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 7102 السنوي التقرير أ

 

 كلمة المحافظ

٪ ، وهي 0,1حيث بلغ نسبة  7102شهد االقتصاد التونسي تقدما ملموسا في نسق النمو في سنة 

، فإن وتيرة .  بيد أنه وعلى الرغم من هذا التدعم7102نتيجة تناهز ضعف النسبة التي تحققت في سنة 

انتعاشة النشاط االقتصادي ال تزال ضعيفة، سبع سنوات بعد الثورة، وذلك بالنظر إلى التحديات في مجال 

 إحداث مواطن الشغل والتحكم في التوازنات االقتصادية الكلية. والتنمية الشاملة 

نوات السابقة، يتمثل في وفي المقابل، ال بد من مالحظة أن النمو قد حقق تحسنا نوعيا بالمقارنة مع الس

تراجع مساهمة الخدمات غير المسوقة لفائدة القطاعات المنتجة، السيما الفالحة والصيد البحري والصناعات 

بفضل الموسم السياحي  7102المعملية والخدمات المسوقة. ويبدو أن هذا التغير اإليجابي قد توطد منذ بداية سنة 

ها، والموسم الفالحي المرضي وانتعاشة صادرات الصناعات المعملية، الواعد الذي استعادت مؤشراته عافيت

والذي سجل نموا قدره  7102األمر الذي تأكد من خالل انتعاشة النشاط االقتصادي خالل الربع األول من سنة 

 ٪ بحساب االنزالق السنوي.7,2

بطة بالخصوص غير أن مثل هذه االنتعاشة ال تزال هشة جراء استمرار مواطن الضعف المرت 

٪ من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي في نهاية 01,7٪ و2,0بانزالق عجز الميزانية والمدفوعات الجارية )

٪ في نهاية 2,6مقابل  7102٪ في موفى شهر ماي 2,2( والمقترن بتصاعد الضغوط التضخمية )7102سنة 

لخطيرة بالوضعية النقدية والمالية للبالد ( التي أضرت انعكاساتها ا7102٪ في موفى سنة 6,7و 7102سنة 

 وكذلك بقدرتها على تعبئة موارد التمويل الضرورية ، سواء في السوق الداخلية أو في األسواق الخارجية. 

ومازالت هذه االختالالت، التي فاقم بعضها البعض لتزداد حدة عاما تلو اآلخر، تضر بالنشاط 

الجملية للعوامل، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل متزايد على  االقتصادي مع تواصل تراجع اإلنتاجية

 الموارد الذاتية لميزانية الدولة.

ومن جانبه، استمر القطاع الخارجي في التدهور جراء نقص العرض على مستوى التصدير من 

األجنبية   ناحية، والنسق المتسارع للواردات من ناحية أخرى. وبالفعل، فإن تراجع االحتياطيات من العملة

( وخاصة الدين 7102٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح في نهاية سنة 2,,2وارتفاع التداين الخارجي )

 العمومي، إضافة إلى االنخفاض المتزايد لسعر صرف الدينار، تمثل في الواقع نتائج حتمية لهذا التطور.  

من شأنها وضع حد لتتابع  األحداث  وأمام هذا الوضع، ال مناص من اتخاذ القرارات المالئمة التي

السلبية وبشكل عاجل قصد معاضدة مسار النهوض باالقتصاد على أسس سليمة، السيما وأن كل تأجيل، في 

الوضع االقتصادي ويجعل من تفعيل أية  هذا الطور، لإلصالحات الضرورية سيؤدي حتما إلى مزيد تفاقم

 ر صعوبة. ثللتصحيح أمرا أك مستدامة خطة
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وفي هذا الصدد، ستساهم مختلف اإلجراءات الجبائية المتخذة في إطار قانوني المالية بعنوان سنتي 

بالتظافر مع التحكم في النفقات، في التخفيف من حدة االختالالت على مستوى الميزانية  7102و 7102

نة هؤالء المتعاملين وذلك على الرغم من تباين وجهات نظر المتعاملين االقتصاديين تجاهها. ويتعين طمأ

والمستثمرين المحتملين من خالل توضيح الرؤية على الصعيد الجبائي قصد تحسين مناخ األعمال الذي 

يعاني أصال من سلسلة التصنيفات السلبية المطبقة على البالد، السيما في مجال منظومة مكافحة غسل 

 ادي، المقرر من قبل وكاالت الترقيم المالي. األموال وتمويل اإلرهاب، فضال عن التخفيض في الترقيم السي

وفي ظل هذا السياق، لجأ البنك المركزي إلى اعتماد سياسة حذرة في مجالي النقد والصرف قصد 

في  عيمجابهة موجات الضغوط المتكّررة الناجمة عن ضرورة المواءمة بين أهداف متباينة، والتي تستد

نقد وسير األسواق والحفاظ على االحتياطيات من العملة األجنبية في اآلن ذاته المتابعة الدقيقة لمكونات ال

مستوى يتيح استمرارية المعامالت في هذه األسواق وضمان اإليفاء بتعهدات البالد بعنوان العمليات 

 التجارية والمالية مع الخارج. 

السيولة، المتأتية كما تم اللجوء بصفة مطردة إلى السياسة النقدية قصد تغطية حاجيات البنوك من 

من المتعاملين االقتصاديين أو من الخزينة العامة على حّد السواء، وكذلك التدخل النشيط في سوق الصرف 

لتمويل الواردات االستراتيجية ومنها الطاقة على وجه الخصوص. وفي الواقع، فإن القطاعات التصديرية 

تقدم المساهمة المرتقبة إلعادة تكوين االحتياطيات وخاصة منها تلك المرتبطة بالصناعات االستخراجية لم 

 من الصرف.

وقد أدت التدخالت المكثفة للبنك المركزي قصد تعديل السيولة، في نهاية المطاف، إلى ازدياد 

حجم إعادة التمويل المسند للجهاز المصرفي بنسق متسارع وإلى تراجع االحتياطيات من العملة األجنبية. 

عر صرف الدينار الناجم عن ذلك في تأجيج الضغوط التضخمية التي من المتوقع أن وقد ساهم انخفاض س

تواصل مسارها التصاعدي خالل األشهر المقبلة. وعلى هذا األساس ووفقا للمعطيات المتوفرة والمؤشرات 

 االستباقية للبنك المركزي، يبدو من المرجح أن يظّل التضخم في مستويات مرتفعة بحلول موفى 

 ة الحالية.السن

وفي هذا السياق، فإن السياسة النقدية للبنك المركزي التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تأمين 

استقرار األسعار وذلك من خالل التعديل المالئم للسيولة في االقتصاد، تسهر في ظل هذا الوضع 

عموم. وتجدر اإلشارة في االقتصادي على ترسيخ التوقعات التضخمية لدى المتعاملين االقتصاديين ولدى ال

هذا الصدد إلى أنه من خالل اعتماد إجراءات احترازية تحسبا للضغوط التضخمية )الترفيع في نسبة الفائدة 

(، ساهم البنك المركزي في انفراج األسعار عند 7106و 7107الرئيسية في أربع مناسبات ما بين سنتي 

٪ في المعدل 2,,م خاللها احتواء التضخم في مستوى وهي السنة التي ت 7102االستهالك المسجل في سنة 

 . ,710٪ في سنة 2,2مقابل 
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، البد من المالحظة أن عودة التضخم للظهور وتموقعه في مسار 7102وفيما يتعلق بسنة 

تصاعدي يعود جزئيا إلى عوامل ظرفية على غرار تضخم كتلة األجور وتأثير اإلجراءات الجبائية المتخذة 

وارتفاع األسعار الدولية )المواد األولية والطاقة، إلخ(. كما ساهمت في  7102ن المالية لسنة في إطار قانو

ذلك وإلى حد كبير عوامل هيكلية تتمثل في ضعف اإلنتاجية وانخفاض سعر صرف الدينار تبعا للتصاعد 

النقدية بما أنه يؤثر المتواصل للعجز التجاري. وبالتالي، يعّد التصدي للتضخم تحديا رئيسيا أمام السلطة 

على مداخيل وادخار األسر، بما في ذلك الطبقة الوسطى، وكذلك على آفاق استثمار المؤسسات وخاصة 

 منها الصغرى والمتوسطة وتبعا لذلك على انتعاشة النمو. 

 وعلى هذا األساس ومن خالل قيامه بالترفيع في مناسبتين وبصفة ملموسة في نسبته الرئيسية 

، أعرب البنك المركزي 7102٪ خالل النصف األول من سنة 2,22نقطة أساسية( لتبلغ  011نقطة و 22)

عن عزمه على مجابهة هذا التحدي من خالل العمل على التقليص في الفارق بين نسبة الفائدة والتضخم 

لى المدى القصير التي قد وبالتالي في نسبة الفائدة الحقيقية السالبة، مع إدراكه للتأثيرات غير المالئمة ع

 تنجم عن مثل تلك القرارات. 

بيد أنّه يتعين لفت االنتباه إلى أن التحكم في التضخم، الذي يعود بالخصوص إلى اختالالت هيكلية، 

ال يقتصر فقط على السياسة النقدية حيث أنه يستدعي، من وجهة نظرنا، تفعيل سياسات مشتركة تكون 

ى التحكم في انزالق التوازنات المالية. ولهذا الغرض، فإن مساهمة أكثر فعالية استباقية ونشطة، قادرة عل

للسلطات العمومية تعّد ضرورية أكثر من أي وقت مضى قصد إعادة توجيه نفقات ميزانية الدولة، 

 بالتوازي مع سياسة تطهير مسالك التوزيع وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات. 

موقع الصدارة ضمن أولويات السلطة النقدية، فإن استهداف التضخم يجب أن يندرج ومع احتالله 

. دفي سياق أوسع نطاقا حيث أن التحدي الرئيسي مازال يتمثل في تعزيز انتعاشة النمو االقتصادي المستج

مستوى بيد أن التسريع في وتيرة االنتعاشة أمر أكثر من ضروري، بهدف االرتقاء بها في أفق مقبول إلى 

في نسبة البطالة والحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي، بما  مستدامأعلى يمكن من التخفيض بشكل 

 يستدعي تفعيل برنامج اقتصادي يستهدف النمو. 

هذا المنطلق، اعتمد البنك المركزي خالل السنة المنقضية سياسة تدخل نشيطة مع السهر  ومن

على التصدي للتأثيرات المخلّة باالستقرار على األسعار وعلى الجهاز المالي والمترتبة عن الظرف 

التدخل  االقتصادي غير المالئم والمتقلب. وقصد الحفاظ على مخزون الموجودات من العملة األجنبية، تم

بصفة مالئمة، ودون تأثير يذكر  تزويدهافي سوق الصرف وفقا لعوامل السوق وذلك من خالل السهر على 

 على تطّور سعر صرف الدينار. 
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وفي جانب متوازي، مثل االستقرار المالي الذي يشكل بعدا جوهريا بالنسبة لقيادة السياسة النقدية، 

نشاط ومؤشرات مردود القطاع المالي. وبالفعل، كشفت  موضوع اهتمام خاص وذلك من خالل متابعة

الرقابة الحذرة الكلية في هذا اإلطار عن احتداد مواطن الضعف للقطاع نتيجة الضعف البين لالدخار 

 الوطني الذي واصل بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة لالقتصاد، التأثير بشدة على سيولة الجهاز المالي. 

لحفاظ على بيئة مالية مالئمة لالستثمار، قام البنك المركزي مؤخرا بتعديل وعلى إثر ذلك وبهدف ا

سياسته إلعادة التمويل من خالل توفير سيولة أكثر استقرارا للجهاز المصرفي، تكون مخصصة إلعادة 

تمويل القروض المسندة للمشاريع المنتجة الجديدة التي تم إحداثها من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة، 

 ذلك بهدف تحفيز النهوض باالستثمار. و

ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بمتابعة إصالح حوكمة الجهاز المالي، وضع البنك المركزي هدفا 

يتمثل في التقارب تدريجيا مع المعايير الدولية. وعلى هذا األساس، سيساهم إحداث أدوات مثل صندوق 

لمالذ األخير" في إرساء سياسة نقدية أكثر استقاللية عن ضمان الودائع البنكية واعتماد وضعية "المقرض ا

طريق تعزيز آليات تمريرها وهو ما سيمكن من العمل بشكل أكثر فاعلية على تحقيق أهدافها األساسية 

 المتمثلة في استقرار األسعار واالستقرار المالي. 

لمصرفية وخاصة على ومن جهة ثانية وعلى الصعيد االحترازي الجزئي، يشكل تعزيز الرقابة ا

المستوى الترتيبي من خالل التفعيل التدريجي لمنظومة بازل المتعلقة بتقييم وتغطية المخاطر السيما تلك 

المرتبطة بالسوق، خطوة هامة نحو التقارب مع المعايير الدولية في هذا المجال. وعلى هذا األساس، من 

أن تمكن من مزيد تكريس ثقافة التقييم الذاتي  شأن االنتقال نحو رقابة مصرفية ترتكز على المخاطر

واإلدارة الذاتية للمخاطر وهو ما سيمهد الطريق في المستقبل القريب إلى تدعيم األسس المالية للقطاع 

. وفي نفس هذا السياق، سيتم وفقا ألحكام القانون البنكي إرساء منظومة مالئمة لتطوير المالية المصرفي

 معايير الدولية في هذا المجال. اإلسالمية، استنادا لل

وفي جانب آخر ومن منظور أشمل، يظل البنك المركزي واثقا من أن تعافي االقتصاد الوطني يمر 

حتما عبر القطع الجذري مع العراقيل المؤسساتية والترتيبية ومع االختالالت التي ما انفكت تدهور مناخ 

، السيما تلك المتعلقة بباعثي المشاريع المبتكرة من الشباب األعمال وتعيق مبادرات المتعاملين االقتصاديين

 والمنطوية على آفاق واسعة لخلق مواطن الشغل واقتحام أسواق تصدير جديدة. 

وعلى هذا األساس، من الضروري لفت االنتباه إلى أن العالم يمر اليوم بتحوالت جذرية، حيث أن 

تهديدا بتعمق شديد وغير قابل للتدارك للفجوة المعرفية بين  النسق المتسارع لالبتكارات التكنولوجية يشكل

األطراف االستباقية التي تؤيد التغيير وتلك المترددة بشأنه. وبناء على ذلك، تقع على عاتقنا كبنك مركزي 
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مسؤولية االضطالع بدور رائد في هذا االنتقال التكنولوجي عن طريق التشجيع عليه مع ضمان توفر إطار 

 يه. آمن ونز

وبالفعل، فإن العملة الرقمية وتكنولوجيا بلوكشاين التي ترتكز عليها، فضال عن التطورات الثورية 

" تشكل تحديات بالنسبة للسلط التعديلية والرقابية التي Fintech)الماثلة في مجال "تكنولوجيات المالية )

لبنك المركزي في مواكبة هذه شرعت في فهم هذه الرهانات الجديدة والتفكير بشأنها. ويتمثل هدف ا

التطورات وحماية المتعاملين االقتصاديين والجهاز المالي من المخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيات 

)مثل غسل األموال والتهرب الجبائي وجرائم االحتيال التي قد تنشأ عن أنشطة "تكنولجيات المالية" مثل 

دون إعاقة النفاذ إلى هذه الثورة التكنولوجية أو عدم االستفادة  ، لكن- Crowdfunding)التمويل الجماعي 

 من جوانبها اإليجابية. 

ووعيا منه بما قد تتيحه هذه التكنولوجيا من تحوالت عميقة، حرص البنك المركزي التونسي على 

 تنظيم قمة إفريقية حول تكنولوجيا البلوكشاين في شهر ماي الماضي. 

مثلت هذه القمة فرصة إلظهار بعد آخر للبنك المركزي وهو بعد يتطلع للمستقبل ويمكن من  وقد

خلق الفرص، بما يمهد الطريق لقطاعات جديدة للتنمية والنمو، على خلفية ما تم إنجازه منذ بضعة أشهر 

 ". Decashingبخصوص برنامج الحد من التعامل نقدا " 

، يعمل البنك المركزي على إرساء مختبر لديه يتعلق وفي خضم هذه الديناميكية الجديدة

بتكنولوجيات المالية ليشمل أوساط هذه التكنولوجيات والجامعات التونسية والباحثين واألطراف الفاعلة 

الهامة وذات السبق في مجال تكنولوجيات المعلومات. وسيمكن هذا المختبر لليقظة التكنولوجية من فهم هذه 

تحكم فيها بطريقة أفضل ومن تأهيل مختلف المصالح المعنية للبنك المركزي ومن إطالق التكنولوجيات وال

 مشاريع فعلية من شأنها االرتقاء بالنظام البنكي والمالي لتونس إلى أعلى المستويات. 

يعّد عامل تغيير  (start-up Act)ويعتبر البنك المركزي أن القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة 

ث انخرط فيه بشكل كامل لتفعيل دوره كرافعة حقيقية لتطوير المؤسسات المبتكرة، إذ من شأن جوهري حي

 تأثيراته اإليجابية أن تشمل كافة قطاعات النشاط. 

ومن المؤكد أن هذه الديناميكية سيكون لها تأثير إيجابي على االقتصاد وخاصة القطاعات المجددة 

ا تساهم من جهة في استقطاب االستثمارات المحلية واألجنبية لفائدة وذات القيمة المضافة العالية حيث أنه

هذه القطاعات ومن جهة أخرى في التشجيع على التشغيل والتخفيف ولو جزئيا من هجرة الكفاءات 

 التونسية. 
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ويتعين أن يندرج النهوض بالمؤسسات في إطار مسار يهدف إلى تعافي مناخ األعمال من جانب 

دية ولكن بالخصوص من حيث بعده المتعلق باالستقرار السياسي واالجتماعي والذي تم مكوناته االقتصا

 التطرق إليه مرارا في تقارير وكاالت الترقيم المالي. 

وفي هذا السياق، تشير المرجعيات المستفادة من التجارب الحديثة أو حتى القديمة للبلدان الصاعدة 

االقتصادي وكذلك واقع المحيط االجتماعي والسياسي الوطني، التي نجحت في تحقيق انتقالها السياسي و

إلى المحاور األساسية التي يرتكز عليها مسار اإلصالحات. ويتعلق األمر في المقام األول بالتطهير المالي 

للقطاع العمومي، سواء بالنسبة لإلدارة أو المؤسسات، المقترن بسياسة اجتماعية أكثر استهدافا وإنصافا 

سنى توفير حيز مالي على مستوى ميزانية الدولة لفائدة االستثمارات المنتجة، وثانيا بتدعيم القطاع حتى يت

المالي وتعصيره لضمان تعبئة االدخار والتمويل المالئم لالستثمار والنمو، فضال عن النهوض بالمبادرة 

ءات اإلدارية بالنسبة االقتصادية عن طريق إصالح المنظومة القانونية والتشريعية وتبسيط اإلجرا

 للمؤسسات واعتماد نظام حوكمة يرتكز على إدارة المخاطر وفقا للمعايير وأفضل الممارسات الدولية 

وأخيرا، تعزيز التعاون الدولي الذي يتيح الدعم الضروري لتعزيز االقتصاد الوطني على المدى المتوسط 

 واندماجه في االقتصاد العالمي. 

ر اإلشارة إلى أن البنك المركزي قد واصل تعاونه الوثيق مع صندوق النقد وفي هذا اإلطار، تجد

الدولي حتى يؤمن، باالشتراك مع سلطات البالد، إنجاح البرنامج الحالي المدعوم بتمويالت هامة لفائدة 

نك الخزينة. ويضطلع هذا التعاون بدور جوهري، ليس فقط من ناحية تطوير القدرات التحليلية والعملية للب

المركزي، بل يمثل كذلك دعامة قيمة للبالد في مجال النفاذ للموارد المالية الخارجية واستكمال اإلصالحات 

 الهيكلية الضرورية، ويتعين بالتالي تعزيزه. 

وانطالقا من الحاجة الملحة للحد من تفاقم التداول النقدي وبالتالي من تأثير تصاعد االقتصاد 

سيولة المصرفية وبهدف النهوض باالندماج المالي وتيسير تملك االقتصاد المنظم الموازي على االدخار وال

لمصادر النمو والتحكم في المجال النقدي والمالي من قبل الهيئات المختصة في الدولة، سيقوم البنك 

افة ( الذي وقع إطالقه بمشاركة وثيقة مع ك(Decashingالمركزي بتسريع برنامج "الحد من التعامل نقدا" 

األطراف الفاعلة والمتمثلة في اإلدارة والقطاع العمومي والقطاع المالي ومديري أنظمة الدفع ومتعاملي 

االقتصاد الرقمي ومستخدمي "تكنولوجيات المالية". وستتمحور هذه المقاربة التي تندرج في إطار 

ل النهوض بالمدفوعات استراتيجية شاملة لرقمنة االقتصاد حول إصالح أنظمة ووسائل الدفع من خال

اإللكترونية )عن طريق الهاتف الجوال أو عبر األنترنت، إلخ(، وفقا للمعايير الدولية التي تجمع بين 

 النجاعة والسالمة والتحكم في التكاليف. 

وفي جانب مواز وبهدف مجابهة االختالالت الهيكلية للقطاع الخارجي، فإن البنك المركزي 

مع السلطات المعنية قصد تعبئة الموارد المتوفرة من العملة األجنبية وتوجيهها  حريص على تعزيز التعاون
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نحو القطاع المالي وهو ما يستوجب التسريع بإصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف 

 واإلرساء الفعلي لمكاتب الصرف. 

السلطات والمهنيين  كما تتعين في نفس الوقت مراجعة تشريع الصرف بشكل معمق بالتشاور مع

بهدف مزيد االنفتاح على الخارج وذلك لفائدة المقيمين وغير المقيمين على حد السواء، مؤسسات كانوا أو 

أفرادا. ويتعلق األمر بالسهر على التحديد الدقيق لإلجراءات المناسبة التي يتعين اعتمادها سواء على 

أس المال، من أجل المساهمة في تحفيز التدفقات الواردة مستوى العمليات الجارية أو تلك المتعلقة بحساب ر

من العمالت األجنبية عن طريق المرافقة المالئمة لمصدري السلع والخدمات ودعم تدويل المؤسسات 

التونسية. ومن الضروري كذلك تعزيز جاذبية الموقع التونسي لالستثمارات األجنبية بهدف االرتقاء بها إلى 

 س واقع اإلمكانيات الحقيقية للبالد.مستوى أعلى بما يعك

ومن هذا المنظور، فإن البنك المركزي ومع العمل على تدعيم أعماله المتعلقة بمهامه وعلى رأسها 

استقرار األسعار وذلك من خالل إعادة هيكلته بصفة معمقة وتعزيز قدراته، سوف يعتمد قريبا خطة 

الوسائل والموارد التي يتعين تفعيلها قصد تأمين انتقال  استراتيجية تمتد على عدة سنوات و تستهدف تحديد

نوعي واالرتقاء إلى مرتبة البنوك المركزية العصرية، بما يمكن من االضطالع بمهامه بالنجاعة المطلوبة 

 . 7102لسنة  2,وفقا لنظامه األساسي الجديد المحدد ضمن القانون عدد 
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 المحيط الدولي:  األول الباب

 

 الظرف االقتصادي الدولي 1-1

االقتصاديات العالمية الكبرى. وتأكدت االنتعاشة،  شملتبانتعاشة اقتصادية متزامنة  7107ت سنة اتسم

اعتماد سياسات  مواصلة على وجه الخصوص، في االقتصاديات المتقدمة التي تدعم نشاطها من خالل

الشروط المالية الضرورية لالنتعاش، فضال عن ديناميكية الطلب الداخلي  فّرتونقدية تيسيرية والتي 

 وخاصة االزدياد الملحوظ لالستثمار والتشغيل.

في أغلب االقتصاديات الصاعدة، حيث أنها استفادت من الطلب الداخلي المالئم  متماسكاكما كان النمو 

 اع األسعار الدولية للمواد األولية.الذي حفزه استئناف النشاط في البلدان المصنعة وارتف

٪، 8,3بنصف نقطة مائوية بين سنة وأخرى لتبلغ  نسبة نمو االقتصاد العالميوعلى هذا األساس، ارتفعت 

 . 7100أي أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ سنة 

نخفضت فيها أن هذه االنتعاشة لم تنعكس إال جزئيا على سوق الشغل، السيما في البلدان المتقدمة التي ابيد 

٪ قبل سنة( وخاصة في أوروبا، فيما عرفت تطورات متباينة 2,7٪ مقابل 7,7طالة بشكل ملحوظ )بنسبة ال

 ٪(. 7,7٪ مقابل 7,2ارتفاعا طفيفا ) نسبة البطالة في العالمفي البلدان الصاعدة والنامية. وإجماال، سجلت 

٪( وذلك على  7,8٪ مقابل 9,4عاشة ملحوظة )، من جانبها، انتالتجارة العالمية للسلع والخدماتوسجلت 

 أساس تدعم كل من التدفقات التجارية في آسيا والواردات في أمريكا الشمالية.

برهنت عن صالبتها في مواجهة الشكوك السياسية )المفاوضات ، فقد باألسواق المالية الدوليةوفيما يتعلق 

تقبلية للميزانية في الواليات المتحدة فضال عن بشأن السياسة المس الرؤية وضوح عدمكسيت ويحول البر

التوترات الجيوسياسية المستمرة(، حيث استفادت من النمو االقتصادي المتماسك والتضخم المعتدل والضخ 

بشكل ملحوظ في جميع أنحاء  السندات المكثف للسيولة من قبل البنوك المركزية. وبالفعل، تدعمت أسعار

ليتجاوز للمرة قيد الدرس ٪ خالل السنة 77,0و دجونس الذي ارتفع بنسبة ى غرار مؤشر داالعالم، عل

ديسمبر وذلك بدفع من اإلصالح الضريبي األمريكي المعلن عنه نقطة في شهر  79.111األولى عتبة 

٪. أما بالنسبة للبورصة 73,7خالل نفس الشهر. كما سجل مؤشر نازداك للقيم التكنولوجية ارتفاعا بـ 

عاما مع تسجيل  77فقد بلغ مؤشر نيكاي، رغم األداء السيء في بداية السنة، أعلى مستوى له منذ اليابانية، 
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٪، أي أفضل مردود له 4,8السنة بازدياد بحوالي  91٪. ومن جانبه، أقفل مؤشر كاك 04,0ارتفاع قدره 

 تفاؤل. ال تستعيد. وتدل هذه التطورات على أن الساحات المالية الدولية بدأت 7108منذ سنة 

بالخصوص باالرتفاع الكبير لسعر صرف األورو مقابل  7107اتسمت سنة ، أسواق الصرف الدولية وفي

الدوالر. ويعود هذا التطور باألساس إلى تبدد المخاطر السياسية وتحسن الوضع االقتصادي وتجدد االهتمام من 

وفي جانب آخر، فإن تشديد  .ياسة النقديةقبل المستثمرين األجانب تجاه منطقة األورو والتوقعات بتطبيع الس

، في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي األوروبي 7107السياسة النقدية لبنك االحتياطي الفيدرالي خالل سنة 

على التخفيض في المبلغ المخصص  رأكثر حذرا من خالل الحفاظ على نسبته الرئيسية دون تغيير واالقتصا

الشكوك السياسية واآلفاق  ضعفتهم يمكن من تدعيم الدوالر األمريكي الذي ألبرنامجه لشراء األصول، ل

٪ مقابل العملة 7,0االقتصادية، السيما في بداية السنة. وفي هذا السياق، ارتفع سعر صرف األورو بحوالي 

 . 7107دوالر في سنة  0,0747األمريكية ليبلغ في المعدل 

  

 الظرف االقتصادي الدولي  : تطور بعض مؤشرات 1-1رسم بياني عدد 

 

 

 النشاط االقتصادي  1-1-1

والشكوك خالل سنوات ما بعد األزمة والهزات السلبية الواسعة النطاق التي أضعفت  الفتوربعد فترات من 

حيث سجل نسبة نمو  7107تماسكا في سنة  االقتصاد العالميالنشاط االقتصادي في أغلب البلدان، عرف 

٪ في العام السابق. وتعود هذه االنتعاشة للنمو العالمي باألساس إلى السير الجيد 8,7٪ مقابل 8,3قدرها 

للطلب الداخلي في البلدان المتقدمة والصين وكذلك إلى ديناميكية التجارة العالمية وخاصة خالل النصف 

 األول من السنة قيد الدرس. 
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بالمقارنة مع  نقطة مائوية 1,2زيادة قدرها أي ب 7107٪ خالل سنة 7,8بلغ النمو ، المتقدمة البلدانففي 

. وقد تيسر هذا التصحيح لنسق النشاط في هذه المجموعة من البلدان بفضل ارتفاع الطلب 7102سنة 

الداخلي، مدعوما باالستثمار الذي استفاد من تحسن مناخ األعمال واعتماد سياسات نقدية تيسيرية إجماال 

 . ميكية سوق الشغلر الذي حفزته ديناسوباستهالك األ

  

 بعض المؤشرات االقتصادية في العالم تطور:  1-1جدول عدد 

 المسمى

 النمو االقتصادي

 )بالقيمة الحقيقية وبـ ٪(

 البطالة

 )بـ ٪ من السكان النشيطين(

6112 6112 16118 6112 6112 16118 

 5,6 5,6 5,5 3,9 3,8 3,2 العالم

 5,3 5,7 6,2 2,5 2,3 1,7 البلدان المتقدمة

             منها :

 3,9 4,4 4,9 2,9 2,3 1,5 الواليات المتحدة

 2,9 2,9 3,1 1,2 1,7 0,9 اليابان

 4,4 4,4 4,9 1,6 1,8 1,9 المملكة المتحدة

 8,4 9,1 10,0 2,4 2,3 1,8 منطقة األورو

             منها :

 3,6 3,8 4,2 2,5 2,5 1,9 * ألمانيا

 8,8 9,4 10,0 2,1 1,8 1,2 * فرنسا

 10,9 11,3 11,7 1,5 1,5 0,9 * إيطاليا

 .. .. .. 4,9 4,8 4,4 6البلدان الصاعدة والنامية

             منها :

 4,0 3,9 4,0 6,6 6,9 6,7 * الصين

 5,5 5,2 5,5 1,7 1,5 -0,2 * روسيا

 .. .. .. 7,4 6,7 7,1 * الهند

 11,6 12,8 11,3 2,3 1,0 -3,5 * البرازيل

 9,5 10,2 9,9 3,1 4,2 1,2 * المغرب

 .. 15,5 15,5 2,5 1,9 1,1 * تونس

والمعهد الوطني  التنمية واالستثمار والتعاون الدولي (  ووزارة7103 أفريلالمصادر : اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي )

 .لإلحصاء
0
  .توقعات 
7
٪ في 9,7في هذه المجموعة من البلدان بين حد أدنى قدره  7107تراوحت نسبة البطالة خالل سنة  وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، 

 .٪ في شمال إفريقيا00,4ومستوى أقصى يساوي والمحيط الهادئ آسيا  شرق
 

 

، بلغت نسبة النمو في 7107وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف المسجل خالل الربع األخير من سنة 

ل في سنة ج٪ المس7,3دون أن تصل إلى مستوى  نلك 7102٪ في سنة 0,7٪ مقابل 7,8 الواليات المتحدة

٪( وخاصة الحيوية التي 0,7٪ مقابل 7,9. ويعود النمو األمريكي إلى السير الجيد للطلب الداخلي )7107

طؤ ٪( مقابل تبا7,7٪ مقابل 7,3٪( واستقرار االستهالك الخاص )1,2٪ مقابل 8,8اتسم بها االستثمار )

من بين أمور أخرى، بالشروط  ،٪(. وبالفعل، انتفع استثمار المؤسسات0٪ مقابل 1,0االستهالك العمومي )
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بفضل انخفاض سعر صرف الدوالر والسياسة النقدية التيسيرية على الرغم من وذلك المالية المالئمة 

ر بالمؤشرات سفيما تدعم استهالك األالترفيعات التدريجية لنسبة الفائدة الرئيسية لبنك االحتياطي الفيدرالي، 

عرفت تدعما كما يتضح من اإليجابية لسوق التشغيل. وبالنسبة للتجارة الخارجية للواليات المتحدة، فقد 

٪ 1,8-٪ مقابل 8,9خالل تطور كل من صادرات السلع والخدمات التي ازدادت بحساب القيمة الحقيقية بـ 

 ٪(. 0,8٪ مقابل 8,4رعا )والواردات التي سجلت تسا 7102في سنة 

بفضل تعزيز النمو في كافة البلدان  7107االنتعاشة مزيدا من التدعم في سنة  تعرف، منطقة األورو وفي

األعضاء نتيجة االرتفاع الهام لالستثمار الخاص بالتزامن مع االستهالك الذي استفاد من تطور التشغيل. 

ها بهدف تعديل طاقاتها اإلنتاجية واالستجابة الزدياد وبالفعل، كثفت المؤسسات الخاصة من استثمارات

الطلب في سوق السلع والخدمات األوروبية. وفي جانب آخر، تدعم النمو في منطقة األورو من خالل 

السياسة النقدية التيسيرية للغاية وتعزيز الصادرات على الرغم من ارتفاع سعر صرف األورو. وعلى هذا 

 ٪ في العام السابق. 0,3مقابل  7107٪ في سنة 7,8 األساس، بلغت نسبة النمو

بعض التدعم لنشاطها االقتصادي الجملي،  7107، فقد عرفت في سنة الصاعدة والنامية بلدانللأما بالنسبة 

وحققت على وجه الخصوص البلدان  .7102٪ تم تسجيلها في سنة 9,9٪ مقابل 9,3مع نسبة نمو قدرها 

، تبعا باألساس للنمو الهام في 7102٪ في سنة 8,7٪ مقابل 7,3سبة نمو قدرها الصاعدة والنامية ألوروبا ن

تركيا وبولونيا، فضال عن االنتعاشة في بلدان أخرى استفادت من زيادة حجم المشاريع الممولة من قبل 

 . االتحاد األوروبي.  

(، 7102٪ في سنة 2,7٪ مقابل 2,4، فقد حافظ على نسقه المتدعم )الصينيوبخصوص النمو االقتصادي 

تبعا لالرتفاع المالحظ للصادرات والذي مكن من تعويض تباطؤ الطلب الداخلي نتيجة اإلصالحات الهادفة 

إلى إعادة التوازن على مستوى االستهالك الخاص واالستثمارات في أنشطة الخدمات. وفي جانب آخر، ما 

تيسير انتقائي بهدف لالشعبي  الصين بنك اد، فضال عن اعتميزال مستوى االستثمارات العمومية مرتفعا

 تسهيل النفاذ للقروض بالنسبة للمؤسسات الصغرى والقطاع الفالحي. 

٪ في 9,4تراجع من حيث تباطؤا حادا  الشرق األوسط وشمال إفريقيافي منطقة  موومن جانبه، عرف الن

في البلدان المصدرة للنفط  . ويعزى هذا المسار إلى انخفاض النمو7107٪ في سنة 7,7إلى  7102سنة 

التوترات الجيوسياسية المستمرة وذلك على الرغم من بعض االنتعاش على ولتقليص في اإلنتاج ابسبب 

مستوى البلدان الموردة للنفط. كما سلطت عملية تطهير الميزانية والمستويات العالية للتضخم في بعض 

 صة االستثمار. بلدان المنطقة أثرا تقييديا على الطلب الداخلي خا
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الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  2-1رسم بياني عدد 

 في البلدان المتقدمة

الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  3-1رسم بياني عدد 

 في البلدان الصاعدة والنامية

  
 

 

 خالللعالمي يواصل االقتصاد اواستنادا للتقديرات األخيرة لصندوق النقد الدولي، من المنتظر أن 

وعلى هذا األساس،  .االستفادة من مناخ األعمال ومن األوضاع المالية المالئمة لالستثمار 6118 سنة

 ٪. 8,4يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسق معتدل ليبلغ 

 بفضل ة ، من المنتظر أن يكون الطلب الداخلي متدعما في الواليات المتحدالمتقدمة االقتصادياتففي 

نسب الضريبة على الشركات والتي ستدخل حيز التنفيذ في  في اإلصالحات الجبائية الهادفة إلى التقليص

كما أن هذه اإلصالحات ستكون قادرة على تحفيز المبادالت التجارية بين الواليات . 7103بداية سنة 

النامية، من المتوقع أن تكون نسب البلدان الصاعدة وبالمتحدة وأهم شركائها االقتصاديين. وفيما يتعلق 

وخاصة بالنسبة للصين وبدرجة أقل، للبلدان  7107قريبة من تلك المحققة في سنة  7103النمو في سنة 

 لنموها مع بقائه في مستوى مرتفع.  ؤالصاعدة ألوروبا التي ستعرف بعض التباط

 التجارة العالمية  1-1-6

خالل النمو القوي وخاصة في الصين والواليات المتحدة وهو  من 7107في سنة  التجارة العالميةتدعمت 

وأعطى دفعة للتجارة بين بلدان آسيا، على وجه الخصوص. ومن  عام ما حفز الطلب على التوريد بشكل

ناحية أخرى، ساهمت االنتعاشة الجزئية ألسعار النفط في ازدياد الطلب على الواردات المرتبطة بنفقات 

 يات المتحدة وخاصة في قطاع الطاقة. االستثمار في الوال

أعلى نسبة نمو يتم تحقيقها منذ  7107في سنة  حجم مبادالت السلع والخدمات سجلهذا السياق،  فيو

وشملت هذه الحيوية للمبادالت التجارية البلدان . ٪ في العام السابق7,8٪ مقابل 9,4، أي 7101 سنة

 ٪(. 7٪ مقابل 9,7البلدان المتقدمة )٪( وكذلك 7,2٪ مقابل 2,9الصاعدة والنامية )
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 (  2017أفريل )توقعات صندوق النقد الدولي *  

 التضخم النمو االقتصادي

 حجم صادرات السلع و الخدمات حجم واردات السلع و الخدمات
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 (  2017أفريل )توقعات صندوق النقد الدولي  * 

 النمو االقتصادي

 التضخم

 حجم واردات السلع و الخدمات

 حجم صادرات السلع و الخدمات
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٪ في سنة 7,7٪ مقابل 7,9 بنسبةمن حيث الحجم خالل نفس السنة  ةالمتبادلالسلع  ومن جانبها، ارتفعت

مليار  07.977. وباحتساب قيمتها بالدوالر األمريكي، بلغت قيمة الصادرات العالمية من السلع 7102

 . 7102٪ في سنة 7,4مقابل انخفاض بـ  ٪01,2دوالر لتسجل بالتالي ارتفاعا قدره 

بشكال إيجابي لصالح البلدان الصاعدة  7107تطورت في سنة فقد بنسب أسعار المبادالت، ما يتعلق وفي

( بعد أربع سنوات متتالية من التدهور وذلك بالخصوص نتيجة ارتفاع 7102٪ في سنة 0,9-٪ مقابل 1,2)

 ٪ مقابل ارتفاع 1,7ة، عرفت هذه النسب انخفاضا بـ مبة للبلدان المتقدوبالنس. األسعار الدولية للمواد األولية

 . 7102٪ في سنة 1,4بـ 

 المنقضية السنة في ٪0,8 بـ ارتفاع مقابل ٪2,7 بـ ازدادت فقد الخدمات، من العالمية للصادرات بالنسبة أما

 الصعيد على السياح عدد يف ٪7 بنسبة )ازدياد السياحي للقطاع االستثنائي باألداء أساسا تدعمت حيث

  الدولية. المالية لألسواق الجيد وبالسير الدولي(

 والخدمات السلع تجارة حجم تطور لنسق طفيفا تباطؤا الدولي النقد صندوق يتوقع ،6118 سنة خصوصوب

  ٪.7 حدود في بقائه مع

 االستثمارات الدولية 1-1-3

دفوقات االستثمارات  عرفتشاط االقتصاد العالمي، التحسن الذي اتسمت به أهم مؤشرات ن نم على الرغم

سابق لتتراجع إلى ل٪ في العام ا08مقابل تقلص بـ  7107٪ خالل سنة 02انخفاضا بـ  األجنبية المباشرة

ة والبلدان موقد شمل هذا االنخفاض باألساس اقتصاديات كل من البلدان المتقد .مليار دوالر 0.077مستوى 

 الية، فيما تم تسجيل ارتفاع طفيف في البلدان الصاعدة. بمرحلة انتق التي تمر 

إلى  تتراجعحيث ٪ 77ة انخفاضا قدره صنعوعرفت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة في البلدان الم

وتم تسجيل انخفاض ملحوظ في الواليات المتحدة مع هبوط االستثمارات  .دوالر اتمليار 301مستوى 

مليارات دوالر. وكان التراجع أكثر حدة في المملكة المتحدة حيث  801بة الثلث لتبلغ األجنبية المباشرة بنس

مليار دوالر وذلك بالخصوص نتيجة استمرار شكوك المستثمرين  04,9٪ لتسجل حجما قدره 41بلغ 

 المرتبطة بالبريكسيت. 

٪/، تبعا 72خفاضا بـ ان االستثمارات األجنبية المباشرة لالتحاد األوروبي، عرفت دفوقات بالنسبةو

بعض االقتصاديات األوروبية التي ال تزال  لدىبالخصوص الرتفاع سعر صرف األورو وفقدان الجاذبية 

تعاني من تداعيات البريكسيت. وفي جانب آخر، تضاعفت دفوعات االستثمارات األجنبية المباشرة في 

مليارات دوالر في سنة  01الر مقابل مليار دو 87ألمانيا ثالث مرات وزيادة حيث ارتفعت إلى مستوى 

 ٪ نتيجة باألساس للعمليات الهامة للدمج واالقتناء. 77. وبالنسبة لفرنسا، بلغ االرتفاع 7102
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٪ على مستوى دفوقات االستثمارات األجنبية 7وفيما يتعلق بالبلدان النامية، تم تسجيل تحسن طفيف قدره 

. 7102٪ في سنة 77٪ من مجموع الدفوقات مقابل 81إلى وية يالمباشرة. وارتفعت حصة البلدان اآلس

٪ بين سنة 3مليار دوالر أي بارتفاع بـ  099واستأثرت الصين، على وجه الخصوص، بمبلغ قياسي قدره 

 وأخرى لتحافظ بالتالي على مركزها األول للبلدان المستقطبة لالستثمارات األجنبية المباشرة. 

مليار  94 لتبلغ٪ 0االستثمارات األجنبية المباشرة بتراجع طفيف قدره  وفي إفريقيا، اتسم تطور دفوقات

دوالر وذلك نتيجة هبوط أسعار النفط خالل السنوات األخيرة وهو ما أعاق االستثمارات الدولية في 

 الطاقة.  مجال

ركود مليار دوالر، شبه  8.210,9 قدره الذي شمل مبلغا دمج واقتناء المؤسساتومن جانبه، عرف نشاط 

عملية،  94.993 يساوي. بيد أن عدد العمليات المنجزة بهذا العنوان قد بلغ مستوى قياسيا 7107خالل سنة 

٪ بالمقارنة مع العام السابق. وقد تدعم هذا المسار بالخصوص بفضل مناخ األعمال 8أي بارتفاع بـ 

عن المستوى العالي للتفاؤل في نسب الفائدة المنخفضة، فضال والمالئم، السيما شروط التمويل المشجعة 

 األسواق المالية. 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لعمليات دمج واقتناء المؤسسات، فقد تغير بشكل ملحوظ بالمقارنة مع سنة 

 ٪ لتبلغ 93هذه العمليات بحوالي العقارات الذي عرف ارتفاعا لحجم . وبالفعل، فإن قطاع 7102

 لمرتبة األولى يليه قطاع الطاقة في المرتبة الثانية مع مبلغ قدره مليار دوالر قد احتل ا 774,3

ا في المركز في كان خالله مصنذ٪ بالمقارنة مع العام السابق ال71,3مليار دوالر أي بانخفاض بـ  930,7

ر مليا 984مليار دوالر(، تليه الصناعة ) 927,7ة )لث. واحتل قطاع التكنولوجيا العالية المرتبة الثااألول

 مليار دوالر(.  887,8دوالر( والخدمات المالية )

٪ من الحجم العالمي 97,2صة قدرها حوحسب المناطق، ما تزال أمريكا الشمالية تحتل المرتبة األولى ب

مليار دوالر استأثرت بها  0.971,7مليار دوالر، منها  0.781,7لعمليات الدمج واالقتناء، بمبلغ يساوي 

مليار دوالر، منها  479فظت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المرتبة الثانية )الواليات المتحدة. وحا

 مليار دوالر(.  327,7مليارات دوالر تتركز في الصين(، تليها أوروبا ) 717حوالي 

المخاوف بشأن اإلصالح الضريبي األمريكي واستمرار ، من المنتظر أن يشجع تبدد 6118وبالنسبة لسنة 

ألسواق األسهم، ات منخفضة فضال عن المنحى الجيد ظفة على التمويل في مستوينسب الفائدة المو

  للدمج واالقتناء. المجموعات الكبرى على الترفيع في عملياتها 
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 السياسات النقدية 1-1-4

فعي البلعدان المصعنعة  لألسععار د الضغوط االنكماشيةدّ بتبواعد إجماال ومتسم بانتعاشة اقتصادية وفي ظل سياق 

، بععدأت ثالثععة بنععوك مععن ضععمن أهععم البنععوك المركزيععة )بنععك االحتيععاطي الفيععدرالي والبنععك 7107ل سععنة خععال

 المركزي األوروبي وبنك انجلترا( في اتخاذ إجراءات لوضع حد للطابع التيسيري للغاية لسياساتها النقدية. 

والديناميكيعة التعي اتسعمت بهعا  وبالفعل، مثل كل من التحسن المتواصل للنمعو االقتصعادي فعي الواليعات المتحعدة

سوق التشغيل من خالل اقترابها من وضععية التشعغيل الكامعل والتضعخم العذي يتقعارب معع مسعتواه المسعتهدف، 

 تهمعن مواصعلة التشعديد التعدريجي لسياسع 7107العوامل الرئيسية التي مكنت بنك االحتياطي الفيدرالي في سنة 

. وعلعى هعذا األسعاس، قعام بنعك االحتيعاطي الفيعدرالي بعالترفيع 7102 النقدية والذي شرع فيه منه شعهر ديسعمبر

( فعي نسعب الفائعدة الرئيسعية وذلعك معن خعالل 7107في ثعالث مناسعبات )خعالل أشعهر معارس ومعاي وديسعمبر 

 ٪. 0,7 - ٪0,77إلى مجال  7102٪ في نهاية سنة 1,77 - ٪1,77االنتقال من مجال 

الفيعدرالي الععودة إلعى الصعبغة العاديعة بععد اإلجعراءات االسعتثنائية  اطيدف بنك االحتياسته، وعلى هذا األساس

لتحفيعز الجبعائي العذي دخعل حيعز  التنفيعذ ا يحعلّ . ومن المتوقعع أن 7113في أعقاب األزمة المالية لسنة  المقررة

ز تعزيع لهعذه المرحلعة التصعاعدية للعدورة االقتصعادية وذلعك بالخصعوص معن خعال محعلّ  7103منذ بداية سعنة 

 الطلب الداخلي وباألساس االستثمار الخاص.

انتعاشعة أكثعر  تحقيعقععدم التحعرك وفقعا لنسعب الفائعدة فعي انتظعار  البنك المركزي األوروبييومن جانبه، اختار 

٪ أو نسعبة تسعهيل 1تماسكا. وعلى هذا األساس ودون تغييعر نسعبة الفائعدة الرئيسعية التعي بلغعت مسعتوى يقعارب 

رع البنك المركزي األوروبي منذ شعهر أفريعل ش٪(، 1,77ة الهامشية للقرض )بذلك النس٪( أو ك1,9-اإليداع )

مليعار أورو لعدى اجتماععه المنعقعد  81ثعم مليعار أورو  21 ليبلغ في التقليص في حجم شراءاته لألصول 7107

معن  هأنع. كمعا طمعأن مجلعس إدارة البنعك األوروبعي األسعواق معن خعالل اإلشعارة إلعى 7103جعانفي  77بتاريخ 

مععدة برنععامج الشععراءات الصععافية  تتجععاوز٪ لفتععرة 1المتوقععع أن تظععل هععذه النسععبة فععي مسععتواها الععذي يقععارب 

 .  7103لألصول والذي يمتد إلى غاية شهر سبتمبر 

النقدية التيسيرية للغاية دون تغيير، معع الحفعاظ علعى نفعس  ته، فقد قرر اإلبقاء على سياسلبنك اليابانأما بالنسبة 

وى من شراءات سعندات الدولعة والسعندات الماليعة األخعرى بهعدف تحفيعز النشعاط إلعى حعين بلعو  مسعتوى المست

أثعر  يعار فعي مجابهعة انكمعاش ذ٪ وهو ما يوافق الهدف المرسوم السعتقرار األسع7تضخم سنوي مستديم قدره 

 عكسي خالل السنوات األخيرة. 
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قديععة عععودة تدريجيععة نحععو الصععبغة العاديععة. ، مععن المتوقععع أن تعععرف السياسععات الن6118وبخصييوص سيينة 

ويستوجب تدعيم النشاط االقتصادي اعتماد سياسات ميزانية أقل حيعادا وإصعالحات هيكليعة تهعدف إلعى الترفيعع 

 بعض البلدان المصنعة. في  القصوى هحدودالذي بلغ  كامنفي اإلنتاج ال

 المالية العمومية 5-1-1

. وبالفعل، مثل تأكيد االنتعاش في 7107صنعة بعض الحياد في سنة أظهرت سياسات الميزانية للبلدان الم

االقتصاديات المتقدمة مناخا مالئما العتماد سياسات ميزانية ذات توجه معاكس للدورات االقتصادية بشكل 

طفيف، للشروع وإن بنسق معتدل في مرحلة إعادة توازن مالي بهدف الحفاظ على استدامة مؤشرات 

 اين. الميزانية والتد

 7107٪ في سنة 7,2في مستوى  في البلدان المتقدمة وعلى هذا األساس، استقر العجز الجملي للميزانية

 سنة الثانية تباعا. لوذلك ل

٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 4,2ففي الواليات المتحدة، واصل العجز العمومي الذي بلغ مستوى 

لميزانية األمريكية لفترة ما اا مع توجهات سياسة قر تناسمستويات أكث معالتقارب بشكل تدريجي  7100

في سنة ٪ من إجمالي الناتج المحلي 9,2(، أي 7112٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 7زمة )ل األقب

 ٪ خالل العام السابق. 9,7مقابل  7107

ء على مداخيل األداءات، سوا منباعتماد إصالح جبائي هام يتضمن التقليص  7107واتسم موفى سنة 

أو على أرباح الشركات وهو ما من شأنه أن ال يحفز االستثمار فحسب بل كذلك  يناألشخاص الطبيعي

استهالك األسر وذلك من خالل إعادة تقييم سياسات األجور المعتمدة من قبل المؤسسات التي انتفعت 

 بتخفيضات جبائية. 

، مع عودة عجز الميزانية 7102٪ في سنة 0,7٪ مقابل 1,4، بلغ عجز الميزانية منطقة األورووفي 

٪ من إجمالي الناتج المحلي المضبوطة من قبل معاهدة ماستريخت ومستوى تداين 8لفرنسا دون عتبة 

٪. أما بالنسبة لسياسة الميزانية اليابانية، فقد ظلت تيسيرية بالنظر إلى هشاشة 21ال يزال أعلى من عمومي 

٪ 9,7رار المخاطر االنكماشية. وعلى هذا األساس، تفاقم عجز الميزانية ليبلغ االنتعاشة في هذا البلد واستم

  ٪ في العام السابق. 8,7مقابل عجز قدره  7107في سنة 
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 : تطور بعض المؤشرات المالية في العالم 6-1جدول عدد 

 المسمى

 الحاصل الجاري

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(

 حاصل الميزانية

 لي الناتج المحلي()بـ ٪ من إجما

 التضخم

 )تغير األسعار عند االستهالك بـ ٪(

6112 6112 
06118 6112 6112 

06118 6112 6112 
06118 

 2,0 1,7 0,8 -2,6 -2,6 -2,6 0,7 0,8 0,7 البلدان المتقدمة  

                   منها :  

 2,5 2,1 1,3 -5,3 -4,6 -4,2 -3,0 -2,4 -2,4 الواليات المتحدة * 

 1,1 0,5 -0,1 -3,4 -4,2 -3,7 3,8 4,0 3,8 اليابان * 

 2,7 2,7 0,7 -1,3 -1,7 -2,3 -3,7 -4,1 -5,8 المملكة المتحدة * 

 1,5 1,5 0,2 -0,6 -0,9 -1,5 3,2 3,5 3,4 منطقة األورو * 

                   منها :      

 1,6 1,7 0,4 1,5 1,1 0,8 8,2 8,0 8,6 * ألمانيا

 1,5 1,2 0,3 -2,4 -2,6 -3,4 -1,3 -1,4 -0,9 رنسا* ف

 1,1 1,3 -0,1 1,9 1,7 1,3 2,6 2,9 2,7 * إيطاليا

 4,6 4,0 4,3 -4,1 -4,4 -4,8 -0,1 -0,1 -0,3 والنامية البلدان الصاعدة  

                   منها :  

 2,5 1,6 2,0 -4,1 -4,0 -3,7 1,2 1,4 1,8 * الصين

 2,8 3,7 7,1 0,0 -1,5 -3,7 4,5 2,6 2,0 * روسيا

 5,0 3,6 4,5 -6,5 -6,9 -6,7 -2,3 -2,0 -0,7 * الهند

 3,5 3,4 8,7 -8,3 -7,8 -9,0 -1,6 -0,5 -1,3 * البرازيل

 1,4 0,8 1,6 -3,0 -3,6 -4,1 -3,6 -3,8 -4,4 * المغرب

 .. 5,3 3,7 -4,9 -6,1 -6,1 -8,2 -10,4 -8,8 * تونس

 (  ووزارة المالية.7103 أفريلاالقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي )المصادر: اآلفاق 
 .توقعات 0
 .اعتبار التخصيص والهبات بدون 7

 

 

 

٪ من إجمالي الناتج 9,9تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف )، البلدان الصاعدة والناميةب ما يتعلقوفي

نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ سنة ٪(. واعتمدت على وجه الخصوص بلدان م9,3المحلي مقابل 

وعقب هبوط أسعار الطاقة، مسار إصالحات جبائية وعلى مستوى الميزانية بهدف التنويع من  7102

رض وفمداخيلها والتحكم في نفقاتها، السيما عن طريق مراجعة األسعار المحلية للمحروقات والكهرباء 

 . ضرائب جديدة

 التضخم  1-1-2

الضغوط االنكماشية التي تواصلت خالل السنوات األخيرة في البلدان المتقدمة  7107سنة تراجعت في 

الطاقة واإلبقاء على سياسات بوذلك نتيجة انتعاشة األسعار الدولية للمواد األساسية وخاصة تلك المتعلقة 

راج مع تباين عدة والنامية بعض االنفاإجماال. وعرف التضخم في مجموعة البلدان الصنقدية تيسيرية 

 ملحوظ بين مختلف المناطق. 
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، مكن النسق المتدعم لتطور األسعار في أغلب االقتصاديات من تفادي بالبلدان المتقدمةففيما يتعلق 

٪ في 0,7. وعلى هذا األساس، بلغ التضخم 7107وضعية االنكماش التي كانت تهددها وخاصة خالل سنة 

فيما ظل  رتفاع الهام ألسعار الطاقة،، مدعوما باال7102 ٪ في سنة1,3مقابل  7107المعدل في سنة 

تهدفة المرسومة من سطفيف من المستويات الم لالتضخم األساسي )دون اعتبار التغذية والطاقة( أقل بشك

أما بالنسبة للتضخم في اليابان، فال ٪. 7قبل بنك االحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي األوروبي وقدرها 

( نتيجة الفجوة اإليجابية التي 7102٪ في سنة 1,0-٪ )مقابل 1,7ى منخفض لم يتجاوز يزال في مستو

لبلد وذلك على الرغم اأصبحت هيكلية بشكل متزايد بين العرض والطلب في سوق السلع والخدمات لهذا 

 من تواصل التيسير الكمي من قبل بنك اليابان. 

٪(، السيما 9,8٪ مقابل 9انخفاضا ) فيها ت نسبة التضخمعرففقد ، للبلدان الصاعدة والناميةأما بالنسبة 

. وفي منطقة الشرق األوسط 7102٪ في سنة 7٪ مقابل 0,2في الصين، حيث تراجع ارتفاع األسعار إلى 

 . 7102٪ خالل سنة 9,4٪ مقابل 2,2وشمال إفريقيا، تسارع التضخم ليبلغ 

 

       أسواق رؤوس األموال 2-1

  أسواق البورصة 1-6-1

على الرغم من بداية السنة التي تميزت باستحقاقات انتخابية هامة في منطقة األورو وبتفاقم الشكوك 

مثلت سنة األداء المتميز بالنسبة لألسواق المالية وخاصة  7107السياسية في الواليات المتحدة، فإن سنة 

قة والمقترنة بسياسات نقدية ال تزال أسواق البورصة. وبالفعل، دعمت االنتعاشة االقتصادية العالمية المتناس

العالمي ارتفاعا ملحوظا قدره  MSCIتيسيرية للغاية في البلدان المتقدمة، قيم البورصة. وحقق مؤشر 

 ٪ ليبلغ بالتالي أعلى مستوى تاريخي له. 70,4

خالل  ففي وول ستريت، واصلت المؤشرات األمريكية الرئيسية الثالث تحقيق األرقام القياسية المسجلة

٪( ومؤشر نازداك المركب 04,9٪( ومؤشر ستندار أندبورز )+77,0العام السابق : مؤشر داو دجونس )+

+(73,7 .)٪ 

سنوات حيث ارتفعا  9وداكس األلماني أفضل أداء لهما منذ  91أما في منطقة األورو، فقد سجل مؤشر كاك 

 ٪ على التوالي. 07,7٪ و4,8بـ  7107خالل سنة 

٪ على الرغم من 2,2٪ وحققت بورصة شنغهاي نموا قدره 04,0فع مؤشر نيكاي بـ وفي آسيا، ارت

  . 7107٪ في سنة 89للبلدان الصاعدة بنسبة  MSCIالمخاوف بشأن تقلص السيولة. وازداد مؤشر 
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 األسواق الرقاعية 1-6-6

حول قدرة اإلدارة . ويبدو أن األسواق عرفت شكوكا، 7107تراجع المردود الرقاعي إجماال منذ بداية سنة 

 ارتفاع نسبة التضخم في أوروبا وأمريكا من جهة أخرى. واألمريكية على تفعيل سياساتها من جهة 

٪ مع موفى 7,80سنوات إلى مستوى  01وانخفضت نسبة المردود لكل من السندات المرجعية األمريكية لـ 

٪ 1,04انية بنفس األجل إلى ٪ في بداية السنة والسندات المرجعية األلم7,97شهر فيفري مقابل 

 ٪. 1,77 مقابل

بيد أن تفاؤل المستثمرين بشأن الظرف االقتصادي وتطبيع السياسات النقدية بسرعة أكبر عقب التعليقات 

الرسمية التي أدلى بها محافظو البنوك المركزية خالل شهر مارس، قد دعما نسبتي المردود األمريكي 

 ٪. 1,94٪ و7,28أعلى مستوى لهما خالل الفترة المعنية، أي سنوات حيث بلغا  01واألوروبي لـ 

وفي مستهل شهر أفريل، تضرر المردود الرقاعي من ظاهرة اللجوء إلى القيم المالذ والتي زادت حدتها 

بفعل انخفاض أرقام التضخم ومماطلة اإلدارة األمريكية الجديدة بشأن اإلصالح الجبائي. بيد أن نتائج 

جددت التفاؤل لدى المستثمرين وهو ما جعل المردود  قد يسية الفرنسية في شهر ماياإلنتخابات الرئ

 الرقاعي يستعيد مستوياته المسجلة في بداية السنة. 

ومع ذلك، فإن عودة ظهور المخاطر الجيوسياسية والصعوبات المتزايدة التي واجهها الرئيس ترامب 

ل شهر جوان. وعلى هذا األساس، تراجع المردود دعمت مجددا الجاذبية تجاه السندات السيادية خال

٪ وهو أدنى مستوى له خالل النصف األول من السنة، فيما انخفض 7,07سنوات إلى  01األمريكي لـ 

٪ على 1,97٪ و7,81٪ قبل أن يقفال نصف السنة في مستوى 1,77سنوات إلى  01المردود األوروبي لـ 

 التوالي. 

فيدرالي للقرار التاريخي المتمثل في التخلي عن سياسة التيسير النقدي التي وأدى اتخاذ بنك االحتياطي ال

وذلك من خالل تحديد الترتيبات التقنية للتشديد  7113ساندت االقتصاد األمريكي منذ األزمة المالية لسنة 

ترحة التدريجي المستقبلي لموازنته، فضال عن مصادقة مجلس الشيوخ على خطة اإلصالحات الجبائية المق

سبتمبر تبعا  3من قبل الرئيس األمريكي، إلى االرتقاء بالمردود الرقاعي بعد التراجع المسجل بتاريخ 

٪ في 1,8٪ و7,19لقرار بنك االحتياطي الفيدرالي اإلبقاء على نسبه الرئيسية دون تغيير. وبعد أن بلغتا 

٪ 1,98٪ و7,90ات السنة في مستوى سنو 01شهر سبتمبر، أقفلت نسبتا المردود األمريكي واألوروبي لـ  

 على التوالي. 
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  6112سنوات في عام  11لـ  األوروبيتطور نسبتي المردود األمريكي و:  4-1رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 األسواق الدولية للصرف والذهب 1-3

بالنظر إلى استمرار  7107، كانت السوق الدولية للصرف شديدة التقلب في سنة 7102على غرار سنة 

المخاطر السياسية التي ال تزال تمثل مسألة جوهرية، مع عدم وضوح الرؤية بشأن اآلفاق السياسية 

 واالقتصادية في الواليات المتحدة فضال عن تصاعد الشكوك السياسية التي سبقت االنتخابات في فرنسا. 

ية اإليجابية للنمو وكرد فعل على وعوده االنتخاب 7102ففي أعقاب فوز دونالد ترامب في شهر نوفمبر 

، تأثرت العملة األمريكية 7107مقابل األورو. لكن مع مستهل سنة  0,19األمريكي، ارتفع الدوالر إلى 

مقابل األورو قبل أن تستعيد تماسكها  0,13بحالة الترقب التي سبقت تنصيب الرئيس الجديد لتتراجع إلى 

لميزانية الوشيك. وفي جانب آخر، تدعم الدوالر من تبعا لخطاب التنصيب الذي أنعش التفاؤل بشأن تحفيز ا

 خالل المعطيات االقتصادية المشجعة. 

وفي مرحلة الحقة، أدى التردد بشأن وتيرة تطبيع السياسة النقدية لبنك االحتياطي الفيدرالي في ظل سياق 

المحرز على من التضخم الضعيف وكذلك الخالفات المتراكمة على الصعيد السياسي والتقدم المحدود 

مستوى اإلصالحات التي وعد بها الرئيس األمريكي الجديد، إلى حدوث هزة للدوالر الذي عرف مسارا 

نقطة أساسية في ثالث مناسبات في نسب الفائدة  77تنازليا مقابل أهم العمالت األخرى رغم الترفيع بـ 

 . 7107ديسمبر من سنة  08و جوان 07مارس و 07الرئيسية لبنك االحتياطي الفيدرالي وذلك بتاريخ 
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 ٪بـ 

 سنوات 10نسبة المردود األوروبي لـ 

 سنوات 10نسبة المردود األمريكي لـ 
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ومن جانبها، استفادت العملة األوروبية الموحدة من التفاؤل ومن تعهد مسؤولي البنك المركزي األوروبي 

دوالر  0,7117بالتقليص إلى النصف في وتيرة مشترياته من األصول. وأقفل الدوالر السنة في مستوى 

 ألورو واحد. 

عززت الشكوك الجيوسياسية وخاصة التوترات في شبه الجزيرة الكورية،  وفيما يتعلق باليان الياباني، فقد

يان  017,39دوره كعملة مالذ. وبلغت العملة اليابانية أعلى مستوى لها خالل الفترة قيد الدرس وقدره 

. بيد أن تركيز السياسة النقدية لبنك اليابان على نسب الفائدة طويلة 7107سبتمبر  3لدوالر واحد بتاريخ 

األجل واإلبقاء على سياسته النقدية التيسيرية قد أثرا مجددا على العملة اليابانية التي أقفلت السنة في مستوى 

 يان لدوالر واحد.   007,24

 

 6112: تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر أمريكي ودوالر أمريكي/يان ياباني بالنسبة لسنة  5-1رسم بياني عدد 

 
 

 

٪، حيث استفادت من عدم االستقرار 08نة خالل السنة أداء موجبا قدره وسجلت سوق المعادن الثمي

السياسي. بيد أن الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية لبنك االحتياطي الفيدرالي قد قلص من جاذبية المعدن 

 األصفر. 

ر دوالر لألوقية، عاد سع 0.071والتي تراجع خاللها إلى مستوى  7102وعقب النهاية الصعبة لسنة 

دوالر لألوقية. وتدعم األداء  0.771ليبلغ حوالي  7107الذهب لالرتفاع خالل النصف األول من سنة 

الجيد للذهب بشكل كبير بعودة التوتر في األسواق وهو ما أدى إلى تراجع كل من سعر صرف الدوالر 

 والنسب الرقاعية األمريكية. 

بداية شهر جويلية، استعاد سعر الذهب مسارا دوالر لألوقية في  0.701وبعد أن تراجع إلى حوالي 

دوالر لألوقية. وقد ساهمت التوترات  0.811تصاعديا خالل النصف الثاني من السنة ليصل إلى أكثر من 
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السياسية المتزايدة المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تضخمت بفعل إطالق صواريخ على اليابان، في دفع 

. وإلى جانب االعتبارات السياسية، استفاد سعر الذهب 7107خالل سنة سعر الذهب إلى أعلى مستوى له 

من ضعف النسب الرقاعية والدوالر األمريكي. وعلى الرغم من تحسن اآلفاق االقتصادية العالمية، تمكن 

 دوالر لألوقية.  0.818الذهب من الصمود ليقفل السنة في مستوى 

 

      أسعار المواد األساسية .4-1

ديناميكية التجارة وتدعم الطلب الداخلي  بالخصوص التي حفزها ،اشة االقتصاد العالميسلطت انتع

 الطلب وارتفعت أسعار أغلب السلع تبعا الزدياد .الخارجية، ضغوطا على األسواق الدولية للمواد األساسية

دوالر والنخفاض سعر صرف ال ،من جهة ،المتأتي من القطاعات المعملية للبلدان المصنعة وللصين

يل االتفاقية فعتدعمت األسعار بفعل ت ،األمريكي، من جهة أخرى. وبالنسبة للطاقة وخاصة النفط الخام

متعددة األطراف لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهو ما أدى بالتالي إلى تراجع ملحوظ لإلنتاج 

 والمخزونات. 

٪ 07,8ساسية الذي يعده صندوق النقد الدولي بـ وفي هذا اإلطار، ارتفع المؤشر العام ألسعار المواد األ

٪ في العام السابق. وبالفعل، توجهت أغلب مؤشر أسعار المواد األساسية نحو 4,3مقابل انخفاض بـ 

٪ قبل سنة. 02,7٪ مقابل انخفاض بـ 78,0، السيما مؤشر الطاقة الذي ازداد بـ 7107االرتفاع خالل سنة 

. وفي 7102٪ في سنة 7,7٪ مقابل انخفاض بـ 7,2الطاقة، تدعما بـ  وعرف المؤشر العام، دون اعتبار

 ٪(. 0,7٪ مقابل 1,7المقابل، سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية تباطؤا )

 

 : تطور مؤشر أسعار المواد األساسية 2-1رسم بياني عدد 

 
 

 لمصدر : اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدوليا
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يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعرف المؤشر العام ألسعار المواد األساسية ازديادا ، 6118سنة  في أفقو

الغاز الطبيعي والمعادن ووذلك باألساس نتيجة تسارع أسعار النفط  7107٪ بالمقارنة مع سنة 07بحوالي 

  وبدرجة أقل، أسعار المواد الغذائية. 

 المواد الغذائية 1-4-1

 ازدادت، السيما بالنسبة للحبوب التي 7107لغذائية تصاعديا إجماال خالل سنة كان مسار أسعار المواد ا

 أسعارها في موفى السنة. 

 ٪ ليبلغ 0,8واستنادا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ارتفع اإلنتاج العالمي من الحبوب بـ 

يين طن مال 917,2لتشمل  . كما عرفت التجارة الدولية للحبوب تدعما7107مليون طن في سنة  7.292

 مليون طن في العام السابق.  847,2مقابل 

٪ 9,7دوالر للطن الواحد، أي بارتفاع قدره  079وفيما يتعلق باألسعار الدولية للقمح، فقد بلغت في المعدل 

تبعا بالخصوص النخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي وذلك على الرغم من  7102بالمقارنة مع سنة 

للظروف المناخية المالئمة في أهم البلدان بالنظر ماليين طن  718زونات العالمية التي ناهزت وفرة المخ

 الوسطى وروسيا وأوكرانيا.  المنتجة، السيما بلدان آسيا

 

 

  )بالدوالر للطن(                                       : التطور الشهري لألسعار العالمية للقمح 2-1رسم بياني عدد 

 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدوليلمصدر : ا

 

 

دوالر للطن الواحد، أي  077بمعدل سعر قدره  7107أقفلت سنة أما بالنسبة لألسعار العالمية للذرة، فقد 

٪ بالمقارنة مع الموسم السابق. وساهمت وفرة المخزونات العالمية الناجمة عن تحسن 7,4بانخفاض بـ 

 ي االتحاد األوروبي والمكسيك في تراجع هذه األسعار. مردود المساحات المزروعة ف
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مليون  711٪ ليتجاوز 7ومن جانبه، ارتفع اإلنتاج العالمي من األرز تقريبا بنفس نسق الطلب العالمي، أي 

في مستويات مريحة، انحصر ارتفاع األسعار الدولية لألرز في مستوى  ةمع بقاء المخزونات العالميوطن. 

 ٪. 00لمبادالت التجارية بحوالي ٪ وازدادت ا1,7

وبخصوص األسعار الدولية للزيوت النباتية، فقد عرفت بالنسبة ألغلبها مسارا تصاعديا، السيما زيت 

 ٪. 0,7٪(، فيما سجلت أسعار زيت الفول السوداني انخفاضا بـ 7,0٪( وزيت النخيل )+9,2الصوجا )+

مقابل تراجع  7107-7102٪ خالل موسم 71الي وعرف اإلنتاج العالمي لزيت الزيتون انخفاضا بحو

توجهت األسعار الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز نحو  ٪. وعلى هذا األساس،7,4عالمي بـ لالستهالك ال

أورو  8.921٪( و71أورو للطن الواحد في السوق اإليطالية )+ 7.771االرتفاع لتبلغ في موفى الموسم 

، يتوقع المجلس 7103-7107وبالنسبة لموسم ٪(. 07و في تونس )+أور 8.231٪( و70في اليونان )+

 ٪. 09الدولي للزيتون ارتفاعا لإلنتاج العالمي بـ 

 

 )بالدوالر للطن(                                                                  : معدل أسعار المواد الغذائية 3-1جدول عدد 

 سوق التسعير المواد

 ٪التغيرات بـ  لفترةمعدالت ا

 ديسمبر

6112 

 سنة

6112 

 الربع األول

6118 

 ديسمبر

2611 

 ديسمبر

6112 

2611 

6112 

 الربع األول

8611 

 الربع األول

6112 

 24,9 4,5 29,8 19.244 174 184 موانئ خليج الواليات المتحدة القمح

 1,9 -2,9 -2,3 164 155 149 موانئ خليج الواليات المتحدة الذرة

 16,4 0,7 8,8 432 399 406 تـايلندا ألرزا

 توالزي

 0,8 4,6 -4,5 847 866 846 الموانئ الهولندية . زيت الصوجا 

 -12,8 2,1 -14,7 674 715 672 ماليزيا  . زيت النخيل 

 -14,2 -1,2 -9,8 1.328 1.484 1.356 أوروبا . زيت الفول السوداني 

 15,5 2,0 12,2 401 369 387 البرازيل السكر

 -17,2 -8,0 -15,1 3.014 3.323 3.030 نيويورك القهوة

 -2,3 22,0 5,8 2.751 2.804 2.657 لندن الشاي 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدوليالمصدر : 

 

 

تطورات أسعار المواد الغذائية  تسجل، من المنتظر أن 6118بالنسبة لسنة عالمي واستنادا لتوقعات البنك ال

 تقلص المساحات المخصصة للزراعة. بسببوبالفعل، توجهت أسعار الحبوب نحو االرتفاع  متباينة.

أسعار  ارتفعت، عرفت أسعار المواد الغذائية تطورا متباينا، وبالفعل 6118وخالل الربع األول من سنة 

باتية ٪(، فيما عرفت أسعار أغلب الزيوت الن02,9٪( واألرز )+79,4على غرار القمح )+ وذلكالحبوب 

 مسارا تنازليا.
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 المواد األولية الصناعية 1-4-6

، تبعا النتعاشة النشاط في 7107سنة للمواد األولية الصناعية بداية من النصف الثاني اأسعار ارتفعت 

أغلب البلدان المصنعة وفي الصين والهند. وشمل االرتفاع المدخالت الصناعية ذات مصدر فالحي 

 عار الدولية للفسفاط تراجعها. والمعادن، فيما واصلت األس

٪ يعزى في جزء كبير منه إلى تقلص 07,2وفي هذا اإلطار، عرفت األسعار الدولية للقطن ارتفاعا بـ 

االستهالك بنسق أعلى من مليون طن وذلك تبعا الزدياد  03,3٪ لتتراجع إلى مستوى 7,7المخزونات بـ 

للجنة االستشارية الدولية للقطن، من المنتظر أن يعرف ٪(. واستنادا لتوقعات ا2,4٪ مقابل 7,8اإلنتاج )

مليون طن  77,7مليون طن مقابل  77,9ليبلغ  7103-7107اإلنتاج العالمي انخفاضا طفيفا خالل موسم 

 خالل الموسم السابق. 

 

 

 )بالدوالر للطن(                                                      : معدل أسعار المواد األولية الصناعية 4-1جدول عدد 

 سوق التسعير المواد

 ٪التغيرات بـ  معدالت الفترة

 ديسمبر

6112 

 سنة

6112 

 الربع األول

6118 

  2611 ديسمبر

 6112 ديسمبر

2611 

6112 

 8611 الربع األول

 6112 الربع األول

 6,8 12,6 7,4 1.995 1.843 1.883 ليفربول القطن

 -31,7 51,2 -25,8 1.733 1.995 1.652 سنغافورة المطاط الطبيعي

 19,1 26,7 20,7 6.957 6.170 6.834 لندن النحاس

 5,9 11,9 -8,1 21.187 20.061 19.476 لندن القصدير

 22,9 38,2 19,9 3.415 2.891 3.196 لندن الزنك

 10,5 24,0 13,6 2.518 2.315 2.510 لندن الرصاص

 -14,2 -20,1 -22,3 84 90 80 الدار البيضاء لفسفاطا

 أسعار المواد األساسية للبنك الدوليالمصدر : 

 

 

بإجراءات مكافحة التلوث  ،من جهة ،وفيما يتعلق بأسعار المعادن، فقد توجهت نحو االرتفاع مدفوعة

المعتمدة من قبل الصين )غلق عديد المصاهر في المدن األكثر تلوثا والشروع في مرحلة انتقال على 

من جهة أخرى، بانتعاشة قطاع الصناعات المعملية. وشمل االرتفاع بالخصوص النحاس مستوى الطاقة( و

 ٪(. 9,9٪ مقابل 79٪( والرصاص )3,7٪ مقابل 83,7( والزنك )7102٪ في سنة 00,7-٪ مقابل 72,7)

دوالر للطن الواحد، أي أقل بكثير من  41لتبلغ معدال قدره  7107وتواصل انفراج أسعار الفسفاط في سنة 

دوالر للطن الواحد(. وارتفع اإلنتاج العالمي للفسفاط بحوالي  897,2) 7113المستوى المسجل في سنة 

مليون طن، نتيجة بالخصوص النطالق استغالل منجم جديد من قبل العربية السعودية التي  728ليبلغ ٪ 8

اصل انخفاض أسعار ماليين طن. ويتوقع البنك الدولي أن يتو 01,7ضاعفت طاقاتها اإلنتاجية لتبلغ 

 بالنظر إلى أهمية طاقات اإلنتاج، السيما في المغرب والعربية السعودية. 7103الفسفاط الخام في سنة 
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  )بالدوالر للطن(                                    : التطور الشهري لألسعار العالمية للفسفاط   8-1رسم بياني عدد 

 
 األساسية للبنك الدوليأسعار المواد المصدر : 

 

٪( تبعا 04,0صدير )+قألسعارها وخاصة الالمعادن ارتفاعا عرفت  6118سنة خالل الربع األول من و

 نوم. المتقدمة، فضال عن التقليص اإلرادي لإلنتاج في الصيننشاط االقتصادي في أهم  البلدان لتدعم ال

 ٪(. 09,7-)، واصلت أسعار الفسفاط الخام مسارها التنازلي جانبها

 النفط الخام 1-4-3

. وبالفعل، فإن تفعيل اتفاقية 7107توجهت األسعار في السوق الدولية للنفط الخام نحو االرتفاع في سنة 

، 7103الحد من إنتاج النفط من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والتمديد فيها إلى غاية سنة 

قد مثلت العوامل الرئيسية التي حفزت أسعار النفط وخاصة خالل بالتزامن مع انتعاشة االقتصاد العالمي، 

مليون  47,3٪ ليبلغ 0,7. وعلى هذا األساس، ارتفع الطلب العالمي بحوالي 7107الربع األخير من سنة 

مليون برميل يوميا. ولم تمكن هذه الوضعية من إعادة تكوين  47,9برميل يوميا مقابل عرض اقتصر على 

 مخزونات. 

دوالر للبرميل. كما  79,84ليبلغ حوالي  7107٪ في سنة 78,7، سجل سعر برميل برنت ارتفاعا بـ وفعال

 دوالر للبرميل.  71,40٪ ليبلغ 07,4سجل سعر برميل الخفيف األمريكي ارتفاعا بـ 

، من المنتظر أن تعرف أسعار النفط مزيدا من التدعم نتيجة تحسن آفاق االقتصاد 7103وبالنسبة لسنة 

التوترات الجيوسياسية للظهور في الشرق األوسط، فضال عن استمرار اختالالت الميزانية لعالمي وعودة ا

إعادة توازنها أسعارا أعلى من تلك المسجلة خالل سنتي  ستوجبي بماالبلدان المصدرة للنفط  منفي العديد 
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 بالدوالر للبرميل()                        الدولية أسعار النفط الخام في السوق معدل : تطور 5-1جدول عدد 

 6112 6112 6115 المواد
 الربع األول

6112 

 الربع األول

6118 

 ٪تغيرات بـ ال

2611 

6115 

2611 

6112 

 الربع األول

8611 

 األولالربع 

6112 

 23,7 23,5 -15,9 66,95 54,12 54,39 44,05 52,40 البرنت

 21,3 17,9 -11,3 62,87 51,83 50,91 43,19 48,71 الخفيف األمريكي

 لصندوق النقد الدولياإلحصائيات المالية الدولية المصدر : 

 

 

دوالر  79,07دوالر في المعدل مقابل  22,47، بلغ سعر برميل برنت 6118وخالل الربع األول من سنة 

دوق النقد الدولي، من المنتظر أن تبلغ ووفقا لصن .٪78,7خالل نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 

 . 7103دوالر للبرميل في سنة  27,8معدالت أسعار النفط مستوى 

 

 

 )بالدوالر للبرميل(                               : التطور الشهري لألسعار العالمية للبرنت 9-1رسم بياني عدد 

 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدوليالمصدر : 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

 ديسمبر نوفمبر  أكتوبر سبتمبر  أوت  جويلية جوان ماي  أفريل  مارس فيفري  جانفي

2015 

        

2014 

2017 

2016 



 

 

 7102 السنوي التقرير 72

 

 المحيط االقتصادي:  الثانيالباب 

 والمالي الوطني
 

      عامةلمحة  2-1

اتسمت باستمرار الضغوط المسلطة على  ،مجددا سنة صعبة 7102في عام  يطناالقتصاد الو عرف

غير  7102٪ في سنة 0٪ مقابل 0,1بلغ  يالتوازنات االقتصادية الكلية، مع تسجيل تحسن طفيف للنمو الذ

 لتخفيض في نسبة البطالة. ا قصد ومن المستوى المطلوب اتهوى أدنى من إمكانيأنه يظل في مست

، سليما أكثر بما أنه كان مدفوعا بشكل متزايد من ضعفه، على الرغم من 7102وكان النمو في سنة 

األنشطة المسوقة على خالف السنوات السابقة التي قدمت خاللها أنشطة الخدمات غير المسوقة مساهمة 

واستفاد النمو على وجه الخصوص من موسم فالحي جيد إجماال رغم ضعف كميات األمطار ومن هامة. 

حي والنقل وكذلك من تحسن الطلب المتأتي من منطقة ياديناميكية الخدمات المسوقة وخاصة النشاط الس

ها األداء لفائدة الصناعات المعملية التصديرية. بيد أن هذه التطورات قد قابل هوجماألورو، السيما ال

الضعيف لقطاع الفسفاط ومشتقاته الذي يواجه صعوبات للنهوض مجددا وكذلك تفاقم حدة انخفاض اإلنتاج 

 شافات جديدة.كتسالوطني من المحروقات الذي يعاني بشكل خاص من غياب ا

االستهالك بحساب األسعار القارة والذي مثل  ؤبتباط 7102سم النمو في سنة توعلى مستوى الطلب، ا

المحرك الرئيسي للنمو خالل السنوات األخيرة. وقد شمل التباطؤ، على حد السواء، االستهالك العمومي 

٪(. وفي المقابل، تدعمت 1,0٪ مقابل 7,7ستهالك الخاص )( أو اال7102٪ في سنة 7,5٪ مقابل 1,5)

٪(. أما 7,2ابل ٪ مق1,3٪( على الرغم من تسارع الواردات )1,7٪ مقابل 6,2صادرات السلع والخدمات )

 7102بالنسبة إلجمالي تكوين راس المال الثابت، فقد واصل االزدياد ليؤكد االنتعاشة التي بدأت في سنة 

 ٪(. 0٪ مقابل 1,7) أبطألكن بنسق 

في  ركوداوقد كان لهذه التطورات انعكاسات على سوق الشغل، لتعرف نسبة البطالة على وجه الخصوص 

٪ مع تسجيل انخفاض طفيف لنسبة بطالة خريجي التعليم العالي 05,5، أي 7102مستوى سنة  سنف

 ٪(. 10,2٪ مقابل 71,1)

وعلى صعيد التوازنات االقتصادية الكلية، توسعت فجوة التمويل بين االستثمار واالدخار وهو ما يعكس 

ف . وفي جانب مواز، عر7102ن في سنة سالتح تسجيل بعض الضعف الهيكلي لالدخار على الرغم من

مليار دينار في  07,2مقابل  7102في سنة  مليار دينار 05,2القطاع الخارجي عجزا تجاريا قياسيا بلغ 
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ن نمو المقابيض ك  م، حيث اتسم بالخصوص بتدهور ميزان الطاقة. وفي جانب آخر، لم ي7102سنة 

يض العجز ٪، من تعو02,1٪ دون اعتبار أثر الصرف( ومداخيل الشغل بـ 6,3٪ )+01,1السياحية بـ 

٪ من 01,7مليارات دينار، أي  1,1ئيا وهو ما أدى إلى تفاقم العجز الجاري الذي بلغ زى جوالتجاري س

 إجمالي الناتج المحلي. 

رؤوس األموال الخارجية وهو ما يعكس ارتفاع تعبئة التمويالت في شكل  ل، تدعم صافي دخوونتيجة لذلك

في المجموع، كان الميزان العام للمدفوعات متوازنا تقريبا قروض وتحسن ميزان االستثمارات األجنبية. و

 . 7102في سنة 

وعلى هذا األساس، استقر صافي الموجودات من العملة األجنبية في مستوى يقارب ما تم تسجيله في سنة 

 يوما مقابل  11بحساب أيام التوريد ) انخفاضامليار دينار وهو ما يوافق  01، أي حوالي 7102

 7102الذي تراجع في المعدل خالل سنة . وقد انعكس هذا االختالل على سعر صرف الدينار يوما( 007

٪ تجاه الدوالر. ومن جانبها، عرفت مؤشرات الدين الخارجي 00,1مقابل األورو وبـ  ٪07,3بنسبة 

ن ٪ م06,0ولخدمة الدين التي مثلت  الدخل الوطني المتاح٪ من إجمالي 21,5للقائم الذي بلغ  اتدهور

 ٪ على التوالي في العام السابق. 01,1٪ و56,0المقابيض الجارية مقابل 

٪(، السيما 02,1واتسمت المالية العمومية، من ناحيتها، بتواصل ارتفاع نفقات التصرف بشكل ملحوظ )

ذها روقات. بيد أن اإلجراءات الضريبية االستثنائية التي تم اتخاحتلك المتعلقة بالمرتبات واألجور ودعم الم

من إحتواء عجز الميزانية في مستوى يقارب ما تم تسجيله في  انوتحسن استخالص المداخيل الجبائية قد مك  

يسلط ضغوطا على التمويالت، سواء  المستوى ٪ من إجمالي الناتج المحلي، لكن هذا2,0، أي 7102سنة 

 الي الناتج المحلي. ٪ من إجم21,1الخارجية أو الداخلية وعلى قائم الدين العمومي الذي بلغ 

وفي ظل هذا السياق من الطلب الكبير على التمويل، عرفت حاجيات الجهاز المصرفي من السيولة زيادة 

ص بتفاقم العجز التجاري وبالمستوى الهام إلصدارات رقاع الخزينة ومتواصلة حيث اتسمت بالخص

هذا األساس، ارتفعت تدخالت البنك  وباالرتفاع الحاد لألوراق النقدية والمسكوكات في التداول. وعلى

مليون دينار  01.127إلى  7102مليون دينار في موفى سنة  2.200المركزي الهادفة لتعديل السوق من 

 . 7102في نهاية سنة 

نسبة ل مرتكزة على اللجوء، اعتمد معهد اإلصدار سياسة وعلى صعيد السياسة النقدية وفي جانب آخر

تم الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في مناسبتين خالل سنة لى هذا األساس، الفائدة كأداة متميزة. وع

٪ على 5٪ و6,25نقطة أساسية في شهر ماي لتبلغ  75نقطة أساسية في شهر أفريل وبـ  51، أي بـ 7102

مقابل  7102نقطة أساسية في موفى شهر ديسمبر  711) التسهيالت الدائمةالتوالي، مع اتساع مجال نسب 

 ( وذلك قصد التصدي لتفاقم الضغوط التضخمية. 7106نقطة منذ سنة  51
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٪ في العام السابق، تسارعا خالل 1,2مقابل  7102٪ في المعدل في سنة 5,1وعرف التضخم الذي بلغ 

٪ بحساب االنزالق السنوي في شهر ديسمبر. ويعكس هذا 2,6األشهر األخيرة من السنة ليصل إلى مستوى 

زجة بالتزامن مع تأثير انخفاض الدينار. وعلى وجه ائي ألسعار المواد الغذائية الطااالستثناالرتفاع التطور 

٪ في 2,1الخصوص، بلغ التضخم األساسي )دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة( 

 ام السابق وهو ما يعكس الطابع المستمر للتضخم. ٪ في الع5,7مقابل  7102دل في سنة المع

بارتفاع قدره  7102فيما يتعلق بنشاط البورصة، فقد أقفل المؤشر المرجعي للبورصة توننداكس سنة و

لشركات اسابق. ويرتبط هذا األداء الجيد بالتوقعات اإليجابية لنتائج ال٪ في العام 3,1٪ مقابل 06,6

مليون دينار  01.111المدرجة. وفي جانب مواز، ارتفعت رسملة البورصة للسوق بين سنة وأخرى من 

 مليون دينار.  70.357إلى 

بوادر تحسن لبعض األنشطة وللحاصل الجاري لكن مع تفاقم  7103وقد أظهرت األشهر األولى من سنة 

الضغوط المسلطة على االحتياطيات من العملة األجنبية وحاجيات الجهاز المصرفي من السيولة والتضخم. 

يرتفع إلى سي شة التدريجية للنمو االقتصادي الذاالنتعا وعلى مجمل السنة، من المنتظر أن تتواصل

أساس تدعم أغلب القطاعات الرئيسية باستثناء  على وذلك 7102٪ في سنة 0,1٪ مقابل 7,6مستوى 

المحروقات. ويتوقع أن يستفيد النمو من الموسم الفالحي الجيد ومن ديناميكية الطلب المتأتي من منطقة 

للخدمات وخاصة السياحة مع استرجاع األسواق التقليدية للثقة تجاه السوق الجيد  يراألورو، فضال عن الس  

المتمثلة في االستثمار  هالنمو مزيدا من الدفع بفعل انتعاشة أهم محركات يعرفالتونسية. كما ينتظر أن 

 والصادرات مقابل التباطؤ المتواصل لالستهالك. 

٪ من إجمالي 1,2في عجز الميزان الجاري ليبلغ  سبين إلى تحكم 7103وتشير التوقعات بعنوان سنة 

. ومن المنتظر أن تستفيد والنقل على أساس تواصل نمو النشاط السياحي بالخصوص الناتج المحلي وذلك

من اإلجراءات التي أقرها المجلس األعلى للتصدير، فضال عن االرتفاع المرتقب ألسعار  السلع صادرات

  .زيت الزيتون

، فستكون متمحورة على ترشيد نفقات المرتبات واألجور 7103ت ميزانية الدولة لسنة وبخصوص توجها

والدعم، فضال عن تدعيم الموارد الذاتية للدولة وذلك بالخصوص من خالل مجموعة من اإلجراءات 

هرب الضريبي بما من شأنه الحد من حاجيات تالجديدة التي تتضمن، من بين أمور أخرى، مكافحة ال

إلى موارد االقتراض واحتواء عجز الميزانية )دون اعتبار التخصيص والهبات ومداخيل اللجوء 

 . 7102٪ في سنة 2,0٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6,1المصادرة( في مستوى 
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 دا إشارة مغايرة()بماليين الدنانير ما ع                                 أهم مؤشرات االقتصاد التونسي تطور:  1-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسّمى
 ٪التغيرات بـ 

2211 
2112 

2211 
2112 

 الحسابات الوطنية

   2,4 1,9 1,0 1,2 نمو إجمالي الناتج المحلي بأسعار السنة السابقة -

   8,4 2,5 -8,5 12,3 * الفالحة والصيد البحري

   2 1,9 2,1 0,1 * بدون اعتبار الفالحة والصيد البحري

 9,9 7,6 106.210 96.660 89.804 84.648 إجمالي الناتج المحلي )باألسعار الجارية( -

 9,8 7,7 108.247 98.557 91.480 86.296 إجمالي الدخل الوطني المتاح -

 8,4 6,4 9.336 8.610 8.096 7.737 إجمالي الدخل الوطني المتاح للفرد )بالدينار( -

 11,0 8,0 99.357 89.508 82.885 76.954 لياالستهالك الجم -

 13,4 9,3 22.814 20.119 18.400 16.551 * االستهالك العمومي

 10,3 7,6 76.543 69.389 64.485 60.403 * االستهالك الخاص
إجمالي الدخل الوطني /  النزعة الوسطية لالستهالك )االستهالك -

 1,0 0,2 91,8 90,8 90,6 89,2 0المتاح( بـ ٪

 -1,8 5,3 8.890 9.049 8.595 9.342 إجمالي االدخار الوطني -

 -1,0 -0,2 8,2 9,2 9,4 10,8 0 من إجمالي الدخل الوطني المتاح( ٪نسبة االدخار الوطني )بـ  -

 9,9 4,2 19.855 18.064 17.336 16.811 إجمالي تكوين رأس المال الثابت -

 0,0 -0,6 18,7 18,7 19,3 19,9 0 ج المحلي(نسبة االستثمار )بـ ٪ من إجمالي النات -

 األسعار

  5,3  138,3 131,4 126,6 (2010في سنة  011مؤشر أسعار االستهالك )أساس  -

  5,6  146,2 138,5 135,0 المواد الغذائية والمشروبات -

  5,2  135,3 128,6 123,4 المواد غير الغذائية والخدمات -

 التشغيل

  8,6  43,3 34,7 -11,7 )بآالف المواطن( إحداثات الشغل -

  0,0  15,5 15,5 15,4 0نسبة البطالة )بـ ٪(  -

 المدفوعات الخارجية

  -1,0   68,8 69,8 69,7 0نسبة تغطية الواردات بالصادرات )بـ ٪(  -

  23,7   15.592 12.601 12.003 عجز الميزان التجاري )بحساب التكلفة تأمينا وشحنا( -

  19,3   2.831 2.373 2.415 مقابيض السياحيةال -

  16,9   4.575 3.912 3.867 مداخيل الشغل -

  1.935  9.870 7.935 7.552 7العجز الجاري  -

  1,4  10,2 8,8 8,9 0من إجمالي الناتج المحلي  ٪. بـ 

  3.075   9.868 6.793 8.334 7صافي دخول رؤوس األموال  -

  1.140   -2 -1.142 782 7م للمدفوعات حاصل الميزان العا -

  3,2   14,1 10,9 8,3 0 ُمعاِمل خدمة الدين الخارجي )بـ ٪ من المقابيض الجارية( -

  1,6   63,5 56,0 48,7 0 نسبة التداين الخارجي )بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح( -

 المالية العمومية

 0,2 1,1 22,0 21,8 20,7 21,9 0 اتج المحلي(الضغط الجبائي )بـ ٪ من إجمالي الن -

 -0,2 2,9 5.843 5.855 5.692 5.021 وإسناد القروض التجهيزنفقات  -

 -1,2 0,0 4,9 6,1 6,1 4,8 1/  0عجز الميزانية بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي  -

 1,5 8,0 71,4 69,9 61,9 55,4 0إجمالي الناتج المحلي)بـ ٪( /التداين الكلي للدولة -

 6المؤشرات النقدية 

  11,4   74.484 66.883 61.899 (1المكونة )ن -

  0,8   71,8 71,0 70,6 0إجمالي الناتج المحلي بـ ٪(  / 1. نسبة سيولة االقتصاد )المكونة ن

  -1.436   -2.385 -949 1.685 7صافي المستحقات على الخارج  -

  -50   12.885 12.935 14.102 7ألجنبية منها : . صافي الموجودات من العملة ا

  -19   93 112 128 5. بحساب أيام التوريد 

  2.812   19.939 17.127 14.435 7صافي المستحقات على الدولة  -

  12,7   81.648 72.473 66.093 المساعدات لالقتصاد -

  ووزارة المالية والمعهد الوطني لإلحصاء اون الدوليالتنمية واالستثمار والتع ةالمصادر : البنك المركزي التونسي ووزار
 .توقعات* 
0
      التغيرات بالنقاط المائوية. 

6
 الجهاز المالي. 

7
       .التغيرات بماليين الدنانير 

5
 .التغيرات بعدد األيام 

1
 .والهبات مداخيل التخصيصو تمديد الدين بدون اعتبار 
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     يالتحليل القطاعي للنمو االقتصاد 2-2

٪ في العام السابق. بيد أن هذا المستوى الذي يظل 0مقابل  7102في سنة  ٪0,1 النمو االقتصاديبلغ 

( مقابل تباطؤ 7102في سنة  ٪1,6٪ مقابل 7,0ضعيفا يعود في جزء كبير إلى تطور األنشطة المسوقة )

 ٪(. 7,5٪ مقابل 1,6نمو الخدمات غير المسوقة )

تدريجي لنشاط الخدمات المسوقة وبدرجة أقل للصناعات المعملية، فضال عن وقد اتسم النمو بالتحسن ال

عات غير المعملية التي واصلت انتعاشة القطاع الفالحي. غير أن هذا التطور قد قابله األداء الضعيف للصنا

 نتيجة احتداد تقلص القيمة المضافة لفرع المحروقات.  7102جعها بنسق أسرع من سنة ترا

، ارتفع اإلنتاج في أغلب الفروع وخاصة الحبوب مقابل انخفاض في فرع لقطاع الفالحياما يخص يفف

٪ بحساب 7,5زيت الزيتون. وإجماال، عرف قطاع الفالحة والصيد البحري انتعاشة لقيمته المضافة قدرها 

نقطة مائوية في  1,7٪ في العام السابق، ليساهم بالتالي بـ 3,5القيمة الحقيقية وذلك بعد أن سجل تراجعا بـ 

 . 7102نقطة في سنة  1,1-النمو االقتصادي مقابل 

٪ في العام 1,5٪ مقابل 1,3ارتفاعا طفيفا قدره  صناعات المعمليةللومن جانبها، سجلت القيمة المضافة 

٪( 7,0٪ مقابل 1,0السابق. ويعود هذا التطور إلى النمو المسجل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية )

لتدعم الطلب الموجه للتصدير نتيجة تحسن النشاط في منطقة األورو وبدرجة أقل إلى صناعات النسيج تبعا 

٪( والتي تواجه منافسة شرسة في السوق األوروبية وخاصة من قبل 1,1-٪ مقابل 1,3والمالبس والجلود )

عرفت الصناعات  ٪(. وفي المقابل،6,6-٪ مقابل 0,6لصناعات الغذائية )ا وكذلكالبلدان اآلسيوية، 

( وهو ما يعكس صعوبات التزود 7102٪ في سنة 01,7٪ مقابل 0,1-لقيمتها المضافة )انخفاضا  الكيميائية

تحويل الفسفاط نتيجة الحركات االحتجاجية المسجلة على مستوى مواقع اإلنتاج والنقل. وفي جانب لوحدات 

 ٪ مقابل 6,5-والبلور مسارها التنازلي ) مواز، واصلت القيمة المضافة لصناعات مواد البناء والخزف

 ٪( وذلك للسنة الثانية تباعا. 0,3-

٪ خالل 1فقد واصلت قيمتها المضافة االنخفاض حيث تراجعت بـ بالصناعات غير المعملية، وفيما يتعلق 

نشطة أ٪ في العام السابق. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى احتداد تقلص 0,5-مقابل  7102سنة 

٪( وذلك باألساس جراء توقف اإلنتاج على مستوى 2,7-٪ مقابل 00,0-ج النفط والغاز الطبيعي )استخرا
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حقول تطاوين وقبلي تبعا لالضطرابات االجتماعية، فضال عن النفاذ الطبيعي ألهم الحقول. وبالفعل، 

ن مقابل ألف ط 0.310ليتراجع إلى  7102٪ في سنة 05,2انخفض اإلنتاج الوطني من النفط الخام بـ 

. وعلى الرغم من االضطرابات االجتماعية التي أضرت كذلك بالصناعات 7101ألف طن في سنة  1.221

، لكن 7102٪ في سنة 2,6٪ مقابل 01,0المنجمية، فإن القيمة المضافة لهذه األخيرة قد سجلت ازديادا بـ 

 ميات المنتجة من الفسفاط الخام دون استعادة قدراتها اإلنتاجية المعتادة. وفي هذا السياق، ارتفعت الك

( وهو مستوى لم يمكن من تحقيق 7101ألف طن في سنة  3.010ألف طن )مقابل  6.051٪ لتبلغ 01,1بـ 

 انتعاشة إلنتاج األسمدة الكيميائية. 

٪ في العام السابق 1,5-مقابل  7102٪ في سنة 0تراجعا بـ  المؤشر العام لإلنتاج الصناعيوإجماال، سجل 

٪( والذي عوضه جزئيا التطور 2-تيجة احتداد تقلص اإلنتاج في صناعة استخراج مواد الطاقة )وذلك ن

٪( والصناعات 1,1المعتدل إلنتاج الصناعات المعملية بدفع خاصة من الصناعات الميكانيكية والكهربائية )

 ٪(. 0,6الغذائية )

٪ 1,1٪ مقابل 6,1وها الذي بلغ منتدعما طفيفا ل 7102، فقد عرفت في سنة الخدمات المسوقةبخصوص و

الجيد للنشاط السياحي وبالتالي لنشاط النقل، أي  رفي العام السابق. ويعزى هذا التطور باألساس إلى السي

. كما تجدر اإلشارة إلى تواصل نمو الخدمات 7102٪ في سنة 6,2٪ و7,2على التوالي مقابل ٪ 5٪ و3,1

 ٪ على التوالي. 1٪ و1,0المالية واالتصاالت بنسق ملموس، أي 

٪ بحساب االنزالق السنوي 72,1ويعود تدعم القطاع السياحي باألساس إلى ارتفاع وفود السياح األجانب )

٪ 71,0مليون بيتة لغير المقيمين ) 05,2ماليين سائح و 5,2 حوالي ( لتشمل7102٪ في سنة 2,2مقابل 

اق التقليدية تبعا لتحسن الوضع األمني، باإلضافة ة لألسوي٪(. واتسم هذا التطور بالعودة النسب06,6مقابل 

٪ في 0,2-٪ مقابل 01,1إلى تواصل تدفق السياح المغاربيين. ونتيجة لذلك، ازدادت المقابيض السياحية بـ 

 مليون دينار.  7.310لتبلغ  7102سنة 

في نقطة مائوية  1,0بواقع فقد تراجعت مساهمتها في النمو االقتصادي أما بالنسبة للخدمات غير المسوقة 

 . 7105و 7100٪ ما بين سنتي 1,3ومعدل قدره  7102نقطة مائوية في سنة  1,5مقابل  7102سنة 
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 : تطور القيمة المضافة حسب قطاع النشاط بالقيمة الحقيقية والمساهمة في النمو االقتصادي 2-2جدول عدد 

 المسمى

 نمو القيمة المضافة

 )بـ ٪(

 قتصاديالمساهمة في النمو اال

 )بالنقاط المائوية(

2112 2112 2112* 2112 2112 2112* 

 0,8 0,2 -0,9 8,4 2,5 -8,5 الفالحة والصيد البحري

 0,4 -0,2 -0,2 1,6 -0,6 -0,3 الصناعة

 0,5 0,1 0,1 3,3 0,8 0,5 الصناعات المعملية

             منها :

 0,3 0,0 -0,1 8,9 1,4 -4,4 الصناعات الفالحية والغذائية -

 0,0 -0,1 0,0 1,2 -4,5 -1,8 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 0,2 0,2 0,1 4,4 3,1 2,1 الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 -0,3 واألحذية صناعات النسيج والمالبس والجلود -

 -0,1 0,0 0,2 -6,2 -1,9 13,2 الصناعات الكيميائية -

 -0,1 -0,3 -0,1 -1,2 -3,0 -1,5 صناعات غير المعمليةال

             منها :

 0,0 0,1 0,0 -9,7 10,1 6,4 المناجم -

 -0,1 -0,3 -0,2 -4,7 -11,1 -7,2 النفط والغاز الطبيعي -

 1,1 1,6 1,3 2,6 4,0 3,3 الخدمات المسوقة

             منها :

 0,1 0,1 0,2 1,1 1,6 2,1 التجارة -

 0,3 0,3 0,3 4,0 5,0 4,7 النقل -

 0,1 0,1 0,2 3,0 3,0 3,7 االتصاالت -

 0,2 0,3 0,1 5,4 8,3 2,7 السياحة -

 0,1 0,4 0,2 3,0 9,1 5,1 المؤسسات المالية -

 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 2,5 الخدمات غير المسوقة

 2,4 1,9 1,0 2,4 1,9 1,0 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق

 لمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي وحسابات أعدها البنك المركزي التونسيا        * توقعات.

 

 

 

وذلك على أساس ٪ 7,6 انسبة نمو قدره إلى االقتصادي الميزان، تشير توقعات 2112 بالنسبة لسنةو

خاصة الفالحة والصناعات المعملية والخدمات المسوقة مقابل تواصل التحسن المنتظر لألنشطة المسوقة و

 تطور ضعيف للخدمات غير المسوقة. 

 قطاع الفالحة والصيد البحري من إنتاج استثنائي لزيت الزيتون )ما بين  يستفيدومن المتوقع أن 

 طن(.  فأل 011ألف طن مقابل  731و 721

ديرية من ديناميكية الطلب المتأتي من منطقة األورو وينتظر أن يستفيد نشاط الصناعات المعملية التص

الفسفاط ومشتقاته. أما بالنسبة للصناعات غير المعملية،  االنخفاض في إنتاجوالذي سيمكن من تعويض 

  انخفاضها بشكل أقل حدة ويعزى ذلك إلى قطاعي المحروقات والمناجم. فمن المتوقع أن تواصل 

لب فروع النشاط، السيما السياحة والنقل غيادها مع مساهمة موجية ألازد ةكما ستواصل الخدمات المسوق

 مالية. الواالتصاالت والخدمات 
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الطلب الجملي3- 2

مقابل ٪ بحساب األسعار القارة 1,8(لطلب الداخليلتباطؤا2017یظھر تحلیل مصادر النمو في سنة 

بالنسبة لالستھالك وبدرجة أقل إلجمالي بالخصوص إلى فتور نسق التطور یعزى،)2016٪ في سنة 2,1

بید أن مساھمتھ في النمو تظل مرتفعة، أي نقطتان مائویتان. .تكوین رأس المال الثابت

استفاد بالخصوص من تحسن النشاط في منطقة األورو وھو ما أدى إلى ، فقد للطلب الخارجيأما بالنسبة 

نقطة 1,3-في النمو والتي انتقلت من ت الصافیةإلى تحسن نسبي لمساھمة الصادراوتسارع الصادرات 

. نقطة بین سنة وأخرى0,1-مائویة إلى 

: مساھمة مختلف مكونات الطلب الجملي في النمو االقتصادي1- 2رسم بیاني عدد 

.یة واالستثمار والتعاون الدوليوزارة التنمبیانات المصدر : حسابات أعدھا البنك المركزي التونسي على أساس.* توقعات

الطلب الداخلي1- 3- 2

تباطؤا لنسق نمو أھم مكوناتھ بحساب األسعار القارة، أي 2017یظھر تحلیل الطلب الداخلي في سنة 

لمال الثابت. ااالستھالك الجملي وإجمالي تكوین رأس

، تباطؤا 2011سنة ذقتصادي منیمثل المحرك الرئیسي للنمو االالذي ھائي الوطنيناالستھالك العرف و

) وھو ما 2016٪ في سنة 3مقابل 2017٪ في سنة 1,8للسنة الثالثة تباعا وذلك بحساب األسعار القارة (

٪ 1,6أضر باالستھالك العمومي واالستھالك الخاص، على حد السواء، لتبلغ مساھمتھ في النمو مستوى 

لجاریة، تطور االستھالك بنسق یقارب ما تم تسجیلھ في سابق. وبحساب األسعار ال٪ في العام ا2,7مقابل 
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االستثمار الجملي االستھالك الخاص االستھالك العمومي

الصادرات الصافیة نمو الناتج المحلي االجمالي الطلب الداخلي
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٪ 11,3طفيف للنزعة الوسطية لالستهالك ) ارتفاع٪( حيث أدى ذلك إلى 2,2٪ مقابل 2,1) 7102سنة 

   (. 7102٪ في سنة 11,2من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل 

٪ 2,2ك الوطني، فقد ارتفع بـ ٪ من االستهال23الذي يمثل حوالي ، ستهالك الخاصباالا يتعلق مفيو

. وبحساب القيمة الحقيقية وباعتبار تسارع التضخم، 7102٪ في سنة 2,3بحساب األسعار الجارية مقابل 

. كما أن االستهالك الذي 7102٪ في سنة 1,0٪ مقابل 7,7ر في مستوى سانحصر ازدياد استهالك األ

خيرة، قد عرف فتورا تبعا لضعف النشاط حفزته بالخصوص الزيادات في األجور خالل السنوات األ

االقتصادي وبقاء البطالة في مستويات عالية، فضال عن استمرار التضخم وهو ما أثر جديا على مداخيل 

 ر وعلى قدرتها الشرائية. ساأل

نموا أقل سرعة من العام السابق، سواء بحساب  7102خالل سنة االستهالك العمومي سجل من جانبه، و

٪(. ويعكس هذا 7,5٪ مقابل 1,5٪( أو بحساب األسعار القارة )00,7٪ مقابل 1,1لجارية )األسعار ا

التطور بالخصوص التحكم في االنتدابات صلب اإلدارة وبعض التباطؤ في التأجير العمومي الذي ارتفعت 

 . 7102٪ في سنة 06,2إلى  7101٪ في سنة 01,3حصته في إجمالي الناتج المحلي من 

 بحساب األسعار الجاريةتطورا معتدال  إجمالي تكوين رأس المال الثابت سجلتثمارات، االس وبخصوص

٪(. وباعتبار تغير المخزونات، 0٪ مقابل 1,7٪( وتباطؤا طفيفا بحساب األسعار القارة )1,0٪ مقابل 6,7)

. 7102في سنة  ٪7,0بـ  انخفاض٪ بحساب األسعار الجارية مقابل 05,3ارتفع االستثمار الجملي بـ 

٪ مقابل 5,2ويعكس تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالخصوص تباطؤ نفقات التجهيز للدولة )

الذي تفاقم خالل السنوات األخيرة. وعلى الرغم من الضعف الهيكلي لالستثمار الخاص  ٪(، فضال عن01

(، فإن وزنها 7102سنة ٪ في 1,6-٪ مقابل 00,1) 7102انتعاشة االستثمارات األجنبية المباشرة في سنة 

٪ من إجمالي الناتج المحلي. ونتيجة لذلك، واصلت نسبة االستثمار انخفاضها 7,7كان محدودا في مستوى 

 . 7102٪ في سنة 03,2إلى  7102٪ في سنة 01,1للسنة الخامسة تباعا، حيث تراجعت من 

 الطلب الخارجي 2-3-2

٪( أو 1,7٪ مقابل 6,2) قارةال بحساب األسعارء سوا ،7102في سنة  صادرات السلع والخدمات ارتفعت

٪ بين سنة 61,5٪ إلى 61٪(، لتزداد النزعة الوسطية للتصدير من 5,3٪ مقابل 02,7باألسعار الجارية )

وأخرى. وبدون اعتبار قطاعات المناجم والفسفاط ومشتقاته والنفط الخام التي تضررت من تواصل 

الصادرات من حيث الحجم قد شمل أغلب القطاعات. وبالفعل، االضطرابات االجتماعية، فإن ازدياد 

استفادت الصناعات الميكانيكية والكهربائية وبدرجة أقل النسيج والمالبس والجلود من تحسن النمو في 

وفي جانب آخر،  .منطقة األورو، كما ينطبق األمر نفسه على قطاع الفالحة والصناعات الغذائية
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لألسواق التقليدية األوروبية وتدفق  لعودة التدريجيةانتعاشة بدفع خاصة من المقابيض السياحية ا عرفت

 المغاربيين.  السياح

٪ 1,3) ةقاربحساب األسعار ال ارتفاعا 7102سجلت في سنة فقد  ،اردات السلع والخدماتلواما بالنسبة 

وهو ما يعكس ٪( 5,5٪ مقابل 03,3( وتسارعا بحساب األسعار الجارية )7102٪ في سنة 7,2مقابل 

روقات. ويعزى هذا التطور على وجه حخصوص انخفاض الدينار وارتفاع األسعار العالمية للملبا

عملية ماعات النالخصوص إلى مشتريات المواد األولية ونصف المصنعة بالتوازي مع تحسن نشاط الص

 نفك استهالكه يزداد مقابل تراجع اإلنتاج الوطني. اوإلى قطاع الطاقة الذي ما 

 

 )بـ ٪(                          تطور الموارد واالستعماالت بأسعار السنة السابقة:  3-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسمى

 2,4 1,9 1,0 1,2 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق

 1,8 3,8 2,7 -2,6 واردات السلع والخدمات

 2,2 2,6 1,6 -0,2 مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

 1,6 1,8 3,0 3,4 االستهالك النهائي

 0,4 0,5 2,5 4,4 العمومي -

 2,0 2,2 3,1 3,2 الخاص -

 3,9 0,2 1,0 -0,5 إجمالي تكوين رأس المال الثابت

 0,9 1,8 2,1 1,9 الطلب الداخلي

 5,5 4,6 0,2 -5,3 صادرات السلع والخدمات

 والتعاون الدولي واالستثمار المصدر : وزارة التنمية                                                                                          . توقعات* 

 

 

، يشير الميزان االقتصادي إلى تحسن النمو، مدفوعا بشكل متزايد من االستثمارات 2112وبالنسبة لسنة 

بالنظر إلى التشديد المرتقب لسياسة  ،عموميوالصادرات مقابل تباطؤ االستهالك، سواء الخاص أو ال

الميزانية وخاصة ترشيد كتلة األجور واالرتفاع المتوقع للتضخم. ومن المنتظر أن يعكس تطور 

ودعم المبادرة الخاصة ومكافحة االقتصاد االستثمارات جهود الدولة في مجال تحسين مناخ األعمال 

من المتوقع أن تستفيد من االستمرار المنتظر لتحسن الطلب فالموازي والتهريب. أما بالنسبة للصادرات، 

 تحسن النشاط السياحي.  عن الخارجي، فضال

      هيكل االستثمارات وتمويلها 2-4

 هيكل االستثمارات 2-4-1

٪ 1,0مقابل  7102٪ بحساب األسعار الجارية في سنة 6,7ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 

واقترن هذا التطور بتحسن من قبل القطاع الصناعي وقطاع الفالحة والصيد البحري مقابل . 7102في سنة 

 انخفاض للخدمات المسوقة والتجهيزات الجماعية.
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وواصلت االستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي تدعمها لكن بنسق أقل سرعة من العام السابق 

من مجموع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ٪ 71,1٪( وهو ما يوافق حصة قدرها 71,6٪ مقابل 71,0)

نقاط مائوية. وشمل هذا التحسن، على حد  السواء، حصة الصناعات المعملية  6أي بارتفاع بحوالي 

 ٪(. 05,1٪ مقابل 02,1٪( وحصة الصناعات غير المعملية )01,2٪ مقابل 07,0)

ة، السيما صناعات مواد البناء وشمل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت أغلب الصناعات المعملي

قطاع  والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية وتكرير النفط، فضال عن

 ء والغاز والمحروقات.الطاقة وخاصة فروع الكهربا

وع ٪ من مجم2,3٪( لتمثل 6,7٪ مقابل 07كما تدعمت االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد البحري )

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

 ٪ من مجموع 63لتبلغ  7102٪ في سنة 0,5أما بالنسبة لالستثمارات في الخدمات، فقد عرفت تراجعا بـ 

لقطاعي التجارة والخدمات  ةلغ المخصصاإجمالي تكوين رأس المال الثابت، تبعا باألساس النخفاض المب

نبها، تراجعت االستثمارات في التجهيزات الجماعية بنسبة المتفرقة وكذلك لقطاع االتصاالت. ومن جا

 ٪ من مجموع إجمالي تكوين رأس المال الثابت. 06,6٪ لتمثل 2,0

 

 

 )باألسعار الجارية(                         تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب فروع النشاط:  4-2جدول عدد 

 المسمى

 ٪بـ  الهيكل ٪غيرات بـ الت القيمة بماليين الدنانير

2112 2112 2112* 
2211 

2112 

2211* 

2112 
2112 2112 2112* 

 7,8 7,8 7,2 10,7 12,0 1.550 1.400 1.250 الفالحة والصيد البحري

 32,8 30,0 26,0 20,5 20,1 6.512 5.404 4.499 الصناعة

 21,0 17,9 15,3 29,5 21,6 4.175 3.225 2.651 الصناعات غير المعملية -

 11,8 12,1 10,7 7,2 17,9 2.337 2.179 1.848 الصناعات المعملية -

 46,3 48,0 50,7 6,0 -1,5 9.083 8.665 8.795 الخدمات المسوقة

 13,1 14,4 16,1 0,6 -7,1 2.610 2.595 2.792 التجهيزات الجماعية

 100,0 100,0 100,0 9,9 4,2 19.855 18.064 17.336 المجموع

 لمصدر : وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليا                                                                                           .توقعات* 

 

 

 

 

     اراتمتمويل االستث 2-4-2

 إلى كرغم ذل وهو ما أدى 7102٪ في سنة 5,1من الركود، ارتفاعا بـ  ، عقب سنةاالدخار الوطنيسجل 

٪ من إجمالي الدخل الوطني 1,7٪ إلى 1,6بين سنة وأخرى من  تراجعتطفيف لنسبة االدخار التي  انخفاض

 المتاح. 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                         : التمويل الداخلي لالستثمارات 2-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسمى

 ٪التغيرات بـ

2211 

2112 

2211* 

2112 

 9,9 4,2 19.855 18.064 17.336 16.811 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الجملي

   18,7 18,7 19,3 19,9 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 -96,8 -233,1 35 1.072 -806 81 التغير في قيمة المخزون

كوين رأس المال الثابت + )إجمالي ت مجموع حاجيات التمويل

 التغير في قيمة المخزون(
18.893 16.530 19.136 19.889 15,8 3,9 

 -1,8 5,3 8.890 9.049 8.595 9.342 االدخار الوطني

     8,2 9,2 9,4 10,8 من إجمالي الدخل الوطني المتاح ٪بـ -

       نسبة التمويل الداخلي

     44,8 50,1 49,6 55,6 المال الثابت )بـ ٪(إجمالي تكوين رأس  /االدخار الوطني -

     44,7 47,3 52,0 55,3 (٪مجموع حاجيات التمويل  )بـ  /االدخار الوطني  -

 عاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار والتالمصدر :                                                                                            .توقعات* 

 

 

تحسن النمو االقتصادي وذلك باإلضافة إلى مساهمة القطاع الخارجي  7102ويعكس نمو االدخار في سنة 

٪ 6,2مليون دينار أو  6.526٪ لتبلغ 02,1وخاصة تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج التي ازدادت بـ 

 من إجمالي الناتج المحلي.

ار الذي يعد ضعيفا من الناحية الهيكلية بالمقارنة مع معدل منطقة وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى االدخ

بما يعكس على وجه الخصوص  7100بدأت منذ سنة  ةالشرق األوسط وشمال إفريقيا، يشهد دورة تنازلي

 تأثير األوضاع االقتصادية السيئة وتفاقم االختالالت المالية على سلوك مختلف المتعاملين االقتصاديين. 

إلى تدهور فائض  7102آخر، أدى استمرار الضغوط المسلطة على المالية العمومية في سنة  وفي جانب

لدولة بالمقارنة مع النفقات الجارية وفوائد الدين. ونتيجة لذلك، انحصر هذا الفائض والهبات لية تالموارد الذا

دينار في سنة  مليون 1.221و 7102مليون دينار في سنة  313مليون دينار مقابل  711في مستوى 

٪ في 35و 7102٪ في سنة 05,5٪ من نفقات التجهيز مقابل 1,5بالتالي سوى  ى، حيث أنه لم يغط7101

 . 7101سنة 

لترتفع من  طفيفا سناحتكوين رأس المال الثابت، فقد عرفت تأما بخصوص نسبة التمويل الداخلي إلجمالي 

ونات، عرفت هذه النسبة انخفاضا لتتراجع من باعتبار تغير المخزو٪. وفي المقابل، 51,0٪ إلى 61,2

٪ ليبلغ 0,6التمويل بين االدخار واالستثمار بنسبة ٪. وفي جانب مواز، تدهور فارق 62,1٪ إلى 57

٪ من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من تحسن دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة، 01حوالي 

لجوءا متزايدا للقروض الخارجية، السيما في السوق المالية  استوجبت حاجيات االقتصاد من التمويل

 الدولية وذلك عالوة على التمويالت المتأتية من التعاون متعدد األطراف. 
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من المتوقع تحقيق نمو إلجمالي تكوين رأس المال الثابت، تبعا بالخصوص لتحسن  ،2112وبالنسبة لسنة 

ينتظر أن يعرف االدخار واء والهندسة المدنية والنقل والسكن. االستثمار على مستوى قطاعات الطاقة والبن

  .التحسن المرتقب على مستوى النمو االقتصادي انخفاضا على الرغم منالوطني 

 

      سوق الشغل واألجور 2-2

في التخفيف من مواطن الضعف القائمة  7102سنة  خالللنشاط االقتصادي للم يساهم التحسن المتواضع 

 وى الهيكلي أو على المستوى الوظيفي. تل في تونس سواء على المسشغفي سوق ال

الديناميكية على هذه السوق غير البطالة وإضفاء  استيعابوبالفعل، تظل اإلجراءات التي تم تفعيلها بهدف 

٪ وهو ما 05,5، أي 7102ة حيث أن نسبة البطالة ال تزال في نفس المستوى المرتفع المسجل في سنة كافي

ات بين المناطق وحسب الجنس والمستوى تاوففي جانب مواز، فإن التو .ألف عاطل عن العمل 211ق يواف

التعليمي مازالت مستمرة حيث شملت بالخصوص المناطق الداخلية واإلناث، فضال عن خريجي 

 العالي. التعليم

ومة نحو اعتماد مقاربة وبالنظر إلى أهمية التحديات الي يتعين رفعها في مجال التشغيل، فقد توجهت الحك

جديدة متكاملة وشاملة، تعتمد على تعزيز الفرص االقتصادية بهدف تذليل العقبات االجتماعية واالقتصادية 

 الخصوصية التي تعترض خريجي التعليم العالي من الشباب في مجال النفاذ إلى وظائف الئقة. 

اسا بتبسيط اندماج خريجي التعليم العالي في اإلجراءات تتعلق أس من اتخاذ جملة 7102سنة  لكما تم خال

 االقتصاد األخضرالحياة المهنية على غرار المشروع المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني وتطوير 

وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال التكوين المهني والتشغيل، فضال عن المشروع 

حدث من قبل البنك الدولي والذي يستهدف مال "اب في تونس "دفع المبادرةمن أجل االدماج االقتصادي للشب

 خريجي التعليم العالي من الشباب المحرومين. 

 سوق الشغل 2-2-1

أساسا بالتدخالت لفائدة خريجي التعليم العالي. وفي هذا  7102اتسمت سياسة التشغيل المتبعة خالل سنة 

المخصص لطالبي الشغل من  7102كرامة" خالل شهر مارس السياق، تم إطالق برنامج جديد "عقد ال

إلى تسهيل تفوق السنتين. ويهدف هذا اإلجراء  مدة ذوي الكفاءات والمسجلين في مكاتب التشغيل منذ

اندماجهم في الحياة المهنية وذلك من خالل الحصول على تكوين لدى مراكز التكوين العمومية أو الخاصة 

، منها مساهمة من الصندوق دينار 211شهري صاف قدره  دابهم مقابل أجرب مؤسسة تتعهد بانتأو صل

 دينار.  611غيل تساوي شالوطني للت
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من قبل السلطات  ةاإلجراءات واإلصالحات المعتمد ددعومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من ت

النسيج االقتصادي على  درةطة بالخصوص بعدم قمنذ الثورة، ال تزال سوق الشغل تعاني من مشاكل مرتب

 ما تنتجه المنظومة التعليمية.ومة بين الحاجيات في سوق الشغل ءاستيعاب البطالة وعدم المال

ألف موطن شغل تم إحداثه  61,1٪ ليبلغ 76,3الشغل، فقد عرف ارتفاعا بـ  اتوفيما يتعلق بصافي إحداث

 . 7102في سنة 

 

 

 الف(اآل)ب                                                                                     : إحداثات الشغل  2-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 2114 المسمى

 -12,2 0,9 -11,6 8,5 الفالحة والصيد البحري

 -3,6 4,8 -6,5 0,2 المناجم والطاقة

 20,7 13,5 2,4 5,3 البناء والهندسة المدنية

 19,0 -7,0 -1,6 3,1 الصناعات المعملية

 -0,9 0,5 -10,6 4,4 النقل والمواصالت

 15,5 8,7 -21,5 6,3 السياحة

 1,9 13,2 40,1 12,1 خدمات مسوقة أخرى

 2,9 0,1 -2,4 5,1 اإلدارة

 43,3 34,7 -11,7 45,0 المجموع

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء

 

 

 

لشغل في قطاع الصناعات المعملية الذي بعد أن عرف ذا التطور بالخصوص إلى انتعاشة إحداثات اهويعزى 

ألف موطن شغل في  01، قد سجل إحداث حوالي 7102في سنة  آالف موطن شغل 2فقدان مواطن شغل قدرها 

آالف في الصناعات الميكانيكية  2,6آالف في قطاع النسيج والمالبس والجلود واألحذية و 6,5منها  7102سنة 

 والكهربائية.

 ألف موطن شغل مقابل  05,5كما سجلت مواطن الشغل المحدثة في القطاع السياحي ارتفاعا ملحوظا، أي 

 آالف في العام السابق وذلك بالخصوص نتيجة تدعم المؤشرات الحقيقية للنشاط. 3,2

سنة ألف موطن شغل في  07,7وفي المقابل، سجل قطاع الفالحة والصيد البحري خسائر هامة للوظائف قدرها 

مقابل إحداث حوالي ألف موطن شغل في العام السابق، تبعا لتخلي عدد هام من العمال على وظائفهم  7102

 عمل بأجر. عن قصد البحث

آالف موطن  1,2جتماعية، تم تسجيل فقدان وفيما يتعلق بقطاع الصناعات االستخراجية وتبعا لإلضطرابات اال

 .7102شغل في سنة آالف موطن  6,3شغل مقابل إحداثات قدرها 

٪ 07,5٪ و77,1حادة بين اإلناث والذكور مع نسبة بطالة قدرها  تويظهر توزيع البطالة حسب الجنس تفاوتا

 ٪ في العام السابق.07,5٪ و71,0مقابل  7102على التوالي في موفى سنة 
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حسب المناطق تكما استمرت التفاوتا
0

 وأخرى ة بين سنةرغم تسجيل كافة الجهات النخفاض في نسبة البطال، 

نقطة مائوية،  0,7نقطة مائوية و 1,7ي الوسط الغربي والجنوب الشرقي اللتان عرفتا زيادة بـ تباستثناء منطق

 على التوالي. 

٪ 76,1سب المناطق حجنوب وغرب البالد أعلى نسب بطالة والتي بلغت  اوعلى هذا األساس، عرفت منطقت

٪ في الجنوب الغربي 75,2و ٪ في الوسط الشرقي1,2شرقي وال ال٪ في الشم01,6في الجنوب الشرقي و

 ٪ في الوسط الغربي. 02,6٪ في الشمال الغربي و02,2و

 

 

 )باآلالف ما عدا إشارة مغايرة(                                          : المؤشرات الرئيسية للتشغيل 2-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 2114 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 1,2 1,3 3.265 8.639 3.511 8.423 عاما فما فوق 05السكان في سن النشاط، أي  -

 1,2 1,2 4.119 4.069 4.021 4.014 مجموع السكان النشيطين -

   47,1 47,1 47,1 47,7 النسبة الجملية للنشاط )بـ ٪( -

 1,3 1,0 3.480 3.437 1.617 3.414 السكان النشيطون المشتغلون -

   39,8 39,8 39,9 40,5 نسبة التشغيل )بـ ٪( -

 24,8 396,6 43,3 34,7  -11,7 45,0 إحداثات الشغل -

 1,1 2,1 639 632 619 600 0العمل نعدد العاطلين ع -

   15,5 15,5 15,4 15,0 0النسبة الجملية للبطالة )بـ ٪( -

ـ ٪(منها :  نسبة بطالة خريجي التعليم العال    29,9 31,6 31,2 30,4 0ي )ب

0
 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                                                                                   حسب مقاييس مكتب العمل الدولي 

 
 

 

 ط الذين بلغوا حوالي النشا في سن  وبالنظر إلى أنه تم الحفاظ على نسق االزدياد، سواء بالنسبة للسكان 

 ظلتقد فماليين شخص،  6,0أو لمجموع السكان النشيطين الذي بلغ  7102ماليين شخص في سنة  3,2

 تباعا.  ة٪ وذلك للسنة الثالث62,0النسبة الجملية للنشاط في نفس المستوى، أي 

 إلى  7102ة ألف في سن 217٪ ليرتفع من 0,0بيد أن عدد العاطلين عن العمل قد سجل ازديادا بـ 

 . 7102ألف في سنة  211

 

                                                           
0
 . 7102إن األرقام المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للبطالة هي أرقام الربع الثاني من سنة  
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 : تطور بعض مؤشرات سوق الشغل 2-2رسم بياني عدد 

 
 

والتضامني. وبالفعل، تم استكمال مشروع قانون ينظم قطاع االقتصاد االجتماعي  7103وتم في سنة 

تضم كل من اعتماد مقاربة تشاركية  من خالل 7105الشروع في األعمال المتعلقة بهذا المشروع منذ سنة 

منظمة العمل الدولية. ويتمثل  من دعمذلك بالحكومة والشركاء االجتماعيين ومختلف الهيئات العمومية و

الشامل من خالل مشاريع تستجيب  وض بالنموالهدف الرئيسي من االقتصاد االجتماعي والتضامني في النه

 يناميكية في سوق الشغل. لخصوصيات المناطق وتساهم في إحداث مواطن الشغل وفي خلق بعض الد

 األجور 2-2-2

التي يخلقها االقتصاد ومن المحافظة في إطار إرساء ديمقراطية اجتماعية تمكن من التوزيع العادل للثروات 

رك المضمون بنسبة تعلى المقدرة الشرائية للفئات االجتماعية ضعيفة الدخل، تم الترفيع في األجر المهني المش

وعلى هذا األساس، ارتفع مستوى األجر  .ساعة 61٪ لنظام 5,5ي األسبوع وبـ ساعة ف 63٪ لنظام 5,2

دينار على التوالي، والذي تضاف إليه المنحة الشهرية للنقل المحدثة  115,532دينار و 152,012الشهري إلى 

 دينار.  12,007وقدرها  7105منذ شهر نوفمبر 

دينار.  01,212مليم لكل يوم عمل ليبلغ  212٪ أو 5,2بـ كما تم الترفيع في األجر األدنى الفالحي المضمون 

 كفاء لتبلغ ن المتخصصين والعمال األيوفي جانب مواز، تم الترفيع في المنحة التقنية المقدمة للعمال الفالحي

 دينار  06,623مات على التوالي وهو ما جعل األجر على كل يوم عمل يبلغ يمل 301مليم و 225

 التوالي. دينار على  05,001و

٪ في 2بالترفيع في األجور بنسبة  اعلى اتفاق يتعلق أساس 7102يع في شهر مارس وقومن ناحية أخرى، تم الت

وكذلك على المنح القارة. وقد تم صرف  7102القطاع الخاص، يتم تطبيقه على األجور األساسية  بعنوان سنة 
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لصرف الزيادة في . أما بالنسبة 7102شهر أوت  منبأثر رجعي بداية  7102الزيادة في األجور بعنوان سنة 

 . 7103لتمتد إلى غاية شهر ماي  7102ماي ، فقد تم إنجازها بداية من شهر 7102األجور بعنوان سنة 

 7105وفيما يتعلق بالقطاع العمومي وبالنظر إلى هشاشة وضعية المالية العمومية، تم تعويض اتفاق سبتمبر 

سلطة م( وذلك بهدف التخفيف من الضغوط ال7103-7105ع في األجور للسنوات )باتفاق جديد يتعلق بالترفي

٪ من مبالغ الترفيع في األجور 51األجور. وينص االتفاق الجديد على صرف وعلى النفقات بعنوان المرتبات 

 . 7102شهر نوفمبر  إلى ٪ من المنح الخصوصية من شهر أفريل51و 7102من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 

 

 

 )بالدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                      : تطور األجور الدنيا القانونية 2-2جدول عدد 

 المسمى
 جويلية

2112 

 ماي

2114 

 نوفمبر

2112
 

 جوان

2112
 

 التغيرات بـ ٪

 2211 نوفمبر

 2114ماي 

 2112 جوان

 2112 نوفمبر

       لمضموناألجر األدنى المهني المشترك ا

       أجر الساعة بالمليمات -

 5,7 5,7 1.717 1.625 1.538 1.451 ساعة في األسبوع 63. نظام 

 5,5 5,5 1.763 1.671 1.584 1.497 ساعة في األسبوع 61. نظام 

       0األجر األدنى الشهري -

 5,7 5,7 357,136 113,000 319,904 301,808 ساعة في األسبوع 63. نظام 

 5,5 5,5 305,586 289,639 274,559 259,479 ساعة في األسبوع 61. نظام 

 5,7 5,7 13,736 13,000 12,304 11,608 األجر األدنى الفالحي المضمون ليوم عمل

 ي للجمهورية التونسيةمالرائد الرسالمصدر : 
0
 .7105 نوفمبرفي  شهر دينار  12,007بدون اعتبار منحة النقل التي تم الترفيع فيها إلى مستوى  

 

 

 

. ويهدف 7103وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إرساء مساهمة اجتماعية تضامنية في إطار قانون المالية لسنة 

٪ على أساس 0هذا اإلجراء باألساس إلى تمويل الصناديق االجتماعية حيث أنه يتمثل في اقتطاع نسبة 

 الدخل. المداخيل أو األرباح الصافية الخاضعة للضريبة على 

 وفي جانب آخر ووفقا لنفس القانون، تمت مراجعة الطروحات بعنوان رئيس العائلة للترفيع فيها من 

دينار لكل واحد  011قدره  أساسيدينار وتلك بعنوان األبناء في الكفالة وفقا لمقياس  111دينار إلى  051

 دينار للثالث  21ار للثاني ودين 25دينار للطفل األول و 11 عن من األربع أطفال األوائل )عوضا

 . 7101بداية من سنة  ءدينار للرابع(. وسيتم تطيبق هذا اإلجرا 65و

دينار  0.711دينار عوضا عن  7.111يستفيدون من طرح قدره  أصبحوا أما بالنسبة لألبناء المعاقين، فقد

  . 7103وذلك بداية من شهر جانفي 
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المالية العمومية 2-2
1

       

سوى القليل من االنفراج لوضعية المالية  7102التحسن الطفيف للنشاط االقتصادي في سنة لم يحقق 

 7102العمومية التي تظل من ضمن الشواغل الرئيسية للبالد. وبالفعل، سجل االقتصاد الوطني في سنة 

من هامش ٪(. وقد قلصت هذه الوضعية 7,5٪ وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات األولية )0,1نموا قدره 

التحرك لالقتصاد التونسي قصد التحكم بشكل أفضل في التوازنات االقتصادية الكلية، السيما اإلبقاء على 

 عجز الميزانية في مستوى قابل لالستمرار وبالتالي، التقليص في التداين العمومي. 

مليون دينار ليبلغ  625,1وأدى ارتفاع النفقات بنسق أسرع من الموارد الذاتية إلى توسع عجز الميزانية بـ 

 ٪. 21,1٪ من إجمالي الناتج المحلي وهو ما نتج عنه تسارع للتداين العمومي الذي بلغ 2,0

قد اتسمت بتواصل اإلصالحات ومنها بالخصوص تبسيط القواعد  7102هذا وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 

جانب مواز، مثل إصالح دعم الجبائية مع تدعيم الضمانات والمساواة تجاه دافعي الضرائب. وفي 

المحروقات من خالل تعديل األسعار في محطات التوزيع أولوية قصوى حتى ال يؤدي ذلك إلى مزيد 

 تقويض النفقات العمومية. 

وفي جانب آخر، تم اعتماد قانون مالية تكميلي بهدف مراجعة التوازنات األولية وبالتالي تغطية عجز 

٪ من إجمالي الناتج 5,6-ن واللذين تجاوزا توقعات قانون المالية األولي، أي الميزانية وتعديل نسبة التداي

 ٪ على التوالي.  21,2المحلي و

 موارد ميزانية الدولة 2-2-1

مليون دينار.  16.711,6٪ لتبلغ 02ارتفاعا بـ  7102سجلت الموارد الجملية لميزانية الدولة في سنة 

٪ وإلى تعبئة أهم لموارد 01,1مقابيض الجبائية التي ازدادت بـ ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى تدعم ال

 . 7102٪ بالمقارنة مع سنة 72,0االقتراض التي ارتفعت بـ 

٪ من مجموع 11,1نقطة مائوية لتبلغ  7,3وبالفعل، عرفت مساهمة موارد االقتراض والخزينة ارتفاعا بـ 

٪. وتعكس هذه التركيبة الوضع 21,2تي بلغت الموارد مقابل تراجع حصة الموارد الذاتية والهبات ال

الصعب الذي اتسمت به المالية العمومية، بما أدى إلى تصاعد الضغوط المسلطة على التوازنات 

 االقتصادية الكلية. 

 

                                                           
0
 وزارة المالية.  المصدر : 
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 ا إشارة مغايرة()بماليين الدنانير ما عد                                                 : توازن ميزانية الدولة 9-2جدول عدد 

 **2112 *2112 2112 المسمى
 التغيرات بـ ٪

1221 

2112 

2211 

2112 

 10,6 12,5 26.415,0 23.891,4 21.245,2 الموارد الذاتية والهبات

 10,8 13,3 23.484,0 21.186,5 18.702,0 المقابيض الجبائية -

 8,4 6,4 2.931,0 2.704,9 2.543,2 المقابيض غير الجبائية -

 -8,3 28,9 9.536,0 10.399,0 8.065,7 موارد االقتراض والخزينة

 4,8 17,0 35.951,0 34.290,4 29.310,9 مجموع الموارد

 4,1 13,2 30.766,0 29.545,8 26.099,1 النفقات دون أصل الدين

 3,3 16,3 22.136,0 21.432,0 18.420,4 التصرف -

 23,4 13,7 2.787,0 2.259,2 1.986,4 فوائد الدين -

 -0,2 2,9 5.843,0 5.854,6 5.692,3 التجهيز وصافي قروض الخزينة -

 9,3 47,7 5.185,0 4.744,6 3.211,8 تسديد الدين

 4,8 17,0 35.951,0 34.290,4 29.310,9 مجموع النفقات

   -2.429,0 -3.727,1 -3.524,0 )بدون التخصيص والهبات(حاصل أولي  

   -2,3 -3,8 -3,9 المحلي بـ ٪ من إجمالي الناتج

   -5.216,0 -5.986,3 -5.510,4 )بدون التخصيص والهبات(عجز الميزانية 

   -4,9 -6,1 -6,1 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 * معطيات وقتية 

 ** توقعات

 

 

 الموارد الذاتية والهبات 2-2-1-1

مليون دينار. ويعود هذا  70.032,5 لتبلغ 7102٪ في سنة 01,1ارتفاعا بـ  المقابيض الجبائية عرفت

٪( نتيجة الترفيع في الضريبة على الشركات 01التطور باألساس إلى ازدياد األداءات المباشرة )

٪ بفضل تدعم أسعار النفط على الصعيد الدولي( أو غير النفطية 11,1٪(، سواء النفطية )+66,7)

المنحى التصاعدي بازدياد الضرائب واألداءات  ٪ تبعا لتحسن النشاط االقتصادي(. كما تعزز هذا65,2)+

٪، تبعا بالخصوص لنمو المعاليم الديوانية نتيجة ارتفاع الواردات ولتحسن مردود 01,5غير المباشرة بـ 

األداء على القيمة المضافة الناجم عن تدعم الطلب الداخلي. وعلى هذا األساس، بلغ الضغط الجبائي 

 . 7102نقطة مائوية بالمقارنة مع المستوى المسجل في سنة  0,0٪ حيث عرف تحسنا بـ 70,3



 الثانيالباب 
 

 2017 السنوي التقرير 62

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                      : الموارد الذاتية والهبات 11-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2112 

2112 
2112 

2112 

 10,8 13,3 23.484,0 21.186,5 18.702,0 المقابيض الجبائية

 -2,0 13,0 8.385,0 8.560,0 7.576,8 األداءات المباشرة -

 -4,4 4,4 5.931,0 6.204,7 5.942,9 * الضريبة على الدخل

 4,2 44,2 2.454,0 2.355,3 1.633,9 * الضريبة على الشركات

 19,6 13,5 15.099,0 12.626,5 11.125,2 الضرائب واألداءات غير المباشرة -

      منها :

 17,2 18,6 7.140,0 6.092,0 5.138,0 * األداء على القيمة المضافة

 17,2 14,7 2.921,0 2.492,9 2.174,2 االستهالك * معلوم

 8,4 6,4 2.931,0 2.704,9 2.543,2 غير الجبائية المقابيض

           منها :

 -14,6 89,5 473,8 555,1 293 مداخيل عبور أنبوب الغاز -

 45,8 -41,4 381,7 261,8 446,8 مداخيل المساهمات -

 160,6 -49,4 865 331,9 656,5 التخصيص والهبات ومداخيل األمالك المصادرة -

 10,6 12,5 26.415,0 23.891,4 21.245,2 موارد ذاتية وهبات

 

 

ماليين دينار.  7.216,1لتبلغ  7102نة ٪ في س2,6، فقد ارتفعت بـ بالمقابيض غير الجبائيةوفيما يتعلق 

قد سجلت مقابيض متأتية من التفويت إلى مشغلي الهاتف في رخصة  7102وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 مليون دينار.  620,6الهاتف الجوال من الجيل الرابع وذلك بمبلغ قدره 

ان األتاوة على مرور أنبوب الغاز وتأتى ارتفاع المقابيض غير الجبائية باألساس من ازدياد المداخيل بعنو

العابر للقارات وذلك على الرغم من تقلص المداخيل المرتبطة بالمساهمات والتخصيص والهبات. وفي 

ماليين دينار، وفقا  211,5مداخيل بعنوان تسويق المحروقات بمبلغ قدره  7102جانب آخر، سجلت سنة 

 . 7105سنة العتماد مبدأ الفصل بين هذه العمليات وذلك منذ 

٪، نتيجة بالخصوص 3,6، تشير التوقعات إلى ازدياد المقابيض غير الجبائية بـ 7103وبالنسبة لسنة 

لالنتعاشة الهامة للمداخيل المتأتية من الهبات واألمالك المصادرة، فضال عن المساهمات وذلك رغم 

 التقلص المنتظر لمداخيل النفط والغاز. 

 موارد االقتراض 2-2-1-2

ازدياد حاجيات الدولة بنسق أسرع من المقابيض الذاتية إلى لجوء السلطات العمومية للتداين في سنة  أدى

٪ 73,1بشكل أكثر وضوحا من العام السابق. وبالفعل، سجلت موارد االقتراض والخزينة زيادة بـ  7102

 مليون دينار.  01.111لتبلغ 
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٪ 15,1تكثيف اللجوء لموارد االقتراض الخارجية بواقع وأمام تفاقم عجز الميزانية، اضطرت الخزينة إلى 

٪. وفعال، بلغ اللجوء باألساس للسحوبات من موارد خارجية 61,1مقابل تراجع التمويل الداخلي بـ 

مليون دينار تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، ويوافق المبلغ  6.623,1مليون دينار، منها  2.611,2

مليون دينار مختلف البرامج متعددة األطراف لدعم الميزانية والمبرمة سواء مع  7.156,2المتبقي أي 

صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو االتحاد األوروبي. أما بالنسبة للتداين في السوق الداخلية، فقد تكون 

 ٪. 15,6من رقاع الخزينة القابلة للتنظير بواقع 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                          الخزينة و : موارد االقتراض 11-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 13,0 -49,9 2.200,0 1.946,8 3.888,7 االقتراض الداخلي -

  43,9 16,6 50 89,2 76,5 أسبوعا 57رقاع الخزينة لـ- 

 15,7 -51,2 2.150,0 1.857,6 3.807,5 ة القابلة للتنظير وغير القابلة للتنظيررقاع الخزين 

 0 0 4,7 قروض أخرى   

 -12,0 95,3 7.336,0 8.337,6 4.268,3 االقتراض الخارجي -

 11,4 119,9 6.589,8 7.433,6 3.380,1 ات على القروض لفائدة الميزانيةبسحو- 

 4,0 4,3 646,2 673 645,5  قروض خارجية موظفة- 

 56,7 -4,8 100 231 242,7 قروض خارجية معاد إقراضها للمؤسسات العمومية- 

 -7,3 26,1 9.536,0 10.284,4 8.157,0 موارد االقتراض

 -100,0 -225,5 0 114,6 -91,3 موارد الخزينة

 -8,3 28,9 9.536,0 10.399,0 8.065,7 المجموع

 المصدر : وزارة المالية
 

 

 

 نفقات ميزانية الدولة 2-2-2

٪ في العام السابق وذلك 1,0٪ مقابل 02ازديادا بـ  7102سجلت النفقات العمومية الجملية للدولة في سنة 

باألساس نتيجة تواصل ارتفاع نفقات التصرف وخاصة تلك بعنوان األجور والدعم، فضال عن نمو النفقات 

 المرتبطة بفوائد الدين. 

 عتبار خدمة الدينالنفقات دون ا 2-2-2-1

مليون  72.732,2٪ في العام السابق لتبلغ 3,6٪ مقابل 01,7زيادة بـ  النفقات دون اعتبار خدمة الدينعرفت 

دينار. ويعزى هذا التطور إلى االرتفاع الملحوظ لنفقات الدعم التي توقف مسارها التنازلي المسجل في سنة 

٪( لكان هذا التطور 51,3-القروض الصافية للخزينة ) مليون دينار. ولوال تراجع 1.617,7لتبلغ  7102

 أكثر أهمية. 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                          : النفقات دون اعتبار خدمة الدين 12-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 3,3 16,3 22.136,0 21.432,0 18.420,4 نفقات التصرف

      منها :

 2,8 9,0 14.751,0 14.352,0 13.163,9 المرتبات واألجور

 0,8 58,0 3.520,0 3.492,2 2.210,7 الدعم

 5,1 -5,5 1.570,0 1.494,0 1.580,7 المواد األساسية -

 -3,2 686,8 1.500,0 1.550,0 197 المحروقات -

 0,4 3,5 450 448,2 433 النقل -

 0,2 5,7 5.743,0 5.729,6 5.421,6 نفقات التجهيز

      منها :

 5,6 -8,1 2.713,8 2.570,3 2.795,9 االستثمارات المباشرة

 -10,6 32,0 1.632,6 1.826,8 1.384,4 التمويل العمومي

 -20,0 -53,8 100 125 270,7 قروض صافية للخزينة

 2,5 13,2 27.979,0 27.286,6 24.112,7 المجموع

 المصدر : وزارة المالية

 

وبالنظر إلى الجانب التوظيفي، تظل نفقات الدولة دون اعتبار خدمة الدين متسمة بهيمنة نفقات التصرف التي 

٪ من الميزانية الجملية وهو ما من شأنه أن يزاحم نفقات التجهيز المرتبطة مباشرة بجهود االستثمار 27,5تمثل 

طن الشغل. وتعيق سياسة الميزانية المذكورة االنتعاش االقتصادي وذلك على حساب وبالتالي بإحداث موا

٪ من 02,0حيث أن نفقات التجهيز والقروض للخزينة ال تمثل سوى  الجانب االجتماعي الذي ال يزال مهيمنا

  الميزانية الجملية. 

ة بالدعم وكتلة األجور، فسجلت تدعمت بارتفاع كل من األعباء المرتبط، فقد بنفقات التصرففيما يتعلق و

 مليون دينار.  70.617٪ لتبلغ 02,1بالتالي ازديادا بـ 

وارتفعت النفقات المتعلقة بالمرتبات واألجور والتي تمثل الحصة األهم من نفقات التصرف وحتى من النفقات 

د المتخذ في موفى سنة وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراء الجدي. 7102٪ في سنة 01,2٪ مقابل 1الجملية، بنسبة 

والمتعلق بالمغادرة االختيارية لألعوان العموميين لم يحقق بعد النتائج المرتقبة. وعلى هذا األساس، فإن  7102

ارتفاع النفقات الذي لم يقترن بتوسع في الموارد، قد أثر سلبا على نفقات االستثمار من خالل أثر المزاحمة بما 

ومواطن الشغل. ومن هذا المنطلق، ازدادت الضغوط المسلطة على المالية  أدى إلى تباطؤ إحداث الثروات

العمومية مع احتداد االختالالت على مستوى الميزانية وتصاعد التضخم وذلك في ظل سياق من 

 الضعيفة.  اإلنتاجية
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طور باألساس مليون دينار. ويعود هذا الت 1.617,7٪ لتبلغ 53أما بخصوص نفقات الدعم، فقد عرفت ارتفاعا بـ 

إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية فضال عن انخفاض سعر صرف الدينار بالتزامن مع ضعف اإلنتاج 

 وازدياد االستهالك. 

، فإنها تشير إلى ارتفاع نفقات التصرف بنسق أقل سرعة مما تم تسجيله في سنة 7103وبالنسبة للتوقعات لسنة 

٪( 53٪ مقابل 1,3جة التخفيف المنتظر للنفقات المخصصة للدعم )٪ وذلك بالخصوص نتي1,1، أي 7102

 ٪(. 1٪ مقابل 7,3وتلك المتعلقة بالمرتبات واألجور )

مليون دينار. بيد أن هذا المستوى يظل  5.271,2٪ لتبلغ 5,2سجلت ارتفاعا بـ ، فقد فقات التجهيزبن يتعلقوفيما 

٪ فقط من النفقات الجملية 02,2دينار( حيث أنه ال يمثل سوى  ماليين 2.001أدنى بكثير من التقديرات األولية )

 ٪ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.10,2و

 ٪( ليبلغ 1,7، من المنتظر أن يعرف المبلغ المخصص لنفقات التجهيز شبه ركود )7103وبالنسبة لسنة 

 ٪ من االستثمار الجملي. 11,1مليون دينار أو  5.261

 خدمة الدين 2-2-2-2

، أي 7102ماليين دينار خالل سنة  2.111,3بلغت النفقات بعنوان تسديد الدين العمومي، أصال وفوائدا، 

. وقد نتج هذا التطور عن االزدياد الكبير لخدمة الدين 7102في سنة ٪ 07,2٪ مقابل 16,2بارتفاع قدره 

تراجع تسديد الدين  ٪ للفوائد( مقابل77,1٪ بالنسبة لألصل و020,2٪ )أي 011,2الخارجي وقدره 

 ٪. 71,6الداخلي بـ 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                           خدمة الدين : 13-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 43,8 -20,4 3.428,0 2.383,9 2.995,1 الدين الداخلي

 67,5 -38,3 1.891,0 1.128,7 1.829,8 األصل

 22,5 7,7 1.537,0 1.255,2 1.165,3 الفوائد

 -1,6 109,7 4.544,0 4.619,9 2.203,1 الدين الخارجي

 -8,9 161,6 3.294,0 3.615,9 1.382,0 األصل

 24,5 22,3 1.250,0 1.004,0 821,1 الفوائد

 13,8 34,7 7.972,0 7.003,8 5.198,2 المجموع

 9,3 47,7 5.185,0 4.744,6 3.211,8 األصل

 23,4 13,7 2.787,0 2.259,2 1.986,4 الفوائد

 المصدر : وزارة المالية
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٪ متعلقة 52مليون دينار، منها  2.127، ستبلغ الدفوعات المتوقعة بعنوان خدمة الدين 2112وفيما يتعلق بسنة 

 بالدين الخارجي. 

 ة وتطور قائم الدين العموميتمويل عجز الميزاني 2-2-3

الجملية دون اعتبار خدمة الدين والموارد الذاتية، بلغ العجز األولي دون اعتبار  نفقاتال لتوسع الفارق بينتبعا 

٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1,3مليون دينار أو  1.272,0مستوى  7102التخصيص والهبات في سنة 

 في العام السابق.  ٪1,1مليون دينار أو  1.576حوالي 

 مليون دينار ليبلغ  625,1وقد نتج عن ذلك تفاقم عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات بـ 

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. 2,0مليون دينار أو  5.132,1

٪ 05,2وبهدف تغطية هذا العجز، تمحور عمل السلطات العمومية حول خطة تمويل تم تأمينها بواقع 

٪ بقروض خارجية. 23,1٪ بمداخيل الخوصصة والهبات وبـ 5,5ذات مصدر داخلي وبنسبة بقروض 

٪ من 21,1مليون دينار أو  23.121,3٪ ليبلغ 70,2وعلى هذا األساس، ارتفع قائم الدين العمومي بـ 

 إجمالي الناتج المحلي. 

 

 

 لدنانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين ا                     : تمويل عجز الميزانية  14-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 -66,9 -52,6 309,1 932,7 1.967,6 التمويل الداخلي الصافي

 13,0 -49,9 2.200,0 1.946,8 3.888,7 قروض داخلية )+(

 67,5 -38,3 -1.890,9 -1.128,7 -1.829,8 (-تسديدات )

  -225,5 0 114,6 -91,3 الخزينة )+(موارد 

 -14,4 63,6 4.042,0 4.721,7 2.886,3 التمويل الخارجي الصافي

 -12,0 95,3 7.336,0 8.337,6 4.268,3 قروض خارجية )+(

 -8,9 161,6 3.294,0 3.615,9 1.382,0 (-تسديدات )

 160,6 -49,4 865 331,9 656,5 تخصيص وهبات ومداخيل األمالك المصادرة

 المصدر : وزارة المالية

 

 

وتظهر تركيبة قائم الدين ازدياد حصة الدين الخارجي على حساب الدين الداخلي. وتجدر اإلشارة إلى أن 

٪، فيما لم تغط حصتا الدوالر واليان على 62,6الدين الخارجي يظل متسما بغلبة حصة األورو التي تمثل 

 افق الحصة المتبقية مختلف عمالت الدفع األخرى. ٪ من المجموع. وتو00,7٪ و73,1التوالي سوى 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة معايرة(                                                                               : قائم الدين العمومي 12-2جدول عدد 

 المسمى

2112 2112 2112 

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 موعالمج

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 المجموع

 29,3 22.325,0 31,3 21.288,7 34,9 19.508,0 الدين الداخلي

  20,9  21,9  21,6 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 70,7 53.840,0 68,7 46.785,1 65,1 36.413,8 الدين الخارجي

  50,5  48,0  40,3 لمحليبـ ٪ من إجمالي الناتج ا

 100 76.165,0 100 68.073,8 100 55.921,8 المجموع

  71,4  69,9  61,9 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 المصدر : وزارة المالية

 

 

٪ من 6,1تشير التقديرات إلى عجز ميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات قدره  ،2112وبالنسبة لسنة 

ي وهي نسبة تظل مرتفعة على الرغم من بعض التراجع بالمقارنة مع العام السابق. إجمالي الناتج المحل

نقطة مائوية لترتفع بين سنة  0,5ونتيجة لذلك، من المنتظر أن تعرف نسبة التداين العمومي زيادة بـ 

مليون دينار، منها  22.025٪ من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يوافق 20,6٪ إلى 21,1وأخرى من 

 ٪ ستكون من مصدر خارجي.  21,2الي حو

 

        التداين الكلي 2-2

مثل فتور النمو االقتصادي وتفاقم العجز المزدوج وارتفاع التضخم جملة من العوامل التي اتسم بها المشهد 

رة الموارد ند. وعلى هذا األساس، شجع شح السيولة المصرفية و7102االقتصادي الكلي بشدة خالل سنة 

الداخلي أو الخارجي. ونتيجة لذلك،  ءلتمويل وخاصة العمومي، على اللجوء المتزايد للتداين، سواالمتاحة ل

التداين الكليسجل 
0
 . 7102٪ في سنة 02إلى  7102٪ في سنة 01,3تسارعا، حيث ارتفع من  

ة األخرى وقد تمت مالحظة نطاق هذه الزيادة، سواء على مستوى تداين الدولة أو تداين العناصر االقتصادي

٪، 07,2٪ و71,5٪ إلى 01,3٪ و03,5غير المالية، حيث ارتفع نسق التطور لكليهما بين سنة وأخرى من 

 على التوالي. 

 

                                                           
يشمل التداين الكلي، بصفته مكونة واسعة للتمويل، جميع القروض )قروض تقليدية أو إصدارات في األسواق النقدية و/أو الرقاعية(  0

من قبل العناصر االقتصادية غير المالية المقيمة، بما في ذلك الدولة، سواء لدى مقيمين أو غير مقيمين، باستثناء التمويالت المتحصل عليها 

 عبر إصدار سندات رأس المال أو تعزيز األمول الذاتية.
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 (بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)                                التداين الكلي                تطور:  12-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 ٪(التغيرات )بـ 

2211 

2114 

2211 

2112 

2211 

2112 

 13,1 11,0 7,8 101.159 89.430  80.584 التداين الداخلي

 14,0 15,8 14,3 23.442 20.557 17.755 الدولة -

 12,8 9,6 6,1 77.717 68.873 62.829 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 13,6 11,3 8,6 97.566 85.887  77.157 من الجهاز المالي 

 16,4 18,6 20,7 19.939 17.127 14.435   الدولة -

 12,9 9,6 6,2 77.627 68.760 62.722 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى -

 1,4 3,4 -7,6  3.593 3.543 3.427 من أسواق رؤوس األموال 

 2,1 3,3 -7,2 3.503 3.430  3.320 الدولة -

 -20,5 5,6 -18,9 90 113  107 غير المالية صر االقتصادية األخرىالعنا -

 -34,8 9,5 -55,3  15 23  21 السوق النقدية* 

 - - - 0 0 0 الدولة  -

 -34,8 9,5 -55,3 15 23 21 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى -

 1,6 3,3 -7,0 3.578  3.520  3.406 السوق الرقاعية* 

 2,1 3,3 -7,2 3.503 3.430 3.320 الدولة -

 -16,9 4,7 1,2 75 90 86 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 25,0 19,9 14,9 54.592 43.678 36.423 التداين الخارجي

 29,4 20,2 19,4 42.578 32.905 27.375 * الدولة -

 11,5 19,1 3,0 12.014 10.773 9.048 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 17,0 13,8 9,9 155.751 133.108 117.007 التداين الكلي

 23,5 18,5 17,4 66.020 53.462 45.130 ** الدولة -

 12,7 10,8 5,7 89.731 79.646 71.877 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 مية واالستثمار والتعاون الدولي. التن المصادر : البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ووزارة

 مقيمين.الالتداين الخارجي للدولة بما في ذلك االكتتابات في رقاع الخزينة من قبل غير  (*)

 .والمستخدمة من قبل الخزينة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتها لدى البنك المركزي التونسي في موفى الفترة مخزوناتال (**)

 

المتأتي من مصدر خارجي يزداد حيث ارتفعت حصته من المجموع من  التداين آخر، ما انفكوفي جانب 

وذلك على حساب التمويل في األسواق الداخلية الذي أصبح  7102٪ في سنة 15إلى  7100٪ في سنة 71

همية في ادي غير المالي األكثر أصأكثر ندرة. وقد شمل هذا المسار التصاعدي الدولة بصفتها العنصر االقت

 تعبئة الموارد. 

 التداين الداخلي 2-2-1

( ازدياد تمويل العناصر 7102٪ في سنة 00٪ مقابل 01,0) 7102يعكس تسارع التداين الداخلي في سنة 

الداخلي في أسواق  ٪(، فيما سجل التداين00,1٪ مقابل 01,2االقتصادية غير المالية لدى الجهاز المالي )

 ٪(. 1,6٪ مقابل 0,6رؤوس األموال تباطؤا )

وبالفعل، ازداد التداين الداخلي للعناصر االقتصادية غير المالية لدى الجهاز المالي خالل الفترة قيد الدرس 

ويعكس هذا التطور باألساس ارتفاع قائم محفظة اإلسقاط لدى  .٪ في العام السابق1,2٪ مقابل 07,1بـ 
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ات المجمدة وعمليات التصحيح الشكلي المنجزة عادة من المستحقوالبنوك، تليه الحسابات الجارية المدينة 

 قبل البنوك في موفى السنة. 

 7102٪ في سنة 71,5أما بالنسبة لتمويل نفس هذه العناصر في أسواق رؤوس األموال، فقد انخفض بـ 

. ويعود هذا التراجع الهام باألساس إلى االنخفاض المتواصل 7102٪ في سنة 5,2مقابل ارتفاع بـ 

٪( والتي أصبحت تشمل مبالغ 1,5٪ مقابل +16,3-تمويالت ما بين المؤسسات في السوق النقدية )لل

 ضعيفة وكذلك إلى غياب إصدارات القروض الرقاعية المنجزة من قبل الشركات الخاصة. 

ا في أسواق رؤوس األموال، تباطؤ وأوفي المقابل، سجل التمويل الداخلي للدولة سواء لدى الجهاز المالي 

( وذلك نتيجة التأثير المتزامن لتراجع تداينها 7102٪ في سنة 05,3٪ مقابل 06خالل السنة قيد الدرس )

٪( وهو ما 1,1٪ مقابل 7,0٪( واللجوء األقل أهمية للسوق المالية )03,2٪ مقابل 02,6لدى البنوك )

تلك المسجلة في مقارنة ب 7102يعكس ضعف كل من إصدارات وتسديدات رقاع الخزينة في موفى سنة 

 قيد الدرس مبلغا قدره  السنة . وبالفعل، شملت اإلصدارات المنجزة بهذا العنوان خالل7102سنة 

مليون دينار  0.011مليون دينار، أي بحجم اكتتابات صافية يساوي  301مليون دينار وتسديدات بـ  0.157

 على التوالي في العام السابق.  ار دينمليون  7.723مليون دينار و 0.202مليون دينار و 1.336مقابل 

 

 التمويل مصدر: تطور التداين الداخلي حسب  4-2رسم بياني عدد  التمويل صيغةحسب  تطور التداين الكلي:  3-2رسم بياني عدد 

  
 

 

ووفقا للتوجهات السائدة خالل السنوات األخيرة، يظهر تحليل التداين الداخلي حسب مصدر التمويل هيمنة 

 فال ،٪. أما بالنسبة للتمويل عبر أسواق رؤوس األموال12از المالي مع حصة من المجموع تفوق الجه

٪ وذلك بالخصوص جراء غياب العمق وصغر حجم هذه األسواق باإلضافة 6يزال ضعيفا حيث لم يتجاوز 

 إلى متطلبات وشروط النفاذ التي تعد صارمة للغاية. 
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 التداين الخارجي 2-2-2

بدفع من تداين الدولة  ،٪ في العام السابق(01,1٪ مقابل 75تسارعا ) 7102الخارجي في سنة التداين  عرف

٪. وفي المقابل، شهدت العناصر 71,6إلى  7102٪ في سنة 71,7الذي سجل ازديادا حيث ارتفع من 

 ٪(. 01,0٪ مقابل 00,5االقتصادية األخرى غير المالية تباطؤا لتداينها الخارجي )

تغطية الحجم الهام للتسديدات بعنوان الدين الخارجي العمومي إلى حد  كبير من خالل تعبئة  وبالفعل، تمت

مليون أورو  351ر في السوق المالية وقيمته حوالي دموارد خارجية وخاصة القرض الرقاعي المص

ممدد مليار دوالر أمريكي وتحصيل القسط الثاني من تسهيل القرض ال 0والتوظيف الخاص القطري بقيمة 

مليون دينار والقرض المسند من قبل البنك الدولي بحوالي  223الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي وقدره 

 مليون أورو.  652

 

 تطور التداين الخارجي حسب العناصر االقتصادية:  5-2رسم بياني عدد 

 

 

ينة القابلة للتنظير. وتجدر غير المقيمين في رقاع الخز تسجيل اكتتابات من قبل 7102خالل سنة لم يتم و

اإلشارة إلى أن النسبة القصوى لرقاع الخزينة القابلة للتنظير التي يمكن لألجانب و/أو غير المقيمين 

 بي لإلصدارات نصف السنوية. ي٪ من الحجم الجملي التقر71االكتتاب فيها تبلغ 

العجز الجاري الذي عرف مزيدا من  وفي جانب آخر، تم استخدام الموارد المذكورة أعاله باألساس لتمويل

٪ في العام السابق. وعلى هذا األساس، أقفل 3,3الناتج المحلي مقابل ٪ من إجمالي 01,7التفاقم ليبلغ 

يوما  11مليون دينار أو ما يعادل  07.335في مستوى  7102صافي الموجودات من العملة األجنبية سنة 

 . 7102يوما على التوالي في سنة  007مليون دينار و 07.115من التوريد مقابل 
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 الت داين الخارجي   العناصر االقتصادي ة األخرى غير المالي ة الد ولة  
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وفيما يتعلق بالتداين الخارجي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية، فقد ارتفع بشكل معتدل في سنة 

تمثل العناصر االقتصادية لدولة، ت. ودون اعتبار ا7102٪ في سنة 01,0٪ مقابل 00,5أي بنسبة  7102

الشركة التونسية للكهرباء والغاز" "ارجي، باألساس، في غير المالية التي لجأت إلى التمويل الخ

 و"المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية" وشركة "تونس للطرقات السيارة". 

 أهم مؤشرات التمويل 2-2-3

 مسارها 7102في سنة  األسعار الجاريةبت نسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي واصل

. ويعكس هذا 7102٪ في سنة 063,7٪ مقابل 020,0نقطة مائوية لتبلغ  07,1ـ حيث ارتفعت ب التصاعدي

عا بين سنة وأخرى، من فن ارتيالتطور الزيادة المتزامنة لنسبتي التداين، سواء الداخلي أو الخارجي واللذ

 ٪ على التوالي. 52,6٪ و016,2٪ إلى 63,2٪ و11,2

٪ في 55,6، من خالل بلوغها مستوى خل الوطني المتاحنسبة التداين الخارجي قياسا بإجمالي الدوارتفت 

نسق أكثر سرعة بكثير بتطور التداين الخارجي  عنحيث نتج ذلك  مائويةنقاط  2,2، بـ 7102موفى سنة 

 مالي الدخل الوطني المتاح بحساب األسعار الجارية. جمن إ

ح للدولة هامشا للتحرك عند ومع ذلك، يظل مستوى هذه النسبة في نطاق قابل لالستمرار وهو ما يتي

 . 7103االقتضاء قصد اللجوء للتداين الخارجي لتمويل عجز الميزانية بعنوان سنة 

 

 )بالنسبة المائوية ما عدا إشارة مغايرة(                            : تطور أهم مؤشرات التمويل     17-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسّمى

 161,1 148,2 138,2 الناتج المحلي باألسعار الجارية ليإجما/ التداين الكلي 

 68,3 59,5 53,3 * الدولة

 92,8 88,7 84,9 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 104,7 99,6 95,2 الناتج المحلي إجمالي /التداين الداخلي 

 24,3 22,9 21,0 * الدولة

 80,4 76,7 74,2 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 56,4 48,6 43,0 الناتج المحلي إجمالي/ التداين الخارجي 

 44,0 36,6 32,3 * الدولة

 12,4 12,0 10,7 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 23,2 23,0 22,0 التداين الداخلي /التداين الداخلي للدولة 

 76,8 77,0 78,0 التداين الداخلي /مالية التداين الداخلي للعناصر االقتصادية األخرى غير ال

 55,4 47,7 42,2 إجمالي الدخل الوطني المتاح /التداين الخارجي 

 96.660 89.804 84.648 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بماليين الدنانير(

 98.557 91.480 86.296 إجمالي الدخل الوطني المتاح باألسعار الجارية )بماليين الدنانير(
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 المدفوعات الخارجية:  الثالث الباب

 

  ميزان المدفوعات 3-1

التعرض لمختلف الضغوط الناجمة  في 7105سنة  في للبالد التونسية المدفوعات الخارجية استمرت

. كما أضر المستوى 7100بالخصوص عن فتور النمو االقتصادي الذي يعاني الستعادة نسقه لما قبل سنة 

إنتاجية عوامل اإلنتاج بالقدرة التنافسية للبالد وذلك عالوة عن عدم استقرار  وتراجع لالستثمار الضعيف

 المناخ االجتماعي الذي أثر بشكل ملحوظ على أداء صادرات قطاعات الصناعات االستخراجية.

وفي هذا السياق االقتصادي واالجتماعي المتردي، استمر عجز الحساب الجاري المرتفع أصال في التدهور 

٪ من إجمالي الناتج المحلي حيث تأثر بتواصل تفاقم العجز التجاري الذي 0197مليارات دينار أو  999ليبلغ 

. ويعزى هذا 7101مليار دينار، أي بتوسع ملحوظ بالمقارنة مع سنة  0791أسفر عن عجز قياسي قدره 

ال واألداء السيء االختالل إلى التأثيرات المتزامنة لتوسع عجز ميزان الطاقة الذي يبعث على االنشغ

لصادرات القطاع المنجمي، فضال عن انزالق الواردات جراء الطلب الداخلي المتماسك وخاصة من المواد 

الغذائية والمواد االستهالكية. بيد أن السير الجيد لصادرات المواد المصنعة تبعا لتدعم الطلب الخارجي 

ضل التحسن الملحوظ للوضع األمني قد مكنا من المتأتي من منطقة األورو وانتعاشة النشاط السياحي بف

يء من الضغوط المسلطة على المدفوعات الجارية. ومن جانبها، واصلت تحويالت شال ضالتخفيف بع

األموال من قبل التونسيين المقيمين بالخارج االرتفاع بنسق مرموق لتساهم بالتالي في تعزيز مستوى 

 . 7105سنة موجودات البالد من العملة األجنبية في 

 

                تطور أهم حواصل المدفوعات الخارجية:  1-3عدد  رسم بياني
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وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، مكن صافي دخول رؤوس األموال الخارجية الذي بلغ مستوى مرموقا 

وطويلة للجوء المكثف للقروض الخارجية متوسطة تبعا باألساس  7105مليارات دينار في سنة  997قدره 

بيد أن دفوقات االستثمار األجنبية المباشرة قد استمرت  .األجل، من تغطية عجز الميزان الجاري بالكامل

في البقاء في مستوى أدنى من التطلعات وذلك جراء سياق وطني غير مالئم مقترن بالتوترات الجيوسياسية 

 المتواصلة في المنطقة. 

مليون  7ع شبه متوازن )عجز بـ ضفي و 7105للمدفوعات سنة وعلى هذا األساس، أقفل الميزان العام 

 مليون دينار أي بما يعادل  07.557دينار( مع مستوى لصافي الموجودات من العملة األجنبية قدره 

 يوما من التوريد.  99

 

 نانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين الد                               : أهم حواصل ميزان المدفوعات الخارجية 1-3جدول عدد 

 2017 3112 3112 3112 3113 المسمى

 -9.870 -7.935 -7.552 -7.369 -6.302 المدفوعات الجارية

 -10,2  -8,8 -8,9 -9,1 -8,4 )بـ٪(إجمالي الناتج المحلي /العجز الجاري

 -12.841 -10.323 -9.867 -11.324 -9.635 السلع )بدون تكاليف الشحن(

 739 687 594 2.448 2.634 الخدمات

 2.232 1.701 1.721 1.507 699 التحويالت الجاريةومداخيل العوامل 

 9.177 6.329 8.132 8.739 5.002 العمليات برأس المال والعمليات المالية

 445 204 441 510 187 العمليات برأس المال

 1.804 1.215 2.203 1.862 1.850 االستثمارات األجنبية

 6.928 4.910 5.488 6.367 2.965 ارات األخرىاالستثم

 691 464 202 225 205 عمليات التعديل )صافي الدفوقات(

 -2 -1.142 782 1.595 -1.095 عاتمدفوالحاصل العام لميزان ال

 12.885 12.935 14.102 13.097 11.602 صافي الموجودات من العملة األجنبية

 93 112 128 112 106 بحساب أيام التوريد

  

 

 

 

 الميزان الجاري  3-1-1

٪ من إجمالي الناتج المحلي 0197مليون دينار أو  9.551ليبلغ  7105تدهور العجز الجاري من جديد في سنة 

الشحن(  ٪ قبل سنة وذلك جراء توسع العجز التجاري )بدون احتساب تكاليف595مليون دينار أو  5.997مقابل 

. أما بالنسبة لميزان الخدمات، فقد 7105مليار دينار في سنة  0795قدرها  مليون دينار ليبلغ ذروة 7.705بـ 

أي أدنى بكثير من  7105مليون دينار في سنة  599عرف تحسنا لكن بنسق محدود ليسفر عن فائض قدره 

. وفيما يتعلق بفائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية، فقد 7107المستويات المسجلة قبل سنة 
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 مليون دينار في  7.797مليون دينار ليبلغ  790عاد مساره التصاعدي حيث سجل ازديادا ملحوظا قدره است

 . 7105 سنة

تدهور تنسبة تغطية العجز التجاري بمجموع المقابيض السياحية ومداخيل الشغل  ظلتوفي جانب آخر،  

تدهور الوضع األمني منذ  مثلل، . وبالفع7101٪ في سنة 55مقابل  7105٪ في سنة 71لتتراجع إلى أقل من 

 أهموالذي أثر بشدة على النشاط السياحي بالتزامن مع تصاعد الواردات خالل السنوات األخيرة،  7100سنة 

 العوامل الرئيسية لهذا التراجع. 

 

العاملين بالخارج ( بالمقابيض السياحية وتحويالت التونسيينفوب/كافتطور نسبة تغطية العجز التجاري ):  3-3عدد  رسم بياني

                

 
 

، تشير تقديرات البنك المركزي التونسي إلى أنه من المنتظر أن يشهد العجز 3112وبالنسبة لكامل سنة 

ية (. وستتيسر هذه الوضع7105٪ في سنة 0197-٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 995-الجاري تخفيفا )

٪ على التوالي(. 77٪ و+71الواردات )+ نمو أكثر تدعما من بفضل نمو صادرات السلع والخدمات بنسق

لترتفع  7105في سنة  اومن المتوقع أن تسجل المقابيض السياحية، على وجه الخصوص، أداء استثنائي

٪(. وفي جانب آخر، ستواصل 71٪ وذلك على غرار الدفوقات التي سيدرها نشاط النقل )+77بأكثر من 

٪(. وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فمن 01شغل االزدياد بنسق مدعم )+المقابيض بعنوان مداخيل ال

تكثف السحوبات من أموال  بالعالقة مع 7105بالمقارنة مع سنة  التحسنالمنتظر أن يعرف مزيدا من 

. وتبعا لهذه 7105مليار دينار في سنة  00االقتراض متوسط وطويل األجل التي سيفوق مستواها 

تظر أن يبلغ صافي الموجودات من العملة األجنبية مستوى يزيد عن ثالثة أشهر التطورات، من المن

 التوريد.  من
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 الميزان التجاري  3-1-1-1

( تفاقم بنسبة فوب/كافحيث أسفر عن عجز تجاري ) 7105واصل الميزان التجاري تدهوره خالل سنة 

مليار دينار )مع  0791قدره  مشطاى ليبلغ مستو 7101مليارات دينار بالمقارنة مع سنة  9 بـ ٪ أو7995

مليار دينار(. ويعود هذا التوسع إلى نمو الواردات بنسق أعلى من  099يساوي  يمعدل عجز شهر

٪ على التوالي(. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة التغطية بنقطة مائوية واحدة 0590٪ و+0995الصادرات )+

 ٪. 1595لتتراجع إلى مستوى 

 

               (3112-3112تطور المبادالت التجارية ):  3-3عدد  رسم بياني

 
 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(            أهم مؤشرات التجارة الخارجية                           :  3-3عدد  جدول

 3112 3112 3112 3112 3113 المسمى

 34.426,6 29.145,6 27.607,2 28.406,7 27.701,2 (والتأمين الصادرات )بدون تكاليف الشحن

 18,1 5,6 -2,8 2,5 4,3 تغيرات بـ ٪ال     

 50.018,7 41.746,8 39.609,7 42.042,6 39.509,4 تأمين( الو اليف الشحنتكباحتساب الواردات )

 19,8 5,4 -5,8 6,4 3,5 تغيرات بـ ٪ال     

 15.592,1 12.601,2 12.002,5 13.635,9 11.808,2 (فوب/كافالعجز التجاري )

 16,1 14,0 14,2 16,9 15,7 بـ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 68,8 69,8 69,7 67,6 70,1 * نسبة التغطية )بـ٪(

 87,4 78,9 79,4 87,1 89,4 * نسبة االنفتاح )بـ٪(

 35,6 32,5 32,6 35,1 36,9 * نسبة جهود التصدير )بـ٪(

 51,7 46,5 46,8 52,0 52,6 * نسبة التبعية )بـ٪(

 44,6 40,8 41,0 44,5 45,4 * نسبة النفاذ )بـ٪(

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                
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لذي ارتفع عجزه بين ا الطاقة بالتدهور الحاد لميزان 7105في سنة  الميزان التجارياتسم  وفي جانب آخر،

مليون دينار أو  0.979، أي بتوسع قدره ارمليون دين 2.199ن دينار إلى ييمال 7.512سنة وأخرى من 

جز التجاري الجملي. وتعود هذه الوضعية إلى ع٪ في تفاقم ال2292٪. ليساهم على هذا األساس بواقع 2990

٪(7٪( وارتفاع الطلب من الطاقة األولية )+0195-التأثير المتزامن النخفاض الموارد من الطاقة )
1
 

خاموتصاعد األسعار العالمية للنفط ال
2

. وفي جانب مواز، ظل عجز الميزان الغذائي في مستوى مرتفع، أي 

مليون دينار وذلك على الرغم من االنتعاشة الملحوظة لمبيعات بعض المواد الغذائية، السيما خالل  0.977

 بزيت الزيتون والتمور بالنظر إلى الموسم الفالحي الجيد.  اساسأالربع األخير من السنة. ويتعلق األمر 

 

 ميزان الطاقةو الميزان الغذائي حاصليتطور :  2-3رسم بياني عدد 

 الميزان الغذائيحاصل   ميزان الطاقة حاصل 

  

 

 

، فإنه يظهر تواصل السير الجيد 7105في سنة  حسب قطاعات النشاط لصادراتاوفيما يتعلق بتوزيع 

لمتأتي من االتحاد األوروبي وكذلك ٪( تبعا لتحسن الطلب ا0597لمبيعات قطاع الصناعات المعملية )+

لمبيعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائية التي عرفت انتعاشة ملحوظة بعد التراجع المسجل في سنة 

. وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته مرة أخرى تراجعا لكنه ال يزال 7101

 . ضئيال

صادرات الصناعات الميكانيكية على وجه الخصوص  واصلتد الصناعات المعملية، فق وبخصوص قطاع

من المزايا التنافسية في هذا المجال، مسارها  على العديد توفر البالد التونسية في ظلوالكهربائية 

تحاد األوروبي ٪( تبعا بالخصوص الزدياد المبيعات نحو اإل7192)+ 7105التصاعدي في سنة 

والتي تأكدت  7101النسيج والمالبس والجلود انتعاشة منذ سنة ٪(. كما عرفت صادرات قطاع 7797)+
                                                           

1
 وفقا للمعطيات المتوفرة لدى مرصد الطاقة.  
2
 . 7101دوالر في سنة  22مقابل  7105دوالر أمريكي في سنة  7292ميل برنت بلغ معدل سعر بر 
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( وذلك عقب عدة سنوات من النشاط الفاتر. 7101٪ في سنة 599٪ مقابل +0199)+ 7105في سنة 

تنوع مجموعة المواد التابعة لها، بوسجلت كذلك صادرات قطاع الصناعات المعملية األخرى، التي اتسمت 

بالتوازي مع األداء الجيد لمبيعات كل من  افي العام السابق( وذلك أساس ٪1٪ مقابل +0790تسارعا )+

 ٪(. 9092٪( والورق والورق المقوى )+7591صناعات البالستيك )+

٪ نتيجة بالخصوص الزدياد 7199وفي جانب مواز، ارتفعت مبيعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائية بـ 

٪( الذي 0795٪( وكذلك زيت الزيتون )+0291لتمور )+٪( وا9099صادرات منتجات الصيد البحري )+

٪ بالمقارنة مع الربع األخير من سنة 2191عرفت مبيعاته توسعا ملحوظا خالل الربع األخير من السنة )+

 . 7105-7105موسم  خاللمحصول استثنائي من الزيتون  إلى ( تبعا للبوادر التي تشير7101

٪ في سنة 0599-٪ مقابل 7291لطاقة انتعاشة ملحوظة )+ومن ناحية أخرى، سجلت صادرات قطاع ا

٪، فيما عرفت مبيعات النفط الخام شبه استقرار 5590( نتيجة ارتفاع مبيعات المواد المكررة بـ 7101

٪( وذلك تبعا لتراجع اإلنتاج الوطني من النفط الخام 7997-٪(، جراء انخفاض الكميات المصدرة )799)+

(7101 ٪ بالمقارنة مع سنة01-)
0

 . 

بفعل التوترات  7100منذ سنة  متذبذباأما بالنسبة لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته والذي مازال نشاطه 

٪، شمل في المقام األول 091االجتماعية على مستوى مواقع اإلنتاج والنقل، فقد عرفت مبيعاته انخفاضا بـ 

 ٪(. 0295-الحامض الفسفوري )

كافة مجموعات المواد تسارعا لكن بنسق متفاوت. وشهدت على وجه  ، عرفتوعلى مستوى الواردات

٪( والمواد 7795٪( شمل النفط الخام )+9999الخصوص مشتريات مواد الطاقة ازديادا ملحوظا )+

٪(. وقد ضخم تصاعد األسعار الدولية لمواد الطاقة بشكل 09٪( والغاز الطبيعي )+1197المكررة )+

 ات. ملحوظ من قيمة هذه المشتري

٪( يعود إلى ازدياد مشتريات الزيوت النباتية 7790كما عرفت مشتريات المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا )+

٪(. اما بالنسبة لواردات مواد الحبوب التي تمثل قرابة ثلث المشتريات من 5199٪( والسكر )+7990)+

مستوى يظل مرتفعا على الرغم من وهو يار دينار لم 099٪ لتبلغ 297سوى بنسبة  زددالمواد الغذائية، فلم ت

 الموسم الفالحي الجيد واالستقرار النسبي ألسعار هذه المواد في السوق الدولية. 

٪ في 999٪ مقابل +7997وبخصوص مشتريات المواد األولية ونصف المصنعة، فقد سجلت تسارعا )+

مثل أغلب هذه المواد مدخالت ( تبعا لتواصل ديناميكية قطاعات الصناعات المعملية )حيث ت7101سنة 

٪ نتيجة تدعم المقتنيات 995لهذه القطاعات(. وفي جانب مواز، ارتفعت مشتريات مواد التجهيز بـ بالنسبة 

 ٪(. 597٪( واآلالت الكهربائية والميكانيكية )+9797)+ وسائل النقلمن 

                                                           
0
 وفقا للمعطيات المتوفرة لدى مرصد الطاقة.  
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ل السنوات األخيرة، فقد ازدادت أما بالنسبة لمشتريات المواد االستهالكية التي بلغت مستويات مرتفعة خال

٪( والمواد 0999النسيج والمالبس )+ منتوجات٪ نتيجة باألساس الرتفاع مشتريات كل من 0797بـ 

٪( واألجهزة الكهربائية والميكانيكية المعدة لالستهالك 190)+ الخاصة٪( والسيارات 7299الصيدلية )+

+(199  .)٪ 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                     جارية حسب النظامتطور المبادالت الت:  3-3عدد  جدول

 3112 3112 3112 3112 3113 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2311 

3112 

2311 

3112 

 الصادرات

 (والتأمين )بدون تكاليف الشحن
27.701,2 28.406,7 27.607,2 29.145,6 34.426,6 5,6 18,1 

 13,3 -12,4 8.715,4 7.689,1 8.773,1 9.586,8 10.311,6 النظام العام

 19,8 13,9 25.711,2 21.456,5 18.834,1 18.819,9 17.389,6 النظام الموجه كليا للتصدير

 الواردات

 الشحن والتأمين( تكاليف سابتحا)ب
39.509,4 42.042,6 39.609,7 41.746,8 50.018,7 5,4 19,8 

 19,7 1,9 33.905,7 28.325,5 27.794,3 30.029,0 28.174,9 لعامالنظام ا

 20,1 13,6 16.113,0 13.421,3 11.815,4 12.013,6 11.334,5 النظام الموجه كليا للتصدير

 الحاصل التجاري

(فوب/كاف)
*

 
11.808,2- 13.635,9- 12.002,5- 12.601,2- 15.592,1- 598,7- 2.990,9- 

النظام العام
*

 17.863,3- 20.442,2- 19.021,2- 20.636,4- 25.190,3- 1.615,2- 4.553,9- 

النظام الموجه كليا للتصدير
 *

 6.055,1 6.806,3 7.018,7 8.035,2 9.598,2 1.016,5 1.563,0 

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                                   التغيرات بماليين الدنانير. *

 

 

النظام في إطار  استمرار التدهور بالنسبة للميزان التجاري المبادالت التجارية حسب األنظمة ويظهر تحليل

مليار دينار تبعا الزدياد الواردات بنسق أكثر  7797مليون دينار ليبلغ  2.772بـ توسع عجزه  حيث العام

في إطار هذا  ٪ على التوالي. وقد شمل ارتفاع الصادرات0999٪ و+0995تدعما من الصادرات، أي +

٪(. 7291٪( وكذلك قطاع الطاقة )+0991قطاع الفالحة والصناعات الغذائية )+ ،بالخصوص ،النظام

ي أ، ارتفعت الصادرات والواردات بنسق متشابه تقريبا، النظام الموجه كليا للتصديروعلى مستوى 

 مليار دينار ليبلغ  097ن ٪ على التوالي. ونتيجة لذلك، تدعم الفائض التجاري بما يزيد ع7190٪ و0995

يد للصناعات المعملية التي ارتفعت مبيعاتها في إطار جمليارات دينار. ونتج هذا التطور عن األداء ال 991

 ٪. 09هذا النظام بـ 
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 الدنانير ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين                        2017خالل سنة  باألسعار الجارية والقارة تطور المبادالت التجارية:  4-3عدد  جدول

 

 القطاع

 التجارية المبادالت

 

 فالحة

وصناعات 

 غذائية

وزيوت  طاقة

 تشحيم

 مناجم

وفسفاط 

 ومشتقاته

 نسيج

ومالبس 

 وجلود

صناعات 

ميكانيكية 

 وكهربائية

 صناعات

 أخرى

 مختلفة

 المجموع

 34.426,6 3.722,5 15.954,2 7.564,7 1.411,8 2.047,4 3.726,0 الصادرات باألسعار الجارية

 18,1 15,1 20,4 16,3 -1,6 24,6 20,9 1٪بـ  التغيرات   

 4,3 4,3 5,4 0,9 -3,7 11,0 6,9 3٪بـ  التغيرات   

 50.018,7 9.394,9 21.778,4 6.139,5 839,7 6.080,3 5.785,9 الواردات باألسعار الجارية

 19,8 16,9 15,9 19,0 23,8 39,9 22,2 1٪بـ  التغيرات   

 2,6 1,8 0,5 3,4 11,7 7,7 4,8 3٪بـ  التغيرات   

 -15.592,1 -5.672,4 -5.824,2 1.425,2 572,1 -4.032,9 -2.059,9 الحاصل التجاري باألسعار الجارية

 : المعهد الوطني لإلحصاء المصدر          التغيرات باألسعار الجارية  0

 . 7101لمؤشرات األسعار للسنة األساس المحتسبة وفقا  القارةالتغيرات باألسعار  7

 

 

٪ 299والواردات قدره  للصادرات لنسبةباارتفاعا  المبادالت التجارية عرفتوبحساب األسعار القارة، 

سعار عند التوريد بنسق أكثر تسارعا . وفي جانب آخر، أدى ارتفاع األ7105٪ على التوالي في سنة 791و

٪ 9٪ على التوالي( إلى تدهور نسبة أسعار المبادالت بـ 0999٪ و+0195)+ صديرمن األسعار عند الت

٪( 0991-. وقد شمل هذا التطور أغلب القطاعات، السيما قطاعي الطاقة )7101بالمقارنة مع سنة 

 ٪(. 595-والمناجم والفسفاط ومشتقاته )

 

                          تطور مؤشري أسعار الصادرات والواردات حسب القطاع          :  2-3عدد  جدول

 القطاع

 

 

 مؤشر األسعار

فالحة 

 صناعاتو

 غذائية

طاقة وزيوت 

 تشحيم

 مناجم

وفسفاط 

 ومشتقاته

نسيج 

ومالبس 

 وجلود

صناعات 

ميكانيكية 

 وكهربائية

صناعات 

أخرى 

 مختلفة

 المجموع

        *مؤشر األسعار عند التصدير

2016 147,4 110,2 120,6 127,9 140,7 136,0 134,6 

2017 166,7 123,7 123,3 147,4 160,7 150,1 152,5 

 13,3 10,4 14,2 15,3 2,2 12,2 13,0 (05/01التطور بـ٪ )

               *مؤشر األسعار عند التوريد

2016 123,3 120,8 124,9 130,6 125,9 121,2 124,7 

2017 143,7 157,0 138,4 150,4 145,2 139,1 145,6 

 16,8 14,8 15,3 15,2 10,8 29,9 16,6 (05/01التطور بـ٪ )

               *نسب أسعار المبادالت

2016 119,6 91,2 96,6 97,9 111,7 112,2 108,0 

2017 116,0 78,8 89,1 98,0 110,7 107,9 104,7 

 -3,0 -3,8 -0,9 0,1 -7,8 -13,6 -3,0 (05/01التطور بـ٪ )

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                     . 7101ألساس * تحتسب مؤشرات األسعار وفقا للسنة ا
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لتقلبات كل من سعر  يللتأثير السلب 7105عجز المبادالت التجارية في سنة ض يد آخر، تعر  عوعلى ص

  محدودا للغاية.  إليجابيا اق الدولية، فيما كان تأثير الكمياتسوصرف الدينار واألسعار في األ

الناجم عن انخفاض سعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت  يالسلب الصافي الصرف بتأثير فيما يتعلقف

األجنبية )األورو والدوالر األمريكي(
0

مليون دينار. وبالفعل، تضخمت فاتورة  0.505- بـ ، فقد تم تقييمه

اليين دينار( م 7.117حيث شمل ذلك المواد األولية ونصف المصنعة )+ ،مليون دينار 7.917الواردات بـ 

مليون دينار(. وبالنسبة للصادرات،  0.775مليون دينار( ومواد التجهيز )+ 0.779والمواد االستهالكية )+

مليون دينار حيث تعلق الجزء األهم منه بالصناعات  2.027بما قيمته  إيجابياكان تأثير الصرف 

 مليون دينار(.  971س والجلود )+مليون دينار( والنسيج والمالب 0.952الميكانيكية والكهربائية )+

مليون دينار نتيجة  0.919- بـ تم تقييم تأثيره الصافي على المبادالت التجارية، سعرتأثير الوبخصوص 

 مليون دينار( تبعا الرتفاع أسعار مواد الطاقة  0.725لتضخم مستوى الواردات )+ التأثير المشترك

مليون  077مليون دينار( وانخفاض قيمة الصادرات بـ  050مليون دينار( والمواد الفالحية )+ 505)+

 مليون دينار(.  092-دينار بدفع خاصة من تلك المتعلقة بالصناعات االستخراجية )

مليون دينار فقط وهي نتيجة تستوجب دراسة  097، فقد بلغ يجابي للكمياتاإلأما بالنسبة للتأثير الصافي 

م تاالقتصاد التونسي. وبالفعل، عرف حجم الصادرات ارتفاعا  تقطاعاللعوامل القدرة التنافسية  معمقة

 مليون دينار وذلك بدفع من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية  0.775يمه في مستوى يتق

مليون دينار(. وبالنسبة لحجم الواردات، فقد  709مليون دينار( وقطاع الصناعات الغذائية )+ 505)+

مليون دينار( والمشتريات  999نار تبعا الزدياد مشتريات مواد الطاقة )+مليون دي 0.119تضخم بـ 

 مليون دينار(.  775الفالحية والغذائية )+

 ميزان الخدمات  3-1-1-3

٪ قبل سنة( حيث 0795٪ مقابل +591)+ 7105التطور بشكل إيجابي في سنة ميزان الخدمات  واصل

ار فطور باألساس إلى تحسن فائض ميزان األستا الويعود هذ .مليون دينار 599أسفر عن فائض قدره 

 ز. وفي المقابل، أفر7101 ةعقب التراجع الملحوظ المسجل في سنبفضل انتعاشة المقابيض السياحية 

االزدياد الملحوظ للنفقات من ٪( حيث تضرر أساسا 77-عرف مزيدا من التفاقم ) اميزان النقل عجز

 زان الخدمات األخرى، فقد ارتفع فائضه يلع. أما بالنسبة لمبعنوان الشحن في ظل تضخم واردات الس

 ٪(. 9292)+ 7101بعد أن عرف نموا هاما في سنة  7105٪ في سنة 595بـ 

                                                           
 للمعدل السنوي لسعر الصرف ما بين البنوك. 7105/7101على التوالي بحساب التغير ٪0099-٪ و0795-  0
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مليون دينار  0.797حيث أسفر عن فائض قدره  7105التحسن في سنة  ميزان األسفاروبالفعل، واصل 

٪ وذلك على الرغم من 0599دياد المقابيض بـ مليون دينار في العام السابق، في ظل از 0.125مقابل 

 ٪. 0995ارتفاع النفقات بـ 

٪ من مقابيض األسفار، مسارها 91سياحي والتي تمثل قرابة لواستعادت التدفقات التي يدرها القطاع ا

وذلك بفضل  7101٪(، بعد أن عرفت انخفاضا في سنة 0999التصاعدي حيث سجلت نموا ملحوظا )+

لوضع األمني في البالد. وعلى هذا األساس، بلغت المقابيض السياحية ذروة قدرها لالتحسن الملموس 

(. وبدون اعتبار تأثير 7101مليون دينار في سنة  7.959)مقابل  7105مليون دينار في سنة  7.590

٪ فقط وهو ما يشير إلى حدة انخفاض سعر صرف الدينار 295الصرف، تكون هذه التدفقات قد ارتفعت بـ 

 . تسويةل أهم العمالت األجنبية للمقاب

٪(، حيث ازدادت بين سنة وأخرى 7199وفيما يتعلق بوفود غير المقيمين، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ )+

٪ من بلدان مغاربية. ومن جانبها، سجلت وفود 1591، منهم ماليين 795ماليين شخص إلى  297ن م

فع قيود السفر بالنسبة لبعض البلدان األوروبية رفضل ٪( حيث تدعمت ب71األوروبيين ارتفاعا ملحوظا )+

٪ 21نحو الوجهة التونسية. وعرفت على وجه الخصوص وفود الفرنسيين واأللمان انتعاشة هامة )+

٪ بين 0599٪ قبل سنة(، فيما تراجعت وفود الروس بـ 2199-٪ و0799-٪ على التوالي مقابل 2197و+

 . 7101تسمت به سنة سنة وأخرى وذلك عقب التدفق المكثف الذي ا

. وعرفت 7105مليون وحدة في سنة  0795٪ لتبلغ 7990وفي جانب مواز، ارتفعت بيتات غير المقيمين بـ 

على وجه الخصوص بيتات األوروبيين التي تمثل قرابة ثالثة أرباع البيتات الجملية تسارعا لنسق نموها 

هذه النتيجة تحجب التطورات المتباينة (. بيد أن 7101٪ في سنة 07مقابل + 7105٪ في سنة 0997)+

٪ 9790٪ و2790٪ و5992مان واإليطاليين بـ لحسب الجنسيات. وبالفعل، ارتفعت بيتات الفرنسيين واأل

 ٪ على التوالي. 599٪ و0195على التوالي، فيما تراجعت بيتات الروس واألنجليز بـ 

يستعيد عافيته، بعد عامين من  7105في سنة تجدر اإلشارة إلى أن قطاع السياحة قد بدأ وفي جانب آخر، 

كما يتضح من خالل المؤشرات ذات الصلة وذلك بفضل  ،7107الهجمات اإلرهابية المرتكبة في سنة 

تجاه الوضع األمني للبالد. وعلى  اة الثقة من قبل المسافرين األجانب الذين أصبحوا أكثر اطمئنانداستعا

لسياح )الصين وروسيا...( لق المدرة اويجية قصد التنويع من األسوصعيد آخر، ساهم تكثيف الحمالت التر

لعالج بالمياه المعدنية وتثمين المتاحف والمواقع اوتطوير منتوجات سياحية أخرى )بيئية وثقافية و

 األثرية...( في تعزيز النشاط السياحي. 

لسماء المفتوحة" بما يشير استكمال بروتوكول اتفاقية "ا 7105وعلى صعيد آخر، تم خالل شهر ديسمبر 

إلى انتهاء المفاوضات بين الجانبين التونسي واألوروبي. ومن شأن هذه االتفاقية أن تؤدي إلى تحسين النفاذ 
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بة لشركات الطيران وأن توفر للمسافرين ترابطا أفضل وخيارات أوسع وتعريفات سللسوق التونسية بالن

تح السماء التونسية بعدد المسافرين في اتجاه تونس وكذلك أقل سعرا. وبالفعل، من المتوقع أن يرتقي ف

 فتي المتوسط. ضبتدعم النشاط على 

 

               مؤشرات السياحيةالأهم تطور :  2-3عدد  رسم بياني

 
 

٪( 0090)+ 7105، فقد استعادت مسارها التصاعدي في سنة بالمقابيض بعنوان العالج الطبيوفيما يتعلق 

٪(. وقد تيسرت هذه النتيجة 997-) 7101ن عرفت تراجعا طفيفا في سنة أبعد  ،ون دينارملي 097لتبلغ 

ن أبالخصوص بفضل تدعم الخدمات الطبية المسداة باألساس لفائدة الليبيين وبدرجة أقل لألوروبيين. بيد 

خدمات المرتبطة هذا القطاع ال يزال يعاني من تأثير التبعية الشديدة تجاه األسواق التقليدية ومن نقص ال

ي تبهذا النشاط )الربط الجوي المباشر واالستقبال والنقل واإليواء...( وخاصة من المنافسة اإلقليمية ال

االستراتيجية،  تهأصبحت أكثرا احتدادا. وبالفعل، يتعين أن تتمحور إعادة هيكلة هذا القطاع حول ميزا

. وعالوة على ذلك، فإن تعاونا التونسي ال الطبيت الصحية وكفاءة العاملين في المجآالسيما جودة المنش

والضمان االجتماعي للبلدان األوروبية سيكون له مساهمة كبيرة في النهوض أفضل مع شركات التأمين 

 بنشاط هذا القطاع. 

٪ لتبلغ 0995ار، فقد واصلت مسارها التصاعدي حيث ارتفعت بنسبة فأما بالنسبة للنفقات المتعلقة باألس

(. وسجلت على وجه الخصوص النفقات 7101ماليين دينار في سنة  0.115ر )مقابل ايون دينمل 0.972

٪ 7797٪ مقابل +0591ماليين دينار تباطؤا طفيفا لنسق ازديادها )+ 0.015المتعلقة بالسياحة التي بلغت 

منجزة في إطار بالدراسة والتربصات وتلك بعنوان األسفار ال(. وفيما يخص النفقات المتعلقة 7101في سنة 

 مليون دينار.  779مليون دينار و 979٪ على التوالي لتبلغ 0192٪ و95مهني، فقد ازدادت بـ 
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مليون دينار حيث  909ليبلغ  7105مليون دينار في سنة  052فقد تفاقم عجزه بـ  ،ميزان النقلوبخصوص 

٪ مقابل 01زدياد المقابيض )+٪ قبل سنة( وذلك على الرغم من ا9٪ مقابل +0592تأثر بتسارع النفقات )+

 (. 7101٪ في سنة 0599

مليون دينار، بالخصوص من ازدياد قيمة أتاوة  7.919واستفادت المقابيض بعنوان النقل من خاللها بلوغها 

الغاز المحصلة من قبل الدولة التونسية بعنوان مرور أنبوبي الغاز العابرين للقارات والرابطين بين الجزائر 

. وفي جانب آخر، 7101٪( ليتأكد بالتالي استمرار االنتعاشة التي بدأت انطالقا من سنة 7595وإيطاليا )+

٪ لتبلغ 0797تدعمت المقابيض بعنوان تذاكر السفر التي تمثل قرابة نصف مجموع مقابيض النقل بـ 

ة للمقابيض وذلك بالتوازي مع ارتفاع وفود غير المقيمين. أما بالنسب 7105مليون دينار في سنة  0.079

 . 7105مليون دينار في سنة  979٪ لتبلغ 0799بعنوان الشحن، فقد ازدادت بـ 

 

     أتاوة الغازتطور :  2-3عدد  جدول

 السنة
المجموع بماليين  عينا نقدا

 بــ ٪ من المجموع بماليين الدنانير بــ ٪ من المجموع بماليين الدنانير الدنانير

3111 182 28,3 460 71,7 642 

3113 164 21,9 586 78,1 750 

3113 87 18,2 391 81,8 478 

3112 28 11,9 208 88,1 236 

3112 36 19,9 145 80,1 181 

3112 150 43,9 192 56,1 342 

3112 92 21,1 345 78,9 437 

 المصادر : البنك المركزي التونسي والشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر للبالد التونسية

 

 

 

 

 

  3112في سنة  لمداخيل بعنوان النقلا:  2-3رسم بياني عدد 
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، سجلت النفقات المتعلقة بالنقل تسارعا 7101فقط في سنة  ٪9ومن جانبها وبعد أن ارتفعت بنسبة 

. وقد تيسرت هذه النتيجة بفعل ارتفاع النفقات بعنوان 7105مليون دينار في سنة  9.757٪( لتبلغ 0592)+

 7105مليون دينار في سنة  7.251٪ لتبلغ 0995٪ من مجموع نفقات النقل بـ 5792مثل ن التي تحشلا

 وذلك بالتوازي مع ازدياد واردات السلع. وبالنسبة للدفوعات بعنوان تذاكر السفر، فقد سجلت ارتفاعا 

 . 7105في سنة  مليون دينار 052٪ لتبلغ 0190بـ 

 ضه بشكل طفيف ليرتفع بين سنة وأخرى من فقد تحسن فائميزان الخدمات األخرى، وبخصوص 

٪( بوتيرة أكثر 597ماليين دينار. ويعزى هذا التطور إلى ازدياد المقابيض )+ 511مليون دينار إلى  129

 ٪(. 197تدعما من النفقات )+

 ففيما يتعلق بالمقابيض، سجلت الدفوقات المحصلة بعنوان األشغال الكبرى والخدمات الفنية ارتفاعا طفيفا

. ويعود التباطؤ المالحظ خالل السنوات األخيرة جزئيا 7105مليون دينار في سنة  150٪( لتبلغ 295)+

ا هامة لهذا النوع من الخدمات. كما قسو 7100إلى تدهور الوضع األمني في ليبيا التي كانت تمثل قبل سنة 

في سنة  لمتأتية من الخدمات الماليةوتلك ا تدعمت المقابيض المتعلقة بالمصاريف التجارية والتجارة الدولية

مليون  211مليون دينار على التوالي إلى  097مليون دينار و 915لترتفع بين سنة وأخرى من  7105

خدمات االتصال بشكل طفيف في بصلة تمليون دينار. وفي المقابل، انخفضت الدفوقات الم 011دينار و

 (. 7101مليون دينار في سنة  755مليون دينار )مقابل  752لتتراجع إلى  7105سنة 

مليون دينار. وفي  070٪ لتبلغ 0799أما الدفوقات المحصلة بعنوان منح وأقساط التأمين، فقد ازدادت بـ 

جانب آخر، عرفت الدفوقات المحصلة بعنوان مصاريف المكاتب اإلدارية توجها نحو االرتفاع في سنة 

 (. 7101دينار في سنة  مليون 95مقابل )مليون دينار  011لتبلغ  7105

٪( 2192ا يخص المقابيض بعنوان الخدمات المعلوماتية والمعلومات، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ )+موفي

. وبالفعل، مازالت صناعة التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 7105مليون دينار في سنة  011لتبلغ 

يتعين عليها االستفادة من كافة مزاياها التنافسية واالتصاالت تمثل قطاعا واعدا بالنسبة للبالد التونسية التي 

في هذا المجال للنهوض بصادرات هذه النوعية من الخدمات. ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري 

وضع خطة لدعم ومرافقة المؤسسات التي تطمح للتدويل وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجال 

إرساء برنامج لمكافأة وتحضير الكفاءات في هذا  المهممن تكنولوجيات المعلوماتية واالتصال. كما أنه 

 الميدان بهدف الحد من هجرتهم. 

 ٪( لتبلغ 197ا بالنسبة للنفقات بعنوان الخدمات األخرى، فقد واصلت مسارها التصاعدي )+أم

 في إطار الخدمات المالية وتلك بعنوان. وعرفت النفقات المرصودة 7105مليون دينار في سنة  0.570

 مليون دينار على التوالي مقابل  229مليون دينار و 075منح وأقساط التأمين ارتفاعا طفيفا لتبلغ 
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مليون دينار قبل سنة. أما النفقات بعنوان األشغال الكبرى والخدمات الفنية، فقد  205مليون دينار و 092

وفيما يخص النفقات  .7101مليون دينار في سنة  772مقابل  7105مليون دينار في سنة  715بلغت 

المتعلقة بالمصاريف التجارية والتجارة الدولية وتلك بعنوان خدمات االتصال، فقد ارتفعت إلى مستوى 

مليون دينار  007مليون دينار و 097مقابل  7105مليون على التوالي في سنة  009ماليين دينار و 719

 في العام السابق.

 الت الجارية ميزان مداخيل العوامل والتحوي 3-1-1-3

 ارتفاعا فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية، سجل 7101تراجعا في سنة عرف بعد أن 

مليون دينار في العام السابق. وتعزى هذه االنتعاشة  0.510مقابل  7105مليون دينار في سنة  7.797 ليبلغ

ارتفاع النفقات المتعلقة بمداخيل رأس إلى ازدياد المقابيض بعنوان مداخيل الشغل وذلك على الرغم من 

 المال. 

 

               تطور أهم بنود ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية  :  2-3عدد  رسم بياني

 
 

 

بعنوان التوفير من األجور المحولة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج  مداخيل الشغل عرفتبالفعل، و

حيث  7105مليون دينار في سنة  2.752لتبلغ  7101ا بالمقارنة مع سنة تسارعا ملحوظا لنسق نموه

( وشملت على حد السواء 7101٪ فقط في سنة 097٪ )مقابل +0199ارتفعت على هذا األساس بـ 

التحويالت نقدا واإلسهامات العينية. وقد مثل ازدياد تدفقات الهجرة في السنوات األخيرة وكذلك تحسن 

 للجالية التونسية جملة من العوامل التي ساهمت في تنامي التحويالت بهذا العنوان. المؤهالت المهنية 

، فقد واصلت مسارها التصاعدي لكن بنسق أكثر تدعما من سنة بالتحويالت المنجزة نقداففيما يتعلق 

د مليون دينار. وقد تعززت الدفوقات نقدا إلى ح 9.799٪ قبل سنة( لتبلغ 792٪ مقابل +0990)+ 7101
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بدون اعتبار تأثير الصرف، فإن و .كبير بانخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل األورو والدوالر

ظلت حصتها في . ومن ناحية أخرى، 7105٪ فقط في سنة 299ل نقدا تكون قد ازدادت بـ غمداخيل الش

 ٪. 5591مجموع مداخيل الشغل تناهز 

٪( 991بدورها )+ اإلسهامات العينية٪(، ارتفعت 0195-) 7101وبعد أن عرفت تراجعا ملحوظا في سنة 

. بيد انه من الممكن أن يتوقف هذا المسار خالل الفترة القادمة تبعا 7105مليون دينار في سنة  950لتبلغ 

( والتي تضبط بيع السيارات في إطار نظام 7105لدخول أحكام قانونية جديدة حيز النفاذ )في شهر مارس 

يتالتوريد الوق
0

 شأن هذا اإلجراء دفع التحويالت المالية بشكل متزايد. . ومن 

 

 : مداخيل الشغل حسب صيغة التحويل         2-3جدول عدد 

 السنوات

 تحويالت عينية تحويالت نقدية المجموع

 بماليين الدنانير التغيرات بــ ٪ بماليين الدنانير
بــ٪ من 

 المجموع
 بماليين الدنانير

بــ٪ من 

 المجموع

2012 3.539 25,4 2.634 74,4 905 25,6 

2013 3.721 5,2 2.719 73,1 1.002 26,9 

2014 3.984 7,1 2.896 72,7 1.088 27,3 

2015 3.867 2,9- 2.863 74,0 1.004 26,0 

3112 3.912 1,2 3.017 77,1 895 22,9 

3112 4.574 16,9 3.593 78,6 981 21,4 

 

 

ر مقابل أهم العمالت األجنبية وارتفاع عدد العمال التونسيين وبدون اعتبار انخفاض سعر صرف الدينا

قد تيسر من خالل اعتماد جملة من  7105بالخارج، فإن تدعم المقابيض بعنوان مداخيل الشغل في سنة 

٪ من مجموع 07الية التونسية بالخارج التي تمثل حوالي جالتدابير الرامية إلى النهوض بتحويالت ال

الفعل، أصبحت العديد من البنوك أكثر إدراكا للدور الجوهري لهذا النوع من التحويالت التونسي. وب عبالش

ولهذا الغرض، فقد قامت هذه  .بالنسبة لنمو االقتصاد الوطني وتعزيز موجودات البالد من العملة األجنبية

استعدادا  البنوك بتكثيف الحمالت التحسيسية قصد النهوض بفرص االستثمار في البالد وأصبحت أكثر

لتخفيض التكاليف والعموالت المفروضة على هذا النوع من التحويالت. كما أن تخفيض أسعار تذاكر 

السفر خالل عدة فترات من السنة وإحداث مراكز ثقافية في عديد البلدان وتعصير أنظمة تعلم اللغة العربية 

ط التونسيين من الجيلين الثاني وضعها بغرض تدعيم رواب ي تم  تمثلت جملة من الحوافز والوسائل ال

 والثالث مع وطنهم وبالتالي استقطاب االدخار والتحويالت بهذا العنوان. 

                                                           
0
على أن السيارات المستفيدة من اإلعفاء الجزئي من  7105مارس  09المؤرخ في  791األمر عدد  الفصل األول من ينص 

ت" مع التنصيص -المعاليم واألداءات الجمركية المستوجبة سيتم تسجيلها بالسلسلة المنجمية في إطار نظام التوريد الوقتي "ن

   وجوبا بشهادة التسجيل على منع التفويت فيها لمدة سنة ابتداء من تاريخ دفع المعاليم واألداءات.
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 ٪( لتبلغ 7997، فقد تدعمت بشكل ملحوظ )+التحويالت الجاريةوفيما يتعلق بالمقابيض بعنوان 

تين األخيرتين. وذلك بعد أن عرفت انخفاضين متتاليين خالل السن 7105ماليين دينار في سنة  515

 وبالفعل، عوض ازدياد التحويالت لفائدة القطاع الخاص تراجع تلك المتعلقة بالقطاع العمومي.

مليون  9.917لتبلغ  7102الذي بدأ في سنة  لمداخيل الشغل، انعكس المسار التنازلي ومن ناحية النفقات

ذلك تبعا الزدياد الدفوعات بعنوان و 7101٪ بالمقارنة مع سنة 07أي بارتفاع قدره  7105دينار في سنة 

مليون دينار. ويتعلق األمر أساسا  0.902٪ لتبلغ 0097تحويالت مداخيل االستثمارات األجنبية بـ 

٪ نتيجة بالخصوص 0291بالتحويالت المنجزة من قبل الشركات العاملة في مجال الطاقة والتي ارتفعت بـ 

 لية. الزدياد أسعار مواد الطاقة في األسواق الدو

 هامسار النفقات المرصودة لتسديد فوائد الدين متوسط وطويل األجلوفي جانب مواز، واصلت 

ماليين دينار. وبلغت النفقات المنجزة من قبل اإلدارة والسلطة النقدية  0.912٪( لتبلغ 0590)+ التصاعدي

مل المبلغ المتبقي أي وش .مليون دينار 955٪ من مجموع الدفوعات بهذا العنوان 57والتي مثلت قرابة 

 مليون دينار تسديدات المؤسسات.  971

 رأس المال والعمليات المالية بميزان العمليات  3-1-3 

 ليبلغ قرابة  7105بشكل ملحوظ في سنة  فائض ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية تعزز

ضل تدعم صافي دخول رؤوس األموال ( بف7101مليارات دينار في سنة  199مليارات دينار )مقابل  997

وطويلة األجل، فيما ظل مستوى دفوقات االستثمارات األجنبية ضعيفا  متوسطة في شكل قروض خارجية

 ٪(. 0795وذلك على الرغم من ارتفاعه )+

 
 

 )بماليين الدنانير(                                            تطور أهم حواصل ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية:  2-3عدد  جدول

 3112 3112 3112 3112 3113 المسمى

 445 204 441 510 187  عمليات برأس المال

)استثمارات أجنبية مباشرة +  استثمارات أجنبية

 استثمارات في محافظ السندات(
1.850 1.862 2.203 1.215 1.804 

 6.928 4.910 5.488 6.367 2.965 0استثمارات أخرى

 9.177 6.329 8.132 8.739 5.002 حاصل العمليات برأس المال والعمليات المالية

 وباإليداعات طويلة األجل لددى البندك المركدزي التونسدي  المقصود بذلك العمليات المالية المتعلقة بأموال القروض واالقتراضات متوسطة وطويلة األجل 0

 بمخصصات حقوق السحب الخاصة.وبالموجودات والتعهدات قصيرة األجل وكذلك 
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       تطور الدفوقات الصافية لرؤوس األموال الخارجية حسب صنف التمويل:  2-3عدد  رسم بياني

 
 

 

في مليون دينار  227مليون دينار ليبلغ  720تدعم فائضه بـ ، فقد ا يتعلق بميزان العمليات برأس المالمففي

مليون دينار. ويتعلق األمر أساسا  251لدفوقات المالية في شكل هبات والتي بلغت تبعا الزدياد ا 7105سنة 

مليون دينار في شكل تحويل  71قرابة قبل المفوضية األوروبية و من تم منحهمليون دينار  017بمبلغ قدره 

 لتمويل مشاريع تنمية جهوية )ألمانيا وإيطاليا...(. دين خارجي إلى هبة مخصصة 

 7101، فقد عاد فائضه لالرتفاع بعد أن عرف انخفاضا في سنة ن االستثمارات األجنبيةميزا وبخصوص

مليون دينار قبل سنة وذلك نتيجة التأثير المتزامن الزدياد دخول  0.707ماليين دينار مقابل  0.512ليبلغ 

 لعنوان.الدفوقات بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة والتراجع الكبير للنفقات بنفس هذا ا

 

 )بماليين الدنانير(                                     : المقابيض بعنوان االستثمارات األجنبية )التعهدات(  9-3جدول عدد 

 3112 3112 3112 3112 2013 القطاع

 810 796 970 892 1.077 الطاقة

 974 802 566 454 507 الصناعات المعملية

 130 107 86 52 19 السياحة والعقارات

 76 109 98 83 88 االتصاالت

 84 5 156 226 99 القطاع المالي

 54 82 91 99 24 قطاعات أخرى

 2.128 1.901 1.967 1.806 1.814 االستثمارات األجنبية المباشرة  

 116 88 401 161 179 االستثمارات في محافظ السندات  

 2.244 1.989 2.368 1.967 1.993 المجموع

 

 

 

٪ في سنة 0099، بـ دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة تونسفعت على وجه الخصوص وارت

 ةمتوسط ةالخارجي تمن مجموع التمويال٪ فقط 0791مثلت مليون دينار، حيث  7.075 لتبلغ 7105
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٪ على التوالي خالل 792٪ و7199معدل بـ  ٪ من إجمالي الناتج المحلي )مقابل797واألجل  ةوطويل

 . وضعية جعلت السلطات المالية تلجأ بشكل مكثف إلى التداين الخارجيوهي  (7101-7111الخماسية 

  إنجازمن  المباشرة دون اعتبار قطاع الطاقةوفي جانب آخر، مكنت دفوقات االستثمارات األجنبية 

ا أتاح م  منار، مليون دي 0.905رها دبقيمة جملية ق عمليات توسعة(وعملية استثمار )مشاريع إنشاء  297

 مليون دينار  711مشاريع إنشاء بقيمة  001موطن شغل جديد. ويتعلق األمر بـ  01.911إحداث 

 موطن  5.250مليون دينار ) 0.177مشروعا للتوسعة بقيمة  957جديد( و موطن شغل 7.579)

  شغل جديد(. 

ازديادا لتلك الموجهة لقطاع  7105، فيظهر في سنة فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لهذه االستثماراتو

الستثمارات األجنبية لالقطاع المالي، مع ارتفاع طفيف والصناعات المعملية وقطاع السياحة والعقارات 

 . المباشرة لفائدة قطاع الطاقة

 

   تطور االستثمارات األجنبية المباشرة حسب قطاع النشاط:  9-3عدد  رسم بياني

 
 

 

 ٪( لتبلغ 095، عرفت الدفوقات لفائدة قطاع الطاقة نموا طفيفا )+7101وبعد التراجع المسجل في سنة 

ارات األجنبية المباشرة. وقد شملت هذه مث٪ من مجموع االست9590ماليين دينار وهو ما يمثل  501

، فيما تم إنجاز الجزء المتبقي في إطار ٪57بحصة قدرها  الدفوقات االستثمارات في مجال التطوير

 .االستكشاف

جانب آخر، ال يزال مستوى االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع الطاقة محدودا منذ سنة  وفي

( والتوقف التدريجي 7101-7107وذلك جراء تراجع أسعار مواد الطاقة في األسواق الدولية ) 7102

 ات االجتماعية. كللنشاط على مستوى بعض مواقع اإلنتاج تبعا للتحر
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٪ 7091ت االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع الصناعات المعملية، فقد ارتفعت بـ أما بالنسبة لدفوقا

٪ من مجموع الدفوقات  المعبأة في هذا اإلطار. 2795وهو ما يمثل  7105مليون دينار في سنة  952لتبلغ 

ماليين دينار. وتعلقت عمليات  011بمبلغ قدره  مشروعا جديدا 52الستثمارات إحداث وشملت هذه ا

مليون دينار. وشمل ازدياد االستثمارات األجنبية المباشرة في  515مشروعا بمبلغ قدره  911التوسعة بـ 

٪( وتلك لفائدة 7592القطاع الصناعي باألساس الدفوقات لفائدة قطاع الصناعات الكهربائية واإللكترونية )+

٪( فضال عن االستثمارات لفائدة قطاع مواد 7095التعدينية )+وانيكية والمعدنية قطاع الصناعات الميك

ماليين دينار على التوالي في  017مليون دينار و 070مليون دينار و 710٪( والتي بلغت 75191البناء )+

ناعات . وفي المقابل، سجلت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة كل من قطاعات الص7105سنة 

ماليين دينار  1٪ على التوالي لتتراجع إلى 1991٪ و9799الصيدالنية والصناعات الغذائية انخفاضا بـ 

 مليون دينار.  27و

 

    توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة الصناعات المعملية حسب فرع النشاط:  11-3عدد  رسم بياني

             

 
 

 

 لتبلغ  7105٪ في سنة 09بـ  ت األجنبية المباشرة المنجزة في قطاع الخدماتالستثماراا كما ارتفعت

لتدعم الدفوقات لفائدة القطاع المالي وقطاع السياحة والعقارات فيما سجلت تلك مليون دينار، تبعا  905

 . 7101لفائدة االتصاالت والخدمات األخرى تراجعا بالمقارنة مع سنة 

  7105مالي، فقد ازدادت بشكل ملحوظ في سنة ال قطاعاللفائدة  المباشرة ألجنبيةاالستثمارات ابففيما يتعلق 

مليون دينار بعنوان المساهمة في الترفيع في رأس مال البنك التونسي  51مليون دينار، منها  52لتبلغ 

 مليون دينار والهيئة العامة لالستثمار الكويتية  11ع قبوا « BPCE »الكويتي من قبل مجموعة 

 مليون دينار.  71ـ ب

 الصناعات الكهربائية

٪58 

 الصناعات الميكانيكية 

٪12 

 الصناعات الغذائية 

٪5 

 النسيج و المالبس 

٪4 

 مواد بناء

٪11 

 صناعات مختلفة

٪2 

 الصناعات الكيميائية

٪2 

 الصناعات الصيدلية 

٪1 
 صناعات البالستيك

 جلود و أحذية    ٪4

1 ٪ 
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ماليين دينار إلى  015لفائدة قطاعي السياحة والعقارات من  كما ارتفعت االستثمارات األجنبية المباشرة

مليون دينار بين سنة وأخرى. أما االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع االتصاالت والتي تتمثل  091

 مليون دينار.  51٪( لتتراجع إلى 9191-فاضا )في إسهامات في شكل مواد تجهيز، فقد عرفت انخ

 ٪ لتبلغ 1599انخفاضا بـ أما من جانب النفقات بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة، فقد عرفت 

ساهمة شركة "اتصاالت موالتي اتسمت ب 7101في سنة  ماليين دينار 115مقابل  دينار مليون 097

 مليون دينار.  299ت المالطي "ڤو مالطا" بمبلغ قدره رأس مال مشغل االتصاال من ٪17بـ  تونس"

مليون دينار في  077٪ ليبلغ 75توسع بـ فقد  ،ميزان االستثمارات في محافظ السنداتعجز بوفيما يتعلق 

مليون دينار  011مليون دينار، منها  750٪ لتبلغ 79تبعا بالخصوص الزدياد النفقات بـ  7105سنة 

العربي الدولي". أما  س٪( في رأس مال "بنك تون197ن لحصة بنك إيطالي )أي بعنوان إعادة شراء مقيمي

مليون دينار. وفي جانب آخر، فإن مؤشر  001٪ لتبلغ 9095بالنسبة للمقابيض، فقد ارتفعت كذلك بـ 

 قيمة سنة وأخرى، قد ساهم جزئيا في تضخم نهاية ٪ بين0297البورصة توننداكس الذي سجل ارتفاعا بـ 

 المشتراة من قبل األجانب في بورصة األوراق المالية بتونس.  السندات

مليون  1.975مليون دينار ليبلغ  7.105، فقد توسع فائضه بـ وبخصوص ميزان االستثمارات األخرى

. وتعزى هذه النتيجة إلى ازدياد صافي دخول رؤوس األموال في شكل قروض 7105دينار في سنة 

 مليون دينار إلى  0.955ل والتي ارتفعت بين سنة وأخرى من واقتراضات متوسطة وطويلة األج

مليون دينار تبعا الزدياد السحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل بنسق أكثر تدعما  7.227

   فقات بعنوان إطفاء الدين متوسط وطويل األجل. نمن ال

 
 

 )بماليين الدنانير(         األجل حسب نوع التعاون    توزيع السحوبات وإطفاء الدين متوسط وطويل :  11-3جدول عدد 

 المسمى

 الدفوقات الصافية إطفاء الدين السحوبات

3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 

 5.442 1.987 4.737 5.508 3.372 2.283 10.950 5.359 7.020 المجموع

 4.893 1.938 3.709 2.981 1.382 1.176 7.874 3.320 4.885 اإلدارة     

 -90 -183 485 858 836 153 768 653 638 السلطات النقدية    

 640 232 543 1.668 1.154 954 2.308 1.386 1.497 المؤسسات    
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التي مثلت المصدر األول للتمويل  ،متوسط وطويل األجلأموال االقتراض من للسحوبات النسبة وب

مليون دينار. وبلغت  01.971سنة وأخرى لتبلغ  بين ، فقد تضاعفت تقريباالخارجي خالل السنوات األخيرة

٪ من المجموع( والتي تم إسنادها في الجزء األهم 57مليون دينار ) 5.552 األموال المعبأة لفائدة اإلدارة

على وجه الخصوص القروض الممنوحة في إطار التعاون  تمنها في إطار برنامج دعم الميزانية. وتدعم

مليون دوالر أمريكي  271دد األطراف،  تبعا بالخصوص للدعم المالي من قبل البنك الدولي الذي بلغ متع

ماليين دينار في إطار برنامج دعم الميزانية(. وبخصوص المساعدات المالية  0.901) 7105في سنة 

مليون  751)مليون أورو  011المفوضية األوروبية، فقد شملت إسناد مبلغ قدره  من المتحصل عليها

مليون أورو  711دينار( بعنوان القسط األخير من القرض المتعلق ببرنامج المساعدة المالية الكلية وتعبئة 

. IIاألول من القرض الممنوح في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية  مليون دينار( بعنوان القسط 757)

المالية الدولية، فقد تكثفت بشكل ملحوظ لتشمل ما بالنسبة للسحوبات المعبأة من قبل اإلدارة في السوق و

في السوق  7105مليارات دينار. ويتعلق األمر بالقرض الرقاعي المعبأ في شهر فيفري  292يزيد عن 

مليار دينار( وقرض رقاعي قطري مصدر في  790مليون أورو ) 571الدولية لرؤوس األموال بمبلغ قدره 

 مليار دينار(.  799مليار دوالر أمريكي ) 0السوق المالية الدولية بقيمة 

٪ 0591، فقد عرفت ارتفاعا بـ بالسحوبات لفائدة السلطة النقدية )البنك المركزي التونسي(وفيما يتعلق 

مليون دينار وهو ما يوافق تعبئة القسط الثاني خالل  515مليون دينار إلى  179لتنتقل بين سنة وأخرى من 

للقرض" أي ما  دمسند من قبل صندوق النقد الدولي بعنوان "التسهيل الممد  من القرض ال 7105شهر جوان 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التسهيل يتنزل في إطار  775يعادل 

مليار  799دعم برنامج اإلصالحات االقتصادية والمالية لتونس. ويشمل هذا البرنامج حجما جمليا قدره 

أمريكي يتم تحصيله على تسعة أقساط ويمتد على أربع سنوات. وتم تحديد مدة التسديد بعشر  دوالر

، منها أربع سنوات ونصف كمدة إعفاء لكل سحب يتم إنجازه مع نسبة فائدة متغيرة ومرتبطة بنسبة سنوات

 السوق لصندوق النقد الدولي. 

٪ 7090ماليين دينار، أي ما يمثل  7.915٪ لتبلغ 1197، فقد ارتفعت بـ للسحوبات لفائدة المؤسساتأما بالنسبة 

حيث استفاد منها بالخصوص  7101٪ في سنة 7799من مجموع السحوبات متوسطة وطويلة األجل مقابل 

  وتم إسناد هذه الموارد باألساس في إطار التعاون متعدد األطراف.  .القطاع المالي وقطاع الطاقة
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               ال االقتراض متوسط وطويل األجلتطور أمو:  11-3عدد  رسم بياني

 
 

 

ن ييمال 7.715٪ لتبلغ 1999بـ  تسديدات أصل الدين متوسط وطويل األجلالنفقات، ارتفعت  ومن جانب

والتي شملت  اإلدارةمليون دينار من قبل  7.950٪ من هذه الدفوعات أو 7290دينار. وتم إنجاز قرابة 

مليون دوالر أمريكي( بعنوان أصل القرض الرقاعي القطري المسند  711)مليون دينار  0.025ساسا دفع أ

مليون دينار تمثل ثالثة أقساط متعلقة بقرض االستعداد االئتماني الممنوح من  720وتسديد  7107في سنة 

. كما ارتفعت تسديدات الدين متوسط وطويل األجل المنجزة من 7109قبل صندوق النقد الدولي في سنة 

مليون دينار. أما  0.115مليون دينار إلى  0.072٪ لتنتقل بين سنة وأخرى من 2297بـ  ؤسساتالمقبل 

مليون دينار في  591مليون دينار مقابل  575، فقد بلغت السلطة النقديةبالنسبة للتسديدات المنجزة من قبل 

 . 7101سنة 

التسديد بالكامل للتعهد في  7105نة األجل، فقد وقع في س ةوطويل ةمتوسط ىخراأل اتوفيما يتعلق بالتعهد

 من قبل "بنك قطر الوطني" لدى البنك المركزي التونسي بمبلغ قدره  7109شكل وديعة المنجز في سنة 

  مليون دوالر أمريكي. 711
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           تطور المقابيض والنفقات بعنوان المدفوعات الجارية :  11-3عدد جدول 

 

3112 3112 3112 3112 

 ٪ التغيرات بـ

2311 

3112 

2311 

3112 

 -1.935 -383 -9.870 -7.935 -7.552 -7.369 * الحاصل الجاري

 17,6 5,0 48.432 41.199 39.229 41.733 المقابيض 

 18,7 5,0 58.302 49.134 46.781 49.102 لنفقات ا

 -2.518 -456 -12.841 -10.323 -9.867 -11.324 *حاصل التجاري )بدون تكاليف الشحن(ال

 18,1 5,6 34.427 29.146 27.607 28.407 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 19,8 5,3 47.268 39.469 37.474 39.731 الواردات )بدون تكاليف الشحن(

 52 93 739 687 594 2.448 *حاصل الخدمات

 13,3 7,8 8.321 7.346 6.812 8.421 بيض المقا

 13,9 7,1 7.582 6.659 6.218 5.973 لنفقات ا

 -184 229 -919 -735 -964 -849 *حاصل النقل

 16,0 17,9 2.363 2.037 1.728 1.963 مقابيضال 

 18,4 3,0 3.282 2.772 2.692 2.812 نفقاتال 

 185 -298 1.232 1.047 1.345 2.849 *حاصل األسفار

 18,9 -2,0 3.156 2.655 2.709 4.005 مقابيضال 

 19,7 17,9 1.924 1.608 1.364 1.156 نفقاتال 

 -6 -4 -280 -274 -270 -186 حاصل العمليات الحكومية*

 -3,6 16,5 374 388 333 303 مقابيضال 

 -1,2 9,8 654 662 603 489 نفقاتال 

 57 166 706 649 483 634 *حاصل الخدمات األخرى    

 7,2 10,9 2.427 2.265 2.042 2.150 مقابيضال 

 6,5 3,7 1.721 1.616 1.559 1.516 نفقاتال 

 531 -20 2.232 1.701 1.721 1.507 * حاصل عائدات العوامل والتحويالت الجارية

 20,8 -2,1 5.685 4.708 4.809 4.906 مقابيضال 

 14,8 -2,6 3.453 3.007 3.088 3.399 نفقاتال 

 التغيرات بماليين الدنانير.  *
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(         تطور المقابيض والنفقات بعنوان العمليات برأس المال والعمليات المالية:  13-3جدول عدد 

 

3112 3112 3112 3112 

 ٪ التغيرات بـ

2311 

3112 
2311 

3112 

 2.848 -1.803 9.177 6.329 8.132 8.739 *المالية لعملياتحاصل العمليات برأس المال وا

 55,7 -4,0 16.419 10.545 10.989 11.145 مقابيضال 

 71,8 47,6 7.242 4.216 2.857 2.406 نفقاتال 

 241 -237 445 204 441 510 *حاصل العمليات برأس المال

 112,2 -49,8 486 229 456 526 مقابيضال 

 64,0 66,7 41 25 15 16 نفقاتال 

 2.607 -1.566 8.732 6.125 7.691 8.229 *حاصل العمليات المالية

 54,5 -2,1 15.933 10.315 10.532 10.620 مقابيضال 

 71,9 47,5 7.201 4.190 2.841 2.391 نفقاتال 

 589 -988 1.804 1.215 2.203 1.862 *حاصل االستثمارات األجنبية •

 11,7 -15,5 2.270 2.033 2.405 1.991 مقابيضال 

 -43,0 305,0 466 818 202 129 نفقاتال 

 2.018 -578 6.928 4.910 5.488 6.367 *حاصل االستثمارات األخرى • 

 65,0 1,9 13.663 8.282 8.127 8.629 مقابيضال 

 99,7 27,8 6.735 3.372 2.639 2.262 نفقاتال 

 228 262 691 464 202 225 *عمليات تعديلية )صافي الدفوقات( 

 1.140 -1.924 -2 -1.142 782 1.595 *الحاصل العام 

           التغيرات بماليين الدنانير.  *
 

 

 الوضع الخارجي الجملي  3-3

 عن تعهدات صافية تجاه الخارج قدرها  7105سنة لتونس في موفى  أسفر الوضع الخارجي الجملي

مليون  09.572بـ  بارتفاع، أي 7101دينار في نهاية سنة ن وملي 077.157ن دينار مقابل وملي 027.271

٪ نتيجة 0290إلى ارتفاع إجمالي التعهدات بـ  يويعزى هذا االزدياد بشكل رئيس٪. 0190دينار أو بـ 

٪(. أما بالنسبة 7195باألساس لزيادة مخزون إجمالي تعهدات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل )+

مليون دينار حيث أنه يتكون أساسا من موجودات االحتياطي التي  05.077لغ إلجمالي الموجودات، فقد ب

  عرف مستواها شبه استقرار بين موفى سنة وأخرى. 
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 )بماليين الدنانير(                  الوضع الخارجي الجملي للبالد التونسية:  13-3جدول عدد 
 3112 3112 3112 3112 المسمى

 -71.223,0 -66.608,1 -63.970,5 -58.210,9 رة صافي االستثمارات المباش

 1.235,2 1.079,4 592,1 533,3 الموجودات  -   

 -72.458,2 -67.687,5 -64.562,6 -58.744,2 التعهدات -   

 -4.969,0 -4.598,9 -4.443,3 -4.065,6 صافي االستثمارات في محافظ السندات 

 124,7 120,0 117,6 110,3 الموجودات  -   

 -5.093,7 -4.718,9 -4.560,9 -4.175,9 التعهدات -   

 -80.128,4 -65.360,9 -54.636,6 -48.202,9 صافي االستثمارات األخرى 

 -82.999,0 -68.345,1 -57.912,9 -51.425,2 التعهدات -   

 -64.681,8 -52.374,4 -44.573,6 -38.695,0 متوسطة وطويلة األجل  التعهدات -     

 -63.115,9 -49.801,7 -42.303,1 -36.749,2 1القروض       

 -43.125,9 -33.181,8 -27.608,6 -23.101,5 اإلدارة        

 -4.047,0 -3.662,4 -3.693,8 -2.954,5 السلطات النقدية        

 -2.666,7 -2.085,5 -1.831,3 -1.862,0 القطاع المالي        

 -13.276,3 -10.872,0 -9.169,4 -8.831,2 القطاعات األخرى        

 -613,6 -1.727,7 -1.509,6 -1.209,5 أرصدة نقدية وإيداعات    

 -613,6 -1.727,7 -1.509,6 -1.209,5 السلطات النقدية       

 -952,3 -845,0 -760,9 -736,3 التعهدات األخرى متوسطة وطويلة األجل    

 -18.317,2 -15.970,7 -13.339,3 -12.730,2 التعهدات قصيرة األجل -    

 -11.342,1 -9.836,8 -8.888,7 -8.160,2 أرصدة نقدية وإيداعات        

 -169,2 -212,5 -170,7 -122,7 السلطات النقدية        

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارة        

 -11.172,9 -9.624,3 -8.718,0 -8.037,5 القطاع المالي        

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاعات األخرى        

 -6.975,1 -5.948,8 -4.450,6 -4.570,0 القروض التجارية    

 -6.975,1 -5.948,8 -4.450,6 -4.570,0 القطاعات األخرى        

 0,0 -185,1 0,0 0,0 التعهدات األخرى قصيرة األجل    

 2.870,6 2.984,2 3.276,3 3.222,3 الموجودات - 

 0,0 0,0 0,0 0,0 األجل  الموجودات متوسطة وطويلة -     

 2.870,6 2.984,2 3.276,3 3.222,3 األجل الموجودات قصيرة -     

 1.806,9 1.945,5 2.002,0 1.764,7 أرصدة نقدية وإيداعات           

 1.806,9 1.945,5 2.002,0 1.764,7 القطاع المالي               

 1.063,7 1.038,7 1.274,3 1.457,6 لتجاريةالقروض ا           

 1.063,7 1.038,7 1.274,3 1.457,6 القطاعات األخرى             

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات األخرى قصيرة األجل    

 13.894,1 13.896,4 15.038,3 14.256,7 موجودات االحتياطي

 424,3 356,5 285,6 298,0 7الذهب النقدي  -   

 77,3 76,1 349,3 523,0 حقوق السحب الخاصة -   

 400,6 345,9 153,1 139,4 وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي -   

 12.991,9 13.117,9 14.250,3 13.296,3 عمالت أجنبية -   

 -142.426,3 -122.671,5 -108.012,1 -96.222,7 المجموع           

 والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد. باعتبار الفوائد المستحقة 0
 تمت إعادة تقييم رصيد الذهب وفقا لسعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن.  7
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           هيكل مخزون إجمالي تعهدات البالد التونسية:  13-3عدد  رسم بياني

 
 

 

 التعهدات  3-3-1

 االستثمارات األجنبية  3-3-1-1

٪ من مجموع التعهدات، 2599الذي يمثل  األجنبيةتعهدات بعنوان االستثمارات جمالي الإ مخزون عرف

ماليين دينار على التوالي في موفى  57.211٪ و295مليون دينار )مقابل + 55.777٪ ليبلغ 590ارتفاعا بـ 

 (، حيث شمل هذا التطور التعهدات في شكل استثمارات مباشرة وتلك في محافظ السندات. 7101سنة 

مليون دينار في موفى  57.275من خالل بلوغها  التعهدات في شكل استثمارات أجنبية مباشرةت وسجل

ين من خالل ازدياد ب٪. ويعود هذا التدعم إلى الوقع اإليجابي لتأثير الحجم الذي يت5ارتفاعا بـ  7105سنة 

ف الناجم عن انخفاض ٪ وذلك بالتزامن مع تأثير الصر0099تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة بـ 

 مقابل أهم العمالت األجنبية )الدوالر واألورو(.  رسعر صرف الدينا

٪ بين 599ارتفاعا بـ  إجمالي التعهدات في شكل استثمارات في محافظ السنداتوفي جانب مواز، عرف 

 كس التدعم إلى نمو مؤشر البورصة توننداويعود هذا  .مليون دينار 7.192نهاية سنة وأخرى ليبلغ 

وهو ما مكن وزيادة من تعويض تراجع حصة األجانب في رسملة  7105٪ في موفى سنة 02927بـ 

( وتوسع عجز ميزان االستثمارات في محافظ السندات 7101٪ في سنة 72927٪ مقابل 79990البورصة )

 (. 7105مليون دينار في سنة  077-إلى  7101مليون دينار في سنة  077-)من 
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 ارات أخرى استثم 3-3-1-3

مليون دينار في  57.999مخزون إجمالي التعهدات بعنوان االستثمارات األخرى، من خالل بلوغه  عرف

هذا  ويعزى. 7101 سنة في نهايةالمسجل  ٪ بالمقارنة مع مستواه7092، ارتفاعا بـ 7105موفى سنة 

وأخرى وبدرجة أقل،  ية سنةنهاباألساس إلى ازدياد مخزون التعهدات متوسطة وطويلة األجل بين التطور 

 .مخزون التعهدات قصيرة األجل

٪ من مجموع إجمالي التعهدات 51الذي يمثل قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل بفيما يتعلق ف

 .مليون دينار 19.001سنة وأخرى ليبلغ  بين نهاية٪ 7195بعنوان االستثمارات األخرى، فقد ارتفع بـ 

 ل جالزدياد الملحوظ لصافي دخول أموال االقتراض متوسطة وطويلة األويعود هذا التدعم إلى ا

مليون دينار( وذلك بالتزامن مع وقع تأثير الصرف الناجم عن انخفاض سعر صرف الدينار بين  9.277)+

 ٪ على التوالي. 795٪ و0591سنة وأخرى مقابل األورو والدوالر بـ نهاية 

ط وطويل األجل حسب القطاع المؤسساتيويظهر توزيع قائم الدين الخارجي متوس
0
غلبة ذلك المتعلق  

باإلدارة والذي استأثر بما يزيد عن ثلثي مخزون تعهدات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل ليبلغ 

٪ بالمقارنة مع المستوى المسجل في نهاية 91ي بزيادة بـ أ، 7105مليون دينار في موفى سنة  29.071

الدين الخارجي متوسط وطويل األجل للمؤسسات )المالية وغير المالية(  . وبخصوص مخزون7101سنة 

جانب مواز، تدعم في . و7105مليون دينار في موفى سنة  07.929٪ ليبلغ 79فقد عرف ارتفاعا بـ 

 . 7105مليون دينار في موفى سنة  2.125٪ ليبلغ 0197مخزون تداين السلطة النقدية بـ 

عرف إيداعات متوسطة وطويلة األجل، فقد ت في شكل أرصدة نقدية ووفيما يتعلق بمخزون التعهدا

مليون دينار. وتعود هذه النتيجة إلى  102مليون إلى  0.575ع بين موفى سنة وأخرى من جانخفاضا ليترا

 7109في سنة  "مليون دوالر أمريكي والذي أنجزه "بنك قطر الوطني 711قدره  إليداع التسديد بالكامل

 مركزي التونسي. لدى البنك ال

أما بخصوص نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل األجل )بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح(، فقد  

٪ وهي وضعية تعكس 1997٪ إلى 7290سنة وأخرى لتنتقل من بين موفى ارتفعت بشكل ملحوظ 

يما خالل بالخصوص تكثف السحوبات من أموال االقتراض الخارجي متوسط وطويل األجل، الس

 األخيرة.  السنوات

 

                                                           
 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد. 0
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 ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير                             أهم مؤشرات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل:  12-3جدول عدد 

 3112 3112 3112 3112 3113 المسمى

 62.594 49.460 42.009 36.512 31.499 * قائم الدين متوسط وطويل األجل

)بـ٪ من إجمالي الدخل الوطني  متوسط وطويل األجل نسبة التداين

 المتاح(
41,4 44,4 48,7 54,1 63,5 

 10.950 5.359 7.020 6.156 3.529 سحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل

 6.812 4.477 3.243 2.979 3.325 خدمة الدين متوسط وطويل األجل

 5.508 3.372 2.283 2.114 2.504 األصل    

 1.304 1.105 960 865 821 الفوائد    

 14,1 10,9 8,3 7,1 8,2 **ُمعامل خدمة الدين )بـ٪(

 قائم الدين بدون احتساب الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.  *

 .يتم احتسابه بالرجوع إلى المقابيض الجارية **

 

. بيد أن حصتها مليون دينار 05.905٪ لتبلغ 0295بـ  ارتفاعا تعرففقد لتعهدات قصيرة األجل، ل بالنسبةو

٪. وقد 0092، أي 7101في مجموع إجمالي التعهدات قد بقيت في نفس المستوى المسجل في موفى سنة 

٪( أو تجارية 0799سواء في شكل تعهدات مالية )+ ،شمل هذا االرتفاع التعهدات قصيرة األجل

+(0597)٪ . 

مالية قصيرة األجل على وجه الخصوص األرصدة النقدية واإليداعات والتي الهدات وشمل توسع التع

، تبعا باألساس الزدياد إيداعات غير 7105مليون دينار في موفى سنة  00.927٪ لتبلغ 0799تدعمت بـ 

 ٪. أما بالنسبة الرتفاع التعهدات قصيرة األجل بعنوان القروض التجارية التي بلغت0997المقيمين بـ 

 ٪(. 0995مليون دينار، فقد اتسم بالخصوص بزيادة الواردات المنجزة في إطار النظام العام )+ 1.957

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               تطور التعهدات والموجودات قصيرة األجل:  12-3جدول عدد 

 3112 3112 3112 2014 المسمى
 ٪ التغيرات بـ

3112/3112 

 14,7 -18.317 -15.971 -13.339 -12.730 تعهدات قصيرة األجل

 15,3 -11.342 -9.837 -8.889 -8.160  أرصدة نقدية وإيداعات*       

 19,5 -8.954 -7.494 -6.739 -6.254 منها : إيداعات غير المقيمين            

 4,1 -2.219 -2.131 -1.979 -1.784 تونسيةمراسلون مصرفيون خارج البالد ال                  

 17,2 -6.975 -5.949 -4.451 -4.570 قروض تجارية*       

 -3,8 2.871 2.984 3.276 3.222 موجودات قصيرة األجل 

 -7,1 1.807 1.946 2.002 1.765 أرصدة نقدية وإيداعات*       

 -12,2 1.094 1.246 1.365 1.181 منها : مراسلون مصرفيون             

 2,4 1.064 1.039 1.274 1.457 قروض تجارية*       

 18,9 -15.446 -12.987 -10.063 -9.508 صافي التعهدات

 - 13.894 13.896 15.038 14.257 موجودات االحتياطي

 -17,7 -111,2 -93,5 -66,9 -66,7 * موجودات االحتياطي )بــ ٪( /صافي التعهدات 

  اط المائوية. التغيرات بالنق *
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 الموجودات  3-3-3

 بلغلي 7101في نهاية سنة المسجل  تقريبا على مستواه 7105إجمالي الموجودات في موفى سنة  حافظ

إلجمالي  موجودات االحتياطي التي تمثل المكونة الرئيسية وبالفعل، سجلت .دينارمليون  05.072

 . 7105في موفى سنة مليون دينار  09.592الموجودات شبه استقرار لتبلغ 

 إلى  ليتراجعمليون دينار  071بـ الموجودات من العملة األجنبية  مستوىانخفض من جانبه، و

. أما بالنسبة لوضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فقد 7105في موفى سنة  مليون دينار 07.997

  يت الموجودات من الذهب النقدمليون دينار. وفي جانب مواز، ازداد 210٪ لتبلغ 0795ارتفعت بـ 

 . 7105في موفى سنة  مليون دينار 272٪ لتبلغ 09بـ 

بين نهاية سنة  وفيما يتعلق بمستوى صافي الموجودات من العملة األجنبية، فقد عرف تقلصا ليتراجع

مليون  07.557إلى  7101سنة  موفى يوما من التوريد في 007مليون دينار و 07.997من  وأخرى،

 . 7105يوما من التوريد في نهاية سنة  99و دينار

ومن جانبها، شهدت الموجودات قصيرة األجل تراجعا طفيفا بالمقارنة مع مستواها المسجل في موفى سنة 

مليون دينار نتيجة انخفاض الموجودات المالية قصيرة األجل المتكونة  7.550٪( لتبلغ 995-) 7101

ماليين دينار، فيما ارتفعت  0.515٪( لتتراجع إلى 590-عات )بأكملها من األرصدة النقدية واإليدا

 .7105مليون دينار في موفى سنة  0.112٪( لتبلغ 792الموجودات التجارية بشكل طفيف )+
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 يين الدنانير( )بمال                         المدفوعات الخارجية التونسية : تطور المقابيض الجارية ودخول رؤوس األموال )الطبعة الخامسة( 

 3112 3112 3112 3112 

 48.431,6 41.199,1 39.228,9 41.733,1 المقابيض الجارية –أ 

 34.426,6 29.145,6 27.607,2 28.406,7 صادرات السلع )بدون تكاليف الشحن(

 8.320,5 7.345,8 6.812,4 8.420,8 الخدمات

 2.363,3 2.036,8 1.728,1 1.962,7 النقل  

 328,6 283,4 259,4 277,1 لسلعشحن ا   

 1.153,1 1.000,6 956,7 1.160,1 المسافرون   

 881,6 752,8 512,0 525,5 عمليات نقل أخرى   

 437,3 341,7 180,6 235,5 منها : األتاوة على الغاز   

 3.156,8 2.655,2 2.708,7 4.004,6 األسفار     

 2.831,0 2.373,4 2.414,7 3.625,6 السياحة 

 71,2 61,6 68,4 105,2 األسفار المهنية والرسمية 

 49,2 36,2 34,5 44,7 الدراسات والتربصات 

 191,5 172,3 178,5 214,7 العالج الطبي 

 13,9 11,7 12,6 14,4 مصاريف أخرى لإلقامة 

 373,5 388,0 333,4 303,0 العمليات الحكومية

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومة التونسية 

 373,5 388,0 333,4 303,0 ومات األجنبيةالحك 

 2.426,9 2.265,8 2.042,2 2.150,5 خدمات أخرى   

 151,0 130,3 104,0 100,3 منح وأقساط التأمين      

 99,5 96,6 107,4 104,7 مصاريف المكاتب اإلدارية 

 399,9 366,8 350,5 384,4 مصاريف تجارية والتجارة الدولية 

 680,7 649,8 597,1 641,4 والخدمات الفنية األشغال الكبرى 

 574,3 588,3 524,8 566,1 خدمات اتصال 

 159,8 134,9 126,5 132,4 خدمات مالية 

 165,8 118,1 95,7 85,8 خدمات معلوماتية ومعلومات 

 50,2 48,9 42,7 47,6 أتاوات ومعاليم الرخص 

 23,5 21,5 23,1 19,8 خدمات شخصية وثقافية 

 122,2 110,6 70,4 68,0 ات مختلفةخدم 

 4.878,0 4.202,0 4.177,9 4.225,3 مداخيل العوامل

 304,5 289,9 310,8 241,5 مداخيل رأس المال     

 218,1 202,6 222,5 207,2 فوائد على القروض والتوظيفات   

 17,9 17,4 10,1 9,5 عائدات األسهم والمرابيح   

 68,5 69,9 78,2 24,8 باشرةعائدات االستثمارات الم   

 4.573,5 3.912,1 3.867,1 3.983,8 مداخيل الشغل     

 3.734,2 3.216,6 3.241,9 3.329,7 من األجور التوفير   

 839,3 695,5 625,2 654,1 مداخيل الشغل األخرى   

 806,5 505,7 631,4 680,3 تحويالت جارية

 383,0 318,4 283,9 247,5 القطاع الخاص التونسي   

 423,5 187,3 347,5 432,8 القطاع العمومي التونسي   
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 )بماليين الدنانير( 

 3112 3112 3112 3112 

 16.419,4 10.544,5 10.988,5 11.145,2 العمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

 485,9 229,4 456,1 525,5 العمليات برأس المال

 15.933,5 10.315,1 10.532,4 10.619,7  العمليات المالية

 2.154,2 1.945,0 2.004,4 1.830,7 االستثمارات المباشرة

 26,0 43,6 37,4 24,3 الموجودات    

 2.128,2 1.901,4 1.967,0 1.806,4 التعهدات    

 2.119,0 1.893,3 1.959,7 1.799,7 المساهمات       

 9,2 8,1 7,3 6,7 غيرها       

 116,2 87,8 401,0 160,5 ثمارات في المحفظةاالست  

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع العمومي    

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات   

 0,0 0,0 0,0 0,0 التعهدات   

 116,2 87,8 401,0 160,5 القطاع الخاص    

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات   

 116,2 87,8 401,0 160,5 التعهدات   

 13.663,1 8.282,3 8.127,0 8.628,5 أخرىاستثمارات   

 13.524,5 7.990,2 7.943,7 8.349,4 التعهدات

 10.949,6 5.358,8 7.215,2 6.406,7 التعهدات متوسطة وطويلة األجل

 10.949,6 5.358,8 7.019,5 6.156,1 اقتراضات وقروض تجارية

 7.874,0 3.319,8 4.885,1 3.231,9 اإلدارات العمومية

 767,7 652,6 637,5 1.740,9 طات النقديةالسل

 742,4 174,2 298,2 431,1 القطاع المالي

 1.565,5 1.212,2 1.198,7 752,2 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 195,7 250,6 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية

 0,0 0,0 195,7 250,6 السلطات النقدية

 0,0 0,0 0,0 0,0 ويلة األجلتعهدات أخرى متوسطة وط

 2.574,9 2.631,4 728,5 1.942,7 التعهدات قصيرة األجل

 1.548,6 948,1 728,5 1.272,3 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية

 0,0 41,8 48,0 0,0 السلطات النقدية

 1.548,6 906,3 680,5 1.272,3 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى

 1.026,3 1.498,2 0,0 670,4 قروض تجارية 

 1.026,3 1.498,2 0,0 670,4 قطاعات أخرى

 0,0 185,1 0,0 0,0 تعهدات أخرى قصيرة األجل

 138,6 292,1 183,3 279,1 الموجودات

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل

 138,6 292,1 183,3 279,1 الموجودات قصيرة األجل

 138,6 56,5 0,0 279,1 أرصدة نقدية وإيداعات

 138,6 56,5 0,0 279,1 القطاع المالي    

 0,0 235,6 183,3 0,0 قروض تجارية

 0,0 235,6 183,3 0,0 قطاعات أخرى    

 690,8 464,7 201,8 225,0 عمليات تعديلية )دفوقات صافية( -ج

 65.541,8 52.208,3 50.419,2 53.103,3 المجموع العام
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 بماليين الدنانير( )         المدفوعات الخارجية التونسية : تطور النفقات الجارية وخروج رؤوس األموال )الطبعة الخامسة(    

 3112 3112 3112 3112 

 58.302,2 49.134,5 46.780,6 49.102,0 النفقات الجارية –أ 

 47.267,7 39.469,0 37.473,8 39.730,3 واردات السلع )بدون تكاليف الشحن(  

 7.581,9 6.658,3 6.218,0 5.972,7 الخدمات  

 3.282,7 2.771,7 2.692,1 2.811,9 النقل    

 2.475,9 2.067,4 1.962,9 2.102,2 شحن السلع     

 183,5 158,0 138,5 151,3 المسافرون     

 623,3 546,3 590,7 558,4 عمليات نقل أخرى     

 1.924,3 1.608,4 1.364,4 1.156,0 األسفار    

 1.107,1 941,8 768,8 637,6 السياحــة     

 228,7 196,5 166,1 156,5 األسفار المهنية والرسمية     

 359,4 262,3 238,1 194,6 الدراسات والتربصات     

 19,3 16,7 17,5 20,1 العالج الطبي     

 209,8 191,1 173,9 147,2 مصاريف أخرى لإلقامة     

 653,8 662,1 602,8 488,6 العمليات الحكومية    

 653,8 662,1 602,8 488,6 الحكومة التونسية      

 86,1 2,6 45,7 50,7 المساعدات الفنية        

 567,7 659,5 557,1 437,9 غيرها        

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومات األجنبية        

 1.721,1 1.616,1 1.558,7 1.516,2 رىخدمات أخ 

 443,3 417,7 408,4 385,3 منح وأقساط التأمين     

 9,5 9,1 11,1 9,3 مصاريف المكاتب اإلدارية     

 203,3 191,5 183,5 200,1 مصاريف تجارية والتجارة الدولية     

 567,4 554,0 546,2 520,2 أشغال كبرى وخدمات فنية      

 118,6 115,3 106,6 98,5 ت اتصالخدما     

 158,2 133,7 126,7 116,8 خدمات مالية     

 88,8 83,0 75,2 71,2 خدمات معلوماتية ومعلومات     

 40,1 37,6 41,1 33,0 أتاوات ومعاليم الرخص     

 39,5 29,1 16,5 17,6 خدمات شخصية وثقافية     

 52,4 45,1 43,4 64,2 خدمات مختلفة     

 3.433,0 2.983,5 3.045,0 3.350,2 مداخيل العوامل   

 3.362,2 2.924,6 2.993,1 3.301,9 مداخيل رأس المال    

 1.304,3 1.104,7 959,6 865,2 فوائد على قروض متوسطة وطويلة األجل     

 144,3 103,6 95,2 78,1 فوائد على قروض قصيرة األجل     

 73,1 64,3 54,6 46,8 يحعائدات األسهم والمراب     

 1.840,5 1.652,0 1.883,7 2.311,8 عائدات االستثمارات المباشرة     

 70,8 58,9 51,9 48,3 مداخيل الشغل    

 42,7 32,0 28,3 28,9 من األجور التوفير     

 28,1 26,9 23,6 19,4 مداخيل الشغل األخرى     

 19,6 23,7 43,8 48,8 تحويالت جارية

 19,6 23,6 43,6 48,4 القطاع الخاص التونسي     

 0,0 0,1 0,2 0,4 القطاع العمومي التونسي     
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 )بماليين الدنانير( 

 3112 3112 3112 3112 

 7.241,8 4.215,7 2.857,0 2.406,7 عمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

 41,2 25,9 15,4 15,6 العمليات برأس المال

 7.200,6 4.189,8 2.841,6 2.391,1 العمليات المالية

 195,2 607,7 100,6 91,0 االستثمارات المباشرة

 138,8 518,8 60,9 37,3 الموجودات     

 56,4 88,9 39,7 53,7 التعهدات     

 37,6 63,4 32,2 42,5 المساهمات

 18,8 25,5 7,5 11,2 غيرها

 270,7 209,9 101,5 38,4 االستثمارات في المحفظة

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع العمومي     

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات      

 0,0 0,0 0,0 0,0 التعهدات      

 270,7 209,9 101,5 38,4 القطاع الخاص     

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات      

 270,7 209,9 101,5 38,4 التعهدات      

 6.734,7 3.372,2 2.639,5 2.261,7 استثمارات أخرى

 6.709,7 3.372,2 2.402,2 2.148,6 التعهدات

 6.666,4 3.372,2 2.282,8 2.114,2 التعهدات متوسطة وطويلة األجل

 5.508,0 3.372,2 2.282.8 2.114,2 اقتراضات وقروض تجارية

 2.981,3 1.382,0 1.176,2 1.073,5 اإلدارات العمومية

 858,3 836,2 152,5 122,9 السلطات النقدية

 579,5 285,0 275,7 316,8 القطاع المالي

 1.088,9 869,0 678,4 601,0 قطاعات أخرى

 1.158,4 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل

 43,3 0,0 119,4 34,4 تعهدات قصيرة األجل

 43,3 0,0 0,0 34,4 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 43,3 0,0 0,0 34,4 السلطات النقدية

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 119,4 0,0 القروض التجارية

 0,0 0,0 119,4 0,0 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى قصيرة األجل

 25,0 0,0 237,3 113,1 الموجودات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل        

 25,0 0,0 237,3 113,1 الموجودات قصيرة األجل

 0,0 0,0 237,3 0,0 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 237,3 0,0 السلطات النقدية  

 25,0 0,0 0,0 113,1 القروض التجارية

 25,0 0,0 0,0 113,1 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 دفوقات صافية(عمليات التعديل ) -ج

 65.544,0 53.350,2 49.637,6 51.508,7 المجموع العام

 -2,2 -1.141,9 781,6 1.594,6 الحاصل
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     تطور مؤشرات القدرة التنافسية  3-3

 الصادراتمن السوق حصة تطور  3-3-1

لبالد التونسية نحو االتحاد األوروبيالصادرات  السوق حصة عرفت
0

نقاط مائوية في سنة  9انخفاضا بـ ، 

٪. 0990وذلك على الرغم من نمو الصادرات نحو هذه السوق بنسبة  ٪1970لتتراجع إلى مستوى  7105

٪ 299٪ بحساب األسعار الجارية، في مستوى 0590وانحصر ازدياد الصادرات الجملية للبالد، الذي بلغ 

لية لالتحاد األوروبي. وعلى هذا األساس، لم يمكن ٪ للواردات الجم592بحساب الحجم مقابل ارتفاع بـ 

تطور الصادرات، بدون اعتبار أثر الصرف، من االستفادة على نحو كامل من تحسن الطلب الخارجي وهو 

 ما يعكس بالخصوص الصعوبات على صعيد القدرة التنافسية الخارجية للبالد التونسية. 

 

 )بـ ٪( التحاد األوروبي التونس في سوق  تطور الحصة من السوق:  13-3عدد  رسم بياني

 
             

 وحسابات أعدها البنك المركزيأوروستات  المصادر :

 

 

ويظهر تطور حصص الصادرات من السوق حسب الفئة
7
انخفاضا ألغلب مجموعات السلع، السيما  

والجلود والذي تم بالنسبة لـ "مواد مصنعة أخرى" وعلى وجه الخصوص منتجات قطاع النسيج والمالبس 

تعويضه من خالل التحسن المسجل على مستوى "اآلالت ومعدات النقل"، رغم بعض التراجع بداية من 

يم شح. ويعكس ضعف الحصص من السوق لكل من "المحروقات المعدنية وزيوت الت7107سنة 

من سنة  بداية دتهوالمنتوجات ذات الصلة" و"المواد الكيميائية والمنتوجات ذات الصلة" والذي زادت ح

                                                           
0
يتم احتساب الحصة من السوق لبلد ما مع االتحاد األوروبي من خالل النسبة بين صادرات هذا البلد نحو هذه المنطقة  

 . خارج االتحاد األوروبيوالواردات من 
 األمم المتحدة. الذي وضعته ةوفقا للتصنيف الموحد للتجارة الدولي 7

0,66 
0,67 

0,66 

0,58 

0,56 

0,62 

0,6 

0,65 

0,62 

0,57 

0,53 

0,55 0,55 0,55 
0,54 

0,51 

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70



 المدفوعات الخارجية
 

 7105 السنوي التقرير 90

 

، الصعوبات الداخلية التي تشهدها أنشطة استخراج النفط وإنتاج الفسفاط ومشتقاته. أما بالنسبة 7101

 للتطور المتذبذب للمواد األساسية، فيعود بالخصوص إلى تقلب إنتاج زيت الزيتون. 

لضعيفة لليد العاملة وال تزال تركيبة الصادرات متسمة بتخصص تونس في الصناعة، بدعم من الكلفة ا

٪ من 21الميكانيكية والكهربائية النمو، بحصة قدرها رب من السوق األوروبية. وواصلت الصناعات قوال

هد ٪. وقد ش77، يليها قطاع النسيج والمالبس الذي استأثر بحصة تبلغ 7105الصادرات الجملية في سنة 

للصادرات بحساب  7105نموا ضعيفا في سنة صعوبات لتحقيق انتعاشة،  هذا القطاع األخير الذي يواجه

 ٪.090الحجم قدره 

 

 حسب مجموعة المواد )بـ ٪(  ةتطور الحصص من السوق للصادرات التونسي 12-3عدد  رسم بياني

 
 

 

وحدها أمام احتداد المنافسة من قبل لوعلى الرغم من أن فقدان حصة من السوق ال يقتصر على تونس 

وبعض بلدان أوروبا الوسطى  7117لعمل باتفاقية األلياف المتعددة في سنة الصين وخاصة منذ انتهاء ا

، في حين أن بلدانا 7100تجدر اإلشارة إلى أن هذا المسار استمر في التفاقم بداية من سنة  هوالشرقية، فإن

 ل تركيا والمغرب قد تمكنت من تحسين أدائها. ثأخرى م
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 بالنسبة لتونس وأهم البلدان المنافسة لها في االتحاد األوروبي )بـ ٪(  السلعسوق  : تطور الحصة من 61-3جدول 

7162 7161 7162 7162 7163 7167 7166 7161 7112 7112 7112 7111 7112 7112 7113  

 الصين 11,4 12,58 13,6 14,31 16,12 15,71 17,41 18,54 17,06 16,24 16,60 17,87 20,28 20,14 20,18

 تركيا 2,93 3,2 3,06 3,06 3,27 2,92 2,95 2,81 2,82 2,71 3,00 3,21 3,56 3,90 3,76

 الهند 1,51 1,6 1,61 1,65 1,84 1,87 2,06 2,19 2,31 2,09 2,18 2,20 2,28 2,30 2,38

 بنغالديش 0,39 0,42 0,35 0,39 0,35 0,35 0,47 0,46 0,52 0,55 0,65 0,73 0,88 0,96 0,91

 المغرب  0,68 0,64 0,77 0,53 0,56 0,54 0,53 0,51 0,51 0,52 0,60 0,65 0,72 0,81 0,81

 تونس 0,67 0,66 0,58 0,56 0,62 0,60 0,65 0,62 0,57 0,53 0,55 0,55 0,55 0,54 0,51

 مصر 0,38 0,41 0,44 0,56 0,49 0,52 0,50 0,47 0,56 0,47 0,47 0,51 0,42 0,39 1400

 المصدر : أوروستات وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

وظلت تركيبة الصادرات للبالد التونسية حسب الوجهة متركزة على سوق االتحاد األوروبي، بحصة قدرها 

٪. وتنطوي التبعية تجاه هذه األسواق على ,784وإيطاليا بحصة تبلغ  ٪. واستأثرت فرنسا وألمانيا27

مخاطر، السيما خالل فترات االنكماش االقتصادي حيث أنها ال تمكن من االستفادة من األسواق الواعدة 

 ، ةربيابلدان المغالللبلدان النامية التي تسجل نموا أكثر سرعة من االقتصاديات المتطورة. ودون اعتبار 

 البلدان اإلفريقية والعربية ضعيفا.  نحويزال وزن صادرات البالد التونسية  ال

 تطور سعر صرف الدينار  3-3-7

٪ ,024وبالمقارنة مع نهاية السنة السابقة انخفاضا بـ  9102سعر صرف الدينار في موفى سنة  عرف

يعزى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية الذي خفت و .٪ إزاء الدوالر األمريكي748األورو بـ مقابل 

 9102اصة في الربع الثاني من سنة وخ ،احدته خالل األشهر األخيرة من السنة بعد أن سجل احتداد

إلى توسع العجز التجاري وارتفاع سعر صرف األورو في األسواق الدولية للصرف والذي ناهز  ،باألساس

 . 9102ى سنة ٪ مقابل الدوالر األمريكي في موف00

 . ٪ تجاه الدوالر األمريكي0041و األورو٪ مقابل 0948 الدينار ضاانخفبلغ ، السنوية وبحساب المعدالت
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 صرف التطور مقارن ألسعار :  12-3عدد  رسم بياني

 
 

وأدى تطور سعر صرف الدينار مقابل عمالت أهم البلدان الشريكة والمنافسة إلى انخفاض سعر الصرف 

بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. أما  7105٪ في شهر ديسمبر 0790الفعلي اإلسمي للدينار بنسبة 

خالل نفس الفترة وهو ما يعكس الفارق في التضخم  ٪0092ضا بـ اسعر الصرف الفعلي، فقد عرف انخف

 نقاط مائوية في شهر ديسمبر.  7الذي تفاقم بالخصوص مع منطقة األورو ليبلغ 

 

 ( 3111في سنة  111تطور مؤشرات سعر صرف الدينار )أساس :  12-3عدد  رسم بياني
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 لنقد والقرضا:  الرابع الباب

 والسياسة النقدية

 

 النقد ومصادر اإلحداث النقدي 4-1

. 1122للسنة الثانية تباعا تسارعا، غير أنه ال يزال أقل من مستوى ما قبل سنة ( 3سجلت الكتلة النقدية )ن

رتفاع صافي وقد نتج هذا التطور باألساس من االزدياد الملحوظ للمساعدات لالقتصاد بالتزامن مع ا

المستحقات على الدولة وإن بدرجة أقل. وفي المقابل، ظل صافي المستحقات على الخارج في نطاق سالب 

( في سنة 3مع هوامش متفاوتة. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل أهم تراجع لنسق نمو المكونة النقدية )ن

 ا خالل السنة المذكورة.  متكابهتم ار نييتل  ٪ وذلك عقب الهجمتين اإلرهابيتين ال9,3، أي 1129

  مكونات النقد 4-1-1

٪ في 22,1 ثم 1122في سنة  ٪1,2إلى  1129٪ في سنة 9,3من  (3الكتلة النقدية )ن ارتفعت نسبة نمو

مقابل  1122٪ في سنة 1,1بـ  ازديادا. كما سجلت هذه المكونة، بحساب المعدالت، 1122موفى سنة 

  ٪ في العام السابق.2,2

٪ في سنة 2,2مقابل  1122٪ في سنة 2,2قتصادي بحساب األسعار الجارية )ارنة مع تطور النمو االوبالمق

 ( بشكل ملحوظ 3(، توسع الفارق بين نسق نمو كل من إجمالي الناتج المحلي والمكونة النقدية )ن1122

ة التداول النقدي قد (. بيد أن سرع1122نقطة في سنة  1,9نقطة مائوية خالل السنة قيد الدرس مقابل  2,1)

في العام الموالي. وبالفعل، فإن هذا المؤشر  2,351إلى  1122في سنة  2,115عرفت انخفاضا لتتراجع من 

النقدي المحتسب من خالل العالقة بين إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية والمعدل السنوي للكتلة 

 الوطني.  االقتصادلسيولة وتجاه لبشأن انجذابهم  غير المالية يةاالقتصادعكس مدى ثقة العناصر ي( 3النقدية )ن

وبالتزامن مع ذلك، لم تنقطع حصة األوراق النقدية والمسكوكات في التداول من إجمالي الناتج المحلي بحساب 

بما يشير إلى أهمية  1122٪ في موفى سنة 21,2، حيث بلغت 1122األسعار الجارية عن االزدياد منذ سنة 

والتطور غير المسبوق  االقتصاديولة النقدية خارج أطر المنظومة المصرفية وبالتالي انخفاض نسبة سيولة الس



 الرابع الباب

 2017 السنوي التقرير 52

 

القتصاد غير الرسمي. وقد تيسرت هذه التطورات بالضغوط التضخمية التي سادت بالخصوص خالل النصف ل

٪ في موفى سنة 9,3ره قد متوسط نسبة التضخم مع مستوى معدل كما يتضح من خالل 1122الثاني من سنة 

 . 1122٪ في نهاية سنة 3,2مقابل  1122

 
   

 تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية:  1-4عدد  جدول

 3112 3112 3112 3114 3112 المسمى

 69.358  63.741  59.799 56.959 52.905 )بماليين الدنانير(( 2)ن  ةمعّدل الكتلة النقدي

 8,8 6,6  5,0 7,7 8,2 )بـ٪(  3ن نسبة نمو معدل الكتلة النقدية

 96.660 89.804 84.648 80.865 75.144 إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية )بماليين الدنانير(

 7,6 6,1 4,7 7,6 6,8 نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية )بـ٪(

 5,3 3,7 4,9 4,9 5,8 معدل نسبة التضخم )بـ٪(

 1,394 1,409 1,416 1,420 1,420 عة التداول النقديسر

 
 

 

 

وفي جانب آخر، اتسمت األوضاع النقدية بتشديد السيولة المصرفية، مثلما يدل عليه الحجم الجملي إلعادة 

تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي والذي ال يزال في مستويات مرتفعة حيث بلغ ذروة قدرها 

مليون دينار مقابل  21.521في مستوى  1122ر في منتصف شهر ديسمبر ليقفل سنة مليون دينا 22.113

. وتجدر اإلشارة إلى أن كافة العوامل الذاتية ودون استثناء قد ساهمت 1122مليون دينار في سنة  2.222

ي ذو التشديد غير المسبوق للسيولة المصرفية وذلك بالخصوص تبعا للتفاقم المتواصل للعجز الجار افي هذ

خارج  االقتصادالمنحى التصاعدي والزيادة الكبيرة لحجم األوراق النقدية والمسكوكات في التداول في 

 نطاق القطاع البنكي وبدرجة أقل، تمويل عجز الميزانية. 

عن طريق إجراءات تصحيحية وفي هذا السياق وبهدف التصدي للضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي 

أفريل وماي  ينقطة أساسية على التوالي في شهر 19و 91يسية حيث قام بالترفيع فيها بـ نسبة الفائدة الرئ

. وفي جانب آخر وبهدف تعبئة موارد طويلة األجل والتشجيع على االدخار، تم الترفيع في نسبة 1122

ل وديسمبر أفري ينقطة أساسية على التوالي في شهر 211نقطة أساسية و 91بـ  االدخارعلى الدنيا الفائدة 

     . 1121٪ في شهر جانفي 9نسبة سنوية قدرها  في الجملة، أي 1122
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 تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية والحجم الجملي لمعدل إعادة التمويل:  1-4رسم بياني عدد 

 

 
 

 

ية في ظل سياق من الضغوط التضخم االقتصاديوعلى الصعيد النقدي، فإن االنتعاشة المتواضعة للنشاط 

لمؤشرات لالمتزايدة وتحسن المردود المقدم في السوق المالية مثلما يدل عليه تدعم االرتفاع المسجل 

الرئيسية لبورصة األوراق المالية بتونس، قد أدت إلى إعادة ترتيب على مستوى هيكل محفظة العناصر 

هذا األساس، نتج تسارع هذه (. وعلى 3موارد المكونة النقدية )ن توظيفوبالتالي إلى إعادة  االقتصادية

٪( والذي خفت حدته بفعل التباطؤ 1٪ مقابل 21,2عن تدعم النقد الكتابي ) 1122المكونة خالل سنة 

 ٪(. 29,1٪ مقابل 21,2٪( أو للنقد اليدوي )1,3٪ مقابل 1الطفيف سواء للمتوفرات شبه النقدية )

 

 (3نتطور أهم مكونات الكتلة النقدية ):  3-4رسم بياني عدد 
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 األوراق النقدية و المسكوكات في التداول اإليداعات تحت الطلب

 اإليداعات ألجل شهادات اإليداع

 3المكونة النقدية ن



 الرابع الباب

 2017 السنوي التقرير 89

 

واصلت وهي المكونة الرئيسية للنقد اليدوي، فقد  ،المسكوكات في التداولوألوراق النقدية باوفيما يتعلق 

٪ 0150مليون دينار مقابل  031.1٪ أو 01تقريبا بنفس نسق السنة المنقضية، أي  7102االرتفاع في سنة 

ث يمليون دينار ح 0032.7، لتقفل بالتالي السنة قيد الدرس في مستوى 7102في سنة  مليون 03.10أو 

في موفى أشهر  زيادة استثنائيةمليون دينار في شهر أوت مع تسجيل  .00392بلغت رقما قياسيا قدره 

مليون دينار(، تبعا للنفقات  22.مليون دينار( وديسمبر )+ 292مليون دينار( وأوت )+ 120جوان )+

الستثنائية لألسر بعنوان الموسم الصيفي والصرف اليدوي وشهر رمضان واالحتفاالت الدينية واحتفاالت ا

ي ذس السنة، على التوالي3 بيد أنه عالوة على هذه التأثيرات الموسمية، قد يعكس المستوى التاريخي الأر

لمحتملة للتهرب الجبائي لتداعيات اا 7102بلغته األوراق النقدية والمسكوكات في التداول في سنة 

 المتزايد للسيولة النقدية3  االستخدامتهما بالخصوص من خالل دغير الرسمي اللذين زادت ح ولالقتصاد

وقصد مجابهة الزيادة المتواصلة لقائم األوراق النقدية والمسكوكات في التداول، تم الشروع في مناقشات 

الفاعلة إلجراء تقييم للوضع  االقتصاديةتحت إشراف البنك المركزي وباالشتراك مع مختلف األطراف 

من خالل تطوير وتشجيع الراهن وإحداث خطة عمل للتقليص من استخدام السيولة النقدية وذلك باألساس 

 ة3 يلكتروني والمالية الرقمأنظمة ووسائل الدفع اإل

وتندرج هذه المبادرة في إطار النهوض باالندماج المالي وتعزيز موارد النظام المصرفي وتخصيص 

المنظم ومكافحة األنشطة غير الرسمية والممارسات المالية  االقتصادالموارد المالية بشكل أفضل لفائدة 

المشروعة وذلك عن طريق أربعة لجان للتفكير3 وسيتم تفعيل محاور اإلصالحات على مرحلتين، أي  غير

وعلى المدى المتوسط والطويل لتصل  7109على المدى القصير حيث لن تتجاوز المرحلة األولى سنة 

 3 7171المرحلة الثانية إلى غاية سنة 
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 )أرقام موفى الفترة(          تطور موارد الجهاز المالي ومقابالتها:  3-4عدد  جدول

 المسمى

 التغيرات بـ ٪ ما عدا إشارة مغايرة ماليين الدنانيرب

 ديسمبر

3112 

 ديسمبر

3112 

 مارس

3118* 

 3112ديسمبر 

 3112ديسمبر 

 3112ديسمبر 

 3112ديسمبر 

 8311 مارس

 3112 مارس

 12,1 11,4 8,1  74.940 74.484  66.883  (2الكتلة النقدية )ن

 15,2 15,0  15,1  11.762 11.732 10.198  منها : األوراق النقدية والمسكوكات في التداول

 16,9 15,5 9,0 17.490 17.622  15.259  اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك        

 3,8 5,2 7,8 11.369 11.523 10.957 جل ونواتج مالية أخرىاإليداعات أل       

 0,1 -6,4 -6,8 3.400 3.464 3.701 شهادات اإليداع         

 13,5 11,0 10,4  24.069 23.217 20.913   2حسابات االدخار        

 5,8 13,6 7,2  24.028 24.718 21.768 موارد أخرى

 10,5 11,9 7,8  98.968 99.202 88.651  مجموع الموارد = مجموع المقابالت

صافي المستحقات على الخارج
3
   949-  2.385- 4.481-    2.634- 1.436- 3.129- 

 -1.275 -50  -1.167  11.351 12.885 12.935       1منه : صافي الموجودات من العملة األجنبية

 (-26) (-19)   (-17)   (78) (93) (112) 3 )عدد أيام التوريد(       

صافي المستحقات على الدولة 
3   17.127 19.939 19.934  2.692 2.812 3.125 

 929 588  1.469  9.801 9.289  8.701  1منه : رقاع الخزينة والقرض الوطني 

 -229 257 72 1.218 466 209 1الحساب الجاري للخزينة       

 12,7 12,7 9,7  83.515 81.648 72.473   المساعدات لالقتصاد

 12,8 12,9 9,6 79.062 77.642  68.783  منها : القروض لالقتصاد

 وقتية. أرقام* 
وحسابات  ريشمل هذا البند الحسابات الخاصة لالدخار وحسابات االدخار السكني وحسابات االدخار بغرض بعث المشاريع وحسابات االدخار بغرض االستثما 2

 ركز االدخار البريدي.االدخار األخرى واالدخار لدى م
 التغيرات بماليين الدنانير بالنسبة لهذه المكونات. 1
 التغيرات بحساب األيام. 3
 

 

، فقد سجل خالل الفترة المعنية تدعما لنسق نموه وهو ما يعكس مسار أهم النقد الكتابيأما بخصوص 

٪ 5مليون دينار مقابل  1.323و ٪ أ29,9مكوناته، السيما ارتفاع قائم اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك )

مليون  223٪ أو +92,1قائم اإليداعات لدى مركز الصكوك البريدية )+ وانتعاشهمليون دينار(  2.199أو 

مليون دينار(. وتجدر اإلشارة إلى أن الجزء األهم من اإليداعات تحت  229-٪ أو 31,1-دينار مقابل 

لخاصة والمؤسسات الفردية. بيد أنه تم تسجيل تطورات االطلب قد تم إنجازه من قبل األفراد والشركات 

مليون دينار( وديسمبر  222حيث تحقق أكبر ارتفاع في موفى شهري سبتمبر )+ 1122متباينة خالل سنة 

يداعات تحت الطلب، سواء بالدينار أو بالعملة األجنبية، المنجزة إلمليون دينار(، نتيجة الزدياد ا 2.225)+

تمت بل المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيما على التوالي من ق

مليون دينار( تبعا باألساس للسحوبات المنجزة من قبل  999-مالحظة انخفاض هام في شهر أكتوبر )

 المؤسسات الخاصة. 

 1122في موفى سنة  المسجلةاإليداعات لدى مركز الصكوك البريدية  قائم ةانتعاشوتجدر اإلشارة إلى أن 

الحاصل في تعويض المقابيض الجبائية بعنوان شهر  ريختعزى إلى األثر القاعدي الناجم عن التأ

تنزيلها في حسابات الديوان الوطني للبريد لفائدة الدولة حيث تم إنجاز هذه العملية تم  والتي  1122 ديسمبر

 . 1122في شهر جانفي 
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باألساس إلى األثر المتزامن  1122في سنة  النقدية شبه اإليداعاتطؤ ومن ناحية أخرى، يعزى تبا

٪ أو 21,1مليون دينار مقابل  2.212٪ أو 22,1لتسارع اإليداعات في الحسابات الخاصة لالدخار )

مليون دينار  922٪ أو 9,1مليون دينار( واالزدياد المعتدل لإليداعات ألجل ونواتج مالية أخرى ) 2.122

مليون دينار  132-٪ أو 2,1-قائم شهادات اإليداع ) انخفاضمليون دينار( وتواصل  251أو  ٪2,1مقابل 

 القتناء االقتصاديةيل العناصر ضمليون دينار(. ويعكس هذا االنخفاض عامة تف 121-٪ أو 2,1-مقابل 

 التي يحل أجل خالصها.  تلك عدم تجديدمع  األجل ةسندات قصير

متوسط وطويل األجل المعبأ في شكل  االدخار، عرف نسق نمو 1122ي سنة وعقب النمو الفاتر المسجل ف

٪ في موفى سنة 21,2٪ إلى 9,2من  ارتفعحيث  انتعاشهيفوق سنة واحدة  بأجل وقروض خاصة رقاع

مليون دينار. ويعكس هذا التطور  251قدره  هذه السندات ، أي بحجم إصدارات صافية من تسديدات1122

مليون دينار  291يث بلغت األموال المعبأة قرابة ححيوية المالحظة في السوق المالية باألساس استعادة ال

حكرا على مؤسسات اإليجار المالي في إطار العمل على مالءمة أفضل بين في أغلبها والتي كانت 

ومواردها. وكانت أغلب البنوك المحلية حاضرة في هذا القسم من السوق وذلك حصريا  استعماالتها

 ها الذاتية وبالتالي تدعيم مؤشراتها للتعزيز أمواار قروض رقاعية مشروطة وهي ضرورية إلصد

 الحذرة الكلية. 

 مصادر اإلحداث النقدي  4-1-3

، سواء بحساب القيمة االقتصاديشدة بمسار النشاط ب قتصادلالمساعدات الجهاز المالي  يرتبط تطور

٪( 2٪ مقابل 2,5( أو بحساب القيمة الحقيقية )1122٪ في سنة 2مقابل  1122٪ في سنة 2,9اإلسمية )

إضافية لحاجيات  توذلك في ظل محيط متسم بالضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يستوجب تمويال

تسارعا حيث  1122في سنة  قتصادلإل قتصادية. وعلى هذا األساس، سجلت المساعداتاإلالعناصر 

 مليون دينار في  5.229٪ أو 21,2إلى  1122نة مليون دينار في س 2.311٪ أو 5,2ارتفعت من 

 العام الموالي. 

تمويل البنوك  ازديادوعلى غرار السنوات السابقة، يؤكد هيكل القروض حسب المؤسسات المالية تواصل 

معهد اإلصدار في إطار سياسته النقدية الرغم من مختلف اإلجراءات المتخذة من قبل بلدى البنك المركزي 

المعدل الشهري لنسبة الفائدة في  ازدياد. ورغم لالقتصادهذه المكونة مع تأمين التمويل المالئم  احتواءقصد 

٪ بين نهاية سنة وأخرى، فإن القروض الممنوحة من قبل 9,13٪ إلى 1,12من  انتقلالسوق النقدية الذي 

اآلجال الطويلة  ٪( وهو ما يعكس5,2٪ مقابل 21,5بشكل ملحوظ ) ارتفعتالبنوك خالل نفس الفترة قد 

الفائدة المطبقة على  أثر الترفيعات المنجزة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي إلى نسب النتقال نسبيا

 العقود الجديدة وفي النهاية إلى نسب الفائدة المدينة. 
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كل التمويالت في ش ارتفاعيعكس بالخصوص  االزديادتبين من خالل تحليل طبيعة القروض أن هذا يو

٪ تم تسجيلها 11مليون دينار(، منها نسبة  1.112مليون دينار مقابل  2.311محفظة اإلسقاط لدى البنوك )

 مليون دينار مقابل  221خالل الخمسة أشهر األخيرة من السنة، تليها الحسابات الجارية المدينة )

مليون دينار(. مع تراجع طفيف للمستحقات المجمدة 212
2
 مليون دينار(. 593مقابل مليون دينار  921) 

وإن بدرجات مختلفة من ازدياد قائم القروض الممنوحة للمهنيين خالل  االقتصادكافة قطاعات  واستفادت 

 على النحو التالي : وذلك مليون دينار(، كما أحصتها مركزية المخاطر،  2.322الفترة قيد الدرس )+

 مليون دينار(، يليها  2.212ا بالخصوص التجارة )+منه استفادتماليين دينار( والتي  1.115+) الخدمات

 مليون دينار( السيما اإليجار المالي والتمويل الصغير والشركات القابضة.  222فرع النشاط المالي )+

 ستفادت منها باألساس الصناعة المعملية إمليون دينار( والتي  3.111)+ الصناعة 

 مليون دينار(.  1.922)+

 ماليين دينار(، تبعا للتسبقات الممنوحة للفالحين قصد تمويل نفقاتهم  319)+ ريالفالحة والصيد البح

 . 1122المتعلقة بالموسم الفالحي بعنوان سنة 
 

 

 : مساهمة المقابالت في نمو المكونة 2-4رسم بياني عدد 

 ( *2)ن 

: تطور تركيبة القروض حسب المؤسسات  4-4رسم بياني عدد 

 المالية

 
 

 صافي البنود األخرى. - قتصادلالفي المستحقات على الخارج + صافي المستحقات على الدولة + المساعدات ( = صا3* )ن

 

نسب مماثلة بالتمويالت الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى األفراد  ارتفعتوفي جانب مواز، 

. 1122مليون دينار في سنة  2.513ل مليون دينار مقاب 1.131تقريبا لتلك المسجلة في العام السابق، أي 

                                                           
المقصود بذلك المستحقات المجمدة أو المشكوك في خالصها أو المتنازع عليها والقيم غير الممنوحة عند تقديمها للخالص  2

 للمرتين األولى والثانية والتسويات وإعادة الجدولة والتمديد.
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 (السلم األيمن)مساعدات لإلقتصاد 

 (السلم األيمن)صافي المستحقات على الدولة 
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 البنك المركزي التونسي البنوك مؤسسات اإليجار المالي
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مليون دينار(  512مليون دينار مقابل  2.199وفي المقابل، يشير هذا التطور إلى تدعم قروض السكن )

مليون دينار( وذلك تبعا لإلجراءات  2.111مليون دينار مقابل  529على حساب قروض االستهالك )

 والمتعلقة بإحداث خط لتمويل المسكن األول بقيمة  1122الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 

مليون دينار لفائدة الفئات ذات الدخل المتوسط 111
2
. 

مساره التنازلي الذي بدأ منذ سنة  1122، فقد واصل في سنة بصافي المستحقات على الخارجوفيما يتعلق 

مليون دينار مقابل  2.132اجع سوى بـ ، لكن بنسق أقل حدة بالمقارنة مع العام السابق، بما أنه لم يتر1123

ال يزال ملحوظا نسبيا حيث أنه يعكس أهمية  االنخفاض. بيد أن هذا 1122مليون دينار في سنة  1.231-

سوى جزئيا بالموارد الخارجية الهامة المعبأة. كما  امتصاصهاالتعهدات الخارجية للجهاز المالي التي لم يتم 

هذا العجز قياسا بإجمالي الناتج  ارتفعجاري الذي ما آنفك يتفاقم. وبالفعل، يعزى هذا التطور إلى العجز ال

٪ في العام الموالي وهو ما يعكس أساسا تدهور العجز التجاري 21,1إلى  1122٪ في سنة 1,1المحلي من 

الذي يكتسي طابعا هيكليا وذلك على الرغم من التحسن الملحوظ للمقابيض الناجمة عن القطاع السياحي 

 وعن مداخيل الشغل. 

بالخصوص القرض الرقاعي المصدر في  1122وفي جانب آخر، شملت الموارد الخارجية المعبأة في سنة 

مليار دوالر أمريكي(  2مليون أورو( والتوظيف الخاص القطري ) 113السوق المالية الدولية )حوالي 

مليون  225صندوق النقد الدولي )وتحصيل القسط الثاني من تسهيل الصندوق الممدد الممنوح من قبل 

مليون أورو( والمفوضية األوروبية  192من قبل البنك الدولي ) المسندين القرضين باإلضافةدينار( 

 مليون أورو(.  252)حوالي 

 وعلى هذا األساس، أقفل صافي الموجودات من العملة األجنبية السنة قيد الدرس في مستوى 

يوما على  221مليون دينار و 21.539يوما من التوريد مقابل  53ل مليون دينار أي ما يعاد 21.119

 التوالي في العام السابق. 

  

                                                           
2
 1122والمتعلق بقانون المالية لسنة  1122ديسمبر  22المؤرخ في  1122لسنة  21ن عدد من القانو 22المرجع : الفصل  

 مليون دينار 111خط التمويل بقيمة  ستعمالالالمتعلقة باإلجراءات التطبيقية  1122لسنة  25والمذكرة |إلى البنوك عدد 

 المسكن األول.  قتناءارض غالمخصص لتغطية التمويل الذاتي ب
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 األجنبية العمالتتطور صافي الموجودات من :  2-4رسم بياني عدد 

 
 

 

بنسق أقل تدعما مما  1122سنة  في موفى ازداد، فقد تداين الدولة تجاه الجهاز المالي لصافيأما بالنسبة 

مليون دينار(، نتيجة  1.251٪ أو 21,2مليون دينار مقابل  1.121٪ أو 22,1جيله في العام السابق )تم تس

مليون دينار  225المعتدل لقائم رقاع الخزينة، سواء في محفظة سندات البنوك ) لالرتفاعبالخصوص 

 السوق المفتوحة مليون دينار( أو تلك المشتراة من قبل البنك المركزي في إطار عمليات  2.112مقابل 

من قبل  1122مليون دينار(، فضال عن التسبقة المسندة في شهر جوان  251مليون دينار مقابل  222)

مليون دينار(.  112معهد اإلصدار لفائدة الدولة بعنوان الترفيع في حصتها من صندوق النقد العربي )+

عن طريق قرض  1122ي شهر نوفمبر وفي جانب آخر، قامت الخزينة بتعبئة موارد بالعملة األجنبية ف

 مليون أورو وذلك كدعم إضافي لميزانية الدولة.  191والي حبنكا محليا ب 23مشترك لدى 

وتطور حاصل الحساب الجاري للخزينة خالل السنة قيد الدرس بطريقة متذبذبة، مع مستوى قياسي قدره 

نار لقسطين من القرض الرقاعي المصدر تبعا للتحويل إلى الدي 1122مليون دينار في شهر مارس  2.112

. وقد أدى هذا اإلجراء المعتمد خالل شهر مارس قصد 1122في السوق المالية الدولية في شهر فيفري 

مليون دينار،  2.222أفريل للقرض الخارجي القطري بمبلغ  23القيام بالخصوص بالتسديد المنجز بتاريخ 

 مليون دينار بين شهر وآخر.  2.291إلى تراجع الحساب الجاري للخزينة بـ 

وعلى خالف السنة المنقضية التي تجاوزت خاللها إصدارات رقاع الخزينة تلك المنصوص عليها في إطار 

مبلغا متواضعا قدره  1122في موفى سنة  حجم الجملي المصدر من هذه الرقاعميزانية الدولة، شمل ال

صافية تساوي  باكتتاباتمليون دينار، أي  123بـ مليون دينار مقابل تسديدات بهذا العنوان  2.591
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 (السلم األيسر)عدد أيام التوريد  (السلم األيمن)صافي الموجودات من العملة 
شهر :ش  
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مليون دينار على  1.125مليون دينار و+ 2.229مليون دينار و 3.111مليون دينار مقابل  2.235+

 . 1122التوالي في سنة 

السنوي تسارعا  االنزالق( بحساب 3، عرفت نسبة نمو الكتلة النقدية )ن1121وفي موفى شهر مارس 

٪ بعنوان نفس الشهر من العام السابق. ويعكس هذا التطور األثر المتزامن 2,1٪ مقابل 21,2ملحوظا لتبلغ 

٪( وصافي المستحقات على 5,2٪ مقابل 21,2لتدعم نسبة نمو كل من مساعدات الجهاز المالي لالقتصاد )

ن مليو 3.215-صافي المستحقات على الخارج ) انخفاضحدة  والزدياد٪( 23,9٪ مقابل 21,2الدولة )

 مليون دينار(.  2.111-دينار مقابل 

 تصنيف األصول المالية  : 1-4عدد  مؤطر

المندرج في إطار مشروع االنتقال نحو المنهجية الجديدة إلعداد  تصنيف األصول الماليةيتناول هذا المؤطر مبدأ 

( 1111د الدولي )نسخة سنة اإلحصائيات النقدية والمالية وفقا لدليل اإلحصائيات النقدية والمالية لصندوق النق

 . 1121سبتمبر  شهر بحلول العتماده (، والذي تتهيأ مصالح البنك المركزي1111والدليل المتعلق به )نسخة سنة 

ويستند هذا المبدأ األساسي بشكل رئيسي على سيولة األصول والصبغة القانونية للعالقة الجوهرية بين الدائن 

تصنيف األصول المالية إلى تيسير تحليل عمليات الوحدات المؤسساتية  والمدين. وعلى هذا األساس، يهدف

 تقييم الموارد واالستعماالت في مجال التمويل.  نيمكن م اويضع إطار

 االقتصاديةفرعية من األصول  مجموعةوفي هذا المضمار، يحدد اإلطار المرجعي األصول المالية باعتبارها 

كل فردي أو جماعي بتأكيد حقوق ملكيتها حيث يمكن لمالكيها الحصول على والتي تقوم الوحدات المؤسساتية بش

 منافع اقتصادية من خالل حيازتها أو استعمالها على مدى فترة من الزمن.

 قائمة األصول المالية وفقا لدليل اإلحصائيات النقدية

 1992 والمالية ولنظام الحسابات القومية

 األصول المالية  المفهوم

البند، الموجود في أصول البنك المركزي التونسي فقط، الذهب النقدي  يتضمن هذا

 وحقوق السحب الخاصة
الذهب النقدي وحقوق السحب 

 الخاصة 

ها قيد التداول ضعاألوراق النقدية والمسكوكات التي يصدرها البنك المركزي ويالعملة تمثل 

كافة المستحقات على  الودائع التي تميزها وحدة العملة. وتشملوفي خزائن مؤسسات اإليداع 

موزعة البنك المركزي وعلى مؤسسات اإليداع األخرى وعلى الوحدات المؤسساتية األخرى و

 وحدة العملة. والودائع القابلة للنقل وتلك غير القابلة للنقل بين 

  العملة والودائع

تسويتها عن  وهي أدوات قابلة للتداول وتمثل التزامات يتعين على الوحدات المؤسساتية

طريق أداة مالية أو أي أصول مالية لها قيمة اقتصادية. ومن بين األوراق المالية األكثر 

وشهادات اإليداع واألوراق  الرقاعيةشيوعا، يمكن ذكر رقاع الخزينة والسندات 

 التجارية. 

 األوراق المالية ما عدا األسهم

قراض أموال إلى المدين مباشرة. صول المالية التي تنشأ حين يقوم الدائن بإوهي األ

 وتكون القروض مثبتة بوثائق غير قابلة للتداول. 
 القروض 

يتضمن هذا البند من ناحية األصول كافة المساهمات في شركات أخرى مقيمة وغير 

مقيمة. ومن ناحية الخصوم، فإن هذا البند هو ما يعادل األموال الذاتية ويتكون من 

الحتياطيات واباح غير الموزعة ونتيجة السنة المالية الحالية إسهامات المالكين واألر

 . تقييمالعامة والخاصة وتعديل ال

وحصص رأس المال  األسهم

 األخرى

يتضمن هذا البند صافي حصص األسر في االحتياطيات الفنية للتأمين على الحياة وفي 

يات لتغطية المطالبات صناديق التقاعد وكذلك التسديد المسبق ألقساط التأمين واالحتياط

 القائمة. 

 احتياطيات التأمين الفنية 

 يتبع()
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 : 1-4عدد  مؤطريتبع 

 

 األصول المالية  المفهوم

وهي أداة مالية مرتبطة بأداة مالية أو مؤشر مالي أو سلعة محددة ويمكن من خاللها 

الفائدة...(  المتاجرة في مخاطر مالية محددة )مثل مخاطر سعر الصرف أو مخاطر نسبة

 جل وعقود الخيار. في األسواق المالية، مثل العقود من النوع اآل

 تقات الماليةشالم

/ المدينة التي تغطي  قات والحسابات األخرى الدائنةبيتضمن هذا البند القروض التجارية والتس

  ..صصات واالهتالكات وحسابات التسوية والسندات في طور االستخالص.إجماال المخ
سابات األخرى الدائنة / الح

  المدينة 

يق بين البنود التي تشكل جزءا من ( بالتفر1111وصي دليل اإلحصائيات النقدية والمالية )نسخة سنة يوفي جانب آخر 

ع وتلك التي ليست كذلك. ويمثل اختيار األصول التي سيقع تضمينها نتيجة لحلول توفيقية بين سبمفهومه الوا النقد

 والجدوى منها والتمييز بين القطاعات المتحوزة والمصدرة للنقد. درجة سيولتها 

 تجاه النقد قتصاداالوضعية قطاعات 

 البنك المركزي التونسي •

 مؤسسات اإليداع األخرى )بنوك(  •
 قطاعات مصدرة

 اإلدارة المركزية  •

 غير المقيمين •
 قطاعات محايدة

  البنوك بخالفالشركات المالية األخرى  •

 لماليةالشركات غير ا •

 القطاع العمومي 

 الشركات العمومية غير المالية  

 المحلية  اتاإلدار 

 إدارة الضمان االجتماعي 

 شركات غير مالية خاصة القطاع الخاص : 

  األسر والقطاعات المقيمة األخرى •

 قطاعات متحوزة 

ة، أصبحت الكتلة النقدية لدليل اإلحصائيات النقدية والمالي 1122وعلى هذا األساس ووفقا للنسخة األخيرة لسنة 

بمفهومها الواسع ال تتضمن سوى األدوات المالية ذات أجل أولي عند اإلصدار يساوي أو يقل عن سنتين. وهكذا، سيتم 

تحديد مكونات جديدة توصف بكونها للتوظيفات السائلة ذات أجل طويل حيث أنها ستشمل، من ضمن أمور أخرى، 

 ي ورقاع الخزينة قصيرة األجل.الوطن واالدخاراالدخار التعاقدي 

 

     السياسة النقدية  4-3

٪ بحساب األسعار القارة 1ال يزال معتدال مع نسبة قدرها  1122على الرغم من أن النمو المسجل في سنة 

قد زادت حدتها  1122الضغوط المسلطة على األسعار خالل النصف الثاني من سنة  ن  أإال  ، 1121لسنة 

٪ منحى تصاعديا ليبلغ 1,2الفعل، عرف التضخم الجملي الذي استهل السنة في مستوى . وب1122في سنة 

٪ في شهر ديسمبر. وقد قام البنك المركزي، من خالل استباق عودة الضغوط التضخمية، 2,1ذروة قدرها 

٪ 1,29إلى ٪ 1,19الرتقاء بها من الرئيسية ل ة الفائدةفي مناسبتين في نسب بتشديد سياسته النقدية حيث رف ع

، شرع البنك المركزي في 1122٪ في شهر ماي. وبداية من شهر جويلية 9ثم إلى  1122في شهر أفريل 

ة إلعادة التمويل في شكل طلبات عروض أسبوعية في يتشديد كمي يهدف إلى الحد  من عملياته الرئيس

سب الفائدة في السوق مليارات دينار وقام في موفى شهر ديسمبر بالتوسيع في مجال تقلب ن 2مستوى 
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ساسية. ونتيجة لذلك، تم التخفيض في نسبة تسهيل اإليداع أنقطة  111بلغ ينقطة أساسية ل 291النقدية بـ 

٪، فيما بلغت نسبة تسهيل 1تغير نسب الفائدة إلى مستوى  لمجالساعة التي تمثل الحد األدنى  11لمدة 

مؤشرا مبكرا توسيع مجال نسب الفائدة سوى  ثلم٪. ولم ي2وهي الحد األقصى للمجال المذكور  القرض

 1121كة في نسبة الفائدة الرئيسية والتي وقع بالفعل الترفيع فيها في بداية شهر مارس بحدوث زيادة وشي

مع وجود  1121٪ في شهر فيفري 2,2٪، في الوقت الذي بلغ فيه التضخم ذروة قدرها 9,29إلى مستوى 

 مخاطر بتواصل مساره التصاعدي. 

 نتيجة للمستجدات األخيرة على الصعيدين الدولي والوطني.  سوى وفي الواقع، فإن هذه التطورات ليست

، من المتوقع أن يؤثر التوجه نحو تطبيع السياسات النقدية للبنك المركزي األوروبي فعلى الصعيد الدولي

 ،م مع مستوياتها المستهدفةوبنك االحتياطي الفيدرالي في ظل انتعاشة النشاط وبداية تقارب نسب التضخ

ظل يوفي جانب آخر، على نسب الفائدة في األسواق المالية الدولية وبالتالي على تكاليف تعبئة الموارد. 

ارتفاع أسعار أغلب المواد األساسية والمحيط الجيوسياسي غير المالئم، من أبرز التحديات التي يتعين على 

 . االقتصاد التونسي مجابتها

لقطاع السياحي لإلى السير الجيد  خاصة المسجل يعود النمو االقتصاديف، لمستوى الوطنياأما على 

. ولوال الصعوبات الفالحي والصناعات المعملية التصديرية وبدرجة أقل إلى االنتعاشة الضعيفة للقطاع

 المستمرة صلب األنشطة االستخراجية، لكان هذا النمو أفضل. 

٪ من إجمالي الناتج المحلي 21,1لجاري لميزان المدفوعات ذروة قدرها ومن ناحية أخرى، بلغ العجز ا

٪ من 2,2وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على مدى عقدين من الزمن. وبلغ عجز الميزانية، من جانبه، 

تمويله لجوءا متزايدا للموارد الخارجية ليرتفع قائم الدين العمومي إلى  حيث استوجبإجمالي الناتج المحلي 

٪ من إجمالي الناتج المحلي. وفي نهاية المطاف، لم تسلط ضخامة العجز المزدوج المزيد من 21ناهز ما ي

 الضغوط على سوق الصرف والسيولة المصرفية فحسب، بل أصبحت تهدد بشكل متزايد استدامة الدين. 

اع نمو سليم ، فقد تبين أن استقرار اإلطار االقتصادي الكلي أمر ضروري السترج3118وبالنسبة لسنة 

ومستدام، بيد أنه ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل التحكم في التضخم وفي العجز المزدوج ومواصلة 

 اإلصالحات الهيكلية. 

 التصرف في السيولة 4-3-1

في تشديد أكثر حدة للسيولة المصرفية.  1122ساهم الظرف االقتصادي الصعب الذي ساد في سنة 

الهام للموجودات من العملة األجنبية الناجم عن المستوى المرتفع بشكل  وبالفعل، ال يزال االنخفاض

مويل الداخلي، يسلط تأثيرات تقييدية على تاستثنائي للعجز الجاري وعن أهمية حاجيات الخزينة من ال

ألوراق النقدية والمسكوكات في التداول رغم ارتفاعها الملحوظ لالسيولة المصرفية. وفي المقابل، لم يكن 

السيولة المصرفية، ذلك أن جزءا هاما من السيولة النقدية متواجد  ىسوى تأثير معتدل عل 1122في سنة 

 خارج الدوائر المصرفية. 
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ملیون 1.533بمقدار 2017یة والمسكوكات في التداول خالل سنة وبالفعل، ازداد مخزون األوراق النقد
ملیون دینار في سنة 1.342وذلك بالمقارنة مع )6-4البیاني عدد م(راجع الرس2016دینار قیاسا بسنة 

. 2015ملیون دینار في سنة 341و2016

(بمالیین الدنانیر)التداولالمخزون من األوراق النقدیة والمسكوكات في تطور : 6- 4رسم بیاني عدد 

أكبر مساھم في تدعم األوراق ویظھر توزیع ھذا التغیر حسب المتعاملین أن الدیوان الوطني للبرید یعدّ 

ملیون دینار)، فیما كانت لتحركات السیولة النقدیة المسجلة على 4.181+(النقدیة والمسكوكات في التداول 

ملیون 2.201ملیون دینار و464مستوى الحسابات الجاریة للبنوك وحساب الخزینة مساھمات سالبة بـ 

مكن من تخفیف تأثیر خروج السیولة النقدیة الصادر عن الدیوان الوطني للبرید مادینار على التوالي وھو

. )7-4اجع الرسم البیاني عدد (ر

، فإن تحركات السیولة النقدیة في حسابات البنوك تبرر التأثیر 2017وتجدر اإلشارة إلى أنھ بالنسبة لسنة 

التوسعي لألوراق النقدیة والمسكوكات في التداول على السیولة المصرفیة. 

مساھمة العناصر االقتصادیة في تغیر األوراق النقدیة والمسكوكات في التداول (بمالیین الدنانیر) : 7- 4رسم بیاني عدد 
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حسب المناطق أن فروع  1122في التداول في سنة ويظهر توزيع تغير األوراق النقدية والمسكوكات 

ألوراق النقدية والمسكوكات في التداول، تونس وقفصة وجندوبة تعد أكثر األطراف المساهمة في ارتفاع ا

مليون دينار على التوالي، علما وأن  111مليون دينار و 111مليون دينار و 512مع تغيرات موجبة قدرها 

)راجع الرسم التغيرات المذكورة قد هيمن عليها خروج السيولة النقدية الصادر عن الديوان الوطني للبريد 

 (. 8-4البياني عدد 

 

 )بماليين الدنانير(  3112توزيع تغير األوراق النقدية والمسكوكات في التداول حسب الفروع في سنة :  8-4ني عدد رسم بيا

 
 

 

 :  1استراتيجية التقليص من التعامل نقدا في االقتصاد : 2-4 عدد مؤطر

خروج منها. وقد اتسمت هذه دخل االقتصاد التونسي منذ الثورة في مرحلة انتقال مطولة حيث أنه ال يزال يعاني لل

المرحلة بمناخ من عدم االستقرار والشكوك وهو ما أدى إلى التهافت على النقود كوسيلة مميزة للمعامالت وإلى نفور 

متزايد من قبل األعوان االقتصاديين تجاه استخدام وسائل الدفع الكتابي على الرغم من التقدم الملموس المحرز على 

 دفع. صعيد تطوير أنظمة ال

وقد أدى هذا التفضيل للنقود إلى توسع غير مسبوق لألوراق النقدية والمسكوكات في التداول وذلك بنسق متباين بشكل 

 ملحوظ مع تطور المؤشرات االقتصادية والمالية.

قرار وإذا كان االستخدام المفرط للسيولة النقدية ظاهرة شائعة في البلدان التي تشهد أزمات اقتصادية أو عدم است

سياسي واجتماعي، فإن غلبة السيولة النقدية كوسيلة دفع ال تمثل مبدئيا إشكاال في حد ذاتها، ذلك أن النقد اليدوي ال 

يزال يضطلع في عديد البلدان المتقدمة والصاعدة بدور هام في االقتصاد. بيد أن اقترانه بتطور الظواهر والممارسات 

االقتصاد الموازي والتهريب والتهرب الضريبي وغسل األموال...( يشكل تهديدا االقتصادية والمالية غير المشروعة )

 حقيقيا للوضع االقتصادي ولالستقرار المالي للبالد. 

  )يتبع( 

                                                           
2
 . Le Decashing ذلك :المقصود ب 
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  : 2-4 عدد مؤطريتبع 

ولهذه األسباب، اتخذت عديد البلدان إجراءات صارمة تهدف في آن واحد إلى التقليص من التعامل نقدا وإلى تطوير 

 أنظمة ووسائل الدفع اإللكترونية والتي تجمع بين النجاعة والسالمة والتحكم في التكاليف. 

وال تتعلق إشكالية السيولة النقدية في البالد التونسية بالبنك المركزي فحسب على الرغم من أن هذا األخير يحتكر 

د كبير هذا اإلطار ليشكل تحديا رئيسيا للسلطات إصدار األوراق النقدية وسك النقود المعدنية، بل يتجاوز نطاقها إلى ح

 العمومية والمؤسسات المالية والمتعاملين في االقتصاد الرقمي.

ويعتبر دور السلطات العمومية جوهريا في إنجاح مسار إلغاء التعامل نقدا. وبالفعل، من الضروري أن تقوم الدولة 

ومية للمعامالت المتعلقة بالمنتوجات والخدمات العمومية أو بتشخيص وسائل الدفع من قبل اإلدارة والمؤسسات العم

الدفوعات الجارية )األجور وجرايات التقاعد والتحويالت االجتماعية...( وبإدراج تطوير الدفوعات عبر الوسائل 

تطبيق  اإللكترونية في برنامج إصالح وتعصير خدمات اإلدارة. وسيكون اعتماد نظام تحفيز مناسبا للغاية قصد تيسير

 هذه المتطلبات بالنسبة للمعامالت التي تشمل أطرافا من الخواص )مثل األسر وتجار التفصيل(. 

وعلى هذا األساس وبهدف النهوض بمسار إلغاء التعامل نقدا، تم إحداث لجان تفكير مشتركة بين اإلدارات قصد 

ستراتيجية الرامية إلى التقليص من التعامل استعراض الحالة الراهنة ألنظمة ووسائل الدفع ووضع أسس التوجهات اال

نقدا في االقتصاد وإحداث خطة عمل على المدى القصير والمتوسط، بما يستوجب تنسيقا طوعيا وجهودا مشتركة 

ة.   لبلوغ األهداف المرجو 

لنقد في وبناء على تشخيص الوضع الراهن، تبين أن اإلدارة والمصالح العمومية تمثل أكثر األطراف استهالكا ل

االقتصاد وأن نجاح مسار إلغاء التعامل نقدا يعتمد بشدة على الدور االئتالفي الذي يجب أن تضطلع به الدولة في هذا 

 المجال. 

وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد خطة عمل متعددة األطراف تدعو ة إلى تحقيق عدد من "المكاسب السريعة" على المدى 

رى على المدى المتوسط تنطوي على إصالح معمق ألنظمة المعلومات ومالءمة القصير كما تقترح تدابير أخ

التشاريع مع متطلبات رقمنة الدفوعات. ويجب أن تشمل اإلجراءات األولية العاجلة التحديد القانوني للمبالغ 

بالمطارف المستخلصة نقدا من قبل اإلدارة وتفعيل التعامل البيني والتقليص في التكاليف والرسوم والنهوض 

اإللكترونية للدفع وغيرها من الوسائل اإللكترونية وتعزيز السالمة ومالءمة اإلطار القانوني المنظم للدفوعات 

 اإللكترونية وتشجيع الثقافة المالية. 

ومن المؤكد أن مكافحة االقتصاد الموازي والتهرب الضريبي وغيرها من اإلخالالت المتأصلة تمثل عملية طويلة 

ستوجب إشراك كافة األطراف الفاعلة، غير أنها تعد خطوة ضرورية يجب تخطيها في سبيل النفاذ إلى المدى ت

االقتصاد الرقمي نظرا لما يوفره من مزايا من حيث التخصيص األمثل للموارد والقضاء على اآلفات سابقة الذكر 

 والحد من التأثير التقييدي للنقد اليدوي على سيولة البنوك.

 

أن معدل حاجيات البنوك من السيولة 1122حليل السيولة خالل سنة ويظهر ت
2
قد ارتفع بين سنة وأخرى  

 1122٪ في سنة 12٪ مقابل 11مليون دينار، أي بزيادة قدرها  5.113مليون دينار إلى  2.155من 

 . (9-4)راجع الرسم البياني 

                                                           
2
حاجيات البنوك من السيولة = تأثيرات العوامل الذاتية + االحتياطي اإلجباري. وتتمثل العوامل الذاتية للسيولة في صافي  

  الموجودات من العملة األجنبية وعمليات الخزينة العمومية واألوراق النقدية والمسكوكات في التداول. 
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 ومية بماليين الدنانير( تطور حاجيات البنوك من السيولة )معدات ي:  9-4رسم بياني عدد 

 
 

 

بأهمية عمليات شراء العمالت األجنبية من قبل البنوك  1122واتسم تطور العوامل الذاتية للسيولة في سنة 

، أي 1122مليون دينار في سنة  2.211وبحساب القيمة الصافية، بلغت هذه العمليات في سوق الصرف. 

، حيث سلطت أثرا تقييديا بنفس المقدار على 1122مع سنة  مليون دينار بالمقارنة 1.511بزيادة قدرها 

الذي تفاقم السيولة المصرفية. وقد تم استخدام هذه العمليات بالخصوص لتمويل عجز الميزان الجاري 

٪ من إجمالي الناتج المحلي 21,1أو  1122مليون دينار في سنة  9.870ليبلغ  1122بالمقارنة مع سنة 

 )راجع الرسم البياني عدد ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق 1,1ار ومليون دين 2.539مقابل 

. ومن هذا المنطلق، ساهم انخفاض سعر صرف العملة الوطنية بشكل كبير في ازدياد القيمة المقابلة (4-11

 للتمويالت بالعملة األجنبية بحساب الدينار وبالتالي حاجيات البنوك من السيولة. 

 

حاصل الميزان الجاري وتأثيره على : 11-4عدد  رسم بياني

 (الدنانير)بماليين السيولة المصرفية 

)بماليين تطور قائم إصدارات الخزينة :  11-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير
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 (التدفقات السنوية)حاصل الميزان الجاري 

أثر صافي عمليات شراء البنوك للعملة األجنبية من البنك المركزي على السيولة 

 (التدفقات السنوية)
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كامل على مدى خالل السنة أن حاجيات البنوك من السيولة قد عرفت ارتفاعا متواصال  في التحليل ويظهر

 . (13-4 عدد)راجع الرسم البياني  .1122سنة 

 ارتفاعا ملحوظا، أي  1122 لبداية من شهر أفريسجلت حاجيات البنوك من السيولة  ،بالفعلو

 مليون دينار ما بين شهري مارس وأفريل وهو ما يعكس باألساس األثرين التاليين :  111+

ن عالوة على االقتطاعات االقتطاعات الجبائية المنجزة في بداية شهر أفريل والتي تتضم •

 . 1122٪ موظفة على أرباح الشركات الخاصة بعنوان سنة 2,9الشهرية المعتادة، مساهمة استثنائية قدرها 

ازدياد الشراءات الصافية من العملة األجنبية من قبل البنك المركزي. وفعال، ارتفعت هذه  •

مليون دينار في المعدل  221ثي األول إلى مليون دينار في المعدل شهريا خالل الثال 995العمليات من 

وهو ما يعكس نوعا ما تأثير انخفاض سعر  1122شهريا خالل الفترة ما بين شهري أفريل وديسمبر 

 . 1122صرف الدينار التونسي مقابل أهم العمالت األجنبية، المالحظ منذ شهر أفريل 

 

 

 (الدنانير)بماليين  3112ن السيولة في سنة التطور اليومي لحاجيات البنوك م:  13-4رسم بياني عدد 
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التطورات السنوية لتدخالت البنك المركزي : 12-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين في السوق النقدية 

التطورات اليومية لتدخالت البنك المركزي :  14-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين 

  
  32/13/1121آخر البيانات :         1122سنة :  البيانات آخر

 

وبالتوازي مع احتداد حاجيات البنوك من السيولة، تدعمت تدخالت البنك المركزي
2
السوق النقدية في في  

)راجع الرسم  1122مليون دينار في سنة  2.121مليون دينار في المعدل مقابل  1.991لتبلغ  1122سنة 

التي مثلت وأيام  2روض لمدة التدخالت باألساس في شكل طلبات ع انت هذه. وقد ك(12-4البياني عدد 

)راجع الرسم  1122٪ في سنة 12٪ من التدخالت المذكورة خالل السنة قيد الدرس مقابل 12قرابة 

 ، حيث تم استكمالها بعمليات الشراء البات لرقاع الخزينة الصافية والتي تدعمت (14-4البياني عدد 

مليون دينار وبعمليات مقايضة  2.111لتبلغ في المعدل  1122دينار بالمقارنة مع سنة  مليون 222بـ 

 مقابل  1122مليون دينار في سنة  211الصرف )ألغراض السياسة النقدية( بحجم وسطي قدره 

 . (12-4)راجع الرسم البياني عدد أشهر بالنسبة ألغلبها  3وذلك بأجل  1122مليون دينار في سنة  993

  

                                                           
2
عمليات السياسة النقدية المنجزة بمبادرة من البنك المركزي التونسي والمتمثلة حاليا في طلبات  =تدخالت البنك المركزي  

 العروض وعمليات السوق المفتوحة وعمليات مقايضة الصرف. 
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 عمليات إعادة التمويل على المدى الطويل
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 تطور قائم عمليات مقايضة الصرف )بماليين الدنانير( :  15-4رسم بياني عدد 

 

 

 32/13/1121آخر البيانات : 

 

ويجدر التذكير أنه بالنظر إلى الزيادة غير المسبوقة لحجم إعادة التمويل، قرر البنك المركزي في شهر 

مليون  2.111المسند للبنوك في مستوى  تحديد سقف لمبلغ العمليات الرئيسية إلعادة التمويل 1122جويلية 

 دينار. 

مليون  1.991هذا وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت حجم تدخالت البنك المركزي في السوق النقدية وقدرها 

مليون دينار.  5.113لم تمكن من تغطية كافة معدالت حاجيات البنوك التي بلغت  1122دينار في سنة 

لعجز في السوق النقديةونتيجة لذلك، تمت تغطية معدل ا
1
مليون دينار في  229الناجم عن ذلك وقدره  

ساعة وذلك  11المعدل خالل السنة، من خالل اللجوء المتزايد من قبل البنوك لتسهيالت القرض لمدة 

مليون دينار في  951ارتفعت تسهيالت القرض بـ  ،باألساس بداية من شهر جويلية. وبالنظر إلى ما سبق

 . 1122مليون دينار في سنة  211لتبلغ  1122ارنة مع سنة المعدل بالمق

  

                                                           
  . من السيولة حاجيات البنوك -الفائض أو العجز بالسوق النقدية = تدخالت المركزي  1
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البنك المركزي وحاجيات  تدخالت تطور: 12-4رسم بياني عدد 

 البنوك )معطيات يومية بماليين الدنانير( 

عجز السيولة في السوق النقدية وفائض :  12-4رسم بياني عدد 

 )معطيات يومية بماليين الدنانير( 

  
 1121مارس  32:  البيانات آخر     1121مارس  32:  ناتالبيا آخر

 

  .(12-4و 12-4)راجع الرسمين البيانيين  1122وعرفت السوق النقدية مرحلتين متباينتين في سنة 

، أي قبل تحديد 3112جويلية  13خالل المرحلة األولى التي امتدت منذ بداية السنة إلى غاية تاريخ ف

مليون دينار من قبل البنك المركزي، كانت وضعية  2.111ي مستوى سقف لمبلغ طلبات العروض ف

مليون دينار. وعالوة على ذلك، كان  59السوق متوازنة تقريبا حيث أسفرت عن معدل عجز ضعيف قدره 

 معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية في مستوى يقارب نسبة الفائدة الرئيسية. 

، كان طريق العمليات الرئيسية إلعادة التمويل وإلى غاية موفى السنة وبداية من التشديد الكمي عن

. 1122مليون دينار في المعدل خالل النصف الثاني من سنة  2.131العجز من السيولة أكثر حدة أي 

الرئيسية ليبلغ  الفائدة وخالل هذه الفترة، بدأ معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية يبتعد عن نسبة

 ساعة. 11ستوى يقارب نسبة تسهيل القرض لمدة م

٪ في 1,19مقابل  1122٪ في سنة 1,12وبحساب المعدالت السنوية، بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 

وكان ذلك عن طريق  العام السابق. ويعكس هذا االرتفاع تشديد السياسة النقدية في ظل تصاعد التضخم.

نقطة  19نقطة أساسية( وشهر ماي ) 91لفائدة الرئيسية في شهر أفريل )في مناسبتين في نسبة ا الترفيع

مليارات  2وفيما بعد، شمل هذا التشديد الجانب الكمي من خالل تحديد سقف قدره  ، على التوالي.أساسية(

 دينار لحجم التدخل عن طريق طلبات العروض األسبوعية. 
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 فائض أو عجز السيولة بالسوق النقدية 
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بتراجع طفيف للمعامالت التي بلغت  1122تسم في سنة أما بالنسبة لنشاط السوق فيما بين البنوك، فقد ا

)راجع ٪ 2,5، أي بانخفاض قدره 1122مليون دينار في سنة  212مليون دينار في المعدل مقابل  231

 . (18-4الرسم البياني عدد 

 

 (الدنانير بماليين يومية)معدالت تطور المعامالت في السوق ما بين البنوك :  18-4رسم بياني عدد 
 

 

 

٪ 91٪ للمعامالت تحت الطلب و11فيما بين البنوك بواقع  معدل قائم العمليات، توزع 1122وبالنسبة لسنة 

الربع األول من سنة  خالل تجدر اإلشارة إلى أنه ومع ذلك،. (19-4)راجع الرسم البياني للعمليات ألجل 

٪ من المجموع وذلك على 92بـ مفرده فيما بين البنوك ب، استأثر القائم الوسطي للمعامالت تحت الطلب 1121

بالتزامن  1122٪. وبالفعل، فإن توسيع المجال المقرر في موفى سنة 15حساب قائم العمليات ألجل التي شملت 

 مع تحديد سقف للعمليات الرئيسية إلعادة التمويل قد حث البنوك على تبادل السيولة بآجال قصيرة. 

 

 ئم العمليات فيما بين البنوك )بماليين الدنانير( تطور معدل قا:  19-4رسم بياني عدد 
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فيما بين البنوك قياسا بالحجم الجملي إلعادة التمويل، في  العمليات الفترة قيد الدرس، بلغ قائموخالل 

ضعف  ىعل ،المعدلب٪ وهو ما يدل بالنظر إلى التغير الضعيف مقارنة 23٪ ولم يتجاوز 1المعدل، حوالي 

 . (31-4)راجع الرسم البياني عدد فيما بين البنوك وعلى تبعية شديدة تجاه البنك المركزي  مبادالت السيولة

 

 معدل قائم العمليات فيما بين البنوك والحجم الجملي إلعادة التمويل :  31-4رسم بياني عدد 

 
1121مارس  32آخر البيانات :   

 

أن الجزء األهم من السوق يتعلق بأجلين وهما  (31-4)راجع الرسم البياني عدد ويظهر الرسم البياني أدناه 

٪ في موفى 21 يز كبير على اآلجال القصيرة وذلك بحواليوهو ما يشير إلى تركواحد ليوم واحد وألسبوع 

. وبالنسبة للجزء 1121٪ في نهاية الربع األول من سنة 22و 1122٪ في سنة 12مقابل  1122سنة 

للمعامالت ما بين البنوك وبالتالي لمراجع مستندة على المعامالت  هناك شبه غيابفالمتبقي من اآلجال، 

 أشهر.  3الحقيقية بآجال تفوق 

 

 هيكل العمليات فيما بين البنوك حسب اآلجال )أرقام موفى الفترة( :  31-4رسم بياني عدد 
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 (المحور األيمن)معدل قائم العمليات فيما بين البنوك  

 (المحور األيسر)معدل قائم العمليات فيما بين البنوك من عمليات تدخل البنك المركزي في السوق النقدية 
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لعمق بالنظر إلى ندرة مفتقرة ل تظل األكثر تطورا وتنظيما التي تعد   السوق النقدية فإنوبحساب التدفقات، 

أشهر. وبالفعل، فإن البنوك  2شبه غياب انطالقا من أجل  معأشهر  3تفوق  المعامالت التي تغطي آجاال

المخاطر تميل إلى التقليص في آجال معامالتها عن طريق تحديدها في مجال زمني من  هابنفور التي تتسم

(، لم 1121والربع األول من سنة  1122امل سنة ضيق للغاية. وفي الواقع وعلى مدى الفترة المعنية )ك

)راجع الرسم البياني مليون دينار  911أشهر البتة مستوى  3يتجاوز الحجم الجملي للمبادالت بأجل يفوق 

 . (33-4عدد 

 

 معدل حجم العمليات فيما بين البنوك )بماليين الدنانير( :  33-4رسم بياني عدد 

 

 

 إلى النسب البنكية النقدية  ةالسياس تقال قراراتطور نسب الفائدة وانت 4-3-3

التي اتسمت بمستوى تضخم معتدل نسبيا بما يس ر اعتماد سياسة نقدية محايدة ذات نسبة  1122خالفا لسنة 

بعودة الضغوط المسلطة على األسعار  1122٪، فقد تميزت سنة 1,19فائدة رئيسية دون تغيير في مستوى 

٪ في العام السابق، األمر الذي استوجب 3,2٪ في المعدل مقابل 9,3لي بلغ عند االستهالك مع تضخم جم

 تشديدا للسياسة النقدية. 

وبالفعل، فإن البنك المركزي الذي يدرك التأثير السلبي لتصاعد األسعار على التوازنات االقتصادية الكلية 

على رصد المسار التصاعدي  الجملية والذي تتمثل مهمته في ضمان استقرار األسعار، ال يزال حريصا

 1122والذي تأكد بالخصوص في الربع األول من سنة  1122المتبع منذ النصف الثاني من سنة للتضخم 

النقدية  تهوهو ما يشير إلى الطابع المستمر للتضخم. ومن هذا المنطلق، قرر البنك المركزي تشديد سياس

٪ في شهر أفريل ثم 1,29الرئيسية لالرتقاء بها إلى  ةة الفائدخالل الترفيع في مناسبتين في نسب نوذلك م

ي من خالل تحديد سقف كمنسب الفائدة بتشديد  بشأن. وتم استكمال هذه التدابير 1122٪ في شهر ماي 9
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 2018مارس  31: آخر البيانات 

 ايام 7المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك لـ  المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك تحت الطلب

 المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك لشهرين المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك لشهر

 المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك لستة اشهر المعدل االجمالي للعمليات فيما بين البنوك لثالث اشهر
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مليون دينار وذلك  2.111في مستوى  1122مبلغ العمليات الرئيسية إلعادة التمويل منذ شهر جويلية 

في مواردها. وقد أدت  دفعها إلى التصرف بطريقة أفضلوى إعادة التمويل ء البنوك إلوبهدف ترشيد لج

إلى منحى تصاعدي لمعدل نسبة وساعة  11لتسهيل القرض لمدة  مكثف لعملياتة إلى لجوء هذه المقارب

على نسبة  اإلبقاءوعلى هذا األساس ورغم  مجال نسب الفائدة. الفائدة الشهرية في السوق النقدية نحو سقف

، ارتفع معدل نسبة الفائدة الشهرية 1122٪ منذ موفى شهر ماي 9رئيسية دون تغيير في مستوى الئدة فاال

٪ في شهر جويلية قبل أن يستقر في مستوى 9,29إلى  1122٪ في شهر جوان 1,51في السوق النقدية من 

 . (32-4)راجع الرسم البياني عدد  1122٪ طوال الربع األخير من سنة 9,13

 

 تطور أهم عمليات السياسة النقدية ونسب الفائدة :  32-4ي عدد رسم بيان

 

 

 1122وتأثرت الشروط المالية للبنوك بشدة، وإن بدرجات مختلفة، بقيادة السياسة النقدية المعتمدة في سنة 

والتي تركزت على التصدي للضغوط المسلطة على األسعار مع السهر على الرجوع بالتضخم على المدى 

 إلى مستويات مقبولة. المتوسط 

أو مع الشركات  ادرفوعرفت نسب تأجير العقود الجديدة لإليداع المبرمة من قبل البنوك سواء مع األ

بتأثيرات  ة. وعالوة على النتيجة المباشرة المتعلق1122الخاصة، ارتفاعا شبه متواصل منذ بداية سنة 

ا لتأجير االدخار من يفيع الذي عقب ذلك في النسبة الدنالسياسة النقدية بالنسبة لهذا الفرع من النشاط وبالتر

٪1٪ إلى 3,9
2
تأثر االنتقال كذلك باستمرار شح السيولة في السوق النقدية. وقد أدت هذه الوضعية إلى  ،

 سباق محموم بين البنوك لتعبئة الموارد وهو ما أجج سلوك المزايدة على الودائع. 

                                                           
2
 والمتعلق بشروط البنوك.  1122أفريل  12المؤرخ في  1122لسنة  3ي إلى البنوك عدد راجع منشور البنك المركزي التونس 
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 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية مجال تغير نسبة الفائدة

 (المحوراأليسر)الحجم اإلجمالي إلعادة التمويل  نسبة الفائدة المديرة

 (المحوراأليسر)طلبات العروض 
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ل نسبة الفائدة الشهرية في تطور معد:  34-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة إليداعات 

 )معدالت ربع سنوية( األفراد

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  32-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة إليداعات 

 )معدالت ربع سنوية( الشركات الخاصة

  

 

 

نقطة  52على مدى سنة كاملة بـ ، أدى ارتفاع معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية ادرفوبالنسبة لأل

إلى ازدياد  1122والربع األخير من سنة  1122أساسية والذي تم تسجيله ما بين الربع األخير من سنة 

نقطة  52نقاط و 212ثر من سنة واحدة بـ قل وأكأل (34-4)راجع الرسم البياني عدد  تأجير اإليداعات

ير إيداعات الشركات أجل طفيف بالنسبة لتكبشولو أساسية على التوالي. وكان مدى االنتقال أوضح 

 ، على التوالي. أساسيةنقاط  215نقطة و 221مع ارتفاع قدره  (32-4)راجع الرسم البياني عدد الخاصة 

. وعلى هذا متفاوتةلى الشروط المدينة للبنوك وإن بدرجات وسرعان ما انتقل تصاعد تكاليف الموارد إ

 ادرفاألساس، عرفت النسب المطبقة على القروض الجديدة، لكافة األصناف مجتمعة، المسندة لأل

بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة قبل سنة. ويعكس هذا التطور  1122وللشركات الخاصة ارتفاعا في سنة 

باإلضافة متمثلة في ربط القروض بمعدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية، إلى حد  كبير الممارسة ال

حرص البنوك على المحافظة على هوامش ربحها واإلبقاء على الناتج البنكي الصافي المتعلق بها في  إلى

 مسار تصاعدي. 

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2014201520162017

ية
و
ائ

لم
 ا
بة

س
لن

با
 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية
 أقل من سنة
 أكثر من سنة

2017الثالثي الرابع : آخر البيانات   

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2014201520162017

ية
و
ائ

لم
 ا
بة

س
لن

با
 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية
 أقل من سنة
 أكثر من سنة

2017الثالثي الرابع : آخر البيانات   



 الرابع الباب

 2017 السنوي التقرير 211

 

 
 

 

 

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  32-4رسم بياني عدد 

والنسب المطبقة على العقود الجديدة لقروض السوق النقدية 

 )معدالت ربع سنوية( األفراد

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  32-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة لقروض 

 )معدالت ربع سنوية( الشركات الخاصة

  

 

)راجع الرسم البياني ، ارتفعت النسب المدينة 1122األخير من سنة وبالمقارنة مع الربع  ادرفمن ناحية األف

نقطة أساسية بالنسبة لآلجال التي تقل عن ثالث  22بـ  1122في الثالثي الرابع من سنة  (32-4عدد 

 نقطة أساسية لآلجال التي تفوق  22سنوات وبـ  2و 3نقطة أساسية لآلجال المتراوحة بين  22سنوات وبـ 

نقطة  52سنوات، علما وأن معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية قد ارتفع خالل هذه الفترة بـ  2

 أساسية. 

تلك  ئها في مستوى أقل مناكما عرفت النسب ربع السنوية للقروض الممنوحة للشركات الخاصة، مع بق

. وقد بلغ هذا االرتفاع (32-4م البياني )راجع الرس، ارتفاعا سنويا متزايدا بحسب اآلجال ادرفألل المسندة

نقطة أساسية للقروض ذات أجل  23نقطة أساسية بالنسبة للقروض ذات أجل يقل عن سنة واحدة و 21

 سنوات  2و 3نقطة أساسية للقروض ذات أجل يتراوح بين  12سنوات و 3يتراوح بين سنة واحدة و

  سنوات. 2نقطة أساسية للقروض التي يفوق أجلها  222و

وفيما يتعلق بفوارق النسب )قياسا بمعدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية(، ساهم تشديد شروط إعادة 

التمويل وندرة الموارد إلى حد كبير في الترفيع من مستوى الفوارق على اإليداعات ألجل لتبلغ أحيانا ما 

رار الضغوط المسلطة على تكاليف نقطة أساسية. وعلى هذا األساس وبالنظر إلى استم 211يزيد عن 

النسب المدينة المطبقة على من جهة وضرورة تحقيق األهداف المرسومة من جهة أخرى، بلغت  الموارد

 . ادراصة بالنسبة للقروض الممنوحة لألفالقروض الجديدة مستويات مرتفعة نسبيا وخ
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 القروض الجديدة لإليداع وللقرض  مسح شهري حول النسب المطبقة من قبل البنوك على:  2-4عدد  مؤطر

يكتسي فهم ديناميكية الهوامش البنكية وتعديلها تبعا لتغيرات نسب الفائدة أهمية بالغة في مجال تقييم انتقال قرارات 
 السياسة النقدية، السيما عبر قنوات نسب الفائدة. 

نسب الفائدة على االقتصاد الحقيقي. وبالفعل ويمكن لمتابعة هوامش الفائدة أن توفر معطيات بشأن مدى تأثير تغيرات 
يز بين المكونات )سواء كانت أعباء االستغالل أو المخاطر أو األعباء الضريبية...(، فإن السلطات العمومية يودون تم

سليط درجة انتقال تغير معين لنسبة الفائدة الرئيسية إلى النسب البنكية، بما أن هذه الهوامش يمكنها ت شأن قد تقلل من
 ضغوط إضافية على شروط منح القروض مع تأثير أكثر وضوحا على الطلب. 

ويفترض عادة أن ينتقل تغير نسبة الفائدة الرئيسية بصورة متناسبة إلى النسب البنكية وهو ما سيتيح للسلطات النقدية 
وم حول االقتصاد كلي والتي إدراك التأثيرات المنتظرة على االقتصاد الحقيقي. بيد أنه في ظل سياق من الشكوك تح

تنطوي على مخاطر إضافية، يمكن لتأثيرات السياسة النقدية أن تصطدم بعدد من المعوقات التي قد تسهم في تحقيق 
تفاعل مفرط )يفوق الوحدة الواحدة( للنسب البنكية المدينة لتؤدي بالتالي إلى فجوة بين الهدف المحدد مسبقا )التأثير 

 ب الفائدة. المرتقب( وتشكيل نس

 ويمكن التمييز بين نوعين من الفوارق : 

ن تقييم الضغوط المسلطة على شروط تمويل البنوك، حيث موهي مؤشرات تمكن  الفوارق على النسب الدائنة : •
 أنها توفر معطيات بشأن وضعية السيولة وكذلك منحى تكاليف الموارد البنكية. 

س باألساس التأثير المتزامن لعديد العوامل التي تأخذها البنوك بعين وهي تعك الفوارق على النسب المدينة : •
وتحقيق األهداف الل ومخاطر القرض والسيولة تغاالعتبار عند ضبط النسب المدينة والمتمثلة في تقييم أعباء االس

 المرسومة والمنافسة. 

 

 

 

تطور فوارق النسب المطبقة على العقود :  38-4رسم بياني عدد 

 )معدالت ربع سنوية( دة للقروض الممنوحة لألفرادالجدي

تطور فوارق النسب المطبقة على العقود :  39-4رسم بياني عدد 

 )معدالت ربع سنوية( الجديدة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة

  
 

 

سجلت  وبعد أن عرفت زيادة شبه متواصلة وخاصة فيما يتعلق بقروض االستهالك، ادرفوبالنسبة لفرع األ

 )راجع الرسم البياني عدد  1122فوارق النسب المطبقة على القروض البنكية بعض التراجع خالل سنة 

على السيولة وباألساس إلى استمرار الضغوط المسلطة على تكاليف الموارد  ذلك ويعود. (4-38

 المصرفية. 
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)راجع الرسم البنكية وفيما يخص فرع الشركات الخاصة، فإن فوارق النسب المطبقة على القروض 

، ال تزال تعاني من ضغوط ادرفومع بقائها في مستويات أقل من تلك المتعلقة باأل (39-4 عدد البياني

يتعلق األمر  نمتزايدة مقترنة بتقلبات حادة تعكس درجة القدرة التفاوضية للشركات الخاصة، السيما حي

 بعملية استثمار. 

 

السياسة النقدية والتضخم 4-2
1
  

 تطور التضخم  4-2-1

. وعرف التضخم الذي 1122المنحى التصاعدي للتضخم الذي بدأ في سنة  1122تواصل خالل سنة 

. وقد تدعم هذا التطور ديسمبر٪ في شهر 2,1٪ ارتفاعا حادا ليبلغ 1,2استهل شهر جانفي في مستوى 

 ل السنة. بالخصوص بأثر قاعدي متراكم غير مالئم )تصاعدي( تمت مالحظته على مدى كام

٪ قبل 3,2مقابل  1122٪ في سنة 9,3وبحساب المعدالت السنوية، سجل التضخم ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 

٪( 1,2٪ مقابل +9,2تدعم تضخم المواد الغذائية )+، حيث اتسم ب(21-4)راجع الرسم البياني عدد سنة 

فيف بفعل تضخم أكثر ٪( والذي خفت تأثيراته بشكل ط3,2٪ مقابل +9,5وكذلك المواد المصنعة )+

 ٪(. 1,5٪ مقابل +1,9اعتداال للخدمات )+

 

التطور الشهري للتضخم الجملي بحساب : 21-4رسم بياني عدد 

 التغير الشهري وباالنزالق السنوي

المواد الحرة والمؤطرة تضخم تطور :  21-4رسم بياني عدد 

 بحساب االنزالق السنوي

  
 التونسي المركزي البنك أعدها وحسابات لإلحصاء الوطني المعهد:  المصادر

 

والمواد المؤطرة، على حد  السواء، ة حر  المواد ال كل من ت أسعاردفع، األسعار تحديد نظام وحسب

 1122٪ على التوالي في سنة 2,1٪ و1,2بالتضخم نحو االرتفاع حيث سجلت تسارعا ملحوظا لترتفع من 

 . (21-4البياني عدد )راجع الرسم  1122٪ في سنة 1,2٪ و2,2إلى 

                                                           
إن معطيات هذا الجزء المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي ومؤشر األسعار عند االستهالك ومؤشر أسعار البيع الصناعية  2

 حصاء(.لإلهد الوطني معالسنة أساس )راجع ك 1121ومؤشر األسعار عند التوريد، مقدمة باعتبار سنة 
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 )بـ ٪(            تطور التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد :  2-4عدد  جدول
 المسمى

 األوزان 

 بـ ٪
3112 3112 

3112 

 السنة *4ث *2ث *3ث *1ث

 5,3 6,2 5,6 4,9 4,6 3,7 4,9 100,0 المؤشر العام 

         حسب مجموعات المواد

 5,6 8,1 4,9 4,3 4,8 2,6 5,2 28,1 مواد غذائية  -

 5,5 8,7 3,9 4,0 5,5 2,5 5,0 13,9 مواد غذائية طازجة  *

 5,6 7,3 6,1 4,8 4,1 2,8 5,4 14,2 مواد غذائية محولة *

 5,9 6,4 7,3 5,5 4,4 3,6 4,8 36,6 مواد مصنعة -   

 4,5 4,3 4,3 4,7 4,7 4,9 4,6 35,3 خدمات  -

         حسب نظام تحديد األسعار

 6,1 7,0 6,1 5,8 5,6 4,6 5,2 73,7 أسعار حرة  -

 2,7 3,4 3,9 1,8 1,6 1,0 3,6 26,3 أسعار مؤطرة  -

 2,7 4,2 4,2 1,2 1,2 -1,0 2,3 6,6 منها : الطاقة 

 حسابات أعدها البنك المركزي التونسيالمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء و                           * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي
 

 

ارتفاعا  الغذائيةسعار المواد ألالتضخم بالنسبة  وبعد أن عرف تباطؤا خالل ثالث سنوات متتالية، سجل

وقد اتسم هذا االرتفاع بتطور  .سنة قبل٪ 1,2مقابل  1122سنة  المعدل في ٪ في9,2ليبلغ ملحوظا 

٪(، السيما أسعار 1,9٪ مقابل +9,9المواد الغذائية الطازجة )+، ألسعار ةخيراستثنائي خالل األشهر األ

تي تأثرت بازدياد ٪( وال2,1٪ و+2٪ على التوالي مقابل +2,3٪ و+22,1الخضر واألسماك الطازجة )+

٪( في هذا االرتفاع وذلك 1,1٪ مقابل +9,2المحولة )+ المواد منها. كما ساهمت أسعار صادرات البعض

٪ 3,1٪ مقابل +11,1٪ و+9,2لحبوب والزيوت النباتية )+بمنتجات اار بالخصوص بدفع من أسع

 . والتي تأثرت أساسا بانخفاض سعر صرف الدينار (23-4)راجع الرسم البياني عدد ٪( 1,1و+

 

 

أسعار المواد لتغير الشهري تطور ال: 23-4رسم بياني عدد 

 الغذائية الطازجة

  أسعار اإليجار لتغيرالشهري  تطورال:  22-4رسم بياني عدد 

  
 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي
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٪ في 3,2مقابل + 1122٪ في سنة 9,5ارتفاعا ملحوظا )+لمواد المصنعة ل بالنسبة ضخمالتكما سجل 

٪( 1,2ابل +٪ مق9,5مواد البناء )+ من ( وذلك باألساس نتيجة ازدياد نسق نمو أسعار كل1122سنة 

٪( والتي تأثرت بشدة من انخفاض 2,2٪ مقابل +1,1٪( والمالبس )+3,2٪ مقابل +21,1والسيارات )+

. وفيما يتعلق بتضخم المواد المصنعة ذات األسعار المؤطرة، فقد 1122سعر صرف الدينار في سنة 

السابق. وتعود هذه  ٪ في العام1,9مقابل انخفاض بـ  1122٪ في سنة 3سجلت انتعاشة حيث ارتفعت بـ 

من السنة قيد الدرس لترتفع  االنتعاشة باألساس إلى تعديل أسعار التبغ والمحروقات خالل شهر جويلية

 . 1122٪ على التوالي في سنة 1,2-٪ و1,3-٪ مقابل 1,9٪ و9,3ازدياد أسعارهما إلى  نسبتا

٪ قبل 1,5مقابل  1122ل في سنة ٪ في المعد1,9بلغ يتراجعا طفيفا ل الخدمات ضخمت وفي المقابل، عرف

والتكوين وصيانة السيارات  (22-4)راجع الرسم البياني عدد سنة، تبعا لتباطؤ تضخم كل من اإليجار 

٪ في العام 1,1٪ و21,9٪ و2,1٪ على التوالي مقابل 1,1٪ و1,1٪ و9,9حيث ارتفعت أسعارها بـ 

٪ مقابل 1,3٪( والتعريفات العمومية )+2,1٪ مقابل +2السابق. ولوال تسارع أسعار خدمات المطاعم )+

لكان التأثير التعديلي للمكونات المذكورة أعاله  ،٪(1٪ مقابل +9,2٪( وخدمات الصحة والنظافة )+2,1+

 أكثر أهمية. 

 

 (حساب النقاط المائوية)بـ                        المساهمة في التضخم :  4-4عدد  جدول

 المسمى
 األوزان

 بـ ٪
3112 3112 

3112 

 السنة *4ث *2ث *3ث *1ث

 5,3 6,2 5,6 4,9 4,6 3,7 4,9 100,0 المؤشر العام

         حسب مجموعات المواد

 1,6 2,4 1,5 1,3 1,4 0,8 1,6 28,1 مواد غذائية

 0,8 1,4 0,6 0,6 0,8 0,4 0,8 13,9 مواد غذائية طازجة •

 0,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,8 14,2 مواد غذائية محولة •

 2,2 2,4 2,6 2,0 1,6 1,3 1,8 36,6 مواد مصنعة -

 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 35,3 خدمات -

         حسب نظام تحديد األسعار

 4,7 5,4 4,7 4,4 4,2 3,5 4,0 73,7 أسعار حرة -

 0,6 0,8 0,9 0,5 0,4 0,2 0,9 26,3 أسعار مؤطرة -

 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,2 6,6 منها : الطاقة

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي                           * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي
 

 

 ،بحساب االنزالق السنوي(، 22-4)راجع الرسم البياني عدد  مختلف مكونات التضخم الجملي ظهرتو

الذي تباين ( و1122في سنة  ٪13,1مقابل + 1122في سنة  ٪11,2)+ خدماتوظا لمساهمة التراجعا ملح

 وحسب٪(. 12٪ مقابل +31,1الغذائية )+٪( و39,1٪ مقابل +11,9المصنعة )+ مع مساهمة أعلى للمواد
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 إلى 1122٪ في سنة 2,9نظام تحديد األسعار، عرفت مساهمة المواد المؤطرة ازديادا هاما لتنتقل من 

٪. 11,1٪ إلى 53,9وذلك على حساب مساهمة المواد الحرة التي تراجعت من  1122٪ في سنة 22,1

  24-4)راجع الرسمين البيانيين عدد ، تأثر التضخم بشكل ملحوظ باآلثار القاعدية 1122وخالل سنة 

ة حيث بلغ . وبالفعل، كان األثر القاعدي المتراكم غير مالئم )تصاعديا( على مدى كامل السن(22-4و

كان من ٪(. ودون اعتبار األثر القاعدي، 1,2مستويات قصوى خالل أشهر مارس وجويلية وأوت )+

 ٪ المسجلة. 2,1٪ عوضا عن نسبة 9,1مستوى  1122سنة  المحتمل أن يبلغ التضخم في ختام

 

للتضخم )باحتساب األثر  التطور الشهري:  22-4رسم بياني عدد  التطور الشهري لألثر القاعدي: 24-4رسم بياني عدد 

 القاعدي ودون احتسابه(

  
 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

، المحتسب من خالل تغير مؤشر األسعار "بدون اعتبار المواد األساسي للتضخموعرف المقياس الرئيسي 

٪ مقابل 2,3حيث ارتفع في المعدل بـ  1122عديا في سنة منحى تصا ،الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة"

لمواد الغذائية الحرة المحولة. المواد المصنعة الحرة واوهو ما يعكس تسارع تضخم  1122٪ في سنة 9,1

التضخم "بدون اعتبار المواد الغذائية والطاقة" نفس المنحى التصاعدي حيث وعلى غرار ذلك، عرف 

صبحت مستويات التضخم األساسي أ. وقد 1122٪ في سنة 9,9إلى  1122٪ في سنة 1,2ارتفع من 

تدل على تفاقم واستمرار الضغوط ووهي مستويات قياسية، تبعث على االنشغال  1122المسجلة في سنة 

 .(22-4)راجع الرسم البياني عدد التضخمية 
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التطور الشهري للمساهمات في : 22-4رسم بياني عدد 

 ق السنوي(التضخم )بحساب االنزال

تطور التضخم األساسي )بحساب المعدالت :  22-4رسم بياني عدد 

 السنوية(

  
 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

 

 محددات التضخم  4-2-3

ألسعار يجة طلب داخلي فاتر وتطور معتدل لعلى الرغم من غياب ضغوط مسلطة على عوامل اإلنتاج نت

٪ في المعدل مقابل 9,3حيث ارتفع بـ  1122في البلدان الشريكة، سجل التضخم تصاعدا ملحوظا في سنة 

٪ قبل سنة. وقد تمت مالحظة هذا التسارع باألساس على مستوى المكونات الغذائية والمصنعة 3,2

ستمر الناجم جزئيا عن قد أكد طابعه الم زادت حدتهللتضخم. وفي جانب آخر، فإن التضخم األساسي الذي 

انخفاض سعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية وكذلك عن الترفيعات في األجور، سواء في 

 القطاع العمومي أو الخاص. 

حيث  1122في سنة  ةحافظ النشاط االقتصادي على وتيرة تصاعدي، 3111وبحساب األسعار القارة لسنة 

٪ مقابل 1,2واتسم بالسير الجيد للخدمات المسوقة )+ 1122ي سنة ٪ ف2,2٪ مقابل 1,1سجل نموا بنسبة 

٪( والنزل والمطاعم 1,5٪ مقابل +5,2(، السيما بالنسبة لفروع الخدمات المالية )+1122٪ في سنة 3,3+

 ٪(. كما استفاد النمو من انتعاشة الطلب األوروبي. 1,2٪ مقابل +9٪( والنقل )+1,9٪ مقابل +1,3)+
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وهو ما يستبعد كل ضغط معمم مسلط على  1122في مجال سالب في سنة  قدرةالمنتاج فجوة اإلوظلت 

  ين البيانيين عدد)راجع الرسمطاقات اإلنتاج ومتأت من الطلب وبالتالي على المستوى العام لألسعار 

 . (29-4و 4-28

 

 

تطور إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع : 28-4رسم بياني عدد 

حساب األسعار القارة لسنة ببع سنوية مجّمعة بيانات رمساره )

3111*) 

 *تطور فجوة اإلنتاج )بيانات سنوية بـ ٪(:  29-4رسم بياني عدد 

 
 

 المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزيدر : االمص

 

-هودريك"يث يستند األسلوب األول على مرشح من نوع تقدير طاقات اإلنتاج المستخدمة الحتساب فجوة اإلنتاج من خالل أسلوبين اثنين، حتم * 

" المدمج في نموذج التوقع على المدى المتوسط للبنك كالمانمع تصحيح اآلثار الجانبية في حين أن األسلوب الثاني يعتمد على مرشح "  "برسكوت

 المركزي التونسي.

 

 

 

)راجع الرسمين طاع العمومي أو الخاص ارتفاعا ملحوظا سواء في الق، األجور تكلفة جانبها، سجلت منو

تطبيق مع بالخصوص بالعالقة . وبالفعل، ساهم نسق النمو المتدعم لألجور (41-4و 41-4البيانيين عدد 

٪ في 2والترفيع بنسبة  بالخصم من الضريبةوالمتعلقة  1122من قانون المالية لسنة  29أحكام الفصل 

ازدياد تكلفة اإلنتاج وبالتالي في األسعار عند االستهالك. ن العمومي والخاص، في ياألجور في القطاع

 . ، أبقت هذه الترفيعات على الضغوط المسلطة على األسعاربذلك
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الثالثي لألجور في القطاع الخاص تطور ال: 41-4رسم بياني عدد 

 غير الفالحي

التطور السنوي للتضخم والمرتبات :  41-4رسم بياني عدد 

 العمومية واألجور في الوظيفة

  
 المعهد الوطني لإلحصاء وزارة المالية والمصادر :                                                               المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء

 

 

غياب  علىوعلى الرغم من توجه نحو الغلق، فإنها ال تزال سالبة وهو ما يدل للفجوة النقدية أما بالنسبة 

. وبالفعل، فإن المكونة (42-4و 43-4يانيين عدد ب)راجع الرسمين الغوط تضخمية ذات مصدر نقدي ض

، قد تأثرت 1122٪ في سنة 2,2٪ في المعدل بين سنة وأخرى مقابل 1,2( التي تطورت بنسق 3النقدية )ن

بما أساسا، يون ٪( والتي استفاد منها المهن1,2٪ مقابل +21,1بشكل رئيسي بتسارع القروض لالقتصاد )+

يشير إلى تحسن تدريجي للنشاط االقتصادي. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى تحسن أوامر الشراء 

الموجهة نحو البالد التونسية. أما بالنسبة لصافي المستحقات على الدولة، فقد حافظ على نسق نمو متدعم 

 ٪(. 11٪ مقابل +29,1)+ 1122وإن بدرجة أقل من سنة 
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بين كل من التضخم والفجوة تطور : 43-4م بياني عدد رس

 ( وإجمالي الناتج المحلي 2المكونة النقدية )ن

 فجوات األرصدة النقديةتطور :  42-4رسم بياني عدد 

  
 البنك المركزي التونسي المصدر :                                                المعهد الوطني لإلحصاء والبنك المركزي التونسي در: االمص

 

 1122هذا ويجدر التذكير أن الحجم القياسي إلعادة التمويل المسند من قبل البنك المركزي للبنوك في سنة 

٪( والذي يظل متناسقا مع تطور النشاط االقتصادي 1,2( )+3رن بارتفاع مماثل للكتلة النقدية )ن تلم يق

سمي(، بل تم استخدامه لتغطية إتالف العملة المركزية الناجم ٪ بالنسبة إلجمالي الناتج المحلي اإل2,5)+

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي(. 21,1عن تفاقم العجز الجاري )

ارتفاعا ملحوظا قدره  1122في سنة  مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعيوفي جانب آخر، سجل 

والذي نتج عن تسارع  (42-4و 44-4عدد  انييني)راجع الرسمين الب٪ في العام السابق 2,1٪ مقابل 1,2

٪(، السيما تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية 2,1٪ مقابل +1,1لصناعات المعملية )+لمؤشر أسعار البيع 

٪( وذلك على الرغم 1,5٪ مقابل +2,5٪( والصناعات الميكانيكية والكهربائية )+2,2٪ مقابل +2,2)+

٪(. ومن 1,1-٪ مقابل 1,5-البيع للصناعات الكيميائية ) لمؤشر أسعار النمومن تواصل تراجع نسق 

ناحيته، فإن مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعي دون اعتبار المناجم والصناعات الكيميائية وهي 

٪ 2,5٪ مقابل +9,2المكونة التي لها أكبر تأثير على األسعار عند االستهالك، قد عرف تسارعا كبيرا )+

 س بالتالي ضغوطا كامنة مسلطة على التضخم. ( ليعك1122في سنة 
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تطور مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج :  44-4رسم بياني عدد 

 الصناعي

تطور أهم مكونات مؤشر أسعار البيع عند :  42-4رسم بياني عدد 

 اإلنتاج الصناعي

  
 البنك المركزي التونسي ات أعدهادر: المعهد الوطني لإلحصاء وحساباالمص

 

 

 

 بـ ٪(التغيرات  )                                                                  تطور مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعي  : 2-4عدد  جدول

 3112 3112 3112 الوزن بـ ٪ المسمى

 4,6 1,4 5,0 100,0 العام المؤشر

 4,2 1,2 4,6 84,8 المعملية الصناعات

 6,7 1,6 2,2 18,6 الغذائية الصناعات -

 2,6 3,2 6,1 5,1 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 6,9 0,9 1,3 25,9 الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 -0,9 -0,8 14,6 14,2 الصناعات الكيميائية  -

 2,8 2,6 2,8 14,8 والمالبس واألحذيةصناعات النسيج  -

 3,6 1,1 4,8 6,2 أخرىصناعات  -

 -0,7 -0,1 17,3 1,5 المناجم 

 7,5 2,8 6,2 13,7 الطاقة

 9,9 5,9 9,9 7,8 استخراج المحروقات -

 -1,8 1,8 2,1 1,4 تكرير النفط -

 3,1 0,0 1,8 4,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء -

 7,9 12,5 0,0 0,4 تجميع ومعالجة وتوزيع المياه -

ها البنك المركزي التونسيعهد الوطني لإلحصاء المدر : االمص                            وحسابات أعد 
 

 

)راجع الرسمين  1122، فقد واصلت ازديادها الذي بدأ منذ منتصف سنة األسعار عند التوريدبوفيما يتعلق 

، بلغت نسبة 1122٪ مسجلة في جانفي 5,1وبعد نسبة قدرها . وبالفعل (42-4و 42-4البيانيين عدد 

٪ في شهر ديسمبر من نفس 11,2عار عند التوريد بحساب االنزالق السنوي مستوى ازدياد مؤشر األس

٪ فقط في 3مقابل  1122٪ في سنة 22,2السنة. وبحساب المعدل، عرفت األسعار عند التوريد ارتفاعا بـ 
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العام السابق. وقد نتج هذا التطور عن ازدياد أسعار كافة القطاعات وخاصة أسعار الطاقة والفالحة 

االرتفاع ٪(. وسيكون لهذا 1,1-٪ و1,1-٪ على التوالي مقابل 22,1٪ و+12,2الغذائية )+لصناعات وا

 لألسعار عند التوريد بالضرورة تأثير هام وسريع نسبيا على األسعار المحلية خالل األشهر القادمة. المطرد 

 

 

 التطور الشهري لألسعار عند التوريد: 42-4رسم بياني عدد 

 ق السنوي()بحساب االنزال

 التطور الشهري ألسعار برميل النفط )برنت(:  42-4رسم بياني عدد 

  
 وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي البنك الدوليالمصادر:  المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي            

 

 

 

منحاه التنازلي مقابل أهم العمالت  1122سنة  صرف الدينار في سعر ، واصلوبخصوص سعر الصرف

٪ تجاه األورو 21,1األجنبية. وبالفعل وبحساب المعدالت السنوية، عرف الدينار انخفاضا حادا قدره 

هذا ل. وكان 1122٪ على التوالي في سنة 1,2٪ و1,3٪ إزاء الدوالر األمريكي مقابل انخفاض بـ 22,3و

 (49-4و 48-4)راجع الرسمين البيانيين عدد ر عند االستهالك على األسعا املحوظ االتطور تأثير

٪ 1,2٪ و+3,2٪ مقابل +1٪ و+21,1وخاصة بالنسبة للمواد المصنعة مثل السيارات وقطع الغيار )+

 على التوالي( والمواد الغذائية المحولة. 
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تطور سعر صرف الدينار مقابل :  48-4رسم بياني عدد 

 االنزالق ربع السنوي( الدوالر األمريكي )بحساب 

تطور سعر صرف الدينار مقابل األورو :  49-4رسم بياني عدد 

 )بحساب االنزالق ربع السنوي(

  
 البنك المركزي التونسي ات أعدهادر: المعهد الوطني لإلحصاء و حساباالمص

 
 

 

النمو لسنة، فإن آفاق وعلى الرغم من بعض بوادر االنتعاشة المالحظة منذ بداية ا 3118وبالنسبة لسنة 

 تظل متواضعة نسبيا. االقتصادي

وحسب القطاعات الرئيسية للنشاط، تظهر التوقعات األخيرة على المدى المتوسط التي يعدها البنك 

 :  سيكون كما يليالمركزي أن النمو 

التداعيات  ، رغميكون لإلنتاج الفالحي مساهمة إيجابية في نمو إجمالي الناتج المحلي* من المتوقع أن 

إلنتاج بعض المواد على  الملحوظالهامة نسبيا للعجز المائي حيث أنه سيعتمد بالخصوص على االرتفاع 

الزيت ونغرار زيت
2
والتمور 

1
 . 

، نتيجة التطورات المتباينة االرتفاع لكن بنسق معتدل المعملية يواصل إنتاج الصناعات* من المنتظر أن 

عل، سيكون إنتاج الصناعات الموجهة نحو السوق الداخلية ضعيفا بفعل ألهم القطاعات الفرعية. وبالف

تزامن عديد المعوقات المرتبطة بكلفة اإلنتاج )أثر الترفيع في األجور واألسعار عند التوريد بالخصوص( 

بالطلب الداخلي )إجراءات جبائية على وجه الخصوص( وباستمرار اإلضطرابات االجتماعية في مواقع و

في المقابل، يتوقع أن تستفيد القطاعات المصدرة من تدعم الطلب الخارجي وتحسن القدرة التنافسية  اإلنتاج.

 لألسعار بفضل انخفاض سعر صرف الدينار. 

وذلك بفضل أثر قاعدي هام مالئم خالل النصف الثاني  يتجه انخفاض إنتاج النفط نحو التباطؤ* يتوقع أن 

اإلنتاج في العام السابق. ودون اعتبار هذا األثر، سيحافظ اإلنتاج والناجم عن شبه توقف  1121من سنة 
                                                           

2
 ألف طن في الموسم السابق )المرصد الوطني للفالحة(.  911ألف طن مقابل  2.911تم تقدير إنتاج زيتون الزيت بـ  
1
 ألف طن في العام السابق )المرصد الوطني للفالحة(.  111آالف طن مقابل  319تم تقدير إنتاج التمور بـ  
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على مساره التنازلي وهو ما يعكس تأثير التقلص الطبيعي لالحتياطيات في أهم الحقول وضعف 

 االستثمارات في هذا القطاع. 

حيث  لمتوترإلنتاج المنجمي تتسم بقدر كبير من الشكوك مع استمرار المناخ االجتماعي ااآفاق * ستظل 

 . 1122أن تصورنا األولي يشير إلى تطور أدنى نسبيا مما سجل في سنة 

، نتيجة الضعف المنتظر للطلب تتجه القيمة المضافة للخدمات المسوقة نحو التباطؤ* من المتوقع أن 

 . ذات الصلةالداخلي والذي سيخف جزئيا بفعل التدعم التدريجي للقطاع السياحي والخدمات 

تباطؤ القيمة المضافة لإلدارة العمومية المسجل في سنة  3118يتواصل في سنة نتظر أن * من الم

، مع األخذ بعين االعتبار لتوجه الحكومة المنصب على التحكم في نفقات التصرف والتقليص في 3112

 عجز الميزانية. 

من شأنه أن ييسر استقرار وهو ما  ،النمو الكامنإجماال، من المنتظر أن يتطور النمو بنسق قريب جدا من 

 ٪ حيث سيساهم ذلك في تخفيف الضغوط التضخمية المتأتية من الطلب.1-فجوة اإلنتاج المقدرة بـ 

سجل في بداية سنة م، من المتوقع أن يتواصل تسارع التضخم الوعلى مستوى األسعار عند االستهالك

1121 
2
داءات )األداء على القيمة المضافة ومعاليم والمرتبط إلى حد كبير بالترفيع في بعض المعاليم واأل 

االستهالك والرسوم الجمركية( خالل األشهر القادمة نتيجة استمرار الضغوط التضخمية المسلطة على 

 المحددات االعتيادية للتضخم. 

 وحسب أهم المكونات، من المنتظر حدوث التطورات التالية : 

خالل سنة  لمواد المؤطرةاتضخم التصاعدي الذي اتبعه  المنحى 1121* من المنتظر أن يتواصل في سنة 

بالنظر إلى الضغوطات التي تثقل ميزانية الدولة )مخصصات الدعم( واآلفاق التصاعدية لألسعار ، 1122

 العالمية.

المسجل خالل األشهر  المواد الغذائية الطازجةتصاعد أسعار  1121* من المتوقع أن يتواصل في سنة 

وذلك نتيجة االنخفاض المنتظر لإلنتاج المحلي، السيما من اللحوم الحمراء  1122 األخيرة من سنة

الري والتي أصبحت نادرة بشكل  مياه من الخضر والغالل، بما أنه يعتمد بشدة على مواردووالدواجن 

إلى  متزايد. كما سيؤدي ارتفاع تكلفة اإلنتاج واستمرار االضطرابات على مستوى التزويد ومسالك التوزيع

 بقاء الضغوط المسلطة على أسعار هذه المنتوجات. 

المحتسب عن طريق مؤشر األسعار بدون اعتبار المواد ذات األسعار  التضخم األساسي* سيعرف 

. وعالوة على بقاء الضغوط التضخمية 1121المؤطرة والمواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا ملحوظا في سنة 

دية ومنها بالخصوص انخفاض سعر صرف الدينار والمنحى التصاعدي المتأتية من المحددات االعتيا

                                                           
2
 . 1122 ٪ في شهر ديسمبر2,1مقابل  1121ريل ٪ في شهر أف2,2بلغت نسبة التضخم  
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ية للمواد األولية وتكلفة اإلنتاج، من المنتظر أن يستأثر ارتفاع بعض المعاليم واألداءات ملعالألسعار ال

 . 1121بحصة ال يستهان بها في تصاعد التضخم األساسي في سنة 

تويات عالية تاريخيا والتي قد تأثر على الطلب الداخلي وإجماال، من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مس

اآلن المحرك الرئيسي للنمو، بما من شأنه اإلبقاء على  إلى حد  وخاصة على االستهالك الخاص الذي مثل 

نمو إجمالي الناتج المحلي في مستويات منخفضة على المدى القصير والمتوسط. وسيظل البنك المركزي، 

التضخم على المدى المتوسط إلى مستويات  للتدخل إلرجاعسعار، مستعدا ار األبصفته الضامن الستقر

 .تكون متالئمة مع األهداف االقتصادية الكلية

وفي بداية سنة  3112وفي ضوء ما سبق وبالنظر إلى إجراءات السياسة النقدية المعتمدة  خالل سنة 

نسبي  انفراجمع توقع تسجيل  3118نة ، من المنتظر أن تعرف نسبة التضخم تدعما ملحوظا في س3118

 . 1125سنة  أفق في

        توزيع القروض 4-4

 تطور قائم القروض  4-4-1

القتصاد كما ل ةالماليالبنوك والمؤسسات ها تالتي أسند ،التعهدات باإلمضاء دون اعتبار ،بلغ قائم القروض

مليار دينار في موفى سنة  12,3 بةقرا ،المخاطر والقروض لألفراد بالبنك المركزي يتاأحصتها مركز

 ٪. 23سجلت للمرة األولى منذ خمس سنوات نموا مزدوج األرقام وقدره حيث  ،1122

 

تطور القائم الجملي للقروض حسب شريحة : 21-4رسم بياني عدد 

 المستفيدين

 تطور القائم الجملي للقروض حسب األجل:  21-4رسم بياني عدد 

  
 

لمهنيين ليعود تسارع القروض المسندة لالقتصاد إلى تدعم نسبة تطور قائم القروض  وحسب فئة المنتفعين،

 نقاط مائوية. وشهد قائم القروض الممنوحة لألفراد تباطؤا شمل باألساس قروض االستهالك.  1,1بـ 
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وحسب اآلجال، فإن تدعم نسق تطور قائم القروض يرجع باألساس إلى التسارع الملحوظ للقروض قصيرة 

 ألجل المسندة للمهنيين. ا

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(              توزيع قائم القروض لالقتصاد حسب المستفيد والقطاع واألجل   : 6-4عدد  جدول

 3112 3112 3112 المسمى
 ٪التغيرات بـ 

2311 

3112 

2311 

3112 

 14,2 9,4 58.790 51.478 47.059 قروض للمؤسسات و للمهنيين 

 16,9 9,7 32.879 28.123 25.628 األجل  قصيرة

 10,9 9,0 25.911 23.355 21.431 األجل  وطويلة متوسطة

 12,6 10,7 2.642 2.346 2.120 1الفالحة والصيد البحري

 12,6 14,7 1.514 1.344 1.172 األجل  قصيرة

 12,6 5,7 1.128 1.002 948 األجل  وطويلة متوسطة

 16,2 8,9 21.367 18.383 16.884 الصناعة

 19,4 12,4 14.584 12.214 10.870 األجل  قصيرة

 10,0 2,6 6.783 6.169 6.014 األجل  وطويلة متوسطة

 13,1 9,6 34.781 30.749 28.055 الخدمات

 15,2 7,2 16.781 14.565 13.586 األجل  قصيرة

 11,2 11,9 18.000 16.184 14.469 األجل  وطويلة متوسطة

 9,9 10,5 22.528 20.498 18.555 القروض لألفراد

 8,6 10,1 12.315 11.340 10.298 قروض االستهالك

 10,6 9,3 2.845 2.572 2.354 األجل  قصيرة

 8,0 10,4 9.470 8.768 7.944 األجل  وطويلة متوسطة

 11,5 10,9 10.213 9.158 8.257 قروض السكن 

 11,5 10,9 10.213 9.158 8.257 متوسطة وطويلة األجل

 13,0 9,7 81.318 71.976 65.614 المجموع 

 16,4 9,7 35.724 30.695 27.982 األجل  قصيرة

 10,4 9,7 45.594 41.281 37.632 األجل  وطويلة متوسطة
 المقصود بذلك القروض المسندة مباشرة للفالحين والصيادين.  2

 

  الممنوحة لألفراد.  حصة القروضبالمقارنة مع  زيادةنيين المسندة للشركات والمهحصة القروض  وعرفت

 

 (3112إلى  3112)من  توزيع قائم القروض الممنوحة حسب شريحة المستفيدين:  23-4رسم بياني عدد 

   

 

  

٪71,7 

٪28,3 

2015 

٪71,5 

٪28,5 

2016 

 القروض المسندة لألفراد القروض المسندة للمهنيين

٪72,3 

٪27,7 

2017 
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 تطور قائم القروض المسندة للمهنيين  4-4-2

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين  4-4-2-1

وذلك  شركات الخاصةالبنوك والمؤسسات المالية انخفاضا لحصة الها تيظهر توزيع قائم القروض التي أسند

نسق تطور قائم القروض زيادة األثر المتظافر ل. ويعود هذا التطور إلى المؤسسات العموميةحصة لفائدة 

 ٪. 391 شركات الخاصة بنسبة القروض المسندة للارتفاع قائم ٪ و6,91بـ العمومية الممنوحة للمؤسسات 

 

 بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()        حسب القطاعتوزيع قائم القروض بين المؤسسات )العمومية والخاصة( و : 7-4عدد  جدول

 2117 2112 2112 المسمى

 ٪التغيرات بـ 

2211 

2112 

1721 

2112 

 12,6 10,7 2.642 2.346 2.120 الفالحة والصيد البحري 

 12,5 33,3 108 96 72 المؤسسات العمومية

 12,6 9,9 2.534 2.250 2.048 المؤسسات الخاصة

 16,2 8,9 21.367 18.383 16.884 الصناعة 

 52,7 16,6 1.429 936 803 المؤسسات العمومية

 14,3 8,5 19.938 17.447 16.081 المؤسسات الخاصة

 13,1 9,6 34.781 30.749 28.055 تالخدما 

 11,2 -2,4 3.046 2.738 2.805 المؤسسات العمومية

 13,3 10,9 31.735 28.011 25.250 المؤسسات الخاصة

 14,2 9,4 58.790 51.478 47.059 للمهنيين للمؤسسات و القروض 

 21,6 2,4 4.583 3.770 3.680 المؤسسات العمومية

 13,6 10,0 54.207 47.708 43.379 المؤسسات الخاصة
 

 

التعهدات المتعلقة أساسا  إلى ارتفاع ة للمؤسسات العموميةسندالقروض المنسق نمو قائم  تسارعويعزى 

التونسية لألنشطة البترولية والشركة التونسية  مؤسسةالبقطاع الطاقة )الشركة التونسية لصناعات التكرير و

ن التونسي للتجارة(، فضال واللكهرباء والغاز( وقطاع التجارة )ديوان الحبوب والصيدلية المركزية والدي

  .الشركات الجهوية للنقلعن 

 

 توزيع قائم القروض المهنية بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصةتطور :  25-4رسم بياني عدد 
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 1122مليار دينار في سنة  12,1عات األعمال من للمؤسسات التابعة لمجم   الممنوحة القروضتطور قائم و

٪ قبل 1,9٪ مقابل 21,2على هذا األساس ازديادا بنسبة ، حيث سجل 1122سنة  في دينار مليار 15,2إلى 

من  لتتراجع تانخفض قد القائم الجملي للقروض الممنوحة للمهنيينمن حصة هذه القروض  بيد أنسنة. 

 . 1122٪ في سنة 91,3إلى  1122٪ في سنة 91,2

، قبل سنةمليار دينار  25ار دينار مقابل ملي 12,2في تمويل االقتصاد بواقع  البنوك العموميةساهمت و

. وهكذا، تمكنت البنوك المذكورة من 1122٪ في سنة 5,5٪ مقابل 21,1حيث سجلت نسبة ازدياد بـ 

 . 1122٪ في سنة 32و 1122٪ في سنة 32,5السوق التي بلغت من حصتها الحفاظ على 

 

 ك العمومية والبنوك الخاصةبين البنوقائم القروض المهنية  توزيع :  24-4رسم بياني عدد 

 

 

 

وواصلت البنوك العمومية االضطالع بدور هام في تمويل المؤسسات والمهنيين. وبالفعل، فقد استأثر البنك 

٪ من القروض الممنوحة مباشرة لقطاع الفالحة والصيد البحري، فيما أسندت 32,1الوطني الفالحي بـ 

القروض الممنوحة لقطاع السياحة وغطى بنك اإلسكان ٪ من 39الشركة التونسية للبنك ما يزيد عن 

 العقاري.  قطاعل٪ من القروض المسندة ل11,3

لوعالوة على ذلك،   1122بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ إحداثه وحتى نهاية سنة  مو 

 يد عن من إحداث ما يز مكنت والتي مليار دينار 2,1ملية قدرها ج استثمار بكلفة امشروع 2.929

 ألف موطن شغل.  15,1

مشروع  225.131ومن جانبه، صادق البنك التونسي للتضامن المتخصص في تمويل المشاريع على 

 ل. غألف موطن ش 151مليون دينار والتي ستمكن من إحداث ما يزيد عن  2.591قدرها  جملية بتكلفة
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  توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب قطاع النشاط 4-4-3-3

الخدمات لقائم القروض المسندة للمهنيين انخفاضا لحصة القروض الممنوحة لقطاع  ييظهر التوزيع القطاع

 .وذلك لفائدة قطاع الصناعة والصيد البحري والفالحة

 

 

 تطور حصة قائم القروض المهنية حسب قطاع النشاط:  22-4رسم بياني عدد 

 

 

 

 تمويل الفالحة والصيد البحري 4-4-3-3-1

ضم التمويالت البنكية المسندة إلى هذا القطاع، عالوة على القروض المسندة مباشرة للفالحين والصيادين، ت

القروض غير المباشرة الممنوحة لمؤسسات تسويق المواد والمعدات الفالحية والتي تقوم بإحالة هذه 

 القروض إلى الفالحين والصيادين بنفس الشروط.

 لقطاع الفالحة والصيد البحري ازديادا مباشرة أو غير مباشرة بطريقة وسجل قائم القروض الممنوحة 

تدعم نسق النمو لقائم التسارع إلى هذا  ود. ويع1122سنة ٪ في 2,3مقابل  1122٪ في موفى سنة 10.9بـ 

 .القروض غير المباشرة والمباشرة

التعهدات قصيرة األجل  فاعرتاباألساس إلى  تسارع القائم القروض غير المباشرة، يعودبفيما يتعلق ف

  بدرجة أقل للديوان الوطني للزيت. لديوان الحبوب والمسندة 

يعزى من جهة إلى تغطية النفقات المتعلقة بمداواة األعشاب القروض المباشرة، ف ازدياد أما بخصوص

يدة ومن جهة أخرى إلى القروض الجد 1122-1122الطفيلية والتسميد بعنوان موسم الزراعات الكبرى 

 . 1121-1122الممنوحة لتمويل الموسم الفالحي الجديد 
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 )بماليين الدنانير(                                                            : قائم القروض المسندة لقطاع الفالحة والصيد البحري 8-4جدول عدد 

 المسمى

 المجموع قروض متوسطة وطويلة األجل قروض قصيرة األجل

3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 

 2.642 2.346 2.120 1.128 1.002 948 1.514 1.344 1.172  مباشرة قروض

 1.355 1.264 1.275 284 264 224 1.071 1.000 1.051 قروض غير مباشرة

 مؤسسات تسويق -

 المواد الفالحية
1.051 1.000 1.071 99 98 113 1.150 1.098 1.184 

           نها :م

 153 150 151 46 54 52 107 96 99 ت. الديوان الوطني للزي

 714 639 427 0 0 0 714 639 427 ديوان الحبوب. 

 الشركة التعاونية المركزية. 
 2للخدمات الفالحية للقمح 

26 28 29 3 2 5 29 30 34 

 الشركة التعاونية المركزية
 الفالحية للخدمات  
 1ى الكبر لزراعاتل 

66 72 78 24 18 12 90 90 90 

 مؤسسات تسويق -

 المعدات الفالحية
0 0 0 125 166 170 125 166 170 

 3.997 3.610 3.395 1.412 1.266 1.172 2.585 2.344 2.223 المجموع  

 التعاضدية المركزية للقمح سابقا. 2
 التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى سابقا. 1

 

 

 الصناعة تمويل  4-4-3-3-3

 مقابل  1122مليون دينار في نهاية سنة  12.322بلغ قائم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 

هذا  قد شمل٪ قبل سنة. و1,5٪ مقابل 22,1مليون دينار في العام السابق، مسجال بذلك نموا بـ  21.313

 . صيرة األجلعلى حد  السواء، قائم القروض متوسطة وطويلة األجل وقائم القروض ق ،سارعالت

دين وأشغال تع٪ باألساس فرع ال2,1بـ  نسق ازدياد قائم القروض متوسطة وطويلة األجل شمل تدعمو

٪ في 2,1٪ مقابل +21,2( وفرع الصناعات الغذائية )+1122٪ في سنة 2,3٪ مقابل +12,9المعادن )+

 (. 1122سنة 

ين التعد٪ والذي شمل أساسا فرع 2ا بـ ومن جانبه، سجل نسق ازدياد قائم القروض قصيرة األجل ارتفاع

٪ 11,1( وفرع صناعات المطاط والبالستيك )+1122٪ في سنة 1,1-٪ مقابل 21,2وأشغال المعادن )+

 (. 1122٪ في سنة 21,2مقابل +
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 ير()بماليين الدنان                  حسب فروع النشاطالصناعة توزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  9-4جدول عدد 

 المسمى

 قصيرة األجل قروض
 قروض متوسطة

 وطويلة األجل
 المجموع

3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 

 5.913 4.813 4.221 1.443 1.258 1.173 4.470 3.555 3.048 غذائيةالصناعات ال

صناعة مواد منجمية أخرى 

 غير المعدنية
902 1.026 1.165 1.525 1.460 1.473 2.427 2.486 2.638 

 2.573 2.202 1.937 999 836 678 1.574 1.366 1.259 البناء 

صناعة التعدين وأشغال 

 المعادن
1.444 1.432 1.613 398 423 514 1.842 1.855 2.127 

 1.455 1.312 1.226 480 460 461 975 852 765 الصناعات الكيميائية

 1.055 921 852 294 298 286 761 623 566 صناعة المطاط والبالستيك

صناعة الورق والورق 

 المقوى والنشر والطباعة
494 575 680 327 335 341 821 910 1.021 

 4.585 3.884 3.558 1.239 1.099 1.166 3.346 2.785 2.392 أخرى صناعيةاعات قط

 21.367 18.383 16.884 6.783 6.169 6.014 14.584 12.214 10.870 المجموع

 

 

 الخدماتقطاع تمويل  4-4-3-3-2

٪ في سنة 5,2حيث ارتفع من لقطاع الخدمات تدعما لنسق ازديادها، الممنوحة شهدت التمويالت البنكية 

التجارة . وشمل هذا التسارع باألساس قائم القروض الممنوحة لفروع 1122٪ في سنة 23,2 إلى 1122

ويعود ذلك باألساس إلى دياد المذكور. ٪ من االز29,9والتي استأثرت بـ  األنشطة المالية والعقاراتو

 ٪. 1تطور نسق نمو قائم القروض قصيرة األجل بنسبة 

 فقد سجل نموا المسندة لقطاع الخدمات،  األجل متوسطة وطويلة قروضالقائم وفيما يتعلق ب

الجملي للقروض متوسطة وطويلة األجل ياد زداال٪ من 22حيث استأثر بـ مليون دينار  2.122بـ 

 األنشطة المالية والتجارة والعقارات بشكل رئيسي من هذا النمو. فروع  تة للمهنيين. وانتفعوحمنالم

٪ من االزدياد الجملي 12,2مليون دينار، أي  1.122أما بالنسبة لقائم قروض التصرف، فقد ارتفع بـ 

السياحة بهذه األنشطة المالية وللقروض قصيرة األجل الممنوحة للمهنيين. وانتفعت فروع التجارة و

 الجديدة. قروض ال
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 )بماليين الدنانير(                      حسب فروع النشاط الخدماتتوزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  11-4جدول عدد 

 المسمى
 قروض قصيرة األجل

 قروض متوسطة 

 وطويلة األجل
 المجموع

3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 

رة وتصليح السيارات التجا

 والمواد المنزلية
7.137 7.924 9.243 2.835 3.032 3.507 9.972 10.956 12.750 

العقارات واألكرية والخدمات 

 للمؤسسات
1.810 1.975 2.312 3.826 4.177 4.322 5.636 6.152 6.634 

 4.628 4.488 4.259 2.581 2.527 2.189 2.047 1.961 2.070 النزل والمطاعم

 3.958 3.915 3.301 2.961 2.926 2.479 997 989 822 نقل واالتصاالت ال

 3.390 2.624 2.466 2.294 1.780 1.610 1.096 844 856 األنشطة المالية 

 1.042 907 777 886 773 649 156 134 128 الصحة والعمل االجتماعي

 الخدمات الجماعية واالجتماعية

 واألفراد
389 404 481 403 481 557 792 885 1.038 

 894 407 433 618 221 232 276 186 201 اإلدارة العمومية 

 186 166 149 133 133 105 53 33 44 التربية

 261 249 270 141 134 141 120 115 129  خدمات أخرى

 34.781 30.749 28.055 18.000 16.184 14.469 16.781 14.565 13.586 المجموع

 

 

 محل نزاع  وأر المستخلصة المستحقات غي 4-4-3-2

مليون دينار في  2.525حيث بلغ ، ااستقرار محل نزاع وأقائم المستحقات المهنية غير المستخلصة  عرف

 ،٪21,1لى تطور القروض للمهنيين بـ إوبالنظر . 1122ن دينار في سنة ييمال 2.519مقابل  1122سنة 

لتتراجع  1121قلصت وذلك للمرة األولى منذ سنة قد ت عفإن نسبة المستحقات غير المستخلصة أو محل نزا

 . 1122٪ في سنة 23,9إلى  1122٪ في سنة 29,1من 

 

  محل نزاع وأتطور المستحقات غير المستخلصة :  22-4رسم بياني عدد 
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 (ما عدا إشارة مغايرة ين الدنانير)بمالي        النشاط قطاعاتمحل نزاع حسب  وأتوزيع قائم المستحقات غير المستخلصة :  11-4جدول عدد 

 المسمى

3112 3112 

 منحصة ال

 المجموع

 )بـ ٪(

 متخلدات

 ديون وأ

 محل نزاع

 مجموع

 القروض

 الحصة

 بـ ٪

 متخلدات

 ديون وأ

 محل نزاع

 مجموع

 القروض

 الحصة

 بـ ٪
3112 3112 

 8,1 8,9 24,3 2.642 642 30,1 2.346 705 البحري والصيدقطاع الفالحة 

 7,0 7,7 23,5 2.364 556 29,4 2.087 614 حة والصيد والغاباتالفال

 1,1 1,2 30,9 278 86 35,1 259 91 الصيد البحري وتربية األسماك وتربية األحياء المائية

 32,2 32,0 11,9 21.367 2.546 13,7 18.383 2.527 قطاع الصناعة

 6,8 6,9 9,1 5.913 539 11,4 4.813 549 الصناعات الغذائية 

 3,8 3,9 11,3 2.638 297 12,5 2.486 310 صناعة مواد منجمية أخرى غير معدنية 

 5,7 5,3 17,3 2.573 444 19,2 2.202 422 البناء

 2,4 2,3 8,9 2.128 190 9,7 1.855 180 التعدين وأشغال المعادن

 1,3 1,2 7,1 1.455 103 6,9 1.312 91 الكيميائية الصناعات

 1,9 1,9 14,6 1.055 154 16,4 922 151  بالستيكوالالمطاط  اتصناع

 1,4 1,3 11,2 1.020 114 11,2 910 102 والطباعة والنشر المقوى والورق الورق صناعة

 3,3 3,2 28,0 928 264 30,2 828 250 صناعة النسيج والمالبس

 5,6 6,0 12,1 3.657 441 15,5 3.055 472 قطاعات صناعية أخرى

 59,7 59,1 13,6 34.781 4.731 15,2 30.749 4.673 قطاع الخدمات

 17,9 16,6 11,1 12.750 1.415 12,0 10.956 1.315 التجارة وإصالح السيارات والمواد المنزلية 

 13,2 13,0 15,8 6.635 1.048 16,6 6.152 1.024 العقارات واألكرية والخدمات للمؤسسات

 19,2 18,8 32,8 4.628 1.520 33,2 4.488 1.489 والمطاعم النزل

 3,7 5,3 7,4 3.958 292 10,8 3.915 421 النقل واالتصاالت

 1,4 1,0 3,2 3.391 107 3,2 2.624 83 األنشطة المالية 

 0,7 0,6 5,5 1.041 57 5,4 906 49 الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

 2,7 2,7 20,6 1.038 214 23,8 885 211 الصحة والعمل االجتماعي 

 0,0 0,1 0,1 894 1 1,0 407 4 العمومية اإلدارة

 0,3 0,2 12,4 186 23 11,4 166 19 التربية

 0,7 0,7 20,8 260 54 23,2 250 58 أخرى خدمات

 100,0 100,0 13,5 58.790 7.919 15,4 51.478 7.905 المجموع
 

 

انخفاضا  ،قطاعات النشاط محل نزاع حسب وأويظهر توزيع قائم المستحقات المهنية غير المستخلصة 

في سنة ٪ 1,2لى إ 1122في سنة  ٪1,5التي تراجعت من و قطاع الفالحة والصيد البحري طفيفا لحصة

. وتبعا لتطبيق 1122لي عن الديون المتخذ في إطار أحكام قانون المالية لسنة خوذلك نتيجة قرار الت 1122

 إلى  1122في سنة  29.211تعهدات من  د لديهمالمتخلهذا اإلجراء، تراجع عدد الفالحين والصيادين 

 .1122في سنة  95.113
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٪ إلى 95,2المتعلقتان بقطاعي الخدمات والصناعة لتنتقال على التوالي من وفي المقابل، ارتفعت الحصتان 

 . 1122و 1122٪ ما بين سنتي 31,1٪ إلى 31٪ ومن 95,2

 

 

 محل نزاع حسب فروع النشاط وألصة توزيع المستحقات غير المستخ:  22-4رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 قرابة ون دينار أويلم 9.221وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ 

 محل نزاع وهي موزعة كما يلي :  وأ٪ من القائم الجملي للمستحقات المهنية غير المستخلصة 29,1

  : 25,1ن دينار أو وملي 2.911النزل والمطاعم .٪ 

  22,5مليون دينار أو  2.129 :التجارة وإصالح السيارات والمواد المنزلية .٪ 

  : 23,1ن دينار أو وملي 2.111العقارات واألكرية والخدمات للمؤسسات .٪ 

  1,2ن دينار أو وملي 211:  البحريالفالحة والصيد .٪ 

  2,1مليون دينار أو  935:  الغذائيةالصناعات .٪ 

 فراد تمويل األ 4-4-2

مليون  11.151مقابل  1122مليون دينار في سنة  11.911بلغ التداين الجملي لألفراد لدى القطاع البنكي 

وشمل هذا التباطؤ باألساس . 1122٪ في سنة 21,9٪ مقابل 5,5 نمو قدرهدينار في العام السابق، أي ب

 نقطة مائوية. 1,5القروض المسندة لتهيئة المساكن والتي تراجعت نسبة ازديادها بـ 

 نزل ومطاعم 

 19,2 ٪ 

التجارة وإصالح 

السيارات والمواد 

 المنزلية

 17,9 ٪ 

العقارات واألكرية 

والخدمات للمؤسسات 

13,2 ٪  

الفالحة والصيد   

8,1 ٪  

 صناعات غذائية

 6,8 ٪ 

 بناء 

 5,6 ٪ 

نشاطات أخرى 

29,2 ٪  
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وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن برنامج "المسكن األول"
1
المحدث في إطار قانون المالية لسنة  

  .1122مليون دينار في موفى سنة  91مسكنا بمبلغ جملي بقرابة  123قد مكن من تمويل اقتناء  1122

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               التمويل أغراضتوزيع قائم القروض المسندة لألفراد حسب :  13-4جدول عدد 

 3112 3112 3112 المسمــى

 ٪ التغيرات بـ

2311 

3112 

2311 

3112 

 11,5 10,9 10.213 9.158 8.257  السكنقروض 

 8,6 10,1 12.315 11.340 10.298 االستهالكقروض 

 8,1 11,0 9.082 8.399 7.568 المساكن تهيئة   

 7,5 -0,3 317 295 296 السيارات   

 -1,7 -6,3 59 60 64 الشمسية خاناتالس   

 -11,1 -18,2 8 9 11  العائلي الحاسوب  

 0,0 -16,7 5 5 6  الجامعية القروض  

 10,6 9,3 2.844 2.572 2.353  أخرى قروض  

 9,9 10,5 22.528 20.498 18.555 المجموع

 

 

 ةنقط 2,2تراجعا بـ محل نزاع  وأقائم المستحقات غير المستخلصة  نسق ازدياد ، سجلية أخرىومن ناح

والذي خفت حدته القروض محل نزاع  قائمنخفاض نسق ازدياد اإلى باألساس  راجعويعود هذا الت مائوية.

 . تسارع قائم القروض غير المستخلصةفعل ب

 

 التمويل أغراضالمستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض لألفراد حسب  توزيع قائم المستحقات غير:  12-4جدول عدد 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

 المسمى
ديسمبر 

3112 

ديسمبر 

3112 

ديسمبر 

3112 

 التغيرات

2311 

3112 

2311 

3112 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 14,7 60 23,9 79 469 409 330 مستحقات محل نزاع

 17,2 66 11,3 39 450 384 345 مجموع المتخلدات 

 10,0 24 9,0 20 265 241 221 متخلدات قروض السكن -    

 29,4 42 15,3 19 185 143 124 متخلدات قروض االستهالك -    

 31,4 27 32,3 21 113 86 65 منها : متخلدات قروض تهيئة المساكن

 15,9 126 17,5 118 919 793 675 ت + مستحقات محل نزاع(المجموع )المتخلدا

 

 

 
                                                           

والمتعلق بقانون المالية لسنة  1122ديسمبر  22المؤرخ في  1122لسنة  21للقانون عدد  22أحكام الفصل عدد  راجع 1

مليون دينار المخصص  111المتعلقة بطرق استعمال خط التمويل بـ و 1122لسنة  25والمذكرة إلى البنوك عدد  1122

 سكن األول.ماء النلتمويل الذاتي عند اقتلتغطية ا
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 نشاط واستغالل:  الخامس الباب

 البنوك والمؤسسات المالية

 

في موفى سنة  مؤسسة 47مستوى  إلىبالبالد التونسية  المرخص لها المالية مؤسساتالبنوك وال عدد تراجع

االستيعاب من قبل شركة "التونسية لإليجار المالي" للشركة التابعة لها االندماج عبر تبعا لعملية  7152

 مؤسسات إيجار مالي  8بنكا مقيما و 72للفكتورينغ". وتتوزع المؤسسات المذكورة بين "التونسية 

 بنوك غير مقيمة.  2بنوك أعمال و 7مؤسسات إدارة ديون و 7و

مثلما يدل عليه  ،7156لنسق نموه بالمقارنة مع سنة  اسارعت 7152مؤسسات في سنة الهذه وعرف نشاط 

ت حصة أصول وازداد. 7156٪ في سنة 51,7مقابل  7152نة ٪ في س57,6مجموع األصول بـ ارتفاع 

 .  ٪574,6لتبلغ  نقاط مائوية 1,2في إجمالي الناتج المحلي بـ  المالية مؤسساتالبنوك وال

فرعا، أي  5.861لتبلغ  7152في سنة  فرعا 86زيادة بـ  شبكة الفروع البنكية عرفتوفي جانب مواز، 

  .7156ساكن في موفى سنة  6.263ابل فرع لكل ساكن مق 6.514واحد لكل  فرعبواقع 
 

 

 بالبنوك والمؤسسات المالية: أهم المؤشرات المتعلقة  1-5جدول عدد 

 5115 5112 5112* 

     التركيبة والحجم

 42 43 43 العدد

 23 23 23 البنوك المقيمة  

 7 7 7 البنوك غير المقيمة 

 8 8 8 مؤسسات اإليجار المالي

 2 3 3 ة الديون مؤسسات إدار

 2 2 2 بنوك األعمال 

 121.266 107.691 97.753 مجموع األصول )بماليين الدنانير( 

 91,9 91,9 91,4 حصة البنوك المقيمة )بـ ٪(

 124,6 118,9 114,3 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بـ ٪( /مجموع األصول 

 79.022 70.044 64.366 قروض للحرفاء )بماليين الدنانير(

 64.538 58.086 53.565 إيداعات الحرفاء )بماليين الدنانير( 

       مؤشرات الصيرفة 

 1.860 1.774 1.701 شبكة الفروع البنكية 

 6.154 6.369 6.558 عدد السكان لكل فرع بنكي 

 معطيات وقتية. *
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 البنوك المقيمة 5-1

 النشاط  5-1-1

 تطور الموارد  5-1-1-1

مليون  4.224٪ مقابل 55,2مليون دينار أو  6.357 بـنموا هاما  7152سنة  الموارد البنكية في عرفت

٪ أو 55,5)إيداعات الحرفاء،  ، على حد السواء،ذا التسارع. وقد شمل ه7156٪ في سنة 8,4دينار أو 

د ( وموار7156مليون دينار في سنة  4.443٪ أو 8,1مقابل  7152مليون دينار في سنة  6.731

 ٪ أو 6,3مقابل  7152مليون دينار في سنة  652٪ أو 52,3االقتراض متوسطة وطويلة األجل )

 (. 7156مليون دينار في سنة  781

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                      : موارد االستغالل المعبأة      5-5جدول عدد 

 5115 5112 5112* 

 تغيراتال

2511 

5115 

2511 

5112 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 11,1 6.295 8,5 4.449 62.813 56.518 52.069 إيداعات الحرفاء

 16,7 3.809 10,5 2.165 26.613 22.804 20.639 إيداعات تحت الطلب ومبالغ مستحقة أخرى 

 10,5 1.753 10,1 1.528 18.440 16.687 15.159 إيداعات اإلدخار 

 7,9 1.058 8,1 1.005 14.444 13.386 12.381 إيداعات ألجل 

 -8,9 -325 -6,4 -249 3.316 3.641 3.890 شهادات اإليداع

 13,9 617 6,9 285 5.043 4.426 4.141 موارد االقتراض متوسطة وطويلة األجل 

 12,1 396 9,0 270 3.682 3.286 3.016 موارد خصوصية

 2,3 23 3,1 30 1.013 990 960 قروض رقاعية عادية 

 132,0 198 -9,1 -15 348 150 165 قروض أخرى

 11,3 6.912 8,4 4.734 67.856 60.944 56.210 مجموع الموارد 

 معطيات وقتية. *

 

 

ي ماليين دينار ف 2.813٪ أو 56,2، شمل هذا التسارع اإليداعات تحت الطلب )يداعاتحسب صنف اإلوب

 ٪ أو 51,1( وإيداعات االدخار )7156مليون دينار في سنة  7.561٪ أو 51,1مقابل  7152سنة 

سجلت (، فيما 7156مليون دينار في سنة  5.178٪ أو 51,5مقابل  7152مليون دينار في سنة  5.212

 . (7156٪ في سنة 8,5٪ مقابل 2,3) الحسابات ألجل تراجعا في نسق تطورها،

تأتى النمو الملحوظ لقائم اإليداعات من غير المقيمين والشركات الخاصة  ،ينالمودع صنفحسب بو

  7156يداعات المؤسساتيين بنسق أقل حدة مما تم تسجيله في سنة إواألفراد. وفي المقابل، تراجع قائم 

 (. 7156٪ في سنة 2,6-مقابل  7152٪ في سنة 5,4-)
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 بـ ٪()                             ين المودع صنف: تطور اإليداعات حسب 3-5جدول عدد 

 5112 5112 الصنف

 11,4 10,5  الشركات الخاصة

 10,4 10,2  األفراد

 -1,4 -7,6 المؤسساتيون

 19,1 11,6 غير المقيمين

 

 

 

 

 
 

 

 ودعين                                                         الم صنف: اإليداعات المعبأة حسب  5-5رسم بياني عدد  )بــ ٪(  اإليداعات  هيكل: تطور  1-5رسم بياني عدد 

 )بــ ٪(

  
 

 

 

نقطة مائوية(  5-عرف هيكل اإليداعات انخفاضا لحصة إيداعات المؤسساتيين )حسب صنف المودعين، بو

لخاصة نقطة مائوية( والشركات ا 1,3نقطة مائوية( مقابل ارتفاع حصة غير المقيمين )+ 1,5-واألفراد )

 نقطة مائوية(.  1,7)+

ضعف  وهو ما يمثل٪، 52,3مليون دينار أو  652وارتفعت موارد االقتراض متوسطة وطويلة األجل بـ 

لقروض الرقاعية ا حجم إصدارنسبة التطور المسجلة في العام السابق. ويعود هذا النمو باألساس إلى 

إلى  إضافةالسنة وزيادة  هذه تعويض تسديداتوالتي مكنت من  (مليون دينار 158) ،7152سنة  الصادرة

   مليون دينار.  236ارتفاع الموارد الخارجية بـ 

7,5 6,4 5,3 

23,8 23,7 23,0 

29,1 29,5 29,4 

39,6 40,4 42,3 

201520162017

   ايداعات الجل شهادات االيداع 

 ايداعات تحت الطلب ايداعات االدخار

23,7 24,2 24,4 

51,7 52,6 52,5 

11,7 9,9 8,9 

12,9 13,3 14,2 

201520162017

 ودائع األفراد ودائع الشركات الخاصة

 ودائع غير المقيمين ودائع المؤسساتيين
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 ستعماالت تطور اال  5-1-1-5

 ٪ مقابل 57,6مليون دينار أو  3.854لنسق نموها ) تسارعا المقيمة سجلت استعماالت البنوك

بلغ نسق القروض للحرفاء التي ارع هذا التس شمل. وقد ( 7156٪ في سنة 51,1مليون دينار أو  2.412

٪ 57,8بـ السندات يما ارتفع قائم محفظة ، ف7156سنة  في٪ 3,1مقابل  7152سنة  في٪ 57,1 ازديادها

 . 7156في سنة  ٪56,5مقابل  7152في سنة 

 اإليداعات إلى انخفاض نسبة تغطية القروض باإليداعات  نسق وأدى نمو القروض بنسق أسرع من

 . 7152٪ في موفى سنة 26,8 لتستقر في حدود 7156مع سنة ئوية بالمقارنة نقاط ما 4ـ ب

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                         : االستعماالت 4-5جدول عدد 

 5115 5112 5112* 

 التغيرات

2511 

5115 

2511 

5112 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

اليين بم

 الدنانير
 بـ ٪

 12,5 8.161 9,5 5.663 73.425 65.264 59.601 قروض للحرفاء 

 12,8 1.653 16,1 1.790 14.579 12.926 11.136 محفظة السندات 

               منها : 

 8,5 268 6,3 187 3.424 3.156 2.969 سندات المساهمات وسندات مماثلة 

 -6,3 -50 15,2 104 739 789 685 والتوظيفات المتاجرةسندات 

 -5,2 -18 15,3 46 328 346 300 رقاعيةسندات 

 10,0 775 23,5 1.476 8.524 7.749 6.273 رقاع الخزينة 

 12,6 9.814 10,5 7.453 88.004 78.190 70.737 مجموع االستعماالت 

 * معطيات وقتية.
 

 

 

ى عمليات القرض زيادة معممة لكافة أصناف ، عرفت نسب الفائدة المطبقة عل7156وبالمقارنة مع سنة 

 القروض وذلك نتيجة تأثير ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية. 
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     *تطور معدالت نسب الفائدة الفعلية حسب صنف القروض:  5-5جدول عدد 

 5112 5112 5115 المسمى

 التغيرات

2511 

5115 

2511 

5112 

 بـ ٪ بـ ٪

 0,61 -0,46 4,86 4,25 4,71 سبة الفائدة في السوق النقديةمعدل ن

 0,57 -0,46 8,20 7,63 8,09 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض السكن

 0,37 0,01 8,97 8,60 8,59 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على المكشوفات

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 األجل طويلة
7,45 6,92 7,66 0,53- 0,74 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 متوسطة األجل
7,54 7,14 7,56 0,4- 0,42 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض 

 االستهالك
8,96 8,64 9,06 0,32- 0,42 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 قصيرة األجل
7,01 6,61 7,20 0,4- 0,59 

 .يتعلق األمر بالنسب المطبقة خالل النصف الثاني من السنة* 
 

 

 نتيجة االستغالل 5-1-5

 مقابل  7152سنة  في٪ 58,2مليون دينار أو  622بـ للبنوك المقيمة  ارتفع الناتج البنكي الصافي

لكل من الملحوظ  النمو ةجيذلك نتو مليون دينار 4.551، ليبلغ 7156سنة  في٪ 55,8مليون دينار أو  268

( 7156سنة في ٪ 4مليون دينار أو  68مقابل  7152في سنة ٪ 51,1ن دينار أو وملي 721)هامش الفائدة 

 مليون دينار( ومداخيل رقاع الخزينة  287لتبلغ ٪ 25مليون دينار أو + 513الصرف )+وأرباح 

 . مليون دينار( 115٪ لتبلغ 21مليون دينار أو + 578)+

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : نتيجة االستغالل  2-5جدول عدد 

 *5112 5112 5115 المسمى

 التغيرات

2511 

5115 
2511 

5112 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 15,5 275 4,0 68 2.045 1.770 1.702 هامش الفائدة 

 12,4 104 19,7 138 941 837 699 العموالت الصافية

 29,3 168 14,1 71 741 573 502 أرباح محفظة السندات التجارية 

 30,2 90 44,0 91 388 298 207 مداخيل محفظة سندات االستثمار

 18,3 637 11,8 368 4.115 3.478 3.110 الناتج البنكي الصافي

 15,2 259 12,0 182 1.960 1.701 1.519 األعباء التشغيلية

 15,8 203 11,8 135 1.486 1.283 1.148 كتلة األجورمنها :       

 * معطيات وقتية.
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التجارية سندات المحفظة  مداخيلة حص   تدعمبالناتج البنكي الصافي  هيكللهذه التطورات، اتسم  وتبعا

مساهمة مقابل انخفاض  ،لى التوالي(ع نقطة مائوية 1,3نقطة مائوية و 5,1) ستثمارومحفظة سندات اال

وتواصل انخفاض مساهمة هامش الفائدة لتبلغ مستوى يقل عن نصف الناتج  نقطة مائوية 5,7العموالت بـ 

 . البنكي الصافي

 

 

 

 : تطور تركيبة الناتج البنكي الصافي  3-5رسم بياني عدد 

 
 

 

 ادت مردودية القروض وتكلفة اإليداعات زدمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، ارتفاع تبعا الو

نقطة مائوية  1,2نقطة مائوية على التوالي. ونتيجة لذلك، تحسن هامش الوساطة الصافي بـ  1,7و 1,1بـ 

  . 7152٪ في موفى سنة 2,7ليبلغ 

 

 

 : تطور هامش الوساطة البنكية  4-5رسم بياني 

 
 

 

 

نقطة مائوية ليبلغ  5,2٪، تحسن ضارب االستغالل بـ 51,7من ارتفاع األعباء التشغيلية بـ وعلى الرغم 

 الملحوظ للناتج البنكي الصافي.  زدياد٪ تبعا لال42,6

54,7  ٪ 50,9  ٪ 49,7  ٪ 

٪22,5 
٪24,1 ٪22,9 

٪16,1 ٪16,5 ٪18,0 

٪6,7 ٪8,5 ٪9,4 

201520162017

 مداخيل محفظة سندات األستثمار

 أرباح محفظة السندات التجارية 

 عموالت صافية

 هامش الفائدة 

3,3 3,1 3,3 

3,0 2,9 3,2 

6,3 6,0 
6,5 

201520162017

ـ 
ب

٪ 

  معدل مردودية القروض  هامش الوساطة الصافي تكلفة اإليداع 
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 مؤسسات اإليجار المالي 5-5

 النشاط 5-5-1

٪ مقابل 75,1مليون دينار أو  265ملحوظا لنسق نموه ) رعااست 7152اإليجار المالي في سنة سجل قائم 

  (.7156٪ في سنة 1,6مليون دينار أو  582

مليون دينار في سنة  7.657مليون دينار مقابل  2.552وشهدت موارد االقتراض تحسنا لنسق نموها لتبلغ 

٪ عن 27,4بنسبة  قائم اإليجار المالي تم تمويلو، 7156٪ في سنة 4٪ مقابل 53,2، أي بارتفاع بـ 7156

 قروض رقاعية.  ٪ من24,1٪ من قروض بنكية و43طريق موارد اقتراضية، منها 

مليون دينار من الموارد الرقاعية في سنة  518,2من تعبئة  تمكنهذا وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع قد 

 ٪. 57,5، أي بانخفاض قدره 7156مليون دينار في سنة  581مقابل  7152

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                          : تطور قائم اإليجار المالي وموارد االقتراض 2-5جدول عدد 

 5115 512 5112* 

 4.303 3.542 3.355 قائم اإليجار المالي 

 3.117 2.612 2.512 موارد االقتراض 

 49,0 48,4 46,5 منها : موارد بنكية )بـ٪(

 34,5 39,2 38,2 موارد رقاعية )بـ ٪(       

 معطيات وقتية. *
 

 

 نتيجة االستغالل 5-5-5

٪ 8,2مليون دينار مقابل  53٪ أو 57,7لنسق نموه ) تسارعاجل الناتج الصافي لمؤسسات اإليجار المالي س

وذلك نتيجة ارتفاع هامش  7152مليون دينار في سنة  521ليبلغ ( 7156مليون دينار في سنة  57أو 

  مليون دينار.  53٪ أو 52,2الفائدة بـ 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                   : مؤشرات االستغالل  8-5جدول عدد 

 5115 5112 5112* 

 162 143 127 هامش الفائدة

 175 156 144 الناتج الصافي

 69 59 57 األعباء التشغيلية 

  معطيات وقتية. *
 

 



 الخامس الباب
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٪ 8,73إلى  1122٪ في سنة 8273من  حيث سجل ارتفاعا 1122 خالل سنةضارب االستغالل  وتدهور

 . 1122في سنة 

 

 البنوك غير المقيمة 5-3

 النشاط 5-3-1

 موارد االستغالل 5-3-1-1

مليون دوالر أمريكي  1872٪ أو 278 بـ 1122ارتفاعا لقائمها في سنة  موارد البنوك غير المقيمة سجلت

مليون دوالر أمريكي في العام السابق. ويتكون هيكل الموارد  11172٪ أو 2172مقابل انخفاض بـ 

٪ مقابل 1572( والقروض البنكية )1122٪ في سنة 82٪ مقابل 8273باألساس من إيداعات الحرفاء )

 (. 1122في سنة  ٪,217٪ مقابل 2378( واألموال الذاتية )1122٪ في سنة 1573

 

 

 

سنة موفى في  : موارد البنوك غير المقيمة 5-5رسم بياني عدد 

6112 

سنة  موفىفي   : موارد البنوك غير المقيمة 2-5رسم بياني عدد 

6112 

  
 

  

 ودائع الحرفاء

٪36,0 

قروض 

 مصرفية

٪25,3 

 أموال ذاتية

٪12,9 

 المدخرات

٪13,1 

 موارد أخرى

٪12,7 

 ودائع الحرفاء

٪36,8 

قروض 

 مصرفية

٪25,1 

 أموال ذاتية

٪14,3 

 المدخرات

٪13,5 

موارد 

 أخرى

٪10,3 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(               : تطور موارد البنوك غير المقيمة  9-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

2511 

5115 

2511 

5112 

5115 5112 5112* 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

 0,2 0,8 -11,4 -60,7 473,0 472,2 532,9  يةبنك قروض

 -9,3 -16,3 6,0 9,9 159,1 175,4 165,5 المنتصبة بتونس 

 5,8 17,1 -19,2 -70,6 313,9 296,8 367,4 المنتصبة بالخارج 

 3,5 23,8 -9,8 -72,9 694,3 670,5 743,4 إيداعات الحرفاء 

 18,8 1,9 -53,2 -11,5 12,0 10,1 21,6 ن يالمقيم

 3,3 21,9 -8,5 -61,4 682,3 660,4 721,8 غير المقيمين 

 -18,0 -42,8 -19,4 -57,0 194,7 237,5 294,5 موارد أخرى 

 12,3 29,4 0,6 1,4 268,9 239,5 238,1 أموال ذاتية

 5,1 12,5 -11,3 -30,9 255,6 243,1 274,0 مدخرات

 1,3 23,7 -10,6 -220,1 1.886,5 1.862,8 2.082,9 مجموع الموارد 

  * معطيات وقتية.
 

 

 تطور االستعماالت 5-3-1-5

٪ 51,6 انخفاض بـ مقابل مليون دوالر أمريكي 72,2٪ أو 5,2استعماالت البنوك غير المقيمة بـــ  ارتفعت

 الممنوحة القروض بالخصوص الزيادة تشملقد . و7156مليون دوالر أمريكي في سنة  771,5 أو

 ٪(. 42,8+مليون دوالر أمريكي أو  32,3+)مقيمين لل

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                            : تطور استعماالت البنوك غير المقيمة 11-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

2511 

5115 

2511 

5112 

5115 5112 5112* 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

 3,0 34,1 -1,8 -21,0 1.160,6 1.126,5 1.147,5 عمليات األموال الجاهزة

 2,8 22,1 -6,8 -58,1 819,4 797,3 855,4 منها : توظيفات لدى البنوك : 

 25,9 77,7 13,9 36,6 378 300,3 263,7 المنتصبة بتونس    

 -11,2 -55,6 -16,0 -94,7 441,4 497 591,7 المنتصبة بالخارج    

 5,5 23,2 -21,9 -117,6 442,6 419,4 537,0 القروض 

 47,8 93,9 -11,3 -24,9 290,2 196,3 221,2 للمقيمين 

 -31,7 -70,7 -29,4 -92,7 152,4 223,1 315,8 لغير المقيمين 

 -5,8 -10,4 -1,0 -1,8 169,2 179,6 181,4 محفظة السندات 

 -16,9 -23,2 -36,7 -79,7 114,1 137,3 217,0 استعماالت أخرى

 1,3 23,7 -10,6 -220,1 1.886,5 1.862,8 2.082,9 مجموع االستعماالت 

  * معطيات وقتية.
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 موفىير المقيمة في : استعماالت البنوك غ 2-5رسم بياني عدد 

 5112سنة 

 موفى: استعماالت البنوك غير المقيمة في 8-5رسم بياني عدد 

 5112سنة 

  

 

 

وسجلت التعهدات خارج الموازنة ارتفاعا يعود إلى ازدياد عمليات تأكيد االعتمادات المستندية والضمانات 

 .والكفاالت

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                للبنوك غير المقيمة : تطور التعهدات خارج الموازنة   11-5جدول عدد 

 المسمى

 

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

2511 

5115 
2511 

5112 

5115 5112 5112* 
بماليين 

الدوالرات 
 األمريكية

 بـ ٪
بماليين 

الدوالرات 
 األمريكية

 بـ ٪

 17,1 89,0 -46,3 -450,0 610,1 521,1 971,1 ارج الموازنةمجموع التعهدات خ  

          منها :     

 32,3 60,7 -62,3 -310,7 248,9 188,2 498,9 تأكيد اعتمادات مستندية 

 -53,3 -17,9 -78,5 -122,9 15,7 33,6 156,5 فتح اعتمادات مستندية 

 6,4 10,5 -13,1 -24,6 173,9 163,4 188,0 ضمانات وكفاالت

 .* معطيات وقتية

 

 نتيجة االستغالل 5-3-5

ماليين دوالر أمريكي أو  4,6ارتفاعا قدره  7152الناتج البنكي الصافي للبنوك غير المقيمة في سنة  سجل

مليون دوالر أمريكي واألرباح على محفظة  5,2٪ أو 2,5الزدياد كل من هامش الفائدة بـ تبعا ٪ 2,2

 ٪. 77اليين دوالر أو م 4,1السندات التجارية بـ 

 ٪. 23,6نقاط مائوية ليبلغ  4,2وتحسن ضارب االستغالل بـ 

 

عمليات 

االموال 

 الجاهزة
٪60,5 

 القروض

٪22,5 

محفظة 

 السندات

٪9,6 

استعماالت 

 أخرى

٪7,4 

عمليات 

االموال 

 الجاهزة
٪61,5 

 القروض

٪23,5 

محفظة 

 السندات

٪9,0 

استعماالت 

 أخرى

٪6,0 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                           : مؤشرات االستغالل 15-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

2511 

5115 

 التغيرات

2511 

5112 

5115 5112 5112* 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 ٪بـ 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 ٪بـ 

 7,1 1,3 5,7 1,0 19,7 18,4 17,4 هامش الفائدة

 -13,4 -2,0 -33,5 -7,5 12,9 14,9 22,4 العموالت الصافية

 22,0 4,5 47,5 6,6 25,0 20,5 13,9 السندات التجاريةمحفظة أرباح 

 14,3 0,8 -13,8 -0,9 6,4 5,6 6,5 ل محفظة سندات االستثمارمداخي

 7,7 4,6 -1,3 -0,8 64,0 59,4 60,2 الناتج البنكي الصافي 

 -2,7 -0,7 0,8 0,2 25,4 26,1 25,9 األعباء التشغيلية

 * معطيات وقتية.
 

 

 

 بنوك األعمال 5-4

باألساس إلى انخفاض االستثمار، سواء خالل السنوات األخيرة تراجعا يعود  نشاط بنوك األعمال عرف

 الداخلي أو األجنبي وهي وضعية أثرت سلبا على فرص األعمال لهذه البنوك. 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               : أهم المؤشرات 13-5جدول عدد 

 *5112 5112 المسمى

 التغيرات

2511 

5112 

 ٪بــ  بماليين الدنانير

 11,1 0,1 1,0 0,9 ادات االستغاللإير

 14,3 0,1 0,8 0,7 الناتج البنكي الصافي

   1,0 1,0 األعباء التشغيلية

   0,5 0,5 مجموع األجور -

 25,0 0,1 0,5 0,4 تكاليف االستغالل العامة -

  .* معطيات وقتية

 

 

 

 إدارة الديونمؤسسات  5-5

 النشاط 5-5-1

. "التونسية للفكتورينغ" للشركة التابعة لها "لإليجار المالي"التونسية  باستيعاب شركة 7152اتسمت سنة 

 . 7158أفريل  2وتم إسناد الترخيص النهائي من قبل لجنة التراخيص بتاريخ 
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 مليون دينار مقابل زيادة  67٪ أو 74,5ونتيجة لذلك، انخفض قائم التمويالت لقطاع إدارة الديون بـ 

مليون دينار في موفى سنة  531، ليتراجع إلى مستوى 7156نار في سنة مليون دي 74,8٪ أو 51,2بـ 

7152 . 

 
 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               إدارة الديون: مؤشرات حول نشاط قطاع  14-5جدول عدد 

 *5112 5112 5115 المسمى

 التغيرات

2511 

5112 

 ــ ٪ب بماليين الدنانير

 -24,1 -62,0 195,0 257,0 232,2 قائم التمويالت 

  * معطيات وقتية.

 

 

 ٪ في العام السابق. 1,7+مقابل  7152٪ في سنة 22بـ موارد االقتراض  تنخفضوا

 مقابلنقاط مائوية على التوالي  2,8وط انق 51,7بـ والقروض الرقاعية  حصة القروض البنكية وانخفضت

 . نقاط مائوية 6,4بـ  والقروض األخرىنقطة مائوية  56,6بـ  زينةأوراق الخارتفاع حصة 

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                     : تطور الموارد                                  15-5جدول عدد  

5112 5115 المؤشرات
 

5112*
 

 التغيرات

2511 

5112 

 بـ ٪ بماليين الدنانير

 22,0 10,1 56,0 45,9 44,4 األموال الذاتية

 -33,0 -46,7 95,0 141,7 134,7 موارد االقتراض

 -15,2  36,8 52,0 57,9 قروض بنكية )بـ ٪(**

 16,6  31,6 15,0 11,2 خزينة )بـ ٪(**الأوراق 

 -7,8  18,9 26,7 26,4 قروض رقاعية )بـ ٪(**

 6,4  12,7 6,3 4,5 )بـ ٪(** أخرىقروض 

 * معطيات وقتية. 

 ** يتم احتساب التغيرات بالنقاط المائوية. 
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 نتيجة االستغالل 5-5-5

 . األرصدة المتوسطة لحسابات االستغالل لقطاع إدارة الديونبانخفاض مختلف  7152اتسمت سنة 

 

 

 ة()بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغاير              : مؤشرات االستغالل 12-5جدول عدد 

 *5112 5112 5115 المسمى

 التغيرات

2511 

5112 

بماليين 

 الدنانير
 بــ ٪

 -30,1 -2,8 6,5 9,3 9,0 هامش الفائدة   

 -34,9 -6,7 12,5 19,2 18,3 إلدارة الديونالناتج الصافي    

 -46,7 -4,2 4,8 9,0 8,3 األعباء التشغيلية   

  .* معطيات وقتية
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 سوق الماليةال:  السادس الباب

 

محيط وطني متسم بتحسن النمو االقتصادي  ظل في 7192سنة  خاللالسوق المالية التونسية  تطورت

وذلك أساسا بدفع من تدعم نشاط الخدمات المسوقة والصناعات المعملية، فضال عن انتعاشة نشاط القطاع 

مستوى  ازدادت حدة االختالالت الخارجية وعلى ،وبالتزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية .الفالحي

ينار مقابل أهم العمالت لد  ا صرفلسيولة المصرفية وعلى سعر الميزانية، بما أجج الضغوط المسلطة على ا

 األجنبية. 

من المحافظة على أداء جيد وذلك للسنة  7192خالل سنة السوق المالية التونسية  تتمكن، وفي هذا السياق

٪ في سنة 941٪ )مقابل 9,45الثانية تباعا، كما يدل عليه المردود السنوي لمؤشر توننداكس الذي بلغ 

7191 .) 

وبفضل تدعم رسملة البورصة لبعض الشركات المدرجة وإدراج شركتي "سانيماد" و"مشغل األثاث"، 

 على التوالي، في السوق البديلة وفي السوق الرئيسية لتسعيرة البورصة، بلغت رسملة البورصة 

مسجلة  ،7191مليون دينار في نهاية سنة  11..91مقابل  7192مليون دينار في موفى سنة  79.957

 ٪. 9.47ا قدره نمو   بذلك

، 7191٪ بالمقارنة مع سنة 145.لتمويل المباشر في السوق المالية ارتفاعا بـ ى الإوعرف لجوء الشركات 

٪ من 2549مليون دينار، أي  ,57حيث تمحور على وجه الخصوص حول السوق الرقاعية مع تعبئة 

 ة عبر طرح األوراق للمساهمة العامة. أالمبلغ الجملي لألموال المعب

، عرف الحجم المتراكم الضغوط المسلطة على المالية العمومية وعلى الرغم من تواصل وفي جانب آخر

مليون دينار )مقابل  7.121ليبلغ  7191٪ بالمقارنة مع سنة ,94.إلصدارات رقاع الخزينة انخفاضا بـ 

(، علما وأن 7192ينار وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة مليون د 9.951مبلغ متوقع لإلصدارات قدره 

وذلك بمبلغ  عدد من البنوكإلى تعبئة موارد مالية بالعملة األجنبية لدى  7192الخزينة قد لجأت في سنة 

 مليون أورو يتم تسديده على مدى ثالث سنوات.  751

٪ بالمقارنة مع .94.ة ارتفاعا بـ ومن ناحية أخرى، سجل حجم المبادالت المنجزة في تسعيرة البورص

ماليين دينار في  141ى إلى معدل يومي للتداول قدره ماليين دينار وهو ما أد   19,.7العام السابق حيث بلغ 

 ماليين دينار قبل سنة.  141مقابل  7192سنة 



 الباب السادس
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حدة و .97إلى  975وعلى صعيد آخر، تراجع عدد مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية من 

الصافية التي بحوزة هذه المؤسسات . وفي جانب مواز، عرفت األصول 7192في موفى شهر ديسمبر 

 عملياتوذلك جراء  7192مليون دينار في نهاية سنة  19..,لتبلغ ٪ ,مليون دينار أو  997انخفاضا بـ 

مليون دينار( والوحدات المختلطة ومن  911-) إعادة شراء، شملت على حد السواء الوحدات الرقاعية

 مليون دينار(.  91-صنف األسهم )

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               أهم مؤشرات البورصة:  1-6جدول عدد 

 5112 5116 5112 المسمى
 الربع األول

 5112من سنة 

 (*)  999 2.079 3.373 2.343  1إصدارات الدولة

 371 1.985 (*)  712.. 2.189 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة  صفر  -

 628 94 76 154     رقاع الخزينة قصيرة األجل -   

 14.249 13.452 12.494 10.238 قائم رقاع الخزينة )نهاية الفترة( 

 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة  -     

 صفر        
9.125 11.471 12.585 12.780 

 703 101 76 154 رقاع الخزينة قصيرة األجل -     

 766 766 946 959 القرض الرقاعي الوطني -   

 214,6 13,8 13,8 12,1 قائم رقاع الخزينة / إجمالي الناتج المحلي )بـ ٪(

     إصدارات المؤسسات عبر طرح األوراق للمساهمة العامة 

 85 568 514 1.545 المبالغ المؤشر على إصدارها  

 0 153 42 1.060 الترفيع في رأس المال  -    

 85 415 27,  485         القروض الرقاعية  -   

 138 692 507 1.649 3المبالغ المعبأة 

 0 167 31 1.054 الترفيع في رأس المال -   

 138 524 476 595 القروض الرقاعية  -   

 619 2.408 1.741 2.140 مبلغ المعامالت في تسعيرة البورصة 

 477 2.243 1.651 1.995 سندات رأس المال )أ(  -   

 142 165 90 145 سندات الدين  -   

 81 81 79 78 عدد الشركات المدرجة )بالوحدة( 

 24.382 21.852 19.300 17.830 رسملة البورصة )ب( 

 325,0 22,4 21,3 21,1 ٪(إجمالي الناتج المحلي )بـ / رسملة البورصة 

 7.142,65 6.281,83 5.488,77 5.042,16 (9/97/9112.يوم  9.111مؤشر توننداكس بالنقاط )أساس  

 1,9 10,3 8,6 11,2 ب( )بـ ٪(  /النسبة السنوية لدوران األسهم = )أ 

 (**)  5, 41 46 51  4نسبة السيولة )بـ ٪(

 4 64 79 113 مبلغ المعامالت في السوق الموازية 

 423 1.008 945 1.748 مبلغ التسجيالت والتصريحات 

 مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية )باستثناء  

 الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(   
    

  123 123  125  125 الوحدات في طور النشاط   -  

 4.579 4.361 4.544 4.368 األصول الصافية -  

 المصادر : بورصة األوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية                                                                                   
 على أساس تواريخ المناقصات.  هاتم احتساب 9
 .7192على أساس إجمالي الناتج المحلي لسنة  هاتم احتساب 7
 على أساس تواريخ إقفال االكتتابات.           هاتم احتساب .
 يتم تعريف نسبة السيولة بكونها حجم السندات المتداولة قياسا بحجم السندات المعروضة للبيع في تسعيرة البورصة. ,

 رقاع الخزينة. مبادلةمناقصات  بدون اعتبار)*( 

 .7192نسبة السيولة لشهر مارس )**(
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ترفيعا في نسبة الضريبة المستوجبة بعنوان األرباح  7199وعلى المستوى الجبائي، أقر قانون المالية لسنة 

، مهما كانت السنة التي تم 7199٪ وذلك لألرباح الموزعة بداية من غرة جانفي 91٪ إلى 5الموزعة من 

 خاللها تحقيق األرباح.

 

 مويل الدولة واالستثمارت 6-1

بتراجع إصدارات الدولة والذي يعود بالخصوص إلى ازدياد لجوء  7192األولية خالل سنة اتسمت السوق 

. وفي المقابل، المحليةالبنوك عدد من  بالعملة األجنبية لدى الخزينة للتداين الخارجي وإلى تعبئة قرض

٪ 2.عرفت إصدارات الشركات عبر طرح األوراق للمساهمة العامة تدعما حيث سجلت ارتفاعا بـ 

 بالمقارنة مع العام السابق. 

 إصدارات الدولة 6-1-1

مليون دينار لتبلغ  ,9.71، سجلت إصدارات رقاع الخزينة انخفاضا بـ 7191بعد أن عرفت تدعما في سنة 

7.121 
9 

ويعود هذا االنخفاض بالخصوص إلى لجوء السلطات العمومية لتعبئة  .7192مليون دينار سنة 

 السوق المالية الدولية. علىوموارد خارجية  محليةقرض بالعملة األجنبية لدى بنوك 

 ة، حيث استأثرت دولوعلى غرار السنوات السابقة، هيمنت رقاع الخزينة القابلة للتنظير على إصدارات ال

لقابلة للتنظير على خطوط اي لإلصدارات. كما تركزت إصدارات رقاع الخزينة الحجم الجملمن ٪ 1545بـ 

٪ من هذه 52قرابة  لتشمل"، 7172مارس  -٪ 141" و"7171جوان  -٪ .14" و"7179جوان  -٪ 1"

اإلصدارات. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الخزينة قد أنجزت مناقصات نصف سنوية لرقاع 

 . 7192ظير خالل أشهر جانفي ومارس وديسمبر الخزينة القابلة للتن

أسبوعا الذي استأثر بقرابة  57ومن جانبها، تركزت إصدارات رقاع الخزينة قصيرة األجل على أجل 

 ٪ من السحوبات  المنجزة على هذه الرقاع. 15

ة المرجحة ، تراوح معدل نسبة الفائد7192وبالتوازي مع الترفيعات في نسبة الفائدة الرئيسية خالل سنة 

٪ لتلك بأجل 9417و سنوات ,٪ لرقاع الخزينة القابلة للتنظير بأجل 1477عند إصدار رقاع الخزينة بين 

 سنة.  95

 أسابيع  91سنوات و 5مقابل  7192سنوات وأسبوعين في سنة  5الوسطي لرقاع الخزينة األجل وبلغ 

 . 7191أيام في سنة  1و

                                                           
9
 ليبلغ  التخفيضمليون دينار نحو  11,.7الخزينة والمقدر أوليا بـ  رقاع توقع إلصداراتمتمت مراجعة المبلغ ال 

قانون المالية ل وفقا ٪ في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير( وذلك.124مليون دينار أو  9.911مليون دينار )منها  9.951

  مليون أورو.  751بالعملة األجنبية في حدود  داخليةالذي نص على تعبئة موارد  7192التكميلي لسنة 
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مليون دينار من سندات  111، من ناحيته، إصدار مبلغ متراكم قدره 5112وسجل الربع األول من سنة 

٪ من المبلغ ,54,٪ في شكل رقاع خزينة قصيرة األجل(، أي .1مليون دينار أو  179الدولة )منها 

إلصداراتلالمتوقع السنوي 
1

ل الثالثي المذكور مناقصات نصف ال. وفي جانب آخر، أنجزت الخزينة خ

شملت خط  7199، فضال عن مناقصة مبادلة في شهر جانفي 7199وفيفري جانفي  يشهرية في شهر

مليون دينار وذلك برقاع  919"، بمبلغ اسمي قدره 7199جانفي  -٪ .54"رقاع الخزينة القابلة للتنظير 

 أخرى ذات آجال أطول قصد التخفيف من الضغوط المسلطة على سيولة الخزينة
7

  . 

 

 إصدارات رقاع الخزينةتطور  :  1-6رسم بياني عدد 

 

 

 إصدارات الشركات عبر طرح أوراقها للمساهمة العامة  6-1-5

من لجوئها للسوق المالية قصد تعبئة األموال عبر طرح أوراقها  7192كثفت المؤسسات خالل سنة 

 للمساهمة العامة سواء من خالل عمليات الترفيع في رأس المال نقدا أو عبر إصدارات سندات الدين.

مليون دينار عبر طرح األوراق للمساهمة العامة،  117وبالفعل، مكنت السوق األولية المؤسسات من تعبئة 

 رنة مع العام السابق. ا٪ بالمق145.أي بارتفاع بـ 

 س المال نقدا أتأشيرتها للترفيع في ر 7192وفي هذا اإلطار، منحت هيئة السوق المالية في سنة 

مليون دينار .95ره شركات وذلك بمبلغ قد 1ـ ل
.

. وبلغت األموال المعبأة من قبل المؤسسات في شكل 

مليون دينار مكنت من  917مليون دينار، منها  912مستوى  7192ترفيع في رأس المال نقدا في سنة 

                                                           
 ورقاع الخزينة قصيرة األجل  القابلة للتنظير تقدير المبلغ المتوقع إلصدارات رقاع الخزينة، 7199بالنسبة لسنة  ،تم 1

 ٪ في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير(.19مليون دينار أو  7.111مليون دينار )منها  7.711بـ 
  ".7172مارس  -٪ 141" و"7179ن جوا -٪ 1يتعلق األمر بخطي رقاع الخزينة القابلة للتنظير " 7
 مليون دينار( و"حنبعل لإليجار المالي"  917األمر بعمليات الترفيع نقدا في رأس مال كل من "بنك اإلسكان" )يتعلق  .

مليون دينار( و"الشركة  .974كتروستار" )ال" شركةماليين دينار( و 45,مليون دينار( و"التجاري لإليجار المالي" ) 9.49)

 مليون دينار(.  9,41التونسية لصناعة الورق" ) ماليين دينار( و"الشركة 542التونسية للبلور" )
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مليون دينار متعلقة بعملية الترفيع في رأس مال شركة "سانيماد"،  92لبنك اإلسكان وتدعيم األسس المالية 

 في إطار إدراجها بالبورصة.  7192والمنجزة خالل سنة  7191شر عليها في سنة المؤ

، تم إنجاز قرضا رقاعيا ,9وعلى مستوى السوق الرقاعية، منحت هيئة السوق المالية تأشيرتها إلصدار 

منها من قبل خمس مؤسسات لإليجار المالي في حين أنجزت أربعة بنوك العمليات المتبقية وذلك بمبلغ  91

 مليون دينار.  511مليون دينار ويمكن الترفيع فيه إلى حد  أقصى يساوي  95,جملي قدره 

وذلك على الرغم من  7191ة ٪ بالمقارنة مع سن9149وارتفع مبلغ األموال المعبأة في السوق الرقاعية بـ 

قرضا  ,9مليون دينار بعنوان  ,57عدم انتظام اإلصدارات طوال السنة. وبلغ الحجم المعبأ في هذه السوق 

مليون دينار 719بمبلغ قدره  7191تأشير عليها في سنة لرقاعيا، منها أربعة قروض تم ا
9
 . 

المؤسسات المالية. وبالفعل، وحكرا على البنوك  وكالمعتاد، ال تزال اإلصدارات في السوق الرقاعية

وذلك بمبلغ  7192قرضا رقاعيا تمت تعبئتها في سنة  ,9قروض من جملة  5أنجزت بنوك من الساحة 

مليون دينار 725متراكم قدره 
7

، فيما تمت تعبئة المبلغ المتبقي من قبل خمس مؤسسات لإليجار المالي
.
 .

وفقا  طرح القروض األخرى وقد تم   ٪،241٪ و241فائدة قارة قدرهما وباستثناء قرضين مصدرين بنسبتي 

 الختيار المكتتبين بنسب فائدة قارة أو بنسب فائدة مرتبطة بمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية. 

، 5112الربع األول من سنة وتواصلت إصدارات المؤسسات عبر طرح أوراقها للمساهمة العامة خالل 

مليون دينار بعنوان أربعة قروض 9.9في السوق الرقاعية قدرها عبئة أموال مع ت
,
مؤشر عليها في سنة  

. وخالل هذا الثالثي، منحت هيئة السوق المالية تأشيرتها إلصدار ثالثة قروض رقاعية بحجم جملي 7192

 مليون دينار.  975مليون دينار ويمكن الترفيع فيه إلى حد  أقصى يساوي  95قدره 

  

                                                           
مليون دينار( و"شركة  71الرقاعية المصدرة من قبل كل من "الشركة الدولية لإليجار المالي" )يتعلق األمر بالقروض  9

مليون  25)حاد الدولي للبنوك" تمليون دينار( و"اال 51مليون دينار( و"بنك تونس اإلمارات" ) 51اإليجار العربية لتونس" )

 .دينار(
المشروطة  القروض الرقاعيةبمليون دينار( و 51قرض الرقاعي المصدر من قبل "بنك تونس واإلمارات" )البيتعلق األمر  7

مليون  11مليون دينار( و"التجاري بنك" ) 51مليون دينار( و"البنك الوطني الفالحي" ) 1,المصدرة من قبل "بنك األمان" )

 مليون دينار(.  25دينار( و"االتحاد الدولي للبنوك" )
إليجار لدينار( و"التجاري  مليون 5,إليجار المالي" )لاألمر بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل كل من "حنبعل  يتعلق .

 إليجار المالي" لمليون دينار( و"الشركة الدولية  21مليون دينار( و"شركة اإليجار العربية لتونس" ) 5149المالي" )

 مليون دينار(.  2.مليون دينار( و"التونسية لإليجار المالي" ) 247,)
مليون دينار( و"حنبعل لإليجار  1.المصدرة من قبل كل من "التونسية لإليجار المالي" ) يةعاألمر بالقروض الرقايتعلق  ,

ط المصدر من قبل "البنك ومليون دينار( وبالقرض المشر 9249مليون دينار( و"شركة اإليجار العربية لتونس" ) 1,المالي" )

 مليون دينار(.  51العربي لتونس" )
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  البورصةسوق  6-5

بتعزيز تسعيرة البورصة من خالل إدراج شركتين جديدتين عن طريق عرض عمومي  7192اتسمت سنة 

دبسعر  والمتمثلين في شركة "سانيماد" في السوق البديلة وشركة "مشغل األثاث" في السوق الرئيسية  محد 

 . 7192وحدة في موفى سنة  99في عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى وهو ما رف ع 

وفي جانب آخر، اتسم تطور سوق البورصة باألداء الجيد للمؤشر المرجعي "توننداكس" الذي سجل 

 مردود نقطة مقابل .1.79949ل شهر ديسمبر في مستوى فقحيث أ 7192٪ بعنوان سنة 9,45بـ  ازديادا

هذا التطور باألساس إلى ارتفاع النتائج المسجلة من قبل الشركات  . ويعزى7191٪ في سنة 941قدره 

 . 7192٪ بعنوان النصف األول من سنة 97المدرجة بـ 

 لالذي سجفاظ على نسق تصاعدي إجماال إلى غاية شهر ديسمبر حوبالفعل، نجح مؤشر البورصة في ال

ت المنصوص عليها صلب مشروع ٪ حيث تأثر بالخصوص باإلعالن عن اإلجراءا741تراجعا بـ  خالله 

مؤشر توننداكس  فعتربفرض أداءات على األرباح. وعقب ذلك، ا ةوالمرتبط 7199قانون المالية لسنة 

 وذلك بالتوازي مع نشر المؤشرات المالية للشركات المدرجة والتي كانت جيدة في الجملة. ددا جم

قيمة مردودا موجبا  7,إجماال، حيث عرفت وفي هذا اإلطار، كان تطور أسعار القيم المدرجة تصاعديا 

بنسب  ها٪ )تلنات القابضة(، فيما سجلت القيم األخرى تراجعا ألسعار.274٪ )الكيمياء( و149تراوح بين 

 ٪ )سرفيكوم(. 9.45-٪ )الشركة العقارية وللمساهمات( و,14-تراوحت بين 

الربع األول من سنة وذلك خالل  7192المسجل في سنة  وتواصل المسار التصاعدي لمؤشر توننداكس

نقطة،  2.9,7415. وعلى هذا األساس، أقفل المؤشر المرجعي شهر مارس في مستوى قياسي قدره 5112

 . 7192٪ بالمقارنة مع المستوى الذي حققه في موفى سنة 9.42دره قي بأداء أ

 
 

 ومؤشر البنوك مؤشر توننداكستطور :   5-6رسم بياني عدد 

 

 

25-

21-

17-

13-

9-

5-

1-

3

7

11

15

19

23

27

٪
ـ 
ب

 

 توننداكس  مؤشر البنوك 



 السوق المالية
 

 7192 السنوي التقرير 915

 

وفيما يتعلق باألداء على المستوى القطاعي، فقد عرفت أغلب المؤشرات القطاعية مردودا موجبا تراوح 

٪، حيث حقق مؤشر "تجهيزات السيارات" أفضل أداء. وفي المقابل، سجلت أربعة 42..٪ و145بين 

لمؤشر "خدمات للمستهلك".  ٪41.-٪ لمؤشر "الخدمات المالية" و,14-مؤشرات انخفاضا تراوح بين 

٪. ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى 9145ومن جانبه، سجل مؤشر البنوك مردودا سنويا موجبا قدره 

ع في ٪( وهو ما رف  147,٪( و"التجاري بنك" )+,14,م "بنك تونس العربي الدولي" )+سهاألداء الجيد أل

 ٪ في العام السابق. 941٪ مقابل 92المردود السنوي لمؤشر القطاع المالي ليبلغ 

وفي جانب آخر، أدى المنحى التصاعدي للسوق بالتزامن مع اإلدراجات الجديدة بالبورصة إلى ارتفاع 

٪ من ,774مليون دينار، أي  79.957٪ لرسملة البورصة التي بلغت 9.47مليون دينار أو  7.557قدره 

 . 7192إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ديسمبر 

٪ لتبلغ 9941مليون دينار أو  7.5.1، تدعمت رسملة البورصة بـ 5112وخالل الربع األول من سنة 

 مليون دينار.  97..,7

مساهمة المستثمرين األجانب التي تراجعت من  تقلصب 7192السابقة، اتسمت سنة  ةوعلى غرار السن

سفرت المعامالت المنجزة في أ كما. 7192٪ في نهاية سنة .7.4إلى  7191٪ في موفى سنة 7,45

مليون دينار  ,95عن حاصل صاف سالب بـ  7192تسعيرة البورصة لفائدة هؤالء المستثمرين خالل سنة 

مليون دينار لالقتناءات(. ويعزى هذا التطور باألساس  917مليون دينار بعنوان التفويتات مقابل  1,.)أي 

ا" في يس"بنك األمان" وكذلك تفويت البنك اإليطالي "إنت إلى خروج "الشركة المالية الدولية" من رأس مال

 مساهمته في رأس مال "بنك تونس العربي الدولي". 

٪، مع حاصل 7.49 مستوى ، ارتفعت نسبة المساهمة األجنبية إلى5112وفي موفى الربع األول من سنة 

. وشملت تفويتات األجانب مليون دينار 9.2سالب لتدخل المستثمرين األجانب في تسعيرة البورصة قدره 

٪ من التفويتات، مع تراجع حصتهم في 2141سندات "شركة صنع المشروبات بتونس" التي استأثرت بـ 

٪ في نهاية شهر .1.4مقابل  7199٪ في موفى شهر مارس 5941رأس مال الشركة المذكورة إلى مستوى 

 . 7192ديسمبر 

ماليين دينار )منها  19,.7ة في تسعيرة البورصة وعلى صعيد آخر، بلغت المعامالت السنوية المنجز

٪ بالمقارنة مع حجمها .94.ي بارتفاع بـ أس المال(، أ٪ على سندات ر1.49مليون دينار أو  .,7.7

. وقد تدعمت هذه المعامالت بالخصوص بتلك المنجزة على سندات "دليس 7191المسجل في سنة 

تونس العربي الدولي" و"إسمنت قرطاج" والتي  نع المشروبات بتونس" و"بنكصالقابضة" و"شركة 

٪ من المعامالت المنجزة على سندات رأس المال، علما وأن األسبوع األخير من سنة 52استأثرت بقرابة 

 قد شهد حجما هاما من المعامالت على كتل األسهم على سندات "دليس القابضة" وقدره  7192

 ماليين دينار. .91
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ماليين  141مقابل  7192ماليين دينار بعنوان سنة  141الحجم اليومي للتداول ونتيجة لذلك، بلغ معدل 

 . 7191دينار في سنة 

مليون دينار  ,1ة وبعنوان عمليات التسجيل والتصريحات يوبلغ تداول األموال على مستوى السوق المواز

 . 7192ماليين دينار على التوالي في سنة  9.119و

٪ بالمقارنة مع نفس الفترة ,5,4تدعما لحجم المعامالت بـ  5112من سنة  الربع األولومن جانبه، سجل 

منها ٪ 9.س المال بواقع أمليون دينار. وتركزت المعامالت على سندات ر 191حيث بلغ  7192من سنة 

 على قيمة "شركة صنع المشروبات بتونس". 

ماليين دينار  .14ل هذا الثالثي مقابل ماليين دينار خال 149ونتيجة لذلك، بلغ معدل الحجم اليومي للتداول 

 . 7192خالل نفس الفترة من سنة 
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ترخيصها لتكوين أربعة صناديق مشتركة للتوظيف من  7192سنة  خالل هيئة السوق المالية منحت

الصنف المختلط
9
للتوظيف من الصنف الرقاعي ينمشترك نولصندوقي 

7
ولصندوق مساعدة على االنطالق  

« Anava Seed Fund » لتوظيف في رأس مال امليون دينار ولخمسة صناديق مشتركة  71 رهبمبلغ قد

تنمية
.
 مليون دينار.  991بقيمة متراكمة قدرها  

س أمنحت هيئة السوق المالية ترخيصها لتصفية ستة صناديق مشتركة للتوظيف وشركتي استثمار ذات ر كما

مال متغير. ونتيجة لذلك، بلغ عدد مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية
,
وحدة في  .97الناشطة  

وحدة في العام السابق. وفي جانب آخر، منحت هيئة السوق المالية تأشيرتها  975مقابل  7192موفى سنة 

 وكذلك  « VALEURS DEVELOPPEMENT »لتصفية صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية 

لسحب الترخيص لستة صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
5
 . 

                                                           
9

  « FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS »التالية : يتعلق األمر بالصناديق المشتركة للتوظيف  

 بمبلغ وذلك « FCP CEA BANQUE DE TUNISIE »و « FCP BH CEA »و « FCP BIAT - CEA PNT TUNISAIR » و

 ألف دينار لكل واحد منها. 911
7
  « FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION »:  ينالتاليللتوظيف  وقين المشتركينيتعلق األمر بالصند 

 « FCP HELION SEPTIM »و 
.
مليون دينارBYRSA FUND » (51  ) »مليون دينار( و 71) « FCPR MAXULA JASMIN »يتعلق األمر بصناديق :  

 مليون دينارGABES SOUTH FUND » (51  ) »ماليين دينار( و 91) « FCPR Essor Fund »و

 مليون دينارFONDS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL II » (51  .) »و
,
 س مال تنمية. أبدون اعتبار الصناديق المشتركة للتوظيف في ر 
5

  « MCP ImmoFund »يتعلق األمر بالصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التالية :  
 « Syaha Capital FCPR »و « Keystone Fund III »و « Cap Africa Fund »و« Tunis Information Technology Fund II » و

 . « Perennis Investment Fund I »و
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مليون دينار  .99صعيد آخر، عرفت األصول الصافية التي بحوزة المؤسسات المذكورة انخفاضا بـ وعلى 

 على حد   ،. وقد شمل هذا التطور7192مليون دينار في موفى سنة  19..,خرى لتبلغ أ٪ بين سنة و,أو 

 ٪(. 745-٪( والوحدات المختلطة ومن صنف األسهم )47,-الوحدات الرقاعية ) ،السواء

 بغلبة الوحدات الرقاعية التي استأثرت  تتسم غرار السنوات السابقة، ما تزال سوق االدخار الجماعي وعلى

 ٪ 92مقابل  7192مليون دينار في موفى سنة  .29..ي أمن مجموع األصول الصافية، ٪ 92بـ 

كز . وفي جانب مواز، ظلت هذه السوق متسمة بتر7191مليون دينار على التوالي في سنة  1,1..و

٪ من مجموع األصول 12أصول مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية، مثلما تدل عليه حيازة 

 ف الرقاعي. نشركات استثمار ذات رأس مال متغير من الص 91من قبل 

)مقابل  7192٪ في سنة .4,وفي جانب آخر، عرفت المؤسسات المذكورة تحسنا طفيفا ألدائها الذي بلغ 

( وذلك نتيجة ارتفاع مردود الوحدات المختلطة ومن صنف األسهم بفضل المسار 7191٪ في سنة 47,

 التصاعدي لسوق البورصة. 

، شهد نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية انتعاشة 5112وخالل الربع األول من سنة 

ليون دينار للوحدات م 959مليون دينار )منها  799مع ازدياد األصول الصافية لهذه المؤسسات بـ 

 . 7199مليون دينار في موفى شهر مارس  521.,لتبلغ  (الرقاعية

 

 

 لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وحصتها في االدخار البنكي الصافية : تغير األصول 3-6رسم بياني عدد 

 
 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

600-

400-

200-

0

200

400

600

800

1000

مارس 20072008200920102011201220132014201520162017

2018 

ـ 
ب

٪
 

 

ر
ني
نا
لد
 ا
ن
يي
ال
بم

 

 

 الحصة في االدخار لدى البنوك الوحدات المختلطة الوحدات الرقاعية





 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

 أنشطة البنك المركزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 7117 السنوي التقرير 171

 

 نشاط الرقابة:  األول الباب

 

 التدقيق الداخلي

في االرتقاء بقيمة البنك والحفاظ عليها وذلك من صلب البنك المركزي التونسي الداخلي التدقيق  تتمثل مهمة

وتقديم استشارات وخطط للتحسين مرتكزة على خالل التوصية على نحو موضوعي بتوفير ضمانات 

المخاطر. ويساعد التدقيق الداخلي، باالعتماد على مقاربة نظامية ومنهجية، محافظة  على مقاربة قائمة

إدارة المخاطر والرقابة  مساراتعلى تحقيق أهدافها وذلك من خالل تقييم  التشغيليةالبنك ووحداتها 

 فعاليتها.  والحوكمة وتقديم مقترحات لتعزيز

ويعتبر التدقيق الداخلي للبنك المركزي التونسي نشاطا مستقال وموضوعيا، حيث يضبطه إطار قانوني 

المدققين من ميثاق التدقيق الداخلي وميثاق اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ومدونة أخالقيات متكون محكم و

 الداخليين للبنك المركزي التونسي. 

ترتكز على المخاطر، يتم تحديد مجال التدقيق الذي يأخذ بعين االعتبار جميع واستنادا على منهجية 

. وعلى أساس هذا المجال، يقوم التدقيق الداخلي بإعداد ومتابعة برنامج الخاصة بالمهن للبنك المسارات

جلس دقيق يمتد على ثالث سنوات ومصادق عليه من قبل كل من محافظة البنك واللجنة الدائمة للتدقيق ومت

 اإلدارة. 

يم برنامج التدقيق الممتد على ثالث سنوات إلى برامج سنوية، وفقا لنظام ترتيب أولويات سويتم تق

لرهانات االستراتيجية واألهداف المرسومة وتطلعات األطراف الفاعلة االمخاطر، مع األخذ بعين االعتبار 

 )مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقيق ومحافظة البنك( والتكامل مع عمل مدققي الحسابات. 

اإلطار المهني  ويتوافق التدقيق الداخلي للبنك المركزي، سواء من خالل تنظيمه أو عبر قيادة مهامه، مع

 . (CRIPP)لتدقيق الداخلي ا أعماللممارسة  الدولي

مختص  بالخارج، تكوينلوبهدف تعزيز قدراته، اعتمد التدقيق الداخلي للبنك المركزي على برنامج سنوي ل

برنامج تحصل المدققين  فضال عن تواصل ،في التدقيق وفي المجاالت ذات الصلة بأغراض التدقيق

 الداخليين على شهادة دولية. 
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 منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي التونسي 

تمثل منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي مجموع الهياكل والعمليات التي تضمن التحكم في أنشطة 

األحكام القانونية والتنظيمية وجودة المعلومات  إلىعمليات البنك واإلجراءات  وامتثالالبنك المركزي 

 الستخدام الناجع والفعال لموارده.المحاسبية والمالية وا

ساهم منظومة الرقابة الداخلية للبنك بشكل أساسي في احترام التشريع الجاري به العمل وكذلك في حماية تو

 البنك وتمكن عالوة على ذلك من تأمين تحكم أفضل في المخاطر. ممتلكات

 يتمحور حول ثالث وظائف للرقابة :  متكاملوتندرج منظومة الرقابة الداخلية للبنك صلب نظام 

 التي يتم تنظيمها على النحو التالي : الرقابة الدائمة 

رقابة المسؤولين عن األقسام المنجزة صلب كل نشاط للبنك وهو ما يمثل رقابة العمليات، أي  -

 التطبيق السليم للقواعد كما تضبطها اإلجراءات واألساليب الجاري بها العمل. التأكد من

الرقابة المنجزة من قبل الوظائف المخصصة للرقابة والمتابعة والمتمثلة في وحدة إدارة  -

بة الخزائن ووحدات الرقابة قرامووحدة أمن أنظمة المعلومات ووحدة التصرف بة قرامالمخاطر ووحدة 

 والمتابعة.

  : الرقابة الدورية 

 يرتكز على المخاطر والذي يتأكد ليسكل دوري وفقا لبرنامج تدقيق شالمنجزة من قبل التدقيق الداخلي ب

 جدوى وفعالية الرقابة الدائمة.  من بل كذلك للقوانين االمتثال من فحسب

  : الرقابة الخارجية 

من قبل مراقبي حسابات اثنين، يكونان عضوين في هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية ويتم  المنجزة

 تعيينهما بقرار من مجلس اإلدارة. 

  المولدة للتأكداألنشطة  

 مهمة :  17من إنجاز  7117سنة تمكنت الرقابة العامة خالل 

 التدقيق ؛  من ضمن برنامجم امه 8 •

 مهام استشارية ؛  7 •

 مهام خصوصية.  7 •
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  أنشطة أخرى 

  متابعة التوصيات 

يمثل تنفيذ التوصيات أحد أهم مؤشرات النجاح والفعالية للتدقيق الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، فإن 

 قد شملت  7117في سنة  خاللأعمال متابعة التوصيات التي تؤمنها الرقابة العامة والمنجزة 

 توصية.  111إدارة تم اللجوء إليها بشأن  11

  كتابة اللجنة الدائمة للتدقيق 

سنة  خاللاجتماعات  4 العامة ت الرقابةالمتمثلة في كتابة اللجنة الدائمة للتدقيق، نظم تهاإطار مهمفي 

اللجنة تعلقت من جهة بالنشاط الخاص بالتدقيق الداخلي ومن جهة أخرى بالمساعدة المقدمة من قبل  7117

  الدائمة للتدقيق في استعراض نشاط مراقبي الحسابات.

  مختلفةالعالقات مع مسديي الخدمات الخارجيين وأنشطة  

 التنسيق مع مراقبي الحسابات ؛  •

 التنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار تقييم ضمانات البنك ؛  •

 خلي في البنوك المركزية للبلدان الناطقة بالفرنسية. المساهمة في المؤتمر السنوي لمسؤولي التدقيق الدا •

 . (IORWG)المساهمة في أنشطة أعضاء مجموعة العملة الدولية بشأن المخاطر التشغيلية  •

 الموارد 

إطار تعزيز قدراتها، انتفع أربعة مدققين داخليين بدورة تكوينية محددة األهداف ورفيعة المستوى لدى في 

 بنوك مركزية أجنبية. 

 . بتونسدورات تكوينية  ثالثكما شارك المدققون الداخليون في 

ديسمبر  شهر خاللالذي تم تنظيمه  "COBIT5 FOUNDATION"مدقق داخلي بنجاح اختبار  جتازوا

7117 . 

 وحاليا يتابع أربعة مدققين داخليين برنامجا للحصول على "شهادة مدقق داخلي معتمد". 
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 التنظيم وأنظمة المعلومات:  الثاني الباب

 

تنفيذ المشاريع االستراتيجية التي شرع فيها بهدف  7157واصل البنك المركزي التونسي خالل سنة 

تعصير أنظمته للمعلومات. ويتعلق األمر بمشروع إعداد خارطة العمليات وتهيئة أنظمة المعلومات 

اإلدارة  وبمشروع العملوبمشروعي إعداد ووضع سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية وخطة استمرارية 

  اإللكترونية للوثائق والمراسالت ومنظومة األرشفة اإللكترونية. 

 

 خارطة العمليات وتهيئة أنظمة المعلومات  إعداد 2-1

مع استكمال مهمة التأطير، تم إعداد كراس شروط بهدف اإلرساء التدريجي لخارطة العمليات وتهيئة 

قيمة مضافة ولمهنتين آخرتين للدعم وذلك  يأساسيتين ذاتأنظمة المعلومات على مستوى البنك لمهنتين 

 قصد تحديد اإلجراءات والقواعد المرتبطة بالعمليات. 

ن استكمال اإلرساء الناجح للمشروع بالنسبة لهذه المهن من تعزيز االهتمام الجماعي صلب البنك وسيمك  

الخبرات وترشيد سير المؤسسة وف على نطاق أوسع تجاه هذا المسار، بما من شأنه تدعيم تراث المعار

 وتكييف نظام المعلومات.

 

  اإلدارة اإللكترونية للمراسالت والوثائق ونظام األرشفة اإللكترونية  2-2

على بالخصوص لقد تبين أن اإلرساء التدريجي لإلدارة اإللكترونية للمراسالت يتسم بالبطء لكنه ينطوي 

 تحديات هامة على مختلف األصعدة. 

ض النظر عن حذف الصبغة المادية، كان من الضروري وفي مرحلة مبكرة تنظيم غهذا األساس وبوعلى 

الوثائق والتفكير في االحتفاظ اإلثباتي لها والسهر على االندماج في تطبيقات المهن من خالل  تدفقات جميع

 المباشر لبعض المعطيات. االستخراج 

الوثائق الورقية واعتماد  منقة الهياكل قصد التخلص في مراف 7157وتمثل تواصل األعمال خالل سنة 

 ممارسات جديدة. 
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دخلت ست عمليات نموذجية تتعلق بالوثائق طور اإلنتاج مع  ،وعلى مستوى اإلدارة اإللكترونية للوثائق

 لتدفقات العمل المرتبطة بأنظمة المعلومات بالنسبة لبعض العمليات.الناجح اإلدماج 

اإللكترونية وبعد المصادقة النهائية على المجموعات النموذجية لألرشيف، من  أما على صعيد األرشفة

على الضروري استكمال تحديد البيانات الفهرسية وقواعد األرشفة الضامنة للنفاذ الجيد والمحافظة المالئمة 

 أرشيف البنك. 

لكترونية وذلك قصد وفي ختام هذه األعمال، سيتم الشروع في المصادقة على سير عمليات األرشفة اإل

 بعين االعتبار لدورة حياة الوثائق وتأكيد القيمة اإلثباتية لألرشيف اإللكتروني للبنك.األخذ 

 

 العملمشروع سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية وخطة استمرارية  2-3

استمرارية ريع بتفعيل خطة سالما أنه تم استكمال سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية، فمن الضروري التط

 أفضل تعبئة للكفاءات الضروريةديد حلول وإجراءات استمرارية العمل قصد ضمان حالعمل فيما يتعلق بت

 من قبل مسدي الخدمات وتحديد مقاربة وبرنامج عمل أكثر دقة.

تسليط الضوء  نوقد مكن التفعيل المتزامن لهذه المشاريع المشتركة والمهيكلة، على وجه الخصوص، م 

 يلي : على ما 

ب الرابط المتصل بجميع األطراف عصعوبة التحكم بصورة مشتركة في خصوصيات األنشطة وتش• 

 المعنية. 

ضرورة إرساء ممارسات على المستوى العملياتي تتالءم بشكل أفضل مع المشاريع االستراتيجية • 

 وتطوير مقاربة أكثر تكامال وتناسقا لتحديد مجال العمل ومراحل التنفيذ. 

 ضرورة برمجة األولويات قصد إنشاء نظام المعلومات بشكل مشترك.• 

أهمية تدعيم جملة من العوامل الجوهرية قصد ضمان استمرارية هذه المشاريع ذات القيمة المضافة • 

 المؤكدة للبنك. 

 

 التطور التكنولوجي والوظيفي لتطبيقات المهن للبنك  2-4

ة للبنك، أسفرت الطبقة الوظيفية ألنظمة المعلومات خالل سنة في إطار دعم استراتيجية اإلدارات التابع

 عن مشاريع مختلفة للتطوير وعن اقتراح خدمات جديدة ومنها :  7157
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وإرسالها إلى المقر الرئيسي للبنك أو  التونسية معالجة الشيكات التي تتم عملية رقمنتها من قبل الخزينة• 

ة المشتركة للمقاصة" لمعالجتها عبر المقاصة وهو ما يمثل لفروعه ليقع تقديمها إلى شركة "المصرفي

بالتالي اندماجا غير مباشر للخزينة التونسية في النظام الوطني للمقاصة اإللكترونية الستخالص الشيكات 

 الخاصة بها.  

لمخاطر لفائدة التمويل الصغير، االمشاركة في أعمال لجنة قيادة مشروع تفعيل النسخة الجديدة لمركزية • 

تحت إشراف سلطة رقابة التمويل الصغير وذلك بهدف دمج التحسينات : إدارة تصاريح المعطيات المتعلقة 

ير وإضافة معلومات حول الضامنين ومتابعة االستشارات حسب المستعمل غبجمعيات التمويل الص

 ومصدر القرض األول والتداين المتقاطع. 

من تحقيق استخدام أفضل لنظام أعمال إعادة الصياغة المتعلقة بالرقابة المصرفية والتي مكنت  تدعيم• 

 تبادل المعطيات وذلك من خالل إضافة خدمات على غرار المبادالت الجديدة للمعطيات ولتصاريح البنوك. 

 إطالق مشروع رقمنة جذاذات االستثمار المصرح بها إلدارة عمليات الصرف. • 

 الفروع البنكية. مصنفة الرموز المعلوماتية شبكة ييننة المراسالت المتعلقة بتحرقم• 

 إرساء منظومة لالنتداب في البنك قصد تسجيل المترشحين في المناظرات. • 

ار وإرساء خدمة واب للنفاذ إلى مركزية المخاطر من قبل المواطن وسيتم الحقا ضبط إجراءات باخت• 

 ة والتداخل في حالة الشكاوي. النفاذ والتحقق من الهوي

 إطالق مهمة تأطير إلنشاء نظام معلومات لصنع القرار.• 

ات تطوير الدفوعات بالمساهمة في مشروع إلغاء التعامل نقدا، بالنظر إلى العالقة المباشرة مع مستوج• 

 اإللكترونية للحد من اللجوء إلى التعامل نقدا. 

 الشبكات والسالمة تأهيل البنى األساسية للمعدات و 2-5

لتكنولوجيا في إطار استمرارية تعصير البنية األساسية  7157تندرج أهم المشاريع المنجزة خالل سنة 

أنظمة المعلومات من حيث التوفر  تدعيم وهي تهدف إلى مواصلة تدابير ة.والشبكات والسالم المعلومات

 :  التاليةوالسالمة. ويتعلق األمر بالخصوص بالمشاريع 

استحداث حل جديد مضاد للفيروسات لتعزيز السالمة وإرساء منتوج إلدارة التنظيم والسالمة والتدقيق • 

فيما يتعلق بتغيرات الدليل النشط
1
 والبريد اإللكتروني.  
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البنك حول السالمة ب العامة داراتاإل صلب تنظيم حملة توعية لفائدة مجموعة من المستعملين• 

 اإللكترونية. 

فاي على مستوى مباني المقر الرئيسي والمقر  -ام جديد لمد  األسالك والنفاذ المعمم إلى الواي إطالق نظ• 

 الفرعي. ويمثل هذا االستثمار تقدما تقنيا من أجل الحصول على مباني أكثر ذكاء. 

 تأهيل الشبكات ما بين المقرين الرئيسي والفرعي وفروع البنك. • 

 تأهيل معدات الحواسيب وتأمين الحواسيب المكتبية. • 

تخزين جديدة تهدف إلى تأمين نظام فعال لتخزين المعلومات واستغاللها  صفائف استكمال عملية إرساء• 

 . متطور للسالمة المعلوماتيةوعلى مستوى  للمعلومة فر عالالحصول على تولوأرشفتها 

 قيروان للشروع في اختبارات االنتقال. بالمواصلة تنفيذ عملية تأهيل الموقع اإللكتروني االحتياطي • 

 

 إدارة المخاطر  2-6

تزويد البنك بهيكل تنظيمي مالئم إلدارة المخاطر  بشأن تفكيرالفي إطار مقاربة تشاركية، تم الشروع في 

 طر. وإضفاء الديناميكية على عملية تفعيل خارطة المخا

قيادية  ةوبالفعل، تمثل خارطة المخاطر محور اهتمام جوهري لتحقيق حوكمة رشيدة، حيث أنها تعد أدا 

 لمتابعة وتجسيد أهداف البنك وترتيب أولويات مشاريع المؤسسة. 
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 عاون الدوليالت:  لثالثا الباب

 

جهوده الرامية إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات المالية  7197البنك المركزي التونسي خالل سنة  كثف

الدولية واإلقليمية ومزيد تعزيز عالقاته الثنائية وتدعيم روابط التعاون مع البنوك المركزية األخرى، 

 السيما في مجال تبادل المعلومات والخبرات. 

مع المؤسسات النقدية الدولية، واصل كل من صندوق النقد الدولي وصندوق ففيما يتعلق بالتعاون المالي 

النقد العربي،  المتعهدين بمساندة تونس، تقديم دعمهما المالي للبالد التونسية بهدف دفع تفعيل برنامجها 

 اإلصالحي. 

اتسمت سنة  أما بخصوص المساعدة الفنية وفي مجال التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك المركزية،

في إطار برنامج "المساعدة  (SECO)بتجديد اتفاقية الشراكة مع كتابة الدولة لالقتصاد بسويسرا  7197

وبتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة الخارجية  (BCC)الثنائية وتطوير القدرات للبنوك المركزية 

. كما وقع البنك المركزي 7192والتي سيقع تفعيلها خالل سنة  (FCO)البريطانية وشؤون الكومنولث 

 سلطة النقد الفلسطينية وبنك والتونسي اتفاقيات تعاون فني مع كل من البنك المركزي التركي 

 السودان المركزي. 

وفي جانب آخر، شارك البنك المركزي التونسي في مختلف التظاهرات واللقاءات  المنظمة من قبل 

لدولية واإلقليمية ، التي طالما مثلت فرصا قيمة لتبادل التجارب والخبرات وكذلك لتوسيع وتعميق الهيئات ا

 عالقات التعاون الثنائي والمتعدد األطراف مع مختلف المؤسسات المالية. 

 

 التعاون المالي مع المؤسسات النقدية  3-1 

 التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي 3-1-1

 على اتفاقية موسعة مدتها  7192ماي  71تجسدت مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتاريخ 

مليار دوالر  7,1شهرا مع البالد التونسية بعنوان "تسهيل الصندوق الممدد"  بلغت قيمته ما يعادل  82

قوق السحب مليون وحدة من ح 777مليون دينار ) 256أمريكي، من خالل صرف القسط األول وقيمته 
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الخاصة(
9

. وتواصلت المفاوضات بين السلطات ومصالح الصندوق بشأن التقدم المحرز على مستوى 

تفعيل اإلصالحات االقتصادية والمالية المدعومة من قبل هذه االتفاقية وهو ما من شأنه أن يمهد لصرف 

 األقساط القادمة. 

االتفاقية، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي  وفي هذا السياق وتبعا الستكمال المراجعة األولى لهذه

مليون وحدة من حقوق السحب  777مليون دينار ) 722على صرف مبلغ قدره  7197جوان  97بتاريخ 

 الخاصة( لفائدة البالد التونسية. 

ها كما تكثفت المفاوضات بين مصالح صندوق النقد الدولي والسلطات، السيما خالل زيارات العمل التي أدا

بهدف ضمان استكمال المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل  7197فريق الصندوق خالل شهري جولية وأكتوبر 

 . 7197ديسمبر  96نوفمبر و 71الصندوق الممّدد، المنعقدة في الفترة ما بين 

، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثالث بمبلغ قدره 7192مارس  76وبتاريخ 

 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة( ليصل بذلك مجموع المبالغ المسحوبة 977مليون دينار ) 298

مليون دينار. وفي جانب آخر، صادق الصندوق بناء على طلب السلطات على وتيرة ربع  7.165قيمة  إلى

سنوية للمراجعات عوضا عن الجدول الزمني نصف السنوي وهو ما من شأنه التسريع في صرف  

 لسحوبات لنفس المبلغ المتبقي من القرض. ا

 التعاون المالي مع صندوق النقد العربي  3-1-2

إطار تعبئة الموارد الخارجية قصد تلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، أبرمت البالد التونسية  في

اتفاقيتي قرض مع صندوق النقد العربي والمتمثلتين في القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية 

 . مليون دوالر أمريكي 929للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ جملي بحوالي 

 

التي  المؤتمرات مشاركة وتمثيل البنك المركزي التونسي في االجتماعات و 3-2

 واإلقليميةها المؤسسات النقدية الدولية تنظم

في العديد من التظاهرات واللقاءات التي نظمتها المؤسسات النقدية  7197شارك البنك المركزي خالل سنة 

 الدولية واإلقليمية ومنها بالخصوص ما يلي :

بالرباط  7197أفريل  91و 92االجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية والتي انعقدت يومي  •

 )المغرب(. 
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 7197أكتوبر  95إلى  96االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي انعقدت من  •

 بواشنطن. 

 7197سبتمبر  97عربية والتي انعقدت بتاريخ اجتماعات محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية ال •

 بأبوظبي. 

والذي  (BCC)المؤتمر السنوي الخامس لبرنامج "المساعدة الثنائية وتطوير القدرات للبنوك المركزية"  •

في معهد الدراسات الدولية العليا بجينيف، تحت عنوان  7197سبتمبر  77و 79انعقد يومي 

« Macroprudential policy : taking stock of the state of the art, and ways forward » . 

إلى  75االجتماع الرابع والعشرون لمحافظي البنوك المركزية للبلدان الناطقة بالفرنسية والذي انعقد من  •

 بمونترو في سويسرا.  7197ماي  77

 (ABCA)اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة إقليم شمال إفريقيا، التابعة لجمعية البنوك المركزية اإلفريقية  •

 بموريتانيا.  7197فيفري  91و 1والذي انعقد يومي 

بأكرا في غانا،  7197ماي  5إلى  6الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية اإلفريقية والتي انعقدت من  •

 تراتيجيات اتصال موثوقة للبنوك المركزية في إطار السياسة النقدية واالستقرار المالي". تحت عنوان "اس

أوت ببريتوريا في  92و 95االجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية األفريقية والتي انعقدت يومي  •

 جنوب إفريقيا. 

 

 التعاون والمساعدة الفنية  3-3

التابع  (METAC)المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية بالشرق األوسط  التعاون الثنائي مع 3-3-1

 لصندوق النقد الدولي 

بهدف االستجابة  لالحتياجات في مجال المساعدة الفنية وتعزيز قدرات الموارد البشرية للبلدان األعضاء، 

ي في إطار خطة عمله يوفر المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية بالشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدول

 السنوية، مجموعة من المساعدات الفنية في مجاالت الرقابة المصرفية واإلحصائيات والمالية العمومية. 

وفي هذا السياق، انتفع البنك المركزي التونسي بخبرات ومعارف خبراء مشهود لهم دوليا واللذين انتدبهم 

ة للرقابة المصرفية في تفعيل بعض اإلجراءات المركز المذكور قصد مرافقة إطارات اإلدارة العام

 المندرجة صلب خطة عمله التي تمتّد على خمس سنوات. 
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 التعاون الثنائي مع كتابة الدولة لالقتصاد بسويسرا  3-3-2

يهدف برنامج "المساعدة الفنية وتطوير القدرات للبنوك المركزية" الممول من طرف كتابة الدولة لالقتصاد 

راكة مع معهد الدراسات العليا والتنمية بجينيف، إلى تعزيز قدرات إطارات البنوك المركزية بسويسرا بالش

 األعضاء ومنها ألبانيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وكولومبيا والبيرو وتونس وذلك من خالل : 

تنمية وذلك المساعدة فنية يؤمنها بالخصوص خبراء من هيئة التدريس لمعهد الدراسات العليا و تبعثا •

 . الحتياجاتها المحددة لفائدة البنوك المركزية األعضاء وفقا

تقديم نتائج أبحاثهم  من لمشاركين من البنوك المركزية األعضاءامكن تحيث يمؤتمرات سنوية وإقليمية  •

 والتفاعل مع األكاديميين وصناع القرار صلب مؤسسات أخرى. 

البحث العلمي "برامج الزيارة والتدريب" والتي تهدف إلى تشجيع ومرافقة إطارات البنوك  برامج •

 . أبحاث علمية المركزية الراغبين في القيام

وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية برنامج المساعدة الفنية المبرمة بين كتابة الدولة لالقتصاد بسويسرا والبنك 

 اختتامليتم بالتالي  7197قد تم التمديد فيها إلى غاية موفى سنة  7192-7196المركزي التونسي للفترة 

نوك المركزية". وقد بدأت المرحلة الثانية المرحلة األولى من برنامج "المساعدة الفنية وتعزيز القدرات للب

 . 7177-7192التي تغطي الفترة ووالمتعلقة بالخمس سنوات القادمة  7192في سنة 

المتعلقة ببرنامج "المساعدة الفنية  7197وفي إطار خطة النشاط لسنة  بالمساعدات الفنيةوفيما يتعلق 

بنك المركزي التونسي بمساعدتين فنيتين حيث وتعزيز القدرات للبنوك المركزية"، انتفعت إطارات ال

وتمحورت حول "إعداد نماذج التوازن العام العشوائية  7197ماي  91إلى  2انعقدت األولى من 

 إلى  7الديناميكية المستندة على المالية العمومية بالنسبة للبالد التونسية"، فيما انعقدت البعثة الثانية من 

 الستقرار المالي وأنظمة اإلنذار المبكر". حول موضوع "ا 7197أكتوبر  2

، فقد تم قبول إطارين من البنك المركزي لالنخراط في برنامج "التدريب" عن البحث العلميأما بخصوص 

"شروط التوقع وتحليل السيناريو باستخدام نماذج العامل الناقل لالنحدار  بعد،  إلعداد ورقة بحثية بعنوان :

 الذاتي، توقع استجابة السياسة النقدية : مثال تونس". 

 التعاون الثنائي مع مكتب المساعدة الفنية التابع لوزارة الخزانة األمريكية  3-3-3

ووزارة الخزانة األمريكية، تقديم مساعدتين  ويجري حاليا ، في إطار التعاون بين البنك المركزي التونسي 

فنيتين من قبل مكتب المساعدة الفنية  بهدف تعزيز القدرات التحليلية للبنك المركزي التونسي في مجال 

االستقرار المالي من جهة ومساعدة البنك المركزي في إدراج أشكال جديدة  للمدفوعات الرقمية المرتبطة 

 الي من جهة أخرى. باستراتيجية االندماج الم
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 في هذا السياق :  نونتيجة لذلك، تم التوقيع على اتفاقيتي

اتفاقية حول موضوع  "تعزيز إطار وأدوات تحليل االستقرار المالي" ، التي تم التوقيع عليها في سنة  •

 ، و المتمثلة في مساعدة  فنية طويلة األجل )سنة واحدة قابلة للتجديد(.  7192

. وقد تم، في هذا 7197موضوع "االندماج المالي" والتي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر اتفاقية حول  •

 . 7192اإلطار، تأمين بعثتين للتشخيص  ليتم  تبعا لهما تحديد مشروع خطة العمل لسنة 

 التعاون الثنائي مع البنوك المركزية 3-3-4

مثلت مواصلة تعزيز التعاون مع البنوك المركزية األخرى وخاصة في مجال تبادل المعلومات والتجارب 

والخبرات، إحدى األولويات االستراتيجية التي حددها البنك المركزي التونسي خالل الخمس سنوات 

 األخيرة. 

 :  7197وفي هذا السياق، تم التوقيع على ثالث اتفاقيات في سنة 

بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي التركي  7197أكتوبر  5يع على اتفاق التعاون بتاريخ التوق •

 والذي يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات. 

التوقيع على اتفاقية بين البنك المركزي التونسي وبنك السودان المركزي بشأن تبادل المعلومات والتعاون  •

المؤسسات المالية وذلك خالل الزيارة التي أداها محافظ البنك المركزي التونسي  وخاصة في مجال رقابة

 . 7197للسودان في شهر ماي 

والذي  7197نوفمبر  98التوقيع على اتفاق بين البنك المركزي التونسي  سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  •

المعطيات في مختلف المجاالت ومنها يهدف إلى تعزيز العالقات المالية والمصرفية وتبادل الخبرات و

 بالخصوص االستقرار المالي والرقابة المصرفية وأنظمة الدفع. 
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 الموارد البشرية:  الرابع الباب

 وتقرير العمل االجتماعي

عونا بالمقارنة مع العام  43بـ  انخفاضا 2017مجموع موظفي البنك المركزي التونسي خالل سنة  شهد

تمر البنك في سجراء اإلحالة على التقاعد. وا بالخصوص عونا وذلك 952إلى  901من  تراجعالسابق لي

 7152. كما اتسمت سنة الخدمات االجتماعية مختلف إلىكذلك التكوين وإيالء أهمية كبرى للنفاذ إلى 

باعتماد مقاربة جديدة في مجال االنتداب والمتمثلة في منظومة معلوماتية مخصصة للتسجيل عبر 

 ت. ناألنتر

     المسار الوظيفي تنميةوإدارة  4-1

 مجموع الموظفين  4-1-1

في حالة  57عونا نشيطا و 881) 7152ديسمبر  35بتاريخ عونا  952 المركزي موظفي البنك مجموع بلغ

 . (في وضعية عدم مباشرة 71إلحاق و

فرعا  55٪( والـ 28,82عونا ) 098ويتوزع مجموع الموظفين النشيطين بين المقر الرئيسي الذي يضم 

 ٪(. 75,53عونا ) 582داخليا بـ 

  

 توزيع موظفي البنك حسب الوضعيات:  1-4عدد  جدول

 العدد الصنف

 885 مجموع الموظفين النشيطين

  منهم :

 870 أعوان مرسمون  •

 1 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة غير محد   •

 0 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة محد   •

 5 أعوان في حالة إلحاق لدى البنك •

 9 أعوان متربصون •

 12 مجموع الموظفين في حالة إلحاق 

 20 مجموع الموظفين في وضعية عدم مباشرة

 917 مجموع الموظفين
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 : توزيع مجموع موظفي البنك المركزي التونسي  1-4رسم بياني عدد 

 
 

 

 

 من اإلناث.   ٪30الذكور ومن ٪ 04موظفي البنك من  مجموع ونيتكو

  

 توزيع الموظفين حسب الجنس:  2-4عدد  جدول

 الحصة بـ ٪ مجموع الموظفين  الجنس

 36,0 330 اإلناث

 64,0 587 الذكور

 100,0 917 المجموع
 

 

 

العمرية ما  الشريحة٪ منهم إلى 77,08، فيما ينتمي فما فوق سنة 11 سن  البنك  موظ في٪ من 41,08 بلغوي

 عاما.  49و 31٪، ما بين 30,04ي أاألعوان المتبقين،  سنسنة. ويتراوح  31دون 

 

 

 العمرية الشرائححسب  نموظفيال: توزيع  2-4رسم بياني عدد 

 إناث         ذكور                                                     

 

 

 مجموع الموظفين النشيطين

96,51 ٪ 

 الموظفون في حالة إلحاق

الموظفون في وضعية عدم  ٪ 1,31

 مباشرة

2,18 ٪ 

1 

36 

74 

91 

62 

81 

100 

142 

7 

30 

60 

44 

32 

26 

58 

73 

 سنة 25أقل من 

 سنة 29إلى  25من 

 سنة 34إلى  30من 

 سنة 39إلى  35من 

 سنة 44إلى  40من 

 سنة 49إلى  45من 

 سنة 54إلى  50من 

 سنة 60إلى  55من 
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ن اعوأ 413 ،اإلطارات العلياوالتي توافق  ،أول ومدير عامتشمل الرتب المتراوحة بين رئيس مصلحة و

٪ من مجموع موظفي البنك. ويمثل سلك التأطير المتوسط )من رتبة ملحق إدارة إلى رتبة رئيس 43,9أي 

٪ على التوالي 70,7٪ و79,9مصلحة( والسلك المشترك )من رتبة عون مصلحة إلى رتبة ملحق مصلحة( 

  من مجموع الموظفين. 
  

 الدرجةتوزيع الموظفين حسب :  3-4عدد  جدول

 بـ ٪ الحصة مجموع الموظفين  الفئة

 43,9 403 اإلطارات العليا

 29,9 274 اإلطارات المتوسطة

 26,2 240 السلك المشترك

 100,0 917 المجموع

 

 

 

 المكلفينطارات اإل من خطط وظيفية وهو ما أفضى إلى نسبةب عونا من البنك المركزي 305يتمتع كما 

 مكلفين٪( 41,25عونا )أي  501٪ قياسا بمجموع موظفي البنك ومنهم باألساس 39,32بمسؤولية قدرها 

 خطة رئيس مصلحة. ب

 الترقيات  4-1-2

طفيفا  نخفاضاا 7152ان سنة بعنولسلك المشترك وسلك التأطير المتوسط  بالنسبة ل ترقياتال سجلت نتائج

 . 7150٪ في سنة 23,2٪ مقابل 25,7بالمقارنة مع العام السابق مع تسجيل نسبة قدرها 

 . 7150٪ في سنة 07,1٪ مقابل 00,9، فقد بلغت نسبة الترقية فيما يتعلق بسلك اإلطارات العلياو

 االنتداب والحراك الوظيفي  4-1-3

 االنتداب  -أ

 . 7150عونا تم انتدابهم في سنة  20وضع برنامج للمرافقة واإلدماج لفائدة  7152خالل سنة  تم  

 ب العربي. وقد تكفل البنك رإطارات متخرجة من معهد تمويل التنمية للمغ 9كما يعتزم البنك انتداب 

اشروا وظائفهم في بو 7150طلبة من المعهد المذكور )باإلضافة إلى ستة آخرين تم التكفل بهم في سنة  2بـ 

 (. 7158سنة 

على المستوى القانوني أو على صعيد اإلجراءات )وذلك بالخصوص االنتداب، سواء  بمراجعة البنك قام

 من خالل إرساء منظومة معلوماتية مخصصة لالنتداب(.

 الحراك الوظيفي  -ب

سواء على مستوى المقر  ،بين الجهاتما ما بين اإلدارات أو مطلب نقلة  53تمت تلبية ، 7152خالل سنة 

 . أو على مستوى الفروعالرئيسي 

 نقل في إطار التعيين في خطط وظيفية.  0كما استفادت إطارات البنك بـ 
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 2112خالل سنة نشاط التكوين  4-1-4

٪ 40 في دورات تكوينية والتي يمكن توزيعها كما يلي : 7152٪ من أعوان البنك خالل سنة 71شارك 

 ٪ للتكوين بتونس. 50٪ للتكوين المانح لشهادة و38للتكوين بالخارج و

 التكوين المتخصص  4-1-4-1

  التكوين بالخارج 

قد لبنك. ول موظفي األقسام اإلدارية والوظيفيةعونا من البنك في دورات تكوينية بالخارج لفائدة  21 شارك

مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل  غرارعلى تم تنظيم هذه الدورات من قبل مؤسسات دولية 

  .في الشرق األوسط وصندوق النقد العربي، فضال عن بنوك مركزية أجنبية

  التكوين بتونس 

 عونا من البنك في دورات تكوينية بتونس، قامت بتنظيمها شركات تكوين محلية.  71شارك 

  في اللغات الحية التكوين 

صلب  "أمديست"بتكوين مانح لشهادة في اللغة االنقليزية، قامت بتنظيمه مؤسسة  عونا من البنك 41استفاد 

 بنك المركزي. للمخبر اللغات 

 التكوين المانح لشهادة  4-1-4-2

 ة المتوسطة ومرحلة المعهد رحلالتكوين لدى أكاديمية البنوك والمالية )المرحلة التحضيرية والم

 التقني للبنوك(. 

عونا مسجال في الدفعة الثالثة التي تندرج في إطار "الماجستير  51عونا من البنك من جملة  57نجح 

دوفين بمشاركة البنك  –المتخصص في مبادئ وممارسات المالية اإلسالمية" الذي ينظمه معهد تونس 

 المركزي التونسي. 

مرحلة المتوسطة ألكاديمية البنوك أعوان آخرين في ال 3أعوان في المرحلة التحضيرية و 1 ووقع تسجل

 والمالية، فضال عن عونين اثنين بدروس المعهد التقني للبنوك. 

  التكوين لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي 

لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي بالسنة األولى من الدروس  32بعنوان الدفعة  طالب 51تسجيل تم 

 . للمعهد المذكور بالسنة الثانية 30طالب بعنوان الدفعة  2وتسجيل 

 المشاريع التربوية  4-1-4-3

استقبل في إطار مختلف أنواع التربصات. وفي جانب مواز،  7152متربصا خالل سنة  541استقبل البنك 

 الجامعية.  زيارات دراسية استجابة لمطالب عدد من المؤسساتطالب في إطار  751البنك 
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  سياسة األجور 4-2

. وعالوة على تطبيق إجراءات 7150سنة  بالمقارنة مع٪ 8,17بنسبة  7152في سنة ر يأجتارتفع معدل ال

 نتائجكذلك  يشملالترفيع في األجور على مستوى القطاع البنكي، فإن تطور معدل التأجير حسب المستوى 

 الترقيات. 

 

 السياسة االجتماعية  4-3

 القروض االجتماعية  4-3-1

٪( على مستوى 77)وخاصة خالل النصف الثاني من السنة( بارتفاع ملحوظ )+ 7152سنة  اتسمت

دينار  55.511.814إلى  7150دينار في سنة  9.199.553صرف القروض االجتماعية حيث ازدادت من 

 االجتماعية.  التراتيب الجديدة األكثر تالؤما التي تضبط القروضوذلك بفضل  7152في سنة 

" مختلفة٪( و"أسباب 31يادة بالخصوص القروض قصيرة األجل بعنوان "تهيئة المسكن" )+وقد شملت الز

 ٪(. 559٪( وخاصة القروض "القتناء مسكن" )+41)+

٪( 7ارتفاعا طفيفا )+ 7152اف مجتمعة( في موفى شهر ديسمبر نوشهدت تسديدات القروض )لكافة األص

 دينار.  9.322.340 بالتالي، لتبلغ 7150بالمقارنة مع تلك المسجلة في نهاية شهر ديسمبر 

وعلى الرغم من الضغوط المسلطة على التوازنات المالية للصندوق االجتماعي )انخفاض ملحوظ قدره 

دينار( وفي ظل غياب  5.781.292دينار إلى  3.190.123٪ من الحاصل المتوفر والذي تراجع من 18

توازن المالي بفضل سياسة حذرة تقوم على التطبيق ، تم تأمين هذا ال7153الموارد المخصصة منذ سنة 

مع السهر على تلبية المطالب ذات األولوية والحاالت  الترتيبية الجاري بها العملالصارم للنصوص 

 للحفاظ على السلم االجتماعي.   عامةاالجتماعية وذلك في إطار سياسة 

 التقاعد 4-3-2

 : 7152عونا على التقاعد خالل سنة  17تمت إحالة 

 45  القانونية للتقاعدعونا بلغوا السن . 

 55   .عونا انتفعوا بالتقاعد المبكر 

 الحج  4-3-3

 البقاع المقدسة.  إلىألداء مناسك الحج  في إطار أنشطته االجتماعية، تكفل البنك بثالثة أعوان

 خدمات التأمين والتغطية االجتماعية  4-3-4

 الطب العالجي  4-3-4-1

المتقاعدين مقابل النشيطين ومن  من أعوان 5.814قرابة  7152لتأمين الصحي في سنة اشملت تغطية 

ر المتعلقة بالصحة المخاطيخص أما فيما  .(مخاطر الصحة والوفاة في مجال) 7150في سنة  5.247
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 7152طا في سنة ينشمنخرطا  828 غطيةت تتمفقد عمل والحوادث البدنية، القدرة على ال واألمومة وعدم

  . 7150في سنة  801مقابل 

أي  ،7150 بسنةبعنوان التأمين الصحي بنسق مرتفع قياسا  7152وتواصل تأمين التسديدات في سنة 

 ٪. 1بزيادة قدرها 

اإلقامة بالمرافق الصحية  بعنوانمطلب تكفل  408عالية، تمت تلبية الجودة الذات  ولتأمين العناية الطبية

 . 7150في سنة  428مقابل  7152خالل سنة 

 الطب الوقائي والمساعدة االجتماعية  4-3-4-2

عام طبيب متعاقدين ) ينطبيبهمة بمسا وذلك تقديم المساعدة الطبية الوقائية البنك المركزي كما اعتاد واصل

مخبرين للتحاليل الطبية، حيث قام بإنجاز الخدمات الطيبة مختص في أمراض القلب( وممرضة ووطبيب 

  التالية :
  

 

 عدد األعوان المسمى

 513 تحاليل 

 370 فحص طبي

 138 مخططات القلب الكهربائية 

 239 تلقيح ضد نزلة البرد
 

 

 

 دي. أمراض السكري وسرطان الث والوقاية من ملتبرع بالدل تحسيسية يةوحمالت توع البنك كما نظم

بحوث برامج  وتنظيمزيارات في مقرات مطبخ ومطعم البنك إجراء وفي إطار السالمة الغذائية، تم 

 . 7152خالل سنة  قبل مخابر متخصصة نجرثومية م
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 أنظمة الدفع:  الخامس الباب

 التداول النقديو

 

 أنظمة الدفع ووسائله 5-1

 أنظمة الدفع الصافي أو المقاصة فيما بين البنوك 5-1-1

  .  مل هذه األنظمة المقاصة اإللكترونية والمقاصة اليدوية والنقدياتتش

 المقاصة اإللكترونية  5-1-1-1

التحويالتيقوم نظام المقاصة اإللكترونية المتعلق ب
1
واالقتطاعات والشيكات والكمبياالت بربط الصلة بين  

بنكا( والشركة المصرفية المشتركة  72منخرطا )البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد و 26

 . 1999للمقاصة التي تم إحداثها في أواخر سنة 

دينار، أي  ارملي 121ية بمبلغ قدره عبر المقاصة اإللكترون عمليةمليون  65، تم تقديم 7112وخالل سنة 

هذا التطور الذي . ويرد ملخص ل7115٪ بالمقارنة مع سنة 17٪ وفي المبلغ بــ 11بزيادة في الحجم بــ 

 في الجدول التالي :  عبر المقاصة اإللكترونية وسائل الدفع المتبادلة يختلف بين

 

  تطور نشاط المقاصة اإللكترونية:  1-5جدول عدد 

 

 القيم

6112 6112 
 بـ ٪ التغيرات

 6112\6112 

العدد 

 بالماليين 

المبلغ بماليين 

 الدنانير

العدد 

 بالماليين

المبلغ بماليين 

 الدنانير
 المبلغ العدد 

 24,0 22,0 27.436 25,0 22.130 20,5 التحويالت

 11,4 31,9 11.277 2,98 10.122 2,26 االقتطاعات

 9,0 2,0 80.001 25,5 73.370 25,0 الشيكات

 10,5 -3,8 21.244 2,5 19.226 2,6 الكمبياالت

 12,1 11,1 139.958 56,0 124.848 50,4 المجموع

 

 

                                                           
1
ألف دينار، فيما  111اإللكترونية بالنسبة للمؤسسات واألفراد سوى التحويالت التي يقل مبلغها عن  ال يشمل التبادل بالمقاصة 

 . 7115نوفمبر  5مبالغ الضخمة لتونس وذلك منذ تاريخ تتم معالجة التحويالت األخرى عبر نظام تحويل ال
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 7112في سنة  عبر نظام المقاصة االلكترونيةالمسار التصاعدي لحجم وقيمة االقتطاعات المقدمة  ويعزى

مصدرا  96اعات ليبلغ عددها ترخيص البنك المركزي لتسع مؤسسات جديدة مصدرة لالقتط إلى باألساس

 قبل سنة.  65مقابل  7112في موفى سنة 

ويعود االرتفاع الهام نسبيا لمبلغ التحويالت المقدمة عبر نظام المقاصة اإللكترونية إلى اإلدماج التدريجي 

يل ماليين تحو 2,5ألجور موظفي الدولة صلب المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية. وبالفعل، تم تقديم 

 مليارات دينار.  5,2بقيمة قدرها  7112لألجور المذكورة عبر المقاصة اإللكترونية خالل سنة 

 متسمة باستكمال معالجة كافة أجور موظفي الدولة عبر المقاصة اإللكترونية.  7116وستكون سنة 

نحو العلى  ،7112خالل سنة  اإللكترونيةعبر المقاصة  وسائل الدفع المتبادلةجانب آخر، يبرز توزيع  وفي

مجموع  علىبحساب المبلغ خاصة الموجز في الرسمين البيانيين التاليين، أن الشيكات ال تزال مهيمنة و

 :عبر المقاصة اإللكترونية المتبادلة المدفوعات 

 

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية :  6-5رسم بياني عدد 

 بحساب المبلغ

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية :  1-5رسم بياني عدد 

 بحساب الحجم

 

 

فإن أعلى نسبة مرفوضات خالل ، يةلكتروناإلالمقاصة  المتبادلة عبر وسائل الدفعوفيما يتعلق بمرفوضات 

٪(. وتتمثل األسباب األكثر أهمية للمرفوضات في 19٪( والكمبياالت )25) اتاالقتطاع تخص 7112سنة 

ويرد  .بالنسبة لالقتطاعات والشيكات والكمبياالت و"إقفال الحساب" بالنسبة للتحويالت الرصدةعدم كفاية ا

عبر نظام المقاصة  وسائل الدفع المتبادلةفي الجدول التالي التطور السنوي لنسبة المرفوضات حسب 

 اإللكترونية : 

 التحويالت

20 ٪ 

 االقتطاعات

8 ٪ 

 الشيكات

57 ٪ 

 الكمبياالت

 التحويالت ٪ 15

45 ٪ 

 االقتطاعات

5 ٪ 

 الشيكات

46 ٪ 

 الكمبياالت

4 ٪ 
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 7112 السنوي التقرير 191

 

 

 

 )بـ ٪(        لمقاصة اإللكترونية تطور نسب المرفوضات حسب القيم المقدمة عبر نظام ا:  6-5جدول عدد 

 القيم

 2017/2016التغيرات  2017 2016

 المبلغ العدد المبلغ العدد  المبلغ العدد

 10,0 -30,0 ٪0,11 ٪0,14 ٪0,1 ٪0,2 التحويالت

 28,9 -7,5 ٪4,9 ٪46,1 ٪3,8 ٪42,9 االقتطاعات

 -15,2 -5,0 ٪2,8 ٪1,7 ٪3,3 ٪1,8 الشيكات

 -8,3 -6,3 ٪9,9 ٪19,3 ٪10,8 ٪20,6 الكمبياالت

 
 

 

بقية المشتركين في وحاليا، يعمل البنك المركزي التونسي بمعية الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة و

الوطنية على إعداد النطاق الوظيفي والتقني إلعادة صياغة المنظومة المنظومة من بنوك والبريد التونسي 

)البنية عادة الصياغة المذكورة باألساس في إدماج تكنولوجيات جديدة وتتمثل محاور إ .للمقاصة اإللكترونية

طبقة -ذات ن 
*

اإللكترونية على مركز المقاصة اإللكترونية الذي الوكالة الوطنية للمصادقة ومصادقة ( 

 رفة المقاصة اليدوية.غتديره الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة وذلك قصد تيسير إلغاء 

 اليدوية المقاصة  5-1-1-6

 .ضعيفا بشكل متزايد دةكمبياالت غير المطابقة للمواصفات الموح  اليدوية للشيكات وال المقاصةأصبح نشاط 

٪ على التوالي 1,7و٪ 1,2المقدمة عبر المقاصة اليدوية  والكمبياالت وعلى هذا األساس، مثلت الشيكات

 . 7112لهذه القيم في موفى سنة  عدد الجمليمن ال

وذلك  7115مرحلته الثانية منذ شهر نوفمبر  تجريد الكمبياالت المضمونة من طابعها الماديمشروع  بلغو

من خالل إدماج التوقيع اإللكتروني في التدفقات المتبادلة. وسيتم التخلي عن تبادل الوثائق الورقية بين 

 االتفاقية المعدلة.  ، مباشرة بعد التوقيع على7116مختلف المتدخلين خالل النصف الثاني من شهر أفريل 

 النقديات  5-1-1-3

رسخ ثقافة جديدة تيعكس  ،التطور بنسق مدعم 7112واصلت أهم مؤشرات النشاط النقدي خالل سنة 

 في الجدول التالي :  الحاصل لتطورلتلخيص  يردوسائل الدفع العصرية. و لصالح

 

                                                           
*

 . « architecture n-tiers » : المقصود بذلك  
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 تطور مؤشرات النقديات:  3-5جدول عدد 

 6112 6112 ىالمسم  

 يرات بـ ٪ التغ

2611 

6112 

 12,9 3,6 3,19 البطاقات المحلية بالماليين

 9,1 2.602 2.385 عدد الشبابيك والموزعات اآللية

 21,1 18.919 15.624 مطارف الدفع اإللكترونيعدد 

    المعامالت النقدية 

 10,7 71,6 64,7 العدد بالماليين 

 16,2 9.851 8.480 المبلغ بماليين الدنانير

 

 

أن أصحاب  7112للعمليات النقدية المنجزة في البالد التونسية خالل سنة  بالنسبة ويظهر تحليل السلوك

من الدفع عبر  بدالالبطاقات يفضلون إنجاز السحوبات نقدا من الشبابيك والموزعات اآللية لألوراق النقدية 

يات دقنوساط المصرفية وشركة طارف الدفع اإللكتروني. ويدرك كل من البنك المركزي التونسي واألم

من خالل بذل مزيد من الجهود. وعالوة على ذلك،  اإللكترونيةتونس ضرورة النهوض بنشاط الدفوعات 

فضل أصحاب البطاقات االعتماد بشكل أكبر بكثير على الشبابيك والموزعات اآللية التابعة للمؤسسات ي

لتابعة لمؤسسات أخرى. ويرد عرض لمجموع هذه المصدرة لبطاقاتهم إلنجاز سحوبات نقدية على تلك ا

  التالية :  البيانيةاألنماط السلوكية في الرسوم 

 

 

توزيع المعامالت النقدية بين البنوك والعمليات  : 4-5رسم بياني عدد 

 الداخلية بحساب القيمة

توزيع المعامالت النقدية بين البنوك والعمليات :  3-5رسم بياني عدد 

 ب الحجمالداخلية بحسا

  

 

 

 

 

عمليات نقدية 
 بين البنوك

29٪ 

عمليات نقدية 
 البنوكداخل 

71٪ 

عمليات نقدية 
 بين البنوك

38٪  

عمليات نقدية 
 داخل البنوك

62٪  
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توزيع المعامالت النقدية بين عمليات الدفع  : 2-5رسم بياني عدد 

 ب القيمةاحسبوالسحب 

 توزيع المعامالت النقدية بين عمليات الدفع  : 5-5رسم بياني عدد 

 ب الحجماحسبوالسحب 

  

 

 

، فقد واصلت 7112خالل سنة  المنجزة في البالد التونسية التجارة اإللكترونية بعملياتوفيما يتعلق 

سواء من حيث عدد المواقع التجارية ،االزدياد بنسق مدعم
1
 إلى  7115في سنة  1.717)ارتفع من  

معاملة  مليون 7,2٪( أو عدد المعامالت المنجزة )بلغ 16، أي بزيادة قدرها 7112موقعا في سنة  1.271

٪ 71فقد ارتفع بـ  ،. أما بالنسبة لرقم المعامالت٪(75في العام السابق، أي بارتفاع قدره  مليون 1,9مقابل 

 . 7112مليون دينار في سنة  156,2ليبلغ 

 نظام الدفع اإلجمالي أو المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة  5-1-6

ة ويتولى البنك المركزي يماتمثل المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة هيكال يكتسي أهمية نظ

مكن من إنجاز تسويات إجمالية وآنية لمبالغ محررة ي ، حيث7115نوفمبر  5إدارته منذ تاريخ  التونسي

لفائدة األفراد البنوك أو بينبالنقد المركزي وخاصة التحويالت فيما 
7
لنظم ل المقاصة وتسوية أرصدة 

التونسية وقاصة وشركة نقديات تونس مالشركة المصرفية المشتركة لل من كل عنالخارجية المنبثقة 

يات بين البنوك وهذه المنظومة عبر شبكة ملويتم تبادل الع.... إلخ للمقاصة وبورصة األوراق المالية بتونس

 الهيئة العالمية لالتصاالت المصرفية المالية "سويفت" والتي توفر أمن وسالمة المعلومات. 

ألف عملية بمبلغ  191 مةالمنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخأنجزت  ،7112وفي موفى سنة 

٪ من حيث القيمة 6,7ارتفاع بـ من حيث الحجم و ٪1,6بانخفاض قدره مليار دينار، أي  7.151,6

 بباألساس إلى الحاجيات المتزايدة من السيولة بطل قيمة العمليات بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى تطور

 من البنوك المشاركة. 
                                                           

 ومنها مواقع الجامعات التونسية التي يديرها الديوان الوطني للبريد.  1
الضخمة إال بمبلغ يعادل أو  لتحويل المبالغ التونسيةال تتم معالجة التحويالت لفائدة الحرفاء من األفراد من قبل المنظومة  7

 ألف دينار.  111يفوق 

 

عمليات الدفع 

14٪ 

عمليات 

 السحب

86٪ 

 عمليات الدفع 

22٪ 

عمليات 

 السحب

٪78 
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نسية لتحويل المبالغ الضخمة بهدف تعصيرها، طرح البنك المركزي وفي إطار إصالح المنظومة التو

. وتتمثل المبادئ الرئيسية لهذا اإلصالح باألساس في 7112التونسي طلب عروض دولي في بداية سنة 

إدماج التكنولوجيات الحديثة وإدارة أفضل للمخاطر ومشاركة مؤسسات جديدة مثل الديوان الوطني للبريد 

 . 7116. ومن المقرر دخول التطبيق الجديد حيز االستغالل في موفى سنة "ة للمقاصةالتونسي"وشركة 

 

 اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع وتطويرها 5-6

 تطور اإلطار القانوني  5-6-1

ندرج في إطار ا البنوك المركزية وتبه تضطلع مهام عبارة عن والدفع ه ووسائل إن اإلشراف على أنظمة

لدفع والتسوية بالنظر إلى نظمة األ التحتيةالبنى  عمل تقييم تمثل فيت االمالي، حيث أنه االستقرار تعزيز

ستهدف ت يالمعايير التي تسري في هذا المجال وإصدار التوصيات بقصد إدخال التغييرات الضرورية. وه

 عن أنظمة الدفع والتسوية، سواء كانت مستغلة من قبل البنك المركزي أو من أي طرف آخر، فضال

 ي وسائل الدفع. رمصد

 المؤرخ في  7115لسنة  16 عدد وقد عهد إلى البنك المركزي بمهمة اإلشراف وفقا ألحكام قانونه األساسي

على ضمان استقرار أنظمة الدفع وصالبتها  يعملالذي ينص على أن هذا األخير و 7115أفريل  76

من القانون المذكور بسلطة إشراف البنك  12كما يقر الفصل  وسائل الدفع. لى سالمةونجاعتها فضال ع

 بالتعاون مع هيئة السوق المالية. وذلك المركزي تجاه أنظمة تسوية العمليات على األوراق المالية 

 تطور اإلطار العملياتي لإلشراف  5-2-6

 اإلشراف على البنى األساسية لألسواق المالية بالبالد التونسية  5-6-6-1

توجهات البنك المركزي في مجال اإلشراف وذلك من خالل ضبط كل من سياسة حددت وحدة اإلشراف 

لألسواق  التحتيةالبنك وقائمة باألنظمة المعنية باإلشراف ومعايير خضوع البنى  التي اعتمدهااإلشراف 

المالية لهذه الوظيفة وكذلك إجراءات اإلشراف التي تحدد سير مهمة اإلشراف صلب كل نظام، سواء يديره 

 (. 1-6ية مؤسسة أخرى )راجع المؤطر عدد أأو لبنك المركزي ا

لألسواق المالية المحلية. وعلى هذا  التحتيةعمل البنى  أداءوتتعلق مهمة اإلشراف كذلك بصياغة وتحسين 

هذه البنى وذلك  تأهيلاألساس، يساهم البنك المركزي على نحو فعال في االجتماعات المخصصة لدراسة و

 ثالها ألفضل الممارسات الدولية وتعزيز سالمتها وفعاليتها. بهدف ضمان امت

ويعتبر البنك المركزي أن إدراج تغييرات بطريقة موثوقة وناجعة في مجال الدفوعات يستوجب تعزيز 

اإلطار القانوني لمهمة اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع، الموكولة للبنك المركزي. وفي هذا السياق، تم 
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سة وإعداد مشروع نص تطبيقي يحدد ويضبط وظيفة اإلشراف. وسيتيح هذا النص الشروع في درا

 بشكل أفضل.  7115لسنة  16من القانون عدد  12و 6التطبيقي فهم وتطبيق الفصلين 

 اإلشراف على وسائل الدفع  5-6-6-6

 د لالقتصاد. لسير الجيلتعتبر سالمة وسائل الدفع شرطا أساسيا للحفاظ على ثقة العموم تجاه العملة و

ويضطلع البنك المركزي بمسؤولية سالمة وسائل الدفع على أساس تقييم االمتثال لمعايير السالمة التي تقوم 

بإرسائها أو تلك المحددة صلب المعايير واالتفاقيات ما بين البنوك. وفي هذا اإلطار، يشجع البنك المركزي 

راف المعنية من خالل حسن سير وسائل الدفع ومكافحة األطشارك بين كافة على تبادل المعلومات وعلى الت

 جرائم االحتيال. 

لتقييم على عين المكان وعلى الوثائق والتي يتعين أن تشمل مجموعة اويدرك البنك المركزي أهمية عملية 

ن واحد المسؤولين عن هذه األنظمة ومصدري وسائل الدفع. آمتنوعة من وسائل الدفع وأن تستهدف في 

لغرض، يعمل البنك المركزي على إرساء شروط وصيغ ممارسة هذه المهمة، مع االمتثال ألحكام ولهذا ا

المتعلق بضبط القانون األساسي للبنك المركزي التونسي والذي  7115لسنة  16من القانون  12الفصل 

 . نجاعة المعايير المنطبقة عليها نينص على أن البنك يعمل على سالمة وسائل الدفع ويتحقق م

 توجهات البنك المركزي التونسي في مجال اإلشراف على البنى األساسية لألسواق المالية:  1-5عدد  مؤطر

 سياسة اإلشراف 

 التحتية إشراف عصري يعتمد على تطبيق المعايير الدولية السارية في هذا المجال : التحقق من امتثال البنى  •
 لألسواق المالية للمعايير الدولية التي تهمها وخاصة تلك الصادرة عن بنك التسويات الدولية.

 الشفافية : يجب على اإلشراف أن يكون متيسر الفهم من قبل السلطات ومكونات األنظمة.  •

 تحديد واضح لألدوار والمسؤوليات بما يمكن كل طرف من االستجابة لهذه المتطلبات.  •

منتظم للمعلومات بين مكونات األنظمة والسلطات : تعاون وثيق بين البنى األساسية لألسواق المالية والسلطات  تبادل •
 الرقابية عليها والهياكل المكلفة باإلشراف. 

 لألسواق المالية المعنية بإشراف البنك المركزي التونسي  التحتيةالبنى 

من إنجاز تسويات إجمالية وآنية لدفوعات للمبالغ الكبرى لتونس  نظام التحويالت يمكن نظام الدفع اإلجمالي : -
 . 7115محررة بالدينار التونسي وذات مبالغ ضخمة. ويتولى البنك المركزي إدارة هذه المنظومة منذ شهر نوفمبر 

للمقاصة. ويتم  تمثل المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية نظاما آليا نظام الدفع الصافي للمقاصة اإللكترونية : •
استخدام هذا النظام للدفع بالتجزئة الذي تستغله "المصرفية المشتركة للمقاصة" إلنجاز عمليات المقاصة اإللكترونية 

 للشيكات والتحويالت واالقتطاعات والكمبياالت.

ية المنجزة بالبطاقات وهو نظام يؤمن قابلية التشغيل البيني ومقاصة المعامالت النقد نظام الدفع الصافي للنقديات : •
 البنكية و/أو البريدية. وتتولى شركة نقديات تونس إدارة هذا النظام. 

تمثل شركة "التونسية للمقاصة" المودع الرئيسي لألوراق المالية. وهي  نظام الدفع / التسليم واإليداع المركزي : •
 تؤمن التصرف في نظام الدفع / التسليم لهذه السندات. 

 )يتبع( 
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 :  1-5عدد  مؤطريتبع 

 معايير خضوع البنى األساسية لألسواق المالية بمهمة اإلشراف من قبل البنك المركزي  

 القيمة اإلجمالية للمدفوعات المعالجة )سواء من حيث عدد أو مبلغ العمليات(.  •

المالية التونسية وفي االقتصاد أن تضطلع به في مجال سير عمل األسواق  التحتيةأهمية الدور الذي يمكن لهذه البنى  •
 التونسي )الحصة من السوق(. 

 عدد األطراف المشاركة أو مستخدمي نظام الدفع.  •

 الترابط بين هذا النظام وأنظمة أخرى للدفع وللمقاصة ودفع وتسليم األدوات المالية.  •

 ر قصد تسوية العمليات المتعلقة بهم. إمكانية لجوء مستعملي أنظمة الدفع، بشكل سريع، لنظام دفع يخص متصرفا آخ •

 لألسواق المالية للمبادئ المطبقة عليها :  التحتيةامتثال البنى  مدى تقييم طريقة

تحديد نطاق التقييم من خالل ضبط المبادئ التي سيقع النظر فيها لدى الوحدة المعنية وإبالغها بهذه النتائج حتى قبل  •
 الشروع في المهمة. 

مات )التجميع المنتظم للمعلومات من خالل : اجتماعات العمل واالستبيانات التي يتم إرسالها للوحدة جمع المعلو •
 المعنية، مهام الرقابة الميدانية على المدى الطويل، الزيارات البسيطة ومن خالل منصات تبادل البيانات(. 

 ، قصد تحديد النقائص. (PFMI)ادئ تحليل التباينات بين الممارسة الفعلية واالعتبارات الرئيسة للمب •

 تقييم وإسناد ترقيم للمخاطر التي يتم تحديدها وذلك وفقا لخطورتها ومدى احتمال وقوعها.  •

 إصدار التوصيات بشأن المخاطر الواجب معالجتها. •

 متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لجدول زمني مناسب.  • 

 تطوير أنظمة الدفع  5-6-3

سواق الدفوعات من خالل تيسير بروز حلول أكزي التونسي بوظيفة تحفيزية لتطوير يضطلع البنك المر

 .وسهولة االستخدام لمستعمليها وقابلية التشغيل البيني الكفاءة والسالمةمبتكرة تمكن من الجمع بين دفع 

 وفي هذا السياق، تتمثل أهداف وظيفة التطوير فيما يلي : 

 الكلية الجملية ؛ليص في كلفتها االقتصادية فر خدمات الدفع والتقاتعزيز تو •

 را ؛يإحداث قنوات دفع جديدة يكون نفاذ المستعملين إليها يس •

 المالية التقليدية ؛ الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز االندماج المالي للفئات المحرومة من الخدمات دعم •

 االنخراط في أنظمة الدفع اإلقليمية.  •

 ر الدفوعات عديد المحاور ومنها ما يلي : وغطت أعمال تطوي

التعامل نقدا في االقتصاد منالهادفة إلى تفعيل خارطة الطريق قصد التقليص  اللجانالمشاركة في  -
1

. وقد 

انخرط البنك المركزي في هذا المسار حيث قرر في هذا الصدد الجمع بين كافة األطراف المعنية صلب 

تطوير أنظمة ووسائل الدفع اإللكترونية والمالية الرقمية والنهوض بها، مع  لجان مكلفة بإعداد تقارير قصد

 السعي إلى إيجاد الحلول، كل في مجال اختصاصه. 

                                                           
1
 ". De - cashingالمقصود بذلك : " 
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، يكون مكمال للتطبيق لقيادة األوساط المصرفية في مجال تطوير تطبيق ثان للدفع عبر الهاتف الجوا -

ر المهيكلة"الحالي المرتكز على "الخدمة اإلضافية للبيانات غي
1

. وسيتمحور الحل الجديد حول التطبيق 

الداخلي للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية مع إدماج تقنية "التواصل قريب المدى"
7

 . 

 المنظومة الوطنية للمقاصة االلكترونية.  تطوير وإعادة تصميمالعمل على  -

 .(SGMT)ى لتونس تطوير وإعادة تصميم نظام التحويالت للمبالغ الكبرالعمل على  -

ها شركة "التونسية رعلى السندات التي تدي اتالمشاركة في أعمال إعادة صياغة نظام دفع العملي -

 للمقاصة". 

معالجة العرائض ودراسة المطالب الموجهة من قبل المعنيين بعمليات الدفع وغيرهم من األطراف  -

 المعنية. 

لصعيدين الوطني والدولي. وقد كان البنك المركزي، ا تمثيل البنك المركزي في مجموعات عمل على -

بإحداث منظومة دفع ما بين الدول العربية، عنصرا فاعال على بصفنه عضوا في اللجنة العربية المكلفة 

 ل إحداث المنظومة. حوجه الخصوص في مختلف مرا

 التداول النقدي  5-3

 تطور تداول األوراق والقطع النقدية  5-3-1

 ليبلغ  ،7115٪ بالمقارنة مع سنة 16 قدره سنويا ازديادا 7112ديسمبر  79بتاريخ  يالنقدسجل التداول 

 .(٪ للقطع النقدية1٪ مقابل 92ية دمثلت األوراق النق)مليون دينار  11.211

 

 تطور التداول النقدي )أرقام موفى الفترة(:  2-5رسم بياني عدد 
 

 

 

                                                           
1
 ".  USSDالمقصود بذلك : " 
7
  ".NFC – Near field Communicationالمقصود بذلك : " 
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 تداول األوراق النقدية  5-3-1-1

مليون ورقة نقدية،  569وهو ما يوافق  7112 في سنةمليون دينار  11.166,9ل األوراق النقدية بلغ تداو

، بلغ معدل 7111. ومنذ سنة 7115مع سنة ٪ في القيمة بالمقارنة 16٪ في العدد و76أي بزيادة قدرها 

 ٪. 9نسبة االزدياد السنوي مستوى 

دينار  71دينار و 61تي األوراق النقدية من فئ تيحصويظهر توزيع قيمة األوراق النقدية حسب الفئات أن 

من هيكل التداول النقدي. وفي  ٪21٪ و76نقاط مائوية على التوالي لتبلغا  1و 5بـ  اانخفاض قد سجلتا

٪ 11رتفاعا لتمثال على التوالي ا دنانير 6و دينار 11 تياألوراق النقدية من فئ جانب آخر، عرفت حصتا

 لنقدي. من هيكل التداول ا٪ 1و

 

 

 

 تداول األوراق النقدية:  8-5رسم بياني عدد 
 

 

 

  
 

 

 

 

 تداول القطع النقدية  5-3-1-6

مليون قطعة  1.696,1وهو ما يوافق  7112سنة موفى ن دينار في وملي 127بلغ تداول القطع النقدية 

 . 7115٪ في القيمة بالمقارنة مع سنة 2,1والعدد في ٪ 1,1نقدية، أي بزيادة قدرها 
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 تداول القطع النقدية:  9-5رسم بياني عدد 

 

(القيمة)بحساب   

 

(العدد)بحساب   

 

 

 

 

 والقطع النقديةإصدار األوراق  5-3-6

 إصدار األوراق النقدية 5-3-6-1

مليون ورقة نقدية،  165وهو ما يوافق  7112دينار في سنة  نوملي 1.616,7بلغ إصدار األوراق النقدية 

 . 7115٪ في العدد بالمقارنة مع سنة 121٪ في القيمة و91 اهقدر زيادةأي ب

 

 

 : تطور إصدار األوراق النقدية 4-5جدول عدد 

 6112 6112 6115 6114 6113 6116 6111 القيمة

 156 65 54 217 189 107 123 بماليين األوراق النقدية

 1.535 803 729 2.701 4.178 2.574 1.770 بماليين الدنانير

 

 

٪ 26) 7111دنانير صنف  11فئة  األوراق النقدية من هذه الفترة خالل األكثر أهمية ت اإلصداراتوشمل

٪ من 6و قيمة٪ من حيث ال9) 7112دينار صنف  71فئة  هالي(، تعدد٪ من حيث ال25و القيمةمن حيث 

 (. عددحيث ال
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 (الفاآلب)إصدار األوراق النقدية :  11-5رسم بياني عدد 

 

 

 

 إصدار القطع النقدية  5-3-6-6

حيث عرف ن دينار، ييمال 6بقيمة قدرها  7112ن قطعة نقدية في سنة وملي 17بلغ إصدار القطع النقدية 

 . 7115القيمة بالمقارنة مع سنة  حيث من٪ 161الحجم ومن حيث ٪ 11بـ  رتفاعاا

 

 

 : تطور إصدار القطع النقدية 5-5جدول عدد 

 6112 6112 6115 6114 6113 6116 6111 القيمة

 12 9 38 75 145 76 61 بماليين القطع النقدية

 5 2 25 50 22 18 14 بماليين الدنانير

 
 

 

 تينمليم بحص 711و دينار نصف تيمن فئ النقدية قطعال قيمةاإلصدارات األكثر أهمية من حيث ال وشملت

 ٪.79٪ و26ا مقدره تينمتتالي

 إتالف األوراق النقدية  5-3-3

٪ من األوراق 72ن ورقة، منها ييمال 5,6خالل هذه السنة التي تم إتالفها الجملي لألوراق النقدية بلغ العدد 

 النقدية المسحوبة من التداول.

 

      2011د صنف  50

24 

       2011د صنف  20

35 

     2017د صنف  20

142 

   2013د صنف  10

1193 

      2013د صنف  5

136 
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 النقدية األوراق إتالف: تطور  2-5جدول عدد 

 
 إتالف 

 6113سنة  

 إتالف

 6114سنة  

 إتالف

 6115سنة  

 إتالف

 6112سنة  

 إتالف

 6112سنة  

 ق النقديةاألورا

 قيد التداول

 560.000 490.000 519.660 878.442 137.022 7111د 61

 1.700.000 1.790.000 1.527.836 3.155.945 806.408 7111د 71

 1.180.000 1.270.000 1.670.279 1.527.209 1 7111د 11

 1.520.000 3.630.000 931.445 206.864 - 7111د 6

 4.960.000 7.180.000 4.649.220 5.768.460 943.431 المجموع الجزئي

 األوراق النقدية 

 المسحوبة من التداول

 60.995 57.720 174.417 11.221.031 9.999.372 7116د 61

 99.997 50.775 73.550 12.378.290 12.207.212 1992د 11

 210.793 201.652 561.445 57.741.171 78.868.933 1997د 71

 - - 66.932 122.030.227 56.769.051 1965د 11

 146.778 313.338 9.504.119 30.858.548 29.501.282 1992د 11

 969.360 1.976.200 54.511.836 190.698 948.626 7116د 11

 - 10.000 207.000 23.417.943 8.300.945 1991د 6

 121.905 198.417 16.097.803 2.000.000 17.480.000 7116د 6

 1.609.828 2.808.102 81.197.102 259.837.908 214.075.421 موع الجزئيالمج

 6.569.828 9.988.102 85.846.322 265.606.368 215.018.852 المجموع

  
 

 

 السنوية مع الفروع  العمليات 5-3-4

داخلية نحو الفروع الأموال  إرسال اتعملي 119 خالل الفترة قيد الدرس ةنجزت مصلحة الخزينة المركزيأ

  .بفرع تونسأموال تنزيل عملية  67و

عمليات إرسال القطع  ٪ من67إرسال األوراق النقدية وعمليات  ٪ من25 بـ واستأثر فرع تونس بمفرده

  النقدية. 
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 )المبالغ بالدينار(             السنوية مع الفروع العمليات: تطور  2-5جدول عدد 

 الفروع

 لفروعاستالم من ا إرسال إلى الفروع

 بـ ٪ قطع نقدية بـ ٪ أوراق نقدية بـ ٪ قطع نقدية بـ ٪ أوراق نقدية

 ٪1 0 ٪6,01 41.550.000 ٪51,96 6.944.967 ٪46,46 1.008.400.000 تونس

 ٪1 0 ٪13,00 89.900.000 ٪11,09 1.481.680 ٪0,35 7.500.000 بنزرت

 ٪1 0 ٪0 0 ٪1,87 250.504 ٪3,45 75.000.000 قابس

 ٪1 0 ٪28,08 194.170.000 ٪2,18 291.340 ٪0,25 5.500.000 نابل

 ٪1 0 ٪3,44 23.790.000 ٪1,80 240.452 ٪7,90 171.500.000 صفاقس

 ٪1 0 ٪20,56 142.120.000 ٪1,28 171.268 ٪1,84 40.000.000 سوسة 

 ٪1 0 ٪1,14 7.850.000 ٪4,07 543.700 ٪18,76 407.200.000 قفصة

 ٪1 0 ٪2,27 15.690.000 ٪4,70 627.512 ٪0,37 8.000.000 القصرين

 ٪1 0 ٪1,95 13.490.000 ٪1,02 136.400 ٪0,18 4.000.000 القيروان

 ٪1 0 ٪6,62 45.770.000 ٪4,44 593.584 ٪1,43 31.000.000 مدنين

 ٪1 0 ٪1,90 13.120.000 ٪8,54 1.141.792 ٪17,54 380.800.000 جندوبة

 ٪1 0 ٪15,03 103.920.000 ٪7,05 942.088 ٪1,47 32.000.000 المنستير

  0  691.370.000  13.365.287  2.170.900.000 المجموع

  
 

 



 

 

 5002 السنوي التقرير 502

 

فروع البنك نشاط :  السادس الباب

 المركزي التونسي

 

 العمليات بالدينار 6-1

فرعا، تزويد البنوك والخزينة  05يؤمن البنك المركزي التونسي، من خالل شبكة فروعه المتكونة من 

في شبابيكه التنزيالت من  للصالحة للتداول ويقباوالديوان الوطني للبريد باألوراق والقطع النقدية التونسية 

القطع النقدية غير ود األوراق رحلة الحقة لعملية فرز تهدف إلى استبعامنفس النوعية حيث يخضعها في 

 الصالحة إلعادة التداول. 

من قبل حرفاء البنك المركزي )البنوك والخزينة  5002وبلغ مجموع األوراق النقدية المسحوبة خالل سنة 

مليون ورقة نقدية حيث سجل بالمقارنة  690مليون دينار أي بما يعادل  9.060.9والديوان الوطني للبريد( 

 ٪ في الحجم. 55.5٪ في القيمة و2.5ازديادا قدره  5006مع سنة 

 مليون دينار أي بما يعادل  2.645.2وبلغت تنزيالت األوراق النقدية على مستوى شبابيك الفروع 

٪ على التوالي 50.2٪ و4.5مليون ورقة نقدية وهو ما يدل على زيادة في القيمة وفي الحجم بـ  245.4

  . 5006بالمقارنة مع سنة 

 

 : تحركات األوراق النقدية بحساب القيمة 1-6رسم بياني عدد  : تحركات األوراق النقدية بحساب الحجم 2-6رسم بياني عدد 
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أي بما يعادل  5002في سنة  مليون دينار 20.5وفيما يتعلق بالقطع النقدية، بلغت السحوبات المتعلقة بها 

على التوالي  ٪00٪ و9.4قدره  في الحجم أوفي القيمة  سواء، مليون قطعة لتسجل بالتالي انخفاضا 60.6

٪ في 0.6بالمقارنة مع السنة المنقضية. كما تراجعت القطع النقدية التي تم تنزيلها بشبابيك الفروع بنسبة 

مليون  06مليون دينار أي بما بعادل  06.0حيث بلغت  5006٪ في الحجم بالمقارنة مع سنة 52القيمة وبـ 

 قطعة. 

ما جرت العادة، تميز فرع قفصة بأهمية السحوبات من األوراق النقدية قياسا بالتنزيالت بالمقارنة مع وك

لدى هذا الفرع  5002الفروع األخرى للبنك المركزي. وبالفعل، استأثرت السحوبات المنجزة في سنة 

مرة  00ا يمثل مليون دينار وهو م 905.2٪ من مجموع السحوبات لنفس السنة حيث بلغت 00.5بنسبة 

تنزيالت األوراق النقدية المسجلة بنفس هذا الفرع. ويمكن أن تكون هذه الوضعية ناجمة عن ثالث عوامل 

وهي التفضيل المتزايد للسيولة النقدية واالندماج المالي الضعيف للمنطقة واستخدام المبالغ المسحوبة في 

 . المجاورةاألنشطة االقتصادية بالمناطق 

 

 2112بحساب القيمة وحسب الفروع في سنة  األوراق النقدية : سحوبات وتنزيالت 3-6عدد رسم بياني 

 

 

دينار في موفى سنة  مليون 00.200٪ حيث بلغ 02وفيما يتعلق بالتداول النقدي الجملي، فقد ازداد بنسبة 

وهو ما يعكس تفضيل السيولة النقدية كوسيلة  5006مليون دينار في نهاية سنة  00.095.6مقابل  5002

 دفع على حساب وسائل الدفع األخرى الكتابية واإللكترونية الموجودة بالفعل. 

نقدية بلغت قيمتها مليون ورقة  229.2، شملت عمليات فرز األوراق النقدية التونسية 5002وخالل سنة 

دينار في العام ن ييمال 2.209.5ن ورقة نقدية بلغت قيمتها ييمال 462.9دينار مقابل  مليون 2.940.0

 يرفس٪ على التوالي. ويمكن ت0٪ و50.0السابق وهو ما يعكس ارتفاعا سواء من حيث الحجم أو القيمة بـ 

01 0002 0003 0004 000

 القيروان

 بنزرت

 القصرين

 المنستير

 نابل

 مدنين

 قابس

 سوسة

 قفصة

 صفاقس

 جندوبة

 تونس

 (ماليين الدنانير)

 السحب

 التنزيل



 نشاط فروع البنك المركزي التونسي
 

 5002 السنوي التقرير 502

 

 ازدياد الحجم بارتفاع تنزيالت األوراق النقدية المسجلة خالل نفس الفترة والتي تكونت أساسا من فئتي 

 ٪(. 59.2) 5000دينار لسنة  50٪( و65.2) 5000دنانير لسنة  00

، تم 5002٪ من تنزيالت األوراق النقدية خالل سنة 000.5وعلى إثر هذه العمليات للفرز التي غطت 

٪ من الحجم الجملي 90.6نقدية قابلة للتداول لدى كافة الفروع، أي  مليون ورقة 200.5الحصول على 

 لألوراق التي تم فرزها. 

 5002وفي جانب آخر وفي إطار مراقبة جودة األوراق النقدية قيد التداول، قام فرع تونس خالل سنة 

٪ 02.2يين دينار أي بانخفا  بـ مال 00.6وهو ما يوافق مبلغا قدره  بالية مليون ورقة نقدية 0.9بإتالف 

ة في العام السابق مما يعكس تحسن ف٪ على التوالي بالمقارنة مع حجم وقيمة األوراق النقدية المتل04.6و

 لتداول. لدة اجودة األوراق النقدية المع

 

 بالدينار العملياتلمؤشرات  حوصلة:  1-6جدول عدد 

المسّمى 
1

 التغيرات بـ ٪  2112 2116 

 األوراق النقدية سحوبات

 5,8 9.160,9 8.658,5 بالقيمة 

 28,8 690,0 535,6 بالحجم 

 سحوبات القطع النقدية

 -9,4 50,2 55,4 بالقيمة 

 -30,0 60,6 86,6 بالحجم 

 تنزيل األوراق النقدية

 4,2 7.642,7 7.335,3 بالقيمة 

 21,5 542,4 446,3 بالحجم 

 تنزيل القطع النقدية

 -0,6 36,1 36,3 بالقيمة 

 -25,0 36,0 48,0 بالحجم 

  فرز األوراق النقدية

 3,0 7.940,1 7.709,8 بالقيمة 

 20,1 559,7 465,9 بالحجم 

 إتالف األوراق النقدية

 -34,6 10,6 16,2 بالقيمة 

 -35,7 0,9 1,4 بالحجم 

0
 .القيمة : بماليين الدنانير 

 بماليين األوراق بالنسبة لألوراق النقدية وبماليين القطع بالنسبة للقطع النقدية.  الحجم :  

 

 

 العمليات بالعمالت األجنبية  6-2

عالوة على التصرف في العملة المحلية، فإن فروع البنك المركزي التونسي مكلفة كذلك بإدارة تحركات 

  من وإرسالها وشرائها العمالت األجنبيةاألوراق النقدية األجنبية من حيث عمليات شراء وبيع 
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 وبلغ مجموع العمالت األجنبية المشتراة من قبل فروع البنك المركزي  .إلى المراسلين األجانبو

سابق لتسجل بالتالي لمليون دينار في العام ا 5.555.9مقابل  5002مليون دينار خالل سنة  5.250.5

المشتريات المنجزة لدى أصحاب حسابات غير  نتج بالخصوص عن انخفا  ،٪05.2تراجعا قدره 

 ٪. 00.0المقيمين بنسبة 

المقابيض السياحية ومداخيل الشغل كانت غالبة في مشتريات العمالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أن 

 ٪. 20.4حيث مثلت 

ازدادت حيث  5002مليون دينار في موفى سنة  0.509.9وفي المقابل، بلغت مبيعات العمالت األجنبية 

وذلك نتيجة ارتفاع المبيعات لفائدة أصحاب حسابات غير المقيمين  5006٪ بالمقارنة مع سنة 06.0بنسبة 

٪ على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أن 52.2٪ و05.0والمبيعات بعنوان السياحة وسفريات األعمال بـ 

يات العمالت األجنبية المسجلة ٪( مشتر45.4قد مثلت قرابة نصف ) 5002مبيعات العمالت األجنبية لسنة 

 خالل نفس السنة. 

 

 بالعمالت األجنبية العملياتتطور مؤشرات :   4-6رسم بياني عدد 

 
 

 

زا ي، يظهر توزيع المشتريات والمبيعات من العمالت األجنبية حسب الجهات ترك5002وبالنسبة لسنة 

. 0شديدا لمبيعات العمالت األجنبية على مستوى فرع تونس مع نسبة للمبيعات إلى المشتريات تفوق 

٪ من 50.2مليون دينار من األوراق النقدية األجنبية تمثل  950.6 لحرفائه قد قدم فرع تونس فإنوبالفعل، 

 غير المقيمين  ٪ مخصصة لفائدة أصحاب حسابات42.0مجموع مبيعات العمالت األجنبية، منها 

 مليون دينار(.  445.2)
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 2112:  شراءات ومبيعات العمالت األجنبية حسب الفروع في سنة  5-6رسم بياني عدد 

 
 

 

 العتمادها 5002وبلغت العمالت األجنبية المرسلة من قبل البنك المركزي إلى مراسليه األجانب في موفى سنة 

من األورو إلى أو إعادة المداخيل في أسواق الصرف العالمية بعنوان البيع بحساباته المفتوحة لديهم، وذلك 

٪ من مجموع العمالت األجنبية المشتراة خالل نفس الفترة 26.5مليون دينار، أي  0.402.5البلدان األصلية، 

من من حرفائه ٪ والذي يمكن أن يعزى إلى انخفا  المشتريات 59.0وهو ما يعكس تراجعا هاما قدره 

 . نفس السنةخالل  لنفس الحرفاء على المبيعات هام نسبيا مسلطبالتزامن مع ضغط األجنبية لعمالت ا

وفي جانب آخر، ارتفعت المشتريات من العمالت األجنبية من قبل البنك المركزي لدى المراسلين األجانب 

ضعف األرصدة  للتخفيف منوذلك  5006بالمقارنة مع سنة  5002٪ في سنة 025.2بشكل كبير، أي بنسبة 

مليون دينار، تتوزع  406.5وقد بلغت هذه المشتريات  .التي بحوزة الفروعخاصة النقدية من الدوالر األمريكي 

مليون أورو(، حيث  22٪ )02مليون دوالر( واألورو بـ  000٪ )26.0أساسا بين الدوالر األمريكي بنسبة 

 رسالها لنفس المراسلين األجانب بعنوان نفس السنة. ٪ من العمالت األجنبية التي تم إ00.5مثلت 

 

 

 إشارة مغايرة( ا)بماليين الدنانير ما عد            األجنبية تبالعمال العملياتلمعطيات  حوصلة:  2-6جدول عدد 

*2112 التغيرات بـ ٪  2116*  المسّمى 

 المشتريات من العمالت األجنبية  2.882,9 2.521,2 -12,5

 غير المقيمين مشتريات  لدى أصحاب حسابات • 1.079,6 721,8 -33,1

 أخرىمشتريات  • 1.803,3 1.799,4 -0,2

 المبيعات من العمالت األجنبية  1.048,7 1.219,9 16,3

 مبيعات ألصحاب حسابات غير المقيمين  • 768,4 862,6 12,3

 مبيعات أخرى • 280,3 357,3 27,5

 لمراسلين األجانباالعملة من  مشتريات 168,6 436,2 158,7

 لمراسلين األجانبلالعملة  إرسال 2.000,5 1.417,8 -29,1

 . 59/05/5002بتاريخ  سعر الصرف المرجعيعلى أساس   *
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 العمليات الالمركزية  6-3

عملية  09.000ت الفروع بمعالجة لعلى خدمات البنك المركزي التونسي، تكفالالمركزية  في إطار إضفاء

والتي تأتت بالخصوص من االرتفاع  5006٪ بالمقارنة مع سنة 00.5، أي بزيادة بـ 5002خالل سنة 

 . 5002عملية في سنة  5.259عملية إلى  45االستثنائي للعمليات المرتبطة بالصرف حيث انتقلت من 

لتسوية  5لترخيص على المطبوعة عدد وقد تعلقت أغلب عمليات الصرف المذكورة بالمطالب في ا

وضعيات المنح السياحية المتحصل عليها دون أن يعقبها سفر والتي لم يتم إرجاعها في اآلجال القانونية، 

تبعا إلصدار المذكرة إلى الوسطاء  5002جانفي  5حيث أصبحت الفروع مخولة لمعالجتها منذ تاريخ 

 . 5006نوفمبر  50المؤرخة في  5006لسنة  00المقبولين عدد 

غالبة على مستوى الفروع حيث بلغت  المعلوماتوعلى غرار السنوات السابقة، كانت خدمات مركزية 

 .ت بها الفروعل٪ من مجموع العمليات الالمركزية التي تكف52.4أي عملية  04.090

 

 )بعدد العمليات(             لعمليات الالمركزيةل حوصلة:  3-6جدول عدد 

 التغيرات بـ ٪ 2112 2116 عملياتال

 5.585,4 2.729 48 الصرف 

 -100,0 0 3 التجارة الخارجية

 5,3 34.091 32.386 مركزية المعلومات

 0,0 82 82 التنمية الجهوية

 9,9 752 684 الرقابة المصرفية

 -28,4 1.347 1.882 الملفات المرسلة إلى المقر الرئيسي للبنك 

 11,2 39.001 35.085 المجموع

 

 

 معالجة أجور موظفي الدولة  6-4

المقاصة  مصلحةبالتعاون مع األطراف المتداخلة المعنية )الخزينة والمركز الوطني لإلعالمية و

ن بالدفع لدى كافة واإللكترونية...(، يسهر فرع تونس على معالجة أجور موظفي الدولة التي يقدمها المكلف

 5000الوزارات من خالل المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية. وقد تم إرساء هذه المنظومة في سنة 

بما يعكس تطلعات مختلف المساهمين في المشروع إلى مزيد من النجاعة والسرعة في توجيه األجور إلى 

  .5002خالل سنة  لمنظومةالوزارات في ا تقريبا كلحسابات المنتفعين، تبعا النخراط 
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مليون  6.225.5بمبلغ جملي قدره  عبر المقاّصة تحويل لألجور 2.650.900، تم تقديم نفس السنةوخالل 

 . 5006٪ على التوالي بالمقارنة مع سنة 94.9٪ و54.5دينار وهو ما يعكس زيادة بـ 

  
 

 إحصائيات تحويالت أجور موظفي الدولة:  4-6جدول عدد 

 2112 2116 المسمى
 التغيرات

 بـ ٪

 84,8 7.623,900 4.125,655 عدد تحويالت األجور عبر المقاصة اإللكترونية 

 94,9 6.752,8 3.464,3 ر(يمبلغ األجور المعالجة عبر المقاصة اإللكترونية )بماليين الدنان

 48,6 3.133 2.108 عدد تحويالت األجور المرفوضة عند المقاصة اإللكترونية 

 42,9 2,0 1,4 )بآالف الدنانير(مبلغ تحويالت األجور المرفوضة 

  0,04 0,05 نسبة الرفض بـ ٪

 

 

 

 

 

 

 تطور تحويالت أجور موظفي الدولة عبر المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية :   6-6رسم بياني عدد 
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 التصرف في :  بعالسا الباب

 االحتياطيات الدولية

 

 تطور االحتياطيات 7-1

مقابل  3112ديسمبر  21مليون دينار بتاريخ  13111121بلغت االحتياطيات اإلجمالية من العملة األجنبية 

مليون دينار1  131بـ  انخفاضا، لتسجل بالتالي في نفس التاريخ من العام السابقمليون دينار  12111221

 دينار حيث بلغت مليون  51124بـ  االحتياطياتباحتساب قيمتها بالدوالر األمريكي، تراجعت و

 1 3112مليون دوالر في موفى شهر ديسمبر  41312

 

 )بالماليين(       تطور بنود احتياطيات الصرف :  1-7جدول عدد 

 االحتياطيات الدولية بنود

6112 6117 
 6112\6117التغيرات 

 بحساب القيمة

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

 -401,5 -126,0 5.694,5 13.117,9 5.293,0 12.991,9 إجمالي الموجودات من العملة األجنبية

 -1,6 1,2 33,1 76,1 31,5 77,3 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة

 13 54,7 150,2 345,9 163,2 400,6 االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وضعية

 18,2 67,8 154,7 356,5 172,9 424,3 رصيد الذهب 

 -371,9 -2,2 6.032,5 13.896,4 5.660,6 13.894,2 مجموع االحتياطيات الدولية

 

 

 3112يوما من التوريد في موفى سنة  12وبحساب أيام التوريد، بلغت الموجودات من العملة األجنبية 

 1 3111يوما في نهاية سنة  111مقابل 
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 التطورات الشهرية للموجودات من العملة األجنبية  :  1-7رسم بياني عدد 

 

 

 

 أداء االحتياطيات  7-6

موفى شهر في  نقطة أساسية 41بلغت نسبة المردود الجملي للموجودات من العملة األجنبية مستوى 

 ب المرجعي1 نقطة أساسية للمؤشر المرك   12-مقابل  3112 ديسمبر

 

 أداء االحتياطيات حسب األقساط:   6-7رسم بياني عدد 
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 3112٪ في سنة 42إلى مستوى  من العملة األجنبية االحتياطيات فيوعلى الرغم من انخفاض حصتها 

للسيولة بالنسبة للمحافظ األخرى قد  ا، فإن محفظة االستثمار التي مثلت مصدر3111٪ في سنة 12مقابل 

 أساسيةنقطة  142 وبالفعل، حققت هذه المحفظة أداء قدره 3112عرفت تراجعا ملحوظا ألدائها خالل سنة 

محفظتا السيولة واألموال المتداولة  أداء 1 وفي المقابل، سجلت3111سنة  نقاط أساسية في 111مقابل 

نقطة  32حيث ارتفع على التوالي من  3111سنة  مقارنة بمستوياتها فيأعلى  نسبيا 3112خالل سنة 

 نقطة أساسية1  31نقطة أساسية إلى  12نقطة أساسية ومن  32أساسية إلى 

لت االستثمارات المحررة بالدوالر األمريكي والجنيه األسترليني العمالت األجنبية، سجب التوزيع وحسب

 نقطة أساسية على التوالي مقابل مردود سالب  2322نقطة أساسية و 1522أداء قدره  3112في موفى سنة 

 األورو1بنقاط أساسية لتلك المحررة  223بـ 

 

 تحليل المخاطر 7-3

 مخاطر السوق  7-3-1

 اشهر 1124معدل فترة استرداد قدره  3112األجنبية في موفى شهر ديسمبر سجلت الموجودات بالعملة 

أشهر في  1123أدنى مستوى لها وقدره  االسترداد بلغت فترة1 و3111شهر في نهاية سنة أ 1121مقابل 

 تخصيص  تم مليون أورو والتي 241شهر فيفري تبعا لتحصيل إيرادات القرض الرقاعي بقيمة 

 لمحفظة السيولة1 مليون أورو منها 134

 

 فترة االسترداد الجملية لالحتياطيات معدل تطور:   3-7رسم بياني عدد 
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 باألشهر
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فإن المحفظة الرقاعية معرضة باألساس لجزء  ،(KRD)المفاتيح لمعدل فترة االسترداد النسب  بحسابو

سنوات(1 وعرفت كافة المحافظ في كل نقطة من  2إلى  1)من  المردود المدى المتوسط من منحى نسب

 تعرض االحتياطيات لمخاطر نسبة الفائدة1  ضعف يعكس٪ وهو ما 1المنحنى حساسية تقل عن 

 

 

 فترة االستردادل الرئيسيةالنسبة :   4-7رسم بياني عدد 

 

 

 

٪ 1221لمحفظة السندات منخفضا حيث أنه لم يتجاوز  (VAR)المعرضة للخطر  ويظل مستوى القيمة

على مستوى من المخاطر بحساب القيمة النسبية على مدى أبالنسبة للمحفظة المحررة باألورو )التي تمثل 

 بالنسبة لنفس المحفظة1  3111٪ في موفى سنة 1223شهر واحد( مقابل 

 مخاطر القرض  7-3-6

)ودائع مصرفية وسندات( مستقرا نسبيا طوال سنة  االستثمارية ظل توزيع الموجودات حسب األدوات

٪ في موفى سنة 21٪ مقابل 51، أي 13112 وبلغت حصة الودائع أعلى مستوى لها في شهر جوان 3112

قصد مجابهة  3112ف األول من سنة صل النال، األمر الذي يعود إلى تدعيم محفظة السيولة خ3111

 قبل الدفوعات بالعملة األجنبية1  الضغوط المتزايدة المسلطة من
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 االستثمارية األدواتحسب  الموجوداتهيكلة ل الشهري تطورال:   5-7رسم بياني عدد 
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  الوضعية تحليل:  الثامن الباب

 والنتائج ةالمالي

 

، بالوضعية االقتصادية 9112ديسمبر  11القوائم المالية للبنك المركزي التونسي، المختومة في تأثرت 

 والتي اتسمت بالخصوص بما يلي :  9112والمالية للبالد السائدة في سنة 

  ؛اجيات القطاع المصرفي من السيولةتضخم ح •

  ؛م العجز الجاريتفاق •

 .انخفاض الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية •

مليون دينار في سنة  99611252مليون دينار مقابل  9,662252وفي هذا السياق، بلغ مجموع الموازنة 

 ٪6 1,52مليون دينار أو  16662، أي بزيادة قدرها 9112

مليون دينار في سنة  99152يون دينار مقابل مل 13,53أما بالنسبة لنتيجة السنة المحاسبية، فقد بلغت 

 ٪6 26مليون دينار أو  12651لتسجل بالتالي ارتفاعا بـ  9112

قائمة وبهدف تيسير إنجاز تحليل أفضل للوضعية المالية للبنك ولنتائجه، تم تجميع بنود الموازنة المنشورة و

 المنشورة، مثلما هو مفصل أدناه6  النتائج

 

 المالية تحليل الوضعية 8-1

 االستعماالت الذي يظهر التوازن المالي للبنك المركزي التونسي، كما يلي بتاريخ و يرد جدول الموارد

    :  9112ديسمبر  11
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 )بماليين الدنانير(            : التوازن المالي 1-8جدول عدد 
 التغيرات *7112 7112 

 3.507,1 14.521,7 18.028,8 الصافية الموارد

 1.532,4 10.198,6 11.731,0 الصافيةرد النقدية الموا

 1.761,2 4.021,7 5.782,9 الوضع الصافي مع الحرفاء

 213,5 301,4 514,9 موارد أخرى

 3.507,1 14.521,7 18.028,8 الصافية االستعماالت

 326,7 8.578,9 8.905,6 ذهب وعمالت أجنبية

 3.180,4 5.942,8 9.123,2 صافيالإعادة التمويل المصرفي 

  العام السابق لغاية المقارنة6 أرقام  بعض * تمت إعادة معالجة

 

 

حيث ارتفعت بين  9112أن الوضعية المالية للبنك قد تحسنت في سنة  ويتبين من خالل الجدول أعاله،

 مليون دينار، أي بزيادة قدرها  13619353مليون دينار إلى  166,9152نهاية سنة وأخرى من 

 ٪6 9659يين دينار أو مال 16,1251

٪( ,1يعود االرتفاع إلى التأثير المتزامن للتطور الهام للتداول النقدي )+وعلى مستوى الموارد الصافية، 

 ٪ بين نهاية سنة وأخرى6 6153واالزدياد الملحوظ للوضع الصافي مع الحرفاء الذي ارتفع بـ 

األساس إلى االزدياد الملحوظ لحجم إعادة التمويل رتفاع يعزى بفإن االأما بالنسبة لالستعماالت الصافية، 

  6عكس حاجيات القطاع المصرفي المتزايدة من السيولةيي ذوال٪( ,15,)+الصافي  المصرفي

 وفيما يلي تفاصيل الموارد واالستعماالت حسب نوعية العمليات : 

 

 

 (بماليين الدنانير)                                                        : الموارد النقدية 7-8جدول عدد 
 التغيرات 7112 7112 

 1.518,3 9.870,7 11.389,0 األوراق النقدية في التداول

 14,1 327,9 342,0 القطع النقدية في التداول

 1.532,4 10.198,6 11.731,0 الموارد النقدية الصافية 

 

 

، ارتفاعا ملحوظا 9112نار في موفى شهر ديسمبر مليون دي 116211التي بلغت  الموارد النقدية وسجلت

، مع استمرار الحصة 9112مليون دينار بالمقارنة مع مستواها في نهاية شهر ديسمبر  16,1956قدره 

 ٪( من مجموع التداول النقدي6 22الغالبة لألوراق النقدية )

تداول بين حد أدنى قدره وخالل الفترة قيد الدرس، تقلب مستوى األوراق النقدية والمسكوكات في ال

 على التوالي اممليون دينار، تم تسجيله 11632259مليون دينار ومستوى أقصى يساوي  2623151

 ضحى6 التاريخ األخير يوافق اليوم السابق لعيد األ، علما وأن هذا 9112أوت  11فيفري و ,1بتاريخي 
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 (نيربماليين الدنا) : تطور الموارد النقدية  1-8رسم بياني عدد 

 

 
 

 

٪ خالل ,1وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن نسبة االزدياد السنوي للتداول النقدي ومن خالل بلوغها 

، قد حافظت تقريبا على نفس المستوى الذي تم تسجيله 9112وموفى سنة  9112الفترة ما بين موفى سنة 

 6 9112ونهاية سنة  ,911بعنوان الفترة ما بين موفى سنة 

 

 

 )بماليين الدنانير(                           : عمليات مع الحرفاء 3-8عدد جدول 

 التغيرات 2016 2017 

 262,9 1.640,9 1.903,8 األصول

 262,9 1.640,9 1.903,8 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد 

 2.024,1 5.662,6 7.686,7 الخصوم

 853,5 1.683,7 2.537,2 ة الخزينة حسابات الحكومة ومبالغ أخرى لفائد

 61,0 1.424,7 1.485,7 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 

 1.095,0 1.929,6 3.024,6 التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين )بنوك مقيمة( 

 14,6 624,6 639,2 حسابات أخرى دائنة 

 1.761,2 4.021,7 5.782,9 الوضعية الصافية مع الحرفاء

 

 

والذي يعود ٪ 6153أو  رمليون دينا 1622159قدره  ارتفاعا ملحوظاوسجلت الوضعية الصافية مع الحرفاء 

 باألساس إلى ما يلي : 

 مليون دينار6  ,1612ازدياد قائم االلتزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين المقيمين بـ  •
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مليون  ,3,15الجملي بـ  رصيدهالى مستوى حسابات الحكومة التي ارتفع الزيادة المسجلة ع •

 6مليون دينار 96,1259مليون دينار إلى  1623152٪ لينتقل بين نهاية سنة وأخرى من 152,دينار أو 

المتضمن للموارد المتأتية من القرض المجمع ويعود االرتفاع باألساس إلى مبلغ الحساب المحرر باألورو و

 والمخصص لدعم ميزانية الدولة من قبل مجموعة من البنوك المحلية  لحكومة التونسيةل المسند

 مليون دينار(6  ,2115)

 

 

  )بماليين الدنانير(                     : إعادة التمويل المصرفي 4-8جدول 
 التغيرات 2016 2017 

 3.171,4 6.294,1 9.424,4 األصول

 9.226,0 5.490,0 3.436,0 ة بعمليات السياسة النقديةتسهيالت لمؤسسات القرض مرتبط

 122,6 804,1 ,,231 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة

 -9,0 351,3 347,3 الخصوم

 -90,0 90,0 - التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

 81,0 261,3 169,3 يحسابات جارية للبنوك الملزمة باالحتياطي اإلجبار

 -3.180,4 -5.942,8 -9.173,7 الصافيإعادة التمويل المصرفي 

 

 

التدخل في السوق  9112وعلى صعيد إعادة تمويل القطاع المصرفي، واصل معهد اإلصدار في سنة 

 أيام6 وارتفع 2السيولة وذلك باألساس عبر طلبات العروض لمدة  البنوك من النقدية بغرض تلبية حاجيات

مليون دينار  26321إلى  9112مليون دينار في سنة  6212,التدخل بهذا العنوان من  المعدل السنوي لحجم

 ٪6 9952مليون دينار أو  16921، أي بزيادة قدرها 9112في سنة 

 وفي جانب آخر وقصد تغطية حاجياتها من السيولة، لجأت البنوك إلى التسهيالت الدائمة للقرض لمدة 

(6 9112مليون دينار في سنة  119امل السنة مقابل كمليون دينار في المعدل خالل  211ساعة ) 96

شهر لمعدل حجم لتبعا لتحديد سقف انطالقا من هذا ا 9112وبالفعل، تكثف هذا اللجوء بداية من شهر أوت 

 مليون دينار6  26111طلبات العروض وقدره 

الحجم الجملي إلعادة التمويل بشكل ملحوظ ليبلغ وفي ظل هذا السياق من شح السيولة المصرفية، ارتفع 

مليون دينار في  26,9152مقابل  ةبحساب المعدالت السنوي 9112مليون دينار في سنة  ,269635

    السابق6  العام 
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 (بماليين الدنانير) : الحجم الجملي إلعادة التمويل 7-8رسم بياني عدد 

 

 

 

 

مليون  669,156 بارتفاع قدره 9112سنة  م الجملي إلعادة التمويلالحج أقفلوبحساب المعطيات اليومية، 

 مليون دينار في نهاية شهر  2621151مليون دينار، مقابل  ,1162215٪ ليبلغ 2151أو  دينار

 6 9112ديسمبر 

التونسي وبهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة قد  إلى أن البنك المركزيفي هذا الصدد  وتجدر اإلشارة

وذلك بأجلين اثنين : شهر واحد وثالثة أشهر، حيث  9112عملية لمقايضة الصرف خالل سنة  19ز أنج

وأسفرت هذه  91126مليون دينار في سنة  26,29مليون دينار مقابل  26966ضخ عن طريقها مبلغا قدره 

 في دينار ن وملي ,9مليون دينار مقابل  1153العمليات عن إيرادات بعنوان الفوارق اإليجابية تساوي 

 6 9112سنة 

كما أنجز معهد اإلصدار عمليات للشراء البات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، ليسجل بالتالي 

مليون  31651مليون دينار حيث ارتفع من  12256البند المتعلق بها على مستوى أصول الموازنة زيادة بـ 

وذلك نتيجة عمليات شراء رقاع الخزينة التي  9112ة مليون دينار في سن ,2315إلى  9112دينار في سنة 

  6 9112تم إنجازها خالل األربعة أشهر األولى من سنة 
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 (بماليين الدنانير)                     : ذهب وعمالت أجنبية 4-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 17,0 14.016,7 14.033,7 األصول

 67,8 356,5 424,3 رصيد الذهب 

 0,0 2,4 2,4 لمساهمة في المؤسسات الدوليةا

 54,7 345,9 400,6 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 

 17,2 82,0 99,2 المساهمة بالعملة األجنبية في صندوق النقد العربي

 1,2 76,1 77,3 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة

 -126,0 13.117,9 12.991,9 موجودات بالعملة األجنبية 

 2,1 35,9 38,0 سندات المساهمة بالعملة األجنبية

 -309,7 5.437,8 5.128,1 الخصوم 

 107,3 845,0 952,3 مخصصات حقوق السحب الخاصة

 -76,4 183,2 106,8 حسابات أجنبية بالعملة األجنبية 

 -1.184,1 1.835,4 651,3 التزامات أخرى بالعملة األجنبية

 43,9 93,3 137,2 بنوك غير مقيمة /تجاه الوسطاء المقبولين جنبيةبالعملة األ التزامات

 799,6 2.480,9 3.280,5 وإعادة التقييمفوارق التحويل 

 -326,7 -8.578,9 -8.905,6 ذهب وعمالت أجنبية 

 

 

 مليون دينار بين نهاية سنة  19252بـ  تحّسنا الوضع الصافي للذهب والعمالت األجنبية وسّجل

  "العملة األجنبيةالمسجل على مستوى بند "التزامات أخرى ب تراجعاللك باألساس جراء وأخرى وذ

مليون دوالر أمريكي  11,مليون دينار(، تبعا بالخصوص لتسديد اإليداع القطري وقدره  1613651-)

ماليين وحدة من حقوق السحب  252بمبلغ  العربيالنقد مليون دينار( وكذلك قرض صندوق  1611152)

 6 ت اإلصال  الهيكلي الرابعمليون دينار( بعنوان تسهيال 1953خاصة )ال

مليون  11611252مليون دينار مقابل  19622152وفيما يتعلق بالموجودات من العملة األجنبية، فقد بلغت 

 مليون دينار6 192، حيث عرفت على هذا األساس تراجعا طفيفا قدره 9112دينار في سنة 

والمتأتية بالخصوص من السحوبات من  9112العملة األجنبية المسجلة خالل سنة وبالفعل، فإن تدفقات 

القروض الخارجية لم تكن كافية لتغطية خروج العملة األجنبية وذلك نتيجة تفاقم عجز الميزان الجاري 

 والتسديدات بعنوان الدين الخارجي6 

من القروض الخارجية تتمثل  9112سنة  وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن أهم السحوبات المنجزة في

 فيما يلي : 

 6 9112فيفري  12مليون أورو بعنوان القرض الرقاعي بتاريخ  3,1 •
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 6 9112أفريل  13مليار دوالر أمريكي بعنوان التوظيف الخاص القطري بتاريخ  1 •

( 9112جوان  16مليون أورو )تم تحصيلها بتاريخ  16151مليون دوالر أمريكي و 1,259 •

بعنوان القرض المسند من قبل صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية التسهيل الممدد للقرض المبرمة بتاريخ 

 6 9112ماي  2

مليون أورو بعنوان قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير المسند في إطار برنامج دعم  6,259 •

 6 9112جوان  11الميزانية بتاريخ 

 أورومليون  11,مليون أورو بعنوان قرض االتحاد األوروبي وقيمته  12252قسط واحد بمبلغ  •

 6 9112أفريل  92الكلية بتاريخ  الماليةد في إطار برنامج المساعدة نوالمس

عن  9112وفي جانب آخر، أسفرت عملية إعادة تقييم الحسابات المحررة بالعملة األجنبية بعنوان سنة 

ار6 وعند إقفال حسابات السنة المالية، بلغت فوائض القيمة مليون دين 22152فائض قيمة صاف قدره 

 مليون دينار6  9622352الكامنة والمتراكمة الصافية 

 أما بالنسبة إلعادة تقييم الموجودات من سبائك الذهب، فقد أسفرت عن فائض قيمة صاف كامن قدره 

يمة الصافية المتراكمة بهذا 6 وعلى هذا األساس، بلغت فوائض الق9112مليون دينار بعنوان سنة  23

 6 9112مليون دينار في سنة  ,1635مليون دينار عند إقفال حسابات السنة المالية مقابل  ,6125العنوان 

بعنوان السنة المالية  العربيصندوق النقد وومن جانبها، أسفرت إعادة تقييم حسابات صندوق النقد الدولي 

 يةونتيجة لذلك، بلغت فوائض القيمة الصاف مليون دينار6 1253عن فائض قيمة صاف كامن قدره  9112

 6 9112مليون دينار عند إقفال السنة المالية  2,51المتراكمة بهذا العنوان 

نهاية سنة  نبيمليون دينار، حيث انتقل  22252وإجماال، ارتفع بند "فوارق التحويل وإعادة التقييم" بـ 

 مليون دينار6  ,169315مليون دينار إلى  9663152وأخرى من 
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 مقابل  9112في موفى شهر ديسمبر  مليون دينار 13,53 نتيجة البنك المركزي التونسي بلغت

 ٪6 26مليون دينار أو  12651مليون دينار قبل سنة، أي بارتفاع بـ  99152

 وفيما يلي توزيع النتيجة : 
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 )بآالف الدنانير(                     : توزيع النتيجة 2-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 20.371,7 25.548,2 45.919,9 التصرف في االحتياطيات 

 -7.531,8 156.616,5 149.084,7 إيرادات          

 -27.903,5 131.068,3 103.164,8 أعباء     

 175.773,4 291.477,4 467.250,8 عمليات السياسة النقدية

 179.267,4 295.565,6 474.833,0     إيرادات      

 3.494,0 4.088,2 7.582,2 أعباء     

 -1.768,3 -4.946,1 -6.714,4 العمليات مع المؤسسات الدولية

 1.922,6 381,7 2.304,3 إيرادات          

 3.690,9 5.327,8 9.018,7 أعباء     

 -67.538,0 -349,7 -67.887,7 عمليات أخرى

 -1.926,8 12.423,9 10.497,1 ات     إيراد     

 65.611,2 12.773,6 78.384,8 أعباء     

 3.439,6 10.879,4 14.319,0 عموالت الصرف

 39.635,7 -744,9 38.890,8 فوارق الصرف على العمليات الجارية

 -11.034,7 -66.873,6 -77.908,3 أعباء الموظفين

 -1.560,5 -16.573,6 -18.134,1 األعباء العامة لالستغالل

 6.793,4 -16.726,5 -9.933,1 األعباء الصافية لصنع األوراق والقطع النقدية

 164.112,3 221.690,6 385.802,9 نتيجة السنة المحاسبية  

 

 

يتبين من خالل الجدول أعاله أن ارتفاع النتيجة يعزى في جزء كبير منه إلى عمليات السياسة النقدية التي و

مليون دينار قبل سنة،  ,9215مقابل  9112في سنة مليون دينار  62251تها الصافية ذروة قدرها بلغت نتيج

 ٪6 2151مليون دينار أو  12,53لتسجل على هذا األساس نموا هاما قدره 

في  دينار مليون 6,52ومن ناحيتها، بلغت النتيجة الصافية للعمليات المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات 

، لتسجل بالتالي تطورا 9112ديسمبر  شهر في نهاية دينار مليون ,9,5مقابل  9112يسمبر موفى شهر د

 ٪316قدره 
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عن أرباح صافية قدرها  2102 على العمليات الجارية في سنة وفي جانب آخر، أسفرت فوارق الصرف

  . 2102مليون دينار في موفى السنة المالية  182مليون دينار مقابل خسائر صافية تساوي  9,83

 مقابل  2102مليون دينار في سنة  2283وفيما يتعلق بأعباء االستغالل، فقد بلغت أعباء الموظفين 

سا  اليياد  في باأل كسمليون دينار والذي يع 00قدره  رتفاع، أي با2102مليون دينار في سنة  2283

مليون دينار حيث  081األجور. أما بالنسبة لألعباء العامة لالستغالل، فقد ارتفعت بشكل طفيف أي بـ 

 . 2102مليون دينار في سنة  0,80إلى  2102مليون دينار في سنة  0282انتقلت من 

 

 

 

  الدنانير()بماليين : توزيع النتيجة  3-8رسم بياني عدد 
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 الثامن الباب

 9112 السنوي التقرير 993

 

 

 )بآالف الدنانير(                                      : النتيجة المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات                                   7-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 -7.531,8 156.616,5 149.084,7 اإليرادات 

 12.995,8 9.861,8 22.857,6 فوائد على اإليداعات ألجل 

 -26.249,7 134.314,4 108.064,7 فوائد على السندات  

 2.207,0 4.984,1 7.191,1 خارجي ي عهد بها بعنوان تفويض تصرففوائد على األموال بالعملة األجنبية الت 

 4.074,4 201,8 4.276,2 فوائد على موجودات بالعملة األجنبية تحت الطلب  

 395,8 2.508,7 2.904,5 على السندات بالعملة األجنبيةاالنخفاض تمديد  

 -1.479,4 2.239,8 760,4 خارجي تفويض تصرف األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان فائض قيمة على 

 347,3 1.436,5 1.783,8 خارجيتصرف  على األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض استرداد مدخرات

 -22,4 321,9 299,5     إيرادات متأتية من التوظيفات بالذهب

 89,9 459,4 549,3 استرداد مدخرات على السندات بالعملة األجنبية

 337,5 - 337,5 فوائد على عمليات استئمان ضمان بنسب مردود سالبة 

 -228,0 288,1 60,1 يرادات أخرىإ

 -27.903,5 131.068,3 103.164,8 األعباء 

 3.730,9 1.756,1 5.487,0 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية 

 -13.870,7 76.504,1 62.633,4 لة األجنبية تمديد المنحة على السندات بالعم 

 -2.052,1 4.629,7 2.577,6 خارجي ناقص القيمة المتأتي من األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض تصرف 

 -113,8 847,7 733,9 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية  

 -239,9 239,9 - فوائد على قروض بالعملة األجنبية 

 -24.876,4 37.720,6 12.844,2 فوائد على حسابات إيداع بالعملة األجنبية   

 96,4 890,9 987,3 أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في االحتياطيات

 1.571,8 1.783,8 3.355,6 مخصصات المدخرات بعنوان االنخفاض في األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها للتصرف الخارجي 

 1.288,6 1.919,2 3.207,8 فوائد مدينة على العمالت تحت الطلب

 1.000,4 1.058,1 2.058,5  مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة سندات التوظيف

 2.554,0 2.699,5 5.253,5 فوائد على عمالت موظفة ألجل

 191,2 471,1 662,3 ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف

 2.039,7 352,5 2.392,2 أعباء على السندات بالعملة األجنبية بنسب مردود سالبة

 814,7 - 814,7 فوائد على عمليات استئمان ضمان 

 -38,3 195,1 156,8 أعباء أخرى

 20.371,7 25.548,2 45.919,9 النتيجة الصافية للعمليات المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات  

 

 

من تراجعت حيث  ،ن دينارييمال ,25لعمليات المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات بـ ت اإيرادا وانخفضت

ويعود هذا االنخفاض  91126مليون دينار في سنة  16251إلى  9112مليون دينار في سنة  1,252

ا مليون دينار للفوائد على السندات بالعملة األجنبية والتي تمثل مكونته 9259باألساس إلى تراجع قدره 

الرئيسية6 بيد أن حدة هذا التراجع قد خفت بفعل االرتفاع الملحوظ للفوائد على اإليداعات البنكية التي 

مليون دينار بين سنة وأخرى وذلك  9952ماليين دينار إلى  252تضاعفت وزيادة، حيث انتقلت من 

 بالخصوص نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة على الدوالر األمريكي6 



 تحليل الوضعية المالية والنتائج
 

 2017 السنوي التقرير 992

 

مليون دينار حيث بلغت  9252المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات بـ ألعباء اجعت اتر ،ومن جانبها

ويعزى هذا االنخفاض 6 9112مليون دينار في سنة  11151مقابل  9112ن دينار في سنة ييمال 11159

مليون دينار( الذي تم تسديده في  9652-باألساس إلى تراجع الفوائد المدفوعة بعنوان اإليداع القطري )

 ، وبدرجة أقل إلى تقلص األعباء المرتبطة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 9112شهر أفريل 

 مليون دينار(6 1152-)

مليون دينار حيث انتقلت  9156وإجماال، ارتفعت النتيجة الصافية المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات بـ 

 6 9112دينار في سنة مليون  6,52إلى  9112مليون دينار في موفى سنة  ,9,5من 
 

 

 )بآالف الدنانير(                                                                           : النتيجة المرتبطة بعمليات السياسة النقدية 8-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 179.267,4 295.565,6 474.833,0 اإليرادات 

 95.561,0 243.913,0 339.474,0 عبر طلبات العروض لسوق النقدية في شكل شراءاتفوائد على التدخالت في ا 

 42.406,4 18.352,7 60.759,1  للسنداتإيرادات متأتية من عمليات الشراء البات  

 32.404,6 4.705,5 37.110,1 ساعة 96فوائد على تسهيالت القرض لمدة  

 2.021,8 3.605,8 5.627,6 طار السوق النقديةفوائد من المبالغ الجزائية المستخلصة في إ 

 6.875,7 24.969,1 31.844,8 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف

 -2,1 19,5 17,4 استرداد المدخرات من عمليات الشراء البات للسندات

 3.494,0 4.088,2 7.582,2 األعباء

 -1.800,0 2.259,0 459,0 ساعة 96فوائد على تسهيالت اإليداع لمدة 

 284,7 1.784,3 2.069,0 أعباء بعنوان العمليات على السندات 

 11,2 27,5 38,7 عموالت بعنوان عمليات شراء وبيع رقاع الخزينة 

 4.998,1 17,4 5.015,5 مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة السندات

 175.773,4 291.477,4 467.250,8 النتيجة الصافية لعمليات التدخل في السوق النقدية 

 

 

٪ في سنة 29٪ من مجموع إيرادات البنك مقابل 22مازالت إيرادات عمليات إعادة التمويل التي بلغت و

، صل معهد اإلصدار التدخلا، تمثل المصدر الرئيسي للمداخيل بالنسبة للبنك المركزي6 وبالفعل، و9112

رقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة أو  شراءمن خالل عمليات سواء عن طريق طلبات العروض أو 

 بواسطة عمليات مقايضة الصرف6 

مليون دينار لتبلغ  12251عمليات إعادة التمويل بشكل ملحوظ، أي بـ  ارتفعت إيرادات وفي هذا السياق،

مليون دينار تمثل الفوائد  ,1125، منها بالخصوص 9112مليون دينار في موفى شهر ديسمبر  62653

مليون دينار متعلقة بالفوائد المحصلة  2153ة بعنوان ضخ السيولة عن طريق طلبات العروض والمحصل

 بعنوان الشراء البات للسندات في إطار السوق المفتوحة6 



 الثامن الباب

 9112 السنوي التقرير 911

 

 

 

 )بآالف الدنانير(                                             : النتيجة المرتبطة بالعمليات مع المؤسسات الدولية                           9-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 1.922,6 381,7 2.304,3 اإليرادات 

 1.663,4 253,2 1.916,6 التأجير الموظف على مركز االحتياطي  

 244,5 102,9 347,4 فوائد على الموجودات من حقوق السحب الخاصة 

 14,7 25,6 40,3 حقوق السحب الخاصةب التوظيفاتفوائد على 

 3.690,9 5.327,8 9.018,7 األعباء 

 4.134,7 691,9 4.826,6 عموالت راجعة لصندوق النقد الدولي بعنوان مخصصات حقوق السحب الخاصة   

 459,9 2.593,5 3.053,4 عموالت بعنوان استعمال موارد صندوق النقد الدولي

 -891,3 2.004,5 1.113,2 صندوق النقد العربي استعمال مواردعموالت بعنوان 

 -12,4 37,9 25,5 عموالت متفرقة

 -1.768,3 -4.946,1 -6.714,4 النتيجة الصافية للعمليات مع المؤسسات الدولية  

 

 

، أسفرت النتيجة الصافية للعمليات مع المؤسسات الدولية عن أعباء قدرها 9112عند إقفال السنة المالية و

مليون  153ماليين دينار في العام السابق، أي بازدياد بـ  652تساوي ماليين دينار مقابل أعباء صافية  252

دينار، يعود باألساس إلى ارتفاع نسبة العموالت الراجعة لصندوق النقد الدولي بعنوان مخصصات حقوق 

 السحب الخاصة6 

 

 )بآالف الدنانير(                                              : النتيجة المرتبطة بعمليات أخرى                                        11-8جدول عدد 

 التغيرات 2016 2017 

 -1.926,8 12.423,9 10.497,1 اإليرادات 

 -571,4 3.043,5 2.472,1 عموالت على أوراق نقدية أجنبية لغير مقيمين   

 321,3 2.201,1 2.522,4 مداخيل سندات المساهمة  

 -1.365,9 1.606,3 240,4 ير مستعملة من الميزانيةباقي اعتمادات غ  

 378,4 589,0 967,4 فوائد مستخلصة على حسابات البنوك والمؤسسات المالية    

 -2.179,5 2.354,5 175,0 استرداد مدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  

 1.264,3 948,1 2.212,4 عموالت بعنوان بيع البنوك ألوراق مالية أجنبية   

 226,0 1.681,4 1.907,4 إيرادات أخرى من عمليات متفرقة    

 65.611,2 12.773,6 78.384,8 األعباء 

 1.799,1 7.346,9 9.146,0 مخصصات استهالكات األصول الثابتة  

 63.020,4 376,9 63.397,3   مخصصات المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  

 -3.539,2 4.703,2 1.164,0 مة سندات المساهمةقي ونتيجة تصحيحمخصصات المدخرات   

 4.330,9 346,6 4.677,5 أعباء أخرى على عمليات متفرقة   

 -67.538,0 -349,7 -67.887,7 النتيجة الصافية للعمليات األخرى 

 

 

مليون دينار، يعزى باألساس إلى  ,225نخفاضا حادا قدره ات النتيجة الصافية للعمليات األخرى عرفو

مليون دينار في موفى شهر ديسمبر  2156صات المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء التي بلغت مخص

البنك المركزي لمختلف  لى تعرضمليون دينار في العام السابق6 وفعال وبالنظر إ 156مقابل  9112

لمكونة بهذا المخاطر )مالية وتشغيلية( ووفقا لمبدأ الحذر، فإن معهد اإلصدار قد قام بتعزيز المدخرات ا

 العنوان6 



 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث

 القوائم المالية للبنك المركزي التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 3102 السنوي التقرير 322

 

 

 2017ديسمبر  20الموازنة المختومة في 
 

 

 )بالدينار التونسي(

 األصــول اإليضاحات 2017/12/13 2016/12/13

 رصـيـد الذهـــب 1 424.349.457 356.502.031

 المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 2.371.793 2.371.793

طي لدى صـنـدوق النقـد الّدولـيمـركـز االحـتـيـا 3 400.628.295  345.931.258  

حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 77.279.835 76.136.315  

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـيّــة 5 12.991.945.011 13.117.866.435

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 8.484.000.000 5.490.000.000

 سندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة 7 981.528.721 804.079.910

 تسبقة للّدولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي النّـقــد 8 1.903.763.844 1.640.906.909

 محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 38.106.560 36.059.423

 األصـول الثـابـتـة 01 39.309.212 40.893.534

 مديـنـون مخـتـلـفـون 00 37.995.268 35.443.225

 حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 03 85.347.284 71.386.032

22.017.576.865 25.466.625.280 
 

 مـجـمـوع األصــول

 

 

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة

  



 

 

 3102 السنوي التقرير 322

 

 

 3102ديسمبر  20الموازنة المختومة في 

 
 

 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2017/12/13 2016/12/13

 الخـصــوم   

 األوراق والقطع النقدية في التداول 02 11.731.013.986 10.198.639.814

 المؤسسات المالية الحسابات الجارية للبنوك و  398.841.599 331.987.555

 حساب المركزي للحكومةال 02 1.236.005.217 645.701.492

 الحسابات الخاصة للحكومة 01 1.298.385.615 1.036.572.062

90.000.000 - 
 مؤسسات القرض مرتبطة تجاهالتزامات  01

 بعمليات السياسة النقدية

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 02 952.283.717 845.046.555

 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 08 1.485.714.163 1.424.673.087

 التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 09 3.161.773.298 2.022.911.595

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 31 106.804.009 183.213.147

 التزامات أخرى بالعملة األجنبية 30 651.341.229  1.835.387.944

 قيم قيد االستخالص 33 6.824.916 95.589.627

 فوارق التحويل و إعادة التقييم 32 3.280.527.078 2.480.897.006

 دائنون مختلفون 32 131.601.895 88.348.142

 للتسوية حسابات انتظار و 25 495.142.800 372.934.491

 مجموع الخـصـوم  24.936.259.522 21.651.902.517

 الذاتية ألموالا 26  

 رأس المـال  6.000.000 6.000.000

 االحتياطيات  138.311.580  137.888.876

 أموال ذاتـيـة أخرى  160.763 94.920

 لةالنتائج المؤجّ   90.552 -

143.983.796 144.562.895 
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة 

 السنة المحاسبية

 ة السنة المحاسبيةنتيج  385.802.863 221.690.552

 مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص  530.365.758 365.674.348

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  25.466.625.280 22.017.576.865

 

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة



 

 

 3102 السنوي التقرير 321

 

 3102سمبر دي 20جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 
 )بالدينار التونسي(

  اإليضاحات 2017/12/13 2016/12/13

  27  

20.063.447.999 27.236.867.609 
 

 التعهدات والضمانات الُمسلّمة

19.558.483.174 25.763.867.896 
 

 في إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسلّمة

15.384.349.535  20.513.722.041 
 

 قروض رقاعية

4.174.133.639 5.250.145.855 
 

 قروض خارجية أخرى

504.964.825 1.472.999.713 
 

 تعهدات مسلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

504.964.825 1.472.999.713 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف

5.799.480.732 9.773.365.770 
 

 التعهدات والضمانات الُمستلمة

508.056.852 1.501.557.875 
 

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

507.000.000 1.491.000.000 
 

 مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف

1.056.852 10.557.875 
 

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف

5.290.580.723 8.270.815.000 
 

 يات إعادة التمويلضمانات ُمستلمة لتغطية عمل

1.212.110.232 4.115.214.963 
 

 ديون جارية

3.926.929.000 4.155.600.037 
 

 رقاع خزينة قابلة للتنظير

843.157 992.895 
 

 تعهدات أخرى ُمستلمة

109.500 112.600 
 

 الضمانات الوقتية الُمستلمة

733.657 880.295 
 

 الضمانات النهائية الُمستلمة

 تعهدات أخرى  4.013.426 34.115.901

 أوراق نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  4.013.426 34.115.901

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة



 

 

 3102 السنوي التقرير 321

 

 

 

 3102ديسمبر  20قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات 2017/12/13 2016/12/13

 اإليرادات    

 عمليات التدخل في السوق النقدية من إيرادات 28 474.832.989 295.565.640

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 29 138.113.363 149.160.258

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 30 68.867.667  22.360.560

 ع المؤسسات الدوليةإيرادات العمليات م 31 2.304.336 381.675

589.030 967.438 

 

 فوائد على حسابات البنوك والمؤسسات المالية

 إيرادات مختلفة 32 4.668.178 5.455.484

 استرداد مّدخرات المخاطر و األعباء  175.000 2.354.505

475.867.152 689.928.971 

 

 مجموع اإليرادات

4.088.218 7.582.248 33 

 األعباء

 ات التدخل في السوق النقديةأعباء عملي

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 34 26.792.399 335.290 44

 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 35 76.384.576 87.517.677

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 36 9.018.750 5.327.834

306.905 4.665.272 

 

 أعباء مختلفة

 أعباء الموظفين 37 77.908.353 66.873.558

 األعباء العامة لالستغالل 38 18.134.088 16.573.542

16.726.518 9.933.089 

 

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية

7.346.903 9.146.004 

 

 مخّصصات استهالكات األصول الثابتة

4.703.247 1.164.000 

 

 يمة سندات المساهمةق ونتيجة تصحيحمخّصصات المّدخرات 

 األعباءمخّصصات المّدخرات للمخاطر و 39 63.397.329 376.908

254.176.600 304.126.108 

 

 مجموع األعباء

221.690.552 385.802.863 

 

 نتيجة السنة المحاسبية

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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م المالية للبنك المركزي التونسياإليضاحات حول القوائ  

 3102ديسمبر  20المختومة في 
 

I- اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي 

 المتؤر  فتي  3101لستنة  35 يتتّم إعتداد القتوائم الماليتة للبنتك المركتزي التونستي وفقتا ألحكتام القتانون عتدد

وللنظتام المحاستبي ، متن جهتة، يبضبط النظام األساستي للبنتك المركتزي التونستالمتعلق و 3101أفريل  31

 ، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى. التونسي

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

 الموازنة، -

 جدول التعهدات خارج الموازنة، -

 قائمة النتائج، -

 اإليضاحات حول القوائم المالية.و -

ن قوائمه الماليّة جدوال للتتدفقات النقديتة نظترا  ليهميتة المحتدودة لهتذا ال ينشر البنك المركزي التونسي ضم

 نشاط البنك المركزي. ىالجدول بالنسبة إل

 

II-  المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم 

 رصيد الذهب(  3

 الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك و من القطع التذكارية. موجودات  تتكّون

الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كّل شهر بسعر الستوق باستتعمال ستعر اإلقفتال تتّم إعادة تقييم 

للجلسة الصتباحية لبورصتة لنتدن. و يُستّجُل الفتارق اإليجتابي الكتامن المترتّتب عتن إعتادة التقيتيم، فتي جانتب 

نتتتائج البنتتك. الخصتتوم بالموازنتتة، فتتي حستتاب عفتتوارق إعتتادة التقيتتيمع، وال يُمكتتن بتتنّي حتتال احتستتابه ضتتمن 

 ويُسّجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره.

 عند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب ضمن األعباء.

دينتار للغترام  171298221أّما موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيُّم بالسعر الرسمي للذهب الُمحّدد بـ 

 عنتتد تخفتتيم قيمتتة التتدينار  0981أوت  09وهتتو الستتعر الُمطبّتتق منتتذ تتتاري   الواحتتد متتن التتذهب الختتال 

 .  0981أوت  08المؤر  في  0981لسنة  281بمقتضى األمر عدد 

 

 األصول والخصوم بالعملة األجنبية(  2

ونستي فتي تتاري  اإلقفتال بتطبيتق أستعار تحّوُل األصول والخصوم المحّررة بالعملتة األجنبيتة إلتى التدينار الت

كيفمتتا يتتتّم  ) 3/  ]ستتعر الشتتراء ر ستتعر البيتتع[ (مثتتل أستتعار الصتترف الوستتطية تُ التتتي مرجعيتتة، الصتترف ال

 نفس يوم اإلقفال.ضبطها من قبل البنك المركزي في 

وال  حويتتل ع.وتستتجُل الخستتائر واألربتتام الكامنتتة المترتبتتة عتتن عمليتتة إعتتادة التقيتتيم فتتي حستتاب ع فتتوارق الت

 تُسجل ضمن حسابات النتيجة إاّل الخسائر الكامنة الصافية.
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 احتساب اإليرادات واألعباء(  1

اتّفاقي عالدوريتةع و عُمقابلتة األعبتاء واإليتراداتع. و بالتتالي،  حتين تسجُل اإليرادات واألعباء باعتماد  3.1

جميع األعباء التي ساهمت فتي تحقيتق هتذه اإليترادات، ويتتم   تُقيُّد اإليرادات أثناء السنة الُمحاسبية، فإنّه تُحّددُ 

 ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

ملتتة األجنبيتة بتطبيتتق أستتعار ألعبتتاء المترتبتة عتتن عمليتات العُ اتحتّوُل إلتتى التدينار التونستتي اإليترادات و 2.1

 الصرف السائدة في تاري  تحقيقها.

 تتّم معالجة رصيد حساب ع فوارق التحويلع، حسب الحالة، كما يلي: عند إقفال حسابات السنة المالية، 1.1

 ، يُحّول إلى حساب النتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،كان الرصيد مديناإذا  -

يظُل المبلغ الجملي لهذا الرصيد، الُممثّل ليربام غير الُمحققة، مسجال في حستاب  ،كان الرصيد دائناإذا  -

 .  رق التحويلعع فوا

تسّجُل في حسابات النتيجة، كنربام أو كخسائر صرف  ُمحققة، الفوارق الحاصلة بتين أستعار الصترف  3.1

السائدة في تاري  العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تتّم ضتبطها فتي آختر يتوم عمتل 

 لذي ُسّجلت فيه العمليات المعنية.امن الشهر السابق 

 

 األصول الثابتة ( 3

 تسّجُل األصول الثابتة، المادية وغير المادية، باعتماد قاعدة عالتكلفة التاريخيةع.

، تخضع األصول الثابتة لالستتهالك علتى أقستاط ستنوية متستاوية ختالل واألعمال الفنّية وباستثناء األراضي

فئتة منهتا. وبالنستبة لتبعم المعتدات الفترة الُمتوقعة الستتعمالها وذلتك بتطبيتق النستب المتعتارف عليهتا لكتل 

 ات الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمليها.عدّ الخصوصية، كمُ 

ن األصتتول الثابتتتة الماديتتة، أساستتا، متتن األراضتتي والمبتتاني والتجهيتتزات الفنيتتة والمعتتدات المعلوماتيتتة تتكتتوّ 

وتتكون األصول الثابتتة غيتر الماديتة، بالخصتوص، متن  المكتبية.ات عدّ ات النقل والمُ عدّ ات الخزينة ومُ عدّ ومُ 

 البرمجيات المعلوماتية.

 : وفيما يلي فترات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل

 سنوات 2 البرمجيات

 سنة 31 البناءات

 سنوات 01و  2ما بين  معدات وأثاث مكاتب

 سنوات 2و  1ما بين  معدات النقل

 سنوات 2 معدات إعالمية

 سنوات 2 معدات الطبع

 سنوات 01و  1ما بين  معدات الخزينة

 سنة 31و  2ما بين  تهيئة و تجهيز

 سنوات 01و  2ما بين  تركيب تجهيزات فنية

 سنوات 01و  2ما بين  معدات و تجهيزات فنية

  

 السندات بالُعملة األجنبية(  5

ملتة األجنبيتةع، بستعر التتي تتدخل فتي تركيبتة بنتد عموجتودات العُ  ملتة األجنبيتة، وتقيُّم السندات المحّررة بالعُ 

 السوق كما هو في تاري  إقفال حسابات السنة المالية. 
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باستتثناء الستندات  ترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصي  مدخرات على السندات،وي

. وبالفعتل ال يتتّم رصتد متّدخرات تتاري  استتحقاقهاالتي كانت النية من وراء حيازتها هي االحتفاظ بهتا حتتى 

 بعنوان الخسائر الكامنة المتعلقة بهذه السندات إال في الحالتين التاليتين : 

 حتى تاري  حلول أجلها، السنداتيُقّدُر البنك أن هناك احتماال قويّا بعدم االحتفاظ بهذه  -

 السندات عن الوفاء بتعهداتها. وجود مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة الُمصدرة لهذه -

 ها.ليسج، فال يتّم تاألربام الكامنةأّما 

 

 السندات بالدينار(  6

كمتا هتو فتي  قتقيُّم السندات المحتّررة بالتدينار، والمشتتراة فتي إطتار عمليتات الستوق المفتوحتة، بستعر الستو

ة تستجيل نتاق  قيمتة كتامن و يتّم رصد مّدخرات النخفتاض قيمتة الستندات فتي صتورتاري  إقفال الموازنة. 

في حين ال تستجل فتوائم القيمتة  ،ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق

 الكامنة.

 

 المساهمات(  7

متن  36تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونستي متن األستهم المكتتبتة متن قبلته فتي إطتار الفصتل 

لُممثلة للحص  الراجعة له في رأس مال بعم المنظمات أو المؤسستات غيتر المقيمتة ه األساسي، و انظام

، هتي ُمستّجلة بتكلفتة اقتنائهتا وكذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضتها إدارة ختدمات بنكيتة مشتتركة. و

 .اعلما وأّن األسهم الُمسندة مّجانا والتي لم يترتّب عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبي

 

 ( العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي8

 العمليات مع صندوق النقد الدولي 8-3

 االكتتابات  8-3-3

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المتالي للدولتة التونستية، االكتتابتات التتي تصتادق عليهتا هتذه 

وق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك ستواء األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صند

بالنستتبة للقستتط المحتتّرر بالعملتتة األجنبيتتة، أو بالنستتبة للقستتط المحتتّرر بالتتدينار التونستتي. تُستتّجل مبتتالغ هتتذه 

االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مستاوية للمقابتل بالتدينار للمبتالغ المحتّررة 

 السحب الخاّصة.بحقوق 

 0وفتتي جانتتب الخصتتوم، يُستتّجُل قستتط حّصتتة المستتاهمة المكتتبتتة بالتتدينار فتتي الجانتتب التتدائن للحستتاب رقتتم 

لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي ليخذ في االعتبار تطتّور قيمتة 

جوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفمتا يضتبطه حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالر

أفريل متن كتّل ستنة. ويترتتب عتن هتذه العمليتة ارتفتاع الرصتيد التدائن للحستاب  21صندوق النقد الدولي في 

لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلتغ التستبقة للدولتة، فتي جانتب األصتول، وذلتك  0رقم 

إزاء حقتتوق الستتحب الخاّصتتة. أّمتتا فتتي حالتتة ارتفتتاع قيمتتة التتدينار، فتستتّجل  فتتي حالتتة انخفتتاض قيمتتة التتدينار

 عمليات معاكسة لما سبق.

أّمتتا حّصتتة المستتاهمة المكتتبتتة بالعملتتة األجنبيتتة، فإنّهتتا تظهتتر كتتذلك فتتي بنتتد األصتتول تحتتت تستتمية عمركتتز 

للدولتةع كيفمتا ُذكتر آنفتا.  االحتياطي لدى صندوق النقد الدوليع، وذلك إضافة الحتسابها ضمن بند ع التستبقة

والغايتتة متتن وراء ذلتتك، هتتو إبتتراز بنتتد عمركتتز االحتيتتاطي لتتدى صتتندوق النقتتد التتدوليع كإحتتدى مكّونتتات 
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االحتياطيات الدولية. و لهذا الغرض، تّم وضع عحساب مقابلع، ُمسّجل به نفس المبلتغ، فتي جانتب الخصتوم 

 لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامية.

ا إعادة تقييم عمركز االحتياطيع ليخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء التدينار تتّّم سنوي

أفريتل  21التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقتد التدولي فتي 

حستتاب فتتي البنتتك  خصتتوم موازنتتةب هتتذه العمليتتة عتتن المترتتتب فتتائم القيمتتة الكتتامن و يستتجل .متتن كتتّل ستتنة

متؤر  فتي ال 3101لستنة  21قتانون عتدد لل 28الفصتل  متن 1ألحكتام الفقترة  وذلك طبقتا تقييمالإعادة فوارق 

 سي.علق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونو المت 3101أفريل  31

 

 تسهيالت القروض  8-3-2

فتي دفتاتر البنتك المركتزي التونستي فتي  تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد التدولي

حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هتذه التستهيالت مستندة للبنتك المركتزي 

 لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي •

ة عتتن هتتذه التستتهيالت فتتي جانتتب الخصتتوم لموازنتتة البنتتك المركتتزي وذلتتك فتتي تستتّجل االلتزامتتات المترتبتت

لصتندوق النقتد التدولي بتالمبلغ المقابتل لهتا بالتدينار التونستي باستتعمال ستعر صترف حقتتوق  0الحستاب رقتم 

 أفريل من كّل سنة. 21السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في تاري  

عتتادة تقيتتيم قتتائم التعهتتدات بعنتتوان هتتذه التستتهيالت وذلتتك بتطبيتتق ستتعر الصتترف الجديتتد لحقتتوق تتتتّم ستتنويا إ

 السحب الخاّصة المذكور أعاله.

التذي يتضتمن  تقيتيمالإعتادة فتوارق  حستابنفتس  فتيويُسّجُل فائم القيمة الكامن المترتتب عتن هتذه العمليتة 

   .اطي لدى صندوق النقد الدوليمركز االحتي إعادة تقييم الناتج عنفائم القيمة الكامن 

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية •

تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التستهيالت ختارج الموازنتة فتي حستاب الستندات لصتندوق النقتد التدولي وذلتك 

بمبلتتغ يستتاوي مقابلهتتا بالتتدينار باستتتعمال ستتعر صتترف حقتتوق الستتحب الخاّصتتة إزاء التتدينار كيفمتتا يضتتبطه 

 أفريل من كل سنة. 21النقد الدولي في صندوق 

وتتتّم ستنويا إعتادة تقيتتيم قتائم التعهتدات بعنتوان هتتذه التستهيالت وذلتك بتطبيتق ستتعر الصترف الجديتد لحقتتوق 

الستتحب الخاّصتتة المتتذكور أعتتاله. وال تتتؤثُر عمليتتة إعتتادة التقيتتيم هتتذه ال علتتى الموازنتتة و ال علتتى نتيجتتة 

  االستغالل للبنك المركزي.

 

التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقدد  8-3-1

 الدولي

باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لتدعم ميزانيتة الدولتة، فتإّن كتّل الفوائتد والعمتوالت والمكافتلت المتعلقتة 

ة كنعبتاء أو كتإيرادات وتتؤثر تبعتا لتذلك بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد التدولي تستّجل حستب الحالت

المتؤر   0922لستنة  20على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقتا ألحكتام القتانون عتدد 

المتعلق بضتبط عالقتات البنتك المركتزي التونستي متع صتندوق النقتد التدولي متن جهتة  0922ديسمبر  2في 

 وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
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 العمليات مع صندوق النقد العربي 8-2

 االكتتابات  8-2-3

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المتالي للدولتة التونستية، االكتتابتات التتي تصتادق عليهتا هتذه 

األخيتترة والمتعلقتتة بحصتتة المستتاهمة فتتي رأس متتال صتتندوق النقتتد العربتتي، بواستتطة تستتبقة للخزينتتة، وذلتتك 

قسط المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالتدينار التونستي. تُستّجل مبتالغ هتذه سواء بالنسبة لل

االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالتدينار للمبتالغ المحتّررة 

بالدينار العربي الحسابي
*
. 

اهمة المكتتبة بالدينار في الجانب التدائن لحستاب صتندوق النقتد وفي جانب الخصوم، يُسّجُل قسط حّصة المس

العربي المفتوم بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلتى إعتادة تقيتيم 

سنوي ليخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بتالرجوع إلتى ستعر 

ديستمبر متن كتّل ستنة. ويترتتب عتن هتذه  20قوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي فتي ح

العمليتتة ارتفتتاع الرصتتيد التتدائن لحستتاب صتتندوق النقتتد العربتتي، فتتي جانتتب الخصتتوم، وارتفتتاع مبلتتغ التستتبقة 

اّصتة. أّمتا فتي حالتة للدولة، في جانب األصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق الستحب الخ

   الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق. ارتفاع قيمة

 صتندوق النقتدرأس مال المساهمة في في إطار للدولة وفي جانب آخر، و لغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة 

ّن  اآلنتف ذكتره، فتإ 0922لستنة  20القتانون عتدد متن  3العربي  كما هو منصتوص عليته فتي أحكتام الفصتل 

الستتحب  وقستتعر حقتت حستتب إعتتادة تقيتتيمحّصتتة المستتاهمة المكتتبتتة  بالعملتتة األجنبيتتة خضتتعت إلتتى عمليتتة 

فتي آختر شتهر ديستمبر. ويترتتب عتن هتذه العمليتة  إزاء الدينار كيفما يضبطه صتندوق النقتد التدولي ةالخاص

إعتتادة عفتتوارق  بحستتاارتفتتاع مبلتتغ التستتبقة للدولتتة، فتتي جانتتب األصتتول، و تستتجيل فتتائم قيمتتة كتتامن فتتي 

ع، في جانب الخصوم، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أّما فتي حالتة تقييمال

 ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.

   

 تسهيالت القروض  8-2-2

قتد العربتي فتي دفتاتر البنتك تسّجل تسهيالت القروض التي يُبرمهتا البنتك المركتزي التونستي متع صتندوق الن

 المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

أّما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّه ال تسّجل منها في دفتاتر البنتك ستوى التتدفقات الماليتة 

ذه المترتبتتة عتتن الستتحوبات ودفوعتتات الفوائتتد والعمتتوالت وختتالص االستتتحقاقات بعنتتوان األصتتل علتتى هتت

التسهيالت، وال يُسّجل البنك المركتزي التونستي فتي حستاباته أّي تعهتد بعنتوان التستهيالت المتذكورة، ال فتي 

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.

 التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العربي 8-2-1

لدعم ميزانية الدولة، فإّن كتّل الفوائتد والعمتوالت المتعلقتة بالعمليتات  باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة

والمعامالت مع صندوق النقد العربي تسّجل كنعباء  وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل للبنتك المركتزي 

المتعلتق بضتبط  0922ديستمبر  2المتؤر  فتي  0922لستنة  20التونسي، وذلك تطبيقا ألحكتام القتانون عتدد 

 القات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي  من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى .ع

 

 التسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيين9) 

 تُسّجُل في حسابات خارج الموازنة :

                                                 
*
 حقوق سحب خاصة.وحدات  2ينار عربي حسابي = د 0 
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ركتتزي التونستتي لحستتاب الحكومتتة التونستتية فتتي القتتروض الرقاعيتتة الُمصتتدرة متتن قبتتل البنتتك الم -

 األسواق المالية الخارجية،

القتتروض الخارجيتتة للدولتتة الُمبرمتتة فتتي إطتتار التعتتاون االقتصتتادي الثنتتائي والتتتي يُتتديرها البنتتك  -

المركتزي التونستي لحستاب الدولتة متع توقيتع التتزام للجهتة األجنبيتة ) بنتك أجنبتي أو مؤسستة ماليتة أجنبيتة( 

 ه بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،يتعهد في

 أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والُمخّصصة لدعم ميزانية الدولة، -

 

القروض الخارجية المبرمة متن قبتل البنتك المركتزي التونستي والُمحالتة إلتى الوستطاء المقبتولين  -

 التونسيين.

بتتة عتتن القتتروض المتتذكورة أعتاله تعهّتتدات توقيتتع وذلتتك تطبيقتتا للمبتتد  المحاستتبي وتعتبتُر االلتزامتتات المترت

عأفضلية الجتوهر علتى الشتكلع، علمتا وأّن االلتزامتات الماليتة للبنتك المركتزي المترتبتة عتن هتذه القتروض 

وكتذلك يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة 

 كل األعباء المالية المترتبة عنها.

 

  التداول النقدي 10)

والقطتع النقديتة داختل التبالد  قإلصتدار األورايتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة االمتياز الحصري 

 .التونسية

بتتين الفتتارق  بخصتتوم موازنتتة البنتتك المركتتزيفتتي التتتداول والمستتجل  األوراق والقطتتع النقديتتةيمثتتل رصتتيد 

الموجتودة فتي ختزائن  األوراق والقطتع النقديتةالتتي وقتع إصتدارها و رصتيد  األوراق والقطع النقديتةرصيد 

 سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع. المركزي البنك

 

  الجباية )33

خضتتع البنتتك المركتتزي للنظتتام الجبتتائي للدولتتة والجماعتتات المحليتتة والمؤسستتات العموميتتة ذات الصتتبغة ي

 الشركات. على و هو تبعا لذلك معفى من الضريبة مه األساسي النظ 23ألحكام الفصل  طبقا ةاإلداري

 

  األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات 12)

 تعتبر أطرافا مرتبطة : 

 المحافظ،  -

 نائب المحافظ، -

   عام،الكاتب ال -

 وأعضاء مجلس اإلدارة. -

ل علتى ميزانيتة البنتك المركتزي ائب المحافظ منحة حضور تُحّمتالمحافظ ون من غيرمنح ألعضاء المجلس يُ 

 .من المحافظ باقتراممبلغها بنمر حكومي  ضبطُ يُ و

يضبط المجلس مرتبتات المحتافظ ونائتب المحتافظ والكاتتب العتام واالمتيتازات الخاصتة بهتم ويتحملهتا البنتك 

 .المركزي
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 طراف المرتبطةاأل13) 

 المالية. متاري  إقفال الحسابات و تاري  إعداد القوائلم يتّم تسجيل أي حدث جوهري بين 

 

III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 

 : رصيد الذهب  3اإليضاح 

أطنتان متن التذهب الختال   178يتضّمن هذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من التذهب وقتد بلغتت 

 :  ، تفصيلها كالتالي3102ديسمبر  20في تاري  

 

 

2136 2137  

  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب   6.782.998 323.133.357 6.784.276 356.502.031

 سبـــائك   2.020.102 233.131.122 4.132.292 354.778.647

 * في خزائن البنك     3.221.208 329.222.032 2.730.418 234.420.467

 وّظفة* مُ      0.211.191 022.388.929 1.401.874 120.358.180

 قطع تذكارية  3.110.982 0.232.282 2.651.984 1.723.384

 

 

ديستتتمبر باستتتتعمال ستتتعر اإلقفتتتال  متتتوفى شتتتهروتقتتتيّم الموجتتتودات متتتن ستتتبائك التتتذهب بستتتعر الستتتوق فتتتي 

 فتتتتتيالمّستتتتتجلة مليتتتتتون دينتتتتتار  1278بمبلتتتتتغ   الزيتتتتتادة تعكتتتتتسو .للجلستتتتتة الصتتتتتباحية لبورصتتتتتة لنتتتتتدن

  : منكل  الذهب التنثير المتزامن الرتفاع جوداتمو

 3101ديستتتمبر  متتتوفّىدوالر أمريكتتتي فتتتي  1.159,10التتتذي بلتتتغ  ة متتتن التتتذهب الختتتال يتتتوقستتتعر األ •

 متتتتوفّىدوالر أمريكتتتي فتتتتي  0.391711 إلتتتتى( دوالر أمريكتتتي للغتتتترام متتتن التتتتذهب الختتتال  37,27أو )

  (،الذهب الخال دوالر أمريكي للغرام من  20718 أو)  3102 ديسمبر

ديستتتتمبر  فتتتتي متتتتوفّى 2,3036 متتتتن انتقتتتتلإزاء التتتتدينار التتتتذي  مريكتتتتياألدوالر وستتتتعر صتتتترف التتتت• 

   .3102في موفى ديسمبر  3721211إلى  ،3101

ونظتتترا لخصوصتتتيتها، فتتتإّن القطتتتع التذكاريتتتة متتتن التتتذهب لتتتم تتتتتّم إعتتتادة تقييمهتتتا بستتتعر الستتتوق وتواصتتتل 

 .ينار للغرام الواحد من الذهب الخال د 171298221تقييمها بالسعر الرسمي : 

بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك  ،وتجتتتتدر اإلشتتتتارة إلتتتتى أنتتتته فتتتتي إطتتتتار التصتتتترف التتتتديناميكي فتتتتي احتيتتتتاطي الصتتتترف

 ،3102فتتتي ستتتنة  ،خضتتتع مختتتزون التتتذهب المتتتودع لتتتدى بنتتتك انقلتتتترا ،الموجتتتودات متتتن ستتتبائك التتتذهب

متتن تحصتتيل إيتترادات بهتتذا إلتتى عمليتتات توظيتتف لتتدى بنتتوك دوليتتة مّمتتا مّكتتن البنتتك المركتتزي التونستتي 

 .  3101سنة ألف دينار في  233مقابل  ،3102موفى في  ألف دينار  211العنوان بلغت قيمتها 

 : المساهمة في المؤسسات الدولية 2اإليضاح 

ملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعه لفائدة عدد متن المؤسستات المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جُ  مثلُ يُ 

مالت األجنبية فتي رأس لدولية بعنوان الحص  المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعُ المالية ا

مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونيتة رّخصتت للبنتك المركتزي تستجيل العمليتات المتذكورة 

لدولتة علتى . وقتد أختذت ا0919و يرجع تاري  آخر عملية أجريت فتي هتذا اإلطتار إلتى ستنة  ضمن أصوله.
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و يتعلتق األمتر  مالت األجنبيتة.ملتة المحليتة أو بتالعُ عاتقها، فيما بعد، كتل عمليتات االكتتتاب ستواء كانتت بالعُ 

 بالمؤسسات التالية :

 

 )بالدينار(

 2137* 2136* 

 793.371.2 793.371.2 المساهمة في المؤسسات الدولية

 215.408 215.408 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

 87.202 87.202 لجمعية الدولية للتنميةا

 76.808 76.808 الشركة المالية الدولية

 1.992.375 1.992.375 البنك اإلفريقي للتنمية

 ، بنسعار الصرف التاريخية.بالذهب أو بالعملة األجنبية المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة *

 

 

ذا البند من خالل تسديد الدولة التونسية للمبالغ التتي ستبق تسوية مبلغ ه وتجدر اإلشارة إلى أنّه من المطروم

دفعها في هذا اإلطار من قبل البنك، باعتبار أّن هذا األخير ليست له صفة مستاهم فتي رأس متال المؤسستات 

 المذكورة. وال تزال هذه المسنلة قيد الّدرس. 

 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 1اإليضاح 

)مليتتون دينتتار  400,6 (لتتغ المستتجل فتتي هتتذا البتتاب المب مثتتلُ يُ 
0

، المقابتتل بالتتدينار للجتتزء المكتتتتب بالعملتتة 

متن حّصتة تتونس فتي رأس متال صتندوق النقتد  )مليون وحدة من حقوق الستحب الخاصتة 121,2 ( األجنبية

 التتتدولي. و هتتتو يستتتاوي الفتتتارق بتتتين مبلتتتغ الحصتتتة الكاملتتتة لتتتتونس فتتتي رأس متتتال الصتتتندوق المتتتذكور

 0رقتتم  و موجتتودات الصتتندوق بالتتدينار فتتي حستتابه )مليتتون وحتتدة متتن حقتتوق الستتحب الخاّصتتة  545,2)

 .، باستثناء الموجودات الُمتنتية من استعمال قرض صندوق النقد الّدوليالمفتوم في دفاتر البنك المركزي

الدولية على غترار  ويدخل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر الُمكّونة لالحتياطيات

 .ملة األجنبيةموجودات العُ 

 :   كما يلي نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االحيفّصل 

 

 

2136 2137  

 بالدينار
 بحقوق السحب

 الخاصة
 بالدينار

 بحقوق السحب

 الخاصة

258.931.345 915.175.121 400.628.295 121.194.065 
مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق 

 النقـد الّدولـي

 الحصة في صـنـدوق النقـد الّدولـي 545.200.000 1.802.254.471 545.200.000 1.556.429.120

(1.422.037.478)  (498.124.085) (1.483.276.368) (448.705.935) 
 0الرصيد اإلجمالي للحساب رقم 

 لصـنـدوق النقـد الّدولـي

211.539.616 74.100.000 80.111.093 32.211.111 
قروض صـنـدوق النقـد الّدولـي في 

 0الحساب رقم 
 

 

 

                                                 
0
 .3102أفريل  21وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاري   1721310 = د.ت 0 
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 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:  3اإليضاح 

 يجمع هذا الباب :

الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوم في دفاتر صندوق النقد  -

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما  0978 قدره ما 3102ديسمبر  موفّىالدولي والذي بلغ في 

دينار مليون 19، في نفس التاري ، يعادل
0
. 

مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق النقد الدولي والخاص  -

ونية. وتبلغ هذه المساهمة بتسهيالت التقلي  من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المدي

 ماليين دينار. 873وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل  مليون 372

 

 

 )بالدينار(

2136 2137  

 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 77.273.815 76.136.315

 موجودات حقوق السحب الخاّصة 19.121.319 68.820.174

 وق السحب الخاّصةتوظيفات حق 8.322.111 7.316.141

 

 

حقوق السحب الخاصتة فتي حستاب البنتك المركتزي المفتتوم فتي دفتاتر صتندوق وتُفّصُل العمليات المسجلة ب

 : كما يلي النقد الدولي

 

 

 )وحدة حقوق سحب خاصة( 

2136 2137  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة 33.773.726 22.214.725

يلالرصيد األوّ  22.233.725  122.833.274  

(38.602.122) (22.910.111)  تسديدات ألصل الدين  )قروض صندوق النقد العربي( 

(14.347.066) (33.288.138) (عربيوال الدوليتسديدات الفوائد ) قروض صندوقي النقد    

 المكافلت المقبوضة 0.212.391 434.922

(3.429.283) (2.992.210)  العموالت المدفوعة 

صندوق النقد الدوليتونس في رأس مال  ة في حّصةالزياد - (64.675.000)  

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة شراء 20.111.111 20.000.000

 

 

 موجودات العملة األجنبية:  5اإليضاح 

 :   تتوّزع موجودات الُعملة األجنبية كما يلي

 

                                                 
0
 .3102ديسمبر  39د.ت في  27290181 = وحدة من حقوق السحب الخاصة 0 



 

 

 3102 السنوي التقرير 321

 

 

 )بالدينار(   
2136 2137  

 ة األجنبيةموجودات العُمل   32.333.335.133  13.117.866.435

 موجودات األوراق النقدية األجنبية      210.221.910 108.819.364

 الموجودات تحت الطلب       0.182.121.222 132.084.190 

 الصكوك بالعملة األجنبية      012.102 133.502

 المودعةالموجودات      2.922.322.291 4.395.393.179

 السندات     1.211.010.218 7.945.027.643

(0.121.319)  (3.129.222)  )المّدخرات(     

 األموال بالعملة األجنبية المعهود ة للتصرف بالوكالة     101.398.899 222.802.229

0.282.831)  (2.211.110)  )المّدخرات(    

    حسابات بالُعملة األجنبية مدينة لغير مقيمين     30.118.990 12.229.313

 

 

 : وجودات في موفّى السنةتركيبة الم
 

 

 بالدينار *

 

 

 

 : موجودات األوراق النقدية األجنبية

 

 مالت كما يلي :تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب العُ 

 

 

2136 2137  

ديناربال بالعملة بالدينار  بالعملة 

 موجودات األوراق النقدية األجنبية  353.176.363  364.819.108

 األورو  009.012.821 229.113.913 11.910.520 28.879.438

 الدوالر األمريكي  02.021.822 22.232.312 10.759.226  24.784.953

 الريال السعودي 22.290.120 20.329.888 33.370.892 20.495.400

 الفرنك السويسري  2.221.121 00.903.922 4.806.910 10.863.761

 عمالت أخرى  32.811.912  23.795.812
 

 

 

  دوالر أمريكي أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 

 بـ ٪
 *بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

1,3 100 2,2 14.390 11,3 526 47,1 2.550 38,1  3.020 20-03-3101 

179 81 172 3.111 0071 212 1071 3.380 2172 0.893 20-03-3102 

(33) (32.123) (63) (263) (273) 
التغيرات 

 )بالماليين(
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 : * محفظة السندات

   : التوزيع حسب فئة السندات  -

 : تتكون محفظة السندات من رقاع الخزينة و سندات الدين وتفصيلها كالتالي

 

 

 )بماليين الدنانير(                                         

 التغيرات 2136 2137 

 (123) 1.041 119 رقاع الخزينة

 (3.112) 6.904 2.822 سندات الدين

 (2.583) 7.945 5.156 المجموع

 

 

  التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات : -

 
 

 )بماليين الدنانير(

 التغيرات 2136 2137 

(3.011) 2.288 3.283 أقل أو يساوي سنة    

(202) 2.301 3.292  سنوات   1أكثر من سنة وأقل أو يساوي     

 322 322 280 سنوات 1أكثر من   

(2.583) 7.335 5.156 المجموع    

 

 

                                              :التوزيع حسب جهة اإلصدار   -

 
 

 )بماليين الدنانير(

  2137 2136 التغيّرات

 الت إقليمية وكا 099 112 (211)

 سلطات إقليمية 281 118 (033)

 سيادية 3.011 3.129 (282)

 وكاالت سيادية 231 922 (118)

 بنوك فوق القوميّة 829 0.321 (221)

 أخرى  0.220 3.031 (282)

 المجموع 5.156 7.335 (2.583)
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 )بماليين الدنانير(                              )التصنيف المركب لبلومبارغ(    : التوزيع حسب مخاطر االئتمان  

 أخرى المجموع
 بنوك فوق
 القومية

 وكاالت
 سيادية

 سيادية
 سلطات
 إقليمية

 وكاالت
 إقليمية

 

 رقاع الخزينة       

509 - - - 509 - - F2  )ترقيم ألجل قصير( 
 سندات التوظيف       

250 - 26 - 224 - - AAA 

1 - - - 1 - - 
-
AA 

4 - - - 4 - - 
+
B 

 سندات االستثمار       

1.613 453 813 122 88 34 103 AAA 

892 749 - - 32 15 96 
+
AA 

1.235 139 - 304 621 171 - AA 

562 - - - 396 166 - 
-
AA 

184 - - - 184 - - 
+
BBB 

10 - - - 10 - - BBB 

36 - - - 96 - - 
+
B 

 المجموع 199 386 2.165 426 839 1.341 5.356
 

 

 : * الــــودائـــــع

 

 

 )بماليين الدنانير(                                                                       : التوزيع حسب الطرف المقابل  -

2136 2137  

 بنوك  تجاريـة 2.112 3.835

 بنوك فوق القومـيـة 211 548

 بنوك مـركـزية 12 12

 لمجموعا 3.373 4.395
 

 

 

 

 )بماليين الدنانير(       التوزيع حسب الموقع الجغرافي   -

2136 2137  

 أوروبا 3.928 2.156

 اليابان  311 470

 بلدان عربية 232 1.045

 الواليات المتحدة األمريكية 12 12

 هونغ كونغ 222 -

 بلدان أخرى 102 712

 المجموع 3.373 4.395
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 )بماليين الدنانير(                       :                              بنكية حسب مخاطر االئتمانتوزيع الودائع ال -

  2137 2136 التغيرات

 الترقيم   

(291)   Aaa أو ما يماثلها  113 892 

(120)  120 - Aa2 

22 0.311 0.328 Aa3 

100 883 0.292 A1 

213 32 229 A2 

(023)  280 129 A3 

120 23 102 NR 

 المجموع 3.373 3.135 573
 

 

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  6اإليضاح 

يُسّجُل تحت هذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدية لضّ  السيولة للبنوك. وقد بلغ هذا القائم 

 أي بزيادة ،2016 سنة مليون دينار في 5.490م بــ مقابل قائ 2017ديسمبر موفّى ن دينار في وملي 8.484

يتوزع هذا القائم كما  مليون دينار، مما يعكس ارتفاع حاجة الجهاز المصرفي للسيولة.  2.994بــ  ملحوظة

 : يلي

 مليون دينار، 2.111قائم ض  للسيولة عن طريق طلبات العروض لمدة سبعة أيام بمبلغ  •

 مليون دينار. 0.282ساعة بمبلغ  32وقائم تسهيالت القرض لمدة  •

 ،وتجدر اإلشارة إلى أّن إعادة تمويل البنوك تتّم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية

مليون دينار، في موفّى  4.115,2مليون دينار و  4.155,6 ،التوالي ىوقد بلغ مجموع كّل منهما عل

 .3102ديسمبر 

تّم ضمانه من قبل الدولة في حدود مبلغ  3102ن قائم التدخل في موفّى ديسمبر وجدير بالذكر أّن جزءا م

 . 3108جانفي  01مليون دينار. وقد تسلّم البنك المركزي التونسي هذا الضمان في تاري   330

 

 

 )بالدينار(  

2016 2137  

 ة النقديةتسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياس  8.383.000.000 5.490.000.000

 

  أيام 2ضّ  للسيولة عن طريق طلبات العروض لمدة       2.110.000.000 5.490.000.000

 ساعة  32تسهيالت قروض لمدة       0.282.111.111 -

 

 

هتتة احتياجتتات البنتتوك متتن الستتيولة، أنجتتز البنتتك جاوإلتتى أنتته بهتتدف م تجتتدر اإلشتتارة فتتي هتتذا الستتياق، كمتتا

قتتام  ، بتنجلي شتهر واحتد وثالثتة أشتهر،مقايضتة صتترفة عمليت 03، 3102ستنة المركتزي التونستي، ختالل 

متع تحصتيل إيترادات،  ،3101فتي ستنة مليتون دينتار  1.123ن دينتار مقابتل ييتمال 1.322 بواستطتها بضت 

 .3101مليون دينار في سنة  31مليون دينار مقابل  31,8بعنوان الفوارق اإليجابية، بمبلغ 
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 ة في إطار عمليات السوق المفتوحةسندات مشترا:  7اإليضاح 

يتكّون هذا البند من محفظة السندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشتمل حاليا 

 على رقاع خزينة قابلة للتنظير. 

بعمليات شراء بات  3102قام البنك المركزي في سنة  بغرض تلبية حاجيات الجهاز المصرفي من السيولة،

مليون دينار في سنة   981,5وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى ،ع الخزينة في إطار السوق المفتوحةلرقا

 .3101مليون دينار في سنة  804,1مقابل  3102

خروج رقاع خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل  3102شهد هذا البند خالل سنة  ،وفي جانب آخر

 مليون دينار. 186,8استحقاقها خالل شهر جويلية بمبلغ صاف قدره 

وتجدر اإلشارة إلى أنّه تم اعتماد منحنى سعر الفائدة على اإلصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي 

في محفظة رقاع الخزينة ، كمؤشر مرجعي لتقييم 3102ديسمبر  30تّم إطالقه بصفة رسمية في تاري  

 . 3102تاري  إقفال حسابات السنة المالية 

والمشتراة بصفة باتة في إطار  ، تتكّون محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير، 2017ديسمبر  موفّىوفي 

 : عمليات السوق المفتوحة،  من الخطوط التالية

 

 

  )ار بالدين  (                                                                                                                    

2136 2137  

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 981.528.721 804.079.910

 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 986.544.233 804.097.358

 ( 3102 جويلية٪ )1721   رقاع خزينة قابلة للتنظير  - 186.755.913

 2018) ٪    )جانفي172   لة للتنظير رقاع خزينة قاب 117.897.142       103.799.784

 (3108 كتوبر٪       )أ171    رقاع خزينة قابلة للتنظير  681.934 174 170.028.190

 (3109)مارس ٪       171    رقاع خزينة قابلة للتنظير  161.510.973 80.720.086

 (3131)فيفري      ٪  171    رقاع خزينة قابلة للتنظير  179.347.511       176.157.756

 (3131 كتوبر٪       )أ171    رقاع خزينة قابلة للتنظير  202.368.699 86.635.629

 (3130 جانفي٪       )1721    رقاع خزينة قابلة للتنظير  150.737.975 -

 )المّدخرات) (5.015.512) (17.448)

 

 

 

دينار لو واصل البنك اعتماد منحنى سعر  نالييم 2و تجدر اإلشارة إلى أن مبلغ المدخرات كان سيكون 

 .3101، مثلما كان الشنن في سنة محفظة رقاع الخزينةالفائدة لهيئة السوق المالية كمرجع لتقييم 
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 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:  8اإليضاح 

لمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في يُسّجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار ل

 0922لسنة  20رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 

 هاتين المؤسستين الماليتين.مع ، الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي 0922ديسمبر  2المؤر  في 

مليون  545,2تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق :  صندوق النقد الدولي -

 للصندوق  0مليون مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم  424وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها 

شرة يجدر التذكير أنه، في إطار المراجعة العامة الرابعة عو مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل.  121,2و

مليون وحدة من حقوق  31872، ارتفاعا بمبلغ 3101 للحص ، سجلت حصة تونس في سنة

 الخاصة.  السحب

مليون  097321: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  صندوق النقد العربي -

 : دينار عربي حسابي، منها

  للتحويل يين مكتتبة بعمالت قابلة مال 179)ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا  2 •

المفتوم بالدينار في دفاتر البنك  منزل في حساب الصندوقمليون مكتتب بالعملة المحلية و 170و

  (،المركزي

ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق   1781 •

اضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق ، الق3111لسنة  2قرار مجلس المحافظين رقم 

التحويل من رصيد االحتياطي العام وتوزيع حص  جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها في 

 ،رأس مال الصندوق

ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتاب في رفع رأس مال الصندوق  17231 •

. ونصف المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق 3102لسنة  2س المحافظين رقم في إطار تطبيق قرار مجل

التحويل من رصيد االحتياطي العام والنصف اآلخر يُحّرر نقدا على مّدة خمس سنوات بداية من غّرة أفريل 

 3102و 3101و  3101و  3102أقساط تباعا في كل من سنوات  2. وقد تم في هذا اإلطار تحرير 3102

دينار عربي  3.121.111أي بمبلغ جملي قدره  ،دينار عربي حسابي للقسط الواحد 642.500 بمبلغ

 وحدة حقوق سحب خاصة. 2.201.111أي ما يعادل  ،حسابي

 وتجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

حسابيهما المفتوحين في  في ين الصندوقين و المنزلةالمكتتبة بالدينار في رأس مال هذ  تخضع الحصو

إزاء الدينار كيفما يضبطه  ةالسحب الخاص وقسعر حق دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب

 صندوق النقد الدولي.
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 محفظة المساهمات :  9اإليضاح 

رة من مسااهما  البناا المريااي التو ساي فاي رل  ماا  حرّ يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المُ 

 المؤسسا  التالية:

 

 

 المؤسسة
13-31-1132 

 الرصيد بالعملة

13-31-1132 

 الرصيد بالعملة

13-31-1132
*

 

 بالدينار

13-31-1132* 

 بالدينار

نسبة 

 المساهمة

 ٪بـ 

 بنا تو س الخارجي  

  ) المدخرا (

 5510,5812 لورو  05,175520951 لورو  05,175520951

(755185111) 

8511,5544 

(258215111) 

592,8 

  0,007 025,27 055472 لورو  5.330 لورو  5.330 شرية "سويفت"  

البنا اإلفريقي 

 لالستيراد والتصدير 

0151115111  

 دوالر لمريكي

0151115111  

 دوالر لمريكي

2855855511 2751745111 2945 

البنا المغاربي 

لالستثمار والتجارة 

 الخارجية 

255115111  

 دوالر لمريكي

255115111 

 دوالر لمريكي 

450745725 5525,5111 49442 

تمويل التجارة  بر امج

 البينية العربية 

251455111  

 دوالر لمريكي

251455111  

 دوالر لمريكي

551415484 852545,78 0,272  

الشرية المصرفية 

المشترية للمقاصة 

 اإللكترو ية 

0155111  

 دينار تو سي

0155111  

 دينار تو سي

105.000  105.000        3 

  1211.51.11 1613121.21 المجموع

 

 

 

 

بناا إلا  ا خفاان  سابة مسااهمة البناا المريااي التو ساي فاي رل  ماا   ،وتجدر اإلشارة، في هاذا الصادد

و ذلااا  ااارا لعااد   2102فااي ساانة  ٪597 إلاا  2104فااي ساانة  ٪9,7التااي تراجعاات ماان  تااو س الخااارجي

هاا فاي شا ر ايتتاب البنا المرياي التو سي في عملية الايادة في رل  ماا  هاتاا المؤسساة والتاي تاّر إقرار

 21025ماي من سنة 

 

                                                 
*
 :  2102 ديسمبر ,2حسب لسعار الصرف السائدة في  

 د5  29,771 = لورو  0 

 د5  2985855 = دوالر لمريكي 0 
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 مدينون مختلفون:  31اإليضاح 

 يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة ليعوان والُممّولة من احتياطي الصندوق االجتماعي

 (.3101 مليون دينار في سنة 2271قابل مليون دينار م 2272) ليعوان التسبقات المختلفة الممنوحة وكذلك

 (أصول)حسابات انتظار و للتسوية :  12اإليضاح 

 الحسابات المدينة المختلفة األخرى، وتفصيله كاآلتي :  اإليرادات الُمستحقة وباألساس يتضّمن هذا البند 

 
 

 )بالدينار(

2136 2137  

 ) أصول (حسابات انتظار و للتسوية  85.347.284 71.386.032

 إيرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسبّقا 82.768.658 64.958.762

 ذهب ُمخص  للبيع لحرفيي المصوغ 924.959 4.585.955

 حسابات مدينة مختلفة أخرى 1.653.667 1.841.315

 

 

 األوراق والقطع النقدية في التداول:  31اإليضاح 

 ، لتبلتتتغ ٪01مليتتتون دينتتتار أو بنستتتبة  0.12372اول ارتفاعتتتا بتتتـ ستتتجلت األوراق والقطتتتع النقديتتتة فتتتي التتتتد

 ، وتفصيلها كاآلتي :3101مليون دينار في سنة  01.09871  مليون دينار مقابل 00.220

 

 
 

 )بالدينار(

2136 2137  

 األوراق والقطع النقدية في التداول  33.713.131.386 10.198.639.814

 األوراق النقدية     00.288.998.111 9.870.733.200

 القطع النقدية     223.101.280 327.906.614

 

 

 : كاآلتيحسب الفئة  األوراق والقطع النقدية في التداول وتُفّصل
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 )بالدينار(

2136 2137   

 أوراق نقدية في التداول  11.388.998.605 9.870.733.200

 دينارا 11 3.240.839.650 3.307.803.450

 دينارا 21 10.057.800 10.978.680

 دينارا  31 4.564.633.540 4.277.232.900

 دنانير 01 3.480.994.440 2.228.837.230

 دنانير 1 92.473.175 45.880.940

 قطع نقدية في التداول  342.015.381 327.906.614

 دنانير 5 89.440.360  88.981.900

 دينار 3 16.639.938 14.583.680

 دينار  0 135.851.965 128.823.243

 مليم  111 44.417.192 41.550.443

 مليم 311 6.134.411 4.677.080

 مليم 011 28.997.306 28.829.442

 مليما  11 8.120.275 8.055.618

 مليما  31 7.677.957 7.669.692

 مليمات  01 2.400.366 2.400.029

 مليمات   1 2.202.340 2.202.277

 مليم  3 73.033 73.002

 مليم  0 11.328 11.318
 

 
 

 

  الحساب المركزي للحكومة:  14اإليضاح 

بالتدينار التونستي و التذي يحتتوي علتى  يُسّجُل تحتت هتذا البنتد الرصتيد التدائن للحستابات بالعملتة األجنبيتة أو

و يدخل ضتمن هتذه  للسيولة.الموارد المتوفرة لدى الخزينة و المخول لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية 

 المتضتمن الختاص بتاألوروو الحستاب  (مليون دينتار 466,1 (الحساب الجاري للخزينة الفئة من الحسابات 

البنتتوك المحليتتة  قبتتل مجموعتتة متتن متتنالمستتند للحكومتتة التونستتية  عالقتترض المجّمتت للمتتوارد المتنتيتتة متتن

 مليون دينار(. 733,5والمخّص  لدعم ميزانية الدولة )

 
 

 ))بالدينار 

2136 2137   

  الحساب المركزي للحكومة  1.236.005.217  645.701.492

 الحساب الجاري للخزينة     466.113.302 209.255.492

436.446.000 - 
    مليون أورو 081بمبلغ  قرض البنك اإلفريقي للتنمية   

 المدمجة برنامج دعم التنمية الجهوية   

 مليون أورو  311لمجمع من البنوك المحلية بمبلغ قرض الا    733.450.000 -

 حسابات أخرى   21.220.901 -
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  حكومةللالحسابات الخاصة :  35اإليضاح 

يتضمن هذا البند الحستابات بالعملتة األجنبيتة أو بالتدينار التونستي التتي ال يمكتن استتعمال أرصتدتها متن قبتل 

حستابات الحكومتة الخاصتة المحتررة بالعملتة لة. وتشتمل أساسا علتى الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيو

األجنبية و المتضّمنة ليموال المتنتية متن الستحوبات متن القتروض و الهبتات الخارجيتة الممنوحتة للدولتة أو 

، رصتيد حستابات )مليتون دينتار 1.089,4 (والمخّصصة لمشاريع معيّنة  لمؤسسات عمومية بضمان الدولة

مليتتون  63,4 (، رصتتيد الحستتابات المختلفتتة للحكومتتة ) مليتتون دينتتار 119,2 (عنونتتة بالتتدينار القتتروض المُ 

كذلك أرصدة الحستابات المتعلقتة بمختلتف الصتناديق التتي يمستكها البنتك المركتزي لحستاب الدولتة و  )دينار

و الحتترف    كصتندوق التطتوير والالمركزيتة الصتتناعية والصتندوق التوطني للنهتتوض بالصتناعات التقليديتة

       الصغرى.

 

 )بالدينار  (       

2136 2137   

 حسابات الخاصة للحكومةال  1.298.385.615 1.036.572.062

 الحسابات الخاصة للحكومة بالُعملة األجنبية    1.089.385.568 878.292.346

 حسابات القروض -الحكومة التونسية     119.163.144 101.279.973

 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية     63.372.883 45.949.810

 منها :     

 اآللية الظرفية لمساندة المؤسسات    21.253.212 44.767.622

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول    40.937.483 -

 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية    15.416.563 1.808.356

5.146.739 6.240.190 
 حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   

 التقليدية و الحرف الّصغرى   

 حساب الهبات -الحكومة التونسية     4.807.267 4.094.838

   

 

 

 ل الحسابات الخاصة بالعملة األجنبية كالتالي : تفصّ 

 

 

2136 2137  

 بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 األجنبيةبالعملة  الحسابات الخاصة  568.385.089.1  346.292.878

 األورو  325.789.117 955.800.110 309.680.116 750.881.377

 الدوالر األمريكي  13.884.981  34.081.380 18.478.893 42.567.979

 اليان الياباني 4.067.478.562 88.593.140 4.225.712.620 83.347.322

 عمالت أخرى  10.910.938  1.495.668

 

 

الصتندوق و  صتندوق التطتوير والالمركزيتة الصتناعيةتمثلت تدفقات متوارد واستتعماالت  وفي جانب آخر،

 : ، المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما يليبالصناعات التقليدية والحرف الّصغرى الوطني للنهوض



 

 

 3102 السنوي التقرير 312

 

 

 )بالدينار(
حسابات الصندوق الوطني للنهوض 

غرىبالصناعات التقليدية والحرف الص  

حسابات صندوق التطوير والالمركزية 

 الصناعية

 

2136 2137 2136 2137 

 الرصيد األولي 1.808.356 4.165.517 5.146.739 4.895.456

 الموارد 53.267.196 50.236.559 20.731.451 22.902.283

 اعتمادات الميزانية  49.000.000 47.000.000 8.000.000 12.000.000

 استخالصات 4.267.196 3.236.559 12.731.451 10.902.283

 االستعماالت  39.658.989 52.593.720 19.638.000 22.651.000

 الرصيد النهائي  15.416.563 1.808.356 6.240.190 5.146.739

 

 

 التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  16اإليضاح 

فتي تتدّخل البنتك المركتزي التونستي فتي الستوق النقديتة المتصتاص الستيولة.  تُسّجُل تحت هتذا البنتد عمليتات

 ، لم يتم تسجيل أي قائم بهذا العنوان. 3102موفى ديسمبر 

 مخصصات حقوق السحب الخاصة:  17اإليضاح 

يمثل هتذا البنتد، المقابتل لمجمتوع مبتالغ حقتوق الستحب الخاصتة التتي ُمنحتت لتتونس متن قبتل صتندوق النقتد 

      .باعتبارها بلدا عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية الدولي

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 32378 بلغ مجموع المخّصصاتو
0
. 3102ديستمبر نهايتة شتهر في 

وبما أّن البنك المركزي مطالب بإرجتاع هتذا المبلتغ للصتندوق إذا متا قترر هتذا األخيتر إلغتاء حقتوق الستحب 

 ات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.صالخاصة، فإن المخصّ 

 
 

   ) بلالف الوحدات من حقوق السحب الخاصة (  

2136 2137   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة  272.776  272.776

                                                              0921مخّصصات / جانفي   5.880  5.880

 0920مخّصصات / جانفي   3.745  3.745

 0923مخّصصات / جانفي   5.088  5.088

 0929مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

  0981مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

  0980مخّصصات / جانفي   6.426  6.426

 3119مخّصصات / أوت    212.385  212.385

 3119رمخّصصات / سبتمب 26.148 26.148

 

 

                                                 
1
 3102ديسمبر 29د.ت في  3,491086وحدة من حقوق السحب الخاصة =  0 -  
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   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 18اإليضاح 

هذا البند أرصتدة الحستابات المفتوحتة بالتدينار باستم المنظمتات األجنبيتة، و منهتا بالخصتوص صتندوق  مثلُ يُ 

ى أن و تجتتدر اإلشتتارة إلتت النقتتد التتدولي و البنتتك العتتالمي و البنتتك اإلفريقتتي للتنميتتة وصتتندوق النقتتد العربتتي.

وهتي  متن أهتّم مكونتات هتذا البنتد، تعتبتر المفتوحتة فتي دفتاتر البنتك المركتزي صندوق النقد الدوليحسابات 

 : لة كاآلتيفصّ مُ 

 

 

   )بالدينار  (  

2136 2137   

 صندوق النقد الدوليحسابات  1.483.292.852 1.422.065.034

 3ب رقم الحسا -صندوق النقد الدولي  1.483.276.368 1.422.037.478

 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق    1.401.626.176 1.210.497.862

 سحوبات من قروض صندوق النقد الدولي*    81.650.192 211.539.616

 2الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي 16.484                    27.556

 .بة على القرض االئتماني والمخّصصة لدعم ميزان المدفوعاتليموال المسحو * يتعلق األمر بالمقابل بالدينار

 

 

كما تجدر اإلشارة إلى أّن حستاب الستندات المفتتوم فتي دفتاتر البنتك المركتزي التونستي باستم صتندوق النقتد 

، ُمدرج ضمن جدول التعهتدات 2017ماليين دينار في نهاية شهر ديسمبر  3.903,8الدولي والبالغ رصيده 

علتى مستتوى البنتد الفرعتي عقتروض خارجيتة أخترىع. ويتعلتق الرصتيد المتذكور بالمقابتل  خارج الموازنة

عليهمتتا فتتي إطتتار القتترض االئتمتتاني وآليتتة التستتهيالت  لصتتندوق النقتتد التتدولي المتحصتت يبالتتدينار لقرضتت

 الموسعة للقرض والمخّصصين لدعم ميزانية الدولة.

 لوسطاء المقبولينالتزامات بالُعملة األجنبية تجاه ا: 19اإليضاح 

، متن )ن دينتارييتمال (2.410,7يتضمن هذا البند موجودات العملة األجنبية تحت الطلب للوستطاء المقبتولين 

، متن جهتة )مليتون دينتار  751,1 (ملة األجنبية جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعُ 

 أخرى.

 :  تفّصُل هذه االلتزامات كما يلي
 

 

2136 2137  

 بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

595.911.022.2  298.773.161.3  
األجنبية تجاه  ةالتزامات بالعمل

 الوسطاء المقبولين

 األورو  633.419.957  1.858.327.471 562.598.142 1.364.131.715

 الدوالر األمريكي  426.133.094 1.045.964.986 172.936.836 398.377.295

 الفرنك السويسري  39.555.183 99.276.193 38.464.239 86.930.333

 الجنيه األسترليني  19.434.744 64.234.745 23.639.322 66.849.638

 الريال السعودي 35.285.940 23.094.824 15.402.578      9.459.802

 عمالت أخرى  70.875.079  97.162.812
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 بالعملة األجنبية حسابات غير مقيمين:  20اإليضاح 

ملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنتوك أو للحسابات المفتوحة بالعُ  ةالدائن األرصدةهذا البند  لُ سجّ يُ 

 . مؤسسات غير مقيمة

 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية 21اإليضاح 

تزامتات البنتك المركتزي التونستي بالُعملتة األجنبيتة لمبالغ الفي هذا البند المقابل بالدينار  لُ سجّ المبلغ المُ  مثلُ يُ 

 ألجل بعنوان اقتراضات أو ودائع من الخارج، وتفصيله كالتالي:

لتتدى البنتتك  متتن قبتل بنتتك الجزائتر المتودعمبلتتغ تُمثّتُل ال )مليتون دينتتار 122,7 ( مليتون دوالر أمريكتتي 11 •

 ،3100أفريل  38بتاري  بمقتضى االتفاقية الُمبرمة معه في الغرض  المركزي التونسي

 ، مليتون دوالر لكتل واحتد 011بقيمتة  غتينمبلتمثّتُل ال )مليتون دينتار 490,9 ( مليون دوالر أمريكي 311 •

فتي الغترض  تينالُمبترم تينبمقتضتى االتفتاقي لتدى البنتك المركتزي التونستي من قبتل بنتك الجزائترالمودعين 

 ،على التوالي 3101مارس  02و  2014ماي  04 يبتاريخ

تُمثّتُل القتائم المتبقتي متن قترض تستهيالت  )مليتون دينتار  37,7 (ماليين وحدة حقوق سحب خاصة  10,8 •

 .  3102 اإلصالم الهيكلي الخامس المتحصل عليه من صندوق النقد العربي خالل سنة

يتتون مل 111تستتديد الوديعتتة القطريتتة بمبلتتغ  3102وتجتتدر اإلشتتارة فتتي هتتذا الصتتدد، إلتتى أنتته تتتّم ختتالل ستتنة 

وكتتذلك القتترض  المتحصتتل عليتته متتن صتتندوق النقتتد العربتتي فتتي إطتتار  )مليتتون دينتتار 1.133,7 (دوالر 

 .مليون دينار( 2378( ماليين وحدة حقوق سحب خاصة 9,6اإلصالم الهيكلي الرابع بمبلغ قدره  تسهيالت

 قيم قيد االستخالص:  22اإليضاح 

دائنة الصافية لحسابات استخالص القيم بما فيها، بالخصتوص، يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية ال

لفائدة الخزينة والتحويالت المنذون بها من قبل مصتالح البنتك والتتي تمتّر عبتر المقاّصتة  والسنداتالصكوك 

 اإللكترونية.

 فوارق التحويل وإعادة التقييم:  21اإليضاح 

 : يتضمن هذا البند

مليون دينتار  2.768,7 بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالُعملة األجنبية  بمبلغفائم القيمة الصافي المتراكم  •

 ،2016مليون دينار متنتية من سنة 2.074,8 منها 

إعتتادة التقيتتيم بستتعر الستتوق للموجتتودات متتن ستتبائك التتذهب بمبلتتغ المتتتراكم بعنتتوان فتتائم القيمتتة الصتتافي  •

 ،2016ية من سنة متنت مليون دينار 348,5 امليون دينار منه 416,5

فتتائم القيمتتة الصتتافي المتتتراكم بعنتتوان إعتتادة تقيتتيم العمليتتات متتع صتتندوق النقتتد التتدولي و صتتندوق النقتتد  •

 .2016متنتية من سنة  مليون دينار 57,6 امليون دينار منه 95,4في حدود  العربي

 دائنون مختلفون: 23اإليضاح 

المدخرات المخصصة بعنوان منحة و ،ألعوان البنكيتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع 

األداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ الخروج في التقاعد واإلجازات خالصة األجر، و

 مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع ومبالغ الُعقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية.
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   )بالدينار  ( 
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 دائنون مختلفون 131.601.895 88.348.142

 حسابات إيداع األموال ) حسابات األعوان، حساب الودادية ...( 18.392.069 16.443.799

 لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  11.539.008 10.881.541

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر 6.346.968 5.655.530

1.429.815 2.757.687 
وضرائب  لخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافةا

 وأداءات أخرى لفائدة الدولة

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  1.690.893 1.372.357

 دائنون مختلفون آخرون  90.875.270 52.565.100

 منها : عقل توقيفية   34.903.135 39.950.059

          الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات          53.989.077 10.445.864

 

 

  (خصوم)حسابات انتظار وللتسوية :  25اإليضاح 

المدخرات و يضّم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

      .األعباء للدفعوواألعباء  للمخاطر

 

 

 نار()بالدي

2136 2137   

 )خصوم  (حسابات انتظار وللتسوية  435.142.800 372.934.491

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 400.628.295 345.931.258

 أعباء الموظفين للدفع  15.041.486 12.533.777

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 10.906.859 8.790.230

 مصاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي 2.058.028 2.184.448

 ُعمالت أجنبية في انتظار التسوية 1.429.151 726.375

594.781 13.817.110 
 مدخرات المخاطر واألعباء

 

 *  حسابات انتظار وللتسوية أخرى 1.261.871 2.173.622

 . 3102بية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة وقعت إعادة تصنيف بعم األرقام المتعلقة بالسنة المحاس* 
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 األموال الذاتية : 26 اإليضاح

ماليين دينار في نهاية  530,4، ما قدره 3102بلغت األموال الذاتية قبل تخصي  نتيجة السنة الُمحاسبية 

مليون دينار أو  164,7 تفاع بـ، أي بار2016مليون دينار في سنة 365,7 ُمقابل  2017شهر ديسمبر 

  : لة كاآلتيفصّ وهي مُ  ،٪21بنسبة 

 
 

 

 

 )بالدينار)
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 رأس المال 6.000.000 6.000.000

 االحتياطيات 138.311.580 137.888.876

 االحتياطي القانوني 3.000.000 3.000.000

 االحتياطي الخاص 102.794.668 102.794.668

 احتياطي الصندوق االجتماعي 32.516.912 32.094.208

 أموال ذاتية أخرى 160.763 94.920

 النتائج المؤجلة 90.552 -

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 144.562.895 143.983.796

 نتيجة السنة المحاسبية 381.813.812 221.690.552

 اتية قبل التخصيصمجموع األموال الذ 511.165.758 365.674.348

 

 

علتتى توزيتتع نتيجتتة الستتنة  3102غتترة متتارس وكتتان مجلتتس إدارة البنتتك قتتد صتتادق ختتالل اجتماعتته بتتتاري  

 : كما يلي 3101 المحاسبية

 
 

 )بالدينار)

 

 

 

 : فيما يلي 3102 ديسمبر 20المقفلة في  ل الذاتية المسجلة في السنة المحاسبيةوتمثلت تحركات األموا

  

 221.690.552 نتيجة السنة المحاسبية

 91.113  النتائج المؤجلة

 330.111.111 القسط الراجع للدولة
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 )بالدينار)

 البيانات
 الرصيد في 

13/32/2136 

 النتائج 

 المؤجلة

 توزيع

 النتيجة 

 احتياطي

 الصندوق  

 االجتماعي

 أموال

 ذاتية  

 أخرى

 نتيجة

  ةالسن 

 المحاسبية

 في  الرصيد

13/32/2137 

 رأس المال
6.000.000 - - - - - 6.000.000 

 االحتياطي

 القانوني
3.000.000 - - - - - 3.000.000 

 االحتياطي

 الخاص
102.794.668 - - - - - 102.794.668 

 احتياطي 

 الصندوق 

 االجتماعي

32.094.208 - - 233.212 - - 23.101.903 

 أموال ذاتية 

 أخرى
94.920 - - - 11.822 - 011.212 

 النتائج 

 لةالمؤج
- - 91.113 - - - 91.113 

 نتيجة السنة

 المحاسبية
221.690.552 - (330.191.113) - - 281.813.812 281.813.812 

 مجموع 

 األموال

 الذاتية 

365.674.348 - (223.600.000) 322.713 65.831 185.812.861 511.165.758 

 

 

 : فكانت كاآلتي 3102مبر ديسموفى أما موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في 

 

 

 )بالدينار)

الرصيد في            

13/32/2137 

 الرصيد في الموارد االستعماالت

13-32-2136  
 التسمية

 التسديدات القروض

 الموارد 32.094.208 422.704 - 32.516.912

 المخصصات  25.038.126 - - 25.038.126

ى قروض طويلة األمدفوائد عل 3.820.977 125.183 - 3.946.160  

 فوائد على قروض متوسطة األمد 3.235.105 297.521 - 3.532.626

 االستعماالت (28.998.135) 9.103.198 (11.336.178) (31.231.115)

 قروض السكن (12.783.699) 1.858.391 (2.597.459) (13.504.767)

 سطة األمدقروض متو (10.144.802) 2.616.963 (2.049.372) (9.577.211)

 قروض قصيرة األمد (6.069.634) 4.627.844 (6.707.347) (8.149.137)

 الموارد المتوفرة 3.096.073 9.525.902 (11.336.178) 1.285.797

 

 

 التعهدات خارج الموازنة:  27اإليضاح 

       : يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على
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 التعهدات والضمانات المسلّمة :  

 

 : الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجيّةتعهدات 

  قروض خارجية أخرى و قروض رقاعية •

 هي التعهدات المتعلقة :

بتتالقروض الرقاعيتتة المصتتدرة متتن قبتتل البنتتك المركتتزي التونستتي لحستتاب الدولتتة التونستتية فتتي  -

 األسواق المالية األجنبية،

التعتتاون االقتصتتادي الثنتتائي، و التتتي  والقتتروض الخارجيتتة للدولتتة، الُمتحصتتل عليهتتا فتتي إطتتار -

بنتك أجنبتي أو  (يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة مع إمضائه تعهتدات للطترف األجنبتي المتتدخل 

 ،، يلتزم بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض)مؤسسة مالية

وتتعلّتق  (إلتى الوستطاء المقبتولين والقروض الخارجية الُمبرمة من قبل البنك المركزي والُمحالة  -

 .)تحديدا بالقروض الُمبرمة مع برنامج تمويل التجارة العربية البينية 

كما يتضّمن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة ليجزاء متن 

ويتعلق األمتر بتالقرض االئتمتاني  لدولة.القروض المتحّصل عليه من الصندوق و المخّصصة لدعم ميزانية ا

والقرض المتحصل عليه في إطار آلية التسهيالت الموستعة للقترض، التذي تتم بعنوانته تحويتل القستط الثتاني 

   .مليون دينار 751,4بمبلغ يساوي  3102خالل سنة 

ن دينتتار فتتي مليتتو 01.28272وتجتتدر اإلشتتارة فتتي هتتذا اإلطتتار، إلتتى أّن قتتائم القتتروض الرقاعيتتة انتقتتل متتن 

مليتون دينتار  1.03972، أي بارتفتاع قتدره 3102مليون دينتار فتي ديستمبر  31.10272إلى  3101ديسمبر 

فيفتري  فتي شتهر بونتد مليتون أورو والُمصتدر بستوق أورو 850يُعزى من جهة إلى القرض الرقاعي بمبلغ 

أفريتتل  08يكتتي بتتتاري  ، و متتن جهتتة أختترى إلتتى االكتتتتاب الختتاص القطتتري بمبلتتغ مليتتار دوالر أمر3102

3102. 

المحاستتبي ع أفضتتلية الجتتوهر علتتى  للمبتتدأتطبيقتتا  )ختتارج الموازنتتة  (وتعتبتر هتتذه التعهتتدات تعهتتدات توقيتتع 

الشكلع، علمتا و أّن االلتزامتات الماليتة للبنتك المركتزي المترتبتة عتن القتروض المشتار إليهتا أعتاله، يقابلهتا 

بستداد كتل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة و كتذلك كتل المقبتول أو الوستيط التزام مماثل من قبل الدولة 

 األعباء المالية المترتبة عنها.

 

 

 )بالدينار)  
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 قروض رقاعية  20.513.722.133 15.384.349.535

  قروض خارجية أخرى 5.250.145.855 4.174.133.639

 حصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائيُمت خارجية للدولة قروض 1.107.216.374 907.503.417

37.176.829 239.133.078 
ُمبرمة من قبل البنك المركزي وُمحالة إلى الوسطاء  قروض خارجية

 المقبولين

 لدعم ميزانية الدولة ةصندوق النقد الدولي المخّصصض وقر 3.903.796.403 3.229.453.393
 

 

 : ادة التمويلالتعهدات المسلّمة مقابل عمليات إع

هي التعهتدات المستلّمة والُمتعلقتة بعمليتات مقايضتة الصترف كنحتد أدوات السياستة النقديتة التتي شترع البنتك 

 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة. 3101المركزي في استعمالها بداية من شهر ماي 
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 ،المقابتل بالتدينار )ليتون دينتارم 1.473يمثل المبلغ المتدرج فتي هتذا البنتد ) ،2017وفي نهاية شهر ديسمبر 

حلتول أجتل للعمالت األجنبية المتوقع تسليمها للبنتوك عنتد  ،السائدة في تاري  اإلقفالصرف البتطبيق أسعار 

بتنجلي شتهر واحتد  3102خالل الثالثة أشتهر األخيترة متن ستنة  قام بها البنك مقايضة الصرف التي اتعملي

 وثالثة أشهر. 

  لمستلمةالتعهدات والضمانات ا -

 إعادة التمويل التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات  

متن المبتالغ  ،هي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات مقايضة الصرف والمتكونة، من ناحية

متن مبتالغ الفتوارق اإليجابيتة  ،مليتون دينتار( ومتن ناحيتة أخترى 0.290بالدينار لالستالم في تاري  األجتل )

 ن دينار(.ييمال 0171ية بعنوان هذه العمليات )غير الجار

 الضمانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  

هي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة 

يون دينار في نهاية مل 8.32178وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات  ،بواسطة عمليات مقايضة الصرف

ورقاع خزينة قابلة  مليون دينار 2.00173بمبلغ  وهي موّزعة إلى ديون جارية 3102شهر ديسمبر 

 مليون دينار. 2.01171بمبلغ  للتنظير

   تعهدات أخرى ُمستلمة -

المستلمة متن العارضتين فتي إطتار طلبتات العتروض المعلنتة متن قبتل البنتك هي الضمانات الوقتية والنهائية 

مليتتون  178مليتتون دينتار مقابتل  0، بلغتت قيمتتة هتذه الضتمانات 3102المركتزي. وفتي نهايتة شتتهر ديستمبر 

 .3101سنة دينار في 

  تعهدات أخرى 

هي التعهدات الُمتعلقة باألوراق النقدية التونسية واألجنبية، المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصتالح 

، بلغتت قيمتة هتذه األوراق 2017زي التونسي. وفي نهاية شهر ديستمبر الديوانية والمودعة لدى البنك المرك

 .2016مليون دينار في سنة  34,1ماليين دينار مقابل  4النقدية 

وتجدر اإلشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنتك ال تُؤختذ بعتين االعتبتار إال عنتد 

 تحقيقها.

 ليات التدخل في السوق النقديةإيرادات من عم:  28اإليضاح 

الفوائتتد المحّصتتلة بعنتتوان تتتدخل البنتتك المركتتزي فتتي الستتوق النقديتتة عتتن طريتتق  ،أساستتا ،يتضتتمن هتتذا البنتتد

 ،2017مليون دينتار فتي متوفّى ديستمبر  339,5حيث ارتفعت هذه الفوائد إلى  ،أيام 2طلبات العروض لمدة 

مّمتا يعكتس ارتفتاع حجتم الستيولة التتي تتّم ضتّخها عتن  ،2016مليتون دينتار مقارنتة بستنة   95,6أي بزيتادة

بحجتم وستطي قتدره  3102طريق طلبات العروض. و بالفعل، تدخل البنك المركتزي بهتذا العنتوان فتي ستنة 

مليتون دينتار أو  0.322، أي بزيتادة قتدرها 3101مليون دينتار فتي ستنة  5.617مليون دينار مقابل  6.890

 .٪22,7بنسبة 

المركتزي بعمليتتات شتراء بتتات لرقتاع الخزينتتة فتي إطتتار الستوق المفتوحتتة، أفترزت إيتترادات  كمتا قتام البنتتك

 مليتتون دينتتار فتتي الستتنة الستتابقة، أي بزيتتادة قتتدرها  0872مقابتتل  3102مليتتون دينتتار فتتي ستتنة   60,8بـتتـ

 .٪321مليون دينار أو بنسبة  42,4

عة والتتتي أستتفرت عتتن إيتترادات تقتتدر ستتا 32متتن ناحيتتة أختترى، لجتتنت البنتتوك إلتتى تستتهيالت القتترض لمتتدة 

 .3101ماليين دينار فقط في سنة  4,7مليون دينار مقابل  37,1بــ
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ارتفعت اإليرادات المحّصلة بعنوان الفوارق اإليجابية المتعلقة بعمليات مقايضة الصترف إلتى  ،و من جانبها

 السنة السابقة.مليون دينار في  31مقابل  2017مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  31,8

 
 

 )بالدينار)  

2136 2137   

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  474.832.989 295.565.640

 فوائد التدخل في السوق النقدية في شكل شراء على طلبات العروض     339.473.986 243.913.027

 اتةإيرادات على السندات المشتراة بصفة ب    60.759.066 18.352.727

 فوائد على تسهيالت قروض ليوم واحد    37.110.111 2.211.111

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف    31.844.823 24.969.084

 إيرادات أخرى     5.645.003 3.625.302

 منها فوائد جزائية      5.627.555   2.111.229
 

 

 لة األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعم:  23اإليضاح 

ن ييتمال 01870بالخصوص، الفوائد المحّصلة على السندات بالعملة األجنبيتة والتتي بلغتت  ،يتضمن هذا البند

 .  3102دينار في نهاية شهر ديسمبر 

 وتفصيل هذا البند كاآلتي : 

 
 

 )بالدينار)

2136 2137   

 ةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبي 138.113.363 149.160.258

 فوائد على السندات بالعملة األجنبية    108.064.643 134.314.437

 األورو    50.598.062 53.158.208

 الدوالر أمريكي    27.788.791 52.056.576

 الجنيه األسترليني    29.368.489 28.211.247

 اليان الياباني    309.301 888.406

 بالعملة األجنبية دائعالوفوائد على     22.857.595 9.861.753

 الدوالر أمريكي    20.985.834 8.925.738

  الجنيه األسترليني    1.155.537 801.378

 األورو    574.606 109.612

 عمالت أخرى    141.618 25.025

 األموال المعهودة للتصرف بالوكالة فوائد على     7.191.125 4.984.068

 الر أمريكيالدو    7.191.125 4.984.068
 
 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 11اإليضاح 

 الصتترف الصتتافية الُمحققتتتة علتتى العمليتتات بالعملتتة األجنبيتتتة ، بالخصتتوص، متتتن أربتتام نتتديتكتتون هتتذا الب

المتنتيتتة متتن الهتتامب المطبتتق علتتى  )دينتتار مليتتون 14,3) عمتتوالت الصتترف متتن و( دينتتار  ليتونم 38,9 (

            . و تفصيله كالتالي:البيع أسعار الصرف عند
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              )بالدينار  (

2136 2137   

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 68.867.667 22.161.561

 البيععند  من الهامش المطبق على أسعار الصرف المتأتية عموالت الصرف 14.318.960 10.879.398

 جاريةالأرباح الصرف على العمليات  38.890.846 -

 فوائد على موجودات العملة األجنبية تحت الطلب  4.276.188 201.826

 على األوراق األجنبية لغير المقيمين عموالت 2.472.150 3.043.505

 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية    2.904.501 2.508.703

  بية من قبل البنوكعموالت على بيع األوراق النقدية األجن 2.212.407 948.073

 للتصرف بالوكالةالمعهودة استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية  1.783.825 1.436.506

 ألموال المعهودة للتصرف بالوكالةزائد قيمة على ا 760.407 2.239.796

 استرداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية 549.296 459.357

 إيرادات أخرى 699.087 *643.396

 . 3102* وقعت إعادة تصنيف بعم األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 

 

 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:  13اإليضاح 

. و قتد ستّجلت هتذه لنقتد التدوليفتي إطتار العمليتات المنجتزة متع صتندوق ا يتعلق األمر باإليرادات المحصتلة

 مقابتل  2017ديستمبر نهايتة شتهر فتي  مليتون دينتار 2,3 بلغتت ثمليتون دينتار حيت 1,9االيرادات زيتادة بـتـ 

 : كاآلتية، وتفصيلها بقاسدينار في السنة ال مليون 0,4

 
 

              )بالدينار  (

2136 2137   

 لمؤسسات الدوليةإيرادات العمليات مع ا    2.113.116 381.675

 التنجير الموظف على مركز االحتياطي    0.901.113 253.150

 يحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولفوائد على موجودات حقوق الس    222.222 102.904

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة    21.220 25.621

 

 

 إيرادات مختلفة:  32اإليضاح 

لتتقل  المبلتغ  نتيجتة باألستاسدينار من نهاية ستنة إلتى أخترى  ليونم  0,8بـ  فاضا طفيفاانخسجل هذا البند 

        .غير مستعملة من الميزانيةالعتمادات االباقي المتعلق ب
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              )بالدينار    (

2136 2137  

 إيرادات مختلفة  4.668.178 5.455.484

 إيرادات سندات المساهمة 2.522.386  2.201.142

 مبالغ أعباء مسترجعة 820.712 767.723

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 300.870 297.480

173.500 256.181 
 إيرادات صافية من التفويت في أصول ثابتة وأربام أخرى على عناصر

 غير متواترة أو استثنائية

 ة من الميزانيةإيرادات من باقي اعتمادات غير مستعمل 240.351 1.606.331

 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 25.696 55.873

 عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 12.810 6.921

 استرداد مّدخرات على اإلجازات خالصة األجر - 85.676

 إيرادات أخرى 489.172 260.838
 

 

 نقديةأعباء عمليات التدخل في السوق ال:  11اإليضاح 

ماليتين دينتار( التتي ازدادت  (7,1يتضمن هذا البند، باألستاس، األعبتاء علتى الستندات المشتتراة بصتفة باتتة 

 نتيجتتة لتكتتوين متتّدخرات النخفتتاض قيمتتة هتتذه الستتندات بمبلتتغ  ،ماليتتين دينتتار متتن ستتنة إلتتى أختترى  5,3بتتـ

 ماليين دينار. 5

 

              )بالدينار    (

2136 2137   

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية    7.582.238 4.088.218

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة    2.182.131 0.810.211

 ليوم واحد الودائععمليات تسهيالت فوائد على     218.981 3.319.111

 أعباء أخرى    28.221 27.462

 

 

 ملة األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات بالع  : 13اإليضاح 

من نهاية سنة إلى  دينار، يونمل 17,5بـمبلغ الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  تقلصت

مليون دينار في سنة  44,3مقابل  3102مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر   26,8حيث بلغت ،أخرى

 والر أمريكي.مليون د 111و ذلك نتيجة تسديد وديعة بنك قطر الوطني بمبلغ  3101

 

 ) بالدينار(                                                                              

2136 2137   

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  26.792.399 44.335.290

 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية    5.486.989 1.756.072

 فوائد على الودائع بالعملة األجنبية    12.844.171 37.720.563

  أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل    5.253.450 2.699.496

 فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالُعملة األجنبية تحت الطلب    3.207.789 1.919.213

      سيسفوائد على قرض ناتيك    - 329.921
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 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية:  35اإليضاح 

مليون  1371) األجنبيةيتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 

 : ويفصل كاآلتي دينار(
 

 

 )بالدينار)        

2136 2137   

 العمليات بالعملة األجنبية أخرى على أعباء 576.384.76 677.517.87

 تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية 62.633.379 76.504.144

 خسائر صرف على العمليات الجارية - 744.938

 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال المعهودة للتصرف بالوكالة 3.355.601 1.783.825

 موال المعهودة للتصرف بالوكالةناق  قيمة على األ  2.577.656 4.629.672

 أعباء على السندات ذات عائد سلبي 2.392.247 352.482

 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف 2.058.491 1.058.118

  أتعاب بعنوان خدمات تفويم التصرف الخارجي في االحتياطيات 987.265 890.928

 شراء للسندات بالعملة األجنبيةفوائد على عمليات إعادة ال 814.665 -

 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 733.942 847.749

 ناق  القيمة من التفويت في سندات التوظيف 662.268 471.075

 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 110.297 138.783

 أعباء أخرى بالعملة األجنبية 58.765 95.963
 

 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 36 اإليضاح 

يتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي وصندوق 

النقد العربي و كذلك العموالت المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة. وقد سجلت هذه 

ن دينار نتيجة ارتفاع النسب المطبقة من قبل صندوق ماليي 270العموالت من سنة إلى أخرى ارتفاعا بمبلغ 

 النقد الدولي.       

 
 

 )بالدينار)

2016 2017   

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 750.018.9 834.327.5

 عموالت صندوق النقد الدولي على مخصصات حقوق السحب الخاصة 4.826.590 691.897

 روض صندوق النقد الدوليفوائد على ق 3.053.445 2.593.494

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 1.113.207 2.004.525

 أعباء أخرى 25.508 * 37.918

 . 3102* وقعت إعادة تصنيف بعم األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 
 

 

 أعباء الموظفين:  17 اإليضاح

 موفىمليون دينار في  1179 مقابل 3102 ديسمبر نهاية شهر في مليون دينار 2279بلغت أعباء الموظفين 

    وتفصيلها كالتالي :  .3101ديسمبر 
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 )بالدينار( 

2136 2137  

 أعباء الموظفين  77.908.353 66.873.558

 األجور وملحقاتها 28.533.515 25.283.273

 المنح 15.288.276 13.824.000

 أعباء اجتماعيّة 32.451.098 26.498.003

 منها جرايات التقاعد التكميلية     19.630.000 15.185.000

 مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 657.466 315.191

 أعباء التّكوين 553.498 570.091

 الّرواتب ىعلضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  424.500 383.000

 

 

 وتجدر اإلشارة إلى أّن جرايات التقاعد التكميلية تسّجل محاسبيا كنعباء عند صرفها ليعوان المتقاعدين.

 : األعباء العاّمة لالستغالل 18اإليضاح 

 مليون دينار  0171مقابل  3102ديسمبر  موفى مليون دينار في 0870بلغت األعباء العاّمة لالستغالل 

 : وتفصيلها كما يلي 3101في سنة 

 

 

 )بالدينار(

2136 2137  

 األعباء العاّمة لالستغالل  18.134.088 16.573.542

 ءات االشر 2.970.484  2.999.622

 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم 2.959.118 2.992.553

 شراء معّدات صغيرة  11.366 7.069

 خدمات خارجية 8.106.923 7.501.304

 صيانة و إصالحات  3.630.257 3.266.845

 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية  2.389.342 1.911.441

 منح التنمين 807.427 1.058.565

517.568 568.980 
 نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمركية

 المرتبطة بها

 مناولة عاّمة 27.737 44.966 

 أعباء أخرى 683.180 701.919

 أعباء مختلفة عاديّة  7.015.538 6.043.079

 داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتبأضرائب و 41.143 29.537

 

 

 مخّصصات المّدخرات للمخاطر واألعباء:  13اإليضاح 

 لتونسياالمركزي البنك  ( و وفقا لمبدأ الحذر، خّص ةعملياتيو ماليةمختلفة ) مخاطرل هتعرضبالنظر إلى 

      .مليون دينار 1272 قدرهمبلغ جملي مدخرات للمخاطر ب 3102بعنوان سنة 
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية

  2017 ديسمبر 13المختومة في 

 

 السيد رئيس مجلس إدارة

 البنك المركزي التونسي

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية

 الرأي

 

القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل  بتدقيقالتي أوكلت إلينا، قمنا  مراقبة الحسابات لمهمة تنفيذا
، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 3102ديسمبر20في على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

 .واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المحاسبية

النواحي الجوهرية، من كافة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة،  المرفقةفي رأينا، فإن القوائم المالية 
و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس  2017ديسمبر 20الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 

ا بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموم
 المركزي.

 أساس الرأي

بموجب هذه المعايير  مسؤولياتنا . إنفي البالد التونسية المعتمدة تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
تقريرنا هذا. نحن مستقلون  مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في مسؤولياتمفصلة أكثر ضمن بند 

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البالد التونسية،  البنك المركزي التونسيعن 
األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية  مسؤولياتناوقد استوفينا 

 .رأيناإلبداء وفير أساس ومالئمة لت

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية مسؤوليات

وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة  المسؤولإن مجلس اإلدارة هو 
الذي يراه  وعن نظام الرقابة الداخلي عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي

 .مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

على العمل  البنك المركزي التونسيعن تقييم قدرة  المسؤول عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس اإلدارة
ألمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن ا

 البنك المركزي التونسياالستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 

 .أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك

 إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي. إجراءات مراقبة ةمسؤولي الحوكم  على عاتق تقع

 مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت 
 ر التدقيق الذي يتضمن رأينا. ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقري

 يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن األخطاء قد تحدث نتيجة 

ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات  الحتيال أو خطأ
 .االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني والحفاظ على  كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
 :لمهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يليالشك ا



 

 

 3102 السنوي التقرير 320

 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء  إجراءاتوتنفيذ 

مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد  رأينا. إن
 .يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

 في ظل  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة
 .الظروف القائمة

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي
 .قام بها مجلس اإلدارة

 مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم  التأكد من مدى
عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية  الحصول

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك  البنك المركزي التونسيحول قدرة 
لمالية أو تعديل رأينا إذا جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم ا

كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
في أعماله كمنشأة  البنك التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 .مستمرة

 ل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم تقييم العرض العام وهيك
 .المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 التدقيق وأمور التدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  فيما المركزي بنكلل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة
ه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وج

 التي قمنا بها.

 3108 مارس 05تونس، في 

 

 مــــراقــــبـــا  الـــحـــســـابـــات                                                     

 

 قالتي وشركاؤهشركة المحاسبة مراد  مكتب سي.أم.سيشركة         
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  2137توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 

 

 

و المتعلتق بضتبط  3101أفريتل  31المتؤر  فتي  3101لستنة  21من القانون عتدد  28عمال بنحكام الفصل 

متتارس  11النظتتام األساستتي للبنتتك المركتتزي التونستتي، صتتادق مجلتتس إدارة البنتتك، ختتالل اجتماعتته بتتتاري  

 : كما يلي )بالدينار( 3102ع نتيجة السنة المحاسبية ، على توزي3108

 

 

 

 

 185.812.861     نتيجة السنة المحاسبية

 

 91.113   األربام المرحلة من السنوات السابقة 

 

 185.831.335      األرباح للتوزيع

 

 3.111.111    احتياطي الصندوق االجتماعي

 

 282.892.201     القسط الراجع للدولة
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