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املؤسسات التي تعاني من صعوبات

يسجل منتدى رؤساء املؤسسات بكثير من القلق تدهور وضعية املؤسسات االقتصادية 

الوطنية العمومية والخاصة، ويعبر املنتدى عن قلقه الشديد بخصوص مستقبلها ومصير 

 عمالها.

وازداد وضعية هذه املؤسسات تأزما وتدنيا باألخص خالل األيام األخيرة، وفقا للتصريحات 

التي ادلى بها مسيرو هذه املؤسسات على غرار: الشركات املعنية هي أينيام، كوندور، إيريس، 

 جيون...إلخ ...برانت، إينيام، ساكومي، تومسن، ستاراليت، بيا إلكترونيك

شركتان رائدتان في الصناعة اإللكترونية والكهرومنزلية، والتي هما وفي هذا الصدد، أعلنت 

كوندور وإينيام، تسريح اآلالف من عمالها والشروع في مخطط اجتماعي إلحالة عدد كبير من 

 العمال على البطالة التقنية. 

نوفمبر وديسمبر من السنة  الخطر فيويجب التذكير، أن املنتدى سبق وأن دّق ناقوس 

تتوقف وحدات اإلنتاج للمؤسسات، جراء تطبيق  تنجرُّ عنها عندمامة، من املخاطر التي املنصر 

 التدابير الواردة في: 
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( DGC/2019/479التدابير الواردة في مراسلة جمعية البنوك واملؤسسات املالية )املرجع  – 1

 باألخص إجبارية تأجيل الدفع.، 2019سبتمبر  30املؤرخة في 

يص املتعلقة بالتزويد باملعدات التي تدخل في قطاع الصناعة الكهرومنزلية تجميد التراخ – 2

والهواتف النقالة، إضافة إلى فرض التراخيص املسبقة للمنتج من طرف سلطة ضبط البريد 

 (..(ARPCEواملواصالت االلكترونية 

ولهذا يتساءل املنتدى حول نطاق تطبيق التعليمة السابقة الذكر، التي فرضت شروط 

جديدة في مجال استراد املعدات التي تدخل في التصنيع، والتي خصت املنتجين واستثنت 

 املستوردين للمواد والتجهيزات كاملة الصنع.

ي 
ّ
هذا التناقض يشجع استيراد املواد والتجهيزات على حساب املنتوج الوطني املحلي، ويغذ

رت سلبا على 
ّ
 تنافسيته.السوق املوازية التي أنهكت اقتصادنا وأث

ف العديد من املصانع وإحالة اآلالف من العمال على البطالة، فاملنتدى نبه 
ّ
وإضافة إلى توق

إلى مخاطر أخرى على االقتصاد الوطني، مثل ارتفاع فاتورة االستيراد، ندرة حادة في املواد 

ك هالوانعكاس ذلك على التضخم واألسعار، وهذا ما بدء يظهر جليا في الحاجيات ذات االست

 الواسع.
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من العمال في هذا الشعبة تمت احالتهم على البطالة وهذه  % 20ويعتبر املنتدى أن أزيد من 

النسبة مرشحة لالرتفاع في حالة ما إذا لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة من طرف 

ي فالسلطات العمومية، على األقل لوقف تدهر الوضع في انتظار إعادة بعث القطاع املنتج 

 إطار مخطط طموح وواقعي إلعادة تأهيل االقتصاد الوطني.

 وأمام الوضع الراهن، وكإجراء مستعجل، يستوجب إزالة العراقيل املشار اليها سابقا، وهي:

 تجميد تعليمة جمعية البنوك واملؤسسات املالية، في شقها املتعلق تأجيل الدفع؛ – 1

، في انتظار (CKD/SKDات املتعلقة بالتركيب )ّد تحرير التراخيص املتعلقة باستيراد املع-2

وضع تدابير جديدة أكثر واقعية ومدروس بشكل دقيق ومفصل، ومكّيف مع وضعية كل 

 نشاط ومحفز وفقا لجهود كل مؤسسة وقدرتها على رفع نسبة االدماج املحلي.

في هذا املنظور، يضع املنتدى نفسه تحت تصرف السلطات العمومية واملتعاملين 

قتصاديين إليجاد حلول عاجلة مناسبة، والشروع في تفكير شامل وعميق يخص وضعية اال

الشركات التي تواجه صعوبات من أجل التعامل بجدية وواقعية مع مشكلة العمال الذين 

تمت احالتهم على البطالة، حيث عواقب هذه األخيرة وخيمة على االستقرار االجتماعي، الذي 

 دة بعث الحركية في االقتصاد الوطني خالل األشهر والسنوات املقبلة.ٌيعد ضروريا من أجل إعا

 

 

 


