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 1  2014القوائم المالية لسنة  البنك المرآزي التونسي :
  

  

 

  البـنـك المـركـزي التـونـسـي

  2014ديسمبر  31الموازنة المختومة في 

 (بالدينار التونسي)

  

اإليضاحات 2014/12/31 2013/12/31   األصــول

 
       

  رصـيـد الذهـــب 1 848 963 297 161 348 263

  المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2

  مـرآـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الّدولـي 3 285 444 139 685 604 136

  الخـاّصةحـقوق الّسـحـب و تـوظـيـفـات موجـودات  4 758 021 523 579 128 612

  مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة 5 344 296 296 13 717 020 650 11

   تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 000 000 116 3 000 000 668 3

  سندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة 7 641 289 474 794 722 887

  تسبقة للّدولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي الّنـقــد 8 443 793 727 755 026 710

  محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 087 758 37 627 550 38

  األصـول الثـابـتـة 10 628 647 36 152 495 35

  مديـنـون مخـتـلـفـون 11 002 055 34 748 141 33

  حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 12 274 512 153 467 193 140

      
  مـجـمـوع األصــول   103 154 839 18 478 604 177 18

  

 
 
 
 
 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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  البـنـك المـركـزي التـونـسـي

  2014ديسمبر  31الموازنة المختومة في 
 التونسي) (بالدينار

اإليضاحات 2014/12/31 2013/12/31   الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة
 

  الخـصــوم      
  األوراق والقطع النقدية في التداول 13 860 946 514 8 976 770 615 7

  المؤسسات المالية الحسابات الجارية للبنوك و 842 691 539 792 551 443
  حساب المرآزي للحكومةال 14 617 851 986 625 056 071 1

  الحسابات الخاصة للحكومة 835 307 645 627 092 689
  مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية تجاهالتزامات  15 000 000 172       000 000 8         

  مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 16 219 316 736 809 560 690

  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 17 471 695 817 833 715 800
  التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 18 298 928 726 1 542 682 115 3

  حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 19 420 907 105 886 355 47
   التزامات أخرى بالعملة األجنبية 20 976 129 236 2 709 906 916 1

 قيم قيد االستخالص 21 310 942 76 473 844 4

  فوارق التحويل و إعادة التقييم 22 908 309 675 1 697 236 232 1
  دائنون مختلفون 23 560 249 106 517 291 51
  مّدخرات ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية 24  630 742 7  259 485 15

  للتسوية حسابات انتظار و 25 242 211 199 030 463 171
 مجموع الخـصـوم 188 231 547 18 775 014 874 17 

  األمـوال الذاتـيـة 26 
  رأس المـال 000 000 6 000 000 6

  االحتياطيات   069 144 111 542 751 110
   أموال ذاتـيـة أخرى 480 1 588 2

  النتائج المؤٌجلة   573 35 043 76
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 122 181 117 173 830 116
  نتيجة السنة المحاسبية   793 741 174 530 759 186
  مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص  915 922 291 703 589 303

  الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة مجموع  103 154 839 18 478 604 177 18
 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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  البـنـك المـركـزي التـونـسـي

   2014ديسمبر 31جدول التعهدات خارج الموازنة في 

  (بالدينار التونسي)

اإليضاحات 2014/12/31 2013/12/31  
 

8 613 136 329 12 411 987 830 
27 
 

  
 

    تعهدات الضمان الُمسّلمة
 

   

  قروض رقاعية    550 397 119 9 192 298 011 7

  قروض خارجية أخرى   282 573 621 2 667 389 938

سندات ُمسّلمة آضمان   998 016 671 470 448 663  

3 668 000 000 3 116 000 000  
  

  عمليات إعادة التمويل ضمانات ُمستلمة لتغطية

   

  ديون جارية   000 900 274 1 000 515 106 2

  رقاع خزينة قابلة للتنظير   000 100 841 1 000 485 561 1

     
         

 
  
  

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    
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  المـركـزي التـونـسـي البـنـك

  2014ديسمبر  31قائمة النتائج في 
 (بالدينار التونسي)

  

اإليضاحات 2014/12/31 2013/12/31   

  اإليرادات      
  إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية  085 794 250  784 540 218
  بالعملة األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة   985 471 146  589 360 165
  إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 28 197 437 28 547 577 35

  إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 330 706 5 921 320 3
  المؤسسات المالية فوائد على حسابات البنوك و 174 341 576 380

  إيرادات مختلفة 29 960 022 3 377 287 3
  القطع النقدية استرداد مّدخرات ألعباء صنع األوراق و  629 742 7  741 914 12

  مجموع اإليرادات 360 516 442 535 382 439
  األعباء     

  أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية  774 619 8 782 067 20
  بالعملة األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات  30 750 907 33  363 036 7

  أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 31 303 703 88 480 229 120

  أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية  931 115 13  285 594 8
  أعباء مختلفة 111 259 628 814

  أعباء الموظفين 32 786 072 67 065 416 62
 األعباء العامة لالستغالل 33 984 130 15 462 802 13
  أعباء صنع األوراق والقطع النقدية 056 641 29 741 914 12

  مخّصصات استهالآات األصول الثابتة 872 323 7 199 747 6
   لمّدخرات النخفاض قيمة سندات المساهمةمخّصصات ا 000 000 4 

  مجموع األعباء  567 774 267  005 623 252
  نتيجة السنة المحاسبية 793 741 174 530 759 186

    
  

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 للبنك المرآزي التونسي القوائم الماليةاإليضاحات حول 
  2014ديسمبر  31المختومة في  

  
 
  
I-اإلطار القانوني و المرجع المحاسبي  
  

انون عدد      يتّم ام الق ا ألحك لسنة   90إعداد القوائم المالية للبنك المرآزي التونسي وفق
ي   1958 ؤرخ ف بتمبر  19الم زي    1958س ك المرآ يم البن اء و تنظ ق بإنش المتعل

بي          ام المحاس ة، و للنظ ن جه ه، م ة ل ه بالنصوص الالحق ّم تنقيح ا ت ي آيفم التونس
  رآزي، من جهة أخرى. التونسي، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك الم

  
  تتكون القوائم المالية للبنك المرآزي التونسي من :

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

  

ة  ال ينشر البنك المرآزي التونسي  ه المالّي ة نظرا       ضمن قوائم دفقات النقدي جدوال للت
  ا الجدول بالنسبة إلى نشاط البنك المرآزي.لألهمية المحدودة لهذ

     
II -  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم  
  
  رصيد الذهب)  1
  

بائك و  ن الس ي م زي التونس ك المرآ ذهب للبن ودات ال ّون موج ع  تتك ن القط م
ّيُم      2013ديسمبر  31منذ تاريخ  التذآارية. و بائك ُتق ، أصبحت الموجودات من الس

تعمال  دن عوضا عن بسعر السوق باس ال للجلسة الصباحية لبورصة لن سعر اإلقف
ـ ّدد ب ذهب الخالص   0,6498475السعر الرسمي الُمح ن ال د م رام الواح ار للغ دين

دينار  بمقتضى    1986أوت  19وهو السعر الُمطّبق منذ تاريخ  عند تخفيض قيمة ال
  .  1986أوت  18المؤرخ في  1986لسنة  785األمر عدد 

  

رار  ى غ هر عل ّل ش ة آ ي نهاي وق ف عر الس ذهب بس بائك ال يم س ادة تقي تّم إع وت
ّجُل الفارق المترّتب عن إعادة التقييم ضمن خصوم   الموجودات بالُعملة األجنبية وُيس

ة        الُموازنة في حساب فوارق إعادة التقييم. ذهب من القطع التذآاري ا موجودات ال أّم
ة   ا ُمراجع تتّم الحق ذآور أعاله. وس ذهب الم ا بالسعر الرسمي لل د تواصل تقييمه فق

  طريقة التقييم لهذه القطع مع ُمراعاة صبغتها الخصوصية. 
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 ملة األجنبيةاألصول و الخصوم بالُع)  2
  

دينار التونسي، بتطبيق       تحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعُ   ى ال ة إل ة األجنبي مل
رف                         عار الص ل أس هر، تمث دة ش ة لم ة ثابت رف مرجعي عار ص أس

طية  ع  [ (الوس عر البي راء + س عر الش ك      ) 2/  ]س ل البن ن قب بطها م تّم ض ا ي آيفم
زي  هر. و تُ  المرآ ل ش ن آ ل م وم عم ر ي ي آخ ّجف ة  س اح الكامن ائر و األرب ُل الخس

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

اء   ة األعب ة" و"ُمقابل اقي "الدوري اد اّتف اء باعتم رادات و األعب جُل اإلي تس
ع      ّدُد جمي ه ُتح بية، فإّن واإليرادات". وبالتالي،  حين ُتقّيُد اإليرادات أثناء السنة الُمحاس
بية           ذه السنة المحاس ا به تمُّ ربطه رادات، وي ذه اإلي األعباء التي ساهمت في تحقيق ه

  نفسها.
  

ى  ّوُل إل ة  تح ات الُعمل ن عملي ة ع اء المترتب رادات واألعب ي اإلي دينار التونس ال
  األجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

  
ل"،           وارق التحوي تّم معالجة رصيد حساب " ف ة، ت  عند إقفال حسابات السنة المالي

  حسب الحالة، آما يلي:
  

ى حساب النت - ّول إل دينا، ُيح ان الرصيد م ذلك، ضمن إذا آ ا ل دخل، تبع يجة و ي
 أعباء السنة المالية،

 
غ   - ُل المبل ا، ُيرّح ان الرصيد دائن ة  إذا آ ر الُمحقق اح غي ل لألرب نة الُممّث ى الس إل

  المالية الموالية.  
  

ة           ة األجنبي ات بالُعمل اريخ العملي ائدة في ت ين أسعار الصرف الس    تسجُل الفوارق ب
ك           ائر صرف، و ذل اح أو آخس ة في حساب النتيجة آأرب وأسعار الصرف المرجعي

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

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

  
و باستثناء األراضي واألعمال الفّنية، تخضع األصول الثابتة لالستهالك على أقساط 
ارف  ق النسب المتع ك بتطبي تعمالها و ذل ة الس رة الُمتوقع اوية خالل الفت نوية متس س

بعض المُ    ا. و بالنسبة ل دّ عليها لكل فئة منه ّدات الخ  ع تّم   ات الخصوصية، آُمع ة، ي زين
  تقدير نسبة استهالآها باالعتماد على خبرة مستعمليها.
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ة  زات الفني اني والتجهي ا، من األراضي والمب ة، أساس ة المادي ّون األصول الثابت تتك
ّدوالُم ة.وتتكون    ع ّدات المكتبي ل والُمع ّدات النق ة وُمع ّدات الخزين ة وُمع ات المعلوماتي

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

  سنوات 3  البرمجيات
  سنة 20  البناءات

  سنوات 10و  3ما بين   معدات وأثاث مكاتب
  سنوات 7و  5ما بين   معدات النقل

  سنوات 3  معدات إعالمية
  سنوات 3  معدات الطبع

  سنوات 10و  5بين ما   معدات الخزينة
  سنة 20و  3ما بين   تهيئة و تجهيز

  سنوات 10و  3ما بين   ترآيب تجهيزات فنية
  سنوات 10و  3ما بين   معدات و تجهيزات فنية

  
  السندات بالُعملة األجنبية)  5
  

ندات  ّيُم الس ّررةتق ودات   المح د "موج ة بن ي ترآيب دخل ف ي ت ة، و الت ة األجنبي بالُعمل
  الُعملة األجنبية"، بسعر السوق آما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية.  

ى           و دخرات عل يم، تخصيص م ة التقي ة الناتجة عن عملي يترتب عن الخسائر الكامن
ا حتى   السندات، باستثناء السندات التي آانت النية من وراء حيازته ا هي االحتفاظ به

  تاريخ استحقاقها، في حين ال ُتسّجُل األرباح الكامنة.
  

  السندات بالدينار)  6
 

ندات   ّيُم الس ّررةتق دينار،  المح تراة بال ة،    والمش وق المفتوح ات الس ار عملي ي إط ف
ة   بسعر السوق آما هو في تاريخ إقفال الموازنة. و يتّم رصد مّدخرات النخفاض قيم

ة           السندات  ة الدفتري ين القيم ارق ب اتج عن الف امن ن ة آ اقص قيم في صورة تسجيل ن
  فوائض القيمة الكامنة. ُلسّجللسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق، في حين ال ُت

  
  المساهمات)  7
 

ه في       ة من قبل تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المرآزي التونسي من األسهم المكتتب
ال   53إطار الفصل  من قانونه األساسي، و الُممثلة للحصص الراجعة له في رأس م

ة التي يكون        ذلك المؤسسات المقيم ة و آ بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيم
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ا وأّن األسهم   غرضها إدارة خدمات بنكية مشترآة. وهي ُم سّجلة بتكلفة اقتنائها، علم
  الُمسندة مّجانا والتي لم يترّتب عنها تدّفق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا.  

 

 : األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات )8
  

وائم           اريخ إعداد الق ال الحسابات و ت اريخ إقف ين ت لم يتّم تسجيل أي حدث جوهري ب
 المالية.

 

III اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية  
  

 : رصيد الذهب  1اإليضاح 
 

د بلغت   ذهب و ق ن ال ك المرآزي التونسي م د موجودات البن ذا البن  6,8يتضّمن ه
 ، تفصيلها آالتالي:  2014ديسمبر  31أطنان من الذهب الخالص في تاريخ 

  
2013 2014  

   بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

263 348 161 6 779 913 297 963 848 6 779 913  رصيد الذهب  

261 625 393 4 128 877 296 241 080 4 128 877  سبـــائك  
173 072 395 2 731 366 195 971 625 2 731 366  * في خزائن البنك    

 * مودعة لدى بنك انقلترا     -  - 511 397 1 998 552 88

-  -  100 269 455 1 397 511   وّظفة* ُم    

1 722 768 2 651 036 1 722 768 2 651 036  قطع تذآارية 
  

اريخ    ي ت وق ف عر الس ذهب بس بائك ال ن س ودات م ّيم الموج مبر  31وتق ديس
دن   ة لن باحية لبورص ة الص ال للجلس عر اإلقف تعمال س  1.199,25 (باس

الص أو   ذهب الخ ن ال ة م ي لألوقي ي  38,56دوالر أمريك دوالر أمريك
   ) . 2014ديسمبر  31للغرام في 

 

ا          ادة تقييمه تّم إع م ت ذهب ل ن ال ة م ع التذآاري إّن القط يتها، ف را لخصوص ونظ
ل تقييمُ  وق وتواص عر الس مي:  بس عر الرس ا بالس ار  0,6498475ه دين
  .للغرام الواحد من الذهب الخالص

  

ي ا     ديناميكي ف رف ال ار التص ي إط ه ف ى أن ارة إل در اإلش اطي وتج حتي
رف ذهب  الص زون ال ع مخ ذهب، خض بائك ال ن س ودات م ك الموج ي ذل ا ف ، بم

نة     ي س را، ف ك انقلت دى بن ودع ل وك   2014الم دى بن ف ل ات توظي ى عملي ، ال
وان       ذا العن رادات به يل إي ن تحص ي م زي التونس ك المرآ ن البن ا مّك ة مّم دولي

 ألف دينار. 122حوالي  2014ديسمبر  31بلغت قيمتها في 
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  : المساهمة في المؤسسات الدولية 2 اإليضاح
  

ه           ولى البنك المرآزي التونسي دفع ا ت ة م د، ُجمل ذا البن ُيمثُل المبلغ المسجل ضمن ه
ل      ن قب ة م ص المكتتب وان الحص ة بعن ة الدولي ات المالي ن المؤسس دد م دة ع لفائ

الُع ذهب أو ب ية بال ة التونس ات،  الجمهوري ذه المؤسس ال ه ي رأس م ة ف مالت األجنبي
ذآورة     ات الم وذلك بمقتضى نصوص قانونية رّخصت للبنك المرآزي تسجيل العملي

ى سنة       ذا اإلطار إل . 1969ضمن أصوله. و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في ه
ة           اب سواء آانت بالُعمل ات االآتت د، آل عملي ا بع ا، فيم وقد أخذت الدولة على عاتقه

  لية أو بالُعمالت األجنبية. و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية :المح
  

  2014*  2013*  
  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 الشرآة المالية الدولية

 375 992 1 375 992 1 اإلفريقي للتنمية البنك
 *المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة، بأسعار الصرف التاريخية.

 

ة          وتجدر اإلشارة إلى أّنه من المطروح د من خالل تسديد الدول ذا البن غ ه تسوية مبل
ذا      ار أّن ه ك، باعتب ل البن ن قب ار م ذا اإلط ي ه ا ف بق دفعه ي س الغ الت ية للمب التونس
ذه     م وأّن ه األخير ليست له صفة مساهم في رأس مال المؤسسات المذآورة، مع العل

ين عن ال       ة للغرض، تضّم ممثل وزارات المسألة هي بصدد الّدرس ُصلب لجنة ُمكّون
  المعنية.     

  

  : مرآز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 3اإليضاح 
  

، المقابل بالدينار للجزء  1)مليون دينار  139,4 (ُيمثُل المبلغ المسجل في هذا الباب 
ب بالُع ة المكتت ة األجنبي وق السحب الخاصة   56,2 (مل ن حق دة م ون وح ن  )ملي م

د   ال صندوق النق ي رأس م ونس ف ة ت غ  حّص ين مبل ارق ب اوي الف و يس دولي. و ه ال
ذآور   ون وحدة من     286,5 (الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق الم ملي

المفتوح  1و موجودات الصندوق بالدينار في حسابه   رقم  )حقوق السحب الخاّصة 
في دفاتر البنك المرآزي، باستثناء الموجودات الُمتأتية من استعمال قرض صندوق    

  الّدولي. النقد
  

ة    ر الُمكّون من العناص دولي ض د ال ندوق النق دى ص اطي ل ز االحتي دخل مرآ و ي
ى          النظر إل ك ب ة، و ذل ة األجنبي ودات الُعمل رار موج ى غ ة عل ات الدولي لالحتياطي

ى موجودات بعُ    بقة، إل ل     إمكانية تحويلها، بدون شروط مس ة للتحوي ة قابل مالت أجنبي
  المدفوعات.عند الحاجة لدعم ميزان 

  
  

 30وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ   0,404393ت=.د 1 -1
  . 2014أفريل 
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  موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:  4اإليضاح 
  

  يجمع هذا الباب :
  

 التونسي الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المرآزي -
ديسمبر  31المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي و الذي بلغ في تاريخ 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل  191,4ما قدره  2014
  .1دينار مليون 516,6

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

وحدة من  2.361.605البلدان الفقيرة آثيرة المديونية. و تبلغ هذه المساهمة 
 .ماليين دينار 6,4حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 

  )بالدينار( 
2013 2014  

612 128 579 523 021 758  موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة  
606 149 926 516 646 969  موجودات حقوق السحب الخاّصة     

5 978 653 6 374 789  توظيفات حقوق السحب الخاّصة      
  

  ملة األجنبيةموجودات الُع:  5اإليضاح 
  

 آما يلي:     2014ديسمبر  31تتوّزع موجودات الُعملة األجنبية في تاريخ 
  )بالدينار(   

2013 2014  
11 650 020 717 13 296 296 344  موجودات الُعملة األجنبية  

 موجودات األوراق النقدية األجنبية      051 250 107 335 813 102
 الموجودات تحت الطلب       282 862 221 851 260 144

  األجنبيةملة الصكوك بالُع      112 270 326 25
  الموجودات ألجل     663 413 229 5 182 017 963 4
6 093 431 824 

663 448 470 
7 336 720 977 

671 016 998  
  السندات    
  منها سندات ُمسّلمة آضمان           

  ة للتصرف بالوآالة ملة األجنبية المعهوداألموال بالُع    880 063 377 938 704 329
 )المّدخرات  (   (552 362) (435 293) 

     حسابات بالُعملة األجنبية مدينة لغير مقيمين     931 077 24 696 060 17
 
  
  
  .2014ديسمبر  31ت في .د 2,699346وحدة  من حقوق ا لسحب الخاصة= 1 1
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 : رآيبة الموجودات في موّفى السنةت
   

 بالدينار*
ي     ية ف ة التونس ة للحكوم ة الممنوح وارد الخارجي ى أّن بعض الم ارة إل در اإلش وتج
ائي والمرصودة حصرا     اون االقتصادي الثن ار التع ي إط روض ف ات أو ق كل هب ش
د حدوث          الي ال يمكن استعمالها إّال عن ّبقا، و التي بالت لتمويل مشاريع مضبوطة مس

ة المُ نفقات قابلة  دخل ضمن    للتمويل وموافق عليها من قبل الجه ة، ال ت ذا ال مّول د  ه بن
ارج    وارد خ ذه الم ّجل ه ة، تس تعمالها. و لغرض المتابع ابع الشرطي الس را للط نظ

  إطار المحاسبة المالية.
  

ة لالستعمال     2014ديسمبر  31وفي تاريخ  ة القابل وارد األجنبي ، بلغت قيمة هذه الم
دره   حسب حالة تقّدم المش ا ق ل     160,4اريع التي تمّولها،  م ار ُمقاب ون دين  114ملي

  .2013ديسمبر 31مليون دينار في 
  

  تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  6اإليضاح 
  

البنك المرآزي في السوق النقدية لضّخ السيولة  ُيسّجُل تحت هذا البند قائم تدّخل
منها  2014ديسمبر  31مليون دينار في  3.116للبنوك. وقد بلغ هذا القائم 

 266مليون دينار في شكل ضّخ للسيولة عن طريق طلبات العروض و  2.850
  ساعة. 24مليون دينار في شكل تسهيالت قروض لمّدة 

  )بالدينار( 

  
  سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة:  7اإليضاح 

  

ات السوق         ة في إطار عملي يتكّون هذا البند من محفظة السندات المشتراة بصفة بات
د   انخفاضا  المفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة للتنظير. وقد شهد هذا البن

اع     2013مليون دينار مقارنة بسنة  413,4 بـمحسوسا  ى رق رّده بالخصوص إل ، م
ل       الخزينة التي خرجت من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقها خالل شهري أفري

 و آذلك إلى عمليات تمديد المنحة على السندات المعنية. 2014جويلية  و
 

  أمريكي دوالر أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 
الحصة  *بالماليين %

الحصة  بالماليين %
الحصة  بالماليين %

الحصة  بالماليين %
 بالماليين %

0,4 47 1,3 9 920 6,7 289 44,6  2 290 47,0 3 333 31 -12-2013 

0,4 53 3,5 29 810 9,5 433 40,8 2 395 45,8 3 269 31 -12-2014 

 (بالماليين) التغيرات 64- 105 144 890 19 6

2013 2014  

3 668 000 000 3 116 000 000 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة  
 النقدية

3 527 000 000 2 850 000 000   ضّخ للسيولة عن طريق طلبات العروض      
141 000 000 266 000 000  ساعة 24تسهيالت قروض لمّدة      
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اريخ         م في ت ه ت ى أن دخرات    2014ديسمبر   31آما تجدر اإلشارة إل تخصيص م
 :  ه الجدول التاليظهرالنخفاض قيمة السندات آما ُي

   )بالدينار  (  
2013 2014  

  سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 641 289 474 794 722 887
   

 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 793 338 474 794 722 887
 )المّدخرات  (   (152 49) 

  
  للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد تسبقة:  8اإليضاح 

  

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

، 1977 ديسمبر 7المؤرخ في  1977لسنة  71و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 
  الُمنظم لعالقة البنك المرآزي التونسي بهاتين المؤسستين الماليتين.

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

مليون مكتتبة بعمالت  56,2للصندوق و 1مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم 
 قابلة للتحويل.

في رأس مال هذا  : تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس صندوق النقد العربي -
 : مليون دينار عربي حسابي، منها 19,275الصندوق 

ماليين مكتتبة بعمالت قابلة  6,9 (ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا  7 
مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح  0,1للتحويل و 

  ،)بالدينار في دفاتر البنك المرآزي 
دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في ماليين  5,85 •

، القاضي بتحرير 2005لسنة  3إطار تطبيق  قرار مجلس المحافظين رقم 
القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام    

و توزيع حصص جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس 
 الصندوق، مال

ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االآتتاب في رفع  6,425 •
لسنة  3رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 

. ونصف المبلغ المذآور تّم تحريره عن طريق التحويل من رصيد 2013
اية من االحتياطي العام والنصف اآلخر محرر نقدا على مّدة خمس سنوات بد

. و تجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي 2014غّرة أفريل 
 ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.
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تخضع الحصة المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة           
   حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المرآزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب  في

 .آيفما يضبطه صندوق النقد الدولي سعر حق السحب الخاص إزاء الدينار
  

  محفظة المساهمات :  9اإليضاح 
  

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

 

 
  األصول الثابتة: 10اإليضاح 

  

رز اريخ        ُيب ي ت ي ف ا ه ة آم ول الثابت ات األص يل ُمكّون والي تفاص دول الم  31الج
 :)بالدينار  ( 2014ديسمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 : 2014  ديسمبر 31* حسب أسعار الصرف السائدة في 
  د.ت 2,2619  أورو=  1 
  د.ت 1,8607 دوالر أمريكي= 1 

  *2014-12-31  الرصيد بالعملة  المؤسسة
  بالدينار

31-12-2013  
  بالدينار

  
نسبة 
  المساهمة

% 
   59913,161 062 15  936 059 15  أورو  090,98 658 6 بنك تونس الخارجي  
  (000 520) (000 520 4)   )المدخرات النخفاض قيمة السندات ( 
   0,007 058 12  056 12  أورو           330,00 5  شرآة "سويفت"  
   0005,694 403 16  000 607 18  دوالر أمريكي000,00 000 10      البنك اإلفريقي لالستيراد و التصدير  
البنك المغاربي لالستثمار و التجارة  

   6,667 750 100 4  750 651 4 دوالر أمريكي  000,00 500 2 الخارجية 

   0,272 220 387 3  345 842 3 دوالر أمريكي  000,00 065 2 برنامج تمويل التجارة البينية العربية  
الشرآة المصرفية المشترآة للمقاصة  

       3 000 105  000 105  دينار تونسي   000,000 105 اإللكترونية 

 627 550 38  087 758 37  المجموع



 14  2014القوائم المالية لسنة  البنك المرآزي التونسي :
  

  

 

القيمة 
المحاسبّية 
  الّصافية

31/12/2014

 القيمة الخام االستهالآات

31/12/2014  2014 31/12/2013 31/12/2014   خروج 
2014 

  دخول
2014 31/12/2013   البنود   

502 529 4 987 255 669 455 4 317 800 5 489 784 65 785 5 423 999  البرمجيات
44 318     44 318  44 318  أصول ثابتة غير مادية أخرى 
17 771     17 771 17 771  تسبقات على شراء برمجّيات

564 618 4 987 255 669 455 4 317 800  5 551 873 65 785 5 486 088  األصول الثابتة غير المادية
4 033 518     4 033 518  1 095 959 2 937 559  األراضي

11 049 079 44 029 069 1 468 285 42 560 784 55 078 148  27 281 55 050 867  البناءات
292 200 586 338 86 311 500 027 878 538  63 698 814 840  معّدات و أثاث مكاتب
572 486 2 679 240 337 123 2 342 117  3 251 726 5 641 3 246 085  معّدات النقل

1 656 054 5 419 798 1 268 701 4 151 097 7 075 852 55 036 7 020 816  معّدات إعالمية
3 124 98 811 2 883 95 928 101 935 101 935  معّدات الطبع

9 853 847 6 293 712 2 435 717 3 857 995 16 147 559 5 384 973 10 762 586  معّدات الخزينة
847 806 1 567 983 204 518 1 363 465 2 415 789 82 114 2 333 675  تهيئة و تجهيز

4 745 672 4 129 655 823 776 3 305 879 8 875 327 508 078 8 367 249  فّنيةرآيب تجهيزات ت
129 281 423 319 27 102 396 217 552 600 42 953 509 647  معّدات و تجهيزات فّنية 
654 766     654 766   654 766  أعمال فنية و قطع عتيقة 

2 245 177     2 245 177 4 718 975 5 863 804 1 100 348  أصول ثابتة ماّدية في طور اإلنشاء
36 083 010 65 227 925 6 654 416 58 573 509 101 310 935 4 718 975 13 129 537 92 900 373  األصول الثابتة الماّدية
36 647 628 70 215 180 7 323 871 62 891 309 106 862 808 4 718 975 13 195 322 98 386 461  مـجـمـوعالـ
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  مدينون مختلفون:  11اإليضاح 
  

المسندة لألعوان والُممّولة من يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض 
مليون دينار في  29,6مليون دينار مقابل  30,5 (  احتياطي الصندوق االجتماعي

 ماليين دينار، 3,5( وآذلك التسبقات المختلفة الممنوحة لألعوان ، ) 2013سنة 
  ).2013أي حوالي نفس المبلغ المسجل في سنة 

  
  )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية :  12اإليضاح 

  
امج         ة ببرن ع المتعّلق اء للتوزي رادات الُمستحقة و األعب يتضّمن هذا البند باألساس اإلي

. ونظرا  2014و 2013صنع األوراق والقطع النقدية الذي امتّد إنجازه على سنتي  
ى           ه عل ة ب اء المتعّلق ع األعب اد توزي ّرر اعتم ه تق امج، فإّن للطابع االستثنائي لهذا البرن

  .باستعمال طريقة االستهالك القار ثالث سنوات،
 

  وتفصيل هذا البند آاآلتي:
  

   )بالدينار  ( 
2013 2014   

140 193 467 153 512 274   )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية 
  

99 109 684 71 693 338   إيرادات ُمستحقة 
25 829 482 46 367 372   األعباء المؤّجلة الصافية 
38 744 222 76 008 428   القيمة الخام    

(12 914 740) (29 641 056)                  )االستيعابات    (
11 591 977 31 119 880   أوراق نقدية أجنبية للتسوية
1 941 824 1 878 545  ذهب ُمخصص للبيع لحرفيي المصوغ
1 720 500 2 453 139  حسابات مدينة مختلفة أخرى 

  
 

  والقطع النقدية في التداول األوراق:  13اإليضاح 
  

ار أو بنسبة     899,2سجلت األوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ  ون دين ملي
غ 11,81% ل  514,98.، لتبل ار مقاب ون دين نة  7.615,8ملي ي س ار ف ون دين ملي

 ، و تفصيلها آاآلتي :2013
  
  
 



 16  2014القوائم المالية لسنة  البنك المرآزي التونسي :
  

  

 

 )بالدينار (                                                                                              
2013 2014   

7 615 770 976 8 514 946 860  األوراق والقطع النقدية في التداول 
  

7 341 025 430 8 223 627 265  األوراق النقدية    
274 745 546 291 319 595  القطع النقدية    

  
  

  حسابات الحكومة:  14اإليضاح 
  

ى       ،بهدف تحسين المعلومات حول السيولة المتوفرة للدولة د إل ذا البن ة ه وقعت تجزئ
  : متكونين من العناصر المفّصلة فيما يلي بندين منفصلين،

ة    • دائن للحسابات       سجّ ُي  : الحساب المرآزي للحكوم د الرصيد ال ذا البن ل تحت ه
دى        ملة األجنبية أوبالُع وفرة ل وارد المت ى الم وي عل ذي يحت بالدينار التونسي و ال

ة و الُم ّوالخزين يولة.  خ ة للس ا اليومي ار إدارته ي إط تعمالها ف ا اس دخل  ل له و ي
مليون دينار)،   614,9 (الحساب الجاري للخزينة ضمن هذه الفئة من الحسابات 

د       ي من م ه الرصيد المتبّق ّزل في من رأس    %35اخيل تخصيص  والحساب المن
ة       371,9" ( "اتصاالت تونس مال شرآة ار) و حسابات أخرى منّزل ون دين ملي

اني لصندوق    فيها األموال المتأتية من بعض القروض الخارجية، آالقرض االئتم
ة ة الدول دعم ميزاني بة للقسط المخصص ل دولي بالنس د ال ل  ،النق ل تحوي ك قب وذل

   ال إلى الحساب الجاري للخزينة.المقابل بالدينار لهذه األمو
  رصيد هذه الفئة األخيرة من الحسابات صفرا.  ، آان2014ديسمبر  31و في 

 )(بالدينار 
2013 2014   

 1 071 056 625 986 851 617   الحساب المرآزي للحكومة 
  

199 015 296 614 898 581  الحساب الجاري للخزينة   
872 041 329 371 953 036  " مداخيل تخصيص "اتصاالت تونسحساب     

  

 
"  اتصاالت تونس و تجدر اإلشارة  إلى أن مداخيل التخصيص الجزئي لـشرآة "

تّمت  ضمن بند الخصوم " حسابات انتظار وللتسوية". و قد ُمقّدآانت في السابق ُت
المتعلقة بالبنود المعنّية و ذلك لغاية المقارنة.  2013إعادة معالجة معطيات سنة 

 872.041.329بمبلغ  2013ديسمبر  31وبالفعل، آانت هذه المداخيل في 
 دينارا.

 
ة    ابات الخاص ةللالحس ابات    : حكوم د الحس ذا البن من ه ة أو  بالُعيتض ة األجنبي مل

ا      بالدينار التونسي التي ال ُي ة في إطار إدارته ل الخزين مكن استعمال أرصدتها من قب
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ى  ا عل تمل أساس يولة. وتش ة للس ة الخاصة الُماليومي ابات الحكوم ّرحس ة رة بالُعح مل
ة ات       األجنبي روض و الهب ن الق حوبات م ن الس ة م وال المتأتي ّمنة لألم و المتض

ة والمخ    مان الدول ة بض ات عمومي ة أو لمؤسس ة للدول ة الممنوح ة الخارجي ّصص
ة  اريع معّين ارييالم 507,6 (لمش ة  )ن دين روض الُمعنون ابات الق يد حس ،  رص

ة  ) مليون دينار 81,8 (بالدينار  ون   22,6 (، رصيد الحسابات المختلفة للحكوم ملي
ار ك       و )دين كها البن ي يمس ناديق الت ف الص ة بمختل ابات المتعلق دة الحس ذلك أرص آ

وير  ندوق التط ة آص اب الدول زي لحس ندوق المرآ ناعية والص ة الص والالمرآزي
  الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى.

 )بالدينار  (       
2013 2014   
689 092 627 645 307 835  حسابات الخاصة للحكومةال 
586 073 081 507 589 502  الحسابات الخاصة للحكومة بالُعملة األجنبية   

2 222 018 3 073 888  حساب الهبات -الحكومة التونسية    
9 968 513 26 412 064  حساب صندوق التطوير والالمرآزية الصناعية   

26 755 649 22 599 698  حسابات مختلفة -الحكومة التونسية    

582 741 3 860 904   حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   
 التقليدية و الحرف الّصغرى   

63 490 625 81 771 779  حسابات القروض -الحكومة التونسية    
 

  التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  15اإليضاح 
  

ة      وق النقدي ي الس ي ف زي التونس ك المرآ دّخل البن ات ت د عملي ذا البن ّجُل تحت ه ُتس
ائم غ ق د بل يولة. وق دخل  المتصاص الس ذا الت ي  172ه ار ف ون دين مبر  31ملي ديس

ات      2013ماليين دينار في سنة    8مقابل  2014 ائم عملي دا بق ق األمر تحدي . ويتعّل
  ساعة. 24إيداع لمّدة  تامتصاص السيولة في شكل تسهيال

  
  مخصصات حقوق السحب الخاصة:  16اإليضاح 

  
اصة التي ُمنحت لتونس من  يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخ

ة،  ة الدولي ذه المؤسسة المالي ي ه دا عضوا ف ا بل دولي باعتباره د ال ل صندوق النق قب
. و بما أّن البنك المرآزي   1مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 272,8وقدرها 

وق السحب   اء حق ر إلغ ذا األخي رر ه ا ق غ للصندوق إذا م ذا المبل مطالب بإرجاع ه
إن الم  اه الخاصة، ف دة، تج ر محدود الم ا، غي ا قائم ل التزام ذآورة تمث خصصات الم

  الصندوق.
  
  

                                                 
  2014ديسمبر  31د.ت في  2,699346وحدة من حقوق السحب الخاصة =  1 -  1
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   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 17اإليضاح 
  

ا     ُيمثُل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم  ة، و منه المنظمات األجنبي
بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك اإلفريقي للتنمية وصندوق  
دى         دولي المفتوحة ل د ال ى أن حسابات صندوق النق النقد العربي. و تجدر اإلشارة إل

 : نات هذا البند،  وهي ُمفّصلة آاآلتيكّوالبنك المرآزي تعتبر من أهّم ُم
    )نار بالدي (  

2013 2014   
799 159 591 813 392 798  صندوق النقد الدوليحسابات 
799 127 763 813 341 742  1الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي
559 183 912 569 024 952  مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق   
239 943 851 244 316 790   الدولي*سحوبات من قروض صندوق النقد    

31 828 51 056  2الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي
  لألموال المسحوبة على القرض االئتماني و المخّصصة لدعم ميزان المدفوعات. * يتعلق األمر بالمقابل بالدينار

  
ندات      اب  الس ى أّن حس ارة إل در اإلش ا تج زي      آم ك المرآ اتر البن ي دف وح ف المفت

الغ رصيده    دولي والب د ال ين 1.704التونسي باسم صندوق النق ار في  مالي  31دين
مبر  يد    2014ديس ق الرص ة. ويتعل ارج الموازن دات خ دول التعه درج ضمن ج ، مُُ

ه من الصندوق     المذآور بالمقابل بالدينار للجزء من القرض االئتماني المتحّصل علي
  والمخّصص لدعم ميزانية الدولة.   

 
  التزامات بالُعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين: 18اإليضاح 

  
م ودات العُ يتض د موج ذا البن ولين          ن ه طاء المقب ب للوس ت الطل ة تح ة األجنبي مل

ار   (1.039,3 راض البنك المرآزي من السوق         )مليون دين ائم اقت ة، و ق ، من جه
 ، من جهة أخرى.)مليون دينار  687,6 (النقدية بالُعملة األجنبية 

  
  ملة األجنبيةحسابات غير مقيمين بالُع:  19اإليضاح 

  
ة     ة األجنبي ة بالُعمل ابات المفتوح ة للحس دة الدائن د األرص ذا البن ّجُل ه دينار  ُيس أو بال

  القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة. 
  

  : التزامات أخرى بالعملة األجنبية 20اإليضاح 
  

الغ التزامات البنك المرآزي            دينار لمب ل بال د المقاب ذا البن ّجُل في ه ُيمثُل المبلغ الُمس
ع من الخارج،  وتفصيله        وان اقتراضات أو ودائ التونسي بالُعملة األجنبية ألجل بعن

  آالتالي:
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ون دوالر أمريكي   50  - ار 93 (ملي ون دين ُل  )ملي ودع من ُيمّث غ الم المبل
ة        ة الُمبرم قبل بنك الجزائر لدى البنك المرآزي التونسي بمقتضى االتفاقي

  ،2011أفريل  28معه في الغرض بتاريخ 
  

ون دوالر أمريكي  500 - ار 930,4 (ملي ون دين ُل  )ملي ودع ُيمّث غ الم المبل
ة       من قبل بنك قطر الوطني لدى البنك المرآزي التونسي بمقتضى االتفاقي

  ،2013نوفمبر  20برمة في الغرض بتاريخ الُم
 

ون دوالر أمريكي  100 - ار 186,1 (ملي ون دين ُل  )ملي ودع ُيمّث غ الم المبل
ة         ى االتفاقي ي بمقتض زي التونس ك المرآ دى البن ر ل ك الجزائ ل بن ن قب م

  ، 2014ماي  04الُمبرمة معه في الغرض بتاريخ 
  

ار   678,6 (مليون أورو  300 - ون دين ُل مب  )ملي غ القرض الُمتحّصل    ُيمّث ل
 باريس"،   -عليه من مصرف "ناتيكسيس

  

حب خاصة   94,5  - وق س دة حق ون وح ار 255,1 (ملي ون دين ُل )ملي  ُيمّث
نتي  ي س ا ف ل عليه روض الُمتحّص وع الق ن  2013و  2012مجم م

غ      ائي بمبل القرض التلق ون   14,4صندوق النقد العربي  ويتعّلق األمر ب ملي
ون وحدة    19,1وحدة حقوق سحب خاصة، والقرض التعويضي بمبلغ  ملي

غ  ي بمبل ة وقروض اإلصالح الهيكل وق سحب خاّص دة  61حق ون وح ملي
  حقوق سحب خاّصة.

 

المبلغ المودع من قبل ُيمّثُل  )مليون دينار 93 (مليون دوالر أمريكي   50 -
ي      زي التونس ك المرآ دى البن ي ل زي الليب ك المرآ ة  البن بمقتضى االتفاقي

 .2014الُمبرمة معه في الغرض في أآتوبر 
  

  قيم قيد االستخالص:  21اإليضاح 
  

غ الُم ل المبل ّجيمث ابات استخالص  س ة الصافية لحس د، الوضعية الدائن ذا البن ي ه ل ف
أذون       ة والتحويالت الم دة الخزين القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك والسندات لفائ

  البنك والتي تمّر عبر المقاّصة اإلليكترونية.بها من قبل مصالح 
  

  فوارق التحويل و إعادة التقييم:  22اإليضاح 
  

يم          ادة تقي وان إع ة بعن ة الصافية المتراآم وائض القيم ة، ف يتضمن هذا البند، من ناحي
ة   976,5 مليون دينار منها  1.385 (الحسابات بالُعملة األجنبية  ار ُمرّحل مليون دين

، ومن ناحية أخرى، فائض القيمة الصافي الُمتأّتي من إعادة التقييم ) 2013من سنة 
ذهب (   بائك ال ن س ودات م وق للموج عر الس ا   290,3بس ار منه ون دين  255,7ملي

  ).2013ُمرّحلة من سنة 
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  دائنون مختلفون: 23اإليضاح 
  

دخرات      ك، والم وان البن داع ألع ابات اإلي وص، حس د، بالخص ذا البن من ه يتض
المخصصة بعنوان منحة الخروج في التقاعد واإلجازات خالصة األجر، واألداءات     
المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار   

ابات أخ   ة وحس ل التوقيفي الغ الُعق دفع و مب ة  ال ات وطني م هيئ ا  (رى باس ة العلي الهيئ
المستقلة لالنتخابات، صندوق المواطنة، اللجنة الوطنية السترجاع األموال الموجودة 

  .)بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة 
    )بالدينار  ( 

2013 2014   
 دائنون مختلفون 560 249 106 517 291 51
 األموال ( حسابات األعوان، حساب الودادية ...)حسابات إيداع  098 157 12 295 490 12
  مدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 270 186 9 673 083 9

  مدخرات لإلجازات خالصة األجر 175 054 6 736 847 5

1 757 250 1 432 923 
  الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافة

 أخرى لفائدة الدولة و ضرائب و أداءات
 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  724 555 1 181 855 1
  ُمزّودون 425 615 4 774 873 2

 دائنون مختلفون آخرون  945 247 71 608 383 17

 منها : عقل توقيفية    200 186 28  556 521 16
          المستقلة لالنتخاباتالهيئة العليا           099 369 42 186 54

  
  مدخرات ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية:  24اإليضاح 

  
ماليين دينار الذي يتضّمنه هذا البند، الُمتبّقي من الُمّدخر بمبلغ   77,ُيمثُل مبلغ 

للتغطية الجزئية  2012مليون دينار الذي آان قد تّم تخصيصه في سنة  28,4
ألعباء صنع األوراق والقطع النقدية بعنوان البرنامج الذي امتّد إنجازه على سنتي 

متعلقة بهذا البرنامج على ثالث . وباعتبار قرار توزيع األعباء ال2014و  2013
 ماليين دينار من الُمّدخر المذآور لغاية تغطية 7,7سنوات، فقد تّم استرداد مبلغ 

  .مليون دينار  29,6بمبلغ  2014األعباء التي تحّملتها السنة المحاسبية  جزء من
 

   )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية : 25اإليضاح 
  

القيود الدائنة في انتظار التسوية، و األعباء للدفع،     يضّم هذا البند، بالخصوص، 
و اإليرادات الُمحّصلة مسبقا و المبلغ المقابل لمرآز االحتياطي لدى صندوق النقد 

  .الدولي
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 )بالدينار  (                                                                                       

2013 2014   
 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  242 211 199 030 463 171
 مقابل مرآز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 285 444 139 684 604 136

 ُعمالت أجنبية في انتظار التسوية 310 978 31 670 017 12

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 528 636 7 062 018 8
 مصاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي 787 341 2 733 428 2
  أعباء الموظفين للدفع 578 923 13 390 625 9
  حسابات انتظار و للتسوية أخرى 754 886 3 491 768 2

  

  
إلى أنه تمت إعادة معالجة المبلغ المندرج ضمن هذا البند بالنسبة  و تجدر اإلشارة

دينارا 1.043.504.359 . و بالفعل، فقد تراجع رصيد هذا البند من 2013لسنة 
مداخيل دينارا على إثر إعادة تصنيف الحساب المنّزلة به  171.463.030إلى 

" وذلك بإدراجه ضمن  اتصاالت تونس من رأس مال شرآة " %35تخصيص 
  البند الجديد "الحساب المرآزي للحكومة".

  
  األموال الذاتية:  26اإليضاح 

  
  

 291,9، ما قدره 2014بلغت األموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة الُمحاسبية 
ل   2014ديسمبر   31مليون دينار في   ي م303,6 ُمقاب ار في   الي ديسمبر   31ن دين

  مليون دينار، وهي ُمفّصلة آاآلتي : 11,7 ، أي بانخفاض بـ2013
  

 )بالدينار(
2013 2014  
 رأس المال 000 000 6 000 000 6

110 751 542 
3 000 000 

111 144 069 
3 000 000 

 االحتياطيات
  االحتياطي القانوني

  االحتياطي الخاص 667 894 76 667 894 76
  الصندوق االجتماعي احتياطي 402 249 31 875 856 30

  أموال ذاتية أخرى 480 1 588 2
 النتائج المؤجلة 573 35 043 76

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 122 181 117 173 830 116
المحاسبية 793 741 174 530 759 186 السنة نتيجة
 قبل التخصيصمجموع األموال الذاتية  915 922 291 703 589 303

 

ري   26و آان مجلس إدارة البنك قد صادق خالل اجتماعه بتاريخ   ى   2014فيف عل
  :  آما يلي 2013توزيع نتيجة السنة المحاسبية 
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  :  فيما يلي 2014و تمثلت تحرآات األموال الذاتية المسجلة في السنة المحاسبية 
 

  )بالدينار(

الرصيد في   البيانات
31/12/2013 

النتائج 
  توزيع النتيجة  المؤجلة

احتياطي 
الصندوق 
  االجتماعي

أموال 
ذاتية 
  أخرى

 ةنتيجة السن
  المحاسبية

في  الرصيد
31/12/2014  

  000 000 6           000 000 6  رأس المال
اطي  االحتي

  000 000 3            000 000 3  القانوني

اطي  االحتي
  667 894 76            667 894 76  الخاص

اطي  احتي
ندوق  الص

  االجتماعي
30 856 875      *392 527      31 249 402  

ة  وال ذاتي أم
  480 1    (108 1)        588 2  أخرى

  573 35       573 35 )043 76(  043 76  المؤجلة النتائج

نة   ة الس نتيج
  793 741 174 793 741 174      (573 835 186)  043 76  530 759 186  المحاسبية

وال  وع األم مجم
  915 922 291  793 741 174  (108 1)  527 392  (000 800 186)    703 589 303  الذاتية

ى     * د عل كل فوائ ي ش ا ف الموارد المتحصل عليه ر ب ق األم اطي    يتعل ن احتي ة م وان والُممّول ندة لألع روض المس الق
  الصندوق االجتماعي.

 
  التعهدات خارج الموازنة:  27اإليضاح 

  

  يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على
  

 تعهدات الضمان -
  

 : قروض خارجية أخرى و قروض رقاعية 
 

زي          ك المرآ ل البن ن قب درة م ة المص القروض الرقاعي ة ب دات المتعلق ي التعه وه
ة     ة  و القروض الخارجي التونسي لحساب الدولة التونسية في األسواق المالية األجنبي
ديرها البنك         ائي، و التي ي اون االقتصادي الثن للدولة، الُمتحصل عليها في إطار التع

دخل     المرآزي لحساب هذه األخيرة مع إمض دات للطرف األجنبي المت بنك   (ائه تعه
ة    ة مالي ي أو مؤسس ذه      )أجنب ة به تحقاقات المتعلق الص االس اها بخ زم بمقتض ، يلت

ى      ة إل القروض، وآذلك القروض الخارجية الُمبرمة من قبل البنك المرآزي والُمحال

 530 759 186  نتيجة السنة المحاسبية

  043 76   األرباح المرحلة من السنوات السابقة

  573 835 186  األرباح للتوزيع

  573 35  النتائج المؤجلة

  000 800 186  القسط الراجع للدولة
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ولين  ارة  (الوسطاء المقب ل التج امج تموي ع برن ة م القروض الُمبرم دا ب ق تحدي وتتعّل
  .)العربية البينية 

  
د            د أيضا التزامات البنك المرآزي التونسي إزاء صندوق النق ذا البن آما يتضّمن ه
ندوق           ن الص ه م ل علي اني المتحّص رض االئتم ن الق زء م بة للج دولي بالنس ال

ى       والمخّصص لدعم ميزانية الدولة. وُيفّسر ال اع المسّجل عل ر من االرتف جانب األآب
،  2014بالسحوبات المنجزة في سنة   مستوى البند الفرعي"قروض أجنبية أخرى"،

  ماليين دينار. 1.704في هذا اإلطار، بمبلغ 
  

ع  دات توقي دات تعه ذه التعه ر ه ة  (و تعتب ارج الموازن بي     )خ دإ المحاس ا للمب تطبيق
كل"، عل ى الش وهر عل لية الج زي " أفض ك المرآ ة للبن ات المالي ا و أّن االلتزام م

ة أو     ل الدول ن قب ل م زام مماث ا الت اله يقابله ا أع ار إليه روض المش ن الق ة ع المترتب
اء          ذلك آل األعب ة و آ ى القروض المعني الوسيط المقبول بسداد آل االستحقاقات عل

  المالية المترتبة عنها.
 

 : آضمان السندات المسّلمة
 

ر    ق األم ندات الُميتعل ّربالس ل    ح مان مقاب لمة آض األورو و المس رض رة ب الق
، بلغت  2014ديسمبر  31باريس". و في  -الُمتحّصل عليه من مصرف "ناتيكسيس

  مليون أورو.  296,7قيمة هذه السندات 
  
  الضمانات الُمستلمة مقابل عمليات التدّخل في السوق النقدية-
  

ات ضّخ السيولة.         وهي ل عملي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المرآزي في مقاب
ار في    3.116وقد بلغ مجموعها  ى     2014ديسمبر   31مليون دين وهي موّزعة إل

ر   ة للتنظي ة قابل اع خزين ار 1.841,1 (رق ون دين ةو )ملي ون جاري                    دي
   . )مليون دينار  1.274,9 (
  

 ملة األجنبيةإيرادات أخرى لعمليات بالُع:  28اإليضاح 
 

  المتأتية   )مليون دينار 15,4( يتكون هذا البند، بالخصوص، من عموالت الصرف
  من الهامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع، ومن أرباح الصرف الُمحققة 

  .)ماليين دينار  7,3 (على العمليات الجارية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 24  2014القوائم المالية لسنة  البنك المرآزي التونسي :
  

  

 

  مختلفة إيرادات :29اإليضاح 
               )بالدينار    (

2013 2014  
 إيرادات مختلفة  960 022 3 377 287 3

 إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية  518 815 1 537 542
  عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 712 183 102

 مبالغ أعباء مسترجعة  364 512 543 309
 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين  321 77 802 150
 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى  865 275 607 270

  إيرادات سندات المساهمة  470 430 1
 صافية من التفويت في أصول ثابتة إيرادات  310 1 795 161
 إيرادات أخرى  870 156 521 421

  

  ملة األجنبيةمدفوعة على العمليات بالُعفوائد : 03اإليضاح 
  

مليون دينار في تاريخ  33,9ملة األجنبية بلغت الفوائد المدفوعة على العمليات بالُع
ل بذلك سّج، لُت2013ديسمبر  31ماليين دينار في  7مقابل  2014ديسمبر  31

بنك وديعة مليون دينار مرّده باألساس إلى الفوائد على  26,9ارتفاعا محسوسا بـ
التي و مليون دوالر أمريكي 500بمبلغ  قطر الوطني لدى البنك المرآزي التونسي

  مليون دينار.  25,9بلغت 
   ( بالدينار)                                                                            

2013 2014   
7 036 363 33 907 750  ملة األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات بالُع 
2 201 250 3 302 998  ملة األجنبيةفوائد التدخل في السوق النقدية بالُع   
2 316 974 4 592 644     فوائد على قروض بالُعملة األجنبية   

67 112 34 088  فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالُعملة األجنبية تحت الطلب    
2 451 027 25 978 020  ملة األجنبيةحسابات الودائع بالُع فوائد على   

  

  
آانت قد  ملة األجنبية"حسابات الودائع بالُع على و تجدر اإلشارة إلى أن "الفوائد

ملة ضمن بند "أعباء أخرى على العمليات بالُع 2013ديسمبر 31قّدمت في 
 2013تّمت إعادة معالجة معطيات سنة  دينارا. و قد 2.451.027األجنبية" بمبلغ 

  المتعلقة بالبندين المعنيين و ذلك لغاية المقارنة. 
 

 ملة األجنبيةأعباء أخرى على العمليات بالُع:  31اإليضاح 
  

يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 
قد تّمت إعادة معالجة اإلشارة إلى أنه  . و تجدر )مليون دينار 85,2 (األجنبية 

آيفما  نتيجة إعادة تصنيف األعباء المتعلقة بالوديعة القطرية 2013معطيات سنة 
  ذآر أعاله.
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  : أعباء الموظفين32اإليضاح 

  

 62,4مقابل  2014ديسمبر  31مليون دينار في  67,1بلغت أعباء الموظفين 
ماليين دينار، مرّده  4,7، ُمسّجلة ارتفاعا بـ 2013ديسمبر  31مليون دينار في 

  تسجيل الربط المحاسبي لمنحة اإلنتاج 2014باألساس إلى أّنه تّم في موّفى سنة 
مليون دينار) المتعلقة بالفترة الممتدة من شهر جويلية إلى شهر ديسمبر، وذلك  2,9(

  السنوات المحاسبية. في إطار تطبيق مبدأ استقاللية
 )بالدينار  (                     

2013 2014 
 أعباء الموظفين  786 072 67 065 416 62
 األجور و ملحقاتها 739 513 25 717 404 24
 المنح 080 608 16 252 518 13
 أعباء اجتماعّية 400 047 24 331 658 21
  منها جرايات التقاعد التكميلية     400 200 12 431 006 11
 مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 596 102 167 976 1

 أعباء الّتكوين 971 417 598 482
 الّرواتب علىضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  000 383 000 376

  

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

  

  : األعباء العاّمة لالستغالل 33اإليضاح 
  

مقابل  2014ديسمبر  31مليون دينار في  15,1بلغت األعباء العاّمة لالستغالل 
  : وتفصيلها آما يلي 2013ديسمبر  31مليون دينار في  13,8

 )بالدينار  ( 

2013 2014 
 األعباء العاّمة لالستغالل  984 130 15 462 802 13
 ءات االشر 658 015 3 699 539 2
 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم 755 007 3 444 525 2

 شراء معّدات صغيرة  903 7 255 14
 خدمات خارجية 924 695 6 023 909 5

 مناولة عاّمة 225 31 419 19
 صيانة و إصالحات 432 707 2 183 443 2

 منح التأمين 962 227 1 334 999

  نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمرآية 353 604 471 407
 المرتبطة بها

 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية  317 570 1 873 331 1
 أعباء أخرى 635 554 743 707

 أعباء مختلفة عادّية  515 397 5 764 323 5
 ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتب 887 21 976 29
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  تتقرير مراقبي الحسابا
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  تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
   2014  ديسمبر 31لمختومة في ا

  

  

  السيد رئيس مجلس إدارة
  البنك المركزي التونسي

  
للمهمة التي أوكلت إلينا، قمنا بفحص القوائم المالية للبنك المركزي التونسي  تنفيذا

وقائمة النتائج آيفما  و التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة
، وتلخيصا ألهم الطرق المحاسبية وإيضاحات 2014ديسمبر  31في   تم ضبطها

  تفسيرية أخرى.  
  

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

  

 1958لسنة  90من القانون عدد   29لقد تمت مراجعتنا طبقا ألحكام الفصل 

المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي  1958سبتمبر  19المؤرخ في 

 ،2006ماي  15المؤرخ في  2006لسنة  26تنقيحه بالقانون عدد كيفما تم 
، والتي تتطلب منا أن نمتثل المهنية المتعارف عليها في البالد التونسيةلمعايير لو

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

  جوهري.
  

المراجعة تشمل فحصا على أساس اختباري لألدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات  إن
الواردة في القوائم المالية، كما تشتمل المراجعة على تقيـيم للمبـادئ المحاسـبية    
المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها البنك. في هذا اإلطار، يأخـذ مراقـب   

الداخلية المعمول به في البنك لغايـة تحديـد    الحسابات بعين االعتبار نظام الرقابة
نوعية و مجال االختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و ليس بهدف إبـداء رأي  
حول مدى نجاعة هذا النظام. وفي اعتقادنا، فإن مراجعتنا توفر أساسـا معقـوال   

  نستند عليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.
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مالية المصاحبة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة في رأينا، فإن القوائم ال
مطابقة، في كل النواحي الجوهرية، للوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما 

و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا  2014ديسمبر  31هي في 
اة خصوصيات للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراع

  نشاط البنك المركزي.

  
 2015 فيفري 18تونس، في 

  
  اتـــابـــســـحـــال اـــبــــراقــــم
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   2014توزيع نتيجة السنة المحاسبية 
  

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

المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، صـادق   1958سبتمبر  19
، علـى توزيـع   2015فيفري  25مجلس إدارة البنك خالل اجتماعه بتاريخ 

  : )بالدينار (كما يلي  2014نتيجة السنة المحاسبية 
 
 

  174.741.793     يةنتيجة السنة المحاسب
  

      35.573   األرباح الُمرّحلة من السنوات السابقة
  

  174.777.366      األرباح للتوزيع
 

  4.600.000      االحتياطي الخاص
  

    77.366      النتائج المؤّجلة
  

  170.100.000       القسط الراجع للدولة
  

 

 

 

  
  


