
 والنقدیةة التطورات االقتصادی
 والتوقعات على المدى المتوسط

 

 الدولي :  الوضع

، 2019تدھور النشاط االقتصادي لدى أھم الشركاء التجاریین لتونس في منطقة األورو في سنة  -
تبعا بالخصوص الستمرار النزاعات التجاریة ما بین الوالیات المتحدة األمریكیة والصین واإلتحاد 

 األوروبي.

 ٪ في شھر جوان). 1,3مقابل  2019٪ في شھر جویلیة 1تباطؤ التضخم في منطقة األورو ( -

 الوطني :  الوضع

٪ بحساب التغیرات ربع 0,5بنسق  2019نمّو النشاط االقتصادي في الثالثي الثاني من سنة  -
 ٪ بحساب االنزالق السنوي بأسعار السنة السابقة.1,2السنویة وبـ 

٪ في شھر جوان). 6,8٪ بعد تسجیل 6,5( 2019لتضخم خالل شھر جویلیة تواصل انفراج ا -
كما شھد التضخم األساسي "دون اعتبار المواد المؤطرة والمواد الغذائیة الطازجة" تراجعا طفیفا 

٪ في شھر جوان) على الرغم من بقائھ في مستوى 7,6بعد تسجیل  2019٪ في شھر جویلیة 7,3(
 مرتفع. 

 . 2019٪ في المعدل على مجمل سنة 6,9إلى ارتفاع التضخم بـ تشیر التوقعات  -

نتیجة باألساس الرتفاع  2019) في شھر جوان 3تسارع طفیف لنسق نمو الكتلة النقدیة (ن -
 .  صافي المستحقات على الدولة

 السیاحیة ومداخیل الشغل. العائداتاستمرار العجز الجاري في مستوى عال بالرغم من تحسن  -

بفضل ازدیاد عملیات بیع العملة  2019اض حاجیات البنوك من السیولة في شھر جویلیة انخف -
 األجنبیة من قبل البنوك إلى البنك المركزي. 

أیام في مستوى  7المحافظة على نسبة الفائدة الرئیسیة ونسبة الفائدة على طلب العروض لمدة  -
 الثالث على التوالي. وذلك للشھر 2019٪ تباعا، في شھر جویلیة 7,75٪ و7,83

 تقنیة تحالیل:  الدینار صرف سعر تطور:  تركیز محور
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I- الدولي  الظرف االقتصادي 

I-1 النشاط االقتصادي . 

واصل النشاط االقتصادي خالل المدة األخیرة 
تباطؤه نتیجة استمرار التوترات التجاریة 

تفاقم النزاع  وذلك بالتوازي معوالجیوسیاسیة 
 الصین والذي من شأنھبین الوالیات المتحدة و

الترقب تجاه وحالة التحول إلى حرب عمالت 
البریكسیت وتجدد التوتر بین بروكسال وروما 

 ة الخلیج العربي. أزم عنفضال 

راجع صندوق النقد الدولي توقعاتھ فقد  بالفعل،
 1نحو االنخفاض 2019سنة لللنمو االقتصادي 

٪ في سنة 3,6+بعد تسجیل ٪ 3,2لتبلغ +
 تتسم ھذهو. 2017٪ في سنة 3,8و+ 2018

للنشاط في أھم  بتباطؤ شبھ معّممالمراجعة 
ة وخاصة صاعدالمتقدمة والاالقتصادیات 

٪ 2,9+بعد تسجیل ٪ 2,6الوالیات المتحدة (+
٪ 1,3) ومنطقة األورو (+2018في سنة 
) والمملكة 2018٪ في سنة 1,9مقابل +

٪ في سنة 1,4+مقابل ٪ 1,3المتحدة (+
٪ في 6,6+مقابل ٪ 6,2) والصین (+2018

 .)1جدول عدد ال(راجع ) 2018سنة 

 إجماليب المتعلقة األخیرةتوقعات التؤكد و
للربع الثاني من سنة  بالنسبةالناتج المحلي 

كل من عرفت  ، حیثھذا التباطؤ 2019
الوالیات المتحدة والیابان ومنطقة األورو 

٪ 0,4٪ و0,5بلغ یضعفا في نمو نشاطھا ل
ربع ٪ على التوالي بحساب التغیرات 0,2و
٪ في الربع 0,4٪ و0,7٪ و0,8سنویة مقابل ال

من جانب آخر، دخل و. 2019األول من سنة 
٪ 0,2-لیبلغ  اسالب مجاالالنمو البریطاني 

٪ 0,5سنویة (مقابل +البحساب التغیرات ربع 
                                                           

 –المصدر : التوقعات االقتصادیة العالمیة لصندوق النقد الدولي  1
 . 2019جویلیة 

یتم السابق) وھو أول تراجع  الثالثيفي 
المقابل، عرف  فيو. 2012منذ سنة  تسجیلھ

أھم  نسقب الصین نمواالنشاط االقتصادي في 
٪ 1,6المسجل في الربع األول أي + ذلكمن 

٪ 1,4سنویة) مقابل الالتغیرات ربع  (بحساب
یعزى ھذا و. 2019في الربع األول من سنة 

 دینامیكیة االستھالك باألساس إلىالمسار 
الجھود المبذولة من  والذي استفاد من األسري

االستھالك  حفیزلت یةحكومة الصینالقبل 
محلي من خالل إصالحات ھیكلیة جدیدة ال

 الحضريتتعلق على وجھ الخصوص بالتوسع 
نظام تصریح  المفروضة على ورفع القیود

 اإلقامة المحلي. 

الناتج  إجمالي: تطور نمو  1عدد جدول 
 المحلي في العالم 

 سنویة (بـ ٪)التغیرات ربع ال النمو السنوي (بـ ٪) 

2017 2018 
2019 2018 2019 

 توقعات
 أفریل

 توقعات
 2ث. 1ث. 2ث. 1ث. جویلیة

 المتقدمة االقتصادیات
 0,5 0,8 0,3 0,7 2,6 2,3 2,9 2,2 الوالیات المتحدة

 0,2 0,4 0,2 0,2 1,3 1,3 1,9 2,4 منطقة األورو
 0,2 0,3 0,4 0,3 1,3 1,3 1,7 2,3 فرنسا
 0,1- 0,4 0,2 0,1- 0,7 0,8 1,4 2,2 ألمانیا
 0,0 0,1 0,1- 0,1- 0,1 0,1 0,9 1,7 إیطالیا
 0,5 0,7 0,6 0,5 2,3 2,1 2,6 3,0 إسبانیا

 0,2- 0,5 0,2 0,7 1,3 1,2 1,4 1,8 المملكة المتحدة
 0,4 0,7 0,4 0,5- 0,9 1,0 0,8 1,9 الیابان

 الصاعدةاالقتصادیات 
 1,6 1,4 1,5 1,6 6,2 6,3 6,6 6,8 الصین
 . 2019 : الثالثي الثاني ىمعطآخر 

 –والتنمیة  يمصدر التغیرات الربع سنویة : منظمة التعاون االقتصاد
 أوروستات. 

صندوق النقد ل التوقعات االقتصادیة العالمیةمصدر المعطیات السنویة : 
 الدولي. 

في  ياالقتصاد الظرفالتركیز على ومن خالل 
لتونس في منطقة  ةكیأھم البلدان الشر

المسجل خالل الربع  أن التباطؤ تعین ،األورو
بالخصوص في قد أثر  2019الثاني من سنة 

للتصدیر على غرار  األكثر توجھاالبلدان 
٪ (بحساب 0,1ألمانیا التي تقلص نشاطھا بـ 

إیطالیا التي حققت و ،سنویة)الالتغیرات ربع 
نموا صفریا وذلك على إثر الركود الذي میز 
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من جھة و. 2018النصف الثاني من سنة 
شكل طفیف بأخرى، تطور النشاط االقتصادي 

٪ بحساب التغیرات ربع 0,2في فرنسا (+
 2019في الثالثي الثاني من سنة  سنویةال

األول من سنة  ثالثي٪ في ال0,3مقابل +
٪ 0,5) وكان أكثر تماسكا في إسبانیا (+2019

األول من سنة الثالثي ٪ في 0,7+ تسجیل بعد
 ) دون أن یكون في مأمن من التباطؤ2019

 األوروبي. 

تباطؤا في  اإلنتاج الصناعي، سجل من جانبھو
مجمل بلدان  في 2019من سنة  الثانيالربع 

. )1(راجع الرسم البیاني عدد  منطقة األورو
وبحساب التغیرات  على كامل الثالثي الثانيو

٪ في 0,5تراجع المؤشر بـ  ،سنویةالربع 
٪ في 0,6منطقة األورو وھذا بعد نمّوه بـ 

نفس وخالل . 2019الربع األول من سنة 
 ٪ لكنھ0,3الفترة، تطور اإلنتاج في فرنسا بـ +

 في كل من ألمانیا وإسبانیا وإیطالیا انخفض
٪ على التوالي) نتیجة 0,7-٪ و0,7-٪ و1,9-(

بادالت مقطاع السیارات وتباطؤ ال تراجع
 التجاریة الدولیة. 

: مؤشر اإلنتاج الصناعي  1رسم بیاني عدد 
 منطقة األورو  بلدان في أھم

 
 2019الثالثي الثاني  : آخرمعطى
 أوروستات. المصدر : 

، انخفضت نسبة بخصوص سوق الشغلو
البطالة في منطقة األورو خالل الربع الثاني 

٪ 7,8 تسجیل ٪ بعد7,6لتبلغ  2019من سنة 

شمل ھذا التطور أھم وفي الربع السابق. 
ة في فرنسا ثلتممواللتونس  ةكیالبلدان الشر

٪ 8,5( 2009نسبة منذ سنة  التي سجلت أدنى
بعد تسجیل ٪ 3,1٪) وألمانیا (8,7مقابل 

٪) 10,3مقابل ٪ 9,9٪) وإیطالیا (3,2
من جانب و٪). 14,2مقابل ٪ 14,1وإسبانیا (

آخر، انخفضت نسبة البطالة في الوالیات 
٪ في الربع األول 3,9مقابل ٪ 3,6المتحدة (

في  في الیابان استقرت) و2019من سنة 
 . )2عدد  ي(راجع الرسم البیان٪ 2,4 مستوى

 
 تطور نسبة البطالة:  2رسم بیاني عدد 

 المتقدمة  الدولفي أھم 

 
 2019الثالثي الثاني  : آخرمعطى

  المصدر : منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.

 

 

I-2 التضخم وأسعار المواد األساسیة . 

، ارتفع 2019على مجمل الربع الثاني من سنة 
شكل طفیف في الوالیات المتحدة بمعدل التضخم 

السابق.  ثالثي٪ في ال1,6مقابل ٪ 1,8بلغ یل
 عند االستھالك یعود ھذا التطور في األسعارو

بصفة كبیرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة. 
من جانب منطقة األورو، واصل معدل و

 لمؤشرلاالنزالق السنوي  (بحسابالتضخم 
 دون التطورار عند االستھالك) ألسعل الموحد

 ٪. 1,4بلغ حیث ٪ 2المستوى المستھدف وقدره 
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في المقابل، ارتفعت نسبة التضخم األساسي و
بشكل  "اعتبار المواد الغذائیة والطاقة دون"

المذكور مقابل  الثالثي٪ خالل 1,1طفیف لتبلغ 
 . 2019٪ في الربع األول من سنة 1,0

خالل  في منطقة األورو التضخم الجمليوتباطأ 
٪ 1,3٪ (مقابل 1,1غ لیبل 2019شھر جویلیة 

في  في شھر جوان)، في حین عرف تسارعا
٪ في 1,6٪ مقابل 1,8بلغ الوالیات المتحدة لی

  .)3(راجع الرسم بیاني عدد شھر جوان 

 

 : تطور نسبة التضخم 3رسم بیاني عدد 
  المتقدمةفي أھم البلدان 

 
 2019 جویلیة : آخرمعطى

 المصدر : داتا ستریم. 

 

البلدان الصاعدة والنامیة، بقي مستوى  وعلى
التي التضخم معتدال نسبیا باستثناء تركیا 

مرتفعة نسبیا  لدیھا نسبة التضخمتزال  ما
 تھا الوطنیةـلـتدھور سعر صرف عم نتیجة

 .)2(راجع الجدول عدد 

 

 : تطور التضخم في العالم (بـ ٪)  2جدول 
 

 الفترة معدالت
 جویلیة جوان 2-ث 1-ث *2019 2018 2019

 البلدان المتقدمة
الوالیات 

 2,0 2,4 1,8 1,6 1,8 1,6 المتحدة

 2,2 1,8 1,1 1,3 1,4 1,4 منطقة األورو
 1,3 1,9 1,1 1,2 1,1 1,2 فرنسا
 0,8 1,1 0,5 0,7 0,9 1,1 إیطالیا
 1,3 1,7 1,7 1,6 1,7 1,4 ألمانیا
 1,2 1,7 0,5 0,4 0,9 1,1 إسبانیا

 1,8 2,3 2,0 1,9 2,0 1,8 المملكة المتحدة
 1,1 1,0 0,6 0,7 0,8 0,3 الیابان

 البلدان الصاعدة والنامیة
 5,0 2,9 4,6 4,7 5,0 5,2 روسیا
 2,3 2,1 2,8 2,7 2,6 1,8 الصین
 17,5 16,3 16,6 15,7 18,0 19,9 تركیا
 3,9 4,0 3,2 3,2 3,1 2,5 الھند

 1,4 1,9 0,3 0,2 0,2 0,2- المغرب
 . 2019 جویلیة ىمعطآخر 

  : داتا ستریم مصدرال
 . 2019 أفریل * التوقعات االقتصادیة العالمیة لصندوق النقد الدولي

 

خالل  لمواد األولیةلالعالمیة  سعاراألعرفت و
تطورات متباینة.  2019الربع الثاني من سنة 

، تطور مؤشر أسعار مواد الطاقة بـ وإجماال
، بالرغم ذلكالربع السابق وب٪ مقارنة 3,4+

ین المسجلین في شھري من االنخفاضین المتتالی
بأسعار فیما یتعلق و. 2019ماي وجوان 

، فقد سجلت ارتفاعا والمنتجات الخامالمعادن 
 تتسماو٪ مقارنة بالربع السابق. 0,8طفیفا بـ 

 دیدالحرتفاع أسعار ھذه التطور باألساس با
انخفاض بفعل بشكل جزئي  الخام والتي خفت

بالنسبة و أسعار األلومینیوم والنحاس.
األسعار  تللمنتوجات الفالحیة، فقد استقر

تقریبا بالمقارنة مع الربع األول من 
 . 2019 سنة

عرف المؤشر العام للمواد األساسیة في شھر و
ارتفاعا طفیفا مقارنة مع شھر  2019جویلیة 
تسارع أسعار مواد الطاقة ل نتیجةجوان 

(راجع الرسم البیاني والمدخالت الصناعیة 
 . )4عدد 
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أسعار  اتمؤشرتطور :  4رسم بیاني عدد 
 المواد األساسیة 

 
 2019 جویلیة : آخرمعطى
 صندوق النقد الدولي المصدر :

 

 مؤشر أسعار المواد الغذائیة عرف ھمن جانبو
منظمة األغذیة والزراعة التابعة  كما تصدره

٪ في الربع الثاني 3,7بـ  رتفاعاالألمم المتحدة، 
مقارنة بالربع األول من سنة  2019من سنة 

أسعار  اشمل ھذه االرتفاع أساسو. 2019
في المقابل، والحلیب. مشتقات  اللحوم وأسعار

والزیوت النباتیة  الحبوبساھمت أسعار 
وقد والسكر في اعتدال مؤشر األسعار العام. 

سجل ھذا األخیر في شھر جویلیة انخفاضا 
 الحبوب٪ تبعا باألساس النخفاض أسعار 1,1 بـ

وذلك نتیجة تباطؤ الطلب الدولي واالرتفاع 
من ھذه المواد  للمتوفرات التصدیریةالموسمي 
 الوالیات المتحدة. المتأتیة منوخاصة 

مؤشر منظمة تطور :  5رسم بیاني عدد 
 لمواد الغذائیة ا ألسعار األغذیة والزراعة

 
 2019 جویلیة : آخرمعطى

 المصدر : داتا ستریم

، ساھم تصاعد فیما یخص المعادن األساسیةو
التوترات التجاریة السابق ذكرھا في تراجع 

في المقابل، وأسعارھا في الفترة األخیرة. 
ارتفاعھا نتیجة  الخام دیدلت أسعار الحواص

العقوبات األمریكیة على الصادرات اإلیرانیة 
 سدّ  انھیار ةثنتیجة كار اتدداماإلوتعطل 

التابع لشركة فالي بالبرازیل.  مخلفات المناجم
جل األخیرة إلى تعزیز ألتشیر العقود و

 أللومینیوم وإلى شبھل الدولیة ألسعارلتدریجي 
(راجع الرسم  اساستقرار في أسعار النح

  .)6البیاني عدد 

 

آفاق أسعار المعادن  : 6رسم بیاني عدد 
 األساسیة 

 
 2020 التوقعات :دیسمبر آخر - 2019جویلیة  : آخرمعطى

 داتا ستریم :المصدر
 

نسقھا  فإن، بالنسبة إلى أسعار النفطو
 2019مستھل سنة التصاعدي الذي بدأ منذ 

قد توقف  دوالر للبرمیل 71لیبلغ أكثر من 
 63,9 بدایة من شھر جوان حیث تراجعت إلى

یعزى و. 2019جویلیة  شھر دوالر للبرمیل في
من  العالمي ھذا التطور إلى ضعف الطلب

 لدىمع ارتفاع اإلنتاج بالتزامن  لخامالنفط ا
وخاصة  ك"أوب"التابعة لمنظمة  غیر البلدان

بتاریخ جل (ألحسب العقود والوالیات المتحدة. 
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 برنت )، سیبلغ سعر برمیل2019جویلیة  15
دوالر في سنة  58و 2019دوالر في سنة  60

 . )7البیاني عدد  الرسم (راجع 2020

 : آفاق أسعار الطاقة  7رسم بیاني عدد 

 
 2020 التوقعات :دیسمبر آخر - 2019جویلیة  : آخرمعطى

 داتا ستریم :المصدر
 

I-3.  الشروط النقدیة والمالیة 

تباطؤ االقتصاد العالمي،  من سیاقظل  في
حافظت أھم البنوك المركزیة على نسبة الفائدة 

شھر األالرئیسیة في مستویات ضعیفة خالل 
(راجع الرسم تدعیم االقتصاد  بھدفاألخیرة 

 . )8البیاني عدد 

لجنة  أعلن بنك انقلترا على إثر اجتماعوقد 
، 2019النقدیة المنعقد في غرة أوت السیاسة 

 حفاظھ على نسبة الفائدة الرئیسیة في مستوى
إلعادة شراء  برنامجھإلى  باإلضافة 0,75٪

 األصول. 

من جانب آخر، أعلن بنك االحتیاطي و
التخفیض عن  2019جویلیة  31الفیدرالي في 

یة نقطة أساس 25نسب الفائدة الرئیسیة بـ  في
 . 2008نذ سنة ، موذلك للمرة األولى

اجتماع مجلس  ، وعلى إثرناحیتھمن و
قرر  ،2019جویلیة  25في  المحافظین المنعقد

 ةعلى نسب اإلبقاءالبنك المركزي األوروبي 

إلى غایة النصف  دون تغییرالفائدة الرئیسیة 
 على أقل تقدیر 2020األول من سنة 

(FORWARD GUIDANCE)  لیبلغ ھدفھ
 ستقرار األسعار. ال

 بتاریخمن جانبھ، شرع بنك الصین الشعبي و
في تیسیر سیاستھ النقدیة  2019جوان  20

 على خلفیة تباطؤ النشاط االقتصادي.

: تطور نسب الفائدة  8رسم بیاني عدد 
 أھم البلدان المتقدمة في الرئیسیة 

 
  2019جویلیة  :آخرمعطى 

 المصدر : بنك التسویات الدولیة 

 

البورصة في البلدان بالنسبة لمؤشرات أما 
تبعا أرباح طفیفة فقد أسفرت عن  ،المتقدمة

البنوك  المتخذة من قبل قراراتباألساس لل
قد انتعاشة  ھذه المركزیة الرئیسیة. بید أن

توقفت نتیجة احتداد الحرب التجاریة بین 
(راجع الرسم الوالیات المتحدة والصین 

بالفعل، تطور كل من مؤشر و. )9البیاني عدد 
S&P  100و 1٪7,6بـ FTSE + 2,6بـ ٪ 
 ٪ في2,9بـ  40٪ وكاك 2,5+ونس بـ جدوداو 
بحساب التغیرات الشھریة  2019جویلیة  شھر

٪) 11,7-٪ و6,2٪ و+1,4٪ و+2,4-مقابل 
 . 2019في جوان  ،على التوالي

                                                           
 المصدر : داتا ستریم وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسي.  1
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: تطور مؤشرات البورصة  9رسم بیاني عدد 
 لبلدان المتقدمة في ا

 
  2019جویلیة  :آخرمعطى 

 المصدر : داتا ستریم 
 

II- الظرف االقتصادي الوطني  

II-1 تطور النشاط االقتصادي خالل الربع .
  2019الثاني من سنة 

الضعیف المسجل خالل الربع أدائھ  على إثر
تطور النشاط  ،2019األول من سنة 

 2010االقتصادي بحساب األسعار القارة لسنة 
٪ 0,6أي + ،بنسبة إیجابیة خالل الربع الثاني

٪ 1,2و+ ربع السنویةبحساب التغیرات 
(راجع الرسم البیاني بحساب االنزالق السنوي 

، السابقةبحساب أسعار السنة و .)10عدد 
٪ بحساب 0,5بـ المحلي  الناتج إجمالي ارتفع

٪ بحساب 1,2سنویة وبـ الالتغیرات ربع 
 االنزالق السنوي. 

، 2019مجمل النصف األول من سنة وعلى 
٪ مقارنة بنفس 1,2النمو االقتصادي + بلغ

 الفترة من السنة السابقة.

 

 إجمالي نمو: تطور  10رسم بیاني عدد 
  2010باألسعار القارة لسنة المحلي  الناتج

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 لإلحصاء الوطني المعھد :المصدر

 

إلجمالي الناتج  النمو ربع السنوي شیر تحلیلوی
ء األھم الجزأن حسب قطاع النشاط  1المحلي

من النمو قد تأتى خالل الربع الثاني من سنة 
 نقطة 0,2من القطاع الفالحي (+ 2019
 المسوقة غیر وأنشطة الخدمات )مائویة

وساھمت األداءات  .)مائویةنقطة  0,1(+
وخدمات الوساطة المالیة الصافیة من الدعم 

 في النمو بنحو ،التي تقاس بشكل غیر مباشر
بالنسبة لباقي ولكل منھما. مائویة نقطة  0,13+

 ، فقد كانت الحصیلة متباینةالقطاعات المسوقة
 مع مساھمة سلبیة للصناعات غیر المعملیة

 منعدمة) ومساھمة مائویةنقطة  0,1-(
 للخدمات المسوقة والصناعات المعملیة

 .)11(راجع رسم بیاني عدد 

 

                                                           
ربع السنویة  تاالنمو من حیث المساھمة في التغیریتم تحلیل  1

 . 2010إلجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار القارة لسنة 
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قطاعیة المساھمات ال:  11رسم بیاني عدد 
 في النمو ربع السنوي الجملي 

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 لإلحصاء الوطني المعھد :المصدر

 

، ازدادت البحري جانب الفالحة والصیدوفي  
القیمة المضافة خالل الربع الثاني من سنة 

سنویة ال٪ بحساب التغیرات ربع 2,7بـ  2019
 ،السابق الثالثي٪ في 2,4وذلك بعد تسجیل +

في مائویة نقطة  0,2مساھمة بذلك بمعدل +
مقارنة مع نفس الفترة من وبالالنمو الجملي. 
 ارتفعت القیمة المضافة ،السنة الفارطة

 ٪ خالل الربع المذكور. 2,8بـ 

، فقد سجلت فیما یخص الصناعات المعملیةو
٪ بعد 0,2القیمة المضافة تحسنا طفیفا لتبلغ +

لكن دون أن السابق  الثالثي٪ في 1,4-تسجیل 
على النمو الجملي  ملحوظ تأثیر یسفر ذلك عن

قطاع  . ومثل)12(راجع الرسم البیاني عدد 
األكثر دعما لنمو النشاط  الصناعات الغذائیة

المضافة انتعاشة  تھھذا القطاع حیث عرفت قیم
٪ بحساب التغیرات ربع 6,6ھامة تقدر بـ 

 ،في الربع األول) ٪5,0-سنویة (مقابل ال
نقطة  0,2نسبة +بمساھمة بذلك في النمو 

قابل ھذه الزیادة نقص في أداء وقد  مائویة.
٪ بحساب 9,4-الصناعات الكیمیائیة (

٪ في 15,3سنویة مقابل +الالتغیرات ربع 

) والصناعات 2019الربع األول من سنة 
٪ بحساب 1,4-المیكانیكیة والكھربائیة (

٪ في الربع 0,9-مقابل  التغیرات ربع سنویة
 كل منھما بواقع ساھملی)، 2019األول من سنة 

من وفي النمو الجملي. مائویة نقطة  0,1-
جانب آخر، مازالت صناعات النسیج 
والمالبس والجلود تواجھ صعوبات مع تراجع 

بع على التوالي االرللثالثي في القیمة المضافة 
 سنویة) لتبلغال(بحساب التغیرات ربع 

 بعد 2019٪ في الربع الثاني من سنة 0,3-
بلغت نسبة و٪ في الربع السابق. 0,9- تسجیل

نمو قطاع النسیج والمالبس والجلود بحساب 
قید  الثالثي٪ خالل 1,6-زالق السنوي االن

المعملیة ببقیة األنشطة  فیما یتعلقوالدرس. 
"تكریر النفط" و"مواد صناعات  المتمثلة في

المعملیة الصناعات لور" و"البناء والخزف والب
شبھ منعدمة  االمختلفة"، فقد كانت مساھمتھ

 خالل الربع الثاني. 

: مساھمات الصناعات  12رسم بیاني عدد 
 المعملیة في النمو الجملي 

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 لإلحصاء الوطني المعھد :المصدر

 

في  المسوقة للخدماتالقیمة المضافة  استقرتو
نفس مستواھا  في 2019الثاني من سنة  الربع

بحساب  نمو صفري لتسفر عنلثالثي األول، ل
٪ بحساب 2,3ناھز +یُ  و سنویةالالتغیرات ربع 
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تسم ھذا النمو بتطورات . وقد ااالنزالق السنوي
 )13(راجع الرسم البیاني عدد قطاعیة متفاوتة 

 0,2لقطاع االتصاالت (+داء جید أمع تسجیل 
 زادت قیمتھ المضافة  ذيالو) مائویةنقطة 

٪ 5,9٪ مقارنة بالربع السابق (أي +3,2بـ 
من جھة، وتراجع  ،بحساب االنزالق السنوي)

 قطاع النقلكل من القیمة المضافة ل
سنویة، بعد ال٪ بحساب التغیرات ربع 2-(

) 2019٪ في الربع األول من سنة 1,6-تسجیل 
 ٪ بحساب1,5-وقطاع الخدمات المالیة (

٪ في 4,9- تسجیل سنویة بعدالالتغیرات ربع 
 ،من جھة أخرى) 2019الربع األول من سنة 

 حواليیخسر  الجمليالنمو  لوھو ما جع
جراء كل واحد من ھذه مائویة نقطة  0,1- 

"الفنادق  نشاطي بخصوصو. القطاعات
تحسنت القیمة فقد  ،والمطاعم" و"التجارة"

الثالثي المضافة بشكل طفیف بالمقارنة مع 
٪ على التوالي) أي 0,3٪ و+0,7السابق (+

 مائویةنقطة  0,05بمساھمة قدرھا +
 الجملي.  النمو في

 
 
 

: مساھمات الخدمات  13رسم بیاني عدد 
  الجمليالمسوقة في النمو 

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 لإلحصاء الوطني المعھد :المصدر
 

فقد  ،معملیةالأما بالنسبة للصناعات غیر 
الثاني الربع عرف نشاطھا نموا سالبا خالل 

٪ بحساب 0,8-بـ حیث تراجع  2019من سنة 
٪ بحساب 2,2-سنوي وبـ الالتغیر ربع 

 االنزالق السنوي، أي بمساھمة قدرھا
(راجع الرسم في النمو مائویة نقطة  0,1-

یعكس ھذا التطور و. )14البیاني عدد 
بالخصوص الصعوبات المتزایدة على مستوى 
قطاعي المناجم والطاقة نتیجة استمرار 

الطبیعي في مناطق  األجواء المتوترة والتقلص
وبالمقارنة مع الثالثي  وبالفعلاالستخراج. 

ألنشطة  السابق، فقد تراجعت القیمة المضافة
"استخراج النفط والغاز الطبیعي" و"المناجم" 

٪ 2,3٪ و5,4٪ و1,2"الكھرباء والغاز" بـ و
أي  2019في الربع الثاني من سنة  تباعا

 نقطة مائویة  0,03- بمساھمة قدرھا
نقطة مائویة،  0,02-نقطة مائویة و 0,03-و

، سجل قطاع البناء ھمن جانبوعلى التوالي. 
والھندسة المدنیة تحسنا طفیفا في القیمة 

٪ 0,3بـ  أي، المضافة مقارنة بالربع السابق
٪ في الربع األول من سنة 2,3- تسجیل بعد

 سنویة. البحساب التغیرات ربع  2019

 
صناعات : مساھمات ال 14رسم بیاني عدد 

  المعملیة في النمو الجمليغیر 

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 لإلحصاء الوطني المعھد :المصدر
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یمكن األداء االقتصادي من الحد في نسبة  لمو
على بالفعل، ووالبطالة التي ال تزال مرتفعة. 

عدد العاطلین  الطفیف في تقلصالالرغم من 
 عن العمل بالمقارنة مع الثالثي السابق 

ألف في الربع  637,7ألف مقابل  634,9(
ال تزال نسبة البطالة  )،2019األول من سنة 

ستوى المسجل في في مستوى قریب من الم
٪ 15,3أي  ،2019الربع األول من سنة 

 . )15(راجع الرسم البیاني عدد 

 

 تطور نسبة البطالة :  15رسم بیاني عدد 

 
 2019 الثاني الثالثي :آخرمعطى 

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء 
 
 
 

II-2 تطور التضخم . 
المسار  2019تواصل في شھر جویلیة 

 الذي بدأ منذ المعاكس للتضخم التدریجي
نسبة تضخم حیث تم تسجیل  ،أشھر بضعة
٪ بحساب االنزالق السنوي مقابل 6,5 قدرھا

(راجع الرسم البیاني ٪ في الشھر السابق 6,8
إلى ذلك المتعلق  یعود ھذا التباطؤ. و)16عدد 

٪) 8,3+ تسجیل ٪ بعد7,7بالمواد المعملیة (+
 ٪ بعد5,2+وبدرجة أقل إلى تضخم الخدمات (

في المقابل، ارتفعت أسعار و .٪)5,8+ تسجیل
 2019شھر جوان بالمواد الغذائیة مقارنة 

 ٪). 6+ تسجیل ٪ بعد6,5(+

تضخم ال نسبة تطور:  16رسم بیاني عدد 
 الجملي 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاالمعھد الوطني لإلحصاء وحساب :المصدر
 المركزي التونسي

 

أنھ في المعدل وخالل إلى تجدر اإلشارة و
، بلغت نسبة من السنة أشھر األولى ةالسبع

٪ خالل نفس 7,2٪ مقابل 6,9التضخم الجملي 
 الفترة من السنة السابقة. 

التضخم بصفة جزئیة إلى تراجع  یعودو
السیاسة النقدیة التقییدیة التي اتبعھا البنك 

. 2018المركزي التونسي منذ بدایة سنة 
بالفعل وباعتبار آجال انتقال تأثیرات السیاسة و

ة من قبل خذتأثیر اإلجراءات المت فإن ،النقدیة
 .قد بدأ بالظھور البنك المركزي

، تجدر اإلشارة ةالرئیسی اتحسب القطاعو
(راجع  تضخم المواد المعملیةإلى تباطؤ 

 ٪7,7الذي بلغ  )17الرسم البیاني عدد 
جویلیة  شھر بحساب االنزالق السنوي في

٪ في 9٪ في الشھر السابق و8,3مقابل  2019
یعود ھذا التطور إلى و. 2018شھر جویلیة 

ذات  نمو تضخم المواد المعملیةنسق تباطؤ 
٪ في 4,5٪ مقابل +3,4المؤطرة (+ األسعار

٪ في شھر جویلیة 4,9و+ 2019شھر جوان 
٪ 7,5)، وخاصة أسعار المحروقات (+2018

إلى تضخم المواد ٪) باإلضافة 10,7مقابل +
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٪ في 9,5مقابل +٪ 8,9المعملیة الحرة (+
جویلیة  شھر ٪ في10,3و+ 2019شھر جوان 

٪ 5,9) وخاصة أسعار السیارات (+2018
٪) وذلك بفضل تحسن سعر 8,1+بل مقا

ت الالعم مؤخرا مقابل أھم صرف الدینار
 . جنبیةاأل

 

 تضخم نسبة تطور:  17رسم بیاني عدد 
  ةالمعملی المواد

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاالمعھد الوطني لإلحصاء وحساب :المصدر
 المركزي التونسي

 

٪ 5,2، فقد بلغ بتضخم الخدماتفیما یتعلق و
٪ 5,8 قدرھا بعد تسجیل نسبة جویلیةفي شھر 

 )18(راجع الرسم البیاني عدد في شھر جوان 
تباطؤ نسق نمو أسعار لنتیجة بالخصوص 

٪) وتعریفات 5,0٪ مقابل +4,8اإلیجار (+
تجدر اإلشارة و٪). 8,3٪ مقابل +2,8النقل (+

جزئیا ارتفاع  قد عوضھ إلى أن ھذا التباطؤ
٪ مقابل 7,5سعار الخدمات الصحیة (+أ

ة في تعریفات رّ م٪) نتیجة الزیادة المست7,2+
٪ مقابل 17,3االستشارات الطبیة (+

+16,3 .(٪ 

 

 

 تضخم الخدمات  نسبة تطور : 18رسم بیاني عدد 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

لبنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

 تضخم المواد الغذائیةسجل ومن جانبھ، 
في شھر  )19(راجع الرسم البیاني عدد 

٪ في شھر 6,0٪ (مقابل +6,5بـ  جویلیة زیادة
جویلیة  شھر ٪ في8,1و+ 2019جوان 
عزى باألساس إلى ارتفاع والتي ت) 2018

٪ مقابل 7,1أسعار المواد الغذائیة الطازجة (+
في شھر  ٪10,4و+ 2019٪ في جوان 6,0+

خاصة الغالل و، تباعا)، 2018جویلیة 
ھذه الزیادة  وقد خفت٪). 0,1٪ مقابل +3,0(+

التراجع الطفیف في تضخم المواد  بفعلجزئیا 
  ٪).6٪ مقابل +5,9الغذائیة المحولة (+

 تضخم نسبة : تطور 19رسم بیاني عدد 
  ةالغذائی المواد

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي
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 ،التضخم الجملي ة فيساھمالممن حیث و
تحلیل الشیر ی )20الرسم البیاني عدد (راجع 
قطاعات النشاط إلى أن مساھمة تضخم حسب 

ارتفعت بشكل طفیف لتبلغ قد المواد الغذائیة 
یة في ونقطة مائ 1,6نقطة مائویة مقابل  1,7

شھر السابق وذلك على حساب تضخم المواد ال
 حیث ،المعملیة وذلك المتعلق بالخدمات

 نقطة مائویة  2,9لتبلغ  تراجعت مساھمتھما
 نقطة مائویة على التوالي مقابل 1,9و

نقطة مائویة في شھر  2,1ة وط مائویانق 3,1
 . نجوا

المساھمات في التضخم :  20رسم بیاني عدد 
 حسب القطاعات  الجملي

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

 

، بلغت نسبة تحدید األسعار حسب نظامو
٪ في شھر جویلیة 7,3تضخم المواد الحرة 

بینما عرف تضخم المواد المؤطرة  2019
٪ في 5,1٪ مقابل +4,0أي +بعض التراجع 

 . )21(راجع الرسم البیاني عدد شھر جوان 

 سعاراألتطور مؤشر :  21رسم بیاني عدد 
 االستھالك حسب نظام تحدید األسعار عند

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

 

سجلت المساھمات في التضخم الجملي للمواد و
(راجع الرسم البیاني المؤطرة والمواد الحرة 

نقطة  1,0انخفاضا لتبلغ على التوالي  )22عدد 
نقطة  1,2ط مائویة مقابل انق 5,5مائویة و
ط مائویة في شھر جوان. انق 5,6مائویة و

، تظل مساھمة تضخم وبحساب النسبة المائویة
بـ  أھمیة حیث استأثرتالمواد الحرة األكثر 

 ٪ في الشھر السابق. 82,4٪ مقابل 84,6

المساھمات في التضخم :  22رسم بیاني عدد 
 حسب نظام تحدید األسعارالجملي 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي
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 رئیسیین لقیاسال مؤشرینللالنسبة وب
ن في التضخم یوالمتمثل لتضخم األساسيا
دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد "

دون اعتبار المواد " والتضخم "المؤطرة
(راجع الرسم البیاني عدد  "الغذائیة والطاقة

حیث  في شھر جویلیة تخفیفا اقد عرفف، )23
٪ على التوالي مقابل 6,5٪ و+7,3بـ + اازداد

٪ في الشھر السابق. بید أنھما 7,0٪ و+7,6+
 الطابعمستویات مرتفعة وھو ما یعكس  فيبقیا 

 لتضخم.لاالستمراري 

أھم مؤشرات التضخم :  23رسم بیاني عدد 
 األساسي 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

كما شمل التباطؤ نسق نمو مختلف مكونات 
مؤشر فقد سجل  ،بالفعلو .سلسلة األسعار

تخفیفا  أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعي
٪ 5,5، أي 2019في شھر جوان  ملحوظا

٪ في 6,8(بحساب االنزالق السنوي) مقابل 
. )24الرسم البیاني عدد  (راجعشھر ماي 

 أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعيتراجعت و
مستوى القطاعات المعملیة والمنجمیة  على

٪ في شھر 7,5٪ و35,4٪ و6,2والطاقة من 
٪ 29,0٪ و4,8ماي، على التوالي، إلى 

باستثناء و. 2019٪ في شھر جوان 7,4و

أسعار بیع المواد المیكانیكیة والكھربائیة التي 
٪ في شھر جوان (بحساب 4,4ارتفعت بـ 

٪ في شھر ماي، 4,0االنزالق السنوي) مقابل 
أسعار القطاعات المعملیة األخرى  فقد تباطأت

مستوى الصناعات الكیمیائیة  علىخاصة و
٪) والصناعات الغذائیة 15,1٪ مقابل +8,4(+
 ). ٪4,4٪ مقابل +3,2(+

 ،سجلت أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعيو
 ،دون اعتبار الصناعات المنجمیة والكیمیائیة

بلغ في شھر جوان لتفي نسق نموھا تراجعا 
 . ٪ في شھر ماي4,9٪ مقابل 4,6

 عند سعاراأل تطور:  24رسم بیاني عدد 
 اإلنتاج الصناعي 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

 

تراجعا في  األسعار عند التوریدكما عرفت 
لتبلغ  2019في شھر جویلیة  انسق نموھ

٪ (بحساب االنزالق السنوي) مقابل 17,4
في الشھر تم تسجیلھا ٪ 20,9 قدرھا نسبة

وقد  .)25(راجع الرسم البیاني عدد السابق 
تباطؤ نسق نمو األسعار في باتسم ھذا التطور 

أغلبیة القطاعات وخاصة قطاعات الفالحة 
٪) 13,0٪ مقابل +8,5والصناعات الغذائیة (+

٪) 21,2٪ مقابل 17والصناعات المنجمیة (+
٪ 21,8(+ والصناعات المیكانیكیة والكھربائیة
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٪) وقطاعات النسیج والمالبس 22,3مقابل +
٪). أما 19,5مقابل + ٪19,2والجلود (+

بالنسبة لألسعار عند التورید في قطاع الطاقة، 
فقد عرفت تسارعا لتبلغ، على مدى سنة 

 ٪ في الشھر السابق. 15٪ مقابل 17,5واحدة، 

 

تطور األسعار عند :  25رسم بیاني عدد 
 التورید

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 المركزي التونسي

 

 

 

 

II-3 المدفوعات الخارجیة وسعر الصرف . 

األولى من سنة  ةالسبعاألشھر  في موفى
 یناردلیار م 11,2، بلغ العجز التجاري 2019
(راجع الرسم قبل سنة ملیار دینار  9,9مقابل 

 بالفعل، بلغت الوارداتو. )26البیاني عدد 
فتور  منوذلك على الرغم  ملیار دینار 37,9

 مداخیلبینما لم تبلغ  ،يالوضع االقتصاد
 .ملیار دینار 26,7الصادرات سوى 

 

المبادالت الخارجیة :  26رسم بیاني عدد 
 األشھر كاف) بمالیین الدنانیر بعنوان -(فوب 

 السبعة األولى من السنة 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 المعھد الوطني لإلحصاء  :المصدر
 

ة، سجلت الصادرات یارجبحساب األسعار الو
٪ في العام السابق 23,3٪ مقابل 13,2نموا بـ 

على خلفیة ارتفاع األسعار عند التصدیر بـ 
دون و. )27(راجع الرسم البیاني عدد ٪ 17,7

، العالمیة تأثیر سعر الصرف واألسعار راباعت
٪ 3,8تراجعت الصادرات من حیث الحجم بـ 

یعزى ھذا و٪، قبل سنة. 7,1ارتفاع بـ  بلمقا
التطور إلى تراجع صادرات القطاع الفالحي 

نخفاض ال تبعا٪ 19,4والصناعات الغذائیة بـ 
ألف طن مقابل  99,2صادرات زیت الزیتون (

). 2018ألف طن في موفى جویلیة  154,7
تراجعت صادرات صناعات النسیج و

صناعات المیكانیكیة الو والمالبس والجلود
جم والفسفاط او"صناعات المن والكھربائیة

٪ على 7,7٪ و1,2٪ و3,8بـ  "ومشتقاتھ
صادرات الطاقة وزیوت التشحیم  أماالتوالي. 

بـ  فقد ارتفعت ،والصناعات األخرى المختلفة
 ٪.3,9٪ و4,2
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 حجم : المساھمة في نمو 27رسم بیاني عدد 
األولى  ةالسبع األشھر الصادرات بعنوان

 للسنة 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

البنك  ات أعدھاوحسابالمعھد الوطني لإلحصاء  : المصدر
 المركزي التونسي

 

 فیما یتعلق بالواردات، فمن المتوقع أن تكونو
٪ على مدى سنة 12,9بـ قد ازدادت كلفتھا 
أثر و. )28(راجع الرسم البیاني عدد واحدة 

٪ 20,4 بـتسارع نمو األسعار عند التورید (
نفس الفترة من سنة  خالل٪ 17,8بعد تسجیل 

 .) بشكل كبیر على قیمة الواردات2018
بدون اعتبار تأثیر األسعار، فقد تقلصت و

٪ مقابل 6,2-الواردات من حیث الحجم بـ 
وتمت مالحظة ھذا  ٪ قبل سنة.2,5ارتفاع بـ 

منھا وفي أغلب القطاعات المنحى التنازلي 
بالخصوص قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة 

٪ في موفى شھر جویلیة 2-٪ مقابل 1,6-(
-) والصناعات المیكانیكیة والكھربائیة (2018

٪) وصناعات النسیج 1,5٪ مقابل 8,9
٪) 2,4٪ مقابل 7,6-والمالبس والجلود (

 ٪). 12,3-٪ مقابل 17,0-والمناجم والفسفاط (

ت قطاع الطاقة في المقابل، سجلت وارداو
٪ تبعا بالخصوص 0,9وزیوت التشحیم نموا بـ 
 الغاز الطبیعي فاتورةلالرتفاع الھام في 

ملیون دینار مقابل  2.113٪ (89,9بـ 
) 2018ملیون دینار في موفى جویلیة  1.113

العالمیة  سعارانفراج األوھذا بالرغم من 
 بضعة الدینار منذ فلطاقة وتحسن سعر صرل

  .أشھر

بلغت فقد  ،الرئیسیة للمواد اتالمجموعحسب و
واردات المواد األولیة ونصف المصنعة 

في ملیار دینار  11,4مقابل  یناردلیار م 12,1
سجلت مواد الطاقة و .2018شھر جویلیة 

٪ لتناھز بذلك 27,3الموردة ارتفاعا بـ 
قبل ملیارات دینار  4,4مقابل ملیار دینار  5,7
 ،لمواد االستھالكیةأما بالنسبة لواردات ا سنة.

أي ملیارات دینار  8,8فقد تسارعت لتبلغ 
 ٪ على مدى سنة واحدة.9,3ارتفاع بـ ب

 (كاف) : تطور الواردات 28رسم بیاني عدد 
األولى  ةالسبع األشھر بعنوان الدنانیر بمالیین

 لسنة من ا

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 المعھد الوطني لإلحصاء :المصدر

 

تحسن أداء فقد مستوى میزان الخدمات، وعلى 
 األشھر خاللملحوظ شكل بالقطاع السیاحي 

األولى بالمقارنة مع اإلنجازات التي  ةالسبع
 مع األربع األخیرة السنوات وقع تحقیقھا في

تتماشى مع إیرادات  )بحساب األورو(مداخیل 
 أدنى منفي مستوى  تظل، لكنھا 2014سنة 
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 2010سنة في األداء الجید المسجل 
 في موفىو. )29(راجع الرسم البیاني عدد 

بلغت  ،2019سنة من األولى  ةالسبع األشھر
ملیون أورو مقابل  829السیاحیة العائدات 

 ملیون قبل سنة. 625

 

السیاحیة  العائدات:  29رسم بیاني عدد 
  (بیانات متراكمة) بحساب األورو

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 المركزي التونسيالبنك  :المصدر

 

ارتفاعا  ، فقد سجلتمداخیل الشغلأما بالنسبة ل
٪ في شھر جویلیة الفارط بعد تراجع بـ 2,1بـ 

٪ (بحساب األورو) خالل النصف األول 4,6
یعزى ھذا التطور إلى و. 2019من سنة 
في تحویالت الجالیة التونسیة  لحوظالتحسن الم

رو أو ملیون 175المقیمة بالخارج والتي بلغت 
في شھر جویلیة  ملیون أورو 132مقابل 
من األولى  ةالسبع األشھر مجملوعلى . 2018

 الشغلمداخیل  بلغت، 2019سنة 
ملیون  739,2مقابل  روملیون أو 754,6

 أورو في السنة الفارطة.

الشغل بحساب  مداخیل:  30رسم بیاني عدد 
 األورو (تدفقات شھریة) 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

میزان الخدمات لالجید  سیرن المكّ وقد 
 من ،العوامل والتحویالت الجاریة لمداخیلو

تأثیر توسع العجز التجاري على  فيالتخفیف 
 المدفوعات الجاریة.

میزان العملیات الجاریة عجز بالفعل، فقد بلغ و
 إجمالي ٪ من5,7ن دینار (أو ییمال 6.604

بعد  2019الناتج المحلي) في موفى جویلیة 
 ٪ من6,1أو (ملیون دینار  6.444تسجیلھ 
 الناتج المحلي) قبل سنة. إجمالي

 ةالجاری العملیات : حاصل 31رسم بیاني عدد 
 (معطیات البنودوحسب أھم  الدنانیربمالیین 
 األولى من السنة)  ةالسبع األشھر

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر
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 االحتیاطیات من العملة األجنبیةبلغت و
 یوما من التورید 98ملیون دوالر أو  6.092
ملیون  4.667مقابل  2019أوت  29بتاریخ 
مسجلة  ،2018 سنة یوما في موفى 84ودوالر 

 ٪.30,5 بنسبةبذلك ارتفاعا 

تطور صافي  : 32رسم بیاني عدد 
 الموجودات من العملة األجنبیة (بمالیین

 ومالیین الدوالرات)  الدنانیر

 
 2019أوت  29 :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

أن الدینار یشھد  ویبد ،بعد فترة تراجع مطولةو
 .صرفال اتحالة انتعاش بفضل تدعم احتیاطی

بالمقارنة مع مستواه المسجل في موفى سنة و
تحسن سعر صرف الدینار التونسي  ،2018

على ٪ 4,5٪ وبـ 8,1بـ  2019أوت  29في 
 مقابل األورو والدوالر األمریكي.التوالي 

 ر الصرف اسعأ: تطور  33رسم بیاني عدد 

 
 2019أوت  29 :آخرمعطى 

 و بنك فرنسا البنك المركزي التونسي :المصدر
 

II-4النقد والقرض . 

بالمقارنة مع شھر ) 3(ن الكتلة النقدیةعرفت 
 2019تسارعا طفیفا في شھر جوان ، ماي
٪ 6,6زالق السنوي مقابل +ن٪ بحساب اال7,5(+

٪ في شھر جوان 9,9و+ 2019في شھر ماي 
یعزى ھذا التطور باألساس إلى ارتفاع و). 2018

 مساھمة صافي المستحقات على الدولة
 نقطة مائویة في 0,9مائویة مقابل + ةنقط 1,5(+

 .)34(راجع الرسم البیاني عدد الشھر السابق) 

 

: تطور الكتلة النقدیة  34رسم بیاني عدد  
 أھم مقابالتھا و) 3(ن

 
 2019جوان  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

 

تسارعا ملحوظا خالل  الموارد النقدیةسجلت و
، نتیجة باألساس إلى ارتفاع 2019شھر جوان 

اإلیداعات تحت الطلب واإلیداعات ألجل لدى 
 2019٪ في شھر جوان 3,7٪ و4,2البنوك (

 )2019٪ في شھر ماي 2,7٪ و0,3مقابل 
 .)35(راجع الرسم البیاني عدد 
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التطور الشھري  : 35رسم بیاني عدد 
 للموارد النقدیة حسب الفئة 

 
 2019جوان  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

التي تأثرت و بالقروض لالقتصادفیما یتعلق و
(راجع الرسم البیاني بتشدید السیاسة النقدیة 

فقد واصلت مسارھا التنازلي في  )36عدد 
ساب االنزالق ح٪ ب5,8( 2019شھر جوان 

٪ 11,4ماي و ٪ في شھر6,8مقابل  السنوي
بالخصوص  ) وذلك2018في شھر جوان 

بحساب  ٪1,3تراجع القروض لألفراد (نتیجة 
٪ في شھر ماي 1,9االنزالق السنوي مقابل 

) والقروض 2018٪ في شھر جوان 8,2و
٪ بحساب االنزالق السنوي 7,9لمھنیین (ل

٪ في شھر 14,1٪ في شھر ماي و9,1مقابل 
 ). 2018جوان 

التطور الشھري :  36رسم بیاني عدد 
 للقروض لالقتصاد 

 
 2019جوان  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

II-5 السیولة المصرفیة ونسب الفائدة . 

سجلت حاجیات البنوك من السیولة في المعدل  
ملیون دینار في شھر جویلیة  585انخفاضا بـ 

الشھر الفارط لتبلغ  مع بالمقارنة 2019
المسار ھذا نتج ملیون دینار. وقد  15.024
، لسیولةل الذاتیة عواملالسم بتطور الذي یت

بالخصوص بفضل ارتفاع عملیات بیع 
 جنبیة من قبل البنوك لفائدة البنكاأل العملة

 التونسي (مشتریات صافیة بقیمة لمركزيا
 ملیون دینار في شھر جویلیة).  635,3

واصل حجم تدخالت البنك ألساس، وعلى ھذا ا
 2019المركزي انخفاضھ في شھر جویلیة 

 املیون دینار بعد تسجیلھ 11.787لیبلغ 
ملیون دینار في شھر جوان الفارط.  11.999

المسار عملیات مقایضة الصرف شمل ھذا و
راض السیاسة النقدیة) والتي بلغت (ألغ

 2019ملیون دینار في شھر جویلیة  1.067
ن دینار في الشھر ییمال 1.209 ایلھبعد تسج
 السابق 

ن دینار في شھر دیسمبر ییمال 2.408و
 ت. كما تراجع لجوء البنوك للتسھیال2018
ملیون  371ساعة بـ  24للقرض لمدة  ةالدائم

بلغ یدینار بالمقارنة مع الشھر السابق ل
 ملیون دینار.  3.281
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 تطور الحجم الجملي:  37رسم بیاني عدد 
 إلعادة التمویل حسب العملیات الرئیسیة 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

 

 

 حافظ كل منفقد نسبة الفائدة، ما یخص في و
 للعملیات الرئیسیة نسبة الفائدة المرجحة معدل

السوق النقدیة  الشھریة في نسبة الفائدةمعدل و
 أيى، مستوالشھر جویلیة على نفس خالل 
لشھر الثالث ل ذلك٪ تباعا و7,83٪ و7,75

 على التوالي. 

 
 

 تطور أسعار الفائدة :  38رسم بیاني عدد 

 
 2019جویلیة  :آخرمعطى 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

II-6 توقعات التضخم على المدى المتوسط . 

راجعت التوقعات األخیرة على المدى المتوسط 
نحو  2019سنة  نسبة التضخم المتوقعة لمجمل

٪ بعد تسجیلھا 6,9 ، أيطفیف بشكل االنخفاض
من المتوقع أن یستمر و. 2018٪ في سنة 7,3

سنتي  خاللرتفاع األسعار الالتدریجي التباطؤ 
٪ 5,9٪ و6,5لیبلغ في المعدل  2021و 2020

 . )3(راجع الجدول عدد على التوالي 

 

(بحساب  : توقعات التضخم 3جدول عدد 
 المعدل السنوي) 

 توقعاتال نجازاتاإل 
2018 2019 2020 2021 

 5,9 6,5 6,9 7,3 التضخم
 6,8 7,3 7,6 8,2 *التضخم األساسي

* التضخم دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد 
 المؤطرة. 

  المصدر : حسابات أعدھا البنك المركزي.

 

، من المتوقع أن ةالرئیسی اتحسب المكونو
مستویات أعلى  فيیظل تضخم المواد المؤطرة 

 جراءباألساس وذلك  )٪3(من مستواه المعتاد 
أما التعریفات العمومیة. وارتفاع أسعار الطاقة 

من ف ،تضخم المواد الغذائیة الطازجةبالنسبة ل
 عرضالمتوقع أن یساھم كل من انخفاض 
 وكذلكالعدید من المواد وخاصة الخضر 

یتم  حیثتفاع تكالیف اإلنتاج والتوزیع (ار
استیراد جزء كبیر من المدخالت) في 

على  المسلطة المحافظة على الضغوط
وتشیر التوقعات إلى ارتفاع في  .األسعار

 2019٪ في سنة 9 بـ سعار المواد الطازجةأ
٪ 5,5و 2020٪ في سنة 7 إلىن تتراجع أقبل 

 . 2021في سنة 



 

 

20 

 ة التضخم األساسينسبمن المتوقع أن تبلغ و
مؤشر األسعار عند  من خالل ةحتسبوالم

االستھالك بدون اعتبار المواد الطازجة 
بعد ، 2019٪ في سنة 7,6المواد المؤطرة و

٪ في سنة 8,2 قدره اأن سجلت مستوى قیاسی
قبل أن تتراجع تدریجیا لتبلغ وذلك  2018

. 2021٪ في سنة 6,8و 2020٪ في سنة 7,3
األخیرة، راجعت  دیراتمع التق بالمقارنةو

التوقعات الجدیدة نسبة التضخم نحو االنخفاض 
نتیجة تحسن سعر صرف الدینار خالل األشھر 

م التباطؤ التدریجي دعاألخیرة. كما سیت
النسق المعتدل للتضخم األساسي من خالل 

التوجھ التقییدي للسیاسة طلب االستھالك ول
 . النقدیة

عات التضخم (رسم توق:  39رسم بیاني عدد 
 بیاني مروحي) 

 
 2021-4ث :آخرنقطة 

 البنك المركزي التونسي :المصدر

 المعاكس للتضخم المنحىعلى الرغم من و
باألساس  تبعاالذي ظھر في األشھر األخیرة 

كل من  ال یزالتقییدیة، النقدیة السیاسة لل
 فيالتضخم الجملي والتضخم األساسي 

 حمستویات مرتفعة تاریخیا وھو ما ال یسم
  الجملیة. للتوازنات االقتصادیةبالتعافي الوشیك 

البنك المركزي یقظا بخصوص تطور ویظل 
التضخم خالل الفترة القادمة ولن یدخر أي 

مقبولة مجھود لضمان عودتھ إلى مستویات 
  كل الوسائل المتاحة لدیھ.مستخدما 

 

عوامل المخاطر على آفاق تطور  : 4جدول 
 التضخم 

 االتجاه التفاصیل منطقة الخطر

 األسعار العالمیة

  أسعار المواد الغذائیة األساسیة •
  أسعار النفط والغاز الطبیعي •
أسعار المواد األولیة األخرى (معادن،  •

  قطن...)

  أسعار المدخالت • تكالیف اإلنتاج
  غیر مباشرة الرتفاع أسعار الطاقة تأثیرات •

 المالیة العمومیة

المحافظة على نفس أسعار المواد الغذائیة  •
  األساسیة

ارتفاع أسعار المحروقات في محطات  •
  التوزیع

ارتفاع األسعار المؤطرة (الكھرباء والغاز،  •
  مواد أخرى...)

 طلب االستھالك

ارتفاع الرواتب في القطاعین الخاص  •
  والعام

ارتفاع معتدل آلفاق الطلب األجنبي للسلع  •
  والخدمات

میزان المدفوعات وسعر 
 الصرف

مواصلة الضغوطات على میزان العملیات  •
  الجاریة

  ارتفاع خدمة الدین الخارجي •
الضغوطات المسلطة على سعر صرف  •

  الدینار
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 : تطور سعر صرف الدینار : تحالیل تقنیة تركیز محور

 
دینار مقابل أورو  3,50بعد أن ناھز مستوى 

واحد في السوق ما بین البنوك، دخل الدینار 
التونسي في مسار تصحیحي لالرتفاع 

الي المتواصل والذي مكنھ من التحسن بحو
. كما تعتبر انتعاشة 3,17٪ لیبلغ حالیا 10

الدینار مقابل الدوالر ھامة نسبیا، حیث 
نقطة من  20استردت العملة التونسیة أكثر من 

القیمة التي خسرتھا مقابل الدوالر األمریكي 
 لتعود من 

حالیا أي ما یعادل  2,86تقریبا إلى  3,10
 ٪. 7تحسنا بأكثر من 

 : 1-رسم بیاني عدد أ

 
 : 2-رسم بیاني عدد أ

 

ویمكن شرح تغیّر قیمة الدینار مقابل أھم 
 العمالت األجنبیة في سوق الصرف عن طریق 
ثالثة محددات رئیسیة والمتمثلة في تطور سعر 
التكافؤ أورو/دوالر في السوق الدولیة 
ووضعیة السیولة بالعملة األجنبیة في سوق 
الصرف المحلیة وتوقعات المتعاملین 
االقتصادیین. وسیمّكن تحلیل ھذه المحددات 
الثالثة من تفسیر األسباب الكامنة وراء 

 تونسي. االنتعاشة األخیرة للدینار ال

نظرا إلى دورھا كأھم العمالت األجنبیة  •
٪ من 90للتسدید بالنسبة لتونس (أكثر من 

التسدیدات الخارجیة لالقتصاد التونسي)، فإن 
تطور سعر الصرف أورو/دوالر لھ تأثیر على 
سعر صرف الدینار بالخصوص عندما یتبع 
سعر التكافؤ أورو/دوالر مسارا ینطوي على 

یرات. غیر أنھ ومنذ بدایة مدى كبیر من التغ
، تطور سعر الصرف أورو/دوالر 2019سنة 

 في نطاق ضیق نسبیا لیتراوح بین
والذي ال یمكن أن یفسر التوجھ  1,10و 1,14

الھام للدینار نحو االرتفاع، خاصة أن ھذا 
االرتفاع وقع مقابل األورو والدوالر في نفس 
الوقت، في حین أن تغیرات الدینار الناتجة عن 
تأثیر سعر التكافؤ أورو/دوالر تتمیز بنسق 
توازني (إذا ارتفعت قیمة األورو مقابل الدوالر 
فإن الدینار سیتراجع مقابل األورو وسیرتفع 
مقابل الدوالر والعكس بالعكس). وال یمكن 
لالرتفاع المتزامن للدینار مقابل األورو 
والدوالر في نفس الوقت أن یكون سوى نتیجة 

الحال  خلیة لسوق الصرف مثلما ھوالعوامل الدا
 للسیولة بالعملة األجنبیة وتوقعات المتدخلین.
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 2019دینار إنطالقا من بدایة سنة /إرتفاع سعر الصرف أورو

 دینار/ أورو  التغیر التراكمي لسعر الدینار مقابل األورو 

إرتفاع سعر صرف 
 الدینار مقابل
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2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

3,05

3,10

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%
 2019دینار إنطالقا من بدایة سنة /إرتفاع سعر الصرف دوالر

 دینار/ دوالر  التغیر التراكمي لسعر الدینار مقابل الدوالر 

إرتفاع سعر 
الدینار  صرف

 مقابل الدوالر
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تعتمد السیولة من العمالت األجنبیة في سوق  •
الصرف على التوزان بین عرض العمالت 
األجنبیة والطلب علیھا من قبل المتعاملین 
االقتصادیین. ویعتبر حاصل العرض والطلب 

صرف مكونة لما للعمالت األجنبیة في سوق ال
یطلق علیھ "النفقات الصافیة بالعملة األجنبیة 
لالقتصاد" والتي تمثل حاصل كل مدفوعات 
البنوك التونسیة التي یقع خالصھا من خالل 
البنك المركزي التونسي لفائدة حرفائھا بعنوان 
العملیات التجاریة والمالیة مع الخارج (ال 

ة یشمل ھذا الحاصل نفقات ومقابیض الخزین
التي تقوم بھا الخزینة بشكل مباشر عن طریق 
البنك المركزي والتي لیس لدیھا تأثیر على 

 سوق الصرف). 

المصاریف الصافیة :  3-رسم بیاني عدد أ
  (ملیون دوالر) أشھر االولىة خالل الثمانی

 

ویشیر تحلیل حاصل صافي النفقات أن ھذا 
دوالر في  ملیون 1.940األخیر بلغ حوالي 

وتراجع  2017الثمانیة أشھر األولى من سنة 
ملیون دوالر خالل نفس الفترة من  1.216إلى 

، ثم سجل حاصال إیجابیا یقدر 2018سنة 
 . 2019ملیون دوالر في سنة  873 بـ

وقد أسفرت ھذه الدینامیكیة عن فائض في 
السیولة من العمالت األجنبیة في سوق 

ورة إیجابیة الصرف وكانت وراء تنامي د

مكنت من تدعیم ارتفاع الدینار. وتعود ھذه 
 الفوائض من العملة األجنبیة إلى ما یلي : 

  من جانب العرض من العملة األجنبیة 

 تواصل األداء الجید للمقابیض السیاحیة.  •

تحصیل تدفقات ھامة من العملة األجنبیة في  • 
شكل سحوبات من خطوط التمویل الخارجیة 

زتھا بنوك محلیة وشركات إیجار والتي أنج
 مالي.

مداخیل خوصصة بنك الزیتونة والزیتونة  •
 تكافل.

مبیعات ھامة من العملة األجنبیة من قبل  •
 شركات الطاقة.

عودة شركة فسفاط قفصة إلى سوق الصرف  •
من خالل مبیعات متزایدة للعملة األجنبیة 

 بفضل استئناف صادرات الفسفاط.

المتعلقة بالعرض، ساھمت  وتتّمة للمعطیات •
عودة الدینار إلى االرتفاع في التخفیف من 
التوقعات السلبیة للمتعاملین االقتصادیین حیث 
أنھا ساھمت في تحفیز القیام بمبیعات متزایدة 
انطالقا من الحسابات المھنیة بالعملة األجنبیة 
من قبل متعاملین لھم احتیاجات بالدینار ولم 

المیسر للقروض البنكیة.  یعد لھم نفس النفاذ
وشھدت الموجودات بالعملة األجنبیة للبنوك 
لدى البنك المركزي (حسابات بالعملة األجنبیة 
للوسطاء المقبولین) انخفاضا ملحوظا قدره 

ملیار دینار خالل الفترة الممتدة ما بین  2قرابة 
والذي یعود من  2019شھري مارس وجویلیة 

ت في عمالت جملة أمور أخرى، إلى التفوی
أجنبیة من قبل أصحاب الحسابات المھنیة 

 بالعمالت األجنبیة. 
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 أرصدة الحسابات بالعملة:  4-رسم بیاني عدد أ
 للوسطاء المقبولین (ملیون دینار) األجنبیة

 

  من جانب الطلب على العملة األجنبیة 

ظل الطلب على العمالت األجنبیة مرتفعا  •
ن مع تسجیل نتیجة تواصل العجز التجاري لك

دینامیكیة ملموسة بفضل االنخفاض التدریجي 
 2019أوت  31للعجز التجاري الذي بلغ في 

 4.802ملیون دوالر مقابل  4.319حوالي 
ملیون دوالر خالل نفس التاریخ من سنة 

، حیث عرف على ھذا األساس تراجعا 2018
ملیون دوالر وھو ما یتناقض بشكل  483قدره 

لتجارة الخارجیة السجلة واضح مع دینامیكیة ا
عندما تفاقم العجز  2018و 2017في سنتي 

ملیون دوالر خالل  580التجاري بما یزید عن 
قیاسا  2018الثمانیة أشھر األولى من سنة 

(بلغ العجز التجاري حوالي  2017بسنة 
). 2017أوت  31ملیون دوالر بتاریخ  4.216

ویرتبط التحول التنازلي للعجز التجاري بشكل 
مباشر باالنخفاض الحاد للدینار خالل سنتي 

وبالتشدید النقدي النشط الذي  2018و 2017
 . 2018قام بھ البنك المركزي منذ سنة 

وبالفعل، انخفض الجانب من النفقات الصافیة 
لالقتصاد التونسي التي تتأثر بتغیر سعر 

٪ خالل الثمانیة 50صرف الدینار بأكثر من 

بالمقارنة مع نفس  2018أشھر األولى من سنة 
حیث تراجع من حوالي  2017الفترة من سنة 

ملیار دوالر وسجل  1,4ملیارات دوالر إلى  3
حاصال موجبا في موفى الثمانیة أشھر من سنة 

ملیون دوالر وھو ما یدل  580بحوالي  2019
بوضوح على مساھمة انخفاض الدینار في 
التقلیص من مسار نفقات االقتصاد التونسي 

 لة األجنبیة. بالعم

على ذلك، تم تمویل جزء ھام من  وعالوة
المشتریات بالعملة األجنبیة المنجزة من قبل 
المتعاملین االقتصادیین عن طریق قروض 
بالدینار تم الحصول علیھا من القطاع 
المصرفي، حتى وإن تطلب األمر في بعض 
الحاالت وضع عمالت أجنبیة قید الرھن. بید أن 

الرئیسیة الترفیعات المتتالیة في نسب الفائدة 
 2018للبنك المركزي المنجزة منذ سنة 

نقطة اساسیة منذ  275والمتسمة بأھمیتھا (+
) تساھم حالیا في الحد من 2018شھر مارس 

 ھذا النوع من التحكیم. 

 : تطور نسب الفائدة 5-أبیاني عدد  رسم
 التضخم ونسبة

 
 2019آخرمعطى : جویلیة 

 المركزي التونسي والمعھد الوطني لإلحصاء البنك :المصدر
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

ي 
انف

ج
20

17
 

س  
ار

م
20

17
 

ي  
ما

20
17

 
ة  

یلی
جو

20
17

 
ر  

تمب
سب

20
17

 
ر  

فمب
نو

20
17

 
ي 

انف
ج

20
18

 
س 

ار
م

20
18

 
ي 

ما
20

18
 

یة 
ویل

ج
20

18
 

ر 
تمب

سب
20

18
 

ر 
فمب

نو
20

18
 

ي 
انف

ج
20

19
 

س 
ار

م
20

19
 

ي 
ما

20
19

 
یة 

ویل
ج

20
19

 

  

 التغیر التراكمي 
 رصید حسابات البنوك بالعملة لدى البنك المركزي 
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 الجملي: تطور الحجم  6-أبیاني عدد  رسم
 التمویل إلعادة

 
 البنك المركزي التونسي :المصدر

كما تم تقیید الطلب من التورید بفعل مختلف 
اإلجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي 
على صعید إعادة التمویل وخاصة نسبة 
القروض إلى الودائع والتقلیص التدریجي في 
إعادة التمویل عن طریق استخدام أداة 

أشھر التي  6المقایضة وعملیات التمویل بأجل 
ت لفائدة حفزت بشكل متزاید التمویال

القطاعات المنتجة. وبعد أن اتبع وتیرة نمو 
ملیار  17لیناھز  2017سریعة للغایة من سنة 
، تم احتواء حجم 2019دینار في شھر مارس 

إعادة التمویل بشكل تدریجي لیتراجع إلى اقل 
ملیار دینار حالیا وھو ما ساھم في  14من 

ترشید أفضل لنشاط توزیع القروض من قبل 
 البنوك. 

أدت ھذه الدینامیكیة للعرض من العمالت  •
األجنبیة والطلب علیھا في سوق الصرف إلى 

منذ منتصف  1حیازة البنوك صانعي السوق
لوضعیات صرف طویلة  2019شھر فیفري 

األجل ناھزت في أیام الذروة مستوى 
ملیون  50ملیون دوالر مع معدل قدره + 100

                                                           
صانعي سوق معتمدین من قبل البنك  10سوق الصرف حالیا  تضم 1

٪ من حجم 80 عنالمركزي التونسي حیث أنھم یمثلون ما یزید 
 المعامالت في سوق الصرف. 

 دوالر خالل الفترة الممتدة ما بین شھري
 200-مقابل معدل بـ  2019فیفري وأوت 

ملیون دوالر (وضعیات صرف قصیرة 
. 2018األجل) خالل نفس الفترة من سنة 

وعندما تراكم البنوك وضعیات صرف طویلة 
األجل، فھذا یعني أن المداخیل التجاریة 
والمالیة بالعملة األجنبیة لالقتصاد التونسي 

ت فیھا (دون اعتبار الخزینة) والتي تم التفوی
مقابل الدینار في سوق الصرف قد مكنت من 
تغطیة كافة النفقات بالعملة األجنبیة لالقتصاد 
والممولة عن طریق شراء عمالت أجنبیة 
مقابل الدینار في سوق الصرف (دون اعتبار 
الخزینة) وأسفرت باإلضافة إلى ذلك عن 
فوائض من السیولة متراكمة لدى البنوك في 

 یلة األجل. شكل وضعیات صرف طو

وضعیة الصرف :  7-رسم بیاني عدد أ
 )الجملیة للبنوك صانعي السوق (ملیون دوالر

 

وأدت وضعیة الفائض من السیولة بالعملة 
األجنبیة في سوق الصرف إلى جعل البنك 
المركزي یتدخل في سوق الصرف منذ شھر 

شراء العمالت  أفریل وذلك فقط في إتجاه
األجنبیة مقابل الدینار لدى البنوك وھو ما مكن 
من تعزیز مخزون االحتیاطیات الصافیة للبنك 

ملیون دوالر  700المركزي بأكثر من 
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(اشترى البنك المركزي خالل شھر أوت فقط 
ملیون دوالر مقابل الدینار لدى البنوك)،  230

، 2018في حین أنھ خالل نفس الفترة من سنة 
ملیون  827م البنك المركزي ببیع ما قدره قا

دوالر في السوق قصد الحّد من فجوة السیولة 
بالعملة األجنبیة والتخفیف من االنخفاض الحاد 

، بلغت مبیعات 2017للدینار. وفي سنة 
العمالت األجنبیة في سوق الصرف من قبل 
البنك المركزي خالل الفترة ما بین شھر أفریل 

 ملیون دوالر.  1.238وأوت مستوى 

 

 شراء العملة/بیع:  8-رسم بیاني عدد أ
من قبل البنك المركزي التونسي على  األجنبیة

 سوق الصرف

 

وفي الواقع، فإن ھذه الدینامیكیة للصرف تبرز 
على  2012اإلصالحات المدرجة منذ سنة 

مستوى سوق الصرف والتي تھدف إلى تطویر 
نظام سعر صرف الدینار الحتواء صدمات 
میزان المدفوعات بشكل أفضل وتأمین نموذج 
جدید لسیر السوق ییسر التعدیل الذاتي 
لالختالالت. ویوفر النظام الجدید لسعر صرف 

 الدینار في الوقت الحالي المزایا التالیة : 

 ة الدینار تنجز من أصبحت تعدیالت قیم
خالل السوق وھو ما یضمن نجاعة أفضل 
في مجال قیادة سیاسة سعر صرف الدینار. 
ویقوم البنك المركزي بتنظیم ھذه السوق 
قصد مواجھة التطورات العشوائیة ألسعار 

 الصرف. 
  یضمن النظام الجدید مزیدا من التناسق بین

درجة مرونة سیاسة سعر صرف الدینار 
اح التي أصبحت عالیة ودرجة االنفت

 لالقتصاد التونسي.
المتوقع أن یساھم نظام الصرف في إضفاء  من

قدر أكبر من االستقاللیة للسیاسة النقدیة 
والتي یجب أن ترتكز على نسبة الفائدة 
 -1238  كھدف تشغیلي وعلى التضخم كغایة نھائیة.
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