Lundi 25 janvier 2021

Bourse d’Alger : AOM Invest augmente son capital social
La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse d’Alger, a procédé à
l’augmentation de son capital social par émission d’actions nouvelles pour un
montant de 56 millions de dinars, a indiqué la Commission d’organisation et de
surveillance des opérations en Bourse (Cosob) dans un communiqué.
Cette augmentation, qui porte le capital social de la société de près de 116
millions de DA à plus de 170 millions de DA, vient en application des
résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la société,
tenue le 6 juin dernier.

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son
homologue français
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, un
appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, qui a
exprimé sa satisfaction quant à son état de santé, et l'a informé, à l’occasion, de
sa volonté de poursuivre le travail ensemble sur les dossiers d’intérêt commun,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
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Dispositif ANSEJ: Plus de 220.000 PME ont déclaré faillite depuis
2011
Chérif Baoud, directeur général de l'Agence nationale de l'aide et de
développement des entreprises (ANADE), nouvelle appellation de l'ANSEJ, a
révélé dimanche que pas moins de 220.000 PME sont en situation de faillite
depuis 2011 et que des mesures seront prises pour les aider à rééchelonner leurs
dettes tout en bénéficiant de l'annulation pure et simple des pénalités de retard
de remboursement.

2

GEL DES IMPORTATIONS DES VIANDES ROUGES : 200
millions USD d’économie/an pour le Trésor
Le gel des importations des viandes rouges, décidé par les pouvoirs publics,
depuis le 4ème trimestre 2020, permettra à l’Algérie d’économiser plus de 200
millions de dollars par an, selon un haut responsable au ministère du Commerce.
«Notre département, en coordination avec les ministères des Finances et de
l’Agriculture, a décidé de geler les importations des viandes rouges fraîches et
congelées qui ne cessent d’augmenter d’une année à l’autre malgré la
disponibilité du produit local », a expliqué le Directeur général du Commerce
extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem.
Des marges bénéficiaires prédéfinies pour réguler les prix
Abondant dans le même sens, la chargée d’étude auprès du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, Sabrina Ichou, a insisté sur la nécessité
pour les acteurs de la filière de s’organiser pour rendre les prix plus abordables.
« Les associations interprofessionnelles doivent s’entendre, y compris sur les
marges bénéficiaires à travers des contrats prédéfinis afin de réguler les prix des
viandes qui restent excessifs malgré une production conséquente qui dépasse 5
millions de quintaux par an », a-t-elle jugé.
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Lait subventionné : la crise s’inscrit dans la durée
Depuis près d’une année, le ministre du Commerce Kamel Rezig, s’est engagé à
résoudre « rapidement », la crise de lait subventionné par l’Etat, la pénurie et le
non-respect des prix de vente de ce produit de large consommation. Mais la crise
demeure toujours.
Le consommateur doit attendre parfois plusieurs heures devant un magasin de
vente de produits alimentaires avant d’avoir quelques sachets de lait, payés
souvent plus cher que le prix fixé par l’Etat, à savoir 25 DA le sachet d’un litre.

هل سيفلح الجهاز التنفيذي في معالجتهما
ملفا السيارات والدينار يلغمان طريق الحكومة
وجدت الحكومة نفسها في طريق ملغم مباشرة مع مطلع العام الجديد بملفين أثارا الكثير من
الجدل ،األول هو ملف استيراد السيارات ،والثاني هو انهيار قيمة الدينار ومعه القدرة
الشرائية لشرائح واسعة من الجزائريين.
وفي السياق ،وجدت وزارة الصناعة نفسها في تخبط كبير بشأن ملف استيراد السيارات
الجديدة ،فبعد اإلعالن عن موعد تسليم الرخص الخاصة باالستيراد ،تأخرت العملية ألسباب
لم تعلن عنها وزارة الصناعة ،عادت الوزارة وقالت إنها درست  01ملفات استيراد وواحد
يتعلق بالتصنيع ،وبعد أيام من ذلك ،أعلنت عن منح  4رخص استيراد دون الكشف ال عن
المعنيين بها وال عالمات السيارات التي ستدخل البالد.
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واستدعت هذه الوضعية تدخل الوزارة األولى على الخط لتنبيه وزارة الصناعة بعد الضجة
الكبيرة التي أثارها ملف استيراد السيارات الجديدة ،حيث ذكر بيان لمصالح الوزير األول أن
على وزارة الصناعة التعامل بشفافية فيما يتعلق بملف استيراد السيارات ،خصوصا بعد
اإلعالن عن منح  4رخص جديدة لالستيراد دون الكشف عن أصحابها وال عن العالمات
المعنية.
وزادت طريقة تعامل وزارة الصناعة مع الملف من تأزم المشكل أكثر حين تحدثت عن منح
 4رخص وزعت ألطراف لم تفصح عنها ،ودعت في نفس البيان وسائل اإلعالم لعدم
االنسياق وراء ما سمتها حمالت على المنصات االجتماعية ،دون أن تقوم هي بكشف
أصحاب الرخص والعالمات المعنية وتضع حدا للجدل الدائر.
وتسبب تعامل وزارة الصناعة مع ملف استيراد المركبات الجديدة في نقاش وجدل حادين
على المنصات الجديدة وخصوصا على شبكة فيسبوك األكثر انتشارا في الجزائر ،ووجهت
انتقادات حادة لوزير الصناعة فرحات آيت علي ،حيث عبر مغردون بأن “وزارة الصناعة
استقبلت العام الجديد بتأزيم أكثر لملف السيارات في حين أن الجزائريين في غنى عن أزمات
ومشاكل جديدة”.
وبرز ملف ثان يمكن تصنيفه على أنه من األلغام التي تواجه الحكومة مع بداية العام الجديد
وهو ملف تراجع قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية.
والحظ الكثير من الجزائريين أنه مع بداية العام الجديد ارتفعت أسعار الكثير من المواد
االستهالكية األساسية على غرار العجائن والبقوليات والمشروبات والعصائر وأعالف
الدواجن وبذور البطاطا وغيرها.
وأرجع كثيرون هذه الزيادات إلى تراجع قيمة الدينار الرسمية بموجب ما هو معلن من
طرف بنك الجزائر ،حيث وصل سعر صرف  0دوالر إلى  031دينار مع بداية ،1110
ومن المنتظر أن تواصل العملة الوطنية رحلة التقهقر في األشهر المقبلة ،من منطلق أن سعر
الصرف الرسمي سيصل  041دينار لكل واحد دوالر ،وهو ما نص عليه قانون المالية.
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واعتبر متابعون ورواد منصات اجتماعية أن الزيادات في أسعار عديد المنتجات التي
اصطدم بها الجزائريون مع مطلع السنة ال جارية ،ما هي إال مقدمة لزيادات أخرى ،عندما
يصل الدينار إلى ذروة تراجعه مقابل الدوالر وفق ما هو مقرر في قانون المالية لعام ،1110
أي  041دوالر لقاء  0دوالر ،وستمس شرائح واسعة من الجزائريين خصوصا ذوي الدخل
المحدود والمتوسط.
والالفت أيضا أن الحكومة وبعد بداية تنفسها الصعداء من الجانب المالي بعد أن تعافت أسعار
النفط بشكل واضح مقارنة مع السنة الماضية ،واقتربت كثيرا من مستوياتها عند بداية جائحة
كورونا العام الماضي ،حين بلغت  75دوالرا للبرميل ،إال أنها وجدت نفسها أمام معضلتين
ستنغصان عليها العام  1110ان لتم تجد لهما حال ،وهما قضية السيارات وقيمة الدينار
والقدرة الشرائية.

يوم دراسي حول قانون المالية والتشريع الجمركي
اختتمت بمحكمة ادرار مساء هذا االحد ،اشغال اليوم الدراسي الدي نظمه مجلس قضاء
ادرار بالتنسيق مع مفتيشية الجمارك لفائدة  71إطار من مختلف الجهات المعنية.
وتناول اليوم الدراسي الدي افتتحه رئيس مجلس قضاء ادرار والنائب العام واطره
مختصون ينتمون الى اسالك العدالة والجمارك والتجارة ،بالشرح والتحليل قانون المالية
الجديد لسنة 1110واالجراءات الجديدة لقانون الجمارك وكذا شكل ونموذج كل من محضر
الحجز ومحضر المعاينة المتعلقتين بالجريمة الجمركية.
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كما ابرز المتدخلون خصوصية الجرائم الجمركية ووسائل اثباتها في ظل التشريع
الجزائري ,الى جانب توضيح وتبيان كيفية نقل البضائع الخاضعة لرخصة نقل في المناطق
البرية من المنطلق الجمركي.

توقع نمو اقتصاد الجزائر بـ  8.3بالمائة خالل 0202
نموا اقتصاديًا بنسبة 3.3
توقع البنك العالمي في تقريره االقتصادي األخير عن الجزائرً ،
بالمائة في عام  ،1110مقابل انخفاض في عام  1111بفعل فيروس كورونا وعواقبه على
االقتصاد والتشغيل.
وأوضح البنك في المذكرة المعنونة بـ"تجاوز وباء كوفيد ،01-الشروع في إصالحات هيكلية
نموا خارج المحروقات بـ  3.3 +بالمائة في عام  ) 1110مقابل
 خريف  ،"1111أنه يتوقع ًتوقع  3 -بالمائة في عام  )1111بإجمالي ناتج خام يقدر بـ  01.411مليار دينار جزائري أو
ما يعادل  041.3مليار دوالر أمريكي (مقابل  03.311مليار دينار جزائري أو  043مليار
دوالر أمريكي في عام . )1111
وأكد البنك الدولي في مذكرته أن "االنتعاش االقتصادي الجزئي في عامي  1110و1111
مشروط بانخفاض ملحوظ في اختالالت االقتصاد الكلي وبانتعاش صريح للطلب المحلي
اإلجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات".
ولكن بالنظر إلى صعوبات الميزانية ،ينبغي أن تكون المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي
هي االستهالك واالستثمار الخاص وكذلك الصادرات.
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