010على : المصدر                                                   

         

ت انخفاضا كبیرا منذ االنطـالق خطوط الدفع المسبق  لكل متعامل عرف أسعار أنیتضح من خالل الشكل       

ة الدفع المسبق ــخدم إطارفبالنسبة للمتعامل جازي  یقدم عرضین في  2008خدمة الى غایة دیسمبر الفي تقدیم 

 سـعره فقـد انخفـض  مـا الثـانيدج أ 500الـى دج  17750انخفـض سـعره مـن  فـاألول OTAلـو أجـازي كـارت و 

یلیس یقــدم ثالثــة عــروض للــدفع المســبق وهــي مــوبیلیس كــارت و دج بالمقابــل المتعامــل مــوب250الــى  2900مــن 

موبیالیـت  دج أمـا5800بدل من  دج  500الى  هموبیالیت و قوسطو فبالنسبة لموبیلیس كارت فقد انخفض سعر 

،أمــا بالنســبة للمتعامــل الكــویتي دج 250مــع ثبــات سـعر قوســطو عنــد   دج500دج الــى 600مــن  ســعره فـانخفض

دج و 500دج الــى  2900نجمــة كــارت و نجمــة ســتار فــاألول انخفــض ســعره مــن  همــان نجمــة فإنــه یقــدم عرضــی

  .دج 400دج إلى 500الثاني انخفض سعره من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2008- 2004 لكل متعامل المكالمات أسعارتطور : ثانیا 

http://www.arpt.dz/
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  دقیقة/دج: الجدول و الشكل الموالیان یوضحان تطور أسعار المكالمات لكل متعامل بـ

  2008-2004 تطور أسعار المكالمات لكل متعامل)  05( الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  

  زياالمتعامل ج

  8  8  10  10  12  جازي- جازي

  9  9  18  18  18  نقال منافس- جازي

  9  9  18  18  18  ثابت- جازي

  

  المتعامل موبیلیس

  8  8  10  12  15  موبیلیس- موبیلیس

  9  9  10  15  15  نقال منافس- موبیلیس

  9  9  10  15  15  ثابت- موبیلیس

  

  المتعامل نجمة

  8  8  10  10  15  نجمة- نجمة

  9  9  10  10  15  نقال منافس- نجمة

  9  9  10  10  15  ثابت- نجمة

  www.arpt.dz ،03/11/2010: المصدر                                        

  تحصل على الشكل التاليوبإسقاط الجدول ن       

  2008-2004 تطور أسعار خطوط الدفع المسبق)  06( الشكل رقم 

تطور أسعار المكالمات لكل متعامل
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 جازيل ـا فبالنسبة للمتعامــفاضا كبیرا في أسعارهات عرفت انخـار المكالمـل أن أسعـالل الشكـح من خـیتض      

دج الى  15ة فقد انخفض من ــل موبیلیس ونجمـدج بالمقاب8دج الى  18فقد انخفض سعر الدقیقة الواحدة من 

  . دج  8

إن االنخفاض الكبیر في أسعار خطوط الدفع المسبق و المكالمات  ال یشجع على دخول متعاملین جدد الى     

وفي حالة دخول أي متعامل فالبد من تقدیم عروض سعریة مغریة خاصة في مجال خدمة الدفع  القطاع،

  .المسبق ألن المعیار األول الذي یضعه المشترك في اختیار المتعامل هو السعر 
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  المنافسة في قطاع الهاتف النقال تحلیل:المبحث الثالث 

  وى التنافسیة في قطاع الهاتف النقالتحلیل الق : ول المطلب األ 

   :یمكن تحدید القوى التنافسیة في سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر في الشكل الموالي   

  

  القوى التنافسیة في سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر) 07(الشكل رقم 

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب:  المصدر                                                                          

  

  

  

  

  

  

  المنافسون في القطاع

  لمتعاملونا

  جازي

  نجمة

 موبیلیس

  

التفاوضیة  القوة

  للزبـــائن

 المشتركون

القوة التفاوضیة 
  للمـوردین

منتجو الھواتف   
 المحمولة

  الداخلون المحتملون
  المتعاملون المحتملون

  المنتجات البدیلةتھدید 

 الھاتف الثابت

 

  

الدولة وقوانین 
 ARPTالـ
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  )المشتركون(  القوة التفاوضیة للزبائن : أوال

فـي إمكانیـة انتقـالهم مـن متعامـل الـى متعامـل آخـر بسـهولة و هـذا بسـبب  للمشـتركینتتمثل القوة التفاوضیة       

مها، كمـا نجـد أن بعـض األفـراد یشـتركون لـدى أكثـر مـن متعامـل أو بـأكثر مـن انخفاض تكالیف االنتقال أو انعـدا

اشـــتراك لـــدى نفـــس المتعامـــل و بالتـــالي االســـتفادة مـــن جمیـــع الخـــدمات المقدمـــة مـــن قبـــل المتعـــاملین ، ممـــا یزیـــد 

الضـــغط علـــى كـــل متعامـــل بتحســـین خدماتـــه و ابتكـــار منتجـــات جدیـــدة تتناســـب مـــع دخـــول المشـــتركین و القیـــام 

  .روض ترویجیة و بأسعار مناسبةبع

طلبــا هــي  األكثــرالــدخل المتوســط جعلــت المنتجــات  أصــحاباغلــب المشــتركین فــي الهــاتف النقــال مــن  إن      

فیمـا المكالمـات و  أسـعارالدفع المسـبق التـي تتمیـز بانخفـاض سـعر الخـط و كـذلك  إطارالمنتجات التي تدخل في 

   المؤجلخدمة الدفع المسبق و   بتوزیع المشتركین بین فیما یتعلق  اإلحصائیاتیلي سنقدم  آخر 
  

  2008-2001من  المؤجلو  الدفع المسبقفي خدمة  نمشتركیعدد التطور ) 06(الجدول رقم 
  

  عدد المشتركین في خدمة الدفع المؤجل  عدد المشتركین في خدمة الدفع المسبق  السنوات

2001   -  100000  

2002  315204  315040  
2003  1161178  264383  
2004  4514698  367716  
2005  13224269  437086  
2006  20381451  616503  
2007  26737774  824947  
2008  25842225  1189247  

  www.arpt.dz ،03/11/2010:  لمصدرا                                               

  :على الشكل التالي تتحصلالجدول  بإسقاطو 

  2008- 2001تطور عدد المشتركین في خدمة الدفع المسبق والمؤجل من ): 08(الشكل رقم 

تطور عدد المشتركین في خدمة الدفع المس�بق و المؤج��ل 2001- 2008
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مــرة  82ن فــي خدمـة الــدفع المسـبق تضــاعف أكثـر مــن ـكیـالل الشــكل  أعـاله أن عــدد المشتر ـیتضـح مــن خـ      

ســنوات بینمــا زیــادة عــدد المشــتركین فــي خدمــة الــدفع المؤجــل زیــادة طفیفــة إذا مــا قورنــت بالــدفع  07فــي ظــرف 

  .المسبق

و الجـدول   یعطي مؤشر التوزیع النسـبي لكـل مـن خدمـة الـدفع المسـبق و المؤجـل فكـرة أوضـح علـى ماسـبق      

  .والیان یمثالن التوزیع النسبي للمشتركین بین خدمة الدفع المسبق و المؤجلو الشكل الم

  2008- 2001یمثل التوزیع النسبي للمشتركین بین خدمة الدفع المسبق و المؤجل :  )07(الجدول رقم

  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

 %4.4 %2.99 %2.94 %3.20 %7.53 %18.94 %30.03 %100  خدمة الدفع المؤجل

 %95.6 %97.01 %97.06 %96.8 %92.47 %81.06 %69.97 %0  خدمة الدفع المسبق

  www.arpt.dz ،03/11/2010:  لمصدرا                                                  

  وبإسقاط الجدول نتحصل على الشكل التالي

  2008-2001یمثل التوزیع النسبي للمشتركین بین خدمة الدفع المسبق و المؤجل ) : 09(الشكل رقم

  

توزیع المشتركین بین خدمة الدفع المسبق و المؤج��ل2001- 2008
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 إجمـــاليمـــن  2008نهایـــة  % 95.60مثـــل أن عـــدد المشـــتركین فـــي خدمـــة الـــدفع المســـبق ی أعـــالهیبـــین الشـــكل  

تتناسـب  ألنهامشتركي الهاتف النقال  وهو ما یؤكد تفضیل المستهلك الجزائري لالشتراك في خدمة الدفع المسبق 

مما جعل  التنافس بین المتعاملین في خدمة ،مع دخلة و تمكن من التحكم في تكالیفه و تجنب تكالیف االشتراك 

http://www.arpt.dz/
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ن القطاع السوقي المسـتهدف مـن خـالل هـذه الخدمـة قابـل للنمـو أل ى خدمة الدفع المسبقالهاتف النقال یرتكز عل

  .و الزیادة بمعدالت أكبر مما هو علیه الحال بالنسبة لخدمة الدفع المؤجل

باإلضافة الى هذا فان اغلب المشتركین في خدمة الهاتف النقال من أصحاب الدخل المتوسط فإنهم یكتفون      

و ال یهتمــون بالتقنیــات التكنولوجیــة الحدیثــة ممــا فــرض علــى متعــاملي  SMSو الـــ  الهاتفیــة العادیــةباإلتصــاالت 

( ة مثـــــلكنولوجیـــــة الحدیـــــم بالتقنیـــــات التـار بـــــدال مـــــن تمییـــــز منتوجاتهــــــالهـــــاتف النقـــــال االهتمـــــام بجانـــــب األسعـــــ

MMSالرسائل المصورة ،خدمة االنترنت  (.  

  )الهاتف الثابت(  تهدید المنتجات البدیلة: ثانیا

و عتباره یقدم نفس الخدمات التي یقدمها الهـاتف النقـال إللهاتف النقال ب لعتبر الهاتف الثابت المنتج البدیی      

العادیة، ویتكون سوق الهاتف الثابت من متعاملین هما الجزائریة  الهاتفیة التي تتمثل أساسا في إجراء االتصاالت

مـن حصـة السـوق   % 98.5ت حیث  تستحوذ الجزائریة لالتصاالت على نسبة لالتصاالت و المصریة لالتصاال

،  و لتبیــین تــأثیر  1مــن حصــة الســوق %1.5فــي حــین  تســتحوذ المصــریة لالتصــاالت علــى نســبة  2007ســنة 

الهاتف الثابت كقوة تنافسیة على الطلب على الهاتف النقال نتطرق الى تطور الطلب على كل من الهاتف النقال 

  : 2008-2001ثابت خالل الفترة مابین و ال

  2008-2001تطور الطلب على الهاتف النقال و الثابت من :   )08(الجدول رقم

  

  السنة

  ن فيــــعدد المشتركی

  الهاتف الثابت بالمالیین 

  ة ــــالنسب

  ةـــالمئوی

  ن في ـــعدد المشتركی

  الهاتف النقال بالمالیین

  ةـالنسب

  ةـالمئوی 

2001  1.88  95% 0.10  5% 

2002  1.95  81% 0.45  19% 

2003  2.08  60% 1.45  40% 

2004  2.49  34% 4.88  60% 

2005  2.57  16% 13.66  84% 

2006  2.84  12% 21.00  88% 

2007  3.07  09% 27.56  91% 

2008  3.07  10% 27.03  90% 

  .03/11/2010: ، بتاریخ www.arpt.dz: المصدر                                 

  

  

  

  

  

                                                 
1 ARPT, Rapport Annual 2007, P 48. 
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  :على الشكل التالي تتحصلالجدول  وبإسقاط

  2008-2001من  في الجزائر تطور الطلب على الهاتف النقال و الثابت) :  10(الشكل رقم

تطور عدد المشتركین في الھ�اتف النق��ال و الثاب��ت 2001- 2008
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مقابــل  %5تزایــد الطلــب علـى الهــاتف النقــال بشــكل واضــح و سـریع انطالقــا مــن نســبة  أعــالهیبـین الشــكل        

ا آنــذاك ـالتــي یمكــن تفسیرهــ 2001الطلــب فــي ســوق االتصــاالت الهاتفیــة ســنة  إجمــاليللهــاتف الثابــت مــن 95%

ســعر االشــتراك ،)دج 3500 (ف الثابــت بســبب ســعر االنخــراط ـط الهاتـــري امــتالك خـــل المســتهلك الجزائـــبتفضیــ

الهـــاتف النقـــال فكـــان فـــي حـــدود  أمـــاغلـــب العـــائالت الجزائریـــة ، أالمناســـبین لمتوســـط دخـــل ) دج شـــهریا  200(

ســـوق الهـــاتف  إندج بالنســـبة لســـعر االشـــتراك ، وجـــدیر بالـــذكر  1300دج بالنســـبة لســـعر االنخـــراط و  22000

ة لالتصــاالت التــي اقتصــرت فــي تقــدیمها علــى خدمــة الــدفع النقــال كــان محتكــرا فــي هــذه الفتــرة مــن قبــل الجزائریــ

  .المؤجل

الطلــب فــي ســوق الهــاتف  إجمــاليمــن  %19الــى  2002تضــاعف الطلــب علــى الهــاتف النقــال فــي ســنة        

و عرضــها لخدمــة الــدفع المســبق ثــم تواصــل تزایــد  2002تحدیــدا بعــد بدایــة النشــاط التجــاري لجــازي فــي فیفــري 

   .شراء خط جازي ألسعارال سیما بعد االنخفاض النسبي  %40لیصل الى  2003الطلب في سنة 

فیمـا تراجـع الطلـب علـى الهـاتف الثابـت  %66ازداد الطلب على الهاتف النقـال لیصـل الـى  2004وفي سنة     

دخـول نجمـة و  2003إطالق خطوط الدفع المسبق الخاصة بموبیلیس ألول مرة فـي فیفـري  و هذا بعد %34الى 

  .2004منافس خالل صیف  كثالث

http://www.arpt.dz/
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شــــراء  ألســــعارو بســــبب العــــروض الترویجیــــة التــــي یطرحهــــا متعــــاملو الهــــاتف النقــــال و االنخفــــاض النســــبي     

الطلـب فــي  إجمـاليمـن %90الخطـوط و المكالمـات اسـتمرت زیـادة الطلــب علـى الهـاتف النقـال لیصـل الــى نسـبة 

  .الطلب على الهاتف إجماليمن  10ثابت الى و تراجع الطلب على الهاتف ال 2008سوق الهاتف في سنة 

من خالل تتبع تطور الطلب على الهاتف النقال و الثابت نالحظ تفضیل المستهلك الجزائـري االشـتراك فـي       

بنســبة  وٕانمــاعــدد المشــتركین فــي الهــاتف الثابــت فــي تزایــد   أنخدمــة الهــاتف النقــال علــى الهــاتف الثابــت ،كمــا 

تف الثابت كقوة تنافسیة لها تأثیرها على الطلب على الهاتف النقال وخاصة في حـال دخـول مما یبقي الها ضئیلة

متعـــاملین جـــدد الـــى قطـــاع الهـــاتف الثابـــت و بالتـــالي اشـــتداد المنافســـة ممـــا یعنـــي تحســـین الخـــدمات و تخفـــیض 

  .األسعار

  )منتجو أجهزة الهواتف النقالة(  القوة التفاوضیة للموردین : ثالثا

الهواتــف المحمولــة باعتبــار انــه ال یمكــن االشــتراك فــي  أجهــزةمــوردو خدمــة الهــاتف النقــال فــي منتجــو یتمثــل    

الهواتـف النقالـة  أجهـزةاالتصـاالت الهاتفیـة، ولقـد عرفـت  إلجـراءبتوفر جهـاز هـاتف نقـال  إالخدمة الهاتف النقال 

  :كمایلي إیرادهاال یمكن مختلفة للهاتف النق أجیالتطورا سریعا،حیث مع تطور االختراعات ظهرت 

  :الجیل االول

في سنوات السبعینیات من القرن الماضي قامت السوید بتشغیل شبكة وطنیة للهاتف النقال وهي تتمثل فـي       

 األخــرىالــدول االســكندینافیة  إقنــاع، وقــد اســتطاعت الســوید )Analogique( تناظریــة ) Cellulaire(شــبكة خلویــة 

حیث تم تطبیق  )Nordic Mobile Téléphone( أي  'NMT"نظام مشترك  ن القیام بتطویرم ) النرویج و فنلندا(

كیلو هرتز  450یستعمل الموجة  األمروكان في بدایة 1 1981سنة ) الجیل االول من الهاتف النقال(هذا النظام 

  .كیلو هرتز 900ثم بعد ذلك تم استعمال الموجة 

لشـبكاتهم  أخـرىتكنولوجیـة  أنظمـةتار المتعـاملون فـي میـدان الهـاتف النقـال فقد اخ األخرىبینما في البلدان       

 "TACS"هـو  أمریكـيمن الجیل االول، ففي انجلترا،ایطالیا و اسبانیا كان االختیار على نظام مستلهم من نظـام 

 800 ، وقـد اسـتعمل المـوجتین1985وتم تطبیقه بدایة من سـنة ) Total Access Communication System(أي 

  .كیلو هرتز 900و 

  :الجیل الثاني 

 إلخراجبتكثیف جهودها  األوروبیةالدول  قامت "NMT"بعد النجاح النسبي للدول االسكندینافیة  في نظام       

، و ) Numérique(قلون فیه من التقنیة التناظریة  الى التقنیة الرقمیة نتالنقالة ، حیث یالجیل الثاني من الهواتف 

نظـام مــن  أولقمـي للجیـل الثــاني مـن الهواتـف النقالـة تــم اسـتخدامه فـي سـنوات الثمانینــات و تـم تسـویق النظـام الر 

الخلوي الرقمي عدة مزایا مقارنة بالنظـام التنـاظري، الجیل الثاني في بدایة التسعینیات من القرن الماضي ، ویقدم 

ح بنقـــل المعطیـــات و كـــذا الرســـائل القصـــیرة الرقمـــي یســـم اإلرســـالطاقـــة االســـتیعاب الكبیـــرة ، كـــذلك فـــان : أهمهـــا

"SMS" وكذا البرید االلكتروني.  

                                                 
1 www.hec.unil.ch, 11/05/2010. 
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،وقـد اسـتعمل فـي  19921أول نظام خلوي رقمي یتم تسـویقه وكـان ذلـك بدایـة مـن سـنة  "GSM"وكان نظام    

  .كیلو هرتز 1800كیلو هرتز ثم بعد ذلك تم استعمال الموجة  900الموجة  األمر أول

  .الخلویة من الجیل الثاني األنظمةهو النظام المسیطر من بین  "GSM"ویعتبر نظام   

  :الجیل الثالث

حیث )  Kbits/sec9.6(كان دائما قوة البث الضعیفة  )GSM" )1800.900" ألنظمة األساسيالعیب  إن       

م  حیــث یســتعمل نظــا 2002تحمــل معطیــات أكبــر، لــذا ظهــر الجیــل الثالــث مــن الهــاتف النقــال ســنة  ال تســتطیع

"UMTS"  أي )Universel  Mobile Technology System ( 2أهم خصائصه نذكر مایليومن بین  :  

  و استقبال المكالمات بنفس الرقم و بنفس الجهاز عنـد التنقـل  إرسالیسمح للمستعمل بمواصلة

 .أخرىالى دولة 

 أكثــر مــن :قــوة بــث مرتفعــة)Mbits/sec 2 ( بالنســبة للمســتعملین الثــابتین و)Kbits/sec348  (

 .بالنسبة للمستعملین المتحركین  و بالتالي الدخول لالنترنت یكون أكثر سرعة

  "GPRS"مثــل "UMTS"و   "GSM"بین نظامي  األخرىوقد ظهرت العدید من التكنولوجیات       

  )Global Packet Radio Service ( هـذا النظـام یسـمح بتحویـل المعطیـات علـى شـكل حـزم  أنحیـث)Paquets (

  .ثانیة/ كیلو بیت 25و  20بین جهاز الهاتف و محطة الرادیو ویعرض قوة بث تقدر بین 

 470عالمیا برصید  األولىالهواتف النقالة المرتبة  إلنتاجوتشیر آخر اإلحصائیات الى احتالل شركة نوكیا      

المركـز الثالـث فـي  LGملیـون هـاتف فیمـا حلـت  200 بإجمـالي   SUMSUNGتلتهـا 2008ملیـون هـاتف سـنة

بالنســـبة للســـوق الجزائریـــة تســـتحوذ شـــركة نوكیـــا علـــى  أمـــا،  3ملیـــون هـــاتف 100مبیعـــات وصـــلت الـــى  بإجمـــالي

 SUMSUNGو %8.33فتســـتحوذ علـــى  LG أمـــا 2003ســـنة  مبیعـــات الهـــاتف النقـــال إجمـــاليمـــن  66.4%

ـــى  ـــال 4 %8.05تســـتحوذ عل ـــ ، ومـــا یالحـــظ فـــي الســـوق الجزائریـــة للهـــاتف النق اع النســـبي ألســـعار أجهـــزة االرتف

وهـذا یعنـي عـدم االشـتراك ضــمن  األجهـزةالهواتـف النقالـة، وبالتـالي ال یكـون بمقـدور بعـض الجزائـریین شــراء هـذه 

خدمة الهاتف النقال مما یؤثر على عدد المشتركین في خدمة الهاتف النقال بالنسبة لكل متعامل وبالتـالي التـأثیر 

  .على هامش الربح لكل متعامل التأثیرل هذا على اإلیرادات المحققة ومن خال

  )المتعاملون المحتملون(  :تهدید المنافس المحتمل  :رابعا

إن المنافسین المحتملین للمتعاملین المتواجدین بقطـاع الهـاتف النقـال فـي الجزائـر ال یمكـن حصـرهم،باعتبار      

  .محتمالأن أي مؤسسة تنشط في مجال خدمة الهاتف النقال تعتبر منافسا 

ل تأثیرا حیث أنـه الیمكـن ألي متعامـل الـدخول الـى قطـاع الهـاتف النقـال إال عـن أقوتعتبر هذه القوة التنافسیة    

طریــق الحصــول علــى الرخصــة التــي یــتم اإلعــالن عنهــا مــن قبــل ســلطة الضــبط للبریــد و المواصــالت علــى غــرار 

  .ة عن الرخصة الثالثة للهاتف النقالجازي المتحصل على الرخصة الثانیة ، ومؤسسة نجمة المتحصل

  

                                                 
1 www.univ-rennes.fr, 11/05/2010. 
2 www.hec.unil.ch, 11/05/2010 
3  
4 ARPT, Rapport Annual 2003, p131.  
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  ARPTالدولة وقوانین : خامسا 

الـدور المنـوط بهـا و المتمثـل  إطـارصالحیات واسعة فـي  ARPT" "لسلطة ضبط للبرید و المواصالتن إ     

 و بالتــالي األسـعارطیر أفـي السـهر علـى تطبیـق المنافسـة الشـرعیة بـین المتعـاملین خاصـة فیمـا یتعلـق بتـدخلها لتـ

وم ـأوراســــكوم تیلیكــــلــــى ذلــــك بنــــاءا علــــى شــــكوى مقدمــــة مــــن إفعــــال  لجــــأت،حیــــث أرباحهمعلــــى هــــوامش  التــــأثیر

ـــالجزائ ـــبإصتصــاالت ة لإلـضــد الجزائریــ )ازيـجــ(رـ ـــالقــرار رق دارهاــ جــوان  30فــي  خر مــؤ ال ARPT/2003/02: م ـ

خدمات الجزائریة  أسعارطیر أى بتو الذي قض المتعلق بالقواعد المطبقة لتحدید سعر خدمات االتصاالت 2003

  :لالتصاالت كمایلي

لدقیقــة مــن المكالمــات داخــل شــبكة الجزائریــة لالتصــاالت مــن نقــال  األدنــىر دج بــدون رســوم هــو الســع 4.58* 

  .لى موبیلیسإموبیلیس 

  .الثابت شبكة إلى ) موبیلیس( االتصاالت الجزائریة من أدنى كسعر رسوم بدون دج5.78,* 

  المنافسة في القطاع: نيالمطلب الثا

یتمیز قطـاع الهـاتف النقـال فـي الجزائـر باشـتداد المنافسـة بـین المتعـاملین بـالرغم مـن وجـود ثالثـة متعـاملین       

 ممـــا یســـاهم فـــي تحقیـــق أفضـــلیة تنافســـیة عـــن بـــاقي المتعـــاملینجـــل أفقـــط ، وهـــذا راجـــع لســـعي كـــل متعامـــل مـــن 

  :خاللاستقطاب اكبر عدد من المشتركین وذلك من 

المبـــــادرة بتقـــــدیم العـــــروض الترویجیـــــة المتعلقـــــة بتخفـــــیض أســـــعار المكالمـــــات أو مجـــــاراة  -

  المنافسین في ذلك في فترة معینة

 )سعر شراء الخط خاصة(  األسعارتخفیض  -

المبـــــادرة بتقـــــدیم خدمـــــة االتصـــــال بصـــــیغ تتناســـــب مـــــع العـــــادات االســـــتهالكیة لمختلـــــف  -

  .المستهلكین

الســوقیة هـــدف یســعى إلیــه المتعـــاملین الــثالت المتواجــدین بســـوق خدمــة  الهـــاتف  كمــا یعتبــر رفـــع الحصــة      

  2008-2000النقال، وسنوضح في الجدول و الشكل الموالیین تطور الحصص السوقیة لكل متعامل من 

  2008-2000لكل متعامل تطور الحصة السوقیة ) 09(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 %28.50 %35.17 %35.60 %35.93 %24.10 %11.59 % .30 %100 %100  موبیلیس 

 %52.19 %48.55 %50.15 %53.27 %70.01 %88.41 %69.97 - - جازي

 %19.31 %16.28 %14.25 %10.80 %5.89 - - - - نجمة 

  www.arpt.dz ،03/11/2010: المصدر                                           
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  2008-2000لكل متعامل تطور الحصة السوقیة ) : 11(الشكل رقم 

تطور الحصة السوقیة لكل متعام��ل
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  www.arpt.dz ،03/11/2010:  لمصدرا                                                 

  

تستحوذ عن الحصـة السـوقیة الكبـرى إال أن هـذه الحصـة السـوقیة سـجلت یتضح من خالل الشكل أن جازي      

و كــــان هــــذا االنخفــــاض لصــــالح منافســــیه  2008ســــنة  % 52.19الــــى  2003ســــنة  %88.41انخفاضــــا مــــن 

ســـنة  % 11.59مــوبیلیس و نجمــة ، حیـــث شــهد المتعامــل الـــوطني مــوبیلیس ارتفاعـــا  فــي حصــته الســـوقیة مــن 

، أمــا بالنســبة آلخــر متعامــل دخــل ســوق الهاتفیــة النقالــة نجمــة ، فقــد ارتفعــت  2008ســنة  %28.50الــى  2003

  .2008سنة  %19.31الى  2004سنة   %5.89حصته السوقیة من 

حیـــث كـــان عـــدد  األخیـــرةالســـنوات  التســـعوبفضـــل المنافســـة عـــرف قطـــاع الهـــاتف النقـــال نمـــوا كبیـــرا فـــي        

 2008مشترك عنـد نهایـة  ملیون 27الى  دقط و ارتفع هذا العدمشترك ف ألف86: یقدر بـ 2000المشتركین سنة 

  .مرة 314أي حوالي 

ة تنوعــــت العــــروض ــــــكمـــا أن المســــتفید األكبــــر هــــو المشــــترك فــــي خدمــــة الهـــاتف النقــــال ألنــــه بفضــــل المنافس   

و المكالمـــات كمـــا تحســـنت جـــودة المنتجـــات و ) خطـــوط الـــدفع المســـبق و المؤجـــل(وانخفضـــت أســـعار الخطـــوط 

  .خدمات المقدمة من قبل المتعاملینال

  

  

  

http://www.arpt.dz/
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 .في سوق خدمة الهاتف النقال المنافسة تطور: المطلب الثالث 

فــي البدایــة تمیــز قطــاع الهــاتف النقــال باالحتكــار التــام للســوق مــن قبــل اتصــاالت الجزائــر التــي لــم تكــن تــولي     

االســتقاللیة التامــة، وهــذا بســبب تعــدد مجــال اهتمامــا لخدمــة الهــاتف النقــال باعتبــاره فرعــا مــن فروعهــا ال یتمتــع ب

خدماتها كما اقتصرت في تقدیم خدماتها على مجال خدمة الدفع المؤجل و الذي یتمیز بارتفاع سـعر االشـتراك و 

مشـترك  100000: بــ 2001حیـث قـدر عـدد المشـتركین نهایـة سـنة  بالتالي تلبیة رغبات فئة قلیلة من الجزائـریین

  .من عدد السكان الجزائریین  %0.28وهو ما یمثل نسبة 

 جـازيت حصوله على الرخصة الثانیة للهاتف النقـال ، حیـث قامـب 2002في فیفري  جازيبدخول المتعامل      

قامت  2002 أوتخدمة الدفع المؤجل، وفي  إطاراالشتراك بالنمط الجزافي الذي یدخل في  إمكانیة ابمنح زبائنه

تحقیـق خـالل  مـن جـازيخدمة الدفع المسبق الذي القى نجاحا كبیرا لدى المستهلك الجزائري ، مما مكن  بإطالق

فقط ، وبوصـول  %30الى   اتصاالت الجزائرمقابل تراجع  %70من نشاطها حصة سوقیة تقدر بـ األولىالسنة 

ـــلتحقیــ جــازي وتخفــیض أســعارها   عروضــها توســیعالــى  باإلضــافة 2003 أوتوالیــة فــي  48ـق التغطیــة الكاملــة ل

دج بــدل مــن  4999ســعر شــراء خــط الــدفع المســبق الــى  تخاصــة فــي مجــال خدمــة الــدفع المســبق حیــث خفضــ

  .عدد المشتركین إجماليمن  %88.41السوقیة لتمثل  حصتهاتزایدت دج ،17750

 طالقإبـ ا قامـت،كمـ 2003أوت  08فـي قامت اتصاالت الجزائر بإخراج موبیلیس كفرع مسـتقل  وكرد فعل      

، والعدید مـن التخفیضـات فـي أسـعار الخطـوط و المكالمـات حیـث خفضـت 2004خدمة الدفع المسبق في فیفري 

دج، ممــا مكــن مــوبیلیس مــن الوصــول الــى المشــترك رقــم ملیــون وبالتــالي  2800دج الــى  5800ســعر الخــط مــن 

، بینمــا جــازي انخفضــت 2004نهایــة  %24.1الــى  2003ســنة   %11.59التحســین فــي حصــتها الســوقیة مــن 

وبــذلك یمكــن القــول أنــه بــدخول جــازي بــدأت حركــة المنافســة فــي القطــاع واشــتدت .  %70حصــته الســوقیة الــى 

    .بخروج موبیلیس كفرع مستقل وٕاطالقه لخدمة الدفع المسبق، كما أن المنافسة بین المتعاملین ارتبطت باألسعار

خدمة الدفع ل بإطالقه 2004 أوتالكویتي نجمة الى المنافسة في  نضمام المتعاملإ 2004كما شهدت سنة      

وتمكنـــت مـــن تحقیـــق  ركـــزت فـــي البدایـــة علــى التوســـیع الســـریع لمجـــال التغطیــة  حیــث، معـــاالمســبق و المؤجـــل  

لـــى تقـــدیم منتجـــات متمیـــزة و خـــدمات متطـــورة مـــن خـــالل إ باإلضـــافة ،2005والیـــة فـــي دیســـمبر  48التغطیـــة لــــ 

 إقبــاالو التــي لــم  تلقــى ) Wap nedjmanet(ة االنترنــت بالهــاتف النقــال ـــــو خدم" "MMSورة ــــالرســائل المص

قــدرت حیــث كـان المشــترك البســیط ال یبحـث عــن التقنیــات الحدیثـة فــي الهــاتف النقـال، لهــذا كبیـرا لــدى الجزائریین،

   .%5.89: بـ 2004حصتها السوقیة نهایة 

خاصـة فـي مجـال  أسـعارهتخفـیض  تنویع منتجاتـه و خدماتـه و لىإعامل المنافسة سعى كل مت استمرارومع      

انخفاض  ألثرالدراسات التسویقیة حساسیته للسعر فقد ورد في دراسة تسویقیة  أوضحتخدمة الدفع المسبق التي 

مشـترك جدیـد  3681عـدد المشـتركین فقـد ارتفــع مـن  أنبعـد دخـول مؤسسـة نجمـة بخدمـة الـدفع المسـبق  األسعار

ن ـــــالمنافســة بشــكل واضــح فــي مجــاراة المتعاملی مشــترك، كمــا تجســدت 15912الــى ) قبــل دخــول نجمــة( یــا یوم

  :م البعض في ــلبعضه
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  و التــي بــادرت بــه مؤسســة نجمــة لتلیهــا  األولــىالثانیــة بعــد الدقیقــة  أســاسالتســعیر علــى

  .ازيـــموبیلیس في ذلك ثم ج

  مبـــادرة (مختـــارة مـــن المشـــترك  أرقـــامبخمســـة  المكالمـــات عنـــد االتصـــال  أســـعارتخفـــیض

لو ثم موبیلیس في أخط  إطارو تلتها جازي في  في إطار خط نجمة ستار مؤسسة نجمة

 )خط قوسطو إطار

  ـــــــیض ـــــــة مـــــــن الســـــــنة األســـــــعارتخف ـــــــرات معین ـــــــي فت شـــــــهر رمضـــــــان،األعیاد،العطلة ( ف

 )الصیفیة،نهایة السنة

 .بین المتعاملین  فأكثر أكثراشتدت المنافسة وبذلك فإنـه بدخول نجمة الى سوق خدمة الهاتف النقال 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر عوائق الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر: المبحث الرابع 

 منهجیة الدراسة: المطلب األول
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لنظري،سـنحاول فـي هـذه البحث ووضع الفرضیات و تحدید أهـداف الدراسـة فـي الجانـب ا إشكالیةبعد تحدید      

عوائق الدخول على  المنافسة في قطاع الهـاتف  تأثیرنفي الفرضیة القائمة على مدى  أو إثباتالدراسة المیدانیة 

  : المطروحة و المتمثلة في  اإلشكالیةعلى  لإلجابةالنقال في الجزائر، وهذا 

  ي الجزائر؟عوائق الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال ف تأثیر هوما 

  :وفیما بلي شرح طریقة الدراسة    

  :تحدید مجتمع و عینة الدراسة -1

عینـة الدراسـة فهـي  أمایمثل مجتمع الدراسة  جمیع المفردات التي تتوفر فیها  الخصائص موضوع الدراسة ،     

  .المفردات المختارة من مجتمع الدراسة و الكفیلة بتوفیر البیانات المطلوبة

جــازي، نجمـــة ، ( ن مجتمــع دراســتنا مـــن جمیــع المــوظفین لـــدى متعــاملي الهــاتف النقــال فـــي الجزائــر ویتكــو      

كعینـة ممثلـة  لهـذا المجتمـع بعـض المـوظفین بمراكـز الخـدمات التابعـة للمتعـاملین الـثالث مـن  ونأخـذ، ) موبیلیس

م عشـــوائیا و ذلـــك نظـــرا موظـــف تـــم اختیـــاره 284والیـــات المســـیلة، ســـطیف، بـــرج بـــوعریریج، الجلفـــة تتكـــون مـــن 

  .المادیة و البشریة المتاحة للدراسة اإلمكانیاتالمذكرة و كذا  إلعدادلمحدودیة الوقت المخصص 

  :حدود الدراسة -2

  :يكالتال إیجازهامجموعة من الحدود یمكن  إطارفي   هذه الدراسة بإجراءالبحث، قمنا  إشكالیةعلى  لإلجابة    

( ذه الدراسة بمختلف مراكـز الخـدمات التابعـة لمتعـاملي الهـاتف النقـال فـي الجزائـر تمت ه:  ود المكانیةدالح -1

  .المسیلة،برج بوعریریج، سطیف، الجلفة:من والیات )  جازي ، نجمة، موبیلیس

  .31/01/2011الى غایة  25/12/2010أجریت هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة من  :الحدود الزمانیة  -2

  :أداة الدراسة -3

ول منهــــا یتعلــــق بــــالمتغیرات الشخصــــیة و الوظیفیــــة األ: أجــــزاء أربعــــةاســــتبیان یتكــــون مــــن  بإعــــدادلقــــد قمنــــا     

الثـــاني یتعلـــق  الجـــزء أمـــا، )الجنس،العمر،المســـتوى التعلیمـــي، الخبـــرة العملیـــة، اســـم المتعامـــل( للمبحـــوثین وهـــي 

اعتمـادا علـى  إعـدادهوتـم ) المنتج، العوائـق القانونیـة المیزة المطلقة في التكالیف، تمییز(  بعوائق الدخول الهیكلیة

، بحیـث كـان ترتیـب الفقـرات علـى الشـكل و الجـزء االول مـن الجانـب التطبیقـي في الجانب النظري إلیهما تطرقنا 

ـــــــــرات ـــــــــل ) 4.3.2.1( التـــــــــالي الفق ـــــــــق القانونیـــــــــةتمث ـــــــــراتالعوائ ـــــــــتج، و ) 8.7.6.5( ، و الفق ـــــــــز المن ـــــــــل تمیی تمث

 إعاقـــةالجـــزء الثالـــث یتعلـــق بمختلـــف اســـتراتیجیات  أمـــا، المیـــزة المطلقـــة فـــي التكـــالیفتمثـــل ) 11.10.9.(الفقـــرات

اعتمـــادا علـــى  إعـــدادهوتـــم ) التكنولـــوجي اإلبـــداع، اســـتراتیجیة اإلعـــالناســـتراتیجیة التســـعیر، اســـتراتیجیة ( الـــدخول

تمثل استراتیجیة التسعیر،  ) 14.13.12( الجانب النظري، بحیث كان ترتیب الفقرات على الشكل التالي، الفقرات

 اإلبـداعتمثل استراتیجیة ) 23.22.21.20(، والفقرات اإلعالنتمثل استراتیجیة ) 19.18.17.16.15(  و الفقرات

( الفقراتبــ ممثلــة بحیــث كانـت فــي قطــاع الهـاتف النقــال التكنولـوجي، بینمــا الجــزء الرابـع یتعلــق بمؤشــرات المنافسـة

  .الجزء االول من الجانب التطبیقيهذا الجانب باالعتماد على  إعدادتم و ). 30.29.28.27.26.25.24

  :و تنفیذ االستبیان إعدادظروف عملیة / 4
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و بعـد ذلـك تـم  األسـئلةقائمـة  إعـدادیخرج االستبیان في شكله الحـالي مـر علـى عـدة مراحـل حیـث تـم  أنقبل     

خـذ عینـة تتكـون أعتهـا و تصـحیحها و بعـدها تـم و مهنیـین و تـم مراج أسـاتذةتحكیمها لدى بعض المختصین مـن 

غیـــر  األســئلةالمستقصــون و كـــذا حصــرت  األفــراد أفعـــاللوحظــت ردود  موظفــا، و بعــد تنفیـــذ االســتبیان 20مــن 

مـن جدیـد بنـاءا علـى المالحظـات السـابقة حتـى  األسـئلةصـیاغة قائمـة  إعـادةالمفهومة و الغامضة و بعد ذلك تم 

  .في شكلها الحالي أصبحت

: موظــف، وبعــد فــرز االســتمارات تــم االحتفــاظ بـــ 300: وقــد كــان عــدد المــوظفین المستقصــى مــنهم یقــدر بـــ      

  .لعدم اكتمال بیاناتها استمارة 16 إلغاءاستمارة و  284

النسـب و اعتبرت تلك ) كرونباج ألفا( الدراسة تم استخراج معامل االتساق الداخلي  أداةو للتحقق من صدق     

  .الدراسة ألغراض كافیة ثبات قیمة هي و 0.68 لالستبیان الثبات قیمة ،حیث بلغت غایات هذه الدراسةصالحة ل

،فقد قمنــا بتحدیــد درجــات االســتجابة األســئلةعلــى  اإلجابــةجــل الوصــول الــى نتــائج الدراســة، وبهــدف أومــن      

  :درجة موافقة مایليالخماسي،بحیث تعني  لبكرتاالستبیان وفقا لمقاییس  أسئلةبالموافقة على 

  )درجات 05( موافق تماما -

  )درجات 04( موافق -

  )درجات 03(محاید -

  )درجات 02( غیر موافق -

  )درجة 01( غیر موافق تماما -

متوســـط قـــیم بـــدائل لیكـــرت الخمســـة، حیـــث تـــدل العبـــارات التـــي تتحصـــل علـــى  03تمثـــل القیمـــة  ولإلشـــارة       

فهـذا یـدل علـى  03مـن كانـت اقـل  إذا أمـامیـل المبحـوثین للموافقـة علیهـا یدل على  03من  برأكمتوسط حسابي 

  .میل المبحوثین لعدم الموافقة

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة/ 5

فـــي معالجـــة البیانـــات إحصـــائیا قصـــد  SPSSللعلـــوم االجتماعیـــة  اإلحصـــائیةتـــم اســـتخدام برنـــامج الحزمـــة      

  :حة فرضیاتها حیث تضمنت المعالجة األسالیب اإلحصائیة التالیةختبار صإاإلجابة على تساؤالت الدراسة و 

  .لوصف إجابات عینة الدراسة: التوزیع التكراري و النسب المئویة -1

  .لمعرفة متوسط كل عبارة من عبارات االستبیان: المتوسط الحسابي -2

مجتمــع الدراســة عـــن  أفــرادت ولقــد اســتخدم فـــي الدراســة لتحدیــد درجــة التشــتت الســـتجابا: االنحــراف المعیــاري-3

  .المتوسط الحسابي

والـذي تـم اسـتخدامه للوقـوف علـى نـوع و قـوة العالقـة بـین متغیـرات الدراسـة، وعلـى : معامل االرتبـاط بیرسـون -4

  .سالبة أماتجاه هذه العالقة موجبة 

تبطتین، الختبار ختبار داللة الفروق بین متوسطي عینتین مر إل T.Testباستخدام طریقة : T.Testاختبار  -5

  .صحة فرضیات الدراسة
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  ألفراد عینة الدراسة تحلیل الخصائص الشخصیةعرض و : المطلب الثاني

  

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الخصائص الشخصیة) 10(الجدول رقم

  

  ةـــــة الدراســأفراد عین  الفئة  المتغیر  مـالرق

  ةـــــالنسب  رارـــالتك

  

01  

  

  المتعامل

 %44.7  127  جازي

 %33.1  94  موبیلیس

 %22.2  63  نجمة

  

02  
  

  

  الجنس
 %62.7  178  ذكر

 %37.3  106  أنثى

  

03  

  

  العمر

 %26.8  76  سنة 18-29

 %65.1  185  سنة 30-39

 %08.7  23  سنة فأكثر 40

  

04  

  

  وى التعلیميـالمست

 %39.4  112  بكالوریا أو أقل

 %55.6  158  لیسانس

 %05  14  مهندس

  

05  

  

  الخبرة العملیة

 %27.1  77  سنوات 03أقل من 

 %62.7  178  سنوات 3-5

 %10.2  29  سنوات 6-9

  فردا 284  المجموع الكلي للعینة

  

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                           

  

  

  

  المتعامـل: أوال

  :عالجة و جدنا مایليإستمارة م 284من مجموع 

 .من المجموع الكلي للعینة %44.7موظف وهو ما یمثل  127: جازيالمتعامل  - 

  .من المجموع الكلي للعینة  %33.1موظف وهو ما یمثل  94: موبیلیسالمتعامل  - 

  .من المجموع الكلي للعینة %22.2موظف وهو ما یمثل  63: المتعامل نجمة  - 
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الحصص السوقیة للمتعاملین الثالث حیث بلغت الحصص السوقیة في دیسمبر نسب قریبة جدا من نسب و هي 

و بالتالي نالحظ مدى التمثیل الجید لهذه .  %19.3: ، نجمة%28.5: ، موبیلیس % 52.2 :، جازي2008

  العینة للمجتمع المدروس، و الشكل التالي یوضح ذلك

  تركیبة عینة الدراسة حسب المتعامل) 12: (الشكل رقم

نجمة

جازي

موبیلیس

  
  .الطالب على ضوء نتائج االستبیان إعدادمن : المصدر                                            

  الجنس: اــثانی

، وهي موزعة بین  %37.3فردا بنسبة  106بلغ  اإلناثوعدد  %62.7فردا بنسبة  178بلغ عدد الذكور        

  :المتعاملین حسب الشكل التالي

  جنس لكل متعاملنة الدراسة حسب تركیبة عی) 13: (الشكل رقم

0

50

100

150

200

المجمــوع نجمة موبیلیس جــازي

ذكر أنثى

  
  .الطالب على ضوء نتائج االستبیان إعدادمن : المصدر                                                                   

  السن: ثالثـا

 بةو بنسـفـردا  185 سـنة حیـث بلـغ عـددهم  39-30عینة الدراسة تقـع ضـمن الفئـة العمریـة  أفرادغالبیة  إن     

، فیمـا كانـت اقـل فئـة  %26.8فـردا و بنسـبة  76سـنة حیـث بلـغ عـددهم  29-18، یلیها الفئـة العمریـة  65.1%

  : ، وهي موزعة بین المتعاملین كالتالي %08.7فردا و بنسبة  23حیث بلغ عددهم  فأكثرسنة  40عمریة هي 

  السن لكل متعاملتركیبة عینة الدراسة حسب ) 14: (الشكل رقم
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0

50

100

150

200

المجمــوع نجمة موبیلیس جـــازي

49-40 39-30 29-18

  
  .من إعداد الطالب على ضوء نتائج االستبیان: المصدر                                                                  

  :المستوى التعلیمي: رابعا

بینمــا العینــة هــم مــن الحاصــلین علــى شــهادة اللیســانس،  أفــرادمــن  %55.6مــن خــالل الجــدول یتضــح بــأن       

هندس، وقد یعزى ذلك الى الشروط التي یضـعها المتعـاملین لعملیـة التوظیـف، ، واقل فئة لهم مستوى م  39.4%

  : من خالل الشكل التالي المتعاملینویمكن تفصیل ذلك حسب 

   المستوى التعلیمي لكل متعامل تركیبة عینة الدراسة حسب) 15: (الشكل رقم
 

0

50

100

150

200

المجمــوع جــازي موبیلیس نجمة

بكالوریا أو أقل لیسانس مهندس

  
  .من إعداد الطالب على ضوء نتائج االستبیان: ر المصد                                                         

  

  :الخبرة العملیة: خامسا 

فـــردا بنســـبة  178ســـنوات بلغـــت  05-03عـــدد مـــن تبلـــغ ســـنوات خـــدمتهم مـــن  أنحســـب بیانـــات الجـــدول      

، وفــي المرتبــة  %27.1و بنســبة  77ســنوات بعــدد  03فئــة مــن تبلــغ ســنوات خــدمتهم اقــل مــن  ، ویلیهــا 62.7%

ویمكن تفصیل ذلك حسب المتعاملین من . %10.2فردا و بنسبة  29سنوات بعدد  9-6جاءت الفئة من  األخیرة

  :خالل الشكل التالي
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  تركیبة عینة الدراسة حسب المتعامل) 16: (الشكل رقم

0
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200

نجمة موبیلیس جــازي المجمــوع

أقل من 03 سـنوات 5-3- -9-6-

  
  .ج االستبیانمن إعداد الطالب على ضوء نتائ: المصدر                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قطاع الهاتف النقال في الجزائرإلى تحلیل و تفسیر نتائج قیاس عوائق الدخول :  المطلب الثالث

  تحلیل و تفسیر نتائج قیاس عوائق الدخول الهیكلیة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر: أوال

نقـــال فـــي الجزائـــر مـــن خـــالل الجـــزء الثـــاني مـــن حاولنـــا قیـــاس عوائـــق الـــدخول الهیكلیـــة فـــي قطـــاع الهـــاتف ال     

لمختلـف  المتوسطات عبارة، فبعد رصد درجات كل موظف لكل عائق دخول تم حساب 11االستبیان الذي یضم 

  .عوائق الدخول الهیكلیة
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لعبــارات الجــزء الثــاني مــن للمتوســطات الحســابیة و االنحرافــات المعیاریــة وتوضــح الجــداول الموالیــة عرضــا      

  :ستبیان المتعلق بعوائق الدخول الهیكلیةاال

  المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لعبارات العوائق القانونیة: )11(الجدول رقم 

  تسلسل العبارة

  في االستبیان

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

  المرتبة

  

01  

إلى  جددمتعاملین تشكل سیاسیات الضبط حواجز أمام دخول 

    .سوق الهاتف النقال في الجزائر

  

3.8  

  

0.82  

  

03  

  

02  

یشكل مبدأ تخطیط و تسییر و تخصیص و مراقبة استعمال 

إلى سوق الهاتف  متعاملین جددالذبذبات حاجزا أمام دخول 

  .النقال في الجزائر

  

3.78  

  

0.82  

  

04  

  

03  

د یشكل مبدأ منح ترخیصات االستغالل و اعتماد تجهیزات البری 

و المواصالت السلكیة و الالسلكیة و تحدید المواصفات و 

إلى  متعاملین جددالمقاییس الواجب توفرها حاجزا أمام دخول 

  .سوق الهاتف النقال في الجزائر

  

  

3.94  

  

  

0.82  

  

01  

  

04  

یشكل مبدأ تحدید وضبط أسعار خدمات االتصال حاجزا أمام 

  .ي الجزائرإلى سوق الهاتف النقال ف متعاملین جدددخول 

  

3.81  

  

0.83  

  

02  

    0.70  3.84  العوائـق القانونیـة

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                           

 

  .3.94و  3.78المتوسطات الحسابیة لعبارات العوائق القانونیة تراوحت بین  أنتبین من الجدول  - 

التي تعبر عن متوسط قیم بدائل  03عبارات هذا العائق قد تحصلت على متوسط حسابي اكبر من  أنوبما      

  .سلم لیكرت الخمسة، فها یدل على میل المبحوثین للموافقة على وجود عوائق دخول قانونیة 

البریــد و المواصــالت یشــكل مبــدأ مــنح ترخیصــات االســتغالل و اعتمــاد تجهیــزات   " 03وقــد جــاءت العبــارة رقــم 

إلـى سـوق  متعـاملین جـددالسلكیة و الالسلكیة و تحدید المواصفات و المقاییس الواجب توفرها حاجزا أمـام دخـول 

ممـا یـدل علـى  0.82و بـانحراف معیـاري  3.94بمتوسـط حسـابي  األولـىفـي المرتبـة  "الهاتف النقال فـي الجزائـر

  .تقارب إجابات عینة الدراسة موافقة على هذه العبارة معمیل المبحوثین لل

 متعــاملین جــددیشــكل مبــدأ تحدیــد وضــبط أســعار خــدمات االتصــال حــاجزا أمــام دخــول  " 04وجــاءت العبــارة رقــم 

ممـا  0.83و بـانحراف معیـاري  3.81فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي  "إلى سوق الهـاتف النقـال فـي الجزائـر

  .العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه

إلــى ســوق الهــاتف  متعــاملین جــددتشــكل سیاســیات الضــبط حــواجز أمــام دخــول  " 01فیمــا تحصــلت العبــارة رقــم  

ممــا یــدل علــى میــل  0.82و بــانحراف معیــاري  3.80فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي ".النقــال فــي الجزائــر

  .ارة مع تقارب إجابات عینة الدراسةالمبحوثین للموافقة على هذه العب
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یشــكل مبــدأ تخطــیط و تســییر و تخصــیص و مراقبــة اســتعمال الذبــذبات حــاجزا أمــام دخــول  " 02العبــارة رقــم  أمــا

وســط حســابي بمت األخیــرةفقــد جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة و  "إلــى ســوق الهــاتف النقــال فــي الجزائــر متعــاملین جــدد

یدل على میل المبحوثین للموافقة على هـذه العبـارة مـع تقـارب إجابـات عینـة  مما 0.82و بانحراف معیاري 3.78

  .الدراسة

عن قانون منح  أساساقطاع الهاتف النقال یتمیز بوجود عوائق قانونیة ناتجة  أنوعلیه یمكن القول     

ط التي خدمات االتصال و كذلك سیاسات الضب أسعارالى تحدید و ضبط  باإلضافةالترخیصات االستغالل  

  .ARPTتعتمدها سلطة الضبط للبرید و المواصالت 

  المنتجات ز یالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة لعبارات تمی): 12(الجدول رقم 

  تسلسل العبارة

  في االستبیان

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

المر 

  تبة

  

05  

المتعـاملین یـة یصـعب علـى سـمعة وعالمـة تجار  المتعامـل املك هذی

 .علیها یحوزواإلى سوق الهاتف النقال في الجزائر أن  دخولهم

  

3.69  

  

0.79  

  

03  

  

06  

زبــائن ذو والء ووفــاء عــالي یتعــذر علــى  المتعامــل ایتــوفر لــدى هــذ 

یحـوزوا إلى سـوق الهـاتف النقـال فـي الجزائـر أن المتعاملین دخولهم 

 .علیه

  

3.32  

  

0.99  

  

04  

  

07  

لمختلــف تفضــیالت الزبــائن تبعــا الخــتالف  المتعامــل اذســتجیب هــی

إلــــى ســــوق  للمتعــــاملین المحتمــــل دخــــولهمأذواقهــــم بحیــــث ال یمكــــن 

  .هاو وفر یالهاتف النقال في الجزائر أن 

  

3.78  

  

0.72  

  

02  

  

08  

للمتعـــاملین المحتمـــل خـــدمات متنوعـــة ال یمكـــن  المتعامـــل اقـــدم هـــذی

  .هاو وفر یائر أن إلى سوق الهاتف النقال في الجز  دخولهم 

  

3.79  

  

0.78  

  

01  

    0.63  3.64  تمییز المنتج

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                    

  

  

  

  3.78و 3.32المتوسطات الحسابیة لعبارات تمییز المنتج تراوحت ما بین  أنتظهر بیانات الجدول -

التي تعبر عن متوسط قیم بدائل لیكرت الخمسة  03المتوسط الحسابي لهذا العائق اكبر من القیمة  أنوبما      

تمیـــز منتجـــات متعـــاملي الهـــاتف النقـــال كمصـــدر إلعاقـــة دخـــول فهـــذا یـــدل علـــى میـــل المبحـــوثین للموافقـــة علـــى 

  .متعاملین جدد
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إلــى  للمتعــاملین المحتمــل دخــولهم خــدمات متنوعــة ال یمكــن  امــلالمتع اقــدم هــذی " 08حیــث جــاءت العبــارة رقــم 

و بـــانحراف معیـــاري  3.79بمتوســـط حســـابي  األولـــىفـــي المرتبـــة  "هـــاو وفر یســـوق الهـــاتف النقـــال فـــي الجزائـــر أن 

  ..مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة 0.78

لمختلـف تفضـیالت الزبـائن تبعـا الخـتالف أذواقهـم بحیـث ال یمكـن  المتعامـل استجیب هـذی " 07تلتها العبارة رقم 

في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي "  هاو وفر یإلى سوق الهاتف النقال في الجزائر أن  للمتعاملین المحتمل دخولهم

لعبارة مع تقارب إجابـات عینـة مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه ا 0.72و بانحراف معیاري  3.78

  .الدراسة

إلى سـوق  المتعاملین دخولهمسمعة وعالمة تجاریة یصعب على  المتعامل املك هذی "05فیما جاءت العبارة رقم 

و بــانحراف معیــاري  3.69فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي  " .علیهــا یحــوزواالهــاتف النقــال فــي الجزائــر أن 

  .مبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسةمما یدل على میل ال 0.79

إلى سوق المتعاملین دخولهم زبائن ذو والء ووفاء عالي یتعذر على  المتعامل ایتوفر لدى هذ "06العبارة رقم  أما

 3.32حسـابي  و بمتوسـط األخیـرةفقد جـاءت فـي المرتبـة الرابعـة و  " .علیهیحوزوا الهاتف النقال في الجزائر أن 

ممـــا یـــدل علـــى میـــل المبحـــوثین للموافقـــة علـــى هـــذه العبـــارة مـــع تقـــارب إجابـــات عینـــة  0.99و بـــانحراف معیـــاري 

  .الدراسة

لخـــدمات متنوعـــة و ) جـــازي، نجمـــة، مـــوبیلیس( یمكـــن القـــول انـــه بتقـــدیم متعـــاملي الهـــاتف النقـــال إجمـــاالو      

الــى امـــتالكهم ســمعة و عالمــة تجاریـــة  باإلضــافة أذواقهـــم اســتجابتهم لمختلــف تفضــیالت الزبـــائن تبعــا الخــتالف

یحـوزوا علیهـا، جعلهـم یتـوفروا  أنالى سـوق الهـاتف النقـال فـي الجزائـر  المحتمل دخولهم یصعب على المتعاملین

یحـوزوا علیـه، ممـا یصـعب تحـولهم  أنعلى زبائن ذو والء ووفاء عـالي یتعـذر علـى المتعـاملین المحتمـل دخـولهم 

  .ل آخر یجعل تمیز المنتج یعیق دخول متعاملین جدد الى سوق الهاتف النقال في الجزائرالى متعام

  

  

  

  

  

  

  

  المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاري لعبارات المیزة المطلقة في التكالیف) 13(الجدول رقم 

  تسلسل العبارة

  في االستبیان

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

مر ال

  تبة

  

09  

للمتعاملین موارد إداریة ماهرة وكفاءات ال یمكن  المتعامل امتلك هذی

علیه  واحوز یإلى سوق الهاتف النقال في الجزائر أن  المحتمل دخولهم

  

3.6  

  

0.93  

  

02  
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 .بسهولة

  

10  

على معارف تكنولوجیة مختلفة یصعب على  لمتعاملا اتوفر هذی

الهاتف النقال في الجزائر أن إلى سوق  المتعاملین المحتمل دخولهم

 .في األجل القصیر یوفروها

  

3.45  

  

0.96  

  

03  

  

11  

مصادر تمویل متنوعة وكثیرة نسبیا مقارنة المتعامل  ایتوفر لدى هذ 

 المتعاملین المحتملحصل علیها یبمصادر التمویل التي یمكن أن 

 .إلى سوق الهاتف النقال في الجزائر دخولهم

  

3.61  

  

0.93  

  

01  

    0.77  3.55  یزة المطلقة في التكالیفالم

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                     

و 3.45المتوسطات الحسابیة لعبارات المزایا المطلقـة فـي التكـالیف تراوحـت مـا بـین  أنتفید بیانات الجدول  -

3.61.  

التـي تعبـر عـن متوسـط قـیم بـدائل سـلم  03المتوسط الحسـابي لعبـارات هـذا العـائق اكبـر مـن القیمـة  أنوبما      

ـــى  ـــى میـــل المبحـــوثین للموافقـــة عل جـــازي ، نجمـــة، ( متعـــاملي الهـــاتف النقـــال  أنلیكـــرت الخمســـة فهـــذا یـــدل عل

  .متعاملین جدددخول  إعاقةیتمتعون بمزایا مطلقة في التكالیف تؤدي الى ) موبیلیس

مصادر تمویل متنوعة وكثیرة نسبیا مقارنة بمصادر التمویل المتعامل  ایتوفر لدى هذ "11حصلت العبارة رقم  إذ

علـى المرتبـة  " .إلـى سـوق الهـاتف النقـال فـي الجزائـر دخـولهم المتعـاملین المحتمـلحصـل علیهـا یالتـي یمكـن أن 

مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هـذه العبـارة  0.93و بانحراف معیاري  3.61بمتوسط حسابي  األولى

  .مع تقارب إجابات عینة الدراسة

 للمتعـاملین المحتمـل دخـولهممـوارد إداریـة مـاهرة وكفـاءات ال یمكـن  المتعامـل امتلـك هـذی "09وجاءت العبارة رقم 

و  3.6الثانیــة بمتوســط حســابي فــي المرتبــة  " .علیــه بســهولة واحــوز یإلــى ســوق الهــاتف النقــال فــي الجزائــر أن 

  .مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة 0.93بانحراف معیاري 

المتعــاملین المحتمــل علــى معــارف تكنولوجیــة مختلفــة یصــعب علــى  لمتعامــلا اتــوفر هــذ " 10العبــارة رقــم  أمــا

و  الثالثـةفقـد جـاءت فـي المرتبـة  " .فـي األجـل القصـیر یوفروهـاجزائـر أن إلى سـوق الهـاتف النقـال فـي ال دخولهم

ممــا یــدل علــى میــل المبحــوثین للموافقــة علــى هــذه  . 0.96و بــانحراف معیــاري  3.45بمتوســط حســابي  األخیــرة

  .العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة

مزایا مطلقة یتمتعون ب) ازي، نجمة، موبیلیسج( و كاستخالص عام یمكن القول بان متعاملي الهاتف النقال     

 إداریــةعــن تــوفرهم علــى مصــادر تمویــل متنوعــة و مــوارد  أساســاناتجــة  تعیــق دخــول متعــاملین جــدد فــي التكــالیف

یحــوزوا علیــه،  أنمــاهرة و كفــاءات ال یمكــن للمتعــاملین المحتمــل دخــولهم الــى ســوق الهــاتف النقــال فــي الجزائــر 

 بأســعارو مــوردین یحصــلون مــن خاللهــم علــى خــدماتهم ى معــارف تكنولوجیــة مختلفــة الــى تــوفرهم علــ باإلضــافة

  .ى سوق الهاتف النقال في الجزائرمنخفضة مقارنة بالمتعاملین المحتمل دخولهم ال

  :و بناءا على ماسبق ذكره یمكن استخالص الجدول الموالي    



  الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر   تأثیرعوائق                الفصل الثالث         

 98

  یة الستجابات عینة الدراسة على مقیاسالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیار ) 14(الجدول رقم 

  وائق الدخول الهیكلیة في قطاع الهاتف النقال في الجزائرع                 

  الرتبة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  عوائق الدخول  تسلسل العبارات في االستبیان

  1  0.70  3.84  العوائق القانونیة  04.03.02.01

  2  0.63  3.64  تجتمییز المن  08.07.06.05

  3  0.77  3.55  المیزة المطلقة في التكالیف  11.10.09

    0.73  3.67  عوائق الدخول الهیكلیة

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                  

التـي تعبـر عـن متوسـط قـیم بـدائل سـلم  03كلیـة اكبـر مـن القیمـة بما أن المتوسط الحسابي لعوائق الـدخول الهی -

تتمثـل فـي العوائـق القانونیـة و  وجـود عوائـق دخـول هیكلیـةلیكرت الخمسة فهذا یدل على میل المبحـوثین للموافقـة 

الدخول  تمییز المنتج و المیزة الطلقة في التكالیف، حیث جاءت في المرتبة األولى العوائق القانونیة یلیها  عوائق

  .الناتجة عن تمییز المنتج و احتلت العوائق الناتجة عن المیزة المطلقة في التكالیف المرتبة الثالثة

  في قطاع الهاتف النقال في الجزائراإلستراتیجیة تحلیل و تفسیر نتائج قیاس عوائق الدخول : ثانیا

ل في الجـزء الثالـث مـن االسـتبیان الـذي یضـم قمنا بقیاس عوائق الدخول االستراتیجیة في قطاع الهاتف النقا     

دخول تم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة لمختلـف  إعاقةعبارة ، فبع رصد درجات كل موظف لكل استراتیجیة  12

دخول متعـاملین جـدد الـى قطـاع  إلعاقةالدخول الممكن  اعتمادها من قبل المتعاملین الثالث  إعاقةاستراتیجیات 

  .ئرالهاتف النقال في الجزا

وتوضــح الجــداول الموالیـــة عرضــا للمتوســطات الحســـابیة و االنحرافــات المعیاریــة لعبـــارات الجــزء الثالــث مـــن     

  :الدخول إعاقةاالستبیان المتعلق باستراتیجیات 

  

  

  

  

  

  

  إستراتیجیة التسعیرلعبارات  ةالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاری) 15(الجدول رقم 

  تسلسل العبارة

  الستبیانفي ا

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

المر 

  تبة

  

12  

 ینخر اآل المتعاملینتفق مع یأن  المتعامل اُیسمح وُیمكن لهذ

موبیلیس، جازي، (في سوق الهاتف النقال في الجزائر  العاملین

لتحدید أسعار خدمات االتصال  ضمن حدود معینة بهدف )  نجمة

  

2.48  

  

1.07  

  

  

02  
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  . من الدخول إلى هذا السوق متعاملین جددمنع 

  

13  

في  سوق  العاملین المتعاملین اآلخرینمع  المتعامل اتفق هذیقد 

الهاتف النقال في الجزائر حول شروط معینة تخص تقسیم السوق  

إلى سوق الهاتف النقال  متعاملین جددبهدف إبعاد خطر دخول 

  .في الجزائر

  

2.35  

  

1.05  

  

03  

  

14  

  

سیاسات خاصة فیما یتعلق باألسعار یمكن أن  المتعامل اى هذلد

إلى سوق الهاتف النقال في  متعاملین جددتحمیه من خطر دخول 

  .الجزائر

  

  

3.65  

  

0.92  

  

01  

  

    1.1  2.82  إستراتیجیة التسعیر

  SPSSطالب بناءا على مستخرجات من إعداد ال: المصدر                                                                    

ــین مــن - ــارات یتب ــات الجــدول أن المتوســطات الحســابیة لعب ــ إســتراتیجیة التســعیربیان و 2.35بین اتراوحــت م

3.65.  

التـي تعبــر عـن متوسـط قــیم  03وبمـا أن عبـارات اسـتراتیجیة التســعیر قـد تحصـلت علــى متوسـط حسـابي اقــل مـن 

الموافقــة علــى اعتمــاد متعــاملي الهــاتف النقــال علــى  ملمبحــوثین لعــدبــدائل لیكــرت الخمســة فهــذا یــدل علــى میــل ا

  .استراتیجیة التسعیر إلعاقة دخول متعاملین جدد الى القطاع

مـن خطـر  ما یتعلق باألسعار یمكـن أن تحمیـهسیاسات خاصة فی المتعامل الدى هذ " 14وقد جاءت العبارة رقم 

و انحـراف  3.65فـي المرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي  "لجزائرإلى سوق الهاتف النقال في ا متعاملین جدددخول 

  .مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة 0.92معیاري 

في سوق الهـاتف  العاملین ینخر اآل المتعاملینتفق مع یأن  المتعامل اُیسمح وُیمكن لهذ " 12وجاءت العبارة رقم 

لتحدیــد أســعار خــدمات االتصــال  ضــمن حــدود معینــة بهــدف منــع )  مــوبیلیس، جــازي، نجمــة(فــي الجزائــر النقــال 

 1.07و انحـراف معیـاري  2.48على المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي  "من الدخول إلى هذا السوق متعاملین جدد

  .عینة الدراسة مما یدل على میل المبحوثین لعدم الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات

فـي  سـوق الهـاتف النقـال  العـاملین المتعـاملین اآلخـرینمـع  المتعامل اتفق هذیقد  " 13فیما تحصلت العبارة رقم 

إلـى سـوق الهـاتف  متعـاملین جـددفي الجزائر حول شروط معینة تخص تقسیم السـوق  بهـدف إبعـاد خطـر دخـول 

ممــا یــدل علــى میــل  1.05و انحــراف معیــاري  2.35ابي علــى المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســ "النقــال فــي الجزائــر

  .المبحوثین لعدم الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات عینة الدراسة

دخـول متعـاملین  إلعاقـةسـتراتیجة التسـعیر إوعلیه یمكن القول بان متعاملي الهاتف النقال ال یعتمـدون علـى      

خــدمات االتصــال و كــذلك تقســیم  أســعاراق المتعــاملین الــثالث لتحدیــد التفــ إمكانیــةجــدد وهــذا راجــع لعــدم وجــود 

هـــذا بســـبب اشـــتداد المنافســـة بیـــنهم، كمـــا أن لكـــل متعامـــل سیاســـات  الســـوق بهـــدف منـــع دخـــول متعـــاملین جـــدد و

  .خاصة باألسعار قصد مواجهة المنافسة

  تراتیجیة اإلعالنإسلعبارات  ةالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاری) 16(الجدول رقم 
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  تسلسل العبارة

  في االستبیان

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

المر 

  تبة

  

15  

سیاسات إعالنیة فعالة للحفاظ على سمعته المتعامل  اتبع هذی 

 .یصمموهاأن المتعاملین المحتملین وعالمته التجاریة یصعب على 

  

3.77  

  

0.8  

  

  

04  

  

16  

سیاسات إعالنیة جیدة لكسب والء ووفاء الزبائن  املالمتع اتبع هذی

  .یقدموهاأن  المتعاملین المحتمل دخولهمیتعذر على 

  

3.79  

  

0.83  

  

03  

  

17  

  

إعالنات جذابة یمكن أن تحمیه من خطر  المتعامل استخدم هذی

   متعاملین جدددخول 

  

3.79  

  

  

0.88  

  

02  

  

  

18  

لمواجهة احتمال انتقال  إعالنات مدروسة جیدا المتعامل استخدم هذی  

  . دخولهمیحتمل  متعاملین جددزبائنه إلى 

  

3.74  

  

0.92  

  

  

05  

  

19  

إعالناته بشكل منتظم لمواجهة خطر انتقال   المتعامل اجدد  هذی

  . متعاملین جددزبائنه إلى 

  

3.82  

  

0.83  

  

01  

    0.7  3.78  اإلعالنإستراتیجیة 

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                  

   3.74و  3.82تراوحت ما بین  تفید بیانات الجدول أن المتوسطات الحسابیة لعبارات استراتیجیة اإلعالن  -

ســط قــیم بــدائل التــي تعبــر عــن متو  03بــر مــن القیمــة وبمــا أن المتوســط الحســابي إلســتراتیجیة اإلعــالن أك      

لیكــرت الخمســة، فهــذا یــدل علــى میــل المبحــوثین للموافقــة علــى اعتمــاد متعــاملي الهــاتف النقــال  علــى إســتراتیجة 

  .اإلعالن إلعاقة دخول متعاملین جدد الى القطاع

إعالناتـــه بشــكل منـــتظم لمواجهـــة خطــر انتقـــال  زبائنـــه إلـــى  المتعامـــل اجــدد  هـــذی " 19وقــد جـــاءت العبـــارة      

ممــــا یــــدل علــــى میــــل  0.83و انحــــراف معیــــاري  3.82فــــي المرتبــــة األولــــى بمتوســــط حســــابي  " املین جــــددمتعــــ

  .المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة

متعـاملین إعالنـات جذابـة یمكـن أن تحمیـه مـن خطـر دخـول  المتعامـل استخدم هذی " 17وجاءت العبارة رقم     

ممـا یـدل علـى میـل المبحـوثین للموافقـة  0.88و انحراف معیاري  3.79مرتبة الثانیة بمتوسط حسابي في ال "جدد

  .على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة

سیاسـات إعالنیـة جیـدة لكسـب والء ووفـاء الزبـائن یتعـذر  المتعامل اتبع هذی " 16بینما تحصلت العبارة رقم      

و انحـــراف معیـــاري  3.79فـــي المرتبـــة الثالثـــة بمتوســـط حســـابي  "یقـــدموهاأن  مـــل دخـــولهمالمتعـــاملین المحتعلـــى 

  .مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة 0.83
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سیاســـات إعالنیـــة فعالـــة للحفـــاظ علـــى ســـمعته وعالمتـــه المتعامـــل  اتبـــع هـــذی " 15كمـــا جـــاءت العبـــارة رقـــم      

و انحـراف  3.77في المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حسـابي  "یصمموهاأن المتعاملین المحتملین التجاریة یصعب على 

  .مما یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة 0.8معیاري 

جیدا لمواجهة احتمـال انتقـال زبائنـه  إعالنات مدروسة المتعامل استخدم هذی " 18فیما تحصلت العبارة رقم      

ممـا  0.92و انحـراف معیـاري  3.74فـي المرتبـة الخامسـة بمتوسـط حسـابي  " دخـولهمیحتمـل  متعاملین جددإلى 

  یدل على میل المبحوثین للموافقة على هذه العبارة مع تقارب إجابات عینة الدراسة

عـون اسـتراتیجیة اإلعـالن إلعاقـة دخـول متعـاملین جـدد و وعلیه یمكن القـول بـان متعـاملي الهـاتف النقـال یتب     

هذا من خالل إتبـاع سیاسـات إعالنیـة فعالـة و جذابـة و مدروسـة و بشـكل منـتظم تسـاهم فـي اكتسـاب والء ووفـاء 

  .الزبائن مما یتعذر على المتعاملین المحتمل دخولهم أن یقدموها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إستراتیجیة اإلبداع التكنولوجيلعبارات  ةاالنحرافات المعیاریالمتوسطات الحسابیة و ) 17(الجدول رقم 

  تسلسل العبارة

  في االستبیان

  المتوسط   العبــــارات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

المرت

  بة

  

20  

سعى من یمیزانیة مرتفعة للبحث والتطویر  المتعامل اخصص هذی 

   دخولهمیحتمل  متعاملین جددخاللها مواجهة أي منافسة من 

  

2.94  

  

1.09  

  

  

01  

  

21  

في رأسماله البشري من خالل الدورات التدریبیة  المتعامل استثمرهذی 

   دخولهمیحتمل  متعاملین جددمواجهة أي منافسة من  قصد

  

2.88  

  

1.06  

  

03  

  

22  

اإلبداعات التكنولوجیة التي یمكن أن تحمیه من  ا المتعاملشجع هذی 

  . دخولهمتمل یح متعاملین جدد خطر المنافسة من 

  

2.87  
  

1.03  

  

04  
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23  

سیاسات تحفیزیة واضحة فیما یخص اإلبداعات  المتعامل اقدم هذی

  .متعاملین جددالتي یمكن أن تحمیه من خطر  التكنولوجیة

  

2.89  

  

1.12  

  

  

02  

    1.03  2.89  اإلبداع التكنولوجيإستراتیجیة 

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                 

  

 2.87یتضح من الجدول أن المتوسطات الحسابیة لعبارات استراتیجیة اإلبـداع التكنولـوجي تراوحـت مـا بـین  -

  .2.94و 

تـي تعبـر ال 03و بما أن عبارات استراتیجیة اإلبـداع التكنولـوجي قـد تحصـلت علـى متوسـط حسـابي اقـل مـن      

عــن متوســط قــیم بــدائل لیكــرت الخمســة، فهــذا یــدل علــى میــل المبحــوثین علــى عــدم الموافقــة علــى إتبــاع متعــاملي 

  .الهاتف النقال إلستراتیجیة اإلبداع التكنولوجي إلعاقة دخول متعاملین جدد

خاللهـا مواجهـة  سـعى مـنیمیزانیة مرتفعة للبحث والتطویر  المتعامل اخصص هذی " 20وقد جاءت العبارة      

و انحــراف معیــاري  2.94فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي  " دخــولهمیحتمــل  متعــاملین جــددأي منافســة مــن 

  .مما یدل على میل المبحوثین لعدم الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات عینة الدراسة 1.09

 یزیــة واضــحة فیمــا یخــص اإلبــداعات التكنولوجیــةسیاســات تحف المتعامــل اقــدم هــذی " 23وجــاءت العبــارة رقــم     

و انحـراف معیــاري  2.89فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي  " متعـاملین جـددالتـي یمكـن أن تحمیـه مـن خطـر 

  .مما یدل على میل المبحوثین لعدم الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات عینة الدراسة 1.12

 یبیـة قصـدفـي رأسـماله البشـري مـن خـالل الـدورات التدر  المتعامـل استثمرهذی " 21م بینما تحصلت العبارة رق     

و انحــراف  .2.88فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي  " دخــولهمیحتمــل  متعــاملین جــددمواجهــة أي منافســة مــن 

  .ینة الدراسةمما یدل على میل المبحوثین لعدم الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات ع 1.06معیاري 

اإلبــداعات التكنولوجیــة التــي یمكــن أن تحمیــه مــن خطــر  ا المتعامــلشــجع هــذی " 22كمــا جــاءت العبــارة رقــم      

و انحــراف معیــاري  2.87فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي  " . دخــولهمیحتمــل  متعــاملین جــدد المنافســة مــن 

  .ذه العبارة مع تشتت في إجابات عینة الدراسةمما یدل على میل المبحوثین لعدم الموافقة على ه 1.03

إجمــاال یمكــن القــول بــان متعــاملي الهــاتف النقــال ال یعتمــدون علــى اســتراتیجیة اإلبــداع التكنولــوجي إلعاقــة      

دخــول متعــاملین جــدد و هــذا بســبب عــدم اهتمــامهم بمیــدان البحــث و التطــویر و كــذا االســتثمار فــي رأس المــال 

  .البشري

  :ءا على ماسبق ذكره یمكن استخالص الجدول المواليو بنا     

  المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة الستجابات عینة الدراسة على مقیاس) 18(الجدول رقم 

  في قطاع الهاتف النقال في الجزائر اإلستراتیجیةعوائق الدخول                  

  الرتبةاالنحــــــــــــــــــــــــــراف   المتوسط الحسابي  عوائق الدخول  تسلسل العبارات 
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  المعیاري  في االستبیان

  3  1.1  2.82  إستراتیجیة التسعیر  14.13.12

  2  0.7  3.78  إستراتیجیة اإلعالن  19.18.17.16.15

  1  1.03  2.89  التكنولوجي اإلبداعإستراتیجیة   23.22.21.20

    0.92  3.16  االستراتیجیةعوائق الدخول 

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                         

  

التــي تعبــر عــن متوســط قــیم  03بمـا أن المتوســط الحســابي لعوائــق الــدخول اإلســتراتیجیة اكبــر مـن القیمــة         

مــن خــالل بــدائل ســلم لیكــرت الخمســة فهــذا یــدل علــى میــل المبحــوثین للموافقــة وجــود عوائــق دخــول اســتراتیجیة 

دخــول متعـــاملین جــدد الـــى القطــاع، حیـــث  إلعاقــة  اإلعـــالنمتعــاملي الهـــاتف النقــال علـــى اســتراتیجیة  اعتمــاد  

التكنولـــوجي بمتوســـط  اإلبـــداع، تلیهـــا اســـتراتیجیة 3.82علـــى متوســـط حســـابي قـــدره  اإلعـــالنحصـــلت اســـتراتیجیة 

  .2.82حسابي قدره  بمتوسط األخیرةثم استراتیجیة التسعیر في المرتبة  2.89حسابي 

  

  

  

  

  

  

  

  قطاع الهاتف النقال في الجزائرالمنافسة في تحلیل و تفسیر نتائج قیاس :  الرابعالمطلب 

عبـارات ، حاولنـا مـن خاللهـا  07یتم التطرق إلى المنافسة من خالل الجزء الرابع من االسـتبیان الـذي یضـم      

و الجدول الموالي یوضح بالتفصیل نتائج قیاس المنافسة في  قیاس المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر،

  .قطاع الهاتف النقال في الجزائر

  

  المنافسة في القطاعلعبارات  ةالمتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاری) 19(الجدول رقم  
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  ذ هذا المتعامل على حصة سوقیة كبیرة نسبیا مقارنة بالمتعاملین اآلخرینیستحو   24
3.83  0.5  2.65  1.80  2.42  0.84  
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  یعرف هذا المتعامل ارتفاع متزاید في حصته السوقیة  25
2.73  0.8  3.61  1.39  3.48  0.89  

  یقدم هذا المتعامل خدمات جدیدة باستمرار لمواجهة المنافسة  26
3.24  0.84  3.54  1.25  3.87  0.96  

  لمواجهة المنافسة) والمكالمات أسعار الخطوط(یقوم هذا المتعامل بتخفیض أسعاره  27
3.82  0.87  3.74  1.01  3.91  0.77  

   الزبائن من الخدمات تستجیب لمختلف تفضیالتة یقدم هذا المتعامل تشكیلة متنوع  28
3.31  0.91  3.23  1.13  3.23  1.14  

  المحققة األرباحیعرف هذا المتعامل ارتفاع متزاید في   29
3.42  0.7  3.5  1.23  3.24  0.70  

  جدیدة في تقدیم الخدمات لمواجهة المنافسة یقدم هذا المتعامل طرق و أفكار  30
3.26  0.68  3.23  1.01  3.18  1.18  

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                                 

  

 " ذ هذا المتعامل على حصة سوقیة كبیرة نسبیا مقارنة بالمتعاملین اآلخرینیستحو  ") 24(العبارة رقم  - 

ـــىجـــاء المتعامـــل جـــازي فـــي المرتبـــة  - ـــاري 3.83توســـط حســـابي بم األول ممـــا یعنـــي میـــل  0.5 و انحـــراف معی

  .تقارب في إجابات عینة الدراسة معالمبحوثین التابعین للمتعامل جازي الى الموافقة على هذه العبارة 

ممــا یعنــي میــل   1.8و انحــراف معیــاري  2.65الثانیــة بمتوســط حســابي وجــاء المتعامــل مــوبیلیس فــي المرتبــة  -

  . تشتت في إجابات عینة الدراسة معن للمتعامل موبیلیس الى عدم الموافقة على هذه العبارة المبحوثین التابعی

ممــا  0.84و انحــراف معیــاري  2.42فیمــا جــاء المتعامــل نجمــة فــي المرتبــة الثالثــة و األخیــرة بمتوســط حســابي  -

مــع تقــارب فــي إجابــات عینــة  الــى عــدم الموافقــة علــى هــذه العبــارة نجمــةیعنــي میــل المبحــوثین التــابعین للمتعامــل 

  .الدراسة

  

 " یعرف هذا المتعامل ارتفاع متزاید في حصته السوقیة ") 25(العبارة رقم  - 

ممــا یعنــي میــل  1.39و انحــراف معیــاري  3.61جــاء المتعامــل مــوبیلیس فــي المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي  -

  .تشتت في إجابات عینة الدراسة معالعبارة المبحوثین التابعین للمتعامل موبیلیس الى الموافقة على هذه 

ممــا یعنــي میــل   0.89و انحــراف معیــاري  3.48وجــاء المتعامــل نجمــة فــي المرتبــة الثانیــة بمتوســط حســابي  -

  .في إجابات عینة الدراسة تقارب  معالمبحوثین التابعین للمتعامل نجمة الى الموافقة على هذه العبارة 

ممــا 0.80و انحــراف معیــاري  2.73المرتبــة الثالثــة و األخیــرة بمتوســط حســابي  فــي جــازيفیمــا جــاء المتعامــل  -

یعنــي میــل المبحــوثین التــابعین للمتعامــل جــازي الــى عــدم الموافقــة علــى هــذه العبــارة مــع تقــارب فــي إجابــات عینــة 

  .الدراسة

 " یقدم هذا المتعامل خدمات جدیدة باستمرار لمواجهة المنافسة ") 26(العبارة رقم 

ممـــا یعنـــي میـــل  0.96و انحـــراف معیـــاري  3.87فـــي المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي  نجمـــةجـــاء المتعامـــل  -

  .تقارب في إجابات عینة الدراسة معالى الموافقة على هذه العبارة  نجمةالمبحوثین التابعین للمتعامل 

ممـا یعنـي میـل   1.25اري و انحـراف معیـ 3.54وجاء المتعامل موبیلیس فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي  -

  .تشتت في إجابات عینة الدراسة  معالى الموافقة على هذه العبارة  موبیلیسالمبحوثین التابعین للمتعامل 

ممــا  0.84و انحـراف معیــاري  3.24فــي المرتبـة الثالثــة و األخیـرة بمتوســط حســابي  جــازيفیمـا جــاء المتعامـل  -

  .ازي الى الموافقة على هذه العبارة مع تقارب في إجابات عینة الدراسةیعني میل المبحوثین التابعین للمتعامل ج
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 " لمواجهة المنافسة) أسعار الخطوط والمكالمات(یقوم هذا المتعامل بتخفیض أسعاره ") 27(العبارة رقم 

ـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي - ـــاري  3.91جـــاء المتعامـــل نجمـــة فـــي المرتب ممـــا یعنـــي میـــل  0.77و انحـــراف معی

  .تقارب في إجابات عینة الدراسة معثین التابعین للمتعامل نجمة الى الموافقة على هذه العبارة المبحو 

ممــا یعنــي میــل   0.87و انحــراف معیــاري  3.82وجــاء المتعامــل جــازي فــي المرتبــة الثانیــة بمتوســط حســابي  -

  .إجابات عینة الدراسة المبحوثین التابعین للمتعامل جازي الى الموافقة على هذه العبارة مع تقارب في 

ممـا  1.01و انحراف معیاري  3.74فیما جاء المتعامل موبیلیس في المرتبة الثالثة و األخیرة بمتوسط حسابي  -

یعنــي میــل المبحــوثین التــابعین للمتعامــل مــوبیلیس الــى الموافقــة علــى هــذه العبــارة مــع تشــتت فــي إجابــات عینــة 

  .الدراسة

 " المتعامل تشكیلة متنوعة من الخدمات تستجیب لمختلف تفضیالت الزبائنیقدم هذا  ") 28(العبارة رقم 

ممـــا یعنـــي میـــل  0.91و انحـــراف معیـــاري  3.31جـــاء المتعامـــل جـــازي فـــي المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي  -

  .تقارب في إجابات عینة الدراسة معالمبحوثین التابعین للمتعامل جازي الى الموافقة على هذه العبارة 

ممــا یعنــي میــل   1.14و انحــراف معیــاري  3.25فــي المرتبــة الثانیــة بمتوســط حســابي  نجمــةء المتعامــل وجــا -

  .تشتت في إجابات عینة الدراسة  معالمبحوثین التابعین للمتعامل نجمة الى الموافقة على هذه العبارة 

ممـا 1.13و انحـراف معیـاري  3.23في المرتبة الثالثة و األخیرة بمتوسـط حسـابي  موبیلیسفیما جاء المتعامل  -

فــي إجابــات عینــة  تشــتتالــى الموافقــة علــى هــذه العبــارة مــع  مــوبیلیسیعنــي میــل المبحــوثین التــابعین للمتعامــل 

  .الدراسة

 " یعرف هذا المتعامل ارتفاع متزاید في األرباح المحققة ") 29(العبارة رقم 

ممـــا یعنـــي میـــل  0.7و انحـــراف معیـــاري  3.50فـــي المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي  جـــازيجـــاء المتعامـــل  -

  .تقارب في إجابات عینة الدراسة معالمبحوثین التابعین للمتعامل جازي الى الموافقة على هذه العبارة 

ممـا یعنـي میـل   1.23و انحـراف معیـاري  3.42وجاء المتعامل موبیلیس فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي  -

  .تشتت في إجابات عینة الدراسة  معالى الموافقة على هذه العبارة  موبیلیسالمبحوثین التابعین للمتعامل 

ممــا  0.7و انحــراف معیــاري  3.24فیمــا جــاء المتعامــل نجمــة فــي المرتبــة الثالثــة و األخیــرة بمتوســط حســابي  -

  .عینة الدراسةالى الموافقة على هذه العبارة مع تقارب في إجابات  نجمةیعني میل المبحوثین التابعین للمتعامل 

 " یقدم هذا المتعامل طرق و أفكار جدیدة في تقدیم الخدمات لمواجهة المنافسة ") 30(العبارة رقم 

ممـــا یعنـــي میـــل  0.68و انحـــراف معیـــاري  3.26جـــاء المتعامـــل جـــازي فـــي المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي -

  .مع تقارب في إجابات عینة الدراسةالمبحوثین التابعین للمتعامل جازي الى الموافقة على هذه العبارة 

ممـا یعنـي میـل   1.01و انحـراف معیـاري  3.23وجاء المتعامل موبیلیس فـي المرتبـة الثانیـة بمتوسـط حسـابي  -

  .المبحوثین التابعین للمتعامل موبیلیس الى الموافقة على هذه العبارة مع تشتت في إجابات عینة الدراسة 

ممــا  1.18و انحــراف معیــاري  3.18لمرتبــة الثالثــة و األخیــرة بمتوســط حســابي فیمــا جــاء المتعامــل نجمــة فــي ا -

  .في إجابات عینة الدراسة تشتتیعني میل المبحوثین التابعین للمتعامل نجمة الى الموافقة على هذه العبارة مع 
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 الجزائـــر هـــوقطـــاع الهـــاتف النقـــال فـــي فـــي  المتعامـــل الرائـــدأن بـــ  ویمكـــن تفســـیر النتـــائج المحصـــل علیهـــا      

رتفـاع الحصـص إمـوبیلیس و أخیـرا نجمـة، مـع تحسـن و  تلیـه على أكبـر حصـة سـوقیةباستحواذه  جازي المتعامل

انخفاضـــا فـــي حصـــته الســـوقیة ،  الـــذي یشـــهد  الســـوقیة لكـــل مـــن مـــوبیلیس ونجمـــة علـــى حســـاب المتعامـــل جـــازي

لى أخرى  أدى الى تزایـد األربـاح المحققـة باإلضافة الى أن ارتفاع عدد المشتركین من سنة الى أخرى ومن فترة ا

كما أن المنافسة في قطاع الهاتف النقـال تتمیـز بحركیـة كبیـرة و اشـتدادها بـین المتعـاملین مـن      لكل متعامل، 

) أسعار الخطوط ، أسـعار المكالمـات ( خالل قیام كل متعامل بتقدیم خدمات جدیدة باستمرار و تخفیض أسعاره 

نوعــة مــن الخــدمات تســتجیب لتفضــیالت مختلــف المشــتركین بغیــة مواجهــة المنافســة و الحفــاظ و كــذلك تشــكیلة مت

 .على المركز التنافسي

  تحلیل و تأثیر عوائق الدخول على المنافسة في القطاع: الخامسالمطلب 

عامــل لعوائــق الـدخول علــى المنافسـة فــي القطـاع قمنــا باسـتخدام كــل مـن م إحصـائیادال  تــأثیرالختبـار هــل هنـاك 

للوقــوف علــى نــوع و قــوة العالقــة بــین عوائــق الــدخول و المنافســة فــي القطــاع وعلــى اتجــاه هــذه االرتبــاط بیرســون 

الختبــار صــحة الفرضــیات ، و الجــدول المــوالي  لعینتــین مــرتبطتین)  t(اختبــار  العالقــة موجبــة أم ســالبة و كــذلك

  :یوضح النتائج المتحصل علیها

  

  

  ر عوائق الدخول على المنافسة في القطاعتأثی مدى) 20(الجدول رقم 

  معامل االرتباط  عوائق الدخول

  r بیرسون

  درجة الحریة

df 

  قیمة

t 

  مستوى الداللة

Sig 2- tailed 

  0.000 2.345-  283 0.231-  المیزة المطلقة في التكلفة

  0.000 6.148- 283 0.742-  العوائق القانونیة

  0.000 2.858- 283 0.187-  تمییز المنتج

  0.000 2.336- 283 0.116-  استراتیجیة التسعیر

  0.000 3.404- 283 - 0.282  استراتیجیة اإلعالن

  0.000 2.01- 283 0.093-  استراتیجیة اإلبداع التكنولوجي

  SPSSمن إعداد الطالب بناءا على مستخرجات : المصدر                                                           

  تأثیر المیزة المطلقة في التكلفة على المنافسة في القطاع :أوال

هنـــاك ارتبـــاط ســـلبي ضـــعیف جـــدا بـــین  أنفهـــذا یـــدل  علـــى   r=-0.231قیمـــة االرتبـــاط بیرســـون   أنبمـــا      

بـین المیـزة المطلقـة فـي التكلفـة و المنافسـة فـي القطـاع، بحیـث  جـداهنـاك عالقـة عكسـیة ضـعیفة  المتغیرین، أي 

المؤسسات القائمة بمزایا مطلقة في التكلفة عن المنافسین المحتملین كلما اثـر ذلـك بالتقلیـل مـن  اد تمتعز أنه كلما 

   .شدة المنافسة في القطاع
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على طبیعة العالقة التي تربط بین المیزة المطلقة فـي التكلفـة و المنافسـة قمنـا بتحلیـل اختبـار  أكثروللتعرف      

)t  (تبار الداللة اإلحصائیة بین المیزة المطلقة في التكلفة و المنافسة في القطاع نضع لعینتین مرتبطتین، و الخ

  :الفرضیات التالیة

     H0 :ال یوجد هناك تأثیر دال إحصائیا للمیزة المطلقة في التكلفة على المنافسة في القطاع.  

     H1 :في القطاع هناك تأثیر دال إحصائیا للمیزة المطلقة في التكلفة على المنافسة.  

  .1.645) = 0.05(الجدولیة بدرجة معنویة ) t(لدینا 

نقــول أن النتـائج المتحصـل علیهــا ) 1.645(اكبــر مـن الجدولیـة ) 2.345(المحسـوبة  tلــ  القیمـة المطلقــة أنوبمـا 

 أي هناك فروقا دالـة إحصـائیا، ولـیس) α=0.05(اقل من ) Sig 2- tailed(لها داللة إحصائیة و ذلك أن قیمة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة قــدرها 

  .إحصائیا للمیزة المطلقة في التكلفة على المنافسة في القطاع

  على المنافسة في القطاع العوائق القانونیةتأثیر : ثانیا

بـین المتغیـرین، أي   قويذا یدل  على أن هناك ارتباط سلبي فه  r=-0.742بما أن قیمة االرتباط بیرسون       

 ارتفعـت العوائـق القانونیـةو المنافسة في القطـاع، بحیـث أنـه كلمـا  العوائق القانونیةبین  قویةهناك عالقة عكسیة 

  . كلما اثر ذلك بالتقلیل من شدة المنافسة في القطاع

)  t(و المنافســة قمنــا بتحلیــل اختبــار  العوائــق القانونیــةبــین وللتعــرف أكثــر علــى طبیعــة العالقــة التــي تــربط      

و المنافســة فـي القطـاع نضـع الفرضــیات  العوائـق القانونیـةلعینتـین مـرتبطتین، و الختبـار الداللـة اإلحصــائیة بـین 

  :التالیة

     H0 : على المنافسة في القطاع للعوائق القانونیةال یوجد هناك تأثیر دال إحصائیا.  

     H1 : على المنافسة في القطاع للعوائق القانونیةهناك تأثیر دال إحصائیا.  

  .1.645) = 0.05(الجدولیة بدرجة معنویة ) t(لدینا 

نقــول أن النتـائج المتحصـل علیهــا ) 1.645(اكبــر مـن الجدولیـة ) 6.148(المحسـوبة  tوبمـا أن القیمـة المطلقــة لــ 

أي هناك فروقا دالـة إحصـائیا، ولـیس ) α=0.05(اقل من ) Sig 2- tailed(لها داللة إحصائیة و ذلك أن قیمة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة قــدرها 

  .على المنافسة في القطاع للعوائق القانونیةإحصائیا 

  على المنافسة في القطاع تمییز المنتجتأثیر : ثالثا

فهـــذا یـــدل  علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط ســـلبي ضـــعیف جـــدا بـــین   r=-0.187بمـــا أن قیمـــة االرتبـــاط بیرســـون       

زاد و المنافسـة فـي القطـاع، بحیـث أنـه كلمـا  تمییـز المنـتجبـین   جدا المتغیرین، أي  هناك عالقة عكسیة ضعیفة

  . تقلیل من شدة المنافسة في القطاعالمنافسین المحتملین كلما اثر ذلك بال تمیز منتجات المؤسسات القائمة عن

لعینتـین )  t(و المنافسة قمنا بتحلیل اختبـار  تمییز المنتجوللتعرف أكثر على طبیعة العالقة التي تربط بین      

  :و المنافسة في القطاع نضع الفرضیات التالیة تمییز المنتجمرتبطتین، و الختبار الداللة اإلحصائیة بین 

     H0 :على المنافسة في القطاع لتمییز المنتجناك تأثیر دال إحصائیا ال یوجد ه.  
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     H1 : على المنافسة في القطاع لتمییز المنتجهناك تأثیر دال إحصائیا.  

  .1.645) = 0.05(الجدولیة بدرجة معنویة ) t(لدینا 

النتـائج المتحصـل علیهــا نقــول أن ) 1.645(اكبــر مـن الجدولیـة ) 2.858(المحسـوبة  tوبمـا أن القیمـة المطلقــة لــ 

أي هناك فروقا دالـة إحصـائیا، ولـیس ) α=0.05(اقل من ) Sig 2- tailed(لها داللة إحصائیة و ذلك أن قیمة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة قــدرها 

  .قطاععلى المنافسة في ال لتمییز المنتجإحصائیا 

  على المنافسة في القطاع استراتیجیة التسعیرتأثیر : رابعا

فهـــذا یـــدل  علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط ســـلبي ضـــعیف جـــدا بـــین   r=-0.116بمـــا أن قیمـــة االرتبـــاط بیرســـون       

و المنافســة فــي القطــاع، بحیــث أنــه كلمــا  اســتراتیجیة التســعیرالمتغیــرین، أي  هنــاك عالقــة عكســیة ضــعیفة  بــین 

المنافســین المحتملـین كلمــا اثـر ذلــك بالتقلیــل  علــى اسـتراتیجیة التســعیر إلعاقــة دخـولالمؤسســات القائمـة  اعتمـدت

  . من شدة المنافسة في القطاع

)  t(و المنافســة قمنـا بتحلیـل اختبــار  اسـتراتیجیة التسـعیروللتعـرف أكثـر علـى طبیعــة العالقـة التـي تــربط بـین      

و المنافسة في القطاع نضع الفرضیات  استراتیجیة التسعیرلداللة اإلحصائیة بین لعینتین مرتبطتین، و الختبار ا

  :التالیة

     H0 : على المنافسة في القطاع إلستراتیجیة التسعیرال یوجد هناك تأثیر دال إحصائیا.  

     H1 : على المنافسة في القطاع إلستراتیجیة التسعیرهناك تأثیر دال إحصائیا.  

  .1.645) = 0.05(دولیة بدرجة معنویة الج) t(لدینا 

نقــول أن النتـائج المتحصـل علیهــا ) 1.645(اكبــر مـن الجدولیـة ) 2.366(المحسـوبة  tوبمـا أن القیمـة المطلقــة لــ 

أي هناك فروقا دالـة إحصـائیا، ولـیس ) α=0.05(اقل من ) Sig 2- tailed(لها داللة إحصائیة و ذلك أن قیمة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95قــدرها فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة 

  .على المنافسة في القطاع إلستراتیجیة التسعیرإحصائیا 

  على المنافسة في القطاع استراتیجیة اإلعالنتأثیر : خامسا

ي ضـــعیف جـــدا بـــین فهـــذا یـــدل  علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط ســـلب  r=-0.282بمـــا أن قیمـــة االرتبـــاط بیرســـون       

المتغیــرین، أي  هنــاك عالقــة عكســیة ضــعیفة جــدا  بــین اســتراتیجیة اإلعــالن و المنافســة فــي القطــاع، بحیــث أنــه 

كلمــا اعتمــدت المؤسســات القائمــة علــى اســتراتیجیة اإلعــالن إلعاقــة دخــول المنافســین المحتملــین كلمــا اثــر ذلــك 

  . بالتقلیل من شدة المنافسة في القطاع

)  t(و المنافسـة قمنـا بتحلیـل اختبـار  اإلعـالنرف أكثـر علـى طبیعـة العالقـة التـي تـربط بـین اسـتراتیجیة وللتع     

و المنافسة في القطاع نضع الفرضیات اإلعالن لعینتین مرتبطتین، و الختبار الداللة اإلحصائیة بین استراتیجیة 

  :التالیة

     H0 :على المنافسة في القطاع اإلعالنة ال یوجد هناك تأثیر دال إحصائیا إلستراتیجی.  

     H1 : على المنافسة في القطاع اإلعالنهناك تأثیر دال إحصائیا إلستراتیجیة.  
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  .1.645) = 0.05(الجدولیة بدرجة معنویة ) t(لدینا 

ا نقــول أن النتـائج المتحصـل علیهــ) 1.645(اكبــر مـن الجدولیـة ) 3.404(المحسـوبة  tوبمـا أن القیمـة المطلقــة لــ 

أي هناك فروقا دالـة إحصـائیا، ولـیس ) α=0.05(اقل من ) Sig 2- tailed(لها داللة إحصائیة و ذلك أن قیمة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة قــدرها 

  .على المنافسة في القطاع اإلعالنإلستراتیجیة إحصائیا 

  على المنافسة في القطاع اإلبداع التكنولوجياستراتیجیة أثیر ت: سادسا

فهـــذا یـــدل  علـــى أن هنـــاك ارتبـــاط ســـلبي ضـــعیف جـــدا بـــین   r=-0.093بمـــا أن قیمـــة االرتبـــاط بیرســـون       

و المنافســة فــي القطــاع، اإلبــداع التكنولــوجي بــین اســتراتیجیة   جــدا المتغیــرین، أي  هنــاك عالقــة عكســیة ضــعیفة

إلعاقــــة دخــــول المنافســــین  اإلبــــداع التكنولــــوجيكلمــــا اعتمــــدت المؤسســــات القائمــــة علــــى اســــتراتیجیة  بحیــــث أنــــه

  . المحتملین كلما اثر ذلك بالتقلیل من شدة المنافسة في القطاع

و المنافســة قمنــا بتحلیــل  اإلبــداع التكنولــوجيوللتعــرف أكثــر علــى طبیعــة العالقــة التــي تــربط بــین اســتراتیجیة      

و المنافسـة فـي  اإلبـداع التكنولـوجيلعینتین مرتبطتین، و الختبار الداللة اإلحصائیة بین اسـتراتیجیة )  t(اختبار 

  :القطاع نضع الفرضیات التالیة

     H0 : على المنافسة في القطاع اإلبداع التكنولوجيال یوجد هناك تأثیر دال إحصائیا إلستراتیجیة.  

     H1 :على المنافسة في القطاع اإلبداع التكنولوجيستراتیجیة هناك تأثیر دال إحصائیا إل.  

  .1.645) = 0.05(الجدولیة بدرجة معنویة ) t(لدینا 

نقول أن النتائج المتحصـل علیهـا لهـا ) 1.645(اكبر من الجدولیة ) 2.01(المحسوبة  tوبما أن القیمة المطلقة لـ 

أي هنــاك فروقــا دالــة إحصــائیا، ولــیس ) α=0.05(اقــل مــن ) Sig 2- tailed(داللـة إحصــائیة و ذلــك أن قیمــة 

هنــاك تــأثیر دال  أيوعلیــه نــرفض فرضــیة العــدم ونقبــل الفرضــیة البدیلــة  %95فروقــا عائــدة للصــدفة بثقــة قــدرها 

  .على المنافسة في القطاع اإلبداع التكنولوجيإلستراتیجیة إحصائیا 

تــأثیر ســلبي علــى المنافســة فــي القطــاع حیــث كلمــا  بنــاءا علــى ماســبق یمكننــا القــول بــان عوائــق الــدخول لهــا     

ارتفعت عوائق الدخول الى القطاع اثر ذلك بالتقلیل من شدة المنافسـة فـي القطـاع، كمـا أن العوائـق القانونیـة هـي 

  .على شدة المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر تأثیرا األكثر
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  :الثالث  خالصة الفصل

ارعا لیصــل عــدد ـوا متســـنــه مــع ذلــك عــرف نمــأ إالتبــر ســوق خدمــة الهــاتف النقــال ســوقا فتیــا فــي الجزائــر، یع   

) جـازي ، نجمـة ، مـوبیلیس( ن ـود ثالثـة متعاملیــ، بوجـ2008رك نهایـة ـون مشتــملیـ 27من  أكثـر إلىن ـالمشتركی

ا أن قطـاع الهـاتف النقـال فـي الجزائـر ثم نجمة، كم حصة سوقیة تلیها موبیلیس بأكبرحیث تحتل جازي الصدارة 

  .یتمیز بحركیة المنافسة و اشتدادها بین المتعاملین الثالث

عوائـــق الـــدخول لتـــي یواجههـــا أي منـــافس محتمـــل تتمثـــل فـــي العوائـــق  ومـــن خـــالل نتـــائج االســـتبیان وجـــدنا أن   

ات و الخدمات المتمیزة التي ، و المنتجARPT" "سلطة الضبط للبرید و المواصالتالقانونیة من خالل قوانین 

باإلضـافة الـى تمتـع  یقدمها المتعاملون التي تزید من والء المشتركین مما یصـعب مـن تحـولهم الـى متعامـل آخـر،

علــى اســتراتیجیة اإلعــالن  المتعــاملین الــثالث بمزایــا مطلقــة فــي التكلفــة، وكــذلك اعتمــاد متعــاملي الهــاتف النقــال

  . إلعاقة دخول متعاملین جدد

ا أن عوائق الدخول لها تأثیر سلبي علـى المنافسـة فـي القطـاع حیـث كلمـا ارتفعـت عوائـق الـدخول الـى القطـاع كم

اثر ذلك بالتقلیل من شدة المنافسة في القطاع، كما أن العوائق القانونیة هي األكثر تأثیرا على شـدة المنافسـة فـي 

  .قطاع الهاتف النقال في الجزائر




