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   تم�يد 

ألر�اب   كمنظمة  م�ام�ما  صميم   �� أطلقت يندرج  املواطن�ن    العمل،  العمل  ألر�اب  ا��زائر�ة  الكنفيدرالية 
من عدد كب��   استجابة لطلب حول تطو�ر شعبة الصناعة املي�انيكية �� ا��زائر، وذلك  وورقة طر�ق  تفك��ا  

 من أعضا��ا الذين ي�شطون �� القطاع. 

" ت�تج ال��وة و�ستحدث  01تحقيق عدد من األ�داف لصناعة "  حول   �ذا التفك�� الذي أعددناهيتمحور  
" و�قدرات كب��ة 03�مقدور�ا تلبية طلبات وحاجيات السوق ا��لية و�أسعار معقولة "و "02ل "غمناصب ش

 لتحقيق �سبة عالية من اإلدماج. 

عليھ،   ومتفق  وا��ا  ي�ون  أن  األ�داف ال  أ و�جب  تحقيق �ذه  األش�ال  ن  بأي ش�ل من  أن يمس  يجب 
 االحتياطي الوط�� للصرف بالعملة الصعبة وال ���يع السوق املواز�ة للعملة الصعبة. 

قمنا بالتعاون مع خ��ائنا �عرض أول مقار�ة عملية ومناقش��ا �� نطاق محدود مع �عض املتعامل�ن �� 
 ألجانب، اقتنعوا تماما باالنضمام إ�� املقار�ة ال�� عرضنا�ا عل��م.  ا��ال، و�عد ال�شاور مع شر�ا��م ا 

الت�سيقية الوطنية ملنظمات أر�اب   إطارو�عد�ا تم توسيع مجموعة العمل مع منظمات أر�اب العمل، �� 
 العمل. 

واقع صناعة   �ش�ل موجز، علينا أوال التذك�� ولو وقبل الشروع �� عرض تفاصيل ومضمون مق��حاتنا 
 ا��زائر.  وواقع�ا ��املركبات ع�� العالم 

  صناعة املركبات عامليا 
 :ال�شأة 

أنحاء   جميع   �� شعبية  النقل  وسائل  أك��  السيارات  العشر�ن  العالم،�عُد  القرن   �� النقل  ثورة    ،وفرضت 
�� العالم  إنتاج السيارات  غالسيارة باعتبار�ا وسيلة النقل الرئ�سية �� املدن الك��ى �� البلدان املتقدمة. بل

املنظمة الدولية ملصن�� السيارات) �عد   ( OICA)مليون وحدة  97أك�� من    بتص�يع  2017رقما قياسيا سنة  
عام  ���يل�ا ال   �� حاد  العاملية    2009نخفاض  باألزمة  االنتاج  ،2008لعام  متأثًرا  مليون    62حوا��    ليبلغ 

  .وحدة

 .كقارة رائدة �� إنتاج السيارات�أول آسيا نفس�ا  فرضت  ،2011منذ عام و 

 

 

 



  التطور: 
قطاع تحول  كب��    صناعة  لقد  حد  إ��  عام  �ش�ل  تطوره  السيارات  مسارات  ال��اية   ع��   �� تنظيم    ليتخذ 

 وش�ل مع�ن خاص بھ. 
تب�ّ و�التا�� مّر ،  ع��  السيارات  مصنعو  واللوجس�يكالس  �  التنظيم  نموذج  نفس  وال�سو�ق    ن�ن  واإلنتاج 

ة ا��تلفة �� جميع أنحاء  نفذت الشر�ات املصنع النحو،ع�� �ذا     .��دف ز�ادة املرونة والقدرة التنافسية
، عمليات إعادة �ي�لة عميقة بأش�ال متعددة (االستعانة بمصادر  املاضيةالعالم، خالل العقود الثالثة  

وما إ�� ذلك) لالحتفاظ  ونقل مقرات االنتاج    الفرعية،والشر�ات    النقل،  اإلنتاج،خارجية لعدة أجزاء من  
ية  فقط بتجميع األجزاء والبحث والتطو�ر وكذلك إنتاج أجزاء أساسية معينة من السيارة أو التقنيات ا��م

و�كذا أعلنت �ذه الشر�ات ��اية ما   ).، إ��والتحكم والضبطأج�زة الكمبيوتر    السرعة، علب    ا��ر�ات،(
، حيث تم إنتاج جميع السيارات تقر�ًبا وتم  � مصا�ع الثماني�يات" الذي م�ّ العمودي/الرأ����س�� بال��ك�� "

  .موظف ل�ل مصنع 40.000توظيف ما يقرب من 
، االستعانة بمصادر خارجية إلنتاج  �� فر�سا وحد�ا مثال ،  (FIEV) صناعات املعدات للمركباتوفر اتحاد ي

ل�ل مصنع إ�� ما   االدماجمعدل  من متوسط    الذي قللو�و ا��ل  ٪ من سعر السيارة.  75املعدات بقيمة  
 .٪ 25يقرب من 

معدالت    و�التا��، التجار�ت�ن  ل  اإلدماجفإن  حوا��  لعالمت�ن  تبلغ  العالمة    ٪،20الفر�س�ت�ن  انتقلت  وقد 
و�ذا   .٪ خالل العقدين املاضي�ن20إ�� ما يز�د قليًال عن    1967٪ �� عام  60التجار�ة األملانية من أك�� من  

واملوردين املعتمدين    املناول�ننظام بي�� حول مواقع اإلنتاج باإلضافة إ�� شبكة عاملية من    استحداث�ع��  
 .  .تص�يع سياراتل ون حول إس��اتيجية تنفذ�ا �ل شركة الذين يتطور 

ال�� يوفر�ا �ل بلد    املقارنة اش��كت العديد من البلدان �� نموذج اإلنتاج �ذا وفًقا للمزايا    السياق، �� �ذا  
، واملوقع  الضر��ية وشبھ الضر��ية املقدمة  واملزايا  الطاقة،وت�لفة    الفنية،  املؤ�التاليد العاملة،  (ت�لفة  

 ). وما إ�� ذلك ��غرا��،ا
 
 

   صناعة املركبات �� ا��زائر 
 ا��ظ��ة الوطنية للمركبات 

مليون مركبة م��لة مع    6.5أك�� من    ،2019تضّم ا��ظ��ة ا��زائر�ة للسيارات �� النصف األول من عام  
قطاع    ، عان فر�سا)مليون سيارة ��    39.5ألف سيارة سنو�ا (مقارنة بـ    300ألف و  150سنوي ي��اوح ب�ن    نمو

�ّغ��ات  عن  رئ����  �ش�ل  الناجم  القانو�ي  االستقرار  عدم  من  املاضية  العشر  السنوات  خالل  السيارات 
من التحر�ر املفتوح ع�� مصراعيھ  لواردات السيارات ا��ديدة متبوًعا    وخيارات إس��اتيجية متكررة، بدءً 

د واحد، لي�ت�� األمر بإعادة تنظيم السوق من خالل التخصص والعالمات التجار�ة ا��دودة ملتعامل ومورّ 
 .مع التوجھ الصنا�� الذي تطور ع�� عدة مراحل



 شروط النجاح:  
 

 :يتطلب  ،قطاع مي�اني�ي �روزفإن تنفيذ سياسة التص�يع و  ذلك،ومع 
   معرفة  1(  ج�ة من العاملي  ودقيقة  �املة  ودراية  )  السيارات  صناعة  أي  ألن    واإلقلي��،�سوق 

حقيقية �� قطاع السيارات �عتمد حصرً�ا ع�� السوق ا��لية ال يمكن بأي حال من األحوال أن  
   ؛�� �ذا القطاع الناشط�ن للمتعامل�ن االقتصادي�ن ةت�ون مفيدة لالقتصاد الوط�� وال مر�ح

 ) االس��اتيجيات ال�� وضع��ا �ل شركة لتص�يع السيارات من    التحكم وف�م )  2من ناحية أخرى
ال�� يمكن أن تقدم�ا بالدنا  املقارنة  أجل التمكن من التوافق مع سياس��ا وفًقا للمزايا ال�س�ية  

 .واملوقع ا��غرا�� املؤ�لة يد العاملةاإلنتاج والمن حيث القدرة التنافسية وت�اليف 
 
 

 ا��الة ا��زائر�ة: 
�انت جميع املتطلبات والشروط للوصول إ�� �شاط تجميع السيارات ��    ،2017، وح�� عام  من املفارقات 

، مما قلل  لدف�� شروط وفقا ملعاي�� ال تل�� بالضرورة توقعا��ما��زائر تتطلب من الشر�ك األجن�� االمتثال  
 . �ذا ال�شاط إ�� عملية تجميع �سيطة مخصصة للسوق ا����

التصدير ��    معيار  وشروط جديدة، مثل  الشروط معاي��دف��    ��ا��زائر  درجت  أ  ،2017اعتباًرا من عام    
معدل   ع��    اإلدماج حساب  يتع�ن  االقتصادي�نالذي  الشر�ك  تحقيقھ  املتعامل�ن  مشاركة  عن  فضًال   ،

  .األجن�� �� رأس مال الشركة
ع�� ، ولكن ال�دف ا��قيقي  تمل للتكنولوجيا من خالل تلك التداب��نقل مح  �ان مس�بعدا جد ا��صول 

للموافقة   األجن��  الشر�ك  من  "قانو�ي"  ال��ام  ع��  ا��صول  اعتماد�ان  ل  ع��  من وترخيص  مع�ن  عدد 
  .قطع غيار منتجة محليابإمداد شر�اتھ الفرعية األخرى  ح�� يتمكن من  املناول�ن
ل�سو�ق العاملية ا��اصة ��ا  فإن االل��ام بتضم�ن شر�ات تص�يع السيارات ا��زائر�ة �� شب�ات ا  و�التا��،

وجھ   ع��  �عض�ا  مّكن  االستفادةقد  حصرً�ا   التحديد  السوق،  وشمال  من  األوسط  الشرق  منطقة   ��  ،
 . �� ا��زائر  ت أنتجالسيارات  ألنواع منإفر�قيا 

تأث��ه  ، رك��ة اقتصادية م�مة بالنظر إ��  ، �� جميع دول العالم نتذكر أن القطاع املي�اني�ي �ش�ليجب أن  
ع�� القطاعات األخرى  من   العمومية والبناء   الزراعة من خالل اآلالت الزراعية واألشغال  :مثل  ،املضاعف 

 .  ذلكوالنقل وما إ��  موميةخالل آالت األشغال الع
 األزمات،�� أوقات    أنھ،و�ذا �و الس�ب ��    الواردات؛ف�و قطاع �عتمد إ�� حد كب�� ع��    ذلك،ع��    عالوة 

  املثال، س�يل  مصر ع��دولة ف   .اع يتأثر بالقيود والقيود ع�� االست��اد من خالل آليات مختلفة�و أول قط
  .ل�ذا القطاع العملة الصعبة٪ ل��د من ال��وء املفرط إ�� احتياطيات 134رسوم جمركية ب�سبة  أقّرت



معدلھ   ما  ا��زائر   �� السيارات  سوق  السنة.    250يمثل   �� جديدة  سيارة  من و ألف  بأك��  حاليًا  �قدر 
 . سيارة / سنة ع�� مدى ثالث سنوات فقط لتحقيق توازن السوق ا����  350.000

سيارة  آخر،بمع��   مليون  إ��  حاجة  �ناك  من  ال�دف�ذا    لتحقيق  ست�ون  أك��  أي  دوالر    10،  مليار 
فاتورة    ،يضاف إ�� �ذه الفاتورة (دوالر أمر��ي / سيارة  10000�� أساس أقل قيمة للسيارة و��  (محسو�ة ع

 2000اس��الك الوقود السنوي ب�ن  مليار دوالر (محسو�ة ع�� أساس متوسط    03اس��الك الوقود بحوا��  
ز�ادة الكميات و�ذا    علينا أن ندرك ضرورة ) و�ذا دون األخذ �ع�ن االعتبار قطع الغيار ال�� يجب  ل��  3000و

ز�ادة �ائلة من الوطنية للسيارات، و�ضاف ال��ا ت�لفة    ا��ظ��ة   قدمبما ي�ناسب مع   �ش�د  ال��ن الذي 
 .دوالر  مليار 15أك�� من  التقديرات تفائالألقل ست�ون الفاتورة وفًقا  .حيث الت�اليف

 

 
http://freyssenet.com/?q=fr/node/86Source:  

 قدرات املناولة الوطنية 
 

 �� إطار مجموع  (ERICSSON "بالشراكة مع SITEL �عد تجر�ة الشركة العمومية"
Elec Eldjzair group   أفضل مثال ع�� ذلك. تمت املوافقة ع�� ذلك من  لوزارة الصناعة  التا�عة (

 . قبل الشركة املصنعة رونو ا��زائر إلنتاج أحزمة ال�ابالت الك�ر�ائية
�ذه   تحدثھ  أن  يمكن  الذي  التجاري  التأث��   �� الشك  عن  اس�ثماًرا   SITEL أ�شأت شركة  املوافقة،�عيًدا 

فقط ا��زائر  رونو  احتياجات    تلقت "،  واعتماده  د التحقق من املوافقة" التصديق ع�� املنتوج�ع .لتلبية 
أحزمة ال�ابالت الك�ر�ائية" العديد من الطلبات من قبل العديد من املصا�ع  املتمثلة ��    " SITEL منتجات"

من االستجابة ل�ذه الطلبات �س�ب نقص   SITEL حول العالم (روسيا وأوكرانيا وتركيا واملغرب). لم تتمكن
 ).ثمار (باست�ناء عدد قليل من العمليات بكميات صغ��ة نيابة عن بيجو املغرب أو رونو روسيا وأوكرانيااالس�

   .املناولةجديدة �� ب�ئة مار خوض تجر�ة  غ�عد�ا دخلت الشر�ات العمومية وا��اصة األخرى 
 



 اإلس��اتيجية املعتمدة:  
وأصبح ال�دف املطلوب تحقيقھ. من الناحية النظر�ة،  �ان اإلدماج �� صميم السياسة الصناعية الوطنية 

 يمكن ل�ذا ا��ور أن �عزز الصناعة. 
، و�النظر إ�� خصوصية صناعة السيارات، ال�� �ش�د ز�ادة كب��ة �� االستعانة بمصادر خارجية،  ومع ذلك

، يجب ع�� بلدنا، مثل  اإلضافة إ�� ذلكب .العالية يبدو غ�� منطقي اإلدماجفإن ال��ك�� ع�� معدالت و�سب 
األ  لالس�ثمار  �س��  دولة  والأي  املباشر  الس��اتيجيات تص�يعجن��  وفًقا  الصناعية  سياس��ا  تطور  أن   ،

  .ا��موعات الصناعية الك��ى وخطط�ا التوسعية
والب�ية التحتية    يد العاملةت�اليف الطاقة وال  كب��ة، ال سيما  مقارنةتتمتع ا��زائر بمزايا    النحو،ع�� �ذا  

توسعاقائمة  ال تزداد  لبلدناوتنوعا وجودة  وال��  يمكن  املتعددة  .  االتفاقيات  ألح�ام  حالًيا  يخضع  الذي   ،
  .� األمور �ش�ل ��يح و�ستفيد م��ااألطراف ا��تلفة، أن �غ�ّ 

 واألزمات  19  –�وفيد    و�اء عنال��ن) ومشا�ل العرض الناجمة  /  �ش�ل الز�ادة �� الت�اليف اللوجس�ية
ا��تلفة فرًصا إضافية لبلدنا، وال�� يمكن أن �ستفيد من املواقع الصناعية املش��كة، ال سيما مع صدور  

 القانون املتعلق باالس�ثمار قر�با. 
 . اإلدماجمعدل فإن �غي�� املسار ضروري لل��ك�� ع�� امل��ان التجاري بدًال من  ذلك،ومع 
 .   اتجاه  �سود  ،  العالم، أي كما ذكرنا سابًقا ع�� عكس ما يحدث ��   :االدماج ب�سبة مرتفعة مساوئ

  شروط ٪ ، فإن ال25إ��    20الذي يتما��� مع نطاق ي��اوح ب�ن    االدماج  نحو تخفيض �سبةعاملي  
 :تنص ع�� املعدالت التالية ��ا لدينا املعمول 

o  بداية ال�شاط30أد�ى  إدماج بحديطلب معدل �� ٪.  
o  :؛  35السنة الثالثة٪ 
o  :40السنة الرا�عة ٪ 
o  :50السنة ا��امسة ٪. 

آخر السياراتبمع��  لصناعة  العاملية  الشر�ات  من  أع��  معدالت  ا��ليون  املصنعون  يحقق  أن  يجب   ،. 
، من املركبات  ، لفئات معينةاس�ثمار كب��ب  القيام  ، �شرطوتجدر اإلشارة إ�� أنھ يمكن تحقيق �ذه املعدالت

  ذلك،ومع   .(، إ��ات املستخدمة وم�ونا��ا (اللوحاتيتعلق بالتقني   خصوصا ما   ،وال سيما ا��رارات الزراعية
ا لتعدد النماذج والتقنيات املستخدمة  من املستحيل تصميم �ذه املعدالت ألنواع أخرى من السيارات نظرً 

 . واالختالفات �� التصميمات
باسم) SNVI إن حالة شركة   سابًقا  امل  (SONACOME املعروفة    تعامل مفيدة �� �ذا الصدد. حقق �ذا 

 ٪. �ان ل�ذا تأث�� سل�� ع�� اإلنتاجية واالبت�ار.  80االقتصادي معدالت ت�امل أع�� من 
لت�اليف  و�الفعل  نظًرا  املالية  الناحية  من  مستحيًال  املنتجات  ل�ذه  جديدة  تصاميم  تطو�ر  أصبح  فقد   ،

إ�� أن �ذه السياسة ال   من امل�م أيًضا اإلشارة .االس�ثمار ال�� يتع�ن القيام ��ا ل��قية جميع خطوط اإلنتاج



، وال سيما القوالب ال�� من ا��تمل أن �س��لك املز�د من  ي إ�� اس�ثمارات ��مة �� املعداتيمكن أن تؤد
 .املوارد املالية بالعمالت األجن�ية

يجب تص�يع    ذلك، فيما يتعلق باألجزاء أو قطع الغيار املصنعة من األملنيوم والفوالذ والبالس�يك وما إ��   
وال��  دخالتامل ا��زائر   �� من  (املنبع)  العكس  ع��  مصدر    ذلك،،  أيًضا  ت�ون  أن    العملة  لصرفيمكن 

 .. يجب إعطاء األولو�ة للمدخالت ذات األصل ا����الصعبة
  طرق حساب �سبة االدماج:  مساوئ 

باملناولة ا��ارجية، فإن الصيغة  باإلضافة إ�� ما تم �سليط الضوء عليھ أعاله، أي االتجاه نحو االستعانة  
القوا  �� عل��ا  املنصوص  تلك  عاملًيا ��  واملعمول  املستخدمة  املفعول  السار�ة  تحديد معدل   .  ��ان�ن  يتم 

  :بالصيغة التالية اإلدماج
 الت�لفة ال�لية  / )+ قيمة املش��يات ا��لية ا���� االنتاج ت�اليف  (=  دماجمعدل اال 

 
  ا��لية (ت�لفة األجزاء ال�� يصنع�ا املصنع لنفسھ، الرواتب والتدر�ب الت�اليف( 
    قيمة املش��يات ا��لية (األجزاء املصنعة محلًيا، املواد ا��لية عندما ال ت�ون مدرجة �� الت�اليف

 ا��لية 
  :قيمة املش��يات ا��لية   ا���� االنتاج ت�اليف  + قيمة مش��يات االست��ادالت�لفة ال�لية + 

 
  :�ذه الطر�قة تنطوي ع�� مخاطر كب��ة

االقتصادي قد وصل إ��    املتعاملباف��اض أن   ،  تقلبات سعر الصرفا��اطر الناجمة عن     - 1
دج و�� القيمة يتم إنتاج السيارة �سعر ت�لفة    100٪ عندما ي�لف الدوالر  30قدره    إدماجمعدل  

إذا وصل الدوالر إ��   .دج  300000�� القيمة �و    �سبة االدماج� أن  دوالر. �ذا �ع�   10000قدره  
  .رخصتھبفقدان  تعامل٪ و�خاطر امل17تلقائًيا إ��  االدماجمعدل ينخفض  دينار، 200

التص�يع  - 2 تراجع  ت�املھ�لي :خطر  معدل  ز�ادة  ع��  قادًرا  للمون  يمكن  االقتصادي  ،  تعامل 
 : املناورة عن طر�ق ز�ادة الت�اليف ا��لية �ش�ل مصطنع عن طر�ق املصنع/

  األخرى  ار�فز�ادة الرواتب واملص.  
    بدًال من ا����ف�ن (مش��يات   �� املؤ�ل�نغ�� ا����ف�ن و غإعطاء األولو�ة ملش��يات

   )؛ا��معات الصناعية الك��ى ا��رفي�ن م��ا ع�� مستوى    لدى الصفائح املعدنية أغ��  
التكنولوجية  - 3 الفجوة  ز�ادة  نموذج�ن   :مخاطر  أو  لنموذج  ��مة  اس�ثمارات  ع��  املوافقة 

  .يخاطر بتفاقم الفجوات التكنولوجية
٪ ع�� مدى خمس سنوات  50االقتصادي للوصول إ�� معدل    تعاملامل /    دفع املصّنع  الواقع،��   4

الناحية   من  قديمة  ت�ون  أن  ا��تمل  من  سيارة  املرحلة  �ذه   �� سي�تج  أنھ  حتما  �ع�� 



التكنولوجية. ا��طر أك�� مع ا��ر�ات ا��ديدة ال�� تتجھ �ش�ل م��ايد نحو ال���ن والك�ر�اء  
 .أو ح�� ال�يدروج�ن

 
 

  :التوصيات
ثالث   ع��  تطو�ر�ا  س�تم  ال��  املقار�ة  ل�ذه  العامة  الفكرة  ع��تتمثل  العمالت    مراحل،  فوائض  توظيف 

األجن�ية ال�� من ا��تمل أن يتم جن��ا من خالل عمليات تصدير محددة جيًدا لتمو�ل است��اد السيارات 
 ا��صصة للسوق ا��لية. 

املراحل   ع  املو����عتمد  املقار�ة  �ذه  لتنفيذ  املزايا  ��ا  استغالل  املستوى    املقارنة��  ع��  لبلدنا  املتاحة 
 اإلقلي�� (ال سيما من خالل االستفادة من االتفاقيات متعددة األطراف: االتفاقيات مع االتحاد األورو�ي و

GZALE و ZLECAF)  .وكذلك ع�� االس�ثمارات ال�� تم انجاز�ا أو تلك ال�� س�نجز 
 

 املرحلة األو�� (قص��ة املدى( 
املركبات   تصدير  خالل  ا��زائر  من   �� طلبيات  ا��معة  تنفيذ  طر�ق  العاملي�ن  املوج�ة عن  )  للمصنع�ن 

 بموجب النظام ا��مر�ي للمعا��ة الداخلية. 
ال��كيب ا���� للسيارات /املركبات املوج�ة للتصدير مع �غي�� وضع التعر�فة ا��مركية    إ��يتمثل �� ال��وء  

االتفاقيات    وتداب��  واالستفادة من أح�ام  وج املركب محليا ان ي�ون عالمة جزائر�ةاملنتالقادر ع�� السماح  
  .الثنائية وا��ماعية 

ا�ُ  قبل  من  األجن�ية  بالعملة  ا��ققة  األر�اح  استخدام  ا����يمكن  السوق  ل��و�د  ومورده  الوط��  .   �مع 
احتياطاتنا الوطنية من تدر�جيًا دون التأث�� ع��    للسيارات/املركبات  الوطنية  �ظ��ة، يتم تجديد ا��التا��و 

 . العاملة املدر�ة بالفعل يدالب�� التحتية القائمة واستغالل ال تثم�نمع  العملة الصعبة
من  �ع�د امل بمجموعة  مجمع��م  ب��و�د  ب�يع�ا �� األسواق الدولية  املركبات  أجزاءوردون  ل�م  ، مما �سمح 

  .�د�م باملركبات للسوق ا���� بما ي�ناسب مع األر�اح ا��ققةا��يطة وتزو 
  املدىاملرحلة الثانية (متوسط ( 

حدد مسبًقا من قطع الغيار من قبل ا��معات الصناعية للمركبات لفائدة  ع�� عدد م  " املصادقة"املوافقة
ًرااملي�انيكيةالصناعة  ، �� مجال  املصنع�ن الوطن�ن /مؤسسات املناولة  .، مما سيجعل �ذا القطاع ُمصِدّ

دة) إ�� تنمية الصادرات (اقتصاد ا���م و�التا��  إ��ا مسألة االنتقال من فكرة إحالل الواردات (السوق املقيّ 
تتمتع ا��زائر بقاعدة صناعية أك�� بكث�� وأك�� قدرة ع�� املنافسة ولكن قبل �ل ���ء  .(القدرة التنافسية

 .  الصناعة املي�انيككية لبلدان ال�شطة �� مجالمن القاعدة الصناعية من �عض ا  أك�� تنوًعا



الواقع من  ��  للعديد  يمكن  االقتصادي�نا،  املتعامل�ن  خالل    ملتدخل�ن  من  ��يح  �ش�ل  القطاع  تطو�ر 
مثل    ،للتصدير، والعديد من املنتجات �� مجال السيارات املعدة  ات واالس�ثمارات املوجودة بالفعل الشر� 

 والزجاج   .صناعة ال�ابالت وأحزمة ال�ابالت واإلطارات
 

 املرحلة الثالثة (طو�لة املدى : 
إ�� األسالك الك�ر�ائية   ( نتمتع ف��ا  باإلضافة  ال��  ال�� وأسالك ال�ابالت  بم��ة �س�ية �ائلة (منذ ال��ظة 

ا��زائر  تمكنّ  تتمتع  منتجاتنا)  تصدير  من  ف��ا  إجراؤ�ا  ا  تم  ال��  االس�ثمارات  خالل  من  �ائلة  بإم�انيات 
 بالفعل أو قيد التنفيذ ولك��ا تتطلب ا��د األد�ى من التطو�ر ، مثل 

 ختم الصفائح املعدنية  • :
 املسبو�ات ا��تلفة  • .
 السيارات اإللك��ونية قطع غيار  • .

 ال تحتاج إ�� صيانة وما إ�� ذلك لسيارات (البطار�ات واملصابيح ال��ل الك�ر�ائية قطع غيار  • 
 ) قطع بالس�يكية متنوعة • (

 
 
 

االكتفاء الذا�ي    فعال،  الذي �ستحق الدراسة  املي�انيكية،لقطاع املركبات والصناعة    سيضمن �ذا االق��اح
الصعبةمن   تصدير    العملة  وفائض  القص��  املدى  الطو�لع��  املدى  توحيد  ع��  املتعامل�ن    مع  ج�ود 

املي�انيكية حول نفس األ�داف ال�� حدد��ا الدولة خاصة ا��فاظ ع��    الصناعةقطاع    االقتصادي�ن ��
 .و�عز�ز�ا وكذلك تطو�ر ال�سيج الصنا��  بالعملة الصعبةاحتياطيات النقد 

 
 
 
 
 

 خاتمة 
ق�ا �� مجال صناعة املركبات/  ن تحر�ر ورفع القيود عن املشار�ع ا��مدة ومختلف ال�شاطات ال�� تم اطالإ

بالعملة    املناولة،، خصوصا  الصناعة املي�انيكية س�سمح القتصادنا ر�ح الوقت وكذا ج�� موارد جديدة 
 الصعبة، 



فعالوة ع�� األسالك الك�ر�ائية وأسالك ال�ابالت ال�� تملك ا��زائر مزايا مقارنة �امة، فبالدنا تتمتع كذلك  
و�بقى فقط القليل    االنجاز،و تلك ال�� �� �� طور  أ ل االس�ثمارات ال�� تم انجاز�ا  تملك قدرات كب��ة من خال 

 . من املتا�عة والتناسق
ــ  : شك، د�ىأاملقار�ة ال�� نق��ح�ا س�سمح بال  إن ــ ــ ـــ ــ  بـ

  ،عدم املساس باالحتياط الوط�� من العملة الصعبة 
   بأن تتحول ا�� قاعدة لوج�س�ية �ا دعم امل�انة الصناعية ل��زائر ع�� السماح ل ، 
   ،تثم�ن املصا�ع واالس�ثمارات ال�� تم انجاز�ا 
  املال ال�شري الذي تم ت�و�نھ سابقا،  الرأستوظيف 
    ،السماح وتمك�ن املواطن ا��زائري من امتالك سيارة و�أسعار مقبولة ومعقولة 
  .مواصلة تجديد ا��ظ��ة الوطنية للسيارات من أجل سالمة مرور�ة أحسن للسائق�ن 

 

 

 


