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  1120ديسمبر  31الموازنة المختومة في 

  )بالدينار التونسي(

  

اإليضاحات 2011/12/31 2010/12/31   األصــول

 
       

  رصـيـد الذهـــب 1 907 379 4 907 379 4

  المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2

  مـرآـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الّدولـي 3 100 806 122 132 565 124

  حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 444 585 557 488 944 540

  مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة   808 976 596 10 772 890 002 13

   تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 5 000 000 562 3 000 000 305

  المفتـوحةسندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق  6 600 609 25 500 577 25

  تسبقة للّدولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي الّنـقــد 7 191 680 639 335 606 648

  تـسـبـقـة قـاّرة للـّدولــة 8 000 000 25 000 000 25

  سـنـدات مودعـة لالسـتـخالص 9 224 230 41 001 529 38

  محـفـظـة المـسـاهـمـات 10 871 529 33 250 522 32

  األصـول الثـابـتـة 11 963 579 31 340 440 28

  مديـنـون مخـتـلـفـون 12 815 630 31 842 395 30

  حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 13 939 052 18 536 280 22

       

  مـجـمـوع األصــول   655 433 692 15 896 503 831 14

  
  
  
  
  

 تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة 
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  1120ديسمبر  31الموازنة المختومة في 
  )بالدينار التونسي(

  

  الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2011/12/31 2010/12/31
 

       
  الخـصــوم      

  التداولاألوراق والقطع النقدية في  14 085 129 090 7 378 745 789 5
  الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية   837 802 189 316 126 863

  حسابات الحكومة 15 548 316 611 1 441 864 617 1
  مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 16 490 823 622 212 394 604

  األجنبيةحسابات جارية بالدينار باسم المنظمات  17 491 106 506 339 741 522
  التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 18 081 369 130 2 020 753 509 1

  حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 19 334 739 15 -
   التزامات أخرى بالعملة األجنبية 20 500 697 74 -

 قيم قيد االستخالص 21 475 940 2 120 220 11
  حسابات مودعي سندات لالستخالص 22 295 373 45 795 190 40

  فوارق التحويل و إعادة التقييم 23 367 958 344 622 192 335
  دائنون مختلفون 24 877 971 25 995 481 16
  مّدخرات ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية 25 903 633 4 413 064 3

 انتظار وللتسويةحسابات  26 178 276 604 2 596 699 164 3
  مجموع الخـصـوم   438 138 292 15 247 474 478 14

  األمـوال الذاتـيـة 27  
  رأس المـال   000 000 6 000 000 6

  االحتياطيات   683 379 98 045 758 94
   أموال ذاتـيـة أخرى 961 -

 األرباح المرّحلة   604 271 282 218
  مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية   248 652 104 327 976 100
  نتيجة السنة المحاسبية   969 642 295 322 053 252
  مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص   217 295 400 649 029 353

  مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة   655 433 692 15 896 503 831 14
   

  
  
  
  

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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   2011 ديسمبر 31 فيهدات خارج الموازنة جدول التع 

  )بالدينار التونسي(

  

اإليضاحات 2011/12/31 2010/12/31
 

8 529 454 580 7 534 112 242 28 
  

  تعهدات الضمان

     
  قروض رقاعية    573 690 765 6 016 936 793 7

  قروض خارجية أخرى   669 421 768 564 518 735
        

 
   
   

   
     
         

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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  1201ديسمبر  31قائمة النتائج في 
  

  )بالدينار التونسي(

اإليضاحات 2011/12/31 2010/12/31   

  اإليرادات     
  إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية 918 141 116 256 290 28
  فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 310 902 91 450 189 93
  أخرى لعمليات بالعملة األجنبيةإيرادات  29 495 159 113 711 997 87
  إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 927 533 2 219 202 4

  فوائد التسبقات للدولة 000 125 000 125
  فوائد على حسابات البنوك والمؤسسات المالية 551 078 1 216 332 1
  إيرادات مختلفة 30 648 449 2 679 121 3
  استرداد مّدخرات ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية 510 430 18 703 829 3

  استرداد مّدخرات على السندات - 135 3
  أرباح الصرف من إعادة تقييم الحسابات بالعملة األجنبية 000 000 125 000 000 150
  مجموع اإليرادات  359 821 470 369 091 372

  األعباء    

  أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 009 782 1 421 587 15
  فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 31 173 810 9 924 524 4

  أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 32 248 051 71 806 496 28
  أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 230 160 4 353 968 1
  فوائد مدفوعة على حسابات البنوك و المؤسسات المالية 882 791 455 147 1
  أعباء مختلفة 33 866 585 584 572 1

  أعباء الموظفين 34 800 691 53 100 725 46
  األعباء العامة لالستغالل 35 298 818 10 657 551 12
  صنع األوراق والقطع النقدية أعباء 510 430 18 703 829 3
  مخّصصات استهالآات األصول الثابتة 041 003 4 711 580 3

  مخّصصات الستيعاب األعباء المؤّجلة 333 53 333 53
  مجموع األعباء 390 178 175 047 038 120
  نتيجة السنة المحاسبية 969 642 295 322 053 252

  
  
  
  

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 للبنك المركزي التونسياإليضاحات حول القوائم المالية 
 2011ديسمبر  31المختومة في  

 
  
I -اإلطار القانوني و المرجع المحاسبي  
  

لسنة  90عدد  يتّم إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا ألحكام القانون
المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركـزي   1958سبتمبر  19المؤرخ في  1958

التونسي كيفما تّم تنقيحه بالنصوص الالحقة له، من جهة، و للمعـايير المحاسـبية   
  . التونسية، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى

  
  :تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من 

  

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

  

II -  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم  
  

  رصيد الذهب)  1
  

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

غرام مـن الـذهب    1,69271السعر الرسمي للدينار هو " الفصل الثاني منه أّن 
الذهب الخالص، يساوي  ، و بالتالي فإن الغرام الواحد من"الخالص للدينار الواحد 

  .دينار 0,590768649
  

المؤرخ فـي   1986لسنة  785و بعد قرار تخفيض الدينار بمقتضى األمر عدد 
دينـار للغـرام    0,6498475، أصبح السعر الرسمي للـذهب  1986أوت  18

  .الواحد من الذهب الخالص
  
  األصول و الخصوم بالعملة األجنبية)  2
  

حّررة بالعملة األجنبية إلى الدينار التونسي، بتطبيق تحّوُل األصول و الخصوم الم
ــعار الصــرف                   ــل أس ــهر، تمث ــدة ش ــة لم ــة ثابت ــعار صــرف مرجعي أس
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كيفما يتّم ضبطها من قبـل البنـك    ) 2/  ]سعر البيع+ سعر الشراء [ (الوسطية 
الكامنـة   و تسجُل الخسائر و األربـاح . في آخر يوم عمل من كل شهرالمركزي 

  ".فوارق التحويل " المترتبة عن عملية إعادة التقييم الشهري في حساب الموازنة 
  
  احتساب اإليرادات و األعباء)  3
  

، و ذلـك  "استقاللية السنوات المحاسبية" تسجُل اإليرادات و األعباء باعتماد مبدإ 
بربطها بالسنة المحاسبية التي تحققت فيها، بغّض النظر عن تواريخ تحصـيلها أو  

  .دفعها
تحّوُل إلى الدينار التونسي اإليرادات و األعباء المترتبة عن عمليـات العملـة    

  .األجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها
  

 ،"فوارق التحويـل " فال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب عند إق 
  :حسب الحالة، كما يلي

  

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

 
كان الرصيد دائنا، ال ُيسّجُل منه في حساب النتيجـة، كأربـاح صـرف     إذا -

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

 .المالية الموالية
  

السائدة في تاريخ العمليات بالعملة األجنبيـة   تسجُل الفوارق بين أسعار الصرف 
و أسعار الصرف المرجعية في حساب النتيجة كأرباح أو كخسائر صرف، و ذلك 

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

، "التكلفة التاريخيـة "تسّجُل األصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة 
  .بتكلفة اقتنائها أو بالتكلفة الحقيقية المدفوعة إلنجازها بالنسبة للبناءات أي
  

و باستثناء األراضي، تخضع األصول الثابتة لالستهالك علـى أقسـاط سـنوية    
متساوية خالل الفترة الُمتوقعة الستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعارف عليهـا  

صوصية، كمعدات الخزينة، يتّم تقدير و بالنسبة لبعض المعدات الخ. لكل فئة منها
  .نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمليها
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تتكون األصول الثابتة المادية، أساسا، من األراضي والمباني والتجهيزات الفنيـة  
  .والمعدات المعلوماتية ومعدات الخزينة ومعدات النقل والمعدات المكتبية

  
  .ة، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتيةوتتكون األصول الثابتة غير المادي

  
  السندات بالعملة األجنبية)  5
  

موجـودات  "بالعملة األجنبية، و التي تدخل في تركيبة بنـد   المحّررةتقّيُم السندات 
  . ، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية"العملة األجنبية

عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصيص مدخرات علـى   يترتب و
  .السندات، في حين ال تُسّجُل األرباح الكامنة

  
  السندات بالدينار)  6
  

بالدينار، و المشتراة في إطار عمليات السـوق المفتوحـة،    المحّررةتقّيُم السندات 
الخسائر واألرباح الكامنة  و تسّجُل. بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال الموازنة
  ".فوارق إعادة التقييم"الناتجة عن عملية التقييم، في حساب الموازنة 

  
  المساهمات)  7
  

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

بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كذلك المؤسسات المقيمة التـي  مال 
  .وهي ُمسّجلة بتكلفة اقتنائها. يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة

  
III - تحلـيل التـطورات الهـاّمـة   

  
للسنة المحاسبية المختومة في  مجموع موازنة البنك المركزي التونسيبلغ 

مليون دينـار   14.831,5مقابل  ،مليون دينار 15.692,4، 2011ديسمبر  31
  .% 5,8مليون دينار أو بنسبة  860,9، أي بزيادة قدرها 2010في سنة 
  

مليون  252,1مقابل  مليون دينار 295,6نتيجة السنة المحاسبية و بلغت 
             مليــون دينــار أو 43,5، مســجلة ارتفاعــا بـــ 2010دينــار فــي ســنة 

  .% 17,3  بنسبة
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 2011وقد كان لتدخل البنك المركزي في السوق النقديـة خـالل سـنة    
لالستجابة لحاجة الجهاز المصرفي من السيولة، أبرز األثر في تحقيـق األرقـام   

  .المذكورة أعاله
  

، سجل قائم التسهيالت لمؤسسات القـرض فـي   األصولففيما يتعلق ببنود 
، حيث ارتفع هذا 2010بسنة  إطار عمليات إعادة التمويل ارتفاعا ملحوظا مقارنة

ماليين دينـار   305مقابل  2011مليون دينار في موفى سنة  3.562القائم إلى 
  .2010في سنة 
  

، بـين سـنة             موجودات العملـة األجنبيـة  سجلت وعلى العكس من ذلك، 
حيث  % 18,5ماليين دينار أو بنسبة  2.405,9و أخرى، تراجعا محسوسا بـ 

  .2010مليون دينار في سنة  13.002,9مقابل  يون دينارمل 10.597بلغت 
  
ويعزى هذا التراجع لموجودات العملة األجنبية إلى تفاقم عجـز الميـزان    

علما . التجاري وتراجع عائدات السياحة وتحويالت الشغل واالستثمارات األجنبية
 مليون 450شهدت كذلك تسديد القرض الرقاعي باألورو بمبلغ  2011وأن سنة 

ولـوال السـحوبات   . مليار يان يابـاني  15أورو والقرض الرقاعي باليان بمبلغ 
لفائدة الدولة من الممنوحة الُمنجزة خالل السنة بعنوان القروض والهبات الخارجية 

قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية وعـدد مـن البلـدان األجنبيـة     
العملة األجنبية أكثر حـّدة مّمـا تـّم     واالتحاد األوروبي، لكان تراجع موجودات

  .تسجيله
  

مليون دينار لتبلـغ   16,7بـ  موجودات حقوق السحب الخاصةو ازدادت 
و تعزى الزيادة . 2010مليون دينار في سنة  540,9مقابل  مليون دينار 557,6

المذكورة بالخصوص إلى ارتفاع قيمة حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار فيما بين 
  .2011وموفّى سنة  2010نة موفّى س
  

 القطع النقدية في التـداول  األوراق و، سجلت الخصوموعلى مستوى بنود 
 7.090,1، لتبلغ  % 22,5مليون دينار أو بنسبة  1.300,4ارتفاعا قياسيا بـ 

و تجدر اإلشارة إلى . 2010مليون دينار في سنة  5.789,7مقابل  مليون دينار
  . % 22,5إلى %  9,7تسارع نسق الزيادة الذي انتقل، بين سنة و أخرى، من 

  
حيث نزلت  2010بصفة ملحوظة مقارنة بسنة  حسابات البنوكوتراجعت 

وفي . مليون دينار في موفى السنة السابقة 863,1مليون دينار مقابل  189,8إلى 
ـ  االلتزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولينرتفعت المقابل ا  620,6 بـ
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مليون دينار في  1.509,8مليون دينار مقابل  2.130,4مليون دينار لتصل إلى 
  .2010سنة 

  
مليون دينار،  560,4تراجعا بـ  "حسابات انتظار و للتسوية" و سجل بند 

ر نتيجة التحويل، مـن الحسـاب   تبعا، بالخصوص، لتقلّص حساب االنتظار بالدينا
المذكور إلى الحساب الجاري للخزينة، للقسطين الراجعين للدولة من أرباح البنـك  

. مليون دينار 682بمبلغ جملي قدره  2009و  2008المركزي التونسي لسنتي 
والبـالغ   2010علما وأّن القسط الراجع للدولة من أرباح البنك المركزي لسـنة  

مليون دينار منه إلى الحساب الجـاري   200، قد تّم تحويل مليون دينار 228,7
  .2011للخزينة في سنة 

  
و من ناحية أخرى، أفرزت عمليات إعادة التقييم للحسابات المحررة بالعملة 

  334,3مليون دينار، أضيف إلى مبلغ  157,7األجنبية فائض قيمة صافيا بمبلغ 
يجة، بالخصوص، إلى ارتفـاع قيمتـي   مليون دينار الُمرّحل من السنة السابقة، نت

ومـوفى   2010الدوالر األمريكي واألورو إزاء الدينار، فيما بين موفى ديسمبر 
وقد تّم اسـتبقاء مبلـغ   . % 1,08و % 4,42، على التوالي بـ 2011ديسمبر 

تغطيـة مخـاطر    لغرض" فوارق التحويل"مليون دينار كمّدخر في حساب  367
 مليون دينار في 125، و إدماج الباقي أي 2012تقلبات أسعار الصرف في سنة 

  .2010مليون دينار في سنة  150مقابل ، حسابات النتيجة
  

إيرادات عمليات التدخل فـي السـوق   ، سجلت قائمة النتائجو على مستوى 
 116,1مليون دينار حيث فاقت هذه اإليرادات  87,8تطورا محسوسا بـ  النقدية

  .2010مليون دينار في سنة  28,3مليون دينار مقابل 
  

فوائـد  وبالرغم من تراجع موجودات العملة األجنبية كيفما سلف ذكره، فإن 
  .مليون دينار 1,3لم تسّجل سوى تراجعا طفيفا بـ  توظيف العملة األجنبية

  
 25,2ارتفاعـا بــ    ات بالعملة األجنبيةاإليرادات األخرى للعمليوسجلت 

          مليون دينار نتيجة، بالخصوص، لألرباح الُمسجلة بعنوان عمليات شـراء العملـة  
 .)مليون دينار  18 (  ألجل

  
الفوائد المدفوعة على العمليـات  و بخصوص األعباء المالية، فقد ارتفعت 

نتيجة الرتفاع مبلغ فوائد االقتراض من السوق النقديـة بالعملـة    األجنبية،بالعملة 
ماليين دينار وهو ما يعكس، أساسا، تـدّعم لجـوء الوسـطاء     5,3األجنبية بـ 

  .المقبولين للبنك المركزي لتوظيف ودائعهم بالعملة األجنبية
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 42,6وسجلت األعباء األخرى على العمليات بالعملة األجنبية ارتفاعا بـ 
ن دينار، متأتيا أساسا من الفوارق الصافية بين أسعار الصرف السـائدة فـي   مليو

تاريخ تنفيذ العمليات بالعملة األجنبية وأسـعار الصـرف المرجعيـة المحاسـبية     
 . المستعملة في التسجيل المحاسبي لهذه العمليات

  
 1,6عن أعباء صـافية بمبلـغ    العمليات مع المؤسسات الدولية و أسفرت

، نتيجة  2010مليون دينار في سنة  2,2ار مقابل إيرادات صافية بمبلغ مليون دين
بالخصوص، إلى عملية إعادة تقييم مركز االحتياطي لدى صندوق النقـد الـدولي   

مليون دينار مقابل فائض قيمـة   1,8ناقص قيمة بـ  2011التي أفرزت في سنة 
  . 2010مليون دينار في سنة  2,3بـ 

  
ماليين دينار،  5,2بـ  بين سنة و أخرى، زيادة، لأعباء االستغالوسجلت 

. 2010مليون دينار في سـنة   59,3مليون دينار مقابل  64,5إذ بلغت ما قدره 
ماليين دينـار   7وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى أعباء الموظفين التي ارتفعت بـ 

 نتيجة بالخصوص للزيادة في األجور ومراجعة المنح الوظيفية وتعمـيم المنحـة  
ماليين دينار الذي تّم تخصيصه بعنوان  3الخاصة، من جهة، وللقسط األول بمبلغ 

علما وأّن المبلـغ الجملـي   . المّدخرات لمنحة الخروج في التقاعد، من جهة أخرى
ماليين دينار، وسيتّم رصـد المبلـغ    9الُمتعّين تخصيصه في هذا اإلطار يتجاوز 
وفـي المقابـل،   . 2013و 2012تي المتبقي على قسطين متساويين تباعا في سن

 .مليون دينار 1,8تقلّصت األعباء العامة لالستغالل بـ 
  

IV اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية  
  

  رصيد الذهب:  1اإليضاح 
 

من الذهب  أطنان 6,7و قد بلغت النقدي يتضّمن هذا البند الموجودات من الذهب 
ماليين دينار حسب السـعر   4,4يعادل ، أي ما 2011ديسمبر  31الخالص في 

  .2010ولم يشهد هذا البند تغيرات مقارنة بسنة . الرسمي للذهب
  

2010 2011  
   بالدينار بالغرام بالدينار بالغرام

6 739 902 4 379 907 6 739 902 4 379 907  رصيد الذهب  

5 342 391 3 471 738 5 342 391 3 471 738  ذهب في خزائن البنك      
1 397 511 908 169 1 397 511 908 169  ذهب مودع لدى بنك انقلترا     
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  المساهمة في المؤسسات الدولية:  2اإليضاح 

  
يمثل المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعه 

الحصـص المكتتبـة مـن قبـل     لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان 
الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعمالت األجنبية في رأس مال هذه المؤسسـات،  
وذلك بمقتضى نصوص قانونية رخّصت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة 

  .ضمن أصوله
أخـذت   وقـد . 1969و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هذا اإلطار إلى سنة 

الدولة على عاتقها، فيما بعد، كل عمليات االكتتاب سواء كانت بالعملة المحليـة أو  
  .بالعمالت األجنبية

  :و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية 
  

  1)بالدينار( لمكتتباالمبلغ   المؤسسة

 408 215 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير
  202 87  الجمعية الدولية للتنمية

 808 76 المالية الدوليةالشرآة 
  375 992 1 البنك اإلفريقي للتنمية

  
  مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي:  3اإليضاح 

  
، المقابـل بالـدينار   2)مليون دينار  122,8 (يمثل المبلغ المسجل في هذا الباب 

 )مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة  56,2 (للجزء المكتتب بالعملة األجنبية 
 و هو يساوي الفـارق بـين  . من حّصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي

مليـون   286,5 (مبلغ الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المـذكور  
   و موجودات الصندوق بالـدينار فـي حسـابه    )وحدة من حقوق السحب الخاّصة 

  .المفتوح في دفاتر البنك المركزي 1رقم 
  

نـة  كّوياطي لدى صندوق النقد الدولي ضـمن العناصـر المُ  و يدخل مركز االحت
لالحتياطيات الدولية على غرار موجودات العملة األجنبية، و ذلك بـالنظر إلـى   
إمكانية تحويلها، بدون شروط مسبقة، إلى موجودات بعمالت أجنبية قابلة للتحويل 

  .عند الحاجة لدعم ميزان المدفوعات
  

                                                 
  .المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة، بأسعار الصرف التاريخية - 1
وحدة من حقوق السحب الخاصة؛ حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي  0,458029= ت .د 1 - 2

 .2011 أفريل 29المعتمدة منذ تاريخ 
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  وتوظيفات حقوق السحب الخاّصةموجودات :  4اإليضاح 
  

  :يجمع هذا الباب 
الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي  -

ديسمبر  31المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي و الذي بلغ في تاريخ  
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادلها  241,8، 2011
  .1مليون دينار 552,2بالدينار

مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق  -
النقد الدولي و الخاص بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة 

مليون وحدة من  2,4و تبلغ هذه المساهمة . البلدان الفقيرة كثيرة المديونية
1ماليين دينار 5,4حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 

.  
  

2010 2011  
540 944 488 557 585 444  موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة  

535 711 838 552 193 239  موجودات حقوق السحب الخاّصة     
5 232 650 5 392 205  توظيفات حقوق السحب الخاّصة      

  
  السياسة النقديةتسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات :  5اإليضاح 

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

، مّما يعكس وضعية 2011ديسمبر  31مليون دينار في  3.562بلغ هذا القائم 
  .2011سنة  كاملنقص السيولة لدى الجهاز المصرفي التي اتسمت بها 

  
  ار عمليات السوق المفتوحةسندات مشتراة في إط:  6اإليضاح 

  
سندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق يتكّون هذا البند من محفظة ال

المفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة للتنظير، وقد شهدت قيمتها ارتفاعا 
  :2010طفيفا مقارنة بسنة 

2010 2011  
  عمليات السوق المفتوحة سندات مشتراة في إطار 600 609 25 500 577 25

   

 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 600 609 25 500 577 25
   

                                                 
 .2011ديسمبر  31ت في .د 2,28328=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1 - 1
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  تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:  7اإليضاح 

  
للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعـة بعنـوان    ل في هذا الباب، كتسبقةسّجُي

مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الـدولي و صـندوق النقـد    
ديسمبر  7المؤرخ في  1977لسنة  71العربي، و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 

  .تيننظم لعالقة البنك المركزي التونسي بهاتين المؤسستين المالي، الُم1977
  

تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مـال هـذا   :  صندوق النقد الدولي -
مليون  230,3مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها  286,5الصندوق 

مليـون مكتتبـة    56,2و للصـندوق  1لة في الحساب رقم نّزمكتتبة بالدينار وُم
 .بعمالت قابلة للتحويل

تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مـال هـذا   :  صندوق النقد العربي -
ماليين دينار عربي حسـابي   7مليون دينار عربي حسابي، منها  12,85الصندوق 

مليون مكتتب بالعملة  0,1و  ماليين مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل 6,9 (مكتتبة نقدا 
   )لبنـك المركـزي   المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح بالدينار في دفاتر ا

ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية فـي   5,85و 
، القاضي بتحرير القسـط  2005لسنة  3إطار تطبيق  قرار مجلس المحافظين رقم 

المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العـام و توزيـع   
. حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الصندوقحصص جديدة على الدول األعضاء ب

و تجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات مـن حقـوق   
  .السحب الخاصة

  
تخضع الحصة المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلـة فـي   

حسب سعر حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي 
  .حق السحب الخاص إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي

  
  تسبقة قارة للدولة:  8اإليضاح 

  
القارة الممنوحة للدولة بمقتضى االتفاقية المبرمة في  يتضمن هذا البند مبلغ التسبقة

و ذلك تطبيقـا   1970جوان  29الغرض بين البنك المركزي و وزارة المالية في 
والمتعلق بتطهير  1970ماي  7المؤرخ في  1970لسنة  22ألحكام القانون عدد 

  .%0,5و توظف على هذه التسبقة فائدة سنوية بنسبة . المالية العمومية
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لمبلـغ  العامة ، فصال يقضي بتسديد الخزينة 2012وقد تضّمن قانون المالية لسنة 
، وذلك فـي إطـار   2012لسنة  هذه التسبقة على اعتمادات أصل الدين العمومي

مراجعة العالقة المالية بين الخزينة العامة والبنك المركـزي بمـا يـتالءم مـع     
مكرر من القانون األساسي للبنك المركزي التونسي الـذي   47مقتضيات الفصل 

  .ر منح تسهيالت لفائدة الخزينة العامة سواء في شكل كشوفات أو قروضحّج
  

  لالستخالصسندات مودعة :  9اإليضاح 
  

يمثل المبلغ الُمسّجُل في هذا البند، قائم السندات، ومنها خاصة الرقاع المضمونة، 
المكتتبة لفائدة الدولة والمودعة لالستخالص من قبل الخزينة، ويحتفظ بها البنـك  

  .المركزي إلى حين حلول أجل خالصها
  

  محفظة المساهمات:  10اإليضاح 
  

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

  

  الرصيد بالعملة  المؤسسة
 الرصيد في

 2011ديسمبر 31
  1بالدينار 

  753 872 12  أورو  090,98 658 6 بنك تونس الخارجي  
  305 10  أورو           330,00 5  " سويفت"شرآة  
  500 939 14 دوالر أمريكي000,00 000 10       البنك اإلفريقي لالستيراد و التصدير  
  875 734 3دوالر أمريكي  000,00 500 2 البنك المغاربي لالستثمار و التجارة الخارجية  
  438 867 1دوالر أمريكي  000,00 250 1  برنامج تمويل التجارة البينية العربية  
  000 105  دينار تونسي   000,000 105الشرآة المصرفية المشترآة للمقاصة اإللكترونية  

  871 529 33  المجموع
 

  األصول الثابتة:  11اإليضاح 
  

 31ُمكّونات األصول الثابتة كما هي فـي تـاريخ   ُيبرز الجدول الموالي تفاصيل 
  :2011ديسمبر 

                                                 
  : 2011ديسمبر  31حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ   -  1

  ت.د 1,9334= أورو  1 -
  ت.د 1,49395= دوالر أمريكي  1 -
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القيمة 
اسبّية المح

  الّصافية
31/12/2011

 القيمة الخام ستهالآاتاال

31/12/2011  2011 31/12/2010 31/12/2011   المبيعات
2011 

  الشراءات
2011 31/12/2010

1 030 556 3 063 797 268 110 2 795 687 4 094 353 - 1 111 684 2 982 669  البرمجيات
44 318 - - - 44 318 44 318  أصول ثابتة غير مادية أخرى 

818 888 - - - 818 888 1 103 189 1 213 134 708 943  على شراء برمجّيات تسبقات
 أصول ثابتة غير ماّدية في طور اإلنشاء - - - - - - - -

1 893 762 3 063 797 268 110 2 795 687 4 957 559 1 103 189 2 324 818 3 735 930  ماديةر الغيالثابتة  صولاأل
2 504 959 - - - 2 504 959 - - 2 504 959  األراضي

15 828 653 39 292 674 2 060 145 37 232 529 55 121 327 - 244 555 54 876 772  البناءات
399 470 359 887 83 021 276 866 759 357 - 23 519 735 838  معّدات و أثاث مكاتب

1 484 147 1 774 503 408 564 1 365 939 3 258 650 49 885 1 332 900 1 975 635  معّدات النقل
421 047 2 834 853 295 274 2 539 579 3 255 900 83 365 97 037 3 242 228  معّدات إعالمية
11 931 81 354 7 224 74 130 93 285 - - 93 285  معّدات الطبع

245 126 1 700 561 38 187 1 662 374 1 945 687 110 250 369 443 1 686 494  معّدات الخزينة
1 160 262 937 377 197 714 739 663 2 097 639 17 211 208 032 1 906 818  تهيئة و تجهيز
4 028 789 1 922 828 564 105 1 358 723 5 951 617 105 362 450 905 5 606 074  فّنيةب تجهيزات رآيت

91 685 310 816 40 086 270 730 402 501 2 534 19 204 385 831  معّدات و تجهيزات فّنية 
6 696 - - - 6 696 - 6 696  أعمال فنية و قطع عتيقة 

3 503 436 - - - 3 503 436 - 3 503 436 -  أصول ثابتة ماّدية في طور اإلنشاء
29 686 201 49 214 853 3 694 320 45 520 533 78 901 054 368 607 6 249 031 73 020 630  ماّديةالثابتة ال صولاأل
31 579 963 52 278 650 3 962 430 48 316 220 83 858 613 1 471 796 8 573 849 76 756 560  المجموع
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  مدينون مختلفون:  12اإليضاح 
  

لة من مّولُمايتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان و
  .، وكذلك التسبقات المختلفة الممنوحة لألعواناحتياطي الصندوق االجتماعي

  
  )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية :  13اإليضاح 

  
        الحسـابات المدينـة المختلفـة األخـرى،    والُمستحقة اإليرادات  هذا البند يتضّمن

  :وتفصيله كاآلتي 
  

2010 2011   

22 280 536 18 052 939   )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية 
  

20 121 960 16 880 511   ُمستحقةإيرادات  
1 237 179 487 004  خصص للبيع لحرفيي المصوغذهب ُم

921 397 685 424  أخرىمدينة مختلفة حسابات  
  

  
 

  األوراق والقطع النقدية في التداول:  14اإليضاح 
  

مليـون   1.300,4بـ قياسيا سجلت األوراق و القطع النقدية في التداول ارتفاعا 
مليـون   5.789,7مليون دينار مقابل  7.090,1، لتبلغ % 22,5دينار أو بنسبة 
  :، و تفصيلها كاآلتي 2010دينار في سنة 

  
2010 2011   

5 789 745 378 7 090 129 085  األوراق والقطع النقدية في التداول 
  

5 557 356 770 6 844 855 735  األوراق النقدية    
232 388 608 245 273 350  القطع النقدية    

  
  

  حسابات الحكومة:  15اإليضاح 
  

               يشتمل هذا البنـد، بالخصـوص، علـى رصـيد الحسـاب الجـاري للخزينـة       
و رصيد حسابات الحكومة الخاصة المحـررة بالعملـة    )مليون دينار 648,2 (

و المتضّمنة لألموال المتأتية من السحوبات مـن القـروض و الهبـات     األجنبية
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ــة  ــة الممنوح ــة  الخارجي ــمان الدول ــة بض ــات عمومي ــة أو لمؤسس                   للدول
كذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلـف الصـناديق    و )مليون دينار  922,8 (

التي يمسكها البنك المركزي لحساب الدولـة كصـندوق التطـوير والالمركزيـة     
  .ىالصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصغر

  
2010 2011   

1 617 864 441 1 611 316 548  حسابات الحكومة 
     

 الحساب الجاري  للخزينة     598 184 648  325 768 604
 الحساب الخاص للحكومة بالعملة األجنبية    675 782 922 539 609 782

 حساب الهبات -الحكومة التونسية     142 880 835 821 1
 حساب صندوق التطوير والالمرآزية الصناعية    140 389 180 914 1

 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية     961 465 35 896 332 218

  حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات    524 673 369 744 4
 التقليدية و الحرف الّصغرى   

 حسابات القروض -الحكومة التونسية     508 940 2 297 673 3
   

  
  مخصصات حقوق السحب الخاصة:  16اإليضاح 

  
يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي ُمنحت لتـونس  
من قبل صندوق النقد الدولي باعتبارها بلدا عضوا في هـذه المؤسسـة الماليـة    

أّن  و بمـا . 1مليون وحدة من حقوق السحب الخاصـة  272,8و قدرها  الدولية،
البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا األخير إلغـاء  
حقوق السحب الخاصة، فإن المخصصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود 

  .المدة، تجاه الصندوق
  

   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:  17اإليضاح 
  

يمثل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات األجنبية، و منها 
بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العـالمي و البنـك اإلفريقـي للتنميـة     

لصندوق النقـد الـدولي،    1و يعتبُر رصيد الحساب رقم . وصندوق النقد العربي
                  س مال الصندوق، من أهّم مكونـات المتضمن لمبلغ مساهمة تونس بالدينار في رأ

  .)مليون دينار 502,7(هذا البند 

                                                 
  2011ديسمبر  31دت في  2,28328= وحدة من حقوق السحب الخاصة  1 -  1
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  التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين:  18اإليضاح 
  

        يتضمن هذا البند موجودات العملة األجنبية تحـت الطلـب للوسـطاء المقبـولين    
اقتراض البنك المركزي مـن السـوق   ، من جهة، و قائم ) مليون دينار 193,9(

  .، من جهة أخرى)مليون دينار  1.936,4 ( النقدية بالعملة األجنبية
  

  حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:  19اإليضاح 
  

أو  يسجل هذا البند الرصيد الدائن اإلجمالي للحسابات المفتوحة بالعملـة األجنبيـة  
، وقد بلغ هذا الرصـيد  مؤسسات غير مقيمةبالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو 

أّن الرصـيد  وتجـدر اإلشـارة إلـى    . 2011مليون دينار في موفّى سنة  15,7
في بند تّم إدماجه  لذا، 2010ديسمبر  31اإلجمالي لهذه الحسابات كان مدينا في 

  .األصول ضمن "موجودات العملة األجنبية"
  

  يةالتزامات أخرى بالعملة األجنب:  20اإليضاح 
  

مليـون   50يمثل المبلغ المسجل في هذا البند المقابل بالدينار لمبلغ اإليداع بقيمـة  
برمة معه فـي الغـرض   دوالر أمريكي من قبل بنك الجزائر بمقتضى االتفاقية الُم

  .2011أفريل  28بتاريخ 
  

  قيم قيد االستخالص:  21اإليضاح 
  

الصافية لحسابات اسـتخالص   يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة
، والتحـويالت  القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك المسـحوبة لفائـدة الخزينـة   

  .المأذون بها من قبل مصالح البنك والتي تمّر عبر المقاّصة اإلليكترونية
  

  حسابات مودعي سندات لالستخالص:  22اإليضاح 
  

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

  .لم يتّم بعد تحصيل قيمتها
  

  فوارق التحويل و إعادة التقييم:  23اإليضاح 
  

من الرصيد الدائن لحساب  )مليون دينار 367 (يتضمن هذا البند المبلغ الُمستبقى 
، بعنوان مّدخر لتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف فـي سـنة   "فوارق التحويل"
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، و فائض القيمة المتأتي من إعادة التقييم بسعر السوق للسندات المشـتراة  2012
  .)مليون دينار 0,9(في إطار عمليات السوق المفتوحة 

  
  دائنون مختلفون:  24اإليضاح 

  
مبلغ المـدخرات   يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك و

األداءات المقتطعة مـن المـورد    المخصصة بعنوان منحة الخروج في التقاعد و
لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ الُعقل 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابـات،   ( وطنيةوحسابات أخرى باسم هيئات التوقيفية 
صندوق المواطنة، اللجنة الوطنية السترجاع األموال الموجودة بالخارج والمكتسبة 

  .)بصورة غير مشروعة 
  

2010 2011   
 دائنون مختلفون 877 971 25 995 481 16
 ...)ودادية البنك، حسابات األعوان، حساب ( حسابات إيداع األموال  774 666 9 839 170 7

  مدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 000 000 3   -

875 741 1 086 510 
  الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافة

 و ضرائب و أداءات أخرى لفائدة الدولة
 :الدفع مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار  171 385 1 057 292 1

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي       475 653 168 616
 "ستار"الشرآة التونسية للتأمين و إعادة التأمين        935 721 411 674

 الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية       761 9 478 1

 دائنون مختلفون آخرون  422 833 10 358 143 7

 عقل توقيفية : منها   728 055 9 723 781 6
  صندوق المواطنة         602 660 -
   حساب اللجنة الوطنية السترجاع األموال الموجودة بالخارج          668 647 -
 حساب الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات         101 239 -

  
  مدخرات ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية:  25اإليضاح 

  
المبلغ المسجل في هذا البند الموارد المتوفرة قبل توزيع النتيجة و التي تّم  يمثل

تخصيصها من أرباح السنوات المالية السابقة لتمويل برامج صنع األوراق و القطع 
  .النقدية
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2010 2011   
      

  رصيد المّدخرات في نهاية  السنة السابقة 413 064 3 116 894 2
 مخّصصات المدخرات بعنوان السنة 000 000 20 000 000 4
  خالل السنة سترداد مدخراتا  510 430 18 703 829 3
 في نهاية السنةرصيد المدخرات  903 633 4 413 064 3

  
   )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية :  26اإليضاح 

  
     للـدفع، يضّم هذا البند، بالخصوص، القيود الدائنة في انتظار التسوية، و األعبـاء  

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

  
2010 2011   

 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  178 276 604 2 596 699 164 3

 مقابل مرآز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 100 806 122 132 565 124

2 322 991 913 
2 320 245 928 

2 433 815 149 
2 422 821 979 

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

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 080 436 4 194 279 5
 فوائد مقبوضة مسبقا على السندات بالعملة األجنبية 811 943 1 341 641 18
 مصاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي 027 154 2 792 013 2
 أعباء الموظفين للدفع 539 537 8 482 641 7

683 144 379 
 

682 000 000 

30 583 472 
28 700 000 

 
- 

  حسابات انتظار و للتسوية أخرى
البنك لسنة  القسط الراجع للدولة من أرباح  المتبقي من المبلغ: منها

2010 
 2009و  2008لسنتي  القسط الراجع للدولة من أرباح البنك        

   
  

  األموال الذاتية:  27اإليضاح 
  

ديسـمبر   31مليـون دينـار فـي     400,3بلغت األموال الذاتية قبل التخصيص 
 اقـدره  بزيـادة ، أي 2010ديسـمبر   31مليون دينار في  353، مقابل 2011
  :مليون دينار، وهي مفصلة كاآلتي  47,3
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2010 2011  
 رأس المال 000 000 6 000 000 6

94 758 045 
 - 

98 379 683 
961 

 االحتياطيات
  أموال ذاتية أخرى

 األرباح المرحلة 604 271 282 218
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 248 652 104 327 976 100
 المحاسبيةنتيجة السنة  969 642 295 322 053 252
 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 217 295 400 649 029 353

  
  التعهدات خارج الموازنة:  28اإليضاح 

  
يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على تعهدات الضمان المتعلقة بـالقروض  

المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الدولة التونسـية فـي    الرقاعية
و كـذلك القـروض    )اليابانية واألمريكية و األوروبية  (األسواق المالية األجنبية 

الخارجية للدولة، الُمتحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنـائي، و التـي   
مضائه تعهدات للطرف األجنبـي  يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة مع إ

، يلتزم بمقتضاها بخالص االسـتحقاقات  )بنك أجنبي أو مؤسسة مالية  (المتدخل 
  .المتعلقة بهذه القروض

  
و يتّم تسجيل هذه القروض باعتبار مبالغ أصل الدين و الفوائد، ما عدا القـروض  

  .ذات نسب فائدة متغيرة، التي يقتصر تسجيلها على أصل الدين
  

    تطبيقا للمبدإ المحاسـبي  )خارج الموازنة  (بر هذه التعهدات تعهدات توقيع و تعت
، علما و أّن االلتزامات الماليـة للبنـك المركـزي    "أفضلية الجوهر على الشكل" 

المترتبة عن القروض المشار إليها أعاله يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة بسداد 
  .ة و كذلك كل األعباء المالية المترتبة عنهاكل االستحقاقات على القروض المعني

  
مليون دينار، يعزى  995,3، بين سنة و أخرى، بـ انخفاضاو قد سجل هذا البند 

  .2011تسديد قرضين رقاعيين باألورو و باليان الياباني في سنة بالخصوص إلى 
  
  العملة األجنبيةبإيرادات أخرى لعمليات :  29اإليضاح 

  
المتأتية  )مليون دينار 81,6 (بالخصوص، من عموالت الصرفيتكون هذا الباب، 

من الهامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع، وأرباح عمليات شراء العملـة  
فائض القيمة المتأتي من التفويت في السندات بالعملة و )مليون دينار  18 (ألجل 

  .)ماليين دينار  10,3 (األجنبية 
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  مختلفةإيرادات :  30اإليضاح 
  

2010 2011  
 إيرادات مختلفة  648 449 2 679 121 3

   
 إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية  169 449 230 876
  عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 656 112 426 61

 مبالغ أعباء مسترجعة  324 464 797 481
 صفقات البنكغرامات تأخير على تنفيذ   816 10 211 169
 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين  922 119 899 164
 إيرادات سندات المساهمة  241 862 906 791
 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى  504 260 310 244
 إيرادات أخرى  016 170 900 331

   
  

  العمليات بالعملة األجنبيةفوائد مدفوعة على : 31اإليضاح 
  

        ماليـين دينـار فـي    9,8بلغت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 
، حيـث  2010ديسـمبر   31ماليين دينار فـي   4,5مقابل  2011ديسمبر  31

تـدّعم لجـوء   ماليين دينار يعزى، بالخصـوص، إلـى    5,3بـ  ارتفاعاسجلت 
  .ودائعهم بالعملة األجنبيةالوسطاء المقبولين إلى البنك المركزي لتوظيف 

 
2010 2011   

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  173 810 9 924 524 4
 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية    199 787 9 768 496 4

  فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالعملة األجنبية    974 22 156 28
 تحت الطلب   

   

  
  أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية:  32اإليضاح 

  
يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 

الصافية بين أسعار الصرف  األجنبية وكذلك األعباء الُمسجلة بعنوان الفوارق
السائدة في تاريخ تنفيذ العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الصرف المرجعية 

  .المحاسبية المستعملة للتسجيل المحاسبي لهذه العمليات
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  أعباء مختلفة:  33اإليضاح 
  
 1,6مليون دينار مقابل  0,6رصيدا بمبلغ  2011ديسمبر  31برز هذا البند في ُي

  :)بالدينار  ( ، وتفصيله كالتالي2010مليون دينار في سنة 

  

2010 2011   
  سويفت سترجاع على إرساليات أعباء قابلة لال 980 160 296 160
 استخالصها لم يتّم أجنبيةوراق نقدية أخسائر على  393 385 589 94

 خسائر على تخفيض مبلغ المساهمة في رأس مال بنك تونس الخارجي -                 207 937
 "تاريخ العملة"مصاريف طبع آتاب  -                 536 201
 أعباء مختلفة اخرى 493 39 956 178

 المجموع 866 585 584 572 1
  

  أعباء الموظفين:  34اإليضاح 
  

 46,7مقابل  2011ديسمبر  31مليون دينار في  53,7بلغت أعباء الموظفين 
  :وتفصيلها كما يلي 2010مليون دينار في سنة 

  

2010 2011 
 األجور و ملحقاتها 300 624 21 400 444 20
 األجور 700 823 17 000 766 16

 ساعات إضافّية 100 139 100 148
 تعويضات 300 694 2 800 625 2

 عينّيةامتيازات  900 821 700 752
 ملحقات أجور أخرى 300 145 800 151

 المنح 000 426 11 700 798 10
 منحة الموازنة 000 426 3 400 353 3
 منحة اإلنتاج 000 219 4 000 015 4
 منحة آخر الّسنة 000 738 1 700 676 1
 منحة خاّصة 700 541 1 000 037 1

 منحة اإلحالة على الّتقاعد 300 501 600 716
 اجتماعّية أعباء 000 167 17 600 846 14
 مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 000 000 3 -               

 الّتكوين أعباء 000 150 000 330
 على الّرواتب مماثلةداءات و دفوعات أضرائب و  500 324 400 305

 المجموع 800 691 53 100 725 46
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  األعباء العاّمة لالستغالل : 35اإليضاح 
  

2010 2011 
  ءاتاالشر 794 911 1 927 130 2
 مواد مستهلكة و لوازم: ءات المستهلكة االشر 620 890 1 737 115 2

 شراء معّدات صغيرة  174 21 190 15
 خدمات خارجية 654 035 6 059 403 7

 مناولة عاّمة 820 419 695 674
 صيانة و إصالحات 431 897 2 405 964 2
 منح التأمين 812 988 340 302 1

نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمرآية  644 592 500 920
 المرتبطة بها

 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية  081 058 1 595 017 1
 أعباء أخرى 866 78 524 523

 أعباء مختلفة عادّية  399 854 2 471 994 2
 تنّقل، مهّمات و تعويضات 455 256 260 294
 ، جرائد و آتبنشرّيات  194 502 060 532

 مساهمات و تبّرعات 007 978 1 951 044 2
 أعباء أخرى 743 117 200 123
 داءات و دفوعات مماثلة دون المرّتباتأضرائب و  451 16 200 23

 المجموع 298 818 10 657 551 12
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  تقرير مراقبي الحسابات
  

  السيد رئيس مجلس إدارة
  البنك المركزي التونسي

  
تنفيذا للمهمة التي أوكلت إلينا،  قمنا بفحص موازنة البنك المركزي التونسي و جدول التعهدات خارج 

النتائج للسنة المنتهية في نفس ، كما فحصنا قائمة 2011ديسمبر  31الموازنة كيفما تّم ضبطهما في 

  .التاريخ
  

تم ضبط الحسابات السنوية من قبل مجلس إدارة البنك، و يرجع لنا، استنادا على مراجعتنا، إبداء رأي 
  .حول هذه الحسابات

  

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

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

تتطلب منا أن ، و لمعايير المراجعة المحاسبية المعمول بها، والتي 2006ماي  15المؤرخ في  2006
نمتثل ألخالقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط و تنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة 

  .و مطمئنة حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطإ جوهري
  
المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري لألدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم  إن

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

البنك لغاية تحديد نوعية و مجال االختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و ليس بهـدف إبـداء رأي   
وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسا معقوال نستند عليه في إبـداء  . حول مدى نجاعة هذا النظام

  .رأينا حول القوائم المالية
  

المالية المشار إليها أعاله، صادقة و تعكس صورة مطابقة، في كل  و حسب رأينا، فإن القوائم

و لنتيجة عملياته  2011ديسمبر  31النواحي الجوهرية، للوضعية المالية للبنك المركزي كما هي في 

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية التونسية والدولية . للسنة المنتهية في نفس التاريخ
تم تفسير . اعتبار خصوصيات نشاط البنك المركزي، كما يمكن مقارنتها بقوائم السنة المنقضيةمع 

  .المصاحب لهذه القوائم IIالمبادئ المحاسبية األكثر أهمية ضمن اإليضاح رقم 

  
  2012 فيفري 14 في تونس

  
  

  منصف بوسنوقة الزموري            مراد قالتي
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   2011نتيجة السنة المحاسبية  توزيع
  

  
المؤرخ في  1958لسنة  90من القانون عدد  68عمال بأحكام الفصل 

المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، صـادق   1958سبتمبر  19
، علـى توزيـع   2012فيفري  15مجلس إدارة البنك خالل اجتماعه بتاريخ 

  :)بالدينار  (كما يلي  2011نتيجة السنة المحاسبية 
  
  

   699.295.642                    نتيجة السنة المحاسبية 
  

  271.604    األرباح الُمرّحلة من السنوات السابقة
  

  295.914.573  األرباح للتوزيع                       
  

  1.800.000االحتياطي الخاص                      
  

  مدخرات ألعباء صنع األوراق 
  42.500.000النقدية                         و القطع 

  
  14.573لة                           أرباح مرّح

  
  251.600.000     سط الراجع للدولة               الق
  

  


