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!ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
السيدات والسادة أعضاء احلكومة،
السادة املستشارون لدى رئيس اجلمهورية،
السيدات والسادة اإلطارات،
احلضور الكرمي.

يسعدني باسم السيد رئيس اجلمهورية  ،أن أشاطركم االحتفال باليوم العاملي للجمارك املصادف  26جانفي،
الذي ينظم هذه السنة حتت شعار " :إنعاش جتديد ومقاومة :اجلمارك في خدمة سلسلة لوجستية
مستدامة".
أيتها السيدات ايها السادة،

إن اجلمارك اجلزائرية توجد في طليعة املهمة النبيلة حلماية االقتصاد الوطني ومصالح بالدنا االقتصادية من
خالل:
 السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم اللذين ينظمان حركه البضائع العابرة للحدود، مكافحة االجتار غير الشرعي ،والتهريب وتبييض االموال واجلرمية املنظمة العابرة لألوطان ،من أجل حمايةاالقتصاد الوطني وأمن املواطنني،
 -العمل على ترقية املنافسة النزيهة،

 التشجيع على االستثمار وانتاج السلع واخلدمات، واملساهمة في حتقيق التوازنات املالية من خالل حتصيل فعال للحقوق والرسوم.كما تعد إدارة اجلمارك مؤسسة للمساعدة على اتخاذ القرارات االقتصادية االستراتيجية ،عبر جمع
اإلحصائيات املتعلقة بالتجارة اخلارجية وضبطها ،وكذا التحاليل والدراسات الوجيهة التي تعدها.
واليوم فان هذه املؤسسة مدعوة إلى مرافقة االصالحات الكبرى التي باشرتها الدولة من أجل إنعاش االقتصاد
الوطني ووضع منوذج اقتصادي جديد ،من خالل:
 تعزيز حماية االنتاج الوطني، املساهمة في حتسني مناخ االعمال وتطهير املجال االقتصادي والتجاري، والقيام عن كثب مبرافقة تنفيذ سياسة جتارية متماسكة ومتحكم فيها ازاء شر كائنا ،مبا يخدم مصالحبالدنا االستراتيجية ويسهل الصادرات واقتحام األسواق اخلارجية بفضل األداة الوطنية لإلنتاج.
وبهذا الشأن ،ومن خالل اإلصالح الذي باشرته إدارة اجلمارك ،أطلقت الدولة مسارا لتكييف اجلمارك
اجلزائرية مع التحوالت االقتصادية الوطنية والدولية ،مبا يسمح بضمان أداء مهامها على أكمل وجه.
ومن الواجب بالنسبة لهذا االصالح الذي يشكل محور أساسيا لبرنامج السيد رئيس اجلمهورية ومخطط
عمل احلكومة ،أن مير حتما عبر مجانسة كافة النصوص التي تنظم النشاط اجلمركي ورقمنة وظائفه وازالة
طابعه املادي على نحو يسمح بتبسيط االجراءات ومكافحة الثقل البيروقراطي املضر بجاذبية بالدنا في مجال
االستثمار.
لقد تبني كذلك وبالنظر الى التحديات التي تواجهها إدارة اجلمارك وال سيما في مجال حماية االقتصاد
ومرافقه االنعاش االقتصادي ،أن يتم من باب األولوية ضبط تنظيم إدارتها ،من خالل القيام خصوصا بتعزيز
تأطيرها وتثمني موردها البشري وعصرنة أساليب تسييرها.
ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن يصبح التكوين محورا أساسيا في مسار عصرنة اجلمارك اجلزائرية ،بقدر ما يجب
أن يتم تعزيز املبادالت والتعاون سواء على املستوى الثنائي أو املتعدد األطراف ،قصد االرتقاء بهذه املؤسسة
إلى مصاف اإلدارات التي تتميز بأكثر قدر من الشفافية واحلداثة واألداء.
وفي هذا السياق ،فإن إدارة اجلمارك مدعوة إلى مواصلة اجلهود املبذولة من أجل ترسيخ أخالقيات وأدبيات
مثالية لدى هذا السلك ،عبر تكريس مبادئ حسن احلوكمة واإلمتثال الصارم لقيم األخالقيات واألدبيات
العاملية التي ينص عليها تصريح أروشا ) (Arushaللمنظمة العاملية للجمارك.

هذه القيم العاملية التي انضمت إليها إدارتنا اجلمركية ،يجب أن توجه سلوك جميع أعضاء هذا السلك وأن
تشكل القاسم املشترك ألسرة اجلمارك كلها.
كما يتعني على اجلمارك اجلزائرية أن تشارك بشكل أكبر في اجلهود التي بذلتها الدولة بحزم ملكافحة الفساد،
وأن تعمل على تشجيع االستثمارات اخلالقة للثروة ومناصب الشغل.
أيها السيدات أيها السادة،

إن الوضع احلالي لالقتصاد الوطني ،ال سيما ضمن سياق األزمة املتعددة األبعاد التي متس كافة بلدان العالم،
يقتضي منا اليوم جتند كل املؤسسات وباألخص جهاز اجلمارك ،ملا له من دور أساسي في حماية االقتصاد
الوطني ،وفتح آفاق جديدة لتسهيل االستثمار الوطني واألجنبي وترقية التجارة اخلارجية ،مبا ميكن من تنويع
االقتصاد وجلب موارد مالية جديدة.
أخيرا ،وإذ أهنئ إطارات وأعوان اجلمارك مبناسبة يومهم العاملي ،فإنني أحثهم على بذل املزيد من اجلهود
والتضحيات من أجل ترقية هذا اجلهاز احلساس واالستراتيجي والوصول به إلى أرقى مراتب التعبئة والفعالية.
ﺷﻜﺮا ﻋ 21ﻛﺮم اﻹﺻﻐﺎء.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ و5ﺮ6ﺎﺗﮫ.

