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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي                         
 

 2016ديسمبر  13الموازنة المختومة في           

 )بالدينار التونسي(      

 

 

 األصــول اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13
  

  

      
   

   رصـيـد الذهـــب 1 031 502 356 777 066 285

   المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2

   نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح 3  258 931 345 384 124 153

   حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 315 136 76    634 243 349

   مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة 5 435 866 117 13   411 308 250 14

  تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 000 000 490 5 000 000 209 4

   وحةـوق المفتـات السـار عمليـسندات مشتراة في إط 7 910 079 804 024 221 112

   قــدـدوقي النّ ـالمساهمة في صنل ـة مقابـتسبقة للّدول 8 909 906 640 1 046 750 846*

   محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 423 059 36 022 657 35

   األصـول الثـابـتـة 06 534 893 40 337 719 34

   مديـنـون مخـتـلـفـون 00 225 443 35 507 616 34

   للتـسـويـة حـسـابـات انــتـظـار و 01 032 386 71 112 750 83*

      
 

  

   مـجـمـوع األصــول   865 576 017 22 043 363 137 20

 
   

  

 

 

 .لغاية المقارنة ال غير هذه البنودوقعت إعادة معالجة   (*)

 

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2016ديسمبر  13الموازنة المختومة في 
 

 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13
  

  
   الخـصــوم               

   في التداول األوراق والقطع النقدية 07 814 639 198 10 569 352 856 8

194 032 958 331 987 555 
 

   المؤسسات المالية الحسابات الجارية للبنوك و

   حكومةالمركزي لل حسابال 01 492 701 645 257 124 941 1

 لحكومةل الخاصة حساباتال 05 062 572 036 1 134 600 694

 مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية تجاه التزامات 00 000 000 90 000 000 25       
   حقوق السحب الخاّصة مخّصصات 07 555 046 845 324 935 760 

   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 01 087 673 424 1 854 313 893

   التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 09 595 911 022 2 221 232 951 1

   حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 16 147 213 183 193 338 148

   بالعملة األجنبية أخرى التزامات 10  944 387 835 1 637 824 339 2

 قيم قيد االستخالص 11 627 589 95 140 413 77
   فوارق التحويل و إعادة التقييم 17 006 897 480 2 468 524 892 1* 

   دائنون مختلفون 11 142 348 88 434 304 91

   للتسوية انتظار و حسابات 15 491 934 372 091 890 183*

20 049 886 280 21 651 902 517  
 مجموع الخـصـوم

   ألموال الذاتيةا 26   

6 000 000 6 000 000  
   رأس المـال

   االحتياطيات    876 888 137 036 159 116

17 726 94 920  
   أخرى ذاتـيـةأموال 

77 366 -  
   النتائج المؤٌجلة

122 254 128 143 983 796 
 

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية

   نتيجة السنة المحاسبية   552 690 221 075 111 215 

374 744 441 365 674 348 
 

   مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص

20 397 363 043 22 017 576 865 
 

   مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة
       

 .لغاية المقارنة ال غير هذه البنودوقعت إعادة معالجة   (*)

 
 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2016 ديسمبر 13جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13
 

  67  

17 201 194 914 20 063 447 999 
 

  الضمانات الُمسلّمة التعهدات و

16 598 547 308 19 558 483 174 
 

 

  في إطار القروض الخارجية الُمسلّمة تعهدات الضمان
 قروض رقاعية     535 349 384 15 670 679 613 12

 قروض خارجية أخرى   639 133 174 4 536 761 331 3

 سندات ُمسلّمة كضمان   -  102 106 653

602 647 606 504 964 825 
 

 مة مقابل عمليات إعادة التمويلتعهدات مسلّ 

602 647 606 504 964 825 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف
    

 
4 745 731 962 5 799 480 732 

 

  الضمانات الُمستلمة التعهدات و
    

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  852 056 508 482 409 607

 ستالم على عمليات مقايضة الصرفلالمبالغ بالدينار   000 000 507 000 000 606

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  852 056 1 482 409 1

 إعادة التمويلضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات   723 580 290 5 427 113 311 4

 ديون جارية   717 050 707 1 011 111 117 1

 رقاع خزينة قابلة للتنظير   000 929 926 3 000 650 681 2

   
 

 تعهدات أخرى ُمستلمة   157 843 456 984 2

 2 419 440 109 500 
  

 الضمانات الوقتية الُمستلمة

 ستلمةالضمانات النهائية المُ   657 733 016 565
    

 
40 523 510 34 115 901 

 
 أخرىتعهدات 

    
 أوراق نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  901 115 34 510 523 40

    
 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2016ديسمبر  13قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(
 

 اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13
 

  

    
 

   اإليرادات 

   إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية 28 640 565 295  934 056 248

   فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 29 258 160 149    113 062 157

   أخرى لعمليات بالعملة األجنبيةإيرادات  30 560 360 22 007 079 17

   إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 31 675 381 034 695 1*

437 233 589 030 
 

   المؤسسات المالية فوائد على حسابات البنوك و

   إيرادات مختلفة 32 484 455 5 251 059 7

7 742 629  - 
 

   النقديةالقطع  و صنع األوراقاسترداد مّدخرات ألعباء 

  استرداد مّدخرات المخاطر و األعباء  505 354 2 -

505 192 807 475 867 152 
 

   مجموع اإليرادات

   
 

   األعباء

   أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 33 218 088 4 393 844 2

   فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 34 290 335 44 966 151 35

   أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 35 677 517 87 924 604 96

   أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 36 834 327 5 *460 198 17

252 980 306 905 
 

   أعباء مختلفة

   أعباء الموظفين 37 558 873 66 715 854 68

 لالستغاللاألعباء العامة  38 542 573 16 966 780 14
 

29 641 056 16 726 518 
 

   أعباء صنع األوراق والقطع النقدية

8 190 032 7 346 903 
 

   مخّصصات استهالكات األصول الثابتة

3 900 000 4 703 247 
 

   لمّدخرات ونتيجة تصحيح  قيمة سندات المساهمةامخّصصات 

  للمخاطر و األعباء مخّصصات المّدخرات  908 376 680 550 2

279 970 172    254 176 600 
 

   مجموع األعباء

225 222 635 221 690 552 
 

   نتيجة السنة المحاسبية
 

     
 

 .لغاية المقارنة ال غير هذه البنودوقعت إعادة معالجة   (*) 
 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 اإليضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي

 2016ديسمبر  13المختومة في  
 

 

 

 

 

 

I-اإلطار القانوني و المرجع المحاسبي 
 
 

               يتتتتتّم إعتتتتداد القتتتتوائم الماليتتتتة للبنتتتتك المركتتتتزي التونستتتتي وفقتتتتا ألحكتتتتام القتتتتانون 
بضتتبط النظتتام المتعلتتق و   1600أفريتتل  15المتتؤرف فتتي  1600لستتنة   35 عتتدد

، متتع و للنظتتام المحاستتبي التونستتي، متتن جهتتة، األساستتي للبنتتك المركتتزي التونستتي
 مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى. 

 

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :
 الموازنة، -
 جدول التعهدات خارج الموازنة، -
 قائمة النتائج، -
 القوائم المالية. اإليضاحات حولو -

 

جتدوال للتتدفقات النقديتة نظترا   ضمن قوائمه المالّيتةال ينشر البنك المركزي التونسي 
 .نشاط البنك المركزي ىلألهمية المحدودة لهذا الجدول بالنسبة إل

 
 

II-  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 
 
 

 رصيد الذهب(  3
 
 

التتتذهب للبنتتتك المركتتتزي التونستتتي متتتن الستتتبائك و متتتن القطتتتع موجتتتودات  تتكتتتّون
، أصبحت الموجتودات متن الستبائك ُتقتّيُم 1607ديسمبر  70منذ تاريخ  التذكارية. و

ستعر اإلقفتال للجلستة الصتباحية لبورصتة لنتدن عوضتا عتن بسعر الستوق باستتعمال 
 الختالصدينتار للغترام الواحتد متن التذهب  670191175السعر الرسمي الُمحّدد بتـ 

بمقتضتى  عند تخفيض قيمة الدينار  0910أوت  09وهو السعر الُمطّبق منذ تاريخ 
 .  0910أوت  01المؤرف في  0910لسنة  715األمر عدد 

 
و تتّم إعادة تقييم سبائك الذهب بسـعر السوق في آخر يوم عمل من كّل شهر       

تقييم، في جانب الخصوم إعادة الالكامن المترّتب عن ُيسّجُل الفارق اإليجابي  و
بالموازنة، في حساب "فوارق إعادة التقييم"، وال ُيمكن بأّي حال احتسابه ضمن 

 في الجانب المدين للحساب السالف ذكره. الكامننتائج البنك. وُيسّجُل الفارق السلبي 
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ند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب ضمن ع
 عباء.األ

أّمتتا موجتتودات التتذهب متتن القطتتع التذكاريتتة فقتتد تواصتتل تقييمهتتا بالستتعر الرستتمي 
للذهب المذكور أعاله. وستتتّم الحقتا ُمراجعتة طريقتة التقيتيم لهتذه القطتع متع ُمراعتاة 

 صبغتها الخصوصية. 
 
 

 األصول و الخصوم بالعملة األجنبية(  2
 

تتاريخ  األجنبية إلتى التدينار التونستي فتيتحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعملة 
           مثتتل أستتعار الصتترف الوستتطية تُ التتتي مرجعيتتة، الصتترف الاإلقفتتال بتطبيتتق أستتعار 

فتي كيفما يتّم ضتبطها متن قبتل البنتك المركتزي  ) 1/  ]سعر الشراء + سعر البيع[ (
 نفس يوم اإلقفال.

  
 

    الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم في حساب  و تسجُل الخسائر و األرباح
 وال ُتسجل ضمن حسابات النتيجة إاّل الخسائر الكامنة الصافية. " فوارق التحويل ".

 

 احتساب اإليرادات و األعباء(  1
 

اّتفتتتاقي "الدوريتتتة" و "ُمقابلتتتة األعبتتتاء تستتتجُل اإليتتترادات و األعبتتتاء باعتمتتتاد  0.7
بالتالي،  حين ُتقّيُد اإليرادات أثناء السنة الُمحاسبية، فإّنه ُتحّدُد جميتع واإليرادات". و 

األعباء التي ساهمت في تحقيتق هتذه اإليترادات، ويتتمط ربطهتا بهتذه الستنة المحاستبية 
 نفسها.

 

ملتتة ألعبتتاء المترتبتتة عتتن عمليتتات العُ اتحتتّوُل إلتتى التتدينار التونستتي اإليتترادات و 1.7
 ار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.األجنبية بتطبيق أسع

 

 عند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب " فوارق التحويل"، 7.7
 حسب الحالة، كما يلي:

 

إذا كان الرصتيد متدينا، ُيحتّول إلتى حستاب النتيجتة و يتدخل، تبعتا لتذلك، ضتمن  -
 أعباء السنة المالية،

 

الُممّثتل لألربتاح غيتر الجملتي لهتذا الرصتيد، مبلتغ ال يظلُ  إذا كان الرصيد دائنا، -
 .  " فوارق التحويل"الُمحققة، مسجال في حساب 

 

تسّجُل في حسابات النتيجة، كأرباح أو كخسائر صرف  ُمحققة، الفوارق  1.7
الحاصلة بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمليات بالعملة األجنبية وأسعار 

ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للذي  الصرف المرجعية كيفما تمّ 
 ُسّجلت فيه العمليات المعنية.
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 األصول الثابتة(  7
 

تسّجُل األصول الثابتتة، الماديتة و غيتر الماديتة، باعتمتاد قاعتدة "التكلفتة التاريخيتة"، 
 أي بتكلفة اقتنائها أو بالتكلفة الحقيقية المدفوعة إلنجازها بالنسبة للبناءات.

، تخضتتع األصتتول الثابتتتة لالستتتهالك علتتى واألعمتتال الفّنيتتة باستتتثناء األراضتتيو 
أقستتاط ستتنوية متستتاوية ختتالل الفتتترة الُمتوقعتتة الستتتعمالها و ذلتتك بتطبيتتق النستتب 

ات عتتدّ المتعتتارف عليهتتا لكتتل فئتتة منهتتا. و بالنستتبة لتتبعض المعتتدات الخصوصتتية، كمُ 
 على خبرة مستعمليها. الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد

 

ن األصتول الثابتتة الماديتة، أساستا، متن األراضتي والمبتاني والتجهيتزات الفنيتة تتكوّ 
وتتكتون  ات المكتبيتة.عتدّ ات النقتل والمُ عتدّ ات الخزينتة ومُ عتدّ والمعدات المعلوماتيتة ومُ 

 األصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.
 
 : و فيما يلي فترات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل 
 

 سنوات 7 البرمجيات

 سنة 16 البناءات

 سنوات 06و  7ما بين  معدات وأثاث مكاتب

 سنوات 7و  5ما بين  معدات النقل

 سنوات 7 معدات إعالمية

 سنوات 7 معدات الطبع

 سنوات 06و  5ما بين  معدات الخزينة

 سنة 16و  7ما بين  و تجهيز تهيئة

 سنوات 06و  7ما بين  تركيب تجهيزات فنية

 سنوات 06و  7ما بين  معدات و تجهيزات فنية
 

 ملة األجنبيةالسندات بالعُ (  1
 

ملتتة األجنبيتتة، و التتتي تتتدخل فتتي تركيبتتة بنتتد "موجتتودات بالعُ  المحتتّررةتقتتّيُم الستتندات 
 ملة األجنبية"، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية. العُ 
يترتب عن الخسائر الكامنتة الناتجتة عتن عمليتة التقيتيم، تخصتيص متدخرات علتى  و

باستثناء السندات التي كانت النية من وراء حيازتها هي االحتفاظ بها حتتى  السندات،
 رباح الكامنة.في حين ال ُتسّجُل األتاريخ استحقاقها، 

 

 السندات بالدينار(  4
 

بالتتدينار، و المشتتتراة فتتي إطتتار عمليتتات الستتوق المفتوحتتة،  المحتتّررةتقتتّيُم الستتندات 
و يتّم رصد مّدخرات النخفاض قيمة كما هو في تاريخ إقفال الموازنة.  قبسعر السو
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بتين القيمتة الدفتريتة  قالسندات في صورة تسجيل ناقص قيمتة كتامن نتاتج عتن الفتار
 في حين ال تسجل فوائض القيمة الكامنة. ،للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق

 

 المساهمات(  4
 

تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من األسهم المكتتبتة متن قبلته فتي 
ه األساسي، و الُممثلة للحصص الراجعة له في رأس مال نظاممن  36إطار الفصل 

بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كتذلك المؤسستات المقيمتة التتي يكتون 
، علمتتا وأّن هتتي ُمستتّجلة بتكلفتتة اقتنائهتتا غرضتتها إدارة ختتدمات بنكيتتة مشتتتركة. و

 .األسهم الُمسندة مّجانا والتي لم يترّتب عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا
 
 لي و صندوق النقد العربي( العمليات مع صندوق النقد الدو3
 

 العمليات مع صندوق النقد الدولي 8-3
 

  االكتتابات 3-3-3
 

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات 
التي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق 

للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة  النقد الدولي، بواسطة تسبقة
ُتسّجل مبالغ هذه االكتتابات  األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالدينار التونسي.

كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار 
 للمبالغ المحّررة بحقوق السحب الخاّصة.

 
وفي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب 

لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى  1الدائن للحساب رقم 

إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء 
ق السحب الخاّصة كيفما يضبطه الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقو

أفريل من كّل سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع  03صندوق النقد الدولي في 

لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع  1الرصيد الدائن للحساب رقم 

مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء 
ب الخاّصة. أّما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة حقوق السح

 لما سبق.
 

أّما حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية، فإّنها تظهر كذلك في بند األصول 
تحت تسمية "مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة الحتسابها 

ُذكر آنفا. والغاية من وراء ذلك، هو إبراز بند  ضمن بند " التسبقة للدولة" كيفما
"مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" كإحدى مكّونات االحتياطيات الدولية. 
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و لهذا الغرض، تّم وضع "حساب مقابل"، ُمسّجل به نفس المبلغ، في جانب 
 الخصوم لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامية.

 

"مركز االحتياطي" لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق  تّتّم سنويا إعادة تقييم
السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب 

 و يسجل .أفريل من كّل سنة 03الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 

ب حسافي خصوم موازنة البنك ب هذه العملية عن المترتب الكامن فائض القيمة

 05قانون عدد لل 87الفصل  من 5ألحكام الفقرة  وذلك طبقا تقييمالإعادة فوارق 

علق بضبط النظام األساسي للبنك و المت 6312أفريل  65مؤرف في ال 6312لسنة 

سي. و قد كان ُيسّجُل فائض القيمة، في السنوات السابقة لسنة المركزي التون

 و قبل صدور القانون اآلنف ذكره، ضمن نتيجة السنة المحاسبية.  6312

 
 تسهيالت القروض  3-3-2
 

تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك 
و في حسابات خارج الموازنة حسب ما المركزي التونسي في حسابات الموازنة أ

إذا كانت هذه التسهيالت مسندة للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة 
 التونسية لدعم ميزانية الدولة.

 

 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي 
 

تسّجل االلتزامات المترتبة عن هذه التسهيالت في جانب الخصوم لموازنة البنك 

لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابل لها بالدينار  1المركزي وذلك في الحساب رقم 

التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه 

 من كّل سنة.أفريل  03صندوق النقد الدولي في تاريخ 

تتّم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت حسب تعليمات صندوق 
النقد الدولي وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاّصة المذكور 

 أعاله.
فوارق  حسابنفس  فيعملية هذه الالمترتب عن الكامن ُيسّجُل فائض القيمة  و

مركز  إعادة تقييم الناتج عنالقيمة الكامن  فائض يتضمنلذي ا تقييمالإعادة 

  .االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية 
 

تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيالت خارج الموازنة في حساب السندات 
عر صرف لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال س

 03حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 

 أفريل من كل سنة.
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سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت حسب تعليمات  تتمّ  و
صندوق النقد الدولي وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاّصة 

نتيجة الموازنة و ال على على ال المذكور أعاله. وال تؤثُر عملية إعادة التقييم هذه 
  االستغالل للبنك المركزي.

 

لمحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع التسجيل ا 3-3-1
 صندوق النقد الدولي

 

باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كّل الفوائد 
والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد الدولي 

أو كإيرادات وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل تسّجل حسب الحالة كأعباء 

 1788لسنة  81للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 

المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي التونسي مع  1788ديسمبر  8المؤرف في 

 صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
 

 مع صندوق النقد العربي العمليات 3-2
 

 االكتتابات  3-2-3
 

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات 
التي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق 

ر بالعملة النقد العربي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّ 
ُتسّجل مبالغ هذه االكتتابات  األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالدينار التونسي.

كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار 
 .*للمبالغ المحّررة بالدينار العربي الحسابي

 

وفي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب 
الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي 
التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار 

الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء 

ديسمبر من كّل  01حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 

 سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، 
 في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وذلك في

 الخاّصة. أّما في حالة ارتفاع قيمة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحبحالة 
     الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.

 

     
 حقوق سحب خاصةوحدات  0دينار عربي حسابي =  1* 
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في إطار للدولة لتسبقة القيمة الحقيقية ل لغاية إبرازو ، 1600داية من سنة و ب
كما هو منصوص عليه في أحكام  العربي  صندوق النقدرأس مال المساهمة في 

حّصة المساهمة  اآلنف ذكره، فإّن  0977لسنة  70القانون عدد من  1الفصل 
السحب  وقسعر حق حسب إعادة تقييمإلى عملية  بالعملة األجنبية خضعت المكتتبة 

ر ديسمبر. في آخر شه إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي ةالخاص
 تسجيل وويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، 

، في جانب الخصوم، وذلك في "تقييمالإعادة "فوارق  حساب كامن فيفائض قيمة 
في حالة ارتفاع قيمة  حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أّما

 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.
 

 تسهيالت القروض  3-2-2
 

تسّجل تسهيالت القروض التي ُيبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد 
 العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

 

للحكومة التونسية، فإّنه ال تسّجل منها في دفاتر أّما تسهيالت القروض المسندة 
البنك سوى التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات ودفوعات الفوائد والعموالت 
وخالص االستحقاقات بعنوان األصل على هذه التسهيالت، وال ُيسّجل البنك 
 المركزي التونسي في حساباته أّي تعهد بعنوان التسهيالت المذكورة، ال في

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.
 

التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق  3-2-1
 النقد العربي

 

باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كّل الفوائد 
ربي تسّجل كأعباء  والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد الع

وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا 

المتعلق بضبط  1788ديسمبر  8المؤرف في  1788لسنة  81ألحكام القانون عدد 

عالقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي  من جهة وصندوق النقد 
 العربي من جهة أخرى .

 

لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء  ةالخارجي لقروضلتسجيل المحاسبي لا9) 
 المقبولين التونسيين

 

 : ُتسّجُل في حسابات خارج الموازنة
 

القروض الرقاعية الُمصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة  -
 التونسية في األسواق المالية الخارجية،

 

القروض الخارجية للدولة الُمبرمة في إطار التعاون االقتصادي الثنائي والتي  -
ُيديرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة األجنبية 
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) بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية( يتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كّل 
 ض،والقر هاالستحقاقات المتعلقة بهذ

 

أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والُمخّصصة لدعم ميزانية  -
 الدولة،

 

القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والُمحالة إلى  -
 الوسطاء المقبولين التونسيين.

 

وتعتبُر االلتزامات المترتبة عن القروض المذكورة أعاله تعّهدات توقيع وذلك 
دئ المحاسبي "أفضلية الجوهر على الشكل"، علما وأّن االلتزامات تطبيقا للمب

المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض يقابلها التزام مماثل من قبل 
الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل االستحقاقات على القروض المعنية وكذلك كل 

 األعباء المالية المترتبة عنها.
 

  يالتداول النقد 10)
 

 قإلصدار األورايتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة االمتياز الحصري 

 .والقطع النقدية داخل البالد التونسية

بخصوم موازنة البنك في التداول و المسجل  األوراق والقطع النقديةيمثل رصيد 
التي وقع إصدارها و رصيد  األوراق والقطع النقديةالفارق بين رصيد  المركزي

سواء في مقره  المركزي البنكالموجودة في خزائن  األوراق والقطع النقدية
 الرئيسي أو في الفروع.

 

  الجباية )33
 

خضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ي

 وو ه ه األساسي مانظل 86ألحكام الفصل  طبقا العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 الشركات. على من الضريبة ىمعفتبعا لذلك 

 

  األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات 12)
 

 ملم يتّم تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات و تاريخ إعداد القوائ
 المالية.

 

  التعديالت المحاسبية13)  
 

ونتيجة لذلك تّمت إعادة  ،1600وقع إدراج بعض التغييرات المحاسبية خالل سنة 
وذلك لغاية المقارنة، مع تقديم  ،1605معالجة القوائم المالية المتعلقة بسنة 

 .تفسيرات إضافية ضمن اإليضاحات المتعلقة بالبنود التي شملتها التعديالت
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III اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 
 

  : رصيد الذهب 3اإليضاح 
 

      متتتن التتتذهب و قتتتد بلغتتتت البنتتتك المركتتتزي التونستتتي يتضتتتّمن هتتتذا البنتتتد موجتتتودات 
 تفصيلها كالتالي: ، 2016ديسمبر  70 تاريخ أطنان من الذهب الخالص في 0,1

 

2015 2016  

  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب   276 784 6 031 502 356 842 780 6 441 444 231

  سبـــائك  292 132 4 647 778 354 806 129 4 665 171 287

 في خزائن البنك *     418 730 2 467 420 234 366 731 2 151 750 017

 لدى بنك انقلترا ةمودع *     - - 440 398 1 017 017 90

 وّظفة* م       874 401 1 180 358 120 - -

 تذكاريةقطع   984 651 2 384 723 1 036 651 2 768 722 1
 

ديسمبر باستعمال  70تقّيم الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في تاريخ  و
مليون  7679 بمبلغ  الزيادة تعكسو  .سعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن

  : منكل  المتزامن الرتفاع تأثيرال الذهب موجوداتفي المّسجلة  دينار
 

  دوالر أمريكي في  1.159,10الذي بلغ  ة من الذهب الخالصيوقاألسعر
دوالر أمريكي للغرام من الذهب  37,27أو ) 1600ديسمبر  موفّى

 أو)  1605 ديسمبر موفّىدوالر أمريكي في  1.062,25 مقابل( الخالص
  ،(دوالر أمريكي للغرام من الذهب الخالص 15,71

  ي موفّىف  2,3036إزاء الدينار الذي بلغ  مريكياألدوالر وسعر صرف ال 
 .1605ديسمبر  موّفىفي  2,01285 ، مقابل 1600ديسمبر 

 
ونظرا لخصوصيتها، فإّن القطع التذكارية من الذهب لم تتّم إعادة تقييمها بسعر 

دينار للغرام الواحد من  670191175السوق وتواصل تقييمها بالسعر الرسمي : 
 .الذهب الخالص

 

بما في  ،الديناميكي في احتياطي الصرفوتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار التصرف 
 ،خضع مخزون الذهب المودع لدى بنك انقلترا ،ذلك الموجودات من سبائك الذهب

إلى عمليات توظيف لدى بنوك دولية مّما مّكن البنك المركزي  ،2016في سنة 
 70في  ألف دينار  322التونسي من تحصيل إيرادات بهذا العنوان بلغت قيمتها 

 .2015ديسمبر 70ألف دينار في  257مقابل  ،2016ديسمبر 
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 : المساهمة في المؤسسات الدولية 2اإليضاح 
 

ملتة متا تتولى البنتك المركتزي التونستي دفعته المبلغ المسجل ضمن هذا البنتد، جُ  مثلُ يُ 
لفائتتتدة عتتتدد متتتن المؤسستتتات الماليتتتة الدوليتتتة بعنتتتوان الحصتتتص المكتتبتتتة متتتن قبتتتل 

مالت األجنبيتتة فتتي رأس متتال هتتذه المؤسستتات، أو بتتالعُ  الجمهوريتتة التونستتية بالتتذهب
وذلك بمقتضى نصوص قانونية رّخصت للبنك المركزي تسجيل العمليتات المتذكورة 

. 0909و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هتذا اإلطتار إلتى ستنة  ضمن أصوله.
ملتة وقد أخذت الدولة على عاتقها، فيما بعتد، كتل عمليتات االكتتتاب ستواء كانتت بالعُ 

 و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية : مالت األجنبية.المحلية أو بالعُ 
 )بالدينار(

 2434* 2431* 

 2 793 371 2 793 371 المساهمة في المؤسسات الدولية

   
 408 215 408 215 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

 202 87 202 87 الجمعية الدولية للتنمية

 808 76 808 76 الدوليةالشركة المالية 

 375 992 1 375 992 1 البنك اإلفريقي للتنمية

   
 ، بأسعار الصرف التاريخية.بالذهب أو بالعمالت األجنبية المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة*
 

تسوية مبلتغ هتذا البنتد متن ختالل تستديد الدولتة  وتجدر اإلشارة إلى أّنه من المطروح
التونستتية للمبتتالغ التتتي ستتبق دفعهتتا فتتي هتتذا اإلطتتار متتن قبتتل البنتتك، باعتبتتار أّن هتتذا 
األخير ليستت لته صتفة مستاهم فتي رأس متال المؤسستات المتذكورة. و ال تتزال هتذه 

 المسألة قيد الّدرس. 
 

 الدولي: مركز االحتياطي لدى صندوق النقد  1اإليضاح 
 

)مليتتون دينتتار  345,9 (المبلتتغ المستتجل فتتي هتتذا البتتاب  مثتتلُ يُ 
3

، المقابتتل بالتتدينار 
 )مليون وحدة من حقوق الستحب الخاصتة 121,2 ( للجزء المكتتب بالعملة األجنبية

من حّصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي. و هو يساوي الفتارق بتين مبلتغ 
مليتون وحتدة متن 545,2  (الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور 

 0رقتتتم    و موجتتتودات الصتتتندوق بالتتتدينار فتتتي حستتتابه )حقتتتوق الستتتحب الخاّصتتتة 
الُمتأتية متن استتعمال قترض  ، باستثناء الموجوداتالمفتوح في دفاتر البنك المركزي

 .صندوق النقد الّدولي
 

و يتتتدخل مركتتتز االحتيتتتاطي لتتتدى صتتتندوق النقتتتد التتتدولي ضتتتمن العناصتتتر الُمكّونتتتة 
 .ملة األجنبيةلالحتياطيات الدولية على غرار موجودات العُ 

 

 
 
وحدة متن حقتوق الستحب الخاصتة، حستب تستعيرة صتندوق النقتد التدولي المعتمتدة منتذ  0,350289د.ت= 0-

 .2016أفريل  76تاريخ 
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 كما يلي:   نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االحفّصل ي
 

2015 2016  

 بالدينار
حـقوق الّسـحـب ب

 الخـاّصة
 بالدينار

حـقوق الّسـحـب ب
 الخـاّصة

 

124 384 153 462 013 56 931 258 345 175 915 121 
نـدوق ـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح

 النقـد الّدولـي

      

 نـدوق النقـد الّدولـيـصالحصة في  000 200 545 120 429 556 1 000 500 286  973 984 776

(891 855 145) (328 837 987) (1 422 037 478)  (498 124 085) 
 0للحساب رقم  إلجماليالرصيد ا

 نـدوق النقـد الّدولـيـصل

   267 994 556 98 800 000 211 539 616 74 100 000 
في  نـدوق النقـد الّدولـيـصض وقر

 0الحساب رقم 
  

مليون وحدة  56,5وقد ارتفع مبلغ مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي من 
سحب حقوق مليون وحدة  121,2إلى  5132ديسمبر  13سحب خاصة في حقوق 

خالل شهر  حّصة تونستبعا الرتفاع و ذلك  5132ديسمبر  موّفىخاصة في 
صندوق النقد ل في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص  1600فيفري 
 .الدولي

 

 2,85479 إزاء الدينار إلى  سعر حقوق السحب الخاصة ارتفع ،خرآجانب  وفي
 .1605 أفريل 76في  2,71199 مقابل 1600أفريل  76في 

 
 

 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:  7اإليضاح 
 

 يجمع هذا الباب :
 

الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح  -
 ما قدره 2016ديسمبر  موفّىفي دفاتر صندوق النقد الدولي و الذي بلغ في 

، في نفس مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 22,2
دينار مليون 68,8التاريخ، 

3
. 

 
مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق  -

النقد الدولي و الخاص بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة 
وحدة من  1.700.065و تبلغ هذه المساهمة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية. 

 .ماليين دينار 7,3حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 
 
 
 
 
 .2016ديسمبر  30د.ت في  3,097953 = وحدة من حقوق السحب الخاصة 0-0
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 )بالدينار( 

2431 2434  

 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة   315 136 76 634 243 349

 موجودات حقوق السحب الخاّصة      174 820 68 701 655 342

 توظيفات حقوق السحب الخاّصة       141 316 7 933 587 6

 
، حيتث موجودات حقتوق الستحب الخاّصتةالتقلص المحسوس لأعاله الجدول  و يبرزُ 

مليون دينار في ستنة  68,8 إلى  5132في سنة  مليون دينار 1,5,3تراجعت من 
 مليون دينار.  273,9أي بانخفاض قدره ، 5132

 
 

حقتتوق الستتحب الخاصتتة فتتي حستتاب البنتتك المركتتزي و ُتفّصتتُل العمليتتات المستتجلة ب
 : كما يلي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي

 
 (وحدة حقوق سحب خاصة) 

2431 2434  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة   725 214 22 274 833 122

 الرصيد األولي  274 833 122 090 397 191

 صندوق النقد العربي( قروضألصل الدين  )تسديدات  (122 602 38) (250 410 57)

 العربي( و الدولي ) قروض صندوقي النقد تسديدات الفوائد (066 347 14) (985 218 9)

 المكافآت المقبوضة 922 434 964 623

 العموالت المدفوعة (283 429 3) (545 558 2)

 صندوق النقد الدوليتونس في رأس مال  الزيادة في حّصة (000 675 64) -

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة شراء 000 000 20 -
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 موجودات العملة األجنبية:  1اإليضاح 
 

 تتوّزع موجودات الُعملة األجنبية كما يلي:  
 )بالدينار(   

2431 2434  

 الُعملة األجنبيةموجودات     435 866 117 13 411 308 250 14

 األوراق النقدية األجنبيةموجودات  364 819 108 384 339 94

 الموجودات تحت الطلب 190 084 132  654 505 678 1

 الصكوك بالعملة األجنبية 502 133 610 150

 الموجودات ألجل 179 393 395 4 805 979 965 3

 السندات 643 027 945 7 648 772 089 8

016 012 256 سّلمة كضمان -   منها سندات م 

 )مّدخراتال( (259 070 1) (243 029 1)

 األموال بالعملة األجنبية المعهود ة للتصرف بالوكالة 439 813 474 527 224 410

 )المّدخرات ( (825 783 1) (506 436 1)

ملة األجنبية مدينة لغير مقيمين 202 449 64 532 801 13  حسابات بالع 
 

 : تركيبة الموجودات في موّفى السنة
  

 بالدينار*
 

 موجودات األوراق النقدية األجنبية : 
 

 تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب العمالت األجنبية كما يلي :
 
 

2015 2016  
  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 األوراق النقدية األجنبيةموجودات   108 364 819  94 384 339

 األورو  520 910 11 438 879 28 865 063 16 258 329 35

 الدوالر األمريكي  226 759 10  953 784 24 860 970 5 446 018 12

 سعودياللاير ال 892 370 33 400 495 20 827 284 26 604 097 14

 الفرنك السويسري  910 806 4 761 863 10 800 460 5 438 097 11

 أخرى عمالت  812 795 23  638 796 21

  دوالر أمريكي أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 
% 

الحصة  *بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

 بالماليين

0,4 60 2,4 20 661 10,9 519 49,3 3 190 37,0 2 619 13-32-2015 

1,3 100 2,2 14 390 11,3 526 47,1 2 550 38,1  2 171 13-32-2016 

 التغيرات )بالماليين( (448) (640) 7 (271 6) 40
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  محفظة السندات : 
 

  : التوزيع حسب فئة السندات  -
 

 : وتفصيلها كالتالي ديندات التتكون محفظة السندات من رقاع الخزينة و سن
 

            )بماليتين التدنانير(          

                                                                                                                  
 

 التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات : -
 )بماليين الدنانير(                                                                                    

 
                  :التوزيع حسب جهة اإلصدار   -

 بماليين الدنانير()                                                                                    

 
 
 
 
 
 

  2016 2015 التغيّرات             
 رقاع الخزينة 041 1 091 843

 سندات الدين 904 6 892 7 (988)

 المجموع 945 7 090 8 (145)

  1036 1035         التغيّرات

 أقل من أو يساوي سنة   488 4 644 2 844 1

 

موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة

 

 

 

 

 

  سنوات   5أكثر من سنة و أقل أو يساوي    210 3 209 5 (999 1)

 سنوات 5أكثر من    247 237 10

 المجموع   945 7 090 8 (145)

  1032 1035       التغيّرات
  وكاالت إقليمية 554 730 (176)

 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 
 
 
 
 

(316) 824 508 

 
 سلطات إقليمية

 سيادية 549 2 463 1 086 1
 وكاالت سيادية 934 356 1 (422)

 بنوك فوق القومّية 275 1 219 1  56
  أخرى 125 2 498 2 (373)
 المجموع 945 7 090 8 (145)
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 )بماليين الدنانير(                           (لبلومبارغ المركب )التصنيف  : التوزيع حسب مخاطر االئتمان  

 

 : * الــــودائـــــع
 

  : التوزيع حسب الطرف المقابل  -
 )بماليين الدنانير(                                                                                          

 

  : التوزيع حسب الموقع الجغرافي  -
 )بماليين الدنانير(                                                             

 

 
 

                     قليميةإ وكاالت قليميةت إسلطا سيادية وكاالت سيادية   فوق القومية بنوك أخرى المجموع

     

 

 

 خزينةالرقاع   

 1 041 - - - 1 041 - - F2   ترقيم ألجل(

 قصير(
 سندات التوظيف       

234 - 7 - 227 - - AAA 

3 - - - 3 - - BB- 

 سندات االستثمار       

237 - - - 237 - - A 

 1 852 463 - 677 489 223 - AA 

404 - - - 215 189 - AA- 

1 079 726 - - 27 68 258 AA
+

 

2 867  936 1 268 257 82 28 296 AAA 

80 - - - 11 - - BB- 

148 - - - 041 - - BBB+ 

 المجموع 554 508 549 2 934 275 1 125 2 945 7

1025 1026  
 تجاريـة  بنوك 835 3 671 2

 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 
 
 
 
 

 بنوك فوق القومـيـة 548 285 1
 بنــوك مــــــــركـــــــــزيــــــة 12 10

 المجموع 395 4 966 3

1025 1026  
 أوروبا 156 2 376 1

 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 
 
 
 
 

 اليابان  470 411
 بلدان عربية 045 1 887 1

 
 
 
 

33---------------------------------
------------------------+-*---**- 

 الواليات المتحدة األمريكية 12 193
 بلدان أخرى 712 99

 المجموع 395 4 966 3
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 بماليين الدنانير()                                   :          حسب مخاطر االئتمان البنكية توزيع الودائع -

 

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية : 4اإليضاح 
 

البنك المركزي في السوق النقدية لضّخ السيولة  ُيسّجُل تحت هذا البند قائم تدّخل
في شكل  2016ديسمبر موفّى ن دينار في وملي 5.490للبنوك. وقد بلغ هذا القائم 

أيام يحّل أجل استحقاقه في تاريخ  3ضّخ للسيولة عن طريق طلب عروض لمدة 
 ،5132ديسمبر  13مليون دينار في  4.209بــ  مقابل قائم، 2017جانفي  02
مما يعكس ارتفاع حاجة الجهاز المصرفي  ،مليون دينار  1.281بزيادة بــأي 

 للسيولة.
 

تّم ضمانه  5132وتجدر اإلشارة إلى أّن جزءا من قائم التدخل في موفّى ديسمبر 
مليون دينار. وقد تسلّم البنك المركزي التونسي  513من قبل الدولة في حدود مبلغ 

 . 5133 جانفي 31هذا الضمان في تاريخ 
 )بالدينار(                                                                          

 

بهدف مجابهة احتياجات البنوك من  إلى أنه ،و تجدر اإلشارة في هذا السياق
مقايضة ة عملي 31، 5132أنجز البنك المركزي التونسي، خالل سنة السيولة،  

في مليون دينار   1.814مليون دينار مقابل 6.572 قام بواسطتها بضخ  ،صرف
مليون  52مع تحصيل إيرادات، بعنوان الفوارق اإليجابية، بمبلغ  ،*5132سنة 

 .*5132في سنة  ماليين  دينار 5,8دينار مقابل 
 

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة:  4اإليضاح 
 

بصفة باتة في إطار عمليات السوق  يتكّون هذا البند من محفظة السندات المشتراة
 ارتفاعاالمفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة للتنظير. وقد شهد هذا البند 

مليون دينار في سنة  112,2حيث انتقل من ، مليون دينار691,9 بــ محسوسا 
عمليات  مرّده بالخصوص إلى ،5132مليون دينار في سنة  804,1إلى  5132

 5132 التي تّمت في الفترة ما بين شهر جوان و شهر ديسمبررقاع الخزينة  شراء
 .بغرض تلبية حاجيات الجهاز المصرفي من السيولة

 
 شهر ماي. إالّ انطالقا منصرف العمليات مقايضة لم تبدأ   ،1605في سنة * 

NR A3 A2 A1 Aa3 Aa2  أو ما يماثلها Aaa  
 الودائع البنكية 897 531 205 1 882 27 781 72

 
موجودات و  

توظيفات حقوق 
 السحب الخاّصة

 
 
 
 
 

2431 2434  

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  000 000 490 5 000 000 209 4
 

  أيام 7لمدة ضّخ للسيولة عن طريق طلبات العروض       000 000 490 5 000 000 209 4
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خروج رقاع خزينة من  5132وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا البند شهد خالل سنة 
مليون  13فظة بسبب حلول أجل استحقاقها خالل شهر مارس بمبلغ قيمته المح

 دينار.
 

             رقاع الخزينة القابلة للتنظير،، تتكّون محفظة  5132ديسمبر  موفّىو في 
 : في إطار عمليات السوق المفتوحة،  من الخطوط التالية و المشتراة بصفة باتة

     
  )بالدينار  (                                                                                                             

2431 2434  
 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 910 079 804 024 221 112

 الشراء رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة 358 097 804 547 240 112

 (1600مارس    5,25 %  (  قاع خزينة قابلة للتنظيرر - 244 004 97

 (2017جويلية   6,75 %  (  قاع خزينة قابلة للتنظيرر 913 755 186 303 236 15

 (1601جانفي    3, 5 %  (  رقاع خزينة قابلة للتنظير 784 799 103 -

  (1201أكتوبر     5,5 %  (  رقاع خزينة قابلة للتنظير 190 028 170 -

 ( 2019مارس 5,5 %  (    رقاع خزينة قابلة للتنظير 086 720 80 -

 (2020 فيفري    5,5 %  (  رقاع خزينة قابلة للتنظير 756 157 176 -

 (2020كتوبر أ    5,5 %  (  رقاع خزينة قابلة للتنظير 629 635 86 -

 )المّدخرات  (   (448 17) (523 19)

 
 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:  3اإليضاح 

 

ُيسّجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان 
مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، 

، 0977ديسمبر  7لمؤرف في ا 0977لسنة  70و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 
 هاتين المؤسستين الماليتين.مع الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي 

 

: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا  صندوق النقد الدولي -
مليون  424مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها  545,2الصندوق 

مليون مكتتبة  121,2 للصندوق و 0مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم 
مليون  258,7  ارتفاعا بمبلغ ،وقد سجلت حصة تونس بعمالت قابلة للتحويل.

في إطار المراجعة العامة الرابعة  ة و ذلكوحدة من حقوق السحب الخاص
 .عشرة للحصص

 

تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا  : صندوق النقد العربي -
 : مليون دينار عربي حسابي، منها 09,175الصندوق 
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 7  ماليين مكتتبة بعمالت  079 (ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا
مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب  670و  للتحويل قابلة 

 ،)المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي  الصندوق

 5715  ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية
، القاضي بتحرير 1665لسنة  7في إطار تطبيق  قرار مجلس المحافظين رقم 

   القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام 
ص جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس و توزيع حص
 ،مال الصندوق

 07115  ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتاب في رفع
لسنة  7رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 

. ونصف المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق التحويل من رصيد 1607
ياطي العام والنصف اآلخر ُيحّرر نقدا على مّدة خمس سنوات بداية من االحت

أقساط تباعا في كل من  7وقد تم في هذا اإلطار تحرير . 1601غّرة أفريل 
حسابي دينار عربي  642.500بمبلغ  1600و  1605و  1601سنوات 

أي ما  ،دينار عربي حسابي 1.927.500أي بمبلغ جملي قدره  ،للقسط الواحد
 وحدة حقوق سحب خاصة. 5.782.500يعادل 

 
و تجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق 

 السحب الخاصة.
 

           مال هذين الصندوقين و المنزلةالمكتتبة بالدينار في رأس  صتخضع الحصو 
    إعادة تقييم سنوي حسبحسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى  في

 إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي. ةالسحب الخاص وقسعر حق
 

خضع قسط التسبقة  ،1600إلى أنه بداية من سنة  ،وتجدر اإلشارة في هذا الصدد
للدولة المتعلق بالحصة المكتتبة بالعملة األجنبية في رأس مال صندوق النقد العربي 

على غرار القسط المكتتب بالدينار التونسي بهدف أن يكون  تقييم إعادةإلى عملية 
المساهمة بالدينار لمبلغ  مقابلبهذا العنوان، دائما مساويا لل ،للدولةالتسبقة مبلغ 

. و أسفرت عملية إعادة التقييم هذه عن فائض قيمة كامن حسابيالعربي الدينار بال
ضمن  جانب الخصوم لموازنة البنك، في وقع تسجيله  ،مليون دينار 54,4بمبلغ 

 .عادة التقييمإفوارق حساب 
 

المتعلقة بالبنود المعنية وذلك لغاية  1605وقد تمت إعادة معالجة معطيات سنة 
 المقارنة.

للدولة مقابل  مليون دينار المتعلق بالبند "تسبقة 801,6فإّن مبلغ  ،لتاليابو
ليصبح قد تّم  تعديله ، 1605المساهمة في صندوقي النقد"، في القوائم المالية لسنة 

 مليون دينار. 846,8
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 محفظة المساهمات  : 9اإليضاح 
 

رة متن مستاهمات البنتك المركتزي حرّ يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المُ 
 التونسي في رأس مال المؤسسات التالية:

 

 

إلى انخفاض نسبة مساهمة البنك المركزي  ،اإلشارة، في هذا الصدد وتجدر
في سنة  % 13,2راجعت من التي ت بنك تونس الخارجيمال التونسي في رأس 

. كما انخفضت نسبة مساهمة البنك المركزي    1600في سنة  % 9,7إلى  1605
 5,4 %راجعت من  و التي ت البنك اإلفريقي لالستيراد و التصديرفي رأس مال 

و ذلك نظرا لعدم اكتتاب البنك  1600في سنة  % 2,7إلى  1605في سنة 
 المركزي التونسي في عمليات الزيادة في رأس مال هاتين المؤسستين.

 

قام هذا األخير بتقليص رأس   ،بنك تونس الخارجيوفيما يتعلق بـ ،آخر وفي جانب
عن طريق إلغاء األسهم بسبب الخسائر. و كانت عملية التقليص هذه متبوعة  ماله

ماليين أورو، و التي لم يشارك فيها البنك  5بعملية زيادة في رأس المال بمبلغ 
ماليين دينار تّمت  10,7مما انجّر عنه خسارة للبنك المركزي بــ ،المركزي

 دينار. ماليين 0تغطيتها جزئيا باسترداد مدخرات بـقيمة 
 

 : 2016 ديسمبر 76* حسب أسعار الصرف السائدة في 
 د.ت 2,4247  أورو=  0 
د.ت 2,3036 دوالر أمريكي= 0 

 المؤسسة
31-32-2434 

 الرصيد بالعملة
13-32-2431 

 الرصيد بالعملة

13-32-2434* 
 بالدينار

13-32-2431 
 بالدينار

نسبة 
 المساهمة

% 

 9,712 140 643 14 566 809 4  أورو090,98 658 6  أورو571,50 983 1   بنك تونس الخارجي   

 المدخرات النخفاض (   
  )قيمة السندات   

  (2 420 000) (8 420 000)  

 0,007 722 11 923 12 أورو  330 5 أورو  330 5 شركة "سويفت"    

      
  البنك اإلفريقي    

 لالستيراد و التصدير    
 2,65 16 011 566 000 036 23 دوالر أمريكي 000 000 10   دوالر أمريكي 000 000 10  

      
 البنك المغاربي    
 لالستثمار و التجارة    
 الخارجية    

 6,667 125 032 5 000 759 5 دوالر أمريكي 000 500 2 دوالر أمريكي  000 500 2

      
 برنامج تمويل التجارة    

 البينية العربية    
 0,272 535 156 4 934 756 4 دوالر أمريكي 000 065 2  دوالر أمريكي  000 065 2

      
  المصرفية الشركة    

 المشتركة للمقاصة    
 اإللكترونية    

 3  000 105 000 105 دينار تونسي  000 105 دينار تونسي  000 105

     
  022 657 35 423 059 36  المجموع   
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  األصول الثابتة: 34اإليضاح   
 

        :) بالدينار( 1600ديسمبر  موفّىالجدول الموالي تفاصيل مكونات األصول الثابتة كما هي في  يبرز
 

القيمة 
المحاسبّية 

 الّصافية
13/32/2016 

 القيمة الخام  االستهالكات 
    

13/32/2016 
 خروج
2016 

 
 مخّصصات

2434 
13/32/2015 13/32/2016 

 خروج
2016 

 دخول
2434 

 
 13/32/2431  

  
  الـــــبنــــــــــود 

 البرمجيات 734 494 5  467 229 - 201 724 5 829 379 5 363 141 - 192 521 5 009 203

 أصول ثابتة غير مادية أخرى  318 44  - - 318 44 - - - - 318 44

 تسبقات على شراء برمجّيات 771 17  734 306 586 87 919 236 - - - - 919 236

 األصول الثابتة غير المادية 823 556 5  201 536 586 87 438 005 6 829 379 5 363 141 - 192 521 5 246 484

 األراضي 518 033 4  - - 518 033 4 - - - - 518 033 4

 البناءات 148 078 55  - - 148 078 55 033 496 45 665 459 1 - 698 955 46 450 122 8

 و أثاث مكاتب معّدات 180 920  581 67 - 761 987 470 657 890 94 - 360 752 401 235

 معّدات النقل 726 251 3  840 487 900 332 666 406 3 766 988 2 406 189 900 332 271 845 2 395 561

 معّدات إعالمية 161 142 8  386 466 103 21 444 587 8 735 903 6 504 865 103 21 271 748 7 309 839

 معّدات الطبع 450 112  - - 450 112 986 101 746 3 - 732 105 718 6

 معّدات الخزينة 177 336 19  561 412 - 738 748 19 633 715 9 296 508 3 - 929 223 13 809 524 6

 تهيئة و تجهيز 255 569 2  042 279 - 297 848 2 168 772 1 975 221 - 143 994 1 154 854

 فّنيةركيب تجهيزات ت 884 835 8  917 498 - 801 334 9 698 935 4 870 829 -  568 765 5 233 569 3

 معّدات و تجهيزات فّنية  723 583  161 120 - 884 703 910 443 834 34 - 744 478 140 225

 أعمال فنية و قطع عتيقة  766 654  - - 766 654 - - - - 766 654

 في طور اإلنشاءأصول ثابتة ماّدية  754 039 4  613 157 11 972 414 395 782 14 - - - - 695 216 04

 األصول الثابتة الماّدية 742 557 107  101 490 13 975 768 868 278 120 399 015 73 186 208 7 003 354  580 869 79 288 409 40

 المجموع 565 114 113  302 026 14 561 856 306 284 126 228 395 78 549 349 7 003 354 772 390 85 534 893 40
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 مدينون مختلفون:  31اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والُممّولة من 
 لألعوان الممنوحة المختلفة  التسبقات   كذلك و احتياطي الصندوق االجتماعي

 (.2015مليون دينار في سنة  33,7مليون دينار مقابل    34,5)
 

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية :  12 اإليضاح
 

األعباء للتوزيع المتعلّقة ببرنامج  اإليرادات الُمستحقة وباألساس يتضّمن هذا البند 
 . و نظرا1601و 1607صنع األوراق والقطع النقدية الذي امتّد إنجازه على سنتي 

للطابع االستثنائي لهذا البرنامج، فإّنه تقّرر اعتماد توزيع األعباء المتعلّقة به على 
و تم تسجيل آخر استيعاب بعنوان  .باستعمال طريقة االستهالك القار ثالث سنوات،

 مليون دينار.16,7 قدره  بمبلغ 1600هذه األعباء في سنة 
 

 كاآلتي:و تفصيل هذا البند 
  )بالدينار  ( 

2435 2436   

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  032 386 71 112 750 83

 وأعباء مسّجلة مسّبقا إيرادات م ستحقة  762 958 64 567 397 62

 األعباء المؤّجلة الصافية  - 518 726 16

 القيمة الخام     371 923 88 620 966 11

                )االستيعابات    ( (371 923 88) (156 092 26)

 ذهب م خصص للبيع لحرفيي المصوغ 955 585 4 704 933 2

 حسابات مدينة مختلفة أخرى  315 841 1 323 692 1
   

 

إلى أن المبلغ المتعلق باألوراق النقدية التونسية واألجنبية المحجوزة  ةاإلشار وتجدر
من قبل السلطات القضائية والمصالح الديوانية، والمعهودة للحفظ لدى البنك 

في جانب ، لم يعد ُمدرجا في انتظار صدور حكم قضائي بشأنهاالمركزي التونسي 
هذه األوراق ليست ملكا للبنك ، باعتبار أن ضمن هذا البند لموازنة البنك األصول

لهذه  المبلغ المقابلفإّن  تبعا لذلك المركزي وال تستجيب لتعريف األصول. و
           درجا في جانب الخصوم لموازنة البنك ضمن البندم  كذلك  يعداألوراق لم 

 ".سابات انتظار و للتسويةح"
 

في نهاية  شهر  دينار 71.005.960قد بلغ مجموع هذه األوراق ما قدره  و
و هي مسّجلة في  ،1605دينار في سنة  16.517.506مقابل  1600ديسمبر 

 .وازنة لغاية المتابعةحسابات خارج الم
 

المتعلقة بالبنود المعنية وذلك لغاية  1605وقد تمت إعادة معالجة معطيات سنة 
 المقارنة.
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 األوراق والقطع النقدية في التداول:  31اإليضاح 
 

مليتتون دينتتار أو  1.342,2ستتجلت األوراق والقطتتع النقديتتة فتتي التتتداول ارتفاعتتا بتتـ 
مليتتون دينتتار فتتي  8.856,4  مليتتون دينتتار مقابتتل 10.198,6، لتبلتتغ %15بنستتبة 

 و تفصيلها كاآلتي : ، 2015سنة 
 )ينار بالد                                                                                             (  

2035 2036   

 األوراق والقطع النقدية في التداول  814 639 198 10 569 352 856 8

 األوراق النقدية     200 733 870 9 960 459 547 8

 القطع النقدية     614 906 327 609 892 308

 
  : كاآلتي حسب الفئة األوراق والقطع النقدية في التداول و ُتفّصل 

 )ينار بالد  )

2431 2434  

 نقدية في التداول أوراق   200 733 870 9 960 459 547 8
      

 دينارا 56 450 803 307 3 650 795 146 3

 دينارا 76 680 978 10 890 100 12

 دينارا  16 900 232 277 4 720 785 672 3

 دنانير 06 230 837 228 2 960 670 670 1

 دنانير 5 940 880 45 740 106 45

 قطع نقدية في التداول  614 906 327 609 892 308

 دنانير 5  900 981 88 830 915 81

 دينار 1 680 583 14 534 538 12

 دينار  0 243 823 128 689 864 122

 مليم  566 443 550 41 115 559 39

 مليم 166 080 677 4 069 738 3

 مليم 066 442 829 28 760 303 28

 مليما  56 618 055 8 571 781 7

 مليما  16 692 669 7 416 456 7

 مليمات  06 029 400 2 357 399 2

 مليمات   5 277 202 2 154 202 2

 مليم  1 002 73 953 72

 مليم  0 208 60 161 60
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  الحساب المركزي للحكومة:  14اإليضاح 
 

بالدينار التونسي  بالعملة األجنبية أوسجل تحت هذا البند الرصيد الدائن للحسابات ي
و الذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى الخزينة و المخول لها استعمالها في إطار 

الحساب الجاري و يدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات  إدارتها اليومية للسيولة.
و حسابات أخرى منّزلة فيها األموال المتأتية من (،  مليون دينار 209,3 (للخزينة 

  .(436,4)  لدعم ميزانية الدولة المخّصصةبعض القروض الخارجية 
 )بالدينار ) 

2035 2036   

  الحساب المركزي للحكومة  492 701 645 257 124 941 1

   

 الحساب الجاري للخزينة    492 255 209    913 007 137

 " تصاالت تونسا" مداخيل تخصيص  حساب    - 747 367 402

402 471 900 - 
    مليون أورو 016بمبلغ  قرض البنك اإلفريقي للتنمية   
    برنامج دعم التنمية الجهوية و إحداث مواطن الشغل   

999 276 697 - 
 مليون  455,5بمبلغ  والتعميرقرض البنك الدولي لإلنشاء   
 التنمية للحوكمة والفرص والتشغيل اتبرنامج سياس -أورو   

- 436 446 000 
    مليون أورو 011بمبلغ  قرض البنك اإلفريقي للتنمية  
 المدمجة برنامج دعم التنمية الجهوية   

   

 
  حكومةلل الخاصة حساباتال:  31اإليضاح 

 
بالعملة األجنبية أو بالدينار التونسي التي ال يمكن يتضمن هذا البند الحسابات 

استعمال أرصدتها من قبل الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا 
و المتضّمنة لألموال  حسابات الحكومة الخاصة المحررة بالعملة األجنبيةعلى 

للدولة أو المتأتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة 
مليون  878,3 ( والمخّصصة لمشاريع معّينة لمؤسسات عمومية بضمان الدولة

، ) مليون دينار 101,3 (رصيد حسابات القروض الُمعنونة بالدينار   ،)دينار
كذلك أرصدة الحسابات و )مليون دينار 45,9 (رصيد الحسابات المختلفة للحكومة 

البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها 
   التطوير والالمركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية

 و الحرف الصغرى.
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 )بالدينار  (

2435 2436   

 حكومةلل الخاصة حساباتال  062 572 036 1 134 600 694

 ملة األجنبيةللحكومة بالع   ةالخاص اتالحساب    346 292 878    484 037 561

 حسابات القروض -الحكومة التونسية     973 279 101 464 896 97
 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية     810 949 45 367 835 22
 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية    356 808 1 517 165 4

4 895 456 5 146 739 
 حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   
 التقليدية و الحرف الّصغرى   

 حساب الهبات -الحكومة التونسية     838 094 4 846 769 3          
 

 التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  16اإليضاح 
 

البنك المركزي التونسي في السوق النقدية  ُتسّجُل تحت هذا البند عمليات تدّخل
مليون دينار في نهاية شهر   90المتصاص السيولة. وقد بلغ قائم هذا التدخل 

. ويتعلّق األمر تحديدا بقائم 2015مليون دينار في سنة  25مقابل  2016ديسمبر 
 ساعة. 11إيداع لمّدة  تعمليات امتصاص للسيولة في شكل تسهيال

 

 صات حقوق السحب الخاصةمخصّ :  17اإليضاح 
 

يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي ُمنحت لتونس من 
      .قبل صندوق النقد الدولي باعتبارها بلدا عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية

 
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 17171 بلغ مجموع المخّصصاتو 

3
 في 

و بما أّن البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ  .2016ديسمبر نهاية شهر
صات للصندوق إذا ما قرر هذا األخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، فإن المخصّ 

 غير محدود المدة، تجاه الصندوق. المذكورة تمثل التزاما قائما،
 )بآالف وحدة حقوق السحب الخاصة(              

2431 2434   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 772 171 772 171

                                                              0976مخّصصات / جانفي  111 5 111 5
 0970مخّصصات / جانفي  245 6 245 6
 0971مخّصصات / جانفي  088 5 088 5
 0979مخّصصات / جانفي  556 2 556 2
  0916جانفي مخّصصات /  556 2 556 2
  0910مخّصصات / جانفي  462 2 462 2

 1669مخّصصات / أوت   615 606 615 606
 1669مخّصصات / سبتمبر 041 62 041 62

   
                                                 

1
 0220ديسمبر 61د.ت في  3,097953وحدة من حقوق السحب الخاصة =  0 -  
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  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 18اإليضاح 
 

المنظمات األجنبية، و منها  هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم مثلُ يُ 
بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك اإلفريقي للتنمية وصندوق 

المفتوحة في  صندوق النقد الدوليو تجدر اإلشارة إلى أن حسابات  النقد العربي.
 : لة كاآلتيفصّ وهي مُ   من أهّم مكونات هذا البند، تعتبر دفاتر البنك المركزي

   )بالدينار  (  

2015 2016   

 صندوق النقد الدوليحسابات  034 065 422 1 863 813 891
 3الحساب رقم  - صندوق النقد الدولي 478 037 422 1 145 805 891
 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق    862 497 210 1 589 860 623

 صندوق النقد الدولي*سحوبات من قروض     616 539 211 556 944 267

 2الحساب رقم  - صندوق النقد الدولي 556 27 718 8
 .تلألموال المسحوبة على القرض االئتماني و المخّصصة لدعم ميزان المدفوعا * يتعلق األمر بالمقابل بالدينار

 

 مساهمة تونس في رأس مالب المبلغ المتعلقفإّن  ،كما يتبين من خالل الجدول أعاله
البنك المركزي التونسي، باعتباره العون  قبلالمنجزة من و صندوق النقد الدولي 
و ذلك نتيجة  ،قد سّجل ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى  ،المالي للدولة التونسية

في إطار المراجعة العامة الرابعة  حّصة تونس تسديد المبلغ المتعلق بالزيادة في
 .الدوليصندوق النقد ل عشرة للحصص

 
كما تجدر اإلشارة إلى أّن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي 

 نهاية شهرمليون دينار في  3.229,5باسم صندوق النقد الدولي والبالغ رصيده 
، ُمدرج ضمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند 2016ديسمبر 

 ق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينارالفرعي "قروض خارجية أخرى". ويتعل
لية آوالقرض االئتماني  عليهما في إطار لالمتحص صندوق النقد الدولي يلقرض

 ميزانية الدولة.والمخّصصان لدعم التسهيالت الموسعة 
 
 

 ملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولينالتزامات بالعُ : 19اإليضاح 
 

العملتتتة األجنبيتتتة تحتتتت الطلتتتب للوستتتطاء المقبتتتولين         يتضتتتمن هتتتذا البنتتتد موجتتتودات
، متن جهتة، و قتائم اقتتراض البنتك المركتزي متن الستتوق )مليتون دينتار  (1.715,4
 ، من جهة أخرى.)مليون دينار  307,5 (ملة األجنبية النقدية بالعُ 

 

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:  20اإليضاح 
 

أو بالتتدينار  ملتتة األجنبيتتةللحستتابات المفتوحتتة بالعُ  ةالدائنتت األرصتتدةهتتذا البنتتد  لُ ستتجّ يُ 
 .  القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة
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 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية 21اإليضاح 
 

لمبتالغ التزامتات البنتك المركتزي فتي هتذا البنتد المقابتل بالتدينار  لُ ستجّ المبلغ المُ  مثلُ يُ 
التونسي بالُعملة األجنبية ألجل بعنتوان اقتراضتات أو ودائتع متن الختارج،  وتفصتيله 

 كالتالي:
 

 المتتودعمبلتتغ المّثتتُل تُ  )مليتتون دينتتار 115,2 ( مليتتون دوالر أمريكتتي  56  -
بمقتضتتى االتفاقيتتة  لتتدى البنتتك المركتتزي التونستتي متتن قبتتل بنتتك الجزائتتر

 ،1600أفريل  11الُمبرمة معه في الغرض بتاريخ 
 

المودع مبلغ المّثُل تُ  )مليون دينار 1.151,8 (مليون دوالر أمريكي  566 -
من قبل بنك قطر الوطني لدى البنتك المركتزي التونستي بمقتضتى االتفاقيتة 

 ،1607نوفمبر  16الُمبرمة في الغرض بتاريخ 
 

بقيمتة  غتينمبلالمّثتُل ت )مليتون دينتار 460,7 ( أمريكتيمليون دوالر  200 -
لتدى البنتك  من قبل بنتك الجزائترالمودعين  ، مليون دوالر لكل واحد 066

 04 يفي الغرض بتاريخ تينالُمبرم تينبمقتضى االتفاقي المركزي التونسي
 ،على التوالي 1605مارس  07و  2014ماي 

 

 مّثتتلُ تُ  )مليتتون دينتتار  06777 (مليتتون وحتتدة حقتتوق ستتحب خاصتتة 34,8  -
الرابتتع و الختتامس  اإلصتتالح الهيكلتتي ي تستتهيالتقرضتتاإلجمتتالي ل ئمممالقتتا

   .1607و  1601المتحصل عليهما من صندوق النقد العربي خالل سنتي 
 

القرض  إرجاع  2016لى أنه تّم خالل سنة إ، و تجدر اإلشارة في هذا الصدد
        مليون أورو 766بمبلغ    باريس"، -الُمتحّصل عليه من مصرف "ناتيكسيس

 تسهيالتوكذلك تسديد  االستحقاقات المتعلقة بقرضي  )مليون دينار 659,8 (
 26,3إجمالي قدره بمبلغ الرابع و الخامس المذكورين أعاله  اإلصالح الهيكلي

 . )مليون دينار 62,7    (مليون وحدة حقوق سحب خاصة
 

 االستخالصقيم قيد :  22اإليضاح 
 

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص 
لفائدة الخزينة والتحويالت المأذون  والسنداتالقيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك 

 بها من قبل مصالح البنك والتي تمّر عبر المقاّصة اإللكترونية.
 

 التقييمفوارق التحويل و إعادة :  21اإليضاح 
 

 : يتضمن هذا البند

  ض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالُعملة األجنبية ائف 
من سنة أتية مليون دينار مت1.569,4 مليون دينار منها   2.074,8بمبلغ

2015. 
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   إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من المتراكم بعنوان فائض القيمة الصافي
متأتية من  مليون دينار 277,9 امنه مليون دينار 348,5 بمبلغ الذهبسبائك 

 .1605سنة 

  العمليات مع  تقييممليون دينار بعنوان إعادة  5770بمبلغ فائض القيمة الصافي
 صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي.

 
الكامنة ائض القيمة وف، تسّجل 1600، ابتداء من سنة و تجدر اإلشارة إلى أنه

فوارق في حساب "الناتجة عن عمليات إعادة تقييم حسابات صندوق النقد الدولي 
وال  بالُعملة األجنبية األصول والخصومإعادة تقييم  ت" على غرار عملياإعادة التقييم

يتّم تسجيلها ضمن حسابات النتيجة. و ال تسّجل في هذه األخيرة، و تؤثر على نتيجة 
 الخسائر الكامنة الصافية. االستغالل للبنك، سوى

 
، فإّن التسبقة للدولة بعنوان حصة 1600ومن ناحية أخرى، وابتداء من سنة 

المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية في رأس مال صندوق النقد العربي، يتّم إعادة 
تقييمها حسب سعر حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد 

ر شهر ديسمبر. وُيسّجل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه الدولي في آخ
 العملية، كذلك، في حساب "فوارق إعادة التقييم".   

 
، على مستوى هذا البند، تّمت 1605و لغاية المقارنة، فإّن المعطيات المتعلقة بسنة 

على مليون دينار الذي كان قد ظهر  0.11777إعادة معالجتها. و بالتالي فإّن مبلغ 
مليون  0.19175تّم تعديله ليصبح  1605مستوى هذا البند في القوائم المالية لسنة 

مليون دينار يمثل فائض القيمة الكامن، في موفّى سنة  1571دينار، أي بفارق 
، بعنوان إعادة تقييم التسبقة للدولة بعنوان االكتتاب بالعملة األجنبية في رأس 1605

 مال صندوق النقد العربي.
 

 دائنون مختلفون: 27اإليضاح 
 

المدخرات و ،يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك
 األداءات وواإلجازات خالصة األجر،  المخصصة بعنوان منحة الخروج في التقاعد

المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار 
 .الدفع و مبالغ الُعقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية
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   )بالدينار  ( 

2015 2016   

 دائنون مختلفون 142 348 88 434 304 91

 ودادية ...(الحسابات إيداع األموال ) حسابات األعوان، حساب  799 443 16 299 959 12

 مدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 541 881 10 350 566 10

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر 530 655 5 206 741 5

1 352 388 1 429 815 
 الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافة

 و ضرائب و أداءات أخرى لفائدة الدولة

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  357 372 1 420 526 1

 دائنون مختلفون آخرون  100 565 52  771 158 59

 منها : عقل توقيفية   059 950 39   813 034 40

          لالنتخاباتالهيئة العليا المستقلة           864 445 10 400 069 17
 

  )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية : 25اإليضاح 
 

يضّم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد 
      .القيود الدائنة في انتظار التسوية و األعباء للدفع و اإليرادات الُمحّصلةو الدولي

 )بالدينار )                                                                                                                 
2015 2016   

 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  491 934 372 091 890 183*

 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي مقابل 258 931 345 384 124 153

 مالت أجنبية في انتظار التسويةع   375 726 441 578*

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 230 790 8 442 652 7

 صاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائيم 448 184 2 397 520 2

 أعباء الموظفين للدفع 777 563 12 257 142 16

 حسابات انتظار و للتسوية أخرى 403 768 2 170 872 3*
     

من  حجوزةباألوراق النقدية التونسية واألجنبية الم ةلغ المتعلقان المبأل نظرارقام * تّمت إعادة معالجة هذه األ
كما وقع شرحه على  ،لم يعد لها تأثير على موازنة البنك المركزيالسلطات القضائية والمصالح الديوانية  قبل

دينارا بالنسبة لألوراق  39.474.535بـــــ  2431في سنة   هذه المبالغ . وقدرت32مستوى اإليضاح عدد 
دينار بالنسبة لألوراق بالدينار )حسابات  1.048.975األجنبية )عمالت أجنبية في انتظار التسوية( و بـــــ 

 دينار. .25..74.25بمبلغ جملي قدره  (،أيانتظار و للتسوية أخرى
 

 األموال الذاتية:   24 اإليضاح
 

 ، ما  قدره1600نتيجة  السنة  الُمحاسبية    تخصيص  قبل  الذاتية  األموال بلغت 
مليون دينار 347,5 ُمقابل  2016مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  365,7 

 كاآلتي : لةفصّ وهي مُ  مليون دينار، 18,2 ، أي بارتفاع بـ2015ديسمبر  70في 
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 )بالدينار)

2015 2016  

 رأس المال 000 000 6 000 000 6

116 159 036 
 

3 000 000 

137 888 876 
 

3 000 000 

 االحتياطيات
 

 االحتياطي القانوني
 االحتياطي الخاص 668 794 102 667 494 81

 احتياطي الصندوق االجتماعي 208 094 32 369 664 31

 ذاتية أخرىأموال  920 94 726 17

 النتائج المؤجلة - 366 77

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 796 983 143 128 254 122

 نتيجة السنة المحاسبية 552 690 221  635 222 225

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 348 674 365 763 476 347
 

  2016 فيفتري 19ختالل اجتماعته بتتاريخ  قتد صتادق مجلتس إدارة البنتكو كتان  
 : كما يلي 1605على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 

 : فيما يلي 1600المسجلة في السنة المحاسبية  تحركات األموال الذاتيةو تمثلت 
 )بالدينار)       

 البيانات
الرصيد في 

13/32/2015 
النتائج 
 المؤجلة

 توزيع النتيجة
احتياطي الصندوق 

 االجتماعي

أموال 
ذاتية 
 أخرى

 ةنتيجة السن
 المحاسبية

الرصيد في 
13/32/2016 

 000 000 6 - - - - - 000 000 6 س المالأر

 االحتياااااااااااااااااطي
 القانوني

3 000 000 - - - - - 3 000 000 

 االحتياااااااااااااااااطي
 الخاص

81 494 667 - 21 300 001 - - - 102 794 668 

احتياااااااااااااااااااااطي 
الصااااااااااااااااااندوق 

 االجتماعي

31 664 369 - - 429 839 - - 32 094 208 

أماااااااوال ذاتياااااااة 
 أخرى

17 726 - - - 77 194 - 94 920 

 - - - - - (366 77) 366 77 المؤجلة النتائج

نتيجااااااة الساااااانة 
 المحاسبية

225 222 635 77 366 (225 300 001) - - 221 690 552 221 690 552 

مجمااوع األمااوال 
 الذاتية

347 476 763 - (204 000 000) 429 839 77 194 221 690 552 365 674 348 

 

 635 222 225 نتيجة السنة المحاسبية

 366 77  األرباح المرحلة من السنوات السابقة

 001 300 225 األرباح للتوزيع

 001 300 21 االحتياطي الخاص

 000 000 204 القسط الراجع للدولة



 34 6102 لسنة المالية القوائم : التونسي المركزي البنك
 

 1600كما هي في موّفى ديسمبر  أما موارد و استعماالت الصندوق االجتماعي
 : فكانت كاآلتي

 )بالدينار)

الرصيد في               

13 -31-1032  

 التسمية الرصيد في       الموارد االستعماالت

1035-31-13 التسديدات القروض   

 الموارد 369 664 31 839 429 - 208 094 32
 المخّصصات 126 038 25 - -  126 038 25

فوائد على قروض  858 689 3 119 131 - 977 820 3

 طويلة األمد

فوائد على قروض  385 936 2 720 298 - 105 235 3

 متوسطة األمد

 االستعماالت (268 470 28) 764 778 8 (631 306 9) (135 998 28)
 قروض السكن (782 164 13) 625 865 1 (542 484 1) (699 783 12)

 متوسطة األمدقروض  (440 737 9) 233 508 2 (595 915 2) (802 144 10)

 ألمدقروض قصيرة ا (046 568 5) 906 404 4 (494 906 4) (634 069 6)

 الموارد المتوفرة 101 194 3 603 208 9 (631 306 9) 073 096 3

 

 التعهدات خارج الموازنة:  24اإليضاح 
 

 :يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على
 

  : ات المسلّمةالضمانو تعهدات ال
 

 : تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجّية -
 

 قروض خارجية أخرى و قروض رقاعية : 

 

المصتتدرة متتن قبتتل البنتتك المركتتتزي  المتعلقتتة بتتالقروض الرقاعيتتتةهتتي التعهتتدات  
التونسي لحساب الدولة التونسية في األسواق المالية األجنبية،  و القروض الخارجيتة 
للدولة، الُمتحصل عليها في إطتار التعتاون االقتصتادي الثنتائي، و التتي يتديرها البنتك 

 بنتك (المركزي لحساب هذه األخيرة مع إمضائه تعهتدات للطترف األجنبتي المتتدخل 
، يلتتتزم بمقتضتتاها بختتالص االستتتحقاقات المتعلقتتة بهتتذه )أجنبتتي أو مؤسستتة ماليتتة 

، وكذلك القروض الخارجية الُمبرمة من قبل البنتك المركتزي والُمحالتة إلتى القروض
وتتعلّتتق تحديتتدا بتتالقروض الُمبرمتتة متتع برنتتامج تمويتتل التجتتارة  (الوستتطاء المقبتتولين 

 .)العربية البينية 
 

البنتد أيضتا التزامتات البنتك المركتزي التونستي إزاء صتندوق النقتد  كما يتضتّمن هتذا
ض المتحّصتل عليته متن الصتندوق و المخّصصتة والدولي بالنستبة لألجتزاء متن القتر

ويتعلتتتتق األمتتتتر بتتتتالقرض االئتمتتتتاني الممنتتتتوح بقتتتتائم يبلتتتتغ      لتتتتدعم ميزانيتتتتة الدولتتتتة.
المتحصتل عليته والقترض  1600مليون دينتار فتي نهايتة شتهر ديستمبر   2.580,6

 1600، حيتث تتّم تحويتل القستط األول ختالل ستنة ية التسهيالت الموسعةآل في إطار
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ُيفّستتر الجانتتب األكبتتر متتن االرتفتتاع متتا  امليتتون دينتتار وهتتذ 648,9بمبلتتغ يستتاوي 
 المسّجل على مستوى البند الفرعي "قروض أجنبية أخرى".

 

المحاستتبي     للمبتتدأتطبيقتتا  )ختتارج الموازنتتة  (و تعتبتتر هتتذه التعهتتدات تعهتتدات توقيتتع 
" أفضتتلية الجتتتوهر علتتتى الشتتكل"، علمتتتا و أّن االلتزامتتتات الماليتتة للبنتتتك المركتتتزي 

أو المترتبتتة عتتن القتتروض المشتتار إليهتتا أعتتاله، يقابلهتتا التتتزام مماثتتل متتن قبتتل الدولتتة 
األعبتاء  بسداد كتل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة و كتذلك كتلالوسيط المقبول 

 المالية المترتبة عنها.
 )بالدينار)  

1035 1032   

 قروض رقاعية  535 349 384 15 670 679 613 12

  قروض خارجية أخرى 639 133 174 4 536 761 331 3

 ُمتحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائي خارجية للدولة قروض 417 503 907 044 832 823

56 426 642 37 176 829 
ُمبرمة من قبل البنك المركزي وُمحالة إلى الوسطاء  قروض خارجية

 المقبولين
 لدعم ميزانية الدولة المخّصصة صندوق النقد الدوليض وقر 393 453 229 3 850 502 451 2

 

 :عمليات إعادة التمويلالتعهدات المسلّمة مقابل  -
 

تعلقممة بعمليممات هممي  مقايضممة الصممرف كأحممد أدوات السياسممة التعهممدات المسمملّمة و الم 
بهتدف  1605التي شرع البنك المركزي فمي اسمتعمالها بدايمة ممن شمهر مماي  النقدية

 تلبية حاجيات البنوك من السيولة.
 

مليمون  565يمثمل المبلمغ الممدرج فمي همذا البنمد ) ،6102و في نهايتة شتهر ديستمبر 

للعممالت  ،السائدة في تتاريخ اإلقفتالصرف البتطبيق أسعار  ،المقابل بالدينار  )دينار
األجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلول أجل عملية مقايضة الصرف التى قمام بهما 

 لمدة شهر. 1600ديسمبر  09البنك في تاريخ 
 

 : مةلات المستالضمانو تعهدات ال
 

 : إعادة التمويل التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات -
 

التعهتتتدات المستتتتلمة متتتن البنتتتوك المشتتتاركة فتتتي عمليتتتات مقايضتتتة الصتتترف            هتتتي
مليمون  567من المبالغ بالدينار لالستالم فمي تماريخ األجمل )  ،من ناحية و المتكونة،

ممن مبممالغ الفمموارق اإليجابيمة غيممر الجاريمة بعنمموان هممذ   ،دينمار( و مممن ناحيمة أخممرى
 مليون دينار(. 1 ,1العمليات )

 

 : مانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويلالض -
 

هي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل 
وقد بلغ مجموع قيمة  ،البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الصرف

وهي موّزعة  2016مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  5.290,6هذه الضمانات 
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مليون دينار    1.363,7إلى ديون جارية و رقاع خزينة قابلة للتنظير على التوالي 
 مليون دينار. 3.926,9و 

 

 :  ُمستلمةتعهدات أخرى  -
 

المستلمة من العارضين في إطمار طلبمات العمروض هي الضمانات الوقتية و النهائية 
، بلغمت قيممة همذ  2016المعلنة من قبل البنك المركزي. و فمي نهايمة شمهر ديسممبر 

 .1605ديسمبر  70ماليين دينار في   7دينار مقابل  ليونم 0,8الضمانات 
 

 : أخرىتعهدات 
 

 قبتتلة متتن حجتتوزلمبتتاألوراق النقديتتة التونستتية واألجنبيتتة، االتعهممدات الم تعلقممة هممي 
فتي لبنتك المركتزي التونستي ا عتة لتدىالسلطات القضائية والمصالح الديوانيتة والمود

، بلغمت قيممة 2016و فمي نهايمة شمهر ديسممبر  بشتأنها.انتظار صدور حكتم قضتائي 
ديسممبر  70مليمون دينمار فمي   1675دينار مقابل  ليونم 7170هذ  األوراق النقدية 

1605. 
 

 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية:  23اإليضاح 
 

الفوائد المحّصلة بعنوان تمدخل البنمك المركمزي فمي السموق  ،أساسا ،يتضمن هذا البند
ارتفعممت هممذ  الفوائممد إلممى  حيممث ،أيممام 7النقديممة عممن طريممق طلبممات العممروض لمممدة 

مليممون دينممار مقارنممة   26,2أي بزيممادة ،2016ديسمممبر نهايتتة شتتهر فممي   243,9
مممما يعكمس ارتفمماع حجمم السمميولة التممي تمّم ضممّخها عمن طريممق طلبممات  ،2015بسمنة 

و بالفعتتل بلتتغ معتتّدل حجتتم تتتدخل البنتتك المركتتزي بهتتذا العنتتوان متتا قتتدره    .العممروض
، أي بزيتادة 1605مليون دينار في  1.596مقابل  1600مليون دينار في  5.007
 .22,4%بنسبة  مليون دينار أو 0.617قدرها 

 

علممى اإليممرادات المحّصمملة بعنمموان الفمموارق اإليجابيممة المتعلقممة كمتتا يشتتتمل هتتذا البنتتد 
مليون  15 هذ  اإليراداتحيث بلغت  ، بعمليات مقايضة الصرف  التي قام بها البنك

مليمون  19,1مسجلة بذلك ارتفاعما محسوسما بـمـ 1600ديسمبر نهاية شهر دينار فى 
 دينار مقارنة بالسنة الفارطة.

 )بالدينار)  

2431 2434   

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  640 565 295 934 056 248

217 751 550 243 913 027 
 في شكل شراء على طلباتالنقدية  فوائد التدخل في السوق  

 العروض  
 قروض ليوم واحدتسهيالت على فوائد    500 705 4 028 957 7

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة   727 352 18 827 955 15

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف   084 969 24 136 831 5

 إيرادات أخرى    302 625 3 393 561
 منها فوائد جزائية        229 215 6 241 512
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 اآلجلة بالعملة األجنبيةفوائد التوظيفات :  23اإليضاح 
 

الفوائممد المحّصمملة علممى السممندات بالعملممة األجنبيممة  ،بالخصمموص ،يتضمممن هممذا البنممد
أي بانخفمماض  ،2016ديسمممبر  نهايتتة شتتهرمليممون دينممار فممي  134,3والتممي بلغممت 

 .1605دينار مقارنة بسنة  مليون 11,6قدر    
 )بالدينار)

1035 1032   

 بالعملة األجنبية على السنداتفوائد     437 314 134         790 891 145

 الدوالر أمريكي    576 056 52 983 859 60

 األورو    208 158 53 771 737 60

 الجنيه األسترليني    247 211 28 900 585 23

 اليان الياباني    406 888 136 708
 
 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 14اإليضاح 
 
 

 المتأتية  )دينار مليون 10,9) ، بالخصوص، من عموالت الصرفندهذا الب يتكون
 ، و تفصيله كالتالي:من الهامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع

 
 )بالدينار)

1035 1032   

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 520 120 11 231 311 31

02 044 220 01 129 691 
 من الهامش المطبق على أسعار الصرف المتأتية عموالت الصرف

 البيععند 
 أرباح الصرف على العمليات بالعملة األجنبية - 400 169 51
 على األوراق األجنبية لغير المقيمين عموالت 515 146 6 902 106 6
 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية    216 511 6 592 411 6
 بالوكالةألموال المعهودة للتصرف زائد قيمة على ا 292 669 6 906 116 6

362 552 1 436 506 
للتصرف المعهودة استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية 

 بالوكالة
 عموالت على بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوك 073 948 -
 مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية استرداد 357 459 -

 إيرادات أخرى 222 845 595 296
 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:  13اإليضاح 
 

فممي إطممار العمليممات المنجممزة مممع صممندوق النقممد  يتعلممق األمممر بمماإليرادات المحصمملة
       بلغممت ثحيمممليممون دينممار  077تقلصمما بممـ  . و قممد سممّجلت هممذ  االيممرادات الممدولي

دينمار فمي السمنة  مليمون 1,7مقابمل  2016ديسمبر نهاية شهر في  مليون دينار 0,4
 : كاآلتي، وتفصيلها الفارطة
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              )بالدينار  (

2015 2016   

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية    675 381 034 695 1

       االحتياطيالتأجير الموظف على مركز     150 253 750 54

 الدوليفوائد على موجودات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد     904 102 260 224

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة    621 25 650 32

 استرجاع عمولة التعهد على القرض االئتماني لصندوق النقد الّدولي    - 374 383 1
 

أصبحت فموائض القيممة الكامنمة الناتجمة عمن عمليمات إعمادة تقيميم  ،ذكر  سلفكما  و
". وال محسابات صندوق النقد الدولي تسجل في حساب الخصوم "فوارق إعمادة التقيمي

 تسجل في نتيجة البنك سوى نواقص القيمة الكامنة الصافية.
 

المتأتيمة مليون دينار(  17,3تجاوزت فوائض القيمة الكامنة ) ،1600لسنة وبالنسبة 
 14,1نمواقص القيممة الكامنمة )من عمليات إعادة تقييم حسابات صندوق النقد الدولي 

مليون دينار( المسّجلة بنفس العنوان. و بالتالي، لم يكن هنالك تأثير على نتيجة البنمك 
 للسنة المذكورة.

 

 علمى مسمتوى همذا واردالم جمماليإعمادة معالجمة المبلمغ اإل تّمت ،و ألغراض المقارنة
مليممون دينممار( بطممرح المبلممغ المتعلممق بفممائض القيمممة  15,2)   1605فممي سممنة  البنممد

 13,5المسممّجل بعنمموان إعممادة تقيمميم مركممز االحتيمماطي لممدى صممندوق النقممد الممدولي )
 مليون دينار(

 

 ةإيرادات مختلف:  12اإليضاح 
 

 نتيجممةدينممار مممن نهايممة سممنة إلممى أخممرى  ليممونم  1,6ـ بمم انخفاضمماسممجل هممذا البنممد 
رأس مممال البنممك اإلفريقممي  المسمماهمة فممي حّصممة األربمماح بعنمموان لممتقلص باألسمماس
 .(دينار يونمل 1,1)والتصدير  لالستيراد

 

              )بالدينار  (

2431 2434  
 إيرادات مختلفة  484 455 5 251 059 7
 إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية 331 606 1 000 392 2

 عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 921 6 113 4
 مبالغ أعباء مسترجعة 723 767 658 527

 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 873 55 456 82

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 480 297 507 291

 إيرادات سندات المساهمة  142 201 2 606 268 3

5 661 173 500 
صافية من التفويت في أصول ثابتة وأرباح أخرى على   إيرادات

 عناصر غير متواترة أو استثنائية
 استرداد مّدخرات على اإلجازات خالصة األجر 676 85 969 312
 إيرادات أخرى 838 260 281 174
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 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية: 11اإليضاح 
 

، باألستتاس، الفوائتتد الممنوحتتة للبنتتوك بعنتتوان عمليتتات تستتهيالت يتضتتمن هتتذا البنتتد
مليون دينتار( واألعبتاء علتى الستندات المشتتراة بصتفة باتتة  (2,3الودائع ليوم واحد 

 نتيجتة  ،مليتون دينتار متن ستنة إلتى أخترى  1,3مليون دينار(  التي ازدادت بتـ (1,8
المشتراة بصفة باتة في إطتار عمليتات ارتفاع أعباء تمديد المنحة على رقاع الخزينة 

 السوق المفتوحة.
              )بالدينار    (

2431 2434   

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية    218 088 4 393 844 2

 ليوم واحد الودائععمليات تسهيالت فوائد على      000 259 2 875 303 2

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة    756 801 1 475 492

 أعباء أخرى    462 27 043 48
 
 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية: 17اإليضاح 
 
 

نهاية  دينار في يونمل 44,3بلغت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 
مسجلة  ،2015ديسمبر  70دينار في  ليونم 35,2مقابل  2016ديسمبر  شهر

من الفوائد  ةماليين دينار متأتي 7,3 اماليين دينار منه 9,1بذلك ارتفاعا بـــ
 مليون دوالر أمريكي. 566 هامبلغتي الالمدفوعة بعنوان الوديعة القطرية 

 
 

  ) بالدينار(                                                                                  

2431 2434   

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  290 335 44 966 151 35

 بالعملة األجنبيةالنقدية  فوائد التدخل في السوق    072 756 1 209 760

   فوائد على قرض ناتيكسيس    946 239 984 117 3

57 970 1 919 213 
تحت  ملة األجنبيةفوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالع     

 الطلب 
 الودائع بالعملة األجنبية فوائد على    563 720 37 265 404 30

 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل    496 699 2 538 811
 

 العمليات بالعملة األجنبيةأعباء أخرى على :  11اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 
مليون دينار في سنة  87,3وقد تراجعت هذه األعباء بشكل ملحوظ من  األجنبية.
وذلك نتيجة عمليات التفويت  في  1600مليون دينار في سنة 76,5 الى  1605

من ناحية، وخروج سندات االستثمار التي حل  بالعملة األجنبية سندات التوظيف
 : ،ويفصل كاآلتي من ناحية أخرى 1600أجل خالصها، من المحفظة، خالل سنة 
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 )بالدينار)                            

2011 2014   

 أخرى على العمليات بالعملة األجنبية أعباء 87 677 517 96 924 604

 بالعملة األجنبيةتمديد المنحة على السندات  144 504 76  125 256 87

 قرض ناتيكسيس  عموالت على  -  095 091 3

 بالوكالةللتصرف ألموال المعهودة النخفاض قيمة ا مدخراتالصات مخصّ  825 783 1 506 436 1

 بالوكالةألموال المعهودة للتصرف ناقص قيمة على ا  672 629 4  963 943 1

 أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في االحتياطيات  928 890 796 798

 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف 118 058 1  243 029 1

 ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف 075 471 707 46

 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 749 847 675 903

 أعباء على السندات ذات عائد سلبي 482 352 -

 خسائر صرف على العمليات الجارية 938 744 -

 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 783 138 143 55

 بالعملة األجنبية أعباء أخرى  963 95 671 43
 
 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 14اإليضاح 
 

يتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق 
 النقد الدولي و صندوق النقد العربي . و تفصيلها كاآلتي:

 
 )بالدينار)

2011 2014   

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 5 834 327 17 460 198

 الدوليفوائد على قروض صندوق النقد  494 593 2  590 843 2

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 525 004 2  353 879 2

 صندوق النقد الدولي حساباتإعادة تقييم  متأتي منناقص القيمة ال - 621 131 10

 أعباء أخرى 815 729  896 343 1
 

فإّن التغيير في الطريقة المحاسبية  ،70على مستوى اإليضاح عدد  سبق ذكر وكما 
لتسجيل فوائض و نواقص القيمة الكامنة المنجرة عن العمليات مع صندوق النقد 

 1605حّتم، ألغراض المقارنة، إعادة معالجة المعطيات المتعلقة بسنة  ،الدولي
سوى بالمبلغ  1605لم تتأثر نتيجة البنك لسنة  ،على مستوى هذا البند. وفعال

ماليين  10,1بناقص القيمة الصافي المسجل في السنة المذكورة و قدره  المتعلق
النتيجة  ىلهذا التغيير عل دإلى التأثير المحاي ،هذا الصدد يوتجدر اإلشارة، ف دينار.

 .  1605المحاسبية لسنة 
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 أعباء الموظفين : 14 اإليضاح

 

 68,9 مقابل 2016ديسمبر نهاية شهر ارفيمليون دين 66,9بلغت أعباء الموظفين 
 . 2015ديسمبر  70مليون دينار في 

 

 :يو تفصيلها كالتال

 )بالدينار                       (        

2431 2014 
 

 أعباء الموظفين  558 873 66 715 854 68

 األجور و ملحقاتها 273 283 25 742 533 25

 المنح 000 824 13 200 955 13

 اجتماعّية أعباء 003 498 26 600 771 26

 منها جرايات التقاعد التكميلية     000 185 15 400 654 14

 مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 191 315 081 380 1

 الّتكوين أعباء 091 570 192 825

 الّرواتب على مماثلةداءات و دفوعات أضرائب و  000 383 900 388
 
 

 مبلغ مخصصات المدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد، و قد تّم تقدير
 الفرضيات التالية: باالعتماد على

 سنة 06:   سن التقاعد -
 %      :   56 ,10معدل نمو األجور   -
   متغير )حسب الفئة العمرية(            : معدل الوفيات -
     : 6,334 % نسبة التحيين المالية -
            :  2   %  معدل الدوران -
   23,79  %        : األعباء االجتماعية -

 
 

وتجدر اإلشارة إلى أّن جرايات التقاعد التكميلية تسّجل محاسبيا كأعباء عند صرفها 
 لألعوان المتقاعدين.

 
 

 : األعباء العاّمة لالستغالل 13اإليضاح 
 
 

 1600ديسمبر  مليون دينار في نهاية شهر 0070العاّمة لالستغالل  عباءاألبلغت 
  وتفصيلها كما يلي: 1605ديسمبر  70دينار في مليون  0171مقابل 
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 )بالدينار   )                                                                                                            

2011 2014 
 

 األعباء العاّمة لالستغالل  542 573 16 966 780 14
 ءات االشر  622 999 2 495 614 2
 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم 553 992 2  724 605 2

 شراء معّدات صغيرة  069 7 771 8
 خدمات خارجية 304 501 7 049 498 6

 مناولة عاّمة 966 44 325 25
 صيانة و إصالحات 845 266 3 400 993 2

 منح التأمين 565 058 1 972 791

394 192 517 568 
 نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمركية

 المرتبطة بها
 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية  441 911 1 158 764 1

 أعباء أخرى 919 701 002 529
 أعباء مختلفة عادّية  079 043 6 929 645 5

 الّرواتب داءات و دفوعات مماثلة دونأضرائب و  537 29 493 22
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير مراقبي الحسابات
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
  6201 ديسمبر 5.لمختومة في ا

 

 السيد رئيس مجلس إدارة

 البنك المركزي التونسي

 

 

     التي أوكلت إلينا، قمنا بفحص القوائم المالية للبنك المركزي التونسي مراقبة الحسابات لمهمةتنفيذا 

 60في   وقائمة النتائج كيفما تم ضبطها و التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

 ألهم الطرق المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.   ا، وتلخيص2016ديسمبر 

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

 حول هذه الحسابات.

 
ثل ، والتي تتطلب منا أن نمتالمهنية المتعارف عليها في البالد التونسيةلمعايير ل وفقالقد تمت مراجعتنا 

        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.

 

إن المراجعة تشمل فحصا على أساس اختبتاري لألدلتة المؤيتدة للمبتالغ واإليضتاحات التواردة فتي القتوائم 

مالية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمبتادئ المحاستبية المستتخدمة، وللتقتديرات الهامتة التتي قتام بهتا ال

البنك. في هذا اإلطار، يأخذ مراقب الحسابات بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول بته فتي البنتك 

و ليس بهتدف إبتداء رأي حتول متدى تحديد نوعية و مجال االختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات لغاية 

 نجاعة هذا النظام.

 

 وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسا معقوال نستند عليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.

 
في رأينا، فإن القوائم المالية المصاحبة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة، في كل النواحي 

و لنتيجة عملياته  2016ديسمبر  60لية للبنك المركزي التونسي كما هي في الجوهرية، للوضعية الما

للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة 

 خصوصيات نشاط البنك المركزي.
 

 2017فيفري  27ي ف، تونس

 الـــحـــســـابـــات امــــراقــــبـــ

 

 سي.أم.مكتب سيشركة 
 

 

 المحاسبة مراد قالتي وشركاؤه  شركة

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 توزيع نتيجة السنة المحاسبية
 

 
 
 
 
 



 

 44 6102 لسنة المالية القوائم : التونسي المركزي البنك

 

 

 

 

 

 

  1026توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 
 

أفريل  65المؤرف في  6102لسنة  65من القانون عدد  21عمال بأحكام الفصل 

صادق مجلس  بنك المركزي التونسي،لل بضبط النظام األساسيالمتعلق و  6102

على توزيع نتيجة السنة  ،6102مارس  10إدارة البنك خالل اجتماعه بتاريخ 

 : كما يلي )بالدينار( 6102المحاسبية 

 

 

 113.210.551                                             نتيجة السنة المحاسبية

 91.556 النتائج المؤجلة

 660.211.111 القسط الراجع للدولة

 

 

 


