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   :ملخص
مؤسسات  قوى الخمسة للمنافسة على تنافسیةإن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على التأثیر الذي تمارسه ال

إلى أن شدة المنافسة في الصناعة  من خالل هذه الدراسة ة خدمة الهاتف النقال في الجزائر، وقد توصلناصناع
تأثیر بقیة  یبقىبینما  ،هي العامل الوحید الذي یؤثر على تنافسیة المؤسسات في صناعة خدمة الهاتف النقال

  .ضعیفا نسبیامحدودا جدا و  العوامل
 .عة ؛ المنافسة ؛ التنافسیة ؛ قطاع خدمة الهاتف النقالهیكل الصنا: المفتاحیةالكلمات 

  .jel: D4 ,D43 ,L8 ,L13 رموز
Abstract:   
The aim of this study is to determine the impact of the five forces of competition on the competitiveness of 
the mobile service companies in Algeria، In this study, we found that competition in the industry is the only 
factor affecting the competitiveness of enterprises in the mobile service industry while the impact of other 
factors remains very limited and relatively weak. 
 
Keywords: Industry Structure; Competition; Competitiveness; Mobile service sector. 
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  :مقدمة .1
شهد العالم وال یزال یشهد تحوالت وتطورات كبیرة في جمیـع المجـاالت خاصـة االقتصـادیة منهـا، وهـو مـا دفـع     

بالمؤسســـات المعاصـــرة بمختلـــف تخصصـــاتها إلــــى البحـــث عـــن المـــداخل اإلســــتراتیجیة التـــي تمكنهـــا مـــن تحلیــــل 
تعمل لتحلیـــل هیكـــل الصـــناعة نجـــد نمـــوذج ومواجهـــة هـــذه التطـــورات، ومـــن النمـــاذج واألســـالیب الحدیثـــة التـــي تســـ

"Porter"  نموذج القوى الخمسة للمنافسةب(لهیكل الصناعة أو ما یعرف .(  
أن هنـاك خمسـة قـوى أساسـیة تـؤثر علـى شـدة المنافسـة والصـراع مـن خـالل هـذا النمـوذج  "Porter"ویرى         

فكلما كانـت هـذه القـوى فـي صـالح المؤسسـة  بین المؤسسات األمر الذي ینعكس على ربحیة وتنافسیة المؤسسات،
  .قل الضغط أو التأثیر السلبي على درجة تنافسیة المؤسسة والعكس

     :البحثیة إشكالیة .1.1
ممــا ســبق تتضــح مشــكلة الدراســة فــي مــدى إمكانیــة تطبیــق نمــوذج القــوى الخمســة للمنافســة فــي صــناعة         

مــا هــي درجــة  :إشــكالیة الدراســة فــي الســؤال الرئیســي التــاليیمكــن صــیاغة  إذالهــاتف النقــال فــي الجزائــر،  خدمــة
                             تأثیر القوى الخمسة للمنافسة على تنافسیة مؤسسات صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر؟

  :البحثوأهداف أهمیة . 2.1
لمــدروس فــي حــد ذاتــه، إذ یعــد موضــوع إن األهمیــة التــي تكتســبها الدراســة مســتمدة مــن أهمیــة الموضــوع ا        

بصـــفة  "Porter"تحلیـــل هیكـــل الصـــناعة فـــي مختلـــف القطاعـــات االقتصـــادیة بصـــفة عامـــة، وباســـتخدام نمـــوذج 
ألنـــه یـــؤثر بطریقـــة مباشـــرة فـــي اختیـــار اإلســـتراتیجیة التنافســـیة ، خاصـــة مـــن المواضـــیع الهامـــة فـــي الوقـــت الـــراهن

  .بالنسبة للمؤسسات ىالمثل

لهیكـــل الصـــناعة فـــي صـــناعة خدمـــة  "Porter"نهـــدف مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة إلـــى تطبیـــق نمـــوذج كمـــا         
 صــناعة فــي االقتصــاد الــوطني، والــذي یعتبــر قطاعــاال هــذه الهــاتف النقــال فــي الجزائــر، إضــافة إلــى تبیــان مكانــة

  .نسبیاإستراتیجیا رغم حداثة نشأته  هاما و
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  فسیة المؤسسة اإلقتصادیةوتنا "Porter"طار النظري لنموذج اإل .2
 )نموذج القوى الخمسة للمنافسة(لهیكل الصناعة  "porter"نموذج  1.2

 بالـدول الصـناعة لهیكـل تحلیلـه إطـار فـي للمؤسسـة التنافسـیة البیئـة تـأثیر دراسـته ضـمن Porter"" قـدم        
 ضـمن وربحیتهـا لجاذبیتها المحددة  فیها الفاعلة المنافسة وقوى المختلفة النشاط هیكلیا لقطاعات المتقدمة تحلیال

 الـذي األول العامـل أن علـى التحلیـل هـذا خـالل مـن یؤكـد إذ ،"Porter"لــــ  قوى المنافسة بنموذج یعرف أصبح ما
التـي  )L’Attrait Du Secteur(القطـاع  هـذا فـي جاذبیـة معـین یتمثـل قطـاع ضـمن مـا مردودیـة مؤسسـة یحـدد

النســــبیة لمؤسســــة مــــا إزاء  لــــه، وأن العامــــل الثــــاني هــــو الوضــــعیة التنافســــیةیصــــنعها تجــــاذب قــــوى المنافســــة بداخ
  .1منافسیها
أن هناك خمسة قوى أساسیة تؤثر علـى شـدة المنافسـة والصـراع بـین المؤسسـات، وبالتـالي  "Porter"ویرى        

  :وهو ما یوضحه الشكل التالي التأثیر على تنافسیة وأرباح المؤسسات المعنیة وأدائها،
   "Porter" نموذج القوى الخمس لــــ ):01(لشكل ا

  
Source: Michael Porter، Les Choix Stratégiques Et Concurrence، Economica، Paris، France، 1986، 
P04. 
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  :ایليالذي یوضح نموذج القوى الخمسة للمنافسة یمكن مالحظة م) 01(من القراءة األولیة للشكل 
 نتهدید الداخلین المحتملی 1.1.2
ال یقتصــر تحلیــل الصــناعة فقــط علــى تحلیــل المجموعــة الحالیــة مــن المنافســین وكیفیــة تحقیــق میــزة تنافســیة       

عـنهم، بــل األهـم مــن ذلـك هــو توجیـه االهتمــام نحــو الـداخلین الجــدد والـذین ال یمكــن تجـاهلهم، حیــث أن الــداخلین 
 علـى الحصـول فـي مـنهم رغبـة ، وهـذا2اقتحام السوق معتمـدین علـى قـدراتهم الجدیـدةالجدد تكون لدیهم الرغبة في 

تكـالیف  ارتفـاع أو العـرض، أسـعار كتخفـیض النشـاط مردودیة قطـاع في تأثیرهم ذلك عن ینتج مما حصة سوقیة،
لـى العوائـق ویتوقف هـذا التهدیـد ع، في اإلنتاج انخفاض عنه ینجم الذي الشيء القطاع، في المتواجدة المؤسسات

الموجـودة أمــام دخــول المنافسـین الجــدد فــي الصـناعة، كمــا یعتمــد كـذلك علــى ردود الفعــل المتوقعـة مــن المنافســین 
  : 4تشكل عوائق دخول إلى قطاع معین وهي كالتاليوهناك عدة عوامل یمكن أن ، 3الحالیین إزاء المنافسین

 طریـق عـن الوحدویـة التكلفـة خفـض علـى لالعمـ هـو السـلمیة االقتصـادیات هـدف إن: السـلم اقتصـادیات  .أ 
 .للقطاع الجدد الداخلین أماما حاجز  یشكل مما كبیرة، بكمیات اإلنتاج

 المتواجدة، المؤسسات لمنتجات القطاع زبائن ووفاء والء یواجهون للقطاع الجدد الداخلون: المنتجات تمییز   .ب 
 كسـب محاولـة إلى الجدد بالداخلین یدفعما س وهو وسمعتها، المؤسسة عالمة بفضل ثقتهم علىت حاز  ألنها
 .بدورهم الثقة

 تحتـاج مصـاریف كلهـا والتطـویر والبحـث اإلشـهار ومصـاریف االنطـالق تكلفـة إن: المـال رأس إلـى الحاجـة  .ج 
 بنتائجها، كـل التنبؤ عدم بحكم كبیرة مخاطر على تنطوي ألنها المنافسة، في للدخول معتبرة مالیة موارد إلى
 .في القطاع المتواجدة للمؤسسات امتیازا یعطي كما الدخول تنوي التي المؤسسات أمام حاجزا یعتبر هذا

 منتـوج إلـى المنافسـین منتـوج مـن تحولـه نتیجـة الزبـون یتحملهـا التـي اآلنیـة التكـالیف هـي: التحویـل تكـالیف  .د 
 ،والملحقـة لجدیـدةا التجهیـزات تكـالیف العاملـة، الیـد تأهیـل تكـالیف :التحویـل تكـالیف وتشـمل، الجدیـد الـداخل

 .للمنتج الجدیدة التصمیمات واختیار بالزمن لتأهیل المتعلقة التكالیف
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 حاجزا یعتبر ذاته حد في وهذا منتجاته، تسویق هو اقتصادي نشاط أي هدف إن :التوزیع قنوات إلى النفاذ  .ه 
 ممـا بالقطـاع، واجـدةالمت المؤسسـات طرف استغاللها من تم قد التوزیع ومنافذ قنوات أن على اعتبار للدخول
 .منتجاتها تصریف بقبول القنوات الجدیدة إقناع المؤسسات من یتطلب

 فـي للـدخول حـواجز تشـكل أن الحكومـة تسـتطیع والتشـریعات للقـوانین سـنها خـالل مـن: الحكومیـة السیاسـة  .و 
 مـن المحـیط لحمایـة متقدمـة تكنولوجیـا اسـتعمال تفـرض كـأن الجدیـدة، المؤسسـات أمـام معـین نشـاط قطـاع

 .مكلفة جدیدة استثمارات یتطلب وهذا التلوث،
  القوة التفاوضیة للموردین والعمالء 2.1.2

ویقصـــد بعبـــارة القـــوة التفاوضـــیة للمـــوردین والعمـــالء بـــأن هنـــاك تهدیـــدا مفروضـــا علـــى القطـــاع مـــن خـــالل         
  .االستخدام المتزاید للقوة من جانب هذین الطرفین

  :القوة التفاوضیة للموردین  .أ 
، ویتمتـع المـوردون بقـوة تفاوضـیة كبیـرة ومـؤثرة فـي 5و ما توصف أحیانـا بالقـدرة التفاوضـیة لسـوق المـدخالتأ     

  :الحاالت التالیة
 فكلما كان عدد الموردین محدودا، كلما ازدادت قدرتهم على فرض األسـعار التـي یریـدونها، إضـافة إلـى: العدد 

ن لـــم تكـــن تلقـــى قبــوال كبیـــرا مـــن قبـــل المؤسســـة إرغــام المؤسســـة علـــى القبـــول بنــوع معـــین مـــن الســـلع،  حتــى وإ
   المشتریة؛

 فــي حالــة محدودیــة عــدد البــدائل الخاصــة بســـلعة : مــدى تــوفر بــدائل للمنتجــات المقدمــة مــن طــرف المـــوردین
  فإن المؤسسة تضطر إلى القبول بالمنتجات المعروضة علیها؛  واحدة،

  مدى مساهمة الموردین في تقدیم خدمة جیدة؛  
  مساهمة الموردین في تكلفة المنتج بالنسبة للصناعة؛ درجة  
 هــذه األهمیــة تتحــدد بمبلـغ األربــاح المحققــة نتیجــة تعاملــه مــع هــذه الصــناعة، : أهمیـة الصــناعة بالنســبة للمــورد

بحیث أنه كلما الحظ المورد أن أرباحه نتیجة التعامل مع هذه المؤسسة مرتفعة فإنه یتشـجع أكثـر فـي التعامـل 
  ؛ 6ثر قصد الحفاظ على هذا المستوى من الربح أو رفعه إلى مستوى أعلىبصورة أك
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  )المشترین(القوة التفاوضیة للعمالء   .ب 
 القطـاع علـى القـوة التفاوضـیة للعمـالء تهدیـداتمثـل و  أو مـا تعـرف أیضـا بالقـدرة التفاوضـیة لسـوق النـواتج       

 الممتـازة، والجـودة الخـدمات المفاوضـة علـى مـع منخفضـة أسـعار فـرض إلـى عادة یسعون الزبائن إلى أن بالنظر
 تـأثیرا القـوى أكثـر مـن تكـون الزبائن التفاوضیة قد قوة أن ، كما7وجاذبیته مردودیته على سلبا سیؤثر الذي الشيء
  .التنافسیة المیزة على

قـوة التفاوضـیة التفاوضـیة للمـوردین هـي نفسـها التـي تحكـم ال القـوة تحكـم یمكـن القـول بـأن العوامـل التـيو         
  .للعمالء، إال أن هذه العوامل تعمل بالعكس مع القوتین

  خطر المنتجات البدیلة 3.1.2
تتمثل المنتجات البدیلة في تلك المنتجات التي تقدمها المؤسسـات األخـرى والتـي یمكـن أن تفـي باحتیاجـات        

، وللمنتجــات البدیلــة تــأثیر 8لمؤسســةالمســتهلكین بأســلوب أو بطریقــة تشــبه تمامــا األســلوب الــذي تفــي بــه منتجــات ا
كبیــر علـــى سیاســـة منتجـــات المؤسســـة وهـــذا مـــن ناحیــة النوعیـــة؛ الســـعر؛ التكلفـــة وهـــامش الـــربح، إن تحلیـــل ذلـــك 

  : 9ومعرفته یتم من خالل القیام بما یلي
 معرفة المنتجات التي تقوم بإشباع نفس الحاجات ولكنها تتطلب استعمال تكنولوجیات مغایرة؛  
 لعالقات من خالل النسب المالئمة بین السعر والتكالیف بالنسبة لمنتجات القطاع؛تحلیل ا  
 القیام بتقدیر تطور نسب المالئمة على تحسن المنتجات اإلحاللیة.  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وجــود بــدائل قویــة تعــد تهدیــدا تنافســیا كبیــرا، وهــو مــا یشــكل كــذلك قیــودا علــى الســعر      
وبالتــالي علـــى أرباحهـــا، أمـــا إذا كانــت منتجـــات المؤسســـة لـــیس لهــا إال بـــدائل قویـــة قلیلـــة الــذي تفرضـــه المؤسســـة 

، فهنــا تتهیــأ الفرصــة أمــام المؤسسـة لرفــع األســعار وجنــي أربــاح )بمعنـى أن البــدائل تشــكل عامــل تنافســي ضـعیف(
ربـاح بانخفـاض ویتحـدد خطـر منتجـات اإلحـالل مـن جـانبین مختلفـین فقـد تهـددها مـن ناحیـة تخفـیض األ10إضـافیة

مــا مــن جانــب الــزوال المحتمــل لســوق المنــتج األصــلي، وهــو مــا یوضــحه  معــدالت بیعهــا والتــأثیر علــى أســعارها، وإ
 :الشكل التالي
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  تهدید منتجات اإلحالل: )02(الشكل 

تنافسیة المؤسسة وتحوالت المحیط، جامعة بسكرة ، : الدوليدراجي زینات ونعیمة غالب، العوامل التنافسیة في التسویق، الملتقى : المصدر
  .95، ص2002أكتوبر  30 - 29: الجزائر، خالل الفترة

   شدة المنافسة في الصناعة 4.1.2

إن طبیعـــة المؤسســـات الحاضـــرة فـــي الســـوق وتوجهاتهـــا تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي تحدیـــد شـــدة المنافســـة داخـــل       
دما یكـون معـدل نمـو السـوق ضـعیفا لـذا تتجـه هـذه المؤسسـات إلـى زیـادة القـــطاع، وتزداد هذه الشـدة خصوصـا عنـ

حصصها السوقیة على حساب بعضها البعض اعتمادا على حرب األسـعار؛ اإلشـهار؛ إطـالق المنتجـات الجدیـدة 
  : 12أن شدة المنافسة مرتبطة بعوامل عدة هي كالتالي "Porter" ویرى، 11وتحسین الخدمات

متاحـة أمـام المؤسســات لتحسـین نتائجهـا مــن  الصـناعة تنمـو بشــدة فـإن هنـاك فرصــإذا كانــت ا: نمـو الصـناعة  .أ 
 مسـایرة النمـو المتزایـد، وهــذا مـن خـالل اسـتعمالها لكامـل مواردهــا المادیـة والبشـریة للتوسـع فـي الصــناعة، أجـل

 وعلى العكس من ذلك إذا كان معدل نمو الصناعة ضعیف سـیحول المنافسـة إلـى معركـة حـول حصـة السـوق
 .بین المتنافسین

تلعــب التكــالیف الثابتــة دورا كبیــرا فــي قطــاع النشــاط، فعنــدما تكــون التكــالیف الثابتــة عالیــة : التكــالیف الثابتــة  .ب 
على المؤسسات من أجل استغالل طاقتها القصـوى، ممـا ینجـر عنـه تخفـیض األسـعار، ألن  فإنها تولد ضغطا

  .ل نسبة كبیرة من طاقتها الكاملةالتعادل یحتم على المؤسسة استعما الوصول إلى نقطة
یعتبر تمییز المنتج من أكثر العوامل أهمیة عنـد تحدیـد شـدة المنافسـة بـین المنافسـین، ولكـن : تمییز المنتجات  .ج 

المؤسسة أحیانا أن هناك بعض المنتجـات أو الخـدمات ال یمكـن تمییزهـا والتـي یـرى فیهـا المسـتهلك  ما یواجهه
هــا، وفــي هــذه الحالـة ال تســتطیع أي مؤسســة اإلّدعــاء بــأن منتجهــا هــو األفضــل، متقاربــة جــدا فیمــا بین منتجـات

 قــد ال یجــد عوامــل كثیــرة یبنــيو فالمســتهلك عنــدما یبــدأ فــي المفاضــلة بــین البــدائل المتاحــة أمامــه فــي الســوق 

 اخلطر املزدوج للمنتجات البديلة

 اخلطر احملتمل لزوال السوق حتديد اإلمكانات: اخلطر احلايل 
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ي علیهـــا قـــراره للشـــراء، ومـــن ثـــم یعتمـــد علـــى الســـعر وهـــذا مـــا یولـــد حربـــا ســـعریة بـــین المؤسســـات المتنافســـة فـــ
   .السوق

الناحیـة االقتصـادیة  مـن مكلفـا األمـر كـان ربمـا كبیـرة، الخـروج عوائـق تكـون عنـدما :عوائـق الخـروج عالیـة  .د 
 تسـتمر أن الشـركات نجـد وبالتـالي المنافسـة، من وتخرج المؤسسة تتوقف أن حتى العاطفیة واإلستراتیجیة، أو

  .13الربح من یرالكث علیها یدر ال أن ذلك تعتقد كانت حتى ولو في التنافس،
وكنتیجة یمكن أن نقول أنه كلما زاد عدد المؤسسات التي تنشط فـي القطـاع، كلمـا ازدادت شـــــدة المنافسـة         

والعكــس صــحیح، هــذا باإلضــافة إلــى مــدى تشــابه قــدرات ومكانــة المؤسســات فــي الســوق، حیــث كلمــا ازداد تشــابه 
عامل آخر ترتبط به شدة المنافسة، ویتمثـل فـي معـدل نمـو الطلـب اإلمكانات كلما ارتفع الضغط التنافسي، وهناك 

حیث یرتبطـان سـلبیا، ففـي حالـة نمـو الطلـب بـوتیرة معتبـرة فكـل المؤسسـات بإمكانهـا تنمیـة رقـم أعمالهـا رغـم ثبـات 
حصـــتها الســـوقیة، والعكـــس فـــي حالـــة عـــدم نمـــو الطلـــب فالوســـیلة الوحیـــدة لتنمیـــة رقـــم األعمـــال هـــي البـــــحث عـــن 

ص السوقیة للمنافسین، وهذا مـا یزیـد مـن الضـغط التنافسـي وشـدة المنافسـة بـین المؤسسـات التـي تنشـط فـي الحص
  .نفس القطاع

  والمفاهیم المرتبطة بهاالمؤسسة تنافسیة  2.2
أصبح مصطلح التنافسیة یشكل حلقـة أساسـیة لـدى المفكـرین االقتصـادیین والمختصـین فـي إدارة األعمـال         

ســـنحاول التطــــرق إلـــى مفهــــوم  ، وكانــــت مؤسســـات عالمیــــة أو مؤسســـات صـــغیرة ومتوســــطة والمؤسســـات، ســـواء
  .وأقسامها ومؤشرات قیاسها التنافسیة

  : مفهوم تنافسیة المؤسسة 1.2.2
 وجهات نظـر وتجربـة الممارسـین اختالف إلى ذلك یعود و ،دقیق لمصطلح التنافسیة مفهوم تقدیم یصعب       

  .دقة ووضوحا تعریف أكثر تعریفات مختلفة لنخلص إلىالمیدان، وسنحاول أن نستعرض  في
ف فریــد النجــار التنافســیة علــى أنهــا        القــدرة علــى الصــمود أمــا المنافســین بغــرض تحقیــق األهــداف مــن : "عــرّ

، أي أن التنافســیة هــي قــدرة المؤسســة علــى البقــاء فــي القطــاع 14"الربحیــة ونمــو واســتمرار وتوســع وابتكــار وتجدیــد
  .منافسین مع تحقیق أهم أهدافها أال وهو األرباحومواجهة ال
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بینمــا نجــد أن تقریــر التنافســیة العالمیــة الــذي یصــدر عــن المعهــد الــدولي إلدارة التنمیــة فــي سویســرا قــد عــرف      
  ".قدرة الدولة أو المؤسسة على تولید ثروة أكبر من منافسیها في األسواق العالمیة: "التنافسیة بأنها

تقــدیم منــتج ذو جــودة عالیــة وســعر مقبــول للزبــائن، وأداء عــالي للمؤسســة "تنافســیة كــذلك علــى أنهــا وتعــرف ال     
وعلیـه فـیمكن أن نقـول ، 15"في السوق مقارنة بالمنافسین وهذا بتقـدیر واحتسـاب الحصـة السـوقیة النسـبیة للمؤسسـة

أن مصـدر هـذا التفـوق هـو امـتالك عن مؤسسة أنها تنافسـیة إذا اسـتطاعت خلـق قیمـة متفوقـة مقارنـة بمنافسـیها، و 
  .تمیزها عن منافسیهاالمؤسسة لمزایا تنافسیة

ونستشــف مــن التعریفــات الســابقة للتنافســیة أنهــا تعنــي كــل شــيء إیجــابي یســمح للمؤسســة باكتســاب حصــة         
 دتجتهـ حیـث األبعـاد، متعـدد التنافسـیة فـي السـوق مـن جهـة، وتحقیـق أربـاح مـن جهـة أخـرى، كمـا أن مفهـوم

 فـي التفكیـر إلـى تـدفع ذهنیـة حالـة فالتنافسیة السوق، في مستمر تنافسي موقع احتالل قصد في تحقیقه المؤسسة
  .ممكنة فترة أطول السوق في موقعها وتطوِّر تحافظ المؤسسة التي تجعل الكیفیة
  :أنواع التنافسیة 2.2.2

  :وتنقسم إلى مایلي :الموضوع معیار التنافسیة حسب  .أ 
 لكنـه لـیس كـاف و كثیـرًا مـا یعتمـد علــى  ،تبـر تنافسـیة المنـتج شـرطا الزمـًا لتنافســیة المؤسسـةتع :تنافسـیة المنـتج

باعتبــار أن هنــاك معــاییر  ،و بعــد ذلــك أمــرًا غیــر صــحیحاً  ،ســعر التكلفــة كمعیــار وحیــد لتقــویم تنافســیة منــتج معــین
  .أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة و خدمات ما بعد البیع

 حیـث ال یـتم حســابها مـن الناحیــة  ،یــتم تقویمهـا علـى أســاس أشـمل مــن تلـك المتعلقـة بــالمنتج :تنافسـیة المؤسسـة
فـي حـین یـتم التقـویم المـالي للمنـتج باالسـتناد إلـى الهـامش الـذي ینتجـه هــذا  ،المالیـة فـي نفـس المسـتوى مـن النتـائج

نتجــــات مــــن جهــــة األعبــــاء أمــــا تنافســــیة المؤسســــة یــــتم تقویمهــــا آخــــذین بعــــین االعتبــــار هــــوامش كــــل الم ،األخیــــر
  .اإلجمالیة

  :وتنقسم إلى مایلي :الزمن حسب معیارالتنافسیة   .ب 
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 غیـر أنـه یجـب أال  ،تعتمد هذه التنافسیة على النتائج اإلیجابیة المحققة خـالل دورة محاسـبیة :ةیالتنافسیة اللحظ
علـــت المؤسســـة فـــي أو عـــن ظـــروف ج ،لكونهـــا قـــد تـــنجم عـــن فرصـــة عـــابرة فـــي الســـوق ،نتفـــاءل بـــأن هـــذه النتـــائج

  .قد ال تكون كذلك في المدى الطویل  فالنتائج اإلیجابیة في المدى القصیر ،وضعیة احتكاریة
 حیــث أن هــذه األخیــرة  ،یبــین اســتطالع الـرأي أن القــدرة التنافســیة تســتند إلــى مجموعـة معــاییر  :القـدرة التنافســیة

و یبقــى  ،ألنــه یوضـح جانبـا مــن القـدرة التنافسـیة ،يفكـل معیــار یعتبـر ضـرور  ،تربطهـا عالقـات متداخلـة فیمــا بینهـا
و علـــى خـــالف التنافســـیة اللحظیـــة فـــإن القــــدرة ، و لكنـــه ال یكفـــي بمفـــرده ،المؤسســـة صـــامدة فـــي بیئـــة مضـــطربة

  .و بنظرة طویلة المدى من خالل عدة دورات استغالل ،التنافسیة تختص بالفرص المستقبلیة
  : مؤشرات قیاس التنافسیة 3.2.2
  :16یمكن معرفة وقیاس تنافسیة المؤسسة من خالل العدید من المؤشرات نذكرها ملخصة فیما یلي      

وتعـــد المؤسســـة تنافســـیة إذا اســـتطاعت زیـــادة حصـــتها الســـوقیة والحفـــاظ علیهـــا فـــي ظـــل : الحصـــة الســـوقیة  .أ 
ل حسـاب الحصـة المنافسة الشرسة، وتتحدد مكانتها من خالل مقارنة أدائها الفعلي بـأداء المنافسـین، مـن خـال

  .السوقیة النسبیة، وهي النسبة بین حصة سوق المؤسسة وحصة المنافس األحسن أداء
تعـد المؤسسـة تنافسـیة إذا اسـتطاعت أن ترفـع مـن إنتاجیـة عوامـل اإلنتـاج، : اإلنتاجیة الكلیـة لعوامـل اإلنتـاج  .ب 

  .الحجم نتیجة لتغییر التقنیة وتحرك دالة التكلفة نحو األسفل أو تحقیق وفورات في
تعتبر التكلفة مؤشرا مهما فـي فـرع نشـاط المنتجـات المتجانسـة، إذا لـم یكـن ضـعفها : تكلفة اإلنتاج المتوسطة  .ج 

علـى حسـاب الربحیـة المسـتقبلیة للمؤسسـة، هـذا مـا یـؤدي إلـى اسـتعمال تكلفـة وحـدة العمـل بـدیال عنـدما تكــون 
  .17تناقص مثل هذه الوضعیة في البیئة الحالیةالید العاملة مشكلة لجزء كبیر من التكلفة اإلجمالیة، رغم 

تشـــكل الربحیـــة مؤشـــرا كافیـــا علـــى التنافســـیة الحالیـــة، وكـــذلك تشـــكل الحصـــة الســـوقیة مؤشـــرا علـــى : الربحیـــة  .د 
 التنافسیة إذا كان المشروع یعظم أرباحه، أي أنه ال یتنازل عن الربح لمجرد غرضه فـي رفـع حصـته السـوقیة،

فــي سـوق یتجـه هــو ذاتـه نحــو التراجـع، وبـذلك فــإن تنافسـینها الحالیــة لـن تكــون  ولكـن یمكـن أن تكــون تنافسـیة
 .ضامنة لربحیتها المستقبلیة
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  تأثیر القوى الخمسة للمنافسة على تنافسیة مؤسسات صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر .3
صـناعة خدمـة الهـاتف  سنحاول من خالل هذا المحور دراسة تأثیر هیكـل الصـناعة علـى تنافسـیة مؤسسـات      

مـن أهـم الوسـائل التـي تسـتعمل لتحلیـل تنافسـیة الصـناعات المختلفـة،  ""Porterالنقال في الجزائر، ویعتبر نموذج 
إذ أنه یسمح بتحدید الضغط الذي تمارسه وأثر قوى المنافسة الخمس المحـددة للنمـوذج علـى تنافسـیة المؤسسـات، 

المتعلقة بصناعة خدمة الهاتف النقـال وتأثیرهـا علـى تنافسـیة المؤسسـات فـي  لمعرفة تأثیر العوامل الهیكلیةوعلیه ف
  :وذلك من خالل تطبیقه على النحو التاليPorter" " الصناعة، فإنه یمكن االعتماد على نموذج

  لقوى المنافسة الخمسة في صناعة خدمة الهاتف النقال  "Porter" نموذج ):03(الشكل 

 
  .من إعداد الباحث: المصدر

 

  :شدة النافسة يف الصناعة
  مؤسسةMobilis 
  مؤسسةDjezzy  
  مؤسسةOoredoo  

  :القوة التفاوضية للعمالء
 وناملشترون النهائي 

 القوة التفاوضية للموردين:
 Alcatel 
 Ericsson 
 Siemens 
 Zte 
 Huawei 
  موردي البطاقات 

  :ديد املنتجات البديلة
  اهلاتف الثابت  
  االتصاالت عرب الساتلVSAT  
  الساتل العام للمكاملات الشخصية)GMPCS(  

  االتصال عرب اإلنترنت  

  :ديد الوافدين احملتمل دخوهلم
 املؤسسات املتأهلة للرخصة الثالثة  
  مؤسسات النقال غري املتواجدة يف السوق  
  االتصال عرب االنترنت 

  :الدولــــــة
  اإلعالم. ت .وزارة الربيد  
  سلطة الضبطARPT  
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  :والذي یوضح نموذج القوى الخمس للمنافسة یمكن مالحظة مایلي) 04(من القراءة األولیة للشكل 

  :تهدید الوافدین المحتمل دخولهم 1.3
یعــد تــدخل الدولــة مــن أبــرز وأهــم العوامــل التــي تقــف دون دخــول وافــدین جــددا إلــى صــناعة خدمــة الهــاتف        

ن  الدولــة الجزائریــة تفــرض علــى الــراغبین فــي الــدخول إلــى الســوق الجزائــري الحصــول علــى رخصــة النقــال، إذ أ
ألجل مزاولة النشاط، األمر الذي یحد من تهدید الوافدین، لكـن وغـم ذلـك فقطـاع الهـاتف النقـال یعتبـر قطاعـا فتیـا 

عــدد الســكان ممــا قــد یغــري ویتمیــز بــوتیرة نمــو عالیــة خاصــة فــي ظــل تحســن مؤشــرات االقتصــاد الــوطني وتزایــد 
العدیــد مــن المؤسســات بالــدخول إلــى الصــناعة، وال شــك أن دخــول متعامــل أو متعــاملین جــددا إلــى الصــناعة مــن 

  .     شأنه أن یؤثر على مردودیة المؤسسات الناشطة في الصناعة وبالتالي التأثیر على تنافسیتها
  الهاتف النقال في الجزائرالمؤسسات المحتمل دخولها لصناعة خدمة  ):01(الجدول 
  بلد المؤسسة  المؤسسة  الترتیب

1  TURCKCEL  تركیا  

2  MTN  جنوب إفریقیا  

3  INVEST HOLDING  لبنان  

4  ORANGE  فرنسا  

5  TELEFONICA MOVILES  إسبانیا  

6  MAROC TELECOM  المغرب  

7  MSI CELLULAR  هولندا  

8  NVEST DEUTSH ألمانیا  

9  MTC TELECOM الكویت  

Source: ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la troisième licence de téléphonie mobile 
de norme GSM, 2004, P P07,08. 
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وتجـــدر اإلشـــارة مـــن أن بعـــض المؤسســـات العمالقـــة قـــد أبـــدت اهتمامـــا واضـــحا لـــدخول المنافســـة أو علـــى األقـــل 
رتقــاء بمســتوى هــذا التعــاون إلــى شــراكة إســتراتیجیة علــى األمــد البعیــد، ثــم اال Mobilisمســاعدة المتعامــل الــوطني 
  .الفرنسیة  FranceTELECOMومن بین هذه المؤسسات 

  شدة المنافسة في الصناعة  2.3
بالنســـبة للشـــدة المنافســـة فـــي قطـــاع خدمـــة الهـــاتف النقـــال فإنـــه یالحـــظ مـــن انفتـــاح القطـــاع علـــى المنافســـة       

، بقیة كثافة هذه األخیرة منخفضة حیث أن القطـاع یشـكله ثـالث متعـاملین فقـط، األمـر 2000-03بموجب القانون 
  :الذي خدم المزایا التنافسیة للمؤسسات وهو ما تعكسه الخصائص الهیكلیة التالیة

  :قلة عدد المتنافسین  1.2.3
الجزائریــة هــي منافســة إن وجــود قطــاع قــائم علــى ثــالث متعــاملین یــدل علــى أن شــكل المنافســة فــي الســوق       

  الریــادة مـن حیـث أكبـر عــدد مـن المشـتركین، أمـا المركــز الثـاني فتحتلـه مؤسسـة Djezzyالقلـة، وتحتـل مؤسسـة 
Mobilis  التابعة التصاالت الجزائـر لتنـافس علـى الطبقـة المتوسـطة والقمـة، وتلیهمـا فیمـا بعـد مؤسسـةOoredoo ،

ین المؤسســات العاملــة فــي القطــاع وردود فعــل تتابعیــه ســواء بالنســبة األمــر الــذي نــتج عنــه عــدة تــأثیرات متبادلــة بــ
إلـــى الصـــناعة نجـــد أن أســـعار  Ooredooللقـــرارات الســـعریة أو العـــروض الترقویـــة المقدمـــة، فبعـــد دخـــول مؤسســـة 

صــدار المكالمــات  %50، كمــا انخفضــت رســوم المكالمــات بنســبة %70شــراء الخطــوط الهاتفیــة انخفضــن بنســبة  وإ
  .%80بنسبة الدولیة  

   :درجة نمو الصناعة 2.2.3
مـــازال قطـــاع الهـــاتف النقـــال الجزائـــري یشــــهد نمـــوا ســـریعا جـــدا وهـــو مــــا یعكســـه التطـــور الســـریع فـــي عــــدد       

مشــترك، كمــا أن رقــم األعمــال المحقــق فــي قطــاع  643 227 43إلــى  2015المشــتركین والــذي وصــل فــي نهایــة 
 2004بعـد أن كـان سـنة  2015ملیـار دج سـنة  340.3وصـل إلـى الهاتف النقال حقـق هـو اآلخـر قفـزة نوعیـة حیـث 

 2004بعـد أن كانـت سـنة  %109.62إلـى  2015ملیـار دج، كمـا أن نسـبة الكثافـة الهاتفیـة وصـلت سـنة  76یقدر بــ 
 .، والجدول التالي یوضح تطور رقم أعمال قطاع الهاتف النقال مقارنة بالهاتف الثابت%14.59حوالي 
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  تطور رقم أعمال صناعة خدمة الهاتف النقال والهاتف الثابت في الجزائر: )02(الجدول  
  ملیار دینار: الوحدة

  السنوات

20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
08

  20
09

  20
10

  20
11

  20
12

  20
13

  20
14

  20
15

  

  رقم أعمال الهاتف النقال

76  11
9.4

  16
0.5

  19
1.5

  21
4.8

3
  22

2.1
  22

2.5
8

  24
6.0

8
  27

4.5
4

  29
9.8

  32
4.2

8
  34

0.3
  

  رقم أعمال الهاتف الثابت

78  10
4.0

  81
.8

  64
.6

  62
.20

  58
.0

  61
.0

  65
.8

  70
.0

  73
.4

  81
.7

  93
.0

  

  الباحث من إعداد :المصدر

الـذي یوضــح تطـور رقـم األعمـال فـي صــناعة خدمـة الهـاتف النقـال والهـاتف الثابــت، ) 02(مـن الجـدول رقـم       
  :وانطالقا من الشكل البیاني السابق یمكن مالحظة التالي

نجــد أنــه تــراوح بــین النمــو تــارة وبــین التذبــذب تــارة أخــرى، فــأعلى رقـــم  الهــاتف الثابــتبالنســبة لــرقم أعمــال       
، لیعـاود 2004ملیـار دینـار سـنة  78ملیـار دج بعـد أن قـدر بــــ  104بـــ  2005أعمال حققه الهاتف الثابت كان سنة 

فاســحا المجـــال للهــاتف النقــال والمزایـــا  2015نــار ســنة ملیـــار دی 93االنخفــاض فــي الســنوات الالحقـــة لیصــل إلــى 
  .     العدیة والمتنوعة التي یقدما

فقــد شــهد تطــورا مــذهال وســریعا وهــو مــا یعكــس النمــو الســریع الهــاتف النقــال أمــا رقــم أعمــال صــناعة خدمــة       
ملیـار دینـار نهایـة سـنة  76الذي تشهده هذه الصناعة، فبعد أن كان رقم أعمال صناعة الهـاتف النقـال ال تتجـاوز 

مـرات وبنسـبة نمـو تقـدر  04ملیـار دینـار أي أنـه تضـاعف بحـوالي  340.3حـوالي  2015نجد أنـه بلـغ نهایـة  2004
ــــ  ، ویعـــود ســـبب التطـــور المـــذهل فـــي رقـــم األعمـــال إلـــى جـــودة وتنـــوع الخـــدمات المقدمـــة مـــن طـــرف %347.36بـــ

الحاصل فـي أنمـاط المسـتهلك الجزائـر الـذي أصـبح یفضـل الهـاتف المتعاملین في الصناعة، باإلضافة إلى التغیر 
  :النقال على الثابت ویرجع ذلك أساسا إلى مایلي
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  أن الهواتف الثابتة تحد من حریـة االتصـاالت بسـبب ضـرورة أن یكـون المـتكلم قربهـا طـوال فتـرة االتصـال، فـي
ـــة تتـــیح مثـــل هـــذه االتصـــاالت فـــي أي وقـــت مـــن ا ألوقـــات وبغـــض النظـــر عـــن مكـــان حـــین أن الهواتـــف النقال

  المتكلم؛
 عكــس أن طلــب تركیــب أي هــاتف ثابــت قــد یســتغرق أحیانــا أســابیع قبــل تركیبــه، أو نقلــه مــن مكــان إلــى آخــر ،

 .الهاتف النقال الذي یعد الحصول علیه أمرا یسیرا ومتاحا في أي وقت
          )المجهزون(القوة التفاوضیة للموردین   3.3

فــي صــناعة خدمــة الهــاتف النقــال فــي الجزائــر إلــى تطــویر وزیــادة حجــم اســتثماراتهم فیمــا  یســعى المتنافســون      
یخــص التجهیــزات والوســائل واإلمكانیــات التــي تمكــنهم مــن تقــدیم أفضــل الخــدمات والعــروض لعمالئهــم، واكتســاب 

فــي قطــاع خدمــة  ، وفیمــا یلــي لمحــة تعریفیــة بــأهم المــوردین18أفضــلیات تنافســیة تمكــنهم مــن الهیمنــة علــى القطــاع
 : الهاتف النقال الجزائري

تقـوم هـذه المؤسسـة الفرنسـیة بتقـدیم الحلـول الخاصـة بطـرق االتصـال التـي تسـمح : Alcatelالمجهز الفرنسي   .أ 
، حیـث تتواجـد هـذه المؤسسـة )صـوت، صـورة( لمتعاملین وتمكنهم مـن امـتالك وسـائل نقـل المعطیـات الرقمیـة 

  .  Djezzyق الجزائریة بشكل أساسي مع مؤسسة دولة، كما یتعامل في السو  130في 
 Mobilisویعتبــر المــورد األكثــر انتشــارا فــي الجزائــر، وبفضــله تمكنــت مؤسســة : Ericssonالمجهــز الســویدي   .ب 

مـــن تحقیـــق نجـــاح ملمـــوس مـــن خـــالل تحســـین جـــودة تغطیتهـــا الهاتفیـــة، حیـــث بلـــغ عـــدد محطـــات مؤسســـة 
Mobilis  دها المجهـز السـویدي بـالتجهیزات التكنولوجیـة المتطـورة و محطة، حیـث یمـ 3000حوالي  2004سنة

فـــي  GSM ،UMTS ،GPRSفـــي مجـــال نقـــل تكنولوجیـــا  Ericssonالخاصـــة باالتصـــاالت، وتتعامـــل مؤسســـة 
ومؤسســـة  Mobilisدولـــة، أمـــا فـــي الســـوق الجزائریـــة فهــي تتعامـــل بشـــكل رئیســـي مـــع مؤسســـة  140أكثــر مـــن 
Ooredoo.  

تبـر مـن أكبـر مـوردي العـالم بالشـبكات الحدیثـة بتكنولوجیـا االتصـاالت، یمـد یع: HUAWEI المجهز الصیني  .ج 
Mobilis  بالمنتجــات، الخــدمات، و الحلــول المالئمــة لحاجاتهــا، و التــي تضــمن تزایــد فــي عــدد زبائنهــا علــى المــدى

  .ملیون دوالر 200البعید، و تجاوزت قیمة  مشاریعه في الجزائر
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جاهــدا للتموقـــع فــي الســوق الجزائـــري،و ینحصــر تعاملهـــا أكثــر مـــع یســعى بـــدوره  :ZTE  المجهــز الصـــیني  .د 
  .موبیلیس

من الطرح السابق یمكن أن نقول أن دور المجهزین أو المـوردین فـي قطـاع خدمـة الهـاتف النقـال یتمثـل فـي       
ر بمختلــف الوســائل والتقنیــات ألجــل تــوفیر أفضــل الخــدمات للعمــالء، ویعتبــ GSM تجهیــز مختلــف متعــاملي شــبكة

علـى مؤسســات صـناعة خدمـة الهـاتف النقــال الجزائـري ضـعیفا وذلــك ) المجهـزین(تـأثیر القـوة التفاوضـیة للمــوردین 
  :لألسباب التالیة

 عدم تركز هؤالء الموردین في شكل اتحادات المنتجین؛  
 ئل توفر البدائل مـع وجـود عـدد كبیـر مـن المؤسسـات العالمیـة التـي تنشـط فـي قطـاع التجهیـزات الخاصـة بوسـا

 .االتصال
  ):الزبائن( القوة التفاوضیة للعمالء   4.3

تتمثل قوة مساومة الزبائن في قوة الضغط التي یمكن أن یمارسوها على المؤسسات الناشطة ضمن       
صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر، ومن خالل تتبع التطور التاریخي لهذه الصناعة نالحظ أن عدد 

سنة، وقد بلغ عدد المشتركین ضمن  16شكل هائل وذلك خالل فترة زمنیة تقدر بأكثر من المشتركین قد تطور ب
، والجدول التالي یوضح تطور عدد 201619ملیون مشترك سنة  47.041صناعة خدمة الهاتف النقال إلى 

  : المشتركین في خدمة الهاتف النقال وكثافة الهاتفیة النقالة في الجزائر
   .المشتركین في خدمة الهاتف النقال وكثافة الهاتفیة النقالة في الجزائر تطور عدد: )03(الجدول 
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  باالعتماد على الباحث من إعداد :المصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2015, P32. 

نالحــظ مــن الجــدول الســابق التطــور المــذهل فــي عــدد المشــتركین وكــذا نســبة التوغــل، حیــث نجــد أن عــدد         
بعـد أن كـان  2015سـنة  %107ملیـون مشـترك وبنسـبة توغـل تقـدر بــ  43المشتركین في خدمة الهاتف النقـال فـاق 

، ورغـــم هــذا فإنــه یمكـــن 2004ســنة  %14.59ملیـــون مشــترك وبنســبة توغـــل تقــدر  05عــدد المشــتركین ال یتجــاوز 
ضـعیفة وال تشـكل ضـغطا كبیـرا علـى متعـاملي الهـاتف النقـال ) أفـراد، مؤسسـات(القول أن القوة التفاوضیة للعمالء 

  :، ویرجع ذلك لألسباب التالیةبشكل عام وبالتالي فهي ال تأثر على تنافسیة المؤسسات
 ؛)العمالء(ل مقارنة بعدد المشترین انخفاض عدد المتعاملین وتركزهم في قطاع خدمة الهاتف النقا  
  التماثل والتقارب الكبیر في جودة ونوعیة الخدمات المقدمة من طرف المتعاملین؛  
  ؛ )خدمة النقال(االنعدام النسبي لبدائل خدمة الهاتف النقال وانخفاض أسعار المكالمات الهاتفیة  
  اء نتیجــة المنافســة القائمــة فــي القطــاع ولــیس جــ) بالنســبة للهــاتف النقــال( انخفــاض ســعر المكالمــات الهاتفیــة

 نتیجة تأثیر قوة العمالء التفاوضیة؛    
  :تهدید المنتجات البدیلة  5.3

ككــل المنتجــات فــإن منتجــات وخــدمات صــناعة خدمــة الهــاتف النقــال لهــا بــدائل تنــوب عنهــا وتتفــاوت مــن       
زایـــا التنافســیة للمؤسســـات مــن جهـــة، وتنافســـیة حیــث درجـــة القبــول لتحـــل محلهــا، وهـــذا مــا یـــنعكس ســـلبا علــى الم

المؤسسات من جهة أخرى، وذلك تبعا ألهمیة المنتجات البدیلة وعددها وبالتـالي الزیـادة فـي درجـة اإلحـالل، ومـن 
  : أبرز هذه المنتجات مایلي

  :خدمة الهاتف الثابت  1.5.3
اعف اإلقبــال علــى اســتعمال الهــاتف النقــال نظــرا لتطــور األنمــاط االســتهالكیة للمجتمــع الجزائــري فقــد تضــ       

الحركیـــة؛ االقتصـــاد فـــي التكـــالیف والتطـــور : بشـــكل كبیـــر مقارنـــة بالهـــاتف الثابـــت وذلـــك یرجـــع لعـــدة أســـباب منهـــا
التكنولــوجي، والجــدول التــالي یوضــح تطــور عــدد مشــتركي خدمــة الهــاتف النقــال مقارنــة بمشــتركي خدمــة الهــاتف 

 .الثابت
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  عدد المشتركین في خدمة الهاتف النقال وكثافة الهاتفیة النقالة في الجزائر تطور: )04(الجدول 
  ملیون مشترك: الوحدة
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  باالعتماد على الباحث من إعداد :المصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2015, P32. 

النقــال وخدمــة الهــاتف الثابــت خــالل  مــن الجــدول یمكــن مالحظــة تطــور عــدد المشــتركین فــي خدمــة الهــاتف      
، فنجــد أن عــدد مشــتركي خدمــة الهــاتف النقــال عــرف تطــورا كبیــرا فوصــلت قیمــة الزیــادة فــي )2004/2015(الفتــرة 

ملیــون مشــترك، فــي حــین أن عــدد مشــتركي  40إلــى أكثــر مــن  2015إلــى غایــة  2004عــدد المشــتركین مــن ســنة 
إلــى غایــة  2004كل بطــيء، حیــث وصــلت قیمــة الزیــادة بــین الفتــرة خدمــة الهــاتف الثابــت قــد تطــور أیضــا لكــن بشــ

ویعــود ســبب الزیــادة البطیئــة فــي عــدد المشــتركین فــي خدمــة الهــاتف الثابــت،  ملیــون مشــترك، 01أكثــر مــن  2015
، حیـث نجـد أن السـبب الرئیسـي فـي اشـتراك العدیــد )ADSL(بسـبب ارتبـاط هـذه األخیـرة بخدمـة االنترنیـت السـلكیة 

نمــا الرتبــاط اســتخدام مــن المســ تخدمین فــي خدمــة الهــاتف الثابــت لــیس بهــدف اســتعماله فــي عملیــة االتصــال، وإ
، وهــو مــا یــدلل علــى أن خدمــة )ADSL(خطــوط الهــاتف الثابــت بعملیــة الحصــول علــى خدمــة االنترنیــت الســلكیة 

  . یدا على هذه األخیرةالهاتف الثابت ال تعد بدیال تاما لخدمة الهاتف النقال وبالتالي فهي ال تمارس تهد
  :VSATاالتصال عبر الساتل العام   2.5.3

هـي شـبكة للمواصـالت السـلكیة والالسـلكیة عبـر السـاتل وهـي شـبكات ذات  سـاتل ذاتـي المـدار تعمـل بمحطــة     
  .، تتولى مهمة ضمان االرتباط الالسلكي مع الساتل ومراقبة النفاذ إلیهاHUBأرضیة تسمى 
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حیــث تــم ذلــك مــن خــالل مناقصــة دولیــة،  2004فــتح المنافســة فــي هــذا المجــال خــالل ســنة وفــي الجزائــر تــم     
تكللــت بمــنح رخصــتین جدیــدتین إلــى جانــب الرخصــة الممنوحــة علــى ســبیل التســویة للمتعامــل التــاریخي اتصــاالت 

  :، لیصبح عدد المتعاملین في هذا المجال ثالثة متعاملین وهم كتاليAT الجزائر
 وهي شبكة تابعة لموناكو تیلیكوم حصلت على رخصة  :دیفونا الجزائرVSAT  ؛25/10/2004بتاریخ  
  أوراسكوم التصاالت الجزائرOTA  ؛28/11/2004تحصلت المؤسسة على الرخصة بتاریخ  
  اتصاالت الجزائرAT  ویعد هو المتعامل األخیر الذي حصـل علـى رخصـة فـي هـذا المجـال، حیـث منحـت لـه

  .الرخصة على سبیل التسویة
  :)GMPCS(الساتل العام للمكالمات الشخصیة على النقال   3.5.3
ویقصـــد بهـــا منظومـــة االتصـــال التـــي تعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الســـواتل الثابتـــة أو المتحركـــة، بحیـــث تقـــدم      

للمشـتركین العدیـد مـن الخــدمات باإلضـافة إلـى المكالمــات الصـوتیة عـن طریـق الهواتــف النقـال، كخـدمات الفــاكس 
بعـد أن كـان محتكــرا  2000-03ائل ونقـل المعلومــات، وقـد تـم فــتح هـذا لمجـال أمــام المنافسـة بموجـب القــانونوالرسـ

  :20من طرف الدولة؛ ویتشكل العرض فیه من المؤسسات التالیة
 اتصاالت الجزائر AT؛  
 الشركة الفرنسیة للمواصالت السلكیة والالسلكیة النقالة على الساتل (FTMSCA)؛  
  دولة  110، وهي تتواجد في )ثریا(اتیة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة عبر الساتل الشركیة اإلمار.  

 وتجــــدر اإلشــــارة أن هــــذه التقنیــــة موجــــة ألصــــحاب الــــدخول المرتفعــــة، وأن الــــرخص الممنوحــــة فــــي مجــــال       

VSAT و GMPCS تكون لمدة عشر سنوات.  
  االتصاالت عبر االنترنت  4.5.3

عبــر اإلنترنــت ویــتم ذلــك علــى ) صــوت، أو صــورة وصــوت(نیــة القیــام بــإجراء المكالمــات وتعنــي هــذه التق        
فــي الثانیــة،  /02Moفـي الثانیــة وقـد تصــل أحیانــا إلـى  /512Kbشـكل حــزم مـن المعطیــات تصــل سـرعة نقلهــا إلــى 

كبیـر فـي  وقد عرف هذا المجال مـن االتصـاالت فـي الفتـرة األخیـرة انخفاضـا فـي أسـعار االشـتراك مـا سـاهم بشـكر
  :  ارتفاع عدد المشتركین في خدمات اإلنترنت، وهو ما یوضحه الجدول التالي
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   تطور عدد المشتركین في خدمة اإلنترنت ونسبة التوغل في الجزائر : )05(الجدول 
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  : باالعتماد على الباحث من إعداد :المصدر
    2000https://www.itu.int/sInternet-2008:الموقع اإللكتروني التالي -
   htm1http://www.internetworldstats.com/stats.: الموقع اإللكتروني التالي -

االنترنیت في الجزائر قـد تطـور بشـكل كبیـر وسـریع من خالل الجدول السابق یمكن أن نالحظ أن استخدام خدمة 
وبمعـدل توغـل بلــغ  2015ملیـون مشــترك نهایـة سـنة  11جـدا، حیـث نجـد أن عـدد المشـتركین فــي هـذه الخدمـة بلـغ 

، وهــو مــا یعنــي أن ثلــث ســكان الجزائــر تقریبــا یســتخدم االنترنیــت، ورغــم ذلــك فإنــه ال یمكــن اعتبــار خدمــة 27.8%
یت بدیال لخدمة الهاتف النقال یمكن أن تحل محلهـا، بـالنظر إلـى االرتفـاع النسـبي فـي تكلفـة االتصال عبر االنترن

  .الحصول على خدمة االنترنیت باإلضافة إلى صعوبة توفیر هذه الخدمة خاصة في المناطق النائیة
لـــك بـــإطالق وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التطـــورات األخیـــرة التـــي حصـــلت فـــي تقنیـــات خدمـــة الهـــاتف النقـــال وذ      

، بسـبب مـا تـوفره هـذه )ADSL(الجیل الرابع، قد یسـهم مسـتقبال فـي  تقلیـل الطلـب علـى خدمـة االنترنیـت السـلكیة 
زیــادة علــى إجــراء االتصــاالت، فإنهــا تــوفر كــذلك تــدفقا عــالي لالنترنیــت ،  وبالتــالي ســوف ) الجیــل الرابــع(التقنیــة 

الرابــع مــن الولــوج إلـى االنترنیــت بســهولة وفــي أي مكــان مــع  یـتمكن المشــترك فــي خدمــة الهــاتف النقـال مــن الجیــل
  .تحمل تكالیف متقاربة نسبیا

مما سبق یمكن القول أن المنتجات البدیلة السابقة الذكر ال تشكل تهدیـدا كبیـرا علـى مؤسسـات الناشـطة فـي       
كـون هـذه الخـدمات ال تعتبـر  صناعة خدمة الهاتف النقال وبالتالي فهي ال تؤثر على تنافسیة المؤسسات ، بسبب

بدیال تاما للهاتف النقـال مـن جهـة، وارتفـاع تكالیفهـا مقارنـة بخدمـة الهـاتف النقـال مـن جهـة أخـرى، ومـا یـدعم هـذا 

https://www.itu.int/sInternet
http://www.internetworldstats.com/stats
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الطرح هو عدد المشـتركین فـي هـذا النـوع مـن االتصـاالت والـذي یعتبـر منخفضـا جـدا مقارنـة بعـدد المشـتركین فـي 
  .خدمة الهاتف النقال

  :الخاتمة .4
حاولنـا مــن خــالل هــذه الدراســة اإلجابــة علــى اإلشــكالیة المتعلقــة بتــأثیر نمــوذج القــوى الخمســة للمنافســة علــى      

ـــة فـــي الجزائـــر، حیـــث تناولنـــا بالدراســـة والتحلیـــل  تنافســـیة المؤسســـات الناشـــطة فـــي صـــناعة خدمـــة الهاتفیـــة النقال
ة باإلضــافة إلــى التنافســیة ومختلــف أنواعهــا لهیكــل الصــناع "Porter"مختلــف المفــاهیم النظریــة لكــل مــن نمــوذج 

وقـد تـم اختیـار المؤسسـات الناشـطة فـي صـناعة خدمـة الهـاتف النقـال فـي الجزائـر كمیـدان للدراسـة ، وطرق قیاسها
  .التطبیقیة، وذلك لمعرفة وتحلیل درجة تأثیر القوى الخمسة للمنافسة على تنافسیة المؤسسات

  :النتائج 1.4
  :ل هذه الدراسة لجملة من النتائج هي كما یليوقد خلصنا من خال     
  یتمثل تهدید الوافدین المحتملین إلى صناعة خدمة الهاتفیة النقالة في الجزائـر فـي المؤسسـات الناشـطة ضـمن

صناعة خدمة الهاتف النقـال علـى مسـتوى الـدولي، إال أنـه ال یمكـن ألي مؤسسـة الـدخول إلـى صـناعة خدمـة 
ر إال بعـــد المــرور علـــى مناقصـــة دولیـــة یـــتم فتحهــا مـــن طـــرف ســـلطة ضـــبط البریـــد الهــاتف النقـــال فـــي الجزائـــ

  .والمواصالت السلكیة والالسلكیة الجزائریة
  منافسـة القلـة"إن وجود صناعة قائمة على ثالث متعاملین یدل على أن المنافسة السائدة فـي الصـناعة هـي" ،

مؤسســــة ، Djezzyمؤسســــة سســـات هــــي تضــــم صــــناعة خدمـــة الهــــاتف النقــــال فـــي الجزائــــر ثــــالث مؤ حیـــث 
Mobilis  مؤسســة وOoredoo حیــث تتنــافس هــذه المؤسســات الثالثــة فیمــا بینهــا مــن خــالل تقــدیم عــروض ،

عدیــدة ومتمیــزة وتخفــیض أســعار خطوطهــا ومكالماتهــا، وهــذا مــن أجــل الســیطرة علــى صــناعة خدمــة الهــاتف 
، ویمكـــن القـــول أن شـــدة المنافســـة فـــي النقـــال فـــي الجزائـــر ، وذلـــك مـــن خـــالل الحصـــول أكبـــر حصـــة ســـوقیة

الصناعة تعتبر القوة الوحیدة التي قد تأثر على تنافسـیة المؤسسـات فـي  صـناعة خدمـة الهـاتف النقـال، فمـثال 
علــى التنافســیة القویــة للمؤسســة  إن ارتفعــت الحصــة الســوقیة لمؤسســة معینــة داخــل الصــناعة فــإن ذلــك یــدل

  . ة تعد مؤشرا من مؤشرات تنافسیة المؤسسةوالعكس، على اعتبار أن الحصة السوقی
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  المجهـز الفرنسـي (فـي صـناعة خدمـة الهـاتف النقـال بـالجزائر فـي ) المجهزون(یتمثل الموردونALCATEL ؛
 باإلضـــافة إلـــى المجهـــزین الصـــینیین  ؛ SIEMENS؛ المجهـــز األلمـــانيERICSONالســـویدي المجهـــز 

ZTEو… HUAWEI(ف متعـــاملي شـــبكة ، حیـــث یتمثـــل دورهـــم فـــي تجهیـــز مختلـــGSM  بمختلـــف الوســـائل
علــى ) المجهــزین(والتقنیــات ألجــل تــوفیر أفضــل الخــدمات للعمــالء، ویعتبــر تــأثیر القــوة التفاوضــیة للمــوردین 

  :مؤسسات صناعة خدمة الهاتف النقال الجزائري ضعیفا وذلك لألسباب التالیة
 عدم تركز هؤالء الموردین في شكل اتحادات المنتجین؛  
 دائل مع وجود عـدد كبیـر مـن المؤسسـات العالمیـة التـي تنشـط فـي قطـاع التجهیـزات الخاصـة توفر الب

  .بوسائل االتصال
  تتمثل القوة التفاوضیة للعمـالء فـي الضـغوط التـي یمكـن أن یمارسـوها علـى المؤسسـات الناشـطة فـي  صـناعة

ــــاریخي لهــــذه الصــــ ناعة نالحــــظ أن عــــدد خدمــــة الهــــاتف النقــــال فــــي الجزائــــر، ومــــن خــــالل تتبــــع التطــــور الت
سنة، وقـد فـاق عـدد المشـتركین فـي  14المشتركین قد تطور بشكل هائل وذلك خالل فترة زمنیة تقدر  بحوالي 

، األمر الذي جعل من تأثیر القـوة التفاوضـیة للعمـالء علـى 2015ملیون مشترك سنة  43خدمة الهاتف النقال 
لین وتركـزهم فـي صــناعة خدمـة الهــاتف النقـال مــن تنافسـیة المؤسسـات ضــعیفة، بسـبب انخفــاض عـدد المتعــام

 .ما یؤدي إلى استحالة تحالفهم من جهة ثانیة) العمالء(جهة مقارنة بعدد المشترین 
  االتصــال عبــر السـاتل العــام ال یمكـن اعتبــار كــال مـن خدمــة الهــاتف الثابــت؛ خدمـة(VSAT) ؛ خدمــة الســاتل

االتصال عبـر االنترنیـت بـدیال تامـا لخدمـة الهـاتف خدمة ؛ )GMPCS( العام للمكالمات الشخصیة على النقال
الســابقة الــذكر ال تشــكل تهدیــدا كبیــرا علــى المؤسســات الناشــطة فــي صــناعة  النقــال، وبالتــالي فهــذه الخــدمات

خدمة الهاتف النقال وبالتالي فتأثیرها ضـعیف علـى تنافسـیتها، ومـا یعـزز هـذا الطـرح هـو عـدد المشـتركین فـي 
 .التصاالت والذي یعتبر منخفضا جدا مقارنة بعدد المشتركین في خدمة الهاتف النقالهذا النوع من ا
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  :والهوامش المراجع. 5
                                                             

 Michael Porter  بروفسـور إدارة األعمـال فـي كلیـة إدارة األعمـال فـي جامعـة"Harvard"  تطـویر عـدة لـه الفضـل فـي
  ...نماذج في مجال اإلدارة اإلستراتیجیة من بین هذه النماذج نموذج قوى الخمس للمنافسة، وسلسة القیمة

األداء المتمیــز : الملتقــى العلمــي الــدولي حــول،  إســتراتیجیة التنــافس كأســاس لمیــزة تنافســیة مســتدامة ،أحمــد باللــي1 
   .462، ص 2005مارس  09 -08: ل الفترةللمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، خال

المنافســــة : ، الملتقـــى الـــدولي الرابــــع حـــولتحلیــــل التنافســـیة علــــى مســـتوى القطــــاعجمـــال ســـحنون و معمــــر حمـــدي،  2
واالستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خـارج قطـاع المحروقـات فـي الـدول العربیـة، جامعـة الشـلف، الجزائـر، خـالل 

  .10،09، ص ص2010ر نوفمب 9-7الفترة 
3 Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, Economica, Paris, France, 1986, P07. 
4 Michel Gervais, Stratégie De L'entreprise, 5éme édition, Economica, Paris, France, 2003, P 
P108,109. 

  .13/06/7201: تاریخ اإلطالع علیه http://www.marefa.org: نقال عن الموقع اإللكتروني التالي 5
  .70، ص1998، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل،  6
  .13/06/7201: تاریخ اإلطالع علیه ww.marefa.orghttp://w: نقال عن الموقع اإللكتروني التالي 7
، ترجمـة عبـد الحكــم الخزامـى، الطبعـة األولــى، دار بنـاء المیــزة التنافسـیة: اإلدارة اإلســتراتیجیةبـتس وآخـرون، .أ.روبـرت 8

  .159،158، ص ص2008الفجر للنشر ، مصر، 
9 Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, P05. 

، ترجمـة رفـاعي محمـد رفـاعي و محمـد سـید أحمـد عبـد مـدخل متكامـل: اإلدارة اإلستراتیجیةشارلز هیل وجاریث جونز،  10
  .151،150، ص ص2001المتعال، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الجزء األول، 

11 Raymond-Alain Thiétart et Jean-Marc Xuereb, Stratégie Concepts Méthodes, Dunod  , Paris, 
France, 2005, P129. 

  .66،67نبیل مرسي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص ص 12
، تقییم البیئة الخارجیة وأثرها علي فعالیة تسـییر المؤسسـة االقتصـادیة الجزائریـةعمار عماري والهاشمي بن واضـح،  13

مـاي  4 -3: صـادیة، جامعـة المسـیلة، الجزائـر، خـالل الفتـرةالتسـییر الفعـال فـي المؤسسـة االقت: الملتقي الدولي األول حـول
  .06، ص2005

دراسـة حالـة شـركة : إعادة هندسة العملیات كخیار إستراتیجي لتحسـین تنافسـیة المؤسسـةشیراز حایف سي حایف،  14
ــر  داریــة، جامعــة بســكرة، الجزائــر، العــدد )مــوبیلیس(اتصــاالت الجزائ ــة أبحــاث اقتصــادیة وإ ، ص 2015، جــوان 17، مجل

75.  

http://www.marefa.org
http://w
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15 Richard Percerou, Entreprise: Gestion Et Compétitivité, Economica, France, 1984, P53. 

  األفضلیة التنافسیة هي القـدرة علـى الـتحكم فـي عوامـل النجـاح بشـكل أفضـل مـن المنافسـین، بحیـث تتمثـل عوامـل النجـاح
  .ها المؤسسة في محیطها لبلوغ أهدافها المسطرةفي أي خاصیة أو میزة مهما كانت طبیعتها و التي تحتاج

  .77،76شیراز حایف سي حایف، مرجع سبق ذكره، ص ص 16
  .09رابح بوقرة ونبیلة جعیجع، مرجع سبق ذكره، ص 17
  . 25/06/2015: تاریخ االطالع علیه http://www.arpt.dz: نقال عن الموقع اإللكتروني التالي 18
  .11/05/2017: تاریخ االطالع علیه http://www.djazairess.com: نقال عن الموقع اإللكتروني التالي 19
  .11/50/7201ه تاریخ االطالع علی http://www.djazairess.com: نقال عن الموقع اإللكتروني التالي 20
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