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السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

يطيب لي أن أشرف ،باسم السيد رئيس اجلمهورية ،على افتتاح هذا الـمنتدى حول اإلستثمار في الفالحة
والصناعات الغذائية ،الذي يعقد حتت عنوان "االستثمار ،محرك للنمو الفالحي والصناعات الغذائية".
إن هذا احلدث الهام الذي يأتي ليضاف إلى اجلهود الـمبذولة في إطار تطوير وعصرنة فالحتنا وحتقيق أمننا
الغذائي ،يندرج ضمن سلسلة اللقاءات األساسية التي حتظى برعاية السيد رئيس اجلمهورية ،والتي أريد
لها أن تكون محطات للمتابعة الـمستمرة من طرف احلكومة وكل مؤسسات الدولة وتقييم مدى تطبيق
التوجيهات واإلجراءات الرئاسية الـمتخذة في جميع القطاعات اإلستراتيجية التي نعتمد عليها في مسار
بناء صرح اجلزائر اجلديدة.
أيتها السيدات أيها السادة

إن هذا الـمنتدى يهدف إلى إعطاء دفع جديد للقطاع الفالحي الذي يعرف حركية كبرى ولنؤكد من
خالله على األولوية التي يحظى بها ضمن برنامج السيد رئيس اجلمهورية الذي جعل من الفالحة
خيارا إستراتيجيا لـما لها من آثار إيجابية على الصعيدين اإلقتصادي واإلجتماعي.
كما يرمي هذا اللقاء الهام ،الذي يجمع مختلف الفاعلني السيما الـمستثمرين والباحثني واخلبراء ،إلى تبادل اآلراء
صلة بالّتحّديات التي يواجهها قطاع الفالحة من أجل وضع معالمجديدةلنموذجفالحي
حولالقضاياذاتال ّ
يفيبالدنا.
عصريومتطّوريكّرسالتنميةالـمستدامةوالـمتوازنةملناطقالوطن،وهذامنأجلحتقيقاألمنالغذائ ّ
وجدير بالتنويه أن الفالحة في بالدنا ،تساهم في الناجت الوطني بنسبة تفوق  %12,4وبقيمة إنتاج عادلت
مليار دوالر عام  ،2020مقابل  23مليار دوالرفيسنة2019؛ وتلكم قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي
عرفتها بالدنا بسبب تأثيرات األزمة الصحية.
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كما تعتبرمنالقطاعاتالـموفرة لـمناصبالشغل،إذ تشغلأكثر من مليونني ونصف من اليد العاملة الـمباشرة.

أيتها السيدات أيها السادة
إن هذا اللقاء هو فرصة أخرى تتاح لنا لنؤكد بأن بناء النموذج اإلقتصادي اجلديد القائم على تنويع النمو وإقتصاد
الـمعرفة كما أراده السيد رئيس اجلمهورية ،قد استوجب على احلكومة وضع مخطط لتحديث الزراعة وحتقيق
جملةمن األهداف اإلستعجالية منها ترشيد النفقاتالعموميةوالتقليصمن فاتورة اإلستيرادالتيغالبا ما فاقت
 10مليار دوالر بالنسبة للمواد الغذائية فقط.
وفيإطار هذا الـمسعى ،كان السيد رئيس اجلمهورية قد أصدر جملة منالتعليماتوالتوجيهاتإلىاحلكومة
لإلسراع فيتنفيذكافة البرامج الـمسطرة بهدف إعادة االعتبار للقطاع الفالحي واستغالل القدرات الوطنية
على دربحتقيقاألمنالغذائي ،الذي يعتبر عامال من عوامل قوة الدولة وشرطا أساسيا لسيادتها ،وذلك من
خالل :
• إنشاءديوانُيعنىبتنمية الزراعات الصناعية في اجلنوب والـمناطق الصحراوية؛
• اإلسراعفيربطالفضاءات الفالحية ومشاريع االستثمار ذات الصلة بالفالحة ،بالطاقة الكهربائية
والـموارد الـمائية؛
• ضرورةاإلطالقالفعليللزراعاتالسكرّية والزيتية والذرة ،لتخفيف أعباء االستيراد والنفقات التي
اثقلت كاهل اخلزينة العمومية؛
• توسيعالـمساحاتالـمسقية،معاالعتمادعلىتقنياتووسائلالسقي الفالحيالعصريةلرفعاإلنتاج
الوطني من احلبوب واحلد تدريجبا من استيرادها؛
• وضعسياسةوطنية للتخزين ،من أجل معاجلة إختالالت التسويق وضمان حماية منتوجات الفالحني؛
• تقييموضعيةالعقار الفالحي في كل الواليات ،واإلسراع في تسوية الوضعيةالقانونيةلألراضيالفالحية
وحمايتهاوإستغاللها األمثل.
• إحداث قطيعة مع األساليب القدمية بانتهاج طرق تسيير مبنية علىتسهيلاإلجراءاتوالعصرنة
ومحاربةكلأشكالالبيروقراطية.

أيتها السيدات أيها السادة
لقدالحظناجميعا،كيفساهمقطاعالفالحة فيالتصدي لهذا الوباء منخاللتوفيرهللمنتجاتالفالحية
األساسيةمنخضروفواكهطازجةوحلوم،حيثكانفالحونافيمستوى التحدي بضمانهم متوين األسواق عبر
كل الوطن وبالكميات الكافية ،فلهم منا حتية تقدير وعرفان.
فبالرغممنهذهالظروفاإلستثنائية،إستطعنامبساهمةكافةالفاعلنيفيالقطاعالفالحي ،حتقيق جملةمن
اإلجنازات والـمكتسبات ومنها:
§

إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي  ،عن طريق:
×إصدار الـمرسوم الـمتضمن تنظيم إنشاء التعاونيات الفالحية؛
×إستكمالإعداد القوانني الـمؤطرة للثروة الغابية وحماية األراضي الفالحية؛وهناأؤكدعلىضرورة
القيام في أقرب اآلجال باستكمال قانونالتوجيهالفالحيالذيسيشكلالـمرجعاألساسيلهذاالقطاع
احليوي.

§

§

§

§

§
§

انشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في األراضي الصحراوية ،حيث تسعى الدولة إلى إنتاج
 %50من االحتياجات الوطنية من الزيوت الغذائية) ،الصوجا الكورزا وزيت األرغان والبنجر
والذرة( ،وغيرها من مدخالت الصناعة التحويلية.
تخفيضمحسوسالستيرادبذورالبطاطسمقارنةبالسنةالـماضية ،من 92ألف طن إلي  21ألف طن مما
سمح بتشجيع البذور الـمنتجة محليا وتعميم استعمالها في  %80من الـمساحة الـمزروعة؛
توسيعالـمساحاتالفالحيةالـمسقيةبأكثرمن 20ألفهكتارعبر  33والية؛ووضعإجراءاتقانونيةتسهل
منح رخص حفر اآلبار والقضاء على البيروقراطية في مجال احلصول على الــماء؛
دعمهياكلالتبريدباجناز13مشروعبقدرةتبريد 158ألف متر مكعب موزعةعبرعدةمناطقمنالقطر
الوطنيمنأجلتسييرأفضللفائض اإلنتاج؛
تقدميتسهيالتمنخاللانشاء شباك موحد على مستوى تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة؛
مواصلة عمليات معاجلة وتطهير العقار الفالحي من أجل القضاء على الـمضاربة في هذا الـمجال،
وترشيد إستغالله من طرف الـمستثمرين احلقيقيني؛

§

§
§

إطالقعملية كهربة الـمستثمرات الفالحية ،مع العلم أن  62ألف مستثمرة قدمتإحصاؤهاإلىغاية
اآلن،منها  28ألففيجنوب البالد؛
تنميةالثروةالغابيةبغرسقرابة  11مليون شجرة في إطار الـمخطط الوطني للتشجير؛
تعزيز البحث واإلبتكار في تسيير الـموارد وتطوير شعبة النخيل وحتسني وتنمية الـمنتجات احليوانية
وتطوير البذور والـمشاتل والتكنولوجيا احليوية.

أيتها السيدات أيها السادة
إنالدولةيحدوها عزم راسخ على مواصلة العمل على تطوير الفالحة وعصرنتهاعبرمقاربةتنمويةواقعية،
أساسها النجاعةفيالتسيير وعمادهااإلبتكارعنطريقمراكزالبحثواملؤسساتالناشئةوالصغيرة وتوفير
الـمناخ الـمالئم لعمل جميع الفاعلني في قطاع الفالحة من فالحني وموالني ومستثمرين حقيقيني وباحثني
في مخابر فالحية علمية عصرية متطورة.
كما ستنتهج الدولة مقاربة تنموية في كافة ربوع الوطن من خالل:
§ مواصلة حتسني اإلنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته وترشيد استخدام األراضيالزراعية؛ وترقيةالتنمية
الريفية في الـمناطق اجلبلية وفي الـمناطق السهبية والصحراوية واحلفاظ على الثروة الغابية؛
§ إحياءمناطقالهضابالعلياعنطريقتطويرزراعة األشجار الـمثمرة الـمقاومة للجفاف )كأشجار اللوز
والفستق(؛
§ تطويرالـمنتجاتاألساسيةوحتقيقاإلكتفاءالذاتيبصفةتدريجية فيبعضاملنتجاتالـمستوردةلتدارك
عجزالـميزانالتجاريواحلفاظ على إحتياطاتنا من العملة الصعبة؛
فضال عن ذلك ،سنواصل العمل على:
§ تشجيع الـمستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح حتفيزات هامة منها ما يتعلق بالتمويل
الذي قد يصل إلى  90بالـمائة من كلفة اإلستثمار؛
§ تشجيع الفالحني على حتسني جودة اإلنتاج وتثمني الـمنتجات الفالحية من خالل تطوير الصناعات
الغذائية الزراعية ،من أجل رفعنسبةالصادراتمنهذه الـمواد مع تطوير السالسل اللوجستية؛
§ تبنيمنهجيةحتديثوعصرنةالـمستثمرات إلرساء مسارات التنمية الـمستدامة للقطاع والسعي دوما
إلى دمج الـمعرفة والرقمنة في برامج التنمية الفالحية والريفية؛

§

§

§

حتفيزالـمستثمرينعنطريقتقدميتسهيالتإلقتناءاآلليات والـماكنات الفالحية واملصانع التحويلية
الـمجددة؛
إشراكالباحثنيوالـمهندسنيفيمراكزالبحوث والتنمية في تطوير وعصرنة اإلنتاج الفالحي وتنويعه
وزيادة اإلنتاجية الفالحية وفقا للمعايير الدولية؛
توفير بيئة مالئمة ومواتية من خالل تعزيز وتكييف نظام الضبط االقتصادي الفالحي وترسيخ دور
التنظيمات الـمهنية ،وتفعيل التعاونيات الفالحية وتنظيم دورها.

أيتها السيدات أيها السادة
في اخلتام ،ينبغي التأكيد على أن الفالحة حتتاج اليوم إلى استثمار قوي لكي تستطيع أن تساهم كركيزة
أساسية في اإلنعاش اإلقتصادي الوطني الـمنشود؛ ذلك أن نهضة البالد الشاملة تتوقف أساسا على النهوض
بهذاالقطاع،بصفتهاملحركالرئيسيللنمووالـمدعملصناعة غذائيةناجعة ،تسترجع اجلزائر من خاللها مكانتها
ودورها بني األمم على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وعليه أجدددعوتيإلىكافة الـمهنينيوالـمستثمرين وحاملي املشاريع وكافة الـمتعاملني والشركاءـ ،لإلنخراط
في هذا الـمشروع التنموي الهامالذي سيساهمحتما في بناء صرح اجلزائر اجلديدة الذي نتطلع إليها.
وإذ أشكركم على كرم اإلصغاء ،أمتنى لكم وألشغال هذا الـمنتدى كل النجاح ومتام التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى و بركاته

