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   بسم اهللا الرمحن الرحيم،

ومن  وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين، وصحابته أمجعني و الصالة و السالم على أشرف املرسلني

  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  
      حممد رضا شلغوم، وزير املالية للجمهورية التونسية معايل األخ

  
 ،ئة العامة للتأمنيالسيد عبد اللطيف شعبان، ، رئيس اهلي

  
  السيد منصور نصري، رئيس اجلمعية التونسية لشركات التأمني،

  
  ،للشركة التونسية لتأمني التجارة اخلارجيةاملدير العام الرئيس ، احلبيب دلدولسعادة األخ 

  
  ،سعادة األخ فهد راشد اإلبراهيم، املدير العام للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

  
  كمربيل ويل، السكرتري العام إلحتاد برين، السيدة

  
    األخوة املديرين العامني والرؤساء التنفيذيني هليئات الضمان أعضاء إحتاد أمان،

  
  السادة اإلخوة واألخوات احلضور الكرام،

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،

  
تونسية لتأمني التجارة اخلارجية وعلى يطيب يل أن أتقدم بأمسى عبارات الشكر والتقدير للشركة ال

ويف احلبيب دلدول على مبادرم الكرمية باستضافة هذا امللتقى يف تونس اخلضراء، / رأسها األخ الكرمي

على جمهودام القيمة والكبرية إلجناحه متمنني من اهللا العلي القدير أن يكلل أعمال هذا املوقع اجلميل 

  . قملتقانا هذا بالنجاح والتوفي
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  أيها اإلخوة واألخوات،،،

يف وقت بدأ االقتصاد العاملي يتعاىف فيه تدرجييا من األزمة  االجتماع السنوي األول إلحتاد أمانهذا  يأيت

ألقت بظالهلا على كل مناحي احلياة االقتصادية وأثرت سلبا على تدفق التجارة الدولية  اليت

مبعزل عن ذلك الوضع السائد، مما زاد العبء امللقى  واالستثمارات األجنبية وبال شك أن دولنا ليست

مبا على عاتق وكاالت الضمان الوطنية لتقدمي خدماا للتأمني على خماطر االئتمان واملخاطر القطرية 

بالتكلفة املناسبة واجلودة املطلوبة يدعم الصادرات من دولنا ويشجع تدفق االستثمارات إليها وذلك 

  .مؤسسات تأمني االئتمانلكبرية اليت تواجهها الوكاالت الوطنية من كربيات خاصة يف ظل املنافسة ا
  

من أهداف إحتاد أمان الذي يسعى إىل تقوية صناعة التأمني على ائتمان وتأيت أمهية هذا امللتقى، 

توفري الضمانات لتشجيع الصادرات واالستثمار باعتبارمها الصادرات واملخاطر القطرية للتمكن من 

أساسيني من عوامل التنمية االقتصادية املستدامة وذلك بتحملها جزءا من خماطر االئتمان  عاملني

   .واالستثمارواملخاطر القطرية املرتبطة بعمليات التمويل 

ازدياد الطلب على خدمات ومما يؤكد أمهية تأمني ائتمان الصادرات واالستثمارات على النطاق العاملي 

  بتـوفري تغطيـة تأمينيـة فاقـت    " احتاد برين"ضمان املنضوية حتت مؤسسات ال الضمان حيث قامت

ها ممولة من قبل املصارف وهو  تكن كل، معظمها إن مل2009دوالر أمريكي يف العام  نتريليو 1.4 

  .قد يأيت ذكره يف كلمة السيدة كمربيل ويل يف خطاا أمامكم عصر اليومما 

يف جمال متويل املشاريع، ومع الدور املتزايد للقطـاع   لدولناوبالنظر إىل االحتياجات الكبرية واملتزايدة 

اخلاص الذي أصبح الفاعل الرئيسي يف غالبية القطاعات االقتصادية ومع ازديـاد املخـاطر التجاريـة    

يف املشـاريع و صـادرات و والسياسية، فإنّ وجود التأمني صار عامال أساسيا يف احلصول على متويل ال

  .تشجيع تدفق االستثمارات املباشرة
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  السادة األخوة احلضور الكرام،

تدرجييا بعد األزمة املالية وأزمة ديون بعض  التحسنيف الوقت الذي بدأت أرقام التجارة العاملية يف 

، يتبعها آخرونواليت تتواىل فصوهلا وجيري اآلن عرض الفصل اخلاص بإيرلندا وقد  البلدان األوروبية

بعض التغيريات اجلوهرية يف طريقة احتساب معدل كفاية رأس املال على إحداث تنكب جلنة بازل 

ها حاالت إفالس للبنوك جديدة تتعقبجلعلها أكثر صرامة حىت تقي من حدوث أزمات مالية للمصارف 

أو " الكحل فأدت إىل عماهاقد جاءت لتزين العني ب"يف العامل، ولكن جلنة بازل كما يقول املثل العريب 

   ." Throw the baby with the bath water" اإلنكليزي 

عدد كبري من البنوك العاملية واملؤسسات املالية عالوة على باحثني ومؤسسات مهنية  لذلك فقد هب

 تناقوس اخلطر باكرا وحذرت من تداعيات وعواقب مثل هذه اإلصالحا إىل دقعلى غرار إحتاد برين 

لوقت الراهن على منو التجارة الدولية العاملية خاصة وأن هذه اإلصالحات إذا ما متت املوافقة عليها يف ا

قد تعوق بصفة واضحة اجلهود املبذولة من قبل اقتصاديات دول العامل لتطويق اآلثار اليت خلفتها األزمة 

  .املالية وحتد من الدور الذي تلعبه مؤسسات ضمان الصادرات

على التجارة العاملية  3طار، فقد خصصت فقرة يف برنامج االجتماع لبحث تداعيات بازل ويف هذا اإل

ونتطلع  .خاصةتأمني الصادرات عامة ومؤسسات الضمان الوطنية وانعكاسات ذلك على مؤسسات 

هنا إلفادة السيدة كمربيل ويل عن موقف إحتاد برين على ضوء ما اختذه اإلحتاد من خطوات يف هذا 

  .آمل أن توفر إلطالعكم" أيسك"كما أن ورقة خمتصرة عن هذا املوضوع احليوي أعدا . الشأن

  السادة األخوة احلضور الكرام،

امللتقى حيفل بالعديد من املواضيع اليت م صناعة تأمني االئتمان واملخاطر السياسية يف إن جدول أعمال 

قى إىل تعزيز التعاون بني مؤسساتنا التابعـة  الدول األعضاء وكيفية النهوض ذه الصناعة ويهدف امللت

واملسائل الفنية املتعلقة باالكتتاب وإدارة املخـاطر  وإعادة التأمني  إلحتاد أمان خاصة يف جمال املعلومات
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نتطلع إىل املضي قدما يف مشروع قاعدة البيانات املشتركة بني أعضاء اإلحتـاد واالرتقـاء   حيث إننا 

   .بني املؤسسات الوطنية واملؤسسة اإلسالمية يف جمال إعادة التأمني باملستوى احلايل للتعاون

على استضافة للشركة التونسية لتأمني التجارة اخلارجية خالص الشكر أجدد يف ختام كلميت ال يفوتنـي أن 

ملشاركني للسادة اافتتاح ملتقانا هذا وب تفضله حممد رضا شلغوم، وزير املالية على األخ لسعادة امللتقى وهذا 

  .، على مشاركتنا هذا اللقاء الطيب، ونسأل املوىل عز وجل التوفيق والسداد لنا مجيعاوضيوفنا الكرام 

  
  
         و السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،                                   


