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 االسـتثمار حضرة السيد فهد راشد اإلبراهيم، مدير عام المؤسسة العربية لضـمان  
  ، "ضمان"وائتمان الصادرات 

  

 االستثماريد عبد الرحمان طه، مدير عام المؤسسة اإلسالمية لتأمين حضرة الس
  وائتمان الصادرات،

  

  السيد عبد اللطيف شعبان، رئيس الهيئة العامة للتأمين،
  

، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية السيد الحبيب دلدول
  ،  "انـــأم" رئيس المكتب التنفيذي إلتّحادو
  

  حضرات السادة المحترمون، أعضاء اإلتّحاد،
  

  ،تأمين التجارة الخارجيةن لمؤسسات ون العاموالسادة الرؤساء المدير
  

  ضيوف تونس الكرام، حضرات السيدات والسادة،
  

  

هذا التجمـع العربـي    وأنا وسط واعتزازبكّل فخر  ،اليوم أشرفأن  ،يسعدني

ـ تّحإل األولاالجتمـاع السـنوي   شغال أ افتتاحعلى اإلسالمي  ـ أم"اد ــ ، "انـــ

ويطيب لي في البدايـة أن  . للمؤسسات العربية واإلسالمية لتأمين التجارة الخارجية

التي تعتز باسـتقبالكم   ، ملتقى الحضارات وأرض التآخي،أرحب بكم في بلدكم تونس

متمنيـا لكـم   باحتضانه  ي تفخر بالدناذال االجتماعحضوركم فعاليات هذا  ا لكمكراش

  .ــابينن طيب اإلقامة
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وأود بهذه المناسبة أن أنوه بالمجهودات الكبيرة التـي بـذلتها كـّل الهياكـل     

وأخص بعبـارات   التظاهرة العربية واإلسالميةوالمؤسسات الساهرة على إحياء هذه 

 "ضـمان : اتوائتمان الصـادر  االستثمارالمؤسسة العربية لضمان "من  كر كالّالشّ

الشـركة  و "SIACE": وائتمان الصادرات االستثمار تأمينالمؤسسة اإلسالمية ل"و

  . "كوتيناس :التونسية لتأمين التجارة الخارجية

  

دفع ها من أجل نتم تبذلوقديري للجهود القيمة التي ما فتئعرب عن عميق تكما ُأ

مزيد تكـريس مجـاالت   و سالميةوتدعيم العالقات القائمة بين مؤسساتنا العربية واإل

وينميهـا،  بينها وإكسابها نسقا جديدا بما يعزز فرص الشراكة والتكامل  هاالتعاون بين

ـ ، ابدين بن عليـزين العالرئيس ، ادة رئيس الجمهوريةـسيا يوليه م وهو ة أهمي

ـ  وهو الذي يؤكد دومابالغة  ة على دعم أواصر التعاون واألخوة مع كّل الدول العربي

  .قـيشرفني أن أبلّغكم تحياته وتمنياته ألعمالكم بالنجاح والتوفيوالشقيقة واإلسالمية 

  

  ،ادة ــدات والســرات السيـحض

  

ـ "تّحـاد  ال ن الهدف األساسيأخفى عليكم يال  للمؤسسـات العربيـة   " انـأم

ـ  هـو  األولالسنوي  اجتماعهالذي يعقد  واإلسالمية لتأمين التجارة الخارجية وير تط

في الدول األعضـاء وتـوفير أرضـية     واالستثمارصناعة تأمين ائتمان الصادرات 
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تقديم المسـاعدة الفنيـة   إلى جانب  بينها لتبادل المعلومات والخبرات الفنيةمناسبة 

ة االئتمانسات إلنشاء شركات جديدة وتطوير مؤسالحالي.  

  

الم بأسـره علـى وقـع    في وقت يعيش فيه الع" أمـــان"اتّحاد  إحداثإن و

معاضدة في بالغة عدا وأهمية العالمية يعطيه باالقتصادية األزمة  ومخلّفات انعكاسات

فـي ظـرف   من خالل قطاع التأمين وخاصة تأمين الصـادرات  اقتصاديات بلداننا 

  . على كسب األسواق باحتداد التنافستّسم ياقتصادي عالمي صعب 

  

خيـر دليـل    هذا اجتماعكمخالل ها ونتدارسستتي ال وراحلمل اختياركموإن في 

إعادة تأمين و ،استرداد الديون على األهمية التي تكتسيها في الوقت الراهن مواضيع

ـ مقصد مزيد الـتحكّم فـي ال   معلومات اإلتّحادوإعداد بنك  التجارة الخارجية طر اخ

وإسداء اإلرشادات  الي دعم قدرة مؤسساتكم على التدخل الناجعوبالت ةالمؤمن ةالتّجاري

بما يدعم قدرتهم على التصدير والمساهمة بذلك في خلـق   الالّزمة للمصدرين ببلداننا

  . الثروات ومواطن الشغل ببلداننا

  

  ،حضـرات السيــدات والســادة 

  

لقد كان لألزمة المالية واالقتصادية العالمية تأثيرات سـلبية شـملت مختلـف    

وألقت بظاللها السلبية أو التي في طريق النمو  أو الصاعدةالبلدان سواء منها المتقدمة 
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ومنها قطاع  القطاعاتفي شتى  واالقتصاديةعلى مختلف األسواق والمؤسسات المالية 

  .التأمين
  

لإلنتاج العالمي وللمبادالت  حاد انخفاضأدت هذه األزمة خاصة إلى لقد و

 وانكماشفي مرحلة ركود  2008التجارية ودخلت أهم البلدان الصناعية أواخر سنة 

الحقيقي وتراجع بذلك نسق  االقتصادآثار األزمة المالية إلى  امتدادنتيجة  اقتصادي

تطور المبادالت العالمية من السلع والخدمات باإلضافة إلى تقلص الطلب العالمي 

  .القطاعات المتضررة على مستوى واالستثمارات
  

العالمية  االقتصاديةل تداعيات األزمة بتواص 2009المحيط العالمي سنة  واتسم

في البلدان  النمونسق  وتباطؤفي الدول الصناعية  اقتصاديا انكماشاأفرزت التي 

 % 2.8مقابل ( )2009سنة  %-0,6( العالمي تطورا سلبيا االقتصادالنامية وسجل 

 %-4,1منطقة األورو البلدان المتقدمة وبالخصوص في % 3.2-و) 2008سنة 

  .%-2,6والواليات المتحدة األمريكية  %-5,2ن واليابا
  

 األجنبية االستثماراتالهام في  النخفاضاوتضررت البلدان النامية بشدة نتيجة 

 تراجع حجم التجارة العالمية من حيثواردات البلدان المتقدمة، لالحاد تراجع الو

من  بيةاألجن االستثمارات دفقاتت وسجلت 2009في سنة  %11بـ  والخدمات السلع

د سواء البلدان المتقدمة ـو شمل هذا التراجع على ح. % 39انخفاضا بـ ناحيتها

  . %-35و البلدان الصاعدة والنامية  %-41
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 خطط اإلنقاذلنتيجة  تعافي اقتصاديمرحلة في العالمي  االقتصاد دخل والن

 ا على مستوىا إيجابيمن المتوقع أن يفرز تطورالتي تم إقرارها، الهام والدعم المالي 

أزمة الديون السيادية وتقلص هامش التدخل أن ف، هذه السنة من ةبدايالنمو العالمي 

في التوازنات  االنتقالعلى مستوى آليات دعم الطلب الداخلي بعديد البلدان وفترة 

، تستوجب المتابعة والمنافسة الحادة على مستوى أسعار العمالت العالمية االقتصادية

  . القتصادياتناال اإلصالحات الهيكلية الضرورية لدعم القدرة التنافسية الدقيقة وإدخ

  

  ،حضـرات السيــدات والســادة 

  

اعتماد منوال على بهدي من سيادة رئيس الجمهورية،  لقد حرصت تونس

تميز باالعتدال والتدرج والحرص على توظيف االقتصاد لتحسين مستويات يتنموي 

  . األبعاد االقتصادية واالجتماعية تلفالعيش مع المالئمة بين مخ

كما اعتمدت بالدنا على مستوى التحرير المالي الخارجي منهجا حذرا أعطى 

األولوية لتحرير العمليات الجارية المرتبطة مباشرة بنشاط المؤسسة االقتصادية وإلى 

االستثمارات الخارجية المباشرة مع توخي التدرج بخصوص استثمارات المحفظة 

 .يات رأس المال األخرى التي تتميز بعدم االستقرار والتذبذبوعمل

  

وتعاملت تونس مع األزمة المالية العالمية وباالعتماد على مجموعة من المبادئ 

والتدخل في اإلبان قصد الحيلولة   االقتصاديترتكز على المتابعة الدقيقة للظرف 
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ي اعتمدتها بالدنا وبالخصوص دون تفاقم تأثير األزمة والعمل في إطار الثوابت الت

  .تشريك كّل األطراف في تصور اإلجراءات وضبط البرامج ووضعها موضع التنفيذ

  

بتناسقها وتكاملها في الغرض ولقد تميزت اإلجراءات والبرامج التي تم إقرارها 

مع بعضها البعض وسعيها إلى المحافظة على نسق مرضي للنمو عبر استغالل كّل 

  :تاحة، حيث تم اعتماد المكامن الم

لحماية مؤسساتنا المالية بدعوتها إلى تفادي توظيف  ذات طابع وقائي إجراءات •

وذلك  موجوداتها من العملة في مؤسسات أو منتجات مالية تشتمل على مخاطرة

 .2007في البداية ومنذ سنة 

ت ذا تإجراءا اتخاذتم  2008األزمة في الربع الثاني من سنة  احتدادثم وعند  •

لمساندة المؤسسات التي عرف نشاطها تقلصا تبعا لتراجع الطلب  طابع ظرفي

متكاملة كان إقرار خطّة  الخارجي وخاصة من بلدان اإلتحاد األوروبي عبر

مين أبالمائة من تكلفة الت 50تكفل الدولة بنسبة بتأمين الصادرات جزء هام منها 

يشجع هذه المؤسسات على مين صادرات المؤسسات بما أالمستوجبة على عقود ت

  .تأمين صادراتها ويساعدها على التقليص من كلفة التصدير

  

انطالق  باستحثاثتسريع نسق االستثمارات العمومية كما تم بالتوازي مع ذلك 

القدرة التنافسية وتنشيط لدعم  المشاريع وإقرار جيل جديد من اإلصالحات المتكاملة

آجال وكلفة مختلف الخدمات  ت التقليص فيالحركة االقتصادية وتشمل اإلجراءا
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ووضع خطة لتأهيل قطاع الخدمات  التجارة الخارجية عمليات بما في ذلك اإلدارية 

  .وبصفة عامة تحسين مناخ األعمال بتونس

  

ولكن باألساس بفضل تراكم  ،هذه اإلجراءات بفضل تونس توفقت وقد

من مجابهة  ،ختلف المجاالتفي م 1987اإلصالحات الهامة التي تم إنجازها منذ 

 إلى البالد توصلت كما 2009 سنة %3.1 بـ نسبة نموتحقيق ومن  تداعيات األزمة

 من %  42.9 إلى العمومي الدين نسبة في التخفيض مواصلة مع البطالة تفاقم تجنب

  .2009 سنة في % 38.1 إلى الخارجي والدين اإلجمالي المحلى الناتج

دون  صناعي جنوب متوسطي إلى االتحاد األوروبي أول مصدرتونس صبحت كما أ

نسبة صادرات  تتطوركما  .مليار أورو 6.3بطبيعة الحال بـ  اعتبار الطاقة

 %30إلى  1995سنة  %12من ) بمفهوم األنشطة الصاعدة(األنشطة التكنولوجية 

 ويتجسم التطوير في الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي خاصة في. 2009سنة 

 1995مليار دينار سنة  0.7ادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، من تطوير ص

 .2009مليار دينار سنة  6إلى 

  

كما تحسن تقييم تونس لدى الهياكل والمنتديات المختصة مما دعم جاذبيتها 

الخارجي المباشر من ذلك أن التقرير األخير لمنتدى دافوس االقتصادي  لالستثمار

قد صنف تونس ضمن كوكبة البلدان التي تتصدر قائمة  2010العالمي لسنة 

االقتصاديات األكثر تنافسية في العالم لتعزز بذلك ريادتها في المرتبة األولى على 
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عالميا  32صعيد القارة اإلفريقية وفي المنطقة المغاربية، حيث احتلت تونس المركز 

صدارة إفريقيا والرابعة بلدا صنفها تقرير منتدى دافوس لتكون في ال 139من بين 

المسجل سنة  40مراكز مقارنة بالمركز  8ضمن االقتصاديات العربية متقدمة بـ 

2009.  

  

من  Doing businessفي تقرير  55كما تحصلت تونس أخير على المرتبة 

دولة متقدمة بذلك على عديد الدول المتقدمة والنامية في مجال إقرار  183أصل 

المنظمة ألنشطة األعمال والرامية لتسهيل إحداث المؤسسات اإلصالحات والتشريعات 

وإحكام استغاللها ودعم الشفافية وتعزيز حقوق الملكية وتحسين كفاءة البتّ في 

  .النزاعات التجارية وإجراءات إشهار اإلفالس

  

  ،حضـرات السيــدات والســادة 

  

ذه المرحلة في ضل بأهمية هذه المكاسب فأننا واعون بأننا ندخل ه اعتزازنامع 

تحديات كبرى جراء تسارع التحوالت االقتصادية والتكنولوجية واشتداد المنافسة على 

 تقليص نسق علينا كسبها تسريع كافة المستويات، وفي مقدمة التحديات التي يتعين

واالستفادة وخاصة دعم القدرة التشغيلية لفائدة حاملي الشهادات العليا،  البطالة نسبة

   .من هذه الكفاءات وإدماجها في الدورة االقتصادية
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 لقطاعات التقليديةبا بالنهوض استرجاع نسق النمو  ن يتطلبلئ ،الرهان هذا كسبإن 

 تغييرات بإدخال النمو نسق في فإنه يستوجب الترفيع، بما يعزز قدرتها التشغيلية

 عالية مضافة قيمة ذات قطاعات زبرو تيسير اتجاه في االقتصادي النسيج على عميقة

 العاملة اليد لفائدة الشغل عروض تنمي أن شانها من والتي رفيع معرفي ومحتوى

  والمهارة،  الكفاءة ذات

  

المزايا التفاضلية لتونس في هذه  أبرزتقد تم في هذا الصدد إعداد دراسة و

قل الدولي المجاالت على غرار الصحة والقطاع المالي واألنشطة المرتبطة بالن

وخدمات اإلسناد الخارجي وهو ما يتطلب دعم مكانة االختصاصات العلمية 

والتكنولوجية ومطابقة مستوى التعليم للمواصفات العالمية إلى جانب تدعيم 

 .االستثمارات في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي

  

اندماج  إنجاحمزيد ومن التحديات والرهانات التي يجب كسبها كذلك هو 

 القدرة لتحسين الجهود تكثيف خالل من العالمي االقتصاد في الوطني اقتصادنا

 .االجنبي االستثمار استقطاب على القدرة وتعزيز جديدة أسواق واقتحام التنافسية

معا  الرئاسي البرنامج تضمنها التي لألهداف األساسية الركائز تمثل التحديات وهذه

  .2014-2010 للتنمية عشر انيالث لرفع التحديات والمخطط
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  ،حضـرات السيــدات والســادة 

  

التونسية حيث تعمل الدولة  ولوية في السياسة التنمويةباألالتصدير قطاع  ىظحي

تحسـين جـودة المنتـوج التونسـي     ب وذلكموجهة للتصدير  على ترسيخ ثقافة إنتاج

 . الخارجية وتنويعه والتعريف به في األسواق

  

إقرارها لمزيد تبسيط إجراءات  إحكام تجسيم التدابير التي تمدنا وستواصل بال

من نجاعة الخدمات  التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعامالت والرفع

 – 2010( "الثالث لتنمية الصادرات البرنامج"تجسيم وستنطلق تونس في  ،اللوجستية

الخارجية  بات األسواقمتطلمع  نامنتجات مةمالءدعم مواصلة بما يسهم في ) 2014

  . واستكشاف أسواق جديدة خاصة في إفريقيا وآسيا

    

وفي المقابل، تظّل حصة تأمين الصادرات من رقم المعامالت الجملي لقطاع 

وذلك رغم معاضدة  2009سنة  % 0,9التأمين محدودة في تونس حيث لم تتجاوز 

  :ل خاصة ما يليالدولة لمجهودات شركات التأمين في هذا المجال من خال

يتولّى مهمة إعادة تأمين  1997سنة " صندوق ضمان مخاطر التصدير"إحداث  

المخاطر غير التّجارية في مسعى من الدولة لتوفير التغطية الالزمة في حال 

  .عدم توفّر تغطية من مؤسسات إعادة التّأمين العادية
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 1999سنة " حنصندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الش"إحداث  

بهدف تدعيم القدرات التصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتسهيل 

حصولها على التمويالت البنكية الالزمة إلنجاز عملياتها التصديرية حيث يوفّر 

 .هذا الصندوق تغطية تأمينية لهذه التّمويالت

  

نصب سي ،قطاع التصديردور محوري في معاضدة  له قطاع التأمين ألنو

طويل المدى  االدخارحول تطوير أداء القطاع وتعزيز مساهمته في تعبئة  االهتمام

وتغطية المخاطر من خالل دعم األسس المالية لمؤسسات التأمين وفقا للمعايير الدولية 

إلى جانب حث هذه المؤسسات على تطوير عالقات الشراكة مع مستثمرين أجانب 

أمين بالتوازي مع الحرص على مزيد النهوض وتكوين مجمعات تأمين و إعادة الت

األهمية  إبالءكما سيتواصل . بجودة الخدمات المسداة و تعصير التصرف الداخلي بها

الالزمة لتطوير برامج التأمين الواعدة وبالخصوص التأمين الفالحي وتأمين 

  .التونسية بالخارج وفقا لمتطلبات المرحلة واالستثماراتالصادرات 

  

إلطار و بهدف تمكين الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من وفي هذا ا

المالءة المالية الالزمة و تمكينها من الترفيع في نسبة تغطيتها للمخاطر التجارية 

ا ـم د، خصصن 20م د إلى  5للمصدرين التونسيين تم الترفيع في رأس مالها من 

الصادرات والتي تمثل أول  تمانوائ االستثمارمنه للمؤسسة العربية لضمان  % 25

تجربة لها في البلدان العربية و نتمنى أن تكون هذه التجربة طالع خير على الشركة 
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التونسية لتأمين التجارة الخارجية لتوسيع نشاطها إلى منتوجات جديدة  سوف نعمل 

  .على مزيد دعمها لضمان نجاح هذه التجربة حتى تكون منواال لبقية الدول العربية

  

من باب الصدفة بل هو تثمين للمجهودات التي " ضمان"ولم يكن اختيار مؤسسة 

ونحن على يقين . تبذلها هذه المؤسسة في مجال تطوير وتأمين الصادرات في المنطقة

أن هذه الشراكة ستساهم في مزيد تدعيم دور المؤسستين بما من شأنه أن يعطي دفعا 

مجاالت التغطية والتقدم بالمنتوج التأميني في لنشاطهما ويساهم في تطوير وتنويع 

  . خدمة صادراتنا

  

  ،حضـرات السيــدات والســادة 

  

إن جسامة التحديات المرتقبة وأهمية األهداف المرسومة للفترة المقبلة في ظل 

وضع اقتصادي صعب يتسم بتقلص النمو في جل البلدان الصناعية و تداعيات األزمة 

التي ستميز المحيطين الدولي و الوطني  التطوراتالعالمي و داالقتصاالمالية على 

نا من حيث االرتقاء بنسق خالل الفترة المقبلة و التحديات و الرهانات التي تنتظر

ا يسهم في مزيد تحسين الدخل الفردي للمواطن و توفير مواطن شغل خاصة النمو بم

لية الداخلية والخارجية تفرض لحاملي الشهادات العليا و تأمين سالمة التوازنات الما

علينا جميعا مزيد التعاون و التكامل وخاصة بين الدول األعضاء في المؤتمر 

  .اإلسالمي
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يبقى حجم التجارة البينية بين الدول األعضاء في المؤتمر اإلسالمي رغم  إذ

ه بـ ـدون الهدف الذي حدد له والمتمثل في زيادة حجم 2009تطوره خالل سنة 

دولة من مجموع  33من تجارة  % 80ل نسبة حيث تظ 2015ول سنة حلب % 20

فيما بينها و تقل  % 14دولة مع دول غير أعضاء بالمؤتمر اإلسالمي و معدل  56

إلى الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر  % 10صادرات المغرب العربي عن 

  .اإلسالمي

  

التعاون بين الدول فإن تشجيع  االقتصاديأن التجارة هي قاطرة النمو  اعتباربو

األعضاء ما فتئ  يشكل المحور األساسي للبنك اإلسالمي والمؤسسات اإلقليمية وهو 

 االستثماريعامل مهم في مجمل عمليات التمويل التي تعتمدها لتحسين المناخ 

تشجيع المشاريع المشتركة و تسهيل تبادل الخيرات وتيسير التكامل بين اقتصاديات و

ولبلوغ هذا الهدف وجب علينا  ،يما بينها و مع بقية دول العالمالبلدان األعضاء ف

التجاري وخاصة  االقتصاديوالبروتوكوالت المبرمة لتعزيز التعاون  االتفاقياتتفعيل 

والتقني والتجارة واتفاقية اإلطار بشأن نظام  االقتصاديالعامة بشأن التعاون  االتفاقية

التجارية بين الدول  األفضليةاصة بنظام األفضليات التجارية وقواعد المنشأ الخ

 االستثماراتاألعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي واتفاقية تشجيع وحماية وضمان 

بين الدول األعضاء بالمنظمة وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية الخاصة بنظام 

   .األفضليات التجارية بين الدول األعضاء
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أصبح دور  واالقتصاديةاألزمة العالمية وبتراجع درجات الثقة التي سببته 

هيئات الضمان أكثر أهمية لتقديم اآلليات واألدوات الكفيلة بضمان انسياب التجارة 

الدولية من خالل توفير الحماية رؤوس األموال  انسيابحول العالم و الحفاظ على 

خضم هذه  والمصرفية في واالستثماريةالسيولة التي تبحث عنها الكيانات التصديرية و

منتظم انية وضرورة تبادلها بشكل فوري وتوفر المعلومات االئتم يستوجباألزمة مما 

بين هيئات الضمان سواء عبر الروابط المتعددة األطراف أو الروابط الثنائية المباشرة 

بما في ذلك الخبرات المتراكمة لمستوى المخاطر وأداء الدول والمصارف 

لتعامل مع األزمة المالية الراهنة التي أبرزت كذلك والمستوردين بما يضمن صحة ا

الحاجة الملحة إلى المشاركة بين هيئات الضمان من أجل تحمل المخاطر لمواجهة 

زيادة الطلب على تغطية المخاطر من المصدرين ومن المصارف والمؤسسات 

التمويلية للتخفيف من حدة تمركز المخاطر الناجمة عن تقديم الضمان لتغطية 

كما وجب التعاون في ميدان إعادة التأمين لمواجهة  االقتصاديةالمخاطر في القطاعات 

  .هذا الطلب المتزايد

  

تزايد الحاجة الملحة إلى تطوير  ،هذا المحيط العالمي الصعب كذلكأبرز كما 

 االعتمادوعدم  يةضمان في ميدان تقييم المخاطر االئتمانمهارات فرق عمل هيئات ال

لى وكاالت التصنيف العالمية التي تحتاج بدورها إلى إعادة تقييم بشكل كبير ع



16  

أو الشركات أو المصارف  لالقتصادياتف سواء ـوتطوير نماذجها الداخلية للتصني

  . أو لألدوات المالية المتداولة في أسواق المال العالمية

  

رة من هذا الفضاء الذي تفضلتم بتكوينه بمباد" إتحاد أمان"ن أنا على يقين أو 

المؤسسة اإلسالمية و المؤسسة العربية و تشرفت بالدنا برئاسة مكتبه التنفيذي 

ن من تبادل اآلراء و األفكار في ميادين هامة مكّسوف ي ،واحتضان أول اجتماع له

تهم صناعة تأمين التجارة الخارجية كالمعلومة االقتصادية  وإعادة التأمين و استرجاع 

وضع خطط و برامج تنفيذية لتبادل المعلومات األساسية  الديون و سوف يفضي إلى

لتقييم المخاطر على المشترين و توحيد الجهود في التعامل مع معيدي التأمين و تبادل 

التجارب في استرداد الديون حتى تتمكن مؤسسات تأمين التجارة الخارجية في بلداننا 

يمكن من تعزيز عرى التعاون مزيد توسيع تغطيتها للتجارة الخارجية البينية ومن 

صناعة تأمين الصادرات في الدول العربية ببما ينهض  االتحاد المشترك بين أعضاء

ط دور هيئات الضمان الوطنية في اقتصاد بلدانها كأداة عصرية واإلسالمية و ينشّ

  .في التجارة العالمية االنصهارللنهوض بالتجارة الخارجية ومزيد 
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  ،ت والســادة حضـرات السيــدا

  

كـون  تكّل النجاح والتوفيـق وأن   كمإالّ أن أتمنى ألعمالال يسعني  ،الختامفي 

مستقبل مشرق وزاهر لصناعة  خير حافز لبناءهذا  المنبثقة عن اجتماعكم توصياتال

  . واإلسالمية نا العربيةانفي بلد التجارة الخارجيةتأمين 

  

مـن   االختصاصن أهل التي تمكّلهامة اهذه اللقاءات نتظام مثل اتواتر فبفضل 

وتقديم المقترحات البنّاءة وكذلك بفضل  المطروحة إثراء الحوار وتدارس اإلشكاليات

التجارة الخارجية بصناعة تأمين  رقيال يمكن ،الفاعلةتظافر جهود مختلف األطراف 

 تقـاء واالرواإلسالمية لما لها من انعكاس ايجابي علـى نمـو الصـادرات    العربية 

  .باقتصادياتنا إلى مراتب أفضل

  

  

  وفّقكم اللّه في أعمالكم

 .والسالم عليكم ورحمة اللّـه وبركاته


