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  :الخاتمة العامة

 اإلشـكالیةعوائـق الـدخول علـى المنافسـة فـي القطـاع و انطالقـا مـن  تـأثیرتطرقنا من خالل هذا البحث الـى      

 قمنـا بتحلیـل الموضـوع الـى جوانبـه الرئیسـیة "عوائـق الـدخول علـى المنافسـة فـي القطـاع تـأثیرماهو  "المطروحة 

فسة في القطـاع فـي الفصـلین االول و الثـاني علـى التـوالي وفـي من خالل التطرق لكل من عوائق الدخول و المنا

  .عوائق الدخول على المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائر تأثیرالفصل الثالث تم التطرق الى 

  :النظري تم التوصل الى النتائج التالیة ففي الجانب     

ملها المؤسسات الراغبة فـي الـدخول دون ان تكـون تتح إضافیةأي تكلفة  أنهایمكن تعرف عوائق الدخول على  -

  .المؤسسات القائمة متحملة لها

عن المؤسسات الراغبة تنقسم عوائق الدخول الى عوائق هیكلیة ناتجة عن میزات تتمتع بها المؤسسات القائمة  -

الحجـم، السیاسـة  في الدخول و التي یمكن حصـرها فـي المیـزة المطلقـة فـي التكـالیف، تمییـز المنـتج ، اقتصـادیات

ـــة ـــنظم القطـــاع( الحكومی ، وكـــذلك عوائـــق دخـــول اســـتراتیجیة ناتجـــة عـــن اســـتراتیجیات تضـــعها ) القـــوانین التـــي ت

و كــذا  اإلعـالندخـول منافسـین جـدد و المتمثلــة فـي اسـتراتیجیة التسـعیر و اسـتراتیجیة  إلعاقـةالمؤسسـات القائمـة 

  .التكنولوجي اإلبداعاستراتیجیة 

تسـاهم فـي وضـع حـواجز الـدخول و  أنالتنافسیة التي تعتمدها المؤسسـة لمواجهـة المنافسـة  تیجیةلإلسترایمكن  -

  .المتمثلة في استراتیجیة تدنیة التكلفة و استراتیجیة التمییز و استراتیجیة التكامل الرأسي

تهدید : تتمثل في رىأخة ـــال تقتصر المنافسة على المواجهة المباشرة بین المؤسسات بل تتعدى الى قوى تنافسی-

ـــالقوى  ـــافس المحتمـــل و هـــذا مـــا یعـــرف ب ـــائن ، قـــوة مســـاومة المـــوردین، المن ـــة، قـــوة مســـاومة الزب المنتجـــات البدیل

  .التنافسیة الخمس لبورتر

التنـــافس بالوقـــت، التنـــافس بـــالجودة، التنـــافس : أهمهـــاتنـــافس ضـــمن مجـــاالت عدیـــدة ومـــن  أنیمكـــن للمؤسســـة  -

  .باألسعارولوجي، التنافس التكن بالتكلفة، التنافس

للمنافسة تتمثل في المنافسة الكاملـة كحالـة نظریـة و االحتكـار مـرورا باحتكـار القلـة و  أشكال أربعةیمكن تمییز -

  .المنافسة االحتكاریة

  :للجانب التطبیقي فقد تم التوصل الى النتائج التالیةبالنسبة  أما     

، حیث كـان عـدد المشـتركین سـنة  األخیرةوا كبیرا في الثماني سنوات عرف قطاع الهاتف النقال في الجزائر نم -

 313أي حوالي  2008ملیون مشترك عند نهایة  27مشترك فقط وارتفع هذا العدد الى  ألف 86: یقدر بـ 2000

  .من معدل النمو العالي أكثرمرة، أي معدل نمو سوق الهاتف النقال في الجزائر 

بحصـة سـوقیة تقـدر   "جـازي"التصـاالت الجزائـر  أوراسـكومین ثالثة متعاملین هـم سوق الهاتف النقال مقسم ب -

 "نجمـة "الوطنیة لالتصاالت  %28.50: بحصة سوقیة تقدر بـ  "موبیلیس "، اتصاالت الجزائر  %52.19: بـ

  .%19.31: بحصة سوقیة تقدر بـ

یبین ذلك تطور الطلـب علـى هـذه الخدمـة تتركز المنافسة في قطاع الهاتف النقال على خدمة الدفع المسبق و  -

  .المسبق و المؤجل من خالل مقارنة توزیع مشتركي الهاتف النقال بین الدفع
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تتمیز المنافسة في قطاع الهاتف النقال فـي الجزائـر بحركیـة كبیـرة و شـدتها بـین المتعـاملین الـثالث بـالرغم مـن  -

  .حداثة القطاع وقلة المنافسین فیه

لهاتف النقال عروضا متنوعة سواءا في خدمة الدفع المسبق و الدفع المؤجـل تسـتجیب لمختلـف یقدم متعاملي ا -

  .تفضیال المشتركین باختالف أذواقهم

 طأســــعار الخطــــو و تنوعــــت و انخفضــــت  تبفضــــل المنافســــة بــــین المتعــــاملین الــــثالث تحســــنت جــــودة الخــــدما -

  والمكالمات خاصة بعد دخول المتعامل الكویتي نجمة

وائق الدخول التي یواجها أي منافس محتمل تتمثل في العوائق القانونیة  من خالل قوانین سـلطة الضـبط ع أن -

و الخـدمات المتمیــزة التــي یقـدمها المتعــاملون الــثالث تزیـد مــن والء المشــتركین   "ARPT"للبریـد و المواصــالت 

مزایـا مطلقـة فـي التكلفـة، وكـذلك اعتمــاد الـى تمتـع المتعـاملین ب باإلضـافةممـا یصـعب تحـولهم الـى متعامـل آخـر، 

دخـــول متعـــاملین جـــدد الـــى ســـوق الهـــاتف النقـــال فـــي  إلعاقـــة اإلعـــالنمتعـــاملي الهـــاتف النقـــال علـــى اســـتراتیجیة 

  .الجزائر

الـى عـدم دخـول متعـاملین جــدد و بالتـالي التقلیـل مـن خطـر تهدیـد المنـافس المحتمــل،  أدتكـل هـذه العوائـق      

  .على ثالثة متعاملین فقطواقتصار المنافسة 

ن عوائـق الـدخول تسـاعد المؤسسـات القائمـة فـي التقلیـل أالقائلة بـ ةوهذا ما یثبت صحة الفرضی

  . من خطر تهدید المنافس المحتمل

هنــاك ارتبــاط عكســي قــوي بــین العوائــق القانونیـــة و  أنأشــارت النتــائج ومــن خــالل معامــل االرتبــاط بیرســـون  -

و المنافسـة فـي  األخـرىهناك ارتباط عكسي ضعیف جدا بین عوائـق الـدخول  أننما نجد المنافسة في القطاع، بی

  .سوق الهاتف النقال في الجزائر

قطــاع  علــى المنافســة فــي عوائــق الــدخول تــأثیر ن بــأوهــذا مــا یثبــت صــحة الفرضــیة القائلــة   

  .العوائق القانونیةتأثیر  الهاتف النقال في الجزائر تتمثل أساسا في 

أن هناك تأثیر دال إحصائیا لعوائق الدخول على المنافسة في قطـاع ) t(حت الدراسة ومن خالل اختبار أوض -

االرتبــاط بیرســون وجــد أن هنــاك ارتبــاط عكســي بــین  تالهــاتف النقــال فــي الجزائــر، كمــا انــه ومــن خــالل معــامال

مــا اثــر ذلــك بالتقلیــل مــن شــدة عوائــق الــدخول و المنافســة فــي القطــاع حیــث انــه كلمــا ارتفعــت عوائــق الــدخول كل

  .المنافسة في القطاع

  ن عوائق الدخول تقلل من شدة المنافسة في القطاعأوهذا ما یثبت صحة الفرضیة القائلة ب

وعمومــا یمكــن القــول بــان عوائــق الــدخول لهــا تــأثیر كبیــر علــى المنافســة فــي القطــاع مــن خــالل الحــد مــن دخــول 

كلما زاد عدد المؤسسات في القطاع كلمـا أدى ذلـك الـى اشـتداد المنافسـة مؤسسات جدیدة الى القطاع ، حیث انه 

، كمــا أن تــأثیر عوائــق الــدخول علــى المنافســة یتعلــق بمــدى ارتفاعهــا و فاعلیتهــا فــي الحــد مــن دخــول مؤسســات 

جدیـــدة،  باإلضـــافة الـــى أن عوائــــق الـــدخول تســـاعد المؤسســــات القائمـــة فـــي التقلیـــل مــــن خطـــر تهدیـــد المنــــافس 

  .تملالمح
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  : اتـــالتوصی

  :بناءا على النتائج المحصل علیها یمكن اقتراح التوصیات التالیة     

البــد مــن فــتح المجــال لالســتثمار فــي قطــاع الهــاتف النقــال بغیــة دخــول متعــاملین جــدد مــن خــالل إزالــة العوائــق  -

المنافسـة أكثـر ممـا یـؤدي الـى   الن بدخول متعاملین جدد تشـتد هالقانونیة من خالل إلغاء قانون منح الرخصة ألن

  .تحسن جودة الخدمات و تتنوع العروض مما یزید في تنافسیة القطاع

الخــدمات و الســعي الــى تمییــز منتوجــاتهم لكســب والء  أفضـلیجـب علــى المتعــاملین الــثالث العمــل علــى تقــدیم  -

مــنح رخصــة ( وائــق القانونیــة الع بإزالــةو  ألنــهووفــاء المشــتركین و هــذا یضــمن عــدم تحــولهم الــى متعامــل آخــر، 

  . فانه یتم دخول متعامل جدید الى القطاع) جدیدة

  آفاق البحث

موضـوع المـذكرة بمـا یتناسـب و اإلشـكالیة المطروحـة ، ونظـرا ألنـه یمكـن التوسـع فیـه أكثـر  لقد قمنا بمناقشة     

لدراسـات أخـرى نصـوغها  ندعو الباحثین لدراسته على عدة مستویات حیث یمكن تصور إشكالیات تكون موضـوع

  :كمایلي

  .تأثیر عوائق الدخول على تنافسیة القطاع -

  عالقة عوائق الدخول بهیكل السوق -

   تأثیر عوائق الدخول على تنافسیة المؤسسة -




