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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية

 2009 ديسمبر31المختومة في 
 

 
 جلس إدارةالسيد رئيس م

 البنك المركزي التونسي
 
 

تنفيذا للمهمة التي أوكلت إلينا من قبل سيادة رئيس الجمهورية، قمنا بفحص موازنة البنك المركزي                

، كما فحصنا   2009 ديسمبر   31التونسي و جدول التعهدات خارج الموازنة كيفما تّم ضبطهما في            

 .قائمة النتائج للسنة المنتهية في نفس التاريخ
 
م ضبط الحسابات السنوية من قبل مجلس إدارة البنك، و يرجع لنا، استنادا على مراجعتنا، إبداء رأي ت

 .حول هذه الحسابات
 

 19 المؤرخ في    1958 لسنة   90من القانون عدد    )  جديد  (29لقد تمت مراجعتنا طبقا ألحكام الفصل       

 لسنة 26فما تم تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كي        1958سبتمبر  

، و لمعايير المراجعة المحاسبية المعمول بها، والتي تتطلب منا أن 2006 ماي 15 المؤرخ في 2006

نمتثل ألخالقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط و تنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة                
 . خالية من أي خطإ جوهريو مطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالية

 
إن المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري لألدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم              

المالية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمبادئ المحاسبية المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها              
 بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول به في         فـي هذا اإلطار، يأخذ مراقب الحسابات      . البـنك 

البـنك لغايـة تحديد نوعية و مجال االختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و ليس بهدف إبداء رأي                 

وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسا معقوال نستند عليه في إبداء           . حـول مدى نجاعة هذا النظام     
 .رأينا حول القوائم المالية

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوائم املالية
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2009 ديسمبر 31الموازنة المختومة في 

 )بالدينار التونسي(

 

اإليضاحات 2009/12/31 2008/12/31   األصــول
 

        

  رصـيـد الذهـــب   852 394 4 137 412 4

ـّسـات الـدولـيـة 1 793 371 2 793 371 2   المـسـاهـمة فـي الـمـؤس

  نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح 2 253 588 42 326 472 38

  ّسـحـب الخـاّصةحـقوق الو تـوظـيـفـات موجـودات  3 258 914 501 161 708 11

  مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة     081 463 397 13 293 458 687 11

  وحةـوق المفتـات السـار عمليـسندات مشتراة في إط 4 700 296 26 300 073 25

  قــدـدوقي النّـل المساهمة في صنـة مقابـتسبقة للّدول 5 533 661 616 905 443 558

  تـسـبـقـة قـاّرة للـّدولــة 6 000 000 25 000 000 25

  قـة للدولة قـابـلـة لالسـتـرجـاعـتـسـب 7  125 553

  سـنـدات مودعـة لالسـتـخالص 8 816 585 32 261 753 30

  محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 065 650 31 050 390 31

  األصـول الثـابـتـة   678 481 30 768 999 30

  مديـنـون مخـتـلـفـون 10 926 732 25 146 741 24

  حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 11 207 647 25 355 999 10

        

  مـجـمـوع األصــول   162 788 762 14 620 376 482 12

 
إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 نـسـيالبـنـك المـركـزي التـو

 2009 ديسمبر 31الموازنة المختومة في 
 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2009/12/31 2008/12/31 
 

        
  الخـصــوم      

  في التداول األوراق و القطع النقدية 12 906 088 276 5 564 106 641 4
  الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية   428 185 381 571 167 330 1

  حسابات الحكومة 13 247 555 359 1 263 693 759
  التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 14 000 000 669 1 

  مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 15 448 733 560 631 784 69
  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 16 850 320 573 080 037 520

  التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 17 042 022 691 1 223 148 029 2
  حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 18 581 610 44 157 636 31
  التزامات أخرى بالعملة األجنبية 19  665 625 13
  قيم قيد االستخالص 20 754 971 10 124 192 79

  حسابات مودعي سندات لالستخالص 21 477 234 34 401 954 40
  فوارق التحويل و إعادة التقييم 22 818 643 151 418 420 160
  دائنون مختلفون 23 744 043 16 425 471 15
  قدية و الميدالياتمّدخرات ألعباء صنع األوراق و القطع الن 24 117 894 2 193 820 15

  مّدخرات أخرى   191 842
  حسابات انتظار وللتسوية 25 369 831 636 2 417 272 232 2

  مجموع الخـصـوم   781 135 408 14 323 172 940 11
        
  األمـوال الذاتـيـة 26    

  رأس المـال   000 000 6 000 000 6
  حتياطياتاال   099 434 90 872 145 89

  أموال ذاتية أخرى    667 116
  األرباح المرّحلة   757 141 423 79

  مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية   856 575 96 962 341 95
  نتيجة السنة المحاسبية   525 076 258 335 862 446
  ذاتـيـة قبل التخصيصمجموع األمـوال ال   381 652 354 297 204 542

  مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة   162 788 762 14 620 376 482 12
 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

  2009 ديسمبر 31جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات 2009/12/31 2008/12/31 
 

        

  تعهدات الضمان 27 369 638 446 8 048 484 121 9

        

  قروض رقاعية    932 761 737 7 044 375 480 8

  قروض خارجية أخرى   437 876 708 004 109 641

        

  تعهدات على عمليات مقايضة العملة 27  

      

  تعهدات مسلمة    824 895 348 938 523 359

  تعهدات مستلمة    185 070 257 150 057 271

        

  تعهدات على عمليات مقايضة الصرف 27  

        

  تعهدات مسلمة     450 944

  تعهدات مستلمة     572 942

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـ
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2009 ديسمبر 31قائمة النتائج في 
 )بالدينار التونسي(

اإليضاحات 2009/12/31 2008/12/31   

  اإليرادات      
  إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية  298 018 2 273 470 3

  فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية  320 965 156 861 396 351
  إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 28 811 156 94 268 440 54
  إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية  988 490 4 067 504 4

  فوائد التسبقات للدولة  297 133 094 149
   حسابات البنوك و المؤسسات الماليةفوائد على  154 316 968 329

  إيرادات مختلفة 29 456 017 4 187 710 2
  استرداد مّدخرات ألعباء صنع األوراق و القطع النقدية و الميداليات  076 726 26 392 518 6
  استرداد مّدخرات على السندات  046 2 133 817 1

  عادة تقييم الحسابات بالعملة األجنبيةأرباح الصرف من إ  813 230 129 309 617 164
  مجموع اإليرادات  259 057 418 552 953 589

  األعباء     

  أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية  316 682 39 729 357 25
  فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 30 693 195 9 995 013 40
  أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 31 889 006 24 218 473 13
  أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية  927 620 156 523 3

  أعباء مختلفة  063 209 301 200
  أعباء الموظفين  840 113 44 700 597 40
  األعباء العامة لالستغالل  985 571 11 656 457 10
  صنع األوراق و القطع النقدية و الميدالياتأعباء   076 726 26 392 518 6
  مخّصصات استهالكات األصول الثابتة  477 797 3 833 104 2

  الستيعاب األعباء المؤّجلةمخّصصات   333 53 
  مخّصصات المّدخرات على السندات  135 3 046 2

  مخّصصات المّدخرات األخرى   191 842
        

  مجموع األعباء  159 980 734 217 091 143
  نتيجة السنة المحاسبية  525 076 258 335 862 446

 
 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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  القوائم المالية إيضاحات حول
 ي ك المركزي التونسللبن

  2009 ديسمبر 31المختومة في 
 
 

  تقديم عام
 
 

ة البـنك المركزي التونسي للسنة المحاسبية المختومة في              بلـغ مجمـوع مـوازن     
 مليون دينار في    12.482,4 مليون دينار، مقابل     14.762,8،  2009 ديسـمبر    31

 .% 18,3 مليون دينار أو بنسبة 2.280,4، أي بزيادة قدرها 2008سنة 
 

نار في   مليون دي  446,9 مليون دينار مقابل     258,1و بلغت نتيجة السنة المحاسبية      
 .% 42,2 مليون دينار أو بنسبة 188,8، مسجلة تراجعا بـ 2008سنة 

 
فعلـى مسـتوى بـنود األصـول، سـجلت موجودات العملة األجنبية، بين سنة                        

، حيث بلغت   % 14,6 ملـيون ديـنار أو بنسبة        1.710و أخـرى، زيـادة بــ        
و يعزى  . 2008 مليون دينار في سنة      11.687,5 مليون دينار مقابل     13.397,5

هـذا الـتطور، أساسا، إلى القروض الخارجية المسندة من قبل المؤسسات المالية             
الدولية و اإلقليمية في إطار تمويل عدد من المشاريع التنموية، إلى جانب الموارد             

 .المتأتية من عائدات السياحة و تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة
 

 501,9 مليون دينار لتبلغ     490,2لخاصة بـ   و ازدادت موجودات حقوق السحب ا     
و تعزى الزيادة المذكورة،    . 2008 مليون دينار في سنة      11,7مليون دينار مقابل    

بالخصـوص، إلـى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة لتونس من قبل            
 مليون وحدة من حقوق السحب      238,5صـندوق الـنقد الدولي بمبلغ جملي قدره         

 ملـيون وحـدة مـن حقـوق السحب الخاصة  بعنوان     212,4الخاصـة، مـنها     
 ملـيون وحدة من حقوق السحب الخاصة بعنوان         26,1المخصصـات العامـة و      

و تجدر اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قرر خالل          . المخصصـات الخاصة  
 مليار دوالر أمريكي في شكل حقوق    283، إصدار ما يعادل     2009شـهر جويلية    

ية توفير سيولة احتياطية أكثر لفائدة الدول األعضاء        سـحب خاصـة، و ذلك لغا      
 .تمكّنها من مجابهة آثار األزمة المالية
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و سـجلت التسـبقة للدولـة مقابل المساهمة في صندوقي النقد ارتفاعا، بين سنة                    
 ملـيون دينار، متأتيا من إعادة تقييم مساهمة الجمهورية          58,2و أخـرى، بــ      

د الدولي و ذلك على أساس السعر الجديد لحق السحب          التونسـية في صندوق النق    
، حيث  2009 أفريل   30الخـاص مقابل الدينار كيفما حدده الصندوق المذكور في          

 مقارنة بقيمته   % 9,7سـجلت قيمة حق السحب الخاص إزاء الدينار ارتفاعا بـ           
 .2008 أفريل 30في 

 
 على بند مركز    كمـا انعكـس ارتفـاع قيمة حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار           

 ماليين  4,1االحتياطـي لـدى صندوق النقد الدولي، الذي سجل بدوره زيادة بـ             
 .2008 مليون دينار في سنة 38,5 مليون دينار مقابل 42,6دينار، ليرتفع إلى 

 
 مليون دينار   14,6فقد سجل ارتفاعا بـ     " حسـابات انتظار و للتسوية    "أّمـا بـند     

وص، إلى ارتفاع مبلغ الفوائد للتحصيل على       ، مرّده، بالخص  2008مقارنـة بسنة    
السندات بعنوان توظيف العملة األجنبية، و المسجلة في حسابات التسوية في إطار            

 .ربط اإليرادات بالسنة المحاسبية المعنية
 

و على مستوى بنود الخصوم، سجلت األوراق و القطع النقدية في التداول ارتفاعا             
 مليون دينار   4.641,1 مليون دينار مقابل     5.276,1 مليون دينار لتبلغ     635بــ   

و تجدر اإلشارة إلى تسارع نسق الزيادة الذي انتقل ، بين سنة              . 2008فـي سنة    
 . % 13,7إلى %  6,7و أخرى، من 

 
و بلـغ قـائم االلتزامات تجاه مؤسسات القرض المرتبطة بعمليات السياسة النقدية            

، مّما يعكس وضعية فائض السيولة      2009 ديسمبر   31 ملـيون دينار في      1.669
، و التي استدعت تدخل معهد      2009لـدى الجهاز المصرفي التي اتسمت بها سنة         

اإلصـدار فـي السـوق النقدية المتصاص السيولة الزائدة، خصوصا عن طريق             
و تجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن معدل استرجاع          . طلبات العروض السالبة  

المركزي قد  تضاعف، بين سنة وأخرى، حيث بلغ             السـيولة مـن قـبل البـنك         
 .2008 مليون دينار في سنة 418 مقابل 2009 مليون دينار في سنة 844

 
و تالزمـا مـع ذلك، و أيضا تحت تأثير التخفيض في نسبة االحتياطي اإلجباري               
الذي تّم إقراره منذ بداية السنة، سجل  رصيد حسابات البنوك والمؤسسات المالية             

 مليون دينار في موفى     381,2 مليون دينار، حيث بلغ      949اجعا ملحوظا بـ    تـر 
 .2008 ديسمبر 31 مليون دينار في 1.330,2، مقابل 2009سنة 
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 مليون دينار، يعزى،    599,9أّمـا حسـابات الحكـومة فقـد سجلت ارتفاعا بـ            
 في  بالخصوص، إلى الموارد المعبأة بعنوان القروض الخارجية للدولة و المسجلة         

 مليون دينار،     428التي ازداد رصيدها بـ     " الحسـابات الخاصة بالعملة األجنبية    "
و كذلك إلى عائدات إسناد لزمة استغالل شبكة الهاتف القار و الهاتف الجوال من              

الحسابات المختلفة  " مليون دينار و التي تّم تسجيلها في         187,3الجيل الثالث بمبلغ    
 الحساب الجاري للخزينة قد استقّر في نفس مستواه         علما و أّن رصيد   ". للحكـومة 

 . مليون دينار396 أي 2008لسنة 
 

 مليون دينار، يعزى،    404,6ارتفاعا بـ   " حسابات انتظار و للتسوية   " و سجل بند    
     2008بالخصـوص، إلـى القسط الراجع للدولة من أرباح البنك المركزي لسنة             

تّم تحويله بعد إلى الحساب الجاري للخزينة،  مليون دينار، و الذي لم ي  432و قدره   
 .و ذلك في انتظار طلب تحويله من قبل وزارة المالية

 
و مـن ناحـية أخـرى، أفرزت عمليات إعادة التقييم للحسابات المحررة بالعملة              

 مليون  160 مليون دينار ، انضاف إلى مبلغ        119,2األجنبـية فائض قيمة بمبلغ      
و تعكس هذه النتيجة بالخصوص ارتفاع قيمة       . سابقةديـنار المتأتـي من السنة ال      
 مليون دينار كمّدخر في     150و قد تم استبقاء مبلغ      . العملة األوروبية إزاء الدينار   

لغرض تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف في سنة        " فـوارق التحويل  "حسـاب   
 ملـيون دينار في حسابات النتيجة، مقابل        129,2، و إدمـاج الباقـي أي        2010

 .2008 مليون دينار في سنة 164,6
 

و علـى مسـتوى قائمـة النـتائج، سجلت فوائد توظيف العملة األجنبية تراجعا               
، يعكس بالخصوص تواصل    % 55,3 مليون دينار أو بنسبة      194,4محسوسا بـ   

المسـتوى المتدني ألسعار الفائدة و بدرجة أقل، مواصلة االستراتيجية الحذرة في            
عملة األجنبية و المتمثلة في تغليب هدف السالمة في     التصـرف فـي احتياطـي ال      

 .عمليات التوظيف على هدف الربحية
 

و فـي المقابـل، سـجلت  اإليـرادات األخرى للعمليات بالعملة األجنبية تطورا                    
 مليون دينار، مرّده باألساس إلى أرباح الصرف على العمليات الجارية           39,7بـ  

 مليون دينار في سنة     11,3 مقابل   2009ي سنة    مليون دينار ف   49,4التـي بلغت    
 . مليون دينار38,1، أي بزيادة قدرها 2008

 
و بخصـوص األعباء المالية، فقد تقلصت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة            
األجنبـية ، نتـيجة للتراجع المحسوس لفوائد االقتراض من السوق النقدية بالعملة             

 بما يعكس، أساسا، أثر استمرار تدني أسعار        )ار   ملـيون دين   30,5 – (األجنبـية   
 .2009الفائدة على أهّم العمالت األجنبية في سنة 
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 مليون  37,7و أسـفرت عملـيات التدخل في السوق النقدية عن أعباء صافية بـ              

و تعكس هذه النتيجة وضعية     . 2008 مليون دينار في سنة      21,9ديـنار مقابـل     
، و التي استدعت تكّرر     2009تسمت بها سنة    فـائض السـيولة المصرفية التي ا      

تـدخل معهد اإلصدار، خالل السنة، المتصاص فائض السيولة، أساسا عن طريق            
 .طلبات عروض سالبة

 
 4,6و فـيما يـتعلق بأعباء االستغالل، فقد سجلت، بين سنة و أخرى، زيادة  بـ       

يون دينار في    مل 51,1 مليون دينار مقابل     55,7ماليـين دينار، إذ بلغت ما قدره        
، حـيث ارتفعـت أعباء الموظفين و األعباء العامة لالستغالل على            2008سـنة   

 . مليون دينار1,1 ماليين دينار و 3,5التوالي بـ 
 
 

 - Iاإلطار القانوني و المرجع المحاسبي 
 
 

 لسنة  90يتّم إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا ألحكام القانون عدد            
 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي       1958 سبتمبر   19لمـؤرخ فـي      ا 1958

التونسـي كـيفما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة له، من جهة، و للمعايير المحاسبية           
 . التونسية، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى

 
 

 :تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من 
 

 ة،الموازن -
  جدول التعهدات خارج الموازنة، -
  قائمة النتائج، -
 . اإليضاحات حول القوائم المالية -

 
 

- II المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم  
 
 رصيد الذهب ) 1
 

 لسنة  18تسـّجُل الموجودات من الذهب بالسعر الرسمي الذي حّدده المرسوم عدد            
حيث جاء في   .  الّدينار  المتعلق بتعريف  1964 سبتمبر   28 المـؤّرخ فـي      1964

 غرام من الذهب    1,69271السعر الرسمي للدينار هو     " الفصـل الثانـي منه أّن       



________________________________________________________________ 
 2009القـوائـم المـالـيـة لـسـنـة : الـبنـك المـركـزي التـونـسـي

9

، و بالتالي فإن الغرام الواحد من الذهب الخالص، يساوي          "الخالص للدينار الواحد    
 . دينار0,590768649

 
 لسنة  785 بمقتضى األمر عدد     1986 أوت   19و بعـد قرار تخفيض الدينار في        

 0,6498475، أصبح السعر الرسمي للذهب      1986 أوت   18 المـؤرخ في     1986
 .دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص

 
 األصول و الخصوم بالعملة األجنبية ) 2
 

تحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعملة األجنبية إلى الدينار التونسي ، بتطبيق            
 الصرف الوسطية              أسـعار صـرف مـرجعية ثابـتة لمـدة شـهر، تمثل أسعار             

في  كيفما يتّم ضبطها من قبل البنك المركزي         ) 2 / ]سعر البيع + سعر الشراء   [ (
و تسجُل الخسائر و األرباح الكامنة المترتبة عن        . آخـر يـوم عمل من كل شهر       

 ". فوارق التحويل" عملية إعادة التقييم الشهري في حساب الموازنة 
 

 األعباءاحتساب اإليرادات و  ) 3
 

، و ذلك   "استقاللية السنوات المحاسبية  "تسـجُل اإليرادات و األعباء باعتماد مبدإ         
بـربطها بالسنة المحاسبية التي تحققت فيها، بغّض النظر عن تواريخ تحصيلها أو             

 .دفعها
 

 تحـّوُل إلـى الدينار التونسي اإليرادات و األعباء المترتبة عن عمليات العملة              
 .يق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقهااألجنبية بتطب

 
 ،"فوارق التحويل "  عـند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب            

 :حسب الحالة، كما يلي
 

إذا كـان الرصيد مدينا، ُيحّول إلى حساب النتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن               -
 أعباء السنة المالية، 

 
سّجُل منه في حساب النتيجة، كأرباح صرف       إذا كـان الرصـيد دائـنا، ال يُ         -

بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعملة األجنبية، سوى ما يتبقى بعد تقدير المبلغ            
الـذي يتعّين ترحيله كمّدخر لتغطية خسائر الصرف التي قد تسّجل في السنة             

 .المالية الموالية
 

يات بالعملة األجنبية    تسـجُل الفوارق بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمل          
و أسعار الصرف المرجعية في حساب النتيجة كأرباح أو كخسائر صرف، و ذلك             

 .بالنظر إلى أنها مترتبة عن عمليات ُمنجزة
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 األصول الثابتة ) 4
 

، "التكلفة التاريخية "تسـّجُل األصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة             
 .لتكلفة الحقيقية المدفوعة إلنجازها، بالنسبة للبناءاتأي بتكلفة اقتنائها أو با

 
و باسـتثناء األراضـي، تخضـع األصول الثابتة لالستهالك على أقساط سنوية             
متسـاوية خالل الفترة الُمتوقعة الستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعارف عليها            

، يتّم تقدير   و بالنسبة لبعض المعدات الخصوصية، كمعدات الخزينة      . لكل فئة منها  
 .نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمليها

 
تتكون األصول الثابتة المادية، أساسا، من األراضي و المباني و التجهيزات الفنية            

 .و المعدات المعلوماتية و معدات الخزينة و معدات النقل و المعدات المكتبية
 

 .البرمجيات المعلوماتيةوتتكون األصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من 
 
 السندات بالعملة األجنبية ) 5
 

موجودات " بالعملة األجنبية، و التي تدخل في تركيبة بند          المحّررةتقـّيُم السـندات     
.     ، بسـعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية           "العملـة األجنبـية   

ييم، تخصيص مدخرات على    و يتـرتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التق         
 .السندات، في حين ال تُسّجُل األرباح الكامنة

 
 السندات بالدينار ) 6
 

 بالدينار، و المشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة،         المحّررةتقـّيُم السـندات     
و تسّجُل الخسائر و األرباح     . بسـعر السـوق كمـا هو في تاريخ إقفال الموازنة          

 ".فوارق إعادة التقييم"لية التقييم، في حساب الموازنة الكامنة الناتجة عن عم
 
 المساهمات ) 7
 

تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من األسهم المكتتبة من قبله في            
 من قانونه األساسي، و الُممثلة للحصص الراجعة له في رأس           53إطـار الفصل    

ذلك المؤسسات المقيمة التي    مـال بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و ك         
 .و هي مسجلة بتكلفة اقتنائها. يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة
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- IIIاإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية  

 
 

 المساهمة في المؤسسات الدولية : 1اإليضاح 
 

سي يمثل المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جملة ما تولى دفعه البنك المركزي التون            
لفائـدة عـدد مـن المؤسسـات المالية الدولية بعنوان الحصص المكتتبة من قبل               
الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعمالت األجنبية  في رأس مال هذه المؤسسات،            
و ذلـك بمقتضـى نصـوص قانونـية رخّصت للبنك المركزي تسجيل العمليات              

 .المذكورة ضمن أصوله
 

وقد أخذت  . 1969ي هذا اإلطار إلى سنة      و يـرجع تـاريخ آخر عملية أجريت ف        
الدولـة على عاتقها، فيما بعد، كل عمليات االكتتاب سواء كانت بالعملة المحلية أو      

 .بالعمالت األجنبية
 

 :و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية 
 

1المبلغ المكتتب،بالدينار  المؤسسة
 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير 408 215

  الدولية للتنميةالجمعية 202 87
 الشركة المالية الدولية 808 76

 البنك اإلفريقي للتنمية 375 992 1
 

 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي : 2اإليضاح 
 

 ، المقابل بالدينار    2 ) مليون دينار    42,6 (يمـثل المـبلغ المسجل في هذا الباب         
 )ة من حقوق السحب الخاصة       مليون وحد  20,2 (للجزء المكتتب بالعملة األجنبية     

و هو يساوي الفارق بين     . مـن حّصـة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي          
 مليون  286,5 (مـبلغ الحصـة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور            

 و موجودات الصندوق بالدينار في حسابه      )وحـدة مـن حقـوق السحب الخاّصة         
 .ركزي المفتوح في دفاتر البنك الم1رقم 

 
                                                 

 .المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة، بأسعار الصرف التاريخية - 1
 وحدة من حقوق السحب الخاصة؛ حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي 0,475454= ت . د1 - 2

 .2009ريل  أف30المعتمدة منذ تاريخ 
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و يـدخل مركـز االحتياطـي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر المكونة              
لالحتياطـيات الدولـية على غرار موجودات العملة األجنبية، و ذلك بالنظر إلى             
إمكانية تحويلها، بدون شروط مسبقة، إلى موجودات بعمالت أجنبية قابلة للتحويل           

 . عند الحاجة لدعم ميزان المدفوعات
 
 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة: 3إليضاح  ا

 
 :يجمع هذا الباب 

 
الرصـيد المتوفـر مـن حقـوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي        -

المفـتوح فـي دفاتـر صـندوق الـنقد الدولـي و الـذي بلـغ في تاريخ                                 
 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما      241,8،  2009 ديسـمبر    31

 .1 مليون دينار497,1يعادلها بالدينار
 
مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق           -

الـنقد الدولـي و الخاص بتسهيالت التقليص من الفقر و دعم النمو و التدخل               
 مليون وحدة   2,4و تبلغ هذه المساهمة       . لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية    

1 ماليين دينار4,9السحب الخاصة أي ما يعادل من حقوق 
. 

 
 

2008 2009  
 حقوق السحب الخاّصةو توظيفات موجودات    258 914 501 161 708 11

   موجودات حقوق السحب الخاّصة    608 059 497 389 895 6

    توظيفات حقوق السحب الخاّصة    650 854 4 772 812 4
 
 

  في إطار عمليات السوق المفتوحةسندات مشتراة:  4اإليضاح 
 

، و ذلك نتيجة    2008 مليون دينار مقارنة بسنة      1,2سـجل هـذا البند ارتفاعا بـ        
 31بالخصـوص لفائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم السندات المعنية في تاريخ             

 .2009ديسمبر 

                                                 
 .2009 ديسمبر 31ت في . د2,055657=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1 -  1
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2008 2009  

  المفتوحةسندات مشتراة في إطار عمليات السوق 700 296 26 300 073 25
   

 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 700 296 26 300 073 25
   

 
 

 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:  5اإليضاح 
 

يسـجل فـي هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان             
نقد الدولي و صندوق النقد     مسـاهمة الدولـة التونسـية في رأس مال صندوق ال          

 ديسمبر  7 المؤرخ في    1977 لسنة   71العربي، و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد        
 .، المنظم لعالقة البنك المركزي التونسي بهاتين المؤسستين الماليتين1977

 
 تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال         :صـندوق النقد الدولي      -

وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها       ملـيون    286,5هـذا الصـندوق     
 للصندوق،       1 ملـيون مكتتـبة بالديـنار و منزلة في الحساب رقم             266,3

 . مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل20,2و 
 

 تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال         :صـندوق النقد العربي      -
يين دينار   مال 7 مليون دينار عربي حسابي، منها       12,85هـذا الصـندوق     

 ماليين مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل          6,9 (عربـي حسـابي مكتتـبة نقدا        
 مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح           0,1و  

 ماليين دينار عربي حسابي     5,85 و   )بالديـنار في دفاتر البنك المركزي       
طبيق  قرار مجلس    تمـثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار ت        

، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس       2005 لسنة   3المحافظـين رقم    
المـال عـن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام و توزيع حصص             
جديـدة علـى الـدول األعضـاء بحسـب نسبة مساهمتها في رأس مال               

و تجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث          . الصـندوق 
 .وحدات من حقوق السحب الخاصة

 
تخضـع الحصـة المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة في              
حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر            

 .حق السحب الخاص إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي
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 ولةتسبقة قارة للد:  6اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند مبلغ التسبقة القارة الممنوحة للدولة بمقتضى االتفاقية المبرمة في            
 و ذلك تطبيقا    1970 جوان   29الغـرض بين البنك المركزي و وزارة المالية في          

 والمتعلق بتطهير 1970 ماي 7 المؤرخ في   1970 لسنة   22ألحكـام القانون عدد     
 .% 0,5التسبقة فائدة سنوية بنسبة و توظف على هذه . المالية العمومية

 
 تسبقة للدولة قابلة لالسترجاع:  7اإليضاح 

 
يقـّيد ضـمن هذا البند قائم التسبقة للدولة القابلة لالسترجاع و الممنوحة بمقتضى              

.  % 3نفـس االتفاقية المذكورة باإليضاح السابق و ذلك مقابل  فائدة سنوية بنسبة              
 .2009لى هذه التسبقة في تاريخ غّرة  جويلية و قد تّم تسديد آخر استحقاق ع

 
 سندات مودعة لالستخالص:  8اإليضاح 

 
يمثل المبلغ الُمسّجُل في هذا البند، قائم السندات، و منها خاصة الرقاع المضمونة،             
المكتتبة لفائدة الدولة و المودعة لالستخالص من قبل الخزينة، و يحتفظ بها البنك             

 .أجل خالصهاالمركزي إلى حين حلول 
 

 محفظة المساهمات:  9اإليضاح 
 

يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المحررة من مساهمات البنك المركزي            
 :التونسي في رأس مال المؤسسات التالية 

 
 الرصيد في

 2009 ديسمبر31
 1 بالدينار

 المؤسسة الرصيد بالعملة

 لتونسي للبنوك  االتحاد ا أورو 659,46 152 7 176 523 13
 " سويفت" شركة  أورو 330,00 5 077 10

  البنك اإلفريقي لالستيراد و التصدير  دوالر أمريكي000,00 000 10  500 099 13
  البنك المغاربي لالستثمار و التجارة الخارجية  دوالر أمريكي 000,00 500 2 875 274 3
 تمويل التجارة البينية العربية  برنامج  دوالر أمريكي 000,00 250 1 437 637 1

  الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة اإللكترونية  دينار تونسي 000,000 105 000 105
 المجموع 065 650 31

 
                                                 

  :2009 ديسمبر 31حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ   -  1
 ت. د1,89065=  أورو 1 -
 ت. د1,30995=  دوالر أمريكي 1 -
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 مدينون مختلفون:  10اإليضاح 
 

يتضـمن هـذا البـند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان و الممولة من              
 .احتياطي الصندوق االجتماعي

 
 ) أصول (حسابات انتظار و للتسوية :  11اإليضاح 

 
يسجل هذا البند، بالخصوص، األعباء المدفوعة مسّبقا و اإليرادات التي ستُحّصُل           

.       الحقـا و كـذلك مخـتلف المـبالغ المدينة األخرى التي هي في انتظار التسوية               
 :و تفصيله كاآلتي 

 
 

2008 2009   

 ) أصول ( بات انتظار و للتسويةحسا 207 647 25 355 999 10
   

 إيرادات للتحصيل و أعباء مسجلة مسبقا  697 346 20 199 431 6
 ذهب مخصص للبيع لحرفيي المصوغ 735 154 1 376 118

 لألعوان  تسبقات 735 431 3 958 667 3
  أخرىحسابات انتظار و للتسوية  040 714 822 781

   
 
 

 لقطع النقدية في التداولاألوراق و ا:  12اإليضاح 
 

 مليون دينار أو بنسبة     635سجلت األوراق و القطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ          
 مليون دينار في سنة     4.641,1 ملـيون دينار مقابل      5.276,1 ، لتـبلغ     % 13,7

 :، و تفصيلها كاآلتي 2008
 
 

2008 2009   
 نقدية في التداولاألوراق و القطع ال  906 088 276 5 564 106 641 4

   

    األوراق النقدية  135 439 052 5 160 401 420 4
    القطع النقدية  771 649 223 404 705 220
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 حسابات الحكومة:  13اإليضاح 
 

 مليون  396 (يشتمل هذا البند، بالخصوص، على رصيد الحساب الجاري للخزينة          
لمحررة بالعملة األجنبية و المتضّمنة      و رصيد حسابات الحكومة الخاصة ا      )دينار  

لألمـوال المتأتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة            
 و كذلك أرصدة    ) مليون دينار    748,6 (أو لمؤسسـات عمومـية بضمان الدولة        

الحسـابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك المركزي لحساب الدولة           
لتطويـر و الالمركـزية الصـناعية و الصـندوق الوطني للنهوض            كصـندوق ا  

 .بالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى
 

2008 2009   
 حسابات الحكومة  247 555 359 1 263 693 759

   

    الحساب الجاري  للخزينة 647 012 396 874 927 396
  األجنبية   الحساب الخاص للحكومة بالعملة 063 605 748 699 044 321

  حساب الهبات-   الحكومة التونسية  791 053 1 436 548 2
    حساب صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية 201 479 337 961 14

  حسابات مختلفة-   الحكومة التونسية  568 933 190 188 182 1
 1969   الحساب الخاص لقرض البنك العالمي  000 280 000 280

15 550 977 3 566 694 
    حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات

  التقليدية و الحرف الّصغرى  

  حسابات القروض-   الحكومة التونسية  283 624 18 752 197 7
   

 
 التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  14اإليضاح 

 
و قد  . ل البنك المركزي في السوق النقدية     ُيسّجُل تحت هذا البند القائم الصافي لتدخ      

، مّما يعكس وضعية    2009 ديسمبر   31 مليون دينار في     1.669بلـغ هـذا القائم      
 .2009فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي التي اتسمت بها سنة 

 
 مخصصات حقوق السحب الخاصة:  15اإليضاح 

 
صة التي ُمنحت لتونس    يمـثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخا         

مـن قـبل صـندوق النقد الدولي باعتبارها بلدا عضوا في هذه المؤسسة المالية               
و بما أّن البنك    . 1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة      272,8الدولية، و قدرها    

                                                 
 2009 ديسمبر 31 دت في 2,055657=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1 -  1
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المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا األخير إلغاء حقوق             
خصصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة،        السحب الخاصة، فإن الم   

 .تجاه الصندوق
 

  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:  16اإليضاح 
 

يمثل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات األجنبية، و منها            
 اإلفريقي للتنمية   بالخصـوص صـندوق الـنقد الدولـي و البنك العالمي و البنك            

 لصندوق النقد الدولي،    1و يعتبُر رصيد الحساب رقم      . وصـندوق الـنقد العربي    
المتضمن لمبلغ مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق، من أهّم  مكونات             

 .) مليون دينار 560(هذا البند 
 
 التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين:  17اإليضاح 

 
ن هذا البند موجودات العملة األجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين، من           يتضـم 

جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعملة األجنبية، من جهة             
 .أخرى

 
 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:  18اإليضاح 

 
أو  العملة األجنبية يسـجل هـذا البند الرصيد الدائن اإلجمالي للحسابات المفتوحة ب          

 . بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة
 

 التزامات أخرى بالعملة األجنبية:  19اإليضاح 
 

تـّم غلق حساب اإليداع الخاص الذي كان مفتوحا باسم صندوق أبو ظبي لإلنماء              
نسي  االقتصـادي العربي حسب اتفاقية مبرمة في الغرض مع البنك المركزي التو           

 أي 2008 ديسمبر 31 ماليين دوالر أمريكي في 10,4و الذي كان قد بلغ رصيده 
 ملـيون ديـنار تونسي، و ذلك إثر تحويل رصيده بطلب من             13,6مـا يعـادل     

 .الصندوق المذكور قصد استعماله في إطار عملية استثمار مباشر بالبالد التونسية
 

 قيم قيد االستخالص:  20اإليضاح 
 

غ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص          يمـثل المبل  
 .القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك المسحوبة لفائدة الخزينة
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 حسابات مودعي سندات لالستخالص:  21اإليضاح 
 

الموجود في ناحية   " سندات مودعة لالستخالص  "يمـثل هـذا البـند، المقابل لبند         
 بين البندين مبالغ السندات التي حّل أجل خالصها و لكن           و يمثل  الفارق   . األصول

 .لم يتّم بعد تحصيل قيمتها
 

 فوارق التحويل و إعادة التقييم:  22اإليضاح 
 

، من الرصيد الدائن    ) مليون دينار    150 (يتضـمن هـذا البـند المبلغ الُمستبقى         
 الصرف في   ، بعنوان مّدخر لتغطية مخاطر تقلبات أسعار      "فوارق التحويل "لحساب  
، و فـائض القـيمة المتأتـي من إعادة التقييم بسعر السوق للسندات              2010سـنة   

 .) مليون دينار 1,6 (المشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 
 
 دائنون مختلفون:  23اإليضاح 

 
يتضـمن هـذا البـند، بالخصـوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك و األداءات              

دة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في        المقـتطعة مـن المـورد لفائ      
 .انتظار الدفع و مبالغ الُعقل التوقيفية على الحسابات الجارية

 
2008 2009   

 دائنون مختلفون 744 043 16 425 471 15
 )... البنك، حسابات األعوان، حساب ودادية( حسابات إيداع األموال  298 583 6 775 445 5

967 278 1 319 344 
 الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافة

 ت أخرى لفائدة الدولةاو أداء و ضرائب
 : الدفع انتظار في جتماعيةالتغطية امبالغ مساهمات ال 694 283 1 690 170 1

       الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 067 600 197 570
 "ستار"شركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين       ال 977 681 318 599

 جتماعيةاال      الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة  650 1 175 1

 دائنون مختلفون آخرون  408 857 6 682 887 7
 عقل توقيفية على حسابات جارية:  منها  827 116 6 954 698 6

 يفية سبق تنفيذها        مبالغ مجمدة على عقل توق 864 156 444 148
         عقل توقيفية أخرى مجراة بين يدي البنك المركزي التونسي  225 52 224 52

         حساب تنمية القدرة التنافسية لقطاع النسيج و المالبس 704 209 422 434
       وصوالت بنزين في التداول   237 96 790 88

  في تكنولوجيا المعلوماتاالبتكارتشجيع على       تدخالت نظام ال   375 180 070 397
  غير مطالب بها" قيود دائنة في انتظار التسوية"        مبالغ متأتية من حساب 072 7 398 30
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 مدخرات ألعباء صنع األوراق و القطع النقدية و الميداليات:  24اإليضاح 

 
زيع النتيجة و التي تّم يمـثل المـبلغ المسجل في هذا البند الموارد المتوفرة قبل تو          

تخصيصها من أرباح السنوات المالية السابقة لتمويل برامج صنع األوراق و القطع   
 .النقدية و الميداليات

 
  ) خصوم (حسابات انتظار و للتسوية :  25اإليضاح 

 
يضـّم هـذا البند، بالخصوص، القيود الدائنة في انتظار التسوية، و األعباء للدفع،           

ت الُمحّصلة مسبقا و المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد           و اإليرادا 
 .الدولي

 
 

2008 2009   

 ) خصوم ( حسابات انتظار و للتسوية 369 831 636 2 417 272 232 2

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 253 588 42 326 472 38

2 128 473 502 
2 125 959 592 

2 126 675 549 
2 124 418 924 

 عمالت أجنبية في انتظار التسوية
 "اتصاالت تونس"مداخيل تخصيص : منها 

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 264 415 4 270 199 5
 بالعملة األجنبية فوائد مقبوضة مسبقا على السندات 722 903 19 874 455 46

 طابع خصوصي و استثنائيمصاريف للدفع ذات  949 339 2 753 400 2
 أعباء الموظفين للدفع 900 194 7 497 026 7
4 244 195 433 713 732 

432 000 000 
  أخرىحسابات انتظار و للتسوية

 2008القسط الراجع للدولة من أرباح البنك المركزي لسنة : منها 
   

 
 

 األموال الذاتية:  26اإليضاح 
 

، 2009 ديسمبر   31 مليون دينار في     354,7ص  بلغت األموال الذاتية قبل التخصي    
 مليون 187,5، أي بتراجع قدره   2008 ديسمبر   31 مليون دينار في     542,2مقابل  

 :دينار، و هي مفصلة كاآلتي 
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2008 2009  
 رأس المال 000 000 6 000 000 6

 االحتياطيات 098 434 90 872 145 89
 أموال ذاتية أخرى  667 116

 األرباح المرحلة 757 141 423 79

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 855 575 96 962 341 95

 نتيجة السنة المحاسبية 525 076 258 335 862 446

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 380 652 354 297 204 542

 
متأتية من المعونة الفنية    في منحة االستثمار ال   " أموال ذاتية أخرى  "و يتمـثل بـند      

المسـندة مـن صندوق النقد العربي و المرتبطة بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي             
و قد تّم استعمال جزء من المعونة المذكورة في تمويل قسط من كلفة اقتناء              . الثاني

 .البرمجية المعلوماتية الخاصة بمنظومة تحويالت المبالغ الكبرى
 

اوي لمبلغ القسط األخير من االستهالك السنوي لألصل        و قد تّم إدراج الجزء المس     
الـثابت غيـر المادي المتمثل في البرمجية المعلوماتية المذكورة، ضمن إيرادات            

 .البنك
 

 التعهدات خارج الموازنة:  27اإليضاح 
 

يشـتمل جـدول التعهدات خارج الموازنة على تعهدات الضمان و التعهدات على             
 .لتعهدات على عمليات مقايضة الصرفعمليات مقايضة العملة وا

 
 تعهدات الضمان -
 

تسـجُل في هذا البند القروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي             
 اليابانية واألمريكية           (لحسـاب الدولـة التونسـية فـي األسواق المالية األجنبية            

 عليها في إطار     و كـذلك القـروض الخارجية للدولة ، الُمتحصل         )و األوروبـية    
التعاون االقتصادي الثنائي، و التي يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة مع            

، يلتزم  ) بنك أجنبي أو مؤسسة مالية       (إمضـائه تعهدات للطرف األجنبي المتدخل       
 .بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض

 
لدين و الفوائد، ما عدا القروض      و يـتّم تسجيل هذه القروض باعتبار مبالغ أصل ا         

 .ذات نسب فائدة متغيرة، التي يقتصر تسجيلها على أصل الدين
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  تطبيقا للمبدإ المحاسبي      ) خارج الموازنة    (و تعتبر هذه التعهدات تعهدات توقيع       

، علما و أّن االلتزامات المالية للبنك المركزي        "أفضـلية الجوهـر على الشكل       " 
المشار إليها أعاله يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة بسداد          المترتبة عن القروض    

 .كل االستحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل األعباء المالية المترتبة عنها
 

 مليون دينار، يعزى    674,8و قد سجل هذا البند تراجعا ، بين سنة و أخرى، بـ             
 .1999 أوت 5اريخ بالخصوص إلى تسديد القرض الرقاعي باألورو المصدر بت

 
 

 تعهدات على عمليات مقايضة العملة  -
 

 و التعهدات   ) عمالت أجنبية للتسليم     (يشـتمل هـذا البند على التعهدات المسلمة         
 في إطار عمليات مقايضة العملة المنجزة       )عمـالت أجنبية لالستالم      (المسـتلمة   

باليان لتغطـية مخاطـر الصـرف المتعلقة ببعض القروض الرقاعية المحررة              
 .الياباني

 
 

 تعهدات على عمليات مقايضة الصرف  -
 

 و التعهدات   ) عمالت أجنبية للتسليم     (يشـتمل هـذا البند على التعهدات المسلمة         
 بعنوان عمليات مقايضة الصرف المنجزة في ) عمالت أجنبية لالستالم  (المستلمة

 .إطار التصرف الجاري في احتياطي العملة األجنبية
 
 

 إيرادات أخرى لعمليات العملة األجنبية:  28اإليضاح 
 

 ) مليون دينار    25,8(يـتكون هـذا الـباب، بالخصوص، من عموالت الصرف           
المتأتـية مـن الهـامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع، و صافي أرباح               

 المتأتية من الفارق بين أسعار الصرف السائدة في         ) مليون دينار  49,4(الصـرف   
بالعملة األجنبية و أسعار الصرف المرجعية المحاسبية، و فائض         تـاريخ العمليات    

 .) مليون دينار 12,9 (القيمة المتأتي من التفويت في السندات بالعملة األجنبية 
 
 

 إيرادات مختلفة:  29اإليضاح 
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2008 2009  
 إيرادات مختلفة  456 017 4 187 710 2

   

 تمادات غير مستعملة من الميزانية إيرادات من باقي اع 882 136 1 873 725
 عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 518 172 662 400
  مبالغ أعباء مسترجعة 220 441 861 369

13 284  
  غرامات تأخير على تنفيذ طلبيات صنع األوراق و القطع

  النقدية و الميداليات
 تقاعد للملحقين استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية لل 546 172 405 104
  إيرادات سندات المساهمة 596 331 1 488 557
 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى  108 231 067 216
 حصص منح االستثمار المسجلة في حساب اإليرادات  667 116 667 116
  إيرادات أخرى 919 414 880 205

   

 
 ت بالعملة األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليا:  30اإليضاح 

 
 ماليين دينار في        9,2 مدفـوعة علـى العمليات بالعملة األجنبية      الفـوائد   بلغـت ال  

، حيث سجلت   2008 ديسمبر   31 مليون دينار في     40مقابل   2009 ديسـمبر    31
 مليون دينار يعزى، بالخصوص، إلى تراجع الفوائد المدفوعة         30,8بـ  انخفاضـا   

 .قدية المحلية بالعملة األجنبيةبعنوان التدخل في السوق الن
 

2008 2009   
40 013 995 9 195 692  فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 

  

39 540 466 9 083 970     فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية
414 470 91 674     فوائد على حسابات الودائع بالعملة األجنبية

59 059 20 048
    فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالعملة األجنبية

 تحت الطلب   
  

 
 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية:  31اإليضاح 

 
يتضـمن هـذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة باستعمال أدوات التغطية ضد            

ليات الصرف   مقايضـة الصرف و مقايضة العمالت و عم        (مخاطـر الصـرف     
 . و كذلك األعباء المتمثلة في تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية)...ألجل
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  2009توزيع نتيجة السنة المحاسبية 
 

 
 

 المؤرخ في      1958 لسنة   90 من القانون عدد     68عمـال بأحكـام الفصـل       
دق مجلس   المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي، صا        1958 سبتمبر   19

، على توزيع نتيجة السنة     2010 فيفري   24إدارة البـنك خـالل اجتماعه بتاريخ        
 ) :بالدينار (  كما يلي 2009المحاسبية 

 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 258.076.525

4.000.000 
 مدخرات ألعباء صنع األوراق
 و القطع النقدية و الميداليات

 االحتياطيات 4.000.000

 رحلـةأربـاح م 76.525

 القسط الراجع للدولة 250.000.000

 
 




