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 كلمة المحافظ
في سیاق السنوات الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونسي، مع نمو یتطور ببطء  2018اندرجت سنة 

، حیث أعاقتھ التطورات المتباینة 2016٪ فقط في سنة 1٪ في العام السابق و1,9٪ مقابل 2,5بنسبة  يأ

حتى اآلن من االستجابة  فاتراھذا النمو الذي ال یزال لم یمّكن وقتصاد. لمختلف القطاعات المنتجة لإل

لیة التي تبعث على كلتطلعات التونسیین في مجال التشغیل ومن تخفیف حدة االختالالت االقتصادیة ال

 ستدام وأكثر اندماجا. مسترجاع نمو سلیم وال وھو ما یمثل شرطا أساسیااالنشغال 

سم بجودة أفضل ، فإنھ ات2018وعلى الرغم من أن النشاط االقتصادي قد كان ضعیفا في سنة 

مدفوعا بنمو بعض القطاعات المنتجة وخاصة القطاع الفالحي الذي حقق أداء استثنائیا بفضل زراعة 

الزیتون وكذلك القطاع السیاحي الذي أكد تعافیھ. وفي المقابل، لم یكن أداء القطاعات األخرى جیدا، على 

تخراجیة، األمر الذي لم یؤثر على غرار القطاع الصناعي الذي تضرر بشدة من تباطؤ األنشطة االس

 . أیضا دینامیكیة النمو فحسب بل على الوضع الخارجي وتوازن المیزانیة

لكافة البنود وخاصة  بطیئاوعلى صعید الطلب، أظھر تحلیل مكونات إجمالي الناتج المحلي تطورا 

الثروة والذي ال یزال في مستوى محدود حیث أنھ  قفیما یتعلق باالستثمار، بصفتھ محركا حقیقیا للنمو وخل

٪ 24,6مقابل  2018٪ في سنة 9قدرھا  مع نسبة ادخار ٪ من إجمالي الناتج المحلي18,5لم یتجاوز نسبة 

ھذان المؤشران  مّ إفریقیا ین شمال. ومقارنة بمنطقة الشرق األوسط و2010٪ على التوالي في سنة 21,4و

الد التونسیة في مجال االدخار وكذلك االستثمار. وبالفعل سجلت منطقة الشرق الذي تشھده الب التراجععلى 

 ٪. 30نسبتا استثمار وإدخار تناھز  2018األوسط وشمال إفریقیا في سنة 

ومن ناحیة أخرى، فإن االختالالت االقتصادیة الكلیة تبعث على االنشغال بشكل متزاید، السیما 

٪ من 11,1ل، سجل العجز الجاري رقما قیاسیا جدیدا حیث بلغ بخصوص المدفوعات الخارجیة. وبالفع

السیر الجید ولمقابیض السیاحیة ل یجابي. ولم یمكن التطور اال2018إجمالي الناتج المحلي في موفى سنة 

 .ال یزال في مستویات تبعث على االنشغاللمداخیل الشغل من تخفیف نطاق توسع العجز التجاري الذي 

، أصبح التدھور المتواصل للقطاع الخارجي ھیكلیا استثمار متدعم وتنافسیة مرتفعة غیاب نشاط ظلوفي 

 .وذو صبغة دائمة

لبالد التونسیة من استرجاع دخول رؤوس األموال الخارجیة اومن جھة أخرى، مكن توسع صافي 

عام للمدفوعات ومن الترفیع في مستوى االحتیاطیات من العملة األجنبیة المیزان الفائض على مستوى ال

بحساب الدینار. أما بخصوص نسبة التداین الخارجي متوسط وطویل األجل قیاسا بإجمالي الدخل الوطني 

 . 2018و 2017نقاط مائویة ما بین سنتي  9المتاح، فقد ارتفعت بـ 
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الذي ین اثنین. یتعلق األمر أوال بعجز میزان الطاقة القطاع الخارجي في نقطت توتتلخص إشكالیا

٪ في تفاقم العجز التجاري الجملي. ویعزى 60مساھما بذلك بما یزید عن  2018٪ في سنة 53,2توسع بـ 

ھذا التدھور إلى ارتفاع األسعار الدولیة وضعف مستوى اإلنتاج الوطني من المحروقات مقابل تواصل 

الذي شكل نقصا على  الضعیف لنشاط قطاع الفسفاط ومشتقاتھ ىالمستور ثانیا بویتعلق األم .ازدیاد الطلب

 . مستوى المداخیل بالعملة األجنبیة

انتعاشھا رغم وعلى غرار ھذین القطاعین، فإن الفتور على مستوى الصادرات التي طال انتظار 

ا ناجمة بالخصوص عن انخفاض قیمة الدینار، یعكس مشكلة في العرض أصبحت ھیكلیة بالنظر إلى أنھ

 2001٪ في المعدل خالل عشریة 1,3مجموع العوامل  یةوبالفعل، بلغت إنتاج .اإلنتاجیةو االستثمار تراجع

 .2018و 2011٪ في المعدل ما بین 0,2-مسجلة بذلك تراجعا بـ  2010و

اختالل آخر، ال یقل أھمیة، یتعلق بالضغوط التضخمیة التي ال تزال حادة. وبالفعل، بلغت  وھنالك

حیث اتسمت باإلجراءات  2017٪ في سنة 5,3مقابل  2018٪ في المعدل في موفى سنة 7,3نسبة التضخم 

قیمة المضافة ) وخاصة الترفیع بنقطة مائویة واحدة في األداء على ال2018لقانون المالیة (لسنة  الجبائیة

، إذ أن سعر تأثیرا لدیناراالنخفاض  من جانب آخر كانووالتعدیل نحو االرتفاع ألسعار المحروقات 

وأما على ٪ إزاء الدوالر. 8,6٪ مقابل األورو وبـ 12,9صرف العملة الوطنیة قد تراجع في المعدل بـ 

٪ من 6,1نیة الذي تراجع من تسجیل تحسن على مستوى عجز المیزا تممستوى المالیة العمومیة فقد 

 في مستوى مرتفعالعجز المذكور یظل و. 2018٪ في سنة 4,8إلى  2017في سنة  إجمالي الناتج المحلي

ضعف النمو االقتصادي وھو ما یطرح جدیا مسألة استدامة العجز وبالتالي الدین العمومي الذي  إلى بالنظر

 . 2018الناتج المحلي في موفى سنة  ٪ من إجمالي71,4بلغ لی 2011عرف تصاعدا منذ سنة 

اتخاذ العدید من اإلجراءات  عجز المیزانیة بفضل فيتسجیل تراجع  وعلى المستوى الجبائي، تم

  .2018صلب قانون المالیة لسنة 

للنفقات العمومیة. لى تعبئة موارد جبائیة جدیدة وإلى تخصیص أفضل إوتھدف ھذه اإلجراءات 

وباألعمال،  بالمناخ الجبائي على وجھ الخصوص أجل تبدید الشكوك المتعلقةوتتواصل جھود السلطات من 

  .بشكل عام

مزید من الضغوط على الت عودة الضغوط التضخمیة وتفاقم العجز الجاري لمیزان المدفوعات سلطو

دفع  اممّ  ،ینار مقابل أھم العمالت األجنبیةالموجودات من العملة األجنبیة للبالد وكذلك على سعر صرف الد

البنك المركزي الذي تتمثل مھمتھ في الحفاظ على استقرار األسعار، إلى تشدید سیاستھ النقدیة. وتحقیقا لھذه 

 على التوالي  2018الغایة، تم الترفیع في نسبة الفائدة الرئیسیة في مناسبتین خالل شھري مارس وجوان 

البنك المركزي،  قرّ أ. وقد 2018٪ في موفى النصف األول من سنة 6,75نقطة أساسیة لتبلغ  100نقطة و 75بـ 
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بالنظر إلى الطابع المستمر للتضخم كما یتضح من مقاییس التضخم األساسي، ترفیعا جدیدا خالل شھر فیفري 

ة اإلجراءات التقییدیة إلى تبدید التضخم ٪. وأدت سلسل7,75لالرتقاء بنسبة الفائدة الرئیسیة إلى مستوى  2019

من مصدر نقدي وساھمت في استقرار الوضعیة االقتصادیة وھو شرط أساسي لتحقیق انتعاشة سلیمة 

إدارة االحتیاطیات وسیاسة مجال في أخرى  لالستثمار. وانضمت ھذه القرارات للسیاسة النقدیة إلجراءات

على استقرار نسبي لقیمة الدینار وكبح انخفاضھ  2019ل من سنة الصرف، بما أتاح الحفاظ خالل النصف األو

 الذي كان من الممكن أن یكون أكثر حدة. 

ھذه التدابیر على المدى المتوسط على النمو االقتصادي الذي ال یزال ضعیفا،  بتأثیر وإدراكا منھ

إحداث وسیلة إلعادة للبنوك وذلك من خالل  هقام البنك المركزي بإعادة تخصیص التمویل الذي یوفر

أشھر المخصصة  6ن طریق طلبات العروض بأجل ع، 2018التمویل على المدى الطویل في موفى سنة 

لالستثمار المنتج. وتجدر اإلشارة إلى أن الحجم الجملي إلعادة التمویل قد تدعم بشكل ملحوظ في سنة 

 ر.ملیار دینا 16 عتبة حیث بلغ مستویات غیر مسبوقة بل وتجاوز 2018

المفرطة، قام البنك المركزي الذي  ةمخاطرالوقصد الحد من مخاطر التحول وحمایة البنوك من 

تتمثل إحدى مھامھ الرئیسیة في الحفاظ على االستقرار المالي، بإرساء نسبة قروض/ودائع جدیدة بمقتضى 

والذي ینص على أن البنوك ال یمكنھا اإلبقاء  2018نوفمبر  المؤرخ في غرة 2018لسنة  10ر عدد المنشو

٪. ومن شأن ھذا اإلجراء التقییدي ترشید البنوك في مجال منح 120على ھذه النسبة في مستوى یفوق 

التقلیص من لجوئھا إلعادة  وبالتاليالقروض وجعلھا تسعى على نحو فّعال إلى تحسین ودائع الحرفاء 

ركزي. وفي جانب مواز، تمت إعادة توازن سیاسة المقابالت عن طریق تفضیل التمویل لدى البنك الم

مقابالت الدین الخاص بھدف ضمان مساھمة أفضل في تمویل االقتصاد الحقیقي والحد من أثر المزاحمة. 

 آتت. وقد 2012سنة  ذوبالفعل، تندرج ھذه اإلجراءات في إطار عملیة اإلصالحات االحترازیة المعتمدة من

بة البنكیة وقدرتھ على الحیث أن القطاع المصرفي قد توصل إلى تحسین مؤشراتھ للص أكلھا ملیةالع

ود في وجھ الصدمات، بما في ذلك البنوك العمومیة التي تمت إعادة ھیكلتھا مؤخرا. وعلى الصعید مالص

لتجنب أي  بمراقبة مخاطر السیولة عن كث 2019االحترازي، سیواصل البنك المركزي التونسي في سنة 

 انزالق والحفاظ على التوازنات المالیة للبنوك.

ا المنطلق، أعطت جھود االستقرار التي بذلھا كل من البنك المركزي التونسي والحكومة ذومن ھ

وبالفعل، اتسمت سنة للتعاون المالي مع صندوق النقد الدولي.  اجدید اوخاصة على الصعید المالي، دفع

لثالث مراجعات (المراجعات الثانیة والثالثة والرابعة) بعنوان قرض "تسھیل  باالستكمال الناجح 2018

ملیار دوالر من جملة  1,4الصندوق الممدد"، لیصل بذلك مجموع المبالغ المسحوبة منذ بدایة البرنامج إلى 

 ملیار دوالر. 2,9مبلغ معتمد قدره 
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على المستوى الدولي  دیة والمالیةوفي ظل محیط متسم باالضطرابات التي تعیشھا الساحة االقتصا

في التفكیر  2018سنة  وشرع البنك في .والوطني كان على البنك المركزي أن یعتمد تنظیما أكثر مالئمة

. وتھدف ھذه الخطة إلى 2021-2019مدتھا ثالث سنوات خالل الفترة  أولى بشأن خطة استراتیجیة

على الصعید الدولي من خالل اعتماد أھداف ذكیة أو االرتقاء بالبنك إلى مصاف أفضل البنوك المركزیة 

"SMART زمنیا) وإعادة تنظیم حدیثة  ةوواقعیة ومحدد اللقیاس ومتفق علیھ ة" (أھداف محددة وقابل

. وعلى ھذا األساس، سیمكن إطار الحوكمة الجدید البنك تستجیب ألفضل الممارسات في ھذا المجال

الفرص والمخاطر. وقد شھدت  من التي ال تخلولمواجھة ھذه البیئة المتغیرة  من استغالل كفاءاتھالمركزي 

، المصادقة على التصورات والتي تدرجت بدروھا إلى مجموعة من األھداف االستراتیجیة 2018سنة 

جعل تحقیقھا خالل مدة ھذه الخطة األولى. ویتمثل التصور االستراتیجي المتعلق بھذه المرحلة في  یتعین

"بنكا مركزیا حدیثا واستباقیا وفعاال في طلیعة التحوالت االقتصادیة والمالیة". وسیتم تحقیق ھذا  البنك

 الشفافیة.وللبنك والمتمثلة في النزاھة والعدالة  الثالث التصور من خالل تسلیط الضوء على القیم األساسیة

مع الحكومة في إجراء  ركتبالتعاون المشور الرائد، سیشرع البنك المركزي ھذا المنظومن 

وغسل األموال وتمویل اإلرھاب. وفي ھذا  حیلتالمكافحة بغیة إصالحات على مستوى القطاع المصرفي 

تم بذل مجھودات كبرى مع اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة من أجل وضع نظام یتالئم والمعاییر السیاق، 

إلصالحات إلى الحد من التجارة الموازیة ومن التعامل وترنو ھذه ا .غیر شرعیةالالدولیة لمكافحة العملیات 

دعمھ لتطویر أنظمة ووسائل الدفع. ویتجھ ھذا  2018نقدا أیضا. ھذا وقد واصل البنك المركزي في سنة 

النجاعة واالستقرار على مستوى أسواق من ضفاء المزید إتشجیع المبادرات الرامیة إلى نحو الجھد 

ار، اعتمد البنك المركزي خیارا استراتیجیا لتحریر أنشطة الدفع. ومن ھنا، تّم خدمات الدفع. وفي ھذا اإلط

 علىخلق مؤسسة الدفع وھو ھیكل مھني جدید یرمي إلى دعم االندماج المالي وإضفاء المزید من التنافس 

السوق لتمكین المستھلك من خدمات دفع قریبة وبأسعار تنافسیة. وتتنزل ھذه اإلجراءات في سیاق 

. وسیعتمد ھذا التوجھ على الدراسات التي 2022و 2018تراتیجیة مشتركة مع وزارة المالیة تمتّد ما بین اس

 مستوى االندماج المالي في البالد التونسیة. قدیرخرا من قبل المؤسسات الدولیة والوطنیة لتؤأجریت م

مل نقدا استراتیجیة الحد من التعا 2018وتبعا لھذا وضع البنك المركزي خالل سنة 

« Decashing » السواء قصد اكتساب عادات  خاصة والمؤسسات العمومیة على حدّ شملت الشركات ال

  متسمة بمزید من الشفافیة. جدیدة في مجال الدفع، تكون 

لجنة للتكنولوجیا  ،بعد نجاح قمة إفریقیا بلوكشاین ،البنك المركزيأحدث وعلى ھذا األساس، 

ومن بین المشاریع الفوریة لھذه اللجنة نجد الموقع  .أن یكون في طلیعة ھذه التغیراتویعتزم المالیة، 

. وفي ھذا المجال (Sandbox)اإللكتروني ومختبر البنك المركزي التونسي والصندوق الرقابي التنظیمي 

حمایة  یضطلع البنك المركزي من خالل لجنة التقنیات المالیة بدور "المیّسر". وعملیا یتمثل ذلك في
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الستقرار امستعملي الخدمات المالیة من مخاطر التطور التكنولوجي والممارسات الغیر سلیمة مع دعم 

المالي وتطویر نشاط التقنیات المالیة الحدیثة على المستوى الداخلي والخارجي من خالل التعاون اإلقلیمي 

 والدولي.

أ من مناخ األعمال حیث أنھ یضع المؤسسة التغییرات الھیكلیة جزءا ال یتجزّ  ویشكل اعتماد ھذه

في قلب االھتمامات. وفي ھذا المستوى، فإن البنك المركزي یتموقع وفقا للمعاییر الدولیة ویتعاون مع 

عالوة على التعاون المالي والفني مع صندوق النقد فالمؤسسات الرائدة في مجال أفضل الممارسات. 

الخصوص مع كتابة الدولة لالقتصاد بسویسرا في إطار برنامج الدولي، یعمل البنك المركزي على وجھ 

"المساعدة الثنائیة وتطویر القدرات للبنوك المركزیة" وكذلك مع البنك الدولي. ومن ناحیة أخرى، كثف 

البنك المركزي تعاونھ مع بنوك مركزیة أخرى حیث قام بالخصوص بالتوقیع على اتفاقیة تعاون فني مع 

 ا مع بنك فرنسا.بنك المغرب ومؤخر

المخاطر والشكوك  مة بتصاعدسبالنظر إلى التطورات األخیرة على الصعید العالمي والمتو

میة وعدم التحكم في التغیرات المناخیة وظھور صراعات إقلیمیة لالمرتبطة أساسا بضبابیة آفاق التجارة العا

 ین.الوسطى والمھمش ریحة الشباب والطبقةوالغضب في صفوف ش بل وأخیرا تصاعد عدم الرضى

 كةیبلدان الشرالخاصة على مستوى وتؤثر ھذه الوضعیة على النمو على المستوى الدولي و 

تبرزه تقدیرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. وتجدر اإلشارة إلى  كما لتونس

وخاصة  2008ة المالیة العالمیة في سنة قدرتھ على مجابھة األزم اأن االقتصاد التونسي الذي قد أثبت سابق

، سیكون كذلك قادرا على التسریع في مسار اإلصالحات. وتظل ھذه 2015الھجمات اإلرھابیة في سنة 

اإلصالحات ضروریة السترجاع نسق االستثمار والتصدیر والنمو وإلدماج مستدیم للمؤسسات التونسیة 

 في سلسلة القیم اإلقلیمیة والعالمیة. 
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 المحیط الدولي:  األول الباب
 

 الظرف االقتصادي الدولي .1-1

تجدد الشكوك المرتبطة بتصاعد التوترات التجاریة ب 2018المحیط االقتصادي الدولي في سنة   اتسم

 االقتصادیات الصاعدة وتقلب األسواق المالیة.  في ضعفالمواطن إحتداد والتھدیدات الحمائیة وكذلك ب

وفي ھذا السیاق وعلى الرغم من تماسكھ خالل النصف األول من السنة بفضل السیاسات النقدیة التیسیریة 

ل وتحفیز المیزانیة في الوالیات المتحدة، كان النمو االقتصادي معتدال في أغلب االقتصادیات المتقدمة خال

 النصف الثاني من السنة. 

ضعف الذي اتسم بھ تطور الكما عرفت أغلب البلدان الصاعدة تباطؤا طفیفا لنشاطھا االقتصادي نتیجة 

التجارة العالمیة وفتور االستثمار فضال عن تشدید الشروط المالیة وھو ما زاد من حدة مواطن الضعف 

 ا. الصاعدة وخاصة األرجنتین وتركی اتلبعض االقتصادی

بالمقارنة مع  نقطة مائویة 0,2انخفاضا طفیفا قدره  نسبة نمو االقتصاد العالميوعلى ھذا األساس، عرفت 

٪، لكن دون أن یعكس ذلك التفاوت في نسق النمو بین البلدان والمناطق أو التباین في 3,6لتبلغ  2017سنة 

في  نسبة البطالةالنشاط بین نصفي السنة األول والثاني. وفي ظل ھذا النسق من النمو المعتدل نسبیا، ظلت 

٪ في العام السابق. بید أنھ تم تسجیل تراجع في 5,1ل مقاب 2018٪ في سنة 5العالم تقریبا دون تغییر، أي 

٪) نتیجة األداء الجید لسوق الشغل في الوالیات المتحدة وفي منطقة 5,6٪ مقابل 5,1البلدان المتقدمة (

 األورو. 

بنسق أقل سرعة  2018في سنة المبادالت الدولیة للسلع والخدمات وفیما یتعلق بالتجارة العالمیة، تطورت 

. ویعزى ھذا التباطؤ مباشرة إلى تدھور العالقات 2017٪ في سنة 5,4٪ مقابل 3,8ام السابق، أي من الع

شكل غیر مباشر إلى مناخ الشكوك الذي زاد ھذا ا بین الوالیات المتحدة والصین وبالتجاریة الثنائیة م

 لمي. الخالف في تفاقمھ لتتقلص بالتالي مساھمة قطاع التجارة في النمو االقتصادي العا

تراجعا لمؤشراتھا وخاصة مع موفى السنة، على خلفیة األسواق المالیة الدولیة ومن جانبھا، شھدت أھم 

من  ورالنف دى إلى احتداا أدّ مّ التوترات التجاریة والجیوسیاسیة مالمخاوف المتزایدة المرتبطة بتصاعد 

 المخاطرة لدى المستثمرین. 
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نمو اقتصادي أفضل فعل تحقیق الوالیات المتحدة لالدوالر األمریكي ب، تدعم أسواق الصرف الدولیةوفي 

منطقة األورو وكذلك بتوسع فارق نسبة الفائدة ما بین بنك االحتیاطي الفیدرالي والبنك  ذلك المسجل في من

المركزي األوروبي لتصبح التوظیفات المحررة بالدوالر أكثر ربحیة. وعلى ھذا األساس، بلغ سعر التكافؤ 

٪ 4,5الي دوالر، وھو ما یمثل ارتفاعا للدوالر بحو 1,1467مستوى  2018أورو/دوالر في موفى سنة 

 بالمقارنة مع نھایة العام السابق. 
 

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

  )2019المصدر : اآلفاق االقتصادیة لصندوق النقد الدولي (أفریل * 

 

 النشاط االقتصادي  1-1-1

والتي زادت حدتھا  2018النمو االقتصادي بالتوترات التي اتسمت بھا الساحة العالمیة خالل سنة  تأثر

بالخصوص خالل النصف الثاني من نفس السنة. وبالفعل، فإن تصاعد التوترات التجاریة ما بین الوالیات 

لمملكة المتحدة، من كسیت" بین االتحاد األوروبي وایالمفاوضات بشأن "البرالمتحدة والصین واستمرار 

 جا من المتوقع للسیاسات النقدیة ألھم البنوك المركزیة بالتزامن مع ھامش تحركجھة، والتشدید األقل تدرّ 

لسیاسة المیزانیة في عدید البلدان المصنعة، من جھة أخرى، قد مثلت العوامل الرئیسیة التي محدود 

الداخلي في أغلب لتجارة العالمیة وإضعاف الطلب ساھمت في عودة حالة الشكوك وھو ما أدى إلى تباطؤ ا

 االقتصادیات المصنعة. 

بنسق مختلف وفقا للبلدان. وعلى  2018سنة  خالل البلدان المصنعةوبالفعل، تطور النشاط االقتصادي في 

ھذا األساس، تباین تسارع النمو االقتصادي في الوالیات المتحدة المدعوم بالبرنامج الھام المسایر للدورة 
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االقتصادیة لتحفیز المیزانیة مع التباطؤ في االقتصادیات المتقدمة األخرى وخاصة الیابان ومنطقة األورو. 

 .2017٪ في سنة 2,4٪ مقابل 2,2راجعت نسبة النمو في البلدان المتقدمة إلى ومن ھذا المنطلق، ت

 

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

 المسمى
 النمو االقتصادي

 (بالقیمة الحقیقیة وبـ ٪)
 البطالة

 (بـ ٪ من السكان النشیطین)
2017 2018 12019 2017 2018 12019 

 5,0 5,0 5,1 3,3 3,6 3,8 العالم
 5,0 5,1 5,6 1,8 2,2 2,4 البلدان المتقدمة

             منھا :
 3,8 3,9 4,4 2,3 2,9 2,2 الوالیات المتحدة

 2,9 2,9 2,9 1,0 0,8 1,9 الیابان
 4,2 4,1 4,4 1,2 1,4 1,8 المملكة المتحدة
 8,0 8,2 9,1 1,3 1,8 2,4 منطقة األورو

             منھا :
 3,4 3,4 3,8 0,8 1,5 2,5 ألمانیا* 

 8,8 9,1 9,4 1,3 1,5 2,2 * فرنسا
 10,7 10,6 11,3 0,1 0,9 1,6 * إیطالیا

 .. .. .. 4,4 4,5 4,8 2البلدان الصاعدة والنامیة
             منھا :

 3,8 3,8 3,9 6,3 6,6 6,8 * الصین
 4,8 4,8 5,2 1,6 2,3 1,6 * روسیا
 .. .. .. 7,3 7,1 7,2 * الھند

 11,4 12,3 12,8 2,1 1,1 1,1 * البرازیل
 9,2 9,8 10,2 3,2 3,1 4,1 * المغرب

 .. 15,5 15,5 2,7 2,5 1,9 * تونس

والمعھد الوطني  التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي )  ووزارة2019 أفریلالمصادر : اآلفاق االقتصادیة العالمیة لصندوق النقد الدولي (
 .لإلحصاء

  .توقعات 1
٪ في 3,6في ھذه المجموعة من البلدان بین حد أدنى قدره  2019وفقا لتقدیرات منظمة العمل الدولیة، تراوحت نسبة البطالة خالل سنة  2

 .٪ في شمال إفریقیا11,8ومستوى أقصى یساوي والمحیط الھادئ آسیا  شرق
 

 

سنة ، على وجھ الخصوص، مكنت السیاسة التوسعیة للمیزانیة المعتمدة منذ بدایة الوالیات المتحدةففي 

لصادرات األمریكیة انطالقا من النصف الثاني امن تدعیم النشاط االقتصادي على الرغم من تراجع  2018

بالفعل، كان الطلب الداخلي متماسكا بفضل الدینامیكیة القویة لسوق الشغل ومناخ االستثمار المالئم للسنة. و

ولكن بالخصوص بفضل النفقات العمومیة الھامة وھو ما مكن من تعزیز النمو االقتصادي في ھذا البلد 

 ٪ في العام السابق. 2,2مقابل  2018٪ في سنة 2,9لیبلغ 

تمرت السیاسة النقدیة التیسیریة في دعم الطلب الداخلي الذي مازال یمثل المحرك ، اسمنطقة األورو وفي

الرئیسي للنمو. وفي المقابل، فإن ضعف الطلب الخارجي یفسر المساھمة السالبة للصادرات الصافیة في 
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. 2017٪ في سنة 2,4مقابل  ٪1,8تراجعت نسبة النمو االقتصادي للمنطقة إلى وعلى ھذا األساس، النمو. 

٪) 2,5٪ مقابل 1,5االقتصادیات الرئیسیة وخاصة في ألمانیا ( فين التباطؤ ملحوظا بشكل خاص وقد كا

٪) التي ازدادت حدة مواطن الضعف 1,6٪ مقابل 0,9تبعا لتباطؤ الصادرات وكذلك في إیطالیا (

 االقتصادیة لدیھا بفعل الشكوك المرتبطة بأزمة الدین العمومي. 

لى الرغم من السیاسة النقدیة التوسعیة، ظل النشاط االقتصادي فاترا جراء تداعیات وع الیابانأما في 

ي. وعلى ھذا األساس، لم تبلغ نسبة النمو في ة وضعف الطلب الخارجي وخاصة الصینالكوارث الطبیعی

 . 2017٪ في سنة 1,9٪ مقابل 0,8ھذا البلد سوى مستوى 

إن تشدید السیاسات االقتصادیة قصد مجابھة خروج رؤوس ، فبالبلدان الصاعدة والنامیةوفیما یتعلق 

األموال المقترن بانخفاض سعر صرف عمالتھا الوطنیة مقابل الدوالر األمریكي والمستویات المرتفعة 

دیا على النشاط االقتصادي في العدید من ھذه البلدان. وعلى ھذا األساس، تراجعت جللتضخم قد أثرت 

 ٪ في العام السابق. 4,8مقابل  2018٪ في سنة 4,5عة إلى نسبة النمو في ھذه المجمو

على وجھ الخصوص أدى الخالف التجاري مع الوالیات المتحدة والذي تم اإلعالن عنھ منذ  الصینففي 

، بالتزامن مع القیود التنظیمیة في قطاعات البناء وفي قطاع الوساطة المالیة، إلى تباطؤ 2018شھر جانفي 

، من ناحیة الھند٪ في العام السابق. وفي 6,8٪ مقابل 6,6، أي 2018في سنة  ينمو االقتصاد الصین

أخرى، مكن الطلب الداخلي الذي ما یزال متماسكا بفضل اإلصالحات الھیكلیة المعتمدة في مرحلة سابقة 

 . 2017في سنة ٪ 7,2مقابل ٪ 7,1من الحفاظ على النمو االقتصادي في مستوى مرتفع، أي 

تصادي خالل سنة بعض التباطؤ للنشاط االق الشرق األوسط وشمال إفریقیاومن جانبھا، عرفت منطقة 

٪ في العام السابق)، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي في أھم البلدان 1,8٪ مقابل 1,4( 2018

على الشریكة، فضال عن التوترات الجیوسیاسیة في بعض بلدان المنطقة. وتراجع االقتصادي اإلیراني 

 لعقوبات األمریكیة. تبعا لتأثیر ا 2017٪ في سنة 3,7٪ بعد أن عرف نموا بـ 1,5بـ وجھ الخصوص 
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الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  2-1رسم بیاني عدد 

 في البلدان المتقدمة
الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  3-1رسم بیاني عدد 

 في البلدان الصاعدة والنامیة

 
 

 
یة على النشاط إضاف، من المنتظر أن تستمر عدید العوامل في تسلیط ضغوط 2019وبالنسبة لسنة 

السیما الخالفات التجاریة، فضال عن عودة المخاوف المتعلقة بالدین اإلیطالي وباتفاقیة  االقتصادي العالمي

"البریكسیت" وذلك بالتزامن مع تشدید السیاسات النقدیة وتقلص ھامش التحرك على مستوى المیزانیة، مما 

 ن البلدان المتقدمة. سیؤدي إلى تباطؤ النمو االقتصادي في العدید م

 التجارة العالمیة  1-1-2

أقفل حجم  2018على الرغم من التماسك الذي اتسمت بھ المبادالت التجاریة خالل األشھر األولى من سنة 

المتزایدة ما بین الوالیات المتحدة والصین قد  التجارة العالمیة السنة بتباطؤ ملحوظ. وبالفعل، فإن التوترات

ى العالقات التجاریة الثنائیة ما بین ھذین الطرفین الرئیسیین وأدت من جھة أخرى إلى أثرت من جھة عل

الذي تضخم بفعل التشدید  ،وقد أضر ھذا المناخ من الشكوك اتخاذ إجراءات حمائیة على نطاق عالمي. 

بثقة  ،ة جراء "البریكسیت"حاد األوروبي والمملكة المتحدتط التجاریة ما بین االلشرولالمحتمل 

 المستثمرین. 

تباطؤا لنسق نموه، أي  2018في سنة  حجم التجارة العالمیة للسلع والخدماتوفي ھذا السیاق، سجل 

 ٪ في العام السابق. 5,4٪ مقابل 3,8

 مقابل ٪3,9 أي السابق، العام من سرعة أقل بنسق للسلع العالمیة المبادالت الخصوص وجھ على وتطورت

 سنة خالل ملحوظا تباطؤا الحجم حیث من عرفت قد الصینیة الصادرات أن إلى اإلشارة درجوت ٪.5,6
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 حجم واردات السلع و الخدمات
 حجم صادرات السلع و الخدمات



 الباب األول

12  2018 السنوي التقریر
 

 یقارب بنسق تطورت قد المتحدة الوالیات صادرات أن ینح في السابق، العام في ٪9,1 مقابل ٪4 أي ،2018

  ٪).3 مقابل ٪4( 2017 سنة في تسجیلھ تم ما

 بزیادة أي ،دوالر ملیار 19.082 السلع من العالمیة الصادرات بلغت األمریكي، بالدوالر قیمتھا وباحتساب

  المتبادلة. السلع حجم لتباطؤ تبعا السابق العام في ٪10,8 مقابل ٪9,4 قدرھا

 ٪1,1( والنامیة الصاعدة البلدان في أكبر بشكل إیجابیا تطورھا كان فقد ،المبادالت أسعار بنسب یتعلق وفیما

 ھذه تدھورت فیما األساسیة، للمواد الدولیة األسعار ارتفاع نتیجة وذلك )2017 سنة في المقدار نفس مقابل

  الطاقة. أسعار بازدیاد تضررت حیث ٪)0,1- مقابل ٪0,7-( المصنعة البلدان في النسب

 السابق العام في ٪7,4 مقابل 2018 سنة في ٪7,8 بـ العالمیة صادراتھا تدعمت فقد ،للخدمات بالنسبة أما

 نشاط مستوى على الدینامیكیة تواصل إلى خصوصبال التطور ھذا ویعود دوالر. ملیار 5.756 بلغت حیث

 الدولي الجوي النقل مستوى على وبالتالي 2017 سنة مع بالمقارنة ٪6 بـ ارتفاعا سجل الذي العالمیة السیاحة

  ٪.6,4 بـ نموا عرف الذي للمسافرین

 االستثمارات الدولیة 1-1-3

وخاصة  2018في العالم بل ازدادت حدتھ في سنة  دفوقات االستثمارات األجنبیة المباشرة تواصل تراجع

٪ بالمقارنة مع السنة السابقة 19ملیار دوالر، أي بانخفاض قدره  1.188في االقتصادیات المتقدمة لتبلغ 

 ٪. 16والتي انخفضت خاللھا ھذه الدفوقات بـ 

وفي الواقع، فإن نقص الربحیة والتغیرات التي شھدتھا سالسل القیم العالمیة وكذلك اإلجراءات الضریبیة 

والجمركیة والتجاریة الحمائیة قد مثلت العوامل الرئیسیة وراء ھذا االنخفاض. وفي المقابل، یسرت ھذه 

 العوامل توزیعا جغرافیا أفضل لفائدة البلدان الصاعدة والنامیة. 

٪) حیث انخفضت دفوقات االستثمارات األجنبیة 40-لفعل، كان التراجع ملحوظا في البلدان المصنعة (وبا

ملیار دوالر وحصة في  451، مع تسجیل حجم قدره 2004المباشرة إلى أدنى مستوى لھا منذ سنة 

 . 2017٪ على التوالي في سنة 51ملیار دوالر و 749٪ مقابل 38المجموع العالمي بـ 

ملیار دوالر  100٪ لتقتصر على 73لتراجع أكثر حدة في أوروبا حیث ھبطت ھذه الدفوقات بنسبة وكان ا

السیما البریكسیت، فإن العدید من بلدان  ،. وعالوة على العوامل الخاصة باالتحاد األوروبي2018في سنة 

ل أرباح الشركات األمریكیة متعددة الجنسیات إلى وطنھا قصد االستفادة من یالمنطقة قد تأثرت بترح

 ٪) وفرنسا 59-لتحفیز. وقد كانت ألمانیا (لاالمتیازات الجبائیة التي منحتھا اإلدارة في إطار خطتھا 

 ٪) على وجھ الخصوص األكثر تضررا. 42-(
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في  ةطاب دفوقات االستثمارات األجنبیة المباشرالتي تعد البلد األول في استق ،كما خسرت الوالیات المتحدة

 ملیار دوالر.  226٪ من الدفوقات التي تراجعت إلى مستوى 18العالم، 

وفي المقابل، كانت االقتصادیات الصاعدة أكثر تماسكا حیث تمكنت من الحفاظ على جاذبیتھا في مجال 

ملیار  694لتبلغ حجما قدره  2018سنة ٪ في 3االستثمارات األجنبیة المباشرة مع زیادة الدفوقات بـ 

دوالر. وقد شملت ھذه االستثمارات، باألساس، الصناعات المعملیة في بلدان جنوب شرق آسیا، فضال عن 

صناعات االستخراج والتكریر والقطاع التكنولوجي في إفریقیا. وحسب المناطق، عرفت االستثمارات 

٪). في حین سجلت انخفاضا في 6٪) وفي إفریقیا (+5میة آلسیا (+األجنبیة المباشرة ارتفاعا في البلدان النا

 ٪) نتیجة بطء االنتعاشة االقتصادیة. 4-( بوالكارییأمریكا الالتینیة 

ملیار دوالر  40ملیار دوالر من جملة  15ففیما یتعلق بإفریقیا، استأثرت مصر وجنوب إفریقیا بحوالي  

والموجھة بالخصوص نحو قطاعات  2018تلقتھا القارة في سنة من االستثمارات األجنبیة المباشرة التي 

 البناء والصناعات الغذائیة والنفط والغاز وكذلك الطاقات المتجددة. 

المستویات  2018المؤسسات على الصعید العالمي، فقد تجاوزت في سنة دمج واقتناء أما بالنسبة لعملیات 

٪ بالمقارنة 19ملیار دوالر، أي بزیادة بـ  4.016لماضي لتبلغ ات من القرن انالقیاسیة المحققة خالل الثمانی

 . 2017مع المستوى المسجل في سنة 

 2018وتعزى ھذه الدینامیكیة في جزء كبیر منھا إلى العملیات المنجزة خالل النصف األول من سنة 

ویتعلق األمر بالخصوص بالشركات  .(ارتفاع بحوالي الثلثین بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق)

األمریكیة التي أعادت استثمار الفائض من السیولة الذي حققتھ تبعا لالمتیازات الجبائیة المسندة من قبل 

اإلدارة األمریكیة في مجال عقود دمج واقتناء المؤسسات. وخالل الفترة المتبقیة من السنة، عرفت عملیات 

خالل الربع األخیر من السنة نتیجة تصاعد التوترات التجاریة ومناخ الدمج واالقتناء انخفاضا وخاصة 

 الشكوك في العدید من البلدان المصنعة.

 ء مع مبلغ قدره ناوحسب قطاعات النشاط، احتل قطاع الطاقة المرتبة األولى لعملیات الدمج واالقت

ملیارات دوالر  507وي ٪)، یلیھ قطاع التكنولوجیا العالیة بحجم یسا46ملیارات دوالر (+ 704,6

ملیار دوالر) وذلك  432,2بارتقاء قطاع الصحة إلى المرتبة الثالثة ( 2018مت سنة ست٪). كما ا5,3(+

باألساس في قطاعي التكنولوجیات الطبیة والتكنولوجیا  ةبفضل عملیات دمج واقتناء المؤسسات العامل

مرتبتین الرابعة والخامسة على التوالي مع مبالغ الحیویة. ومن جانبھما، احتل قطاعا الصناعة والمالیة ال

 ملیار دوالر.  381,7ملیار و 421,3قدرھا 
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 ي٪ من الحجم العالم45,5ویظھر التوزیع الجغرافي تدعما لھیمنة منطقة أمریكا الشمالیة مع حصة قدرھا 

رة األوروبیة المرتبة ملیار دوالر للوالیات المتحدة). واحتلت القا 1.725,3ملیار دوالر، منھا  1.828,5(

ملیار دوالر)  238,6(یتركز بالخصوص في المملكة المتحدة  ،ملیارات دوالر 1.006الثانیة بمبلغ قدره 

 دوالر).  اتملیار 105,4ملیار) وإسبانیا ( 145,5وألمانیا (

نبیة المباشرة ، یعتقد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة أن تطور االستثمارات الج2019وبالنسبة لسنة 

 سیكون ضعیفا نتیجة التباطؤ المنتظر للنشاط االقتصادي العالمي واإلجراءات الحمائیة والتوترات التجاریة. 

 السیاسات النقدیة 1-1-4

نة  ي س ة ف اتھا النقدی ع سیاس ة تطبی وك المركزی م البن ارت أھ یاق  2018اخت ا للس ة وفق وتیرة مختلف وإن ب

ذاالقتصادي وخاصة مدى صالبة  ة األسعار ال ة یاالنتعاشة ودینامیكی ر مالءم ات المتحدة أكث ا في الوالی ن كان

 من البلدان المصنعة األخرى. 

درالي األمریكيوعلى ھذا األساس، واصل بنك  ة  تھتشدید سیاس االحتیاطي الفی ع بدای ة من خالل الترفی النقدی

ى 2018اسبات خالل سنة نقطة أساسیة في أربع من 25من شھر مارس في نسبتھ الرئیسیة بـ  ا إل اء بھ ، لالرتق

دعم النشاط 2,50 -٪ 2,25مجال  ذا التشدید بت درالي ھ اطي الفی رر بنك االحتی د ب ٪ في موفى نفس السنة. وق

ات األسر في حین أن  النمو القوي لنفق ة، وب االقتصادي واستمرار خلق مواطن الشغل بوتیرة مطردة، من جھ

 ٪، من جھة أخرى.2لطاقة) یقارب المستوى المستھدف وقدره التضخم (دون اعتبار التغذیة وا

ھ محدودا بفعل ھشاشة النشاط االقتصادي في للبنك المركزي األوروبيأما بالنسبة  ان ھامش تحرك د ك ، فق

ى نسب اء عل ذا األساس اإلبق ى ھ رر عل اني من السنة لیق ذ النصف الث ر  ھمنطقة األورو من الرئیسیة دون تغیی

ل، أنھى البنك المركزي األوروبي 2019إلى غایة موفى صائفة  ،٪)0(تقارب  دیر. وفي المقاب ل تق ، على أق

ى  30وذلك بعد أن قام بالتقلیص في حجمھ من  2018برنامجھ لشراء األصول في بدایة شھر دیسمبر  ار إل ملی

ز ال 15 ى تعزی رار إل أمین تطور ملیار أورو شھریا منذ شھر سبتمبر من نفس السنة. ویھدف ھذا الق نمو مع ت

 ٪.2لتضخم على المدى المتوسط لیقارب المستوى المستھدف من البنك المركزي األوروبي وقدره لمتدعم 

ة بنك الیابان كما تعھد  دة  2018في شھر جویلی ى نسبة فائ اظ عل ة التیسیریة مع الحف بمواصلة سیاستھ النقدی

البة في مستوى  ذ0,1-رئیسیة س ان ك ة ٪. وأبقى بنك الیاب ى برنامجھ واسع النطاق للشراءات الرقاعی لك عل

تحفیز النشاط االقتصادي في ظل سیاق متسم بمستویات تضخم  قصد لیار یان سنویا وذلكم 80.000وقدره 

 ٪ بالتزامن مع االنخفاض الحاد لمردود السندات الحكومیة الیابانیة.2أدنى من الھدف المرسوم وقدره 
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نة  بة لس ان 2019وبالنس ك الیاب ي ولبن زي األوروب ك المرك ة للبن ات النقدی ل السیاس ر أن تظ ن المنتظ ، م

درالي،  اطي الفی ا بالنسبة لبنك االحتی اء مستویات التضخم دون األھداف المرسومة. أم تیسیریة بالنظر إلى بق

وم ب ع أن یق ن المتوق ي تخفیفالفم اطؤ المن ف اس للتب ة باألس ة نتیج تھ النقدی دید سیاس ق تش اد نس ر لالقتص تظ

 ھ االقتصادیین. مناخ األعمال لدى العدید من شركائالعالمي في ظل سیاق متسم باحتداد الشكوك وتدھور 

 المالیة العمومیة 5-1-1

وعلى  .البلدان المتقدمة ما بین  اختالفات ملحوظة 2018خالل سنة المیزانیة شھد التوجھ العام لسیاسة 

 .في المعدل ،الناتج المحلي ي٪ من إجمال2,5ھذا األساس، استقر عجز المیزانیة إجماال في مستوى 

تبعا لتمویل برنامج الدفع االقتصادي الوالیات المتحدة وبالفعل، كانت وضعیة المالیة العمومیة توسعیة في  

من لعدید إجراءات اإلعفاء والتخفیض في لإلدارة األمریكیة الذي دخل حیز التنفیذ منذ بدایة السنة والمتض

ر والمؤسسات. وعلى ھذا األساس، بلغ عجز المیزانیة األمریكیة أعلى ساألداءات المفروضة على األ

٪ في العام السابق وھو ما یعكس 3,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4,7، أي 2013مستوى لھ منذ سنة 

 من المداخیل. اارعازدیاد النفقات العمومیة بنسق أكثر تس

٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0,6انخفاضا طفیفا (منطقة األورو ومن جانبھ، عرف عجز المیزانیة في 

٪ من إجمالي 0,7) تبعا لتقلص حدتھ في بعض االقتصادیات وخاصة في البرتغال (2017٪ في سنة 1

، بالتزامن مع تدعم فائض المیزانیة ٪)2,7٪ مقابل 2,6٪) وبدرجة أقل في فرنسا (3الناتج المحلي مقابل 

، 2018٪). وتجدر اإلشارة إلى أنھ منذ شھر سبتمبر 1٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1,7في ألمانیا (

مزید تدھور  إلى في إیطالیا 2019 أدى عدم مصادقة المفوضیة األوروبیة على قانون المالیة التوسعي لسنة

 مناخ األعمال في المنطقة.

٪ من إجمالي الناتج المحلي في 3,2فقد استقر في مستوى الیابان، أما بالنسبة لعجز الحسابات العمومیة في 

وھو ما یعكس ضعف دعم المیزانیة المقدم لالقتصاد على الرغم من ازدیاد النفقات االجتماعیة  2018سنة 

 المرتبطة بتھرم السكان. 

حیث تراجع إلى  2018عجز المیزانیة انخفاضا خالل سنة ، عرف مستوى وفي البلدان الصاعدة والنامیة

ن س٪ في العام السابق وذلك بفضل تح4,2٪ من إجمالي الناتج المحلي في المعدل مقابل 3,9مستوى 

 المداخیل وخاصة لدى البلدان المصدرة للنفط.
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 : تطور بعض المؤشرات المالیة في العالم 2-1جدول عدد 

 المسمى
 الحاصل الجاري

 (بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي)
 حاصل المیزانیة

 (بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي)
 التضخم

 (تغیر األسعار عند االستھالك بـ ٪)
2017 2018 12019 2017 2018 12019 2017 2018 12019 

 1,6 2,0 1,7 -2,4 -2,1 -2,1 0,6 0,7 0,9 البلدان المتقدمة  

                   منھا :  

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

 1,1 1,0 0,5 -2,8 -3,2 -3,2 3,5 3,5 4,0 الیابان * 

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

 1,3 1,8 1,5 -1,0 -0,6 -1,0 2,9 3,0 3,2 منطقة األورو * 

                   منھا :      

 1,3 1,9 1,7 1,1 1,7 1,0 7,1 7,4 8,0 * ألمانیا

 1,3 2,1 1,2 -3,3 -2,6 -2,7 -0,4 -0,7 -0,6 * فرنسا

 0,8 1,2 1,3 -2,7 -2,1 -2,4 2,9 2,6 2,8 * إیطالیا

 4,9 4,8 4,3 -4,7 -3,9 -4,2 -0,4 -0,1 0,0 والنامیة البلدان الصاعدة  

                   منھا :  

 2,3 2,1 1,6 6,1- -4,8 -3,9 0,4 0,4 1,4 الصین* 

 5,0 2,9 3,7 1,0 2,8 -1,5 5,7 7,0 2,1 * روسیا

 3,9 3,5 3,6 -6,9 -6,7 -7,0 -2,5 -2,5 -1,8 * الھند

 3,6 3,7 3,4 -7,3 -6,8 -7,9 -1,7 -0,8 -0,4 * البرازیل

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

 .. 7,5 5,3 -3,9 -4,8 -6,1 -10,9 -11,2 -10,2 * تونس
 )  ووزارة المالیة.2019 أفریلالمصادر: اآلفاق االقتصادیة العالمیة لصندوق النقد الدولي (

 .توقعات 1
 .اعتبار التخصیص والھبات بدون 2

 
 

، یعتقد صندوق النقد الدولي أن سیاسات المیزانیة ستكون محایدة بدرجات متفاوتة 2019وبالنسبة لسنة 

في البلدان المصنعة باستثناء الوالیات المتحدة التي ستسمح بحصول عجز بھدف تمویل برنامجھا للتحفیز. 

ب ذلك وفي المقابل، من المتوقع أن یظل عجز المیزانیة في البلدان الصاعدة والنامیة في مستوى یقار

 دم لبعض االقتصادیات الصاعدة. قبالنظر إلى دعم المیزانیة الم 2018المسجل في سنة 

 التضخم  1-1-6

یرجع ذلك أساسا إلى تقلص طاقات اإلنتاج غیر وعرف التضخم ارتفاعا طفیفا في االقتصادیات المتقدمة 

بلدان الصاعدة ل. أما بالنسبة ل2018 اد تقریبا طوال سنةسازدیاد أسعار الطاقة الذي  مع المستعملة بالتزامن

 .والنامیة، فقد كان نسق تسارع األسعار أكثر وضوحا

٪ في 1,7مقابل  2018٪ في المعدل خالل سنة 2 البلدان المتقدمةوعلى ھذا األساس، بلغ التضخم في 

على وجھ  د من الزمن. وارتفع التضخم في الوالیات المتحدةقالعام السابق، أي أعلى نسبة منذ حوالي ع

نتیجة باألساس لسیاسة المیزانیة التوسعیة التي  2017٪ في سنة 2,1٪ مقابل 2,4إلى مستوى  الخصوص

النشاط االقتصادي التي رفعت اإلنتاج  انتعاشة دعمت بشكل كبیر الطلب الداخلي. وفي منطقة األورو، فإن
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ت األسعار عند االستھالك من إلى مستوى یفوق إمكانیاتھ فضال عن انخفاض سعر صرف األورو، قد مكن

). أما بالنسبة للیابان، فقد شھد التضخم 2017٪ في سنة 1,5٪ مقابل 1,8التطور بنسق أكثر سرعة (

٪ في العام السابق نتیجة تواصل السیاسة النقدیة 0,5مقابل نسبة قدرھا  2018٪ في سنة 1ارتفاعا لیبلغ 

 لطاقة.بنك الیابان وازدیاد أسعار الالتیسیریة للغایة 

٪ في العام السابق، 4,3٪ مقابل 4,8، ارتفعت األسعار عند االستھالك بـ وفي البلدان الصاعدة والنامیة

تبعا الزدیاد األسعار الدولیة للطاقة وللمواد الغذائیة المقترن بانخفاض سعر صرف العمالت الوطنیة للعدید 

 من بلدان المنطقة.

، من المنتظر أن یعرف التضخم بعض االنفراج في البلدان المصنعة واستنادا لتقدیرات صندوق النقد الدولي

وذلك بسبب التباطؤ المتوقع للنشاط االقتصادي فضال عن انخفاض أسعار الطاقة. وفي  2019في سنة 

المقابل، سیكون نسق ارتفاع األسعار في البلدان الصاعدة والنامیة أكثر تسارعا نتیجة بالخصوص 

 صرف عمالت بعض بلدان المنطقة.  لالنخفاض السابق لسعر

      أسواق رؤوس األموال .2-1

  أسواق البورصة 1-2-1

استعادت  حیثاسمة حنقطة تحول  2018سنة أسواق األسھم العالمیة  زدھار، شھدتاالبعد سنتین من 

كل من تطبیع السیاسة النقدیة لبنك االحتیاطي الفیدرالي وتباطؤ االقتصاد  ساھممجددا مسارا تنازلیا. وقد 

تراجع مؤشر كما عودة التقلبات الحادة. في العالمي والتوترات التجاریة بین الصین والوالیات المتحدة 

MSCI  خالل السنة. 9,5العالمي بـ ٪ 

ھم مؤشرات البورصات األمریكیة صالبة ظھرت أأ، سوق األسھم العالمیةل وعلى الرغم من األداء السلبي

في الوالیات  حوافز جبائیة ھامة وضع بفضل وذلكالبریطانیة، وكبرى بالمقارنة مع المؤشرات األوروبیة 

بورز في مستوى  دجونس وستندار آند داو ي. ففي وال ستریت، انحصرت خسائر مؤشرالمتحدة األمریكیة

 ٪. 3,9٪ على التوالي، فیما تراجع مؤشر نازداك المركب بـ 6,2٪ و5,6

ة لھما منذ عشر أسوأ سنوالمؤشر األلماني داكس  40المؤشر الباریسي كاك  عرفغیر أنھ في أوروبا، 

 ٪ على التوالي.18,2٪ و10,9سنوات حیث سجال خسائر قدرھا 

ومؤشر  )٪24,6-(مؤشر بورصة شنغھاي  ا حادا خاصةبوطمؤشرات البورصة ھ شھدت أھموفي آسیا، 

 تضررا بشكل مباشر من التوترات التجاریة بین الصین والوالیات المتحدة. اللذان )٪12,1-(نیكاي الیاباني 
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 األسواق الرقاعیة 1-2-2

 نتیجة تظافر عدید العوامل ومنھا بالخصوص : وذلك  بشدة التقلب 2018األسواق الرقاعیة في سنة  اتسمت

 تفاوت نسق النمو االقتصادي في البلدان المتقدمة ؛  •

 التوترات التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین ؛ •

 المشاحنات السیاسیة في منطقة األورو ؛ •

 احتداد الشكوك بشأن وضعیة المالیة العمومیة في إیطالیا.  •

تصاعدي إلى غایة  إجماال منحى سنوات 10لمردود األمریكي لـ ا عرفره المتقلب، وعلى الرغم من مسا

 وھو٪) 3,24نوفمبر (شھر ٪) و3,11٪ في مناسبتین خالل شھر جوان (3عتبة لشھر نوفمبر مع تجاوز 

لمؤشرات مجل ا. وتعود انتعاشة المردود األمریكي إلى األداء الجید ل2011أعلى مستوى لھ منذ سنة 

االحتیاطي الفیدرالي المتفاؤل بخصوص مواصلة التشدید  بنك ادیة في الوالیات المتحدة وخطاباالقتص

لرئیس ترامب وتداعیاتھا من حیث ازدیاد عرض ا التي اعتمدھا النقدي. كما أن سیاسة تحفیز المیزانیة

 السندات الحكومیة قد دعم ارتفاع المردود. 

منذ بدایة  ةالمسجل ارباحھالمردود األمریكي طویل المدى جزءا ھاما من  خسروانطالقا من شھر نوفمبر، 

٪ لتقفل السنة في مستوى 3سنوات التي تراجعت مجددا إلى ما دون  10السنة وخاصة نسبة المردود لـ 

ویعزى انخفاض المردود األمریكي طویل المدى إلى تدھور المؤشرات االقتصادیة األمریكیة ٪. 2,68

كثر حذرا لبنك االحتیاطي الفیدرالي بشأن مواصلة سیاستھ الترفیعیة في نسب الفائدة الموظفة والخطاب األ

 على األموال الفیدرالیة.

عودة  ، حیث أن2018وفي أوروبا، انخفض مردود السندات الحكومیة لمنطقة األورو إجماال في سنة 

أسفرت عن تھافت كسیت یالسیاسیة والبر بتفاقم المخاطر ةالمرتبط ظاھرة اللجوء إلى القیم األكثر أمانا

. كما ساھم ضعف التضخم في المنطقة في تراجع المردود. وانتقل مردود المستثمرین على القیم المالذ

 ٪. 0,24٪ إلى 0,43من  2018خالل سنة سنوات  10السندات األلمانیة المرجعیة لـ 

 

 

  



 المحیط الدولي
 

19  2018 السنوي التقریر
 

 
  2018سنوات في عام  10لـ  األوروبيتطور نسبتي المردود األمریكي و:  4-1رسم بیاني عدد 

 

 

 األسواق الدولیة للصرف والذھب .1-3

مقابل أغلب العمالت باستثناء الیان الیاباني الذي بقي مدعوما ھیكلیا بمركزه  2018ارتفع الدوالر في سنة 

 فائض المیزان الجاري الیاباني وباالستقرار السیاسي. بكقیمة مالذ و

من  سعر صرفھ ٪ مقابل األورو حیث انتقل4,5قرابة  األمریكي الدوالروعلى ھذا األساس، كسب 

دوالر في موفى السنة، في حین أقفل سعر التكافؤ  1,1467دوالر مقابل أورو واحد إلى  1,2005

 . 112,63بعد أن استھلھا في مستوى  109,69مستوى في دوالر/یان السنة 

 ،اإلیجابیة للنمو ولنسب الفائدة بالمقارنة مع العمالت الرئیسیة األخرىوإجماال، استفاد الدوالر من الفوارق 

وھو ما  ،من التوترات التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین والتھدیدات الحمائیة التي نجمت عنھاوكذلك 

 اضطلع بدور العملة المالذ.  الذيالدوالر  وارتفاعأدى إلى تقلب عمالت عدید البلدان الصاعدة 

التي ومن جانبھ، تضرر األورو من ریبة المستثمرین بشأن الدین اإلیطالي والصعوبات االقتصادیة والمالیة 

كما أن تضاؤل إمكانیة تخلي البنك المركزي ھشاشة العدید من البنوك األوربیة.  تعیشھا، وھو ما دل عن

 األوروبي عن سیاستھ للتیسیر الكمي قد أدى بدوره إلى إضعاف األورو. 

  

0,43 

0,77 

0,65 

0,26 

0,49 0,48 

0,57 

0,46 

0,24 
2,41 

2,65 

2,84 

2,87 

2,83 

3,11 

2,78 2,81 

3,24 

2,68 

2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30

0,20

0,40

0,60

0,80

 ٪بـ 

 سنوات 10نسبة المردود األمریكي لـ  سنوات 10نسبة المردود األوروبي لـ 



 الباب األول

20  2018 السنوي التقریر
 

 

 2018: تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر أمریكي ودوالر أمریكي/یان یاباني بالنسبة لسنة  5-1رسم بیاني عدد 

 
 

مالذ على  كقیمة وفیما یتعلق بالذھب، فقد كان مساره مخالفا للتوقعات حیث أنھ لم یستفد كثیرا من مركزه

دوالر  1.300وبعد أن استھل السنة بحوالي الرغم من انخفاض أداء أسواق البورصة والتوترات التجاریة. 

٪. 1,5دوالر لیسجل بالتالي انخفاضا طفیفا بحوالي  1.282لألوقیة، أقفل الذھب السنة في مستوى أمریكي 

سعار ھاتین أویعود شبھ استقرار سعر الذھب باألساس إلى تدعم الدوالر بالنظر إلى الترابط السلبي بین 

 القیمتین. 

      د األساسیةأسعار الموا .4-1

عرفت األسعار الدولیة ألغلب المواد األساسیة والتي اتسمت بازدیاد مطرد خالل األشھر األولى من سنة 

بالنظر إلى دینامیكیة النشاط االقتصادي، بعض االنفراج خالل النصف الثاني من السنة قید الدرس.  ،2018

المخاوف والمرتبطة في جزء ھام منھا بتصاعد التوترات التجاریة ما بین ظھور وبالفعل، فإن عودة 

ثرت جدیا أالصین والوالیات المتحدة وبتشدید السیاسات النقدیة وبارتفاع سعر صرف الدوالر األمریكي قد 

 على الطلب العالمي. 

ي ازدیادا خالل سنة وفي المجموع، عرفت أغلب مؤشرات أسعار المواد األساسیة التي یعدھا البنك الدول

والمعادن وإن بنسق أقل  2017٪ في سنة 23,7٪ مقابل 27,8، وخاصة بالنسبة للطاقة مع ارتفاع بـ 2018

الغذائیة، فقد سجل ٪). أما بخصوص مؤشر أسعار المواد 24,2٪ مقابل 5,5سرعة من العام السابق (

الزیوت. ومن جانبھ، عرف مؤشر  ٪) تبعا بالخصوص النخفاض أسعار0,6٪ مقابل 0,3ارتفاعا طفیفا (

 ٪). 4,5-٪ مقابل 11,1األسمدة الكیمیائیة انتعاشة (
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 : تطور مؤشر أسعار المواد األساسیة 6-1رسم بیاني عدد 

 
 

 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليلمصدر : ا

 

 المواد الغذائیة 1-4-1

. وبالفعل، شھدت أسعار أھم 2018خالل سنة عرفت األسعار العالمیة للمواد الغذائیة تطورات متباینة 

الزیوت النباتیة انخفاضا نتیجة لمخزوناتھا الوافرة وذلك بالتزامن مع تحسن مستویات المحاصیل بالنسبة 

، فیما سجلت أسعار الحبوب ارتفاعا تبعا للظروف المناخیة غیر المالئمة في البلدان 2018-2017لموسم 

 المنتجة. 

ستنادا للتقدیرات األخیرة لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، من المنتظر أن یتراجع وعلى ھذا األساس وا

مقارنة ٪ 1,8ملیون طن أي بانخفاض بـ  2.611إلى  2019-2018خالل موسم اإلنتاج العالمي من الحبوب 

المیة من الحبوب إلى بالمستوى القیاسي المحقق خالل الموسم السابق. وھكذا، یتوقع أن تتراجع المخزونات الع

 ٪ قیاسا بالموسم المنقضي. 5,6ملیون طن عند إقفال الموسم الحالي، أي بانخفاض بـ  772

دوالرات للطن الواحد في  210للقمح وفي ظل ھذا السیاق من تقلص العرض، بلغت األسعار الدولیة 

٪) وذلك نتیجة 4,5ابل ٪ مق20,5( 2017أي بارتفاع ھام بالمقارنة مع سنة  ،2018المعدل خالل سنة 

 ملیون طن بالنسبة لموسم  760ملیون طن مقابل  728التقلص المتوقع لإلنتاج العالمي من القمح (

) تبعا للظروف المناخیة غیر المالئمة وخاصة الجفاف في الوالیات المتحدة وكذلك ضعف 2017-2018

اإلشارة إلى أن تراجع آفاق العرض في  العرض المتأتي من االتحاد األوروبي وروسیا وأسترالیا. وتجدر

أمریكا الجنوبیة بالتزامن مع تشدید المتوفرات الروسیة المخصصة للتصدیر قد ساھما في تأجیج الضغوط 

 المسلطة على األسعار خالل النصف الثاني من السنة. 
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  (بالدوالر للطن)                                       : التطور الشھري لألسعار العالمیة للقمح 7-1رسم بیاني عدد 

 

 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليالمصدر : 

 

 2018بالمستویات المرتفعة المسجلة خالل نصف السنة األول لتقفل عام  لألرزكما تدعمت األسعار الدولیة 

٪. بید أن ھذا التطور ال ینبغي أن یحجب المسار التنازلي الذي عرفتھ أسعار األرز 5,5بمعدل ارتفاع قدره 

تبعا للمحاصیل االستثنائیة المحققة في جنوب شرق آسیا. وبالفعل، من  2018بدایة من شھر جویلیة 

-2018ملیون طن بالنسبة لموسم  514تظر أن یبلغ اإلنتاج العالمي من األرز رقما قیاسیا جدیدا قدره المن

. ویتوقع أن تتدعم المخزونات 2018-2017 ما تم تسجیلھ في موس٪ قیاسا بم1,6، أي بارتفاع بـ 2019

 ملیون طن.  177,5٪ لتبلغ 2,8العالمیة من األرز بـ 

لیبلغ  2018ملیون طن في سنة  23,4انخفاضا بـ  الحبوب الثانویةعالمي من ومن جانبھ، عرف اإلنتاج ال

األرجنتین واستبدال زراعة الذرة  في ملیون طن، تبعا للظروف المناخیة غیر المالئمة وخاصة 1.369

في البرازیل فضال عن التقلیص في المساحات المزروعة في جنوب إفریقیا. وعلى ھذا األساس،  بالصوجا

سلط تقلص اإلنتاج أمام تدعم الطلب الدولي بعض الضغوط على األسعار العالمیة لھذه المنتوجات لیتم على 

 . 2017في سنة ٪ 2,9٪ في المعدل مقابل انخفاض بـ 6,4بـ الذرة وجھ الخصوص تسجیل ارتفاع ألسعار 

وخاصة  2018، فقد عرفت بالنسبة ألغلبھا توجھا نحو االنخفاض في سنة الزیوت النباتیةأما بخصوص 

٪) نتیجة لضعف 1-الفول السوداني ( زیت ٪) وبدرجة أقل،7,2-٪) وزیت الصوجا (10,6-زیت النخیل (

البلدان المنتجة بفضل المحاصیل الطلب العالمي السیما األوروبي والمستوى المرتفع للمخزونات لدى أھم 

 الجیدة في األرجنتین والھند والوالیات المتحدة. 

انتعاشة  2018-2017وفیما یتعلق بزیت الزیتون، فقد سجل اإلنتاج العالمي بعنوان الموسم الفالحي 

ن طن مقابل ییمال 3.314٪ في الموسم السابق لیبلغ 19,4٪ مقابل انخفاض بـ 29,4ملحوظة قدرھا 
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٪ قیاسا بالموسم السابق. وتم تسجیل أكبر ارتفاع 10,4مالیین طن أي بارتفاع بـ  3.009ھالك عالمي بـ است

٪ بالمقارنة مع العام السابق. كما 180ي بازدیاد قدره ألف طن، أ 280في تونس التي حققت إنتاجا بـ 

ازدیاد اإلنتاج العالمي ألف طن. وعلى ھذا األساس، فإن  263عرفت تركیا موسما جیدا مع إنتاج یساوي 

من زیت الزیتون بنسق أعلى من االستھالك قد یسر بحلول نھایة الموسم انفراج األسعار في أھم البلدان 

٪ 16ـ ٪ في إسبانیا وب27ا بـ ھ٪ مقابل انخفاض5التي عرفت ارتفاعا لألسعار بـ المنتجة باستثناء إیطالیا 

 في الیونان. 

 وقع المجلس الدولي للزیتون تقلصا لإلنتاج العالمي من زیت الزیتون ، یت2019-2018وبالنسبة لموسم 

یسلط ضغوطا على األسعار نحو االرتفاع إذا ما واصل االستھالك االزدیاد ٪ وھو ما من شأنھ أن 5,5بـ 

 . 2018-2017بنفس النسق المسجل في موسم 

٪ 8-٪ مقابل 12-وبنسق أكثر حدة (تراجعھا  2018في سنة للقھوة ومن جانبھا، واصلت األسعار الدولیة 

المنتج العالمي األول وذلك  للمحصول القیاسي في البرازیل التي تعتبر )، تبعا بالخصوص2017في سنة 

 . يبالتزامن مع انخفاض سعر صرف الریال البرازیل

شھر لتقفل  2018االنخفاض خالل النصف الثاني من سنة  توجھا نحو للسكركما عرفت األسعار العالمیة 

 ٪ وھو ما یعكس وضعیة الفائض في السوق الدولیة للسكر. 4,3دیسمبر بتراجع قدره 

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

 سوق التسعیر المواد

 ٪التغیرات بـ  معدالت الفترة

 دیسمبر
2018 

 سنة
2018 

الربع األول
2019 

 دیسمبر
8201 

 دیسمبر
2017 

8201
2017 

الربع األول
9201 

الربع األول
2018 

 10,1 20,5 14,8 212 210 211 موانئ خلیج الوالیات المتحدة القمح
 2,3 6,4 12,4 167 164 167 موانئ خلیج الوالیات المتحدة الذرة
 -5,6 5,5 -0,5 408 421 404 تـایلندا األرز

 توالزی
 -11,0 -7,2 -16,1 757 789 728 الموانئ الھولندیة . زیت الصوجا 
 -16,9 -10,6 -20,4 587 639 535 مالیزیا  . زیت النخیل 
 -4,2 -1,0 -5,0 1.373 1.446 1.435 أوروبا . زیت الفول السوداني 

 -7,5 4,6 -4,3 370 386 370 البرازیل السكر
 -7,1 -12,0 -7,6 2.798 2.925 2.800 نیویورك القھوة

 -19,1 -10,9 -22,6 3.293 3.610 3.180 سیریلنكا الشاي 

 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليالمصدر : 
 

 

سعار أغلب المواد الغذائیة تبعا ، تشیر تقدیرات البنك الدولي إلى ارتفاع طفیف أل2019وبخصوص سنة 

 األسمدة. وباألساس الزدیاد تكالیف المدخالت وخاصة الطاقة 



 الباب األول
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، شھدت االسعار العالمیة للمواد الغذائیة اجماال, انخفاضا مقارنة بنفس 2019خالل الربع االول من سنة 

 غرار زیت النخیل  الفترة من السنة الفارطة. و قد سجلت اسعار الزیوت النباتیة انخفاضا حادا على

األرز،  اسعارأسعار معظم الحبوب االرتفاع باستثناء ) في حین واصلت٪11-) و زیت الصوجا (16,9ّ٪-(

 .الزیادة في المخزونات، خاصة في الھند والصین عرفت انخفاضا حادا نتیجة تيال

 المواد األولیة الصناعیة 1-4-2

ارتفاع سعر صرف الدوالر وتصاعد التوترات التجاریة على الطلب العالمي من المواد األولیة  أثر

سر ذلك انخفاض األسعار الدولیة ألغلب ھذه المواد بدایة من النصف یالصناعیة وخاصة من قبل الصین لی

المواد األولیة . ومن ھذا المنطلق وعلى مجمل السنة، عرفت األسعار الدولیة ألغلب 2018الثاني لسنة 

ة تباطؤا ملحوظا وخاصة بالنسبة للقطن والمعادن باستثناء الرصاص، فیما واصلت أسعار الفسفاط یالصناع

 تراجعھا. 

مقابل  2018٪ في المعدل في سنة 9,2ارتفاعا بـ  للقطنوعلى ھذا األساس، سجلت األسعار العالمیة 

للطن الواحد. وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار القطن قد بلغت خالل شھر  دوالر 2.013٪ قبل سنة لتبلغ 12,6

طن الواحد تبعا لتقلص زراعتھ لدوالر ل 2.150أي  2012جوان من نفس السنة أعلى مستوى لھا منذ سنة 

في الوالیات المتحدة لفائدة زراعات أخرى مثل الذرة والصوجا والقمح وذلك عالوة على تراجع وخاصة 

في البلدان اآلسیویة السیما الصین. وفي المقابل، سجلت األسعار خالل األشھر األخیرة من المخزونات 

انخفاضا جراء تباطؤ النشاط االقتصادي بالتزامن مع تراجع استخدام القطن وخاصة في الصین  2018سنة 

المنتظر أن  وتركیا وباكستان. ومن ناحیة أخرى ووفقا لتوقعات اللجنة االستشاریة الدولیة للقطن، من

٪ من 2ملیون طن أي أقل بـ  26,1لیتراجع إلى  2019-2018ینخفض محصول األلیاف خالل موسم 

 لكن تأثیر ذلك على األسعار سیكون مرتبطا بتطور الطلب.  2018-2017موسم 
 

 
 (بالدوالر للطن)                                                      : معدل أسعار المواد األولیة الصناعیة 4-1جدول عدد 

 سوق التسعیر المواد
 ٪التغیرات بـ  معدالت الفترة

 دیسمبر
2018 

 سنة
2018 

الربع األول
2019 

 8201 دیسمبر
 2017 دیسمبر

8201
2017 

 9201 الربع األول
 2018 الربع األول

 -9,0 9,2 0,9 1.817 2.013 1.900 لیفربول القطن
 -4,5 -21,6 -12,9 1.656 1.565 1.437 سنغافورة المطاط الطبیعي

 -10,5 5,8 -11,1 6.226 6.530 6.075 لندن النحاس
 -0,7 0,4 -1,1 21.038 20.145 19.260 لندن القصدیر
 -20,7 1,1 -18,1 2.709 2.922 2.616 لندن الزنك

 -19,2 -3,2 -21,4 2.035 2.240 1.972 لندن الرصاص
 22,8 -2,0 24,0 101 88 99 الدار البیضاء لفسفاطا

 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليالمصدر : 
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تباطؤا ملحوظا بالمقارنة مع العام السابق تبعا بالخصوص لتقلص الطلب ، المعادن أغلب أسعاركما سجلت 

من قبل الصین التي تحتكم على قرابة نصف الطلب العالمي من المعادن وذلك نتیجة تباطؤ اقتصادھا 

وبالفعل، شمل  .مع الوالیات المتحدةوالتشریع البیئي الجدید في ھذا البلد فضال عن خالفاتھا التجاریة 

مقابل ٪ 5,8٪) والنحاس (38,3٪ مقابل 1,1٪) والزنك (11,9٪ مقابل 0,4صدیر (قؤ باألساس الالتباط

 ). 2017٪ في سنة 26,7

التزامن مع بوفي المقابل، عرفت األسعار العالمیة للرصاص مسارا تنازلیا نتیجة ارتفاع إنتاجھ العالمي 

 تباطؤ النشاط في قطاعات البناء وقطاع السیارات. 

قبل أن تنتعش بشكل  2016، فقد واصلت التراجع الذي بدأ منذ سنة للفسفاطبة لألسعار الدولیة أما بالنس

. وبالفعل، عرفت السوق العالمیة عرضا مفرطا بفعل طاقات 2018طفیف خالل الربع األخیر من سنة 

٪ من االحتیاطیات العالمیة من 70على ما یزید عن  زاإلنتاج الجدیدة المتأتیة من المغرب التي تتحو

اف احتیاطیات جدیدة. وفي ھذا السیاق من وفرة العرض، تراجعت شالفسفاط ومن العربیة السعودیة مع اكت

، لكن ھذا االنخفاض یظل أقل سرعة مما تم 2018٪ في المعدل في سنة 2األسعار العالمیة للفسفاط بـ 

 ٪). 20,1-تسجیلھ في العام السابق (

 
  (بالدوالر للطن)                                    : التطور الشھري لألسعار العالمیة للفسفاط   8-1رسم بیاني عدد 

 
 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليالمصدر : 

 

وفقا لتقدیرات البنك الدولي وذلك  2019في سنة  ااألسعار العالمیة للمعادن استقرارومن المتوقع أن تعرف 

 نتیجة التباطؤ المنتظر لالقتصاد العالمي واالحتداد المرجح للتوترات التجاریة. 

 نسبیاالصناعیة انخفاًضا  االولیة سجلت األسعار الدولیة للمواد ، 2019وخالل الربع االول من سنة 

 .2017قطع مع المسار التنازلي المسجل منذ سنة  ، الذي طباستثناء الفسفا
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 النفط الخام 1-4-3

باالزدیاد الملحوظ لألسعار على مدى العشرة أشھر األولى من  2018اتسمت سوق النفط الدولیة في سنة 

دوالر  80السنة لتبلغ مستویات مرتفعة بل وتصل إلى مستوى قیاسي سنوي خالل شھر أكتوبر بحوالي 

خالل الشھرین األخیرین من السنة في  تشرعدوالر للخفیف األمریكي وذلك قبل أن  70و برنت لبرمیل

اطؤ النشاط االقتصادي وتعمق الخالف التجاري بمرحلة انخفاض حاد جراء فتور الطلب العالمي المرتبط بت

 ما بین الوالیات المتحدة والصین. 

إنتاج النفط من قبل منظمة الدول المصدرة ویعود تصاعد أسعار النفط بالخصوص إلى اتفاقیة الحد من 

للنفط "أوبك" وحلفائھا، السیما روسیا، فضال عن االضطرابات السیاسیة في بعض البلدان األعضاء 

  .للمنظمة على غرار فینزویال ولیبیا ونیجیریا وكذلك استئناف العقوبات األمریكیة المسلطة على إیران

 ٪ لیبلغ 30,7بنسبة  2018میل برنت على كامل سنة وعلى ھذا األساس، ارتفع معدل سعر بر

دوالر. وتجدر اإلشارة إلى  64,82٪ لیصل إلى 27,3دوالر، فیما ازداد سعر الخفیف األمریكي بـ  71,07

٪ على التوالي لتبلغ 15,5٪ و12,1أن ھذه األسعار قد أقفلت شھر دیسمبر من نفس السنة بانخفاض قدره 

  دوالر. 48,95دوالر و 56,46

وفي ھذا السیاق وبھدف وقف ھذا الھبوط لألسعار، قررت البلدان األعضاء لمنظمة أوبك والبلدان غیر 

ملیون برمیل یومیا وذلك  1,2في بدایة شھر دیسمبر، التخفیض في إنتاجھا بـ األعضاء (وخاصة روسیا) 

لى تدعم أسعار النفط في . وعلى ھذا األساس، تشیر تقدیرات البنك الدولي إ2019انطالقا من شھر جانفي 

دوالر للبرمیل، في ظل سیاق متسم باالستمرار المرجح للتقلبات نتیجة الشكوك القائمة  74لتبلغ  2019سنة 

 حول تطور الطلب واحتداد التوترات التجاریة. 

 

 للبرمیل) بالدوالر(                        أسعار النفط الخام في السوق الدولیة معدل : تطور 5-1جدول عدد 

 الربع األول 2018 2017 2016 المواد
2018 

 الربع األول
2019 

 ٪تغیرات بـ ال

7201 
2016 

1820 
2017 

 الربع األول
9201 

 األولالربع 
2018 

 -5,5 30,7 23,5 63,3 67,0 71,07 54,39 44,05 البرنت

 -12,7 27,3 17,9 54,9 62,9 64,82 50,91 43,19 الخفیف األمریكي

 أسعار المواد األساسیة للبنك الدوليالمصدر : 

 



 المحیط الدولي
 

27  2018 السنوي التقریر
 

، حافظت اسعار النفط على مسارھا التنازلي الذي عرفتھ خالل االشھر 2019خالل الربع االول من سنة 

دوالر خالل نفس  67دوالر مقابل  63,3بلغ سعر برمیل برنت في المعدل  ،وفعال .2018االخیرة لسنة 

 . ٪5بذلك انخفاضا یناھز مسجال الفترة من السنة الفارطة 

 ،2018ویعود ھذا االنخفاض خاصة، الى االعفاءات التي منحتھا الوالیات المتحدة االمریكیة في نوفمبر 

 یطالیا والیونان، وإالى ثمان بلدان وھي الصین والھند وتركیا والیابان وكوریا الجنوبیة وتایوان 

قتة، باإلضافة الى الزیادة الكبیرة في العرض من والتي تسمح لھم بالتزود بالنفط االیراني بصفة مؤ

 الوالیات المتحدة االمریكیة و دول ال "اوبك" وخاصة  من المملكة العربیة السعودیة. 

 
 (بالدوالر للبرمیل)                               : التطور الشھري لألسعار العالمیة للبرنت 9-1رسم بیاني عدد 

 
 المواد األساسیة للبنك الدوليأسعار المصدر : 
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 المحیط االقتصادي:  الثانيالباب 
 والمالي الوطني

 

        عامةلمحة  .2-1

، مع تحقیق نسبة نمو ارتفعت 2017االقتصاد الوطني التي بدأت في سنة  انتعاشة 2018تأكدت في سنة 

بید أن الضغوط المسلطة على التوازنات  .٪ بین سنة وأخرى بدفع من الفالحة والسیاحة2,5٪ إلى 1,9من 

 الجملیة قد ازدادت حدة، السیما على مستوى القطاع الخارجي والتضخم.

لزیت ومن تدعم النشاط في الخدمات المسوقة وخاصة اثنائي لزیتون وبالفعل، استفاد النمو من محصول است

ضعف إنتاج بسبب أرباح  فرص ضیاعالسیاحة. ومع ذلك، ال یزال نمو القطاع الصناعي یعاني من 

ان للعملة األجنبیة، فضال عن تباطؤ النشاط المحروقات والفسفاط ومشتقاتھ وھما قطاعان رئیسیان مدرّ 

 األورو بما أضر بصادرات أھم الصناعات المعملیة للبالد التونسیة.الصناعي في منطقة 

وعلى مستوى الطلب، تدعم النمو أساسا بالطلب الداخلي على الرغم من التطور الضعیف لالستھالك 

٪ 2,1) ومن تباطؤ االستھالك الخاص (2018و 2017٪ في سنتي 0,3العمومي بحساب األسعار القارة (

مالي تكوین جإل٪) مع حصة من إجمالي الناتج المحلي تظل على قدر من األھمیة. أما بالنسبة 2,4مقابل 

٪ مقابل 2٪) وباألسعار القارة (4,4٪ مقابل 7,9رأس المال الثابت، فقد تدعم بحساب األسعار الجاریة (

٪ من إجمالي الناتج 18,5٪ إلى 18,8٪)، فیما واصلت نسبة االستثمار االنخفاض حیث تراجعت من 0,3

ضعیفة بالمقارنة مع المعدالت  المحلي بین سنة وأخرى. وفي جانب مواز، فإن نسبة االدخار التي تظل

٪ من إجمالي الدخل 9التاریخیة والمستویات المسجلة لدى البلدان المنافسة، قد عرفت شبھ استقرار (

 ) وھو ما أدى إلى توسع فجوة التمویل بین االستثمار واالدخار. 2017٪ في سنة 8,9الوطني المتاح مقابل 

عجز میزان العملیات الجاریة لیبلغ مستوى قیاسیا قدره  وفي جانب آخر، اتسم القطاع الخارجي بتفاقم

یجابي للمقابیض إلض التطور او. ولم یع2017٪ في سنة 10,2٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 11,1

٪) سوى جزئیا توسع عجز المیزان 10,1٪) ولتحویالت التونسیین المقیمین بالخارج (+46,3(+السیاحیة 

 ٪ نتیجة ارتفاع 53س لعجز میزان الطاقة. وقد تفاقم ھذا العجز بـ التجاري الذي یعزى باألسا

األسعار الدولیة للمحروقات بالتزامن مع تراجع الموارد الوطنیة من الطاقة في مقابل تواصل المسار 

 التصاعدي للطلب. 
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یوما في نھایة  84بحساب أیام التورید ( تراجعھونتیجة لذلك، واصل صافي الموجودات من العملة األجنبیة 

یوما قبل سنة)، على الرغم من ارتفاعھ بحساب القیمة اإلسمیة. وھكذا، استمرت  93مقابل  2018سنة 

٪ مقابل 12,9بـ  2018الضغوط المسلطة على سعر صرف الدینار الذي انخفض في المعدل خالل سنة 

التي تضخمت بفعل أثر  ،ق من ازدیاد الحاجیات من التمویل٪ إزاء الدوالر. وفي ھذا السیا8,6األورو وبـ 

٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح 72,9٪ إلى 63,7الصرف الھام، ارتفع قائم الدین العمومي لینتقل من 

 بین سنة وأخرى. 

ومن جانبھا، تحسنت وضعیة المالیة العمومیة بفضل ارتفاع الموارد الذاتیة نتیجة تحسن االستخالص 

فضال عن التحكم النسبي في النفقات دون  2018بائي واإلجراءات المضمنة صلب قانون المالیة لسنة الج

من إجمالي الناتج المحلي تبعا الرتفاع أسعار النفط. وعلى ٪ 4,6اعتبار تلك المتعلقة بالدعم والتي بلغت 

٪ في سنة 6,1ي مقابل إجمالي الناتج المحلمن ٪ 4,8ھذا األساس، تراجع عجز المیزانیة إلى مستوى 

2017 . 

وبخصوص سوق الشغل، لم تكن إحداثات الشغل كافیة المتصاص المستوى المرتفع للبطالة التي ظلت 

٪. وال تزال نسبة بطالة خریجي التعلیم العالي، على وجھ 15,5نسبتھا الجملیة مستقرة في مستوى 

 ٪). 29,9٪ مقابل 28,8ف (الخصوص، تبعث على االنشغال على الرغم من تسجیل انخفاض طفی

، 2015في سنة  100وفیما یتعلق بالتضخم، المحتسب انطالقا من تغیر مؤشر أسعار االستھالك مع أساس 

. وقد اتسم ھذا التسارع بالھزات 2017٪ في سنة 5,3مقابل  2018المعدل في سنة ٪ في 7,3فقد بلغ 

الضریبیة على غرار الترفیع في نسبة األداء المتعددة للعرض ومنھا بالخصوص تلك المتعلقة باإلجراءات 

و الترفیع تبعا لتصاعد األسعار حعلى القیمة المضافة وتعدیل أسعار المحروقات في محطات التوزیع ن

 انخفاض سعر صرف الدینار مقابل أھم العمالت األجنبیة.  تأثیر الدولیة للطاقة وذلك بالتزامن مع

ملیار دینار  16وفي جانب مواز، اتبعت حاجیات البنوك من السیولة مسارا تصاعدیا لترتفع إلى معدل قدره 

وھو ما یعكس  2017ملیار دینار في نفس الشھر من سنة  11مقابل أقل من  2018في شھر دیسمبر 

جة أقل، لجوء تصاعد حاجیات الجھاز المصرفي من العملة األجنبیة نتیجة تفاقم العجز الجاري وبدر

 الخزینة إلى تعبئة موارد داخلیة لتغطیة عجز المیزانیة. 

وأمام ھذه الوضعیة التي قد تھدد استقرار االقتصاد الوطني وقدرتھ التنافسیة، قام البنك المركزي التونسي 

ل بتشدید سیاستھ النقدیة وذلك بالخصوص من خالل الترفیع في نسبة الفائدة الرئیسیة في مناسبتین خال

صدار في شھر نوفمبر إجراء حذرا كلیا إل. وعالوة على ذلك، اعتمد معھد ا2018شھري مارس وجوان 

ھم في التحكم في تطور القروض البنكیة وبالتالي في االستھالك وقام في سا(النسبة بین القرض/اإلیداع) سی
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شھر لتوجیھ األموال نحو أ 6 مدى شھر دیسمبر من نفس السنة بتفعیل عملیة جدیدة إلعادة التمویل على

 األنشطة المنتجة. 

ید دء ترفیع جا، اتسمت األشھر األولى باستمرار الضغوط التضخمیة التي كانت ور2019وبالنسبة لسنة 

٪ وذلك بھدف تجنب انزالق التضخم وتھیئة ظروف 7,75خالل شھر فیفري في نسبة الفائدة الرئیسیة لتبلغ 

لیم ومستدیم. وعلى ھذا األساس، من المتوقع تحقیق نسبة نمو قدرھا استقرار االقتصاد واسترجاع نمو س

م النشاط السیاحي ونمو الصناعات المعملیة التصدیریة زخالحفاظ على وذلك ب .٪ بالنسبة لھذه السنة2,7

 سیساھم في احتواء العجز الجاري في مستویات أكثر استدامة.  ما وھو االستخراجي النشاط وانتعاشة

مواز، ستمكن جھود تدعیم المیزانیة من مواصلة التحكم في عجز المیزانیة والتداین العمومي وفي جانب 

 من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.  ٪70,9٪ و3,9اللذان سیتراجعان إلى 
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 الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)(بمالیین                                  أھم مؤشرات االقتصاد التونسي تطور:  1-2جدول عدد 

 *2019 2018 2017 2016 المسّمى
 ٪التغیرات بـ 

8201 
2017 

9201 
2018 

 الحسابات الوطنیة
   2,7 2,5 1,9 1,1 نمو إجمالي الناتج المحلي بأسعار السنة السابقة -

   0,5 9,8 2,0 -8,5 * الفالحة والصید البحري
   3,3 1,8 1,9 2,2 الفالحة والصید البحري * بدون اعتبار

 9,8 9,6 115.866 105.535 96.325 89.792 إجمالي الناتج المحلي (باألسعار الجاریة) -
 9,6 9,3 117.827 107.521 98.359 91.489 إجمالي الدخل الوطني المتاح -
 8,4 8,2 10.089 9.308 8.602 8.093 إجمالي الدخل الوطني المتاح للفرد (بالدینار) -
 9,6 9,2 107.292 97.854 89.628 82.885 االستھالك الجملي -

 10,7 8,1 24.064 21.736 20.114 18.400 * االستھالك العمومي
 9,3 9,5 83.228 76.118 69.514 64.485 * االستھالك الخاص

إجمالي الدخل الوطني /  النزعة الوسطیة لالستھالك (االستھالك -
 0,1 -0,1 91,1 91,0 91,1 90,6 1٪ المتاح) بـ

 9,0 10,7 10.535 9.667 8.731 8.604 إجمالي االدخار الوطني -
 -0,1 0,1 8,9 9,0 8,9 9,4 1 من إجمالي الدخل الوطني المتاح) ٪نسبة االدخار الوطني (بـ  -
 9,5 7,9 21.417 19.566 18.139 17.366 إجمالي تكوین رأس المال الثابت -
 0,0 -0,3 18,5 18,5 18,8 19,3 1 االستثمار (بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي)نسبة  -

 األسعار
  7,3  117,1 109,1 103,6 )2015في سنة  100مؤشر أسعار االستھالك (أساس  -
  7,2  116,4 108,5 102,7 المواد الغذائیة والمشروبات -
  7,3   117,4 109,4 104,0 المواد غیر الغذائیة والخدمات -

 التشغیل
  -36,3   27,6 43,3 34,7 إحداثات الشغل (بآالف المواطن) -
  0,0   15,5 15,5 15,5 1نسبة البطالة (بـ ٪)  -

 المدفوعات الخارجیة
  -0,5  68,3 68,8 69,8 1نسبة تغطیة الواردات بالصادرات (بـ ٪)  -
  22,2  19.049 15.592 12.601 عجز المیزان التجاري (بحساب التكلفة تأمینا وشحنا) -
  46,3  4.141 2.831 2.373 المقابیض السیاحیة -
  10,1  5.035 4.574 3.912 مداخیل الشغل -
  1.852  11.722 9.870 7.935 2العجز الجاري  -

  0,9  11,1 10,2 8,8 1من إجمالي الناتج المحلي  ٪. بـ 
  3.507  13.375 9.868 6.793 2صافي دخول رؤوس األموال  -
  1.655  1.653 -2 -1.142 2حاصل المیزان العام للمدفوعات  -
  -2,6  11,6 14,2 10,9 1 ُمعاِمل خدمة الدین الخارجي (بـ ٪ من المقابیض الجاریة) -
  9,2  72,9 63,4 54,1 1 نسبة التداین الخارجي (بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح) -

 المالیة العمومیة
 0,0 1,2 23,2 23,2 22,0 20,8 1 الضغط الجبائي (بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي) -
 2,1 4,9 6.270 6.141 5.855 5.692 وإسناد القروض التجھیزنفقات  -
 -0,9 -1,3 3,9 4,8 6,1 6,1 3/  1عجز المیزانیة بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي  -

 4المؤشرات النقدیة 
 6,6 11,4   79.409 74.484 66.883 )3المكونة (ن -

 0,3 1,0   72,3 72,0 71,0 1إجمالي الناتج المحلي بـ ٪)  / 3. نسبة سیولة االقتصاد (المكونة ن
 -1.729 -1.436   -4.114 -2.385 -949 2صافي المستحقات على الخارج  -

 1.089 -50   13.974 12.885 12.935 2منھا : . صافي الموجودات من العملة األجنبیة 
 -9 -19   84 93 112 5. بحساب أیام التورید 

 866 2.812   20.805 19.939 17.127 2صافي المستحقات على الدولة  -
 9,3 12,7   89.215 81.648 72.473 المساعدات لالقتصاد -

  والمعھد الوطني لإلحصاء ووزارة المالیة المصادر : البنك المركزي التونسي
 .توقعات* 

 الجھاز المالي. 4      التغیرات بالنقاط المائویة. 1
 .التغیرات بعدد األیام 5       .التغیرات بمالیین الدنانیر 2
 .والھبات مداخیل التخصیصو دید الدینتس بدون اعتبار 3
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      التحلیل القطاعي للنمو االقتصادي 2-2

٪ في 1,9من الموسم الفالحي الجید ونمو الخدمات لیرتفع من  تحسنا حیث استفاد النمو االقتصادي عرف

. أما بالنسبة للنشاط الصناعي، فال یزال متأثرا بانخفاض إنتاج 2018٪ في سنة 2,5إلى  2017سنة 

 المحروقات والمناجم والفسفاط ومشتقاتھ. 

بط أساسا باالرتفاع ت٪ یر9,8نموا بـ  لقطاع الفالحة والصید البحريفعل، سجلت القیمة المضافة لوبا

ألف طن  325ي ما یعادل أ، 2018-2017ملیون طن خالل موسم  1,6الذي بلغ  وناالستثنائي إلنتاج الزیت

ألف طن في الموسم السابق. وقد عوض ھذا االرتفاع انخفاض اإلنتاج  100من زیت الزیتون مقابل 

-2016ملیون بالنسبة لموسم  16,1ملیون قنطار مقابل  13,7ي من الحبوب الذي اقتصر على نالوط

نقطة في سنة  0,2نقطة مائویة في النمو االقتصادي مقابل  0,9. وفي المجموع، ساھم القطاع بواقع 2017

2017. 

) والذي 2017٪ في سنة 0,5٪ مقابل 0,6تطورھا الضعیف ( الصناعات المعملیةومن جانبھا، واصلت 

. وفي المقابل، عرفت بعض األنشطة المعملیة سیرا جیدا یعود باألساس إلى تراجع إنتاج مشتقات الفسفاط

٪) بفضل االرتفاع الھام إلنتاج الزیتون وبدرجة أقل، صناعات النسیج 4,1وخاصة الصناعات الغذائیة (+

٪) وذلك على الرغم من بعض 1,6٪) والصناعات المیكانیكیة والكھربائیة (+1,2والمالبس والجلود (+

 لطلب الصادر عن منطقة األورو. التباطؤ الذي یعكس ضعف ا

التازلي وإن بنسق أقل حدة  مسارھا، فقد واصلت للصناعات غیر المعملیةأما بخصوص القیمة المضافة 

٪. وشمل ھذا التطور بالخصوص القیمة المضافة لفرع المحروقات 3,4-٪ مقابل 1,2-، أي 2017من سنة 

كیلو طن بما یعادلھ من  1.763لطبیعي إلى مستوى ٪) تبعا النخفاض إنتاج الغاز ا12,3-٪ مقابل 2,9-(

بھ ركود إنتاج الفسفاط شو 2010كیلو طن في سنة  2.728و 2017كیلو طن في سنة  1.850النفط مقابل 

. ویعود ھذا التراجع باألساس إلى 2010حوالي نصف مستواه لسنة  يألف طن، أ 1.824ي بلغ ذالخام ال

طیة واألعطاب الفنیة على مستوى اآلبار. كما تراجعت القیمة نفال النفاذ الطبیعي الحتیاطیات الحقول

 المضافة لقطاع المناجم الذي تضرر من االضطرابات االجتماعیة على مستوى مواقع اإلنتاج 

٪ بعد أن عرف بعض التحسن في سنتي 15,6٪. وعلى ھذا األساس، تقلص إنتاج الفسفاط بـ 12,9بـ 
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 تم تسجیلھ في  الذي طن مالیین 8,1 أقل من مستوىي أالیین طن، م 3,3لیتراجع إلى  2017و 2016

 . 2010سنة 

مقابل  2018٪ في سنة 0,5تراجعا بـ  المؤشر العام لإلنتاج الصناعيوبالتوازي مع ھذه التطورات، سجل 

٪) 8,6-٪ في العام السابق. ویعود ھذا المسار إلى انخفاض اإلنتاج في قطاع الصناعات المیكانیكیة (0,9-

 ٪). 13,1-٪) واستخراج مواد من غیر الطاقة (2,7-وفي استخراج مواد الطاقة (

، فقد واصلت النمو حیث أنھا استفادت من التحسن الملحوظ لقطاع النزل لخدمات المسوقةباوفیما یتعلق 

لمالیة ٪ على التوالي. كما دعم تطور الخدمات ا3,6٪ و8,9والمقاھي والمطاعم  وبالتالي لقطاع النقل أي 

٪ مقابل 3,2في القطاع الثالث الذي ازدادت قیمتھ المضافة بـ  ٪) النمو2,1٪) وكذلك االتصاالت (5,2(

 نقطة قبل سنة.  1,8نقطة مائویة مقابل  1,3وھو ما یوافق مساھمة في النمو قدرھا  2017٪ في سنة 4,5

٪ دون اعتبار أثر 29,4٪ (46,3فعت المقابیض بالعملة األجنبیة بـ توعلى مستوى القطاع السیاحي، ار

وذلك نتیجة تدعم  2017ملیارات دینار بما یؤكد االنتعاشة التي بدأت في سنة  4,1الصرف) لتتجاوز 

 ارتفع من  الذي بیتاتالدد عو 2017مالیین في سنة  5,7مالیین سائح مقابل  6,9النشاط الذي شمل 

إلى عودة  ذا التحسن على وجھ الخصوصملیون بین سنة وأخرى. ویعود ھ 27ملیون وحدة إلى  22

. وعلى ھذا األساس، استأثر السیاح 2015األسواق األوروربیة التقلیدیة التي عرفت ھبوطا منذ سنة 

حیث ینتظر أن یستعیدوا تدریجیا  2017ملیون في سنة  11,4ملیون بیتة مقابل  16,8بـ األوروبیین 

 ن بیتة.ملیو 29,4، أي 2010المستویات المسجلة في سنة 

، فقد ازدادت 2011والتي عرفت نسب نمو استثنائیة بدایة من سنة  غیر المسوقة دماتالخوبخصوص 

. وبدأت حصتھا من إجمالي الناتج 2017٪ في سنة 0,7٪ مقابل 0,3بنسق معتدل للسنة الثانیة تباعا أي 

٪ 19,3٪ إلى 19,6من  تراجعتتستقر حیث  2010٪ في سنة 15,6ألسعار الجاریة والتي بلغت باالمحلي 

 بین سنة وأخرى. 
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 : تطور القیمة المضافة حسب قطاع النشاط بالقیمة الحقیقیة والمساھمة في النمو االقتصادي 2-2جدول عدد 

 المسمى
 نمو القیمة المضافة

 (بـ ٪)
 المساھمة في النمو االقتصادي

 (بالنقاط المائویة)
2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 

 0,1 0,9 0,2 0,5 9,8 2,0 الفالحة والصید البحري
 0,7 0,0 -0,2 3,1 0,0 -1,0 الصناعة

 0,3 0,1 0,1 2,2 0,6 0,5 الصناعات المعملیة
         منھا :

 0,1 0,1 0,0 2,5 4,1 0,9 الصناعات الفالحیة والغذائیة -
 0,0 0,0 -0,1 1,2 -1,5 -5,4 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -
 0,1 0,1 0,2 2,9 1,6 3,6 الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة -
 0,1 0,0 0,0 3,0 1,2 0,3 واألحذیة صناعات النسیج والمالبس والجلود -
 0,0 -0,1 0,0 2,7- -8,4 -2,2 الصناعات الكیمیائیة -

 0,4 -0,1 -0,3 6,0 -1,2 -3,4 الصناعات غیر المعملیة
         منھا :

 0,0 -0,1 0,1 10,0 -12,9 10,3 المناجم -
 0,2 -0,1 -0,3 5,3 -2,9 -12,3 النفط والغاز الطبیعي -

 1,6 1,3 1,8 3,8 3,2 4,5 الخدمات المسوقة
         منھا :

 0,3 0,1 0,1 2,8 1,0 1,0 التجارة -
 0,3 0,3 0,5 4,8 3,6 7,1 النقل -
 0,1 0,1 0,0 2,5 2,1 1,1 االتصاالت -
 0,3 0,4 0,3 7,8 8,9 8,3 السیاحة -
 0,1 0,2 0,6 3,8 5,2 14,0 المؤسسات المالیة -

 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,7 الخدمات غیر المسوقة
 2,7 2,5 1,9 2,7 2,5 1,9 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق

 لمصادر : المعھد الوطني لإلحصاء ووزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي ا                                                           * توقعات.
 

 
 

 ٪ وذلك على أساس تحسن أغلب 2,7إلى نمو اقتصادي قدره  2019التقدیرات بالنسبة لسنة  وتشیر

القطاعات باستثناء قطاع الفالحة والصید البحري. وسیتم تعویض التباطؤ المنتظر لنمو القطاع األولي 

 ةعن طریق تواصل نمو الخدمات المسوق 2018نتیجة موسم فالحي أقل جودة بشكل ملموس من سنة 

 وانتعاشة القطاع الصناعي وخاصة المحروقات والمناجم والفسفاط ومشتقاتھ.

         الطلب الجملي 2-3

٪ 2الذي ازداد بـ  لطلب الداخليبا مدفوعا بشكل خاص 2018ل في سنة جكان النمو االقتصادي المس

نقطة مائویة إلى  1,8٪ في العام السابق لترتفع مساھمتھ في النمو من 1,7بحساب األسعار القارة مقابل 

ویعود ھذا التطور إلى نمو االستثمار وارتفاع االستھالك على الرغم من بعض . ط بین سنة وأخرىانق 2,3

نقطة في  0,1نقطة مائویة مقابل  0,3في النمو، فقد بلغت  لب الخارجيالطالتباطؤ. أما بالنسبة لمساھمة 

 وھو ما یعكس االزدیاد، سواء على مستوى صادرات السلع والخدمات من حیث الحجم  2017سنة 

 . أو الواردات، بدرجة أقل
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 : مساھمة مختلف مكونات الطلب الجملي في النمو االقتصادي 1-2رسم بیاني عدد 

 
 .وزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدوليبیانات  المصدر : حسابات أعدھا البنك المركزي التونسي على أساس                   .* توقعات

 
 

 الطلب الداخلي 2-3-1

 ھائي الوطنيناالستھالك التباطؤ تواصل  2018في سنة  حسب المكونات یظھر تحلیل الطلب الداخلي

٪ ما بین سنتي 3,8ومعدل قدره  2017٪ في سنة 1,9٪ بحساب األسعار القارة مقابل 1,7ازداد بـ الذي 

نقاط،  3,2 قدرهنقطة ومعدل  1,8نقطة مائویة مقابل  1,5لتتراجع مساھمتھ في النمو إلى  2016و 2011

الستھالك في لعة الوسطیة نز٪ لتظل ال9,2على التوالي. وبحساب األسعار الجاریة، ازداد االستھالك بـ 

 . 2017٪ في سنة 91,1٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل 91مستوى مرتفع، أي 

بحساب األسعار الجملي ازدیادا ضعیفا ٪ من االستھالك 78الذي یمثل حوالي ، ستھالك الخاصاال وعرف

٪ 7,8٪ مقابل 9,5أنھ ارتفع بـ  ، في حین2017٪ في سنة 2,4٪ مقابل 2,1قارة للسنة الثانیة تباعا، أي ال

بحساب األسعار الجاریة. ویعود ھذا التطورإلى فتور النشاط االقتصادي واستمرار البطالة في مستویات 

 ویات األسعار عند االستھالك. تمرتفعة، بالتزامن مع االرتفاع المطرد لمس

٪ في سنة 9,3٪ مقابل 8,1فقد واصل تباطؤه بحساب األسعار الجاریة (الستھالك العمومي ل أما بالنسبة

أي نفس النسبة المسجلة  2018٪ في سنة 0,3) كما عرف ازدیادا ضعیفا بحساب األسعار القارة (2017

 في العام السابق) وھو ما یعكس ترشید النفقات العمومیة وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف والتي ارتفعت 

٪ من النفقات المذكورة 62,4وازداد التأجیر العمومي الذي یمثل  .2017٪ في سنة 16,4بل ٪ مقا10,5ـ ب

، في حین عرفت نفقات الدعم نموا 2017٪ في سنة 9٪ مقابل 3٪ من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 14و

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. 4,6٪ من نفقات التصرف و20,7٪ بحصة تساوي 40,3ملحوظا قدره 
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 االستھالك العمومي االستھالك الخاص االستثمار الجملي
 الطلب الداخلي نمو الناتج المحلي االجمالي الصادرات الصافیة
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مقابل  الجاریةبحساب األسعار ٪ 7,9، فقد عرف نموا بـ جمالي تكوین رأس المال الثابتبإ ما یتعلقفیو

٪ في العام 12,5مقابل ٪ 15,6. وباعتبار تغیر المخزونات، ارتفع االستثمار بـ 2017في سنة ٪ 4,4

٪ 0,3٪ مقابل 2(تحسنا طفیفا الثابت  رأس المال، عرف إجمالي تكوین ةقاربحساب األسعار الالسابق. و

٪ من إجمالي 18,5٪ إلى 18,8). بید أن نسبة االستثمار قد واصلت االنخفاض لتتراجع من 2017في سنة 

 الناتج المحلي، بین سنة وأخرى. 

وتعكس وضعیة االستثمار بالخصوص الدینامیكیة الضعیفة لالستثمار الخاص على الرغم من تحسن المناخ 

یدل علیھ نمو دفوقات االستثمار األجنبي  لثقة تجاه االقتصاد الوطني مثلمالاألمني واالستعادة التدریجیة 

٪ من إجمالي الناتج 2,6وھو ما یمثل  2017٪ في سنة 12,1مقابل  2018٪ في سنة 28,6المباشر بـ 

٪ 3,7عرفت نفقات التجھیز للدولة نموا ضعیفا قدره  ،. وفي جانب آخر2010٪ في سنة 3,4المحلي مقابل 

٪ في 6,8و 2017إجمالي الناتج المحلي في سنة من ٪ 5,9٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5,6لتبلغ 

 . 2010سنة 

 الطلب الخارجي 2-3-2

في سنة  ٪17,4٪ مقابل 20,4( جاریةال بحساب األسعارسواء  ،صادرات السلع والخدمات تسارعت

التطور بالخصوص إلى نمو مبیعات كل من ویعود ھذا  .٪)4,6٪ مقابل 5,7( قارة) أو باألسعار ال2017

وقطاع الصناعات  الزیت قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة الذي استفاد من المحصول الجید لزیتون

المعملیة، فضال عن تحسن مداخیل الخدمات نتیجة انتعاشة القطاع السیاحي والنقل الجوي. بید أن 

قد تعرضت لتأثیر انخفاض إنتاج الطاقة والفسفاط ومشتقاتھ وتراجع مبیعات من حیث الحجم الصادرات 

 الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة تبعا لتباطؤ الطلب الصادر عن منطقة األورو. 

٪ 4و یةارجبحساب األسعار ال٪ 19,5قدره  عرفت نموافقد  ،اردات السلع والخدماتلواما بالنسبة 

. ویعزى ھذا االرتفاع باألساس إلى 2017على التوالي في سنة  ٪3,5و٪ 18,7قارة مقابل باألسعار ال

ازدیاد واردات قطاع الطاقة تبعا للتأثیر المتزامن لتصاعد األسعار الدولیة للمحروقات وانخفاض سعر 

 صرف الدینار واالزدیاد المطرد للطلب على الطاقة مقابل التراجع المتواصل لإلنتاج الوطني.
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 (بـ ٪)                          تطور الموارد واالستعماالت بأسعار السنة السابقة:  3-2جدول عدد 

 *2019 2018 2017 2016 المسمى
 2,7 2,5 1,9 1,1 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق

 1,7- 4,0 3,5 2,8 واردات السلع والخدمات
 1,0 3,0 2,5 1,7 مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

 1,7 1,7 1,9 2,9 االستھالك النھائي
 0,1 0,3 0,3 2,5 العمومي -
 2,2 2,1 2,4 3,1 الخاص -

 3,7 2,0 0,3 1,1 إجمالي تكوین رأس المال الثابت
 1,3 2,0 1,7 2,2 الطلب الداخلي

 0,2 5,7 4,6 0,2 صادرات السلع والخدمات

 والتعاون الدولي واالستثمار المصدر : وزارة التنمیة                                                                                          . توقعات* 
 

 

االقتصادي على أساس ارتفاع طفیف لنسبة  لنمول االمیزان االقتصادي تحسن توقع، ی2019وبالنسبة لسنة 

 ك، سواء العموميمن نمو الواردات واستقرار االستھال دّ حاالستثمار ودعم جھود التصدیر بالتوازي مع ال

 أو الخاص. 

      ھیكل االستثمارات وتمویلھا .2-4

 ھیكل االستثمارات 2-4-1

 بحساب األسعار الجاریة ٪7,9ازدیادا قدره  2018خالل سنة  إجمالي تكوین رأس المال الثابت عرف

إلى نمو االستثمارات في جمیع  ھذا التطور یعودودینار.  ملیون 19.566٪ في العام السابق لیبلغ 4,4مقابل 

٪ في سنة 1,2٪ مقابل 33,1وخاصة الصناعات غیر المعملیة ( ،باستثناء التجھیزات الجماعیة ،القطاعات

٪) 14,5٪ مقابل 8,6٪) والصناعات المعملیة (1,4-٪ مقابل 22,9( الفالحة والصید البحري) و2017

 ٪).3,2مقابل  ٪4,9وبدرجة أقل الخدمات (

من إجمالي تكوین رأس المال الثابت الجملي بالنسبة للصناعات غیر المعملیة  ةونتیجة لذلك، تدعمت الحص

ة وكذلك بالنسبة للفالحة والصید البحري ی٪) وخاصة الطاقة والبناء والھندسة المدن15,2٪ مقابل 18,7(

 ت لكل من التجھیزات الجماعیة ٪). وفي المقابل، انخفضت حصة االستثمارا6,9٪ مقابل 7,8(

٪ وھو ما یعكس 48,5نقطة مائویة لتبلغ  1,3٪ والخدمات بـ 13,3نقاط مائویة لتتراجع إلى  3,2بـ 

االنخفاض في فرع التجارة وخدمات متفرقة وفي فرع النزل والمقاھي والمطاعم. أما بخصوص مساھمة 

 ٪. 11,7ھ مستقرة في مستوى شب ظلتالصناعات المعملیة في مجموع االستثمارات، فقد 
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 (باألسعار الجاریة)                         تطور إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب فروع النشاط:  4-2جدول عدد 

 المسمى
 ٪بـ  الھیكل ٪التغیرات بـ  القیمة بمالیین الدنانیر

2017 2018 2019* 8201 
2017 

9201* 
2018 2017 2018 2019* 

 7,9 7,8 6,9 11,1 22,9 1.700 1.530 1.245 الفالحة والصید البحري
 31,4 30,4 26,8 13,2 22,5 6.732 5.946 4.855 الصناعة

 19,6 18,7 15,2 14,6 33,1 4.200 3.665 2.754 الصناعات غیر المعملیة -
 11,8 11,7 11,6 11,0 8,6 2.532 2.281 2.101 الصناعات المعملیة -

 47,6 48,5 49,8 7,4 4,9 10.185 9.480 9.038 المسوقة الخدمات
 12,9 13,3 16,5 7,3 -13,0 2.800 2.610 3.001 التجھیزات الجماعیة

 100,0 100,0 100 9,5 7,9 21.417 19.566 18.139 المجموع

 لمصدر : وزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدوليا                                                                                           .توقعات* 
 

 

     اراتمتمویل االستث 2-4-2
٪ في العام السابق وھو ما رفّع في نسبة 1,5مقابل  2018٪ في سنة 10,7ارتفاعا بـ  االدخار الوطنيسجل 

٪ من إجمالي الناتج المحلي. 18,5تساوي ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل نسبة استثمار 9االدخار إلى 

٪ من إجمالي الناتج المحلي 9,4وعلى ھذا األساس، توسعت فجوة التمویل بین االستثمار واالدخار لتبلغ 

 . ٪ باعتبار تغیر المخزونات11,1و

 
 الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)(بمالیین                                          : التمویل الداخلي لالستثمارات 5-2جدول عدد 

 *2019 2018 2017 2016 المسمى
 ٪التغیرات بـ

8201 

2017 
9201* 

2018 
 9,5 7,9 21.417 19.566 18.139 17.367 إجمالي تكوین رأس المال الثابت الجملي

     18,5 18,5 18,8 19,3 (بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي) 
   1.698 1.944 463 -827 اتالتغیر في قیمة المخزون
(إجمالي تكوین رأس المال الثابت +  مجموع حاجیات التمویل
 7,5 15,6 23.115 21.510 18.601 16.540 )اتالتغیر في قیمة المخزون

 9,0 10,7 10.535 9.667 8.731 8.604 االدخار الوطني
   8,9 9,0 8,9 9,4 من إجمالي الدخل الوطني المتاح ٪بـ -

         التمویل الداخلي نسبة
     49,2 49,4 48,1 49,5 إجمالي تكوین رأس المال الثابت (بـ ٪) /االدخار الوطني -
     45,6 44,9 46,9 52,0 )٪مجموع حاجیات التمویل  (بـ  /االدخار الوطني  -

 وزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدوليالمصدر :                                                                                            .توقعات* 

 

مقابل بعض االنخفاض على مستوى  تحسن النمو االقتصادي 2018االدخار في سنة  تطورویعكس 

اإلسھام الصافي للقطاع الخارجي. وبالفعل، تقلص فائض میزان مداخیل العوامل والتحویالت الجاریة الذي 

٪ نتیجة ارتفاع النفقات، سواء لتحویالت مداخیل 4,7٪ من االدخار الوطني بنسبة 22حوالي یمثل 
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 االستثمارات األجنبیة أو لفوائد الدین وذلك على الرغم من نمو تحویالت التونسیین المقیمین بالخارج 

 ملیارات دینار.  5٪ لتبلغ حوالي 10,1بـ 

یة تإلى تحسن فائض الموارد الذا 2018المالیة العمومیة في سنة وفیما یتعلق بادخار الدولة، أدى تدعم 

مالیین دینار مقابل حوالي  1.464والھبات للدولة قیاسا بالنفقات الجاریة وفوائد الدین. وبلغ ھذا الفائض 

٪ إلى 3,5غطیة نفقات التجھیز قد ارتفعت من توھو ما یوافق نسبة  2017ملیون دینار في سنة  200

 سنة وأخرى. ٪ بین 24,6

٪ 49,4وفي جانب آخر، عرفت نسبة التمویل الداخلي إلجمالي تكوین رأس المال الثابت تحسنا طفیفا (

باالستثمار بما في ذلك تغیر المخزونات من )، فیما تراجعت تلك المتعلقة 2017٪ في سنة 48,1مقابل 

من خالل ت تمویل االقتصاد ٪ بین سنة وأخرى. وعلى ھذا األساس، تمت تغطیة حاجیا44,9٪ إلى 46,9

 رجي فضال عن تحسن میزان االستثمارات األجنبیة. اللجوء إلى التداین الخا

، من المتوقع أن یعرف إجمالي تكوین رأس المال الثابت نموا خاصة في قطاعات 2019وبالنسبة لسنة 

أن نسب االستثمار واالدخار باإلضافة إلى نسبة  بیدالكھرباء والغاز والنقل وفي الصناعات المعملیة. 

 . 2018التمویل الداخلي ستبقى ضعیفة وقریبة من تلك المسجلة خالل سنة 

      سوق الشغل واألجور .2-5

ن ضعف النمو االقتصادي واستمرار االختالالت االقتصادیة الكلیة والتأخیر الحاصل على مستوى لم یمكّ 

، من رفع التحدي الرئیسي الذي تواجھھ تونس منذ عدید 2018الھیكلیة، خالل سنة تنفیذ اإلصالحات 

٪ منذ سنة 15,5السنوات والمتمثل في امتصاص البطالة المرتفعة بشكل ھیكلي. وبالفعل، تبلغ نسبة البطالة 

حیث ألف طالب شغل. وتشمل ھذه النسبة بشكل متزاید خریجي التعلیم العالي  645وھو ما یوافق  2016

. وتواجھ اإلناث صعوبات أكثر 2018٪ في سنة 28,8یمثلون الفئة األكثر ضعفا مع نسبة بطالة قدرھا  أنھم

 ٪ للذكور. 12,5٪ مقابل 22,9من الذكور لالندماج في سوق الشغل، مع نسبة بطالة قدرھا 

تصادیة یمثل وفي جانب آخر، ال یزال عدم التوافق بین تكوین طالبي الشغل وحاجیات المؤسسات االق

 ضعف صافي إحداثات الشغل الذي لم یتجاوز  عنالعامل الرئیسي الستمرار البطالة وذلك عالوة 

 ٪ من العدد الجملي لطالبي الشغل.4,3ال تمثل سوى  حیث أنھاألف موطن شغل  27,6

النشیطة لسوق رتفع للبطالة، تم تفعیل نوعین اثنین من البرامج موعلى ھذا األساس وبالنظر إلى المستوى ال

ھذا اإلشكال. وقد تم تخصیص البرنامج األول ل لالشغل من قبل الحكومة منذ عدید السنوات بھدف إیجاد ح

للتكوین وإدماج طالبي الشغل في الحیاة المھنیة، في حین یھدف البرنامج الثاني إلى النھوض بالعمل 

األدوات التي ترمي باألساس إلى التقلیص المستقل. وتتسم ھذه البرامج المختلفة بتنوع كبیر على مستوى 

 . 2018٪ في سنة 33,4سنة) حیث أنھا بلغت  24و 15 في نسبة بطالة الشباب (تتراوح أعمارھم ما بین
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لسوق الشغل وخاصة تحسین مناخ األعمال  حات أعمقاستمرار ارتفاع نسبة البطالة یتطلب إصالبید أن 

یقوم بتبسیط اإلجراءات والتدابیر وتشجیع االنتقال  ،رة الخاصةتحفیزي بالنسبة للمباد ووضع إطار قانوني

، عالوة عن تحسین البنیة األساسیة الصناعیة واللوجستیة وھو ما من القطاع الموازي نحو القطاع المنظم

من شأنھ أن یقلص من التفاوتات بین المناطق. كما أنھ من الضروري مزید التركیز على تحسین جودة 

 لتعلیمیة. اظومة التربیة والمن

وجھ الخصوص الخریجین من الشباب  وإجماال، یتعین على السیاسات النشیطة للتشغیل أن تستھدف على

واإلناث وبعض المناطق المحرومة التي بلغت فیھا نسبة البطالة مستویات تبعث على االنشغال. وفي ھذا 

غطي حیث أنھا ست 2019جوان  30بتاریخ  السیاق، من المنتظر إطالق استراتیجیة وطنیة جدیدة للتشغیل

وتھدف إلى المالءمة بین خریجي كل من التعلیم العالي والتكوین المھني وتطور  2030-2020الفترة 

شكل دفع یزانیات التي یحاجیات سوق الشغل وذلك من خالل جملة من البرامج وآلیات المرافقة والم

 المبادرة الخاصة أولویة بالنسبة إلیھا. 

 سوق الشغل 2-5-1

قدرتھ على خلق مواطن شغل بالنظر إلى ب تتعلقمسألة جدیة من  2010منذ سنة  االقتصاد التونسي نيعای

ألف موطن شغل  70من قرابة  ةلسنویاالنسق المعتدل للنمو االقتصادي. وبالفعل، تراجعت إحداثات الشغل 

ألف موطن شغل سنویا  29إلى حوالي  2010و 2000في المعدل سنویا خالل الفترة الممتدة ما بین سنتي 

مع  2018. وعلى ھذا األساس ورغم انتعاشة النشاط االقتصادي في سنة 2018و 2011ما بین سنتي 

٪ في العام السابق، عرف صافي إحداثات الشغل تباطؤا ملحوظا 1,9٪ مقابل 2,5تحقیق نسبة نمو قدرھا 

. شغل في السنة الموالیةألف موطن  28ى قرابة إل 2017ألف موطن شغل في سنة  43لیتراجع من حوالي 

الف موطن شغل  14,2-فالحي (الوحسب قطاعات النشاط، ازدادت حدة خسائر مواطن الشغل في القطاع 

)، حیث یبدو أن نشاط ھذا القطاع موجھ بشكل متزاید نحو الزراعات 2017ألف في سنة  12,2-مقابل 

 فقد اقتصر صافي إحداثات الشغل على  ،صناعات المعملیةلبالنسبة للتي تتطلب ید عاملة أقل كثافة. أما ا

ألف في العام السابق)، لیعرف تباطؤا نتیجة بالخصوص لفقدان مواطن  19آالف موطن شغل (مقابل  8,7

الصناعات  في قطاع) وتقلصھا آالف 3,7ألف موطن شغل مقابل  1,7-شغل في قطاع الصناعات الغذائیة (

ف) وذلك على الرغم من تدعمھا في قطاع صناعات النسیج الآ 6,4آالف مقابل  4كھربائیة (المیكانیكیة وال

ت غیر اآالف). كما شھد نمو التشغیل في الصناع 4,5آالف موطن شغل مقابل  9,1والمالبس والجلود (

ال لف)، مع تركز كبیر في قطاع البناء واألشغأ 17,1آالف موطن شغل مقابل  8,8المعملیة انخفاضا (

ألف). وفیما یتعلق بقطاع الخدمات، فقد تراجعت إحداثات الشغل إلى  20,7آالف مقابل  8,9العمومیة (

ن شغل في طلفقدان موا، تبعا باألساس 2017ألف في سنة  32,1مقابل  شغلموطن آالف  10,7مستوى 
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حین  ألف)، في 2,9بل آالف مقا 5,6-آالف) وفي الخدمات اإلداریة ( 5,6آالف مقابل  7,8-قطاع التجارة (

 ألف).  15,5مقابل  شغل ألف موطن 17,3اإلحداثات في القطاع السیاحي ( تعززت إحداثات الشغل

 
 

 الف)اآل(ب                                                                                     : إحداثات الشغل  6-2جدول عدد 
 2018 2017 2016 2015 المسمى

 -14,2 -12,2 0,9 -11,6 الفالحة والصید البحري
 -0,1 -3,6 4,8 -6,5 المناجم والطاقة

 8,9 20,7 13,5 2,4 البناء والھندسة المدنیة
 8,7 19,0 -7,0 -1,6 الصناعات المعملیة
 4,4 -0,9 0,5 -10,6 النقل والمواصالت

 17,3 15,5 8,7 -21,5 السیاحة
 8,2 1,9 13,2 40,1 خدمات مسوقة أخرى

 -5,6 2,9 0,1 -2,4 اإلدارة

 27,6 43,3 34,7 -11,7 المجموع

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء
 

 

التفاوتات بین المناطق التي اتسم بھا توزیع البطالة. وبالفعل،  2018وعلى صعید آخر، تواصلت في سنة 

٪ على التوالي)، 10٪ و9,7لبطالة (نسب لالوسط الشرقي في تسجیل أدنى الشرقي و استمرت منطقتا الشمال

٪ على التوالي). 26,3٪ و23,9لبطالة (لفیما عرفت منطقتا الجنوب الشرقي والجنوب الغربي أعلى نسب 

نسبة بطالة كل من الذكور واإلناث في مستواھا المسجل في العام  2018وحسب الجنس، استقرت في سنة 

دو التفاوتات أكثر وضوحا على مستوى خریجي التعلیم العالي، ٪ على التوالي). وتب22,9٪ و12,5السابق (

 ٪ بالنسبة 38,8)، لكنھا بلغت 2017٪ في سنة 29,9٪ مقابل 28,8اللذین انخفضت نسبة البطالة لدیھم إجماال (

 ٪ للذكور. 17,2لإلناث و

 

 

 

 

 

 

 



 الوطني والمالي االقتصاديالمحیط 
 

43  2018 السنوي التقریر
 

 
 (باآلالف ما عدا إشارة مغایرة)                                          : المؤشرات الرئیسیة للتشغیل 7-2جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 المسمى
 التغیرات بـ ٪

7201 
2016 

8201 
2017 

 1,0 1,2 8.834 8.745 8.639 8.530 عاما فما فوق 15السكان في سن النشاط، أي  -

 0,8 1,2 4.153 4.119 4.069 4.021 مجموع السكان النشیطین -

   47,0 47,1 47,1 47,1 النسبة الجملیة للنشاط (بـ ٪) -

 0,8 1,3 3.508 3.480 3.437 3.402 السكان النشیطون المشتغلون -

   39,7 39,8 39,8 39,9 نسبة التشغیل (بـ ٪) -

 -36,3 24,8 27,6 43,3 34,7 -11,7 إحداثات الشغل -

 0,9 0,9 645 639 633 619 1العمل نعدد العاطلین ع -

   15,5 15,5 15,5 15,4 1النسبة الجملیة للبطالة (بـ ٪) -

ـ ٪)    28,8 29,9 31,6 31,2 1منھا :  نسبة بطالة خریجي التعلیم العالي (ب
 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء                                                                                   حسب مقاییس مكتب العمل الدولي 1

 
 

عاما  15، فقد ازداد عدد السكان في سن النشاط (2018وفیما یتعلق بالتطورات الدیموغرافیة خالل سنة 

مالیین شخص. ومن جانبھا،  8,8٪، أي بانخفاض طفیف بالمقارنة مع العام السابق لیبلغ 1فما فوق) بنسبة 

٪ 47تقرار وذلك في مستوى شبھ اس اط ونسبة التشغیل خالل نفس السنةلنشلعرفت كل من النسبة الجملیة 

ألف تقریبا بنفس  645٪ على التوالي. ومن ناحیة أخرى، ارتفع عدد العاطلین عن العمل الذي بلغ 39,7و

النسق المسجل لدى مجموع السكان النشیطین، فیما شھد عدد العاطلین عن العمل من خریجي التعلیم العالي 

ألف  53,7شھادة تقني سامي أو ما یعادلھا ( يلدى حاملألف)، السیما  264,1ألف مقابل  261,1انخفاضا (

ألف)، فیما سجل  82,9ألف مقابل  75,2ألف) وشھادة اإلجازة في العلوم الصحیحة ( 58,7مقابل 

ألف  49,2ب والصیدلة والھندسة والماجستیر) ارتفاعا (ن لشھادات أخرى (الطولعمل الحاملن عن اوالعاطل

 ألف).   42مقابل 
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 : تطور بعض مؤشرات سوق الشغل 2-2رسم بیاني عدد 

 
 

 األجور 2-5-2

بھدف المحافظة على المقدرة الشرائیة لألجراء، تم الشروع في مفاوضات بین الحكومة وشركائھا االجتماعیین 

والتي أسفرت عن ترفیعات في األجور القانونیة في القطاعین الخاص والعمومي. وعلى ھذا  2018في سنة 

 ساعة في األسبوع  48بنظام  ٪6األساس، تم الترفیع في األجر األدنى المھني المشترك المضمون بنسبة 

 دینار شھریا.  323,439دینار و 378,560ساعة، لیبلغ على التوالي  40٪ لنظام 5,8وبـ 

دینار في الیوم. وعالوة على  14,560ملیم لیبلغ  824كما تم الترفیع في األجر األدنى الفالحي المضمون بـ 

ملیم، على  1.460و ملیم 776، سینتفع العمال الفالحیون المتخصصون والعمال األكفاء بمنحة قدرھا كذل

 التوالي.

في القطاعین الخاص  2018للترفیع في األجور خالل شھر سبتمبر وأكتوبر  ینتاتفاقیوفي جانب آخر، تم إبرام 

 العمومیة. للوظیفةبالنسبة  2019والعمومي على التوالي واتفاقیة أخرى في شھر فیفري 

وترفیع  2018٪ یتم تطبیقھ بدایة من شھر ماي 6,5ففیما یتعلق بالقطاع الخاص، یتمثل االتفاق في ترفیع بنسبة 

 . 2019ر بدایة من شھر ماي المقدثان بنفس ا

دینار، وفقا  90و 65األجور یتراوح بین  في وبخصوص القطاع العمومي، أسفرت المفاوضات عن ترفیع

 2019وترفیع بنفس المقدار بدایة من غرة جانفي لسنتي  2018للفئات، مع أثر رجعي بدایة من شھر ماي 

 . 2020و

بترفیع على ثالثة أقساط، یبلغ  2وأ1المنتمون لفئتي أسینتفع الموظفون أما بالنسبة ألعوان الوظفیة العمومیة، 

دینار في  50والثالث  2019دینار في شھر جویلیة  40والثاني  2018دینار بدایة من شھر دیسمبر  90ولھا أ
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دینار وذلك بھدف تجنب تسلیط ضغوط على المالیة العمومیة. كما  180، أي بمجموع قدره 2020شھر جانفي 

دینار في شھر  40وبـ  2018بدایة من شھر دیسمبر  3دینار على فئة الموظفین أ 80یتم تطبیق ترفیع بـ س

دینار في المجموع. وفیما یتعلق بفئتي الموظفین  170ي أ، 2020دینار في شھر جانفي  50وبـ  2019جویلیة 

دینار في  45و  2019 شھر جویلیةدینار في  35و 2018دینار بدایة من شھر دیسمبر  75ب وج، فتبلغ الزیادة 

دینار في المجموع. وبخصوص فئة العملة في الوظفیة العمومیة، فإنھم سینتفعون  155ي أ، 2020شھر جانفي 

دینار في شھر  35و 2019دینار في شھر جویلیة  30و 2018دینار بدایة من شھر دیسمبر  70 هبترفیع قدر

 دینار في المجموع.  135ي أ، 2020جانفي 

 

 
 (بالدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                      : تطور األجور الدنیا القانونیة 8-2جدول عدد 

 ماي المسمى
2014 

 نوفمبر
2015 

 جوان
2017 

 أوت
2018 

 التغیرات بـ ٪
 7201 جوان
 2015 نوفمبر

 8201 أوت
 2017 جوان

       األدنى المھني المشترك المضمون األجر

       أجر الساعة بالملیمات -

 6,0 5,7 1.820 1.717 1.625 1.538 ساعة في األسبوع 48. نظام 

 5,8 5,5 1.866 1.763 1.671 1.584 ساعة في األسبوع 40. نظام 

       األجر األدنى الشھري -

 6,0 5,7 378,560 357,136 338,000 319,904 ساعة في األسبوع 48. نظام 

 5,8 5,5 323,439 305,586 289,639 274,559 ساعة في األسبوع 40. نظام 

 6,0 5,7 14.560 13,736 13,000 12,304 األجر األدنى الفالحي المضمون لیوم عمل

 ي للجمھوریة التونسیةمالرائد الرسالمصدر : 
 

 

ترفیع في األجر األدنى المھني المشترك المضمون واألجر اإلعالن عن وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم ھذا 

. 2019وذلك بمناسبة الیوم العالمي للشغل لسنة  2019٪ بدایة من شھر ماي 6,5الفالحي المضمون بنسبة 

قطاع الخاص، التابع للصندوق الوطني لومن المنتظر أن ینعكس ھذا الترفیع كذلك على جرایات التقاعد ل

 عمال الحضائر. للضمان االجتماعي و

       1المالیة العمومیة .2-6

بتواصل إصالحات تطھیر المیزانیة وھو ما سیمكن من تعبئة  2018اتسمت إدارة المالیة العمومیة في سنة 

جدیدة وتوجیھ النفقات العمومیة بشكل أفضل. وبالفعل، تھدف اإلجراءات المعتمدة في إطار  موارد جبائیة

باألساس إلى إعادة توازن تركیبة میزانیة الدولة من خالل تحسین نجاعة  2018قانون المالیة لسنة 

رب ھلتالمنظومة الجبائیة واستخالص الموارد الذاتیة للدولة وتكثیف التصدي لالقتصاد الموازي وا

                                                           
 وزارة المالیة.  المصدر : 1
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یجدر التذكیر والضریبي فضال عن ترشید النفقات الجاریة وخاصة تلك المتعلقة بالتأجیر وبمنظومة الدعم. 

الذي تتمثل أھدافھ  2020-2016أن ھذه اإلجراءات تندرج في إطار البرنامج الوطني لإلصالحات الكبرى 

 بإجمالي الناتج المحلي. على وجھ الخصوص في التخفیض في عجز المیزانیة وكتلة األجور قیاسا 

٪ من إجمالي 4,8عن انخفاض ملحوظ لعجز المیزانیة الذي بلغ  2018سفرت سنة أوعلى ھذا األساس، 

 ٪ في العام السابق. 6,1الناتج المحلي مقابل 

 موارد میزانیة الدولة 2-6-1

ملیون  3.454٪ أو 10,1أي  ،االزدیاد بنسق ھام 2018الموارد الجملیة لمیزانیة الدولة في سنة  واصلت

ملیون دینار. ویعزى ھذا التطور بالخصوص  37.746سبق لتبلغ الر قیاسا بالمستوى المحقق في العام ادین

 . والخزینة ة وذلك على الرغم من تراجع موارد االقتراضیائبإلى السیر الجید للمقابیض الجبائیة وغیر الج

٪ من المجموع في سنة 74ارد الذاتیة مع حصة قدرھا ونتیجة لذلك، اتسمت تركیبة الموارد بھیمنة المو

تقلیص اللجوء إلى االقتراض الذي تراجعت  من ٪ في العام السابق وھو ما مكن69,7مقابل  2018

 ٪ بما یتماشى مع ھدف التخفیض في نسبة التداین لتبلغ مستوى قابل لالستمرار. 4,8مساھمتھ بـ 
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                                 توازن میزانیة الدولة : 9-2جدول عدد 

 **2019 *2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

8120 
2017 

9201 
2018 

 9,9 17,0 30.719,0 27.942,3 23.891,4 الموارد الذاتیة والھبات

 10,5 15,7 27.080,0 24.503,3 21.186,5 المقابیض الجبائیة -

 5,8 27,1 3.639,0 3.439,0 2.704,9 المقابیض غیر الجبائیة -

 3,5 -5,7 10.142,0 9.803,5 10.400,1 موارد االقتراض والخزینة

 8,3 10,1 40.861,0 37.745,8 34.291,5 مجموع الموارد

 6,4 10,4 34.691,0 32.619,2 29.546,2 النفقات دون أصل الدین

 6,8 10,5 25.284,0 23.680,0 21.432,0 التصرف -

 12,1 23,8 3.137,0 2.798,2 2.259,6 فوائد الدین -

 2,1 4,9 6.270,0 6.141,0 5.854,6 التجھیز وصافي قروض الخزینة -

 20,4 8,0 6.170,0 5.126,6 4.745,3 تسدید الدین

 8,3 10,1 40.861,0 37.745,8 34.291,5 مجموع النفقات

   -1.375,0 -2.252,0 -3.727,1 (بدون التخصیص والھبات)حاصل أولي  

   -1,2 -2,1 -3,8 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

   -4.512,0 -5.050,2 -5.986,7 (بدون التخصیص والھبات)عجز المیزانیة 

   -3,9 -4,8 -6,1 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 * معطیات وقتیة 
 توقعات** 

 

 الموارد الذاتیة والھبات 2-6-1-1

ن دینار. ویعود ھذا ییمال 24.503لتبلغ  2018٪ في سنة 15,7ارتفاعا بـ  المقابیض الجبائیة عرفت

ضریبیة جدیدة  إجراءات إحداث ٪) نتیجة5,9باألساس إلى ازدیاد األداءات المباشرة ( المسار التصاعدي

 على غرار المساھمة االجتماعیة التضامنیة المخصصة لتمویل الصنادیق االجتماعیة. 

بعنوان جمیع  2017تجدید العمل بآلیة "الخصم من الضریبة" المطبقة منذ سنة  ھبید أن ھذا االرتفاع قد قابل

لمساھمة الظرفیة االستثنائیة، من الزیادات في األجور في الوظیفة العمومیة، من جھة، وعدم تجدید العمل با

ما یزال ساري  2017شارة إلى أن ھذا اإلجراء الذي تم إرساؤه في األصل في سنة إلجھة أخرى. وتجدر ا

 المفعول بالنسبة للبنوك وشركات التأمین وكذلك المؤسسات المالیة باستثناء مؤسسات الدفع. 

٪) تبعا بالخصوص لنمو 22,3رة ارتفاعا (وفي جانب آخر، سجلت الضرائب واألداءات غیر المباش

المعالیم الدیوانیة نتیجة ازدیاد الواردات ولتحسن مردود األداء على القیمة المضافة الناجم عن الترفیع في 
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مختلف النسب المتعلقة بھذا األداء بنقطة مائویة واحدة. وعلى ھذا األساس، بلغ الضغط الجبائي مستوى 

23,1 .٪ 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                      الموارد الذاتیة والھبات : 10-2جدول عدد 

 2019 2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

2018 
2017 

2019 
2018 

 10,5 15,7 27.080,0 24.503,3 21.186,5 المقابیض الجبائیة

 10,8 5,9 10.047,0 9.065,2 8.560,0 األداءات المباشرة -

 10,1 2,5 7.003,0 6.359,1 6.204,7 * الضریبة على الدخل

 12,5 14,9 3.044,0 2.706,1 2.355,3 * الضریبة على الشركات

 10,3 22,3 17.033,0 15.438,1 12.626,5 الضرائب واألداءات غیر المباشرة -

      منھا :

 11,8 21,9 8.303,0 7.424,8 6.092,0 * األداء على القیمة المضافة

 12,2 14,9 3.214,0 2.863,6 2.492,9 االستھالك * معلوم

 5,8 27,1 3.639,0 3.439,0 2.704,9 غیر الجبائیة المقابیض

      منھا :

 -14,9 9,1 515,0 605,4 555,1 مداخیل عبور أنبوب الغاز -

 39,2 141,2 879,0 631,5 261,8 مداخیل المساھمات -

 44,7 12,5 540,0 373,3 331,9 التخصیص والھبات ومداخیل األمالك المصادرة -

 9,9 17,0 30.719,0 27.942,3 23.891,4 موارد ذاتیة وھبات

 المصدر : وزارة المالیة
 

٪ 27,1ي أتسارعا ملحوظا لتطورھا،  2018عرفت في سنة ، فقد مقابیض غیر الجبائیةللأما بالنسبة 

وقد تیسر ھذا النمو بفضل ازدیاد مداخیل المساھمات التي تطورت بنسق . السابق ٪ في العام6,4مقابل 

٪ تبعا لإلدراج بالمیزانیة ألرباح البنك المركزي التونسي في المقام 141ي أأسرع بكثیر من العام السابق، 

 األول تلیھا تلك المتعلقة بالمؤسسة التونسیة لألنشطة البترولیة. 

٪ نتیجة بالخصوص 5,8ض غیر الجبائیة بـ بیشیر التقدیرات إلى ازدیاد المقا، ت2019وبالنسبة لسنة 

من المساھمات والھبات والمداخیل النفطیة وذلك على الرغم من التقلص المرتقب  ةلتحسن المداخیل المتأتی

 ائر وإیطالیا، عبر التراب التونسي. زللمداخیل بعنوان األتاوة على مرور أنبوب الغاز الرابط بین الج

 موارد االقتراض 2-6-1-2

٪ لیبلغ 5,7كان لتحسن عجز المیزانیة انعكاس إیجابي على اللجوء لموارد االقتراض والذي انخفض بـ 

 ملیون دینار في العام السابق.  10.400مالیین دینار مقابل  9.804

لتتراجع من  2018٪ خالل سنة 15,3انخفضت بـ  وینطبق نفس االستنتاج على القروض الخارجیة التي

 ملیون دینار بین سنة وأخرى.  7.063ملیون دینار إلى  8.338

٪ مقابل تراجع 25وفي المقابل، توجھت الخزینة نحو تكثیف اللجوء إلى موارد االقتراض الداخلیة بواقع 

 ٪. 15,3التمویل الخارجي بـ 
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ملیون دینار  1.685,8ملیون دینار، منھا  6.233,4وارد خارجیة وبالفعل، بلغ اللجوء إلى السحوبات من م

ملیون دینار، مختلف البرامج  4.547,6تمت تعبئتھا في السوق المالیة الدولیة. ویوافق المبلغ المتبقي، أي 

متعددة األطراف لدعم المیزانیة والمبرمة سواء مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو االتحاد 

 بي. األورو

الحجم  ن٪ م69ما بالنسبة للتداین في السوق الداخلیة، فقد تكون من رقاع الخزینة القابلة للتنظیر بواقع أ

  للقروض الداخلیة.  الجملي

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                          والخزینة  : موارد االقتراض 11-2جدول عدد 

 2019 2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

8201 
2017 

9201 
2018 

 -3,4 25,0 2.350,0 2.433,1 1.946,8 االقتراض الداخلي -

 275,9 -70,2 100 26,6 89,2 أسبوعا 52رقاع الخزینة لـ  

 34,7 -10,1 2.250,0 1.670,2 1.857,6 رقاع الخزینة القابلة للتنظیر وغیر القابلة للتنظیر 

   0,0 736,3 0,0 قروض أخرى 

 10,3 -15,3 0, 7.792 7.063,4 8.337,6 االقتراض الخارجي -

  -16,1 0,0 6.233,4 7.433,6 ات على القروض لفائدة المیزانیةبسحو 

 -19,3 4,8 568,9 705,0 673,0  قروض خارجیة موظفة 

 -4,0 -45,9 120,0 125,0 231,0 قروض خارجیة معاد إقراضھا للمؤسسات العمومیة 

 6,8 -7,7 10.142,0 9.496,5 10.284,4 موارد االقتراض

  165,3 0,0 307,0 115,7 موارد الخزینة

 3,5 -5,7 10.142,0 9.803,5 10.400,1 المجموع

 المصدر : وزارة المالیة
 

 

 نفقات میزانیة الدولة 2-6-2
إلى  2017٪ في سنة 17تباطؤا حیث تراجعت من  2018لإلدارة المركزیة في سنة  الجملیةالنفقات  عرفت

صوص علیھ في قانون ملیون دینار وھو مستوى یظل رغم ذلك أعلى بكثیر من ذلك المن 37.746٪ لتبلغ 10,1

 . المالیة األولي

ة فرتبات واألجور في الوظیویعود ھذا التطور باألساس إلى االرتفاع الملحوظ لخدمة الدین والترفیعات في الم

، فضال عن اإلجراءات ذات الطابع االجتماعي المتخذة لفائدة العائالت المعوزة وكذلك في مجال الدعم العمومیة

 وخاصة بالنسبة للمواد االستھالكیة األساسیة والمحروقات. 

 النفقات دون اعتبار خدمة الدین 2-6-2-1
العام السابق لتبلغ ٪ في 13,2٪ مقابل 9,3، أي 2018تباطؤا في سنة  النفقات دون اعتبار خدمة الدینت سجل

 ملیون دینار.  29.821
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                          : النفقات دون اعتبار خدمة الدین 12-2جدول عدد 

 2019 2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

8201 
2017 

9201 
2018 

 6,8 10,5 25.284,0 23.680,0 21.432,0 نفقات التصرف
      منھا :

 11,8 3,0 16.516,0 14.776,0 14.352,0 المرتبات واألجور
 -11,2 40,3 4.350,0 4.900,0 3.492,2 الدعم

 2,9 17,1 1.800,0 1.750,0 1.494,0 المواد األساسیة -
 -22,2 74,2 2.100,0 2.700,0 1.550,0 المحروقات -
 0,0 0,4 450,0 450,0 448,2 النقل -

 3,5 3,7 6.150,0 5.943,0 5.729,6 نفقات التجھیز
      منھا :

 -8,2 8,6 2.563,0 2.792,0 2.570,3 االستثمارات المباشرة
 14,6 -6,0 1.967,0 1.717,0 1.826,8 التمویل العمومي

 -39,4 58,4 120,0 198,0 125,0 قروض صافیة للخزینة
 5,8 9,3 31.554,0 29.821,0 27.286,6 المجموع

 المصدر : وزارة المالیة

 

دینار. ویعود ھذا  ملیون 23.680لتبلغ  2018٪ في سنة 10,5بـ  ارتفعت، فقد بنفقات التصرففیما یتعلق ف

التطور إلى ازدیاد المرتبات واألجور، حیث أنھا تعرضت للتأثیر المتزامن لتجدید العمل بآلیة "الخصم من 

وإلحداث برنامج اإلحالة على  2018الضریبة" بعنوان جمیع الزیادات في األجور التي سیقع صرفھا في سنة 

 2017جوان  28المؤرخ في  2017لسنة  51ھ القانون عدد نونیة، مثلما ینص علیابلوغ السن الققبل التقاعد 

وذلك بالنسبة ألعوان الوظیفة العمومیة الذین یبلغون السن القانونیة للتقاعد خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 

 . ن ارتفاع نفقات الدعم قد ساھم بدوره في ازدیاد النفقات المذكورةأ ام. ك2020دیسمبر  31إلى  2018

٪ من 14ي أملیون دینار،  14.776لتبلغ  2018٪ في سنة 3ل، ارتفعت كتلة األجور المتعلقة باإلدارة بـ وبالفع

ن من توجیھ النفقات نحو االستثمار والتقلیص من إجمالي النتاج المحلي وھو مستوى یظل مرتفعا وال یمكّ 

 التداین.

نیة في مجال استعمال موارد المیزانیة، فقد واصلت االزدیاد انفقات الدعم التي تحتل المرتبة الثوبخصوص 

ملیون دینار. وارتفعت النفقات بعنوان دعم المواد  4.900بنسق مطرد وخاصة بالنسبة للمحروقات لتبلغ 

 ٪ على التوالي. 0,4٪ و17,1األساسیة والنقل بـ 

ول عدید المحاور (تعدیل األسعار وفي جانب آخر وعلى الرغم من تواصل إصالح دعم الطاقة الذي یرتكز ح

 ٪. 74,2والتحكم في الكلفة...)، فإن نفقات دعم المحروقات قد عرفت ارتفاعا ملحوظا قدره 
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 قصدوفي ھذا السیاق، من الضروري اعتماد مقاربة استراتیجیة تمكن من إرساء برنامج لترشید نفقات الدعم 

میزانیة یمكن استخدامھا للترفیع في االستثمارات العمومیة استھداف الفئات المعنیة بشكل أفضل وتحریر موارد 

 قصد دعم النمو وإحداثات الشغل.

٪ حیث ستتسم تركیبتھا بتواصل 6,8، تشیر التوقعات إلى تباطؤ نفقات التصرف، أي 2019وبالنسبة لسنة 

المتعلقة  كارتفاع كتلة األجور والتي ستعرف تخفیفا رغم ذلك بفضل تراجع نفقات الدعم وخاصة تل

 بالمحروقات.

٪ من االستثمار 27,6و 2018٪ من النفقات الجملیة في سنة 15,7 مثلت، فقد فقات التجھیزبن یتعلقوفیما 

یر بالذكر أن نسبة دملیون دینار. والج 5.943٪ لتبلغ 3,7الجملي، حیث سجلت على ھذا األساس ارتفاعا بـ 

. 2018مقارنة مع توقعات قانون المالیة التكمیلي لسنة لمائویة بانقطة  0,8إنجاز ھذه النفقات قد كانت أعلى بـ 

٪) ونفقات 43,8ولإلشارة، فإن النفقات المسجلة في إطار میزانیة الدولة قد ھیمنت علیھا النفقات االجتماعیة (

 ٪). 23٪) والنفقات في المجال االقتصادي (33,5الخدمات العمومیة (

ملیون دینار أو حوالي  6.150یبلغ الحجم المخصص لنفقات التجھیز ، من المنتظر أن 2019وبخصوص سنة 

 ٪ بالمقارنة مع المبلغ المسجل في العام السابق. 3,5٪ من االستثمار، أي بارتفاع بـ 27

 خدمة الدین 2-6-2-2

٪ قبل سنة، لتشمل 34,7٪ مقابل 13,1، أي 2018في سنة  االمخصصة لخدمة الدین تباطؤ ت النفقاتسجل

 ٪ من میزانیة الدولة. ویعكس ھذا التطور النمو الملحوظ لخدمة 21ي أملیون دینار،  7.924,8قدره مبلغا 

 جزئیا بفعل تراجع تسدیدات الدین الخارجي. لذي خفّ االدین الداخلي و

 
 مغایرة)(بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة                                            خدمة الدین : 13-2جدول عدد 

 2019 2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

8201 
2017 

9201 
2018 

 -14,4 42,5 2.908,0 3.396,7 2.384,4 الدین الداخلي
 -30,3 66,6 1.310,0 1.880,5 1.128,8 األصل
 5,4 20,8 1.598,0 1.516,2 1.255,6 الفوائد

 41,3 -2,0 6.399,0 4.528,1 4.620,5 الدین الخارجي
 49,7 -10,2 4.860,0 3.246,1 3.616,5 األصل
 20,0 27,7 1.539,0 1.282,0 1.004,0 الفوائد

 17,4 13,1 9.307,0 7.924,8 7.004,9 المجموع
 20,4 8,0 6.170,0 5.126,6 4.745,3 األصل
 12,1 23,8 3.137,0 2.798,2 2.259,6 الفوائد

 المصدر : وزارة المالیة
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مالیین دینار، مع  9.307٪ لتبلغ 17,4من المنتظر أن تعرف خدمة الدین ارتفاعا بـ ، 2019وبالنسبة لسنة 

 تراجع النفقات المتعلقة بالدین الداخلي. 

 تمویل عجز المیزانیة وتطور قائم الدین العمومي 2-6-3

المیزانیة ، بالتزامن مع التحكم في النفقات، من تقلیص عجز 2018مكن تدعم الموارد الذاتیة للدولة في سنة 

٪ من إجمالي الناتج المحلي بین سنة 4,8٪ إلى 6,1الذي تراجع مستواه دون اعتبار التخصیص والھبات من 

 ملیون دینار) أو خارجیة  2.433,1وأخرى. وتم تأمین تمویل ھذا العجز بقروض، سواء داخلیة (

 الھبات. ملیون دینار)، وكذلك بتعبئة موارد الخزینة ومداخیل الخوصصة و 3.817,3(
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                     : تمویل عجز المیزانیة  14-2جدول عدد 

 2019 2018 2017 المسمى
 التغیرات بـ ٪

8201 
2017 

9201 
2018 

 21,0 7,9- 1.040,0 859,6 933,7 التمویل الداخلي الصافي

 -3,4 25,0 2.350,0 2.433,1 1.946,8 قروض داخلیة (+)

 -30,3 66,6 -1.310,0 -1.880,5 -1.128,8 )-تسدیدات (

  165,3 0,0 307,0 115,7 موارد الخزینة (+)

 -23,2 -19,1 2.932,0 3.817,3 4.721,1 التمویل الخارجي الصافي

 10,3 -15,3 7.792,0 7.063,4 8.337,6 قروض خارجیة (+)

 49,7 -10,2 -4.860,0 -3.246,1 -3.616,5 )-تسدیدات (

 44,7 12,5 540,0 373,3 331,9 تخصیص وھبات ومداخیل األمالك المصادرة

 المصدر : وزارة المالیة

 

٪ 76,7لتبلغ  نقاط مائویة 6,5واستمرت نسبة التداین العمومي في مسارھا التصاعدي حیث ارتفعت بـ 

. ویعود ھذا االرتفاع باألساس إلى انخفاض سعر صرف الدینار مقابل 2017٪ في سنة 70,2مقابل 

 عمالت أھم األطراف المقرضة. 

٪ بین سنة وأخرى. 74٪ إلى 69وتظھر تركیبة الدین العمومي تدعم حصة الدین الداخلي التي ارتفعت من 

٪ من التعاون 50,4سوق المالیة الدولیة ول٪ من ا36,6بواقع وحسب األطراف المقرضة، تأتى ھذا الدین 

٪ من التعاون ثنائي األطراف. وحسب العمالت األجنبیة، ما تزال تركیبة قائم الدین 13متعدد األطراف و

 ٪). 11,2٪) والیان الیاباني (30,8٪) یلیھ الدوالر (52,1متسمة بغلبة األورو (
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة معایرة)                                                                               قائم الدین العمومي : 15-2جدول عدد 

 المسمى
2017 2018 2019 

 بمالیین
 الدنانیر

 بـ ٪ من
 المجموع

 بمالیین
 الدنانیر

 بـ ٪ من
 المجموع

 بمالیین
 الدنانیر

 بـ ٪ من
 المجموع

 28,3 23.490,0 26 21.131,7 31 20.997,3 الدین الداخلي

    20,1    19,9    21,7 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 71,7 59.400,0 74 60.213,5 69 46.832,7 الدین الخارجي

    50,8    56,8    48,5 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 100 82.890,0 100 81.345,2 100 67.830,0 المجموع

   70,9  76,7  70,2 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 المصدر : وزارة المالیة
 

 

  .٪3,9التقدیرات إلى عجز میزانیة دون اعتبار التخصیص والھبات قدره  ، تشیر2019وبالنسبة لسنة 

        التداین الكلي .2-7

المتواضعة للنشاط االقتصادي والجھود المبذولة من قبل الدولة  في ظل بیئة وطنیة متسمة باالنتعاشة

تباطؤا لنسق نموه. بید أن مستواه یظل في  2018في سنة  1للتقلیص في عجز میزانیتھا، سجل التداین الكلي

مسار مرتفع نسبیا، تبعا باألساس الزدیاد أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدینار التونسي مقابل أھم 

 . األجنبیة وتفاقم العجز الجاري العمالت

تأمین تمویل االقتصاد قد وارد سواء الداخلیة أو الخارجیة لة لھذه التطورات، فإن تعبئة المیوكنتیجة طبیع

 2017٪ في سنة 17,8دل علیھ تباطؤ نسق نمو التداین الكلي الذي تراجعت نسبتھ من یتأثرت بذلك مثلما 

٪ في سنة 7,7ھذا التباطؤ أساسا عن فتور كل من التداین الداخلي (. وقد نتج 2018٪ في سنة 13,8إلى 

٪ خالل السنة قید الدرس 24,8) وبدرجة أقل، التداین الخارجي (2017٪ في سنة 13,1مقابل  2018

 ٪ في العام السابق).27,5مقابل 

خرى غیر المالیة، كما شمل ھذا التراجع، على حد السواء، تداین الدولة وتداین العناصر ااالقتصادیة األ

٪ على التوالي 10,2٪ و18,7إلى  2017٪ في سنة 13,9٪ و23,7حیث تراجع نسق التطور لكلیھما من 

 . 2018في سنة 

 

                                                           
یشمل التداین الكلي، بصفتھ مكونة واسعة للتمویل، جمیع القروض (قروض تقلیدیة أو إصدارات في األسواق النقدیة و/أو الرقاعیة)  1

یالت المتحصل علیھا من قبل العناصر االقتصادیة غیر المالیة المقیمة، بما في ذلك الدولة، سواء لدى مقیمین أو غیر مقیمین، باستثناء التمو
 ر سندات رأس المال أو تعزیز األمول الذاتیة.عبر إصدا
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(بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)16 : تطور التداین الكلي جدول عدد 2-

201620172018المسمى
التغیرات (بـ ٪)

2016
2015

2017
2016

2018
2017

101.158108.98011,013,17,7 89.430التداین الداخلي
20.55723.44124.15515,814,03,0- الدولة

68.87377.71784.8259,612,89,1- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

97.566105.53311,313,68,2 85.887من الجھاز المالي
17.12719.93920.80518,616,44,3- الدولة

68.76077.62784.7289,612,99,1- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

-3.5433.5923.4473,41,44,0من أسواق رؤوس األموال
-3.4303.5023.3503,32,14,3- الدولة

7,8-11390975,620,4- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

0,0-2315159,534,8* السوق النقدیة
--000-  الدولة

0,0-2315159,534,8- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

-3.5203.5773.4323,31,64,0* السوق الرقاعیة
-3.4303.5023.3503,32,14,3- الدولة

9,3-9075824,716,7- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

43.67855.67169.48619,927,524,8التداین الخارجي
* 32.90542.70254.34120,229,827,3- الدولة

10.77312.96915.14519,120,416,8- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

133.108156.829178.46613,817,813,8التداین الكلي
53.46266.14378.49618,523,718,7- الدولة **

79.64690.68699.97010,813,910,2- العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

المصادر : البنك المركزي التونسي وھیئة السوق المالیة ووزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي.  
(*) التداین الخارجي للدولة بما في ذلك االكتتابات في رقاع الخزینة من قبل غیر المقیمین. 

(**) المخزونات في موفى الفترة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتھا لدى البنك المركزي التونسي والمستخدمة من قبل الخزینة.

وفي جانب آخر، ما انفكت حصة التداین المتأتي من مصدر خارجي في التداین الكلي تزداد حیث ارتفعت 

من 29٪ في سنة 2011 إلى 35,5٪ في سنة 2017 و39٪ في سنة 2018 وذلك على حساب التمویل في 

األسواق الداخلیة الذي أصبح أكثر ندرة تبعا بالخصوص لنقص السیولة وصغر حجم السوق المالیة. وشمل 

ھذا االرتفاع على مستوى التداین الخارجي باألساس الدولة بصفتھا العنصر االقتصادي غیر المالي األكثر 

أھمیة في تعبئة الموارد.  

2-7-1 التداین الداخلي
نتج تباطؤ التداین الداخلي لمجموع العناصر االقتصادیة في سنة 2018 (7,7٪ مقابل 13,1٪ في سنة 

2017) عن التأثیر المتزامن لتباطؤ التمویل المتحصل علیھ لدى الجھاز المالي (8,2٪ مقابل ٪13,6) 

والذي یستأثر بما یزید عن 97٪ من مجموع التمویالت وتراجع ذلك المحصل في أسواق رؤوس األموال 



 الوطني والمالي االقتصاديالمحیط 
 

55  2018 السنوي التقریر
 

٪) حیث أنھ یظل ھامشیا للغایة بالنظر إلى متطلبات وشروط النفاذ التي تعتبر صارمة 1,4٪ مقابل +4-(

 . ا في ھذه السوقجد

بوتیرة أقل غیر المالیة لدى الجھاز المالي  األخرى التداین الداخلي للعناصر االقتصادیة تطوروبالفعل، 

وذلك باألساس جراء تباطؤ  2017٪ بعنوان سنة 12,9٪ مقابل 9,1تدعما خالل الفترة قید الدرس، أي 

وأنھ لوال ازدیاد قائم المستحقات المجمدة وكذلك الحسابات  نسبة ازدیاد محفظة اإلسقاط لدى البنوك. علما

 الجاریة المدینة، لكان ھذا التباطؤ أكثر أھمیة. 

عرف انتعاشة سواق رؤوس األموال، فقد االقتصادیة األخرى غیر المالیة أل العناصرلجوء أما بالنسبة ل

ن جھة للحجم المتواضع تبعا م)، 2017٪ في سنة 20,4-٪ مقابل 7,8(+ 2018طفیفة خالل سنة 

والمتناقص للتمویالت ما بین المؤسسات في السوق النقدیة ومن جھة أخرى لالنتعاشة الطفیفة على مستوى 

صدار قرضین فقط في ھذه السوق إ٪) حیث تم 16,7-٪ مقابل 9,3اللجوء للتمویل في السوق الرقاعیة (+

  ملیون دینار.   21,45ملیون دینار وتم إقفالھما في مستوى  35بمبلغ قدره 

وفي جانب آخر، فإن التداین الداخلي للدولة سواء لدى الجھاز المالي أو في أسواق رؤوس األموال قد 

٪) 14٪ مقابل 3بالمقارنة مع نسبة ازدیاده المسجلة في العام السابق ( 2018عرف كذلك تراجعا في سنة 

٪) 16,4٪ مقابل 4,3ولة لدى الجھاز المصرفي (وذلك نتیجة التأثیر المتزامن للتباطؤ الحاد لتداین الد

٪). وبالفعل وعلى الرغم من أن الدولة قد كثفت في 2,1٪ مقابل +4,3-وانخفاض لجوئھا للسوق المالیة (

 ملیون دینتر مقابل  3.186من إصدارتھا لرقاع الخزینة قیاسا بتلك المنجزة قبل سنة ( 2018سنة 

ملیون  2.844بھذا العنوان خالل نفس الفترة قد كانت مرتفعة نسبیا ( ملیون دینار)، فإن التسدیدات 1.952

ملیون  342) وھو ما نجم عنھ اكتتابات صافیة موجبة قدرھا 2017ملیون دینار في سنة  813دینار مقابل 

 ملیون دینار على التوالي.  1.139دینار و
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 التمویل مصدر: تطور التداین الداخلي حسب  4-2رسم بیاني عدد  التمویل صیغةحسب  تطور التداین الكلي:  3-2رسم بیاني عدد 

 
 

 التداین الخارجي 2-7-2

وھو ما ) قبل سنة٪ 27,5٪ مقابل 24,8(تباطؤا طفیفا لنسق ازدیاده  2018التداین الخارجي في سنة  عرف

٪) وبنسبة أكبر، التداین الخارجي للعناصر االقتصادیة 29,8٪ مقابل 27,3یعكس ذلك المتعلق بالدولة (

٪ في السنة المنقضیة) الذي لم یكن تأثیره على قدر كبیر من 20,4٪ مقابل 16,8األخرى غیر المالیة (

 ٪ لفائدة الدولة. 78ة من التداین مقابل ٪ من مجموع ھذه النوعی22األھمیة بالنظر إلى أنھ ال یمثل سوى قرابة 

وخاصة عن  2018وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أھمیة حجم الموارد الخارجیة المعبأة في سنة 

والقروض  2018طریق تحصیل القرض الرقاعي المبرم في السوق المالیة الدولیة خالل شھر أكتوبر 

ء والتعمیر والبنك اإلفریقي للتنمیة وصندوق النقد العربي وأقساط المسندة من قبل كل من البنك الدولي لإلنشا

قرض صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقیة تسھیل القرض الممدد، فإن التسدیدات بعنوان خدمة الدین 

  ملیون دینار في العام السابق).  6.700ملیون مقابل  9.000الخارجي كانت ذات تأثیر أكبر (
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 من الجھاز الماليّ 
 من أسواق رؤوس األموال
   التّداین الّداخليّ 



 الوطني والمالي االقتصاديالمحیط 
 

57  2018 السنوي التقریر
 

 
 تطور التداین الخارجي حسب العناصر االقتصادیة:  5-2دد رسم بیاني ع

 
 

وعلى الرغم من أن الدولة قد منحت لألجانب و/أو غیر المقیمین إمكانیة االكتتاب بنسبة قصوى قدرھا 

لرقاع الخزینة القابلة للتنظیر، یبدو أن ھذه النوعیة من  ة٪ من المبلغ الجملي لإلصدارات نصف السنوی20

التوظیف لم تجذب المستثمرین المذكورین مثلما یدل علیھ تواضع المبالغ المكتتبة في السابق وغیابھم عن 

 . 2018ھذه السوق خالل سنة 

الل الفترة قید الدرس وفیما یتعلق بالتداین الخارجي للعناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة، فقد ازداد خ

٪ في العام السابق. ودون اعتبار 20,4٪ مقابل 16,8، أي 2017بنسق أقل تدعما من ذلك المسجل في سنة 

الدولة، تتمثل العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة التي لجأت إلى التمویل الخارجي، باألساس، في 

 نسیة لألنشطة البترولیة". "الشركة التونسیة للكھرباء والغاز" و"المؤسسة التو

 أھم مؤشرات التمویل 2-7-3

 مسارھا 2018في سنة  األسعار الجاریةبت نسبة التداین الكلي قیاسا بإجمالي الناتج المحلي واصل

. ویعكس ھذا 2017٪ في سنة 162,8٪ مقابل 169,1ط مائویة لتبلغ انق 6,3حیث ارتفعت بـ  التصاعدي

٪ بین سنة وأخرى. وفي المقابل، 65,8٪ إلى 57,8نتقلت من االتي التداین الخارجي نسبة  ازدیادالتطور 

 ٪.103,3٪ إلى 105عرفت نسبة التداین االداخلي انخفاضا حیث تراجعت خالل نفس الفترة من 

٪ في موفى 64,4، من خالل بلوغھا نسبة التداین الخارجي قیاسا بإجمالي الدخل الوطني المتاحوارتفت 

نسق أكثر سرعة بكثیر من بتطور التداین الخارجي  عنحیث نتج ذلك  مائویةنقاط  8، بـ 2018سنة 

 مالي الدخل الوطني المتاح بحساب األسعار الجاریة. جإ
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ومع ذلك، یظل مستوى ھذه النسبة في نطاق قابل لالستمرار وھو ما یتیح للدولة ھامشا للتحرك عند 

 . 2019لتمویل عجز المیزانیة بعنوان سنة االقتضاء قصد اللجوء للتداین الخارجي 

 
 (بالنسبة المائویة ما عدا إشارة مغایرة)                            : تطور أھم مؤشرات التمویل     17-2جدول عدد 

 2017 2017 2016 المسّمى

 169,1 162,8 148,2 الناتج المحلي باألسعار الجاریة إجمالي/ التداین الكلي 

 74,4 68,7 59,5 * الدولة

 94,7 94,1 88,7 * العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

 103,3 105,0 99,6 الناتج المحلي إجمالي /التداین الداخلي 

 22,9 24,3 22,9 * الدولة

 80,4 80,7 76,7 * العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

 65,8 57,8 48,6 الناتج المحلي إجمالي/ التداین الخارجي 

 51,5 44,3 36,6 * الدولة

 14,3 13,5 12,0 * العناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة

 22,2 23,2 23,0 التداین الداخلي /التداین الداخلي للدولة 

 77,8 76,8 77,0 التداین الداخلي /التداین الداخلي للعناصر االقتصادیة األخرى غیر المالیة 

 64,6 56,6 47,7 إجمالي الدخل الوطني المتاح /التداین الخارجي 

 105.535 96.325 89.792 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجاریة (بمالیین الدنانیر)

 107.521 98.359 91.489 إجمالي الدخل الوطني المتاح باألسعار الجاریة (بمالیین الدنانیر)
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 المدفوعات الخارجیة:  الثالث الباب
 

  میزان المدفوعات .3-1

الدوامة السلبیة التي ضربت بعض أنشطة االقتصاد، فإن القطاع الخارجي قد  انفراجعلى الرغم من بوادر 

حقیقیا لالنشغال. وبالفعل، لم یكن التحسن الھش للنمو االقتصادي  مصدرا في كونھ 2018استمر في سنة 

المدفوع خاصة باألداء الجید لقطاعي الفالحة والسیاحة كافیا لمعالجة االختالالت التي تبعث على القلق 

للمدفوعات الجاریة، حیث أن حاصلھا ما انفك یتدھور على مدى السنوات األخیرة. ومثل ضعف االستثمار 

 وراء ركود نسق نمو الصادرات وارتفاع الواردات.  ینعد الھائل لفاتورة الطاقة السببین الرئیسیوالتصا

٪ 11,1ملیار دینار أي  11,7مستوى مرتفعا تاریخیا قدره  2018بلغ العجز الجاري في سنة  ،ونتیجة لذلك

٪ على 22اقم بقرابة إلى تدھور حاصل المیزان التجاري الذي تف ذلك یعزىومن إجمالي الناتج المحلي، 

ملیار دینار. وبدون اعتبار تراجع عجز المیزان  19حیث سجل عجزا غیر مسبوق بـ  ،مدى سنة واحدة

الغذائي بفضل االرتفاع الدوري لصادرات زیت الزیتون، یعزى االختالل التجاري باألساس إلى توسع 

٪ وذلك على خلفیة ارتفاع األسعار 60حیث بلغت مساھمتھ في العجز ما یزید عن  طاقةعجز میزان ال

من النفط الخام. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تراجع إنتاج  المحليالعالمیة لمواد الطاقة وتضاؤل اإلنتاج 

الخسائر الفسفاط الناجم عن استمرار االضطرابات على مستوى مواقع اإلنتاج والنقل قد أدى إلى المزید من 

صادرات ھذا القطاع. بید أن انزالق الحاصل التجاري قد تمت تغطیتھ لكن بشكل ل بالنسبةفي األرباح 

 تھامتواضع من خالل تدعم المقابیض السیاحیة التي استعادت في الوقت نفسھ سالف مستواھا لتبلغ ذرو

قطاع تضرر ل بالنسبة اشة مستدامةملیارات دینار وھو ما یعتبر مؤشرا ال یمكن إنكاره النتع 4,1بأكثر من 

ت لفترة طویلة تبعا للھجمات اإلرھابیة التي شھدتھا البالد بعد الثورة. ومن جانبھ، مكن تدعم تحویال

تخفیف من ، 2018ملیارات دینار في سنة  5التونسیین المقیمین بالخارج مع تحقیق مداخیل بأكثر من 

 الضغوط المسلطة على المدفوعات الجاریة. 
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                تطور أھم حواصل المدفوعات الخارجیة:  1-3عدد  رسم بیاني

 
 

ي أ 2018في سنة ملیار دینار  11,8صافي دخول رؤوس األموال الذي بلغ  تدعم مكنعلى صعید آخر، و

إلى حد كبیر وذلك بسبب  المیزان الجاريمن تغطیة عجز  ،2017٪ بالمقارنة مع سنة 33,4بارتفاع قدره 

. المباشرة األجنبیة اتدفوقات االستثماراالرتفاع الملحوظ لفائض میزان أموال القروض واالقتراضات و

، مع فائض صاف 2018موجب في سنة ال جلعام لمیزان المدفوعات نحو مالحاصل ا انتقللذلك،  ونتیجة

 وجودات من العملة األجنبیة لتبلغ ملیون دینار وھو ما مكن من تعزیز مستوى الم 1.653قدره 

  یوما من التورید.  84ملیون دینار أي ما یعادل  13.974

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                               : أھم حواصل میزان المدفوعات الخارجیة 1-3جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى

 -11.722 -9.870 -7.935 -7.552 -7.369 المدفوعات الجاریة

 -11,1 -10,2 -8,8 -8,9 -9,1 (بـ٪)إجمالي الناتج المحلي /العجز الجاري

 -15.747 -12.841 -10.323 -9.867 -11.324 السلع (بدون تكالیف الشحن)

 1.897 739 687 594 2.448 الخدمات

 2.128 2.232 1.701 1.721 1.507 التحویالت الجاریةومداخیل العوامل 

 11.847 8.880 6.329 8.132 8.739 العملیات برأس المال والعملیات المالیة

 340 445 204 441 510 العملیات برأس المال

 2.509 1.807 1.215 2.203 1.862 االستثمارات األجنبیة

 8.998 6.628 4.910 5.488 6.367 االستثمارات األخرى

 1.528 988 464 202 225 )عملیات التعدیل (صافي الدفوقات

 1.653 -2 -1.142 782 1.595 عاتمدفوالحاصل العام لمیزان ال

 13.974 12.885 12.935 14.102 13.097 صافي الموجودات من العملة األجنبیة

 84 93 112 128 112 بحساب أیام التورید
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 المیزان الجاري  3-1-1

إجمالي ٪ من 11,1ملیون دینار أي  11.722عن عجز بلغ  2018أسفر میزان المدفوعات الجاریة خالل سنة 

 إلى على التوالي في العام السابق). وتعزى ھذه النتیجة٪ 10,2ملیون دینار و 9.870-مقابل (الناتج المحلي 

ملیار  15,8٪ لیبلغ قرابة 22,6أو  دینارن ییمال 2.906الشحن) بـ  (بدون احتساب تكالیفتوسع العجز التجاري 

 أسفر عن فائض عرف تحسنا ملحوظا لیبلغ میزان الخدمات، فقد وفیما یتعلق ب. 2018دینار في سنة 

ملیون دینار في العام السابق. أما بالنسبة لفائض میزان مداخیل  739مقابل  2018ملیون دینار في سنة  1.897

 . 2018ملیون دینار في سنة  2.128مالیین دینار لیبلغ  104د تقلص بـ العوامل والتحویالت الجاریة، فق

بشكل طفیف لتبلغ  نسبة تغطیة العجز التجاري بالمقابیض السیاحیة ومداخیل الشغل ارتفعتوفي جانب آخر، 

 2010)، أي أقل بكثیر من المستوى المسجل في سنة 2017٪ في سنة 47,5(مقابل  2018٪ في سنة 48,2

 ٪. ویعود ھذا التراجع باألساس إلى االرتفاع المطرد للواردات خالل السنوات األخیرة. 78وقدره 

 
بالمقابیض السیاحیة وتحویالت التونسیین العاملین بالخارج) فوب/كافتطور نسبة تغطیة العجز التجاري (:  2-3عدد  رسم بیاني
                

 
 

، تشیر تقدیرات البنك المركزي التونسي إلى أنھ من المنتظر أن یشھد العجز 2019وبالنسبة لكامل سنة 

). 2018٪ في سنة 11,1-٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 10,3-( 2018سنة بانخفاضا مقارنة الجاري 

٪ 11,1الواردات (+ نمو یة بفضل نمو صادرات السلع والخدمات بنسق أكثر تدعما منھذه الوضع تدعمتوس

 جید أداء تسجیل السیاحي، على وجھ الخصوص،یواصل القطاع ٪ على التوالي). ومن المتوقع أن 8,8و+

یتوقع أن تتبع وفي جانب آخر، ٪. 25لمؤشراتھ، السیما على مستوى المقابیض التي ینتظر أن ترتفع بأكثر من 

٪). وفیما یتعلق بالتمویل 11,1(+ 2018مداخیل الشغل نفس المسار لتزداد بنسق أكثر تدعما بالمقارنة مع سنة 

بالعالقة مع تكثف السحوبات من أموال  2019الخارجي، فمن المنتظر أن یعرف مزیدا من التحسن في سنة 

ملیار دینار. وتبعا لھذه التطورات، یتوقع أن یبلغ  12ق مستواھا ویل األجل التي سیفوطاالقتراض متوسط و

 صافي الموجودات من العملة األجنبیة مستوى یزید عن ثالثة أشھر من التورید. 

88,2 95,6 78,0 
61,1 57,7 58,8 55,8 52,3 49,9 47,5 48,2 
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 المیزان التجاري  3-1-1-1

) فوب/كاف(ا عجزلیفرز على ھذا األساس  2018تدھور خالل سنة ال مزیدا من المیزان التجاري عرف

٪ من إجمالي الناتج المحلي وھو 17,9ملیار دینار أو  19لیبلغ ٪ 22,2 ملیون دینار أو 3.457ـ تفاقم ب

مستوى قیاسي لم یسبق لھ مثیل من قبل. ویعود ھذا التوسع إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات 

لتتراجع إلى  نقطة مائویة 0,5٪ على التوالي). ونتیجة لذلك، انخفضت نسبة التغطیة بـ 19,1٪ و+20(+

 ٪. 68,3مستوى 

 
               )2018-2008تطور المبادالت التجاریة (:  3-3عدد  رسم بیاني

 
 

 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)            أھم مؤشرات التجارة الخارجیة                           :  2-3عدد  جدول

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى

 40.986,2 34.426,6 29.145,6 27.607,2 28.406,7 فوب)الصادرات (

 19,1 18,1 5,6 -2,8 2,5 تغیرات بـ ٪ال     

 60.035,2 50.018,7 41.746,8 39.609,7 42.042,6 (كاف)الواردات 

 20,0 19,8 5,4 -5,8 6,4 تغیرات بـ ٪ال     

 19.049,0 15.592,1 12.601,2 12.002,5 13.635,9 )فوب/كافالعجز التجاري (

 17,9 16,1 14,0 14,2 16,9 بـ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 68,3 68,8 69,8 69,7 67,6 * نسبة التغطیة (بـ٪)

 95,6 87,7 79,0 79,4 87,2 * نسبة االنفتاح (بـ٪)

 38,8 35,7 32,5 32,6 35,2 * نسبة جھود التصدیر (بـ٪)

 56,8 51,9 46,5 46,8 52,0 * نسبة التبعیة (بـ٪)

 48,1 44,7 40,8 41,0 44,5 * نسبة النفاذ (بـ٪)

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء                
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على وجھ الخصوص بتخفیف عجز المیزان  2018في سنة  المیزان التجاري تطور اتسم وفي جانب آخر،

ملیون دینار  501-لیتراجع إلى مستوى  2017ملیون دینار بالمقارنة مع سنة  854الغذائي الذي تقلص بـ 

الظرفي لصادرات زیت الزیتون والتمور، فیما واصلت الواردات االزدیاد لكن بنسق أبطأ  االرتفاعبفضل 

 الطاقة، فقد تدھور بشكل ملحوظ لیرتفع بین سنة وأخرى من  . أما بالنسبة لعجز میزان2017من سنة 

٪ لیساھم على ھذا 53,2ملیون دینار أو  2.146ملیارات دینار، أي بتوسع قدره  6,2ملیارات دینار إلى  4

٪ في تدھور العجز التجاري الجملي. وتعود ھذه الوضعیة إلى التأثیر المزامن الرتفاع 62األساس بواقع 

مستوى المحدود لإلنتاج الوطني من النفط ال) وكذلك إلى 1٪30,7لطاقة في األسواق الدولیة (+ار مواد اعأس

 ). 2 2010برمیل في الیوم في سنة  80.000برمیل في الیوم فقط مقابل  38.400( 2018الخام في سنة 

 

 میزان الطاقةو المیزان الغذائي حاصليتطور :  4-3رسم بیاني عدد 

 حاصل المیزان الغذائيتطور  حاصل میزان الطاقة تطور 

 
 

، تأتى عجز المیزان التجاري الجملي للبالد التونسیة باألساس من العجز جغرافيلوعلى مستوى التوزیع ا

 مالیین 2.307-ملیون دینار) وتركیا ( 2.890-ملیون دینار) وإیطالیا ( 5.422-المسجل مع الصین (

ولیبیا  )ملیون دینار 3.456دینار). ومن ناحیة أخرى، تم تسجیل فائض تجاري بشكل رئیسي مع فرنسا (+

 ملیون دینار).  1.174(+

، فإنھ یظھر السیر الجید لمبیعات قطاعات 2018القطاعي للصادرات في سنة  توزیعالوفیما یتعلق ب

صرف الدینار وخاصة مقابل األورو لیمثل خفاض سعر ن٪) تبعا بالخصوص ال17المعملیة (+الصناعات 

االرتفاع الذي  في بالتالي عامال للقدرة التنافسیة. كما استمرت مبیعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة

                                                           
 .2017دوالر في سنة  54,4مقابل  2018دوالر أمریكي في سنة  71,1بلغ معدل سعر برمیل برنت  1
 وفقا للمعطیات المتوفرة لدى مرصد الطاقة. 2
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لكنھ  جدید نم . وفي المقابل، شھدت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاتھ تراجعا2017سنة  ذبدأ من

 ال یزال ضئیال. 

صادرات الصناعات المیكانیكیة على وجھ الخصوص  واصلتالصناعات المعملیة، فقد  عوبخصوص قطا

٪. 0,4٪)، فیما شھدت بحساب الحجم انخفاضا بـ 14,1(+ 2018مسارھا التصاعدي في سنة  والكھربائیة

٪ 18,6ومن ناحیة أخرى، اتبعت صادرات قطاع النسیج والمالبس والجلود نفس المنحى لترتفع بـ 

وسجلت كذلك مبیعات قطاع الصناعات المعملیة األخرى، التي اتسمت خالل  .2017بالمقارنة مع سنة 

٪ في العام السابق)، 15,1٪ مقابل +26,4السنوات األخیرة بتنوع أكبر للمنتوجات المصدرة، تسارعا (+

والورق والورق ٪) 24,3وذلك أساسا بالتوازي مع األداء الجید لمبیعات كل من صناعات البالستیك (+

 ٪). 19,5المقوى (+

كل صادرات تبعا الرتفاع ٪ 45,2وفي جانب مواز، ارتفعت مبیعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة بـ 

ومنتجات  ٪)33,5والتمور (+) 2017ملیار دینار في سنة  1ملیار دینار مقابل  2,1من زیت الزیتون (

 ٪). 29,8(+الصید البحري 

من ارتفاع أسعار مواد الطاقة في األسواق الدولیة  صادرات قطاع الطاقة ستفادتاومن ناحیة أخرى، 

وذلك على الرغم من تراجع الكمیات  2017٪ بالمقارنة مع سنة 13,7لتسجل على ھذا األساس زیادة بـ 

 مواد المكررة). ل٪ ل32,8-٪ بالنسبة للنفط الخام و19-المصدرة (

متواضعا جراء التوترات  نشاطھال یزال والفسفاط ومشتقاتھ الذي قطاع المناجم  لمبیعات أما بالنسبة

٪ تبعا باألساس لتقلص صادرات 2,7االجتماعیة على مستوى مواقع اإلنتاج والنقل، فقد شھدت انخفاضا بـ 

 ٪). 32,9-ثاني فسفاط األمونیا (

 . دعمبنسق مت ارتفاعا، عرفت كافة مجموعات المواد وعلى مستوى الواردات

نتیجة ارتفاع المشتریات من المواد ٪) 39,9(+ زیادةعلى وجھ الخصوص مشتریات مواد الطاقة  سجلتو

٪)، فیما عرفت الواردات من النفط الخام استقرارا على 41,4٪) ومن الغاز الطبیعي (+47,5المكررة (+

 ٪). 37,8-الرغم من انخفاض الكمیات الموردة (

نتیجة بالخصوص الرتفاع مشتریات مواد ٪) 15,7ملحوظا (+ داازدیاالمواد الغذائیة  وارداتكما عرفت 

ملیار دینار. أما بالنسبة لواردات السكر  1,7٪ لتبلغ مستوى قیاسیا قدره 30,2الحبوب (قمح وشعیر) بـ 

 ٪ على التوالي. 6,6٪ و10,4والزیوت النباتیة، فقد سجلت انخفاضا بـ 

٪ بالمقارنة مع سنة 22,5نموا بـ  ونصف المصنعةمشتریات المواد األولیة في جانب مواز، عرفت و

صادراتھا بشكل ملحوظ. ومن جانبھا،  ازدادت، نتیجة ارتفاع واردات الصناعات المعملیة التي 2017
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٪ قبل سنة)، تبعا بالخصوص الزدیاد المقتنیات من 9,7٪ مقابل +15,6تسارعت واردات مواد التجھیز (+

 ٪). 19,7اآلالت الكھربائیة والمیكانیكیة (+

٪ 12,5، فقد ازدادت بـ 2018أما بالنسبة لمشتریات المواد االستھالكیة التي استمرت في االرتفاع في سنة 

٪) 14,3مل ھذا التطور، على وجھ الخصوص، منتوجات النسیج والمالبس (+ملیار دینار. وش 14,3لتبلغ 

٪)، فیما 16,3٪) والمواد الصیدالنیة (+16,6واألجھزة الكھربائیة والمیكانیكیة المعدة لالستھالك (+

 ٪. 2,3تراجعت واردات السیارات الخاصة بـ 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                     تطور المبادالت التجاریة حسب النظام:  3-3عدد  جدول

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى
 التغیرات بـ ٪

7201 
2016 

8201 
2017 

 الصادرات
 19,1 18,1 40.986,2 34.426,6 29.145,6 27.607,2 28.406,7 )والتأمین (بدون تكالیف الشحن

 27,8 13,3 11.137,0 8.715,4 7.689,1 8.773,1 9.586,8 النظام العام

 16,1 19,8 29.849,2 25.711,2 21.456,5 18.834,1 18.819,9 النظام الموجھ كلیا للتصدیر

 الواردات
 20,0 19,8 60.035,2 50.018,7 41.746,8 39.609,7 42.042,6 الشحن والتأمین) تكالیف سابتحا(ب

 19,0 19,7 40.333,4 33.905,7 28.325,5 27.794,3 30.029,0 النظام العام

 22,3 20,1 19.701,9 16.113,0 13.421,3 11.815,4 12.013,6 النظام الموجھ كلیا للتصدیر

 الحاصل التجاري
 -3.456,9 -2.990,9 -19.049,0 -15.592,1 -12.601,2 -12.002,5 -13.635,9 *)فوب/كاف(

 -4.006,1 -4.553,9 -29.196,4 -25.190,3 -20.636,4 -19.021,2 -20.442,2 *النظام العام

 549,1 1.563,0 10.147,3 9.598,2 8.035,2 7.018,7 6.806,3 * النظام الموجھ كلیا للتصدیر

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء                                   التغیرات بمالیین الدنانیر. *

 

 النظام العامفي إطار  لمیزان التجارياتدھور  تواصل التجاریة حسب األنظمةویظھر تحلیل المبادالت 
وذلك على الرغم من االرتفاع الملحوظ  ملیار دینار 29نار لیبلغ ارات دیملی 4بـ توسع عجزه  حیث

٪). وشمل ازدیاد الصادرات في إطار ھذا النظام 19٪) بالمقارنة مع الواردات (+27,8للصادرات (+
٪) وبدرجة أقل قطاع الصناعات المعملیة األخرى 57,6بالخصوص قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة (+

، ارتفعت الواردات بنسق أكثر تدعما من تصدیرالنظام الموجھ كلیا لل٪). وعلى مستوى 25,6(+
ملیون دینار وذلك  549٪ على التوالي. بید أن الفائض التجاري قد تعزز بـ 16,1٪ و22,3الصادرات أي 

 ٪. 16,3اعات المعملیة التي ارتفعت مبیعاتھا بـ ننتیجة األداء الجید للص
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                       2018خالل سنة  تطور المبادالت التجاریة:  4-3عدد  جدول

 
 القطاع

 التجاریة المبادالت
 

 فالحة
وصناعات 
 غذائیة

وزیوت  طاقة
 تشحیم

 مناجم
وفسفاط 
 ومشتقاتھ

 نسیج
ومالبس 
 وجلود

صناعات 
میكانیكیة 
 وكھربائیة

 صناعات
 أخرى
 مختلفة

 المجموع

 40.986,2 4.705,1 18.196,5 8.972,3 1.373,6 2.328,5 5.410,1 باألسعار الجاریةالصادرات 
 19,1 26,4 14,1 18,6 -2,7 13,7 45,2 1٪بـ  التغیرات   
 3,8 4,9 -0,4 2,6 -14,2 -17,3 42,1 2٪بـ  التغیرات   

 60.035,2 11.298,1 25.614,3 7.102,1 1.038,3 8.507,9 6.474,6 الواردات باألسعار الجاریة
 20,0 20,3 17,6 15,7 23,6 39,9 11,9 1٪بـ  التغیرات   
 1,1 3,6 0,1 1,0 -6,5 1,0 0,4 2٪بـ  التغیرات   

 -19.049,0 -6.593,0 -7.417,8 1.870,2 335,3 -6.179,4 -1.064,5 الحاصل التجاري باألسعار الجاریة
 : المعھد الوطني لإلحصاء المصدر          التغیرات باألسعار الجاریة  1
 . 2010المحتسبة وفقا لمؤشرات األسعار للسنة األساس  القارةالتغیرات باألسعار  2
 
 

٪ 3,8والواردات قدره  للصادرات لنسبةباارتفاعا  المبادالت التجاریة عرفتوبحساب األسعار القارة، 

عند التورید بنسق أكثر تسارعا من األسعار سعار ٪ على التوالي. وفي جانب آخر، أدى ارتفاع األ1,1و

٪ بالمقارنة مع 3,4٪ على التوالي) إلى تدھور نسبة أسعار المبادالت بـ 14,7٪ و+18,7(+ صدیرعند الت

 على وجھ الخصوص تلك المتعلقة بالمناجم والفسفاط ومشتقاتھ  . وقد شمل ھذا التطور2017سنة 

 ٪). 8,4-(الصناعات الغذائیة و٪) وبالفالحة 14,2-(

 
                          تطور مؤشري أسعار الصادرات والواردات حسب القطاع          :  5-3عدد  جدول

 القطاع
 
 

 *مؤشر األسعار

فالحة 
 صناعاتو

 غذائیة

طاقة وزیوت 
 تشحیم

 مناجم
وفسفاط 
 ومشتقاتھ

نسیج 
ومالبس 
 وجلود

صناعات 
میكانیكیة 
 وكھربائیة

صناعات 
أخرى 
 مختلفة

 المجموع

        مؤشر األسعار عند التصدیر
2017 115,8 103,7 90,1 124,2 123,5 114,6 118,6 
2018 118,4 142,7 102,1 143,5 141,4 138,0 136,1 

 14,7 20,4 14,5 15,6 13,4 37,5 2,2 )18/17التطور بـ٪ (

               مؤشر األسعار عند التورید
2017 113,1 102,4 103,6 123,5 118,1 119,1 116,1 

2018 126,2 141,8 137,0 141,5 138,8 138,2 137,8 
 18,7 16,1 17,5 14,5 32,2 38,6 11,5 )18/17التطور بـ٪ (

               نسب أسعار المبادالت
2017 102,4 101,3 86,9 100,5 104,6 96,2 102,2 
2018 93,8 100,6 74,6 101,5 101,9 99,8 98,8 

 -3,4 3,7 -2,6 0,9 -14,2 -0,7 -8,4 )18/17التطور بـ٪ (

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء                     . 2015* تحتسب مؤشرات األسعار وفقا للسنة األساس 
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سعر لعاملي الصرف وال يللتأثیر السلب 2018عجز المبادالت التجاریة في سنة ض ید آخر، تعرّ عوعلى ص

  . رغم ذلك بفضل عامل الحجم الذي كان تأثیره موجباوالذي خف 

مقابل أھم العمالت  التونسي الناجم عن انخفاض سعر صرف الدینار يالسلب الصرف بتأثیرفیما یتعلق ف

فاتورة الواردات  فإنملیون دینار. وبالفعل،  1.655 بـ ، فقد تم تقییمھ1األجنبیة (األورو والدوالر األمریكي)

  قطاعات الصناعات المعملیةمواد  ت باألساسشمل قد ،ن دینارییمال 6.508بـ التي تضخمت 

ملیون دینار). وبالنسبة للصادرات، كان تأثیر الصرف  758+( طاقةن دینار) ومواد الوملی 5.043(+

 الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة  اصة من قطاعخبدفع  ،ملیون دینار 4.853بما قیمتھ  إیجابیا

وكذلك قطاع الفالحة ملیون دینار).  1.153النسیج والمالبس والجلود (+قطاع ملیون دینار) و 2.263(+

 ملیون دینار).  573والصناعات الغذائیة (+

بما قیمتھ  2018الخارجیة في سنة  ةالتجار ثر بدوره سلبیا على تطورأفقد ، سعرتأثیر الوبخصوص 

 تریات ورة المشتالدولیة بشكل ملحوظ في فام ارتفاع األسعار ملیون دینار. وضخّ  2.539

ملیون دینار) وبدرجة أقل، مواد الصناعات  1.662ملیون دینار)، السیما مواد الطاقة (+ 3.094(+

 ملیون دینار). وبالنسبة للصادرات، لم یكن تأثیر السعر إیجابیا سوى  937المیكانیكیة والكھربائیة (+

القطاعات باستثناء قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة حیث أنھ تأثر  ملیون دینار والذي شمل أغلب 555بـ 

 ملیون دینار).  449-سلبیا بارتفاع األسعار (

تعود للنمو الھام ملیون دینار وھي نتیجة  738تم تقییمھ بـ ، فقد یجابي للكمیاتاإلللتأثیر الصافي أما بالنسبة 

ملیون دینار، فیما ازداد  1.560الكمیات لمبیعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائیة والتي بلغت  حیث من

 ملیون دینار فقط.  414حجم الواردات نقدا بـ 

 میزان الخدمات  3-1-1-2

 مقابل  2018ملیون دینار في سنة  1.897تحسن بشكل كبیر لیبلغ  قد عن فائض میزان الخدمات أسفر

ملیون دینار في العام السابق. ویعود ھذا التطور باألساس إلى االزدیاد الملحوظ لفائض میزان  739

ملیون دینار)، الذي استفاد من تدعم المقابیض التي درھا النشاط السیاحي في سنة  1.088ار (+فاألس

تدعم بسا ساأ تأثر٪) حیث 5,3-میزان النقل عجزا تقلص بشكل طفیف ( . وفي جانب آخر، أفرز2018

 ن فائض عرف تراجعا عالمقابیض بعنوان تذاكر السفر. وفي المقابل، أسفر میزان الخدمات األخرى 

 ٪ بالمقارنة مع مستواه المسجل في العام السابق. 10,7بـ 

                                                           
 السنوي للمعدل السنوي لسعر الصرف ما بین البنوك. على التوالي بحساب التغیر ٪8,6-٪ و12,9-  1
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ملیون دینار  2.321لیبلغ  2018، فقد سجل فائضھ تحسنا ملحوظا في سنة یزان األسفاربم ففیما یتعلق

٪) فیما 46. وبالفعل، تطورت المقابیض بھذا العنوان بنسق متدعم (+2017ملیون في سنة  1.233مقابل 

 ٪. 18,9لم ترتفع النفقات المتعلقة بھ سوى بـ 

درھا النشاط السیاحي وھو المكونة الرئیسیة بعنوان األسفار، ى صعید المقابیض، سجلت تلك التي وعل

. وبدون اعتبار تأثیر الصرف، تكون 2018نار في سنة ملیون دی 4.141٪) لتبلغ 46,3زیادة ملحوظة (+

٪. وبالفعل، مثل انخفاض سعر صرف الدینار مقابل أھم العمالت األجنبیة 29,3ھذه التدفقات قد ارتفعت بـ 

 عامال على قدر من األھمیة بالنسبة للقدرة التنافسیة لھذا القطاع. 

مالیین  6,9٪) لتبلغ ما یزید عن 20,5(+ موساالمقیمین، فقد ارتفعت بشكل ملوبخصوص وفود غیر 

٪ في 11بالفعل، تطورت وفود المغاربیین بـ ٪ من بلدان مغاربیة. و62,3، منھم 2018في موفى  شخص

٪). ومن جانبھا، 14٪) واللیبیین (+9,2حیث شملت على وجھ الخصوص الجزائریین (+ 2018سنة 

ن الملحوظ للوضع األمني ورفع قیود السفر نحو ٪) تبعا للتحس42عرفت وفود األوروبیین نموا ھاما (+

الوجھة التونسیة من قبل بعض البلدان الشریكة ذات الوزن الھام. وقد شملت ھذه االنتعاشة تقریبا كافة 

) وكذلك السوق الروسیة التي ما تزال تحافظ على مركزھا ٪47,9(+ 1األسواق وخاصة األسواق التقلیدیة

+)16,1(٪ . 

لتبلغ بالمقارنة مع مستواھا المسجل قبل سنة ٪ 34,9بـ  تحسنا بیتات غیر المقیمین عرفتومن جانبھا، 

البیتات  ٪ من80التي تمثل قرابة  ،األوروبیینارتفعت بیتات قد و. 2018ملیون وحدة في سنة  21,2

على  ت). وتطور2017٪ في سنة 19,5مقابل + 2018٪ في سنة 46,3أكثر تسارعا (+ نسقب ،الجملیة

. 2018ھ الخصوص تلك المتعلقة باألسواق التقلیدیة المتسمة بطاقة إنفاقیة كبرى، بقرابة الثلثین في سنة وج

بالمقارنة مع مستواھا  2018٪ في سنة 2,1وبخصوص السوق المغاربیة، فإن بیتاتھا لم ترتفع سوى بـ 

 المسجل في العام السابق. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 یتعلق األمر بالبلدان األربعة التالیة : فرنسا وألمانیا وإیطالیا والمملكة المتحدة.  1
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               السیاحیة مؤشراتالأھم تطور :  5-3عدد  رسم بیاني

 
 

في سنة  ملیون دینار 283لتبلغ تدعمت بقرابة النصف ، فقد بالمقابیض بعنوان العالج الطبيوفیما یتعلق 

ملیون دینار في العام السابق. وقد تیسرت ھذه النتیجة أساسا بفضل ازدیاد عدد المرضى  192مقابل  2018

من البلدان المجاورة ومن البلدان األوروبیة وكذلك من غرب إفریقیا. ویعتبر ھذا النوع من  القادمیین

الزوار أن البالد التونسیة تمثل وجھة ذات مزایا مقارنة ھامة وھو ما یجعل آفاق التصدیر لھذه الخدمات 

ة في ھذا المجال. واعدة للغایة ومن شأن دینامیكیتھا أن ترتقي بتونس إلى مصاف منصة إقلیمیة مرجعی

خدمات طبیة متطورة وكفاءات مشھود لھا على الصعید الدولي وخدمات طبیة تنافسیة، فإن  ھا علىوبتوفر

 اب مكانة أفضل واستقطاب حرفاء جدد. سالسیاحة الطبیة التونسیة بصدد اكت

ر املیون دین 2.288 لتبلغ) ٪18,9(+ار، فقد واصلت مسارھا التصاعدي فأما بالنسبة للنفقات المتعلقة باألس

٪ من 60ملیون دینار، أي  1.374٪) لتبلغ 24,1وذلك باألساس نتیجة ازدیاد النفقات المتعلقة بالسیاحة (+

تلك المتعلقة باألسفار وخص النفقات المتعلقة بالدراسة والتربصات مجموع النفقات بعنوان األسفار. وفیما ی

ملیون  262ملیون دینار و 384٪ على التوالي لتبلغ 14,6٪ و6,8المنجزة في إطار مھني، فقد ارتفعت بـ 

 . 2018ملیون دینار في سنة  242٪ لتبلغ 17ج والعمرة" بـ حدینار. كما ازدادت النفاقات المتعلقة "بال

 مقابل  2018ملیون دینار في سنة  871بشكل طفیف لیبلغ عجزه فقد تقلص  ،میزان النقلوبخصوص 

٪) بنسق 27,9العام السابق. ویعود ھذا التطور إلى نمو المقابیض بھذا العنوان (+ملیون دینار في  919

 ٪). 18,6أكثر تدعما من النفقات (+

 2017ملیون دینار في سنة  2.363ففیما یتعلق بالمقابیض، فقد استمرت في مسارھا التصاعدي لترتفع من 

عمت على وجھ الخصوص شاط السیاحي. وتدنللألداء الجید ل تبعا 2018ملیون دینار في سنة  3.023إلى 

ملیون  1.533٪ لتبلغ 32,9المقابیض المتعلقة بتذاكر السفر التي تمثل ما یزید عن نصف مقابیض النقل، بـ 
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ازدیاد وفود غیر المقیمین وخاصة المتأتین من أوروبا. وفي جانب مواز، ارتفعت  مع دینار وذلك بالتوازي

. وبخصوص أتاوة الغاز 2018ملیون دینار في سنة  382٪ لتبلغ 16,1المقابیض بعنوان الشحن بـ 

المحصلة من قبل الدولة التونسیة بعنوان مرور أنبوبي الغاز العابرین للقارات والرابطین بین الجزائر 

ملیون  437ملیون دینار مقابل  535لتبلغ  2016فقد واصلت منحاھا التصاعدي المسجل منذ سنة  ،وإیطالیا

 السابق. ملعادینار في ا

 
     أتاوة الغازتطور :  6-3عدد  جدول

 السنة
المجموع بمالیین  عینا نقدا

 بــ ٪ من المجموع بمالیین الدنانیر بــ ٪ من المجموع بمالیین الدنانیر الدنانیر
2012 164 21,9 586 78,1 750 

2013 87 18,2 391 81,8 478 

2014 28 11,9 208 88,1 236 

2015 36 19,9 145 80,1 181 

2016 150 43,9 192 56,1 342 

2017 92 21,1 345 78,9 437 

2018 76 14,2 459 85,8 535 

 المصادر : البنك المركزي التونسي والشركة التونسیة ألنبوب الغاز العابر للبالد التونسیة
 
 
 
 
 

  2018في سنة  لمداخیل بعنوان النقلا:  6-3رسم بیاني عدد 

 

 
 

. 2018ملیون دینار في سنة  3.895٪ لتبلغ 18,6وبالنسبة للنفقات بعنوان النقل، فقد عرفت ازدیادا بـ 

ملیون دینار وذلك  2.972بلغ ت٪ ل20ویعود ھذا التطور باألساس إلى ارتفاع النفقات بعنوان الشحن بـ 

ھا ور، فقد سجلت بدالنمو المطرد للواردات. وبخصوص الدفوعات بعنوان تذاكر السفر بالتوازي مع

 . 2018ملیون دینار في سنة  238٪ لتبلغ 29,8ارتفاعا بـ 

 شحن السلع
12 ٪ 

 المسافرون
 51٪ 

 عملیات نقل أخرى
 37 ٪ 
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ملیون دینار  630ملیون دینار لیتراجع إلى  76بـ  فائضھ قلصفقد تیزان الخدمات األخرى، لم أما بالنسبة

 ٪ على التوالي. 13,8٪ و6,7ي أقل تسارعا من النفقات، أوھو تطور یعكس ازدیاد المقابیض بنسق 

فقد تم على وجھ الخصوص تسجیل تدعم لتلك المتعلقة باألشغال الكبرى والخدمات ففیما یتعلق بالمقابیض، 

، علما وأن الجزء األھم من الخدمات المسداة بھذا 2018ملیون دینار في سنة  748٪) لتبلغ 9,8الفنیة (+

الخدمات لفائدة لیبیا بشكل ملحوظ العنوان موجھ باألساس نحو البلدان اإلفریقیة. وفي ھذا اإلطار، تقلصت 

 جراء تدھور الوضع األمني منذ الثورة. 

ملیون  434٪ لتبلغ 8,6ومن جانبھا، ارتفعت المقابیض المتعلقة بالمصاریف التجاریة والتجارة الدولیة بـ 

 . وفي المقابل، تم تسجیل انخفاض للدفوقات المحصلة بعنوان خدمات االتصال 2018دینار في سنة 

 . 2018ملیون دینار في سنة  496٪ لتتراجع إلى 13,7بـ 

خالل السنوات األخیرة  ملحوظتدعمت بشكل  بعنوان الخدمات المعلوماتیة والمعلومات، فقدما الدفوقات أ

. وبالفعل، مازالت 2017٪ بالمقارنة مع سنة 34,2ي بازدیاد بـ أ، 2018ملیون دینار في سنة  223لتبلغ 

بالنظر إلى  تمثل قطاعا واعدا بالنسبة للبالد التونسیةة للمعلومات واالتصاالت ثیدالحصناعة التكنولوجیات 

المزایا العدیدة التي تتوفر لتونس في ھذا المجال وخاصة الید العاملة ذات المؤھالت العالیة والطلب 

 الخارجي متزاید األھمیة على ھذا النوع من الخدمات. 

منح وأقساط التأمین وتلك المتعلقة بالخدمات المالیة، فقد سجلت وبخصوص الدفوقات المحصلة بعنوان 

. وبالنسبة 2018ملیون دینار في سنة  176ملیون دینار و 175٪ على التوالي لتبلغ 9,9٪ و15,8ارتفاعا بـ

ملیون دینار في سنة  112للمقابیض بعنوان مصاریف المكاتب اإلداریة، فقد عرفت ارتفاعا طفیفا لتبلغ 

 ملیون دینار في العام السابق.  100بل مقا 2018

 ٪) لتبلغ 13,8بالخدمات األخرى، فقد واصلت مسارھا التصاعدي (+ المرتبطة لنفقاتبا وفیما یتعلق

ارتفعت على وجھ الخصوص النفقات بعنوان األشغال الكبرى . و2018ملیون دینار في سنة  1.959

بالتوازي مع إنجاز مشاریع استثماریة  2018في سنة  ملیون دینار 670٪ لتبلغ 18,1والخدمات الفنیة بـ 

عمومیة. وبالنسبة للنفقات بعنوان منح وأقساط التأمین وتلك المتعلقة بالمصاریف التجاریة والتجارة الدولیة، 

ملیون دینار  443ملیون دینار على التوالي مقابل  227ملیون دینار و 459فقد عرفت ارتفاعا طفیفا لتبلغ 

خدمات في إطار الخدمات المالیة وتلك بعنوان المرصودة  ن دینار في العام السابق. أما النفقاتمالیی 203و

مقابل  2018ملیون دینار في سنة  162ملیون دینار و 194االتصال، فقد ارتفعت على التوالي إلى مستوى 

 ملیون دینار قبل سنة. 119ملیون دینار و 158
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 میزان مداخیل العوامل والتحویالت الجاریة  3-1-1-3

ملیون دینار في  2.128 لیبلغ ٪4,7تراجعا بـ  عرف فائض میزان مداخیل العوامل والتحویالت الجاریة

٪ 16,3(+المقابیض  النفقات بھذا العنوان بنسق أكثر تدعما من إلى ازدیادالتطور  عزى ھذای. و2018سنة 

 . ٪ على التوالي)8,1و+

 
               تطور أھم بنود میزان مداخیل العوامل والتحویالت الجاریة  :  7-3عدد  بیانيرسم 

 
 
 

٪ بالمقارنة مع مستواھا 10,1بـ  الدفوقات المحصلة بعنوان مداخیل الشغل، تدعمت ومن ناحیة المقابیض

٪ من إجمالي الناتج 4,8وھو ما یمثل  2018ملیون دینار في سنة  5.035المسجل في العام السابق لتبلغ 

المحلي. ویعود ھذا التطور إلى ارتفاع التحویالت نقدا، فیما عرفت اإلسھامات العینیة انخفاضا في سنة 

یون لم 1,4التونسیة في الخارج مزیدا من التدعم لیفوق  . ومن ناحیة أخرى، عرف عدد الجالیة2018

 ٪ من المقیمین بأوروبا. 88، منھم حوالي 2018شخص في موفى سنة 

ملیون دینار في  4.121٪ قبل سنة) لتبلغ 19,1٪ (مقابل +14,7ارتفعت بـ  ، فقدنقدا الدفوقاتفبخصوص 

م بالخصوص عن انخفاض سعر صرف ، حیث تضخم ھذا المستوى بفعل تأثیر الصرف الناج2018سنة 

. وبدون اعتبار تأثیر الصرف، فإن مداخیل الشغل نقدا 1الدینار التونسي مقابل األورو والدوالر األمریكي

حصتھا في مجموع مداخیل الشغل في  ٪ فقط. وفي جانب آخر، تدعمت1,4قد ارتفعت بـ  في الواقعتكون 

 . ٪ في العام السابق)78,6٪ (مقابل 81,8لتمثل  2018سنة 

                                                           
 ٪ على التوالي. 8,6٪ و12,9معدالت السنویة، انخفض الدینار التونسي مقابل األورو والدوالر األمریكي بـ بحساب ال 1
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حیث تأثرت  2018في سنة  ملیون دینار 914٪ لتتراجع إلى 6,8بـ  انخفاضا اإلسھامات العینیةوعرفت 

ظم لبیع والمن 2018مارس  13المؤرخ في  236باإلجراءات التنظیمیة المنصوص علیھا صلب األمر عدد 

 اإلجراء دفع التحویالت المالیة بشكل متزاید.  ذاھ . ومن شأن1السیارات في إطار نظام التورید الوقتي

وفي ھذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أنھ تم توجیھ العدید من األنشطة اإلعالمیة لفائدة التونسیین المقیمین 

وكذلك لتعزیز فرص االستثمار المتاحة في تونس، بالخارج لتعریفھم بالمنتجات المصرفیة والمالیة الجدیدة 

 في مجال تعبئة االدخار لدى الجالیة المقیمة بالخارج.  الدولیة استنادا إلى أفضل الممارسات

 
 : مداخیل الشغل حسب صیغة التحویل         7-3جدول عدد 

 السنوات
 تحویالت عینیة تحویالت نقدیة المجموع

بــ٪ من  بمالیین الدنانیر بــ ٪ التغیرات بمالیین الدنانیر
بــ٪ من  بمالیین الدنانیر المجموع

 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 

2016 3.912 1,2 3.017 77,1 895 22,9 

2017 4.574 16,9 3.593 78,6 981 21,4 

2018 5.035 10,1 4.121 81,8 914 18,2 
 
 

دینار في ملیون  766تراجع إلى لت ٪5بـ  انخفضت، فقد التحویالت الجاریةوفیما یتعلق بالمقابیض بعنوان 

٪) جزئیا من خالل 16,5-التحویالت لفائدة القطاع العمومي ( انخفاض بالفعل، تم تعویضو .2018سنة 

 ٪). 7,8ازدیاد تلك المتعلقة بالقطاع الخاص (+

تم على وجھ الخصوص تسجیل ازدیاد للتحویالت بعنوان مداخیل رأس المال األجنبي ، ومن ناحیة النفقات

أثیر المتزامن لتدعم الدفوعات تبعا باألساس للت 2018ملیون دینار في سنة  3.912٪ لتبلغ 16,4وقدره 

الدین  فوائد بعنوان تحویالت مداخیل االستثمارات األجنبیة المباشرة وارتفاع النفقات المرصودة بعنوان

 . متوسط وطویل األجل

ملیون دینار في  2.089٪ لتبلغ 13,5، فقد ارتفعت بـ ةاالستثمارات األجنبیة المباشر لیمداخوبخصوص 

س المال. ویعود أالجملیة بعنوان مداخیل رما یزید عن نصف النفقات لتمثل على ھذا األساس  2018سنة 

إلى ارتفاع تحویالت مداخیل االستثمارات المنجزة من قبل الشركات العاملة في مجال  اھذا التطور أساس
                                                           

على أن السیارات المستفیدة من اإلعفاء الجزئي من  2018مارس  13المؤرخ في  236األمر عدد  الفصل األول من ینص 1
ت" مع التنصیص -الجمركیة المستوجبة سیتم تسجیلھا بالسلسلة المنجمیة في إطار نظام التورید الوقتي "ن المعالیم واألداءات

 وجوبا بشھادة التسجیل على منع التفویت فیھا لمدة سنة ابتداء من تاریخ دفع المعالیم واألداءات.  
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نتیجة بالخصوص الزدیاد أسعار مواد الطاقة في  2018سنة ملیون دینار في  899٪) لتبلغ 26,1الطاقة (+

ت مداخیل االستثمارات األجنبیة المنجزة في القطاعات األخرى وخاصة األسواق الدولیة. كما أن تحویال

 . 2018ملیون دینار في سنة  1.190٪ لتبلغ 5,5الصناعیة واالتصاالت، قد ارتفعت بـ 

٪ 17,9ارتفاعا بـ  دة لتسدید فوائد الدین متوسط وطویل األجلالنفقات المرصو سجلتوفي جانب مواز، 

٪ من النفقات الجملیة بعنوان مداخیل رأس المال. 39,3، أي 2018ملیون دینار في سنة  1.537لتبلغ 

٪ من مجموع الدفوعات بھذا 81,6وبلغت النفقات المنجزة من قبل اإلدارة والسلطة النقدیة والتي مثلت 

 تسدیدات المؤسسات.  ،ملیون دینار 283ي أمتبقي، المبلغ الیون دینار. وشمل مل 1.254العنوان 

 رأس المال والعملیات المالیة بمیزان العملیات  3-1-2

، حیث أسفر عن فائض 2018في التوسع في سنة  میزان العملیات برأس المال والعملیات المالیة استمر

ملیارات دینار قبل سنة وذلك بفضل التدعم الملحوظ لحاصل القروض  8,9ملیار دینار مقابل  11,8بقرابة 

 ملیارات دینار إلى  6,6واالقتراضات والتعھدات األخرى الذي ارتفع بین سنة وأخرى من 

 ملیارات دینار.  9

 
 (بمالیین الدنانیر)                                            م حواصل میزان العملیات برأس المال والعملیات المالیةتطور أھ:  8-3عدد  جدول

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى

 340 445 204 441 510  عملیات برأس المال

(استثمارات أجنبیة مباشرة +  استثمارات أجنبیة
 2.509 1.808 1.215 2.203 1.862 في محافظ السندات) استثمارات

 8.998 6.628 4.910 5.488 6.367 1استثمارات أخرى

 11.847 8.881 6.329 8.132 8.739 حاصل العملیات برأس المال والعملیات المالیة
دى البنك المركزي التونسي  متوسطة وطویلة األجل المقصود بذلك العملیات المالیة المتعلقة بأموال القروض واالقتراضات 1  وباإلیداعات طویلة األجل ل

 وبالموجودات والتعھدات قصیرة األجل وكذلك بمخصصات حقوق السحب الخاصة.
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       تطور الدفوقات الصافیة لرؤوس األموال الخارجیة حسب صنف التمویل:  8-3عدد  رسم بیاني

 
 
 

إلى مستوى فائض میزان العملیات برأس المال ، تراجع 2017ملیون دینار في سنة  445بلغ وبعد أن 

. وشمل الجزء األھم من الدفوقات المحصلة بعنوان العملیات برأس المال 2018ملیون دینار في سنة  340

 ملیون دینار. 222بمبلغ قدره  وذلك الھبات الممنوحة من قبل المفوضیة األوروبیة

للسنة الثانیة تباعا حیث ارتفع بقرابة  2018في سنة  میزان االستثمارات األجنبیة فائضتدعم  في المقابل،و

وذلك أساسا بدفع من ازدیاد  2017مالیین دینار في سنة  1.808مالیین دینار مقابل  2.509٪ لیبلغ 39

 الدفوقات المحصلة بعنوان االستثمارات األجنبیة المباشرة.

 
 (بمالیین الدنانیر)                                     : المقابیض بعنوان االستثمارات األجنبیة (التعھدات)  9-3جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 2014 القطاع
 910 810 796 970 892 الطاقة

 1.129 975 802 566 454 الصناعات المعملیة
 134 130 107 86 52 السیاحة والعقارات

 103 76 103 98 83 االتصاالت
 386 84 5 156 226 القطاع المالي

 80 57 88 91 99 قطاعات أخرى

 2.742 2.132 1.901 1.967 1.806 االستثمارات األجنبیة المباشرة  
 124 116 88 401 161 االستثمارات في محافظ السندات  

 2.866 2.248 1.989 2.368 1.967 المجموع
 
 
 

 لتبلغ 2018٪ في سنة 28,6، بـ دفوقات االستثمارات األجنبیة المباشرة لفائدة تونس تدعمتوبالفعل، 

 ةالخارجی تمن مجموع التمویال٪ 23,4على ھذا األساس حصة قدرھا  مثلتملیون دینار، حیث  2.742

وفي ھذا اإلطار، تم الشروع في اإلصالحات  .)2017في سنة ٪ 16,1 (مقابلاألجل  ةوطویل ةمتوسط
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. واتخاذ تدابیر لتحسین مناخ األعمال 1ومنھا بالخصوص إصدار القانون الجدید المتعلق باالستثمارات

من شأنھ أي  2019وبالفعل، فإن تصحیح تصنیف تونس في تقریر "ممارسة أنشطة األعمال" في سنة 

 یؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرین تجاه السوق التونسیة. 

  إنجاز إلى المباشرة دون اعتبار قطاع الطاقةاالستثمارات األجنبیة  دفوقات أدتوفي جانب آخر، 

 ملیون دینار 1.733بقیمة قدرھا  مشاریع إنشاء 110مشروع للتوسعة و 455شملت  عملیة استثمار 565

موطن شغل جدید في سنة  11.469ملیون دینار على التوالي. وقد مكنت ھذه الدفوقات من إحداث  99و

2018 . 

نموا ملحوظا لتلك الموجھة  2018في سنة  فیبرز، تعلق بالتوزیع القطاعي لھذه االستثماراتفیما یو

للقطاع المالي ولقطاع االتصاالت وارتفاعا أقل أھمیة لالستثمارات لفائدة قطاعي الطاقة والصناعات 

 یفا لالستثمارات األجنبیة المباشرة الموجھة لقطاع السیاحة والعقارات. فالمعملیة وكذلك ازدیادا ط

 
   تطور االستثمارات األجنبیة المباشرة حسب قطاع النشاط:  9-3عدد  رسم بیاني

 
 
 

لفائدة قطاع الطاقة في مسارھا  استمرت الدفوقات، 2017في سنة الطفیف المسجل  االرتفاعوبعد 

. ورغم ذلك، تراجعت حصتھا 2018مالیین دینار في سنة  910٪ لتبلغ 12,3التصاعدي حیث ازدادت بـ 

 ٪. 33,2٪ إلى 38بین سنة وأخرى من 

 الصناعات المعملیة، فقد ازدادت االستثمارات األجنبیة المباشرة لفائدة قطاع  یتعلق بدفوقاتوفیما 

٪ من مجموع الدفوقات المعبأة في 41,2وھو ما یمثل  2018ملیون دینار في سنة  1.129لغ ٪ لتب15,9بـ 

ملیون دینار. وتعلقت  35مشروعا جدیدا بمبلغ قدره  62ھذا اإلطار. وشملت ھذه االستثمارات إحداث 
                                                           

 االستثمار.  والمتعلق بقانون 2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71القانون عدد  1
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ملیون دینار. وشمل ازدیاد  1.095مشروعا وذلك بمبلغ قدره  421عملیات التوسعة من جانبھا بـ 

االستثمارات األجنبیة المباشرة في القطاع الصناعي باألساس قطاع الصناعات المیكانیكیة والمعدنیة 

 ) وقطاع الصناعات الغذائیة 2017ملیون دینار في سنة  125ملیون دینار مقابل  183والتعدینیة (

ملیون  123یك (ناعات البالستص) وكذلك قطاع 2017ملیون دینار في سنة  45ملیون دینار مقابل  129(

). بید أن دفوقات االستثمارات األجنبیة المباشرة لفائدة قطاعات 2017ملیون دینار في سنة  48دینار مقابل 

من الدفوقات المحصلة من االستثمارات  كبراأل الصناعات الكھربائیة واإللكترونیة التي تستأثر بالحصة

 وجھة لقطاع مواد البناء قد سجلت انخفاضا لتتراجع من األجنبیة المباشرة دون اعتبار الطاقة وكذلك تلك الم

ملیون دینار  25ملیون دینار و 491إلى  2017مالیین دینار على التوالي في سنة  106ملیون دینار و 531

  . 2018في سنة 

 
    النشاطتوزیع االستثمارات األجنبیة المباشرة لفائدة الصناعات المعملیة حسب فرع :  10-3عدد  رسم بیاني

             

 
 
 

 2018، فقد تضاعفت تقریبا في سنة قطاع الخدمات لفائدة الستثمارات األجنبیة المباشرةاوبخصوص 

ملیون دینار وذلك أساسا بدفع من االستثمارات  626ملیون دینار إلى  321لترتفع بین سنة وأخرى من 

 المنجزة في القطاع المالي.

ملیون  84بشكل ملحوظ بین سنة وأخرى، لتزداد من  المباشرة االستثمارات األجنبیةوبالفعل، ارتفعت 

٪ من رأس مال بنك 69,15تبعا لتفویت الدولة التونسیة في  2018ملیون دینار في سنة  386دینار إلى 

 ملیون دینار.  370إلى المجموعة القطریة "ماجدة" بمبلغ قدره  ةالزیتون

الصناعات الكھربائیة 
 واإللكترونیة

44 ٪ 

 الصناعات المیكانیكیة 
 والمعدنیة والتعدینیة

16 ٪ 

 الصناعات الغذائیة 
 ٪11 

 النسیج و المالبس 
 ٪6 

 مواد بناء
2 ٪ 

 صناعات مختلفة
2 ٪ 

 الصناعات الكیمیائیة
 والمطاطیة

5 ٪ 

 الصناعات الصیدلیة 
2 ٪ 

 صناعات البالستیك
11 ٪ 

 جلود و أحذیة   
1 ٪ 
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، فقد استقرت تقریبا في لفائدة قطاعي السیاحة والعقارات ت األجنبیة المباشرةاالستثماراب وفیما یتعلق

. أما االستثمارات األجنبیة المباشرة لفائدة قطاع االتصاالت والتي 2018ملیون دینار في سنة  134مستوى 

 مالیین دینار.  103٪ لتبلغ 36تتمثل في إسھامات في شكل مواد تجھیز، فقد ازدادت بـ 

 2018في سنة  ٪11,9 قرابةب تانخفضجانب النفقات بعنوان االستثمارات األجنبیة المباشرة، فقد أما من 

 ملیون دینار قبل سنة.  195ملیون دینار مقابل  172لتتراجع إلى 

ن دینار ییمال 108لیتراجع إلى ٪ 30بـ  تقلصفقد  ،میزان االستثمارات في محافظ السنداتعجز  خصوفیما ی

 إلى  2017ملیون دینار في سنة  271وذلك باألساس نتیجة انخفاض نفقات االستثمار من  2018في سنة 

ملیون دینار  116. وفي المقابل، ارتفعت المقابیض بشكل طفیف لتزداد من 2018ملیون دینار في سنة  232

بشكل  2018. وفي جانب آخر، أقفل نشاط البورصة سنة 2018ملیون دینار في سنة  124إلى  2017في سنة 

٪ لیساھم بالتالي في الحفاظ على دینامیكیة السندات 15,76بـ ث سجل مؤشر توننداكس ارتفاعا یإیجابي ح

 المتداولة من قبل األجانب في تسعیرة بورصة تونس لألوراق المالیة. 

لیرتفع بین سنة  2018، فقد استمر فائضھ في التوسع في سنة أما بالنسبة لمیزان االستثمارات األخرى

 ملیون دینار.  8.998ملیون دینار إلى  6.628وأخرى من 

 
 

 (بمالیین الدنانیر)         توزیع السحوبات وإطفاء الدین متوسط وطویل األجل حسب نوع التعاون    :  10-3جدول عدد 

 المسمى
 الصافیة الدفوقات إطفاء الدین السحوبات

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 3.660 5.390 1.987 5.151 5.568 3.372 8.811 10.958 5.359 المجموع

 3.149 4.775 1.938 1.876 3.012 1.382 5.025 7.787 3.320 اإلدارة     

 278 91- 183- 1.681 859 836 1.959 768 653 السلطات النقدیة    

 233 706 232 1.594 1.697 1.154 1.827 2.403 1.386 المؤسسات    

 

 

للتمویل  رئیسيمثل المصدر التالتي  ،متوسط وطویل األجلأموال االقتراض من لسحوبات ا عرفتو

ملیون دینار بعد أن  8.811 لتتراجع إلى مستوى 2018متوسط وطویل األجل، انخفاضا في سنة  الخارجي

والتي تم  موال المعبأة لفائدة اإلدارةاأل . وانخفضت2017ملیون دینار في سنة  10.958ة قدرھا وبلغت ذر

طار برنامج دعم المیزانیة، إلى إتحصیل الجزء األھم منھا لدى مؤسسات إنمائیة ثنائیة األطراف في 



 المدفوعات الخارجیة
 

79  2018 السنوي التقریر
 

لق األمر أساسا . ویتع2017في سنة  ملیون دینار 7.887بعد أن بلغت  2018ملیون دینار في سنة  5.025

ملیون دینار) والمبلغ المسند من قبل  1.342ملیون أورو ( 412بالقرض المسند من قبل البنك الدولي بقیمة 

ملیون دینار) والقرض الممنوح من قبل صندوق  358ملیون أورو ( 122البنك اإلفریقي للتنمیة وقدره 

القرض المبرم مع بنك االئتمان األلماني إلعادة ملیون دینار) و 288ملیون دوالر ( 120النقد العربي بقیمة 

في السوق  يملیون دینار). وفي جانب مواز، تم إصدار قرض رقاع 298ملیون أورو ( 100اإلعمار بـ 

 ملیون دینار) وذلك في إطار برنامج دعم المیزانیة.  1.634ملیون أورو ( 500المالیة الدولیة بمبلغ قدره 

 2018تسارعت في سنة ، فقد ئدة السلطة النقدیة (البنك المركزي التونسي)بالسحوبات لفاوفیما یتعلق 

ملیون دینار وھو ما یوافق تعبئة القسط الثالث  1.959ملیون دینار إلى  768لترتفع بین سنة وأخرى من 

للقرض" المبرمة مع صندوق النقد  دوالرابع والخامس من القرض الممنوح في إطار اتفاقیة "التسھیل الممد

  2018ملیون دینار) في شھر مارس  614مالیین أورو ( 208الدولي وذلك بمبالغ متتالیة قدرھا 

ملیون دینار)  693ملیون دوالر ( 247و 2018ملیون دینار) في شھر جویلیة  651ملیون دوالر ( 249و

ھیل یتنزل في إطار دعم برنامج اإلصالحات . وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا التس2018خالل شھر أكتوبر 

ملیار دوالر أمریكي یتم تحصیلھ  2,9االقتصادیة والمالیة لتونس. ویشمل ھذا البرنامج حجما جملیا قدره 

على تسعة أقساط ویمتد على أربع سنوات. وتم تحدید مدة التسدید بعشر سنوات، منھا أربع سنوات ونصف 

 مع نسبة فائدة متغیرة ومتربطة بنسبة السوق لصندوق النقد الدولي.  كمدة إعفاء لكل سحب یتم إنجازه

حیث مثلت  ن دیناروملی 1.827٪ لتبلغ 24 انخفضت بقرابة، فقد للسحوبات لفائدة المؤسساتأما بالنسبة 

 ٪ قبل سنة. 21,9بل ا٪ من مجموع السحوبات متوسطة وطویلة األجل مق20,7على ھذا األساس 
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               تطور أموال االقتراض متوسط وطویل األجل:  11-3عدد  رسم بیاني

 
 

ملیون دینار  5.151إلى مستوى  تسدیدات أصل الدین متوسط وطویل األجل تراجعتالنفقات،  ومن جانب

٪ بالمقارنة مع العام السابق. وعلى ھذا األساس، تقلصت الدفوعات 7,5بانخفاض قدره  ي، أ2018في سنة 

ملیون دینار في سنة  1.876إلى  2017ملیون دینار في سنة  3.012لتتراجع من  اإلدارةالمنجزة من قبل 

٪ 6,1بـ  المؤسسات. ومن جانبھا، انخفضت تسدیدات الدین متوسط وطویل األجل المنجزة من قبل 2018

السلطة ملیون دینار. وفي المقابل، تضاعفت الدفوعات المنجزة من قبل  1.594لتبلغ  2018في سنة 

ملیون دینار  1.356ملیون دینار، منھا  1.681بالمقارنة مع العام السابق لتبلغ  2018في سنة  النقدیة

 الدولي.بعنوان تسدید أصل قرض "االستعداد االئتماني" المبرم مع صندوق النقد 
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                           تطور المقابیض والنفقات بعنوان المدفوعات الجاریة :  11-3عدد جدول 

 

2015 2016 2017 2018 
 ٪ التغیرات بـ

2017 
2016 

8201 
2017 

 -1.851,6 -1.935,2 -11.722,2 -9.870,6 -7.935,4 -7.551,7 * الحاصل الجاري

 19,3 17,6 57.767,1 48.431,6 41.199,1 39.228,9 المقابیض 

 19,2 18,7 69.489,3 58.302,2 49.134,5 46.780,6 لنفقات ا

 -2.906,0 -2.517,7 -15.747,1 -12.841,1 -10.323,4 -9.866,6 *الحاصل التجاري (بدون تكالیف الشحن)

 19,1 18,1 40.986,2 34.426,6 29.145,6 27.607,2 الصادرات (بدون تكالیف الشحن)

 20,0 19,8 56.733,3 47.267,7 39.469,0 37.473,8 الواردات (بدون تكالیف الشحن)

 1.158,6 51,1 1.897,2 738,6 687,5 594,4 *حاصل الخدمات

 27,9 13,3 10.637,8 8.320,5 7.345,8 6.812,4 المقابیض 

 15,3 13,9 8.740,6 7.581,9 6.658,3 6.218,0 لنفقات ا

 48,3 -184,5 -871,1 -919,4 -734,9 964,0- *حاصل النقل

 27,9 16,0 3.023,4 2.363,3 2.036,8 1.728,1 مقابیضال 

 18,6 18,4 3.894,5 3.282,7 2.771,7 2.692,1 نفقاتال 

 1.088,5 185,7 2.321,0 1.232,5 1.046,8 1.344,3 *حاصل األسفار

 46,0 18,9 4.608,6 3.156,8 2.655,2 2.708,7 مقابیضال 

 18,9 19,6 2.287,6 1.924,3 1.608,4 1.364,4 نفقاتال 

 97,6 -6,2 -182,7 -280,3 -274,1 -269,4 حاصل العملیات الحكومیة*

 11,6 -3,7 416,8 373,5 388,0 333,4 مقابیضال 

 -8,3 -1,3 599,5 653,8 662,1 602,8 نفقاتال 

 -75,8 56,1 630,0 705,8 649,7 483,5 *الخدمات األخرى حاصل    

 6,7 7,1 2.589,0 2.426,9 2.265,8 2.042,2 مقابیضال 

 13,8 6,5 1.959,0 1.721,1 1.616,1 1.558,7 نفقاتال 

 -104,2 531,4 2.127,7 2.231,9 1.700,5 1.720,5 * حاصل عائدات العوامل والتحویالت الجاریة

 8,1 20,7 6.143,1 5.684,5 4.707,7 4.809,3 مقابیضال 

 16,3 14,8 4.015,4 3.452,6 3.007,2 3.088,8 نفقاتال 

 التغیرات بمالیین الدنانیر.  *
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 إشارة مغایرة)(بمالیین الدنانیر ما عدا          تطور المقابیض والنفقات بعنوان العملیات برأس المال والعملیات المالیة:  12-3جدول عدد 

 
2015 2016 2017 2018 

 ٪ التغیرات بـ

7201 
2016 

8201 
2017 

 2.966,5 2.551,8 11.847,1 8.880,6 6.328,8 8.131,5 *المالیة حاصل العملیات برأس المال والعملیات

 9,4 56,0 18.004,1 16.450,7 10.544,5 10.988,5 مقابیضال 

 -18,7 79,6 6.157,0 7.570,1 4.215,7 2.857,0 نفقاتال 

 -104,9 241,2 339,8 444,7 203,5 440,7 *حاصل العملیات برأس المال

 -21,1 111,8 383,3 485,9 229,4 456,1 مقابیضال 

 5,6 59,1 43,5 41,2 25,9 15,4 نفقاتال 

 3.071,4 2.310,6 11.507,3 8.435,9 6.125,3 7.690,8 *حاصل العملیات المالیة

 10,4 54,8 17.620,8 15.964,8 10.315,1 10.532,4 مقابیضال 

 -18,8 79,7 6.113,5 7.528,9 4.189,8 2.841,6 نفقاتال 

 702,0 592,3 2.509,5 1.807,5 1.215,2 2.203,3 *حاصل االستثمارات األجنبیة •

 28,2 11,8 2.913,7 2.273,4 2.032,8 2.405,4 مقابیضال 

 -13,2 -43,0 404,2 465,9 817,6 202,1 نفقاتال 

 2.369,4 1.718,3 8.997,8 6.628,4 4.910,1 5.487,5 *حاصل االستثمارات األخرى • 

 7,4 65,3 14.707,1 13.691,4 8.282,3 8.127,0 مقابیضال 

 -19,2 109,4 5.709,3 7.063,0 3.372,2 2.639,5 نفقاتال 

 540,3 523,1 1.528,1 987,8 464,7 201,8 *عملیات تعدیلیة (صافي الدفوقات) 

 1.655,2 1.139,7 1.653,0 -2,2 1.141,9- 781,6 *الحاصل العام 

           التغیرات بمالیین الدنانیر.  *
 
 

 الوضع الخارجي الجملي  .3-2

 عن تعھدات صافیة تجاه الخارج قدرھا  2018سنة لتونس في موفى  أسفر الوضع الخارجي الجملي

لیستمر بالتالي في منحاه  ،2017ن دینار في نھایة سنة وملی 142.221دینار مقابل  نوملی 170.189

التصاعدي سنة بعد األخرى. ویعود ھذا االرتفاع باألساس إلى ازدیاد إجمالي التعھدات بنسق أكثر تسارعا 

 . 2017٪ على التوالي بالمقارنة مع موفى سنة 12,7٪ و18,9من إجمالي الموجودات، أي 
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 (بمالیین الدنانیر)                  الوضع الخارجي الجملي للبالد التونسیة:  13-3عدد  جدول

 2018 2017 2016 2015 المسمى
 -78.835,2 -71.223,0 -66.608,1 -63.970,5 صافي االستثمارات المباشرة 

 1.357,9 1.235,2 1.079,4 592,1 الموجودات  -   
 -80.193,1 -72.458,2 -67.687,5 -64.562,6 التعھدات -   

 -5.956,1 -4.969,0 -4.598,9 -4.443,3 صافي االستثمارات في محافظ السندات 
 133,6 124,7 120,0 117,6 الموجودات  -   
 -6.089,7 -5.093,7 -4.718,9 -4.560,9 التعھدات -   

 -100.944,5 -79.923,5 -65.360,9 -54.636,6 صافي االستثمارات األخرى 
 -104.642,3 -83.062,7 -68.345,1 -57.912,9 التعھدات -   

 -80.408,5 -64.725,5 -52.374,4 -44.573,6 متوسطة وطویلة األجل  التعھدات -     
 -78.525,3 -63.159,6 -49.801,7 -42.303,1 1القروض       

 -55.052,7 -43.133,4 -33.181,8 -27.608,6 اإلدارة        
 -4.794,8 -4.047,1 -3.662,4 -3.693,8 السلطات النقدیة        
 -3.367,6 -2.650,3 -2.085,5 -1.831,3 القطاع المالي        
 -15.310,2 -13.328,8 -10.872,0 -9.169,4 القطاعات األخرى        

 -749,2 -613,6 -1.727,7 -1.509,6 أرصدة نقدیة وإیداعات    
 -749,2 -613,6 -1.727,7 -1.509,6 السلطات النقدیة       

 -1.134,0 -952,3 -845,0 -760,9 التعھدات األخرى متوسطة وطویلة األجل    
 -24.233,8 -18.337,2 -15.970,7 -13.339,3 التعھدات قصیرة األجل -    

 -13.782,1 -11.342,1 -9.836,8 -8.888,7 أرصدة نقدیة وإیداعات        
 -636,9 -169,2 -212,5 -170,7 السلطات النقدیة        
 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارة        
 -13.145,2 -11.172,9 -9.624,3 -8.718,0 القطاع المالي        
 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاعات األخرى        

 -10.451,7 -6.995,1 -5.948,8 -4.450,6 القروض التجاریة    
 -10.451,7 -6.995,1 -5.948,8 -4.450,6 القطاعات األخرى        

 0,0 0,0 -185,1 0,0 التعھدات األخرى قصیرة األجل    
 3.697,8 3.139,2 2.984,2 3.276,3 الموجودات - 
 0,0 0,0 0,0 0,0 األجل  الموجودات متوسطة وطویلة -     
 3.697,8 3.139,2 2.984,2 3.276,3 األجل الموجودات قصیرة -     

 2.175,6 1.806,9 1.945,5 2.002,0 أرصدة نقدیة وإیداعات           
 2.175,6 1.806,9 1.945,5 2.002,0 القطاع المالي               

 1.522,2 1.332,3 1.038,7 1.274,3 القروض التجاریة           
 1.522,2 1.332,3 1.038,7 1.274,3 القطاعات األخرى             

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات األخرى قصیرة األجل    
 15.547,2 13.894,2 13.896,4 15.038,3 موجودات االحتیاطي

 512,9 424,4 356,5 285,6 2الذھب النقدي  -   
 85,1 77,3 76,1 349,3 حقوق السحب الخاصة -   
 423,9 400,6 345,9 153,1 وضعیة االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي -   
 14.525,3 12.991,9 13.117,9 14.250,3 عمالت أجنبیة -   

 -170.188,6 -142.221,3 -122.671,5 -108.012,1 المجموع           
 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم یحل أجل استحقاقھا بعد. 1
 اإلقفال للجلسة الصباحیة لبورصة لندن.  تمت إعادة تقییم رصید الذھب وفقا لسعر 2
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           ھیكل مخزون إجمالي تعھدات البالد التونسیة:  12-3عدد  رسم بیاني

 
 
 

 التعھدات  3-2-1

 االستثمارات األجنبیة  3-2-1-1

٪ من مجموع التعھدات، 45,2الذي یمثل  األجنبیةجمالي التعھدات بعنوان االستثمارات إ مخزون بلغ

٪ 7,1ملیون دینار و 77.552٪ مقابل 11,3أي بارتفاع بـ  2018في موفى سنة  ملیون دینار 86.283

. ویعزى االرتفاع المسجل بین نھایة سنة وأخرى إلى التأثیر المتزامن 2017على التوالي في موفى سنة 

 الزدیاد كل من مخزون االستثمارات المباشرة واالستثمارات في محافظ السندات.

٪ في نھایة 10,7ا یتعلق بمخزون إجمالي التعھدات في شكل استثمارات أجنبیة مباشرة، فقد ارتفع بـ فیمف

ویعكس ھذا التطور على وجھ الخصوص وقع تأثیر الحجم في ظل  .ملیون دینار 80.193لیبلغ  2018سنة 

مع إعادة التقییم ٪ والذي تزامن 28,6تدعم الدفوقات المحصلة من االستثمارات األجنبیة المباشرة بـ 

 الناجمة عن تأثیري الصرف والسعر.

٪ 19,6وفي جانب مواز، أسفر إجمالي التعھدات في شكل استثمارات في محافظ السندات عن ارتفاع بـ 

٪ في 15,76ملیون دینار، تبعا الزدیاد مؤشر البورصة توننداكس بـ  6.090بین نھایة وسنة أخرى لیبلغ 

سنة  بین٪ 24,85٪ إلى 23,31ألجانب في رسملة البورصة لترتفع من وتدعم حصة ا 2018موفى سنة 

 وأخرى. 
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 التزامات قصیرة األجل قائم الدین متوسط وطویل األجل استثمارات في المحفظة استثمارات مباشرة
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 استثمارات أخرى  3-2-1-2

لیبلغ ٪ 26ارتفاعا بـ  2018في موفى سنة  مخزون إجمالي التعھدات بعنوان االستثمارات األخرى عرف

وخاصة  وطویلة األجلالتعھدات متوسطة ملیون دینار. وتعزى ھذه النتیجة إلى ازدیاد مخزون  104.642

 قائم الدین الخارجي متوسط وطویل األجل والذي تزامن مع ارتفاع إجمالي التعھدات قصیرة األجل. 

٪ من مجموع إجمالي التعھدات بعنوان 75الذي یمثل قائم الدین الخارجي متوسط وطویل األجل وارتفع 

. ویعود ھذا التطور 2018ھایة سنة ن دینار في نوملی 78.525لیبلغ ٪ 24,3االستثمارات األخرى، بـ 

باألساس إلى الدفوقات الصافیة الموجبة التي أسفر عنھا میزان أموال االقتراض متوسط وطویل األجل 

ملیون دینار وإلى الوقع اإلیجابي لتأثیر الصرف الناجم عن انخفاض سعر صرف الدینار  3.660وقدرھا 

٪ في تضخم قائم الدین متوسط 16ن نھایة سنة وأخرى بواقع مقابل أھم العمالت الجنبیة، حیث ساھم ذلك بی

 . 1وطویل األجل

٪ لذلك 27,6ارتفاعا بـ ویظھر توزیع قائم الدین الخارجي متوسط وطویل األجل حسب القطاع المؤسساتي 

بما یزید  ھذا القطاع لوحدهیستأثر ، حیث 2018ملیون دینار في نھایة سنة  55.053المتعلق باإلدارة لیبلغ 

٪ من مخزون تعھدات الدین الخارجي متوسط وطویل األجل. كما عرف مخزون الدین متوسط 70عن 

السحوبات لفائدة  لتعزیزملیون دینار، تبعا  4.795٪ لیبلغ 18,5ة ارتفاعا بـ یوطویل األجل للسلطة النقد

٪ لیبلغ 16,9ر المالیة) بـ السلطة النقدیة. وفي جانب مواز، ازداد قائم دین المؤسسات (المالیة وغی

 . 2018سنة  موفىملیون دینار في  18.678

بحساب النسبة المائویة من إجمالي الناتج  أما بخصوص نسبة التداین الخارجي متوسط وطویل األجل

٪ في موفى سنة 72,9تبلغ ل 2017الوطني المتاح، فقد استمرت في االزدیاد بنفس النسق المسجل في سنة 

 ج ھذا المسار عن الوقع المترتب عن تأثیر الحجم والسعر.. وقد نت2018

 

 

 

 

 
                                                           

٪ على التوالي بالمقارنة 17٪ و14بـ  2018انخفض سعر صرف الدینار مقابل األورو والدوالر األمریكي في موفى سنة  1
 .2017مع نھایة سنة 
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 ما عدا إشارة مغایرة) (بمالیین الدنانیر                             أھم مؤشرات الدین الخارجي متوسط وطویل األجل:  14-3جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى

 78.370 62.625 49.460 42.009 36.512 * قائم الدین متوسط وطویل األجل
(بـ٪ من إجمالي الدخل الوطني  متوسط وطویل األجل نسبة التداین

 72,9 63,7 54,1 48,7 44,4 المتاح)

 8.811 10.958 5.359 7.020 6.156 سحوبات من أموال االقتراض متوسط وطویل األجل
 6.688 6.872 4.477 3.243 2.979 خدمة الدین متوسط وطویل األجل

 5.151 5.568 3.372 2.283 2.114 األصل    
 1.537 1.304 1.105 960 865 الفوائد    

 11,6 14,2 10,9 8,3 7,1 **ُمعامل خدمة الدین (بـ٪)
 قائم الدین بدون احتساب الفوائد المستحقة والتي لم یحل أجل استحقاقھا بعد.  *

 .یتم احتسابھ بالرجوع إلى المقابیض الجاریة **
 

 ملیون دینار  24.234لتبلغ  2018في موفى سنة ٪ 32,2بـ  تارتفعفقد لتعھدات قصیرة األجل، ل بالنسبةو

٪ من مجموع إجمالي التعھدات. وشمل ھذا االرتفاع على وجھ الخصوص التعھدات 12,7وھو ما یمثل 

 لتبلغ  2017٪) بالمقارنة مع سنة 49,4بعنوان القروض التجاریة التي سجلت زیادة ملحوظة (+

بالتوازي مع نسق ازدیاد الواردات المنجزة في إطار النظام العام. كما ارتفعت  ،ملیون دینار 10.452

٪ تبعا باألساس لتدعم إیداعات 21,5التعھدات المالیة قصیرة األجل في شكل أرصدة نقدیة وإیداعات بـ 

 . ٪20,7بـ  غیر المقیمین

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                               والموجودات قصیرة األجلتطور التعھدات :  15-3جدول عدد 

 ٪ التغیرات بـ 2018 2017 2016 2015 المسمى
2018/2017 

 32,2 -24.234 -18.337 -15.971 -13.339 تعھدات قصیرة األجل
 21,5 -13.782 -11.342 -9.837 -8.889  أرصدة نقدیة وإیداعات*       

 20,7 -10.809 -8.954 -7.494 -6.739 منھا : إیداعات غیر المقیمین            
 5,3 -2.336 -2.219 -2.131 -1.979 مراسلون مصرفیون خارج البالد التونسیة                  

 49,4 -10.452 -6.995 -5.949 -4.450 قروض تجاریة*       

 17,8 3.698 3.139 2.984 3.276 موجودات قصیرة األجل 
 20,4 2.176 1.807 1.945 2.002 أرصدة نقدیة وإیداعات*       

 31,5 1.439 1.094 1.246 1.365 منھا : مراسلون مصرفیون             
 14,3 1.522 1.332 1.039 1.274 قروض تجاریة*       

 35,1 -20.536 -15.198 -12.987 -10.063 صافي التعھدات
 11,9 15.547 13.894 13.896 15.038 موجودات االحتیاطي

 -22,7 -132,1 -109,4 -93,5 -66,9 * موجودات االحتیاطي (بــ ٪) /صافي التعھدات 
  التغیرات بالنقاط المائویة.  *
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 الموجودات  3-2-2

ملیون دینار، تبعا  20.737٪ لیبلغ 12,7ارتفاعا بـ  2018إجمالي الموجودات في موفى سنة  سجل

٪ من مجموع 75باألساس الزدیاد موجودات االحتیاطي التي تمثل المكونة الرئیسیة بحصة قدرھا 

ملیون  15.547ملیون دینار إلى  13.894من  االحتیاطي الموجودات. وبالفعل، ارتفع مستوى موجودات

 .  2018٪) في موفى سنة 11,9دینار (+

ملیون دینار في نھایة  14.525٪ لتبلغ 11,8بـ ، فقد ارتفعت العملة األجنبیةفیما یتعلق بالموجودات من و

. أما بالنسبة للمكونات األخرى، فقد سجلت وضعیة االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي 2018سنة 

ملیون دینار.  85ار وملیون دین 424٪ على التوالي لتبلغ 10,1٪ و5,8الخاصة ارتفاعا بـ  وحقوق السحب

 ملیون دینار. 513ملیون دینار لتبلغ  89وفي جانب مواز، ازدادت االحتیاطیات من الذھب النقدي بـ 

یوما من  84ملیون دینار و 13.974وبالنسبة لمستوى صافي الموجودات من العملة األجنبیة، فقد بلغ 

 . 2017وما في نھایة سنة ی 93ملیون دینار و 12.885مقابل  2018التورید في موفى سنة 

٪ بالمقارنة مع مستواھا المسجل في نھایة سنة 17,8أما الموجودات قصیرة األجل، فقد عرفت ارتفاعا بـ 

لموجودات المالیة قصیرة األجل، بین املیون دینار. ویعود ھذا االرتفاع إلى تدعم  3.698لتبلغ  2017

 ٪). 14,3٪) وموجودات تجاریة (+20,4(+نھایة سنة وأخرى، في شكل أرصدة نقدیة وإیداعات 
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 (بمالیین الدنانیر)                          المدفوعات الخارجیة التونسیة : تطور المقابیض الجاریة ودخول رؤوس األموال (الطبعة الخامسة) 

 2015 2016 2017 2018 
 57.767,1 48.431,6 41.199,1 39.228,9 المقابیض الجاریة –أ 

 40.986,2 34.426,6 29.145,6 27.607,2 صادرات السلع (بدون تكالیف الشحن)
 10.637,8 8.320,5 7.345,8 6.812,4 الخدمات

 3.023,4 2.363,3 2.036,8 1.728,1 النقل  
 381,5 328,6 283,4 259,4 شحن السلع   
 1.532,6 1.153,1 1.000,6 956,7 المسافرون   
 1.109,3 881,6 752,8 512,0 عملیات نقل أخرى   

 534,8 437,3 341,7 180,6 منھا : األتاوة على الغاز   
 4.608,6 3.156,8 2.655,2 2.708,7 األسفار     

 4.141,2 2.831,0 2.373,4 2.414,7 السیاحة 
 106,2 71,2 61,6 68,4 األسفار المھنیة والرسمیة 
 56,3 49,2 36,2 34,5 الدراسات والتربصات 
 283,0 191,5 172,3 178,5 العالج الطبي 
 21,9 13,9 11,7 12,6 مصاریف أخرى لإلقامة 

 416,8 373,5 388,0 333,4 العملیات الحكومیة
 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومة التونسیة 
 416,8 373,5 388,0 333,4 الحكومات األجنبیة 

 2.589,0 2.426,9 2.265,8 2.042,2 خدمات أخرى   
 174,8 151,0 130,3 104,0 منح وأقساط التأمین      

 112,2 99,5 96,6 107,4 مصاریف المكاتب اإلداریة 
 434,4 399,9 366,8 350,5 مصاریف تجاریة والتجارة الدولیة 

 747,7 680,7 649,8 597,1 األشغال الكبرى والخدمات الفنیة 
 495,6 574,3 588,3 524,8 خدمات اتصال 
 175,6 159,8 134,9 126,5 مالیة خدمات 
 222,5 165,8 118,1 95,7 خدمات معلوماتیة ومعلومات 
 62,8 50,2 48,9 42,7 أتاوات ومعالیم الرخص 
 29,5 23,5 21,5 23,1 خدمات شخصیة وثقافیة 
 133,9 122,2 110,6 70,4 خدمات مختلفة 

 5.376,7 4.878,0 4.202,0 4.177,9 مداخیل العوامل
 341,6 304,5 289,9 310,8 مداخیل رأس المال     

 244,4 218,1 202,6 222,5 فوائد على القروض والتوظیفات   
 24,5 17,9 17,4 10,1 عائدات األسھم والمرابیح   
 72,7 68,5 69,9 78,2 عائدات االستثمارات المباشرة   

 5.035,1 4.573,5 3.912,1 3.867,1 مداخیل الشغل     
 3.990,9 3.734,2 3.216,6 3.241,9 من األجور التوفیر   
 1.044,2 839,3 695,5 625,2 مداخیل الشغل األخرى   

 766,4 806,5 505,7 631,4 تحویالت جاریة
 412,9 383,0 318,4 283,9 القطاع الخاص التونسي   
 353,5 423,5 187,3 347,5 القطاع العمومي التونسي   
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 بمالیین الدنانیر) (
 2015 2016 2017 2018 

 18.004,1 16.450,7 10.544,5 10.988,5 العملیات برأس المال والعملیات المالیة –ب 
 383,3 485,9 229,4 456,1 العملیات برأس المال

 17.620,8 15.964,8 10.315,1 10.532,4 العملیات المالیة
 2.789,6 2.157,2 1.945,0 2.004,4 االستثمارات المباشرة

 47,6 25,7 43,6 37,4 الموجودات    
 2.742,0 2.131,5 1.901,4 1.967,0 التعھدات    

 2.732,2 2.122,3 1.893,3 1.959,7 المساھمات       
 9,8 9,2 8,1 7,3 غیرھا       

 124,1 116,2 87,8 401,0 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 التعھدات   

 124,1 116,2 87,8 401,0 القطاع الخاص    
 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات   
 124,1 116,2 87,8 401,0 التعھدات   

 14.707,1 13.691,4 8.282,3 8.127,0 استثمارات أخرى  
 14.707,1 13.552,8 7.990,2 7.943,7 التعھدات

 8.810,5 10.957,9 5.358,8 7.215,2 التعھدات متوسطة وطویلة األجل
 8.810,5 10.957,9 5.358,8 7.019,5 اقتراضات وقروض تجاریة

 5.025,1 7.786,8 3.319,8 4.885,1 اإلدارات العمومیة
 1.958,5 767,7 652,6 637,5 السلطات النقدیة
 744,5 742,4 174,2 298,2 القطاع المالي

 1.082,4 1.661,0 1.212,2 1.198,7 قطاعات أخرى
 0,0 0,0 0,0 195,7 أرصدة نقدیة وإیداعات
 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومیة
 0,0 0,0 0,0 195,7 السلطات النقدیة

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعھدات أخرى متوسطة وطویلة األجل
 5.896,6 2.594,9 2.631,4 728,5 التعھدات قصیرة األجل

 2.440,0 1.548,6 948,1 728,5 أرصدة نقدیة وإیداعات
 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومیة
 467,7 0,0 41,8 48,0 السلطات النقدیة
 1.972,3 1.548,6 906,3 680,5 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى
 3.456,6 1.046,3 1.498,2 0,0 قروض تجاریة 

 3.456,6 1.046,3 1.498,2 0,0 قطاعات أخرى
 0,0 0,0 185,1 0,0 تعھدات أخرى قصیرة األجل

 0,0 138,6 292,1 183,3 الموجودات
 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطویلة األجل

 0,0 138,6 292,1 183,3 الموجودات قصیرة األجل
 0,0 138,6 56,5 0,0 أرصدة نقدیة وإیداعات

 0,0 138,6 56,5 0,0 القطاع المالي    
 0,0 0,0 235,6 183,3 قروض تجاریة

 0,0 0,0 235,6 183,3 قطاعات أخرى    
 1.528,1 987,8 464,7 201,8 عملیات تعدیلیة (دفوقات صافیة) -ج

 77.299,3 65.870,1 52.208,3 50.419,2 المجموع العام
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 بمالیین الدنانیر) (         المدفوعات الخارجیة التونسیة : تطور النفقات الجاریة وخروج رؤوس األموال (الطبعة الخامسة)    

 2015 2016 2017 2018 
 69.489,3 58.302,2 49.134,5 46.780,6 النفقات الجاریة –أ 

 56.733,3 47.267,7 39.469,0 37.473,8 واردات السلع (بدون تكالیف الشحن)  
 8.740,6 7.581,9 6.658,3 6.218,0 الخدمات  

 3.894,5 3.282,7 2.771,7 2.692,1 النقل    
 2.971,7 2.475,9 2.067,4 1.962,9 شحن السلع     
 238,1 183,5 158,0 138,5 المسافرون     
 684,7 623,3 546,3 590,7 عملیات نقل أخرى     
 2.287,6 1.924,3 1.608,4 1.364,4 األسفار    
 1.374,3 1.107,1 941,8 768,8 السیاحــة     
 262,0 228,7 196,5 166,1 األسفار المھنیة والرسمیة     
 383,9 359,4 262,3 238,1 الدراسات والتربصات     
 21,8 19,3 16,7 17,5 العالج الطبي     
 245,6 209,8 191,1 173,9 مصاریف أخرى لإلقامة     
 599,5 653,8 662,1 602,8 العملیات الحكومیة    

 599,5 653,8 662,1 602,8 الحكومة التونسیة      
 60,0 86,1 2,6 45,7 المساعدات الفنیة        
 539,5 567,7 659,5 557,1 غیرھا        

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومات األجنبیة        
 1.959,0 1.721,1 1.616,1 1.558,7 خدمات أخرى 

 459,4 443,3 417,7 408,4 منح وأقساط التأمین     
 13,0 9,5 9,1 11,1 مصاریف المكاتب اإلداریة     
 227,0 203,3 191,5 183,5 مصاریف تجاریة والتجارة الدولیة     
 670,2 567,4 554,0 546,2 أشغال كبرى وخدمات فنیة      
 161,6 118,6 115,3 106,6 خدمات اتصال     
 193,7 158,2 133,7 126,7 خدمات مالیة     
 89,3 88,8 83,0 75,2 خدمات معلوماتیة ومعلومات     
 46,9 40,1 37,6 41,1 أتاوات ومعالیم الرخص     
 34,6 39,5 29,1 16,5 خدمات شخصیة وثقافیة     
 63,3 52,4 45,1 43,4 خدمات مختلفة     
 3.983,5 3.433,0 2.983,5 3.045,0 مداخیل العوامل   

 3.912,1 3.362,2 2.924,6 2.993,1 مداخیل رأس المال    
 1.537,3 1.304,3 1.104,7 959,6 فوائد على قروض متوسطة وطویلة األجل     
 170,4 144,3 103,6 95,2 فوائد على قروض قصیرة األجل     
 115,4 73,1 64,3 54,6 والمرابیحعائدات األسھم      
 2.089,0 1.840,5 1.652,0 1.883,7 عائدات االستثمارات المباشرة     
 71,4 70,8 58,9 51,9 مداخیل الشغل    
 48,1 42,7 32,0 28,3 من األجور التوفیر     
 23,3 28,1 26,9 23,6 مداخیل الشغل األخرى     

 31,9 19,6 23,7 43,8 تحویالت جاریة
 31,9 19,6 23,6 43,6 القطاع الخاص التونسي     
 0,0 0,0 0,1 0,2 القطاع العمومي التونسي     
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 (بمالیین الدنانیر) 
 2015 2016 2017 2018 

 6.157,0 7.570,1 4.215,7 2.857,0 عملیات برأس المال والعملیات المالیة –ب 
 43,5 41,2 25,9 15,4 العملیات برأس المال

 6.113,5 7.528,9 4.189,8 2.841,6 العملیات المالیة
 172,0 195,2 607,7 100,6 االستثمارات المباشرة

 90,0 138,8 518,8 60,9 الموجودات     
 82,0 56,4 88,9 39,7 التعھدات     

 48,4 37,6 63,4 32,2 المساھمات
 33,6 18,8 25,5 7,5 غیرھا
 232,2 270,7 209,9 101,5 المحفظة االستثمارات في

 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 التعھدات      

 232,2 270,7 209,9 101,5 القطاع الخاص     
 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات      
 232,2 270,7 209,9 101,5 التعھدات      

 5.709,3 7.063,0 3.372,2 2.639,5 استثمارات أخرى
 5.150,7 6.769,4 3.372,2 2.402,2 التعھدات

 5.150,7 6.726,1 3.372,2 2.282,8 التعھدات متوسطة وطویلة األجل
 5.150,7 5.567,7 3.372,2 2.282.8 اقتراضات وقروض تجاریة

 1.876,0 3.012,2 1.382,0 1.176,2 اإلدارات العمومیة
 1.681,3 858,4 836,2 152,5 السلطات النقدیة
 656,3 579,5 285,0 275,7 القطاع المالي

 937,1 1.117,6 869,0 678,4 قطاعات أخرى
 0,0 1.158,4 0,0 0,0 تعھدات أخرى متوسطة وطویلة األجل

 0,0 43,3 0,0 119,4 تعھدات قصیرة األجل
 0,0 43,3 0,0 0,0 أرصدة نقدیة وإیداعات
 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومیة 

 0,0 43,3 0,0 0,0 السلطات النقدیة
 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى
 0,0 0,0 0,0 119,4 القروض التجاریة
 0,0 0,0 0,0 119,4 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعھدات أخرى قصیرة األجل
 558,6 293,6 0,0 237,3 الموجودات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطویلة األجل        
 558,6 293,6 0,0 237,3 الموجودات قصیرة األجل

 368,7 0,0 0,0 237,3 أرصدة نقدیة وإیداعات
 368,7 0,0 0,0 237,3 السلطات النقدیة  
 189,9 293,6 0,0 0,0 القروض التجاریة
 189,9 293,6 0,0 0,0 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 عملیات التعدیل (دفوقات صافیة) -ج
 75.646,3 65.872,3 53.350,2 49.637,6 المجموع العام

 1.653,0 -2,2 -1.141,9 781,6 الحاصل
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     تطور مؤشرات القدرة التنافسیة  .3-3

 الصادراتمن السوق حصة تطور  3-3-1

وللعام الثاني على  2018في سنة ، 1لبالد التونسیة نحو االتحاد األوروبيالصادرات  السوق حصة بلغت

. 2010٪ في سنة 0,62و 2016و 2011٪ ما بین سنتي 0,55٪ مقابل معدل قدره 0,51التوالي مستوى 

٪ 0,8-٪ مقابل 9,3( انتعاشة 2قیمتھا باألورو نحو ھذه المنطقة الجغرافیة بحساب وعرفت صادرات تونس

٪). بید أن 8,7٪ مقابل 6,6) على الرغم من تباطؤ الواردات الجملیة لالتحاد األوروبي (2017في سنة 

٪ حیث لم یتمكن 6,5قد انحصر في مستوى  2018و 2011خالل الفترة الممتدة بین سنتي  ناتطور صادرات

 ٪ خالل نفس الفترة. 29,3من مسایرة نسق نمو الواردات األوروبیة التي ارتفعت بـ 

 
 بـ ٪)(التحاد األوروبي اتطور الحصة من السوق لتونس في سوق :  13-3عدد  رسم بیاني

 
             

 وحسابات أعدھا البنك المركزيأوروستات  المصادر :
 
 

٪ إلى 0,49الحصة من السوق "للمواد األساسیة" حیث ارتفعت من  تحسنت 3وحسب مجموعات المواد

٪ بین سنة وأخرى وذلك بالخصوص نتیجة نمو صادرات زیت الزیتون التي تضاعفت وزیادة تبعا 0,73

للحصول االستثنائي. كما عرفت الحصص من السوق تدعما طفیفا بالنسبة لـ "مواد مصنعة أخرى" 

صادرات النسیج والمالبس والجلود  عا٪) حیث استفادت من ارتف0,83قابل م 2018٪ في سنة 0,86(

                                                           
یتم احتساب الحصة من السوق لبلد ما مع االتحاد األوروبي من خالل النسبة بین صادرات ھذا البلد نحو ھذه المنطقة  1

 . خارج االتحاد األوروبيوالواردات من 
 حسابات أعدھا البنك المركزي التونسي وفقا لمعطیات أوروستات.  2
 مم المتحدة.الذي وضعتھ األ ةوفقا للتصنیف الموحد للتجارة الدولی 3
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٪ مقابل 0,16واألحذیة وكذلك بالنسبة لـ "محروقات معدنیة وزیوت التشحیم والمنتجات ذات الصلة" (

 ٪) وذلك على الرغم من انخفاض الكمیات المصدرة من النفط الخام والمكرر. 0,14

فاضا طفیفا بالنسبة لـ "مواد كیمیائیة والمنتوجات ذات وفي المقابل، سجلت الحصص من السوق انخ

لـ "آالت  بالنسبة٪) حیث تضررت من تقلص إنتاج الفسفاط ومشتقاتھ وكذلك 0,15٪ مقابل 0,13الصلة" (

٪). وتجدر اإلشارة إلى أن الحصص من السوق للصادرات التونسیة 0,65٪ مقابل 0,64ومعدات النقل" (

قطاع اإلنتاج الفالحي والصناعات في أغلب القطاعات باستثناء  2011ذ سنة قد عرفت مسارا تنازلیا من

الغذائیة الذي یظل مرتبطا بالمعوقات المناحیة وكذلك قطاع الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة الذي أظھر 

. وفي الواقع، ال 2018تماسكا نسبیا على الرغم من التقلص الطفیف للصادرات بحساب الحجم في سنة 

٪ من الصادرات الجملیة في سنة 44,4قدرھا  ةزال ھذا القطاع األخیر یمثل القطاع المصدر األول بحصی

 ٪. 21,9، یلیھ قطاع النسیج والمالبس والجلود واألحذیة بحصة تساوي 2018

ویفسر تخصص تونس في ھذه الصناعات وھي باألساس غیر مقیمة في شكل استثمارات أجنبیة مباشرة، 

٪ من 57,2ومنھا  2018٪ من صادرات تونس في سنة 73,4األوروبیة التي استأثرت بـ  ھیمنة السوق

على الوجھ  مستغلةالمبیعات الموجھة نحو فرنسا وألمانیا وإیطالیا. وتظل المناطق الجغرافیة األخرى غیر 

یتم  ٪7,4٪ من الصادرات التونسیة ومنھا 10,5األكمل وخاصة القارة اإلفریقیة التي ال تمثل سوى 

 توجیھھا نحو لیبیا والجزائر والمغرب. 

 
 حسب مجموعة المواد (بـ ٪)  ةتطور الحصص من السوق للصادرات التونسی 14-3عدد  رسم بیاني
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تظل الصین المصدر األول نحو ھذه السوق  ،وفیما یتعلق بالبلدان المنافسة لتونس في السوق األوروبیة

. وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة ما انفكت تحتد 2018على الرغم من التراجع الطفیف لحصتھا في سنة 

وخاصة مع بلدان أخرى ذات التخصص المشابھ لتخصص تونس، السیما المغرب وبنغالدیش وتركیا 

 وبعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة. 

 2018و 2010صتھا من السوق في الفترة الممتدة بین سنتي حوحسنت المغرب على وجھ الخصوص 

وحافظت على حصتھا من ٪ 1,1٪ إلى 0,3النقل" التي ارتفعت من  ومعدات السیما حصتھا من "آالت

"مواد كیمیائیة والمنتوجات ذات الصلة" و"مواد مصنعة أخرى" وباألساس مشتقات الفسفاط ومنتوجات 

 لنسیج والمالبس، عالوة على أھمیة إنتاجھا الفالحي. ا

 

 بالنسبة لتونس وأھم البلدان المنافسة لھا في االتحاد األوروبي (بـ ٪)  السلعسوق  : تطور الحصة من 16-3جدول 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  

 الصین 12,58 13,60 14,31 16,12 15,71 17,41 18,54 17,06 16,24 16,60 17,90 20,33 20,62 20,21 19,93

 تركیا 3,20 3,06 3,06 3,27 2,92 2,95 2,81 2,82 2,71 3,00 3,22 3,57 3,90 3,76 3,84

 الھند 1,60 1,62 1,65 1,84 1,87 2,06 2,19 2,31 2,09 2,18 2,20 2,29 2,30 2,38 2,31

 بنغالدیش 0,42 0,35 0,39 0,35 0,35 0,47 0,46 0,52 0,55 0,65 0,73 0,89 0,96 0,91 0,90

 المغرب  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 0,81

 تونس 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 0,51

 مصر 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 0,44 0,43

 المصدر : أوروستات وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسي

 

 تطور سعر صرف الدینار  3-3-2

قیمتھ المسجلة في نھایة السنة السابقة وبالمقارنة مع  2018سعر صرف الدینار في موفى سنة  عرف

٪ إزاء األورو. ویعود انخفاض سعر صرف العملة 14٪ مقابل الدوالر األمریكي وبـ 17انخفاضا بـ 

الوطنیة باألساس إلى الضغوط المسلطة على التوازنات الخارجیة وخاصة توسع العجز الجاري الذي بلغ 

بعكس االنخفاض المتسارع للدینار مقابل الدوالر بدایة  . وفي جانب آخر،2018مستوى قیاسیا خالل سنة 

من شھر ماي تطور العملة األمریكیة تجاه األورو في السوق الدولیة للصرف والتي أقفلت السنة بارتفاع 

 ٪. 4,5قدره 

 . ٪ تجاه الدوالر األمریكي8,6بـ و األورو٪ مقابل 12,9 بـ الدینار انخفض، السنویة وبحساب المعدالت
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 صرف التطور مقارن ألسعار :  15-3عدد  بیاني رسم

 
 

، البلدان الشریكة والمنافسة عمالت سعر صرف الدینار مقابل أھموعلى ھذا األساس ونتیجة النخفاض 

بالمقارنة مع نفس الشھر من العام  2018٪ في شھر دیسمبر 13,3 بـ سعر الصرف الفعلي اإلسميتراجع 

٪ خالل نفس الفترة وھو ما یعكس الفارق في التضخم 8,7السابق. أما سعر الصرف الفعلي، فقد انخفض بـ 

 . مع منطقة األورو والوالیات المتحدةنقاط مائویة  5,5ناھز الذي 

 

 ) 2010في سنة  100تطور مؤشرات سعر صرف الدینار (أساس :  16-3عدد  رسم بیاني
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 لنقد والقرضا:  الرابع الباب

 والسیاسة النقدیة
 

 النقد ومصادر اإلحداث النقدي .4-1

) 3، استعادت الكتلة النقدیة (ن2017٪ في سنة 11,4بعد أن تطورت بنسبة مرتفعة بشكل استثنائي وقدرھا 

٪. ویعكس ھذا التباطؤ باألساس ذلك المسجل سواء 6,6لتزداد بـ  2018االعتیادي في موفى سنة نسقھا 

صافي المستحقات على الدولة أو المساعدات لالقتصاد، فیما واصل صافي المستحقات  كل من على مستوى

 .   2016سالب والذي بدأ منذ شھر أفریل  نطاقعلى الخارج تطوره في 

  مكونات النقد 4-1-1

٪ مقابل 10,1تسارعا لنسقھا ( 2018في سنة  بحساب المعدالت )3الكتلة النقدیة (ن ازدیادت نسبة سجل

إجمالي الناتج  المتمثل في ). وعلى ھذا األساس، أدى تحسن النشاط االقتصادي2017٪ في سنة 8,8

المعدل ب ةمقارن )2017٪ في سنة 7,3مقابل  2018٪ في سنة 9,6المحلي بحساب األسعار الجاریة (

ن دون أن یكون لذلك تأثیر ملحوظ على ین المؤشر) إلى تقلص الفارق بین ھذی3دیة (نالسنوي للكتلة النق

إلى  2017في سنة  1,389سرعة التداول النقدي التي لم یطرأ علیھا أي تغییر تقریبا حیث انتقلت من 

لھذا  لھذه األخیرة . وفیما یتعلق بنسبة سیولة االقتصاد والتي تمثل العالقة العكسیة2018في سنة  1,382

، فإنھا استمرت في بلوغ 2018و 2017األخیر وعلى الرغم من أنھا لم تشھد تغییرا یذكر ما بین سنتي 

ي سنة ٪ ف72,3و 2013٪ في سنة 70,5إلى  2010٪ في سنة 65مستویات أعلى حیث ارتفعت من 

وھو ما یعكس سیولة متزایدة للنشاط االقتصادي بالمقارنة مع كتلة النقد المتداولة. وفي ھذا السیاق،  2018

األسعار حساب انخفضت حصة األوراق النقدیة والمسكوكات في التداول من إجمالي الناتج المحلي ب

في جمیع ھذه التطورات  . وینبغي النظر2018٪ في موفى سنة 11,8٪ لتتراجع إلى 0,4الجاریة بـ 

یتم تسجیلھ خالل  ھفي أعلى مستوى ل 2018بالتوازي مع مستوى معدل نسبة التضخم الذي أقفل سنة 

 . 2017٪ في سنة 5,3٪ مقابل 7,3األخیرة، أي العشر سنوات 
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 تطور بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة:  1-4عدد  جدول

 2018 2017 2016 2015 2014 المسمى

 76.341 69.358  63.741  59.799 56.959 (بمالیین الدنانیر)) 3(ن  ةالكتلة النقدی معّدل

 10,1 8,8 6,6  5,0 7,7 (بـ٪)  3نسبة نمو معدل الكتلة النقدیة ن

 105.535 96.325 89.792 84.689 80.816 إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجاریة (بمالیین الدنانیر)

 9,6  7,3 6,0 4,7 7,5 الناتج المحلي بحساب األسعار الجاریة (بـ٪)نسبة نمو اجمالي 

 7,3  5,3 3,7 4,9 4,9 معدل نسبة التضخم (بـ٪)

 1,382  1,389 1,409 1,416 1,419 سرعة التداول النقدي
 
 

 

إلعادة تمویل البنوك لدى البنك المركزي التونسي  وعلى غرار السنة المنقضیة، فإن مستوى الحجم الجملي

عرف مسارا تصاعدیا  قد السائد في السوق النقدیة المصرفیةوالذي یدل على الضغط المسلط على السیولة 

. وبالفعل، سجل دعم معھد اإلصدار من السیولة للقطاع المصرفي مستوى قیاسیا لیبلغ ذروة 2011منذ سنة 

یقفل السنة في مستوى ل 2018أیام األولى من شھر دیسمبر ار بعنوان العشرة ملیون دین 16.725قدرھا 

. وتجدر اإلشارة إلى أن البنك 2017ملیون دینار في موفى سنة  10.962مالیین دینار مقابل  15.805

أداة جدیدة إلعادة التمویل على مدى أطول عن طریق  2018منذ شھر نوفمبر  التونسي قد أطلق المركزي

مخصص إلعادة تمویل البنوك التي تمنح قروضا متوسطة وطویلة األجل  1أشھر 6وض لمدة طلب عر

 قصد تمویل مشاریع استثماریة في القطاعات المنتجة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الضغوط المسلطة على السیولة المصرفیة والتي أصبحت ھیكلیة تعكس بالخصوص 

للتقلیص قصد تمویل مختلف الواردات التي ساھمت في تفاقم العجز الطلب من العمالت األجنبیة غیر القابل 

 ). 2017٪ في سنة 10,2-مقابل  2018٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 11,2-الجاري (

وفي نفس ھذا السیاق وبھدف التصدي للضغوط التضخمیة، اتخذ البنك المركزي إجراءات تصحیحیة عن 

نقطة  100و 75بـ  فیھا ثلة في نسبة الفائدة الرئیسیة حیث قام بالترفیعاألداة المفضلة لدیھ والمتم قطری

. وفي جانب آخر وبغرض تعبئة موارد طویلة األجل 2018أساسیة على التوالي في شھري مارس وجوان 

نقطة أساسیة في شھر  100االدخار بـ  علىا یوالتشجیع على االدخار، تقرر الترفیع في نسبة الفائدة الدن

 ٪. 5لتبلغ  2018جانفي 

  
                                                           

 . 2017مارس  10المؤرخ في  2017لسنة  2تتعلق بتطبیق أحكام المنشور إلى البنوك عدد  2018نوفمبر  15مذكرة إعالم بتاریخ  1
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 تطور نسبة الفائدة في السوق النقدیة والحجم الجملي لمعدل إعادة التمویل:  1-4رسم بیاني عدد 

 
 
 

وبالنظر إلى الظرف االقتصادي المتقلب، تأثر ھیكل المكونات النقدیة بشدة وھو ما أدى إلى عملیات إعادة 

) 3تباطؤ نسق نمو المكونة النقدیة بمفھومھا الواسع (ن). وبالفعل، یعزى 3ترتیب صلب الكتلة النقدیة (ن

٪) 18,1٪ مقابل 2,4بالخصوص إلى التباطؤ الحاد لنسق ازدیاد كل من النقد الكتابي ( 2018خالل سنة 

٪) والذي لم یتم تعویضھ سوى جزئیا بفعل التسارع الطفیف للمتوفرات 14,7٪ مقابل 5,6والنقد الیدوي (

 ٪). 8بل ٪ مقا9,9شبھ النقدیة (

 
 )3تطور أھم مكونات الكتلة النقدیة (ن:  2-4رسم بیاني عدد 
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 3المكونة النقدیة ن اإلیداعات ألجل شھادات اإلیداع األوراق النقدیة و المسكوكات في التداول اإلیداعات تحت الطلب
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 ٪ 6,1 بـسوى  ،التي تمثل المكونة الرئیسیة للنقد الیدوي ،المسكوكات في التداولوألوراق النقدیة ا ترتفعم لو

، لتقفل السنة قید الدرس 2017دینار في سنة  ملیون 1.534٪ أو 15مقابل  2018ملیون دینار في سنة  721أو 

بوادر تداعیات استراتیجیة الحد من  من كالملیون دینار. ویعكس ھذا التباطؤ بالخصوص  12.453في مستوى 

بالتنسیق مع مختلف المتدخلین في  2017التعامل نقدا التي اعتمدھا البنك المركزي التونسي في أواخر سنة 

تجاه االقتصاد الوطني، فضال عن تأثیر  ةمنظومة الدفع واالستعادة النسبیة للثقة من قبل العناصر االقتصادی

 . 2018االدخار في شھر جانفي  علىلدنیا الترفیع في نسبة الفائدة ا

وعلى ھذا األساس، فإن التغیرات في خالل السنة لھذه المكونة النقدیة قد اتسمت بشدة وقع تأثیراتھا 

مالیین دینار) تبعا  507-( 2018الموسمیة كما یتضح من خالل االنخفاض الھام المسجل في شھر سبتمبر 

لذي تتم مالحظتھ عادة على إثر السحوبات المكثفة من قبل األسر السترجاع القطاع البنكي للسیولة وا

ملیون دینار) وأوت  250ملیون دینار) وجویلیة (+ 254والمنجزة في ھذا الصدد خالل أشھر جوان (+

نفقاتھا االستثنائیة بعنوان شھر رمضان والموسم الصیفي والصرف  عقب كلملیون دینار) وذ 719(+

 ینیة، على التوالي. الیدوي واالحتفاالت الد
   

 (أرقام موفى الفترة)          تطور موارد الجھاز المالي ومقابالتھا:  2-4عدد  جدول

 المسمى
 التغیرات بـ ٪ ما عدا إشارة مغایرة مالیین الدنانیرب
 دیسمبر
2017 

 دیسمبر
2018 

 2017دیسمبر 
 2016دیسمبر 

 8201 دیسمبر
 2017 دیسمبر

 6,6 11,4 79.409  74.484  )3الكتلة النقدیة (ن
 6,1  15,0  12.453 11.732 منھا : األوراق النقدیة والمسكوكات في التداول

 2,8 15,5 18.111  17.622  اإلیداعات تحت الطلب لدى البنوك        
 11,9 5,2 12.889 11.523 اإلیداعات ألجل ونواتج مالیة أخرى       
 -1,6 -6,4 3.408 3.464 شھادات اإلیداع         
 11,3 11,0 25.840 23.217  1حسابات االدخار        

 7,2 13,6 26.497 24.718 موارد أخرى
 6,8 11,9 105.906 99.202 مجموع الموارد = مجموع المقابالت

 -1.729 -1.436 -4.114 -2.385   2صافي المستحقات على الخارج
 1.089 -50  13.974 12.885       2منھ : صافي الموجودات من العملة األجنبیة

 (-9)   (-19)   (84) (93) 3 (عدد أیام التورید)       
 866 2.812 20.805 19.939  2صافي المستحقات على الدولة 

 -431 588  8.858  9.289  2منھ : رقاع الخزینة والقرض الوطني 
 202 257 668 466 2الحساب الجاري للخزینة       

 9,3 12,7 89.215 81.648  المساعدات لالقتصاد
 9,1 12,9 84.743  77.642  منھا : القروض لالقتصاد

وحسابات  ریشمل ھذا البند الحسابات الخاصة لالدخار وحسابات االدخار السكني وحسابات االدخار بغرض بعث المشاریع وحسابات االدخار بغرض االستثما 1
 لدى مركز االدخار البریدي.االدخار األخرى واالدخار 

 التغیرات بمالیین الدنانیر بالنسبة لھذه المكونات. 2
 التغیرات بحساب األیام. 3
 

 



 النقد والقرض والسیاسة النقدیة

101  2018 السنوي التقریر
 

٪ 18,1تباطؤا حادا حیث تراجعت نسبة نموه من  2018، فقد عرف في سنة النقد الكتابيأما بخصوص 

بتباطؤ قائم اإلیداعات تحت الطلب، ٪ في العام الموالي. واتسم ھذا التطور 2,4إلى  2017في موفى سنة 

ملیون دینار) أو لدى مركز  2.363٪ أو 15,5ملیون دینار مقابل  489٪ أو 2,8سواء لدى البنوك (

جانب آخر، تم  ملیون دینار). وفي 673٪ أو 51,8ملیون دینار مقابل  26٪ أو 1,3الصكوك البریدیة (

ملیون دینار)  439وخاصة االرتفاع الھام في أشھر فیفري (+ 2018تسجیل تطورات متذبذبة طوال سنة 

ملیون دینار) تبعا باألساس لإلیداعات المنجزة من قبل  1.022مالیین دینار) ودیسمبر (+ 606وسبتمبر (+

ھ وقع تسجیل انخفاض في أشھر جانفي المؤسسات العمومیة والشركات الخاصة والوحدات الفردیة. بید أن

ملیون دینار) نتیجة باألساس  1.220-ملیون دینار) وأكتوبر ( 219-مالیین دینار) وأفریل ( 806-(

 للسحوبات المنجزة من قبل الشركات الخاصة. 

٪ أو 8ملیون دینار مقابل  3.962٪ أو 9,9( 2018في سنة اإلیداعات شبھ النقدیة ومن جانبھا، تدعمت 

اإلیداعات ألجل والنواتج ملیون دینار) تبعا باألساس لألداء الجید المسجل سواء على مستوى  2.970

إیداعات االدخار لدى ملیون دینار) أو  566٪ أو 5,2ملیون دینار مقابل  1.366٪ أو 11,9(المالیة أخرى 

نار) وكذلك اإلیداعات ملیون دی 630٪ أو 14ملیون دینار مقابل  740٪ أو 14,4(مركز االدخار البریدي 

 ٪ أو 11,2ملیون دینار مقابل  1.749٪ أو 10,9(الحسابات الخاصة لالدخار لدى البنوك في 

مسارا شبھ تنازلي  2018منذ بدایة سنة شھادات اإلیداع تبع قائم املیون دینار). وفي المقابل،  1.627

٪ 6,4-ملیون دینار مقابل  56-٪ أو 1,6-أھمیة من ذلك المسجل قبل سنة ( والذي كانت حدة انخفاضھ أقل

). ویعكس ھذا التراجع باألساس عدم تجدید السندات التي حل أجل 2017ملیون دینار في سنة  237-أو 

صنادیق  منھا من قبل المؤسسات العمومیة خاصة اأولیا بآجال قصیرة نسبیوالمكتتب فیھا خالصھا 

في السوق النقدیة والمزایدات التي تمارسھا بعض البنوك الضمان االجتماعي وذلك بالنظر إلى شح السیولة 

 الساحة.  في

 مصادر اإلحداث النقدي  4-1-2

) بشكل ملحوظ في نمو ھذه 3ساھمت المساعدات لالقتصاد بصفتھا المقابل الرئیسي للكتلة النقدیة (ن

واصل صافي المستحقات  ٪، فیما1,2٪، یلیھا صافي المستحقات على الدولة بنسبة 10,2المكونة بمقدار 

 على الخارج مساره التنازلي. 
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تباطؤا ملحوظا لنسق  2018فقد عرفت خالل سنة بمساعدات الجھاز المالي لالقتصاد، فیما یتعلق و

ملیون دینار مقابل  7.567٪ أو 9,3حیث ارتفعت بـ  2017سنة ما سجل خالل  ازدیادھا بالمقارنة مع

نة وذلك على الرغم من تحسن النشاط االقتصادي بحساب القیمة ملیون دینار قبل س 9.175٪ أو 12,7

 ). 2017٪ في سنة 7,3مقابل  2018٪ في سنة 9,6اإلسمیة (

ھذه المكونة بشدة خالل الفترة قید الدرس من تداعیات تشدید الشروط النقدیة وخاصة  تأثرتوبالفعل، 

قصد التحكم في الضغوط  2018زي بعنوان سنة الترفیع في مناسبتین في نسبة الفائدة الرئیسیة للبنك المرك

التضخمیة. وقد أدت ھذه الوضعیة إلى تشدید شروط نفاذ العناصر االقتصادیة للقروض البنكیة و/أو 

صعوبات في اإلیفاء بالتعھدات التعاقدیة في اآلجال المضبوطة وھو ما ترتب عنھ ازدیاد كل من 

 ملیون دینار) والحسابات الجاریة المدینة  512ل ملیون دینار مقاب 1.349المستحقات المجمدة (

شكل في  التمویالتملیون دینار) وذلك بالتزامن مع تباطؤ نسق نمو قائم  770ملیون دینار مقابل  1.058(

 ملیون دینار).  6.388ملیون دینار مقابل  4.354محفظة اإلسقاط لدى البنوك (
 

 
 مساھمة المقابالت في نمو المكونة : 3-4رسم بیاني عدد 

 ) *3(ن 
: تطور تركیبة القروض حسب المؤسسات  4-4رسم بیاني عدد 

 المالیة

 صافي البنود األخرى. - قتصادلال) = صافي المستحقات على الخارج + صافي المستحقات على الدولة + المساعدات 3* (ن

 

المؤسسات المالیة، من جھة، تصاعد حاجیات البنوك من یؤكد ھیكل القروض حسب ، آخروفي جانب 

٪ 34,8من  2018الزیادة من قائم القروض خالل سنة في  موارد البنك المركزي والتي ارتفعت حصتھا

ومن جھة أخرى، التأثیرات المنتظرة النتقال الترفیعات المتتالیة  2018٪ في سنة 47,3إلى  2017في سنة 
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ملیون دینار مقابل  3.536القروض الممنوحة سواء من قبل البنوك ( على تطور في نسبة الفائدة الرئیسیة

 ملیون دینار).  761ملیون دینار مقابل  203القرض األخرى (ملیون دینار) أو من مؤسسات  5.021

 وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق إلى أن ازدیاد القروض الجدیدة الصافیة من التسدیدات والممنوحة 

كافة قطاعات االقتصاد بدرجات مختلفة  منھ ملیون دینار) قد استفاد 6.030(+ 2018في سنة  1للمھنیین 

ملیون دینار). وسجلت القروض الممنوحة  2.980ملیون دینار) والصناعة (+ 2.955وخاصة الخدمات (+

تبعا  والتي تأثرت بشدة بتصاعد أسعار العقارات وتفاقم تداین األسرلألفراد من قبل مؤسسات القرض 

ملیون دینار  1.185حیث ارتفعت بـ  2018للترفیع في نسبة الفائدة الرئیسیة، تباطؤا حادا بعنوان سنة 

 ملیون دینار قبل سنة.  2.154مقابل 

 مشابھ مساره التنازلي وبنسق 2018، فقد واصل في سنة صافي المستحقات على الخارجأما بخصوص 

). 2017ملیون دینار في سنة  1.436-مقابل  2018ار في سنة ملیون دین 1.729-ذلك المسجل قبل سنة (ل

ملیون  6.036-، سجلت ھذه المستحقات عتبة دنیا قیاسیة قدرھا 2016سالب منذ سنة  نطاقومع بقائھا في 

وھو ما یعكس بالتأكید ضخامة التعھدات الخارجیة للجھاز المالي في عالقة  2018دینار في شھر جویلیة 

لكن أیضا مع المستوى الثابت والمرتفع والدین الخارجي بعنوان السنة قید الدرس بالخصوص مع خدمة 

 بشكل استثنائي للعجز التجاري. 

ملیون أورو)  412بید أن تعبئة موارد خارجیة وخاصة بعنوان القرض الممنوح من قبل البنك الدولي (

ملیون أورو)  500المصدر في السوق المالیة الدولیة في إطار برنامج دعم المیزانیة ( والقرض الرقاعي

وتحصیل أقساط قروض صندوق النقد الدولي في إطار تسھیل الصندوق الممدد وذلك بمبالغ متتالیة قدرھا 

 )، قد خففت جزئیا من ضخامة التراجعأوروملیون  247) و(أوروملیون  249مالیین أورو) و( 208(

 المذكور. 

 وعلى ھذا األساس، أقفل صافي الموجودات من العملة األجنبیة السنة قید الدرس في مستوى 

یوما على  93ملیون دینار و 12.885یوما من التورید مقابل  84ما یعادل  ملیون دینار أي 13.974

 . 2017التوالي في موفى سنة 
  

                                                           
 المصدر : مركزیة المخاطر بالبنك المركزي التونسي. 1
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 األجنبیة العمالتتطور صافي الموجودات من :  5-4رسم بیاني عدد 

 
 

 

تباطؤا حادا لنسق  2018، فقد سجل في موفى سنة بصافي تداین الدولة تجاه الجھاز الماليوفیما یتعلق 
ملیون دینار) وذلك  2.812٪ أو 16,4ملیون دینار مقابل  866٪ أو 4,3مع العام السابق (نموه بالمقارنة 

المشتراة بشكل بات من قبل البنك المركزي في إطار المتزامن الزدیاد قائم رقاع الخزینة  لألثرنتیجة 
ملیون دینار) وفي مقابل إیداعات االدخار لدى  177ملیون دینار مقابل  678عملیات السوق المفتوحة (
ملیون دینار) والنخفاض قائم رقاع الخزینة في  631ملیون دینار مقابل  740مركز االدخار البریدي (
ملیون دینار)، فضال عن األثر التقییدي المسلط  769لیون دینار مقابل +م 251-محفظة سندات البنوك (

ملیون دینار). وتجدر اإلشارة إلى  257ملیون دینار مقابل  202من قبل ازدیاد الحساب الجاري للخزینة (
 أن ھذا األخیر قد تطور خالل السنة قید الدرس بطریقة متذبذبة مع تسجیل مستوى قیاسي قدره 

تبعا بالخصوص لتحصیل مقابیض جبائیة ھامة وأرباح بعض  2018ن دینار في شھر مارس ملیو 1.218
 المؤسسات العمومیة. 

قد كان أعلى بشكل  2018وفي جانب آخر، نشیر إلى أن الحجم الجملي إلصدارات رقاع الخزینة في سنة 
ملیون دینار في سنة  1.952ملیون دینار مقابل  3.186ملحوظ من الحجم المعبأ في السنة المنقضیة، أي 

ملیون  2.844. وفي جانب مواز، كانت التسدیدات بھذا العنوان خالل السنة قید الدرس أكثر أھمیة (2017
 ) وھو ما ترتب عنھ اكتتابات صافیة موجبة قدرھا 2017ملیون دینار في سنة  813دینار مقابل 

 ملیون دینار قبل سنة.  1.139ملیون دینار مقابل  342
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 ، ازدادت حاجیات البنوك من 2018وأوت  يل الفترة الممتدة ما بین شھري جانفالوبالفعل وخ

تطور العوامل ٪، متأثرة ب41ي بارتفاع بأكثر من ملیون دینار، أ 16.064ملیون دینار إلى  11.389

المشتریات الصافیة من العملة األجنبیة لدى البنك المركزي حجما جملیا قدره  بلغتالذاتیة للسیولة. و

. وفي الوقت نفسھ، لجأت 2017ل نفس الفترة من سنة ملیون دینار خال 4.568مالیین دینار مقابل  5.004

 الخزینة بشكل مكثف إلى التمویالت الداخلیة.

ھذا وتجدر اإلشارة إلى أن تعھدات الخزینة تجاه االقتصاد قد ظلت في مستویات مرتفعة للغایة (تتراوح بین 

ملیون دینار في شھر  14.346ملیون دینار في شھر جانفي ومستوى أقصى یساوي  13.457حد أدى قدره 

 بفعل االكتتابات المتكررة للبنوك في إصدارات رقاع الخزینة قصیرة األجل نظرا لتدعمھا)، 2018ماي 

ملیون  475ملیون دینار و 600بمبالغ متتالیة قدرھا  2018أشھر) خالل شھري مارس وجوان  3 (بأجل

 .)10-4(راجع الرسم البیاني عدد  دینار

 
 التطور الشھري لقائم رقاع الخزینة (بمالیین الدنانیر):  10-4رسم بیاني عدد 

 

 

وعالوة على ذلك، ازدادت حدة التأثیرات التقییدیة المذكورة آنفا بفعل التأثیر الموسمي للسحوبات المكثفة 

ملیون دینار) وھو أعلى مبلغ یتم تسجیلھ خالل  360(ما یزید عن  قبیل عید اإلضحى النقد الیدويمن 

 السنة. 

وصفھا كمرحلة استقرار، بلغت  یمكن والتي 2018وخالل الفترة الممتدة ما بین شھري سبتمبر ودیسمبر 

ملیار دینار في المعدل. وقد تیسرت ھذه الوضعیة بفعل اإلرجاع المكثف  16حاجیات البنوك حوالي 

 2018وتسدید الخزینة في شھر دیسمبر  مباشرة عید اإلضحى عقبلألوراق النقدیة إلى الجھاز المصرفي 

ھا ربت فیھا البنوك في شھر سبتمبر بقیمة إسمیة قدأشھر) التي اكتت 3رقاع الخزینة قصیرة األجل (بأجل ل
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 رقاع خزینة قصیرة األجل رقاع خزینة ذات القسیمة صفر رقاع خزینة قابلة للتنظیر
 مجموع الدیون الداخلیة للخزینة القرض الوطني الرقاعي
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ملیون دینار دون تجدید آجال االستحقاق، فضال عن تراجع المشتریات الصافیة من العملة األجنبیة  380

 . 1من قبل البنوك في شھر دیسمبر والذي اتسم باإلجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي

 2018في سنة  2السیولة، تدعمت تدخالت البنك المركزي التونسيواستجابة الحتداد حاجیات البنوك من 

(راجع الرسم البیاني  2017ملیون دینار في سنة  8.558ملیون دینار في المعدل مقابل  11.334لتبلغ 

أیام التي لم یطرأ  7. ولم یشمل ھذا االزدیاد التدخالت في شكل عملیات طلبات العروض لمدة )11-4عدد 

ملیون دینار لتمثل على ھذا  7.000ي حوالي أأي تغییر تقریبا على مقدارھا بالمقارنة مع العام السابق، 

 ٪ من التدخالت المذكورة خالل السنة قید الدرس. 62األساس قرابة 

 

 
التطورات السنویة لتدخالت البنك المركزي : 11-4د رسم بیاني عد

 )الدنانیر(بمالیین  في السوق النقدیة
 عملیات مقایضة الصرفتطور قائم :  12-4رسم بیاني عدد 

 )الدنانیر(بمالیین 

 

حیث  2018عملیات مقایضة الصرف (ألغراض السیاسة النقدیة) أربع مرات تقریبا في سنة  وتضاعفت

، 2018جوان  20ملیون دینار علما وأنھ منذ تاریخ  2.574ملیون دینار في المعدل إلى  648ارتفعت من 

  عدد(راجع الرسم البیاني  توقف البنك المركزي عن عرض عملیات مقایضة الصرف بأجل شھر واحد

4-12( . 

 
 

                                                           
المؤرخ في غرة  2018لسنة  10الدخول حیز التنفیذ لنسبة القروض / الودائع بمقتضى المنشور إلى البنوك عدد  وخاصة 1

 وتشدید السیاسة النقدیة.  2018نوفمبر 
تدخالت البنك المركزي = عملیات السیاسة النقدیة المنجزة بمبادرة من البنك المركزي والمتمثلة حالیا في العملیات الرئیسیة  2

أشھر) والعملیات الباتة وعملیات مقایضة الصرف ألغراض  6و 3(طویلة األجل إلعادة التمویل وعملیات إعادة تمویل 
 السیاسة النقدیة. 
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 )أشھر 6(عملیات إعادة تمویل طویلة األجل 
 )أشھر 3(عملیات إعادة تمویل طویلة األجل 

 عملیات مقایضة الصرف ألغراض السیاسة النقدیة
 عملیات باتة
 عملیات إعادة التمویل الرئیسیة
 مجموع تدخالت البنك المركزي
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 )أشھر 3(عملیات مقایضة  )شھر واحد(عملیات مقایضة 
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 (معدالت البیانات بمالیین الدنانیر)            نقدیة لتطور أھم مؤشرات السوق ا:  3-4جدول عدد 
2019 - 1ث2018 - 1ث 2018 2017 2016 2015 

 7.000 7.194 7.049 6.890 5.617 4.590 عملیات رئیسة إلعادة التمویل

 1.739 900 1.234 1.020 304 300 عملیات باتة

 1.977 2.029 2.574 648 553 119 ألغراض السیاسة النقدیة مقایضة الصرفعملیات 

 0 154 336 - - - أشھر) 3عملیات إعادة تمویل على مدى أطول (

 1.943 0 141 - - - أشھر) 6عملیات إعادة تمویل على مدى أطول (

 12.659 10.277 11.334 8.558 6.474 5.009 البنك المركزي تدخل
 15.970 12.100 14.354 9.070 6.357 4.932 للسیولة العوامل الذاتیة

 168 167 170 153 142 168 االحتیاطي اإلجباري

 16.138 12.267 14.524 9.223 6.499 5.100 حاجیات البنوك

 -3.479 -1.990 -3.190 -665 -25 -91 في السوق النقدیة )-( والحاجیات (+) الفوائض
 0 4 1 10 56 52 ساعة 24لمدة  تسھیل اإلیداع

 3.500 2.016 3.209 700 102 157 ساعة 24لمدة  يالھامش تسھیل القرض

 21 23 18 25 21 14 اتیالفوائض من االحتیاط
 

 

تدخلھ بھدف تزوید  طرقبإعادة صیاغة  2018ونظرا لوضعیة شح السیولة، قام البنك المركزي في سنة 

البنوك بتمویالت أكثر مالءمة مع الطبیعة الھیكلیة لحاجیاتھا من السیولة. ففي بادئ األمر، فّعل البنك 

ملیون دینار في المعدل  336أشھر والتي بلغت  3جل األ طویلةمجددا عملیات إعادة التمویل المركزي 

 أشھر بمبلغ قدره  6خالل السنة قید الدرس. ثم مع حلول موفى السنة، قام بإدراج العملیات بأجل 

ملیون دینار. وقد ھدفت ھذه العملیات إلى تشجیع تمویل مشاریع استثماریة جدیدة، الممنوح بشروط  1.943

أشھر من تقلیص لجوء البنوك إلى تسھیالت القرض  6إدراج العملیات بأجل أكثر مالءمة نسبیا. ومكن 

 ساعة.  24لمدة 

 وبلغت تدخالتھ  .إلى عملیات الشراء البات لرقاع الخزینة 2018كما لجأ البنك المركزي في سنة 

 . 2017ملیون دینار بالمقارنة مع سنة  214ملیون دینار في المعدل، أي بارتفاع قدره  1.234

ملیون دینار في المعدل لكنھا لم تكن كافیة  11.334ي ضوء ما سبق، بلغت تدخالت البنك المركزي وف

ملیون دینار وھو ما أبقى طوال السنة على عجز مستمر من  14.524لتغطیة معدل حاجیات البنوك وقدره 

تغطیتھ من خالل ملیون دینار في المعدل حیث حاولت البنوك  3.190 یناھز 1السیولة في السوق النقدیة

مالیین دینار في المعدل في  3.209انفك حجمھا یزداد لیبلغ  ما القرض الھامشي التي تاللجوء إلى تسھیال

 . 2018سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 حاجیات البنوك من السیولة.  -بالسوق النقدیة = تدخالت البنك المركزي  الفائض أو العجز 1
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تدخالت البنك المركزي وحاجیات  تطور: 13-4رسم بیاني عدد 

 )الدنانیربمالیین البنوك (معطیات یومیة 
فائض وعجز السیولة في السوق النقدیة :  14-4رسم بیاني عدد 

 )الدنانیربمالیین معطیات یومیة (

 

 

باستقرار نسبي للعجز من السیولة  2018واتسمت وضعیة السوق النقدیة ما بین شھري جانفي وأفریل 

(راجع  الصرف تواجد البنك المركزي في ھذه السوق وخاصة من خالل عملیات مقایضة لوذلك بفض

. بید أن التشدید الكمي المعتمد ما بین شھري ماي وأوت قد )14-4وعدد  13-4 عدد ینالبیانی ینالرسم

المترتب إلى غایة شھر  مرحلة استقرار اتسمت باألثر التعدیلي ، لتعقبھاساھم بشدة في تفاقم ھذا العجز

نسبة "القروض نوفمبر عن العوامل الذاتیة للسیولة والتي تأثرت باإلجراءات الجدیدة للسیاسة النقدیة وبوقع 

 (ستة أشھر) العملیات ذات مدى أطولبتم استكمال التدابیر المذكورة أعاله / الودائع". وفي جانب آخر، 

 لتالي في التقلیص من عجز السیولة في السوق النقدیة. التي تم إطالقھا في شھر دیسمبر لتساھم با

٪ 52٪ للمعامالت تحت الطلب و48، توزع معدل قائم العملیات فیما بین البنوك بواقع 2018وخالل سنة 

توزیعا شبھ متكافئ بین األجلین، فإننا في  یظھر للعملیات ألجل. وعلى الرغم من أن شكل ھذه السوق

جلین، أن ھنالك تركیز ملحوظ األإلى عدد المتدخلین وحجم المعامالت الیومیة بكال الواقع نالحظ باالستناد 

 ا. ویظل ھذ)15-4 عدد(راجع الرسم البیاني ودینامیكیة أكبر بالنسبة للعملیات فیما بین البنوك لیوم واحد 

للبنوك  ةحیث أنھ نتج من جھة عن الرؤیة المحدود 2017التوزیع متطابقا تقریبا لما تم تسجیلھ في سنة 

 افتقارومن جھة أخرى عن تجنبا للمخاطر والتي ال تزال تمیل إلى التقلیص في آجال معامالتھا المتداولة 

إعادة التمویل  ىألخرى تعتمد علالسوق للعمق حیث أن عدد البنوك المقرضة ھیكلیا محدود وأغلب البنوك ا
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 فائض أو عجز السیولة بالسوق النقدیة 
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البنك المركزي في إطار  قبل وفقا لحصتھا من المبلغ المخصص لھا من ما زاد عن حاجتھاتداول تو

 عملیات السیاسة النقدیة. وقد أثر ذلك بطبیعة الحال على السیولة وعلى عمق السوق فیما بین البنوك. 

شھر فیفري وبحساب  البنوك قد قلصت بعنوان ن، فیبدو أ2019وفیما یتعلق بالربع األول من سنة 

٪ للعملیات ألجل، 57٪ مقابل 43تداولھا للسیولة لیوم واحد مع حصة قدرھا  من المعدالت، بشكل طفیف

٪ بین الحصتین المذكورتین. وتراجع ھذا التخفیف لمبادالت السیولة لیوم واحد 14أي بفارق متقاطع بـ 

م التطبیق الفعلي للترفیع في نسبة الفائدة الرئیسیة في موفى ثاإلعالن  قیاسا بتلك ألجل بصورة مفاجئة مع

شھر فیفري. وبالفعل، ارتفع معدل قائم العملیات تحت الطلب فیما بین البنوك خالل شھر مارس إلى 

 معامالت ألجل، أي المستویات المسجلة عادة على مدى كامل الفترة قید الدرس. ل٪ ل55٪ مقابل 45مستوى 

 
 (بمالیین الدنانیر)  فیما بین البنوكعملیات القائم  معدل تطور:  15-4بیاني عدد رسم 

 

 
 

 

ین في بم ویدل تطور معدل قائم العملیات فیما بین البنوك قیاسا بالحجم الجملي إلعادة التمویل، مثلما ھو

والتي ازدادت حدتھا خالل سنة الرسم البیاني أدناه، على الطابع المستمر لتبعیة البنوك تجاه البنك المركزي 

انخفاض نسبة معدل قائم العملیات فیما بین خالل  كما یتضح من 2019والربع األول من سنة  2018

٪ على التوالي 5٪ و6ي إلعادة التمویل، حیث تم تسجیل معدلین قدرھما لالبنوك قیاسا بمعدل الحجم الجم

 . )16-4لبیاني عدد ا(راجع الرسم ٪ 8اھز والذي ن 2017بشكل ملموس في سنة مقابل مستوى أعلى 
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 معدل قائم العملیات فیما بین البنوك تحت الطلب   معدل قائم العملیات فیما بین البنوك الجل  
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  والحجم الجملي إلعادة التمویل تطور معدل قائم العملیات فیما بین البنوك:  16-4رسم بیاني عدد 

 

 
 

 

(راجع ویظھر الرسم البیاني أدناه أن الجزء األھم من السوق یتعلق بأجلین وھما لیوم واحد وألسبوع واحد 

٪ في 61وھو ما یشیر إلى تركیز كبیر على اآلجال القصیرة وذلك بحوالي  )17-4لبیاني عدد االرسم 

 2017٪ في موفى سنتي 81٪ و69مقابل  2018٪ في نھایة سنة 64و 2019موفى الربع األول من سنة 

على التوالي. وبالنسبة للجزء المتبقي من اآلجال، فھنالك شبھ غیاب للمعامالت ما بین البنوك  2016و

 أشھر.  3اجع مستندة على المعامالت الحقیقیة بآجال تفوق وبالتالي لمر

 
 العملیات فیما بین البنوك حسب اآلجال (أرقام موفى الفترة)  ةھیكل:  17-4رسم بیاني عدد 

 
 

ضوء ھذه االستنتاجات بخصوص السوق فیما بین البنوك، أصدر البنك المركزي في نھایة سنة  وفي

 منشورا جدیدا یتعلق بتبادل السیولة في السوق ما بین البنوك بالدینار.  2018
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 إصالح السوق فیما بین البنوك  : 1-4عدد  مؤطر

 ثة محاور: خضع إطار قیادة السیاسة النقدیة إلصالح واسع النطاق یھم ثال
یتعلق الجانب األول الذي تمت تغطیتھ بإطار تنفیذ السیاسة النقدیة (راجع منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك  -

 ). 2017مارس  10المتعلق بتنفیذ السیاسة النقدیة من قبل البنك المركزي التونسي والمؤرخ في  2017لسنة  2عدد 
 2018لسنة  12یشمل الجانب الثاني السوق فیما بین البنوك (راجع منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  -

 ). 2018نوفمبر  28المتعلق بالسوق فیما بین البنوك بالدینار والمؤرخ في 
بسوق سندات الدین القابلة  یتعلق الجانب الثالث واألخیر الذي دخل مرحلة التفعیل الفني بعد إعداد مرحلة التشخیص -

 للتداول. 
صیغ تبادل السیولة، فإن اإلجراءات  ساسوبمقتضى إصدار المنشور المنظم للسوق فیما البنوك والذي راجع باأل

اللوجستیة والتشغیلیة المدرجة مؤخرا قد حسنت بشكل ملحوظ سیر عمل ھذه السوق وذلك من خالل تیسیر شروط 
بنوك من جھة واالستجابة لحاجیات البنك المركزي في مجال متابعة ومراقبة نسب الفائدة أفضل لتبادل السیول بین ال

 على المدى القصیر باعتبارھا األھداف التشغیلیة المرسومة للسیاسة النقدیة، من جھة أخرى. 
مستوجبات تثال قدر اإلمكان للمیتعین على كافة المتدخلین في السوق اال ،وعقب إصدار المنشور المذكور أعاله

المدرجة باإلصالح المعتمد وذلك بھدف إضفاء مزید من الشفافیة على السوق مع تأمین سالمة المعامالت المتبادلة ما 
لیمكنھا في نھایة المطاف من االمتثال  لةسوق أكثر عمقا وأكثر سیولبین البنوك وھو ما من شأنھ أن یجعل ھذه ا
 ء بالمنظومة التشغیلیة الحالیة إلى مستوى المعاییر الدولیة. ألفضل الممارسات الدولیة من خالل االرتقا

قد كّرس جمیع الممارسات التي تمكن من تعزیز اإلطار التشغیلي  2018لسنة  12أن المنشور عدد  ومن الواضح
 المذكورة من أجل إضفاء التحسینات الضروریة. وتتمثل أھم المتطلبات المدرجة لھذا الغرض فیما یلي : للسوق 
 وقیة التسعیرات التي تعرضھا البنوك ؛ ثتعزیز مو 
 تعمیم االلتزام بعرض التسعیرات لتشمل البنوك اإلسالمیة ؛  
 تحسین منظومة التبلیغ لدى البنوك (الشمولیة والدقة والتواتر) ؛ 
 إدراج منصات للتداول ؛  
 استحداث نسب مرجعیة جدیدة.  

الحقیقیة على اآلجال القصیرة للغایة (لیوم واحد وألسبوع واحد) كما وفعال وبالنظر إلى التركیز الشدید للمعامالت 
یتكون من مصدرین اثنین  كاملمتى نقدي نھو موضح في الجزء أعاله، تمكن البنك المركزي من استحداث منح

  للبیانات :
لمستمد من النسب ف بكونھا معدل نسبة الفائدة المرجحة لیوم واحد، انسبة الفائدة في السوق النقدیة التي تعرّ  

 المطبقة على المعامالت الحقیقیة لیوم واحد. 
 . 1مؤشر تونیبور المحتسب انطالقا من تسعیرات النسب المقدمة من قبل بنوك العینة المساھمة 

 ویتم احتساب البیانات المذكورة آنفا ونشرھا خالل كل یوم عمل لتكون بمثابة مرجع لكافة المتدخلین في السوق.
من استیعاب كافة التغییرات الحاصلة  2016لى مؤشر تونیبور، فقد تمكن منذ إطالقھ في شھر سبتمبر وبالنسبة إ

 وذلك على مستوى كل من نسبة الفائدة الرئیسیة ومجال نسب الفائدة.  
 

  )یتبع(

 

 

 
                                                           

تتكون عینة البنوك المساھمة في مؤشر تونیبور من البنوك األكثر نشاطا في السوق النقدیة بالدینار والتي تستجیب لشروط  1
مارس  10المؤرخ في  2017لسنة  2عدد من المنشور  2األھلیة لمقابالت عملیات السیاسة النقدیة، مثلما ینص علیھ الفصل 

 والمتعلق بتفعیل السیاسة النقدیة من قبل البنك المركزي التونسي.  2017
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  : 1-4عدد  مؤطرتابع 

 )لفائدة فیما بین البنوك (تونیبورادینامیكیة نسب  : 18-4عدد  يرسم بیان

 
أعاله، شھد مؤشر تونیبور حسب واستنادا للرسم البیاني  2019وبالربع األول من سنة  2018وإذا ما تقیدنا بسنة  

وعكس من جھة أخرى  2018من جھة، ارتفاعا متزامنا مع اتساع مجال نسب الفائدة المعلن عنھ في بدایة سنة  ،اآلجال
الشدیدة تجاه جمیع اإلشارات  حساسیتھرة. وفي الواقع، فإن ذلك یعكس تغیرات نسبة الفائدة المنجزة خالل الفترة األخی

 .)18-4(راجع الرسم البیاني عدد رى تجاه أي حدث قد یحصل في المستقبل حالتي أطلقھا البنك المركزي أو باأل
بشأن تطور نسب  شكل تام، حیث أنھ یتضمن توقعات البنوك المشاركةبویعد الھیكل حسب اآلجال متناسقا ویتم التقید بھ 

  الفائدة فیما بین البنوك وبشأن المنح المنتظرة على السیولة.
وقد تمكنت البنوك من تقدیم تسعیرات متباینة حسب اآلجال وذلك على الرغم من ندرة المعامالت فیما بین البنوك وھو 

 مة.من شأنھ تحسین الرؤیة تجاه السوق من خالل ربط كل أجل بنسبة فائدة قصیرة مالئ ما
ى نسبة الفائدة النقدیة، نل ھذا المؤشر المرجعي الجدید "تونیبور"، الموضوع تحت إشراف البنك المركزي، منحویكمّ 

المتدخلین في السوق، من خالل تمكینھم من فھم  لكافة الذي سیكون بمثابة نقطة ارتكاز لتوقعات نسبة الفائدة القصیرة
 أفضل للمسار المستقبلي لنسب الفائدة. 

 إلى النسب البنكیة النقدیة  ةالسیاس تتطور نسب الفائدة وانتقال قرارا 4-2-2

. وبالفعل وعلى الرغم 2017تشدید السیاسة النقدیة الذي تم الشروع فیھ منذ سنة  2018تواصل في سنة 

 من الترفیع في نسبة الفائدة الرئیسیة وتحدید سقف للعملیات الرئیسیة إلعادة التمویل في مستوى 

ملیون دینار، ظلت العوامل الكامنة وراء التضخم نشیطة للغایة. وفي جانب آخر، أدى التحكم في  7.000

 رسوماالستھالك وال عالیم(األداء على القیمة المضافة وم ةبیعجز المیزانیة إلى ارتفاع نسب الضر

مستوى لھ على مدى  ما جعل التضخم یبلغ أعلىمالجمركیة) وھو ما أثقل جدیا األسعار عند االستھالك 

 أكثر من عقدین من الزمن. 

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 ٪بـ 

 شھر 1تونیبور  نسبة الفائدة األساسیة أسبوع 1تونیبور  نطاق نسبة الفائدة األساسیة
 أشھر 9تونیبور  أشھر 6تونیبور  أشھر 3تونیبور  أشھر 2تونیبور 

 أسابیع 2تونیبور  شھرا 12تونیبور 
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وأمام ھذا الوضع، قرر البنك المركزي اتخاذ جملة من القرارات ستمكنھ من التصدي للمخاطر التضخمیة 

في األفق والمكتسیة لطابع ھیكلي بشكل متزاید. وكخطوة أولى، تقرر الترفیع في النسبة الدنیا  حالتي تلو

 ٪ وتوسیع مجال نسب الفائدة إلى 5ابات الخاصة لالدخار إلى مستوى ة على الحسوظفللتأجیر الم

نقطة أساسیة مع الحفاظ على السقف األقصى المضبوط للعملیات الرئیسیة إلعادة التمویل. ومن خالل  200

 آفاق المتالئم معالسیاسة النقدیة  لتوّجھھذه التدابیر، أرسل البنك المركزي إشارة واضحة بشأن تقییمھ 

. ك في نسبة الفائدة الرئیسیةیعلى المدى القصیر والمتوسط، وھي إشارة مبكرة بحدوث ترفیع وش ضخمالت

نقطة أساسیة) في  100نقطة أساسیة) وعقبھ ترفیع ثان (+ 75(+ 2018تجسد ذلك في شھر مارس وقد 

 ٪. 6,75مما جعل نسبة الفائدة الرئیسیة ترتفع إلى مستوى  2018شھر جوان 

في رار المالي، قالتي تندرج في اآلن ذاتھ في مجالي السیاسة النقدیة واالست 1مة اإلجراءاتحز ساعدتوقد 

الحفاظ على نسبة الفائدة في السوق النقدیة في مستوى أعلى من نسبة الفائدة الرئیسیة. وارتفع معدل نسبة 

ثم  2018شھر مارس ٪ في 6,04إلى  2017٪ في نھایة سنة 5,23الفائدة الشھریة في السوق النقدیة من 

(راجع  2018٪ خالل النصف الثاني من سنة 7,25٪ في شھر جوان، قبل أن یستقر في محیط 6,72إلى 

 . )19-4الرسم البیاني عدد 

 
 تطور أھم عملیات السیاسة النقدیة ونسب الفائدة :  19-4رسم بیاني عدد 
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 ٪بـ 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة مجال تغیر نسبة الفائدة
 )المحوراألیسر(الحجم اإلجمالي إلعادة التمویل  نسبة الفائدة المدیرة

 )المحوراألیسر(طلبات العروض 

 2019مارس  31 :آخر البیانات 
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السیولة واحتداد سلوك  شحّ المتزامن مع ومتزاید للسیاسة النقدیة الما انتقل التوجھ التقییدي  وسرعان

 المزایدة، إلى شروط البنوك. 

تأجیر العقود الجدیدة للودائع المبرمة من قبل البنوك سواء مع األفراد أو مع الشركات الخاصة  بلغوبالفعل، 

ع معدل نسبة الفائدة الشھریة في مستویات غیر مسبوقة. فبالنسبة لألفراد، أدى ارتفا 2018منذ بدایة سنة 

تفوق ھذا المقدار في النسب المطبقة  إلى زیادة 1نقطة أساسیة على مدى سنة كاملة 202السوق النقدیة بـ 

نقطة أساسیة على التوالي  231نقطة و 253اإلیداعات ألجل ألقل أو أكثر من عام واحد، أي بـ  على 

 شركات الخاصة بنفس اآلجال لعت النسب الدائنة ل. كما ارتف)20-4(راجع الرسم البیاني عدد 

 . )21-4(راجع الرسم البیاني عدد نقطة أساسیة على التوالي  255نقطة و 242بـ 
 

تطور معدل نسبة الفائدة الشھریة في :  20-4رسم بیاني عدد 
السوق النقدیة والنسب المطبقة على العقود الجدیدة إلیداعات 

 (معدالت ربع سنویة) األفراد

تطور معدل نسبة الفائدة الشھریة في :  21-4رسم بیاني عدد 
السوق النقدیة والنسب المطبقة على العقود الجدیدة إلیداعات 

 (معدالت ربع سنویة) الشركات الخاصة

 

تظھر ھذه الدینامیكیة التصاعدیة لنسب الفائدة على الرغم من استقرار معدل نسبة الفائدة الشھریة في 

، التسابق الشدید لبعض البنوك المحلیة قصد تعبئة موارد 2018السوق النقدیة طوال النصف الثاني من سنة 

یولة المصرفیة الذي أصبح تعكس المزایدة المتواصلة على اإلیداعات ألجل إشكال السكذلك، مستقرة. 

إلخ).  العجز المزدوج والدین(ھیكلیا بشكل متزاید والناتج أساسا عن تدھور المؤشرات االقتصادیة الكلیة 

                                                           
 . 2018والربع األخیر من سنة  2017ربع األخیر من سنة لما بین ا 1

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2015201620172018
یة
ئو
لما
ة ا
سب
الن
ب

 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة
 أقل من سنة
 أكثر من سنة

2018الثالثي الرابع : آخر البیانات   

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2015201620172018

یة
ئو
لما
ة ا
سب
الن
ب

 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة
 أقل من سنة
 أكثر من سنة

2018الثالثي الرابع : آخر البیانات   



 النقد والقرض والسیاسة النقدیة

119  2018 السنوي التقریر
 

صبح ملحوظا بعد إدراج أكما یعكس ھذا السلوك تباینا واسعا في المشھد المصرفي التونسي والذي 

 اإلجراءات االحترازیة.

الجدیدة، المبرمة سواء مع األفراد أو مع الشركات  القروض بقة على عقودأما بخصوص نسب الفائدة المط

الخاصة، فقد تأثرت لكافة األصناف مجتمعة بتصاعد تكالیف الموارد وخاصة معدل نسبة الفائدة الشھریة 

أغلب النسب البنكیة المدینة. وقد ساعد ذلك في تأمین  الحتسابفي السوق النقدیة وھو المرجع الرئیسي 

 لسیاسة النقدیة.لالتقییدیة  لتأثیراتل ، في أغلب األحیانتقال سریع وشبھ كاملان
 

 
تطور معدل نسبة الفائدة الشھریة في :  22-4رسم بیاني عدد 

السوق النقدیة والنسب المطبقة على العقود الجدیدة لقروض 
 (معدالت ربع سنویة) األفراد

الفائدة الشھریة في تطور معدل نسبة :  23-4رسم بیاني عدد 
السوق النقدیة والنسب المطبقة على العقود الجدیدة لقروض 

 (معدالت ربع سنویة) الشركات الخاصة

 
االرتفاع وإن بنسق أقل  )22-4(راجع الرسم البیاني عدد من ناحیة األفراد، واصلت النسب المدینة 

وضوحا من النسب الدائنة. وعلى مدى سنة، ارتفعت ھاتان النسبتان بنسق أدنى من معدل نسبة الفائدة 

زیادة قدرھا  2018نقطة مائویة) حیث سجلتا في الربع األخیر من سنة  202الشھریة في السوق النقدیة (

 نقطة أساسیة لآلجال المتراوحة بین  188نوات ونقطة أساسیة بالنسبة لآلجال التي تقل عن ثالث س 166

یة الضعیفة نسبیا س. ویمكن تفسیر الحساسنوات 7نقطة بالنسبة لآلجال التي تفوق  139وبـ  سنوات 7و 3

جزء ھام منھا  الممنوحة فيلھذا الصنف األخیر من القروض بواقع أنھ یتكون باألساس من قروض السكن 

 بنسبة فائدة قارة.

 (راجع الرسم البیاني النسب المطبقة على القروض الجدیدة الممنوحة للشركات الخاصة  كما ارتفعت

نقاط مائویة للقروض ذات  204نقطة أساسیة للقروض ذات أجل یقل عن سنة واحدة و 139بـ  )23-4عدد 

 نقطة أساسیة للقروض ذات أجل یتراوح بین  223أجل یتراوح بین سنة واحدة وثالث سنوات و

سنوات. وبالنسبة لھذا الصنف األخیر، یعود  7نقطة أساسیة للقروض التي یفوق أجلھا  145سنوات و 7و 3
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االنتقال الجزئي من جھة إلى غیاب مؤشر مرجعي ومن جھة أخرى، إلى القدرة التفاوضیة للشركات 

 الخاصة بالمقارنة مع األفراد.

النسب البنكیة المدینة (من حیث اآلجال ومدى وى تسمویمكن لھذه التوجھات التصاعدیة المعممة على 

االنتقال)، المطبقة سواء على األفراد أو الشركات الخاصة، أن تسلط الضوء على مدى نجاعة التدابیر 

قدرة التداین لدى األعوان االقتصادیین وھو  الحد منالتقییدیة المتخذة من قبل البنك المركزي والھادفة إلى 

 ر العوامل األخرى، التأثیر على الطلب والتصدي لالنزالقات التضخمیة. ما من شأنھ، دون اعتبا

فإن تشدید  فائدة الشھریة في السوق النقدیة)،بمعدل نسبة الوفیما یتعلق بفوارق نسب الفائدة البنكیة (قیاسا 

واستمرار وضعیة شح السیولة والنسق  شروط التمویل في السوق النقدیة (من حیث السعر والحجم)

الضعیف لتعبئة موارد جدیدة، قد تكون ساھمت في تأجیج الضغوط المسلطة على معدل نسبة الفائدة 

 الشھریة في السوق النقدیة لتؤثر بالتالي على خصوم موازنات البنوك من حیث تكالیف الموارد الخارجیة.

بشكل متزاید مما و بصفة ملحوظة تأثر تطور الفوارق بالسیاسة النقدیة النشیطةفقد وبخصوص القروض، 

أدى إلى ارتفاع معدل نسبة الفائدة الشھریة في السوق النقدیة وتباطؤ الطلب على القروض، وكذلك 

تحدید تعریفات البنوك (التي تأخذ بعین االعتبار  تعیق والتي 1القانونیة لنسب الفائدة المشطةباألسقف 

امش الوساطة مما دفع البنوك إلى التوجھ تصاعد تكالیف الموارد). وقد أدت ھذه الوضعیة إلى تقلص ھو

 نحو موارد أخرى (عموالت محصلة وغیرھا) لتعویض ھذه المكاسب الفائتة. 
 

تطور فوارق النسب المطبقة على العقود :  24-4رسم بیاني عدد 
 (معدالت ربع سنویة) الجدیدة للقروض الممنوحة لألفراد

المطبقة على العقود  تطور فوارق النسب:  25-4رسم بیاني عدد 
(معدالت ربع سنویة) الجدیدة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة

 
                                                           

لسنة  56والمتعلق بنسب الفائدة المشطة كما تم تنقیحھ بالقانون عدد  1999 جویلیة 15المؤرخ في  1999لسنة  64وفقا للقانون عدد  1
"یعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلیة جملیة تتجاوز عند إسناد  2008أوت  4المؤرخ في  2008

سیة األخیرة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بالنسبة للعملیات من القرض بأكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة خالل السدا
 نفس النوع". 
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 لكافة )24-4(راجع الرسم البیاني عدد وبالنسبة لألفراد، فقد واصلت مستویات الفوارق المتعلقة بھم 

. وفیما یتعلق بمستویات الفوارق للشركات 2017منذ موفى سنة  األصناف مجتمعة، تراجعھا المسجل

 . فقد عرفت تقلصا ال یزال متسما بتقلب حاد. )25-4(راجع الرسم البیاني عدد الخاصة 

بشكل  ألصول والخصوماومن شأن ھذا السیاق التقییدي بشكل متزاید أن یحث البنوك على تدعیم إدارة 

 . أكثر صرامة

  1دیة والتضخمالسیاسة النق .4-3
 تطور التضخم  4-3-1

عرف التضخم، المحتسب من خالل نسبة النمو السنویة لمؤشر األسعار عند االستھالك، خالل السنوات 

تغییرا جذریا على مستوى دینامیكیتھ وھو ما أدى إلى اضطراب  2016األخیرة وخاصة منذ بدایة سنة 

 ة على منحى تصاعدي مرتبط بتعاقب صدماتدورتھ وإلى الحفاظ على مدى الثالث سنوات األخیر

 العرض.

كسنة  2010ارتفع مؤشر األسعار عند االستھالك المحتسب باعتبار سنة  الشھریةوبحساب المعدالت 

. ونتیجة لذلك، 2016٪ فقط في سنة 0,3و 2017٪ في سنة 0,5مقابل  2018٪ في سنة 0,6أساس بنسبة 

مقابل  2018٪ في شھر جوان 7,8لیبلغ مستوى قیاسیا قدره  2018عرف التضخم ازدیادا منذ شھر جانفي 

 . 2017٪ فقط في شھر جوان 4,8و 2017٪ في شھر دیسمبر 6,4

العرض. وقد دفع  صدماتالتضخم كافة القطاعات حیث نتج باألساس عن العدید من  ازدیادوقد شمل 

، أي 2017٪ في سنة 5,3مقابل  2018٪ في سنة 7,5بالتضخم نحو مستوى جدید لیبلغ  دماتصتعاقب لل

أساسا  الصدمات. وتتعلق أھم )26-4(راجع الرسم البیاني عدد بزیادة بأكثر من نقطتین مائویتین 

ات عدد من المعالیم واألداءوالتي نصت على الترفیع في  2018باإلجراءات التي أقرھا قانون المالیة لسنة 

(األداء على القیمة المضافة ومعالیم االستھالك والرسوم الجمركیة)، حیث أنھا تزامنت مع التعدیالت على 

أسعار بعض المواد المؤطرة وخاصة أسعار المحروقات التي تم الترفیع فیھا في أربع مناسبات مستوى 

على الضغوط المسلطة  نارللدی بشكل أكبروالملحوظ . وفي جانب آخر، أبقى االنخفاض 2018خالل سنة 

ص على مستوى أسعار اخصدمة ذات طابع . وعالوة على ذلك، تم تسجیل السنةعلى األسعار خالل بقیة 

المواد الطازجة (وخاصة االرتفاع السریع ألسعار البیض والدواجن واللحوم) خالل شھر أكتوبر نتیجة 

 اورة. جاالتجار غیر المشروع مع البلدان المبرمج لبعض المنتوجات ونشاط للتصدیر غیر المباألساس 

 

                                                           
إن معطیات ھذا الجزء المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي ومؤشر األسعار عند االستھالك ومؤشر أسعار البیع الصناعیة  1

 حصاء).لإلد الوطني معھالسنة أساس (راجع ك 2010ومؤشر األسعار عند التورید، مقدمة باعتبار سنة 
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التطور الشھري للتضخم الجملي بحساب :  26-4رسم بیاني عدد 

   التغیر الشھري وباالنزالق السنوي
المواد الحرة والمؤطرة تضخم تطور :  27-4رسم بیاني عدد 

 بحساب االنزالق السنوي

التونسي المركزي البنك أعدھا وحسابات لإلحصاء الوطني المعھد:  المصادر

 

والمواد الغذائیة.  معملیةالبالخصوص على مستوى أسعار كل من المواد  ملموسا تسارع األسعار وقد كان

 معتدال بالمقارنة مع القطاعات األخرى. ظلّ من جانبھ بنسق أكثر تدعما لكنھ  وارتفع تضخم الخدمات

 
 (بـ ٪)            تطور التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد :  4-4عدد  جدول

 األوزان  المسمى
 2018 2017 2016 بـ ٪

 السنة *4ث *3ث *2ث *1ث
 7,5 7,5 7,4 7,8 7,2 5,3 3,7 100,0 المؤشر العام 

         حسب مجموعات المواد
 7,5 6,1 7,0 8,9 8,1 5,6 2,6 28,1 مواد غذائیة  -

 8,3 6,1 7,5 10,9 8,8 5,5 2,5 13,9 غذائیة طازجة  مواد *
 6,7 6,2 6,5 6,7 7,3 5,6 2,8 14,2 مواد غذائیة محولة *

 9,4 9,8 9,2 9,6 9,0 5,9 3,6 36,6 معملیةمواد  -   
 5,3 6,0 5,8 4,8 4,5 4,5 4,9 35,3 خدمات  -

         حسب نظام تحدید األسعار
 8,3 8,2 8,3 8,6 8,0 6,1 4,6 73,7 أسعار حرة  -
 4,7 4,8 4,5 4,9 4,5 2,7 1,0 26,3 أسعار مؤطرة  -

 6,6 9,1 7,2 5,8 4,3 2,7 -1,0 6,6 منھا : الطاقة 
 التونسيالمصادر : المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزي                            * التغیرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي

 

 

ن التسارع المسجل، ألسعار المواد الحرة ع، نتجت عودة الضغوط التضخمیة وحسب نظام تحدید األسعار

مما دفع بالتضخم نحو االرتفاع حیث سجل تصاعدا ملحوظا لینتقل على  على السواء أو المواد المؤطرة

 النسب. وتم تسجیل 2018٪ في سنة 4,7٪ و8,3إلى  2017٪ في المعدل في سنة 2,7٪ و6,1التوالي من 

. وفیما )27-4(راجع الرسم البیاني عدد األھم من ھذا التسارع خالل الربع األول من السنة المذكورة 

المواد المؤطرة، فقد تأثرت بالوقع المباشر وغیر المباشر للمراجعات نحو االرتفاع في عدید  یتعلق بأسعار

الحرة أساسا ٪). ومن جانبھا، اتسمت أسعار المواد 2,5٪ مقابل +11,5المناسبات ألسعار المحروقات (+
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٪ 10الحرة (+ ةالمعملی٪) وأسعار المواد 5,5٪ مقابل +8,3بتسارع أسعار المواد الغذائیة الطازجة (+

 ٪). 6,7مقابل +

العرض المذكورة آنفا حیث سجل  من صدماتبشدة  المعملیةتضخم المواد تأثر  ،اإلنتاجوحسب قطاع 

 ھذا ). ویعزى2017٪ في سنة 5,9مقابل + 2018٪ في سنة 9,4(+ 2018تسارعا ملحوظا في سنة 

٪ مقابل 14,6البناء وصیانة المساكن (+تدعم تضخم كل من مواد لتطور باألساس إلى األثر المتظافر ال

٪ 6+٪ مقابل 10,4ة األخرى (+ملی٪) والمواد المع2,2٪ مقابل +8,6٪) والتجھیزات المنزلیة (+5,9+

٪ مقابل 7,4+(تضخم المالبس واألحذیة رغم انفراجھ النسبي  ما یزال). وفي جانب آخر، 2017في سنة 

 . )28-4دد (راجع الرسم البیاني ع٪) في مستوى مرتفع 8+

٪ تم تسجیلھا في 5,6ة قدرھا مقابل نسب 2018٪ في المعدل في سنة 7,5لیبلغ تضخم المواد الغذائیة كما ارتفع 

باألساس عن االضطرابات التي أثرت على مسالك التوزیع وعن  منحى التصاعدي. وقد نتج ھذا الةالسابق السنة

ارتفاع تكالیف المدخالت الموردة فضال عن عدم كفایة العرض بالنسبة لبعض المواد الطازجة تبعا للمستوى 

. ونتیجة لذلك، عرف تضخم المواد الطازجة 2018لألمطار المسجل خالل النصف األول من سنة  الضعیف

 ت نسبالبیض والدواجن واللحوم التي بلغ٪) حیث شمل باألساس أسعار 5,5٪ مقابل +8,3+ارتفاعا ملحوظا (

 2017٪ في سنة 1,7٪ و4,8٪ و6,1مقابل  2018٪ على التوالي في سنة 11,3٪ و15,3٪ و18,3 ھاتضخم

ق أكثر . وفي جانب مواز، واصل تضخم المواد الغذائیة المحولة االرتفاع بنس)29-4(راجع الرسم البیاني عدد 

 ٪ في العام السابق. 5,6مقابل  2018٪ في المعدل في سنة 6,7 بمقدارتدعما 
 

 
أسعار المواد  لتضخمالشھري تطور ال: 28-4رسم بیاني عدد 

 المعملیة
المواد أسعار  لتضخمالشھري  تطورال:  29-4رسم بیاني عدد 
 الغذائیة الطازجة 

وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسيالمصادر : المعھد الوطني لإلحصاء 
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إلى  2017٪ في سنة 4,5بدوره ارتفاعا بحساب المعدالت السنویة حیث ازداد من  الخدمات ضخمت عرفو

بالخصوص خالل النصف الثاني من السنة  ملموسا ارتفاع تضخم الخدمات وكان. 2018٪ في سنة 5,3

٪ 4,8٪) وخاصة تعریفات النقل (+2,3٪ مقابل +2,8لیشمل في اآلن ذاتھ تضخم التعریفات العمومیة (+

٪) السیما 5,5٪ مقابل +8الخدمات األخرى (+كذلك ٪) التي تلت ارتفاع أسعار المحروقات و1,2مقابل +

٪) والخدمات المرتبطة 4٪ مقابل +11,1امة في الفنادق (+٪) واإلق1,8٪ مقابل +7,3خدمات التأمین (+

٪) فضال عن تضخم خدمات 4,2٪ مقابل +6,6٪) ودروس التكوین (+7٪ مقابل +10بالمطاعم (+

  ٪).  5,1٪ مقابل +6,4الصحة (+

 
 )حساب النقاط المائویة(بـ                        المساھمة في التضخم :  5-4عدد  جدول

 األوزان المسمى
 2017 2016 بـ ٪

2018 

 السنة *4ث *3ث *2ث *1ث

 7,5 7,5 7,4 7,8 7,2 5,3 3,7 100,0 المؤشر العام

         حسب مجموعات المواد

 2,2 1,9 2,1 2,7 2,4 1,6 0,8 28,1 مواد غذائیة -

 1,3 1,0 1,2 1,7 1,4 0,8 0,4 13,9 مواد غذائیة طازجة •

 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,4 14,2 مواد غذائیة محولة •

 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3 2,2 1,3 36,6 معملیةمواد  -

 1,8 2,0 1,9 1,6 1,5 1,5 1,6 35,3 خدمات -

         حسب نظام تحدید األسعار

 6,4 6,4 6,4 6,7 6,2 4,7 3,5 73,7 أسعار حرة -

 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,6 0,2 26,3 أسعار مؤطرة -

 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,1 6,6 الطاقة منھا :
 المصادر : المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسي                           * التغیرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي

 

 

ارتفعت حصة المواد المؤطرة )، 32-4(راجع الرسم البیاني عدد  وبحساب المساھمة في التضخم الجملي

٪ قبل سنة وذلك على حساب حصة أسعار المواد الحرة 11,8٪ مقابل 14,3لتستأثر بـ  2018في سنة 

وأھمیة ألسعار المحروقات. وحسب  ا٪)، نتیجة باألساس للتعدیالت األكثر تواتر88,2٪ مقابل 85,7(

ارتفعت مساھمة إذ بتطورات متباینة.  2018في التضخم الجملي في سنة ، اتسمت المساھمة اإلنتاجقطاع 

٪ 3,3ازدیاد مساھمة مواد البناء وصیانة المساكن (+ب مدعومة٪) 40,5٪ مقابل +46,3ة (+ملیالمواد المع

٪ مقابل 23,7٪) وذلك على حساب مساھمة الخدمات التي عرفت تباطؤا ملحوظا (+1,9مقابل +

  ٪). 30,8٪ مقابل +30الغذائیة، فقد عرفت شبھ استقرار (+٪). أما بالنسبة لمساھمة تضخم المواد 28,7+
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التطور الشھري للتضخم (باحتساب األثر :  31-4رسم بیاني عدد  التطور الشھري لألثر القاعدي: 30-4رسم بیاني عدد 

 القاعدي ودون احتسابھ)

 

التونسيالمصادر : المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزي 

 

وعدد  30-4(راجع الرسمین البیانیین عدد ، تأثر التضخم إلى حد كبیر باآلثار القاعدیة 2018وخالل سنة 

تمت مالحظتھا  إذمالئمة (تنازلیة) على مدى كامل السنة  الشھریة كانت اآلثار القاعدیة حیث. )4-31

 وأكتوبر ونوفمبر لتدفع بالتضخم نحو االنخفاض  ةیأكثر خالل أشھر أفریل وجویل ملموسبشكل 

نقطة مائویة على مدى كامل  1,5-نقطة مائویة. وعلى ھذا األساس، بلغ األثر القاعدي المتراكم  0,3بـ 

٪ 9مستوى  2018السنة. ودون اعتبار األثر القاعدي، كان من المحتمل أن یبلغ التضخم في موفى سنة 

 ٪ المسجلة.7,5عوضا عن نسبة 
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التطور الشھري للمساھمات في : 32-4رسم بیاني عدد 

 التضخم (بحساب االنزالق السنوي)
تطور التضخم األساسي (بحساب المعدالت :  33-4رسم بیاني عدد 

 السنویة)

 
المصادر : المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسي

 

مؤشر األسعار "بدون ل االنزالق السنويالمحتسب من خالل  األساسيللتضخم وواصل المقیاس الرئیسي 

مقابل  2018٪ في سنة 8,3اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد المؤطرة" مساره التصاعدي لیبلغ 

الحرة والمواد الغذائیة الحرة المحولة.  المعملیةوھو ما یعكس تسارع تضخم المواد  2017٪ في سنة 6,3

ذلك، عرف التضخم "دون اعتبار المواد الغذائیة والطاقة" الذي یعد مقیاسا آخر للتضخم وعلى غرار 

من قبل البنوك المركزي في جمیع أنحاء العالم، نفس المسار التصاعدي لیرتفع الذي یتم اعتماده األساسي و

 . )33-4(راجع الرسم البیاني  2018٪ في سنة 7,5إلى  2017٪ في سنة 5,5من 

 دات التضخم محد 4-3-2 

طلب داخلي فاتر وتطور معتدل  بالعالقة مععلى الرغم من غیاب ضغوط مسلطة على عوامل اإلنتاج 

٪ في المعدل 7,5بـ  زدادحیث ا 2018بنسق متدعم في سنة التضخم  ارتفعألسعار في البلدان الشریكة، ل

لتضخم مدفوعا في اآلن نفسھ من مكونتھ المتقلبة وخاصة المواد ا ارتفاع كان٪ قبل سنة. و5,3مقابل 

حساسة للغایة تجاه اضطرابات مسالك التوزیع  التي تبقى٪) 5,5٪ مقابل +8,3الغذائیة الطازجة (+

٪ مقابل 9,4(+ المعملیةومستوى ھطول األمطار خالل السنة وكذلك من مكونتھ األساسیة، السیما المواد 

 صدمات٪)، حیث أنھا تحملت تأثیر العدید من 5,6٪ مقابل +6,7غذائیة المحولة (+٪) والمواد ال5,9+

في مستویات  ما یزالالعرض. كما أن التضخم األساسي وھو مقیاس یولي لھ البنك المركزي أھمیة كبرى، 
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ار الدین لتراجع قیمةود في جزء ھام منھا إلى التأثیرات المتظافرة تعمرتفعة ومثیرة لالنشغال والتي 

لبعض المعالیم واألداءات (األداء على القیمة  2018والتعدیل نحو االرتفاع في إطار قانون المالیة لسنة 

والرسوم الجمركیة ومعالیم االستھالك)، وكذلك إلى الترفیعات األكثر تواترا وأھمیة ألسعار  المضافة

  المحروقات خالل الفترة قید الدرس.

٪ 2,5ـ نموا ب حیث سجل 2018خالل سنة  النشاط االقتصادي تدعم، 2010وبحساب األسعار القارة لسنة 

٪ 4,5٪ مقابل +3,3بالسیر الجید للخدمات المسوقة (+ھذا التطور  اتسمقد و .2017٪ في سنة 1,8مقابل 

٪ مقابل 3,6٪) والنقل (+8,3٪ مقابل +8,9النزل والمطاعم (+ بالنسبة لفروع ) وخاصة2017في سنة 

. كما استفاد النمو من 2018األبرز لسنة  ثمع انتعاشة القطاع السیاحي التي مثلت الحد بالتوازي ٪)7,1+

٪) الذي كان مدعوما بموسم الزیتون االستثنائي. وبالنسبة 2٪ مقابل +9,8لقطاع الفالحي (+لاألداء الجید 

٪ مقابل 0,6+الفروع المعملیة ( مجملللقطاع الصناعي، كانت المساھمة في النمو موجبة بشكل طفیف ل

 ٪). 4-٪ مقابل 1,1-للصناعات غیر المعملیة ( بالنسبة٪) وسالبة 0,3+

وفي ضوء ھذه التطورات، فإن الفجوة بین إجمالي الناتج المحلي ومستواه الكامن المقدر قد تكون تقلصت 

 ت. ومع ذلك وحتى إن كان)35-4و 34-4انیین عدد ی(راجع الرسمین الب 2018بشكل مؤكد خالل سنة 

تدریجیا دون تسلیط  ھایتم استیعابھذه األخیرة فإن  ،طاقات اإلنتاج الزائدة ال تزال قائمة صلب االقتصاد

ضغوط معممة على طاقات اإلنتاج وبالتالي على المستوى العام لألسعار وھو ما یستبعد كل ضغط 

 تضخمي متأت من الطلب. 
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المحلي بالمقارنة مع تطور إجمالي الناتج : 34-4رسم بیاني عدد 

 )*بیانات ربع سنویة مجّمعةمساره (
 تطور فجوة اإلنتاج (بیانات سنویة بـ ٪):  35-4رسم بیاني عدد 

المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزيدر : االمص

مع   "برسكوت-ھودریك"، حیث یستند األسلوب األول على مرشح من نوع اب فجوة اإلنتاج من خالل أسلوبینتقدیر طاقات اإلنتاج المستخدمة الحتستم * 

 " المدمج في نموذج التوقع على المدى المتوسط للبنك المركزي التونسي.كالمانتصحیح اآلثار الجانبیة في حین أن األسلوب الثاني یعتمد على مرشح "

 

 

بنسق مماثل لما تم تسجیلھ في العام السابق، ارتفاعا  2018في سنة ، األجور تكلفة شھدتجانبھا،  منو

ألجور واصلت ا. وبالفعل، )37-4و 36-4(راجع الرسمین البیانیین عدد سواء في القطاع العام أو الخاص 

٪ وذلك للسنة الثالثة تباعا حیث ساھمت في ارتفاع تكلفة اإلنتاج وبالتالي في األسعار 6,5االزدیاد بنحو 

 ة على األسعار. طأبقت ھذه الترفیعات على الضغوط المسلبذلك، و .عند االستھالك
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الثالثي لألجور في القطاع تطور ال:  36-4رسم بیاني عدد 

  1 الخاص غیر الفالحي
التطور السنوي للتضخم والمرتبات واألجور :  37-4رسم بیاني عدد 

 في الوظیفة العمومیة

 البنك المركزي ھاالمعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدّ المصادر :                       لإلحصاء وزارة المالیة والمعھد الوطنيالمصدر : 

 

وھو ما  2018ة في سنة بفوارق موج تسجیل أو حتى ھاتھ الفجوة غلقتم  فقد ،للفجوة النقدیةأما بالنسبة 

  38-4یانیین عدد ب(راجع الرسمین ال یدل على مخاطر متزایدة للضغوط التضخمیة ذات مصدر نقدي

٪ في المعدل مقابل 10,1بین سنة وأخرى بنسق ) 3المكونة النقدیة (نفي الواقع، تطورت . و)39-4و

٪) والتي استفاد 10,8+٪ مقابل 11,3، حیث اتسمت بتسارع القروض لالقتصاد (+2017٪ في سنة 8,8

وإن  مرتفعافظ على نسق نمو فقد حقات على الدولة، منھا المھنیون باألساس. أما بالنسبة لصافي المستح

 ٪). 16,2٪ مقابل +14,8(+ 2017سنة  من بدرجة أقل

  

                                                           
 بما في ذلك االئتمان الضریبي.  1
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بین كل من التضخم والفجوة تطور : 38-4رسم بیاني عدد 
 ) وإجمالي الناتج المحلي 3المكونة النقدیة (ن

 فجوات األرصدة النقدیةتطور :  39-4رسم بیاني عدد 

 المصدر : البنك المركزي التونسي                                                المعھد الوطني لإلحصاء والبنك المركزي التونسي در: االمص
 

، 2018في سنة  ٪)10,1) (+3للكتلة النقدیة (ن ھ على الرغم من التسارع الطفیف ھذا ویجدر التذكیر أن

جمالي الناتج ٪ بالنسبة إل9,6النشاط االقتصادي (+ تطور فإن تطور ھذه األخیرة یظل متناسقا نسبیا مع

 . المحلي اإلسمي)

ألسعار البیع الصناعیة السابق بویعكس تسارع التضخم بشكل جزئي التطور األكثر تدعما مما كان علیھ 

انیین ی(راجع الرسمین الب٪ قبل سنة 4,6٪ مقابل 7,9ارتفاعا ملحوظا قدره  2018التي سجلت في سنة 

٪ مقابل 8,9لصناعات المعملیة (+لوالذي نتج عن تسارع مؤشر أسعار البیع  )41-4و 40-4عدد 

٪) والصناعات المیكانیكیة 2,6٪ مقابل +7,1+مؤشرات مواد البناء والخزف والبلور ( ٪)، السیما4,2+

٪) وتلك المتعلقة 0,9-٪ مقابل 15٪) والصناعات الكیمیائیة (+6,9٪ مقابل +9,1والكھربائیة (+

. وسجل مؤشر أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعي دون اعتبار ٪)6,7٪ مقابل +7,1الغذائیة (+بالصناعات 

كونة التي لھا أكبر تأثیر على األسعار عند االستھالك، نفس المسار المناجم والصناعات الكیمیائیة، وھي الم

) وھو ما یعكس 2017٪ في سنة 5,7٪ مقابل +6,9حیث عرف بدوره تسارعا ولكن بدرجة أقل (+

 الضغوط الكامنة المسلطة على التضخم. 
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تطور مؤشر أسعار البیع عند اإلنتاج :  40-4رسم بیاني عدد 

  الصناعي
تطور أھم مكونات مؤشر أسعار البیع عند :  41-4رسم بیاني عدد 
 اإلنتاج الصناعي

البنك المركزي التونسي ات أعدھادر: المعھد الوطني لإلحصاء وحساباالمص

 
 

 
 بـ ٪)التغیرات  (                                                                  تطور مؤشر أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعي  : 6-4عدد  جدول

 2018 2017 2016 الوزن بـ ٪ المسمى
 7,9 4,6 1,4 100 العام المؤشر

 8,9 4,2 1,2 84,8 المعملیة الصناعات

 7,1 6,7 1,6 18,6 الصناعات الغذائیة -

 7,1 2,6 3,2 5,1 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 9,1 6,9 0,9 25,9 الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة -

 15,0 -0,9 -0,8 14,2 الصناعات الكیمیائیة  -

 5,2 2,8 2,6 14,8 والمالبس واألحذیةصناعات النسیج  -

 9,5 3,6 1,1 6,2 أخرىصناعات  -

 -0,3 -0,7 -0,1 1,5 المناجم 

 3,6 7,5 2,8 13,7 الطاقة

 8,1 9,9 5,9 7,8 استخراج المحروقات -

 13,9 -1,8 1,8 1,4 تكریر النفط -

 9,1 3,1 0,0 4,0 إنتاج وتوزیع الكھرباء -

 0,0 7,9 12,5 0,4 تجمیع ومعالجة وتوزیع المیاه -
 وحسابات أعّدھا البنك المركزي التونسيالمعھد الوطني لإلحصاء در : االمص                          

 

 

٪ 18,4حیث أنھا ازدادت بـ  2018اتسمت بارتفاع مطرد في سنة ، فقد عند التورید األسعاربوفیما یتعلق 

٪ قبل سنة. وقد نتج ھذا التطور عن االرتفاع شبھ المعمم لألسعار وخاصة أسعار المناجم 16,5مقابل 

وصناعة النسیج  2017٪ في سنة 12٪ مقابل 26,6والفسفاط ومشتقاتھ التي سجلت زیادة ملحوظة قدرھا 
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٪ مقابل 18,3٪) والصناعات المیكانیكیة والكھربائیة (+15٪ مقابل +18,4لمالبس والجلود (+وا

٪). ومن جانبھا، واصلت أسعار الطاقة وزیوت التشحیم واألسعار في قطاع الفالحة والصناعات 15,2+

 ٪27,7على التوالي مقابل +٪ 14و+٪ 17,8أكثر اعتداال (+ قالغذائیة ارتفاعھا المطرد لكن بنس

 ٪). 16,2و+

 2018لألسعار عند التورید ما بین بدایة ونھایة سنة  االنفراجوبحساب االنزالق السنوي، تم تسجیل بعض 

٪ في شھر دیسمبر وذلك بفضل تباطؤ األسعار عند 14٪ في شھر جانفي إلى 22,7حیث أنھا تراجعت من 

٪ في 30٪ و+25,1التورید للصناعات المیكانیكیة والكھربائیة وكذلك للصناعات المعملیة األخرى (+

 ، على التوالي). 2018٪ في شھر دیسمبر 12,7و+٪ 11,5شھر جانفي مقابل +

 ي، فقد كان لتطور األسعار عند التورید بنسق متدعم بالضرورة تأثیر تصاعداالنفراجوعلى الرغم من ھذا 

 . )43-4و 42-4(راجع الرسمین البیانیین عدد على األسعار المحلیة خالل الفترة قید الدرس 

 
 لألسعار عند التوریدالتطور الشھري : 42-4رسم بیاني عدد 

 (بحساب االنزالق السنوي)
التطور الشھري ألسعار برمیل النفط :  43-4رسم بیاني عدد 

 (برنت)

 

 وحسابات أعدھا البنك المركزي التونسي البنك الدوليالمصادر: المصادر : المعھد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدھا البنك المركزي          

 

منحاه التنازلي مقابل أھم العمالت  2018صرف الدینار في سنة  سعر ، واصلبخصوص سعر الصرفو

٪ تجاه األورو 12,9 بـ تھفي قیماألجنبیة. وبالفعل وبحساب المعدالت السنویة، عرف الدینار انخفاضا حادا 

ھذا ل. وكان 2017٪ على التوالي في سنة 11,3٪ و12,8بـ  تراجعإزاء الدوالر األمریكي مقابل  ٪8,6و
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وخاصة  )45-4و 44-4(راجع الرسمین البیانیین عدد التطور تأثیر ملحوظ على األسعار عند االستھالك 

٪ على 8٪ و+12,4٪ مقابل +20,8٪ و+15ة مثل السیارات وقطع الغیار (+ملیبالنسبة للمواد المع

 ٪). 8,3٪ مقابل +8,9المحولة الحرة (+ الغذائیة وكذلك على أسعار الموادالتوالي) 

 
تطور سعر صرف الدینار مقابل الدوالر :  44-4رسم بیاني عدد 

 األمریكي (بحساب االنزالق ربع السنوي) 
تطور سعر صرف الدینار مقابل األورو :  45-4رسم بیاني عدد 

 (بحساب االنزالق ربع السنوي)

البنك المركزي التونسي ات أعدھاحسابدر: المعھد الوطني لإلحصاء و االمص

 

 إعتماد سنة أساس جدیدة لمؤشر األسعار عند االستھالك: 2-4عدد  مؤطر

رسمیا مؤشر األسعار عند االستھالك العائلي المتعلق بسنة  2019نشر المعھد الوطني لإلحصاء بدایة من شھر جانفي 
). وتم تحدید تركیبة 2010في سنة  100لیحل محل المؤشر القدیم (أساس  )،2015في سنة  100اس جدیدة (أساس أس

. ومن الناحیة التاریخیة، یتعلق 2015ھذا المؤشر انطالقا من المسح األخیر حول استھالك األسر المنجز في سنة 
 1977و 1970و 1962األمر بالسلسلة التاسعة لمؤشرات األسعار عند االستھالك بعد تلك التي تم إعدادھا في سنوات 

 . 2010و 2005و 2000و 1990و 1983و
وقد تم تصنیف السلع والخدمات المدرجة في سلة المؤشر الجدید إلى فئات مماثلة وفقا لنظام تصنیف ھرمي : األقسام / 

ف توجات / األنواع. وتم تنظیم ھذا التصنیف المتوافق مع تسمیات "تصنیف وظائنالمجموعات / الفئات / الفروع / الم
 منتوجا وخدمة.  720و قسما 169و فرعا 114مجموعة و 48و قسما 12في  (COICOP)االستھالك العائلي" 

 ، مثلما ھو مبین في الجدول التالي : األسر استھالك نتائج المسح حولباالستناد إلى نظام الترجیح  ةمراجع متوت
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  : 2-4عدد  مؤطرتابع 

 : وزن مجموعات المنتوجات والخدمات وفقا لسنة األساس  1جدول عدد 

 األقسام
 الترجیح بـ ٪

 2005أساس سنة 
 الترجیح بـ ٪

 2010أساس سنة 
 الترجیح بـ ٪

 2015أساس سنة 

 26,2 28,1 32,6 . التغذیة والمشروبات 1

 2,8 2,9 2,5 . المشروبات الكحولیة والتبغ 2

 7,4 8,4 9,2 . اللباس واألحذیة 3

 19,0 17,0 14,0 . السكن والطاقة المنزلیة 4

 6,0 6,8 7,8 . األثاث والتجھیزات والخدمات المنزلیة 5

 5,8 5,6 6,3 . الصحة 6

 12,7 12,1 11,3 . النقل7

 4,6 5,6 3,6 . االتصاالت 8

 2,1 2,0 2,5 . الترفیھ والثقافة 9

 3,2 2,4 1,7 . التعلیم10

 4,6 4,3 4,6 والنزل . المطاعم 11

 5,6 4,9 3,8 . مواد وخدمات مختلفة 12

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر : المعھد الوطني لإلحصاء. 

أقل للمواد الغذائیة والمالبس واألحذیة وخدمات ، تم تخصیص وزن تغییر سنة األساس ھ معویبین ھذا الجدول أن
المقابل، تم تخصیص وزن أھم للسكن والطاقة المنزلیة والنقل والتعلیم. وتجدر اإلشارة إلى أنھ  االتصال. وفي

 720منتوجا، فإن القاعدة الجدیدة تشمل  1.030والذي یغطي  2010بالمقارنة مع المؤشر المرجعي بأساس سنة 
 نوعا.  5.174 تمنتوجا لكن مع توسع كبیر في أنواع المنتوجات التي بلغ

 2010بالنسبة لسنة األساس  3.452ثل المالحظة األخرى في االرتفاع الملحوظ لعدد نقاط البیع الذي ازداد من وتتم
. وقد شمل ھذا االرتفاع باألساس المساحات الكبرى والمغازات ونقاط بیع الخدمات العمومیة 2015لسنة  4.062إلى 

 والخاصة. 
وأدت التغیرات الحاصلة على مستوى الترجیح وعدد أنواع المنتوجات والخدمات والتوزیع الجغرافي إلى تنقیحات في 

 فات على مستوى التغیرات الشھریةالمعطیات التاریخیة لسلسلة مؤشر األسعار عند االستھالك وبالتالي إلى اختال
على مستوى  المؤشرین ویمكن مالحظة االختالفات بین. 2015و 2010األساس  سنتي واالنزالقات السنویة ما بین

 ة. ملیالمواد المع ھ على مستوىأسعار المواد الغذائیة والخدمات بشكل أوضح من
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  : 2-4عدد  مؤطرتابع 

 سنة األساس حسب االنزالق السنوي لمؤشر األسعار عند االستھالك  : 1رسم بیاني عدد 

 
    البنك المركزي  وحسابات أعدھاالمصدر : المعھد الوطني لإلحصاء                                                                                              

 وأدى تغییر سنة األساس إلى مراجعة نحو االنخفاض للمعدالت السنویة للتضخم الجملي والتضخم األساسي منذ سنة
٪ بأساس سنة 7,5مقابل  2018٪ في سنة 7,3قد بلغ  2015. وفي الواقع، فإن التضخم المحتسب بأساس سنة 2011
2010. 

 وفقا لسنة األساس   يللتضخم األساسوالمعدالت السنویة للتضخم الجملي  : 2جدول عدد 
 

 
 *التضخم األساسي التضخم الجملي 

أساس سنة 
2010  

أساس سنة 
2015 

سنة  أساس
2010  

أساس سنة 
2015 

2011 3,5 3,2 3,6 3,4 
2012 5,1 4,6 4,9 4,5 
2013 5,8 5,3 5,5 5,2 
2014 4,9 4,6 5,4 5,0 
2015 4,9 4,4 5,3 5,0 
2016 3,7 3,6 5,2 4,9 
2017 5,3 5,3 6,3 6,2 
2018 7,5 7,3 8,3 8,2 

  دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات األسعار المؤطرة.* 

 

أقل بشكل طفیف من العام السابق على خلفیة التراجع  2019االقتصادي في سنة النمو  آفاقكون تیتوقع أن 

 المنتظر للقیمة المضافة في القطاع الفالحي بعد المحصول الممتاز للزیتون المعد للزیت المسجل في سنة

على نسبة  مبقیااالقتصاد بصورة تدریجیة  تدعم واصلت. ودون اعتبار الفالحة، من المتوقع أن ی2018

 النمو في مسار تصاعدي تدریجي.

، تعكس توقعات النمو المعتدل إلجمالي الناتج المحلي اآلفاق االقتصادي وحسب القطاعات الرئیسیة  للنشاط

 القطاعیة التالیة : 
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٪ في 9,8 بـبعد االرتفاع الملحوظ  2019في سنة  تراجعاالفالحي  القطاعي إنتاج رفیع * من المتوقع أن

ملیون طن  1,6ألف طن بعد تسجیل  750لزیت (اوذلك جراء االنخفاض الھام إلنتاج زیتون  2018سنة 

ملیون قنطار بالنسبة لسنة  23,3). ومن شأن الزیادة المنتظرة إلنتاج الحبوب (المقدر بـ 2018في سنة 

خفف إلى حد ما من انخفاض القیمة المضافة ت) أن 2018ملیون قنطار في سنة  14,1مقابل  1 2019

 . الفالحیة للسنة الحالیة

، بعد األداء السيء المسجل في العام السابق متواضععلى ارتفاع  ينتاج الصناعاإل یحافظ أن ینتظر* 

(تأثیر تراجع اإلنتاج لصناعات السیارات في منطقة األورو على إنتاج الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة 

إلى  2018خالل الربع األخیر من سنة  الموجھة للتصدیروتشیر انتعاشة واردات الصناعات  .في تونس)

إمكانیة تدعم اإلنتاج في األشھر المقبلة. وفي جانب آخر، تظل آفاق الصناعات المعملیة األخرى متباینة 

جراء مواطن الضعف التي تعاني منھا عدید القطاعات الفرعیة. ومن المتوقع أن یعرف إنتاج الصناعات 

نتیجة باألساس لتراجع إنتاج الزیوت وتواصل تباطؤ اإلنتاج الغذائیة، على وجھ الخصوص، انخفاضا 

للمواد الغذائیة األخرى بسبب تصاعد تكالیف اإلنتاج. كما أن اآلفاق الضعیفة نسبیا إلنتاج الفسفاط (مناخ 

اجتماعي متوتر في مناطق االستخراج وتدھور طاقات اإلنتاج وفقدان حصص من السوق) ستواصل 

  . الكیمیائیةط الصناعات التأثیر جدیا على نشا

تفاقم الشكوك بشأن أمام نتیجة النفاذ الطبیعي في أھم الحقول. وإنتاج النفط  انخفاضیتواصل  * یتوقع أن

قطاع "استخراج النفط والغاز  مساھمةفإّن  ،2019اإلنتاج في سنة " طور نوارة"دخول حقل الغاز 

 . ستبقى سالبة وھامة اریةجالفي النمو االقتصادي وكذلك في المدفوعات الطبیعي" 

الحفاظ على االستقرار األمني على استمرار  یساعدمن المنتظر أن الخدمات المسوقة، * على مستوى 

تعافي القطاع السیاحي واألنشطة المرتبطة بھ حیث أن الموسم السیاحي یبدو واعدا. أما بالنسبة لقطاع 

الحقیقیة ستتأثر بالمستوى المرتفع  تھوقة، فإن دینامیكیالتجارة الذي یعّد القطاع الرئیسي للخدمات المس

 للتضخم الذي سیبقیھا في مستویات ضعیفة نسبیا. 

على  تقریبا، نتیجة توجھ الدولة المنصبّ  منعدمة لإلدارة العمومیةالقیمة المضافة  تطور * ستكون آفاق

 إلى  2018٪ في سنة 4,9-من التحكم في توازنات المیزانیة من خالل التقلیص في العجز للرجوع بھ 

 . 2019٪ في سنة 3,9-

٪ (بحساب األسعار القارة لسنة 2في مستوى یقل عن  2019ومن المتوقع أن یظل النمو الكامن في سنة 

دون اعتبار (لالستثمار الحقیقي. ومن شأن الحفاظ على نمو فعلي  المتواضعة)، جراء اآلفاق 2010

بعد  2019٪ في سنة 0,9-الغلق التدریجي لفجوة اإلنتاج السالبة ( یسھل الفالحة) أعلى من النمو الكامن أن

                                                           
 من قبل مصالح البنك المركزي التونسي.  1
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) لكنھ سیزید من الضغوط المتأتیة من الطلب الجملي والمسلطة على جھاز اإلنتاج 2018٪ في سنة 1,1-

 وعلى األسعار خالل الفترة المقبلة. 

 2019تشیر التوقعات األخیرة إلى انفراج طفیف للتضخم في سنة  ،1األسعار عند االستھالكوعلى مستوى 

) مع بقائھ في مستویات مرتفعة تاریخیا على المدى القصیر 2018٪ في سنة 7,3٪ في المعدل مقابل 7(

 دات الرئیسیة للتضخم. حدوالمتوسط بسبب استمرار الضغوط التضخمیة المتأتیة من الم

 وحسب أھم مكونات األسعار، من المنتظر حدوث التطورات التالیة : 

بنسق مماثل لما تم  2019) في سنة سلة االستھالك٪ من 26,5(تضخم المواد المؤطرة * یتوقع أن یتطور 

 س، أي تقریبا نف2019٪ في المعدل في سنة 4,6تسجیلھ في العام السابق. وتشیر التوقعات إلى نسبة بنحو 

في عدید المناسبات  في محطات التوزیع المحروقات . وسیمثل تعدیل أسعار2018لمسجلة في سنة النسبة ا

وكذلك الترفیع في أسعار الكھرباء والغاز الطبیعي، المصادر الرئیسیة للضغوط المسلطة على ھذه المكونة 

على تجمید أسعار عدید المواد األساسیة والتعریفات  اإلبقاء لألسعار عند االستھالك. بید أن التوجھ نحو

 العمومیة ذات األھمیة من شأنھ المساھمة في تخفیف نسق نمو أسعار ھذه المكونة. 

سلة ٪ من 12,7(المواد الغذائیة الطازجة تصاعد أسعار  2019* من المنتظر أن یتواصل في سنة 

، من المتوقع أن تناھز نسبة 2018٪ في سنة 8,2 ت. وبعد أن بلغ2018) المسجل منذ سنة االستھالك

بقاء نسق نمو ھذه المواد في مجال یفوق نسقھ االعتیادي  . ویفّسر2019٪ في سنة 9الطازجة تضخم المواد 

نتاج والتوزیع (المدخالت الموردة وتكالیف األجور ٪ في المعدل) باالرتفاع شبھ المعمم لتكالیف إل5(

شأن التحسن المرتقب إلنتاج الخضر أن یخفف نسبیا من الضغوط المسلطة والطاقة). وفي جانب آخر، من 

 على األسعار. 

)، المحتسب عن طریق مؤشر األسعار عند سلة االستھالك٪ من 60,8(التضخم األساسي * تظل آفاق 

الرغم االستھالك دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة والمواد ذات األسعار المؤطرة، مثیرة لالنشغال على 

٪ مقابل 7,5. ووفقا للتقدیرات األخیرة، ستبلغ نسبة التضخم األساسي 2019من التباطؤ المنتظر في سنة 

٪. 4 المقدر بـ٪ في العام السابق وھو مستوى ال یزال أعلى بكثیر من مستواه على المدى الطویل و8,2

نقطة  100ة النقدیة (الترفیع بـ سیاسلسعر صرف الدینار والتوجھ التقییدي لانزالق نسق  تباطؤ ومن شأن

) أن ییسرا ھذا االنفراج النسبي للتضخم األساسي. بید أن ھذا المنحى 2019أساسیة في شھر فیفري 

للمواد األولیة  العالمیةمثل الزیادات المتوقعة في األسعار ھ عوامل تضخمیة محددة أخرى قالتنازلي قد تعی

یراتھا غیر المباشرة خالل األشھر ثطاقة) والتي ستواصل نشر تأوالمواد الطازجة والمؤطرة (على غرار ال

 المقبلة. 

                                                           
 سنة أساس جدیدة.   2015تم إعداد التوقعات باعتبار سنة  1
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النمو التي تقل عن  اتوقد یؤدي بقاء التضخم األساسي في مستویات ال تزال مرتفعة بالمقارنة مع إمكانی

 ٪ على مدى آفاق التقدیرات، إلى تأخر استعادة التوازنات الجملیة على المدى المتوسط. 2

       القروض توزیع .4-4

 تطور قائم القروض  4-4-1

القتصاد كما ل ةالمالیالبنوك والمؤسسات ھا تالتي أسند ،التعھدات باإلمضاء دون اعتبار ،بلغ قائم القروض

ملیار دینار في موفى  88,9ما یزید عن  ،المخاطر والقروض لألفراد بالبنك المركزي یتاأحصتھا مركز

   .٪ قبل سنة13,4مقابل  ٪8,8سجلت نموا قدره حیث  ،2018سنة 

 
تطور القائم الجملي للقروض حسب : 46-4رسم بیاني عدد 

 المستفیدین صنف
 تطور القائم الجملي للقروض حسب األجل:  47-4رسم بیاني عدد 

 

نسبة تطور  انخفاضإلى  على حد السواء،حسب صنف المنتفعین ، القروض المسندة لالقتصاد تباطؤیعود و

نقاط مائویة والذي شمل باألساس قروض السكن وإلى تراجع نسبة  5,3بـ  قائم القروض الممنوحة لألفراد

 نقاط مائویة.  4,4تطور قائم القروض للمھنیین بـ 

متوسطة الملحوظ للقروض  طؤابنسق تطور قائم القروض باألساس إلى الت یرجع تباطؤوحسب اآلجال، 

 دة للمھنیین. األجل المسنوطویلة 

، تبعا إلرساء معیار احترازي كلي 2019سنة  خاللومن المنتظر أن یتواصل ھذا المسار المتسم بالتباطؤ 

كمؤشر لتحقیق موائمة بین الموارد واالستعماالت  1نسبة "القروض / الودائع" اعتماد تمثل فيیجدید والذي 

 مخاطر تحویل اآلجال.  وقدرة أكبر على التحكم في

                                                           
 والمتعلق بنسبة "القروض / الودائع".  2018نوفمبر  10في  المؤرخ 2018لسنة  10منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد   1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013/122014/122015/122016/122017/122018/12

 ٪بـ 

 نسبة تطورالقروض قصیرة األجل

 نسبة تطورالقروض متوسطة و طویلة األجل 

 نسبة تطورقائم القروض

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013/122014/122015/122016/122017/122018/12

 ٪بـ 

 نسبة تطورالقروض المسندة للمھنیین

 نسبة تطورالقروض المسندة لألفراد

 نسبة تطورقائم القروض



 النقد والقرض والسیاسة النقدیة

139  2018 السنوي التقریر
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)              توزیع قائم القروض لالقتصاد حسب المستفید والقطاع واألجل   : 7-4عدد  جدول

 2018 2017 2016 المسمى
 ٪التغیرات بـ 

7201 
2016 

8201 
2017 

 10,2 14,6 65.022 58.994 51.478 قروض للمؤسسات و للمھنیین 
 13,8 16,7 37.372 32.826 28.123 األجل  قصیرة
 5,7 12,0 27.650 26.168 23.355 األجل  وطویلة متوسطة

 3,6 13,4 2.745 2.650 2.336 1الفالحة والصید البحري
 4,4 13,9 1.582 1.515 1.330 األجل  قصیرة
 2,5 12,8 1.163 1.135 1.006 األجل  وطویلة متوسطة

 13,8 16,6 24.443 21.480 18.428 الصناعة
 18,9 19,8 17.448 14.676 12.246 األجل  قصیرة
 2,8 10,1 6.995 6.804 6.182 األجل  وطویلة متوسطة

 8,5 13,5 37.834 34.864 30.714 الخدمات
 10,3 14,4 18.342 16.635 14.547 األجل  قصیرة
 6,9 12,8 19.492 18.229 16.167 األجل  وطویلة متوسطة
 5,2 10,5 23.897 22.713 20.559 القروض لألفراد

 4,3 9,0 12.853 12.318 11.304 قروض االستھالك
 9,1 11,1 3.098 2.839 2.556 األجل  قصیرة
 2,9 8,4 9.755 9.479 8.748 األجل  وطویلة متوسطة

 6,2 12,3 11.044 10.395 9.255 قروض السكن 
 6,2 12,3 11.044 10.395 9.255 متوسطة وطویلة األجل

 8,8 13,4 88.919 81.707 72.037 المجموع 
 13,5 16,3 40.470 35.665 30.679 األجل  قصیرة
 5,2 11,3 48.449 46.042 41.358 األجل  وطویلة متوسطة

 المقصود بذلك القروض المسندة مباشرة للفالحین والصیادین.  1

 
المؤسسات والمھنیین في تدعیم حصتھما من قائم القروض المسندة لالقتصاد وذلك على  واستمر كل من

 لنسق تطورھا.  أكثر حدةحساب القروض الممنوحة لألفراد والتي عرفت تباطؤا 

 
 )2018إلى  2016(من  المستفیدین صنفتوزیع قائم القروض الممنوحة حسب :  48-4رسم بیاني عدد 

  

 
  

٪71,5 

٪28,5 

2016 

٪72,2 

٪27,8 

2017 

 القروض المسندة لألفراد القروض المسندة للمھنیین

٪73,1 

٪26,9 

2018 
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 تطور قائم القروض المسندة للمھنیین  4-4-2

 توزیع قائم القروض المسندة للمھنیین  4-4-2-1

إلى التأثیر المتزامن النخفاض نسق تطور قائم القروض المسندة  المسندة للمھنیین قائم القروض تباطؤ یعود

 . ٪ على التوالي9,2٪ و4,1للمؤسسات الخاصة والعمومیة بـ 

 
 بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)(        حسب القطاعتوزیع قائم القروض بین المؤسسات (العمومیة والخاصة) و : 8-4عدد  جدول

 2018 2017 2016 المسمى
 ٪التغیرات بـ 

7201 
2016 

8120 
2017 

 3,6 13,4 2.745 2.650 2.336 الفالحة والصید البحري 
 6,4 13,5 116 109 96 المؤسسات العمومیة
 3,5 13,4 2.629 2.541 2.240 المؤسسات الخاصة

 13,8 16,6 24.443 21.480 18.428 الصناعة 
 17,5 52,7 1.679 1.429 936 المؤسسات العمومیة
 13,5 14,6 22.764 20.051 17.492 المؤسسات الخاصة

 8,5 13,5 37.834 34.864 30.714 تالخدما 
 10,2 11,2 3.357 3.045 2.738 المؤسسات العمومیة
 8,4 13,7 34.477 31.819 27.976 المؤسسات الخاصة

 10,2 14,6 65.022 58.994 51.478 للمھنیین للمؤسسات و القروض 
 12,4 21,6 5.152 4.583 3.770 المؤسسات العمومیة
 10,0 14,1 59.870 54.411 47.708 المؤسسات الخاصة

 

 
 كل من تعھدات انخفاضإلى  خاصة ة للمؤسسات العمومیةسندالقروض المنسق نمو قائم  تباطؤویعزى 

اتصاالت تونس وذلك التونسیة لألنشطة البترولیة وشركة  مؤسسةالالشركة التونسیة لصناعات التكریر و

دیوان الحبوب والصیدلیة و على الرغم من الزیادة الھامة لتعھدات الشركة التونسیة للكھرباء والغاز

  .ةالتونسی للبالد المركزیة

 
 توزیع قائم القروض المھنیة بین المؤسسات العمومیة والمؤسسات الخاصةتطور :  49-4رسم بیاني عدد 
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 2017ملیار دینار في سنة  30,5عات األعمال من للمؤسسات التابعة لمجمّ  الممنوحة القروضتطور قائم و

حصة  . وارتفعت٪10,8على ھذا األساس ازدیادا بنسبة ، حیث سجل 2018في سنة  دینار ملیار 33,8إلى 

 2017٪ في سنة 51,7بشكل طفیف لتزداد من  القائم الجملي للقروض الممنوحة للمھنیینمن ھذه القروض 

 . 2018٪ في سنة 51,9إلى 

، سنةقبل ملیار دینار  21,5ملیار دینار مقابل  24,4في تمویل االقتصاد بواقع  البنوك العمومیةساھمت و

من الترفیع في  األساس ھذاعلى  ، لتتمكن2017٪ في سنة 14,6٪ مقابل 13,5حیث سجلت نسبة ازدیاد بـ 

 . 2018٪ في سنة 37,5إلى  2017٪ في سنة 36,4حصتھا من السوق من 

القروض الممنوحة مباشرة لقطاع الفالحة والصید  قائم ٪ من35,6وبالفعل استأثر البنك الوطني الفالحي بـ 

٪ من القروض الممنوحة لقطاع السیاحة 33,7الشركة التونسیة للبنك ما یزید عن  تساھمحري، فیما الب

  ٪ من القروض المسندة للقطاع العقاري. 26,7بنك اإلسكان  یغطيو

 
 بین البنوك العمومیة والبنوك الخاصةقائم القروض المھنیة  توزیع :  50-4رسم بیاني عدد 

 

 
 

وقد سجل نشاط الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات التقلیدیة والحرف الصغرى منذ إحداثھ موافقة 

ملیون دینار تم تمویلھا عن طریق  1.208بكلفة استثمار قدرھا  امشروع 75.527القطاع البنكي على 

وموارد خارجیة  واعتمادات من میزانیة الدولةملیون دینار  724,4قروض بنكیة متوسطة األجل بقیمة 

 . تمویل ذاتي ملیون دینار في شكل 81,6وكذلك ملیون دینار  402أخرى بقیمة 

على  منذ إحداثھ ىالصغر ومن جانبھ، صادق البنك التونسي للتضامن المتخصص في تمویل المشاریع

حداث من إ مكنت حسب التقدیر األوليملیون دینار والتي  2.159مشروعا بكلفة جملیة قدرھا  190.672

في إطار الصندوق  اتمت المصادقة علیھ امشروع 53.820ألف موطن شغل منھا  316ما یزید عن 
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ملیون دینار والتي  810الوطني للنھوض بالصناعات التقلیدیة والحرف الصغرى بكلفة جملیة بلغت 

 .شغل موطنألف  214ستمكن من إحداث 

 ،2018لمتوسطة منذ إحداثھ وحتى نھایة سنة بنك تمویل المؤسسات الصغرى وا مّولوعالوة على ذلك، 

 من إحداث ما یزید عن  مكنت والتي ملیار دینار 1,3ملیة قدرھا ج استثمار بكلفة امشروع 1.621

 ألف موطن شغل.  29,9

 توزیع قائم القروض المسندة للمھنیین حسب قطاع النشاط  4-4-2-2

الخدمات لقائم القروض المسندة للمھنیین انخفاضا لحصة القروض الممنوحة لقطاع  يیظھر التوزیع القطاع

   .وذلك لفائدة قطاع الصناعة والصید البحري والفالحة

 
 

 تطور حصة قائم القروض المھنیة حسب قطاع النشاط:  51-4رسم بیاني عدد 
 

 
 
 تمویل الفالحة والصید البحري 4-4-2-2-1

ھذا القطاع، عالوة على القروض المسندة مباشرة للفالحین والصیادین، لتضم التمویالت البنكیة المسندة 

القروض غیر المباشرة الممنوحة لمؤسسات تسویق المواد والمعدات الفالحیة والتي تقوم بإحالة ھذه 

 القروض إلى الفالحین والصیادین بنفس الشروط.

 لقطاع الفالحة والصید البحري ازدیادا وغیر مباشرة مباشرة بطریقة وسجل قائم القروض الممنوحة 

نسق  انخفاضإلى  التباطؤ، باألساسھذا  ود. ویع2017سنة ٪ في 10,7مقابل  2018٪ في موفى سنة 9بـ 

 .والذي خفت حدتھ بفعل تسارع ذلك المتعلق بالقروض غیر المباشرة نمو قائم القروض المباشرة
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فیعزى إلى انخفاض المساحات المزروعة بالنسبة للزراعات القروض المباشرة، تباطؤ بفیما یتعلق أما 

والذي مكن من  2018-2017الذي اتسم بھ موسم  الموسم االستثنائي لجني الزیتونالكبرى، فضال عن 

  . تسویة األقساط التي حل أجل خالصھا والمتعلقة بدیون الفالحین

تخذة في مجال منح القروض التكمیلیة لتغطیة النفقات المتعلقة بمداواة ھذا ویجدر التذكیر باإلجراءات الم

وتلك المتعلقة بجدولة الدیون  1 2018-2017األعشاب الطفیلیة والتسمید بعنوان موسم الزارعات الكبرى 

 . 2 2018-2017المقررة لفائدة الفالحین المتضررین من الجفاف بعنوان الموسم الفالحي 

فإن تسارع القائم یعود باألساس إلى ارتفاع التعھدات المباشرة،  غیر القروض ازدیاد أما بخصوص

 .المواد االستراتیجیةبتمویل التزود لالممنوحة لدیوان الحبوب والدیوان الوطني للزیت 

 
 (بمالیین الدنانیر)                                                            : قائم القروض المسندة لقطاع الفالحة والصید البحري 9-4جدول عدد 

 المسمى
 المجموع قروض متوسطة وطویلة األجل قروض قصیرة األجل

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 2.745 2.650 2.336 1.163 1.135 1.006 1.582 1.515 1.330  مباشرة قروض

 1.599 1.335 1.264 284 264 264 1.315 1.071 1.000 قروض غیر مباشرة

المواد  مؤسسات تسویق -
 1.431 1.165 1.099 116 94 99 1.315 1.071 1.000 الفالحیة

           منھا :

 143 153 150 31 46 54 112 107 96 ت. الدیوان الوطني للزی

 969 714 639 0 0 0 969 714 639 دیوان الحبوب. 

 التعاونیة المركزیةالشركة . 
 14 37 30 4 8 2 10 29 28 1للخدمات الفالحیة للقمح 

 الشركة التعاونیة المركزیة
 الفالحیة للخدمات  
 2الكبرى  لزراعاتل 

72 78 83 18 12 9 90 90 92 

 مؤسسات تسویق -
 168 170 165 168 170 165 0 0 0 المعدات الفالحیة

 4.344 3.985 3.600 1.447 1.399 1.270 2.897 2.586 2.330 المجموع  
 التعاضدیة المركزیة للقمح سابقا. 1
 التعاضدیة المركزیة للزراعات الكبرى سابقا. 2

 
 
 تمویل الصناعة  4-4-2-2-2

 مقابل  2018ملیون دینار في نھایة سنة  24.443بلغ قائم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 

 قد شمل٪ قبل سنة. و16,6٪ مقابل 13,8بـ  نموا ، مسجال بذلك2017نھایة سنة ملیون دینار في  21.480

 . القروض قصیرة األجلبدرجة أقل قائم قائم القروض متوسطة وطویلة األجل و طؤابھذا الت
                                                           

والمتعلقة بضبط مبلغ القروض التكمیلیة قصد تغطیة النفقات  2018المؤرخة في غرة فیفري  2018لسنة  3المذكرة إلى البنوك عدد  1
 . 2018-2017المتعلقة بمداواة األعشاب الطفیلیة والتسمید بعنوان موسم الزارعات الكبرى 

والمتعلقة بجدولة دیون الفالحین المتضررین من الجفاف خالل  2018أكتوبر  26المؤرخة في  2018لسنة  29المذكرة إلى البنوك عدد  2
 . 2018-2017الموسم الفالحي 
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إلى انخفاض قائم  ٪ باألساس7,3بـ  نسق ازدیاد قائم القروض متوسطة وطویلة األجلیعود تراجع و

 فرعكذلك ل) و2017٪ في سنة 20,9٪ مقابل +1-وأشغال المعادن (دین تعفرع الل القروض الممنوحة

 ). 2017٪ في سنة 19,2٪ مقابل +2,1-البناء (

  ساسباأل٪ والذي شمل 0,9تراجعا طفیفا قدره ومن جانبھ، سجل نسق ازدیاد قائم القروض قصیرة األجل 

عة مواد منجمیة أخرى ) وفرع صنا2017٪ في سنة 26,4٪ مقابل +14,5الصناعات الغذائیة (+ عوفر

 ). 2017٪ في سنة 14,1٪ مقابل +9,3غیر المعدنیة (+

 
 (بمالیین الدنانیر)                  حسب فروع النشاطالصناعة توزیع قائم القروض المسندة لقطاع :  10-4جدول عدد 

 المسمى
 قروض متوسطة قصیرة األجل قروض

 المجموع وطویلة األجل

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 6.794 5.985 4.847 1.605 1.452 1.261 5.189 4.533 3.586 غذائیةالصناعات ال

صناعة مواد منجمیة أخرى 
 2.764 2.142 1.868 516 521 431 2.248 1.621 1.437 غیر المعدنیة

 2.746 2.573 2.199 978 999 838 1.768 1.574 1.361 البناء 

التعدین وأشغال  صناعة
 2.686 2.651 2.492 1.404 1.478 1.464 1.282 1.173 1.028 المعادن

 1.800 1.463 1.312 584 480 460 1.216 983 852 الصناعات الكیمیائیة

صناعة الورق والورق 
 1.219 1.022 910 358 341 335 861 681 575 المقوى والنشر والطباعة

 1.162 1.055 921 279 294 298 883 761 623 صناعة المطاط والبالستیك

 5.272 4.589 3.879 1.271 1.239 1.095 4.001 3.350 2.784 أخرى صناعیةاعات قط

 24.443 21.480 18.428 6.995 6.804 6.182 17.448 14.676 12.246 المجموع

 
 

 الخدماتقطاع تمویل  4-4-2-2-3

٪ من القروض الممنوحة 58والتي تستأثر بما یزید عن  لقطاع الخدمات المسندة التمویالت عرفت

 . 2018٪ في سنة 8,5إلى  2017٪ في سنة 13,5لالقتصاد، تباطؤا لنسق ازدیادھا حیث أنھ تراجع من 

 الذي سجل انخفاضا  األجل متوسطة وطویلة قروضالقائم  وقد شمل ھذا التباطؤ باألساس نسق نمو

 ألنشطة المالیة والنقل واالتصاالت والتجارة. ٪، حیث شمل االنخفاض فروع ا5,9بـ 
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٪ والذي شمل فروع العقارات 4,1سجل بدوره تباطؤا بـ قائم قروض التصرف، فقد لنسق نمو  أما بالنسبة

 واألنشطة المالیة والسیاحة. 

 
 (بمالیین الدنانیر)                      حسب فروع النشاط الخدماتتوزیع قائم القروض المسندة لقطاع :  11-4جدول عدد 

 المسمى
 قروض متوسطة  قروض قصیرة األجل

 المجموع وطویلة األجل

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
التجارة وتصلیح السیارات 

 14.206 12.714 10.949 3.832 3.478 3.025 10.374 9.236 7.924 والمواد المنزلیة

والخدمات العقارات واألكریة 
 7.025 6.584 6.117 4.800 4.324 4.180 2.225 2.260 1.937 للمؤسسات

 4.533 4.634 4.495 2.566 2.580 2.525 1.967 2.054 1.970 النزل والمطاعم

 4.076 3.986 3.941 2.758 2.982 2.949 1.318 1.004 992 النقل واالتصاالت 

 3.973 3.410 2.617 2.723 2.298 1.760 1.250 1.112 857 األنشطة المالیة 

 1.234 1.072 407 843 873 221 391 199 186 الصحة والعمل االجتماعي
 الخدمات الجماعیة واالجتماعیة

 1.178 1.038 900 1.017 888 772 161 150 128 واألفراد

 1.118 990 876 623 539 470 495 451 406 اإلدارة العمومیة 

 240 189 171 200 137 137 40 52 34 التربیة

 251 247 241 130 130 128 121 117 113  خدمات أخرى

 37.834 34.864 30.714 19.492 18.229 16.167 18.342 16.635 14.547 المجموع
 

 
 محل نزاع  وأغیر المستخلصة  الدیون 4-4-2-3

ملیون دینار في  7.919 ارتفع منحیث  تسارعا محل نزاع وأالمھنیة غیر المستخلصة  الدیونقائم  عرف

٪. وعلى ھذا األساس، 12,1بزیادة بـ  أي ،2018سنة  نھایة ملیون دینار في 8.878إلى  2017سنة نھایة 

٪ في سنة 13,7إلى  2017٪ في سنة 13,4من  عمحل نزاارتفعت نسبة المستحقات غیر المستخلصة أو 

 ٪ بین سنة وأخرى. 10,2٪ و14,6مقابل ازدیاد القروض الممنوحة للمھنیین بـ  2018

 
  محل نزاع وأغیر المستخلصة  الدیونتطور :  52-4رسم بیاني عدد 
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 )ما عدا إشارة مغایرة (بمالیین الدنانیر        النشاط قطاعاتمحل نزاع حسب  وأغیر المستخلصة  الدیونتوزیع قائم :  12-4جدول عدد 

 المسمى

2017 2018 
 منحصة ال

 المجموع
 (بـ ٪)

متخلدات
دیون وأ

محل نزاع

مجموع
 القروض

الحصة
 بـ ٪

متخلدات
دیون وأ

محل نزاع

مجموع
 القروض

 الحصة
 2018 2017 بـ ٪

 7,5 8,1 24,3 2.745 666 24,2 2.650 642 البحري والصیدقطاع الفالحة 

 6,6 7,0 23,8 2.460 585 23,5 2.368 556 الفالحة والصید والغابات

 0,9 1,1 28,4 285 81 30,5 282 86 البحري وتربیة األسماك وتربیة األحیاء المائیة الصید

 32,1 32,2 11,7 24.443 2.850 11,9 21.480 2.546 قطاع الصناعة

 7,5 6,8 9,8 6.794 667 9,0 5.985 539 الصناعات الغذائیة 

 2,3 2,4 7,4 2.764 205 8,9 2.142 190 التعدین وأشغال المعادن

 5,4 5,6 17,4 2.746 478 17,3 2.573 445 البناء

 3,7 3,8 12,1 2.686 325 11,2 2.651 298 صناعة مواد منجمیة أخرى غیر معدنیة 

 1,3 1,3 6,2 1.800 112 7,1 1.463 104 الكیمیائیة الصناعات

 1,4 1,5 10,5 1.219 128 11,3 1.022 115  والطباعة والنشر المقوى والورق الورق صناعة

 1,7 1,9 12,9 1.162 150 14,6 1.055 154 والبالستیكالمطاط  اتصناع

 8,8 8,9 14,9 5.272 785 15,3 4.589 701 قطاعات صناعیة أخرى

 60,4 59,7 14,2 37.834 5.362 13,6 34.864 4.731 قطاع الخدمات

 18,1 17,8 11,3 14.206 1.611 11,1 12.714 1.413 التجارة وإصالح السیارات والمواد المنزلیة 

 12,6 13,1 16,0 7.025 1.122 15,8 6.584 1.040 العقارات واألكریة والخدمات للمؤسسات

 16,6 19,3 32,5 4.533 1.475 33,0 4.634 1.529 والمطاعم النزل

 7,1 3,7 15,4 4.076 628 7,3 3.986 292 النقل واالتصاالت

 1,9 1,4 4,2 3.973 165 3,2 3.410 110 األنشطة المالیة 

 0,0 0,0 0,1 1.234 1 0,1 1.072 1 العمومیة اإلدارة

 0,7 0,7 5,5 1.178 65 5,5 1.038 57 الصحة والعمل االجتماعي 

 2,5 2,7 19,2 1.118 218 21,5 990 213  الخدمات الجماعیة واالجتماعیة والشخصیة

 0,3 0,3 10,4 240 25 12,2 189 23 التربیة

 0,6 0,7 20,7 251 52 21,5 247 53 أخرى خدمات
 100,0 100,0 13,7 65.022 8.878 13,4 58.994 7.919 المجموع

 

 

انخفاضا طفیفا  ،محل نزاع حسب قطاعات النشاط وأالمھنیة غیر المستخلصة  الدیونویظھر توزیع قائم 

في سنة ٪ 7,5لى إ 2017في سنة  ٪8,1التي تراجعت من  والصید البحري لكل من حصة قطاع الفالحة

٪ 32,1إلى  2017٪ في سنة 32,2حصة قطاع الصناعة التي انخفضت بشكل طفیف لتتراجع من و 2018

 . 2018في سنة 

٪ ما بین سنتي 60,4٪ إلى 59,7وفي المقابل، ارتفعت الحصة المتعلقة بقطاع الخدمات التي ازدادت من 

 . 2018و 2017
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، المحدث بمقتضى 1الھیكلة المالیة للمؤسسات الصغرى والمتوسطةتجدر اإلشارة إلى أن خط اعتماد دعم و

، من شأنھ 2018مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  324واألمر الحكومي عدد  2018قانون المالیة لسنة 

ة أو صمساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیة وبالتالي التقلیص في قائم المستحقات غیر المستخل

 محل نزاع. 

 
 محل نزاع حسب فروع النشاط وأغیر المستخلصة  الدیونتوزیع :  53-4بیاني عدد  رسم

 

 
 

 قرابة ون دینار أویلم 5.541وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن خمسة فروع لنشاط قد استأثرت بـ 

 محل نزاع وھي موزعة كما یلي :  وأالمھنیة غیر المستخلصة  للدیون٪ من القائم الجملي 62,3

 ٪. 18,1ملیون دینار أو  1.611التجارة وإصالح السیارات والمواد المنزلیة :  

 ٪. 16,6ن دینار أو وملی 1.475النزل والمطاعم :  

 ٪. 12,6ن دینار أو وملی 1.122العقارات واألكریة والخدمات للمؤسسات :  

 ٪. 7,5ن دینار أو وملی 667:  البحريالفالحة والصید  

 ٪. 7,5ملیون دینار أو  666:  الغذائیةالصناعات  

 

 

 
                                                           

المالیة والمتعلقة بالتصرف في خط اعتماد دعم إعادة الھیكلة  2018ماي  29المؤرخة في  2018لسنة  5المذكرة إلى البنوك عدد  1
 للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

التجارة وإصالح السیارات 
 والمواد المنزلیة

 18,1٪ 

 نزل ومطاعم
   16,6٪ 

العقارات واألكریة 
والخدمات للمؤسسات 

أنشطة صناعیة أخرى  12,6٪
8,8٪ 

 صناعات غذائیة 
7,5٪ 

 الفالحة والصید
   7,5٪ 

 نشاطات أخرى
 28,9٪ 
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 تمویل األفراد  4-4-3

ملیون  22.713مقابل  2018ملیون دینار في سنة  23.897بلغ التداین الجملي لألفراد لدى القطاع البنكي 

إلى تشدید  ،ھذا التباطؤ یعودو. 2017٪ في سنة 10,5٪ مقابل 5,2 نمو قدرهدینار في العام السابق، أي ب

اإلجراءات االحترازیة الكلیة، حیث أنھ شمل قروض السكن وكذلك قروض  نفس وإلىالسیاسة النقدیة 

 .االستھالك

المحدث في إطار قانون المالیة لسنة  1وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن برنامج "المسكن األول"

ملیون دینار  19,8 اقدرھ بمساھمة جملیة على میزانیة الدولةمسكنا  764قد مكن من تمویل اقتناء  2017

تیسیر بعض  2019تم في شھر جانفي  وقد .للبرنامج رصود٪ من المبلغ الم9,9، أي 2018موفى سنة  إلى

تحقیق نتائج جیدة في غضون  حیث یرتقب في نسبة اإلقبالالمتعلقة بھذا البرنامج قصد الترفیع  الشروط

  . 2019سنة 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                               التمویل أغراضتوزیع قائم القروض المسندة لألفراد حسب :  13-4جدول عدد 

 2018 2017 2016 المسمــى
 ٪ التغیرات بـ

7201 
2016 

8201 
2017 

 6,2 12,3 11.044 10.395 9.255  السكنقروض 

 4,3 9,0 12.853 12.318 11.304 االستھالكقروض 

 3,2 8,5 9.373 9.085 8.375 المساكن تھیئة   
 -2,1 7,9 315 322 299 السیارات   
 -4,6 -1,7 56 59 60 الشمسیة خاناتالس   
 -8,9 -13,0 7 8 9  العائلي الحاسوب  
 -32,6 -6,4 3 5 5  الجامعیة القروض  
 9,1 11,1 3.098 2.839 2.556  أخرى قروض  

 5,2 10,5 23.897 22.713 20.559 المجموع
 
 

ویعود ھذا  ط مائویة.انق 3,8تراجعا بـ محل نزاع  وأغیر المستخلصة  الدیونقائم  نسق ازدیاد سجلو

تسارع قائم فعل والذي خفت حدتھ بالقروض محل نزاع  قائمنخفاض نسق ازدیاد اإلى باألساس  التباطؤ

 . القروض غیر المستخلصة

 

 
                                                           

 2017لسنة  19المذكرة إلى البنوك عدد  والمتعلق بتنقیح 2019فیفري  22المؤرخة في  2019لسنة  5المذكرة إلى البنوك عدد  1
 راجع .سكن األولماء النملیون دینار المخصص لتغطیة التمویل الذاتي عند اقت 200المتعلقة بطرق استعمال خط التمویل بـ و

 .2017والمتعلق بقانون المالیة لسنة  2016دیسمبر  17المؤرخ في  2016لسنة  78للقانون عدد  61أحكام الفصل عدد 
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 التمویل أغراضغیر المستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض لألفراد حسب  الدیونتوزیع قائم  : 14-4جدول عدد 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)

دیسمبر  المسمى
2016 

دیسمبر 
2017 

دیسمبر 
2018 

 التغیرات
7201 

2016 
8201 

2017 
بمالیین 
بمالیین  بـ ٪ الدنانیر

 بـ ٪ الدنانیر

 0,4 2 12,0 49 459 457 408 مستحقات محل نزاع

 11,4 49 7,0 28 477 428 400 مجموع المتخلدات 

 9,0 23 4,9 12 278 255 243 متخلدات قروض السكن -    

 15,0 26 10,2 16 199 173 157 متخلدات قروض االستھالك -    

 18,9 20 16,5 15 126 106 91 منھا : متخلدات قروض تھیئة المساكن

 5,8 51 9,5 77 936 885 808 المجموع (المتخلدات + مستحقات محل نزاع)
 
 
 





 
 

151  2018 السنوي التقریر
 

 نشاط واستغالل:  الخامس الباب

 البنوك والمؤسسات المالیة
 

في موفى سنة  مؤسسة 42مستوى  فيبالبالد التونسیة  المرخص لھا المالیة مؤسساتالبنوك وال عدد استقر

مؤسسات إدارة  2مؤسسات إیجار مالي و 8بنكا مقیما و 23المؤسسات المذكورة بین  وتتوزع. 2018

 بنوك غیر مقیمة.  7بنوك أعمال و 2دیون و

مثلما یدل علیھ  ،2017لنسق نموه بالمقارنة مع سنة  تباطؤا 2018مؤسسات في سنة الھذه وعرف نشاط 

ت حصة أصول وازداد. 2017٪ في سنة 12,4مقابل  2018٪ في سنة 10,3مجموع األصول بـ ارتفاع 

 .  ٪125,7لتبلغ  اساسیة ةنقط 50في إجمالي الناتج المحلي بـ  المالیة مؤسساتالبنوك وال

فرعا،  1.913 عددھا بلغیل 2018في سنة  فرعا 53زیادة بـ  شبكة الفروع البنكیة عرفتوفي جانب مواز، 

  .2017ساكن في موفى سنة  6.154مقابل فرع لكل  ساكن 6.038واحد لكل  فرعأي بواقع 
 

 
 بالبنوك والمؤسسات المالیة: أھم المؤشرات المتعلقة  1-5جدول عدد 

 2016 2017 2018* 
  التركیبة والحجم

 42 42 43 العدد

 23 23 23 البنوك المقیمة  

 7 7 7 البنوك غیر المقیمة 

 8 8 8 مؤسسات اإلیجار المالي

 2 2 3 مؤسسات إدارة الدیون 

 2 2 2 بنوك األعمال 

 133.482 121.029 107.691 مجموع األصول (بمالیین الدنانیر) 

 91,8 91,7 91,9 حصة البنوك المقیمة (بـ ٪)

 125,7 125,2 118,9 إجمالي الناتج المحلي (بـ ٪) /مجموع األصول 

 86.324 78.898 70.044 قروض للحرفاء (بمالیین الدنانیر)

 70.515 64.772 58.086 إیداعات الحرفاء (بمالیین الدنانیر) 

    مؤشرات الصیرفة 

 1.913 1.860 1.774 شبكة الفروع البنكیة 

 6.038  6.154 6.369 عدد السكان لكل فرع بنكي 

 معطیات وقتیة. *
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 البنوك المقیمة .5-1

 النشاط  5-1-1

 تطور الموارد  5-1-1-1

ملیون دینار  6.056تطورا أقل أھمیة من ذلك المسجل قبل سنة أي  2018سنة  الموارد البنكیة في عرفت

 ، على حد السواء،طؤابذا الت. وقد شمل ھ2017٪ في سنة 11,1ملیون دینار أو  6.759٪ مقابل 8,9أو 

طة وطویلة ) وموارد االقتراض متوس2017٪ في سنة 11مقابل  2018٪ في سنة 8,7(إیداعات الحرفاء، 

 ). 2017٪ في سنة 12,2مقابل  2018٪ في سنة 11,6األجل (
 
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                      : موارد االستغالل المعبأة      2-5جدول عدد 

 2016 2017 2018* 

 التغیرات
7201 

2016 
8201 

2017 
بمالیین 
بمالیین  بـ ٪ الدنانیر

 بـ ٪ الدنانیر

 8,7 5.482 11,0 6.221 68.221 62.739 56.518 إیداعات الحرفاء

 7,1 1.891 16,4 3.735 28.430 26.539 22.804 إیداعات تحت الطلب ومبالغ مستحقة أخرى 

 10,6 1.961 10,5 1.753 20.401 18.440 16.687 إیداعات اإلدخار 

 11,8 1.711 7,9 1.058 16.155 14.444 13.386 إیداعات ألجل 

 -2,4 -81 -8,9 -325 3.235 3.316 3.641 شھادات اإلیداع

 11,6 574 12,2 538 5.538 4.964 4.426 موارد االقتراض متوسطة وطویلة األجل 

 12,4 447 9,6 317 4.050 3.603 3.286 موارد خصوصیة

 -13,6 -138 2,3 23 875 1.013 990 قروض رقاعیة عادیة 

 76,1 265 132,0 198 613 348 150 قروض أخرى

 8,9 6.056 11,1 6.759 73.759 67.703 60.944 مجموع الموارد 

 معطیات وقتیة. *
 
 

الخصوص اإلیداعات تحت الطلب التي انخفض نسق صنف اإلیداعات، شمل ھذا التباطؤ ب وبحسب

 2018ملیون دینار في سنة  1.891٪ أو 7,1، أي 2017تطورھا بما یزید عن النصف بالمقارنة مع سنة 

. وواصلت شھادات اإلیداع االنخفاض لكن بنسق أقل 2017ملیون دینار في سنة  3.735٪ أو 16,4مقابل 

قد سجلت تحسنا لنسق  2018. بید أن سنة 2017٪ في سنة 8,9-مقابل  2018٪ في سنة 2,4-ي أحدة، 

ملیون دینار في  1.058٪ أو 7,9ملیون دینار مقابل  1.711٪ أو 11,8تطور كل من الحسابات ألجل (

ملیون دینار في  1.753٪ أو 10,5ملیون دینار مقابل  1.961٪ أو 10,6) وإیداعات االدخار (2017سنة 

 ). 2017سنة 
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دعین، شمل التباطؤ المسجل على مستوى تطور قائم اإلیداعات كافة المودعین، السیما وبحسب صنف المو

 الشركات الخاصة والمؤسساتیین.  
 
 

 بـ ٪)(                             المودعین  صنف: تطور اإلیداعات حسب 3-5جدول عدد 

 2018 2017 الصنف

 4,0 11,7  الشركات الخاصة

 9,9 10,2  األفراد

 -8,2 -1,1 المؤسساتیون

 17,0 19,1 غیر المقیمین
 
 
 

نقطة مائویة)  0,7أثرت ھذه التطورات على ھیكل اإلیداعات مع تدعم حصة اإلیداعات ألجل (+وقد 

 نقطة مائویة) مقابل انخفاض حصة شھادات اإلیداع واإلیداعات تحت الطلب  0,5وإیداعات االدخار (+

 على التوالي. نقطة مائویة 0,6بـ 

 
 

 

المودعین          صنف: اإلیداعات المعبأة حسب  2-5رسم بیاني عدد  (بــ ٪)  اإلیداعات  ھیكل: تطور  1-5رسم بیاني عدد 
 (بــ ٪)

 
 
 

 

نقطة  1,4-المؤسساتیین (عرف ھیكل اإلیداعات انخفاضا لحصة إیداعات حسب صنف المودعین، بو

نقطة مائویة)  1,5نقطة مائویة) مقابل ارتفاع حصة غیر المقیمین (+ 1-( الخاصة شركاتمائویة) وال

 نقطة مائویة).  0,9(+ فرادواأل

6,4 5,3 4,7 

23,7 23,0 23,7 

29,5 29,4 29,9 

40,4 42,3 41,7 

201620172018

   ایداعات الجل شھادات االیداع 

 ایداعات تحت الطلب ایداعات االدخار

24,2 24,4 23,4 

52,6 52,4 53,3 

9,9 8,9 7,5 
13,3 14,3 15,8 

201620172018

 ودائع األفراد ودائع الشركات الخاصة

 ودائع غیر المقیمین ودائع المؤسساتیین
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، أي 2017بنسق أقل أھمیة من سنة  2018وارتفعت موارد االقتراض متوسطة وطویلة األجل في سنة 

٪ 13,6ملیون دینار أو  138ض الرقاعیة بـ وا التطور إلى انخفاض القر٪. ویعود ھذ12,2٪ مقابل 11,6

فیما سجلت الموارد  2017٪ في سنة 132٪ مقابل 76,1وتباطؤ نسق نمو القروض األخرى، أي 

 ٪ في العام السابق.  9,6٪ مقابل 12,4الخصوصیة ارتفاعا بـ 

 ستعماالت تطور اال  5-1-1-2

 ٪ مقابل 8,4ملیون دینار أو  7.369لنسق نموھا ( تباطؤا المقیمة سجلت استعماالت البنوك

القروض  التباطؤ، على حّد السواء،ھذا  شمل. وقد ) 2017٪ في سنة 12,3ن دینار أو ییمال 9.607

محفظة و) 2017في سنة  ٪12,2أو  ملیون دینار 7.950مقابل  ٪9,8ملیون دینار أو  7.194(للحرفاء 

 ). 2017٪ في سنة 12,8ملیون دینار أو  1.657٪ مقابل 1,2ملیون دینار أو  175( السندات

٪ أي 130,7یناھز  1"ودائعنسبة "قروض / معدل  2018ونتیجة لذلك، سجلت البنوك في موفى سنة 

 ٪). 127,4( 2017مستوى أعلى على ذلك المسجل في سنة 
 
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                         : االستعماالت 4-5جدول عدد 

 2016 2017 2018* 

 التغیرات

7201 
2016 

8201 
2017 

بمالیین 
بمالیین  بـ ٪ الدنانیر

 بـ ٪ الدنانیر

 9,8 7.194 12,2 7.950 80.408 73.214 65.264 قروض للحرفاء 

 1,2 175 12,8 1.657 14.758 14.583 12.926 محفظة السندات 

        منھا : 

 13,4 459 8,7 273 3.888 3.429 3.156 سندات المساھمات وسندات مماثلة 

 28,8 213 -6,3 -50 952 739 789 والتوظیفات المتاجرةسندات 

 -14,0 -46 -5,2 -18 282 328 346 رقاعیةسندات 

 -3,0 -256 10,0 774 8.267 8.523 7.749 رقاع الخزینة 

 8,4 7.369 12,3 9.607 95.166 87.797 78.190 مجموع االستعماالت 

 * معطیات وقتیة.
 
 

 
                                                           

 . 2018المؤرخ في غرة نوفمبر  2018لسنة  10ھو منصوص علیھ صلب المنشور إلى البنوك عدد  مثلما 1
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، عرفت نسب الفائدة المطبقة على عملیات القرض زیادة معممة لكافة أصناف 2017وبالمقارنة مع سنة 

  .نقطة مائویة 184بـ  القروض وذلك نتیجة تأثیر ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة

 
 

     *تطور معدالت نسب الفائدة الفعلیة حسب صنف القروض:  5-5جدول عدد 

 2018 2017 2016 المسمى

 التغیرات
7201 

2016 
8201 

2017 
 بـ ٪ بـ ٪

 1,84 0,61 6,70 4,86 4,25 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة
 1,33 0,57 9,53 8,20 7,63 المطبقة على قروض السكنمعدل نسبة الفائدة الفعلیة 

 1,19 0,37 10,16 8,97 8,60 معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة على المكشوفات
معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة على القروض 

 1,44 0,74 9,10 7,66 6,92 طویلة األجل

معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة على القروض 
 1,61 0,42 9,17 7,56 7,14 متوسطة األجل

معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة على قروض 
 1,51 0,42 10,57 9,06 8,64 االستھالك

معدل نسبة الفائدة الفعلیة المطبقة على القروض 
 1,56 0,59 8,76 7,20 6,61 قصیرة األجل

 .السنةیتعلق األمر بالنسب المطبقة خالل النصف الثاني من * 
 
 

 نتیجة االستغالل 5-1-2

 مقابل  2018سنة  في٪ 16,8ملیون دینار أو  690بـ للبنوك المقیمة  ارتفع الناتج البنكي الصافي

لكل الملحوظ  النمو ةجیذلك نتن دینار وییمال 4.807، لیبلغ 2017سنة  في٪ 18,4ملیون دینار أو  639

سنة في ٪ 15,5ملیون دینار أو  275مقابل  2018في سنة ٪ 21,2ن دینار أو وملی 434(ھامش الفائدة من 

 مقابل  2018٪ في سنة 50,4ملیون دینار أو  196(محفظة سندات االستثمار ومداخیل ) 2017

 ). 2017٪ في سنة 30,5ملیون دینار أو  91
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 ما عدا إشارة مغایرة)(بمالیین الدنانیر                            : نتیجة االستغالل  6-5جدول عدد 

 *2018 2017 2016 المسمى

 التغیرات
7201 

2016 
8201 

2017 
بمالیین 
بمالیین  بـ ٪ الدنانیر

 بـ ٪ الدنانیر

 21,2 434 15,5 275 2.479 2.045 1.770 ھامش الفائدة 

 12,0 113 12,4 104 1.054 941 837 العموالت الصافیة

 -7,1 -53 29,5 169 689 742 573 محفظة السندات التجاریة  أرباح

 50,4 196 30,5 91 585 389 298 مداخیل محفظة سندات االستثمار

 16,8 690 18,4 639 4.807 4.117 3.478 الناتج البنكي الصافي
 16,8 328 15,1 257 2.286 1.958 1.701 األعباء التشغیلیة

 6,9 102 15,7 201 1.586 1.484 1.283 كتلة األجورمنھا :       

 * معطیات وقتیة.
 

 

االستثمار محفظة سندات  مداخیلة حصّ  تدعمبالناتج البنكي الصافي  ھیكللھذه التطورات، اتسم  وتبعا

مداخیل محفظة مساھمة مقابل انخفاض  ،على التوالي) نقطة مائویة 1,9ط مائویة وانق 2,8( وھامش الفائدة

 نقطة مائویة).  1العموالت (و نقاط مائویة) 3,7السندات التجاریة (
 
 

 
 : تطور تركیبة الناتج البنكي الصافي  3-5رسم بیاني عدد 

 
 

 

 تكلفة اإلیداعات معدل مردودیة القروض و معدل زدادمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدیة، ارتفاع تبعا الو

نقطة مائویة  0,7مائویة على التوالي. ونتیجة لذلك، تحسن ھامش الوساطة الصافي بـ نقطة  0,7و 1,4بـ 

  . 2018٪ في موفى سنة 3,9لیبلغ 

٪50,9 ٪49,7 ٪51,6 

٪24,1 ٪22,9 ٪21,9 

٪16,5 ٪18,0 ٪14,3 

٪8,5 ٪9,4 ٪12,2 

201620172018

 مداخیل محفظة سندات األستثمار

  أرباح محفظة السندات التجاریة

 عموالت صافیة

   ھامش الفائدة
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 : تطور ھامش الوساطة البنكیة  4-5رسم بیاني 

 
 
 
 

في نفس  2018في سنة ضارب االستغالل  بقي٪، 16,8من ارتفاع األعباء التشغیلیة بـ وعلى الرغم 

 الملحوظ للناتج البنكي الصافي.  زدیاد٪ تبعا لال47,6المستوى المسجل في العام السابق، أي 

 مؤسسات اإلیجار المالي .5-2

 النشاط 5-2-1
. وبالفعل، لم یرتفع قائم قروض اإلیجار المالي 2018تباطؤا في سنة اإلیجار المالي  عرف نشاط قطاع

حیث تم  ،2018مالیین دینار في موفى سنة  4.507لیبلغ  2017٪ في سنة 21,5مقابل ٪ 4,8سوى بنسبة 

٪ من قروض 30,9٪ من قروض بنكیة و52,7منھا  ٪ عن طریق موارد اقتراضیة،74,3سبة تمویلھ بن

ملیون دینار من الموارد الرقاعیة في سنة  117,7رقاعیة. وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع قد تمكن من تعبئة 

 ٪. 25,7، أي بانخفاض قدره 2017ملیون دینار في سنة  158,3مقابل  2018
 
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                          : تطور قائم اإلیجار المالي وموارد االقتراض 7-5جدول عدد 

 2016 2017 2018* 

 4.507 4.302 3.542 قائم اإلیجار المالي 

 3.349 3.121 2.612 االقتراض  موارد

 52,7 49,1 48,4 منھا : موارد بنكیة (بـ٪)

 30,9 34,4 39,2 موارد رقاعیة (بـ ٪)       

 معطیات وقتیة. *
 
 

 

3,1 3,3 
4,0 

2,9 3,2 
3,9 

6,0 
6,5 

7,9 

201620172018

 ٪بـ 

   معدل مردودیة القروض  ھامش الوساطة الصافي تكلفة اإلیداع
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 نتیجة االستغالل 5-2-2
 ٪18,6زیادة بـ  ن دینار مقابلییمال 10أو  ٪5,4انخفاضا بـ سجل الناتج الصافي لمؤسسات اإلیجار المالي 

ملیون  13٪ أو 7,8وذلك نتیجة ارتفاع ھامش الفائدة بـ  2017في سنة  تم تسجیلھا ملیون دینار 29أو 

  دینار. 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                                   : مؤشرات االستغالل  8-5جدول عدد 

 *2018 2017 2016 المسّمى

 154 167 143 ھامش الفائدة

 175 185 156 الناتج الصافي

 79 75 59 األعباء التشغیلیة 

  معطیات وقتیة. *
 
 

٪ في سنة 40,5من  حیث سجل ارتفاعا نقاط مائویة 4,6بـ  2018 خالل سنةضارب االستغالل  وتدھور

 . 2018٪ في سنة 45,1إلى  2017

 البنوك غیر المقیمة .5-3

 النشاط 5-3-1

 موارد االستغالل 5-3-1-1

ملیون دوالر أمریكي  92,4٪ أو 4,8 بـ 2018لقائمھا في سنة  انخفاضا موارد البنوك غیر المقیمة سجلت

ملیون دوالر أمریكي في العام السابق. ویتكون ھیكل الموارد باألساس من  62,5٪ أو 3,4بـ  ارتفاعمقابل 

٪ في سنة 26,1ابل ٪ مق23) والقروض البنكیة (2017٪ في سنة 38,1٪ مقابل 37,5إیداعات الحرفاء (

 ). 2017٪ في سنة 13,9٪ مقابل 20) واألموال الذاتیة (2017
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سنة موفى في  : موارد البنوك غیر المقیمة 5-5رسم بیاني عدد 
2017 

سنة  موفىفي   : موارد البنوك غیر المقیمة 6-5رسم بیاني عدد 
2018 

 
 

 
 (بمالیین الدوالرات األمریكیة ما عدا إشارة مغایرة)               تطور موارد البنوك غیر المقیمة  : 9-5جدول عدد 

 المسمى

 بمالیین الدوالرات األمریكیة
 التغیرات

7201 
2016 

8201 
2017 

2016 2017 2018* 
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪

 -16,3 -82,2 6,5 30,8 420,8 503,0 472,2  یةبنك قروض
 -5,3 -9,6 3,6 6,4 172,2 181,8 175,4 المنتصبة بتونس 

 -22,6 -72,6 8,2 24,4 248,6 321,2 296,8 المنتصبة بالخارج 

 -6,5 -47,6 9,5 63,7 686,6 734,2 670,5 إیداعات الحرفاء 
 -57,5 -31,4 440,6 44,5 23,2 54,6 10,1 ن یالمقیم

 -2,4 -16,2 2,9 19,2 663,4 679,6 660,4 غیر المقیمین 

 58,2 94,5 -31,6 -75,1 256,9 162,4 237,5 موارد أخرى 

 36,9 98,8 11,8 28,3 366,6 267,8 239,5 أموال ذاتیة

 -60,4 -155,9 6,1 14,8 102,0 257,9 243,1 مدخرات

 -4,8 -92,4 3,4 62,5 1.832,9 1.925,3 1.862,8 مجموع الموارد 

  * معطیات وقتیة.
 

 
 

 

 

ودائع 
 الحرفاء
٪38,1 

قروض 
 مصرفیة

26,1  ٪ 

 اموال ذاتیة
13,9  ٪

 المدخرات
 13,4  ٪ 

  موارد اخرى
8,5 ٪ 

ودائع 
 الحرفاء

37,5 ٪ 

قروض 
 مصرفیة

23,0 ٪ 

 اموال ذاتیة
20,0 ٪ 

 المدخرات
5,6 ٪ 

موارد 
 اخرى
13,9 ٪ 
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 تطور االستعماالت 5-3-1-2

  ارتفاع مقابل ملیون دوالر أمریكي 135,4٪ أو 6,9بـــ  انخفاضا استعماالت البنوك غیر المقیمة سجلت

 القروض بالخصوص االنخفاض شملقد . و2017ملیون دوالر أمریكي في سنة  100,6 ٪ أو5,4 بـ

 ٪). 37,3-ملیون دوالر أمریكي أو  123,1-(مقیمین لل الممنوحة

 ٪.22,2نقطة مائویة لتبلغ  2,1وانخفضت حصة القروض الممنوحة للحرفاء من مجموع االستعماالت بـ 
 
 

 مغایرة)(بمالیین الدوالرات األمریكیة ما عدا إشارة                             : تطور استعماالت البنوك غیر المقیمة 10-5جدول عدد 

 المسمى

 بمالیین الدوالرات األمریكیة
 التغیرات

7201 
2016 

8201 
2017 

2016 2017 2018* 
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪

 -10,4 -128,7 9,5 107,4 1.105,2 1.233,9 1.126,5 عملیات األموال الجاھزة
 -10,9 -93 6,9 55 759,3 852,3 797,3 منھا : توظیفات لدى البنوك : 

 -9,2 -38 37,6 112,8 375,1 413,1 300,3 المنتصبة بتونس    
 -12,5 -55 -11,6 -57,8 384,2 439,2 497 المنتصبة بالخارج    
 -15,0 -71,8 13,8 58 405,6 477,4 419,4 القروض 

 -37,3 -123,1 68,1 133,6 206,8 329,9 196,3 للمقیمین 
 34,8 51,3 -33,9 -75,6 198,8 147,5 223,1 لغیر المقیمین 

 -5,9 -10 -5,9 -10,6 159,0 169,0 179,6 محفظة السندات 
 90,4 75,1 -39,5 -54,2 158,2 83,1 137,3 استعماالت أخرى

 -6,9 -135,4 5,4 100,6 1.828,0 1.963,4 1.862,8 مجموع االستعماالت 
  * معطیات وقتیة.

 
 
 
 

 

 موفى: استعماالت البنوك غیر المقیمة في  7-5رسم بیاني عدد 
 2017سنة 

 موفى: استعماالت البنوك غیر المقیمة في 8-5رسم بیاني عدد 
 2018سنة 

 

 

عملیات 
االموال 
 الجاھزة

62,8 ٪ 

 القروض
24,3 ٪ 

محفظة 
 السندات

8,6 ٪ 

استعماالت 
 أخرى

4,3 ٪ 

عملیات 
االموال 
 الجاھزة

60,5 ٪ 

 القروض
22,2 ٪ 

محفظة 
 السندات

8,7 ٪ 

استعماالت 
 أخرى

8,6 ٪ 
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إلى باألساس یعود  ملیون دوالر أمریكي 164,5٪ أو 26,9انخفاضا بـ وسجلت التعھدات خارج الموازنة 

ملیون دوالر  100,7٪ أو 40,5بـ  عملیات تأكید االعتمادات المستندیة والضمانات والكفاالت تراجع

 ملیون دوالر أمریكي، على التوالي.  32,3٪ أو 18,5أمریكي وبـ 
 

 

 

 األمریكیة ما عدا إشارة مغایرة)(بمالیین الدوالرات                 : تطور التعھدات خارج الموازنة للبنوك غیر المقیمة   11-5جدول عدد 

 المسمى
 

 بمالیین الدوالرات األمریكیة
 التغیرات

7201 
2016 

8201 
2017 

2016 2017 2018* 
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 بـ ٪

 -26,9 -164,5 17,3 90,3 446,9 611,4 521,1 مجموع التعھدات خارج الموازنة  

         منھا :     

 -40,5 -100,7 32,3 60,7 148,2 248,9 188,2 تأكید اعتمادات مستندیة 

 -32,5 -5,1 -53,3 -17,9 10,6 15,7 33,6 فتح اعتمادات مستندیة 

 -18,5 -32,3 6,9 11,2 142,3 174,6 163,4 ضمانات وكفاالت

 .* معطیات وقتیة

 

 نتیجة االستغالل 5-3-2

٪ في سنة 15,8٪ مقابل 5,2تباطؤا لنسق نموه ( یر المقیمةعن نشاط البنوك غ الناتج ھامش الفائدة سجل

 . 2018ملیون دوالر أمریكي في موفى سنة  22,4) لیبلغ 2017

 . 2018٪ في سنة 37نقاط مائویة لیبلغ  4,5وتحسن ضارب االستغالل بـ 
 

 

 (بمالیین الدوالرات األمریكیة ما عدا إشارة مغایرة)                           : مؤشرات االستغالل 12-5جدول عدد 

 المسمى

 بمالیین الدوالرات األمریكیة
 التغیرات

7201 
2016 

 التغیرات
8201 

2017 

2016 2017 2018* 
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 ٪بـ 
بمالیین 

الدوالرات 
 األمریكیة

 ٪بـ 

 5,2 1,1 15,8 2,9 22,4 21,3 18,4 ھامش الفائدة

 1,5 1,0 12,0 7,1 67,5 66,5 59,4 الناتج البنكي الصافي 

 -9,4 -2,6 5,7 1,5 25,0 27,6 26,1 األعباء التشغیلیة

 * معطیات وقتیة.
 

 

 بنوك األعمال .5-4
على الرغم من استمرار المحیط االقتصادي المتسم بتراجع االستثمار الداخلي واألجنبي، أظھرت مؤشرات 

 بنوك األعمال بوادر تحسن طفیف. 
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)               : أھم المؤشرات 13-5جدول عدد 

 *2018 2017 المسمى

 التغیرات
8201 

2017 
 ٪بــ  الدنانیر بمالیین

 11,1 0,1 1,0 0,9 إیرادات االستغالل

 11,1 0,1 1,0 0,9 الناتج البنكي الصافي

 -11,1 -0,1 0,8 0,9 األعباء التشغیلیة

 0,0 0,0 0,5 0,5 مجموع األجور -

 -25,0 -0,1 0,3 0,4 تكالیف االستغالل العامة -

  .* معطیات وقتیة
 
 

 إدارة الدیونمؤسسات  .5-5
 النشاط 5-5-1

، 2017في سنة  "التونسیة للفكتورینغ" للشركة التابعة لھا "لإلیجار الماليستیعاب شركة "التونسیة ال تبعا

 ملیون دینار 1,2-٪ أو 0,6-، أي 2018واصل قائم تمویالت قطاع إدارة الدیون االنخفاض في سنة 

  .2017 ةملیون دینار في موفى سن 195,5ملیون دینار مقابل  194,3إلى مستوى  لیتراجع

  نقاط 4,2و ةنقط 1,4بـ والقروض األخرى والقروض الرقاعیة  حصة القروض البنكیة وتدعمت

 .نقاط مائویة 5,8بـ  أوراق الخزینةانخفاض حصة  مقابلنقطة مائویة على التوالي  0,2و
 
 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                               إدارة الدیون: مؤشرات حول نشاط قطاع  14-5جدول عدد 

 *2018 2017 2016 المسمى

 التغیرات
8201 

2017 

 بــ ٪ بمالیین الدنانیر

 -0,6 -1,2 194,3 195,5 257,0 قائم التمویالت 

  * معطیات وقتیة.
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 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)                     : تطور الموارد                                  15-5جدول عدد  

 *2018 2017 2016 المؤشرات

 التغیرات
8201 

2017 

 بـ ٪ بمالیین الدنانیر

 11,1 6,2 62,2 56,0 45,9 األموال الذاتیة

 -6,3 -6,0 89,0 95,0 141,7 موارد االقتراض

 1,4 - 38,2 36,8 52,0 قروض بنكیة (بـ ٪)**

 -5,8 - 25,8 31,6 15,0 خزینة (بـ ٪)**الأوراق 

 0,2 - 19,1 18,9 26,7 قروض رقاعیة (بـ ٪)**

 4,2 - 16,9 12,7 6,3 (بـ ٪)* أخرىقروض 

 * معطیات وقتیة. 
 ** یتم احتساب التغیرات بالنقاط المائویة. 
 
 

 االستغالل نتیجة 5-5-2
٪ وھو ما أثر إیجابیا على الناتج 44,6ملیون دینار أو  2,9بارتفاع ھامش الفائدة بـ  2018اتسمت سنة 

  ٪). 28مالیین دینار أو + 3,5الصافي إلدارة الدیون (+

 

 

 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)              : مؤشرات االستغالل 16-5جدول عدد 

 *2018 2017 2016 المسمى

 التغیرات
8201 

2017 
بمالیین 
 بــ ٪ الدنانیر

 44,6 2,9 9,4 6,5 9,3 ھامش الفائدة   

 28,0 3,5 16,0 12,5 19,2 إلدارة الدیونالناتج الصافي    

 8,3 0,4 5,2 4,8 9,0 األعباء التشغیلیة   

  .* معطیات وقتیة
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 سوق المالیةال:  السادس الباب

 
بتحسن أھم مؤشرات البورصة وھو ما یعكس بالخصوص  2018سنة  خاللالسوق المالیة التونسیة  اتسمت

للشركات المدرجة، السیما تلك العاملة  تأكد المسار التصاعدي للنمو االقتصادي وتدعم المداخیل الجملیة

 . في القطاع المالي

بالتوازي مع  2018ل الثمانیة أشھر األولى من سنة الن نشاط البورصة الذي سجل نموا ملحوظا خأبید 

األداء الجید للقیم البنكیة، قد دخل مرحلة تصحیح المسار خالل الفترة المتبقیة من السنة، تبعا بالخصوص 

یر االحترازیة للبنوك، بھدف اعتزام البنك المركزي التونسي تشدید المعای تداولھا حول تمّ لتي ا للمعلومات

ل ومالءمة أفضل بین الموارد واالستعماالت. وشمل ھذا یإلى إرساء إدارة ناجعة لمخاطر التحو دفعھا

 على المنحى العام للسوق.  فعلیاالتراجع بشكل خاص القیم البنكیة التي أثرت 

بالضغوط المسلطة على السیولة المصرفیة وكذلك بالترفیع  2018نشاط السوق المالیة التونسیة سنة تأثر 

 في مناسبتین في نسبة الفائدة الرئیسیة وھو ما كان لھ وقع ھام على خیارات االستثمار وتحركات االدخار. 

) وتدعمت 2017٪ في سنة 14,4٪ (مقابل 15,8بـ  جعي توننداكسي ھذا السیاق، ارتفع المؤشر المروف

ي ٪ من إجمال23,1، أي 2018في موفى سنة  ملیون دینار 24.380٪ لتبلغ 11,6رسملة البورصة بـ 

 . الناتج المحلي

كما تعززت السوق الرئیسیة لتسعیرة البورصة بإدراج شركة "التونسیة لألوراق المالیة" خالل شھر 

 وحدة.  82في عدد الشركات المدرجة إلى  ا رفّعموھو  2018سبتمبر 

مع تدعم حجم  الداخلي وفي جانب آخر، اتسمت سوق اإلصدارات بتواصل لجوء الخزینة إلى التداین

ملیون دینار. ویعزى ھذا االرتفاع  2.732المبالغ المعبأة بعنوان مناقصات رقاع الخزینة والذي بلغ 

صیرة األجل والذي عوض تراجع إصدارات رقاع الخزینة باألساس إلى تكثیف إصدارات رقاع الخزینة ق

 القابلة للتنظیر. 

تجدر اإلشارة إلى أنھ في إطار تنویع مصادر تمویل المیزانیة، وقعت الخزینة خالل الربع األول من سنة و

ملیون أورو یتم تسدیده  356بمبلغ  محلیا بنكا 12بالعملة األجنبیة لدى  مشتركعلى اتفاقیة قرض  2019

 مكنت من تعبئة  2017سنوات. وللتذكیر، فإن الخزینة قد أنجزت عملیة مماثلة في شھر جویلیة  3على 

 بنكا محلیا.  13ملیون أورو لدى  250
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ملیون دینار عبر طرح األوراق  441تعبئة سوى  منوعلى صعید آخر، لم تمكن السوق األولیة الشركات 

. وقد تمت 2017للمساھمة العامة حیث عرف ھذا المبلغ انخفاضا بالمقارنة مع الحجم المسجل في سنة 

بالنسبة  مالالرأس  قروض رقاعیة وذلك في ظل غیاب إصدارات سندات عبرتعبئة ھذا المبلغ حصریا 

 . 2018لسنة 

 
 (بمالیین الدنانیر ما عدا إشارة مغایرة)               ات البورصةأھم مؤشر:  1-6جدول عدد 

 الربع األول 2018 2017 2016 المسمى
 2019من سنة 

 546 2.732 2.079 3.373  1إصدارات الدولة
 244 1.216 1.985 3.297 *رقاع الخزینة القابلة للتنظیر ورقاع الخزینة ذات قصاصة  صفر  -
 302 1.516 94 76 رقاع الخزینة قصیرة األجل -   

 13.780 13.614 13.452 12.493 قائم رقاع الخزینة (نھایة الفترة) 
 رقاع الخزینة القابلة للتنظیر ورقاع الخزینة ذات قصاصة  -     

 12.890 12.975 12.585 11.471 صفر        

 305 54 101 76 رقاع الخزینة قصیرة األجل -     
 585 585 766 946 القرض الرقاعي الوطني -   

 13,13 12,9 14,0  13,9 قائم رقاع الخزینة / إجمالي الناتج المحلي (بـ ٪)
     إصدارات المؤسسات عبر طرح األوراق للمساھمة العامة 

 414 365 568 514 المبالغ المؤشر على إصدارھا  
 359 20 153 42 الترفیع في رأس المال  -    

 55 345 415  472 القروض الرقاعیة  -   
 91 441 691 507 3المبالغ المعبأة 

 0 0 167 31 الترفیع في رأس المال -   
 91 441 524 476 القروض الرقاعیة  -   

 501 2.521 2.408 1.741 مبلغ المعامالت في تسعیرة البورصة 
 417 1.899 2.243 1.651 سندات رأس المال (أ)  -   
 84 622 165 90 سندات الدین  -   

 82 82 81 79 عدد الشركات المدرجة (بالوحدة) 
 23.164 24.380 21.852 19.300 رسملة البورصة (ب) 

 93 ,21  23,1 22,7 21,5 ٪)إجمالي الناتج المحلي (بـ / رسملة البورصة 
 6.861,49 7.271,65 6.281,83 5.488,77 )31/12/1997یوم  1.000مؤشر توننداكس بالنقاط (أساس  

 1,8 7,8 10,3 8,6 ب) (بـ ٪)  /النسبة السنویة لدوران األسھم = (أ 
 42 45  41 46  4نسبة السیولة (بـ ٪)

 51 166 64 79 مبلغ المعامالت في السوق الموازیة 
 495 1.151 1.008 945 مبلغ التسجیالت والتصریحات 

 الجماعي في األوراق المالیة (باستثناءمؤسسات التوظیف   
 الصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة)   

    

 123 124 123  125 الوحدات في طور النشاط   -  
 3.885 3.956 4.361 4.544 األصول الصافیة -  

 المصادر : بورصة األوراق المالیة بتونس وھیئة السوق المالیة                                                                                   
 على أساس تواریخ المناقصات.  ھاتم احتساب 1
 على أساس تواریخ إقفال االكتتابات.           ھاتم احتساب 2
 .2018على أساس إجمالي الناتج المحلي لسنة  ھاتم احتساب 3
 یتم تعریف نسبة السیولة بكونھا حجم السندات المتداولة قیاسا بحجم السندات المعروضة للبیع في تسعیرة البورصة. 4

 * بدون اعتبار مناقصات مبادلة رقاع الخزینة. 
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٪ لیبلغ 4,7ق الثانویة ارتفاعا لحجم المبادالت المنجزة في تسعیرة البورصة بـ اسوومن جانبھا، سجلت األ

مالیین دینار في  9,6مالیین دینار مقابل  10,1للتداول قدره  ایومی معدال أفرزملیون دینار وھو ما  2.521

 العام السابق. 

ومن ناحیة أخرى، عرفت األصول الصافیة التي بحوزة مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة 

. وقد اقتصر ھذا االنخفاض على 2018ملیون دینار في موفى سنة  3.956٪ لتبلغ 9,3انخفاضا بـ 

لتوظیف لدى تأجیر ا ارتفاع الوحدات الرقاعیة وذلك جراء ارتفاع تأجیر اإلیداعات البنكیة بنسق یفوق

 مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة.

ترفیعا في نسبة الضریبة المستوجبة بعنوان األرباح  2018وعلى المستوى الجبائي، أقر قانون المالیة لسنة 

، مھما كانت السنة 2018لألرباح الموزعة بدایة من غرة جانفي  بالنسبة ٪ وذلك10٪ إلى 5الموزعة من 

 ھا تحقیق األرباح.التي تم خالل

 مویل الدولة واالستثمارت .6-1

بتدعم إصدارات الدولة وھو ما یتباین مع التراجع الملحوظ إلصدارات الشركات عبر  2018اتسمت سنة 

 طرح األوراق للمساھمة العامة. 

 إصدارات الدولة 6-1-1

 صدارات رقاع الخزینة ارتفاعا إلأن سجل انخفاضا خالل السنة السابقة، عرف الحجم الجملي بعد 

ملیون دینار والذي  2.200مقابل مبلغ متوقع قدره  2018ملیون دینار بعنوان سنة  2.732٪ لیبلغ 31,4بـ 

 . 2018بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة  2.340تمت مراجعتھ نحو الترفیع إلى مستوى 

 أةالمعب األموال حجم ھیكل اإلصدارات مع تدعمبتغییر على مستوى  2018وفي جانب آخر، اتسمت سنة 

٪ من الحجم الجملي 55,5ملیون دینار، أي  1.516ي بلغ ذبعنوان رقاع الخزینة قصیرة األجل وال

لإلصدارات مقابل تراجع إصدارات رقاع الخزینة القابلة للتنظیر. وبالفعل، عرفت ھذه الرقاع األخیرة 

ملیون دینار في موفى  1.216لتبلغ  2017اھا المسجل بعنوان سنة ٪ بالمقارنة مع مستو38,7انخفاضا بـ 

٪ من المبلغ الجملي 31" الذي استأثر بقرابة 2021نوفمبر  -٪ 6,1، مع تركزھا على خط "2018سنة 

 لمناقصات رقاع الخزینة القابلة للتنظیر. 

 سنوات  4ى رقاع الخزینة إلى مستو راجع متوسط أجلتتغییر ھیكل اإلصدارات  نتج عنوقد 

 . 2017سنوات وأسبوعین في سنة  5مقابل  2018سنة  أیام 3أسبوعا و 35و

مناقصات لمبادلة رقاع الخزینة  3قد سجلت إنجاز  2018وعلى صعید آخر، تجدر اإلشارة إلى أن سنة 

" 2018أكتوبر  - ٪5,5"  و" 2018جانفي  -٪ 5,3خالل أشھر جانفي وأوت وسبتمبر وشملت خطي "
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ملیون دینار وذلك بخطوط أخرى ذات آجال أطول قصد التخفیف من الضغوط المسلطة  297ره بمبلغ قد

 على سیولة الخزینة. 

، اتبعت معدالت نسب الفائدة 2018ومن ناحیة أخرى وتبعا للترفیعات في نسبة الفائدة الرئیسیة خالل سنة 

 تصاعدیا.  امسار لدى اإلصدار لرقاع الخزینة المرجحة

 

 تطور إصدارات رقاع الخزینة :  1-6رسم بیاني عدد 

 

 

تواصل لجوء الخزینة إلى التداین الداخلي مع حجم جملي إلصدارات ، 2019وخالل الربع األول من سنة 

٪ من 55,3ملیون دینار واستمرار ھیمنة إصدارات رقاع الخزینة قصیرة األجل ( 546الدولة قدره 

إنجاز مناقصة لمبادلة رقاع الخزینة  2019مجموع اإلصدارات). وفي جانب آخر، سجل شھر مارس 

ملیون  290" بمبلغ یساوي 2019مارس  -٪ 5,5یق ھذه العملیة مبادلة خط "تم عن طرلیالقابلة للتنظیر 

 دینار وذلك برقاع أخرى ذات آجال أطول. 

 بالعملة األجنبیة لدى  مشتركاتفاقیة قرض  2019وعالوة على ذلك، وقعت الخزینة في شھر مارس 

 سنوات.  3ملیون أورو یتم تسدیده على  356بنكا محلیا بمبلغ قدره  13

 إصدارات الشركات عبر طرح أوراقھا للمساھمة العامة  6-1-2

بغیاب إصدارات سندات رأس المال عبر طرح األوراق للمساھمة  2018اتسمت السوق األولیة خالل سنة 

 علىالعامة وكذلك بتقلص اإلصدارات في السوق الرقاعیة والتي كانت غیر منتظمة ومركزة بشكل خاص 

 األشھر األولى من السنة وھو ما یعكس شح  السیولة في السوق. 
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وعلى غرار السنوات السابقة، كانت اإلصدارات في السوق الرقاعیة حكرا على البنوك ومؤسسات اإلیجار 

 قرضا رقاعیا (منھا  12إلصدار  2018المالي. وبالفعل، منحت ھیئة السوق المالیة تأشیرتھا خالل سنة 

بنوك وشركة إدارة دیون وذلك بحجم  3مؤسسات إیجار مالي و 6ة) تم إنجازھا من قبل مشروطقروض  6

 ملیون دینار. 450 حّد أقصى قدره ملیون دینار ویمكن الترفیع فیھ إلى 345متراكم قدره 

 ملیون دینار بعنوان  441٪ لیبلغ 15,8ومن جانبھ، عرف الحجم المعبأ في السوق الرقاعیة انخفاضا بـ 

ملیون دینار متعلقة بقروض تم إنجازھا من قبل بنوك، فیما تمت تعبئة المبلغ  220منھا  ،قرضا رقاعیا 14

 یین دینار). مال 6ملیون دینار) وشركة إلدارة الدیون ( 215المتبقي من قبل مؤسسات إیجار مالي (

نقدا لشركة "التونسیة ومن ناحیة أخرى، منحت ھیئة السوق المالیة تأشیرتھا للترفیع في رأس المال 

سھم جدید  1.350.000وذلك من خالل إصدار  ملیون دینار 6,75بمبلغ  1لإلیجار المالي والفاكتورینغ"

 ملیون دینار في السوق.  20,3لسھم الواحد. ومن شأن ھذه العملیة أن تمكن من تعبئة لدینار  15 بسعر

في رأس مال الشركات نقدا عبر طرح الترفیع  عملیات بغیاب 2018وعلى صعید آخر، اتسمت سنة 

 األوراق للمساھمة العامة.  

، تواصلت إصدارات المؤسسات عبر طرح األوراق للمساھمة العامة 2019وخالل الربع األول من سنة 

، علما وأن ھیئة السوق المالیة قد منحت بعنوان اإلصدارات الرقاعیة 2ملیون دینار 91مع تعبئة حجم قدره 

ولقرضین  3ملیون دینار 359مال بحجم متراكم قدره الخالل ھذا الثالثي تأشیرتھا لعملیتي ترفیع في رأس 

 ملیون دینار.  80ملیون دینار ویمكن الترفیع فیھ إلى حد أقصى قدره  55رقاعیین بمبلغ جملي یساوي 

  سوق البورصة .6-2

بإدراج شركة الوساطة في البورصة "التونسیة  2018البورصة خالل شھر سبتمبر تعززت تسعیرة 

دینار  31لألوراق المالیة" في السوق الرئیسیة عن طریق عرض بسعر محدد وتوظیف خاص، بسعر 

٪ وھو ما رفع في عدد الشركات المدرجة 35,2فتح رأس المال للعموم في حدود مع للسھم الواحد 

 . 2018وحدة في موفى سنة  82بالبورصة إلى 

                                                           
یجدر التذكیر أن شركة "التونسیة للفكتورینغ" قد تم استیعابھا من قبل شركة "التونسیة لإلیجار المالي" خالل شھر دیسمبر  1

2017 . 
ملیون دینار) و"حنبعل  15المصدرین من قبل كل من "الشركة الدولیة لإلیجار المالي" ( یتعلق األمر بالقرضین الرقاعیین 2

ملیون دینار)  40رین من قبل "بنك اإلسكان" (دملیون دینار) والقرضین المشروطین المص 15,5لإلیجار المالي" (
 ملیون دینار).  20,5و"التونسیة لإلیجار المالي" (

 یع في رأس المال نقدا عبر طرح األوراق للمساھمة العامة لكل من "البنك الوطني الفالحي" یتعلق األمر بعملیات الترف 3
 ملیون دینار).  21ملیون دینار) و"شركة اإلیجار العربیة لتونس" ( 338(
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وفي المقابل، تم تأجیل إدراج الشركة التونسیة لمصانع الصلب "سدنور" وذلك بقرار من إدارة الشركة، 

إلدراج الشركة المذكورة  2018یلیة علما وأن مجلس إدارة البورصة قد منح موافقتھ خالل شھر جو

 بالسوق الرئیسیة للتسعیرة. 

بتعاقب مرحلتین. وبالفعل، اتبع المؤشر  2018وفي جانب آخر، اتسم تطور مؤشر توننداكس خالل سنة 

٪ في 34,3حیث حقق أرباحا متراكمة قدرھا  2018مرحلة تدعیم خالل الثمانیة أشھر األولى من سنة 

. وقد 2018أوت  28نقطة بتاریخ  8.431,64أعلى مستوى تاریخي لھ، أي یبلغ ل 2018موفى شھر أوت 

، حیث شھد خاللھا المؤشر 2018األربعة أشھر األخیرة من سنة  طیلة عقب ھذا االرتفاع تراجع امتد

نقطة. ونتیجة لذلك، انحصر المردود  7.271,65٪ لیقفل السنة في مستوى 13,6المرجعي انخفاضا بـ 

 ٪. 15,8شر في مستوى السنوي للمؤ

التي تم تداولھا  وقد كان التراجع المسجل خالل األشھر األخیرة من السنة بمثابة ردة فعل تجاه المعلومات

المتعلقة باعتماد البنك المركزي التونسي لسیاسة احترازیة تھدف إلى مالءمة أفضل بین تجمیع الودائع و

 .1وتوزیع القروض

والذي مع حفاظھ  2018أكتوبر  19وكالة الترقیم "مودیز"، المنشور بتاریخ كما تعزز ھذا المنحى بقرار 

على ترقیم القرض المرجعي لخمسة بنوك مدرجة (بنك األمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك 

 تونس العربي الدولي والشركة التونسیة للبنك) قد قام بالتخفیض في آفاق ترقیم الودائع طویلة األجل من

الحكومة التونسیة على توفیر دعم للبنوك، عند  ةتدھور قدربقرار "مودیز" " وتعللمستقرة إلى سلبیة. 

 ". B2فاق السلبیة الممنوحة للترقیم السیادي اآل، كما تدل علیھ ءاضاالقت

، السیما اقتراح إجراء في 2018وقد أثرت أحداث أخرى على حركة مؤشر البنوك خالل شھر دیسمبر 

٪ على رقم األعمال بالنسبة للبنوك 1تم بموجبھ إرساء مساھمة استثنائیة بـ ی 2019لمالیة لسنة قانون ا

ح ا. وقد زاد عدم نج2وشركات التأمین والشركات النفطیة وشركات االتصاالت لفائدة الصنادیق االجتماعیة

طلب العرض المتعلق بالتفویت في كتلة األسھم لرأس مال الشركة المصادرة "قرطاج لإلسمنت" المثقلة 

 بالدیون تجاه البنوك المدرجة، من حدة ھذه الحركة التنازلیة لتوننداكس. 

 

 

 
  

                                                           
والمحدث للنسبة االحترازیة "القروض  2018المؤرخ في غرة نوفمبر  2018 لسنة 10منشور البنك المركزي التونسي عدد  1

 / الودائع". 
 . 2020قد تم تأجیلھ إلى سنة  2019من قانون المالیة لسنة  22تجدر اإلشارة إلى أن تطبیق الفصل اإلضافي عدد  2
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 مؤشر توننداكس ومؤشر البنوكتطور :   2-6رسم بیاني عدد 

 

 
. وبالفعل، 2018جمال في سنة في اإلتصاعدیا  نسقا أسعار مجموع القیم المدرجة اتبعتوفي ھذا اإلطار، 

٪ (الصناعات 550,5لإلیجار المالي) و ي٪ (التجار0,4قیمة مردودا سنویا موجبا تراوح بین  46عرفت 

ة ٪ (الشرك0,7قیمة األخرى تراجعا ألسعارھا بنسب تراوحت بین  36الكیمیائیة للفلیور)، فیما سجلت الـ 

 ٪ (إلكتروستار). 47,9الدولیة لإلیجار المالي) و

بنوك  5بنوك مدرجة وتراجع أسعار  7وكان التطور السنوي ألسعار القیم البنكیة متباینا، مع ارتفاع أسعار 

٪ في العام السابق. وتم تسجیل 19,5٪ لمؤشر البنوك مقابل 10,6أخرى وھو ما نجم عنھ مردود قدره 

٪). وفي المقابل، 28,8٪) یلیھ "البنك التونسي" (+35,1نك الوطني الفالحي" (+أفضل أداء من قبل "الب

 ٪). 34,7-عرفت قیمة "بنك تونس واإلمارات" أكبر انخفاض (

مؤشرات  8مع ارتفاع  2018وفیما یتعلق بتطور المؤشرات القطاعیة، فقد كان موجبا إجماال خالل سنة 

قبل مؤشر "المواد األساسیة"  نیق أفضل أداء مأخرى. وعلى ھذا األساس، تم تحق 5وانخفاض 

بدفع من األرباح التي سجلتھا قیمة "شركة الصناعات الكیمیائیة للفلیور"، فیما عرف مؤشر ٪)، 84,1(+

 ٪). 18,4-التجھیزات المنزلیة والمواد الصحیة" أسوأ أداء (

ى التصاعدي للسوق بالتزامن مع تدعم رسملة البورصة لخمس شركات مدرجة وفي جانب آخر، أدى المنح

ملیون دینار) و"مجموعة بولینا القابضة"  1.280والمتمثلة في : شركة صنع المشروبات بتونس" (+

ملیون دینار) وشركة "الصناعات الكیمیائیة للفلیور"  340ملیون دینار) و"البنك التونسي" (+ 396(+

 ملیون دینار)، إلى ارتفاع رسملة البورصة  223ینار) و"التجاري بنك (+ملیون د 317(+
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ملیون دینار في موفى سنة  24.380لتبلغ  2017٪ بالمقارنة مع موفى سنة 11,6ملیون دینار أو  2.528بـ 

2018 . 

٪ 4,7وبخصوص المعامالت المنجزة في تسعیرة البورصة، فقد سجل حجمھا السنوي ارتفاعا طفیفا قدره 

٪ على سندات رأس 75أو  رملیون دینا 1.899(منھا  رملیون دینا 2.521لیبلغ  2017بالمقارنة مع سنة 

 سنة فيمالیین دینار  9,6مالیین دینار مقابل  10,1المال) وھو ما أدى إلى معدل حجم یومي للتداول بـ 

كة صنع . وتدعمت ھذه المعامالت، على وجھ الخصوص، بتلك المنجزة على سندات "شر2017

" والتي المشروبات بتونس" و"بنك تونس العربي الدولي" و"البنك الوطني الفالحي" و"التجاري بنك 

 . 2018استأثرت بما یزید عن ثلث الحجم المتراكم للمعامالت المنجزة على سندات رأس المال في سنة 

من سنة إلى  لیرتفع ن الضعفتزاید أكثر مأما بالنسبة لحجم المعامالت على مستوى السوق الموازیة، فقد 

 ملیون دینار. 166ملیون دینار إلى  64 من أخرى

إلى  2017مالیین دینار بعنوان سنة  1.008كما عرفت عملیات التسجیل والتصریحات ارتفاعا لتنتقل من 

 . 2018ملیون دینار في سنة  1.151

متسمة بخروج  2018سنة وعلى الرغم من األداء الجید المسجل من قبل بورصة تونس، فقد كانت 

٪ مقابل 24,9من رسملة البورصة إلى  مالمستثمرین األجانب. وعلى ھذا األساس ورغم ارتفاع حصتھ

، فإن المعامالت المنجزة في تسعیرة البورصة لفائدة ھؤالء المستثمرین قد أسفرت 2017٪ في سنة 23,3

 ملیون دینار مقابل اقتناءات  273مالیین دینار (تفویتات قدرھا  108عن حاصل صاف سالب بـ 

ملیون دینار)، علما وأن التفویتات قد تركزت على قیمة "شركة صنع المشروبات بتونس" التي  165بـ 

 ٪ من الحجم الجملي للتفویتات. 56استأثرت بقرابة 

الذي أقفل شھر مارس في  تواصال للمنحى التنازلي لمؤشر توننداكس 2019الربع األول من سنة وعرف 

٪ خالل 13,7٪ منذ بدایة السنة مقابل أداء جید قدره 5,6ي بمردود سالب بـ أنقطة،  6.861,49مستوى 

ملیون دینار  1.216وقد أثر ذلك سلبیا على رسملة البورصة التي تراجعت بـ  .2018نفس الفترة من سنة 

. وبلغ حجم المعامالت المنجزة في تسعیرة 2018٪ بالمقارنة مع مستواھا المسجل في موفى سنة 5أو 

 ، أي بمعدل حجم یومي للتداول قدره 2019ملیون دینار بعنوان الربع األول من سنة  501البورصة 

 . 2018مالیین دینار خالل نفس الفترة من سنة  9,8مالیین دینار مقابل  8,2

 بضعفمحفظة وكذلك الاألجانب في بتواصل خروج المستثمرین  2019كما اتسم الثالثي األول من سنة 

٪ 24,6استثماراتھم في البورصة. وعلى ھذا األساس، تراجعت حصتھم من رسملة البورصة إلى مستوى 

 مع حاصل صاف لمعامالتھم المنجزة في تسعیرة البورصة قدره  2019في موفى شھر مارس 

 ملیون دینار.  48-
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 مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة نشاط .6-3

بتراجع األصول الصافیة التي  2018اتسم نشاط مؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة في سنة 

ملیون دینار في  3.956٪ لتبلغ 9,3مالیین دینار أو  405بحوزة الوحدات الناشطة والتي انخفضت بـ 

 . 2008ملیون دینار للمرة األول منذ سنة  4.000 وتتراجع إلى ما دون 2018موفى سنة 

ویعزى ھذا االنخفاض على وجھ الخصوص إلى حركة خروج االستثمارات التي شملت الوحدات الرقاعیة 

٪ في 85إلى  2017٪ في موفى سنة 87حیث تراجعت حصتھا من مجموع سوق االدخار الجماعي من 

دخار المستثمر في مؤسسات التوظیف الجماعي في . وتعكس ھذه الحركة انتقال اال2018نھایة سنة 

األوراق المالیة نحو التوظیفات البنكیة وذلك بحثا عن المردود األفضل الذي توفره اإلیداعات ألجل 

شھادات اإلیداع، بما أن نسب التأجیر المتعلقة بھا قد ارتفعت بشكل ملحوظ خالل الربع األخیر من سنة و

2018 . 

٪ 4,1لوحدات المختلطة ومن صنف األسھم ارتفاعا طفیفا قدره لاألصول الصافیة وفي المقابل، عرفت 

٪ على التوالي، مع اإلشارة إلى أن ھذه الوحدات قد شھدت انخفاضا ألصولھا الصافیة بعنوان الربع 5,5و

 . 2018وذلك نتیجة حركة تصحیح مؤشرات البورصة المسجلة منذ شھر سبتمبر  2018األخیر من سنة 
 

 لمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق المالیة وحصتھا في االدخار البنكي الصافیة : تغیر األصول 3-6بیاني عدد رسم 

 
 

منح ترخیص ھیئة السوق المالیة لتكوین صندوق مشترك للتوظیف من  2018وفي جانب آخر، سجلت سنة 

وشركة استثمار ذات رأس مال  « FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II »نف المختلط صال

، وكذلك للتصفیة السابقة ألوانھا لثالثة « FIDELITY SICAV PLUS »من الصنف الرقاعي  متغیر
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 الحصة في االدخار لدى البنوك الوحدات المختلطة الوحدات الرقاعیة
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. وعلى ھذا األساس، 2ولصندوق آخر تبعا النقضاء مدتھمن الصنف المختلط  1صنادیق مشتركة للتوظیف

مقابل  2018وحدة في موفى  124الناشطة  3مؤسسات التوظیفات الجماعي في األوراق المالیةعدد بلغ 

 سابق. لوحدة في العام ا 123

 ذاتوفي نفس ھذا السیاق، منحت ھیئة السوق المالیة ترخیصھا للتغییر في نوعیة ثالث شركات استثمار 

  من الصنف المختلط. 4للتوظیف وصندوق مشترك متغیررأس مال 

 مشترك ولصندوق 5ث صنادیق مساعدة على االنطالقكما منحت ھیئة السوق المالیة ترخیصھا لتكوین ثال

سحب ترخیص لصندوق  وكذلكملیون دینار،  55بمبلغ متراكم قدره  ،6للتوظیف في رأس مال تنمیة

 . 7رك للتوظیف في رأس مال تنمیةتلصندوق مشومساعدة على االنطالق 

 2018٪ بعنوان سنة 5,2المؤسسات المذكورة  بلغ مردود مجموعنتیجة الرتفاع نسبة الفائدة الرئیسیة، و

 .2017٪ بعنوان سنة 4,3مقابل 

، واصلت األصول الصافیة لمؤسسات التوظیف الجماعي في األوراق 2019وخالل الربع األول من سنة  

ملیون دینار في موفى شھر  3.885ملیون دینار لتبلغ  71المالیة مسارھا التنازلي حیث سجلت انخفاضا بـ 

٪ بعنوان الربع 0,9وحدة. وبلغ مردودھا  123، علما وأن عدد ھذه المؤسسات قد تراجع إلى 2019مارس 

 ٪ خالل نفس الفترة من العام السابق. 1,9مقابل أداء قدره  2019األول من سنة 

 

                                                           
  « FCP IRADETT 100 »و « FCP IRADETT 20 »یتعلق األمر بالصنادیق المشتركة للتوظیف التالیة :  1
 .« FCP SMART CROISSANCE » و
 .« FCP QUIETUDE 2018 »یتعلق األمر بالصندوق المشترك للتوظیف  2
 بدون اعتبار الصنادیق المشتركة للتوظیف في رأس مال تنمیة.  3
 SICAV BH » و« SICAV AMEN » و « UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV »وھي على التوالي :  4

PLACEMENT »  وكذلك« BNA CONFIANCE FCP » . 
مالیین  START UP MAXULA SEED FEED » )10,2 »بصنادیق المساعدة على االنطالق التالیة :  األمر یتعلق 5

 ملیون دینار).  15( « CAPITAL ALT SEED FEED » مالیین دینار) و 10(« CDC AMORCAGE » دینار) و

 . ملیون دینار) FCPR Maxula JASMIN PMN » )20,04 » یتعلق األمر بصندوق  6
 . « FCPR A.T.I.D FUND II »وبـ  « ATLAS SEED FUND »األمر بصندوق المساعدة على االنطالق یتعلق  7



 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 أنشطة البنك المركزي
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 الخطة االستراتیجیة :  األول الباب

2019-2021 
في تنفیذ خطتھ االستراتیجیة األولى الممتدة على ثالث  2018خالل سنة  شرع البنك المركزي التونسي

 خالل األشھر األولى التي تلت. وتم تفعیل المشروع مجددا من قبل محافظ البنك 2021-2019سنوات 

تعیینھ على رأس المؤسسة وذلك قصد تحدید المحاور واألھداف االستراتیجیة ذات األولویة وتعزیز حوكمة 

 البنك. 

یقوم بھ الموظفون لفائدة الموظفین، شرع  1أساسي ینص على أن التغییر ھو إجراء سیاقي وبناء على مبدأ

ا المسار والتزامھم بھ، بھدف ذالبنك في عملیة تفكیر جماعي تھدف إلى انخراط جمیع الموظفین في ھ

المحاور التصورات و إدراج التفكیر المبتكر ضمن الممارسات االعتیادیة وترسیخ التنوع حول

االستراتیجیة بالنسبة للسنوات الثالث القادمة، وذلك بالرجوع إلى مھام البنك المركزي كما یضبطھا القانون 

والمتعلق بضبط القانون األساسي للبنك المركزي  2016أفریل  25المؤرخ في  2016لسنة  35عدد 

 التونسي. 

قابلة للقیاس ویمكن تحقیقھا وواقعیة مع أھداف خصوصیة و حواضإطار مرجعي  عویتمثل الھدف في وض

وذلك في سیاق دینامیكیة تشاركیة ترمي إلى تحویل البنك من  3 ةومشاریع مبرمج 2ومحددة في الزمن

 إنجاز مھامھ. في بالخصوص خالل تعزیز وتحدیث إطار حوكمتھ وھو ما سیمكن من تحسین نجاعتھ

 منھج التخطیط االستراتیجي  .1-1

  اإلطار المرجعي ودراسة التجارب المقارنةتحدید . 1-1-1

بتحدید اإلطار المرجعي ودراسة وفقا للجدول الزمني للمنھج المعتمد من قبل البنك، تعلقت المرحلة األولى 

  التجارب المقارنة األجنبیة : 

 في مجال التخطیط االستراتیجي ؛ ةدراسة التجارب الدولی •

 التفكیر األولي بشأن التخطیط االستراتیجي ؛  فيمشاركة مختلف اإلدارات  •

 أجانب ؛  ءمداخالت لخبرا •
                                                           

 وھي عملیة ال تخضع إلى نظام معین.  1
 . « SMART » ایطلق علیھا اختصار 2
 على مستوى النطاق واآلجال والمیزانیة والمخاطر ... إلخ.  3
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 .المكلفة بالتخطیط االستراتیجي 1ألعضاء مجموعة العمل دراسیةزیارات  •

 
 : الجدول الزمني للمنھج المعتمد  1-1 رسم بیاني عدد

 
 

 التنظیمي  التشخیص 1-1-2

 2القوة والضعف والفرص والتھدیدات  نقاط إعداد تحالیلتتمثل ھذه المرحلة من التحلیل االستراتیجي في 

والتي تھدف  األقسام، حسب 3والمحیط السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي والبیئي والقانوني

جانبین اثنین : داخلي . ویغطي ھذا التشخیص التنظیمي مالءمة تاتخاذ قراراوخطة عمل  وضع إلى

 وخارجي.

 فعلى الصعید الداخلي، یتمثل الغرض من ھذا التحلیل في : 

تحدید اإلمكانیات االستراتیجیة للبنك : نقاط القوة والمزایا التي یمكن للبنك االعتماد علیھا لضبط توجھاتھ  •

 االستراتیجیة وتكریس مزایاه التنافسیة.

 ن من الحد منھا.حصر مواطن الضعف لدیھ حتى یتمك •

 بشأن :  استنتاجات ھامةاستخالص  •

 مسارات التحسین التي یتعین اعتمادھا ؛  -

 ھا ؛ سالممارسات الجیدة التي یتعین تكری -

 النقاط التي یجب تصحیحھا. -

 أما على المستوى الخارجي، فإن الھدف من ھذا التحلیل یتمثل في : 

                                                           
 البنك.  أقسامعضوا یمثلون كافة  23 تتركب منتكوین مجموعة عمل  1
 . SWOT یطلق علیھا اختصارا  2
  .PESTEL یطلق علیھا اختصارا  3

8 7 6 2 3 4 5 1 

2019فیفري  16 أكتوبر نھایة أكتوبر نوفمبربدایة  سبتمبر سبتمبر -ماي   نوفمبر جانفي -دیسمبر 

تحدید االطار 
المرجعي و دراسة 
 التّجارب المقارنة

 تحدید االھداف  التّشخیص
 حسب االقسام

 اجتماع الموّظفین 
(staff retreat) 

المصادقة على 
و االھداف الّرؤیة 

 االستراتیجّیة

 المواءمة
 الّتنفیذّیة

إعداد خارطة طریق  
ومشروع میزانّیة 

  المخّطط

 الموافقة على 
المخّطط 

 االستراتیجي 
 ومشروع المیزانّیة

الّتحلیل: نقاط القوة  -
والضعف والتحدیات 

 والفرص
االستقصاءتحلیل نتائج  -

الذي استھدف اعوان 
 البنك المركزي

حصر الّتحّدّیات 
واالھداف 
 االستراتیجّیة

تحدید  الّرؤیة 
واألھداف 

 االستراتیجّیة للبنك

رؤیة و اھداف 
 استراتیجّیة

تحدید المشاریع 
 االستراتیجّیة

 خارطة طریق
ومشروع میزانّیة

 المخّطط

اعتماد المخّطط 
االستراتیجي 

والمیزانیة المرافقة
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تقییم المحیط الخارجي الذي یعمل البنك المركزي صلبھ قصد تحدید الفرص والتھدیدات المحتملة على  •

 الجزئیة والكلیة. تینمستوى البیئ

موظفي البنك حیث شملت العدید من الجوانب  استھدفتوعالوة على ذلك، تم إجراء دراسة استقصائیة 

تصورات والقیم في البنك المركزي. وأسفرت ھذه المتمثلة في التشخیص الداخلي وتشخیص المحیط وال

الدراسة عن تقریر حافل بالمعلومات واالستخالصات على غرار القیم المعتمدة في الخطة االستراتیجیة، 

 .العدالةأي الشفافیة والنزاھة 

  األقسامتحدید األھداف حسب  1-1-3

البنك قصد تحدید التحدیات واألھداف االستراتیجیة  أقسامتتمثل ھذه العملیة في عقد ورشات عمل مع كافة 

 ذات الصلة وذلك مع تیسیر العملیة في ظل وجود خبیرین خارجیین.

 الموظفین والمصادقة  اجتماع 1-1-4

الذي تم تنظیمھ بمناسبة إعداد الخطة االستراتیجیة األولى للبنك، في المقام األول،  1الموظفین اجتماعیھدف 

 . 2021-2019وضبط قائمة دقیقة باألھداف االستراتیجیة للفترة  الرؤیةإلى تحدید 

وإدارتھا  قساماأللفائدة المسؤولین األوائل عن  2وفي مجال التخطیط االستراتیجي، تم تنظیم ورشات عمل

رة خارجیة وبعض أعضاء المجموعة المكلفة بالتخطیط االستراتیجي وذلك بھدف من قبل أطراف میسّ 

في واز، انتفع المشاركون اآلخرون مالتحكیم بشأن مخرجات مرحلة التحدید االستراتیجي. وفي جانب 

 اجتماعالموظفین بجلسات حول التنمیة الشخصیة والجماعیة. ومن ناحیة أخرى، تم إثراء برنامج  اجتماع

 وجلسات حول "المھارات الشخصیة".  بدراسة للتجارب المقارنةفین الموظ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 إطارا من البنك المركزي التونسي.  110الموظفین مشاركة  اجتماعسجل  1
 . « World Café »تمرین "المقھى العالمي"  2
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  2021-2019الخارطة االستراتیجیة :  2-1رسم بیاني عدد 

 
 
 

، "بنك واحد"والمتمثل في  2021-2019ت ھذه المرحلة بالمصادقة على شعار الخطة االستراتیجیة وتوجّ 

 أعاله.  يھدفا استراتیجیا یتوزع على محورین اثنین مثلما ھو مبین في الرسم البیان 12و ةواحد رؤیة

 األصل األساسي للتخطیط االستراتیجي  ؛ التحول : 1-1 عدد مؤطر

اقي تتمثل بمقتضاه االستراتیجیة في صیاغة أھداف استراتیجیة وتفعیل أفضل الوسائل بمن منظور منطق است
مع التغیرات المالیة وثقافتھ  ھعملیات البنك وكفاءاتوالممارسات قصد تحقیقھا، من الضرورة بمكان مالءمة 

"عملیة التعدیل بصورة الذي یتم تعریفھ بكونھ بالتحول  یصطلح علیھواالقتصادیة والتكنولوجیة والثقافیة وھو ما 
 .تصوراتھ"وتكریس  ھلمحیطالمستمرة التي تمكن من مواكبة التغیرات مطردة" 

، التقارب وإعادة التطور والثورة:  لى سبیل الذكر ال الحصر، یمكن التعرض للعدید من نماذج التحول المتناظرةعو
وعلى الرغم من أن أي تغییر رئیسي یكون ظرفیا إلى حد كبیر، فإنھ  ... إلخ. اإلصالح وإعادة الصیاغة التوجیھ،

یجسد النموذج الذي بمقتضاه قد یكون التغییر جوھریا لیؤدي إلى تحول مفاجئ للنشاط أو تدریجي بشكل متزاید وذلك 
 في إطار منطق ممتد زمنیا. 

خطیة وھو أمر غیر حقیقي بما أن الممارسة ما  التغییر یتبع دینامیكیةكما أن ھنالك فكرة وجیھة مضللة تتمثل في أن 
الجمود تغییر والمتمثلة في لل انفكت تثبت أن المسار یتبع في الواقع حركة متكررة تتنقل بین مختلف المراحل الرئیسیة

 .والمعارضة والتردد واالنخراط وااللتزام
تشمل  ،لقیادة تغییر شاملفي مواكبتھ بشكل وثیق وذلك باالعتماد على منظومة ویتمثل المبدأ الرئیسي لتحول ناجح 

الذي یعّد بكل تأكید عامال جوھریا من منطلق أن كل البعد البشري الناتجة عن الخطة االستراتیجیة والجوانب الفنیة 
 .یقوم بھ الموظفون لفائدة الموظفین تحول یقع إنجازه

 
  (یتبع)
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  : 1-1عدد  مؤطرتابع 

أن إضفاء الطابع المؤسساتي على التحول یمثل حجر الزاویة في قیادة التغییر المرجّو، فضال عن ومن المؤكد 
ترسیخھ صلب الممارسات االعتیادیة للبنك المركزي التونسي بالنظر إلى أھمیتھ في إضفاء الشرعیة على 

 اإلجراءات التي یتعین اتخاذھا. 
 مكلفة بتنفیذ المھام التالیة :  لتحولوحدة اوفي ھذا اإلطار، ستكون 

 الشروع في إرساء التخطیط االستراتیجي والمساھمة فیھ وتنسیقھ ؛  •
 ضمان النجاح في تحقیق األھداف االستراتیجیة ؛  •
 دعم تنفیذ مشاریع التحسین التشغیلي لألقسام ؛  •
 نشر ثقافة التحول. •

وینطوي كل تغییر استراتیجي بالضرورة على مآل مزدوج، أي النجاح أو الفشل حیث أن المتغیرات الداخلیة التي 
مع الثقافة والنقص  غیر المكتملتؤدي إلیھ تتمثل بالخصوص في عدم وجود تواصل بشأن التغییر المترّوي والتوافق 

فإن نموذج إدارة التحول للبنك المركزي قد اتبع بالفعل على مستوى الیقظة والرقابة االستراتیجیة. ولھذا الغرض، 
 مسارا سیاقیا ومتواصال وتشاركیا وغیر خطي ومترویا واستراتیجیا.  

 المواءمة التنفیذیة  1-1-5

قاق المشاریع االستراتیجیة المبرمجة من األھداف االستراتیجیة تشاإن المواءمة التنفیذیة ھي عبارة عن 

 . وفي الواقع، تتمثل ھذه العملیة التكراریة والتشاركیة والمستمرة في ما یلي : سلفاالتي تم تحدیدھا 

 تحلیل وتعداد المشاریع التي وقع علیھا االختیار  -أ

 ریع المقترحة التي وقع علیھا االختیار. جرد المشا •

 الموارد. من التقییم الشامل للتكالیف وللحاجیات •

تقییمھا وترتیب أولویاتھا وبھدف تحلیل المشاریع المقترحة  األوائل عن األقسامبالمسؤولین االجتماع  •

 والمصادقة علیھا، وفقا لعدد من المعاییر (إمكانیة إنجازھا والكلفة والقیمة المضافة...).

على قائمة المشاریع االستراتیجیة التي وقع علیھا  المسؤولین األوائل عن األقسامالمصادقة من قبل  •

 ختیار.اال

 إعداد خارطة طریق  -ب

  .مشروعا) 43إعداد خارطة طریق تمتد على ثالث سنوات لجدولة المشاریع المصادقة علیھا ( •

 .والمصادقة علیھا المتعلقة بالمشاریع االستراتیجیة والتشغیلیة 2019ضبط میزانیة سنة  •

 . التواصل بشأن التخطیط االستراتیجي 1-2

والبرید  "األنترانت"اتخذ التواصل بشأن التخطیط االستراتیجي عدة أشكال تتمثل في الشبكة الداخلیة 

 :  بھدفاإللكتروني واللقاءات وذلك 
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في فترة التحول التي ستؤثر  اإحداث إطار لمواكبة التغیرات من خالل قبولھا واالنخراط فیھا، وخصوص •

 بشكل عمیق على البنك.

 ین بشكل فعلي خالل كافة مراحل عملیة التخطیط.إشراك الموظف •

 لتخطیط االستراتیجي ولمختلف مراحل مساره.فھم أفضل لمن الموظفین  تمكین •

تجاوز المشاریع االستراتیجیة، بما ی إرساءوبالفعل، یعّد التواصل أداة أساسیة لقیادة التغییر بنجاح ومواكبة 

 ھتمام البنك على حساب البعد البشري بصفتھ الضامن للنجاح. تستأثر با یجب أن الالجوانب الفنیة التي 
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مبادرات البنك المركزي :  الثاني الباب

في  الحدیثة المالیة التقنیات لتطویر التونسي

 تونس

 
االبتكار  ، إلى2017، كما حددھا مجلس االستقرار المالي في سنة (Fintech)الحدیثة  المالیة التقنیاتتشیر 

المالي القائم على التكنولوجیا والذي من شأنھ أن یسفر عن نماذج استراتیجیة جدیدة أو تطبیقات أو عملیات 

 أو منتوجات، لھا تأثیر كبیر على األسواق والمؤسسات المالیة وكذلك على إسداء الخدمات المالیة.

 الحدیثة المالیة التقنیاتسیاسة البنك المركزي التونسي تجاه . 2-1

وفي إطار اھتمامھ بمراقبة المخاطر المحتملة  الحدیثة المالیةالتقنیات وعیا منھ بالفرص التي توفرھا 

المالیة المبتكرة، حدد البنك المركزي التونسي لنفسھ سیاسة تتمثل في االضطالع بدور  بالتطبیقاتالمتعلقة 

 لجھاز المالي.لم لحفاظ على السیر السلیل"المیّسر" لدى ھؤالء المتعاملین 

وتتمثل األھداف الموكولة لھذه السیاسة باألساس في تیسیر االندماج المالي وحمایة مستعملي الخدمات 

التكنولوجیا الجدیدة ودعم االستقرار المالي والنھوض بنشاط على ند تالمالیة من مخاطر االبتكار المس

 من خالل التعاون اإلقلیمي والدولي. على الصعیدین الوطني والدوليالتقنیات المالیة الحدیثة 

التقنیات المالیة الحدیثة ، تعاون البنك المركزي بشكل وثیق مع محیط 2018وفي ھذا اإلطار ومنذ سنة 

 المحتملة التي قد تعیق النھوض بھا. التحدیاتمة لتطورھا ورفع ئقصد إحداث بیئة مال

 الحدیثةالمالیة  قنیاتالبنك المركزي التونسي للنھوض بالت أبرز مبادرات. 2-2

إطالق العدید من  اتم مؤخرالتقنیات المالیة الحدیثة، را سیاسة البنك المركزي بصفتھ میسّ  تفعیلبھدف 

  : المبادرات

جانفي  9تاریخ التي تم إطالقھا منذ التقنیات المالیة الحدیثة تضطلع لجنة :  التقنیات المالیة الحدیثةلجنة  •

ال ، بدور جھة تنسیقیة، حیث أنھا تیسر للشركات العاملة في مجصلب البنك المركزي التونسي 2019
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التفاعل مع أقسام البنك المركزي. وتتركب ھذه اللجنة التي یرأسھا محافظ البنك التقنیات المالیة الحدیثة 

المھن. وتم عقد عشرة اجتماعات  المركزي من منسق ونائب وحوالي عشرین عضوا من المراسلین عن

، بحضور األقسام المعنیة قصد التباحث حول التقنیات المالیة الحدیثةتقریبا مع الشركات العاملة في مجال 

عدید الحلول في مجاالت التكنولوجیا القانونیة للشركات العاملة في التكنولوجیا المالیة والتعرف اإللكتروني 

 ي... إلخ. نوالمحفظة اإللكترونیة والدفع اآل (Big Data) نات الضخمةوالبیا (E-KYC) على الحرفاء

بصدد إعداد طلب عروض لتطویر وإحداث موقع إلكتروني التقنیات المالیة إن لجنة  الموقع اإللكتروني : •

الھدف من ھذه  المالیة. ویتمثلالتقنیات وتطبیق إلدارة قاعدة بیانات الشركات التونسیة العاملة في مجال 

المبادرة في تسلیط الضوء على الصورة الخارجیة للشركات التونسیة العاملة في مجال التكنولوجیا المالیة 

 البنك المركزي لفائدة ھؤالء المتعاملین. اتولمبادر

 مختبر البنك المركزي التونسي  •

ض والشروط قصد إطالق طلب عرالمالیة حالیا على وضع اللمسات األخیرة لكراس التقنیات تعمل لجنة 

تصمیم فضاء مخصص لمختبر أو منصة تقنیة عصریة، تمكن البنك المركزي من القیام ومتعلق بتھیئة 

المالیة قصد رقمنة عدد من عملیاتھ الداخلیة.  التقنیاتبدعوة لتقدیم الطلبات لدى الشركات العاملة في مجال 

في مجال إرساء دینامیكیة جدیدة بھدف نشر صورة ویعكس إرساء مختبر البنك تصور محافظة البنك 

انفتاحیة وتقدمیة للبنك المركزي وذلك من خالل عملیة تحول مھن البنك المركزي وكذلك عالقاتھ مع 

 محیطھ. 

المالیة على وضع اللمسات األخیرة التقنیات تعمل لجنة  : (Sandbox)الصندوق الرقابي التنظیمي  •

 ء الفعلي للصندوق الرقابي التنظیمي، بدعم من البنك الدولي.للنقاط المھمة قبل اإلرسا

وتتمثل الفكرة األساسیة لھذا الصندوق في توفیر فضاء آمن لالختیار الحقیقي كامل النطاق للحلول المبتكرة 

 مع حرفاء متطوعین ولفترة محدودة من الزمن، تحت إشراف البنك المركزي التونسي.

ل االبتكار المالي االتعدیلیة فھما ألوجھ التعقید في التكنولوجیا المستعملة في مجوستوفر ھذه المبادرة للجھة 

العاملة شركات الوكذلك تعدیل اإلطار التنظیمي، عند االقتضاء. وفي جانب مواز، ستمكن ھذه المبادرات 

 من االمتثال للمتطلبات التنظیمیة الجاري بھا العمل.في مجال التقنیات المالیة الحدیثة 

البنك المركزي  یعمل ،1وعیا منھ بمزایا التنسیق والتعاون اإلقلیمي والدولي مبادرات التنسیق والتعاون : •

العاملة م مع بنك مركزي لتبادل الخبرات في مجال التعاون مع شركات ھمال مذكرة تفاكاستعلى التونسي 

 .في مجال التقنیات المالیة الحدیثة

                                                           
على ضرورة التنسیق والتعاون اإلقلیمي  "أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في "مذكرة التكنولوجیا المالیة لمؤتمر بالي 1

 والدولي في مجال التكنولوجیا المالیة المرتكزة على التكنولوجیا الحدیثة. 
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 المالیة للتقنیاتفي أعمال اللجة المغاربیة  2019زي خالل شھر مارس وفي جانب آخر، شارك البنك المرك

، تحت رعایة مجلس محافظي البنوك المركزیة للمغرب العربي، حیث تم إعداد "مذكرة مغاربیة الحدیثة

 للتكنولوجیا المالیة".

لعمل اإلقلیمیة وفي في نفس ھذا اإلطار، فإن البنك المركزي التونسي یعتبر عضوا نشیطا في مجموعة ا

المالیة، التي تضم ممثلین عن كافة البلدان المنخرطة في صندوق النقد العربي، المكلف بالنھوض لتقنیات ل

بمحیط االبتكار من خالل إرساء اإلطار التنظیمي المالئم لتطویر ھذه األنشطة وكذلك عن طریق العمل 

أنھ یتدارس حالیا إمكانیة إطالق "صندوق على مبادرات إقلیمیة أخرى مثل إحداث منصة مشتركة، حیث 

 ي إقلیمي". برقا
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دور البنك المركزي في :  الثالث الباب

مجال النھوض باالندماج المالي وحمایة 

 مستھلكي الخدمات المصرفیة

 
أصبح االندماج المالي، شأنھ في ذلك شأن حمایة مستھلكي الخدمات المصرفیة، في صمیم اھتمامات 

المنظومة  صلبالھیئات التعدیلیة وذلك وعیا منھا بأھمیة إدراج شرائح واسعة من الفئات المحرومة 

الحرفاء المعارف والخبرات التي من شأنھا أن تمكنھم من اتخاذ القرارات الصائبة قصد  كسابوإالرسمیة 

 تحسین ظروفھم المالیة وأن تكون لدیھم القدرة على الدفاع عن مصالحھم. 

 االندماج المالي في تونس .3-1

لشركات من إمكانیة یمثل االندماج المالي تحدیا رئیسیا للتنمیة االقتصادیة من خالل ما یتیحھ لألفراد ول

منھما التمویل واالدخار ووسائل و النفاذ وبأقل تكلفة للمنتوجات والخدمات المالیة التي تناسب احتیاجاتھم

ھذا األساس، فإن ھذا التحدي على قدر من األھمیة وھو ما مكن من اإلقرار بأن  الدفع والتأمین. وعلى

 االندماج المالي من ركائز التنمیة في جمیع أنحاء العالم. 

ّسد اھتمام الھیئات التعدیلیة في تونس تجاه االندماج المالي من خالل وضع استراتیجیة وطنیة جوقد ت

كافة األطراف الفاعلة المعنیة وتمت المصادقة علیھا في وضعھا  )، ساھمت2022-2018لالندماج المالي (

 . 2018جوان  25من قبل المجلس الوزاري المضیق بتاریخ 

ت االستراتیجیة المذكورة االندماج المالي على أساس أنھ "إمكانیة النفاذ لألشخاص الطبیعیین أو ضبطو

ة أو غیر المالیة والتي تكون األنسب لحاجیاتھم الذوات المعنویة لمجموعة من المنتوجات والخدمات المالی

 والمقترحة من قبل العدید من الجھات الرسمیة". 

 رتكز ھذه االستراتیجیة على المحاور التالیة : وت

التشجیع على االندماج المالي عبر توسیع نطاق الخدمات المالیة بالھاتف الجوال  المالیة الرقمیة : •

 وتطویر استعمالھا. 
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صغیر مسؤول یوفر للطبقات ضعیفة الدخل وللمؤسسات متناھیة الصغر  تأمین إرساءالتأمین الصغیر :  •

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خدمات قریبة منھم ومناسبة الحتیاجاتھم وذلك لحمایة رأس مالھم 

 االقتصادي من المخاطر، عالوة عن توفیر إمكانیات اقتصادیة إضافیة لفائدتھم. 

وضع نظام إلعادة التمویل یكون متنوعا ومستجیبا لحاجیات مؤسسات التمویل الصغیر  إعادة التمویل : •

إلى تمویالت محدودة التكلفة وتحقیق استدامة مؤسسات التمویل  النفاذلتمكین شرائح واسعة من األفراد من 

 الصغیر. 

قتصاد االجتماعي والتضامني قصد تیسیر بناء ثقافة توافقیة حول اال االقتصاد االجتماعي والتضامني : •

تطویر حلول تتیح االندماج المالي لألطراف المتداخلة في ھذا االقتصاد (مؤسسات وھیاكل تعاضدیة 

 وتعاونیة... إلخ). 

شر تعلیم من شأنھ أن یكسب األفراد واألسر عادات مالیة جیدة تجعلھم نالعمل على  التثقیف المالي : •

 درین على االختیار وأخذ القرار بمنتھى الثقة والوعي فیما یتعلق بحاجیاتھم المالیة. وقا امستقرین مالی

قیاس التأثیر االقتصادي واالجتماعي لالستراتیجیة الوطنیة لالندماج المالي من خالل متابعة وتقییم  •

 اإلجراءات المتخذة. 

ولقد شارك البنك المركزي التونسي بشكل نشیط في صیاغة اإلطار المنطقي لھذه االستراتیجیة حیث تمثلھ 

 عدید اإلدارات صلب أغلب مجموعات التفكیر التي تم تشكیلھا. 

 نتائج المسح الوطني حول االندماج المالي  .3-2

االندماج المالي في تونس، مثل  تم خالل السنوات األخیرة إجراء العدید من الدراسات لقیاس مستوى

أو دراسة البنك الدولي وآخرھا المسح  (Global Findex)المؤشر العالمي لتعمیم الخدمات المالیة 

 . 2018الوطني المنجز في سنة 

اقترح ھذا المسح مقاربة مبتكرة، حیث یتم تجمیع بیانات دقیقة على أساس عینة واسعة النطاق وعلى  وقد

كامل األراضي التونسیة، بھدف قیاس مستوى االندماج المالي في أوساط السكان الراشدین التونسیین 

على أساس العرض من  . وتعد ھذه المقاربة القائمة على الطلب مكملة لمقاربةمتناھیة الّصغروالمؤسسات 

 لبالد التونسیة.ابي الخدمات المالیة، حیث تمكن من الحصول على صورة لالندماج المالي یقبل مسد

 تشكیل الصورة التالیة للحرفاء من األفراد :  من ومكنت نتائج ھذا المسح

على الرغم من النفاذ  : ذات الطابع الرسمياستخدام ضعیف للحسابات المفتوحة لدى المؤسسات  •

دقیقة من  30٪ من التونسیین یسكنون / یعملون على مسافة تقل عن 86المادي الجید للخدمات المالیة (
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٪ من األفراد یقومون بأقل من ثالث معامالت شھریة على مستوى الحسابات التي 91طة نفاذ) فإن قن

 بحوزتھم لدى المؤسسات المالیة الرسمیة. 

٪ فقط من التونسیین وسائل الدفع من غیر السیولة النقدیة 17ستعمل اولة النقدیة : یل واضح للسیضتف •

 ٪ من التونسیین بالفعل خدمة مالیة عبر الھاتف الجوال. 3مرة واحدة على األقل شھریا واستخدم 

عتبر غالبیة التونسیین أن الخدمات المالیة اثقة مھزوزة بالتزامن مع انطباع سيء عن الخدمات :  •

 ة. ٪ فقط من التونسیین لدیھم ثقة تجاه المؤسسات المالیة الرسمیّ 53باھضة وغیر مناسبة الحتیاجاتھم و

٪ فقط من التونسیین أن لدیھم المعلومات الكافیة لحمایة أنفسھم أو 27یعتقد مشكلة الشفافیة والحمایة :  •

 رفع دعوى في صورة حدوث خالف متعلق بالخدمات المالیة. 

في اختبار  3,1/7تحصل التونسیون على معدل نتائج قدره معارف في المجال المالي دون المتوسط :  •

 المعارف المالیة. 

 تتمثل االستنتاجات فیما یلي :  متناھیة الّصغروبالنسبة للمؤسسات 

معامالت شھریة على األقل في  3٪ فقط من المؤسسات تقوم بإنجاز 25نشاط ضعیف للحسابات :  •

 . متناھیة الّصغراباتھا المتعلقة بالمؤسسات حس

تستعمل وسیلة دفع عوضا عن متناھیة الّصغر ٪ من المؤسسات 34غلبة العملیات المنجزة نقدا :  •

 استخدمت بالفعل خدمة مالیة عبر الھاتف الجوال. متناھیة الّصغر ٪ من المؤسسات 4السیولة النقدیة و

أنھا ال تتوفر على القدر الكافي من متناھیة الّصغر ٪ من المؤسسات 70عتبر تنقص المعلومات :  •

 المعلومات لحمایة نفسھا أو رفع دعوى في صورة حدوث خالف متعلق بالخدمات المالیة. 

أن الخدمات المالیة تتماشى مع متناھیة الّصغر ٪ من المؤسسات 37 تعتبرانطباع سيء عن الجودة :  •

 ٪ منھا أن الخدمات سریعة. 49احتیاجاتھا وترى 

على معدل نتائج قدره متناھیة الّصغر تحصل القائمون على المؤسسات الحاجة إلى التثقیف المالي :  •

 في اختبار المعارف المالیة.  4,0/7

وانطالقا من ھذه االستنتاجات، اتضح أن تحسین جودة الخدمات المصرفیة ضرورة حتمیة والتي یتعین 

ین العرض الطلب وتعدیل مكونات ب وذلك بھدف التوصل إلى تحقیق توافق الجھود كافة قیقھا تعبئةحلت

 تكلفة المنتجات والخدمات. 

قرر البنك المركزي التونسي أن یدرج حمایة مستھلكي  ،وفي نفس ھذا السیاق وعلى ضوء النتائج المذكورة

لمالیة، ضمن األولویات خالل الخدمات المصرفیة وتعزیز الشفافیة وكذلك تحسین مستوى المعارف ا

 السنوات القادمة. 
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 . حمایة مستھلكي الخدمات المصرفیة 3-3

لسنة  35من القانون عدد  8لبنك المركزي التونسي بمقتضى الفصل لتم التنصیص على مھمة جدیدة 

ینص الفصل األول من كما والمتعلق بتنظیم البنك المركزي التونسي  2016أفریل  25المؤرخ في  2016

مستعملي  وكذلكالمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالیة على حمایة المودعین  2016لسنة  48القانون عدد 

لى توفیر كافة یدة، سعى البنك المركزي التونسي إالخدمات المصرفیة. وإدراكا منھ ألھمیة ھذه المھمة الجد

ز یتعز قصد نونیة وللرقابة، تشمل كافة جوانب الحمایةالموارد البشریة والمادیة من أجل إرساء منظومة قا

 ترسیخ أفضل الممارسات التجاریة. و

وحدة لالندماج المالي  ت، أحدثالبنك المركزي التونسي ولھذا الغرض وفي إطار مشروع إعادة ھیكلة

وانب ستساھم بالتعاون مع إدارات أخرى في صیاغة مختلف جالتي وحمایة مستھلكي الخدمات المصرفیة 

 حمایة مستھلكي الخدمات المصرفیة. 

اإلطار النظري ومبادئ العمل التي تم وضعھا على الصعید الدولي في مجال حمایة المستھلكین،  ویتضمن

 تتعلق بالخصوص بما یلي :  والتياالستناد علیھا،  من المستحسن مختلف جوانب العالقة التجاریة والتي

یجب أن یستند تصمیم وإرساء مثل ھذه المنظومة على  ة :یالمنظومة القانونیة والتنظیمیة والرقاب •

المنتجات المالیة  خاصیات، مثل احترام ةالمرجوّ  بالكفاءة تحقیق األداء تخولھامتطلبات، من شأنھا أن 

 رقمیة الجدیدة.والمستھلكین أو القدرة على التكیف مع الھندسة المالیة ومع التكنولوجیات ال

یجب أن یخضع مسدیي الخدمات المالیة الذین یتعاملون مباشرة مع المستھلكین إلى  دور سلطات الرقابة : •

رقابة مالئمة بھدف ضمان التطبیق الصحیح للنصوص ولقواعد السلوك األخالقي. ومن ھذا المنطلق، من 

 لكین. الضروري إحداث ھیئات رقابیة مكلفة بالتحدید بحمایة المستھ

أن یتمتع بھا المستھلكون في جمیع مراحل عالقاتھم مع  التي یجب المعاملة العادلة والمنصفة للحرفاء •

 مسدیي الخدمات. 

على  المناسب لفائدة الحرفاء الحالیین والمحتملین بھدف إطالعھم في الوقتو نشر المعلومات األساسیة •

 المزایا الرئیسیة والمخاطر والشروط المرتبطة بالمقترحات. 

اللذان یندرجان في إطار شامل یھدف إلى تحسین االندماج المالي للفئات التثقیف المالي والتوعیة  •

السكانیة بما أنھما یمثالن إحدى دعائمھ ویعتبران كذلك عنصرا أساسیا صلب محاور حمایة المستھلكین. 

المركزي التونسي، بصفتھ سلطة تعدیلیة، مدعّو لتحدید وتفعیل استراتیجیتھ الخاصة بھ في مجال وإن البنك 

 الثقافة المالیة والتي تأخذ بعین االعتبار خصوصیات السوق المصرفیة.
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تقع إدارة الشكاوى وسبل التظلم في المقام األول على عاتق مسدیي الخدمات الذین یتعین علیھم تزوید  •

والتظلم المالئمة والتي تكون غیر مكلفة وتتسم بالنزاھة  ىي الوقت المناسب بآلیات إدارة الشكاوحرفائھم ف

 والعدل والموثوقیة والنجاعة. 
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 أنظمة الدفع:  الرابع الباب

 التداول النقديو
 

 أنظمة الدفع ووسائلھ .4-1

 أنظمة الدفع الصافي أو المقاصة فیما بین البنوك 4-1-1

  .  والنقدیاتمل ھذه األنظمة المقاصة اإللكترونیة والمقاصة الیدویة تش

 المقاصة اإللكترونیة  4-1-1-1

واالقتطاعات والشیكات والكمبیاالت بربط الصلة بین  1یقوم نظام المقاصة اإللكترونیة المتعلق بالتحویالت

بنكا) والشركة المصرفیة المشتركة  24منخرطا (البنك المركزي التونسي والدیوان الوطني للبرید و 26

 . 1999للمقاصة التي تم إحداثھا في أواخر سنة 

دینار، أي  ارملی 162عبر المقاصة اإللكترونیة بمبلغ قدره  عملیةملیون  60، تم تقدیم 2018وخالل سنة 

التطور الذي ھذا . ویرد ملخص ل2017٪ بالمقارنة مع سنة 15,9٪ وفي المبلغ بــ 6,9بزیادة في الحجم بــ 

 في الجدول التالي :  عبر المقاصة اإللكترونیة وسائل الدفع المتبادلة یختلف بین

 
  تطور نشاط المقاصة اإللكترونیة:  1-4جدول عدد 

 

 القیم
 بـ ٪ التغیرات 2018 2017

 2018\2017 
العدد 

 بالمالیین 
المبلغ بمالیین 

 الدنانیر
العدد 
 بالمالیین

المبلغ بمالیین 
 المبلغ العدد  الدنانیر

 16,3 12,0 31.902 28,0 27.435 25,0 التحویالت

 27,6 40,0 14.390 4,2 11.277 3,0 االقتطاعات

 14,4 0,0 91.554 26,0 80.001 26,0 الشیكات

 15,0 -12,0 24.425 2,2 21.243 2,5 الكمبیاالت

 15,9 6,9 162.271 60,4 139.956 56,5 المجموع
 
 

                                                           
ألف دینار، فیما  100اإللكترونیة بالنسبة للمؤسسات واألفراد سوى التحویالت التي یقل مبلغھا عن  ال یشمل التبادل بالمقاصة 1

 . 2006نوفمبر  6تتم معالجة التحویالت األخرى عبر نظام تحویل المبالغ الضخمة لتونس وذلك منذ تاریخ 
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 2018في سنة  عبر نظام المقاصة االلكترونیةالمسار التصاعدي لحجم وقیمة االقتطاعات المقدمة  ویعزى

مصدرا  101مؤسسات جدیدة مصدرة لالقتطاعات لیبلغ عددھا  لستةترخیص البنك المركزي  إلى باألساس

 قبل سنة.  95مقابل  2018في موفى سنة 

تحویل المقدمة عبر نظام المقاصة اإللكترونیة إلى  االقتطاعاتیعود االرتفاع الھام نسبیا لمبلغ كما 

مؤسسات اإلیجار المالي لمحافظھا من الكمبیاالت إلى سندات قرض واقتطاعات وذلك بمناسبة تغییر نسبة 

 . 2018٪ منذ سنة 19٪ إلى 18األداء على القیمة المضافة التي انتقلت من 

موظفي الدولة عبر المقاصة اإللكترونیة.  أجور تحویل معالجة باستكمال مشروع 2018واتسمت سنة 

مالیین تحویل لألجور المذكورة عبر المقاصة اإللكترونیة خالل سنة  9,4وعلى ھذا األساس، تم تقدیم 

 ملیارات دینار.  8,5بقیمة قدرھا  2018

نحو العلى  ،2018خالل سنة المقاصة اإللكترونیة  عبر القیم المتبادلةوسائل جانب آخر، یبرز توزیع  وفي

حویالت مھیمنة بحساب الحجم وأن الشیكات تھیمن بحساب الموجز في الرسمین البیانیین التالیین، أن الت

 :عبر المقاصة اإللكترونیة المتبادلة مجموع الدفوعات المبلغ على 
 
 

توزیع القیم المقدمة عبر المقاصة االلكترونیة :  2-4رسم بیاني عدد 
 المبلغبحساب 

 

توزیع القیم المقدمة عبر المقاصة االلكترونیة :  1-4رسم بیاني عدد 
 بحساب الحجم

 

 

فإن أعلى نسبة مرفوضات خالل سنة ، یةلكتروناإلالمقاصة  المتبادلة عبر القیموفیما یتعلق بمرفوضات 

. وتتمثل األسباب األكثر أھمیة وذلك بحساب الحجم ٪)17٪) والكمبیاالت (52( اتاالقتطاع تخص 2018

 التحویالت
20٪ 

 االقتطاعات
9٪ 

 الشیكات
58٪ 

 الكمبیاالت
13٪ 

 التحویالت
٪ 46 

 االقتطاعات
٪ 7 

 الشیكات
٪ 43 

 الكمبیاالت
٪ 4 
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بالنسبة لالقتطاعات والشیكات والكمبیاالت و"إقفال الحساب" بالنسبة  عدم كفایة االرصدةللمرفوضات في 

عبر نظام  المتبادلة القیمویرد في الجدول التالي التطور السنوي لنسبة المرفوضات حسب  .للتحویالت

 المقاصة اإللكترونیة : 
 
 

         تطور نسب المرفوضات حسب القیم المقدمة عبر نظام المقاصة اإللكترونیة  : 2-4جدول عدد 

 القیم
 بـ ٪ التغیرات 2018 2017

 2018/2017 

 المبلغ العدد المبلغ العدد  المبلغ العدد

 0,0 0,0 ٪0,1 ٪0,1 ٪0,1 ٪0,1 التحویالت

 44,9 12,8 ٪7,1 ٪52,0 ٪4,9 ٪46,1 االقتطاعات

 7,1 5,9 ٪3,0 ٪1,8 ٪2,8 ٪1,7 الشیكات

 4,0 -10,4 ٪10,3 ٪17,3 ٪9,9 ٪19,3 الكمبیاالت

 
 
 

 المقاصة الیدویة  4-1-1-2

وعلى ھذا  دة.كمبیاالت غیر المطابقة للمواصفات الموحّ الیدویة للشیكات وال المقاصةنشاط  تواصل تراجع

عدد ٪ على التوالي من ال0,3و٪ 0,6المقدمة عبر المقاصة الیدویة  والكمبیاالت األساس، مثلت الشیكات

 . 2018لھذه القیم في موفى سنة  الجملي

 النقدیات  4-1-1-3

رسخ ثقافة جدیدة تیعكس  ،التطور بنسق مدعم 2018واصلت أھم مؤشرات النشاط النقدي خالل سنة 

 في الجدول التالي :  الحاصل لتطورلتلخیص  یردوسائل الدفع العصریة. و لصالح

 
 تطور مؤشرات النقدیات:  3-4جدول عدد 

 2018 2017 ىالمسمّ 
 التغیرات بـ ٪ 

8201 
2017 

 27 4,64 3,6 البطاقات المحلیة بالمالیین

 4 2.694 2.602 عدد الشبابیك والموزعات اآللیة

 14 21.622 18.919 مطارف الدفع اإللكترونيعدد 

    المعامالت النقدیة 

 15 82,3 71,6 العدد بالمالیین 

 21 11.907 9.851 المبلغ بمالیین الدنانیر
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أن أصحاب  2018للعملیات النقدیة المنجزة في البالد التونسیة خالل سنة  بالنسبة ویظھر تحلیل السلوك

من الدفع عبر  بدالالبطاقات یفضلون إنجاز السحوبات نقدا من الشبابیك والموزعات اآللیة لألوراق النقدیة 

یات تونس دقن. ویدرك كل من البنك المركزي التونسي واألوساط المصرفیة وشركة ةطارف اإللكترونیمال

فضل یمن خالل بذل مزید من الجھود. وعالوة على ذلك،  اإللكترونیةضرورة النھوض بنشاط الدفوعات 

أصحاب البطاقات االعتماد بشكل أكبر بكثیر على الشبابیك والموزعات اآللیة التابعة للمؤسسات المصدرة 

لبطاقاتھم إلنجاز سحوبات نقدیة على تلك التابعة لمؤسسات أخرى. ویرد عرض لمجموع ھذه األنماط 

  التالیة :  البیانیةالسلوكیة في الرسوم 
 

 
توزیع المعامالت النقدیة بین البنوك والعملیات  : 4-4رسم بیاني عدد 

 الداخلیة بحساب القیمة
النقدیة بین البنوك والعملیات توزیع المعامالت :  3-4رسم بیاني عدد 

 الداخلیة بحساب الحجم

  

 
 

 

 
توزیع المعامالت النقدیة بین عملیات الدفع  : 6-4رسم بیاني عدد 

 ب القیمةاحسبوالسحب 
 توزیع المعامالت النقدیة بین عملیات الدفع  : 5-4رسم بیاني عدد 

 ب الحجماحسبوالسحب 

 
 
 

عملیات نقدیة 
 بین البنوك

29٪ 

عملیات نقدیة 
 البنوكداخل 

71٪ 

عملیات نقدیة 
 بین البنوك

38٪ 

عملیات نقدیة 
 داخل البنوك

62٪ 

 عملیات الدفع
15٪ 

عملیات 
 السحب

85٪ 

 عملیات الدفع
24٪ 

عملیات 
 السحب

76٪ 
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، فقد واصلت االزدیاد بنسق 2018المنجزة في البالد التونسیة خالل سنة  اإللكترونیةالتجارة بوفیما یتعلق 

موقعا  1.648إلى  2017في سنة موقعا  1.423(ارتفع من  1سواء من حیث عدد المواقع التجاریة ،مدعم

 ملیون 2,4معاملة مقابل  نییمال 4٪) أو عدد المعامالت المنجزة (بلغ 16، أي بزیادة قدرھا 2018في سنة 

ملیون  214,4٪ لیبلغ 29أو كذلك رقم المعامالت (ارتفع بـ  ٪)66,7في العام السابق، أي بارتفاع قدره 

 ). 2018دینار في سنة 

ویعود ھذا التطور مزدوج األرقام لمؤشرات التجارة اإللكترونیة باألساس إلى التسجیل اإللكتروني للتالمیذ 

بر الھاتف الجوال وعبر موقع األنترنات). وتندرج ھذه المبادرة (ع 2018في مدارسھم منذ شھر أكتوبر 

 في إطار تفعیل استراتیجیة االقتصاد الرقمي التونسي والتي تتمثل إحدى مكوناتھ في الحكومة اإللكترونیة. 

 (SGMT)نظام الدفع اإلجمالي أو المنظومة التونسیة لتحویل المبالغ الضخمة  4-1-2

ة ویتولى البنك المركزي یمالتحویل المبالغ الضخمة ھیكال یكتسي أھمیة نظ تمثل المنظومة التونسیة

مكن من إنجاز تسویات إجمالیة وآنیة لمبالغ محررة ی ، حیث2006نوفمبر  6التونسي إدارتھ منذ تاریخ 

وتسویة السوق النقدیة  عملیاتو 2لفائدة األفراد البنوك أو بینبالنقد المركزي وخاصة التحویالت فیما 

قاصة وشركة نقدیات مالشركة المصرفیة المشتركة لل من كل عنلنظم الخارجیة المنبثقة ل المقاصة أرصدة

یات بین البنوك وھذه ملویتم تبادل الع.... إلخ التونسیة للمقاصة وبورصة األوراق المالیة بتونسوتونس 

المنظومة عبر شبكة الھیئة العالمیة لالتصاالت المصرفیة المالیة "سویفت" والتي توفر أمن وسالمة 

 المعلومات. 

 ألف عملیة بمبلغ  198 المنظومة التونسیة لتحویل المبالغ الضخمةأنجزت  ،2018وفي موفى سنة 

٪ من حیث القیمة بالمقارنة مع العام 59,3بـ من حیث الحجم و ٪4قدره  بارتفاعملیار دینار، أي  3.284

من البنوك  بباألساس إلى الحاجیات المتزایدة من السیولة بطل قیمة العملیات السابق. ویعزى تطور

 المشاركة. 

 اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع وتطویرھا .4-2

 تطور اإلطار القانوني  4-2-1

ندرج في إطار ا البنوك المركزیة وتبھ تضطلع مھام عبارة عن والدفع ھ ووسائل إن اإلشراف على أنظمة

لمعاییر وفقا للدفع والتسویة نظمة األ التحتیةالبنى  عمل تقییم في اإلشراف تمثلی .االستقرار المالي تعزیز

ستھدف أنظمة ی وقصد إدخال التغییرات الضروریة. وھفي ھذا المجال وإصدار التوصیات  التي تسري

                                                           
 . التونسي لبریدوا یرھا شركة نقدیات تونسدالتي ت مواقعال 1
لتحویل المبالغ الضخمة إال بمبلغ یعادل أو  التونسیةال تتم معالجة التحویالت لفائدة الحرفاء من األفراد من قبل المنظومة  2

 ألف دینار.  100یفوق 
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ي رالدفع والتسویة، سواء كانت مستغلة من قبل البنك المركزي أو من أي طرف آخر، فضال عن مصد

 وسائل الدفع. 

 المؤرخ في  2016لسنة  35 عدد وقد عھد إلى البنك المركزي بمھمة اإلشراف وفقا ألحكام قانونھ األساسي

على ضمان استقرار أنظمة الدفع  یعمل التونسيالبنك المركزي الذي ینص على أن و 2016أفریل  25

من القانون المذكور بسلطة  17كما یقر الفصل  وسائل الدفع. لى سالمةوصالبتھا ونجاعتھا فضال ع

وذلك األوراق المالیة  وتسلیمتجاه أنظمة تسویة  على أنظمة ووسائل  الدفع وكذلك إشراف البنك المركزي

  بالتعاون مع ھیئة السوق المالیة.

ة لھیئات یویجدر التذكیر أن لجنة أنظمة الدفع واألوراق المالیة التابعة لبنك التسویات الدولیة والمنظمة الدول

 المبادئ األساسیة التي یتم استخدامھا على الصعید 2012أفریل  16بتاریخ  ااألوراق المالیة قد أصدرت

  .(PFMI)سیة لألسواق المالیة لإلشراف على البنى األساسیة وھي مبادئ البنى األسا الدولي

وتغطي ھذه المبادئ األساسیة مجموع البنى األساسیة لألسواق المالیة (أي أنظمة الدفع والمودعین 

الرئیسیین لألوراق المالیة وأنظمة تسویة وتسلیم األوراق المالیة وأنظمة المقاصة والدفاتر المركزیة) 

 مبدأ.  24وتتضمن 

ویرتكز إطار التقییم الذي یستخدمھ البنك المركزي لتأمین مھامھ المتعلقة باإلشراف على البنى األساسیة 

 على ھذه المبادئ وعلى منھجیة تقییم مدى التطابق معھا. 

 تطور اإلطار العملیاتي لإلشراف  4-2-2

 أنظمة الدفعاإلشراف على  4-2-2-1

تركز العمل خالل ھذه السنة على تعزیز اإلطار القانوني لإلشراف وخاصة فیما یتعلق بتطبیق بتوصیات 

لصالحیات بابنك التسویات الدولیة المتعلقة بمسؤولیات البنوك المركزیة والتي یتعین علیھا أن تتمتع 

 والموارد المالئمة لممارسة نشاط اإلشراف. 

 التالیة : وتغطي ھذه المسؤولیات المحاور 

 المسؤولیة "أ" : تنظیم ومراقبة البنى األساسیة لألسواق المالیة واإلشراف علیھا.  •

 المسؤولیة "ب" : الصالحیات والموارد قصد ممارسة المسؤولیة "أ".  •

 ھداف والسیاسات المتعلقة بالبنى األساسیة لألسواق المالیة.عن األ االفصاحالمسؤولیة "ج" :  •

 . ألسواق المال وتطبیقھا بشكل متسق البنیة التحتیة تبنى مبادئالمسؤولیة "د" :  •

  ھـ" : التعاون مع السلطات األخرى لتعزیز سالمة وكفاءة البنیة التحتیة ألسواق المال. المسؤولیة " •
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ظمة یحدد صیغ تفعیل اإلشراف على أن منشوروفي ھذا اإلطار، أعد البنك المركزي التونسي مشروع 

 . 2019في غضون سنة  نشره ووسائل الدفع بالبالد التونسیة حیث أن البنك یعمل على

من إضفاء الطابع الرسمي على مھمة اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع  التطبیقي النص وسیمكن ھذا

 2016لسنة  35من القانون عدد  17و 8فھم وتطبیق الفصلین  منالموكولة للبنك المركزي التونسي و

مھمة اإلشراف وفقا لمبادئ البنى األساسیة لألسواق المالیة  نجاحعناصر  توفیربشكل أفضل وكذلك 

 وألفضل الممارسات الدولیة. 

وفي ھذا اإلطار، حدد البنك المركزي توجھاتھ في مجال اإلشراف وذلك من خالل ضبط سیاستھ الرقابیة 

نى األساسیة لألسواق المالیة لھذه الوظیفة وكذلك وقائمة باألنظمة المعنیة باإلشراف ومعاییر خضوع الب

إجراءات اإلشراف التي تحدد سیر مھمة اإلشراف صلب كل نظام، سواء یدیره البنك المركزي أو أیة 

 مؤسسة أخرى. 

 اإلشراف على وسائل الدفع  4-2-2-2

 لسیر الجید لالقتصاد. لتعتبر سالمة وسائل الدفع شرطا أساسیا للحفاظ على ثقة العموم تجاه العملة و

قوم حیث یقیم مدى االمتثال لمعاییر السالمة التي یویضطلع البنك المركزي بمسؤولیة سالمة وسائل الدفع 

بإرسائھا أو تلك المحددة صلب المعاییر واالتفاقیات ما بین البنوك. وفي ھذا اإلطار، یشجع البنك المركزي 

حسن سیر وسائل الدفع ومكافحة جرائم باألطراف المعنیة فة شارك بین كاعلى تبادل المعلومات وعلى الت

 االحتیال. 

ن واحد المسؤولین آوالتي یتعین أن تشمل في  عملیة الرقابة المكتبیة والمیدانیة یدرك البنك المركزي أھمیة

. ولھذا الغرض، یعمل البنك والبنى التحتیة ألسواق المال عن ھذه األنظمة ومصدري وسائل الدفع

لسنة  35من القانون  17ألحكام الفصل  تفعیالالمركزي على إرساء شروط وصیغ ممارسة ھذه المھمة، 

المتعلق بضبط القانون األساسي للبنك المركزي التونسي والذي ینص على أن البنك یعمل على  2016

 لیھا. نجاعة المعاییر المنطبقة ع نسالمة وسائل الدفع ویتحقق م

 تطویر أنظمة الدفع  4-2-3

سواق الدفع من خالل تیسیر بروز حلول مبتكرة أیضطلع البنك المركزي التونسي بوظیفة تحفیزیة لتطویر 

 السالمةفي مجال الكفاءة الجمع بین  الترفیع في نجاعة واستقرار أسواق خدمات الدفع وتتیح تمكن من

مثل وفي ھذا السیاق، تت .على الصعید الوطني قابلیة التشغیل البینيإلى جانب وسھولة االستخدام لمستعملیھا 

 :  أھداف وظیفة التطویر في

 ؛ العامةفر خدمات الدفع والتقلیص في كلفتھا االقتصادیة اتعزیز تو •
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 ؛ سھلة النفاذ للمستعملینإحداث قنوات دفع جدیدة  •

 المالیة التقلیدیة ؛ ي للفئات المحرومة من الخدماتالجھود الوطنیة الرامیة إلى تعزیز االندماج المال دعم •

 االنخراط في أنظمة الدفع اإلقلیمیة.  •

أعاله، شارك البنك المركزي التونسي بكثافة في عملیة تیسیر الحوار بین  ةالمذكور مھامھوبھدف تحقیق 

مختلف األطراف الفاعلة في مجال الدفع وتنسیق التدابیر األكثر مالءمة لتحفیز إرساء مشاریع لتطویر 

 أنظمة ووسائل الدفع. 

  تطویر أنظمة دفع وتسویة السندات 4-2-3-1

وإصالح البنى  المتعلقة بتطویر إرساء محفظة المشاریع االستراتیجیة ألشغال اامتداد 2018سنة  تعتبر

 . 2016لألسواق المالیة والتي تم الشروع فیھا منذ سنة  التحتیة

 مشروع إعادة تصمیم المنظومة التونسیة لتحویل المبالغ الكبرى  

االمتثال للمتطلبات یل المبالغ الكبرى قصد تعصیرھا ووفي إطار إعادة تصمیم المنظومة التونسیة لتح

والمعاییر الدولیة المطبقة على أنظمة الدفع ذات األھمیة، طرح البنك المركزي التونسي طلب عروض 

المبادئ التوجیھیة إلعادة التصمیم باألساس في إدماج  تتمثلقد . و2017دولي في مستھل سنة 

إلى جانب إتاحة إمكانیة عاییر الدولیة التكنولوجیات الجدیدة وإدارة المخاطر بشكل أفضل بما یتماشى مع الم

 للمقاصة".  المصرفیة المشتركةشركة "المشاركة مؤسسات جدیدة على غرار الدیوان الوطني للبرید و

أجنبي في طلب العروض. ویشرع البنك المركزي  مزودعلى إثر أعمال فرز العروض، وقع االختیار على 

لتحویل المبالغ  الجدیدة لمنظومةاة. ومن المزمع دخول ثدیللحلول الح االختبارات التطبیقیةحالیا في مرحلة 

 . 2020الكبرى طور االستغالل بحلول سنة 

 الوطني للمقاصة االلكترونیة  تعصیر النظاممشروع  

الھندسة ذات إدماج التكنولوجیات الجدیدة ( ھو باألساس إن الھدف من إصالح النظام وإعادة تصمیمھ

) واالمتثال للمعاییر الدولیة في مجال النجاعة والسالمة ومصادقة الوكالة الوطنیة *األطراف المتعددة

لمصرفیة المشتركة للمقاصة اكترونیة الذي تدیره الشركة لللمصادقة اإللكترونیة على مركز المقاصة اإل

 ة المقاصة الیدویة. فغروإلغاء 

ھا في ممثلي البنك المركزي والشركة المصرفیة المشتركة ؤوقد شرعت اللجنة الفنیة (التي یتمثل أعضا

صاحب للمقاصة والبنوك المحلیة) في مرحلة تقییم العرض المالي والوظیفي والتقني المقترح من قبل 

 الصفقة. 

 

 

                                                           
 . « architecture n-tiers »المقصود بذلك :  *
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  "التونسیة للمقاصة" تسویة األوراق المالیةمشروع تعصیر نظام  

لألوراق المالیة (التونسیة للمقاصة) قد أطلق في شھر جوان یجدر التذكیر أن المودع المركزي التونسي 

جدید مع  اقتناء نظامعلى عقد  2017مشروعا لتعصیر نظامھ والذي تجسد بالتوقیع في شھر ماي  2016

نظام إیداع یتماشى مع التوصیات والمعاییر الدولیة في مجال سالمة  ارساء، وذلك بھدف مزود حلول

مزود الحلول إلى تسلیم لت مرحلة التطویر التي شرع فیھا كلّ وة السندات. وشفافیة أنظمة دفع وتسوی

٪ من مجموع 52وظیفة، أي  21وظیفة تم تسلیمھا من جملة  11( الوظائفدفعة أولى من وإرساء 

 لمراحل المتفق علیھا بین الطرفین. لالوظائف) وذلك قصد التمكن من إنجاز االختبارات الداخلیة وفقا 

 والدفع بواسطة الھاتف الجوال  نيالمحول الوط 

لدفع ل ةرساء تطبیقالرامیة إلب لمبادرة األوساط المصرفیة ثیواصل البنك المركزي التونسي المتابعة عن ك

رقمنة وتنویع وسائل الدفع ودعم اإلدماج المالي. ویتعلق األمر ویسعى بذلك إلى  .بواسطة الھاتف الجوال

، (USSD)لیة المرتكزة على "الخدمة اإلضافیة للبیانات غیر المھیكلة" للحلول الحا ةتكمیلی ةتطبیق بتصمیم

 هعن مشغلي االتصاالت، حیث یتعین على ھذ ةللھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة ومستقلّ  ةصكون مخصّ ت

  االمتثال لمعاییر السالمة في مجال صناعة بطاقات الدفعواالستجابة لمتطلبات السالمة  ةالتطبیق

)PCI-DSSالوطني) بالنسبة  عبر المحولقابلیة التعامل ما بین البنوك وقابلیة التشغیل البیني (ل) و

للعملیات ما بین البنوك، مع تقدیم خدمات مالیة رقمیة مبتكرة ذات قیمة مضافة عالیة بالنسبة للمستھلكین 

 والتجار. 

 الدفوعات بالبالد التونسیة  مناقشات وخارطة طریق لرقمنة •

 2018انطالقا من االتجاه االستراتیجي الشامل لرقمنة االقتصاد، شرع البنك المركزي التونسي خالل سنة  

 في تطبیق خطة "التقلیص من التعامل نقدا" وذلك من خالل : 

الدفوعات بالبالد التونسیة"  دراسة "رقمنةب المتعلقةقیادة اللجنة المكلفة بتنسیق ومتابعة تنفیذ األعمال  -

 .التي أطلقھا البنك الدولي لحساب الحكومة التونسیة (وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي)

تتمثل أھدافھا في تشخیص الوضع الراھن لقطاع الدفع الرقمي وصیاغة توصیات وخارطة طریق و

 لتطویره. 

ع والذي یدعم االبتكار والقدرة التنافسیة ورقمنة الخدمات إعداد اإلطار القانوني المنظم لمؤسسات الدف -

 أھداف سالمة أدوات الدفع وعلى ثقة المستخدمین. مع الحفاظ علىالمالیة 

نظمة اللجنة التوجیھیة أل" من طرف ، المكلفة1یة الستةعقیادة األعمال والمناقشات صلب اللجان الفر -

یذ خطة التقلیص من التعامل نقدا التي وضعھا البنك المركزي تنفوالدفع والنقدیات" والرامیة إلى تجسید 

                                                           
ض وسائل وتنویع عر ،والتوافر التجاري والتقني ، السالمةالبینيالمواضیع التالیة : التشغیل ب تعلقتة أعماال تأنجزت اللجان الفرعیة الس 1

. كما كلفت مجموعة عمل منبثقة عن لجنة القیادة بإعادة ألسواق المال یةتحتومراقبة وتطویر البنى التطویر الثقافة المالیة  ،التسعیر ،الدفع
 ة تجاه شركتي فیزا وماستركارد. التفكیر في االستراتیجیة التي یتعین اعتمادھا من قبل األوساط المصرفی



 الباب الرابع

202  2018 السنوي التقریر
 

عة" على المدى یتحقیق عدد من "المكاسب السر قصد ریقطوعلى وجھ الخصوص، وضع خارطة 

 القصیر واقتراح تدابیر أخرى على المدى المتوسط و/أو على المدى الطویل. 

. شملت الدفوعات اإللكترونیة لدى المؤسسات العمومیة لرقمنةالمعتمدة  والمشاریع التدابیر تحفیز وتتبع •

 إلى جانب توفیر مطارف االلكترونیة وعبر االنترناتالالدفع عبر  اتتوفیر وإحداث خدم ھذه المشاریع

الخطایا المروریة والضرائب واألداءات ومعالیم التسجیل لتسدید دفع عن طریق الھاتف الجوال ال اتخدم

ضبط الجوانب الفنیة والمحاسبیة والتشغیلیة صلب االتفاقیات بین ب كما قام البنك في المؤسسات التربویة.

مختلف األطراف الفاعلة (البنك المركزي التونسي وشركة نقدیات تونس والبنوك ووزارة المالیة ومشغلي 

 الھاتف). 

بالوثائق الورقیة  الكمبیاالت المضمونة مرحلتھ األخیرة المتمثلة في عدم المطالبة غ مشروع رقمنةبل •

للسلع أو على  ةالجمركی تسدید المعالیملوسیلة الدفع المذكورة، سواء على مستوى قباضات الدیوانة عند 

قتصاد ذلك سیتم التقلیص في آجال االستخالص واالوب، ھاأجلمستوى البنوك عند دفع المستحقات التي حل 

 .في التكالیف الناجمة عنھ

 العنصر البشري  البنك الدولي، قصد تطویر كفاءات اي یؤمنھالمساعدة الفنیة التاط في برنامج االنخر •

لبنك المركزي في مجال دراسة ملفات الترخیص واإلشراف على مؤسسات الدفع، فضال عن الدعم المقدم ل

 الستكمال اإلطار القانوني والتشغیلي لعملیة اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع.

مال واالستشارات التي تطلبھا محافظة البنك والمتعلقة بأسواق الدفوعات واألطراف المساھمة في األع •

یث یتمثل الھدف من ذلك في توفیر الخبرة الالزمة للمساعدة في صنع القرار والحفاظ على حالفاعلة فیھا 

 ائل الدفع. بنیة أساسیة للدفع آمنة وفعالة وتحلیل النماذج االقتصادیة التي یرتكز علیھا الیوم سیر وس

المشاركة في العدید من مجموعات العمل المتعلقة بمشروع إرساء "المنظومة اإلقلیمیة للمقاصة وتسویة  •

على مستوى البنك  للمنسقین، وقع اللجوء بكثافة ناھیك أنھ. (ARPS)الدفوعات ما بین البلدان العربیة 

رساء المنظومة المذكورة، للمساھمة بخبرتھم المركزي التونسي بصفتھ عضوا في اللجنة العربیة المكلفة بإ

في االجتماعات الدوریة من أجل متابعة تنفیذ خارطة طریق المشروع وذلك في المجاالت التالیة : منظومة 

وتشخیص تكنولوجیات الحوكمة وتكوین الكیان القانوني والھیكل التنظیمي والجوانب القانونیة والتنظیمیة 

 وإنشاء المنظومة وإطالقھا. اب الحلول المنظومة واكتس

 التداول النقدي .4-3
 تطور تداول األوراق والقطع النقدیة  4-3-1

 لیبلغ  ،2017٪ بالمقارنة مع سنة 6 قدره سنویا ازدیادا 2018دیسمبر  31بتاریخ  يسجل التداول النقد

 .)٪ للقطع النقدیة3٪ مقابل 97یة دمثلت األوراق النق(ملیون دینار  12.453
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 تطور التداول النقدي (أرقام موفى الفترة):  7-4رسم بیاني عدد 

 

 
 

 تداول األوراق النقدیة  4-3-1-1

ملیون ورقة نقدیة، أي  690وھو ما یوافق  2018 في سنةملیون دینار  12.083بلغ تداول األوراق النقدیة 

، بلغ معدل نسبة 2011سنة  . ومنذ2017مع سنة ٪ في القیمة بالمقارنة 6٪ في العدد و5بزیادة قدرھا 

 ٪. 10االزدیاد السنوي مستوى 

ر نیدنا 5دینار و 20تي األوراق النقدیة من فئ تيویظھر توزیع قیمة األوراق النقدیة حسب الفئات أن حص

من ھیكل التداول النقدي.  ٪1٪ و49على التوالي لتبلغا  واحدةمائویة ونقطة نقاط  9ارتفاعا بـ  قد سجلتا

لتمثال على التوالي  انخفاضا دنانیر 10و دینار 50 تياألوراق النقدیة من فئ جانب آخر، عرفت حصتا وفي

 من ھیكل التداول النقدي. ٪ 27و٪ 23
 
 

 تداول األوراق النقدیة:  8-4رسم بیاني عدد 
 (بحساب العدد) (بحساب القیمة)

  
 
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

20112012201320142015201620172018

7 090 7 165 7 616 
8 515 8 856 

10 199 

11 731 
12 453 

یر
نان
الد

ن 
الیی

بم
 

 د 50
23٪ 

 د 20
49٪ 

 د 10
27٪ 

 د 5
1٪ 

  د 50
8٪ 

 

 د 20 
43٪ 

  د 10
47٪ 

 د 5
2٪ 



 الباب الرابع

204  2018 السنوي التقریر
 

 
 تداول القطع النقدیة  4-3-1-2

ملیون قطعة  1.944,6وھو ما یوافق  2018سنة موفى ن دینار في وملی 369القطع النقدیة  بلغ تداول

 . 2017٪ في القیمة بالمقارنة مع سنة 7,8والعدد في ٪ 2,6نقدیة، أي بزیادة قدرھا 

 

 
 تداول القطع النقدیة:  9-4رسم بیاني عدد 

 
)القیمة(بحساب   

 

)العدد(بحساب   
 

 
 

 والقطع النقدیةإصدار األوراق  4-3-2

 إصدار األوراق النقدیة 4-3-2-1

ملیون ورقة نقدیة، أي  98وھو ما یوافق  2018دینار في سنة  نوملی 1.892بلغ إصدار األوراق النقدیة 

 . 2017في العدد بالمقارنة مع سنة ٪ 37وانخفاضا بـ ٪ في القیمة 23 اقدرھ زیادةب

 
 

 تطور إصدار األوراق النقدیة : 4-4جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 القیمة

 98 156 65 54 217 189 107 123 بمالیین األوراق النقدیة

 1.892 1.535 803 729 2.701 4.178 2.574 1.770 بمالیین الدنانیر

 
 

٪ 96( 2017صنف  دینار 20فئة  األوراق النقدیة من ھذه الفترة خالل األكثر أھمیة وشملت اإلصدارات

٪ من 5و قیمة٪ من حیث ال3( 2013صنف  نانیرد 10فئة  ھالی)، تعدد٪ من حیث ال92و القیمةمن حیث 
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 إصدار األوراق النقدیة:  10-4عدد رسم بیاني 

 
 
 

 إصدار القطع النقدیة  4-3-2-2

حیث عرف ن دینار، وملی 11بقیمة قدرھا  2018ن قطعة نقدیة في سنة وملی 43بلغ إصدار القطع النقدیة 

 . 2017القیمة بالمقارنة مع سنة  حیث من٪ 120و عددالمن حیث ٪ 258بـ  رتفاعاا

 
 

 : تطور إصدار القطع النقدیة 5-4جدول عدد 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 القیمة

 43 12 9 38 75 145 76 61 بمالیین القطع النقدیة

 11 5 2 25 50 22 18 14 بمالیین الدنانیر

 
 
 

 دینارین اثنین ونصف دینار تيمن فئ النقدیة قطعال قیمةاإلصدارات األكثر أھمیة من حیث ال وشملت

 ٪.36٪ و45ا مقدرھ تینمتتالی تینبحص

 إتالف األوراق النقدیة  4-3-3

٪ من األوراق 5ن ورقة، منھا وملی 15,1خالل ھذه السنة التي تم إتالفھا بلغ العدد الجملي لألوراق النقدیة 

 النقدیة المسحوبة من التداول.
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 (بحساب عدد األوراق النقدیة)                         النقدیة األوراق إتالف: تطور  6-4جدول عدد 

 إتالف الفئة 
 2014سنة 

 إتالف
 2015سنة 

 إتالف
 2016سنة 

 إتالف
 2017سنة 

 إتالف
 2018سنة 

 األوراق النقدیة
 قید التداول

 409.000 560.000 490.000 519.660 878.442 2011د 50

 5.364.791 1.700.000 1.790.000 1.527.836 3.155.945 2011د 20

 6.879.000 1.180.000 1.270.000 1.670.279 1.527.209 2013د 10

 1.710.000 1.520.000 3.630.000 931.445 206.864 2013د 5

 14.362.791 4.960.000 7.180.000 4.649.220 5.768.460 المجموع الجزئي

 األوراق النقدیة 
 المسحوبة من التداول

 90.819 60.995 57.720 174.417 11.221.031 2008د 50

 100.631 99.997 50.775 73.550 12.378.290 1997د 30

 192.872 210.793 201.652 561.445 57.741.171 1992د 20

 1.000 - - 66.932 122.030.227 1986د 10

 108.853 146.778 313.338 9.504.119 30.858.548 1994د 10

 280.147 969.360 1.976.200 54.511.836 190.698 2005د 10

 10.000 - 10.000 207.000 23.417.943 1993د 5

 - 121.905 198.417 16.097.803 2.000.000 2008د 5

 784.322 1.609.828 2.808.102 81.197.102 259.837.908 المجموع الجزئي

 15.147.113 6.569.828 9.988.102 85.846.322 265.606.368 المجموع

  
 
 

 السنویة مع الفروع  العملیات 4-3-4

نحو الفروع الداخلیة أموال  إرسال اتعملی 109 خالل الفترة قید الدرس ةنجزت مصلحة الخزینة المركزیأ

  .بفرع تونسأموال تنزیل عملیة  82و

عملیات إرسال القطع  ٪ من23إرسال األوراق النقدیة وعملیات  ٪ من37 بـ واستأثر فرع تونس بمفرده

  النقدیة. 
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 (المبالغ بالدینار)                    السنویة مع الفروع العملیات:  7-4جدول عدد 

 الفروع
 استالم من الفروع إلى الفروع إرسال

 بـ ٪ قطع نقدیة بـ ٪ أوراق نقدیة بـ ٪ قطع نقدیة بـ ٪ أوراق نقدیة

 ٪0 0 ٪23 141.061.900 ٪61 9.717.106 ٪37 702.750.000 تونس

 ٪0 0 ٪2 14.613.510 ٪5 880.944 ٪5 85.750.000 بنزرت

 ٪0 0 ٪2 15.562.240 ٪2 355.640 ٪1 27.000.000 قابس

 ٪0 0 ٪13 78.677.060 ٪3 439.184 ٪1 28.000.000 نابل

 ٪0 0 ٪20 127.296.960 ٪3 472.590 ٪10 197.000.000 صفاقس

 ٪0 0 ٪16 102.059.990 ٪4 667.728 ٪6 121.000.000 سوسة 

 ٪0 0 ٪3 20.075.580 ٪2 298.928 ٪12 234.500.000 قفصة

 ٪0 0 ٪0 104.910 ٪3 422.864 ٪1 16.000.000 القصرین

 ٪0 0 ٪1 7.171.640 ٪1 135.464 ٪3 60.000.000 القیروان

 ٪0 0 ٪6 34.523.830 ٪5 852.990 ٪2 37.000.000 مدنین

 ٪0 0 ٪5 31.664.690 ٪5 803.388 ٪16 300.000.000 جندوبة

 ٪0 0 ٪8 52.555.360 ٪6 986.781 ٪4 83.750.000 المنستیر

 1.892.750.000 المجموع
 

16.033.607 
 

625.367.670 
 

0  
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 التصرف في :  الخامس الباب

 االحتیاطیات الدولیة
 

 تطور االحتیاطیات .5-1

مقابل  2018دیسمبر  31ملیون دینار بتاریخ  14.525,3بلغت االحتیاطیات اإلجمالیة من العملة األجنبیة 

ملیون  1.533,4 قدره رتفاعاا، لتسجل بالتالي في نفس التاریخ من العام السابقملیون دینار  12.991,9

 حیث بلغت  دوالرملیون  445,8بـ  االحتیاطیاتباحتساب قیمتھا بالدوالر األمریكي، تراجعت ودینار. 

 . 2018ملیون دوالر في موفى شھر دیسمبر  4.847,2

 
 (بالمالیین)       تطور بنود احتیاطیات الصرف :  1-5جدول عدد 

 االحتیاطیات الدولیة بنود

 2017\2018التغیرات  2018 2017
 بحساب القیمة

بالدینار 
 التونسي

بالدوالر 
 األمریكي

بالدینار 
 التونسي

بالدوالر 
 األمریكي

بالدینار 
 التونسي

بالدوالر 
 األمریكي

 -445,8 1.533,4 4.847,2 14.525,3 5.293,0 12.991,9 إجمالي الموجودات من العملة األجنبیة

 -3,1 7,8 28,4 85,1 31,5 77,3 موجودات وتوظیفات حقوق السحب الخاصة

 -21,7 23,3 141,5 423,9 163,2 400,6 االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي وضعیة

 -1,7 88,6 171,2 512,9 172,9 424,3 رصید الذھب 

 -472,4 1.653,0 5.188,2 15.547,2 5.660,6 13.894,2 مجموع االحتیاطیات الدولیة

 
 

 2018یوما من التورید في موفى سنة  84وبحساب أیام التورید، بلغت الموجودات من العملة األجنبیة 

 . 2017یوما في نھایة سنة  93مقابل 
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 التطورات الشھریة للموجودات من العملة األجنبیة  :  1-5رسم بیاني عدد 

 

 

 أداء االحتیاطیات  .5-2

موفى شھر في  نقطة أساسیة 51,4بلغت نسبة المردود الجملي للموجودات من العملة األجنبیة مستوى 

 ب المرجعي. نقطة أساسیة للمؤشر المركّ  39,3مقابل  2018 دیسمبر

 

 أداء االحتیاطیات حسب األقساط:   2-5رسم بیاني عدد 
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األداء المرتفع لقسط السیولة، یلیھ قسط االستثمار وقسط األموال  إلىمردود االحتیاطیات  ویعزى تحسن

قد حققت أفضل  يالمتداولة. وبالنسبة لألقساط الثالثة، فإن االستثمارات المحررة بالدوالر والجنیھ اإلسترلین

 . ائدة النقدیة والرقاعیة الموظفة علیھا فالمستوى المرتفع نسبیا لنسب ال بفضل أداء

أداء  2018شھر دیسمبر سترلیني في موفى رة بالدوالر األمریكي والجنیھ اإلمارات المحرسجلت االستثو

نقاط أساسیة بالنسبة لألورو  9,19- نقطة أساسیة على التوالي مقابل 29,3نقطة أساسیة و 166,7قدره 

 . لموحدةللعملة األوروبیة ا على جزء ھام من منحى المردود الموظفةوذلك جراء نسب الفائدة السالبة 

 تحلیل المخاطر .5-3

 مخاطر السوق  5-3-1

شھر أ 10,1معدل فترة استرداد قدره  2018سجلت الموجودات بالعملة األجنبیة في موفى شھر دیسمبر 

في  اشھر 14,2مستوى لھا وقدره  علىأ االسترداد بلغت فترة. و2017في نھایة سنة  اشھر 11,6مقابل 

 . 2018في إطار استراتیجیة االستثمار لسنة  المنجزة من السندات الرقاعیة للمشتریات تبعا افریلشھر 

 

 فترة االسترداد الجملیة لالحتیاطیات معدل تطور:   3-5رسم بیاني عدد 

 

 

المخصصة لقیاس حساسیة  (KRD)لمعدل فترة االسترداد  في جانب آخر، فإن تحلیل النسب المفاتیحو

تعرضا ھاما للمحفظة الرقاعیة لجزء  یبین٪، 1بـ المردود المحفظة تبعا لتغیر جزء معین من منحى نسب 

إلى  2018والتي ھدفت منذ بدایة سنة  2018سنوات وفقا الستراتیجیة االستثمار المضبوطة في سنة  1-3

سجل األمریكي على وجھ الخصوص والذي ود المردمردود الرقاعي (لاالرتفاع المتوقع ل من يالتوق

 . )من السنة المنقضیة جزء ھامفي  ارتفاعا
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 مخاطر القرض  5-3-2

(ودائع مصرفیة وسندات) مستقرا نسبیا طوال سنة  االستثماریة ظل توزیع الموجودات حسب األدوات

2018 . 
 

 االستثماریة األدواتحسب  الموجوداتھیكلة ل الشھري تطورال:   4-5رسم بیاني عدد 
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فروع البنك نشاط :  السادس الباب

 المركزي التونسي
 

 العملیات بالدینار .6-1

بلغ مجموع األوراق النقدیة المسحوبة من قبل حرفاء البنك المركزي (البنوك والخزینة والدیوان الوطني 

ن ورقة نقدیة حیث سجل ییمال 603,6أي بما یعادل  2018في سنة  ملیون دینار 9.048,7للبرید) 

 ٪ في الحجم. 12,5٪ في القیمة و1,2قدره  تراجعا 2017بالمقارنة مع سنة 

البنك مستوى شبابیك فروع من قبل نفس ھؤالء الحرفاء على  بلغت تنزیالت األوراق النقدیةفي المقابل، و

٪ 8,7ل بالتالي ازدیادا بـ لتسج ملیون ورقة نقدیة 570,8ن دینار أي بما یعادل ییمال 8.310,1المركزي 

  . 2017بالمقارنة مع سنة في الحجم ٪ 5,2في القیمة وبـ 

 

 : تحركات األوراق النقدیة بحساب القیمة 1-6رسم بیاني عدد  : تحركات األوراق النقدیة بحساب الحجم 2-6رسم بیاني عدد 

 

 

حیث ملیون قطعة  70,3أي بما یعادل  ملیون دینار 76,9وفیما یتعلق بالقطع النقدیة، بلغت السحوبات 

 .2017٪ في الحجم بالمقارنة مع سنة 16٪ في القیمة و53,2زیادة ملحوظة قدرھا  تسجل

، حیث 2018ملیون قطعة في سنة  20,8ملیون دینار أي بما یعادل  49,1كما بلغت تنزیالت القطع النقدیة 

 ٪ في الحجم قیاسا بالسنة المنقضیة. 42,2٪ في القیمة لكنھا تراجعت بـ 36تحسنت بـ 
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في بعض  وعلى صعید الجھات، یظھر توزیع التنزیالت والسحوبات تفاوتا بین التحركات النقدیة المنجزة

الوالیات، السیما في تونس وجندوبة وقابس وعلى وجھ الخصوص قفصة التي تمیزت بأھمیة السحوبات 

دّر قیاسا بالتنزیالت، فیما عرفت مناطق أخرى مثل صفاقس وسوسة ونابل والمنستیر مسارا معاكسا لت

 لألوراق النقدیة لفائدة البنك المركزي.  دخوال

 
 2018بحساب القیمة وحسب الفروع في سنة  األوراق النقدیة ت وتنزیالت: سحوبا 3-6رسم بیاني عدد 

 
 

ملیون  12.453,6٪ لیبلغ 6,2بـ  وكنتیجة لتحركات األوراق والقطع النقدیة، ازداد التداول النقدي الجملي

وھو ما یعكس التفضیل  2017ملیون دینار في نھایة سنة  11.731مقابل  2018دینار في موفى سنة 

 الملحوظ للسیولة النقدیة على حساب وسائل الدفع األخرى الكتابیة واإللكترونیة الموجودة بالفعل. 

، بلغت 2018ملیون ورقة نقدیة في سنة  530,7یة وشملت عملیات الفرز النوعي لألوراق النقدیة التونس

قبل  ملیون دینار 7.940,1بلغت قیمتھا  ة نقدیةملیون ورق 559,7مقابل  ملیون دینار 7.952,9قیمتھا 

٪ من 93٪) وغطت 0,2٪ في الحجم مع الحفاظ على نفس القیمة تقریبا (5,2سنة، حیث عرفت انخفاضا بـ 

 . 2018ة خالل سنة تنزیالت األوراق النقدیة المسجل

ملیون  489,4لفرز اوبلغ مجموع األوراق النقدیة القابلة للتداول والتي تم الحصول علیھا على إثر عملیات 

 ٪ من الحجم الجملي لألوراق التي تم فرزھا. 92,2ورقة نقدیة، أي 

مالیین ورقة  4,1 ،وشمل إتالف األوراق النقدیة غیر الصالحة للتداول، المنجز على مستوى فرع تونس

مرات  3مرات و 6ملیون دینار، أي بارتفاع یزید عن  76,3وھو ما یوافق مبلغا قدره  2018نقدیة في سنة 

 على التوالي بالمقارنة مع حجم وقیمة األوراق النقدیة المتلفة في العام السابق. 
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 بالدینار العملیاتلمؤشرات  حوصلة:  1-6جدول عدد 

 التغیرات بـ ٪  2018 2017 1المسّمى 

 األوراق النقدیة سحوبات
 -1,2 9.048,7 9.160,9 بالقیمة 

 -12,5 603,6 690,0 بالحجم 

 سحوبات القطع النقدیة
 53,2 76,9 50,2 بالقیمة 

 16,0 70,3 60,6 بالحجم 

 تنزیل األوراق النقدیة
 8,7 8.310,1 7.642,7 بالقیمة 

 5,2 570,8 542,4 بالحجم 

 تنزیل القطع النقدیة
 36,0 49,1 36,1 بالقیمة 

 -42,2 20,8 36,0 بالحجم 

  فرز األوراق النقدیة
 0,2 7.952,9 7.940,1 بالقیمة 

 -5,2 530,7 559,7 بالحجم 

 إتالف األوراق النقدیة
 619,8 76,3 10,6 بالقیمة 

 355,6 4,1 0,9 بالحجم 
 .القیمة : بمالیین الدنانیر 1
 الحجم : بمالیین األوراق بالنسبة لألوراق النقدیة وبمالیین القطع بالنسبة للقطع النقدیة.   

 

 
 العملیات بالعمالت األجنبیة  .6-2

، حیث 2018ملیون دینار في سنة  3.830بلغت مشتریات البنك المركزي من األوراق النقدیة األجنبیة 

والذي یعود إلى ارتفاع المشتریات المنجزة لدى  2017٪ بالمقارنة مع سنة 28,9عرفت تسارعا بـ 

٪ 23,3السیاحة ومداخیل الشغل بـ  من ٪ وازدیاد تلك المتأتیة42,8أصحاب حسابات غیر المقیمین بـ 

 ٪ من مجموع مشتریات العمالت األجنبیة خالل نفس السنة. 68,3والتي تمثل 

ة القطاع السیاحي التي بدأت مع الرفع المشتریات من العمالت األجنبیة بانتعاش تحسنویمكن تفسیر 

التدریجي لقیود السفر المفروضة من قبل بعض البلدان األوروبیة تجاه الوجھة التونسیة، مثلما یدل علیھ 

 . 2017قیاسا بسنة  2018٪ في سنة 34,9المحتسبة لغیر المقیمین والذي ارتفع بـ  اللیالي المقضاةنمو عدد 

عرفت انخفاضا  حیث 2018ملیون دینار في سنة  1.012، بلغت مبیعات العمالت األجنبیة من جانبھاو

الذي نتج عن تراجع كل من المبیعات لفائدة أصحاب و 2017بالمقارنة مع سنة ٪ 30,2ملحوظا قدره 

 على التوالي. ٪ 41,8و٪ 25,4بـ  لحسابات غیر المقیمین وتلك بعنوان السیاحة وأسفار األعما
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٪ من مشتریات العمالت 26,4قد مثلت  2018اإلشارة إلى أن مبیعات العمالت األجنبیة لسنة وتجدر 

 األجنبیة خالل نفس السنة. 

 
 بالعمالت األجنبیة العملیاتتطور مؤشرات :   4-6رسم بیاني عدد 

 
 
 

األجنبیة تمثلت في وكما جرت العادة، فإن الفروع التي كانت األكثر تزویدا للبنك المركزي من العمالت 

٪ من مجموع مشتریات العمالت األجنبیة 81,5فروع تونس وسوسة ومدنین ونابل حیث أنھا استأثرت بـ 

 مبیعات).  - مالیین دینار (مشتریات 2.209وأسفرت عن فائض بما یعادل 

 
 2018ومبیعات العمالت األجنبیة حسب الفروع في سنة  مشتریات:   5-6رسم بیاني عدد 
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وفي إطار عملیاتھ مع الخارج، یمكن للبنك المركزي بصفة عرضیة اللجوء إلى مراسلیھ األجانب قصد اشتراء 

العمالت األجنبیة التي تراجع مخزونھا على مستوى أرصدتھ النقدیة واالستجابة لطلبات البنوك خالل الفترات 

 ج. التي تشھد دخوال ضعیفا للعمالت األجنبیة أو فترات العمرة أو الح

 األجانب  ین، بلغت مشتریات البنك المركزي من العمالت األجنبیة لدى المراسل2018وفي موفى سنة 

لتشمل باألساس الدوالر  2017٪ بالمقارنة مع سنة 66,8ملیون دینار حیث عرفت تراجعا حادا قدره  173,4

ملیون دوالر أمریكي). أما المبلغ المتبقي، فقد وقع تخصیصھ لشراء الریال  50٪ (86,2األمریكي بنسبة 

 ملیون لایر سعودي).  30السعودي (

٪ 75,8بیة المرسلة من قبل البنك المركزي إلى مراسلیھ األجانب بـ العمالت األجن حجم وفي جانب آخر، تحسن

ملیون دینار من األوراق النقدیة األجنبیة بعنوان البیع في  2.936,2حیث تم إرسال ما یعادل  2018في سنة 

٪ من العمالت 76,7إلى البلدان األصلیة، أي حوالي أسواق الصرف الدولیة أو إعادة المداخیل من األورو 

٪ المتزامن مع 28,9ل نفس السنة وذلك تبعا للفائض الناجم عن ارتفاع المشتریات بـ الألجنبیة المشتراة خا

 ٪. 30,2انخفاض المبیعات خالل نفس الفترة بـ 
 

 
 إشارة مغایرة) ا(بمالیین الدنانیر ما عد            األجنبیة تبالعمال العملیاتلمعطیات  حوصلة:  2-6جدول عدد 

بـ ٪ التغیرات  2018*  2017*  المسّمى 
 المشتریات من العمالت األجنبیة  2.971,6 3.830,0 28,9
 غیر المقیمین مشتریات  لدى أصحاب حسابات • 850,8 1.215,3 42,8
 (السیاحة ومداخیل الشغل) أخرىمشتریات  • 2.120,8 2.614,7 23,3
 المبیعات من العمالت األجنبیة  1.450,2 1.012,0 -30,2
 مبیعات ألصحاب حسابات غیر المقیمین  • 1.026,8 765,7 -25,4
 (السیاحة ومداخیل الشغل) مبیعات أخرى • 423,4 246,3 -41,8

 لمراسلین األجانبا العملیات مع   
 المشتریات من العمالت األجنبیة 522,6 173,4 -66,8
 إرسال العمالت األجنبیة 1.670,1 2.936,2 75,8

 . 31/12/2018بتاریخ  سعر الصرف المرجعيعلى أساس   *
 

 

 العملیات الالمركزیة  .6-3

لفروع البنك المركزي التونسي باستثناء فرع تونس النظر في بعض  خولیعلى مستوى الصالحیات، 

الملفات المتعلقة بالصرف وبمركزیة المعلومات وبالرقابة المصرفیة وذلك بھدف تقریب خدمات البنك 

 ین داخل الجھات. المتعاملین االقتصادیین المنتصبي من المركز

٪ 14,2، أي بارتفاع بـ 2018عملیة من قبل الفروع في سنة  44.528وعلى ھذا األساس، تم إنجاز 

والذي تدعم أساسا بازدیاد العملیات المرتبطة بالصرف والناجم عن الصالحیة  2017بالمقارنة مع سنة 
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لمعالجة بعض ملفات تسویة وضعیة المنح السیاحیة المتحصل  2016 نوفمبر الموكولة للفروع منذ شھر

 في اآلجال القانونیة.  إعادة بیعھاعلیھا دون أن یعقبھا سفر والتي لم یتم 

 حیث أنھا استأثرت  2018یة المعلومات مھیمنة في سنة زوال تزال مطالب الخدمة المرتبطة بمرك

فس السنة. وتجدر اإلشارة إلى أنھ في إطار رقمنة ھذه ٪ من مجموع الملفات المعالجة خالل ن86,7بـ 

فائدة األطراف لمركزیة المعلومات  االطالع عن بعد علىالبنك المركزي توفیر خدمة  منم یعتزالخدمات، 

دمة خف شخصي وآمن للنفاذ وھو ما سیمكن من توفیر جودة أفضل للعرّ مالتي تطلبھا وذلك من خالل 

  متاحة في أي وقت.ومعلومات 

 
 (بعدد العملیات)             لعملیات الالمركزیةل حوصلة:  3-6جدول عدد 

 التغیرات بـ ٪ 2018 2017 عملیاتال

 33,1 3.633 2.729 الصرف 

 - 0 0 التجارة الخارجیة

 13,3 38.612 34.091 مركزیة المعلومات

 3,7 85 82 التنمیة الجھویة

 8,4 815 752 الرقابة المصرفیة

 2,7 1.383 1.347 الملفات المرسلة إلى المقر الرئیسي للبنك 

 14,2 44.528 39.001 المجموع

 

 

 معالجة أجور موظفي الدولة  .6-4

قناة جدیدة لتحویل أجور موظفي الدولة والمتمثلة في  2013یستعمل البنك المركزي التونسي منذ سنة 

ساعة وذلك  24لھا بسرعة تنفیذ التحویالت خالل فترة اإللكترونیة، المشھود  المنظومة الوطنیة للمقاصة

ة (الخزینة والمركز الوطني یبفضل المشروع الذي تم إرساؤه بالتعاون مع األطراف المتداخلة المعن

 لإلعالمیة ومصلحة المقاصة اإللكترونیة). 

األجور عبر وقد عرف ھذا المشروع نجاحا باھرا وھو ما یعكس تطورا متصاعدا لحجم وقیمة تحویالت 

بالمقارنة مع العام  2018٪ على التوالي في سنة 25,6٪ و23,2بـ  ن ارتفعایالذالمقاصة اإللكترونیة 

 إلى االنخراط الكلي للوزارات في ھذه المنظومة الجدیدة.  استناداالسابق، 
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 إحصائیات تحویالت أجور موظفي الدولة:  4-6جدول عدد 

 التغیرات 2018 2017 المسمى
 بـ ٪

 23,2 9.395.514 7.623.900 عدد تحویالت األجور عبر المقاصة اإللكترونیة 

 25,6 8.478,9 6.752,8 ر)یمبلغ األجور المعالجة عبر المقاصة اإللكترونیة (بمالیین الدنان

 17,4 3.678 3.133 عدد تحویالت األجور المرفوضة عند المقاصة اإللكترونیة 

 10,0 2,2 2,0 (بآالف الدنانیر)مبلغ تحویالت األجور المرفوضة 

 0,0 0,04 0,04 نسبة الرفض بـ ٪

 
 

 
 
 
 

 تطور تحویالت أجور موظفي الدولة عبر المنظومة الوطنیة للمقاصة اإللكترونیة :   6-6رسم بیاني عدد 
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 عاون الدوليالت:  السابع الباب

 
عالوة على استمرار تعاونھ مع المؤسسات المالیة الدولیة واإلقلیمیة، واصل البنك المركزي التونسي في 

إرساء وتطویر عالقات الشراكة مع مؤسسات أخرى بھدف تیسیر تبادل الخبرات والتجارب  2018سنة 

 والمعارف. 

دعمھ المالي النقد الدولي تقدیم ففي مجال التعاون المالي مع المؤسسات النقدیة الدولیة، واصل صندوق 

تسھیل "لتونس في إطار برنامجھا االقتصادي المدعوم باالتفاقیة الممتدة على أربع سنوات بعنوان 

 . "الصندوق الممدد

البنك المركزي التونسي بمساندة شركائھ وخبرتھم الفنیة، على  ستفادافقد الفنیة،  المعونةأما بخصوص 

وكتابة  (METAC)لشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي لغرار المركز اإلقلیمي للمساعدة الفنیة 

في إطار برنامج المساعدة الثنائیة وتطویر القدرات للبنوك المركزیة  (SECO)الدولة لالقتصاد بسویسرا 

(BCC) البنك الدولي. ومن ناحیة أخرى، كثف البنك المركزي تعاونھ مع بنوك مركزیة أخرى من  وكذلك

 خالل التوقیع على اتفاقیة تعاون فني مع بنك المغرب. 

، شارك البنك المركزي بشكل فعال في عدید التظاھرات ومختلف اللقاءات المنظمة من ومن ناحیة أخرى

تعلقت بالخصوص بتبادل وجھات النظر حول القضایا ذات االھتمام  قبل الھیئات الدولیة واإلقلیمیة والتي

. وعلى صعید آخر، استضاف المشترك فضال عن تعزیز القدرات وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت

األبیض الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للبنوك المركزیة في منطقة البحر  2018البنك المركزي خالل سنة 

م تنظیمھ بالتعاون مع بنك إسبانیا والمعھد األوروبي للبحر األبیض المتوسط، فضال عن المتوسط والذي ت

الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزیة لبلدان اتحاد المغرب العربي والذي یعود آخر اجتماع لھ 

 . 2008إلى سنة 
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 التعاون المالي مع المؤسسات النقدیة  .7-1

 مع صندوق النقد الدولي التعاون المالي 7-1-1

المراجعة الثالثة لبرنامج اتفاقیة تسھیل  2018 جویلیة 6مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتاریخ  استكمل

. وقد مكن استكمال ھذه المراجعة السلطات 2018ماي  30إلى  17الصندوق الممدد والتي انعقدت من 

 . ملیون دوالر 249,1صرف القسط الرابع من القرض بقیمة التونسیة من 

إلى صرف القسط الخامس  2018أوت  31إلى  15مال المراجعة الرابعة التي انعقدت من ككما أفضى است

ملیون دوالر لیبلغ بالتالي مجموع األقساط المحصلة بعنوان  245من تسھیل الصندوق الممدد وقیمتھ 

 ملیار دوالر.  1,4االتفاقیة ما یعادل 

عة الخامسة من برنامج تسھیل القرض الممدد، تواصلت المباحثات بین مصالح وفي إطار اإلعداد للمراج

ن انعقدتا على التوالي یصندوق النقد الدولي والسلطات التونسیة بمناسبة زیارتي موظفي الصندوق واللت

 . 2018خالل شھري أكتوبر ونوفمبر 

 التعاون المالي مع صندوق النقد العربي  7-1-2

التعاون المالي بین البالد التونسیة وصندوق النقد العربي، قام البنك المركزي التونسي على ھامش في إطار 

في األردن بالتوقیع على  2018أفریل  10المالیة العربیة المنعقدة بتاریخ  للھیئاتاالجتماعات السنویة 

یة للمؤسسات الصغرى تمواالثالث وبالتسھیل لدعم البیئة ال يین بالقرض التعویضتاتفاقیتي قرض متعلق

ین في إطار برنامج تمویل التجارة العربیة التابع لصندوق النقد العربي بمبلغ قدره تجموالمتوسطة والمند

 دینار عربي لكل قرض.  18,532

التي  المؤتمرات مشاركة وتمثیل البنك المركزي التونسي في االجتماعات و .7-2

 واإلقلیمیةھا المؤسسات النقدیة الدولیة تنظم

في العدید من التظاھرات واللقاءات التي نظمتھا المؤسسات النقدیة  2018شارك البنك المركزي خالل سنة 

 الدولیة واإلقلیمیة ومنھا بالخصوص ما یلي :

اللجنة الفنیة لمجموعة إقلیم شمال إفریقیا، التابعة لجمعیة البنوك المركزیة اإلفریقیة والذي انعقد اجتماع  •

 . بالخرطوم (السودان) 2018فیفري  10و 8 یومي

 . باألردن 2018أفریل  11و 10للھیئات المالیة العربیة والتي انعقدت یومي االجتماعات السنویة  •
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بآنجمینا  2018ماي  16إلى  14الندوة القاریة لجمعیة البنوك المركزیة اإلفریقیة والتي انعقدت من  •

التكنولوجیات المالیة والجرائم اإللكترونیة : تحدیات للبنوك  اراتابتك(جمھوریة التشاد) تحت عنوان "

 . المركزیة "

أوت بشرم الشیخ  9و 8االجتماعات السنویة لجمعیة البنوك المركزیة اإلفریقیة والتي انعقدت یومي  •

 (مصر). 

العربیة والتي  نقدالمركزیة ومؤسسات ال المصارفلمجلس محافظي  واألربعون االجتماع الدوري الثاني •

تم خاللھا انتخاب محافظ البنك المركزي التونسي بصفتھ عضوا صلب لجنة اإلشراف على مشروع 

وفي ورشة العمل رفیعة  (ARPS)یة العربیة نالمنظومة اإلقلیمیة للمقاصة وتسویة الدفوعات العربیة والبی

ن انعقدتا على یواللت "في البلدان العربیةالمالیة الحدیثة : الفرص والتحدیات  تنامي التقنیاتالمستوى حول "

 بعّمان (األردن).  2018سبتمبر  18و 17التوالي یومي 

والذي  (BCC) "دس لبرنامج "المساعدة الثنائیة وتطویر القدرات للبنوك المركزیةاالمؤتمر السنوي الس •

ت عنوان "التعامل مع في معھد الدراسات الدولیة العلیا بجینیف تح 2018سبتمبر  28و 27انعقد یومي 

 . اآلثار غیر المباشرة الناجمة عن تطبیع السیاسات في البلدان المتقدمة"

 2018أكتوبر  15إلى  11االجتماعات السنویة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي انعقدت من  •

  نوزادوا (أندونیسیا). -ببالي 

 الفنیة  عونةالتعاون والم .7-3

التابع  (METAC)لشرق األوسط لمركز اإلقلیمي للمساعدة الفنیة لا الثنائي معالتعاون  7-3-1

 لصندوق النقد الدولي 

 2018واصل المركز اإلقلیمي للمساعدة الفنیة بالشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي جھوده في سنة 

ومعارف  تجارب تھبھدف دعم البنك المركزي التونسي في تعزیز قدرات إطاراتھ حیث وضع على ذم

 خبرائھ. 

ن من المركز إلى تونس في شھري فیفري یوفي ھذا السیاق، تحولت بعثتان للمساعدة الفنیة بقیادة خبیر

 ةإطار لعملی وضععلى التوالي قصد مرافقة إطارات اإلدارة العامة للرقابة المصرفیة في  2018وأفریل 

 . التقییم الداخلي لكفایة رأس المال

 التعاون الثنائي مع كتابة الدولة لالقتصاد بسویسرا  7-3-2

تم اختتام المرحلة األولي بنجاح لبرنامج "المساعدة الثنائیة وتطویر القدرات للبنوك المركزیة" الممول من 

قبل كتابة الدولة لالقتصاد بسویسرا بالشراكة مع معھد الدراسات العلیا والتنمیة بجینیف وذلك للفترة 
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والتي تم خاللھا بلوغ أھداف تطویر قدرات إطارات البنك المركزي وخاصة في مجالي  2014-2017

 واالستقرار المالي. النمذجة 

 2022-2018المصادقة على المرحلة الثانیة من البرنامج المذكور التي تغطي الفترة  2018وتمت في سنة 

دف إعداد خطة عمل جدیدة، تحولت بعثة تقییم من قبل كتابة الدولة لالقتصاد بسویسرا. وفي ھذا اإلطار وبھ

بھدف تحلیل  2018ماي  10و 9من المعھد السویسري بقیادة مسؤول عن البرنامج إلى تونس یومي 

وتحدید الحاجیات ذات األولویة للبنك المركزي التونسي في مجال المساعدة الفنیة والتي یتعین إدراجھا في 

 خطة العمل المذكورة. 

من البنك المركزي لالنخراط في برنامج "التدریب" عن  نبالبحث العلمي، فقد تم قبول إطاریوفیما یتعلق 

:  الفائدة في آلیة انتقال قرارات السیاسات النقدیةسعر  قناةبعد مع إعداد ورقتي بحث بعنوان "دور 

  "النموذج التونسي" و"آلیة انتقال السیاسة النقدیة في تونس : نموذج للعجز الھیكلي".

 البنك الدوليالتعاون الثنائي مع  7-3-3

من قطاعھا المالي"، تعھد البنك الدولي في إطار المرحلة الثانیة  لتحدیثمن خالل برنامجھ "دعم تونس 

 كما یلي :  ،) بمرافقة البنك المركزي في خمس محاور ذات أولویة2020-2017( ""مساندة الدعمآلیة 

للرقابة المصرفیة بالبنك المركزي في مجال تقییم ومراقبة منظومة الترقیم تكوین إطارات اإلدارة العامة  •

 . المحلیة للبنوك الداخلي

تعزیز كفاءة إطارات اإلدارة العامة للرقابة المصرفیة بالبنك المركزي في مجال "المعاییر وتكوین  •

 . (IFRS)الدولیة إلعداد التقاریر المالیة" 

 قانون حول "مكتب القروض". دعم البنك المركزي لتفعیل  •

 دعم البنك المركزي في مشروع "المالیة الرقمیة".  •

 خطتھ االستراتیجیة األولى.  في تنفیذدعم البنك المركزي  •

 التعاون الثنائي مع البنوك المركزیة 7-3-4

مع بنك المغرب بھدف  بالتوقیع على اتفاقیتي تعاون 2018نوفمبر  17قام البنك المركزي التونسي بتاریخ 

 مزید تدعیم التعاون بین المؤسستین. 

وتتعلق االتفاقیة األولى بإضفاء طابع رسمي على التعاون العام بین البنكین المركزیین من أجل تبادل أفضل 

 للخبرات والتجارب والمعلومات في مختلف مجاالت النشاط. 
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في مجالي اإلشراف  السیماالتعاون بین المؤسستین و تنظیم وتنفیذ إجراءات إلىاالتفاقیة الثانیة،  وتھدف

 برة للحدود وتبادل الخبرات في میدان الرقابة والتنظیم المصرفي. اعلى المؤسسات الع

 التظاھرات واللقاءات التي نظمھا البنك المركزي التونسي  .7-4

 في منطقة البحر األبیض المتوسط تنظیم الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للبنوك المركزیة  7-4-1

الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للبنوك المركزیة في  2018نوفمبر  16نظم البنك المركزي التونسي بتاریخ 

مواطن  إحداثو االندماج التجاريو االقتصادیة"السیاسات منطقة البحر األبیض المتوسط تحت عنوان 

 األوروبي المعھدووذلك بالتعاون مع بنك إسبانیا  المتوسط"مة : رؤیة لدول البحر األبیض اشغل مستد

 للبحر األبیض المتوسط.

ن منظمات مممثلین عن البنوك المركزیة وخبراء  عمجھذا المؤتمر، الذي  كان الھدف الرئیسي منوقد 

تعزیز الحوار بین محافظي وكبار ممثلي البنوك المركزیة لمنطقة البحر األبیض  ھوولیة وأكادیمیین، د

المتوسط حول كیفیة رفع بعض التحدیات األكثر إلحاحا في منطقة البحر األبیض المتوسط التي أصبحت 

 مة. افضال عن السبل الكفیلة بتحسین خلق مواطن الشغل المستد تزداد ترابطا

 منة لمجلس محافظي البنوك المركزیة لبلدان اتحاد المغرب العربي تنظیم الدورة الثا 7-4-2

الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزیة لبلدان اتحاد  2018نوفمبر  17احتضنت تونس بتاریخ 

المغرب العربي وذلك عقب االجتماع التحضیري الذي انتظم على ھامش االجتماعات السنویة لصندوق 

ببالي في أندونیسیا والذي تم خاللھ إعداد  2018أكتوبر  13نك الدولي المنعقدة بتاریخ النقد الدولي والب

اجتماعھ األخیر، حیث مشروع خارطة طریق وعرضھا على مجلس المحافظین للنظر فیھا ومناقشتھا في 

 ما یلي : قرر المجلس 

لمجلس محافظي البنوك المركزیة لبلدان اتحاد المغرب  دائمةال باألمانةتكلیف البنك المركزي التونسي  •

العربي وتشكیل لجنة فنیة مكلفة بمتابعة وتوثیق وتفعیل مختلف القرارات والتوصیات الصادرة عن 

 المجلس المذكور. 

مراجعة التنظیم الداخلي الحالي للمجلس وتقدیم  لإعادة تفعیل أشغال المجلس على أسس جدیدة من خال •

 مجلس لدى انعقاد اجتماعھ القادم.مشروع لل

 وضع خطة عمل تتمحور أساسا حول إحداث أربع لجان فنیة وھي :  •

رة شفلجنة فنیة تتعلق بالتكنولوجیات المالیة الحدیثة والدفع بواسطة الھاتف الجوال والعملة الم 

 والسالمة اإللكترونیة. 
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 لجنة فنیة تتعلق باالندماج المالي. 

 لتمویل التشاركي.لجنة فنیة تتعلق با 

 لجنة فنیة تتعلق بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.  
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 التنظیم وأنظمة المعلومات:  الثامن الباب
 

 . 2021-2019بالبدء في التفكیر بشأن إعداد المخطط االستراتیجي األول للبنك  2018اتسمت سنة 

وقد كانت عملیة إرساء المخطط تشاركیة إلى حد كبیر وذلك من خالل اجتماعات الموظفین وإجراء دراسة 

 استقصائیة بین الموظفین وتحالیل استراتیجیة قامت بھا اإلدارات. 

في  ساھمتوقد كان إلدارة التنظیم إسھام في كافة مراحل سیر عملیة التخطیط االستراتیجي حیث أنھا 

 تنسیق حسن سیر العملیة وفقا للجدول الزمني المحدد. في ضمان إطار لجنة مشروع التخطیط االستراتیجي

وعند استكمال العملیة، مكنت صیاغة الخارطة االستراتیجیة من استخالص محورین استراتیجیین حیث 

رف في موارد وتحسین التصتحدیث  "ركز المحور الثاني بشكل خصوصي على المتطلبات الداخلیة 

 مع اإلشارة بالخصوص إلى رھان تحسین القدرات التنظیمیة للبنك. ووسائل البنك المركزي" 

ألھداف االستراتیجیة إلى ل المواءمة التنفیذیةكبر في النتائج المتحصل علیھا من خالل أوقد تبین ذلك بشكل 

وع إعادة الصیاغة التنظیمیة ومشرالعملیات  وإعادة ھندسة خارطة وخاصة مشروعمشاریع استراتیجیة 

 . الشاملة للبنك

المخاطر التي یتعرض لھا، التحكم في حوكمتھ وصیغة إدارتھ وتحسین وستمكن ھذه المشاریع البنك من 

 حیث أنھا تسلط الضوء، بالنسبة للبنك، على أھمیة : 

توفر نموذج للتنظیم وھیاكل وصیغة للتسییر مع توضیح األدوار والمسؤولیات قصد تحسین  -

 أسالیب العمل على الوجھ األمثل وإعادة التفكیر في طرق التعامل. 

المعنیة الخارجیة والداخلیة وفقا لمقاربة  إتمام مھامھ بما یستجیب لتطلعات األطرافتدعیم  -

 حسب العملیات. 

تماشى مع تفي المخاطر  في مجال التحكممن خالل تطویر رؤیة استشرافیة  تھصالبتعزیز  -

 أفضل المعاییر.

 خارطة العملیات وتھیئة أنظمة المعلومات  إعداد .8-1

مكن التشخیص االستراتیجي األول المنجز في إطار عملیة التخطیط االستراتیجي من تسلیط الضوء على 

المكانة المتمیزة لمشروع إعداد وإعادة ھندسة  أظھرتضعیة البنك والتي العدید من الخصائص المتعلقة بو

 تستمد منھ عدید المشاریع االستراتیجیة األخرى.  بصفتھ مشروعا مھیكالخارطة العملیات، 
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ة من التشخیص التنظیمي وكذلك نتائج الدراسة االستقصائیة المنجزة بین صوتؤكد االستنتاجات المستخل

 الموظفین باألساس على ما یلي : 

 الخصائص الھرمیة على مستوى التسلسل اإلداري لسیر المؤسسة ؛ • 

 النقص على مستوى إضفاء الصبغة الرسمیة لإلجراءات وتشابك األدوار والمسؤولیات ؛ • 

 المشاریع المتداخلة ؛  بعض ن الھیاكل بما یفضي إلى حدوث تأخیرات في تنفیذالتجزئة الكبیرة بی• 

 :  والرامیة إلىتطویر مقاربة اإلدارة على أساس العملیات  ضرورةوقد مكن ذلك من تأكید 

 تحقیق االستفادة المثلى من التشغیل والتحسین المستمر ؛ • 

ى مرتكزة على خدمة الحرفاء، على الصعیدین الداخلي تغییر الثقافة السائدة من ثقافة إداریة إلى أخر• 

 والخارجي ؛ 

 وتحسین األداء.  يالتعاونالعمل تعزیز وتعبئة الموارد  النجاعة على مستوى• 

 الھیكل التنظیمي  .8-2

التي یجب أن  التنظیمیة األكثر مالءمة أدت عملیة التحول المعتمدة إلى التساؤل حول خیارات الھیكلة

 تواكب تفعیل المخطط االستراتیجي.

وقد تم الشروع في تفكیر جماعي لضبط الھیكل المستھدف والذي یجب أن یدعم الخیارات االستراتیجیة 

 المشاریع االستراتیجیة. الناجمة عنلتحوالت اوأن ینجح في إرساء 

 ویرمي الھیكل المستھدف باألساس إلى ما یلي : 

 وضع وتبسیط شروط انخراط كافة الموظفین في مسار التحول ؛ • 

 إعادة تركیز التغییر التنظیمي على العملیات وتعزیز التوافق ما بین العملیة الكلیة وصلبھا ؛ • 

 االعتمادات على مبدأ التركیز على الحرفاء ؛ • 

 التقلیص من منصات المعلومات ؛ • 

 سجام والمساواة ؛ توطید التعاون في سیاق من االن• 

 تحمل المسؤولیة والمساءلة على جمیع المستویات ؛  تعزیز• 

 ة ؛ نالتشجیع على تواصل أكثر مرو• 

 ف النخراط كافة األطراف المعنیة.وتھیئة الظر• 
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 إدارة المخاطر  .8-3

الرقابة في إطار المحور الثاني للمخطط االستراتیجي، من المزمع اعتماد مشروع ھام لتعزیز منظومة 

 وقایة عن طریق إدارة المخاطر التشغیلیة. لالداخلیة للبنك وتدعیم الصفوف الثانیة ل

للحوكمة الرشیدة، باعتباره ضامن وقد تبین أن إضفاء الدینامیكیة على خارطة المخاطر یعد شاغال رئیسیا 

 .یعتبر كأداة قیادة لمتابعة تجسید أھداف البنك حیث أنھ

 لبنك حول الرقمي لالت .8-4

یحھا التكنولوجیا الرقمیة وذلك قصد البنك االستفادة من الفرص التي تتقصد تحقیق تحولھ، یتعین على 

 التأثیر على : 

 مع محیطھ ومع شركائھ ؛  ھاتعالق 

 أسالیبھ التشغیلیة وعملیاتھ.  

ما تم  وإن رھان التقریب بین ھذین البعدین، سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، ھو بالتحدید

التنصیص علیھ في المحور الثاني من المخطط االستراتیجي وذلك على مستوى الھدف المتمثل في "جعل 

 ة مشاریع : تج إلى سالتكنولوجیا الرقمیة رافعة لتطویر البنك" والذي تدرّ 

 رقمنة طلبات الدفع على الموارد الخارجیة ؛ • 

 ئق وعلى عین المكان ؛ لي لعملیات الرقابة على الوثاإضفاء الطابع اآل• 

 تأھیل شبكات البنك (على مستوى الرقمنة والسالمة) ؛ • 

 تعزیز أمن أنظمة المعلومات للبنك ؛ • 

 إعادة صیاغة منظومة المعیار الخاص لنشر البیانات ؛ • 

 إحداث مختبر البنك المركزي التونسي.• 

حوكمة نظام المعلومات للبنك بصفتھ دعامة ومن شأن تنفیذ المشاریع المحددة أعاله أن یعزز بشكل ملحوظ 

 لخلق القیمة بالنسبة لبنك مركزي أكثر فعالیة. 
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 نشاط الرقابة:  التاسع الباب
 

 التدقیق الداخلي

في االرتقاء بقیمة البنك والحفاظ علیھا وذلك من صلب البنك المركزي التونسي الداخلي التدقیق  تتمثل مھمة

بتوفیر ضمانات وتقدیم استشارات وخطط للتحسین مرتكزة على خالل التوصیة على نحو موضوعي 

المخاطر. ویساعد التدقیق الداخلي، باالعتماد على مقاربة نظامیة ومنھجیة، محافظة  على مقاربة قائمة

إدارة المخاطر والرقابة  مساراتعلى تحقیق أھدافھا وذلك من خالل تقییم  التشغیلیةالبنك ووحداتھا 

 مقترحات لتعزیز فعالیتھا. والحوكمة وتقدیم 

متكون ، حیث یضبطھ إطار قانوني محكم ونك المركزي التونسي نشاطا مستقالویعتبر التدقیق الداخلي للب

الداخلیین للبنك المدققین من میثاق التدقیق الداخلي ومیثاق اللجنة الدائمة للتدقیق الداخلي ومدونة أخالقیات 

 المركزي التونسي. 

واستنادا على منھجیة ترتكز على المخاطر، یتم تحدید مجال التدقیق الذي یأخذ بعین االعتبار جمیع 

. وعلى أساس ھذا المجال، یقوم التدقیق الداخلي بإعداد ومتابعة برنامج الخاصة بالمھن للبنك المسارات

ة الدائمة للتدقیق ومجلس دقیق یمتد على ثالث سنوات ومصادق علیھ من قبل كل من محافظة البنك واللجنت

 اإلدارة. 

یم برنامج التدقیق الممتد على ثالث سنوات إلى برامج سنویة، وفقا لنظام ترتیب أولویات سویتم تق

لرھانات االستراتیجیة واألھداف المرسومة وتطلعات األطراف الفاعلة االمخاطر، مع األخذ بعین االعتبار 

 ق ومحافظة البنك) والتكامل مع عمل مدققي الحسابات. (مجلس اإلدارة واللجنة الدائمة للتدقی

مختص  بالخارج، تكوینلوبھدف تعزیز قدراتھ، اعتمد التدقیق الداخلي للبنك المركزي على برنامج سنوي ل

برنامج تحصل المدققین  فضال عن تواصل ،في التدقیق وفي المجاالت ذات الصلة بأغراض التدقیق

 الداخلیین على شھادة دولیة. 
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قد اتسمت بالتقییم  2018واستمر نشاط التدقیق الداخلي بالبنك المركزي في التحسن، حیث أن سنة 

الخارجي األول لوظیفة التدقیق الداخلي بأكملھا والذي أسفر عن نتائج جیدة اختتمت باقتراح إجراءات 

 إضافیة للتطویر. 

 منظومة الرقابة الداخلیة للبنك المركزي التونسي 

تمثل منظومة الرقابة الداخلیة للبنك المركزي مجموع الھیاكل والعملیات التي تضمن التحكم في أنشطة 

األحكام القانونیة والتنظیمیة وجودة المعلومات  إلىعملیات البنك واإلجراءات  وامتثالالبنك المركزي 

 لموارده. األمثلالمحاسبیة والمالیة واالستخدام 

في احترام التشریع الجاري بھ العمل وكذلك في حمایة  فعالمنظومة الرقابة الداخلیة للبنك بشكل  ساھمتو

 البنك وتمكن عالوة على ذلك من تأمین تحكم أفضل في المخاطر. ممتلكات

 یتمحور حول ثالث وظائف للرقابة :  متكاملوتندرج منظومة الرقابة الداخلیة للبنك صلب نظام 

 التي یتم تنظیمھا على النحو التالي : الرقابة الدائمة 

رقابة المسؤولین عن األقسام المنجزة صلب كل نشاط للبنك وھو ما یمثل رقابة العملیات، أي  -

 التطبیق السلیم للقواعد كما تضبطھا اإلجراءات واألسالیب الجاري بھا العمل. التأكد من

المنجزة من قبل الوظائف المخصصة للرقابة والمتابعة والمتمثلة في وحدة إدارة  الرقابة -

بة الخزائن ووحدات الرقابة قرامووحدة أمن أنظمة المعلومات ووحدة التصرف بة قرامالمخاطر ووحدة 

 والمتابعة.

 الرقابة الدوریة :  

 لیس یتثبتتكز على المخاطر والذي یركل دوري وفقا لبرنامج تدقیق شالمنجزة من قبل التدقیق الداخلي ب

 لیة الرقابة الدائمة. عاجدوى وف من بل كذلك للقوانین االمتثال من فحسب

 الرقابة الخارجیة :  

المنجزة من قبل مراقبي حسابات اثنین، یكونان عضوین في ھیئة الخبراء المحاسبین بالبالد التونسیة ویتم 

 تعیینھما بقرار من مجلس اإلدارة. 

تحدید التوجھات االستراتیجیة الرامیة لتعزیز منظومة الرقابة الداخلیة للبنك المركزي  2018سنة  وتم في

 وذلك على أساس أفضل الممارسات الدولیة.

  المولدة للتأكداألنشطة  

 مھمة :  16من إنجاز  2018سنة تمكنت الرقابة العامة خالل 



 نشاط الرقابة
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 التدقیق ؛  من ضمن برنامجم امھ 7 •

 استشاریة ؛ مھام  7 •

 . تینخصوصی تینمھم •

 أنشطة أخرى  

 متابعة التوصیات  

لیة للتدقیق الداخلي والخارجي. وفي ھذا السیاق، فإن عاصیات أحد أھم مؤشرات النجاح والفیمثل تنفیذ التو

إدارة تم  17قد شملت  2018سنة  خاللأعمال متابعة التوصیات التي تؤمنھا الرقابة العامة والمنجزة 

 توصیة.  327اللجوء إلیھا بشأن 

 كتابة اللجنة الدائمة للتدقیق  

سنة  خاللاجتماعات  6 العامة ت الرقابةالمتمثلة في كتابة اللجنة الدائمة للتدقیق، نظم تھاإطار مھمفي 

تعلقت من جھة بالنشاط الخاص بالتدقیق الداخلي ومن جھة أخرى بالمساعدة المقدمة من قبل اللجنة  2018

  الدائمة للتدقیق في استعراض نشاط مراقبي الحسابات.

  مختلفةالعالقات مع مسدیي الخدمات الخارجیین وأنشطة  

 التنسیق مع مراقبي الحسابات ؛  •

 التنسیق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار تقییم ضمانات البنك ؛  •

 المساھمة في المؤتمر السنوي لمسؤولي التدقیق الداخلي في البنوك المركزیة للبلدان الناطقة بالفرنسیة.  •

 . (IORWG)المساھمة في أنشطة أعضاء مجموعة العملة الدولیة بشأن المخاطر التشغیلیة  •

 الموارد 

مدققین داخلیین بدورة تكوینیة محددة األھداف ورفیعة المستوى لدى  خمسةإطار تعزیز قدراتھا، انتفع ي ف

 بنوك مركزیة أجنبیة. 

 مدققین داخلیین برنامجا للحصول على "شھادة مدقق داخلي معتمد".  ثالثةوحالیا یتابع 
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 الموارد البشریة:  العاشر الباب

 وتقریر العمل االجتماعي
 

 

عونا بالمقارنة مع العام  38بـ  انخفاضا 2018مجموع موظفي البنك المركزي التونسي خالل سنة  شھد

 2018سنة  كما اتسمتعلى التقاعد.  اإلحالة جراء أساسا عونا وذلك 879إلى  917من  تراجعالسابق لی

 حداثة تھدف إلى تعزیز رأس المال البشري للبنك مع اعتماد مقاربة أكثر بتنظیم مناظرة خارجیة لالنتداب

 في عملیة اختیار المرشحین. 

     تنمیة المسار الوظیفيوإدارة  .10-1

 مجموع الموظفین  10-1-1

عونا  16عونا نشیطا و 848( 2018دیسمبر  31بتاریخ عونا  879 المركزي موظفي البنك مجموع بلغ

 . )في وضعیة عدم مباشرة عونا 15في حالة إلحاق و

فرعا داخلیا  11٪) والـ 79عونا ( 670ویتوزع مجموع الموظفین النشیطین بین المقر الرئیسي الذي یضم 

 ٪). 21عونا ( 178بـ في الجھات 

  

 توزیع موظفي البنك حسب الوضعیات:  1-10عدد  جدول
 العدد الصنف

 848 مجموع الموظفین النشیطین
  منھم :
 825 أعوان مرسمون  •
 3 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة محدّ  •

 3 أعوان في حالة إلحاق لدى البنك •
 17 أعوان متربصون •

 16 مجموع الموظفین في حالة إلحاق 
 15 الموظفین في وضعیة عدم مباشرةمجموع 

 879 مجموع الموظفین
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 : توزیع مجموع موظفي البنك المركزي التونسي  1-10رسم بیاني عدد 

 
 

 
 

 من اإلناث.   ٪36,6ومن الذكور ٪ 63,4موظفي البنك من  مجموع ونیتكو
  

 توزیع الموظفین حسب الجنس:  2-10عدد  جدول

 الحصة بـ ٪ مجموع الموظفین  الجنس

 36,63 322 اإلناث

 36,37 557 الذكور

 100,0 879 المجموع
 
 

 

سنة فما فوق (تراجع ھذه النسبة  50أعوان البنك یبلغ سنھم  ٪ من38,23ظھر الھیكل العمري أن وی

ویتراوح سن سنة.  35ھم إلى الشریحة العمریة ما دون ٪ من22,64)، فیما ینتمي 2017سنة بالمقارنة مع 

 عاما.  49و 35ما بین  ،٪39,13األعوان المتبقین، أي 
 

 
 العمریة الشرائححسب  نموظفیال: توزیع  2-10رسم بیاني عدد 

 إناث        ذكور                                                     

 

 

 مجموع الموظفین النشیطین
96,47 ٪ 

 الموظفون في حالة إلحاق
الموظفون في وضعیة عدم  ٪ 1,82

 مباشرة
1,71 ٪   
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أي  انعو 389 ،العلیا اإلطاراتوالتي توافق  ،تشمل الرتب المتراوحة بین رئیس مصلحة أول ومدیر عامو

٪ من مجموع موظفي البنك. ویمثل سلك التأطیر المتوسط (من رتبة ملحق إدارة إلى رتبة رئیس 44,25

٪ على 26,17٪ و29,58مصلحة) والسلك المشترك (من رتبة عون مصلحة إلى رتبة ملحق مصلحة) 

  التوالي من مجموع الموظفین. 
  

 الدرجةتوزیع الموظفین حسب :  3-10عدد  جدول

 بـ ٪ الحصة مجموع الموظفین  الفئة

 44,25 389 اإلطارات العلیا

 29,58 260 اإلطارات المتوسطة

 26,17 230 السلك المشترك

 100,0 879 المجموع
 
 

 

 المكلفینطارات اإل من خطط وظیفیة وھو ما أفضى إلى نسبةب عونا من البنك المركزي 340یتمتع كما 

 مكلفین٪) 44,12عونا (أي  150ومنھم باألساس  نموظفیال٪ قیاسا بمجموع 38,68بمسؤولیة قدرھا 

 خطة رئیس مصلحة. ب

 الترقیات  10-1-2

ازدیادا  2018ان سنة بعنولسلك المشترك وسلك التأطیر المتوسط  لة األعوان المنتمین ترقینسبة سجلت 

 ٪. 78,6إلى  2017٪ في سنة 71,2حیث ارتفعت من  نقاط مائویة 7یفوق 

٪ لتسجل انخفاضا طفیفا بالمقارنة مع 62,4أما على صعید سلك اإلطارات العلیا، فقد بلغت نسبة الترقیة 

 ٪. 66,9وقدرھا  2017نسبة سنة 

 االنتداب والحراك الوظیفي  10-1-3

 االنتداب  -أ
بالملفات من قبل البنك لفائدة اللجنة التونسیة للتحالیل المالیة تنظیم مناظرة خارجیة  2018خالل سنة  تمّ 

 . 2018إطارا بالبنك في مستھل شھر ماي  12والتي وقع على إثرھا إدماج 

قصد تلبیة حاجیات  اعونا وإطار 131بإطالق مناظرة خارجیة ثانیة باالختبارات النتداب البنك  قامكما 

 یة. المقر الرئیسي للبنك والفروع الداخل

 جددطلبة  10طلبة من معھد تمویل التنمیة للمغرب العربي وتكفل بـ  5ك نالب بوباإلضافیة إلى ذلك، انتد

 . 2020سیتم انتدابھم في سنة 
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 الحراك الوظیفي  -ب
 یث وقعت تلبیة حنقلة ما بین اإلدارات من قبل أعوان البنك  مطلب 29 تقدیم، 2018خالل سنة تم 

 . 2019أعوان في بدایة سنة  3عونا في اإلدارات المطلوبة خالل نفس السنة ونقل  20مطلبا لیقع تعیین  23

 2018خالل سنة نشاط التكوین  10-1-4

للتكوین صلب  ٪54توزع كما یلي : تفي دورات تكوینیة  2018٪ من أعوان البنك خالل سنة 39شارك 

 . ٪ للتكوین المانح لشھادة8و بتونس٪ للتكوین 10للتكوین بالخارج و ٪28البنك و

 التكوین المتخصص  10-1-4-1
 التكوین بالخارج  

تم تنظیم ھذه الدورات من قبل مؤسسات دولیة قد و. عونا من البنك في دورات تكوینیة بالخارج 93 شارك

مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمویل في الشرق األوسط وصندوق النقد العربي،  على غرار

  .فضال عن بنوك مركزیة أجنبیة

 التكوین بتونس  

 عونا من البنك في دورات تكوینیة بتونس، قامت بتنظیمھا شركات تكوین محلیة.  34شارك 

  صلب البنكالتكوین  

قات دراسیة إعالمیة تم تنظیمھا صلب البنك في إطار برنامج عونا من البنك في ثالث حل 180شارك 

 . تكوین مخصص لموظفي مختلف إدارات البنك

 التكوین المانح لشھادة  10-1-4-2
 التابعة للجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة التكوین لدى أكادیمیة البنوك والمالیة 

 ة المتوسطة ومرحلة المعھد التقني للبنوك). رحل(المرحلة التحضیریة والم

التي تندرج في إطار  الرابعة واألخیرةعونا مسجال في الدفعة  15عونا من البنك من جملة  12 شارك

دوفین بمشاركة البنك  -التكوین "مبادئ وممارسات إدارة األصول والتأمین" الذي ینظمھ معھد تونس 

 المركزي التونسي. 

أعوان آخرین في المرحلة المتوسطة ألكادیمیة البنوك  5أعوان في المرحلة التحضیریة و 7 ووقع تسجل

 والمالیة، فضال عن عونین اثنین بدروس المعھد التقني للبنوك. 

 التكوین لدى معھد تمویل التنمیة للمغرب العربي  

سنة األولى من الدروس لمعھد تمویل التنمیة للمغرب العربي بال 38طالب بعنوان الدفعة  10تسجیل تم 

 . للمعھد المذكور بالسنة الثانیة 37طالب بعنوان الدفعة  10وتسجیل 

 المشاریع التربویة  10-1-4-3
 في إطار مختلف أنواع التربصات.  2018متربصا خالل سنة  144استقبل البنك 
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شكل زیارات دراسة وعروض تتخللھا مناقشات لفائدة مختلف المؤسسات  كما تم تقدیم دورات في

 الجامعیة. 

وفي جانب آخر، تم استقبال بعثات من بنك غینیا المركزي والبنك المركزي اللیبي وبنك السودان المركزي 

 في إطار زیارات دراسیة صلب البنك. 

  سیاسة األجور .10-2
وذلك جراء التأثیر المتزامن . 2017سنة  بالمقارنة مع٪ 6,93بنسبة  2018في سنة ر یأجتارتفع معدل ال

 . لتطبیق إجراءات الترفیع في األجور على مستوى القطاع البنكي والترقیات في الرتبة وفي الخطة الوظیفیة

 السیاسة االجتماعیة  .10-3
 القروض االجتماعیة  10-3-1

ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع  2018سجلت المتوفرات على مستوى الصندوق االجتماعي في موفى سنة 

دینار. ویعزى ھذا االرتفاع بالخصوص  3.770.100دینار إلى  1.285.000، حیث انتقلت من 2017سنة 

 . دینار 2.000.000وقدرھا  2018إلى الموارد المخصصة للصندوق االجتماعي بعنوان سنة 

٪ على مستوى حجم صرف القروض االجتماعیة التي 13-بانخفاض قدره  2018ما اتسمت سنة ك

. وقد شمل ھذا 2018دینار في سنة  9.620.679إلى  2017دینار في سنة  11.100.854تراجعت من 

 ٪) و"أسباب مختلفة" 23-بعنوان "تھیئة المسكن" (االنخفاض بالخصوص القروض قصیرة األجل 

 ٪).  30-وخاصة "القتناء سیارة" (األجل  ةالقروض متوسطوكذلك ٪) 16-(

 ٪8قدره ارتفاعا  2018وسجلت تسدیدات القروض (لكافة األصناف مجتمعة) في موفى شھر دیسمبر 

 ملیون.  10.136.720لتبلغ بالتالي  2017بالمقارنة مع تلك المسجلة في نھایة شھر دیسمبر 

 التقاعد 10-3-2

عونا  17و القانونیة للتقاعدعونا بلغوا السن  38، منھم 2018عونا على التقاعد خالل سنة  55تمت إحالة 

 انتفعوا بالتقاعد المبكر.  

 الحج  10-3-3

 البقاع المقدسة.  إلىألداء مناسك الحج  في إطار أنشطتھ االجتماعیة، تكفل البنك بثالثة أعوان

 خدمات التأمین والتغطیة االجتماعیة  10-3-4

 الطب العالجي  10-3-4-1

المتقاعدین مقابل النشیطین ومن  من عونا 1851قرابة  2018لتأمین الصحي في سنة اشملت تغطیة 

ر المتعلقة المخاطیخص أما فیما  .مخاطر الصحة والوفاة في مجالوذلك  2017في سنة أعوان  1804

طا ینشمنخرطا  848 غطیةت تتمفقد والحوادث البدنیة،  والوفاة عملالقدرة على ال بالصحة واألمومة وعدم

  . 2017في سنة  865مقابل  2018في سنة 
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أي بزیادة  ،2017 بسنةبعنوان التأمین الصحي بنسق مرتفع قیاسا  2018تأمین التسدیدات في سنة تم و

 ٪. 5قدرھا 

اإلقامة بالمرافق الصحیة  بعنوانمطلب تكفل  482عالیة، تمت تلبیة الجودة الذات  ولتأمین العنایة الطبیة

 . 2017في سنة  478مقابل  2018خالل سنة 

 الطب الوقائي والمساعدة االجتماعیة  10-3-4-2

عام وطبیب طبیب متعاقدین ( ینطبیبھمة بمسا وذلك تقدیم المساعدة الطبیة الوقائیةالبنك المركزي  واصل

بإنجاز  2018خالل سنة  الطبیة، حیث قاممخبرین للتحالیل مختص في أمراض القلب) وممرضة و

  الخدمات الطیبة التالیة :
  
 

 عدد األعوان المسمى

 714 تحالیل 

 480 فحص طبي

 260 مخططات القلب الكھربائیة 

 بالفروع) 151بالمقر الرئیسي +  85( 236 تلقیح ضد نزلة البرد
 
 

 

 . أمراض السكري والوقایة من ملتبرع بالدل تحسیسیة یةوحمالت توع البنك كما نظم

 وتنظیمالبنك  ودادیة موظفي في مقرات مطبخ ومطعم ةیفجئ زیاراتإجراء وفي إطار السالمة الغذائیة، تم 

 . 2018خالل سنة  قبل مخابر متخصصة نجرثومیة مبحوث برامج 
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  الوضعیة تحلیل:  الحادي عشر الباب

 والنتائج ةالمالی

 
مالمح الوضع ، 2018دیسمبر  31القوائم المالیة للبنك المركزي التونسي، المختومة في  عكست

 ي اتسم بالخصوص بما یلي : ذوال 2018سنة  خالل االقتصادي والمالي الذي ساد

  ؛اجیات القطاع المصرفي من السیولةح احتداد •

  ؛تفاقم العجز الجاريانخفاض مستوى الموجودات من العملة األجنبیة ل •

 .الدینار مقابل أھم العمالت األجنبیةتراجع سعر صرف  •

ملیون دینار في سنة  25.466,6ملیون دینار مقابل  31.353,6وفي ھذا السیاق، بلغ مجموع الموازنة 

 ٪. 23,1ملیون دینار أو  5.887، أي بزیادة قدرھا 2017

ملیون دینار في سنة  385,8ملیون دینار مقابل  881,3أما بالنسبة لنتیجة السنة المحاسبیة، فقد بلغت 

 ٪. 128,4ملیون دینار أو  495,5ارتفاعا بـ  بذلكلتسجل  2017

قائمة ضعیة المالیة للبنك ولنتائجھ، تم تجمیع بنود الموازنة المنشورة ووبھدف تیسیر إنجاز تحلیل أفضل للو

 المنشورة، مثلما ھو مفصل أدناه.  النتائج

 تحلیل الوضعیة المالیة .11-1

 االستعماالت الذي یظھر التوازن المالي للبنك المركزي التونسي، كما یلي بتاریخ و یرد جدول الموارد

    :  2018دیسمبر  31
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 (بمالیین الدنانیر)            : التوازن المالي 1-11جدول عدد 
 التغیرات 2017 2018 

 4.627,9 18.028,8 22.656,7 الصافیة الموارد
 722,6 11.731,0 12.453,6 الصافیةالموارد النقدیة 

 3.429,4 5.782,9 9.212,3 مع الحرفاء ةالصافی یةالوضع
 475,9 514,9 990,8 موارد أخرى

 4.627,9 18.028,8 22.656,7 الصافیة االستعماالت
 533,0 8.905,6 9.438,6 ذھب وعمالت أجنبیة

 4.094,9 9.123,2 13.218,1 صافيالإعادة التمویل المصرفي 
 
 

 حیث ارتفعت 2018سنة  خالل اتحسن شھدت أن الوضعیة المالیة للبنك قد ویتبین من خالل الجدول أعاله،

نھایة سنة  ملیون دینار 22.656,7إلى  2017نھایة سنة  ملیون دینار 18.028,8من  الموارد الصافیة

 ٪. 25,7ن دینار أو وملی 4.627,9زیادة قدرھا  مسجلة بذلك، 2018

 لحرفاء التي ارتفعت امع الملحوظ للوضعیة الصافیة  التطورفي جزء كبیر منھ إلى  االرتفاع ھذا یعودو

 ٪). 6,2ة للتداول النقدي (+فنھایة سنة وأخرى وبدرجة أقل، إلى الزیادة الطفی ٪ بین59,3بـ 

رتفاع یعزى باألساس إلى االزدیاد الملحوظ لحجم إعادة التمویل فإن االأما بالنسبة لالستعماالت الصافیة، 

حاجیات البنوك  تطور حجموھو ما یعكس  ،٪44,9ملیون دینار أو  4.094,9قدره بما  الصافي المصرفي

 بین نھایة سنة وأخرى.  ،من السیولة

 وفیما یلي تفاصیل الموارد واالستعماالت حسب نوعیة العملیات : 

 
 

 )بمالیین الدنانیر(                                                      : الموارد النقدیة 2-11جدول عدد 
 التغیرات 2017 2018 

 694,7 11.389,0 12.083,7 التداول األوراق النقدیة في
 27,9 342,0 369,9 القطع النقدیة في التداول

 722,6 11.731,0 12.453,6 الموارد النقدیة الصافیة 
 
 

٪)، 41,1( تشكل البند الرئیسي في جانب الخصومالنقدیة في التداول، التي  والقطع وبلغت األوراق

ملیون دینار مقارنة مع  722,6، أي بزیادة قدرھا 2018ملیون دینار في موفى شھر دیسمبر  12.453,6

 . 2017مستواھا المسجل في نھایة شھر دیسمبر 

ملیون دینار  11.497,2النقدیة في التداول بین والقطع مستوى األوراق  تراوحوخالل الفترة قید الدرس، 

أوت  23و أفریل 18بتاریخي  على التوالي ام، تم تسجیلھكحد أقصى ملیون دینار 13.090,1كحد أدنى و
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الفترة الصیفیة وشھر  التي تزامنت معخالل أشھر جوان وأوت ودیسمبر  خاصةمع تسجیل ذروات  2018

 . من جھة أخرى واالحتفاالت الدینیة ورأس السنة من جھة رمضان

 

 )بمالیین الدنانیر( : تطور الموارد النقدیة  1-11رسم بیاني عدد 

 

 
 
 

موفى سنة  في٪ 15تراجع من  حیث التداول النقدي قد عرف تباطؤاازدیاد نسق تجدر اإلشارة إلى أن و

  .2018وموفى سنة  2017لفترة ما بین موفى سنة في ا٪ فقط 6,2إلى  2017سنة مقارنة ب 2016
 

 
 (بمالیین الدنانیر)                           : عملیات مع الحرفاء 3-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 

 130,6 1.903,8 2.034,4 األصول

 130,6 1.903,8 2.034,4 تسبقة للدولة مقابل المساھمة في صندوقي النقد 

 3.560,0 7.686,7 11.246,7 الخصوم

 247,4 2.537,2 2.784,6 حسابات الحكومة ومبالغ أخرى لفائدة الخزینة 

 -0,9 1.485,7 1.484,8 جاریة بالدینار باسم المنظمات األجنبیة حسابات 

 3.326,5 3.024,6 6.351,1 التزامات بالعملة األجنبیة تجاه الوسطاء المقبولین (بنوك مقیمة) 

 -13,0 639,2 626,2 حسابات أخرى دائنة 

 3.429,4 5.782,9 9.212,3 الوضعیة الصافیة مع الحرفاء
 
 

والذي یعود ٪ 59,3أو  رملیون دینا 3.429,4قدره  ارتفاعا ملحوظاالوضعیة الصافیة مع الحرفاء  وسجلت

 بالعملة األجنبیة تجاه الوسطاء المقبولین المقیمین  االلتزامات قائمالذي سجلھ الھام  االزدیاد إلىباألساس 
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ملیون  6.351,1إلى  2017ملیون دینار في موفى سنة  3.024,6ملیون لیرتفع بالتالي من  3.326,5بـ 

  دینار في العام الموالي. 

في دفع الوضعیة  المسجلة على مستوى حسابات الحكومة الطفیفة ساھمت الزیادةفقد وفي جانب آخر، 

مقارنة  ملیون دینار 247,4بـ  ارتفاعا 2018الصافیة مع الحرفاء حیث عرف رصیدھا الجملي في نھایة 

فیف في دفع الوضعیة الصافیة مع الحرفاء نحو مسار تصاعدي. ط٪ بشكل 9,8أي ما یعادل  2017بنھایة 

 الدولة ملیون أورو، المخصص لدعم میزانیة 500ویعود االرتفاع باألساس إلى القرض الرقاعي بقیمة 

 ٪ وبأجل یساوي 6,75ا بنسبة فائدة قدرھ "أوروبوند" والذي تم إصداره في سوق السندات األوروبیة

 سنوات.  5
 
 

  (بمالیین الدنانیر)                     : إعادة التمویل المصرفي 4-11جدول 
 التغیرات 2017 2018 

 4.040,4 9.465,5 13.505,9 األصول

 3.362,0 8.484,0 11.846,0 تسھیالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعملیات السیاسة النقدیة

 678,4 981,5 1.659,9 في إطار عملیات السوق المفتوحة سندات مشتراة

 -54,5 342,3 287,8 الخصوم

 -54,5 342,3 287,8 حسابات جاریة للبنوك الملزمة باالحتیاطي اإلجباري

 -4.094,9 -9.123,2 -13.218,1 الصافيإعادة التمویل المصرفي 
 
 

التدخل في السوق  2018صعید إعادة تمویل القطاع المصرفي، واصل معھد اإلصدار في سنة  وعلى

 واستقر. العروض عملیات طلبوذلك باألساس عبر  السیولة البنوك من النقدیة بغرض تلبیة حاجیات

 حیث بلغ  2017في مستوى یقارب ما تم تسجیلھ في سنة  التدخل بھذا العنوان المعدل السنوي لحجم

 ملیون دینار قبل سنة.  6.890,1ملیون دینار مقابل  7.048,5

أشھر  6إعادة التمویل بأجل  تمثلت في أداة جدیدة بإدراجوتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي قد قام 

یتم ل 2018بسنتین. وقد وقع إنجاز أول عملیة بھذا العنوان خالل شھر دیسمبر  ضمن برنامج حددت مدتھ

 ملیون دینار للبنوك المحلیة. 1.943بوساطتھا ضخ مبلغ قدره 

 من لجوئھا بدایة من شھر جویلیة ت البنوككثفتغطیة حاجیاتھا من السیولة،  ھدفبوفي جانب آخر و

بحساب مالیین دینار  2.509,1قدرھا  في معدلھا زیادةنتج عنھ  ساعة 24لتسھیالت الدائمة للقرض لمدة ل

 بین سنة وأخرى.  المعدالت
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عملیة مقایضة  13فقد قد قام البنك المركزي التونسي بإجراء  وبھدف تلبیة حاجیات البنوك من السیولة

 شھر واحد وثالثة أشھر حیث ضخ عن طریقھا مبلغا قدره وذلك بأجلي  2018صرف خالل سنة 

 . 2017ینار فقط في سنة دملیون  648,4ملیون دینار بحساب المعدالت مقابل  2.574,4

وفي جانب آخر، استكمل البنك المركزي إعادة التمویل ھذه بعملیات الشراء البات لرقاع الخزینة في إطار 

ملیون دینار  1.659,9لتبلغ  2017ملیون دینار بالمقارنة مع سنة  678,4 بـ السوق المفتوحة والتي تدعمت

 قبل سنة. ملیون دینار  981,5مقابل 

لیبلغ شح السیولة المصرفیة، ارتفع الحجم الجملي إلعادة التمویل بشكل ملحوظ،  تواصلوفي ظل 

ملیون دینار في العام  9.248,5بحساب المعدالت السنویة، مقابل  2018ملیون دینار في سنة  14.401,6

 . ٪55,7السابق أي بنسبة نمو ناھزت 

 

 )بمالیین الدنانیر( : الحجم الجملي إلعادة التمویل 2-11رسم بیاني عدد 
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 )بمالیین الدنانیر(                     : ذھب وعمالت أجنبیة 5-11جدول عدد 
 التغیرات 2017 2018 

 1.695,7 14.033,7 15.729,4 األصول
 88,6 424,3 512,9 رصید الذھب 

 0,0 2,4 2,4 المساھمة في المؤسسات الدولیة
 23,3 400,6 423,9 مركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي 

 26,9 99,2 126,1 المساھمة بالعملة األجنبیة في صندوق النقد العربي
 7,8 77,3 85,1 موجودات وتوظیفات حقوق السحب الخاصة

 1.533,4 12.991,9 14.525,3 موجودات بالعملة األجنبیة 
 15,7 38,0 53,7 سندات المساھمة بالعملة األجنبیة

 1.162,7 5.128,1 6.290,8 الخصوم 
 181,7 952,3 1.134,0 مخصصات حقوق السحب الخاصة

 102,0 106,8 208,8 حسابات أجنبیة بالعملة األجنبیة 
 455,4 651,3 1.106,7 التزامات أخرى بالعملة األجنبیة

 444,5 137,2 581,7 بنوك غیر مقیمة /تجاه الوسطاء المقبولین بالعملة األجنبیة التزامات
 -20,9 3.280,5 3.259,6 وإعادة التقییمفوارق التحویل 

 -533,0 -8.905,6 -9.438,6 ذھب وعمالت أجنبیة 
 
 

مقارنة بسنة ملیون دینار  533بـ  تحسنا 2018نھایة سنة  الوضع الصافي للذھب والعمالت األجنبیة شھدو

 التي بلغت  "العملة األجنبیةمن  موجوداتالمسجل على مستوى بند " التطورجراء  اوذلك أساس 2017

ملیون  1.533,4 بـ أي بارتفاع، 2017ملیون دینار في سنة  12.991,9مقابل  ملیون دینار 14.525,3

 ٪. 7,95٪ و0,96 بـ والمقدرة 2016و 2017في سنتي ة بذلك قطیعة مع االنخفاضات المتتالیة دینار مسجل

وخاصة  2018معبأة في شكل قروض خالل سنة االزدیاد باألساس إلى الموارد الخارجیة الویعزى ھذا 

  منھا :

 . 2018 أكتوبر 31ملیون أورو بعنوان القرض الرقاعي بتاریخ  494,3 •

یر المسند في إطار برنامج دعم مملیون أورو بعنوان قرض البنك الدولي لإلنشاء والتع 412,4 •

 .2018سبتمبر  20 يوالمسحوب فالمیزانیة 

ن أورو بعنوان القرض المسند من قبل صندوق النقد وملی 208,4ملیون دوالر أمریكي و 495,8 •

 . 2016ماي  9مبرمة بتاریخ ال دالممد الصندوق تسھیل آلیةالدولي في إطار 

 . بعنوان القرض التعویضي الثالث لصندوق النقد العربيملیون دوالر أمریكي  80,4 •
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ملیون دینار  18,532ملیون دوالر أمریكي بعنوان قرض صندوق النقد العربي وقیمتھ  40,1 •

  . تسھیل دعم البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطةعربي حسابي وذلك في إطار 

 2018ماي  28المحصل بتاریخ البنك األلماني للتنمیة " ملیون أورو بعنوان قرض "  100 •

  والمخصص لدعم المیزانیة.  

 ین سنة وأخرى ملموسا ب سجل ارتفاعاد "التزامات أخرى بالعملة األجنبیة"، فقد بنوفیما یتعلق ب

إطار ألموال المقترضة في با المتعلق٪ والذي یعود باألساس إلى قائم الدین 69,9ملیون دینار أو  455,4بـ 

 . 2018المنجزة خالل شھر أكتوبر  الثالثیة األطراف بالعملة األجنبیةراء سندات اتفاقیات إعادة ش

عن  2018وفي جانب آخر، أسفرت عملیة إعادة تقییم الحسابات المحررة بالعملة األجنبیة بعنوان سنة 

 ، بلغت فوائض القیمةالمحاسبیةملیون دینار. وعند إقفال حسابات السنة  148,7قیمة صاف قدره  ناقص

 ملیون دینار.  2.620الكامنة والمتراكمة الصافیة 

 أما بالنسبة إلعادة تقییم الموجودات من سبائك الذھب، فقد أسفرت عن فائض قیمة صاف كامن قدره 

. وعلى ھذا األساس، بلغت فوائض القیمة الصافیة المتراكمة بھذا 2018ملیون دینار بعنوان سنة  87,7

ملیون دینار في سنة  416,5مقابل المحاسبیة ن دینار عند إقفال حسابات السنة ییمال 504,2العنوان 

2017 . 

بعنوان السنة  العربيصندوق النقد وومن جانبھا، أسفرت إعادة تقییم حسابات صندوق النقد الدولي 

مة ونتیجة لذلك، بلغت فوائض القی ملیون دینار. 40,1عن فائض قیمة صاف كامن قدره  2018المحاسبیة 

 . 2018المحاسبیة ملیون دینار عند إقفال السنة  135,5المتراكمة بھذا العنوان  یةالصاف

لیتراجع بین نھایة سنة ملیون دینار  20,9بـ  اطفیف انخفاضا بند "فوارق التحویل وإعادة التقییم" وشھد

  ملیون دینار.  3.259,6ملیون دینار إلى  3.280,5وأخرى من 

 النتائج  تحلیل .11-2

، سجل البنك المركزي التونسي مضاعفة لنتیجة استغاللھ بالمقارنة مع 2018المحاسبیة عند إقفال السنة 

ملیون  881,3٪ لتبلغ 128,4ملیون دینار أو  495,5ارتفعت ھذه النتیجة بـ  حیثالسابقة. المحاسبیة السنة 

 . ملیون دینار قبل سنة 385,8دینار مقابل 

 وفیما یلي توزیع النتیجة : 
 



 الحادي عشر الباب

248  2018 السنوي التقریر
 

 
 (بآالف الدنانیر)                     : توزیع النتیجة 6-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 

 42.918,4 45.919,9 88.838,3 التصرف في االحتیاطیات 
 27.121,1 149.084,7 176.205,8 إیرادات          
 -15.797,3 103.164,8 87.367,5 أعباء     

 534.505,9 467.250,8 1.001.756,7 عملیات السیاسة النقدیة
 546.794,2 474.833,0 1.021.627,2 إیرادات          
 12.288,3 7.582,2 19.870,5 أعباء     

 714,7 -6.714,4 -5.999,7 العملیات مع المؤسسات الدولیة
 2.263,1 2.304,3 4.567,4 إیرادات          
 1.548,4 9.018,7 10.567,1 أعباء     

 39.943,5 -67.887,7 -27.944,2 عملیات أخرى
 19.446,4 10.497,1 29.943,5 إیرادات          
 -20.497,1 78.384,8 57.887,7 أعباء     

 194,6 14.319,0 14.513,6 عموالت الصرف
 -82.605,5 38.890,8 -43.714,7 فوارق الصرف على العملیات الجاریة

 -11.138,0 -77.908,3 -89.046,3 أعباء الموظفین

 -2.661,5 -18.134,1 -20.795,6 األعباء العامة لالستغالل
 -26.354,5 -9.933,1 -36.287,6 األعباء الصافیة لصنع األوراق والقطع النقدیة

 495.517,6 385.802,9 881.320,5 نتیجة السنة المحاسبیة  
 
 

من خالل الجدول أعاله أن ارتفاع النتیجة یعزى في جزء كبیر منھ إلى عملیات السیاسة النقدیة التي  یتبینو

، السابقة سنةال فيملیون دینار  467,3مقابل  2018في سنة ملیون دینار  1.001,8بلغت نتیجتھا الصافیة 

 ٪. 114,4ملیون دینار أو  534,5لتسجل على ھذا األساس نموا ھاما قدره 

في  دینار ملیون 88,8ومن ناحیتھا، بلغت النتیجة الصافیة للعملیات المرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات 

ملیون  42,9، لتسجل بالتالي تطورا قدره قبل سنة دینار ملیون 45,9مقابل  2018موفى شھر دیسمبر 

 ٪.93,5أو  دینار

صافیة قدرھا  خسائرعن  2018سنة على العملیات الجاریة في  جانب آخر، أسفرت فوارق الصرف منو

  . 2017المحاسبیة ملیون دینار في موفى السنة  38,9صافیة تساوي  أرباحملیون دینار مقابل  43,7

 مقابل  2018ملیون دینار في سنة  89وفیما یتعلق بأعباء االستغالل، فقد بلغت أعباء الموظفین 

ساس الزیادة في باأل كسملیون دینار والذي یع 11,1قدره  رتفاع، أي با2017ملیون دینار في سنة  77,9

 ازدادت بین سنة وأخرى . أما بالنسبة لألعباء العامة لالستغالل، فقد 2018المقررة في سنة  األجور

ملیون دینار بعد  20,8إلى  2017ملیون دینار في موفى سنة  18,1من  انتقلتملیون دینار حیث  2,7بـ 

 سنة. 
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  (بمالیین الدنانیر): توزیع النتیجة  3-11رسم بیاني عدد 
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 (بآالف الدنانیر)                                      : النتیجة المرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات                                  7-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 
 27.121,1 149.084,7 176.205,8 اإلیرادات 
 48.722,0 22.857,6 71.579,6 فوائد على اإلیداعات ألجل 
 -25.278,8 108.064,7 82.785,9 فوائد على السندات  
 3.843,1 7.191,1 11.034,2 خارجي فوائد على األموال بالعملة األجنبیة التي عھد بھا بعنوان تفویض تصرف 
 -1.764,5 4.276,2 2.511,7 فوائد على موجودات بالعملة األجنبیة تحت الطلب  
 72,4 2.904,5 2.976,9 على السندات بالعملة األجنبیةاالنخفاض تمدید  
 194,3 760,4 954,7 خارجي األموال بالعملة األجنبیة التي عھد بھا بعنوان تفویض تصرف فائض قیمة على 

 1.571,8 1.783,8 3.355,6 خارجي تصرف على األموال بالعملة األجنبیة التي عھد بھا بعنوان تفویض استرداد مدخرات
 -145,2 299,5 154,3     إیرادات متأتیة من التوظیفات بالذھب

 -155,0 549,3 394,3 استرداد مدخرات على السندات بالعملة األجنبیة
 59,0 337,5 396,5 فوائد على عملیات استئمان ضمان بنسب مردود سالبة 

 2,0 60,1 62,1 یرادات أخرىإ
 -15.797,3 103.164,8 87.367,5 األعباء 
 13.846,0 5.487,0 19.333,0 أعباء عملیات التدخل في السوق النقدیة بالعملة األجنبیة 
 -17.874,6 62.633,4 44.758,8 تمدید المنحة على السندات بالعملة األجنبیة  
 3.592,6 2.577,6 6.170,2 خارجي ناقص القیمة المتأتي من األموال بالعملة األجنبیة التي عھد بھا بعنوان تفویض تصرف 
 -165,8 733,9 568,1 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبیة  

 -12.844,2 12.844,2 - فوائد على حسابات إیداع بالعملة األجنبیة   
 -22,8 987,3 964,5 خدمات تفویض التصرف الخارجي في االحتیاطیاتأتعاب بعنوان 

 -2.339,9 3.355,6 1.015,7 مخصصات المدخرات بعنوان االنخفاض في األموال بالعملة األجنبیة التي عھد بھا للتصرف الخارجي 
 2.662,9 3.207,8 5.870,7 فوائد مدینة على العمالت تحت الطلب

 -925,0 2.058,5 1.133,5  المدخرات بعنوان انخفاض قیمة سندات التوظیف مخصصات
 -608,2 5.253,5 4.645,3 فوائد على عمالت موظفة ألجل

 414,8 662,3 1.077,1 ناقص القیمة من التفویت في سندات التوظیف
 -874,5 2.392,2 1.517,7 أعباء على السندات بالعملة األجنبیة بنسب مردود سالبة

 -814,7 814,7 - فوائد على عملیات استئمان ضمان 
 156,1 156,8 312,9 أعباء أخرى

 42.918,4 45.919,9 88.838,3 النتیجة الصافیة للعملیات المرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات  
 

 

من  انتقلتحیث  ،ن دیناروملی 27,1لعملیات المرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات بـ إیرادات ا وازدادت

في جزء  زدیادھذا اال زىویع .2018ملیون دینار في سنة  176,2إلى  2017ملیون دینار في سنة  149,1

ل السنة فملیون دینار لتق 48,7كبیر منھ إلى تصاعد الفوائد على اإلیداعات البنكیة التي ارتفعت بـ 

عروضة على التوظیفات ملیون دینار وذلك بفضل ارتفاع نسب الفائدة  الم 71,6في مستوى المحاسبیة 

بالدوالر األمریكي. ومن جانبھا، أسفرت األموال المحررة بالدوالر األمریكي والتي عھد بالتصرف فیھا 

مالیین دینار بالمقارنة مع المبلغ  3,8ملیون دینار، أي بارتفاع بـ  11إلى البنك الدولي عن إیرادات فوائد بـ 

 ین دینار. مالی 7,2وقدره  السابقة سنةال فيالمحصل 
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ملیون دینار حیث تراجعت من  25,3ومن جانبھا، عرفت الفوائد على السندات بالعملة األجنبیة انخفاضا بـ 

ملیون دینار بعد سنة والذي یعود  82,8إلى  2017مالیین دینار في موفى شھر دیسمبر  108,1

  بالخصوص إلى خروج سندات استثمار من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقھا. 

 ار حیث بلغت ملیون دین 15,8المرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات بـ ألعباء تراجعت افي المقابل، و

من  ھذا االنخفاض ودویع. 2017ن دینار في سنة ییمال 103,2مقابل  2018ن دینار في سنة وملی 87,4

ملیون دوالر أمریكي والذي حل أجل  500جھة إلى عدم تسجیل فوائد على إیداع بنك قطر الوطني بقیمة 

ملیون دینار في  12,8وان قدرھا حیث تم تسجیل أعباء فوائد بھذا العن 2017استحقاقھ خالل شھر أفریل 

 ، ومن جھة أخرى إلى تراجع األعباء المتعلقة بتمدید المنحة على السندات بالعملة األجنبیة 2017سنة 

 ملیون دینار).  17,9-(

ملیون  42,9مرتبطة بالتصرف في االحتیاطیات بشكل ملحوظ، أي بـ وإجماال، ارتفعت النتیجة الصافیة ال

ملیون دینار في سنة  88,8إلى  2017ملیون دینار في موفى سنة  45,9٪ حیث انتقلت من 93,5أو  دینار

2018 . 
 

 
 (بآالف الدنانیر)                                                                         : النتیجة المرتبطة بعملیات السیاسة النقدیة 8-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 

 546.794,2 474.833,0 1.021.627,2 اإلیرادات 

 124.597,7 339.474,0 464.071,7 عبر طلبات العروض فوائد على التدخالت في السوق النقدیة في شكل شراءات 

 18.804,1 60.759,1 79.563,2  للسنداتإیرادات متأتیة من عملیات الشراء البات  

 201.924,0 37.110,1 239.034,1 ساعة 24على تسھیالت القرض لمدة  فوائد 

 930,4 5.627,6 6.558,0 فوائد من المبالغ الجزائیة المستخلصة في إطار السوق النقدیة 

 162.174,9 31.844,8 194.019,7 الفارق اإلیجابي على عملیات مقایضة الصرف

استئمان ضمان رقاع الخزینة لمدة فوائد على التدخل في السوق النقدیة في شكل 
 22.727,1 - 22.727,1 أشھر 3

 10.637,9 - 10.637,9 أشھر 6فوائد على التدخل في السوق النقدیة في شكل عملیة إعادة التمویل لمدة 

 4.998,1 17,4 5.015,5 استرداد المدخرات من عملیات الشراء البات للسندات

 12.288,3 7.582,2 19.870,5 األعباء

 -395,7 459,0 63,3 ساعة 24فوائد على تسھیالت اإلیداع لمدة 

 -1.979,1 2.069,0 89,9 أعباء بعنوان العملیات على السندات 

 136,0 38,7 174,7 عموالت بعنوان عملیات شراء وبیع رقاع الخزینة 

 14.527,1 5.015,5 19.542,6 مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قیمة السندات

 534.505,9 467.250,8 1.001.756,7 النتیجة الصافیة لعملیات التدخل في السوق النقدیة 
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٪ في سنة 69٪ من مجموع إیرادات البنك مقابل 81,9إیرادات عملیات إعادة التمویل التي بلغت  وقد مثلت

 معھد اإلصدار التدخل ةصللموا، وذلك كنتیجة، المصدر الرئیسي للمداخیل بالنسبة للبنك المركزي. 2017

شراء رقاع الخزینة في من خالل عملیات سواء عن طریق طلبات العروض أو  على مستوى السوق النقدیة

 إطار السوق المفتوحة أو بواسطة عملیات مقایضة الصرف. 

ملیون دینار  546,8بـ  بما قدرهعملیات إعادة التمویل بشكل ملحوظ،  ارتفعت إیرادات وفي ھذا السیاق،

ملیون دینار تمثل  464,1، منھا بالخصوص 2018ملیون دینار في موفى شھر دیسمبر  1.021,6لتبلغ 

على  ملیون دینار متعلقة بالفوائد 239الفوائد المحصلة بعنوان ضخ السیولة عن طریق طلبات العروض و

 ساعة.  24تسھیالت القرض لمدة 

 ان الفارق اإلیجابي على عملیات مقایضة الصرف وفي جانب آخر، ارتفعت اإلیرادات بعنو

ملیون دینار  31,8مقابل المحاسبیة ملیون دینار عند إقفال السنة  194ملیون دینار حیث بلغت  162,2بـ 

 فقط قبل سنة. 
 

 
 (بآالف الدنانیر)                                             : النتیجة المرتبطة بالعملیات مع المؤسسات الدولیة                           9-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 
 2.263,1 2.304,3 4.567,4 اإلیرادات 
 1.963,9 1.916,6 3.880,5 التأجیر الموظف على مركز االحتیاطي  
 295,2 347,4 642,6 فوائد على الموجودات من حقوق السحب الخاصة 

 4,0 40,3 44,3 حقوق السحب الخاصةب التوظیفاتفوائد على 

 1.548,4 9.018,7 10.567,1 األعباء 
 4.920,0 4.826,6 9.746,6 عموالت راجعة لصندوق النقد الدولي بعنوان مخصصات حقوق السحب الخاصة   

 -2.560,3 3.053,4 493,1 عموالت بعنوان استعمال موارد صندوق النقد الدولي
 -811,3 1.113,2 301,9 صندوق النقد العربي استعمال مواردبعنوان  عموالت

 0,0 25,5 25,5 عموالت متفرقة

 714,7 -6.714,4 -5.999,7 النتیجة الصافیة للعملیات مع المؤسسات الدولیة  
 
 

 أعباء، أسفرت النتیجة الصافیة للعملیات مع المؤسسات الدولیة عن 2018المحاسبیة عند إقفال السنة و

ملیون دینار بالمقارنة مع تلك  0,7 بـ اطفیف اتقلصمسجلة بذلك  2018في سنة  مالیین دینار 6قدرھا  صافیة

 السابقة. المحاسبیة المسجلة خالل نفس الفترة من السنة 

العموالت الراجعة لصندوق النقد الدولي  الذي شھدتھ رتفاعاالوتعزى ھذه الخسائر في جزء كبیر منھا إلى 

مالیین دینار فقط قبل سنة وذلك نتیجة تواصل ارتفاع  4,8مالیین دینار مقابل  9,7تي بلغت مستوى وال

نسبة فائدة صندوق النقد الدولي الموظفة على مخصصات حقوق السحب الخاصة. بید أن ارتفاع الفوائد 

ر وذلك بالتزامن مع ملیون دینا 2بـ  المقدرة قد الدولينالمحصلة بعنوان مركز االحتیاطي لدى صندوق ال
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ملیون دینار قد مكن من تخفیف التأثیر السلبي  2,6انخفاض العموالت بعنوان استعمال موارد الصندوق بـ 

 الزدیاد العموالت المذكورة على النتیجة الصافیة للعملیات مع المؤسسات الدولیة. 

 
 (بآالف الدنانیر)                                         النتیجة المرتبطة بعملیات أخرى                                           : 10-11جدول عدد 

 التغیرات 2017 2018 
 19.446,4 10.497,1 29.943,5 اإلیرادات 

 55,8 2.472,1 2.527,9 عموالت على أوراق نقدیة أجنبیة لغیر مقیمین   
 702,9 2.522,4 3.225,3 مداخیل سندات المساھمة  
 653,1 240,4 893,5 باقي اعتمادات غیر مستعملة من المیزانیة  
 167,1 967,4 1.134,5 فوائد مستخلصة على حسابات البنوك والمؤسسات المالیة    
 15.694,8 175,0 15.869,8 استرداد مدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  
 2.331,5 2.212,4 4.543,9 عموالت بعنوان بیع البنوك ألوراق مالیة أجنبیة   
 -158,8 1.907,4 1.748,6 إیرادات أخرى من عملیات متفرقة    

 -20.497,1 78.384,8 57.887,7 األعباء 
 -667,4 9.146,0 8.478,6 مخصصات استھالكات األصول الثابتة  
 -15.564,3 63.397,3 47.833,0   مخصصات المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  
 -504,0 1.164,0 660,0 قیمة سندات المساھمة النخفاضمخصصات المدخرات   
 -3.761,4 4.677,5 916,1 أعباء أخرى على عملیات متفرقة   
 39.943,5 -67.887,7 -27.944,2 النتیجة الصافیة للعملیات األخرى 
 
 

إلى ویعود ھذا االرتفاع باألساس  .ملیون دینار 39,9 بـ تحسناالنتیجة الصافیة للعملیات األخرى  سجلتو

تم تكوینھا سابقا بعنوان الملفات المتنازع علیھا بمبلغ التي والمدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  استرداد

ملیون دینار وذلك بالتزامن مع تراجع حجم مخصصات المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  15,7

 ملیون دینار.  15,6بـ  2018المحاسبیة المتعلق بالسنة 





 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث
 القوائم المالیة للبنك المركزي التونسي
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 2018دیسمبر  31الموازنة المختومة في 
 

 
 (بالدینار التونسي)

 األصــول اإلیضاحات 2018/12/31 2017/12/31

 رصـیـد الذھـــب 1 512.906.454 424.349.457

الـمـؤسـّسـات الـدولـیـة المـسـاھـمة فـي 2 2.371.793 2.371.793  

 مـركـز االحـتـیـاطي لدى صـنـدوق النقـد الّدولـي 3 423.938.124 400.628.295

حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـیـفـات موجـودات  4 85.055.604 77.279.835  

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـیّــة 5 525.339.281 14 12.991.945.011

 تسھیالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعملیات السیاسة النقدیة 6 846.000.000 11 8.484.000.000

 سندات مشتراة في إطـار عملیـات السـوق المفتـوحة 7 659.861.562 1 981.528.721

 تسبقة للّدولـة مقابـل المساھمة في صنـدوقي النّـقــد 8 034.352.894 2 1.903.763.844

 محـفـظـة المـسـاھـمـات 9 56.313.107 38.106.560

 األصـول الثـابـتـة 10 39.610.832 39.309.212

 مدیـنـون مخـتـلـفـون 11 37.172.773 37.995.268

 حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـویـة 12  130.634.704 85.347.284

 مـجـمـوع األصــول 31.353.557.128 25.466.625.280

 
 
 
 

 المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـیـةإن اإلیـضـاحـات 
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 2018دیسمبر  31الموازنة المختومة في 
 

 
 (بالدینار التونسي)

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـیـة اإلیضاحات 2018/12/31 2017/12/31

 الخـصــوم   
 التداولاألوراق والقطع النقدیة في  13 12.453.554.639 11.731.013.986

 المؤسسات المالیة الحسابات الجاریة للبنوك و  295.118.211 398.841.599
 حساب المركزي للحكومةال 14 1.562.993.875 1.236.005.217
 الحسابات الخاصة للحكومة 15 1.218.611.380 1.298.385.615

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 16 1.134.005.307 952.283.717
 حسابات جاریة بالدینار باسم المنظمات األجنبیة 17 1.484.789.511 1.485.714.163
 التزامات بالعملة األجنبیة تجاه الوسطاء المقبولین 18  6.932.889.693 3.161.773.298

 حسابات غیر مقیمین بالعملة األجنبیة 19 208.796.208 106.804.009
 بالعملة األجنبیةالتزامات أخرى  20 1.106.743.708 651.341.229

 قیم قید االستخالص 21 6.774.337 6.824.916
 فوارق التحویل و إعادة التقییم 22 3.259.640.800 3.280.527.078

 دائنون مختلفون 23 102.384.004 131.601.895
 للتسویة حسابات انتظار و 24 559.128.112 495.142.800

 الخـصـوممجموع   30.325.429.785 24.936.259.522
 ألموال الذاتیةا 25 

 رأس المـال  6.000.000 6.000.000
 االحتیاطیات  140.728.867 138.311.580

 أموال ذاتـیـة أخرى  77.945 160.763
 لةالنتائج المؤجّ   - 90.552

 مجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة  146.806.812 144.562.895
 السنة المحاسبیة

 نتیجة السنة المحاسبیة  881.320.531 385.802.863
 مجموع األمـوال الذاتـیـة قبل التخصیص  1.028.127.343 530.365.758

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـیـة  31.353.557.128 25.466.625.280
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 2018دیسمبر  31جدول التعھدات خارج الموازنة في 
 

 (بالدینار التونسي)

  اإلیضاحات 2018/12/31 2017/12/31

  26  

 التعھدات والضمانات الُمسلّمة 35.259.896.242 27.236.867.609

 في إطار القروض الخارجیة تعھدات الضمان الُمسلّمة 32.957.527.074 25.763.867.896

 قروض رقاعیة 26.493.025.218 20.513.722.041

 قروض خارجیة أخرى 6.464.501.856 5.250.145.855

 تعھدات مسلمة مقابل عملیات إعادة التمویل 2.302.369.168 1.472.999.713

 ُعمالت أجنبیة للتسلیم على عملیات مقایضة الصرف 2.302.369.168 1.472.999.713

 التعھدات والضمانات الُمستلمة 13.307.757.280 9.773.365.770

 تعھدات ُمستلمة مقابل عملیات إعادة التمویل 2.305.572.331 1.501.557.875

 مبالغ بالدینار لالستالم على عملیات مقایضة الصرف 2.280.000.000 1.491.000.000

 الفارق اإلیجابي على عملیات مقایضة الصرف 25.572.331 10.557.875

 ضمانات ُمستلمة لتغطیة عملیات إعادة التمویل 11.001.004.847 8.270.815.000

 دیون جاریة 6.357.547.098 4.115.214.963

 رقاع خزینة قابلة للتنظیر 4.643.457.749 4.155.600.037

 تعھدات أخرى ُمستلمة 1.180.102 992.895

 الضمانات الوقتیة الُمستلمة 112.000 112.600

 الضمانات النھائیة الُمستلمة 1.068.102 880.295

 تعھدات أخرى  4.846.226 4.013.426

أوراق نقدیة محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  4.846.226 4.013.426
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 2018دیسمبر  31قائمة النتائج في 

 

 (بالدینار التونسي)

 اإلیضاحات 2018/12/31 2017/12/31

 اإلیرادات   

 عملیات التدخل في السوق النقدیة من إیرادات 27 1.021.627.239 474.832.989

 فوائد التوظیفات اآلجلة بالعملة األجنبیة 28 165.399.655 138.113.363

 لعملیات بالعملة األجنبیةإیرادات أخرى  29 32.432.293 68.867.667

 إیرادات العملیات مع المؤسسات الدولیة 30 4.567.412 2.304.336

 فوائد على حسابات البنوك والمؤسسات المالیة 1.134.485 967.438

 إیرادات مختلفة 31 5.826.874 4.668.178

 استرداد مّدخرات المخاطر و األعباء  15.869.766 175.000

 مجموع اإلیرادات 1.246.857.724 689.928.971

7.582.248 19.870.510 32 
 األعباء

 أعباء عملیات التدخل في السوق النقدیة

 فوائد مدفوعة على العملیات بالعملة األجنبیة 33 29.849.099 26.792.399

 أعباء أخرى على العملیات بالعملة األجنبیة 34 101.279.140 76.384.576

 أعباء العملیات مع المؤسسات الدولیة 35 10.567.064  9.018.750

 أعباء مختلفة 870.263 4.665.272

 أعباء الموظفین 36 89.046.334 77.908.353

 األعباء العامة لالستغالل 37 20.795.571 18.134.088

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدیة 38 36.287.603 9.933.089

 استھالكات األصول الثابتةمخّصصات  8.478.609 9.146.004

 قیمة سندات المساھمة النخفاضمخّصصات المّدخرات  660.000 1.164.000

 األعباءمخّصصات المّدخرات للمخاطر و 39 47.833.000 63.397.329  

 مجموع األعباء 365.537.193 108 126 304

 نتیجة السنة المحاسبیة 881.320.531 385.802.863
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 اإلیضاحات حول القوائم المالیة للبنك المركزي التونسي
 2018دیسمبر  31المختومة في 

 

I- اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي 
انون عدد ام الق ا ألحك ك المركزي التونسي وفق ة للبن وائم المالی داد الق تّم إع ي  2016لسنة  35 ی  المؤرخ ف

ك المركزي التونسيالمتعلق و 2016أفریل  25 ة، بضبط النظام األساسي للبن وللنظام المحاسبي ، من جھ
 ، مع مراعاة خصوصیات نشاط البنك المركزي، من جھة أخرى. التونسي

 تتكون القوائم المالیة للبنك المركزي التونسي من :
 الموازنة، -
 لموازنة،جدول التعھدات خارج ا -
 قائمة النتائج، -
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة.و -

ذا  ة المحدودة لھ ة نظرا  لألھمی دفقات النقدی ال ینشر البنك المركزي التونسي ضمن قوائمھ المالیّة جدوال للت
 نشاط البنك المركزي. ىالجدول بالنسبة إل

 
II-  المبادئ المحاسبیة وقواعد التقییم 
 رصید الذھب)  1

 الذھب للبنك المركزي التونسي من السبائك و من القطع التذكاریة. موجودات  تتكّون
ال  تتّم إعادة تقییم الموجودات من السبائك في آخر یوم عمل من كّل شھر بسعر السوق باستعمال سعر اإلقف

یم،  ادة التقی ب عن إع امن المترتّ ابي الك ارق اإلیج ّجُل الف دن. و یُس ي جانب للجلسة الصباحیة لبورصة لن ف
ك.  ائج البن ابھ ضمن نت ال احتس أّي ح ن ب یم"، وال یُمك ادة التقی وارق إع ي حساب "ف ة، ف الخصوم بالموازن

 ویُسّجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدین للحساب السالف ذكره.
 عند إقفال السنة المحاسبیة، یتّم احتساب الرصید المدین الُمحتمل لھذا الحساب ضمن األعباء.

رام  0,6498475أّما موجودات الذھب من القطع التذكاریة فتُقیُّم بالسعر الرسمي للذھب الُمحّدد بـ  ار للغ دین
الص ذھب الخ ن ال د م اریخ  الواح ذ ت ق من عر الُمطبّ و الس دینار  1986أوت  19وھ ة ال یض قیم د تخف  عن

 .  1986أوت  18المؤرخ في  1986لسنة  785بمقتضى األمر عدد 
 
 والخصوم بالعملة األجنبیة األصول)  2

ق أسعار  ال بتطبی اریخ اإلقف ي ت دینار التونسي ف ى ال ة إل ة األجنبی تحّوُل األصول والخصوم المحّررة بالعمل
ة، الصرف ال ي مرجعی طیة تُ الت عار الصرف الوس ل أس ع[ (مث عر البی راء + س عر الش تّم  ) 2/  ]س ا ی كیفم

 اإلقفال.نفس یوم ضبطھا من قبل البنك المركزي في 
ل ". وارق التحوی ي حساب " ف یم ف ادة التقی ة إع ة عن عملی ة المترتب اح الكامن ائر واألرب جُل الخس وال  وتس

 تُسجل ضمن حسابات النتیجة إّال الخسائر الكامنة الصافیة.
 وكانت " أسعار الصرف المرجعیة " ألھّم الُعمالت األجنبیة في موفّى السنة كما یلي : 
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 2018 2017 
 2,93380000 3,42615000 األورو

 2,45455000 2,99665000 الدوالر األمریكي
 3,30515000 3,81640000  سترلینيألالجنیھ ا

 2,50981500 3,03955000 الفرنك السویسري
 1,95425000 2,20100000 الدوالر الكندي
 0,66818500 0,81583500 يالدرھم اإلمارات
 0,65450500 0,79884000 اللایر السعودي
 0,02178085 0,02718215 الیان الیاباني
 3,49108600 4,15728000 الخاصة حقوق السحب

 
 

 احتساب اإلیرادات واألعباء)  3
الي،  حین تسجُل اإلیرادات واألعباء باعتماد  1.3 رادات". و بالت اء واإلی ة األعب ة" و "ُمقابل اتّفاقي "الدوری

تمُّ تُقیُّد اإلیرادات أثناء السنة  رادات، وی ذه اإلی ق ھ ي تحقی الُمحاسبیة، فإنّھ تُحّدُد جمیع األعباء التي ساھمت ف
 ربطھا بھذه السنة المحاسبیة نفسھا.

رادات و 2.3 دینار التونسي اإلی ى ال ّوُل إل ات العُ اتح ة عن عملی اء المترتب عار ألعب ق أس ة بتطبی ة األجنبی مل
 الصرف السائدة في تاریخ تحقیقھا.

 إقفال حسابات السنة المالیة، تتّم معالجة رصید حساب " فوارق التحویل"، حسب الحالة، كما یلي:عند  3.3
 ، یُحّول إلى حساب النتیجة و یدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالیة،كان الرصید مدیناإذا  -
لھذا الرصید، الُممثّل لألرباح غیر الُمحققة، مسجال في حساب  یظُل المبلغ الجملي ،كان الرصید دائناإذا  -

 .  " فوارق التحویل"
ین أسعار الصرف  4.3 تسّجُل في حسابات النتیجة، كأرباح أو كخسائر صرف  ُمحققة، الفوارق الحاصلة ب

ي آخ ّم ضبطھا ف وم عمل السائدة في تاریخ العملیات بالعملة األجنبیة وأسعار الصرف المرجعیة كیفما ت ر ی
 لذي ُسّجلت فیھ العملیات المعنیة.امن الشھر السابق 

 

 األصول الثابتة)  4
 تسّجُل األصول الثابتة، المادیة وغیر المادیة، باعتماد قاعدة "التكلفة التاریخیة".

ى أقساط سنویة متساویة خالل واألعمال الفنّیة وباستثناء األراضي ، تخضع األصول الثابتة لالستھالك عل
دات  بعض المع ا. وبالنسبة ل ة منھ ا لكل فئ ارف علیھ ق النسب المتع ك بتطبی تعمالھا وذل الفترة الُمتوقعة الس

 ات الخزینة، یتّم تقدیر نسبة استھالكھا باالعتماد على خبرة مستعملیھا.عدّ الخصوصیة، كمُ 
وّ  ةتتك زات الفنی اني والتجھی ن األراضي والمب ا، م ة، أساس ة المادی ة  ن األصول الثابت دات المعلوماتی والمع

ة، بالخصوص، من  ات المكتبیة.عدّ ات النقل والمُ عدّ ات الخزینة ومُ عدّ ومُ  ر المادی ة غی وتتكون األصول الثابت
 البرمجیات المعلوماتیة.
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 : وفیما یلي فترات االستھالك المستخدمة حسب طبیعة كل أصل
 الفترات األصول الثابتة

 سنوات 3 البرمجیات
 سنة 20 البناءات

 سنوات 10و  3ما بین  معدات وأثاث مكاتب
 سنوات 7و  5ما بین  معدات النقل

 سنوات 3 معدات إعالمیة
 سنوات 3 معدات الطبع

 سنوات 10و  5ما بین  معدات الخزینة
 سنة 20و  3ما بین  تھیئة و تجھیز

 سنوات 10و  3ما بین  تركیب تجھیزات فنیة
 سنوات 10و  3بین ما  معدات و تجھیزات فنیة

  
 السندات بالُعملة األجنبیة)  5

د "موجودات العُ تقیُّم السندات المحّررة بالعُ  ة بن ي تركیب دخل ف ي ت ة، و الت ة األجنبی ة"، بسعر مل ة األجنبی مل
 السوق كما ھو في تاریخ إقفال حسابات السنة المالیة. 

تثناء السندات  تخصیص مدخرات على السندات،ترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملیة التقییم، یو باس
ل اریخ استحقاقھا. و بالفع ى ت ّدخرات ال  التي كانت النیة من وراء حیازتھا ھي االحتفاظ بھا حت تّم رصد م ی

 :المتعلقة بھذه السندات إالّ في الحالتین التالیتین الخسائر الكامنة بعنوان 
 حتى تاریخ حلول أجلھا، السنداتم االحتفاظ بھذه یُقّدُر البنك أن ھناك احتماال قویّا بعد -
 وجود مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجھة الُمصدرة لھذه السندات عن الوفاء بتعھداتھا. -

 ھا.لیسج، فال یتّم تاألرباح الكامنةأّما 
 

 السندات بالدینار)  6
تراة دینار، والمش ّررة بال ات السوق المفتوحة، بسعر السو تقیُّم السندات المح ي إطار عملی ي  قف ا ھو ف كم

امن تاریخ إقفال الموازنة.  ة ك اقص قیم ي صورة تسجیل ن ة السندات ف و یتّم رصد مّدخرات النخفاض قیم
ة  ،ناتج عن الفارق بین القیمة الدفتریة للسندات المعنیة وقیمتھا بسعر السوق وائض القیم في حین ال تسجل ف

 الكامنة.
 
 المساھمات ) 7

ي إطار الفصل  ھ ف ة من قبل من  36تتكوُن محفظة المساھمات للبنك المركزي التونسي من األسھم المكتتب
ة نظام ر المقیم ھ األساسي، و الُممثلة للحصص الراجعة لھ في رأس مال بعض المنظمات أو المؤسسات غی

ة  ا مشتركة. ووكذلك المؤسسات المقیمة التي یكون غرضھا إدارة خدمات بنكی ة اقتنائھ ّجلة بتكلف ، ھي ُمس
 .علما وأّن األسھم الُمسندة مّجانا والتي لم یترتّب عنھا تدفّق مالي ال یتّم تسجیلھا ُمحاسبیا
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 ) العملیات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي8
 العملیات مع صندوق النقد الدولي 8-1
 االكتتابات  8-1-1

ذه ینجز البنك المرك ا ھ ي تصادق علیھ ات الت یة، االكتتاب ة التونس الي للدول زي التونسي، باعتباره العون الم
األخیرة والمتعلقة بحصة المساھمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزینة، وذلك سواء 

دینار التو ّرر بال ط المح بة للقس ة، أو بالنس ة األجنبی ّرر بالعمل ط المح بة للقس ذه بالنس الغ ھ ّجل مب ي. تُس نس
ّررة  الغ المح دینار للمب ل بال اویة للمقاب االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مس

 بحقوق السحب الخاّصة.
م  اب رق دائن للحس ب ال ي الجان دینار ف ة بال اھمة المكتتب ة المس ط حّص ّجُل قس ب الخصوم، یُس ي جان  1وف

ة لصندوق النقد الدولي.  ویخضع المبلغ المكتتب بالدینار إلى إعادة تقییم سنوي لألخذ في االعتبار تطّور قیم
ا یضبطھ  حقوق السحب الخاّصة إزاء الدینار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كیفم

دائ 30صندوق النقد الدولي في  اع الرصید ال ة ارتف ذه العملی نة. ویترتب عن ھ ّل س ن للحساب أفریل من ك
ك  1رقم  ي جانب األصول، وذل ة، ف بقة للدول غ التس لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبل

ّجل  دینار، فتس ة ال اع قیم ة ارتف ي حال ا ف ة. أّم وق السحب الخاّص دینار إزاء حق ة ال اض قیم ة انخف ي حال ف
 عملیات معاكسة لما سبق.

ز  میة "مرك د األصول تحت تس ي بن ذلك ف ر ك ا تظھ ة، فإنّھ ة األجنبی ة بالعمل اھمة المكتتب ة المس ا حّص أّم
ا.  ا ُذكر آنف ة" كیفم بقة للدول االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة الحتسابھا ضمن بند " التس

ندوق النق دى ص اطي ل ز االحتی د "مرك راز بن ي إب ك، ھ ن وراء ذل ة م ات والغای دى مكّون دولي" كإح د ال
ي جانب الخصوم  غ، ف االحتیاطیات الدولیة. و لھذا الغرض، تّم وضع "حساب مقابل"، ُمسّجل بھ نفس المبل

 لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامیة.
دینا ر تتّّم سنویا إعادة تقییم "مركز االحتیاطي" لألخذ في االعتبار تطّور قیمة حقوق السحب الخاّصة إزاء ال

ي  دولي ف د ال ل  30التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كیفما یضبطھ صندوق النق أفری
نة ّل س ن ك امن و یسجل .م ة الك ائض القیم ة عن المترتب ف ذه العملی ك ب ھ ة البن ي خصوم موازن حساب ف

ا تقییمالإعادة فوارق  رة  وذلك طبق ام الفق انون عدد لل 78الفصل  من 5ألحك ي ال 2016لسنة  35ق مؤرخ ف
 سي.علق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونو المت 2016أفریل  25

 

 تسھیالت القروض  8-1-2
ي  ك المركزي التونسي ف اتر البن ي دف دولي ف تسّجل تسھیالت القروض الُمتحّصل علیھا من صندوق النقد ال

ك المركزي حسابات الموازنة أو في حسابات خارج المواز ندة للبن ذه التسھیالت مس نة حسب ما إذا كانت ھ
 لدعم میزان المدفوعات أو للحكومة التونسیة لدعم میزانیة الدولة.

 التسھیالت المسندة للبنك المركزي التونسي •
ي  ك ف زي وذل ك المرك ة البن وم لموازن ب الخص ي جان ھیالت ف ذه التس ن ھ ة ع ات المترتب ّجل االلتزام تس

م  وق  1الحساب رق دینار التونسي باستعمال سعر صرف حق ا بال ل لھ المبلغ المقاب دولي ب د ال لصندوق النق
 من كّل سنة.أفریل  30السحب الخاصة مقابل الدینار كیفما یضبطھ صندوق النقد الدولي في تاریخ 

وق  د لحق عر الصرف الجدی ق س ك بتطبی ھیالت وذل ذه التس وان ھ دات بعن ائم التعھ یم ق ادة تقی نویا إع تّم س ت
 السحب الخاّصة المذكور أعاله.

ة  ذه العملی يویُسّجُل فائض القیمة الكامن المترتب عن ھ وارق  حسابنفس  ف ادة ف یمالإع ذي یتضمن  تقی ال
   .مركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي إعادة تقییم الناتج عنفائض القیمة الكامن 
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 التسھیالت المسندة للحكومة التونسیة •
ك  دولي وذل د ال ي حساب السندات لصندوق النق ة ف تسّجل التعھدات المتعلقة بھذه التسھیالت خارج الموازن
ا یضبطھ  دینار كیفم ة إزاء ال وق السحب الخاّص عر صرف حق تعمال س دینار باس ا بال اوي مقابلھ غ یس بمبل

 أفریل من كل سنة. 30صندوق النقد الدولي في 
ائم  یم ق ادة تقی وق و تتّم سنویا إع د لحق ق سعر الصرف الجدی ك بتطبی ذه التسھیالت وذل وان ھ دات بعن التعھ

ة  ى نتیج ة و ال عل ى الموازن ذه ال عل یم ھ ادة التقی ة إع ؤثُر عملی اله. وال ت ذكور أع ة الم حب الخاّص الس
  االستغالل للبنك المركزي.

 

د التسجیل المحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعملیات  8-1-3 والمعامالت مع صندوق النق
 الدولي

ة  آت المتعلق د والعموالت والمكاف ّل الفوائ إّن ك ة، ف ة الدول دعم میزانی باستثناء تسھیالت القروض الموّجھة ل
ذلك  ا ل ؤثر تبع إیرادات وت اء أو ك ة كأعب دولي تسّجل حسب الحال بالعملیات والمعامالت مع صندوق النقد ال

انون عدد على نتیجة االستغالل للبنك ال ام الق ا ألحك المؤرخ  1977لسنة  71مركزي التونسي، وذلك تطبیق
ة  1977دیسمبر  7في  دولي من جھ د ال ع صندوق النق ك المركزي التونسي م ات البن المتعلق بضبط عالق

 وصندوق النقد العربي من جھة أخرى.
 

 العملیات مع صندوق النقد العربي 8-2
 االكتتابات  8-2-1

ذه ینجز البنك المر ا ھ ي تصادق علیھ ات الت یة، االكتتاب ة التونس الي للدول كزي التونسي، باعتباره العون الم
ك  ة، وذل بقة للخزین ي، بواسطة تس د العرب ال صندوق النق ي رأس م اھمة ف ة بحصة المس رة والمتعلق األخی

دینار الت ذه سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة األجنبیة، أو بالنسبة للقسط المحّرر بال الغ ھ ّجل مب ونسي. تُس
ّررة  الغ المح دینار للمب االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساویة للمقابل بال

 .*بالدینار العربي الحسابي
د  دائن لحساب صندوق النق وفي جانب الخصوم، یُسّجُل قسط حّصة المساھمة المكتتبة بالدینار في الجانب ال
یم  ادة تقی ى إع العربي المفتوح بالدینار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ویخضع المبلغ المكتتب بالدینار إل

ى سعر سنوي لألخذ في االعتبار تطّور قیمة حقوق السحب الخاّصة إزاء  الرجوع إل الدینار التونسي وذلك ب
نة. ویترتب عن  ّل س حقوق السحب الخاّصة كیفما یضبطھ صندوق النقد الدولي في آخر شھر دیسمبر من ك
بقة  غ التس اع مبل ھذه العملیة ارتفاع الرصید الدائن لحساب صندوق النقد العربي، في جانب الخصوم، وارتف

ة للدولة، في جانب األصول، وذلك في ح ي حال ا ف ة. أّم الة انخفاض قیمة الدینار إزاء حقوق السحب الخاّص
 الدینار، فتسّجل عملیات معاكسة لما سبق. ارتفاع قیمة

درأس مال المساھمة في في إطار للدولة وفي جانب آخر، و لغایة إبراز القیمة الحقیقیة للتسبقة   صندوق النق
ام الفصل  ي أحك ھ ف انون عدد ن م 2العربي  كما ھو منصوص علی إّن   1977لسنة  71الق ره، ف اآلنف ذك

 ةالسحب الخاص وقسعر حق حسب إعادة تقییمحّصة المساھمة المكتتبة بالعملة األجنبیة تخضع إلى عملیة 
غ  إزاء الدینار كیفما یضبطھ صندوق النقد الدولي اع مبل في آخر شھر دیسمبر. ویترتب عن ھذه العملیة ارتف

"، في جانب تقییمالإعادة "فوارق  حسابنب األصول، و تسجیل فائض قیمة كامن في التسبقة للدولة، في جا
ة  اع قیم ة ارتف ي حال ا ف ة. أّم وق السحب الخاّص دینار إزاء حق ة ال اض قیم ة انخف ي حال ك ف الخصوم، وذل

 الدینار، فتسّجل عملیات معاكسة لما سبق.
 

                                                 
 حقوق سحب خاصة.وحدات  3دینار عربي حسابي =  1 *



 
 

266  2018 السنوي التقریر
 

 تسھیالت القروض  8-2-2
ك تسّجل تسھیالت القروض التي  اتر البن ي دف ي ف د العرب ع صندوق النق ك المركزي التونسي م ا البن یُبرمھ

 المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.
ة  دفقات المالی ك سوى الت اتر البن أّما تسھیالت القروض المسندة للحكومة التونسیة، فإنّھ ال تسّجل منھا في دف

د والع ات الفوائ حوبات ودفوع ن الس ة ع ذه المترتب ى ھ وان األصل عل تحقاقات بعن والت وخالص االس م
ي  ذكورة، ال ف وان التسھیالت الم د بعن اباتھ أّي تعھ ي حس التسھیالت، وال یُسّجل البنك المركزي التونسي ف

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.
 
 قد العربيالتسجیل المحاسبي للفوائد والعموالت المتعلقة بالعملیات والمعامالت مع صندوق الن 8-2-3

ات  ة بالعملی د والعموالت المتعلق ّل الفوائ باستثناء تسھیالت القروض الُمخّصصة لدعم میزانیة الدولة، فإّن ك
ك المركزي  والمعامالت مع صندوق النقد العربي تسّجل كأعباء  وتؤثر تبعا لذلك على نتیجة االستغالل للبن

انون عدد  ام الق ي  1977لسنة  71التونسي، وذلك تطبیقا ألحك ق بضبط  1977دیسمبر  7المؤرخ ف المتعل
 عالقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي  من جھة وصندوق النقد العربي من جھة أخرى .

 

 التسجیل المحاسبي للقروض الخارجیة لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولین التونسیین9) 
 تُسّجُل في حسابات خارج الموازنة :

ي  - یة ف ة التونس اب الحكوم ي لحس زي التونس ك المرك ل البن ن قب ة الُمصدرة م روض الرقاعی الق
 األسواق المالیة الخارجیة،

ك  - دیرھا البن ي یُ ائي والت اون االقتصادي الثن ار التع ي إط ة ف ة الُمبرم ة للدول روض الخارجی الق
ة  ة األجنبی زام للجھ ع الت ع توقی ة م ة) المركزي التونسي لحساب الدول ة أجنبی ي أو مؤسسة مالی ( بنك أجنب
 یتعھد فیھ بمقتضاه بتسدید كّل االستحقاقات المتعلقة بھذه القروض،

 أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والُمخّصصة لدعم میزانیة الدولة، -
ى الوسطاء المق - ة إل ك المركزي التونسي والُمحال ل البن ولین القروض الخارجیة المبرمة من قب ب
 التونسیین.

دئ المحاسبي  ا للمب ك تطبیق ع وذل دات توقی ذكورة أعاله تعھّ روض الم ة عن الق ات المترتب ُر االلتزام وتعتب
ذه القروض  ة عن ھ ك المركزي المترتب ة للبن ا وأّن االلتزامات المالی ى الشكل"، علم "أفضلیة الجوھر عل

ذلك یقابلھا التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسیط المقبو ة وك ى القروض المعنی ل بسداد كل االستحقاقات عل
 كل األعباء المالیة المترتبة عنھا.

 
  التداول النقدي 10)

بالد  قإلصدار األورایتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة االمتیاز الحصري  ة داخل ال والقطع النقدی
 .التونسیة

ل رصید  ةیمث ع النقدی جل  األوراق والقط داول والمس ي الت زيف ك المرك ة البن ین  بخصوم موازن ارق ب الف
ةرصید  ع إصدارھا و رصید  األوراق والقطع النقدی ي وق ةالت ي خزائن  األوراق والقطع النقدی الموجودة ف
 سواء في مقره الرئیسي أو في الفروع. المركزي البنك
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  الجبایة )11
ة ی ائي للدول ام الجب زي للنظ ك المرك ع البن بغة خض ة ذات الص ات العمومی ة والمؤسس ات المحلی والجماع

 الشركات. على وھو تبعا لذلك معفى من الضریبة مھ األساسي النظ 72ألحكام الفصل  طبقا اإلداریة
 

 طراف المرتبطةاأل 12)
 تعتبر أطرافا مرتبطة : 

 المحافظ،  -
 نائب المحافظ، -
   عام،الكاتب ال -
 وأعضاء مجلس اإلدارة. -
ك المركزي المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحّم من غیرمنح ألعضاء المجلس یُ  ة البن ى میزانی ل عل
 .من المحافظ باقتراحمبلغھا بأمر حكومي  ضبطُ یُ و

ك  ا البن م ویتحملھ ازات الخاصة بھ ام واالمتی ات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب الع یضبط المجلس مرتب
 .المركزي

 

 األحداث الموالیة لتاریخ إقفال الحسابات 13) 
 المالیة. ملم یتّم تسجیل أي حدث جوھري بین تاریخ إقفال الحسابات و تاریخ إعداد القوائ

 
III- اإلیضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالیة 

 : رصید الذھب  1اإلیضاح 
د بلغت  ذھب وق ذھب الخالص  6,8یتضّمن ھذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من ال ان من ال أطن

 :  ، تفصیلھا كالتالي2018دیسمبر  31في تاریخ 
 
 

2017 2018  
  بالغرام بالدینار بالغرام بالدینار

 رصید الذھب   6.791.388 512.906.454 6.782.998 424.349.457
 سبـــائك   4.139.404 511.183.070 4.131.014 422.626.073
 * في خزائن البنك     2.730.418 337.184.577 2.730.418 279.337.124

 مودعة لدى بنك انقلترا*     1.408.986 173.998.493  -  -
 وّظفة* مُ       -  - 1.400.596 143.288.949

 قطع تذكاریة  2.651.984 1.723.384 2.651.984 1.723.384
 
 

ال  عر اإلقف تعمال س مبر باس ھر دیس وفّى ش ي م وق ف عر الس ذھب بس بائك ال ن س ودات م یّم الموج و تق
دن ة لن باحیة لبورص ة الص اد .للجلس ر الزی غ  ةوتفس ار  88,6بمبل ون دین جلة ملی ي المّس وداتف  موج

 .إزاء الدینار صرف الدوالر األمریكيتطور سعر الذھب أساسا ب
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ن دینار م ل ال ي مقاب دوالر األمریك رف ال عر ص ع س ل، ارتف وفّى  2,45455 و بالفع ي م ف

مبر ى 2017دیس بیة   2,99665إل نة المحاس ال الس د إقف عر  2018عن زول س واء ن ن احت ن م ا مّك مّم
ـ ض ب ذي انخف الص ال ذھب الخ ن ال ة م ع،   ٪1,1 األوقی رىلیتراج ى أخ نة إل ن س ن  ،م م

ي (أو  1.296,50 ى  41,68دوالر أمریك الص) إل ذھب الخ ن ال رام م ي للغ دوالر أمریك
  .دوالر أمریكي للغرام من الذھب الخالص) 41,21دوالر أمریكي (أو  1.281,65

ل  وق وتواص عر الس ا بس ادة تقییمھ تّم إع م ت ذھب ل ن ال ة م ع التذكاری إّن القط یتھا، ف را لخصوص ونظ
 .دینار للغرام الواحد من الذھب الخالص 0,6498475ھا بالسعر الرسمي : تقییمُ 

ع د خض را ق ك انقلت دى بن ودع ل ذھب الم زون ال ى أن مخ ارة إل در اإلش نة  ،وتج ي س ى  ،2018ف إل
ذا  رادات بھ یل إی ن تحص ي م زي التونس ك المرك ن البن ا مّك ة مّم وك دولی دى بن ف ل ات توظی عملی

ا  ت قیمتھ وان بلغ ار 154,3 العن ف دین مبر أل وفّى دیس ي م ل  ،2018ف نة  300مقاب ي س ار ف ف دین أل
2017. 

 : المساھمة في المؤسسات الدولیة 2اإلیضاح 
ملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعھ لفائدة عدد من المؤسسات المبلغ المسجل ضمن ھذا البند، جُ  مثلُ یُ 

ي رأس وریة التونسیة بالذھب أو بالعُ المالیة الدولیة بعنوان الحصص المكتتبة من قبل الجمھ مالت األجنبیة ف
ذكورة  ات الم ك المركزي تسجیل العملی ة رّخصت للبن مال ھذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونی

ى سنة  ضمن أصولھ. ذا اإلطار إل ي ھ ى 1969و یرجع تاریخ آخر عملیة أجریت ف ة عل د أخذت الدول . وق
ات اال اب سواء كانت بالعُ عاتقھا، فیما بعد، كل عملی العُ كتت ة أو ب ة المحلی ة.مل ق األمر  مالت األجنبی و یتعل

 بالمؤسسات التالیة :
 

 (بالدینار)
 2018* 2017* 

 793.371.2 793.371.2 المساھمة في المؤسسات الدولیة
 215.408 215.408 البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر

 87.202 87.202 الجمعیة الدولیة للتنمیة

 76.808 76.808 الشركة المالیة الدولیة
 1.992.375 1.992.375 البنك اإلفریقي للتنمیة

 ، بأسعار الصرف التاریخیة.بالذھب أو بالعملة األجنبیة المقابل بالدینار للمبالغ المكتتبة *
 
 

 : مركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي 3اإلیضاح 
لُ یُ  اب  مث ذا الب ي ھ جل ف غ المس ار  423,9 (المبل ون دین ة 1)ملی ب بالعمل زء المكتت دینار للج ل بال ، المقاب

د  )ملیون وحدة من حقوق السحب الخاصة 121,2 ( األجنبیة ال صندوق النق ي رأس م ونس ف ة ت من حّص
ذكور ندوق الم ال الص ي رأس م ونس ف ة لت ة الكامل غ الحص ین مبل ارق ب اوي الف و یس دولي. و ھ  ال

وق 545,2( ن حق دة م ون وح ة  ملی حب الخاّص ابھ )الس ي حس دینار ف ندوق بال ودات الص م  و موج  1رق
 .، باستثناء الموجودات الُمتأتیة من استعمال قرض صندوق النقد الّدوليالمفتوح في دفاتر البنك المركزي

                                                 
 .2018أفریل  30وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعیرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاریخ  0,285941 = د.ت 1 1
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ویدخل مركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر الُمكّونة لالحتیاطیات الدولیة على غرار 
 .ملة األجنبیةات العُ موجود
 :   كما یلي نـدوق النقـد الّدولـيـیـاطي لدى صـتـمـركـز االحیفّصل 

 
 

2017 2018  

 بحقوق السحب بالدینار
 بحقوق السحب بالدینار الخاصة

 الخاصة

مـركـز االحـتـیـاطي لدى صـنـدوق  121.221.291 423.938.124 121.194.065 400.628.295
 النقـد الّدولـي

 الحصة في صـنـدوق النقـد الّدولـي 545.200.000 1.906.687.044 545.200.000 1.802.254.471

(1.483.276.368) (448.705.935) (1.482.748.920) )423.978.709(  1الرصید اإلجمالي للحساب رقم  
 لصـنـدوق النقـد الّدولـي

في قروض صـنـدوق النقـد الّدولـي  - - 24.700.000 81.650.192
 1الحساب رقم 

 
 
 

 موجودات وتوظیفات حقوق السحب الخاّصة:  4اإلیضاح 
 یجمع ھذا الباب :

الرصید المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد  -
ملیون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما  18,1 ما قدره 2018دیسمبر  موفّىالدولي والذي بلغ في 

 .1دینار ملیون 75,2، في نفس التاریخ، یعادل
مساھمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي یدیره صندوق النقد الدولي والخاص  -

بنسبة سنویة قدرھا ، بتسھیالت التقلیص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقیرة كثیرة المدیونیة
وحدة من حقوق السحب  ملیون 2,4وتبلغ ھذه المساھمة ، 2021في مارس  ستحقّ سنة یُ  20٪ وبأجل 0,5

 مالیین دینار. 9,8الخاصة أي ما یعادل 

 
 

 )بالدینار(
  2018 2017 التغیرات

 موجودات و توظیفات حقوق السحب الخاّصة 85.055.604 77.279.835 7.775.769

 موجودات حقوق السحب الخاّصة 75.237.751 69.035.269 6.202.482

 توظیفات حقوق السحب الخاّصة 9.817.853 8.244.566 1.573.287
 
 

اتر صندوق وتُفّصُل العملیات المسجلة ب ي دف وح ف ك المركزي المفت ي حساب البن حقوق السحب الخاصة ف
 : كما یلي النقد الدولي

 

                                                 
 .2018دیسمبر  31د.ت في  4,15728 = وحدة من حقوق السحب الخاصة 1 1
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 (وحدة حقوق سحب خاصة) 

2017 2018  
 موجودات حقوق السحب الخاّصة 18.097.831 19.774.726
ليالرصید األوّ  19.774.726 22.214.725  

 تسدیدات ألصل الدین  (قروض صندوق النقد العربي) (19.200.000) (47.961.000)
)عربيوال الدوليتسدیدات الفوائد ( قروض صندوقي النقد  (29.019.921) (22.388.528)  

 المكافآت المقبوضة 2.998.674 1.403.290
 العموالت المدفوعة (6.455.648) (4.993.761)
 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة شراء 50.000.000 71.500.000

 
 

 موجودات العملة األجنبیة:  5اإلیضاح 
 :   تتوّزع موجودات الُعملة األجنبیة كما یلي

 
 

 )بالدینار(   
  2018 2017 التغیرات

270.394.533.1 011.945.991.12  موجودات العُملة األجنبیة  281.339.525.14
 موجودات األوراق النقدیة األجنبیة  586.814.851 451.376.961 135.437.890
 الموجودات تحت الطلب   2.222.629.096 1.684.046.434 538.582.662

 الصكوك بالعملة األجنبیة  180.307 153.517 26.790
 المودعةالموجودات   6.789.280.921 4.974.243.496 1.815.037.425

(1.095.020.388)  السندات  4.261.081.370  5.356.101.758
منھا : سندات مسلمة بموجب اتفاقیة إعادة شراء* 343.964.498 - 343.964.498

 )المّدخرات( (1.636.538) (2.579.444) 942.906
 األموال بالعملة األجنبیة المعھود ة للتصرف بالوكالة  627.799.222 510.298.899 117.500.323

 )المّدخرات( (1.015.708) (3.355.601) 2.339.893
    حسابات بالُعملة األجنبیة مدینة لغیر مقیمین   40.205.760 21.658.991 18.546.769

ة األطراف، وقد بلغت ییتعلق األمر بسندات دین محررة باألورو، تم تسلیمھا كضمان في إطار عملیة بیع مع التعھد بإعادة الشراء، ثالث  *
 ملیون أورو.  100,4، 2018دیسمبر  31قیمتھا، في 

 
 : تركیبة الموجودات في موفّى السنة

 
 

 بالدینار *
 

 

  أمریكيدوالر  أورو جنیھ أسترلیني یان یاباني عمالت أخرى
الحصة 
الحصة  *بالمالیین بـ ٪

الحصة  بالمالیین بـ ٪
الحصة  بالمالیین بـ ٪

الحصة  بالمالیین بـ ٪
 بالمالیین بـ ٪

0,9 86 0,3 2.066 11,6 457 51,5 2.281 35,7 1.892 31-12-2017 
1,1 129 0,3 1.605 8,1 306 60,6 2.570 29,9 1.448 31-12-2018 

التغیرات  )444( 289 )151( )461( 43
 (بالمالیین)
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 : موجودات األوراق النقدیة األجنبیة
 

 مالت كما یلي :تتوزع موجودات األوراق النقدیة األجنبیة حسب العُ 
 
 

2017 2018  

 بالعملة بالدینار بالعملة بالدینار
 موجودات األوراق النقدیة األجنبیة  851.814.586  451.376.961
 األورو  92.024.238 315.288.842 119.163.870 349.602.962
 الدوالر األمریكي  53.773.265 161.139.655 14.146.873 34.724.207
 الریال السعودي 72.965.527 58.287.782 47.791.671 31.279.888
 الفرنك السویسري  6.202.460  18.852.687 4.746.540 11.912.937
 عمالت أخرى - 33.245.885 - 23.856.967

 
 
 

 : * محفظة السندات
   : التوزیع حسب فئة السندات  -

 : تتكون محفظة السندات من رقاع الخزینة و سندات الدین وتفصیلھا كالتالي
 
 

 (بمالیین الدنانیر)                                         

 التغیرات 2017 2018 
 )137( 509 372 رقاع الخزینة
 )982( 4.847 3.865 سندات الدین

 24 - 24 أخرى

 )1.095( 5.356 4.261 المجموع
 
 

  التوزیع حسب األجل المتبقي للسندات : -
 
 

 (بمالیین الدنانیر)

 التغیرات 2017 2018 
)328( 2.382 2.054 سنة منأقل     
)997( 2.493 1.496  سنوات   5و بین سنة   

 230 481 711 سنوات 5أكثر من   
)1.095( 5.356 4.261 المجموع    
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                                              :التوزیع حسب جھة اإلصدار   -
 
 

 (بمالیین الدنانیر)

  2018 2017 التغیّرات
 وكاالت إقلیمیة  110 199 )89(

 سلطات إقلیمیة 410 386 24
 سیادیة 2.319 2.165 154

 سیادیة وكاالت 286 426 )140(
 بنوك فوق القومیّة 377 839 )462(
 أخرى  759 1.341 )582(
 المجموع 4.261 5.356 )1.095(

 
 

 

 (التصنیف المركب لبلومبارغ)  : التوزیع حسب مخاطر االئتمان  
  2018دیسمبر  31في  

 
 

 (بمالیین الدنانیر)                                

 بنوك فوق أخرى المجموع
 القومیة

وكاالت
سلطات سیادیة سیادیة

 إقلیمیة
وكاالت
  إقلیمیة

 رقاع الخزینة       
24 - 24 - - - - +F1 

372 - - - 372 - - F2 
 سندات التوظیف       

306 - - - 306 - - AAA 
1 - - - 1 - - -AA 
5 - - - 5 - - B 
 سندات االستثمار       

1.008 261 353 84 277 33 - AAA 
575 406 - - 36 23 110 +AA 

1.174 92 - 202 713 167 - AA 
452 - - - 382 70 - -AA 
117 - - - - 117 - +A 
227 - - - 227 - - B 

 المجموع 110 410 2.319 286 377 759 4.261
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  2017دیسمبر  31في  
 
 

 (بمالیین الدنانیر)                                

بنوك فوق أخرى المجموع
 القومیة

وكاالت
سلطات سیادیة سیادیة

 إقلیمیة
وكاالت
  إقلیمیة

 رقاع الخزینة       
509 - - - 509 - - F2 

 سندات التوظیف       
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 
96 - - - 96 - - +B 

 المجموع 199 386 2.165 426 839 1.341 5.356
 
 

 : * الــــودائـــــع
 
 

 (بمالیین الدنانیر)                                                                       : التوزیع حسب الطرف المقابل  -

  2018 2017 التغیرات
 بنوك  تجاریـة 5.259 4.507 752

 بنوك فوق القومـیـة 1.499 455 1.044
 بنوك مـركـزیة 31 12 19

 المجموع 6.789 4.974 1.815
 
 
 

 
 (بمالیین الدنانیر)       التوزیع حسب الموقع الجغرافي   -

  2018 2017 التغیرات
 أوروبا  4.057 2.938 1.119

 الیابان   371 250  121
 بلدان عربیة 301 724 (423)

 الوالیات المتحدة األمریكیة 31 12 19
 ھونغ كونغ 530 437 93

 بلدان أخرى 1.499 613 886
 المجموع 6.789 4.974 1.815
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 (بمالیین الدنانیر)                       :                              توزیع الودائع البنكیة حسب مخاطر االئتمان -
  2018 2017 التغیرات

 الترقیم   
  Aaa أو ما یماثلھا  2.009 502 1.507

219 - 219 Aa2 
35 1.238 1.273 Aa3 

796 1.493 2.289 A1 
115 479 594 A2 

)393(  649 256 A3 
)464(  613 149 NR 

 المجموع 6.789 4.974 1.815
 
 

 تسھیالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعملیات السیاسة النقدیة:  6اإلیضاح 
 ھذا القائم أقفلیُسّجُل تحت ھذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدیة لضّخ السیولة للبنوك. وقد 

ملیون دینار  8.484من  حیث انتقل٪ 39,6أو بـ ن دینار وملی 3.362ملحوظة قدرھا  بزیادة 2018سنة 
، مما یعكس ارتفاع حاجة الجھاز المصرفي 2018 موفّى ملیون دینار في  11.846إلى 2017 موفّى في

 للسیولة.
، نسبة 2018سنة  موفى يف مثلتوالتي  یوما 14شكل طلبات عروض لمدة  باألساس التدخالتھذه  اتّخذت
حاسبیّة نفس المستوى عند إقفال السنة المحیث بلغت قیمتھا  ت المذكورة،التدخلل من القائم الجملي 59,1٪

 التمویل إلعادةملیات الرئیسیة لتحدید سقف مبلغ الع وذلك نتیجة ،ملیون دینار 7.000 أي، قبل سنةالمسجل 
 .2017 بدایة من شھر جویلیةالمسند للبنوك 
 طلبات عروضالبنوك من السیولة، اقترح البنك المركزي  حاجیات بالتوازي مع احتداد، أنّھ رویجدر الذك
، والتي 2018دیسمبر بدایة من شھر ، و ذلك آجال أطولأشھر بھدف توفیر سیولة إضافیة ب 6ذات أجل 
 حاسبیّة. في موفى السنة الم ملیون دینار 1.943بلغ قائمھا 

 مقابل ملیون دینار 2.574,4بحجم وسطي قدره  بعملیات مقایضة الصرف تالذه التدخھ استكمالتم وقد 
المعدالت،  بدینار بحساملیون  1.926 قدرهملحوظ  أي بارتفاع، 2017في سنة  فقط ملیون دینار 648,4

قد و. أشھرثة الوذلك بأجلین اثنین : شھر واحد وث من ھذا النوع طوال السنةة عملی 13علما وأنھ تم إنجاز 
ملیون  31,8 لدینار مقابملیون  194 بمبلغ اإلیجابیةعن إیرادات بعنوان الفوارق ھذه العملیات  أسفرت
 .في العام السابق دینار
ا كن كافییلم  دینارملیون  11.192بمبلغ  البنك المركزي في السوق النقدیة الوسطي لتدخالتحجم ال بید أن

 القرض لمدة  تاللجوء المكثف لتسھیال عن ذلك ، وقد نتجالسیولةحاجیات البنوك من كامل تلبیة ل
إلى  ملیون دینار 700,1من  حیث انتقلت، لفي المعدّ ، ملیون دینار 2.509,1، التي قفزت بـ ساعة 24

 . سنة وأخرى بین ملیون دینار 3.209,2
 ،شكل رقاع خزینة أو دیون جاریةوتجدر اإلشارة إلى أّن إعادة تمویل البنوك تتّم مقابل تقدیم ضمانات في 

 ملیون دینار في موفّى دیسمبر 6.357,5ملیون دینار و  4.643,5 ،التوالي ىو قد بلغ مجموع كّل منھما عل
2018 . 
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، تّم ضمانھ من قبل الدولة في حدود 2018وتجدر اإلشارة إلى أّن جزءا من قائم التدخل في موفّى دیسمبر 
 ملیون دینار.  258مبلغ 

 
 

 )بالدینار(  

  النسبة ٪ اآلجال 2018 2017

تسھیالت لمؤسسات القرض مرتبطة    11.846.000.000 8.484.000.0000
 بعملیات السیاسة النقدیة

7.000.000.000 7.000.000.000 09/01/2019  ّخ للسیولة عن طریق طلبات العروض ض 7,05 
1.484.000.000 2.903.000.000 02/01/2019  ساعة  24تسھیالت قروض لمدة  7,75 

 1.943.000.000 12/06/2019 عملیات التدخل في السوق النقدیة في شكل  7,30 
 أشھر 6عملیات إعادة التمویل بأجل 

 
 

 سندات مشتراة في إطار عملیات السوق المفتوحة:  7اإلیضاح 

بصفة باتة في إطار عملیات السوق المفتوحة، وتشتمل حالیا  یتكّون ھذا البند من محفظة السندات المشتراة
 على رقاع خزینة قابلة للتنظیر. 

بعملیات شراء  2018قام البنك المركزي خالل سنة  السیولة، البنوك المتزایدة منبغرض تلبیة حاجیات و
وبذلك ارتفع رصید  ،خالل أشھر مارس و سبتمبر و أكتوبر ،بات لرقاع الخزینة في إطار السوق المفتوحة

ملیون دینار في سنة  981,5مقابل  2018عند إقفال السنة المحاسبیّة ملیون دینار   1.659,8ھذا البند إلى
 ملیون دینار. 678,3ي بارتفاع محسوس قدره أ 2017

، خروج رقاع خزینة من المحفظة بسبب حلول أجل 2018شھد ھذا البند، في سنة  ،وفي جانب آخر
ملیون  174,7ملیون دینار و 117,9 ، على التوالي،بمبلغین قدرھمال شھري جانفي وأكتوبر استحقاقھا خال

 دینار.

باعتماد منحنى سعر الفائدة على اإلصدارات محفظة تم تقییم ھذه ال ،2018عند إقفال حسابات السنة المالیة 
 . 2017دیسمبر  21یخ السیادیة للمركز المالي لتونس الذي كان قد تّم إطالقھ بصفة رسمیة في تار

تتكّون محفظة رقاع الخزینة القابلة للتنظیر والمشتراة بصفة باتة في إطار عملیات السوق المفتوحة، من 
 : الخطوط التالیة
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  )بالدینار   (                                                                                                                    

2017 2018  

 سندات مشتراة في إطار عملیات السوق المفتوحة 1.659.861.562 981.528.721

 رقاع خزینة قابلة للتنظیر باتة الشراء 679.404.172 1 986.544.233

 2018) ٪        (جانفي5,3   رقاع خزینة قابلة للتنظیر  - 117.897.142

 )2018 كتوبر٪       (أ5,5    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  - 174.681.934

 )2019(مارس ٪       5,5    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  161.457.050 161.510.973

 )2020(فیفري ٪       5,5    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  180.269.449 179.347.510

 )2020 كتوبر٪       (أ5,5    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  203.543.046 202.368.699

 )2021 جانفي٪      (5,75    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  173.792.494 150.737.975

 )2021 ٪           (جوان6    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  96.562.263 -

 )2021 نوفمبر(   ٪     6,1    رقاع خزینة قابلة للتنظیر  39.401.729 -

 )2022(فیفري     ٪      6     رقاع خزینة قابلة للتنظیر  181.543.004 -

 )2022(ماي ٪       6,9      رقاع خزینة قابلة للتنظیر  147.471.951 -

 )2022أوت ٪       (5,6      رقاع خزینة قابلة للتنظیر  208.194.719 -

 )2023أفریل (     ٪    6       رقاع خزینة قابلة للتنظیر  187.752.514 -

 )2023 ٪        (جوان6       رقاع خزینة قابلة للتنظیر  99.415.953 -

 )المّدخرات( (19.542.610) )5.015.512(
 
 
 

 تسبقة للدولة مقابل المساھمة في صندوقي النقد:  8اإلیضاح 

للخزینة، المقابل بالدینار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساھمة الدولة التونسیة في  یُسّجل في ھذا الباب، كتسبقة
 1977لسنة  71رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، و ذلك تطبیقا ألحكام القانون عدد 

 المالیتین.ھاتین المؤسستین مع ، الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي 1977دیسمبر  7المؤرخ في 

ملیون  545,2تبلغ الحصة الكاملة لمساھمة تونس في رأس مال ھذا الصندوق :  صندوق النقد الدولي -
 للصندوق  1ملیون مكتتبة بالدینار وُمنّزلة في الحساب رقم  424وحدة من حقوق السحب الخاصة، منھا 

ي إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة یجدر التذكیر أنھ، فو ملیون مكتتبة بعمالت قابلة للتحویل.  121,2و
ملیون وحدة من حقوق  258,7، ارتفاعا بمبلغ 2016 للحصص، سجلت حصة تونس في سنة

 الخاصة.  السحب
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ملیون  19,275: تبلغ الحصة الكاملة لمساھمة تونس في رأس مال ھذا الصندوق  صندوق النقد العربي -
 : دینار عربي حسابي، منھا

  للتحویل مالیین مكتتبة بعمالت قابلة  6,9(مالیین دینار عربي حسابي مكتتبة نقدا  7 •
المفتوح بالدینار في دفاتر البنك  منزل في حساب الصندوقملیون مكتتب بالعملة المحلیة و 0,1و

  )،المركزي

یق  مالیین دینار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمھوریة التونسیة في إطار تطب 5,85 •
، القاضي بتحریر القسط المتبقي من رأس المال عن طریق 2005لسنة  3قرار مجلس المحافظین رقم 

التحویل من رصید االحتیاطي العام وتوزیع حصص جدیدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساھمتھا في 
 ،رأس مال الصندوق

ي رفع رأس مال الصندوق مالیین دینار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتاب ف 6,425 •
. ونصف المبلغ المذكور تّم تحریره عن طریق 2013لسنة  3في إطار تطبیق قرار مجلس المحافظین رقم 

التحویل من رصید االحتیاطي العام والنصف اآلخر یُحّرر نقدا على مّدة خمس سنوات بدایة من غّرة أفریل 
 دینار عربي حسابي.  642.500بمبلغ  2018تحریر القسط األخیر في شھر أفریل . وقد تم 2014

 وتجدر اإلشارة إلى أّن الدینار العربي الحسابي یساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

حسابیھما المفتوحین في  في المكتتبة بالدینار في رأس مال ھذین الصندوقین و المنزلة صتخضع الحصو
إزاء الدینار كیفما یضبطھ  ةالسحب الخاص وقسعر حق دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقییم سنوي حسب

 صندوق النقد الدولي.

 محفظة المساھمات :  9اإلیضاح 
ال حرّ یتعلق المبلغ الُمسّجل في ھذا البند باألقساط المُ  ي رأس م ك المركزي التونسي ف رة من مساھمات البن

 المؤسسات التالیة:
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 2018-12-31 المؤسسة
 الرصید بالعملة

31-12-2017 
 الرصید بالعملة

31-12-2018* 
 بالدینار

31-12-2017 
 بالدینار

نسبة 
 المساھمة

 ٪بـ 
 بنك تونس الخارجي  
النخفاض  المدخرات(

  ) قیمة السندات
 6.796.014 أورو  1.983.571,50 أورو  1.983.571,50

)4.244.000( 
5.819.402 

)3.584.000( 4,511 

 0,007 15.637 18.261 أورو  5.330 أورو  5.330 شركة "سویفت"  
البنك اإلفریقي 

 لالستیراد والتصدیر 
10.000.000  
 دوالر أمریكي

10.000.000  
 دوالر أمریكي

29.966.500 24.545.500 2,124 

البنك المغاربي 
لالستثمار والتجارة 

 الخارجیة 

5.000.000  
 دوالر أمریكي

2.500.000 
 دوالر أمریكي 

14.983.250 6.136.375 6,667 

برنامج تمویل التجارة 
 البینیة العربیة 

2.065.000  
 دوالر أمریكي

2.065.000  
 دوالر أمریكي

6.188.082 5.068.646 0,272  

الشركة المصرفیة 
المشتركة للمقاصة 

 اإللكترونیة 

105.000  
 دینار تونسي

105.000  
 دینار تونسي

105.000  105.000       3 

صندوق ضمان الودائع 
 البنكیة

2.500.000  
 دینار تونسي

- 2.500.000 - 50 

  38.106.560 56.313.107 المجموع

 
 
 

 
زى  الغ ویع اع الب ار 18,2االرتف ون دین د، ملی ذا البن وع ھ ى ،بالخصوص لمجم زي  إل ك المرك ر البن تحری

ال  ي رأس م اھمتھ ف ن مس اني م ط الث ي للقس اربيالتونس ك المغ ارة  البن تثمار و التج ةلالس   الخارجی
 ).دینار ملیون 2,5( صندوق ضمان الودائع البنكیة رأس مال حصتھ في) و لدوالر أمریكي ملیون 2,5(

ىومن ناحیة أخرى،  ارة إل ي رأس أّن  تجدر اإلش ك المركزي التونسي ف اھمة البن ي نسب مس االنخفاض ف
ن  ل م ال ك ارجيم ونس الخ ك ت ن  بن ت م ي تراجع ى  ٪5,3(الت تیراد ) و ٪4,5إل ي لالس ك اإلفریق  البن

ات  ،)٪2,1إلى  ٪2,7(التي تراجعت من  والتصدیر یعود إلى عدم اكتتاب البنك المركزي التونسي في عملی
 .2018الزیادة في رأس مال ھاتین المؤسستین المنجزة في سنة 

ھ األساسي 97و 37ین حكام الفصلا ألتطبیقھ أنّ كما تجدُر اإلشارة إلى  ن یكون ،من نظام ك المركزي  ل للبن
 .2019بدایة من  بنك تونس الخارجيأي مساھمة في رأس مال  التونسي

 

                                                 
 :  2018 دیسمبر 31حسب أسعار الصرف السائدة في  *
 د.ت 3,42615 = أورو  1 
 د.ت 2,99665 = دوالر أمریكي 1 
 



 
 

279  2018 السنوي التقریر
 

 

 
 
 
 

 

 األصول الثابتة : 10اإلیضاح 
        : ( بالدینار) 2018دیسمبر  موفىیبرز الجدول الموالي تفاصیل مكونات األصول الثابتة كما ھي في 

 
 

 

 القیمة
 المحاسبیّة
 الّصافیة

31/12/2018 

 القیمة الخام االستھالكات

 الـــــبنــــــــــود
 خروج 31/12/18

 2018  
 مخصصات

 خروج 31/12/18 31/12/17 التعدیالت 2018
2018 

 دخول
2018 31/12/17  

 البرمجیات 6.146.601 922.966 - 7.069.567 5.648.867 - 384.770 - 6.033.637 1.035.930

 أصول ثابتة غیر مادیة أخرى  44.318 - - 44.318 - - - - - 44.318

 تسبقات على شراء برمجیّات 107.082 104.678 - 211.760 - - - - - 211.760

 األصول الثابتة غیر المادیة 6.298.001 1.027.644 - 7.325.645 5.648.867 - 384.770 - 6.033.637 1.292.008

 األراضي 4.033.518 - - 4.033.518 - - - - - 4.033.518

 البناءات 55.078.148 - -  55.078.148  48.413.664 - 1.457.199 - 49.870.863 5.207.285

 معّدات و أثاث مكاتب 1.060.782 85.148 - 1.145.930 835.971 - 96.315  932.286 213.644

 النقلمعّدات  3.640.794  - - 3.640.794 2.595.008 - 195.400 - 2.790.408 850.386

 معّدات إعالمیة 9.616.244 57.797 - 9.674.041 8.306.663 - 777.898 - 9.084.561 589.480

 معّدات الطبع 456.763 28.881 - 485.644 138.472 - 124.402 - 262.874 222.770

 الخزینةمعّدات  21.639.129 316.973 - 21.956.102 17.201.214 - 2.311.013 - 19.512.227 2.443.875

 تھیئة و تجھیز 3.349.088 102.354 - 3.451.442 2.262.367 - 161.563 - 2.423.930 1.027.512

 تركیب تجھیزات فّنیة 25.786.457  6.251.001 -  32.037.458 8.263.543 591.941 2.897.834 -  11.753.318 20.284.140

 معّدات و تجھیزات فّنیة  732.112 156.458 - 888.570 529.272 - 72.215 - 601.487 287.083

 أعمال فنیة و قطع عتیقة  654.766 - - 654.766  - - - - - 654.766

 في طور اإلنشاء أصول ثابتة ماّدیة 1.158451 1.345.914 - 2.504.365 - - - - - 2.504.365

 األصول الثابتة الماّدیة 127.206.252  8.344.526   -  135.550.778  88.546.174 591.941  8.093.839 - 97.231.954 38.318.824

 المجموع 133.504.253 9.372.170 -                   142.876.423 94.195.041 591.941  8.478.609 - 103.265.591 39.610.832
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 مدینون مختلفون:  11اإلیضاح 
بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والُممّولة من احتیاطي الصندوق یتضمن ھذا البند، 

ملیون دینار في  37,4ملیون دینار مقابل  37,1( لألعوان التسبقات المختلفة الممنوحة وكذلك االجتماعي
 ).2017 سنة

 )أصول(حسابات انتظار و للتسویة :  12اإلیضاح 
من سنة  ،وقد ارتفع .خرىاألمختلفة المدینة الالحسابات  الُمستحقة واإلیرادات باألساس یتضّمن ھذا البند 

ى أخرى ـ  ،إل ون  45,3ب ة بالخصوص لتطور ملی ك نتیج ار و ذل تحقة دین رادات الُمس ى اإلی ات عل عملی
 وتفصیلھ كاآلتي :  .دینارملیون   42,8بـ لنقدیةاالسیاسة 

 
 

 (بالدینار)

*2017 التغیرات  2018  

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسویة  130.634.704 85.347.284          45.287.420

 إیرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسبّقا 127.373.113 82.768.658 44.604.455

 ذھب ُمخصص للبیع لحرفیي المصوغ 41.197 924.959 (883.762)

 عملت أجنبیة قید االستخالص وللتسویة 2.142.792 197 2.142.595

)575.868(  حسابات مدینة مختلفة أخرى 1.077.602 1.653.470 

 . 2018* وقعت إعادة تصنیف بعض األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبیة السابقة لكي یكون تقدیمھا مطابقا للطریقة المعتمدة في سنة 

 
 األوراق والقطع النقدیة في التداول:  13اإلیضاح 

ـ  ا ب داول ارتفاع ي الت ة ف ع النقدی جلت األوراق والقط بة  722,5س ار أو بنس ون دین غ ٪6,2ملی  ، لتبل
ي سنة  11.731 ملیون دینار مقابل 12.453,6 ار ف ة  ،2017ملیون دین ألوراق النقدی ة ل ع حصة غالب م

 وتفصیلھا كاآلتي : ٪)،97(
 
 

 (بالدینار)

  2018 2017 التغیرات

 األوراق والقطع النقدیة في التداول  12.453.554.639 11.731.013.986 722.540.653

 األوراق النقدیة     12.083.707.425 11.388.998.605 694.708.820

 القطع النقدیة     369.847.214 342.015.381 27.831.833
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 : كاآلتيحسب الفئة  األوراق والقطع النقدیة في التداول وتُفّصل
 
 

 (بالدینار)

2017 2018   
 أوراق نقدیة في التداول  12.083.707.425 11.388.998.605
 دینارا 50 2.833.213.800 3.240.839.650

 دینارا 30 - 10.057.800
 دینارا  20 5.961.783.540 4.564.633.540
 دنانیر 10 3.216.004.300 3.480.994.440

 دنانیر 5 72.705.785 92.473.175
 قطع نقدیة في التداول  369.847.214 342.015.381
 دنانیر 5 96.009.735 89.440.360
 دینار 2 26.020.228 16.639.938

 دینار  1 140.633.239 135.851.965
 ملیم  500 49.229.347 44.417.192
 ملیم 200 7.733.728 6.134.411

 ملیم 100 29.019.242 28.997.306
 ملیما  50 8.575.207 8.120.275
 ملیما  20 7.867.400 7.677.957
 ملیمات  10 2.423.385 2.400.366
 ملیمات   5 2.202.400 2.202.340

 ملیم  2 73.051 73.033
 ملیم  1 60.252 60.238

 
 
 
 

  الحساب المركزي للحكومة:  14اإلیضاح 
دینار  یُسّجُل تحت ھذا البند الرصید الدائن للحسابات بالُعملة األجنبیة أو ى بال وي عل ذي یحت التونسي   وال

یولة. ة للس ا الیومی ي إطار إدارتھ تعمالھا ف دخل ضمن  الموارد المتوفرة لدى الخزینة والُمخّول لھا اس و ی
ابات  ة من الحس ة ھذه الفئ ار 667,9 (الحساب الجاري للخزین ون دین  الخاص المتضمنوالحساب  )ملی

ون أورومل 500الرقاعي بمبلغ القرض  للموارد المتأتیة من ة ی ة الدول دعم میزانی  الُمصدر ،المخّصص ل
وق  د"بس دة أورو بون بة فائ لو ٪ 6,75" بنس بیة  5 بأج نة المحاس ال الس د إقف نوات. وعن غ 2018س ، بل

 ملیون دینار. 788الرصید المتبقي من ھذا القرض، الذي لم یقع تحویلھ بعد إلى الدینار، ما قدره 
 

 )(بالدینار 

   2018 2017 التغیرات
  الحساب المركزي للحكومة  562.993.875 1 1.236.005.217 326.988.658
 الحساب الجاري للخزینة  911 667.888 466.113.302 201.755.609

    ملیون أورو 180بمبلغ  قرض البنك اإلفریقي للتنمیة   788.014.500 - 788.014.500
 المدمجة برنامج دعم التنمیة الجھویة  

)733.450.000( ملیون أورو  250لمجمع من البنوك المحلیة بمبلغ قرض اال   - 733.450.000 
 حسابات أخرى   107.090.464 36.441.915 70.648.549
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  حكومةللالحسابات الخاصة :  15اإلیضاح 
ل  یتضمن ھذا البند الحسابات بالُعملة األجنبیة أو بالدینار التونسي التي ال یمكن استعمال أرصدتھا من قب

ى  ا عل تمل أساس یولة. وتش ة للس ا الیومی ار إدارتھ ي إط ة ف ررة الخزین ة المح ة الخاص ابات الحكوم حس
ة الممنوحة ملة األجنبیة و المتضّمنة لألموال المتأتیة من السحوبات من القروض بالعُ  ات الخارجی و الھب

ة ( للدولة أو لمؤسسات عمومیة بضمان الدولة اریع معیّن ار 946,1والمخّصصة لمش ون دین ، رصید )ملی
دینار ( ة بال روض الُمعنون ابات الق ة  180,8حس ة للحكوم ابات المختلف ید الحس ار)، رص ون دین  ملی

ك المركزي كذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختو  )ملیون دینار 53,9( ي یمسكھا البن لف الصنادیق الت
ناعات  وض بالص وطني للنھ ندوق ال ناعیة والص ة الص ویر والالمركزی ندوق التط ة كص اب الدول لحس

 التقلیدیة والحرف الصغرى.
 

 )بالدینار  (       

   2018 2017 التغیرات
 حسابات الخاصة للحكومةال  1.218.611.380 1.298.385.615 (79.774.235)

 الحسابات الخاصة للحكومة بالُعملة األجنبیة    946.143.663 1.089.385.568 (143.241.905)

 حسابات القروض -الحكومة التونسیة     180.821.190 119.163.144  61.658.046

 حسابات مختلفة -الحكومة التونسیة     53.879.240 63.372.883 (9.493.643)

 منھا :      

 اآللیة الظرفیة لمساندة المؤسسات     22.345.740 21.253.212 1.092.528

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول    30.351.312 40.937.483 (10.586.171)

 حساب صندوق التطویر والالمركزیة الصناعیة    11.125.255 15.416.563 (4.291.308)

 حساب الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات    21.388.874 6.240.190 15.148.684
 التقلیدیة و الحرف الّصغرى   

 حساب الھبات -الحكومة التونسیة     5.253.158 4.807.267 445.891
 
 

 ل الحسابات الخاصة بالعملة األجنبیة كالتالي : تفصّ 
 
 

2017 2018  

 بالعملة بالدینار بالعملة بالدینار

 األجنبیةبالعملة  الحسابات الخاصة  946.143.663  1.089.385.568

 األورو  327.309 238 816.545.109 325.789.117 955.800.110

 الدوالر األمریكي  847.955 12 38.500.825 13.884.981  34.081.380

 الیان الیاباني 768.962 860 2  77.761.851 4.067.478.562 88.593.140

 عمالت أخرى  13.335.878  10.910.938
 
 

الصندوق و  صندوق التطویر والالمركزیة الصناعیةتمثلت تدفقات موارد واستعماالت  وفي جانب آخر،
 : ، المسجلة خالل السنة المحاسبیة فیما یليبالصناعات التقلیدیة والحرف الّصغرى الوطني للنھوض
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 (بالدینار)
حسابات الصندوق الوطني للنھوض 

والحرف الصغرىبالصناعات التقلیدیة   
حسابات صندوق التطویر والالمركزیة 

 الصناعیة
 

2017 2018 2017 2018 
 الرصید األولي 15.416.563 1.808.356 6.240.190 5.146.739

 الموارد 22.844.875 53.267.196 15.148.684 20.731.451
 اعتمادات المیزانیة  20.000.000 49.000.000 - 8.000.000

 استخالصات 2.844.875 4.267.196 15.148.684 12.731.451
 االستعماالت  27.136.183 39.658.989 - 19.638.000

 الرصید النھائي  11.125.255 15.416.563 21.388.874 6.240.190
 
 

 مخصصات حقوق السحب الخاصة:  16اإلیضاح 
ي ُمنحت وق السحب الخاصة الت الغ حق ل لمجموع مب د، المقاب ذا البن ونس، یمثل ھ ا لت ي إطار عملی  تف

غ مجموع واألعضاء.  لبلدانلصندوق النقد الدولي  قبل المنجزة من صات حقوق السحب الخاصةمخصّ  بل
ي 1ملیون وحدة من حقوق السحب الخاصة 272,8 المخّصصات ة شھر ف مب نھای ا أّن 2018ر دیس . و بم

األخیر إلغاء حقوق السحب الخاصة،  البنك المركزي مطالب بإرجاع ھذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر ھذا
   صات المذكورة تمثل التزاما قائما، غیر محدود المدة، تجاه الصندوق.فإن المخصّ 

 
 

   ) بآالف الوحدات من حقوق السحب الخاصة (  
2017 2018   
 مخصصات حقوق السحب الخاصة  272.776  272.776

                                                 1970 مخّصصات / جانفي  5.880  5.880
 1971مخّصصات / جانفي   3.745  3.745
 1972مخّصصات / جانفي   5.088  5.088
 1979مخّصصات / جانفي   6.552  6.552
  1980مخّصصات / جانفي   6.552  6.552
  1981مخّصصات / جانفي   6.426  6.426

 2009مخّصصات / أوت    212.385  212.385
 2009مخّصصات / سبتمبر 26.148 26.148

 
 

ي سنة  ةو ُسّجلت آخر عملی د ف ذا البن دره  2009على مستوى ھ ي ق غ جمل ون وحدة من  238,5بمبل ملی
ا  حقوق السحب الخاصة ي منحھ ة والخاصة الت دولي بمناسبة المخصصات العام د ال دة صندوق النق لفائ

  األعضاء. الدول
بیة  نة المحاس ال الس د إقف ّجل، عن اع المس ر االرتف ـ 2018و یفّس ون181,7 ، ب ـ  ملی ار أو ب ، ٪19,1دین

 مقابل الدینار. حقوق السحب الخاصةحصریّا، بارتفاع سعر صرف 

                                                 
 .2018 دیسمبر 31د.ت في  4,15728وحدة من حقوق السحب الخاصة =  1 -  1
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   حسابات جاریة بالدینار باسم المنظمات األجنبیة: 17اإلیضاح 
ا بالخصوص صندوق ھذا البند أرصدة الحسابات المفتو مثلُ یُ  ة، و منھ حة بالدینار باسم المنظمات األجنبی

ي. د العرب ة وصندوق النق ي للتنمی ك اإلفریق المي و البن ك الع دولي و البن د ال ى أن  النق ارة إل و تجدر اإلش
د، تعتبر المفتوحة في دفاتر البنك المركزي صندوق النقد الدوليحسابات  ذا البن ات ھ ّم مكون وھي  من أھ

 : كاآلتيلة فصّ مُ 
 

 
   )بالدینار  (  

2017 2018   
 صندوق النقد الدوليحسابات  1.482.759.083 1.483.292.852
 1الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي 1.482.748.920  1.483.276.368
 مساھمة تونس بالدینار في رأس مال الصندوق    1.482.748.920 1.401.626.176

 قروض صندوق النقد الدولي* سحوبات من    - 81.650.192
 2الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي 10.163 16.484                   

 .لألموال المسحوبة على القرض االئتماني والمخّصصة لدعم میزان المدفوعات * یتعلق األمر بالمقابل بالدینار
 
 

د  كما تجدر اإلشارة إلى أّن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النق
یده  الغ رص دولي والب مبر  4.779,8ال ھر دیس ة ش ي نھای ار ف ون دین دول 2018ملی من ج درج ض ، ُم

ق الرصید  ذكور التعھدات خارج الموازنة على مستوى البند الفرعي "قروض خارجیة أخرى". ویتعل الم
دینار لقرض ل بال دولي المتحص يبالمقاب د ال ندوق النق ة  لص اني وآلی رض االئتم ار الق ي إط ا ف علیھم

 التسھیالت الموسعة للقرض والمخّصصین لدعم میزانیة الدولة.

 التزامات بالُعملة األجنبیة تجاه الوسطاء المقبولین: 18اإلیضاح 
ة  ة األجنبی ولینتحت الطلیتضمن ھذا البند موجودات العمل ار) 4.524,4( ب للوسطاء المقب ین دین ، مالی

ة بالعُ  ة من جھة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدی ة األجنبی ار  2.408,4 (مل ون دین ، )ملی
 من جھة أخرى.

 :  تفّصُل ھذه االلتزامات كما یلي
 

 
2017*  2018  

 بالعملة بالدینار بالعملة بالدینار

التزامات بالعملة األجنبیة تجاه   6.932.889.693  3.161.773.298
 الوسطاء المقبولین

 األورو  1.373.188.996 4.704.751.480 633.419.957  1.858.327.471
 الدوالر األمریكي  611.648.365 1.832.896.072 426.133.094 1.045.964.986

 الفرنك السویسري  43.383.239 131.865.523 39.555.183 99.276.193
 الجنیھ األسترلیني  24.017.435 91.660.141 19.434.744 64.234.745
 الریال السعودي 48.158.080 38.470.601 35.285.940 23.094.824
 الدرھم اإلماراتي 44.320.384  36.158.120 20.177.434 13.482.259
 الدوالر الكندي 16.887.021  37.168.334 10.293.641 20.116.349
 عمالت أخرى - 59.919.422  37.276.471

 .2018وقعت إعادة تصنیف بعض األرقام المتعّلقة بالسنة المحاسبیّة السابقة لكي یكون تقدیمھا مطابقا للطریقة المعتمدة في سنة * 
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 حسابات غیر مقیمین بالعملة األجنبیة:  19اإلیضاح 
وك للحسابات المفتوحة بالعُ  ةالدائن األرصدةھذا البند  لُ سجّ یُ  ملة األجنبیة أو بالدینار القابل للتحویل باسم بن

 . أو مؤسسات غیر مقیمة

 : التزامات أخرى بالعملة األجنبیة 20اإلیضاح 
لُ یُ  غ المُ  مث جّ المبل دینار  لُ س ل بال د المقاب ذا البن ي ھ ة ف ي بالُعمل زي التونس ك المرك ات البن الغ التزام لمب

 األجنبیة ألجل بعنوان اقتراضات أو ودائع من الخارج، وتفصیلھ كالتالي:
ودعمبلغ تُمثُّل ال )ملیون دینار 149,8 ( ملیون دوالر أمریكي 50 • ر الم ل بنك الجزائ ك  من قب دى البن ل

 ،2011أفریل  28في الغرض بتاریخ بمقتضى االتفاقیة الُمبرمة معھ  المركزي التونسي
ون دوالر لكل واحد 100بقیمة  غینمبلتمثُّل ال )ملیون دینار 599,3 ( ملیون دوالر أمریكي 200 •  ، ملی

اقی لدى البنك المركزي التونسي من قبل بنك الجزائرالمودعین  رم تینبمقتضى االتف ي الغرض  تینالُمب ف
 على التوالي، 2015مارس  17و  2014ماي  04 يبتاریخ

وق سحب خاصة  3,6 • دة حق ین وح ار 15 (مالی ون دین ھیالت  )ملی ن قرض تس ي م ائم المتبق ُل الق تُمثّ
 .  2013 اإلصالح الھیكلي الخامس المتحصل علیھ من صندوق النقد العربي خالل سنة

ون 100 • ار (342,6أورو  ملی ون دین ذي  )ملی ائم القرض الّ ُل ق ي  یحلّ تُمثّ تحقاقھ ف اریأجل اس  16 خت
ة إعادة شراء سندات بالعملة مقابل  2018في أكتوبر  لمسندا ،2019جانفي  األجنبیة في إطار عملیة ثالثی

 األطراف.
ھ  تسدید، 2018و تجدر اإلشارة في ھذا الصدد، إلى أنّھ تّم خالل سنة  استحقاقات القرض المتحصل علی

ي إطار تسھ ي ف د العرب دره  یالتمن صندوق النق غ ق ي الخامس بمبل ین وحدة  7,2اإلصالح الھیكل مالی
 . ملیون دینار) (26,1 حقوق سحب خاصة

 قیم قید االستخالص:  21اإلیضاح 
ا،  ا فیھ یم بم تخالص الق ابات اس افیة لحس ة الص عیة الدائن د، الوض ذا البن ي ھ جل ف غ المس ل المبل یمث

ّر  والسنداتبالخصوص، الصكوك  ي تم لفائدة الخزینة والتحویالت المأذون بھا من قبل مصالح البنك والت
 عبر المقاّصة اإللكترونیة.

 فوارق التحویل وإعادة التقییم:  22اإلیضاح 
 : یتضمن ھذا البند

ار.  2.620 فائض القیمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقییم الحسابات بالُعملة األجنبیة بمبلغ • ملیون دین
ة  أنّ اإلشارة إلى وتجدر  ة األجنبی رزتعملیّة إعادة تقییم الحسابات بالُعمل ي سنة  أف اقص 2018ف ة  ن قیم
ع امتصاصملیون دینار  148,7 قدره یاصاف ذي وق ائ ھوال ة الصافي المرّح ضبالكامل من ف ل من القیم
 ملیون دینار، 2.768,7بمبلغ  2017 سنة

غ  المتراكم بعنوانفائض القیمة الصافي  • ذھب بمبل بائك ال یم بسعر السوق للموجودات من س ادة التقی إع
 ،2017متأتیة من سنة  ملیون دینار 416,5 املیون دینار منھ 504,2

د  • دولي و صندوق النق د ال ع صندوق النق ات م یم العملی ادة تقی وان إع راكم بعن فائض القیمة الصافي المت
 .2017متأتیة من سنة  ملیون دینار 95,4 املیون دینار منھ 135,5في حدود  العربي
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 دائنون مختلفون: 23اإلیضاح 
المدخرات المخصصة بعنوان منحة و ،یتضمن ھذا البند، بالخصوص، حسابات اإلیداع ألعوان البنك

األداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ الخروج في التقاعد واإلجازات خالصة األجر، و
جتماعیة في انتظار الدفع ومبالغ الُعقل التوقیفیة وحسابات أخرى باسم ھیئات مساھمات التغطیة اال

 وطنیة.
 

 

   )بالدینار  ( 

   2018 2017 التغیرات

 دائنون مختلفون 102.384.004 131.601.895 (29.217.891)

 حسابات إیداع األموال ( حسابات األعوان، حساب الودادیة 20.928.412 18.392.069 2.536.343
(... 

 لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  8.692.241 11.539.008 (2.846.767)

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر 6.478.769 6.346.968 131.801

الخصم من المورد بعنوان الضریبة، أداء مجمع على القیمة   2.966.923 2.757.687 209.236
 وضرائب وأداءات أخرى لفائدة الدولة المضافة

 مبالغ مساھمات التغطیة االجتماعیة في انتظار الدفع  1.763.261 1.690.893 72.368

 دائنون مختلفون آخرون  61.554.398 90.875.270 (29.320.872)

 منھا : عقل توقیفیة   22.341.073 34.903.135 (12.562.062)

          المستقلة لالنتخاباتالھیئة العلیا           28.551.777 53.989.077 (25.437.300)

 صندوق ضمان الودائع البنكیة           5.980.731 - 5.980.731
 
 

  )خصوم(حسابات انتظار وللتسویة :  24اإلیضاح 
المدخرات و یضّم ھذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي

      .األعباء للدفعوواألعباء  للمخاطر
 
 

 (بالدینار)

   2018 2017 التغیرات

 )خصوم  (حسابات انتظار وللتسویة  559.128.112 495.142.800 63.985.312
 مقابل مركز االحتیاطي لدى صندوق النقد الدولي 423.938.124 400.628.295 23.309.829

 أعباء الموظفین للدفع  18.387.463 15.041.486 3.345.977
 أعباء للدفع وإیرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 12.573.575 10.906.859 1.666.716

 مصاریف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي 2.546.658 2.058.028 488.630
 ُعمالت أجنبیة في انتظار التسویة 1.654.646 1.429.151 225.495

 مدخرات المخاطر واألعباء 98.627.110 63.817.110 34.810.000
 حسابات انتظار وللتسویة أخرى 1.400.536 1.261.871 138.665
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 األموال الذاتیة : 25 اإلیضاح
ن دینار في وملی 1.028,1، ما قدره 2018بلغت األموال الذاتیة قبل تخصیص نتیجة السنة الُمحاسبیة 

ملیون دینار  497,7 ، أي بارتفاع بـ2017ملیون دینار في سنة  530,4ُمقابل  2018نھایة شھر دیسمبر 
  : لة كاآلتيفصّ وھي مُ  ،٪93,9أو بنسبة 

 
 

 

 

 )بالدینار(

2017 2018  

 رأس المال 6.000.000 6.000.000

 االحتیاطیات 140.728.867 138.311.580

 االحتیاطي القانوني 3.000.000 3.000.000

 االحتیاطي الخاص 102.794.668 102.794.668

 الصندوق االجتماعياحتیاطي  34.934.199 32.516.912

 أموال ذاتیة أخرى 77.945 160.763

 النتائج المؤجلة - 90.552

 مجموع األموال الذاتیة قبل احتساب نتیجة السنة المحاسبیة 146.806.812 144.562.895

 نتیجة السنة المحاسبیة 881.320.531 385.802.863

 قبل التخصیصمجموع األموال الذاتیة   028.127.343 1 530.365.758
 
 

اریخ  د صادق خالل اجتماعھ بت ارس وكان مجلس إدارة البنك ق ع نتیجة السنة  2018غرة م ى توزی عل
 : كما یلي 2017 المحاسبیة

 
 

 )بالدینار(

 
 

 : فیما یلي 2018 دیسمبر 31المقفلة في  وتمثلت تحركات األموال الذاتیة المسجلة في السنة المحاسبیة
  

 385.802.863 نتیجة السنة المحاسبیة

 90.552  النتائج المؤجلة

 385.893.415 األرباح للتوزیع

 2.000.000 احتیاطي الصندوق االجتماعي

 383.893.415 القسط الراجع للدولة
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 )بالدینار(

 الرصید في  البیانات
31/12/2017 

 النتائج 
 المؤجلة

 توزیع
 النتیجة 

 احتیاطي
 الصندوق  

 االجتماعي

 أموال
 ذاتیة  

 أخرى

 نتیجة
  ةالسن 

 المحاسبیة

 في  الرصید
31/12/2018 

 6.000.000 - - - - - 6.000.000 رأس المال

 االحتیاطي
 3.000.000 - - - - - 3.000.000 القانوني

 االحتیاطي
 102.794.668 - - - - - 102.794.668 الخاص

 احتیاطي 
 الصندوق 
 االجتماعي

32.516.912 - - 2.417.287 - - 32.934.199 

 أموال ذاتیة 
)82.818( - - - 160.763 أخرى  - 77.945 

 النتائج 
)90.552( 90.552 المؤجلة  - - - - - 

 نتیجة السنة
)385.802.863( - 385.802.863 المحاسبیة  - - 881.320.531 881.320.531 

 مجموع 
 األموال

 الذاتیة 
530.365.758 )90.552(  )385.802.863(  2.417.287 )82.818(  881.320.531 1.028.127.343 

 

 
 

 : فكانت كاآلتي 2018دیسمبر موفى أما موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما ھي في 
 
 

 )بالدینار(

الرصید في        
31/12/2018 

 الرصید في الموارد االستعماالت
31-12-2017  التسمیة 

 المخصصات التسدیدات القروض

 الموارد 32.516.912 2.000.000 417.287 - 34.934.199

 المخصصات 25.038.126 2.000.000 - - 27.038.126

 فوائد على قروض طویلة األمد 3.946.160 - 141.641 - 4.087.801

 فوائد على قروض متوسطة األمد 3.532.626 - 275.646 - 3.808.272

 االستعماالت (31.231.115) - 13.154.431 (13.080.458) (31.157.142)

 قروض السكن (13.504.767) - 4.935.035 (6.211.853) (14.781.585)

 قروض متوسطة األمد (9.577.211) - 2.698.597 (1.332.780) (8.211.394)

 قروض قصیرة األمد (8.149.137) - 5.520.799 (5.535.825) (8.164.163)

 الموارد المتوفرة 1.285.797 2.000.000 13.571.718 (13.080.458) 3.777.057

 
 

 



 
 

 289  2018التقریر السنوي 
 

 التعھدات خارج الموازنة:  26اإلیضاح 
   : یشتمل جدول التعھدات خارج الموازنة على

  : التعھدات والضمانات المسلّمة 
 : تعھدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجیّة

  قروض خارجیة أخرى و قروض رقاعیة •
 ھي التعھدات المتعلقة :

ي  - یة ف ة التونس ك المركزي التونسي لحساب الدول ل البن ن قب ة المصدرة م القروض الرقاعی ب
 األسواق المالیة األجنبیة،

ي  - ائي، و الت اون االقتصادي الثن ي إطار التع ا ف ة، الُمتحصل علیھ ة للدول روض الخارجی والق
دخل  ي المت دات للطرف األجنب ي  (یدیرھا البنك المركزي لحساب ھذه األخیرة مع إمضائھ تعھ بنك أجنب

 ،، یلتزم بمقتضاھا بخالص االستحقاقات المتعلقة بھذه القروض)أو مؤسسة مالیة 
وتتعلّق (لخارجیة الُمبرمة من قبل البنك المركزي والُمحالة إلى الوسطاء المقبولین والقروض ا -

 .)تحدیدا بالقروض الُمبرمة مع برنامج تمویل التجارة العربیة البینیة
دولي بالنسبة لألجزاء  د ال كما یتضّمن ھذا البند أیضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النق

ة.من القروض المت ة الدول دعم میزانی ھ من الصندوق و المخّصصة ل القرض  حّصل علی ق األمر ب ویتعل
ل  ھ تحوی م بعنوان ذي ت ة التسھیالت الموسعة للقرض، ال ي إطار آلی ھ ف االئتماني والقرض المتحصل علی

   .ملیون دینار 1.820,9 جملي قدرهبمبلغ  2018ثالثة أقساط خالل سنة 
ل من  وتجدر اإلشارة، في ھذا اإلطار، ة انتق ائم القروض الرقاعی ى أّن ق ي  20.513,7إل ار ف ون دین ملی

دره 2018ملیون دینار في دیسمبر  26.493إلى  2017دیسمبر  اع ق ار،  5.979,3، أي بارتف ون دین ملی
ون أورو الُمصدر بسوق "أورو 500إلى القرض الرقاعي بمبلغ  في جزء كبیر منھیُعزى  د" ملی ي بون  ف
 .2018 أكتوبر
ا  )خارج الموازنة  (تبر ھذه التعھدات تعھدات توقیع وتع دأتطبیق ى   المحاسبي للمب " أفضلیة الجوھر عل

ا  ا أعاله، یقابلھ الشكل"، علما و أّن االلتزامات المالیة للبنك المركزي المترتبة عن القروض المشار إلیھ
ذلك كل  بسداد كل االستحقاقاتأو الوسیط المقبول التزام مماثل من قبل الدولة  ة و ك على القروض المعنی

 األعباء المالیة المترتبة عنھا.
 
 

 )بالدینار(  

   2018 2017 التغیرات
 قروض رقاعیة  26.493.025.218 20.513.722.041 5.979.303.177

  قروض خارجیة أخرى 6.464.501.856 5.250.145.855  1.214.356.001

 ُمتحصل علیھا في إطار التعاون االقتصادي الثنائي خارجیة للدولة قروض 1.270.980.443 1.107.216.374 163.764.069

ُمبرمة من قبل البنك المركزي وُمحالة إلى الوسطاء  قروض خارجیة 413.699.177 239.133.078 174.566.099
 المقبولین

 لدعم میزانیة الدولة ةصندوق النقد الدولي المخّصصض وقر 4.779.822.236 3.903.796.403 876.025.833
 
 

 : التعھدات المسلّمة مقابل عملیات إعادة التمویل
ك  ي شرع البن ة الت ھي التعھدات المسلّمة والُمتعلقة بعملیات مقایضة الصرف كأحد أدوات السیاسة النقدی

 بھدف تلبیة حاجیات البنوك من السیولة. 2015المركزي في استعمالھا بدایة من شھر ماي 
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مبر  ھر دیس ة ش ي نھای د ( ،2018وف ذا البن ي ھ درج ف غ الم ل المبل ار 2.302,4یمث ون دین ل  )ملی المقاب
د  ،السائدة في تاریخ اإلقفالصرف البتطبیق أسعار  ،بالدینار وك عن لیمھا للبن للعمالت األجنبیة المتوقع تس

ك مقایضة الصرف التي اتحلول أجل عملی ا البن وبر خالل أشھر  قام بھ وفمبر ودیسمبرأكت من سنة  ون
 ثالثة أشھر.   بأجل 2018

  التعھدات والضمانات المستلمة -
  إعادة التمویل التعھدات الُمستلمة مقابل عملیات 

ة ة، من ناحی ات مقایضة الصرف والمتكون ي عملی اركة ف وك المش تلمة من البن دات المس من  ،ھي التعھ
ة أخرى 2.280المبالغ بالدینار لالستالم في تاریخ األجل ( ار) ومن ناحی ون دین وارق  ،ملی الغ الف من مب

 ن دینار).وملی 25,6اإلیجابیة غیر الجاریة بعنوان ھذه العملیات (
  الضمانات الُمستلمة لتغطیة عملیات إعادة التمویل 

ھي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عملیات إعادة تمویل البنوك غیر تلك المنجزة 
ملیون دینار في نھایة  11.001وقد بلغ مجموع قیمة ھذه الضمانات  ،بواسطة عملیات مقایضة الصرف

على  قدرھا، لغابمب ورقاع خزینة قابلة للتنظیر وھي موّزعة إلى دیون جاریة 2018شھر دیسمبر 
 ملیون دینار.  4.643,5ملیون دینار و 6.357,5التوالي، 

   تعھدات أخرى ُمستلمة -
ة  ، بالخصوص،المستلمةھي الضمانات الوقتیة والنھائیة  من العارضین في إطار طلبات العروض المعلن

ة شھر دیسمبر  ي نھای ذه الضمانات 2018من قبل البنك المركزي. وف ة ھ ار  1,2، بلغت قیم ون دین ملی
 .2017سنة دینار في ملیون  1مقابل 
 تعھدات أخرى  

ائیة  لطات القض ل الس ن قب وزة م ة، المحج یة واألجنبی ة التونس األوراق النقدی ة ب دات الُمتعلق ي التعھ ھ
ة 2018والمصالح الدیوانیة والمودعة لدى البنك المركزي التونسي. وفي نھایة شھر دیسمبر  ، بلغت قیم

 .2017ن دینار في سنة ییمال 4مالیین دینار مقابل  4,8ھذه األوراق النقدیة 
ار إال و ین االعتب ك ال تُؤخذ بع ویتھا مرتبطة بسیاسات البن ون تس ي تك تجدر اإلشارة إلى أن العملیات الت

 عند تحقیقھا.

 إیرادات من عملیات التدخل في السوق النقدیة:  27اإلیضاح 
ق  ،أساسا ،یتضمن ھذا البند ة عن طری ي السوق النقدی ك المركزي ف دخل البن وان ت لة بعن د المحّص الفوائ

ون  339,5مقابل  2018إقفال السنة المحاسبیّة  دملیون دینار عن 464,1بلغت  التيطلبات العروض و ملی
ابقة درھا ،دینار في نفس الفترة من السنة الس ادة ق ار 124,6 أي بزی ون دین ب ملی ي  ،٪36,7 ةأو بنس والت

 عكس تواصل احتداد حاجیات البنوك من السیولة.ت
رادات  رزت إی ي إطار السوق المفتوحة، أف ة ف اع الخزین ات لرق كما قام البنك المركزي بعملیات شراء ب

 ملیون دینار في السنة السابقة. 60,8مقابل  2018ملیون دینار في موفّى شھر دیسمبر   79,6بــ
ك  ا البن رع فیھ ذي ش ل ال ادة التموی یّة إلع ات الرئیس ي للعملی دید الكّم ن التش ّر ع رى، انج ة أخ ن ناحی م

ّدة 2017المركزي منذ شھر جویلیة  ات تسھیالت القرض لم وك لعملیّ ل البن  24، إلى لجوء مكثّف من قب
لة م 201,9ساعة، و قد نتج عن ذلك ارتفاع بمبلغ  رادات المحّص ي ملیون دینار لإلی ات، الت ذه العملیّ ن ھ

 ملیون دینار فقط في الّسنة السابقة. 37,1ملیون دینار مقابل  239أقفلت الّسنة المحاسبیّة بمبلغ 
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ات مقایضة الصرف  ،و من جانبھا ة بعملی ة المتعلق وارق اإلیجابی وان الف لة بعن رادات المحّص سجلّت اإلی
ة شھر  194حیث بلغت  ،خرىملیون دینارمن سنة إلى أ 162,2ارتفاعا ملحوظا بـ  ي نھای ار ف ملیون دین

 .2017ملیون دینار في نھایة شھر دیسمبر 31,8مقابل  2018دیسمبر 
 
 

 )بالدینار(  

   2018 2017 التغیرات

 ایرادات عملیات التدخل في السوق النقدیة  1.021.627.239 474.832.989 546.794.250
 فوائد التدخل في السوق النقدیة في شكل شراء على طلبات العروض    464.071.743 339.473.986 124.597.757

 إیرادات على السندات المشتراة بصفة باتة    79.563.194 60.759.066 18.804.128
 فوائد على تسھیالت قروض لیوم واحد    239.034.090 37.110.111 201.923.979
 الفارق اإلیجابي على عملیات مقایضة الصرف    194.019.659 31.844.823 162.174.836

 فوائد على عملیات التدخل في السوق النقدیة في شكل استئمان لرقاع     22.727.156     - 22.727.156
 الخزینة لثالثة أشھر   

 فوائد على عملیات التدخل في السوق النقدیة في شكل عملیات إعادة     10.637.925 - 10.637.925
 أشھر 6التمویل بأجل    

 إیرادات أخرى     11.573.472 5.645.003 5.928.469
 منھا فوائد جزائیة      6.557.960 5.627.555 930.405

 
 

 فوائد التوظیفات اآلجلة بالعملة األجنبیة:  28اإلیضاح 
ي بلغت  ،یتضمن ھذا البند ة والت ون  82,8بالخصوص، الفوائد المحّصلة على السندات بالُعملة األجنبی ملی

ا  108,1مقابل  2018دینار في نھایة شھر دیسمبر  الي تراجع ّجلة بالتّ  مالیین دینار في الّسنة الفارطة مس
اع الملحوظ لل 25,3بـ  ادة بفعل االرتف ذا التراجع و زی ّدة ھ ت ح ع ملیون دینار. وقد خفّ ى الودائ د عل فوائ

غ  ة بمبل ة األجنبی ة  بالُعمل ى  48,7البنكیّ دة عل ادة نسب الفائ ى زی ود باألساس إل ذي یع ار، و الّ ون دین ملی
 التوظیفات بالدوالر األمریكي.

 وتفصیل ھذا البند كاآلتي : 
 
 

 )بالدینار(
   2018 2017 التغیرات

 التوظیفات اآلجلة بالعملة األجنبیةفوائد  165.399.655 138.113.363 292.286.27
 فوائد على السندات بالعملة األجنبیة    82.785.875 108.064.643 (25.278.768)

 األورو    49.616.880 50.598.062 (981.182)
 الدوالر أمریكي    20.451.229 27.788.791 (7.337.562)

 األسترلینيالجنیھ     12.552.952 29.368.489 (16.815.537)
 الیان الیاباني    164.814 309.301 (144.487)

 بالعملة األجنبیة الودائعفوائد على     71.579.607 22.857.595 48.722.012
 الدوالر أمریكي    69.107.783 20.985.834 48.121.949

  الجنیھ األسترلیني    1.707.478 1.155.537 551.941
 األورو    606.350 574.606 31.744
 عمالت أخرى    157.996 141.618 16.378

 األموال المعھودة للتصرف بالوكالة فوائد على     11.034.173 7.191.125 3.843.048
 الدوالر أمریكي    11.034.173 7.191.125 3.843.048
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 إیرادات أخرى لعملیات بالعملة األجنبیة: 29اإلیضاح 
ى أسعار الصرف  من عموالت الصرف، بالخصوص، ندیتكون ھذا الب ق عل امش المطب ة من الھ المتأتی

 : . و تفصیلھ كالتّالي)دینار ملیون 14,5( عند البیع
 

 

              )بالدینار  (

   2018 2017 التغیرات

 إیرادات أخرى لعملیات بالعملة األجنبیة 32.432.293 68.867.667 (36.435.374)

من الھامش المطبق على أسعار  المتأتیة عموالت الصرف 14.513.640 14.318.960 194.680
 البیععند  الصرف

 الجاریةأرباح الصرف على العملیات  - 38.890.846 (38.890.846)

 فوائد على موجودات العملة األجنبیة تحت الطلب  2.511.692 4.276.188 (1.764.496)

 على األوراق األجنبیة لغیر المقیمین عموالت 2.527.886 2.472.150 55.736

 تمدید االنخفاض على السندات بالعملة األجنبیة    2.976.878 2.904.501 72.377

  عموالت على بیع األوراق النقدیة األجنبیة من قبل البنوك 4.543.917 2.212.407 2.331.510

المعھودة استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبیة  3.355.601 1.783.825 1.571.776
  للتصرف بالوكالة

المعھودة للتصرف  بالعملة األجنبیةألموال زائد قیمة على ا 954.651 760.407 194.244
 بالوكالة

 استرداد مدخرات على سندات التوظیف بالعملة األجنبیة 394.328 549.296 (154.968)

 إیرادات أخرى 653.700 699.087 (45.387)
 
 

 

 إیرادات العملیات مع المؤسسات الدولیة:  30اإلیضاح 
دولي یتعلق األمر باإلیرادات المحّصلة د ال ع صندوق النق ات المنجزة م د تضاعفت في إطار العملی .  و ق

ا رى ،تقریب ى أخ نة إل ن س ت  ثحی ،م مبر  4,6بلغ ھر دیس ة ش ي نھای ار ف ین دین ل  2018مالی  مقاب
ار 2,3 ون دین ي السنة ال ملی ل  ة،بقاسف ة من قب دة المطبّق اع نسب الفائ دولينتیجة ارتف د ال  . صندوق النق

 : كاآلتيوتفصیلھا 
 

              )بالدینار  (

   2018 2017 التغیرات

 إیرادات العملیات مع المؤسسات الدولیة    4.567.412  2.304.336 2.263.076

 التأجیر الموظف على مركز االحتیاطي    3.880.467 1.916.552 1.963.915

يحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولفوائد على موجودات حقوق الس    642.629 347.443 295.186

 فوائد على التوظیفات بحقوق السحب الخاصة    44.316 40.341 3.975
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 إیرادات مختلفة:  31اإلیضاح 
جّ  د س ذا البن ـ  اارتفاعل ھ ونم 1,2ب ار  لی بة دین اح  ٪24,8أو بنس ة األرب ة لحّص ادة المتزامن ة للزی نتیج

ي  ك اإلفریق ال البن ي رأس م زي التونسي ف ك المرك اھمة البن وان مس تیراد والتصدیر،بعن غ  لالس والمبل
   المتعلّق بباقي االعتمادات الغیر المستعملة من المیزانیّة.

 

              )بالدینار    (
  2018 2017 التغیرات

 إیرادات مختلفة  5 874.826 178.668.4 696.158.1
 إیرادات سندات المساھمة 225.284 3 2.522.386 702.898
 مبالغ أعباء مسترجعة 776.365 820.712 (44.347)

 إیرادات خدمات منظومة تحویالت المبالغ الكبرى 311.365 300.870 10.495
 باقي اعتمادات غیر مستعملة من المیزانیةإیرادات من  893.511 240.351 653.160

 استرجاعات بعنوان الجرایات التكمیلیة للتقاعد للملحقین 25.225 25.696 (471)
 عموالت بیع الذھب لحرفیي المصوغ 52.637 12.810 39.827

إیرادات صافیة من التفویت في أصول ثابتة وأرباح أخرى على  - 256.181 (256.181) 
 عناصر غیر متواترة أو استثنائیة 

 إیرادات أخرى 542.487 489.172 53.315
 
 

 أعباء عملیات التدخل في السوق النقدیة:  32اإلیضاح 
ار) التي ازدادت  (19,6یتضمن ھذا البند، باألساس، األعباء على السندات المشتراة بصفة باتة  ملیون دین

ـ ى أخرى  12,5ب ار من سنة إل ون دین غ  ،ملی ذه السندات بمبل ة ھ ّدخرات النخفاض قیم وین م نتیجة لتك
 ملیون دینار. 19,5

 
 

              )بالدینار    (
   2018 2017 التغیرات
 أعباء عملیات التدخل في السوق النقدیة    19.870.510 7.582.248 12.288.262
 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة    19.632.457 7.084.526 12.547.931

 لیوم واحد الودائععملیات تسھیالت فوائد على     63.333 458.986 (395.653)
 أعباء أخرى    174.720 38.736 135.984

 
 

 فوائد مدفوعة على العملیات بالعملة األجنبیة  : 33اإلیضاح 
ملیون دینار   29,8لتبلغ دینار یینمال 3بـمبلغ ملة األجنبیة الفوائد المدفوعة على العملیات بالعُ  ارتفعت

ویُعزى ھذا  .2017ملیون دینار في نھایة شھر دیسمبر   26,8مقابل 2018إقفال السنة المحاسبیّة  دعن
  ةملة األجنبیّ النقدیة بالعُ التدخل في السوق في إطار  المدفوعة الفوائداالرتفاع في جزء كبیر منھ إلى 

العمالت تحت الطلب. بید أّن حّدة ھذا االرتفاع قد خفّت   علىینة الفوائد المدوبدرجة أقل، إلى ازدیاد 
 ، لفوائد بعنوان ودیعة بنك قطر الوطني بمبلغ 2018بشكل ملحوظ بفعل عدم التسجیل، في سنة 

 . 2017ملیون دوالر أمریكي التي كان قد حّل أجل استحقاقھا في أفریل  500
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 ( بالدینار)                                                                              
   2018 2017 التغیرات
 األجنبیةفوائد مدفوعة على العملیات بالعملة   29.849.099 26.792.399 3.056.700

 فوائد التدخل في السوق النقدیة بالعملة األجنبیة    19.333.029 5.486.989 13.846.040
 فوائد على الودائع بالعملة األجنبیة    - 12.844.171 (12.844.171)

  أعباء الفوائد على العمالت األجنبیة الموظفة ألجل    4.645.348 5.253.450 (608.102)
 مدینة على العمالت تحت الطلبفوائد     5.870.722 3.207.789 2.662.933

 
 
 

 

 أعباء أخرى على العملیات بالعملة األجنبیة:  34اإلیضاح 
 األجنبیة ملة یتضمن ھذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمدید المنحة على السندات بالعُ 

 : ملیون دینار) و یُفّصُل كاآلتي 43,7( على العملیات الجاریة فملیون دینار) وخسائر الصر 44,8(
 

 

 

 )بالدینار(        

   2018 2017 التغیرات
 أخرى على العملیات بالعملة األجنبیة أعباء 140.279.101 76 576.384 564.894.24

 تمدید المنحة على السندات بالعملة األجنبیة 44.758.792 633.379 62 (17.874.587)
 خسائر صرف على العملیات الجاریة 43.714.718 - 43.714.718

 بالعملة األجنبیة مخّصصات المدخرات النخفاض قیمة األموال 1.015.708 355.601 3 (2.339.893)
 المعھودة للتصرف بالوكالة

المعھودة للتصرف  بالعملة األجنبیة ناقص قیمة على األموال  6.170.206 577.656 2 3.592.550
 بالوكالة

 أعباء على السندات ذات عائد سلبي 1.517.690 392.247 2 (874.557)
 مخّصصات المدخرات النخفاض قیمة سندات التوظیف 1.133.496 058.491 2 (924.995)

أتعاب بعنوان خدمات تفویض التصرف الخارجي في  964.514 987.265 (22.751)
  االحتیاطیات

  السندات بالعملة األجنبیةأعباء التصرف في  568.146 733.942 (165.796)
 ناقص القیمة من التفویت في سندات التوظیف 1.077.061 662.268 414.793
 مصاریف مسك الحسابات بالعملة األجنبیة 218.116 110.297 107.819

 فوائد على عملیات إعادة الشراء للسندات بالعملة األجنبیة - 814.665 (814.665)
 أعباء أخرى بالعملة األجنبیة 140.693 58.765 81.928

 
 

 : أعباء العملیات مع المؤسسات الدولیة35 اإلیضاح 
 یتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي 
و صندوق النقد العربي و كذلك العموالت المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة. و قد 

مالیین دینار نتیجة ارتفاع النسب المطبقة  4,9العموالت من سنة إلى أخرى ارتفاعا بمبلغ سجلت ھذه 
 من قبل صندوق النقد الدولي.
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 بصفة ملحوظة  الدولي النقد صندوق مواردت استعماالالمدفوعة على  فوائدتراجعت ال ،أخرى ناحیةمن 
مالیین دینار في نھایة  3,1ملیون دینار مقابل  0,5حیث أقفلت الّسنة المحاسبیّة بـ  ،ملیون دینار 2,6بـ 
المسند للبنك المركزي التونسي  النقد الدولينتیجة الستكمال تسدید قسط قرض صندوق  ة،سابقلسنة الا

 فوعات.لدعم میزان الد االئتماني المخّصصفي إطار القرض 
 
 

 )بالدینار(

   2018 2017 التغیرات
314.548.1 750.018.9 064.567 10  أعباء العملیات مع المؤسسات الدولیة

عموالت صندوق النقد الدولي على مخصصات حقوق السحب الخاصة 746.564 9 4.826.590 4.919.974
(2.560.319)  فوائد على قروض صندوق النقد الدولي 493.126 3.053.445

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 301.925 1.113.207 (811.282)
 أعباء أخرى 25.449 25.508 (59)

 
 

 أعباء الموظفین:  36 اإلیضاح
موفّى ملیون دینار في  77,9 مقابل 2018 دیسمبر نھایة شھر في ملیون دینار 89بلغت أعباء الموظفین 

 : يو تفصیلھا كالتال . 2017دیسمبر 
 

 (بالدینار) 

  2018 2017 التغیرات
 الموظفین أعباء  89.046.334 77.908.353 11.137.981
 األجور وملحقاتھا 30.270.544 28.533.515 1.737.029
 المنح 19.482.800 15.288.276 4.194.524
 أعباء اجتماعیّة 38.019.710 32.451.098 5.568.612
 منھا جرایات التقاعد التكمیلیة     24.132.800 19.630.000 4.502.800
 المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد مخّصصات - 657.466 (657.466)

 أعباء التّكوین 804.080 553.498 250.582
 الّرواتب علىضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  469.200 424.500 44.700

 
 

 وتجدر اإلشارة إلى أّن جرایات التقاعد التكمیلیة تسّجل محاسبیا كأعباء عند صرفھا لألعوان المتقاعدین.

 : األعباء العاّمة لالستغالل 37اإلیضاح 
 ملیون دینار  18,1مقابل  2018دیسمبر  موفى ملیون دینار في 20,8بلغت األعباء العاّمة لالستغالل 

 : وتفصیلھا كما یلي 2017في سنة 
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 (بالدینار)

  2018 2017* التغیرات
 لالستغاللاألعباء العاّمة   20.795.571 18.134.088 2.661.483

 ءات االشر 3.533.200 2.970.484 562.716
 الشراءات المستھلكة : مواد مستھلكة و لوازم 3.525.199 2.959.118 566.081
 شراء معّدات صغیرة  8.001 11.366 (3.365)

 خدمات خارجیة 9.732.103 8.106.923 1.625.180
 صیانة و إصالحات  4.017.534 3.630.257 387.277
 نفقات بریدیة ونفقات االتصاالت الالسلكیة  2.846.110 2.389.342 456.768
 منح التأمین 912.716 807.427 105.289
 أعباء اإلعالنات والنشر والعالقات العامة  793.080 157.515 635.565

 نقل األوراق النقدیة األجنبیة و المصاریف الجمركیة نفقات 613.646 568.980 44.666
 بھاالمرتبطة 

 أعباء أخرى 549.017 553.402 (4.385)
 أعباء مختلفة عادیّة  7.500.261 7.015.538 484.723
 داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتبأضرائب و 30.007 41.143 (11.136)

 . 2018إعادة تصنیف بعض األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبیة السابقة لكي یكون تقدیمھا مطابقا للطریقة المعتمدة في سنة  * وقعت
 

 

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدیة :  38اإلیضاح 
بلغ مجموع األعباء المتعلّقة بصنع األوراق والقطع النقدیة بعنوان البرنامج الذي یمتد إنجازه على 

 مقابل  2018ملیون دینار عند إقفال حسابات السنة المالیة  36,3، ما قدره 2019-2017السنوات الثالث 
 مالیین دینار في السنة السابقة.  9,9

 للمخاطر واألعباءمخّصصات المّدخرات :  39اإلیضاح 
بعنوان سنة  التونسيالمركزي البنك  مختلفة و وفقا لمبدأ الحذر، خّصص مخاطرل ھتعرضبالنظر إلى 

في  ملیون دینار 63,4 مقابل ملیون دینار 47,8قدره مبلغ جملي ب و األعباءمدخرات للمخاطر  2018
 السنة الفارطة. و تفصیلھا كاآلتي:

 
 

 (بالدینار) 

2017 2018  
 مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء 000.833.47 329.397.63

 مخصصات المدخرات لتغطیة المخاطر العملیاتیة 39.000.000 20.000.000
 مخصصات المدخرات / عملیات السیاسة النقدیة 7.700.000 15.000.000
 مخصصات المدخرات على ملفات محل نزاع 1.103.000 28.374.329

 مدخرات أخرى 30.000 23.000
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شرع البنك المركزي التونسي في الرصد التدریجي  ،2017سنة  بدایة مناإلشارة إلى أنّھ وتجدر 
مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفایة أو  تغطیةبھدف  ،لمدخرات بعنوان المخاطر العملیاتیة

وذلك باعتماد مؤشر  ،قصور یُعزى إلى إجراءات البنك وموظفیھ  و أنظمتھ، أو إلى مخاطر خارجیة
 من معدل النتیجة المالیة الصافیة للبنك للسنوات الثالث األخیرة. ٪15یستند إلى نسبة 
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 تقریر مراقبي الحسابات حول القوائم المالیة
  2018 دیسمبر 31المختومة في 

 
 السید رئیس مجلس إدارة
 البنك المركزي التونسي

 
 تقریر حول تدقیق القوائم المالیة

 الرأي
 

القوائم المالیة للبنك المركزي التونسي والتي تشتمل  بتدقیقالتي أوكلت إلینا، قمنا  مراقبة الحسابات لمھمة تنفیذا
وقائمة النتائج للسنة المنتھیة في ذلك ، 2018دیسمبر 31في على الموازنة وجدول التعھدات خارج الموازنة

 .واإلیضاحات حول القوائم المالیة المتضمنة على ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة، التاریخ

وأمواال ذاتیة إجابیة بقیمة دینار ألف  31.353.557 جموعا صافیا للموازنة بقیمةتبرز ھذه القوائم المالیة م
 دینار.ألف   881.320ألف دینار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبیة البالغة  1.028.127

ة، النواحي الجوھریكافة  لھذا التقریر، صادقة و تعكس صورة مطابقة من المرفقةفي رأینا، فإن القوائم المالیة 
، و لنتیجة عملیاتھ للسنة المنتھیة في نفس  2018دیسمبر 31الوضعیة المالیة للبنك المركزي التونسي كما ھي في 

التاریخ، وفقا للمبادئ المحاسبیة المتفق علیھا عموما بالبالد التونسیة مع مراعاة خصوصیات نشاط البنك 
 المركزي.

 أساس الرأي

ً لمعاییر  مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر  . إنفي البالد التونسیة المعتمدة التدقیق الدولیةتمت عملیة التدقیق وفقا
مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولیات مدققي الحسابات عن تدقیق القوائم المالیة الواردة في تقریرنا ھذا. نحن مستقلون 

لقوائم المالیة في البالد التونسیة، وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة ا البنك المركزي التونسيعن 
ً لھذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة  وقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا

 .رأیناإلبداء  سومالئمة لتوفیر أسا

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالیة مسؤولیات

وفقا للمبادئ المحاسبیة المتفق إن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة 
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي یراه  علیھا عموما بالبالد التونسیة مع مراعاة خصوصیات نشاط البنك المركزي

 .اء الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأمجلس اإلدارة ضروریاً إلعداد قوائم مالیة خالیة من األخط

على العمل كمنشأة  البنك المركزي التونسيالمسؤول عن تقییم قدرة  عند إعداد القوائم المالیة ، یكون مجلس اإلدارة
ریة مستمرة، واإلفصاح، حیث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرا

أو إیقاف  البنك المركزي التونسيالمحاسبي عند إعداد القوائم المالیة، إال إذا كان في نیة مجلس اإلدارة تصفیة 
 .عملیاتھ أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى القیام بذلك

 إعداد التقاریر المالیة للبنك المركزي التونسي. إجراءاتمراقبة  مسؤولي الحوكمة  على عاتق تقع

 ؤولیات مدققي الحسابات حول تدقیق القوائم المالیةمس

إن أھدافنا تتمثل في الحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء كانت 
 ناتجة عن االحتیال أو الخطأ وإصدار تقریر التدقیق الذي یتضمن رأینا. 

 المستوى، ولكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیةیعتبر التأكید المعقول ھو تأكید عالي 
المعمول بھا في تونس سیكشف دائماً عن المعلومات الجوھریة الخاطئة عند وجودھا. إن األخطاء قد تحدث نتیجة 
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لھا تأثیر على القرارات الحتیال أو خطأ ویتم اعتبارھا جوھریة، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، یمكن أن یكون 
 .االقتصادیة المتخذة من قبل مستخدمي ھذه القوائم المالیة

المعمول بھا في تونس، نمارس االجتھاد المھني والحفاظ على  كجزء من عملیة التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة
 :الشك المھني في جمیع مراحل التدقیق، وكما نقوم بما یلي

ر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم تحدید وتقییم مخاط 
ً إلبداء  إجراءاتوتنفیذ  تدقیق تستجیب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة توفر أساسا

عن خطأ، لِما قد  رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن احتیال یعد أكبر من ذلك الناتج
 .یتضمنھ االحتیال من تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

الحصول على فھم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقیق وذلك لتصمیم إجراءات تدقیق مالئمة في ظل  
 .الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي نظامولیس بھدف إبداء رأي حول مدى فعالیة  .الظروف القائمة

تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة، ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة التي  
 .قام بھا مجلس اإلدارة

یق التي تم مة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقءمال التأكد من مدى 
الحصول علیھا، وفیما إذا كان ھناك عدم تیقن جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوھریة 

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتیجة بأن ھناك شك  البنك المركزي التونسيحول قدرة 
لصلة في القوائم المالیة أو تعدیل رأینا إذا جوھري، فعلینا اإلشارة في تقریر التدقیق إلى اإلفصاحات ذات ا

كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. إن استنتاجاتنا مبنیة على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر 
في أعمالھ كمنشأة  البنك التدقیق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 .مستمرة
العرض العام وھیكل القوائم المالیة ومحتواھا بما في ذلك اإلفصاحات حولھا وفیما إذا كانت القوائم  تقییم 

 .المالیة تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل
 

 التدقیق وأمور التدقیق ورزنامة أعمالیتعلق بمجال  فیما المركزي بنكلل ننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمةإ
الرئیسیة، بما في ذلك أي وجھ من أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلیة التي الحظناھا خالل أعمال التدقیق 

 التي قمنا بھا.

 2019 مارس 18تونس، في 

 

 مــــراقــــبـــا  الـــحـــســـابـــات                                                     
 

 شركة المحاسبة مراد قالتي وشركاؤه سي.أم.سيمكتب شركة         
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  2018توزیع نتیجة السنة المحاسبیة 

 
 

 
انون عدد  78عمال بأحكام الفصل  ي  2016لسنة  35من الق ل 25المؤرخ ف ق بضبط  2016 أفری والمتعل

اریخ  ھ بت ك، خالل اجتماع زي التونسي، صادق مجلس إدارة البن ك المرك ام األساسي للبن ارس  21النظ م
 : كما یلي (بالدینار) 2018، على توزیع نتیجة السنة المحاسبیة 2019

 
 

 881.320.531     نتیجة السنة المحاسبیة
 

 205.000.000     االحتیاطي الخاص
 

 676.320.531     الراجع للدولةالقسط 

 
 

ا  205وینقسم مبلغ  ك، كم ة للبن وال الذاتی ة دعم األم اطي الخاص، بغای ّم رصده لالحتی مالیین دینار الذي ت
 یلي :

غ   الل  80مبل ك خ س إدارة البن ا مجل ادق علیھ ا ص تثمار كیفم ة االس ل میزانی ار لتموی ون دین ملی
 ،2019فیفري  16اجتماعھ بتاریخ 

غ   أثیرات  125مبل ة الت ن مواجھ ن م ات تمّك دریجي الحتیاطی وین الت ار التك ي إط ار ف ون دین ملی
 المرتبطة باالنتقال إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

 
 



 




