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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 وزير المالية ،محمد رضا شلغومالسيد معالي  -

الرئيس المدير العام للشركة التونسـية لتـأمين التجـارة     ،سعادة األستاذ الحبيب دلدول -

 الخارجية،

مؤسسة اإلسـالمية لتـأمين   سعادة الدكتور عبد الرحمان الطيب طه، المدير التنفيذي لل -

 ،االستثمار وائتمان الصادرات

  تحاد بيرن،السيدة كمبرلي ويل، السكرتير العام ال -

  المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين لهيئات الضمان أعضاء إتحاد أمان، السادة -

  األخوات،حضرات اإلخوة و -

 االجتماع األول التحاد أمـان الـذي  إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يجمعنا اليوم هذا 

على أرض تونس التي تعتبر  لشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجيةا ينظم بالتعاون مع

لقد راهنت تونس . من الدول العربية واإلسالمية الرائدة في مجال تأمين ائتمان الصادرات

وفتحت البـاب  مختلف القطاعات منذ بداية السبعينيات على تشجيع االستثمار الخاص في 

المباشرة مما مكنها من إنشاء نسيج اقتصادي متنوع ونشـيط   الخارجيةأمام االستثمارات 

 كما كانـت . تنوعة تجمع بين الصناعة والفالحة والسياحة والخدماتيتمتع بمصادر دخل م

منـذ بدايـة   من الدول النامية السباقة في المراهنة على التصـدير حيـث أنشـأت     تونس

الثمانينيات من القرن العشرين مركزا لتنمية الصادرات وصندوقا لتنمية الصادرات وشركة 

لصرف حتى أصبح الدينار سعار االتدريجي أللتأمين ائتمان الصادرات إلى جانب التحرير 

  . التونسي قابال للتحويل بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية

تميـزت بالشـمولية     اقتصادية إصالحية إستراتيجية 1987العام ا انتهجت تونس منذ كم

% 5.5حقيقي بلـغ معدلـه    تحقيق نمو مما مكنها منوالتدرج تهدف إلى تحرير االقتصاد 
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كما كانت  .التحكم في التوازنات العامةو وتيرة التضخم ئمع تباطل التسعينيات خالسنويا 

شريكها  شراكة معأول بلد في الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط يبرم اتفاقية تونس 

إنشـاء منطقـة   والتي أفضت تدريجيا إلى  1995االتحاد األوروبي عام  االقتصادي األول

 كما تقدمت تونس خالل شـهر مـارس   . بين الطرفين 2008عام مطلع تبادل تجاري حر

 .بوثيقة إلى اإلتحاد األوروبي بشأن منحها صفة الشريك المتقدم 2010

  

تقدير دولي أبرزته عديد التقارير الصادرة عـن  بتونس في السنوات األخيرة  و قد حظيت

ـ  ، ت الدوليةئاعدد من الهي ة فـي مجـاالت   وقد اعتمدت هذه التقارير معلومـات مرجعي

والنظـام  سـة االجتماعيـة   اسياالستثمار في التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال وال

المحيط السياسي واالقتصادي للبالد ومستوى التطـور التكنولـوجي ودرجـة    والتربوي 

ومن أهم التصنيفات التي تحصلت عليها  .استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال

في تصنيف البلدان األكثـر  دولة  149على  37بة األولى في إفريقيا والمرتبة المرتتونس 

المرتبة و  Global Peace Index) 2010(مؤشر السلم العالمي حسب  سالما واستقرارا

مـن   على المستوى العالمي الثانية والثالثينووالثالثة في الدول العربية  األولى في إفريقيا

تقرير المنتـدى االقتصـادي   حسب  في مجال القدرة التنافسية االقتصادية دولة 139أصل 

والخامسة فـي  المرتبة األولى في إفريقيا و  2011 - 2010العالمي حول القدرة التنافسية 

تقريـر   حسبفي ميدان تكنولوجيات المعلومات   التاسعة والثالثين عالمياوالعالم العربي 

 Network( 2010-2009 تكنولوجيـا المعلومـات    المنتدى االقتصادي العالمي حـول 

Readiness Index 2009-2010(   كما تقدمت تونس من المرتبة الثامنة والخمسين إلى

الذي نشره البنك حسب الترتيب  المرتبة الخامسة والخمسين عالميا في مجال بيئة األعمال

  .(Doing Business 2001)مؤخرا  الدولي
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إن حرص الحكومة التونسية وسعيها الدؤوب نحو تعميق اإلصالحات وتسريع نسقها بمـا  

يمكّن من تحقيق صالبة االقتصاد الوطني تمهيدا الندماجه الكامل في االقتصاد العـالمي،  

باإلضافة إلى تثبيت مقومات التنمية الشاملة وتطوير االقتصاد الوطني إلى اقتصاد مبنـي  

  . ك يجعل تونس تتطلّع إلى تحقيق مستويات أفضل من الرقي والرفاهعلى المعرفة، كل ذل

  

  اإلخوة واألخوات الحضور،  معالي السيد الوزير،

إيمانا من المؤسستين العربية واإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بضـرورة  

االئتمـان   توحيد الصفوف لمواجهة المنافسة القوية التي يشهدها السوق العـالمي لتـأمين  

خالل السنوات األخيرة عالقات تعاون بناءة مـن   وضمان االستثمار، فقد بنت المؤسستان

فـي  " اتحاد أمان"نشاء ويأتي إ. أجل خدمة اقتصاديات الدول األعضاء العربية واإلسالمية

مؤمني المخاطر التجارية وغيـر التجاريـة فـي الـدول     هذا اإلطار حيث يجمع االتحاد 

مؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومنظمـة المـؤتمر   األعضاء في ال

  . ياإلسالم

  

عضـوا مؤسسـا،     17من طرف  2009ومنذ إطالق االتحاد ببيروت خالل شهر أكتوبر 

باالتحاد في األوساط ذات العالقـة بتـأمين االئتمـان    عملت األمانة العامة على التعريف 

وإعادة التأمين والتمويل والمعلومات التجارية وتحصيل الديون سواء داخل الدول األعضاء 

أو خارجها ولعل رعاية معالي الوزير لهذا االجتماع األول لالتحاد وهذا الحضور الهـام  

ي ستنظر فيها الجمعية العمومية يوم غد إلى االتحاد الت وطلبات االنتسابالذي يشارك فيه 

لخير دليل على الصدى الطيب واالهتمام الكبير الذي يحظى به االتحاد علـى المسـتويين   

شعار لالتحاد ومواد  تصميمبقامت األمانة العامة  كما. اإلقليمي والدولي وذلك رغم حداثته

وقامـت   ،هـار اليـوم  سيتم عرضه على األعضـاء ن  لهتعريفية وأنشأت موقعا إلكترونيا 
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وستستعرض األوراق التي ستقدم اليوم . بالتنسيق مع مختلف الجهات لإلعداد لهذا االجتماع

وتحصيل الديون وإعادة نشاط الهيئات األعضاء والمداوالت التي تعقبها على نحو تفصيلي 

خصص على التجارة العالمية ومشروع قاعدة بيانات االتحاد، فيما سي 3التأمين وأثر بازل 

  .اليوم الثاني للجمعية العمومية لالتحاد

  

وزيـر   ،محمد رضا شـلغوم معالي السيد و في الختام ال يسعني إال أن أشكر مرة أخرى 

سعادة األستاذ الحبيـب  و ،افتتاحهبوضع هذا الملتقى تحت سامي إشرافه وب لتفضله المالية

على كرم الضيافة وحسن التنظيم وكل من ساهم في  عام الكوتيناسالمدير الرئيس ال دلدول

، كما أتوجه بالشكر للسادة الحضـور،  وتوفير متطلبات نجاحه االجتماعاإلعداد الجيد لهذا 

  .غاياته االجتماعمتمنياً من اهللا عز وجل أن يحقق هذه 

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  

 


