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األفسيو: مصانع التجهيزات الكهرومنزلية عىل 
حافة اإلفالس.. آالف العامل سيحالون عىل البطالة 

التقنية 

املصدر :  النهار

جراء  قلقه  عن  األفسيو  للمؤسسات  الوطني  املنتدي  أعرب 
الصعوبات التي تعاين منها الرشكات العمومية و الخاصة يف قطاع 
غرار رشكة  اإللكرتونية  عىل  و  الكهرومنزلية  التجهيزات  تركيب 

اونيام و كوندور و  براندت و إيريس.

وجاء يف بيان األفسيو، أن العديد من املؤسسات الوطنية أحالت 
عاملها للعطلة التقنية وأخرى إضطرت لترسيحهم�

املؤسسات  تعانيها هذه  التي  الصعوبات  أن  البيان  وكشف ذات 
جاءت بسبب هو  وقف  وتجميد تراخيص استرياد قطع الغيار 
التي تندرج يف تصنيع  هذه األجهزة املنزلية والهواتف املحمولة، 

أين تم سن رشوط جديدة للمنتجني�

املزيد

االفسيو: رشكات عىل حافة اإلفالس وآالف العامل 
أحيلو عىل البطالة

املصدر : البالد

مستقبل  بشأن  الخطر  ناقوس  املؤسسات  رؤساء  منتدى  دق   
يضع  مام  اإلفالس،  وجه  عىل  إنها  قال  وخاصة،  عمومية  رشكات 

مصري العامل عىل املحك�

وقال االفسيو يف بيان له اليوم االحد 2 فيفري، إنه “يالحظ بقلق 
عن  معربا  الوطنية  والخاصة  العامة  املؤسسات  وضع  تدهور 
االفسيو  وأرجع  موظفيهم”،  ومستقبل  مستقبلهم  بشأن  قلقه 
كوندور،  “أنيام،  منها  هامة  رشكات  مدراء  ترصيحات  اىل  قلقه 
إيريس، ساكومي تومسون، بيا الكرتونيك، براند، ستاراليت، جيون 

��وغريها”�

املزيد

بعد إعالن الكثري منها إفالسها وترسيح عاملها 
:“األفسيو” يحذر من تبعات الوضع املتدهور الذي 

آلت إليه الرشكات الوطنية

املصدر : جريدة الجزائر

حذر منتدى رؤساء املؤسسات “األفسيو” من الوضعية املتدهورة 
العامة منها والخاصة، ومن املستقبل املجهول  الوطنية  للرشكات 

الذي يواجهه عامل هذه الرشكات�

أفاد “االفسيو”، أمس، يف بيان له، بأنه “قلق تجاه تدهور الوضعية 
منتدى  وأشار  والخاصة”،  منها  العامة  الوطنية  للرشكات  العامة 
رجال األعامل أن مستقبل املوظفني يف هذه الرشكات، عىل غرار 
رشكة كوندور، إيريس، برانت وإينيام وتومسن، “بات غري واضح 
ومجهول، خصوصا وأن رشكتي “كوندور” و”إينيام” أعلنتا مؤخرا 

توقيف نشاطهام وترسيح عاملهام”�

املزيد

إيني” و”إينيام” تدخالن البطالة التقنية 
وتستنجدان بالرئيس تبون -“سيكادي” تخنق 

مصانع اإللكرتونيك وتهدد 6 آالف عامل بالترسيح!

املصدر : الرشوق أونالين

تختنق الرشكات الناشطة يف مجال اإللكرتونيك وإنتاج التجهيزات 
غرار  عىل  العمومية،  الصناعية  للمجمعات  التابعة  الكهرومنزلية 
إيني وإينيام وسونيالك بسيدي بلعباس وتيزي وزو وجيجل، وال 
يستبعد أن تضطر هذه األخرية إىل ترسيح 6 آالف عامل يف حال 
والتي  تعيشها  التي  األزمة  بقرار رسيع لحل  الحكومة  تتدخل  مل 
ازدادت تفاقام بفعل منع استرياد تجهيزات “سيكادي” للرتكيب� 

املزيد

سامي عاقيل: آالف العامل سيحالون عىل البطالة 
بسبب “الحالة الكارثية” ملصانع التجهيزات 

الكهرومنزلية

Seven-dz : املصدر

أعرب سامي عاقيل يف ترص يح خص به الجريدة اإللكرتونية سافن 
الرشكات  منها  تعاين  التي  الصعوبات  جراء  قلقه  عن  زاد   دي 
التجهيزات الكهرومنزلية و  العمومية و الخاصة يف قطاع تركيب 

اإللكرتونية عىل غرار رشكة اونيام و كوندور و براندت و إيريس�

وأكد رئيس املنتدي الوطني للمؤسسات ، أن العديد من املؤسسات 
الوطنية أحالت عاملها للعطلة التقنية وأخرى إضطرت لترسيحهم�

املزيد

https://www.ennaharonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b3%d9%8a%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a/
https://www.elbilad.net/article/detail?id=104198
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://www.echoroukonline.com/%d8%b3%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%ae%d9%86%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%83-%d9%88%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-6/
https://seven-dz.com/2020/02/02/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%82%d9%84%d9%8a-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
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منتدى رؤساء املؤسسات منشغل مبصري فرع 
الصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية يف الجزائر

املصدر : وكـالة األنباء الجزائرية

عن  له  بيان  يف  األحد  يوم  املؤسسات  رؤساء  منتدى  عرب 
انشغاله مبصري املؤسسات الجزائرية الناشطة يف مجال الصناعات 
استرياد  عىل  املطبقة  القيود  ضحية  والكهرومنزلية,  االلكرتونية 

املدخالت.

وأوضحت املنظمة يف بيان لها أن “املنتدى يسجل بقلق تدهور 
الخاصة معربا عن  العمومية منها و  الوطنية  وضعية املؤسسات 
انشغاله بخصوص مستقبل وضعيتها و وضعية عاملها” مشرية اىل 
ترصيحات  حسب  االخرية  االيام  خالل  “تفاقم  التدهور  هذا  ان 
املؤسسات” مشريا خاصة اىل مؤسسات “انيام و كوندور و إيريس 
و ساكومي تومسن و بيا الكرتونيكس و براندت و ستار اليت و 

جيون”�

مؤسستي  اعالن  اثر  عىل  املؤسسات  رؤساء  منتدى  بيان  يأيت  و 
التحضري  و  العامل  من  االف  عدة  ترسيح  عن  أونيام  و  كوندور 
البطالة  يف  اخرين  عامل  وضع  اجل  من  اجتامعية  ملخططات 

التقنية� 

املزيد

منتدى رؤساء املؤسسات يصدر بيانا - األفسيو 
يؤكد أن الوضعية املالية للمؤسسات الوطنية جد 

صعبة

املصدر : جريدة الشباب الجزائري

املالية  الوضعية  بخصوص  بيانا  املؤسسات،  رؤساء  منتدى  أصدر 
بيان  يف  األفسيو،  الوطنية�وأعرب  املؤسسات  ملختلف  الصعبة 
الوطنية  للرشكات  العامة  الوضعية  تدهور  تجاه  قلقه  عن  له، 
يف  املوظفني  مستقبل  أن  األفسيو  والخاصة�وأشار  منها  العامة 
وإينيام  برانت  إيريس،  كوندور،  غرار رشكة  الرشكات، عىل  هذه 
وتومسن، بات غري واضح ومجهول�خصوصا وأن رشكتي “كوندور” 
و”إينيام” أعلنتا مؤخرا توقيف نشاطهام وترسيح عاملهام�وأشار 
األفسيو أن مخاطر إغالق العديد من الوحدات اإلنتاجية ستكون 
وخيمة�ودعا األفسيو السلطات الوصية للتدخل فورا إليجاد حل 
التي متر بأزمة  للمتعاملني اإلقتصاديني ومؤسساتهم، خاصة منها 

آنية�

املزيد

األفسيو: مصانع التجهيزات الكهرومنزلية عىل 
حافة اإلفالس

املصدر : أخبار الوطن

جراء  قلقه  عن  األفسيو  للمؤسسات  الوطني  املنتدى  عرب 
الصعوبات التي تعاين منها الرشكات العمومية و الخاصة يف قطاع 
غرار رشكة  اإللكرتونية  عىل  و  الكهرومنزلية  التجهيزات  تركيب 

اونيام و كوندور و  براندت و إيريس.

وجاء يف بيان األفسيو، أن العديد من املؤسسات الوطنية أحالت 
عاملها للعطلة التقنية وأخرى اضطرت لترسيحهم�

املؤسسات  تعانيها هذه  التي  الصعوبات  أن  البيان  وكشف ذات 
جاءت بسبب هو  وقف  وتجميد تراخيص استرياد قطع الغيار 
التي تندرج يف تصنيع  هذه األجهزة املنزلية والهواتف املحمولة، 

أين تم سن رشوط جديدة للمنتجني�

املزيد

مؤسسات “انيام و كوندور و إيريس و ساكومي 
تومسن و بيا الكرتونيكس و براندت و ستار اليت 

و جيون” - حالة إستنفار بسبب الحالة الكارثية 
للصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية يف الجزائر 

ومخاوف من ترسح أالف العامل

املصدر : الجزائر اآلن

أعرب منتدى رؤساء املؤسسات يوم األحد يف بيان له عن انشغاله 
مبصري املؤسسات الجزائرية الناشطة يف مجال الصناعات االلكرتونية 

والكهرومنزلية, ضحية القيود املطبقة عىل استرياد املدخالت�

وأوضحت املنظمة يف بيان لها أن “املنتدى يسجل بقلق تدهور 
الخاصة معربا عن  العمومية منها و  الوطنية  وضعية املؤسسات 
انشغاله بخصوص مستقبل وضعيتها و وضعية عاملها” مشرية اىل 
ترصيحات  حسب  االخرية  االيام  خالل  “تفاقم  التدهور  هذا  ان 
املؤسسات” مشريا خاصة اىل مؤسسات “انيام و كوندور و إيريس 
و ساكومي تومسن و بيا الكرتونيكس و براندت و ستار اليت و 

جيون”�

املزيد

http://www.aps.dz/ar/economie/83169-2020-02-02-18-52-26
http://www.chebabdjazairi.com/article.php?id=60444
https://akhbarelwatane.net/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%a7%d9%81/
https://algeriemaintenant.com/2020/02/02/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5/
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وضعية املؤسسات ازدادت تدهورا وآالف العامل 
معرضون للبطالة

املصدر : الخرب

وصفه  ما  إزاء  قلقه  عن  أمس،  املؤسسات،  رؤساء  منتدى  أعرب 
بـ”تدهور وضعية املؤسسات الوطنية العمومية والخاصة”، مبديا 
انشغاله إزاء مصري هذه املؤسسات وعاملها� وحسب املنتدى، فإن 
الوضعية املتدهورة ازدادت يف األيام األخرية استنادا إىل ترصيحات 
مسؤويل هذه املؤسسات عىل غرار مؤسسات “أونيام”، “كوندور”، 
“ستاراليت”،  “براند”،  إلكرتونيك”،  “بيا  طومسون”،  “صاكومي 

و”جيون”� 

املزيد

https://www.elkhabar.com/press/article/163008/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9/

