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ملخص :
[Zدف هذا البحث لدراسة واقع صناعة وتركيب السيارات بالجزائر وتحديد نسبة ٕالادماج املحIي
ال bcوصلت إليه من خالل املناولة الصناعية مع املؤسسات واملوردين املحلين ،مع تسليط الضوء عIى
أهم العوائق ؤالاسباب ال bcتحول دون تحقيق النسبة املرجوة .واتضح من خالل الدراسة امليدانية أن
هذﻩ الصناعة التزال حديثة قائمة عIى املناولة ٔالاجنبية ،بالرغم من توفر مجموعة من املؤسسات
املحلية سواء كبة أو صغة ومتوسطة لها القابلية والقدرة عIى تغطية حاجيات هذﻩ الصناعة ،إال أن
عدد املؤسسات املناولة مع شركات تصنيع السيارات يبقى جد محدود  ،وهذا راجع لنقص تكوين يد
العاملة املؤهلة ي هذا مجال ،وعدم حيازة أغل~Zا عIى شهادة املطابقة لصناعة السيارات ) 16949
 ،(IATFواليمكننا الحديث عن صناعة سيارات جزائرية ما لم تصبح قائمة عIى املناولة الصناعية
املحلية.
الكلمات املفتاحية :املناولة ،املناولة الصناعية ،صناعة السيارات ،املؤسسات الصغة واملتوسطة،
ٕالادماج املحIي
تصنيف .L25, L14, L24 : JEL
Abstract:
The purpose of this research is to study the Automobile Industry in Algeria, and
its integration rate represented by the actual number of local industrial
subcontractors.
The results of the study showed that the automotive industry in
Algeria is an emerging industry based mainly on foreign subcontracting. Despite
the fact that there are Algerian companies, small and medium or even large, with
the capacity to produce and supply the parts necessary to achieve this industry,
however the number of local subcontracting companies, remains very limited in
this sector, for reasons such as the absence of qualified manpower in this field, and
the lack of possession of the certificate of conformity to the automotive industry
IATF 16949 at most local businesses.
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 .1مقدمة:
بعد ٔالازمة الاقتصادية ال bcعرفZا السوق العاملية ي أواخر  2014الناجمة عن انخفاض أسعار
املحروقات أين وصل سعر الميل الخام لـ  53دوالر ،سعت الجزائر إEى تنويع اقتصادها والبحث عن
مصادر جديدة للوة بعيدة عن الريع البوEي ،وهذا بإعادة ترتيب أولوياZا والZوض بالقطاعات
ٕالاقتصادية ٔالاخرى عIى رأسها القطاع الصناي ،لكن ونتيجة لسنوات الركود ال bcعرفها هذا القطاع،
كان البد من تسط سياسة اقتصادية جديدة قائمة عIى جذب وتشجيع ٕالاستثمارات ٔالاجنبية املباشرة
إلنجاز كى املشاريع ٕالاقتصادية ،بغرض تنويع النشاطات ٕالانتاجية والخدماتية وتعزيز عالقات
الشراكة بن مختلف املتعاملن إالقتصادين ،إما وفق القاعدة الاستثمارية  %51-%49فيما يخص
الشراكة ٔالاجنبية املحلية أو من خالل عقود مناولة محلية ،فاإلحتكاك Z¥ذﻩ املؤسسات يسمح بنقل
التكنولوجيات الحديثة ،والخات ٕالانتاجية وبذلك املساهمة ي ترقية املؤسسات املحلية.
عرفت صناعة وتركيب السيارات نقلة جذرية ي الجزائر ،فبعد سنوات من املفاوضات تم سنة
 2012فتح أول مصنع "" SAFAV.MBيضم ثالثة أطراف :شركة "آبار" ٕالاماراتية ،شركة " دايملر"
ٔالاملانية " "مرسيدس بي "±²وكل من " " SNVIو" " EPIC EDIVلصناعة السيارات واملركبات العسكرية
وكذا الشاحنات ،تلته سلسلة من الشراكات والعقود ي هذا املجال مع كى العالمات الدولية ،وذلك
بغرض تنويع ٕالانتاج املحIي وإحالل الواردات من السيارات بمنتجات محلية ،وهذا عن طريق مساهمة
املؤسسات الصغة واملتوسطة املحلية الناشطة ي املناولة الصناعية.
إن صناعة وتركيب السيارات صناعة شاملة متكاملة قائمة عIى املناولة وٕالاخراج
 ،L’externalisationتدخل ف¿Zا العديد من ٔالانشطة الصناعية ،لذا تعتمدها الدول املستقبلة لقية
صناعاZا املحلية املختلفة ،من خالل تطوير كافة الصناعات املناولة لها.
• إشكالية البحث وفرضياته:
بغرض معرفة واقع هذﻩ الصناعة بالجزائر ،وعالقZا بمؤسسات املناولة الصناعية املحلية قمنا
بطرح ٕالاشكالية التالية :كيف يمكن للمناولة الصناعية أن تساهم 4ي ترقية صناعة السيارات 4ي
الجزائر؟
ملعالجة ٕالاشكالية نطرح مجموعة من التساؤالت التالية:
 ما مكانة املناولة الصناعية املحلية ي القطاع الصناي ي الجزائر؟ ما هو واقع صناعة السيارات ي الجزائر؟ هل املؤسسات املحلية خاصة الصغة واملتوسطة تغطي سوق املناولة الصناعية ي مجال صناعةالسيارات؟ وما Äي العوائق ال bcتواجهها والحائلة دون ذلك؟
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لإلجابة عن التساؤالت السابقة تم وضع مجموعة من الفرضيات:
 .1تعت املناولة الصناعية وسيلة أساسية ي ترقية القطاع الصناي.
 .2تعول الجزائر عIى صناعة السيارات لتنويع القطاع الصناي وتطويرﻩ.
 .3إن املؤسسات الصغة واملتوسطة املحلية Äي املناول ٔالاول ملصانع تركيب السيارات ي الجزائر.
• أهداف البحث:
Zدف هذﻩ الدراسة إEى تسليط الضوء عIى قطاع اقتصادي صناي تم اعتمادﻩ أخا من قبل
الجزائر لتحقيق التنوع الاقتصادي خارج املحروقات وÄي صناعة وتركيب السيارات و هذا من خالل:
 التعرف عIى أهم الشركات املصنعة للسيارات ي الجزائر؛ دراسة املناولة الصناعية لصناعة السيارات و تحديد مكانة املؤسسات الصغة و املتوسطة منهذﻩ املناولة؛
 محاولة إبراز أهم العراقيل ال bcتواجهها املؤسسات الصغة واملتوسطة للحصول عIى عقوداملناولة مع مصانع تركيب السيارات.
• منهجية البحث:
لدراسة صحة الفرضيات وملعالجة ٕالاشكالية املطروحة قمنا بإعتماد املنهجن الوصفي والتحليIي
ٕالاحصائي ،ملعرفة مكانة املؤسسات املحلية خاصة الصغة واملتوسطة ي املناولة الصناعية
وامليكانيكية لصناعة السيارات بالجزائر ،وتم تقسيم البحث إEى املحاور التالية:
 .1تعاريف عامة حول املناولة وأنواعها ،ثم تسليط الضوء عIى املناولة الصناعية ي الجزائر؛
 .2واقع صناعة السيارات ي الجزائر مع تحديد أهم املصنعن ومانÌي ٔالاوامر الناشطة ي القطاع؛
 .3دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات املناولة ي صناعة السيارات مع محاولة تحديد أهم العراقيل
ال bcتواجهها.
 .2مفهوم املناولة واملناولة الصناعية 4ي الجزائر:
قبل التطرق إEى املناولة امليكانيكية واملناولة ي صناعة السيارات ي الجزائر البد لنا أن نتطرق
ملفهوم املناولة واملناولة الصناعية.
 1.2مدخل إdى املناولة:
هناك مفاهيم مختلفة حول املناولة ومحاوالت عديدة إلعطاZÍا تعريفا محددا إنطالقا من خصائصها
 1.1.2تعريف املناولة :
عرفها املشرع الفرن bÏÐعIى أZÎا " كل عملية يقوم من خاللها املانح باألمر أو املقاول ٔالاساbÏÒ
بتفويض أو تكليف مقاول خارÕي أو ثانوي ،إلنجاز جزء من منتج أو خدمة لصالح زبائنه حسب
توج¿Zاته وتحت مسؤوليته" ) (Martin, 2014, pp. 720-722أين يتم إخراج جزء من نشاط ٕالانتاج أو
الخدمة املتفق عل¿Zا بالتعاقد مع طرف خارÕي ،لذا تندرج املناولة أيضا تحت مصطلح» التعاقد من
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الباطن « وهو عبارة عن عقد باط) bÜعقد فري( تمنحه شركة ما حاصلة عIى عقد رئي bÏÐتم إبرامه مع
جهة ما تسم" Ýصاحبة الشغل " بتكليف شركة أو جهة أخرى تسم "Ýاملتعاقد من الباطن" ،بتنفيذ جزء
من هذا العقد )عالEي و عراب ،2012 ،صفحة  (3يمكن للمقاول ٔالاصIي أن يتعهد بالعمل للمقاول من
الباطن ما لم يوجد شرط صريح أو ضم bÜيمنعه من ذلك ي العقد الرئي ،bÏÐحيث يشمل التعامل الثانوي
جزءا من موضوع الصفقة ي إطار ال±ام تعاقدي يربط املتعامل الثانوي مباشرة باملتعامل املتعاقد التابع
للمصلحة املتعاقدة.
أما املشرع الجزائري فلطاملا تطرق إEى املناولة ي مختلف النصوص التشريعية دون تقديم تعريف
محدد لها إEى غاية سنة  ،2017أين عرفها من خالل قانون الصفقات العمومية ي املرسوم الرئاbÏÒ
رقم  247-15املؤرخ ي  2ذي الحجة املوافق لـ  2015 /09/16عIى أZÎا " قيام املتعامل املتعاقد
للمصلحة املتعاقدة بمنح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية ملناول بواسطة عقد مناولة" ومهما يكن
من أمر ال يمكن أن تتجاوز املناولة  %40من املبلغ ٕالاجماEي للصفقة ،أي يشط أن تبقى أغلبية
املشروع تحت السيطرة املباشرة للمتعاقد ،فهو املسؤول الوحيد عن تنفيذ الصفقة سواء الجزء
الخاص به أو جزء الصفقة املناول ،حيث تتم العملية تحت وصايته أين يقوم بمراقبة ومتابعة
ٔالاشغال الخاصة باملناولة ،والحرص عIى تطابقه وما ينص عليه العقد الرئيbÏÐ
مما سبق يمكن القول أن املناولة عبارة عن تكليف يقوم من خالله املقاول الذي يعرف بمانح ٔالامر
بإخراج ) (Externalisationجزء من نشاطاته لصالح مقاول خارÕي يعرف باملناول ،يقوم بإنجاز جزء
من عمليات إنتاج الخدمة أو املنتج تحت توصيات مانح ٔالامر ،كخطوة إساتيجية من قبل هذا ٔالاخ
إما لتغطية عجزﻩ أو لالستفادة من مزايا التخصص ،لكن ليس كل القطاعات يمكZا اعتماد املناولة
نظرا لدرجة حساسيZا أو لحماية املعلومات الداخلية الخاصة Z¥ا
 .2.1.2أنواع املناولة
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• تختلف عقود املناولة باختالف أسباب اللجوء إل¿Zا ؤالاغراض املراد تحقيقها مZا فنم:±
• مناولة قصjkة ٔالاجل :يتم اعتمادها لظروف مؤقتة غالبا ما تكون داخلية وغ دائمة تدفع
باملؤسسة إEى اللجوء للمناولة إلنجاز جزء من العمليات ٕالانتاجية (Gasmi & Grolleau, 2005, p.
).157
• مناولة طويلة ٔالاجل :تعتمد غالبا ي حالة إذا ما كان منتج يتطلب عناصر ذات مواصفات محددة،
ويعت هذا النوع أحسن من قصة ٔالاجل إذ تسمح بإنشاء عالقة دائمة بن مانح ٔالامر واملناول،
تجعله يضمن استمرارية ي نوعية وسعر املنتج املتعاقد عليه ،وهذا من خالل تخصيص بعض
املوارد الداخلية للقيام بالدراسات الالزمة لتطويرﻩ وكذا تقديم التكوين الالزم لعمال املناول.
مناولة ٕالاختصاص :يتوفر املناول عIى املعدات والتجه±ات وٓالاالت املتخصصة وكذلك عIى
مستخدمن مؤهلن متمكنن من تنفيذ مهام إنتاجية دقيقة ومعقدة ،كما لهم كفاءات ومهاراتتقنية
جد متخصصة تتعلق بمكونات ٕالانتاج يستفيد مZا املقاول.
• مناولة القدرة :إذا كانت القدرة ٕالانتاجية للمقاول غ كافية لتغطية متطلبات العقد املتفق عل¿Zا،
يلجأ للمناولة للوصول لطاقة إنتاجية معينة ،فاملناول Z¥ذﻩ الحالة يتم ±باملرونة من أجل مواجهة
التغات ي الطلب وكذا القدرة عIى تقليص التكاليف الثابتة)(Said, 2006, pp. 220-221
أما ي ما يخص املجاالت ال bcتختص باملناولة فقد تنوعت بتنوع النشاطات الاقتصادية الحديثة:
• املناولة الصناعية أو ٕالانتاجية :يتم عIى مستواها إخراج بعض نشاطات ٕالانتاجية والصناعية
ملؤسسات أخرى مختصة ،تقوم بإنتاج أو تصنيع ٔالاجزاء الداخلة ي املنتج الZائي ،مثال ي
الصناعات الغذائية يتم مناولة نشاط التعبئة والتغليف ملؤسسات خارجية ،أو كما هو الحال ي
الصناعات الكبة كصناعة السيارات أين يتم إنتاج مختلف القطع الداخلة ي تركيب السيارات
من قبل مؤسسات مناولة وموردين مختلفن.
• املناولة الخدماتية :وÄي تشمل مختلف الخدمات ال bcيمكن أن تقدمها مؤسسات خارجية ملانÌي
ٔالاوامر كخدمات ٕالاطعام أو خدمات النقل والصحة ،وح Ýcخدمات ما بعد البيع والخدمات
الاستشارية.
 2.2املناولة 4ي الجزائر :
تح bÏíالجزائر حواEي  10.000مؤسسة مناولة %90 ،مZا ي مجال البناء ؤالاشغال العمومية
و %10مZا فقط ينشط ي املناولة الصناعية املختلفة )امليكانيكية ،الالكونية ،الكيميائية ) (..يوسفي،
 ،(2017وÄي نسبة ضئيلة مقارنة مع كل من تونس  %20واملغرب  ،%30حيث ساهم جذب
الاستثمارات ٔالاجنبية املباشرة ي املجاالت الصناعية ي تعزيز نشاطات هذﻩ املؤسسات ف¿Zا وارتفاع
الطلب عIى منتجاZا ،وبالتاEي رفع وتة ٕالانتاج وكذا تحسن وتعديل منتجاZا تبعا ومتطلبات مانÌي
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ٔالاوامر بغرض تقديم مZ±ا التنافسية ال bcتفرقها عن باïي املؤسسات املناولة ي نفس املجال ،ومن بن
أهم الوسائل املحلية املسخرة لتطوير املناولة ي الجزائر Äي البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة.
تعت  (Bourse Algérienne De Sous-traitance Et De Partenariat) BASTPمركزا للتطوير املحIي
لقية املناولة الصناعية والخدمات املتعلقة بالصناعة ،ف bòالحليف ٔالاول ؤالامثل لهذﻩ املؤسسات،
إذ تلعب دورا هاما ي رفع املنافسة بن املؤسسات الجزائرية والارتقاء Z¥ا إEى ٔالاسواق الدولية ،وهذا
من خالل تقديم الدعم الالزم وتنظيم التظاهرات والفعاليات للربط والتقريب بن مختلف املتعاملن
)البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة ،2016 ،صفحة (1
لكن بالرغم من املجهودات املبذولة من قبل البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة إال أنه من
الصعب إحصاء كافة املؤسسات املناولة ي الجزائر نتيجة لغياب قاعدة معلومات واضحة ،إذ يتم
تجميعها من خالل التقرب من هذﻩ املؤسسات ومحاولة تحديد نشاطاZا وكذا ربطها مباشرة مع مانÌي
ٔالاوامر ،إال أن حجب املعلومات وعدم التصريح Z¥ا من قبل بعض هذﻩ املؤسسات يجعلها بعيدة عن
التصنيف أو ٕالاحصاء ،وبغرض تسهيل املعامالت تم عIى مستوى " "BASTPتبويب قطاعات املناولة
الصناعية إEى  5قطاعات رئيسية يشمل كل قطاع أهم املؤسسات املناولة ي املجال الصناي.
 2.2.2املناولة الصناعية 4ي الجزائر :نتيجة لصعوبة إحصاء كافة املؤسسات املناولة ي الجزائر
سنقوم بإجراء دراسة مصغرة اعتمدا عIى معطيات " ،"BASTPوهذا بدراسة  129مؤسسة
مصرح Z¥ا من قبل البورصة الناشطة ي املناولة الصناعية.
الجدول ) : (1توزيع أهم املؤسسات املناولة 4ي املجال الصناmي ) إdى غاية( 2017
نوع املؤسسات املناولة ي املجال الصناي
قطاع نشاط
مؤسسات كى
املؤسسات
توزيع املؤسسات الصغة واملتوسطة واملصغرة
املناولة
متوسطة صغة مصغرة املجموع النسب %العدد النسب%
%10,7
5
%89,3
42
15
20
7
ص.امليكانيكية
وتحويل
املعادن
%40,7 11 %59,3
16
1
11
4
ص.الحديد
والصلب
%50
10
%50
10
1
2
7
صٕ.الالكونية
الكهربائية
واملعلوماتية
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املجموع النسب

47

%36

27

%21

20

%16

2

7

4

13

%61,8

8

%38,2

21

ص.الكيميائية
وتحويل
البالستيك
واملطاط
14
%35,2
5
%64,3
9
4
3
2
الخدمات
الصناعية
129
%100
39
%100
90
25
43
22
املجموع
%30,3
%69,7
%19,4 %33,3 %17
النسب%
املصدر :من إعداد الباحثتن اعتمادا عIى معطيات دليل املناولة الصناعيةBASTP ،

%16

%11
%100
%100

املصدر :من إعداد الباحثتن اعتمادا عIى الجدول السابق
يحتل قطاع الصناعة امليكانيكية وتحويل املعادن الصدارة ي مجال املناولة الصناعية ي
الجزائر ،إذ يمثل قرابة  % 37مZا بـ 47مؤسسة من أصل  129مؤسسة مختصة ي املناولة الصناعية
" (" BASTPهذا راجع إEى التطور الذي عرفته الجزائر ي هذا املجال،
) تم احصاؤها من قبل
سواء املحلية أو ي إطار الشراكة الداخلة ي ٕالاستثمارات ٔالاجنبية املباشرة ،ثم تل¿Zا املناولة ي صناعة
الحديد والصلب وÄي صناعة ثقيلة تمثل أحد أعمدت الصناعات الوطنية منذ ٕالاستقالل ،فأغلب
املؤسسات املناولة ي هذا القطاع Äي مؤسسات وطنية متوسطة أو كبة الحجم ،إذ تمثل قرابة %21
من املؤسسات املناولة صناعيا ،أما كل من "الصناعة الكيميائية وتحويل البالستيك واملطاط"
و"الصناعة ٕالالكونية والكهربائية واملعلوماتية" فتمثل كل واحدة مZما  %16من إجماEي مؤسسات
املناولة الصناعية ،وتعت الصناعة ٕالالكونية حديثة نسبيا لكZا عرفت تطورا كبا ي السنوات
ٔالاخة جعلها ي نفس مرتبة الصناعات ٔالاخرى ،ي ٔالاخ نجد الخدمات الصناعية وال bcتشمل
الخشب الزجاج التيد وغها من الخدمات الإلستشارية والصناعية تمثل  %11من املناولة
الصناعية ي الجزائر.
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تقتطع املؤسسات املصغرة الصغة واملتوسطة مكانة هامة من إجماEي مؤسسات املناولة
الصناعية ،حيث تمثل  %89,3من الصناعة امليكانيكية وتحويل املعادن ،وÄي صناعة كى يدخل
ف¿Zا العديد من ٔالانشطة الصناعية الصغة كقطع الغيار ؤالاجزاء الداخلة ي الصناعات التحويلية
لذا أغل~Zا إما مؤسسات صغة أو مصغرة ،كما تمثل  %61,8من املؤسسات املناولة ي الصناعة
الكيميائية وتحويل البالستيك واملطاط وÄي صناعات خفيفة كصناعة الاøي ؤالانابيب والقوالب،
و %64,3من الخدمات الصناعية ،أما الصناعة ٕالالكونية الكهربائية واملعلوماتية فتمثل املؤسسات
الكى  %50من املؤسسات املناولة ف¿Zا ،فهذا القطاع يحتاج لتكنولوجيات إنتاج عالية حديثة
وعاملية قد ال تتوفر لدى املؤسسات الصغة واملصغرة ،باملقابل نجد أن  %59,3من املؤسسات املناولة
ي صناعة الحديد والصلب Äي مؤسسات صغة ومتوسطة.

املصدر :من إعداد الباحثتن اعتمادا عIى معطيات الجدول السابق
حسب ٕالاحصائيات السابقة للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة فإن املؤسسات الصغة
واملتوسطة واملصغرة تمثل  %69,7من إجماEي مؤسسات املناولة الصناعية ،وهذا راجع هذﻩ لقدرZا
عIى التأقلم مع التغات ٕالاقتصادية وي إحداث التغيات الالزمة عIى منتجاZا وفقا ملتطلبات مانÌي
ٔالاوامر ،موزعة كاألتي %33,3 :مؤسسات صغة %19,4 ،مؤسسات مصغرة ينشط معظمها ي
الصناعة امليكانيكية وتحويل املعادن و %17مؤسسات متوسطة ،باملقابل ،بالرغم من أن النشاطات
الصناعية أغل~Zا نشاطات ثقيلة كصناعة الحديد والصلب والذي لطاملا كان معظمها تحت سيطرة
املؤسسات العمومية ،فإن املؤسسات الكى وأخرى تمثل  %30,3من املؤسسات املناولة صناعيا
فأغل~Zا عبارة عن مؤسسات ذات أسهم تعود ملكيZا للدولة.
 .3واقع صناعة وتركيب السيارات واملناولة امليكانيكية 4ي الجزائر:
تكمن أهمية صناعة وتركيب السيارات كغها من الصناعات الكى ي املساهمة ي تقليص
الواردات وتعويضها بمنتجات محلية مما ينعكس إيجابا عIى م±ان املدفوعات ،ورفع نسبة العمالة
وامتصاص البطالة ،ونقل الخات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة وتكوين اليد العاملة ،إال أن ما
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يم±ها عن باïي الصناعات هو اعتمادها الكب عIى سياسة ٕالاخراج وتنوع نشاطات املناولة الصناعية
الداخلة ف¿Zا ،ف bòتشمل عدة قطاعات صناعية كالصناعة امليكانيكية وتحويل املعادن ،صناعة
الحديد والصلب ،الصناعة ٕالالكونية الكهربائية واملعلوماتية ،الصناعة الكيميائية وتحويل
البالستيك واملطاط ،والخدمات الصناعية ،إذ يمكن اعتبارها صناعة شاملة متكاملة.
 1.3نشأة صناعة وتركيب السيارات 4ي الجزائر:
عند التحدث عن صناعة السيارات ي الجزائر ،نجد أرضية صلبة لصناعة السيارات النفعية
والثقيلة ) الشاحنات والحافالت والعتاد الفالúي( من خالل شركة "  ،"SNVIلكن فيما يخص صناعة
السيارات السياحية والخفيفة نجد أZÎا صناعة حديثة ي الجزائر ،ومرت صناعة السيارات بـ 3
مراحل أساسية :
أ .مرحلة ما قبل ٕالاستقالل :أين أنشأ من قبل حكومة ٕالاستعمار الفرنسية مصنع " "BERLIET
للشاحنات ،والذي تم تأميمه بعد ٕالاستقالل )طوبال ،2018 ،صفحة (3
ب : 2011 – 1962 .حيث أنشأت ي بداية السبعينيات املؤسسة الوطنية للصناعة امليكانيكية
" "SONACOMأين تم استغالل وتوجيه خات العمال الجزائرين املكتسبة ي الشركة السابقة
وتحويلها للشركة الوطنية وال bcكانت تضم  11مؤسسة وطنية تنشط ي الصناعة امليكانيكية ،تقوم
بتصنيع السيارات الثقيلة والصناعية كالشاحنات والجرارات واملاكنات ،وصل معدل إنتاجها لـ 6.000
وحدة سنويا وتم تصدير منتجاZا للدول الجوار كتونس واملغرب وح Ýcبعض الدول العربية كالعراق،
وي  1994تم تغي تسميZا إEى "املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية  " SNVIوانخفض ي هذﻩ
الفة معدل ٕالانتاج إEى  2.200وحدة سنويا ) - 2012 (2018 ،ww.snvigroupe.dzاdى وقتنا الحاdي:
أصبحت الجزائر تستقبل الاستثمارات ٔالاجنبية املباشرة ألك العالمات املصنعة ي هذا املجال ي
شكل عقود شراكة تحت السيطرة الجزائرية ،أهمها:
 شركة "مرسيدس بي yzدايملر"  :تم ي  2012عقد شراكة "  "SAFAV.MBيضم ثالثة أطراف:شركة "آبار" ٕالاماراتية بنسبة  ،%49شركة " دايملر" ٔالاملانية " مرسيدس بي " ±²وال bcتشارك
بتكنولوجياZا وبعالمZا التجارية ،والجزائر بمؤسست¿Zا )" " SNVIو" ( " EPIC EDIVبنسبة  ،%51ولها
مقرين ٔالاول بالعاصمة وبالتحديد برويبة يتم عIى مستواﻩ تصنيع الشاحنات والحافالت حيث
تشارك فيه "" SNVIبنسبة  %34و" "EDIVبـ  ،%17وٓالاخر بغرب الجزائر وبالتحديد بتيارت يختص
بتصنيع العربات العسكرية وتساهم فيه املؤسسة العسكرية لصناعة السيارات " "EDIVبنسبة %34
أما " " SNVIفبنسبة ) %17وزارة الصناعة واملناجم ،2018 ،صفحة (11
 شركة "رونو الجزائر لإلنتاج" " : " RAPتم إنشاؤها سنة  2014بواد تليالت غرب الجزائر وفقا لعقدالشراكة املم بن ثالث متعاقدين :شركة "رونو لإلنتاج" وال bcتساهم بنسبة  ،%49شركة "" SNVI
بنسبة قدرها  %34والصندوق الوط bÜلالستثمار بنسبة  ،%17وÄي تختص ي إنتاج نوعن من
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السيارات داسيا ورونو ،ساهمت منذ إنشاZÍا ي خلق  350منصب عمل مباشر و 500منصب عمل
غ مباشر بعد  4سنوات من النشاط تم تصنيع أك من  170.000سيارة )(Tournebize, 2018
وعرف املصنع تحسنا ي وتة ٕالانتاج حيث ارتفع معدل ٕالانتاج ي  2016من  25.000إEى 42.000
وحدة سنويا ووصل لـ  80.000وحدة ي بداية Z¥ 2018دف الوصول اEى  100.000وحدة سنويا؛
 شركة "هيونداي" :ي نفس السنة تم عقد إتفاق شراكة بن شركة "هيونداي" و"شركة طحكوتللصناعات" " " TMCيتم بموجبه تركيب سيارات هيونداي محليا عIى مستوى مصنع الكيب
بتيارت والذي تصل قدرته إالنتاجية إEى  60.000وحدة سنويا ،يتضمن  8أنواع من سيارات
هيونداي ٔالاك رواجا محليا ،وسمح بخلق  500منصب عمل مباشر)(Chahboub, 2017
 فولكسواقن "  : "Volkswagenبالشراكة مع مجمع سوفاك الجزائري" ، "SOVACتم ي 2015إنشاء مصنع ي غرب الجزائر بالتحديد املنطقة الصناعية سيدي كتاب بغيلزان ،بقدرة إنتاج
قدرت بـ  20.000وحدة سنويا ،تم إنتاج أوEى الوحدات ي  2017وحددت قيمت املشروع قدر بـ
 170مليون أورو )(2018 ،Patrice
 شركة "بيجو" الفرنسية " : " SPA Peugeotوقعت ي  2017عIى عقد شراكة مع كل من الشركةالوطنية إلنتاج املاكينات والعتاد "  ،" PRO Constantineشركة "كوندور" ،وشركة " Palpa Pro
 "Algérieحددت قيمة املشروع ب  100مليون اوروZ[ ،دف إلنتاج  75.000سيارة ي السنوات 3
املقبلة أي بمعدل  25.000سيارة سنويا ،مع تخصيص  %10للتصدير )(Mezaib, 2018
والجديد الذي تضمنه هذا العقد هو إنشاء أكاديمية من قبل  SPAالجزائر لتكوين اليد العاملة
الجزائرية ي مجال تركيب و صناعة السيارات وكذا ي وضع العتاد وهذا بغرض تطوير الشراكة مع
الجزائر ،ما يعت إضافة حقيقية سواء للمؤسسات الصغة واملتوسطة وح Ýcللمناولة
امليكانيكية؛
 شركة "كيا" " : " KIAي نفس السنة تم عقد شراكة ما بن شركة ”كيا“ الكورية بنسبة % 51مع  Groupe Algérie Globalبنسبة  ،%49تم بموجبه إنشاء مصنع "  "GLOVIZي 2018
بمنطقة جرمة بباتنة بقدرة إنتاج تصل لـ 50.000وسنويا )(KIA CORPORATION , 2019
 شركة "سوزوكي" " " SUZUKIاليابانية بالشراكة مع "طحكوت للصناعات" الجزائرية " " TMCتم إنشاء مصنع لكيب السيارات ي مدينة سعيدة ،حددت قدرته ٕالانتاجية بـ  15.000وحدة
سنويا ي املرحلة ٔالاوEى ).(Ministère de l'Industrie et des Mines, 2018, p. 20
 2.3مكانة املناولة الصناعية وامليكانيكية 4ي تركيب وصناعة السيارات 4ي الجزائر:
تس ى الجزائر لقية املناولة واملناولة الصناعية من خالل ٕالادماج املحIي ،خاصة ي صناعة
وتركيب السيارات ومن بن أهم ٕالاجراءات والتداب ال bcاتخذZا الدولة لتحقيق ذلك:
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 فرض املناولة املحلية عIى كافة املستثمرين ٔالاجانب وعIى رأسهم شركات تصنيع وتركيب السياراتوهذا بفرض نسبة إدماج  % 15ي الثالث سنوات ٔالاوEى وتصل إEى  %40بعد خمس سنوات من
ٕالانتاج )وزارة الصناعة واملناجم ،2018 ،صفحة  (7؛
 تقليص حصة استاد السيارات إEى  30.000سيارة سنويا لتشجيع اسZالك املنتج املحIي ،وإجباروكالء السيارات املعتمدين عIى تحويل جزء من أرباحهم إEى إنتاج وتصنيع قطع غيار السيارات
وتوج¿Zها للمناولة امليكانيكية ،بغرض تغطية حاجيات السوق محليا ومساعدة مصن ي السيارات
عIى تحقيق ٕالادماج املحIي ،وهذا كشرط أسا bÏÒللسماح لهم باإلستاد.
 1.2.3املؤسسات املانحة لألمر للمناولة املحلية 4ي صناعة السيارات
تنحصر حاال املؤسسات املانحة لالمر للمناولن الصناعين املحلن ي هذا املجال ي كل من :
• شركة " : "SNVIكغها من كى الشركات تبنت إساتيجية ٕالاخراج  L’externalisationمن خالل
تكثيف شبكة املناولة امليكانيكية املحلية بالتعاون مع مختلف املؤسسات املتوسطة الصغة
واملصغرة العامة والخاصة ،وتحتوي شبكة املناولة املحلية الخاصة Z¥ا عIى ما ال يقل عن  204مناول
ومورد يمثلون  %35من إجماEي موردي املؤسسة )زيدان غربي و الداوي ،2019 ،صفحة  ، (66وهذا
ي إطار تدعيم ٕالادماج املحIي وتشجيع املنافسة املحلية والرïي باملنتج املحIي بما يالئم واملواصفات
الدولية ،بحكم التجربة الواسعة لهذﻩ املؤسسة ي مجال تصنيع املركبات وخZا التقنية
والتكنولوجية ،وتتمثل أغلبية املنتجات املقدمة من قبل املناولن واملوردين ي  :البطارياتٔ ،الاسالك
والضفائر الكهربائيةٔ ،الاجزاء البالستيكية ،النسيج ،الزجاج ،بعض ٔالاجزاء املعدنية ،الدهانات ومواد
التشحيم ،وأغل~Zا موجه للسيارات الصناعية الثقيلة؛
• شركة رونو الجزائر لإلنتاج :وتس ى شركة رونو لتحقيق نسبة ٕالادماج املحIي املتفق عليه من خالل
املناولة املحلية ،إذ منحت  5عقود مناولة لكل من مؤسسة سيتال " "SITELل±ويدها بالكوابل
الكهربائية ،ومؤسسة "  " JOKTALللقطع البالستيكية )شراكة بن "ٔ %51"JOKEYالاملانية وشركة
 TALEBالجزائرية ( ،ومؤسسة " "SARELللكهرباء وعتاد ٕالاتصال ،مؤسسة " "FORMPAK MARTUR
لصناعة املقاعد ،ومؤسسة سيالنكس" "SEALYNKSللعوازل والسجاد ،مع استحداث عقد جديد مع
مؤسسة " "O.K.Iلصناعة ٔالانابيب العادمة ،حيث وجدت صعوبة ي اختيارها للمناولن املالئمن
نتيجة لعدم استجابZم ملختلف املعاي املالئمة لعالمة" رونو" وكذا عدم حيازة أغل~Zم عIى شهادة
املطابقة  ،وتمكنت "رونو" من الوصول إEى نسبة  %22من ٕالادماج املحIي )سعيدي.(2017 ،
ي انتظار املصانع ٔالاخرى لكيب السيارات ال bcتس ى لخلق ٕالادماج تدريجيا من الخالل البحث
عIى املناولن الحاملن لشهادات املطابقة وأصحاب املنتجات املالئمة للمعاي الدولية.
 2.2.3انعكاسات املناولة الخارجية لصناعة السيارات عى مykان املدفوعات:
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سجلت الجزائر خسائر نتيجة استاد القطع املوجهة لنشاط تركيب السيارات ،ال bcتم إعفاؤها
من الحقوق الجمركية بموجب تداب قانون املالية  ،2010إذ يعد ال ".كا.دي/أس.كا.دي" نظاما
تفاضليا للمزايا الجبائية املمنوحة لدى استاد منتج مفكك ومكون من مجموعات فرعية ) (SKDأو
منتوج مفكك كليا ) (CKDووضع هذا النظام لتطوير ٕالانتاج واملناولة الصناعية الوطنية وتشجيع
املتعاملن الاقتصادين لرفع مستويات ٕالادماج ،لكنه انعكس سلبا عIى خزينة الدولة فقد بلغت هذﻩ
الخسائر  13مليار دج ي  2016مقابل  6,82مليار دج ي  2015أي بزيادة قدرها  %90وقدر هذا الرقم
خالل ٔالاشهر الخمسة ٔالاوEى من  2017بحواEي  8,24مليار دج )  ، (2018 C.N.T.S.I.Dكما انعكس سلبا
عIى م±ان املدفوعات كما يوضحه الجدول التاEي:
الجدول ) (2تطور واردات السيارات وتجهykات صناعة السيارات وقطع الغيار 4ي الجزائر
) القيمة بمليون دوالر(

2018
2017
2016
2015
33.794 46 .059 47.098 51. 702
-%26,6 -%2,2
-%8,9
306,70 416
395,3 394,9
1.884,2 1.617,1 1.351,7 2.038,2

السنة
اجماdي الواردات
نسبة التغ
واردات قطع غيار السيارات
واردات السيارات ؤالاجزاء الداخلة ي
صناعة السيارات )(CKD SKD
2.079,3 2.073,1 2.033,1 1.747 2.433,1
املجموع
%0,2
%1,9 %16,37 -%28
نسبة التغ
%5,8
%6,8
%4,4
%3,7
%4,7
نسبZا من إجماEي الواردات
املصدر :وزارة املالية (2019-2018-2017-2016-2015 ) .C.N.T.S.I.D .إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر
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2019
35.448
%4,8
325,47
1.753,83

عرفت سنة  2016انخفاضا محسوسا ي واردات السيارات ؤالاجزاء الداخلة ي صناعZا حيث
انتقلت من 2.433,1م.دوالر سنة  2015إEى  1.747م.د أي انخفضت بنسبة  ،%28وهذا تزامنا مع
بداية نشاط مصانع الكيب ي الجزائر ،وفرض قانون الحصص عIى واردات السيارات ،إال أن قيمة
هذﻩ الواردات تعرف تزايدا مستمرا ،حيث ارتفعت بنسبة %16,37خالل سنة املوالية لتصل قيمZا إEى
 2.033,1م.د ،وهذا راجع الرتفاع كل من واردات ٔالاجزاء الداخلة ي صناعة السيارات اعتمادا عIى
النظام التفاضIي  CKD/SKDو قطع غيار السيارات ،مع ارتفاع عدد مصانع الكيب بالتاEي تضاعف
استاد أجزاء السيارات خالل سنة  ،2017أما خالل سن 2018 bcو  2019فواصلت قيمة الواردات
ي الارتفاع لكن بمعدل اصغر  %1,9و  %0,2عIى التواEي وقدرت قيمZا بـ  2.079,3م.د ي .2019
وهذا راجع اEى قرار الحكومة لتخفيض الواردات الداخلة ضمن  CKD/SKDنتيجة ملا تكبدته خزينة
الدولة من خسائر بمالي الدوالرات ،و ي هذا ٕالاطار تم ي  2019حصر مصانع التصنيع املستفيدة من
هذا النظام ي  4مصانع رئيسية وÄي "" ،" KIA" ، " RAPهيونداي"و "، (Khaled, 2020) "SOVAC
ح Ýcإشعار أخر .صناعة السيارات ي الجزائر حاليا قائمة عIى واردات ٔالاجزاء وقطع الغيار وال يمكن
تحقيق ٔالاهداف املرجوة من هذﻩ الصناعة مالم يتحقق ٕالادماج املتفق عليه من قبل املؤسسات
املانحة لألمر.
ٕ .4الاطار التطبيقي:
تشمل املؤسسات املناولة ي صناعة وتركيب السيارات مختلف املوردين واملؤسسات املصنعة
والخدماتية ،ال bcتقوم بإنتاج قطع الغيار ؤالاجزاء الداخلة ي صناعة السيارات ،نجد أن أغلب هذﻩ
املؤسسات عبارة عن مؤسسات صغة ومتوسطة تنشط ي مناطق صناعية قريبة من مصانع الكيب
تعرف بـ ) ،( Parc Industrielle PIF Fournisseursوبغرض معرفة واقع املناولن ي هذﻩ صناعة
السيارات ي الجزائر  ،قمنا بإجراء دراسة ميدانية لعينة من  30مؤسسة مناولة ي هذا املجال.
 1.4منهج الدراسة و أدوات الدراسة امليدانية
إن هذﻩ الدراسة عبارة عن دراسة تحليلية إحصائية ،نس ى من خاللها إEى تحليل البيانات ال bcتم
جمعها حول املناولة املحلية ي مجال صناعة وتركيب السيارات ي الجزائر ،وتسليط الضوء عIى
املكانة الفعلية للمؤسسات الصغة واملتوسطة ي هذا املجال ،وهذا من خالل تحليل البيانات
واملعطيات ال bcتم جمعها.
تمثلت أول خطوة ي عرض للمعطيات ال bcتساعد عIى التعرف عIى املؤسسات الناشطة ي مناولة
صناعة السيارات واملركبات ي الجزائر ،باالعتماد عIى سنة ٕالانشاء وحجم املؤسسات صغة كبة أو
متوسطة انطالقا من عدد العمالة ،وكذا كشف طبيعZا سواء كانت خاصة ،عمومية أو شراكة أجنبية
جزائرية ،ثم تلZا دراسة وصفية لنشاط املؤسسات املناولة مع محاولة تحديد أسباب عدم املناولة ي
باïي املؤسسات.
586

• عينة الدراسة  :تتمثل عينة الدراسة ي  30مؤسسة ناشطة محليا ي مجال صناعة وتركيب
املركبات ) السيارات النفعية والسياحية والشاحنات( ،من بن  129مؤسسة مصرح Z¥ا من قبل
" ،"BASTPعIى أZÎا مؤسسات إما ناشطة ي املناولة الصناعة لصناعة السيارات والشاحنات ،أو
لها القابلية عIى املناولة ي هذا املجال.
• أدوات الدراسة  :تطلبت منا الدراسة امليدانية ٕالاستعانة باملقابلة واملالحظات الشخصية وجمع
املعطيات والوثائق الرسمية ،واعتماد إجابات العينة ألسئلة ٕالاستبيان املتكون من ثالث محاور:
 .1املحور ٔالاول :طبيعة املؤسسات محل الدراسة؛
 .2املحور الثاني  :املؤسسات املناولة ي مجال صناعة وتركيب السيارات؛
 .3املحور الثالث :دراسة أسباب العزوف عن املناولة لدى هذﻩ املؤسسات ي هذا القطاع خاصة مع
املصانع ٔالاجنبية الحديثة ي صناعة وتركب السيارات.
• أسلوب معالجة البيانات  :تم الاعتماد عIى النسب املئوية لوصف العينة ،وعIى الجداول املتقاطعة
وذلك لربط العالقة بن املؤسسة ونشاط املناولة أو عدمه ،والجدول التاEي يبن لنا طبيعة املؤسسة
انطالقا من معيار الحجم امللكية وتاريخ ٕالانشاء.
 2.4تحليل املعطيات ومناقشا:
بداية ارتأينا عرض املؤسسات مجال الدراسة ،مع تحديد حجمها انطالقا من معيار عدد العمالة
وسنة الانشاء باإلضافة اEى تحديد نوع املؤسسة كما هو موضح ي الجدول املواEي:

الجدول ) :(3طبيعة املؤسسات املناولة بناءا عى معيار الحجم وامللكية وسنة النشاط
عدد العمال طبيعة
سنة
عدد العمال طبيعة الرقم نوع
سنة
الرقم نوع
املؤسسة ٕالانشاء ) (2017/2016املؤسسة
املؤسسة ٕالانشاء ) (2017/2016املؤسسة
محلية
محلية  16عمومية 5.600 1980
عمومية 3000 1969
1
شراكة
شراكة  17خاصة 70 2014
خاصة 150 2014
2
أجنبية
أجنبية
محلية
محلية
محلية
محلية  18خاصة 230 2004
عمومية 30 1988
3
محلية
محلية  19خاصة 600 2001
خاصة 300 1994
4
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5
6
7
8
9
10
11

عمومية
عمومية
خاصة
خاصة
عمومية
خاصة
خاصة

1986
1979
2014
1988
1983
1994
2015

12
13
14

خاصة
خاصة
خاصة

1992
1998
1998

15

عمومية

1969

20
21
22
23
24
25
26

خاصة
خاصة
خاصة
خاصة
خاصة
خاصة
خاصة

2005
2005
2006
1999
2008
2002
1988

19
19
25
21
5
15
270

محلية
102
محلية
300
محلية
100
محلية
20
محلية
700
محلية
20
شراكة
75
أجنبية
محلية
محلية  27خاصة 18 1995
100
محلية  28عمومية 102 1989
6
شراكة  29خاصة 40 2001
45
أجنبية
محلية
محلية  30خاصة 21 2003
40
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محلية
محلية
محلية
محلية
محلية
محلية
شراكة
أجنبية
محلية
محلية
محلية
محلية

محلية

تمثل العينة السابقة مجموعة من املؤسسات الناشطة ي كافة املجاالت الصناعية الداخلة ي
صناعة وتركيب السيارات واملركبات ،من صناعة وتحويل الحديد ،الصناعة البالستيكية ،الصناعة
الكهربائية ،صناعة الزجاج وغها ،وÄي مؤسسات ناشطة أو مؤهلة للمناولة ي هذا املجال ،ما يمكن
مالحظته أن  %76مZا Äي مؤسسات صغة واملتوسطة ومصغرة ي حن تمثل املؤسسات الكى
 %24مZا كما يوضحه الجدول التاEي:
الجدول ) :(4توزيع املؤسسات املناولة حسب حجمها و طبيعا
مؤسسات خاصة
املجموع
طبيعة املؤسسات مؤسسات عمومية
شراكة أجنبية محلية
محلية
حجم املؤسسات العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسب
مؤسسات كى
24% 7
4%
1
7%
2
13%
4
76% 23
13%
4
50% 15 13%
مؤسسات م.ص.م 4
100% 30
17%
5
57% 17 26%
8
املجموع
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صناعات خفيفة كالقطع البالستيكية الكوابل الكهربائية ،أما املؤسسات الكى فZ bòتم بالصناعة
الثقيلة كالحديد والصلب ،نجد أن  %26من إجماEي هذﻩ املؤسسات Äي عمومية أغل~Zا مؤسسات كبة
الحجم قديمة النشأة تعود إEى فة ما بعد ٕالاستقالل ،ي حن أن املؤسسات الخاصة أغل~Zا حديثة
النشأة تضم مؤسسات شراكة جزائرية أجنبية تمثل  %17من اجماEي مؤسسات العينة ،تتمثل ي
مشاريع محلية أنشأZا شركات عاملية بالشراكة مع مؤسسات جزائرية عIى أساس مبدأ الشراكة -%49
 ،%51و تضم مؤسسات محلية بنسبة  %50أغل~Zا صغة ومصغرة.
الجدول ) :(5املؤسسات املناولة 4ي صناعة السيارات السياحية واملركبات النفعية والشاحنات
التكرار
الفئة
املتغ
29
مؤسسات مناولة ي صناعة نعم
1
السيارات والشاحنات والسيارات ال
النفعية
30
مجموع
6
مؤسسة مناولة ي صناعة وتركيب نعم
السيارات
23
ال
29
مجموع
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النسب
%97
%3
%100
%20
%80
%100

الجدول أعالﻩ أن  %97من العينة املدروسة Äي مؤسسات مناولة ي الصناعة امليكانيكية وصناعة
السيارات والشاحنات واملركبات النفعية ،مقابل  %3فقط غ نشطة لحد ٓالان،إال أن  %20فقط من
إجماEي العينة تقوم باملناولة مع املصانع ٔالاجنبية الحديثة لصناعة السيارات كشركة " "RAPأما الباïي
فتنشط ي مناولة الصناعية للمركبات النفعية والشاحنات كتلك املصنعة من قبل شركة "."SNVI
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سنحاول ي الجداول التالية دراسة أهم ٔالاسباب ال bcتمنع هذﻩ ااملؤسسات من النشاط مع هذﻩ
املصانع الحديثة ،بالرغم من نشاطها ي صناعة الشاحنات واملركبات ،وÄي نفسها ٔالاسباب ال bcتحول
دون تحقيق ٕالادماج املحIي وال bcتمثل عائقا أمام املناولة الصناعية وامليكانيكية املحلية.
الجدول ) :(6دراسة خصائص املؤسسات املناولة 4ي صناعة وتركيب السيارات السياحية
التكرار النسب
الفئة
املتغ
%83
5
مؤسسة خاصة
نوع املؤسسة
%17
1
مؤسسة عمومية
%100
6
مجموع
%67
4
مؤسسة شراكة أجنبية جزائرية
طبيعة ملكية املؤسسة
%33
2
مؤسسة جزائرية
%100
6
مجموع
%83
5
مؤسسة صغة متوسطة
حجم املؤسسة
%17
1
مؤسسة كبة
%100
6
املجموع
%100
6
مؤسسات حائزة عIى شهادة نعم
املطابقة
%0
0
ال
%100
6
املجموع
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املصدر  :من اعداد الباحثتن انطالقا من معصيات الجدول )(6
تشك كافة املؤسسات املناولة ي صناعة السيارات السياحية ي حيازZا عIى شهادة املطابقة
لصناعة السيارات  ،IATF 16949وأغل~Zا مؤسسات صغة ومتوسطة خاصة تنشط ي اطار شراكة
جزائرية أجنبية ،مما سمح بنقل الخات والتكنولوجيات الالزمة لقية منتجاZا للمواصفات املطلوبة.
الجدول ) (7أسباب عدم املناولة لدى باي املؤسسات مع مصانع تركيب السيارات
النسبة
التكرار
الفئة
أسباب عدم املناولة
%21
5
نعم
ارتفاع سعر منتجاZا

حداثة ٕالانشاء وضعف ٕالانتاج والقدرة التنافسية

غياب التكوين لدى اليد العاملة ونقص املهارات

غياب إمكانية البحث والتطوير

عدم مطابقة املنتج ملتطلبات مانح ٔالامر
) غياب شهادة املطابقة (ISO – IATF 16949
غياب التسويق وفضاءات التواصل مع ٔالاطراف املعنية
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ال
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
املجموع

19
24
0
24
24
10
14
24
9
15
24
10
14
24
0
24
24

%79
%100
%0
%100
%100
%42
%58
%100
%37
%63
%100
%42
%58
%100
%0
%100
%100
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أجمعت العينة السابقة عIى أن حداثة إنشاء املؤسسات ليس العائق ٔالاول أمام غياب نشاط
املناولة لد[Zا ،كما أكدت عIى توفر فضاءات التواصل مع ٔالاطراف املعنية وكذا اعتمادهم السياسة
التسويقية املالئمة ،باملقابل حددت أحد أهم العوامل املتسببة ي عدم املناولة ي غياب شهادات
املطابقة كشهادة  ISOوباألخص شهادة  IATF 16949إذ غالبا ما يصطدم أصحاب املؤسسات بعراقيل
بوقراطية للحصول عIى هذﻩ الشهادات ،وكذا بشروط تعج±ية من قبل املؤسسات املانحة لألمر،
فالحصول عIى شهادة ) IATF 16949وÄي شهادة مطابقة خاصة لصناعة السيارات( يتطلب مطابقة
املنتج للمعاي الدولية وكذا إحام الشركة ملعاي ٔالامن والسالمة ٕالانتاجية وألجال التسليم ،باإلضافة
إEى سنة كاملة من النشاط ي إنتاج واستخدام هذا املنتج من قبل الشركة املصنعة ،قبل تكليله
باملوافقة عIى معيار املطابقة ،فالغم من حيازة هذﻩ املؤسسات لشهادة  ISOإال أZÎا ال تأهلهم
للحصول عIى عقود املناولة مع مصن ي السيارات ،كما أكدت  %43من إجماEي املؤسسات أن نقص
تأهيل اليد العمالة وغياب التكوين يشكل أك العراقيل ال bcتواجهها للحصول عIى عقود مناولة مع
مصانع تركيب السيارات ي الجزائر.
 .5الخاتمة
من خالل الدراسة النظرية ونتائج ٕالاستبيان املتحصل عل¿Zا يتضح لنا أن أغلب املناولن الفعلين
هم مناولن أجانب ،أي أن صناعة وتركيب السيارات بالجزائر قائمة لحد ٓالان عIى استاد ٔالاجزاء
الداخلة ف¿Zا ،وغياب املناولن املحلين ومحدوديZم ليس راجعا لعدم القدرة عIى ٕالانتاج أو التصنيع
وإنما إEى نقص ي املعرفة ٕالانتاجية والتسويقية الحديثة ونقص الاطالع عIى املستجدات التكنولوجية
لتحسن النوعية ،وال bcيمكن اكتساZ¥ا من خالل الاحتكاك الدائم مع املصنعن الدولين املختصن
وكذا بتكثيف جهود البحث والتطوير وعدم اقتصارها عIى التمويل ،وهذا لتطوير الشراكة مع
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املؤسسات املحلية بخلق شبكة من املناولن املحلين والانتقال إEى مرحلة أخرى من الشراكة أال وÄي
مرحلة املناطق الصناعية للموردين واملناولن ،وي ما يخص صحة الفرضيات فقد توصلنا ملايIي:
• صحة الفرضية ٔالاوEى حيث تمثل املناولة الصناعية املفتاح ٔالاسا bÏÒلقية القطاع الصناي سواء
من خالل فتح املجال أمام املؤسسات الصغة املناولة الكتساب خات ومهارات إنتاجية ،أو
بالنسبة ملانÌي ٔالاوامر وهذا باالستفادة من تخفيض للتكاليف والتقليص ي آجال ٕالانتاج ،كما أZÎا
تساهم ي خلق عالقات اقتصادية متينة والسماح بإنشاء شبكات اقتصادية متكاملة؛
• صحة الفرضية الثانية ال bcمفادها أن صناعة السيارات ي الجزائر Äي صناعة ناشئة ،تس ى
لتطويرها والZوض Z¥ا بغرض املساهمة ي تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناي وهذا برفع
ٕالانتاج والاسZالك املحIي وتوجيه جزء منه للتصدير نحو املناطق املجاورة ،باإلضافة إEى رفع
مستوى ٔالاداء لدى املؤسسات املحلية من خالل تحقيق ٕالادماج املحIي وفتح املجال أمام
املؤسسات الصغة واملتوسطة للمناولة امليكانيكية والصناعية؛
• عدم صحة الفرضية الثالثة فاملناولة ي صناعة وتركيب السيارات ي الجزائر ال تزال مبنية عIى
املناولة الخارجية ،أين يتم استاد أجزاء نصف مصنعة وتركي~Zا محليا ي مصانع السيارات ي
إطار نظام ) (SKDو ). (CKD
بالنسبة للمؤسسات املحلية املناولة ي هذا املجال أغل~Zا عبارة عن مؤسسات ناشطة مع شركة
واحدة وÄي شركة " "SNVIاملختصة ي صناعة الشاحنات أو الجرارات ،أما بالنسبة ملصانع السيارات
الحديثة مثل "بيجو "و"كيا" و"فولفقزواقن" ف bòتعتمد عIى املناولة الخارجية ،باستثناء" رونو" الbc
منحت عقود مناولة محلية ألقلية من املؤسسات الصغة واملتوسطة ال bcاستطاعة أن تقتطع مكانة
لها ي سوق املناولة ،وÄي عبارة عن مؤسسات أجنبية انشأت شراكات داخلية مع مؤسسات محلية،
بالتاEي ال يمكننا الحديث عن ٕالادماج املحIي إال بعد عدة سنوات من النشاط الفعIي لجملة املصنعن.
بغرض الوصول لألهداف املسطرة للصناعة السيارات ،وكذا تطويرها وجعلها صناعة "جزائرية" و
القضاء عIى ما يعرف "بمصانع النفخ" البد من ترقية املناولة الصناعية وامليكانيكية املحلية ،وهذا
باالنتقال التدريي من صناعة صغة محلية إEى شراكة أجنبية جزائرية تسمح بإدماج التكنولوجيات
الحديثة منحها القدرة عIى التجديد والتصميم بالنسبة للمنتج ،ولتصل إEى مرحلة الابتكار والهندسة
والتحكم ي التكنولوجيا للحصول عIى منتج ذو جودة عالية قابل للتصدير .ولتحقيق ذلك يمكن اتخاذ
مجموعة التداب عIى رأسها:
 تعزيز الب ÝÜالتحتية لصناعة السيارات بتكثيف وتنويع نسيج املناولن املحلن ي هذﻩالصناعة،لتشمل كبار املصنعن ألجزاء السيارات متمثلن ي مستثمرين أجانب ،ومصن ي قطع
الغيار متمثلن ي مؤسسات محلية أو شراكات جزائرية أجنبية،

593

 جذب كبار املصنعن لقطع الغيار لالستثمار محليا ،لخفض واردات هذﻩ ٔالاجزاء ) خاصة تلك الbcال يمكن تصنيعها محليا( وح Ýcلو استلزم ٔالامر إلغاء قاعدة  %51-%49استثنائيا كصناعة
جزئية أو ملنتج موجه للتصنيع ،مع اعتماد يد عاملة ومواد أولية محلية ،مما يسمح من جهة
بخفض تكاليف ٕالانتاج وبالتاEي خفض أسعار السيارات املنتجة محليا وزيادة اسZالكها محليا
ودوليا ،و بنقل الخات ٕالانتاجية والتكنولوجية ال bcتسمح بخلق صناعة محلية ألجزاء السيارات
وقطع الغيار؛
 مطابقة املنتج املحIي للمواصفات العاملية وإكسابه شهادة املطابقة عIى رأسها شهادة صناعةالسيارات  ،IATF 16949وتسهيل إجراءات الحصول عIى شهادة املطابقة بإبقاء املعاي ٕالانتاجية
وتغي شرط التسليم ،أي يجب اشاط التعامل أوال مع املؤسسات املناولة املحلية ثم منحها
شهادة املطابقة وليس العكس ،باملقابل تخصيص ٕالاعفاءات الجمركية والضريبية بشكل حصري
للصناعة الداخلة ي نظام  CKDدونا عن  ،SKDمع تحديد مدة الاستفادة من ٕالاعفاءات مما
يدفع تدريجا باملصنعن واملستثمرين لالنتقال إEى  CKDثم إEى التصنيع املحIي الكIي؛
 الاستغالل ٔالامثل للدعم املقدم من قبل الدولة إلنشاء املؤسسات الصغة واملتوسطة ،وهذابتخفيض أسعار املنتجات النخفاض تكاليف ٕالانتاج ،واكتساب م±ة تنافسية لدى املصنعن؛
 خلق مراكز البحث والتطوير ي هذا مجال الصناي وي املناولة الصناعية لصناعة السيارات،فعIى الشركات الحاملة للمشاريع الاستثمارية أن تقدم الدعم والتأهيل والتكوين لشركاZÍا
املرتقبن ،كما هو الحال مع شركة بيجو وال bcتعاقدت عIى فتح مركز تكوين لليد العاملة ،إذ
يمكن للتكوين أن يشمل الدعم ٕالاداري والتكنولوÕي.
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