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ملخّص
 ك لنب تابيقنا عىنى،تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير مست وى تركز الصنناعة عىنى ادااهنا
 كقد اعتمنداا المننه الوصنفي التحىيىني،2018-2007 صناعة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة
 كتوصىنا إلى انّ مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال فني الجزاانر خنالل،من خالل دراسة الحالة
 سنواء منن، كهذا ما اثر بشكل كبير في اداء هذه الصناعة،0.25 فترة الدراسة مرتفع؛ اي ااّه اكبر من
 اك منن حينث رقنم،2018  مىينون مشنترس سننة47 حيث عدد المشتركين الذي بىغ عددهم اكثر منن
 اك منن حينث، مىيار ديننار جزاانري349  كالمقدرة بن2016 اعمال الصناعة الذي بىغ اكبر قيمة له سنة
.2017  مىيار دينار جزااري سنة104.22 األرباح الصافية لىصناعة كالتي بىغت ما قيمته
. مستوى التركز؛ الصناعة؛ اداء الصناعة؛ صناعة خدمة الهاتف النقال:الكلمات املفتاحية

Abstract
This study aims to determine the impact of the industry’s level of focus on its
performance as applied to the mobile service industry in Algeria during the 20072018 period. We have relied on the descriptive analytical approach using case study
technique. The study concluded that the level of concentration of the mobile service
industry in Algeria during the study period is high, in that it is greater than 0.25, and
this greatly affected the performance of this industry, whether through the number of
subscribers, which reached more than 47 million subscribers in 2018, or through the
number of industry business, which reached its largest value in 2016, estimated at
349 One billion Algerian dinars, or through the net profits of the industry, which
amounted to 104.22 billion Algerian dinars in 2017.

Keywords: Concentration level; Industry; Industry performance; The mobile
service industry
 المؤلف المرسل
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مقدّمة
تندرج هذه الدراسة ضمن مجال االقتصاد الصناعي ،كالذي يتمّ التركيز فيه عىى
دراسة العالقات الكامنة كالممكنة بين محاكر النمو ج "هيكل-سىوس-اداء"؛ حيث لكل محور
من محاكر هذا النمو ج محددات تتكامل فيما بينها لتوضح حدكده التي تمثىه ،كعىى هذا
األساس ،يتسنى دراسة العالقة الممكنة بين محدد من محددات ايّ محور مع محدد من
محددات محور آخر ،لذا سنحاكل تسىيط الضوء عىى مدى تغير مستوى التركز في الصناعة
كاثره في ادااها ،ك لب باعتباره اهم محدد من محددات هيكل الصناعة.
بداية تجدر اإلشارة انّ صناعة خدمة الهاتف النقال تع ّد من بين الصناعات حديثة
النشأة في الجزاار ،ك لب مقاراة بدكل العالم ككذا بدكل الجوار ،إال ااه كبعدما تمّ اعتماد هذه
الصناعة من طرف كزارة البريد كالمواصالت كتكنولوجيات اإلعالم كاالتصال ،كبعد تساير
براام

اإلصالحات ضمن البراام

الحكومي المصادق عىيه في  29جاافي سنة ،2000

كالصادر في شهر اكت من افس السنة ،حيث تبنت فيه الجزاار إصالحات جذرية مست صناعة
البريد كالمواصالت ،عرفت هذه الصناعة تاورات كبيرة جدا كخاصة في السنوات األخيرة،
ك لب من حيث عدد المشتركين ،كاوعية الخدمات المقدمة من طرف المتعامىين.
كمن خالل هذه الدراسة ،س نحاكل تحديد مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في
الجزاار خالل الفترة من سنة  2007إلى غاية سنة  2018تحديدا ،ثم احاكل معرفة اثر تاور
مستوى تركزها عىى ادااها من خالل عرض اهم محددات األداء ،كالمتمثىة في؛ عدد
المشتركين ،رقم اعمال الصناعة ،ربحية الصناعة ،القيمة المضافة لىصناعة ،كفق هذا
األساس ،يكون التساؤل الرايسي لهذه الدراسة كما يىي:
-

هل ثمّة تأثير لمستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار عىى ادااها
خالل الفترة 2018-2007؟
كمن خالل التساؤل الرايسي السابق ،تتفرع اإلشكالية إلى اربع اسئىة فرعية كما يأتي:

-

هل تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار ات مستوى تركز منخفض خالل
الفترة 2018-2007؟

-

هل تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار ات مستوى تركز عالي خالل
الفترة 2018-2007؟

-

هل تاور بشكل طفيف مستوى اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل
الفترة 2018-2007؟

-

هل تاور بشكل كبير مستوى اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل
الفترة 2018-2007؟
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كمن اجل معالجة ما سبق بيااه كطرحه من إشكاليات الدراسة ،يتسنى لنا منهجيا
صياغة فرضية رايسية كما يىي:
-

ثمة تأثير لمستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار عىى ادااها خالل
الفترة 2018-2007؛ اي كىّما كان مستوى التركز في الصناعة عال ،كىما ارتفع
اداؤها بشكل كبير.

كما يمكننا هنا ايضا ،تجزاة هذه الفرضية الرايسية إلى اربع فرضيات فرعية كما يىي:
-

تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار صناعة ات مستوى تركز منخفض
خالل الفترة .2018-2007

-

تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار صناعة ات مستوى تركز عالي خالل
الفترة .2018-2007

-

تاور مستوى اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2018-2007
بشكل طفيف.

-

تاور مستوى اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2018-2007
بشكل كبير.

أهداف الدراسة
اسعى من خالل هذه الدراسة تحقيق مجموعة من األهداف ،كالتي يمكن حصرها في
النقاط التالية:
-

تسىيط الضوء حول صناعة مهمة ،كهي صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار.

-

تحديد مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة -2007
.2018

-

تحىيل اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة .2018-2007

-

تحديد مدى تغير مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة
.2018-2007

-

تحديد مدى تاور اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة -2007
.2018

أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة األهمية كالقيمة العىمية من دراستها إلحدى الصناعات المهمة في
الجزاار ،كهي صناعة خدمة الهاتف النقال؛ لما لها من إسهام في االقتصاد الوطني ،كما تزداد
اهمية الدراسة في ااتمااها إلى مجال االقتصاد الصناعي ،كفي كواها تسعى إلى توضيح األثر
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الذي يمكن ان يمارسه هيكل الصناعة من خالل محدد تركزها عىى ادااها ككل عبر بعض
محدداتها؛ امو عدد مشتركي الصناعة ،رقم اعمال الصناعة ،األرباح الصافية لىصناعة.

منهج الدراسة
لإلجابة عىى إشكالية الدراسة ،كاختبار مدى صحة الفرضيات ،اعتمداا المنه الوصفي
التحىيىي من خالل تقنية دراسة الحالة ،ك لب بعد كصف كاستقراء الجااب النظري لىدراسة،
ثم التابيق عىى صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار كتحىيىها كالخىوص إلى النتاا .

 .1الدراسة النظرية
سوف احاكل من خالل الدراسة النظرية تسىيط الضوء حول اهم المحاكر المتعىقة
بمتغي ري الدراسة اال كهما تركز الصناعة كاداء الصناعة ،ك لب من خالل إعااء تعريف لكل
من التركز كاداء الصناعة ثم تحديد المؤشر الذي سوف اعتمد عىيه في قياس مستوى تركز
صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزار خالل فترة الدراسة.
 . 1.1تركز الصناعة
لقد عرف " "Sismondiتركز الصنناعة بأانه هنو (زينن ك بامخرمنة ،1979 ،صنفحة :)40
"كجود عدد صغير من المؤسسات الكبيرة ،الكثيفة راس المال ،كااقراض الصنغيرة ،كخصوصنا
المهنية" ،كيرجع السبب في لب حسب " "Sismondiإلى الحرية الماىقة التي تميز بها المسار
االقتصادي كالتي اثر فيها المذهب الحر في النشاط في لب الوقت.
كما عرف " "Karl Marxتركز الصناعة عىى ااه هو (زين ك بامخرمة ،1979 ،صفحة :)40
"كجود راس المال في ايدي قىيىة اك في يد كاحدة" ،كيرى ان التركز يكون اتيجنة لتنراكم راس
المال كيشتد كيقوى اتيجة لتراكم القيمة المضافة.
مما سبق يمكن القول ان تركز الصناعة يقصد به (كالرس ،1997 ،صفحة " :)30إلنى اي
مدى يتركز اإلاتاج في إحدى الصناعات اك األسواق في ايدي عدد محدكد من المؤسسنات" ،لنذا
ففي قياس التركز الصناعي ينصب اهتمامنا عىى كل صنناعة اك سنوق بشنكل منفنرد ،كعىنى
العدد كالحجم النسبي لىمؤسسات في كل صناعة ،كبافتراض ثبات باقي العوامل المؤثرة فني
التركز ،فإن الصناعة تكون اكثر تركزا كىما قنل عندد المؤسسنات المنتجنة اك زاد التبناين بنين
ااصبتها في الصناعة.
 . 2.1قياس الرتكز يف الصناعة
هناس العديد من المقاييس التي يمكن استعمالها لقيناس التركنز ضنمن الصنناعة منهنا
مقاييس التركز الماىقة اذكر منها عىى سبيل المثال مقىوب عدد المؤسسنات كاسنبة التركنز
كمقياس هيرشمان-هيرفندال كمقاييس اخرى اسبية مثنل منحنني لنوراز كمعامنل االخنتالف،
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لكننا هنا سوف اكتفي بالتركيز عىى مقياس هيرشمان-هيرفندال ،كهنذا المقيناس يعبنر عنن
مجموع مربع ااصبة الحصص السوقية لجميع المؤسسات (عددها يسناكى  )nالتابعنة لصنناعة
معينة ،حيث كىما اقتربت قيمنة  HHمنن الواحند الصنحيح كىمنا كنان معندل التركنز الصنناعي
كبيننرا ،كيعتبننر هننذا المقينناس األفضننل مقاراننة بالمقنناييس األخننرى ،ألاننه يعا نى كزاننا اكبننر
لىمؤسسات كبيرة الحجنم مقارانة بالمؤسسنات الصنغيرة الحجنم ،كمنا اانه يأخنذ فني االعتبنار
ااصبة جميع المؤسسات الناشاة في الصناعة.
إال ان هذا المقياس يتاىب توفر المعىومات حول الحصص السوقية لجمينع المؤسسنات
الناشاة في الصناعة محل الدراسة ،كهذه البيااات في بعض األحيان ال تكون متوفرة كخاصة
عننندما يتعىننق األمننر بالمؤسسننات الصننغيرة الحجننم ،كيحسننب هننذا المقينناس بالعالقننة التاليننة
):(Angelier, 1993, p. 69
= HH
كبالرغم من عدم كجود قيم معيارية لهذا المقيناس يمكنن االعتمناد عىيهنا فني تحديند
مستوى التركز الصناعي ،إال ااه هناس بعض المحناكالت لوضنع قنيم معيارينة لنه ،مثنل القنيم
التي تم اعتمادها من قبل كزارة العدل كلجنة التجارة الفدرالية األمريكية ،حيث حنددا مسنتوى
التركننز كفننق القننيم التاليننة (U.S. Department of justice and the federal trade
):commission, 2010
-

عندما يكون  HH < 0.15ال يوجد تركز داخل الصناعة؛

-

عندما يكون  0.15 ≤ HH < 0.25فإن تركز الصناعة يكون متوساا؛

-

عندما يكون  0.25 ≤ HHفإن تركز الصناعة يكون مرتفعا.

 . 3.1أداء الصناعة
يمكن تقييم اداء الصناعة من خالل قندرتها عىنى تىبينة كتغاينة الاىنب المحىني ،منع
الحفاظ عىى التنوازن المنالي لىمؤسسنات الناشناة فيهنا ،إال ان تغاينة الاىنب المحىني يعتبنر
هدف مركب كمعقد ،حيث يمكن قياس مستوى تغاية الاىب المحىي من خالل حساب النسبة
بين اإلاتاج المحىي كالاىب المحىي التني يجنب ان تسناكي الواحند اك اكبنر منن لنب ،غينر اانه
بسبب االافتاح المتزايد لألسواق كتدكيل اإلاتاج لم يبقى هناس سوى عدد قىيل من الصناعات
المحمينة ضنند المنافسنة الدكليننة ،كمنا يمكننن ايضنا تقيننيم تنوازن الصننناعة منن خننالل اسننبة
الصادرات (الصادرات/اإلاتاج) ،ككذا من خالل معدل االاتشنار (الواردات/اإلاتناج المحىني) ،كمنا
يجب األخذ في عين االعتبار ايضا االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المحىينة فني الخنارج،
إال ان هذه الظناهرة غالبنا منا يعناب عىيهنا ااهنا ال تسناهم فني تحقينق التنوازن فني الصنناعة
المحىية إال في مستوى محدكد ك لب بسبب سعي المؤسسنات منن خنالل عمىينة التندكيل إلنى
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االستفادة من األرباح التي تكنون فني األسنواق الجديندة ،كمنا ستسنعى المؤسسنات ايضنا إلنى
االعتماد عىى التكنولوجيات الجديدة ،كبالتالي سوف تخفض منن تكاليفهنا الثابتنة (Angelier,
).1993, p. 69
في عمىية تقييم اداء الصناعة هناس عنصر ظرفي (يوضح الصدمات كالهنزات الظرفينة
التي تؤثر عىى األاشاة في كقت معين) كعنصنر هيكىني (النذي يعكنس قنوة ثقنل خصنااص
الصناعة في تحقيق األداء) ،كما ااه من بين الصعوبات التي يمكن ان تظهر من خنالل تحىينل
اداء ال صناعة هو ان مستوى االرتباط بنين اداء المؤسسنة كاداء الصنناعة لنيس محنددا بشنكل
كاضننح داامننا ،كيننتم التعبيننر عننن األداء العننام لىصننناعة بننناء عىننى األداء الفننردي لىمؤسسننات
الناشاة في الصناعة المعنية بناء عىى اسىوبين ،األسىوب األكل يتمثل في القيام بدم كاخنذ
المؤشر الماىق ألد اء المؤسسات ككل لىتعبير عن المؤشر الماىق ألداء الصناعة ،عىنى سنبيل
المثال يتم احتساب معدل ربح الصناعة ككل لفترة معينة من خنالل األخنذ فني عنين االعتبنار
معدل الربح لجميع المؤسسنات الناشناة فني الصنناعة المعنينة منرجح بنالوزن النسنبي لهنذه
المؤسسننات ،امننا األسننىوب الثننااي يتمث نل فنني مؤشننر قينناس اداء الصننناعة المتوسننط ،كهننو
المتوسننط الحسننابي لىمؤشننرات الفرديننة لىمؤسسننات الناشنناة فنني الصننناعة ،مننع اعتبننار
المؤسسننات متسنناكية فنني الننوزن النسننبي ،كفنني الواقننع لننيس لنندينا سننوى البيااننات الفرديننة
لىمؤسسات كالتي يتم التعبير من خاللها عىى اداء الصناعة ،مع هذا كىه فإاه قد يكنون هنناس
فركق كبيرة في اداء المؤسسات الناشاة في افس الصناعة ،لذلب البند منن قيناس مؤشنرات
التشتت في الصناعة المعنية ).(Roxana & Ulgen, 2012, p. 165
يمكن تعريف اداء الصناعة عىى ااه يتمثل في مدى قدرة الصناعة عىى المسناهمة فني
تحقيق التوازاات االقتصادية الك برى ضمن االقتصناد النوطني ،إال اانه يجنب التأكيند فني هنذا
الصدد عىى ااه ال توجد هناس عالقة سببية تنربط بنين األداء الجيند لىمؤسسنات كاألداء الجيند
لىصناعة التي تنشط فيها هذه المؤسسات ،بمعنى ان األهداف الفردية لىمؤسسنات ال تتماثنل
بالضركرة مع اهداف الصناعة ككذا اهداف االقتصاد ككل ).(Angelier, 1993, p. 69
بالنسنبة لىمؤسسنات فنإن الصنناعة ات األداء الجيند تتمثنل عمومنا فني الصننناعة ات
األرباح العالية كالمتميزة بمعدل امو مرتفع ،كما ااه بالنسنبة لىمتعنامىين االقتصناديين النذين
يخنناطركن بننأموالهم فنني قانناع معننين (البنننوس كالمسننتثمركن )...... ،باإلضننافة إلننى معينناري
الربحية كالنمو هناس معيار المخاطرة ).(Moati, 2000, p. 3

 . 2الدراسة التطبيقية
تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار من بين اكثر الصناعات تاورا ،كما ااها
من بين اهم الصناعات مساهمة في النمو االقتصادي لىدكلة؛ حيث عرفت اموا كبيرا في
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السنوات األخيرة ،كاصبحت في مسار افس الصناعات في الدكل المجاكرة كالتي كاات سباقة
في هذا المجال مقاراة بالجزاار ،إال ان الجزاار عرفت كيف تعمل عىى تاوير هذه الصناعة،
بالرغم من ااها خالل سنوات التسعينات لم تكن هناس في الجزاار صناعة اسمها صناعة
خدمة اله اتف النقال ،كسوف احاكل هنا اكال تحديد مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال
في الجزاار خالل الفترة  ، 2018-2007ثم بعد لب سوف اقوم بتحىيل اداء هذه الصناعة
خالل افس فترة الدراسة ،ثم في األخير سوف احاكل تحديد اثر تركز الصناعة عىى ادااها في
الجزاار خالل افس فترة الدراسة.
 . 1.2املؤسسات الناشطة ضمن صناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر
رغم مستوى التاور الذي كصىت إليه صناعة خدمنة الهناتف النقنال فني الجزاانر ،إال انّ
عدد المتعامىين ضمن هنذه الصنناعة ظنل عىنى حالنه كلنم ينزد مننذ دخنول المتعامنل الثالنث
(الوطنيننة التصنناالت الجزااننر  )WTAك لننب سنننة  ،2004حيننث تضننم هننذه الصننناعة ثالثننة
متعننامىين باإلضننافة لىمتعامننل السننابق كننره ،ككننل مننن (مؤسسننة اتصنناالت الجزااننر )OTA
ك(اكبتيموم التصاالت الجزاار  ،)ATMكسنحاكل هنا تسىيط الضوء حول المؤسسات الثالثة.
 . 1.1.2مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال "موبيليس":
عمد القااون  2000-03المؤرخ فني  05اكت  2000إلنى فنتح قاناع البريند كاالتصناالت
السننىكية كالالسننىكية لىمنافسننة ،كمننا ترتننب مباشننرة عىننى هننذا اإلجننراء ،تأسننيس شننركتين
مستقىتين هما :بريد الجزاار ،كاتصاالت الجزاار ،كفني سننة  2002اسنتفادت شنركة اتصناالت
الجزاار من رخصة لتنظنيم اشناطاتها لىهناتف الثابنت كالنقنال ( )GSMكدخىنت الرخصنة حينز
التابيق بدء من الفاتح جاافي 2003؛ حيث اككىت مهمة تنوفير خدمنة الهناتف النقنال لشنركة
اتصنناالت الجزااننر باسننتعمال شننبكة  GSMالموركثننة عننن كزارة البرينند كتكنولوجيننات اإلعننالم
كاالتصال ،كفي اكت  2003تمت عمىية تفريغ شركة اتصاالت الجزاار كإاشاء ( ATMموبيىيس)
لىهاتف النقال في شكل شركة ات اسهم (موبيىيس الجريدة ،2006 ،صفحة  ،)7كبنراس منال
اجتماعي يقدر بن  100.000.000دينار جزاانري ،مقسنم عىنى  1000سنهم ،كنل سنهم بقيمنة
 100.000دينننار جزااننري ) ،(www.algerietelecom.dz, 2019كتقنندم مؤسسننة مننوبيىيس
خدمات  GSMك  ، GPRSاالاترات الالسىكي ،خدمات الجيل الثالث ،خدمات الجيل الرابع ،بنالس
بيننري ،كخدمننة التجننوال النندكلي ،كتمتىننب مننوبيىيس اكثننر مننن  5.000محاننة تغايننة )(BTS
كشبكتها تغاي  %97من مساحة الجزاانر ،كمنا تمىنب اكثنر منن  120ككالنة تجارينة ك60.000
اقانة بينع معتمندة ) ،(http://www.mobilis.dz/, 2019كمنع اهاينة سننة  2018اصنبح لندى
موبيىيس اكثر من  18مىيون زبون في مختىف خدماتها ،حيث يبىغ عدد المشتركين في خدمنة
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الجيل الثااي لموبيىيس  GSMازيد من  3,494مىيون إضنافة لنن  15,611مىينون مشنترس فني
خدمات الجيل الثالث كالجيل الرابع معا (سىاة ضبط البريد كاالتصاالت اإللكتركاية.)2019 ،
 . 2.1.2مؤسسة أوبتيموم تيليكوم التصاالت الجزائر "جازي":
كهي شركة جديدة اسنبيا ،ااشنأت محنل اكراسنكوم تيىيكنوم لالتصناالت سننة ،1998
تعود اغىبية اسهمها إلى عااىة سواريس ،كاستحو ت عىنى كنل معنداتها كشنبكاتها كمنشن تها
باإلضافة إلى مشتركيها ،كتمنح الشركة تشكيىة كاسعة منن العنركض كالخندمات مثنل؛ الندفع
المسننبق ،االاتراننت كالخنندمات ات القيمننة المضننافة ،كفنني جنناافي  2015تحصننل الصننندكق
الوطني لالستثمار عىى  %51من راسمال الشركة بعد  3سننوات منن المفاكضنات كاكثنر منن 4
سنننوات مننن النشنناط الجنند محنندكد ) ،(http://www.djezzy.dz, 2019مقابننل  %45.6لفاانندة
الشركة الركسية فيمبىكوم ،اما  %3.4المتبقية فىمالكها رجل األعمنال يسنعد ربنراب النذي منن
المزمنننع ان يتننننازل عنهنننا لفااننندة فيمبىكنننوم مقابنننل  178مىينننون دكالر (http://www.al-
) ، fadjr.com, 2019كتبعا لشنركط االتفاقينة تحنتفج مجموعنة ( VEONسنابقا )Vimpelcom
بمسؤكلية تسيير الشركة.
تغاي الشركة  %95من السكان عىى كامل التراب الوطني ،كما تتوفر خدماتها لىجينل
الثالث في  48كالية منذ اهاية  ،2016كقد تم إطالق خدمات الجيل الرابع بنجاح فني  1اكتنوبر
 ،2016كهي تتابع توسعها في الوالينات تبعنا لىبرانام المنصنوص عىينه فني دفتنر الشنركط
الخاص برخصة االستغالل ،كما اشرت الشركة الخدمة العالمية لالتصاالت عىى الجينل الثنااي
من اجل فب العزلة عن المنناطق النااينة ،كمنا اطىقنت الشنركة براامجنا لىتحنول عىنى المندى
الكبير منذ  2015لتصبح المتعامل الرقمي المرجعني فني الجزاانر ،كتمكنن هكنذا زباانهنا منن
االستفادة من كل اإلمكاايات التني يمنحهنا العنالم الرقمني )،(http://www.djezzy.dz, 2019
كمع اهاية سنة  2018اصبح لدى مؤسسة جازي اكثر من  15مىيون زبون في مختىف خدماتها،
حيث يبىغ عدد المشتركين في خدمنة الجينل الثنااي لمؤسسنة جنازي ازيند منن  4,588مىينون
إضافة لن  11,259مىيون مشترس في خدمات الجينل الثالنث كالجينل الرابنع معنا (سنىاة ضنبط
البريد كاالتصاالت اإللكتركاية.)2019 ،
 . 3.1.2مؤسسة الوطنية التصاالت الجزائر "اوريدو"
تحصىت  WTAعىى رخصة الهاتف النقنال فني الجزاانر فني  02ديسنمبر  2003بفضنل
مناقصة بقيمة  421مىينون دكالر متقدمنة عىنى عندد منن الشنركات العالمينة لالتصناالت كنن:
 Téléfonica Movilésاإلسبااية MTN ،الجنوب افريقينة Orange ،الفراسنية ....النخ ،كبتناريخ
 25اكت  2004قامنت الوطنيننة رسنميا بننالارح التجنناري لعالمتهنا السننابقة "اجمننة ،"Nedjma
كتعتبر شركة  WTAحاليا فرع من فركع مجمنع قانر لالتصناالت  QTELبعند ان كاانت تنندرج
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تحت مظىة الوطنية لالتصاالت الكويتية  WTKالتابعة لشركة مشاريع الكويت  ،KIPCOكالتي
يرجع تأسيسها إلي المرسوم األميري بتاريخ  12اكتوبر  ،1997التي بدات العمنل التجناري فني
بادئ األمر سنة  1999كأكل متعامل اتصاالت خاص بالكويت ،ثم شهدت بعد لب توسع كامو
كبير من خالل فوزها برخص استغالل في الشرق األكسط ككذا دكل شمال إفريقيا ،كاثنر هنذا
قامت بتأسنيس فرعهنا الوطنينة التصناالت الجزاانر  ، WTAامنا بخصنوص ظهنور مجمنع قانر
لالتصاالت  QTELكااتقال مىكية  WTAله فقد كان بالتدرج عبر منرحىتين ،األكلني بتناريخ 15
مارس  2007كشريب لىوطنية الكويتية لالتصناالت حنين اقندم المجمنع عىنى شنراء  %51منن
اسهمها (ثم رفعها الحقا إلى  )%52.5بصفقة قدرت بن  3.8مىيار دكالر ،لتسنتحو فني المرحىنة
الثااية في سبتمبر  2012عىى  %39.61من اسهمها الباقية بصنفقة قندرت بنن  1.8مىينار دكالر
كترفع بذلب حصتها إلى ( %92.1شاللي ،2016-2015 ،صفحة  ،)166كمنع اهاينة سننة 2018
اصبح لدى مؤسسة اكريدك اكثر منن  12مىينون زبنون فني مختىنف خندماتها ،حينث يبىنغ عندد
المشتركين في خدمة الجيل الثااي لمؤسسة اكريدك ازيد منن  2,728مىينون إضنافة لنن 9,471
مىيون مشترس في خدمات الجيل الثالث كالجيل الرابنع معنا (سنىاة ضنبط البريند كاالتصناالت
االكتركاية.)2019 ،
 . 2.2تحديد مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالل الفرتة 2018- 2007
سوف احاكل هنا تحديد مستوى تركز صناعة خدمنة الهناتف النقنال فني الجزاانر خنالل
الفترة  ،2018-2007ك لب باالعتماد عىى مؤشر هيرشنمان-هيرفنندال ( ،)HHكالنذي تارقننا
له في الجااب النظري لىدراسة كاظهراا العالقة التي يتم من خاللها حسنابه ،كباالعتمناد عىنى
عدد المشتركين لكل مؤسسة من المؤسسنات الثالثنة الناشناة ضنمن صنناعة خدمنة الهناتف
النقال في الجزاار كمؤشر عن الحصص السوقية سوف اسنتعرض تانور مسنتوى تركنز هنذه
الصناعة لفترة الدراسة ضمن الجدكل الموالي.
الجدكل رقم ( :) 1مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2018-2007

السنوات

عدد املشتركين
إلاجمالي للصناعة

مربع الحصص السوقية للمؤسسات الناشطة في الصناعة

قيمة مقياس
هيرشمان-
هيرفندال

مؤسسة جيزي

مؤسسة موبيليس

مؤسسة أوريدو

2007
2008

27562721
27031472

0.2357
0.2724

0.1236
0.0812

0.0265
0.0372

0.3858
0.3908

2009

32729824

0.1994

0.0948

0.0602

0.3544

2010

32780165

0.2118

0.0830

0.0632

0.3580

2011

35615926

0.2171

0.0871

0.0570

0.3612
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2012
2013
2014
2015

37527703
39517045
43298174
43227643

0.2261
0.1977
0.1847
0.1476

0.0801
0.0992
0.0904
0.1097

0.0582
0.0576
0.0725
0.0809

0.3644
0.3545
0.3476
0.3382

2016
2017

45817846
45845665

0.1275
0.1063

0.1358
0.1604

0.0752
0.0747

0.3385
0.3414

2018

47154264

0.1129

0.1641

0.0669

0.3439
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من خالل الجدكل رقم ( ،)01كتبعا لىقيم التي تم اعتمادها من قبل كزارة العدل كلجننة
التجارة الفدرالية األمريكية لحجم التركز كفق مقياس هيرشمان-هيرفندال؛ حيث عندما تكون
(قيمة مقياس هيرشنمان-هيرفنندال

 )0.25يكنون التركنز مرتفعنا (U.S. Department of

) ،justice and the federal trade commission, 2010فنإنّ معندل التركنز لصنناعة خدمنة
الهاتف النقال ما يزال مرتفعا؛ ألنّ قيمته اكبر من  0.25فني جمينع السننوات ،كرغنم ااخفاضنه
في السنوات األخيرة ،ك لب بسبب تقارب الحصص السوقية بنين جمينع المؤسسنات الناشناة
فني هننذه الصننناعة كخاصنة ااخفنناض حصننة المؤسسننة القااندة "جيننزي" لصننالح المؤسسننتين
األخريين كاألخنص مؤسسنة "منوبيىيس" التني اقتربنت حصنتها منن حصنة المؤسسنة القااندة
لىصناعة ،كرغم ااخفاض قيمة هذا المقياس إلنى ادانى قيمنة لنه سننة  2015كالتني تقندر بنن
 ،0.3382إال ااه ارتفع مرة اخرى ،ك لب سنة  ،2016كاستمر في االرتفاع خالل السنتين 2017
ك ،2018ك لننب بسننبب سننيارة مؤسسننة "مننوبيىيس" عىننى الحصننة السننوقية األكبننر مقاراننة
بمنافسيها ،لتصبح قاادة لصناعة خدمنة الهناتف النقنال فني الجزاانر بندال لمؤسسنة "جنازي"،
كرغم هذا التنافس الكبير بين المؤسسات الناشاة ضمن هذه الصناعة ،إال ان مستوى التركنز
ن صنناعة خدمنة الهناتف النقنال ،تعتبنر
فيها ال ينزال اكبنر منن  ،0.25كعىينه يمكنننا القنول :إ ّ
صناعة ات تركز مرتفع.
 . 3.2تحليل أداء صنا عة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالل الفرتة 2018- 2007
س نحاكل هنا تسىيط الضوء حول اداء صناعة خدمنة الهناتف النقنال فني الجزاانر خنالل
الفترة  ،2018-2007ك لب من خنالل ثنالم مؤشنرات ،كهني عندد المشنتركين ،كرقنم اعمنال
الصناعة ،كاألرباح الصافية.
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 .1.3.2تحليل نمو عدد مشرتكي صناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالل الفرتة - 2007
2018
يالحج متابع تاور صناعة خدمة الهاتف النقنال فني الجزاانر حتمنا بنأنّ هنذه الصنناعة
تميزت بنمو سريع ،كخاصة في السنوات األخيرة ،ك لب من خالل تاور عدد المشتركين ضمن
خدمات الهاتف النقال في الجزاار ككل؛ حيث بىغ سنة  2018ما قيمتنه  47 154 264مشنترس،
كهذا يعتبر رقما كبيرا جدا (سىاة ضبط البريد كاالتصاالت االلكتركاية ،)2019 ،كمنا انّ هنذه
الصناعة تميزت بإطالق خدمات جديدة تمثىت في تقنيات الجيل الثالث كالجيل الرابع ،كهذا ما
جعىها تنمو بشكل كبير خاصة بعد طرح هنذه التقنينات الجديندة ،كعىينه احناكل توضنيح امنو
هذه الصناعة من خالل مؤشر تاور عدد مشتركيها ،ك لب من خالل الجدكل الموالي.
الجدكل رقم ( :) 02امو عدد مشتركي صناعة خدمة الهاتف النقال خالل الفترة 2018-2007
السنة

عدد املشتركين

معدل النمو

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

27 562 721
27 031 472
32 729 824
32 780 165
35 615 926
37 527 703
39 517 045
43 298 174
43 227 643
45 817 846
45 845 665
47 154 264

%31
%2%21
%0.15
%8.6
%5.3
%5.3
%9.56
%0.16%6
%0.06
%2.85
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االحج من خالل الجدكل السابق ،ااه إ ا منا تنمّ االعتمناد عىنى عندد مشنتركي صنناعة
خدمة الهاتف النقال ،يمكننا القول بأنّ هذه الصناعة تمينزت بنمنو مسنتمر ،ك لنب باعتبنار ان
عدد المشتركين في ارتفاع رغم ااخفاضه في بعض السنوات مثنل سننة  2008كسننة ،2015
إال انّ في العموم تميزت هذه الصناعة بتزايد عدد المشتركين؛ حيث بىغنت الزينادة مننذ سننة
 2007إلى غاية سنة  2018تقريبا اكثر من  19مىيون مشنترس ،غينر اانه إ ا منا اعتمنداا عىنى
معدل النمو في هذه الصناعة ،امكننا اعتبارها ايضا في امو مستمر كبمعدالت مرتفعة ،ك لنب
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مثل سنة  2007قدر معدل النمو بن ،%31كسنة  2009قدر بنن %21كنأكبر معندلين خنالل فتنرة
الدراسة ،كما بىغ معدل النمو ايضا سنة  2014ما يقدر بن ،%9.56كهذا معدل امو ايضا مرتفنع
إ ا ما استثنينا كل من سنة  2008ك2015؛ حيث تميزت السنتين بتراجع سىبي في معندل امنو
عدد المشتركين ،لكن لو قدراا معدل امو الصناعة من حيث عدد المشتركين ك لب مننذ سننة
 2007إلى غاية  ،2018سوف اجد ااّها امت بمعدل  ،%71كهذا معدل امو مرتفع ،كهذا يمكننا
من خالله ان استنت بأن هذه الصناعة تعتبر صناعة ات اداء مرتفع ،كتنافس كبير.
 . 2.3.2تحليل تطور رقم أعمال صناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالل الفرتة - 2007
2018
تميزت صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار بنمو كبير ايضا بالنسبة لنرقم اعمالهنا؛
حيث بىغ رقم اعمال هذه الصناعة سنة  2018ما قيمتنه  294.2مىينار ديننار جزاانري (سنىاة
ضبط البريد كاالتصاالت االلكتركاية ،)2019 ،كهذا مبىغ كبير بالنسبة لصنناعة تعتبنر حديثنة
النشأة؛ حيث لديها تقريبا  17سنة منذ ظهورها كصناعة في الجزاار ،كسوف احاكل هننا تتبنع
مراحل تاور رقم اعمال هذه الصناعة خالل فترة الدارسة كتحديند معندل امنو رقنم اعمالهنا،
ك لب من خالل الجدكل الموالي.
الجدكل رقم ( :) 3تاور رقم اعمال صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2018-2007
السنة

رقم ألاعمال (مليار دينار جزائري)

معدل النمو

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

191.7
214.83
222.1
222.58
246.066
274.54
299.8
324.3
340
349
331.2
294.2

%19.44
%12.06
%3.4
%0.21
%10.5
%11.5
%9.2
%8.1
%4.8
%2.6
%5.1%11.17-
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االحج من خالل الجدكل رقم ( )3انّ معدل امو رقم اعمال صناعة خدمة الهاتف النقال
في الجزاار كان مرتفعا في البداية؛ حينث بىنغ  ،%19.44ك لنب سننة 2007؛ حينث يعتبنر اكبنر
معدل امو خالل فترة الدراسة ثم بعد لب بدا بالتراجع ك لب إلى غاينة سننة  ،2010ثنم عناد
بعد لب إلى االرتفاع خالل سنتي  2011ك ،2012ليتراجع مرة اخرى بداية من سنة  2013إلنى
غاية سننة  ،2018كمنا لنو اعتمنداا عىنى رقنم اعمنال الصنناعة الماىنق ،سننالحج بنأن هنذه
الصننناعة تميننزت بنمننو مسننتمر خننالل الفتننرة مننن سنننة  2007إلننى غايننة سنننة  ،2016كلكننن
بمعدالت امو متفاكتة من سنة إلى اخرى ،ثم تراجع رقم اعمنال الصنناعة خنالل سننتي 2017
ك ،2018ك لب راجع إلى انّ هنذه الصنناعة قند بىغنت المرحىنة األخينرة منن مراحنل دكرة حيناة
الصناعة ،كما ااه لو قاراا رقم اعمال الصناعة في سنة  2007مع سنة  2016التي تعتبر اكبنر
قيمة في رقم اعمال الصناعة خالل فترة الدراسة ،سنوف اجند ان رقنم اعمنال الصنناعة عنرف
زينادة قيمتهنا  157.3مىيننار ديننار جزاانري ،كهننذا امنو كبيننر جندا إ ا منا تننم مقاراتنه بننبعض
الصناعات األخرى في الجزاار ،كيمكننا هنا ان اقول بنأن هنذه الصنناعة رغنم بىوغهنا لمرحىنة
التراجع ضمن مراحل دكرة حياة الصناعة ،إال ان رقم اعمال هذه الصناعة ال يزال كبينرا ،كهنذا
راجع لىاابع الخاص الذي تتميز به هذه الصناعة كالذي يختىف عن باقي الصناعات ،بمعنى ان
هذه الصناعة من بين القىيل من الصناعات التي تعتمد في تاورها عىى تكنولوجينات حديثنة
تظهر مع تاور كااتقال المتعامىين ضمن هذه الصناعة من جيل إلنى آخنر فيمنا يخنص اجينال
تقنيات الهاتف النقال كما يصاحب لب من ظ هور مميزات كخصنااص جديندة قند تسناهم فني
إعادة بعث امو هذه الصناعة من جديد.
 . 3.3.2تحليل تطور األرباح الصافية لصناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالالل الفالرتة
2017- 2010
ال يمكن معرفة مدى تاور اداء صناعة خدمة الهاتف النقال فني الجزاانر بشنكل دقينق
من خالل عدد المشتركين كرقم األعمال فقط ،لنذا البند ان اعنرف تانور مسنتوى اربناح هنذه
الصناعة حتى احكم عىى مدى تحقيقها ألداء جيد ،كمن خالل تتبع تاور ارباح هذه الصنناعة،
فقد حققت ارباحا صافية تقدر بن  104.22مىيار ديننار جزاانري ) ،(www.arpt.dz, 2019كهنذا
الرقم يدل عىى ان هذه الصنناعة تحقنق اداء جيندا إال ااننا منن اجنل معرفنة تانور هنذا األداء
بشكل دقيق خالل فترة الدراسة ككل ،سوف استعرض تاور األرباح الصنافية كمعندل اموهنا
في الجدكل الالحق.
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الجدكل رقم ( :) 4تاور األرباح الصافية لصناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2017- 2010

السنوات

ألارباح الصافية (مليار دينار جزائري)

معدل النمو

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

35.541
51.932
67.731
80.79
53.829
82.15
72.78
104.22

----%46.11
%30.42
%19.28
 %33.37%52.61
 %11.4%43.19

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على املوقعhttps://www.arpt.dz :

يمكننا من خالل الجدكل السابق ان احدد بالتدقيق مدى تحقيق صنناعة خدمنة الهناتف
النقال في الجزاار ألداء جيد ك لب من خالل تاور األرباح الصنافية كالتني تعاني صنورة اكثنر
كضوحا لمستوى اداء هذه الصناعة مقاراة بعدد المشتركين كرقنم األعمنال ،كعىينه فإانه منن
خالل الجدكل السابق يتضح لنا ان هذه الصناعة تميزت بأداء جيد من خالل الزينادة المسنتمرة
في األرباح رغم تراجع هذه األرباح سنة  2014بمقدار  26.961مىيار دينار جزااري كهذا يعتبر
تراجعا كبيرا ،إال ان هذا التراجع في األرباح الصافية سببه هنو ارتفناع االسنتثمارات المرتبانة
بخدمات الجيل الثالث ( ،)3Gك تراجع األربناح الصنافية ايضنا سننة  2016كبمقندار  9.37مىينار
دينار جزااري ،كهذا التراجع سببه ايضنا ارتفناع االسنتثمارات المتعىقنة بخندمات الجينل الرابنع
( ،)4Gثم عادت األرباح الصافية لالرتفاع بشكل كبير سنة  2017كهذا اتيجنة ارتفناع العوااند
المتأتية من خدمات الجيل الرابع ،كما يمكننا ان االحنج بنأن التانور الكبينر لألربناح الصنافية
ظاهر بشكل اكثر دقة من خالل معدالت النمو المرتفعة كالتي بىغت في بعض السنوات ألكثر
من  ، %40فمثال قدر معدل امو األرباح الصافية سنة  2015بننننن  %52.61كما بىنغ كنذلب سننة
 2016ما اسبته  ، %43.19كهذا دليل عىى ان صناعة خدمة الهناتف النقنال فني الجزاانر تعتبنر
صناعة ات اداء عالي.
 . 4.2تحليل تأثري مستوى الرتكز على أداء صناعة خدمة الهاتف النقال يف الجزائر خالل الفرتة
2018- 2007
سنحاكل في هذا المحور تحىيل تأثير مسنتوى التركنز عىنى اداء صنناعة خدمنة الهناتف
النقال في الجزاار خالل فترة الدراسة ،ك لب من خنالل اسنتعراض جندكل ابنين فينه كنل منن
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تاور مستوى التركز ،كتاور عدد المشتركين ،كتاور رقنم اعمنال الصنناعة ،ك لنب منن اجنل
إعااء صورة اكثر دقة كتقريب مستوى التأثير لمستوى التركز عىى اداء الصناعة.
الجدكل رقم ( :) 5تاور كل من التركز ،عدد المشتركين ،رقم اعمال كاألرباح الصافية لصناعة خدمة
الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة 2018-2007
السنوات مستوى التركز

عدد املشتركين

رقم ألاعمال (مليار دينار
جزائري)

ألارباح الصافية (مليار دينار
جزائري)

2007

0.3858

27562721

191.7

------

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0.3908
0.3544
0.3580
0.3612
0.3644
0.3545
0.3476
0.3382
0.3385
0.3414
0.3439

27031472
32729824
32780165
35615926
37527703
39517045
43298174
43227643
45817846
45845665
47154264

214.83
222.1
222.58
246.066
274.54
299.8
324.3
340
349
331.2
294.2

----------35.541
51.932
67.731
80.79
53.829
82.15
72.78
104.22
------

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على املوقعhttps://www.arpt.dz :

االحج من خالل الجدكل رقم ( ،)5ان مستوى تركز صناعة خدمة الهناتف النقنال خنالل
فترة الدراسة ،كان محصنورا بنين  0.33كأقنل قيمنة ك 0.39كنأكبر قيمنة؛ اي اانه طنوال فتنرة
الدراسة كان اكبر من  0.25رغم ااخفاضه في بعض السنوات ،كهذا راجع لىتنافس الكبير بين
المؤسسات الناشاة ضمن الصناعة حول الحصة السوقية األكبر ،حيث كاات مؤسسة "جنازي"
قبل سنة  2016هي الراادة ،ثم اصبحت مؤسسة "منوبيىيس" مننذ سننة  2016هني الرااندة،
كعىيننه فإاننه تبعننا لىقننيم التنني تننم اعتمادهننا مننن قبننل كزارة العنندل كلجنننة التجننارة الفدراليننة
األمريكية ،حيث حددا حجم التركز كفنق مقيناس هيرشنمان-هيرفنندال عىنى اانه حنين تكنون
(قيمنة مقيناس هيرشنمان-هيرفنندال

 ،)0.25فنإن مسنتوى تركنز الصنناعة مرتفنع (U.S.

) ،Department of justice and the federal trade commission, 2010كعىى هذا األسناس،
فإن صنناعة خدمنة الهناتف النقنال فني الجزاانر تعتبنر صنناعة ات مسنتوى تركنز عنالي ،امنا
بالنسبة ألداء الصناعة ،فهنذا ظناهر منن خنالل الجندكل السنابق ،كالنذي يتبنين منن خاللنه انّ
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صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار ،تميزت بنمو في ادااهنا كبشنكل كبينر جندا سنواء منن
حيث عدد المشتركين الذي بىغ اكثر من  47مىيون مشترس كأكبر قيمة له سننة  ،2018اك منن
حيث رقم اعمالها الذي بىغ ايضا ما قيمته  349مىيار دينار جزااري كأكبر قيمة لنه خنالل فتنرة
الدراسة ك لب سنة  ، 2016كما االحج ايضا ان رقم اعمال الصناعة تراجع قىنيال سننتي 2017
ك 2018كهذا راجع إلى بىوغ الصناعة لمرحىة التراجع ،ك لب ضمن مراحل دكرة حياة الصنناعة،
كافس الشيء بالنسبة لألرباح الصافية التي تميزت بنمنو مسنتمر خنالل فتنرة الدراسنة؛ حينث
بىغت سنة  2017ما قيمته  104.22مىيار دينار جزااري كأكبر قيمة لها ،إال ااها عرفنت تراجنع
ك لب خالل سنتي  2014ك ،2016كهنذا راجنع الرتفناع االسنتثمارات المتعىقنة بخندمات الجينل
الثالث ( )3Gكخدمات الجيل الرابع ( )4Gعىى التنوالي ،كمنن خنالل منا سنبق ،يمكنن اعتبنار انّ
مستوى التركز المرتفع لصناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار ،قد اثر بشكل كبير عىى امنو
ادااها سواء من خالل عدد المشتركين ،اك رقم اعمالها ،اك ارباحهنا الصنافية ،ك لنب كىنه خنالل
فترة الدراسة ،كالمقدرة بن  12سنة ،ك لب من سنة  2007إلى غاية سنة .2018

خاتمة ونتائج الدراسة
تعتبر صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار صناعة ات مستوى تركنز عنالي ،ك لنب حسنب
مؤشر هيرشمان-هرفندال الذي تم قياسه خالل فترة الدراسة ،ك لب منذ سنة  2007إلى غاينة سننة
 ،2018حيث كاات اقل قيمة مقدرة لهذا المؤشر ،هي  0.33ك لنب سننة  ،2015كهنذا االاخفناض فني
مستوى تركز الصناعة راجع باألساس إلى اقتراب الحصة السوقية لمؤسسنة "منوبيىيس" منن الحصنة
السوقية لمؤسسة "جازي" التي كاانت هني المؤسسنة القااندة ،ثنم بعند لنب عناد مؤشنر التركنز إلنى
االرتفاع مرة اخر ى ،كهذا االرتفاع يعود باألساس إلى تفوق مؤسسة "موبيىيس" عىى مؤسسة "جازى"
من خالل الحصة السوقية ،بحيث اصبحت مؤسسة "موبيىس" هي القاادة ضمن صناعة خدمة الهاتف
النقال في الجزاار بعدما كاات "جازي" هي القاادة ،ك لب ابتداء من سنة  ،2016كرغم االاخفاض الذي
حصل لمؤشر التركز خالل سنة  ،2015إال ان قيمته اكبر من  ،0.25كهذا دليل عىى انّ هنذه الصنناعة
تتميز بمستوى تركز عالي ،ك لب رغم التنافس الشديد بين المؤسسات الناشاة ضمن صناعة خدمة
الهاتف النقال في الجزاار المتالس اكبر حصة سوقية ضمن هذه الصناعة ،كهذا كىه اثنر بشنكل كبينر
عىى ت اور اداء الصناعة ،حينث تعتبنر هنذه الصنناعة منن بنين اكثنر الصنناعات تانور فني األداء فني
الجزاار ،ك لب سواء من خالل عدد المشتركين الذي بىغ اكثر من  47مىيون مشترس سنة  ،2018اك من
خالل رقم اعمال الصناعة الذي بىغ اكبر قيمة له سنة  ،2016كالمقدرة بن  349مىيار دينار جزاانري ،اك
من خالل األرباح الصافية لىصناعة كالتي بىغت منا قيمتنه  104.22مىينار ديننار جزاانري ،ك لنب سننة
 ،2017كهذا ما يثبت صحة الفرضنية الرايسنية .كسنوف احناكل تىخنيص اتناا الدراسنة فني النقناط
التالية:
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نن لقد تاور مستوى تركز صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل فترة الدراسة ،ك لب من سنة
 2007إلى غاية سنة  ،2018حيث كان في بداية فترة الدراسة مرتفع كبىغ ما قيمته  0.39كأعىى قيمة
له ،ثم بدا في االاخفاض إلى ان بىغ اقل قيمة له ،ك لب سننتي  2015ك 2016ك لنب منا قيمتنه ،0.33
ثم بعد لب عاكد االرتفاع ليبىغ ما قيمته  ،0.34ك لب سنة  ،2018كهذا كىه يثبنت ان مسنتوى تركنز
صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل الفترة  2018/2007عالي؛ اي ااّه اكبر منن  ،0.25كهنذا
ما يثبت صحة الفرضية الثااية ،كينفي صحة الفرضية األكلي.
نن لقد تاور مستوى اداء صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار خالل فترة الدراسة ،ك لب من سنة
 2007إلى غاية سنة  2018سواء كان لب من خالل عدد المشتركين الذي بىغ في سنة  2007اكثر
من  27مىيون مشترس ليرتفع بأكثر من  20مىيون ليبىغ سنة  2018اكثر من  47مىيون مشترس ،اك من
خالل رقم اعمال الصناعة الذي بىغ سنة  2007ما قيمته  191مىيار دينار جزااري ثم بدا بعدها
باالرتفاع كالتاور ليبىغ اعىى قيمة له كالمقدرة بن  349مىيار دينار جزااري ،ك لب سنة  2016ثم
ااخفض بعد لب؛ حيث قدر سنة  2018ما قيمته  294مىيار دينار جزااري ،اك من خالل األرباح
الصافية لىصناعة التي بىغت سنة  2010ما قيمته  35.541مىيار دينار جزااري ثم بدات بعد لب
باالرتفاع بشكل مستمر كلم تنخفض إال خالل سنتي  2014ك ،2016ك لب راجع الرتفاع االستثمارات
المتعىقة بخدمات الجيل الثالث ( )3Gكخدمات الجيل الرابع ( )4Gثم لتعاكد االرتفاع مرة اخرى لتبىغ
اعىى قيمة لها سنة  2017كالمقدرة بننن  104.22مىيار دينار جزااري ،كهذا يبين بشكل جىي انّ اداء
صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار تاور بشكل كبير سواء من خالل عدد المشتركين اك رقم
األعمال اك األرباح الصافية ،كهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة ،كينفي صحة الفرضية الثالثة.
كمن خالل النتاا التي توصىنا إليها ،احاكل تقديم اقتراحات من خالل النقاط التالية:
نن اقترح عىى الجهة الوصية عىى صناعة خدمة الهاتف النقال ،كالمتمثىة في سىاة ضبط البريد
كالمواصالت السىكية كالالسىكية ان تمنح رخص استغالل لمؤسسات جديدة ،ك لب من اجل التخفيف
من مستوى التركز لصناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار.
نن انبه سىاة ضبط البريد كالمواصالت السىكية كالالسىكية من كجود ممارسات احتكارية ،ك لب من
طرف المؤسسات الناشاة ضمن صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزاار ،كالمرتباة باألساس بارتفاع
مستوى التركز ضمن هذه الصناعة ،كالتي من شأاها ان تخل بمبدا التنافس النزيه.
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