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 2102أوت  24في  ،تونس

 

 لمحة عامة عن تطور االحتياطيات من العملة األجنبية

 

االستراتيجية  أمان مالي حيث يتم استخدامها لتلبية الحاجيات صمامات من العملة األجنبية يتعتبر االحتياط

ضغوط على الحسابات الخارجية. وهي أيضا بمثابة ضمان بالنسبة  تواجدالقتصاد في حالة لسيولة لمن ا

للدائنين و المستثمرين األجانب بشأن قدرة البالد على سداد ديونها و تأمين استمرارية  التحويالت مع 

مر الذي يجعلها تضطلع بدور هام للغاية في مجال تحقيق االستقرار. كما يستخدم البنك األالخارج، 

  ات للتخفيف من تقلبات أسعار صرف العملة الوطنية.يياطالمركزي االحت

 

اية مستوى االحتياطيات من العملة األجنبية أنه يتعين على هذه األخيرة فومن المتعارف عليه في مجال ك

 أن تغطي حاجيات التمويل من العملة األجنبية القتصاد معين على مدى سنة واحدة.

 

ات من العملة األجنبية باالستناد إلى مجموعة من المعايير التي تم يياطالئم لالحتمويمكن تقييم المستوى ال

 يقوم على ضبطها انطالقا من التجربة المشتركة للبلدان التي مرت بأزمات سابقة أو على أساس تحليل

ات، يمكن ذكر عدد أيام يلتقييم مستوى االحتياط تداوالاألكثر . ومن بين المؤشرات واألرباحالتكاليف تقييم 

التوريد وهو مؤشر يستند إلى المعيار التجاري الذي من شأنه قياس قابلية التأثر للحساب الجاري، مع حد 

 أشهر.  3حوالي متفق عليه يساوي أدنى 

 

مبين في الرسم البياني أدناه، فقد ظل مستوى الموجودات من العملة األجنبية لتونس إلى غاية هو وكما 

 شهر من التوريد. وبلغ معدل أيام التوريد على مدى الفترة أ 3أقل إجماال من عتبة  2113سنة 

قل ات في بعض األحيان ييعاما ، حوالي الشهرين مع تسجيل مخزون من االحتياط 02، أي 0892-2114

  عن شهر واحد من التوريد في بداية التسعينات.

 

يوما من التوريد في  091ما يزيد عن  لتبلغ، ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ 2114وانطالقا من سنة 

التدفق المكثف لالستثمارات األجنبية  بفضلجنبية العملة األتبعا لتدعم الموجودات من  2118سنة 

مال س أ٪ من ر33بالتفويت في   شرة وذلك في إطار عمليات الخوصصة، ال سيما تلك المتعلقةالمبا

 مريكي.أدوالر   مليون 2.231بمبلغ قدره  2111في سنة  "اتصاالت تونس"شركة 

  

يوما من التوريد خالل الربع  81راجع إلى تلت 2101هذه النسبة قد انخفضت بحدة انطالقا من سنة  أنبيد 

 ة يلألحداث السياس ،من جهة أخرىوورو ن جهة ألزمة التداين في منطقة األم تبعا، 2102من سنة الثالث 

ة للعملة ر  و التي أثرت جديا على القطاعات المد 2100التي عرفتها تونس منذ شهر جانفي  االجتماعيةو

يوم من  011مستويات تفوق  استعادةجنبية. وبفضل التمويالت الخارجية الهامة، تمكنت هذه النسبة من األ



2 
 

إلى يومنا  2102لتوريد خالل الفترة الممتدة من شهر ديسمبر ا أيام من 001 التوريد )مع معدل بلغ حوالي

  (.هذا

 

مليون  931بقيمة  صدارإصوص من تحصيل بالخ اتياالحتياطمستوى ، استفاد 2102 سنة خاللو

يوما. بيد  001يوما من التوريد إلى  88ع في مخزون العملة األجنبية من ف  رأورو في شهر فيفري وهو ما 

 : وذلك نتيجة مجد داأن مخزون الموجودات من العملة االجنبية قد عاد لالنخفاض 

 

 استمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري. -

 الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي. -

تضاؤل التدفقات بالعملة األجنبية المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفسفاط والنفط ومن جهة  -

ي وذلك جراء حالرغم من تحسن النشاط السيا جنبي علىاأل أخرى بانخفاض المقابيض بالنقد

 .السوق الموازيةفي  جنبيةبالعملة األ المعامالت شيوع

 

ثر إمنتصف شهر أوت وذلك بالخصوص على يوما من التوريد في  81جنبية وبلغ مخزون العملة األ

 (.ياباني مليار يان 0222) VI صدار سامورايإتسديد أصل وفوائد 

 

 تطور الموجودات من العملة األجنبية بحساب أيام التوريد

(7891-7171) 

 
 

من الترفيع  2102أوت  22مليون أورو بتاريخ  431وقد مكن تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 

 أيام من التوريد. 013جنبية إلى ات من العملة األيفي مستوى االحتياط

 

ات في تونس يشارة في هذا الصدد إلى أنه عالوة عن الطابع الدوري لتطور االحتياطوتجدر اإل

ومثلما حدث  جنبيةالمرتبط بالنشاط االقتصادي، فإن التصرف في مخزون الموجودات من العملة األ

في  يؤديعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خالصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يمؤخرا، 
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ن البنك المركزي يسعى إلى أ لهذا المخزون ولكنه مؤقت حيث نسبيا ملحوظبعض األحيان إلى انخفاض 

األهداف الموكولة  لوغبالمستوى االستراتيجي الذي يمكن من  في مستوى يفوقإبقاء هذا المخزون 

  .لالحتياطيات من العملة األجنبية

 

ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على الموجودات من العملة األجنبية في مستويات مقبولة يستوجب 

ة للعملة األالتحكم في نسق تفاقم العجز التجاري وخاصة استئناف النشا جنبية ط في القطاعات المدر 

جنبية أو بامتصاص الموارد سواء بالعملة األادي مواز من شأنه أن يقوم والقضاء على كل نشاط اقتص

 .بطريقة ال يمكن التحكم فيها بالدينار


