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، التي اتسمت بالتطور السلبي لإلنتاج 2011 الحصيلة االقتصادية لسنة  في بداية مداوالتهاستعرض المجلس

لشغل باإلضافة إلى تدهور والتصدير في جل القطاعات و تراجع االستثمار سواء الداخلي أو الخارجي وإحداث مواطن ا

و ينتظر أن يكون مستوى النمو االقتصادي سلبيا حسب . التوازنات المالية باعتبار الظرف االستثنائي الذي شهدته البالد

 .آخر التقديرات

٪ من 7,1 إلى 2011والحظ المجلس، بالخصوص، ارتفاع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارجية في سنة 

إلجمالي بالعالقة مع تقلص صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات وهو ما نتج عنه تراجع مستوى الناتج المحلي ا

 .  يوما قبل سنة147 يوما من التوريد مقابل 113 مليون دينار أو ما يعادل 10.582االحتياطي من العملة إلى حوالي  

٪، على 13,2٪ و7,9عدات لالقتصاد إذ بلغ  والمسا3وعلى المستوى النقدي، تقلص نسق تطور الكتلة النقدية ن

وقد ازدادت حاجيات البنوك من السيولة بصفة ملحوظة وهو ما استدعى تدعيم البنك . 2011التوالي، في موفى سنة 

 مليون دينار 3.893 و2011 ماليين دينار في شهر ديسمبر 3.604المرآزي لتدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي بـ 

 الستة عشر األولى من شهر جانفي الجاري، وذلك لتمكين  القطاع المصرفي من إسداء التمويالت الالزمة خالل األيام

٪ منذ بداية شهر جانفي الحالي مقابل 3,19وتراجعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى . للمؤسسات والمستثمرين

 .٪  في شهر ديسمبر3,23

 

 

لضغوط المسجلة منذ الصائفة الماضية على أسعار بعض المواد، والسيما و على مستوى تطور األسعار وبعد ا

 .٪ في العام الماضي4,4 مقابل 2011٪ لكامل سنة 3,5الغذائية منها، استقر مستوى التضخم في حدود 

 والذي يواجه تحديات آبرى في ظل تواصل الضغوط 2012آما تطرق المجلس إلى آفاق االقتصاد الوطني لسنة 

في منطقة األورو التي شهدت ية بالرغم من بداية استقرار الوضع السياسي وصعوبة المحيط الدولي وخاصة االجتماع

 .مؤخرا تخفيض الترقيم االئتماني لعديد البلدان بالعالقة مع أزمة الديون السيادية التي تمر بها
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ية للبنك المرآزي التونسي بدون وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس اإلدارة اإلبقاء على نسبة الفائدة الرئيس

و .   تغيير، مؤآدا على ضرورة تعبئة القطاع المصرفي لموارد طويلة المدى تمكنه من مواصلة دوره في تمويل االقتصاد

من جهة ثانية أوصى المجلس بالعمل على وضع منوال تنمية و سياسة مالية و اقتصادية واضحة مع اعتماد برنامج تمويل 

آما أآد . عتبار قدرة البالد على تعبئة الموارد المالية الداخلية و الخارجية مع المحافظة على التوازنات الجمليةيأخذ بعين اال

المجلس على ضرورة تضافر الجهود لضمان عودة االستقرار األمني و االجتماعي قصد استرجاع النشاط االقتصادي لنسقه 

 .الطبيعي في أقرب اآلجال

 

من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي التونسي لإلطالع على مزيد  (

www.bct.gov.tn (   
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تعرض س  اس ر المجل ورات آخ ي    تط ي الوطن صادي والمال ع االقت  الوض

روز      و وادر تحسن     بعض    سجل ب ة سنة        الوطني  القتصادي لب  من خالل ارتفاع نسق المبادالت التجارية مع     الحالية في بداي

واد      خاصة والخارج    صناعية المعملية و   تصدير الم  ازدياد واردات مواد التجهيز والمواد األولية ونصف المصنعة وآذلك          ال

سياحي     تحسن بعض    ذه المؤشرات   الحظ أن  و  .مؤشرات القطاع ال  في ظل  و تستدعي الحذرفي حاجة إلى التدعيم تبقى  ه

اع مستوى التضخم في شهر جانفي           ٪ في الشهر السابق و4,2 السنوي مقابل نزالقاال٪ بحساب 5,1 حيث بلغ 2012ارتف

 .مستوى أسعار المواد الغذائية وذلك بالعالقة مع تواصل الضغوط على 2011٪ في جانفي 3,5

وعات الخارجية خالل نفس الشهر                رزت المدف ة أخرى أف تواصل مما نتج عنه     العجز الجاري    ا في توسع ومن جه

ن     صافية م ودات ال اض الموج ةانخف وم   األج العمل بلغ ي ية لت اري  14نب ري الج نار 10.341 فيف ين دي ادل  مالي ا يع   أي م

 .2011 يوما في نهاية سنة 113، مقابل  من التوريد، أيام 109 

نقدي،      ى المستوى ال سيولة المصرفية في شهر فيفري    وعل ، وهو ما استدعى تكثيف تدخل 2012تواصل تقلص ال

نك المرآزي    ام    الب ذي ق بلغ وسطي         ال سوق      بضخ م مليون دينار خالل األيام الثالثة عشر األولى من         3.873 النقدية بـ في ال

شهر  اع في                 و. ال نقدية ارتف سوق ال تج عن الضغوط في ال ية    ن دة اليوم سبة الفائ ي بلغت   ن ٪ في 3,16 مقابل معدل ٪3,71 الت

 .الشهر السابق

ى    تطورات     وعل ذه ال رر مجلس اإلدارة اإلبقاء على نسب    ضوء ه  الرئيسية للبنك المرآزي التونسي بدون  الفائدةة، ق

ر،    ى ضرورة      تغيي ؤآدا عل  المالئم االجتماعيالعمل على دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خالل توفير المناخ األمني و             م

ى  تابعةو عل يقة ل الم عارالدق راقبة ،تطور األس زيد م توزيعموصيا بم سالك ال ر ، م ا ذآ ية آم ود القطاع   بأهم مواصلة جه

ي الم ضرورية ل   صرفي والمال وارد ال ئة الم تمويالت لتعب ر ال ة  توفي شاط ا الالزم ساندة ن م   لم صادية ودع سات االقت لمؤس

  . الخاصاالستثمار
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في عدد من تحسن تواصل ال سجل والوطنيوالمالي استعرض المجلس تطور الوضع االقتصادي 

على  السيماالقطاع السياحي وفي قطاع الصناعات المعملية خاصة على مستوى اإلنتاج والتصدير المؤشرات 

ذلك مقارنة ومصنعة الالمواد نصف وفي الواردات من مواد التجهيز و ملةُعبالداخيل الم  ووافدينعدد ال مستوى

  .2011      و2010نفس الفترة من سنتي بما تم تحقيقه خالل 

 إلى توسع  موفى شهر فيفري من العام الحاليحتى الواردات  السريع في نسقرتفاعاالى أّدوبالمقابل، 

مستوى لضغط على  تواصل ا، وبالتالي.٪ من الناتج المحلي اإلجمالي1,5بلغ لي الجارية  المدفوعاتعجز

 يوما 113 مقابل  من التوريدأيام 106 ما يعادل و مليون دينار أ10.246تراجع إلى العملة الذي من ي االحتياط

 . 2011  سنةفي نهاية

خالل النصف األول من مارس  نقدية في السوق ال تدخل البنك المرآزيتقلصمستوى النقدي، الوعلى 

 مليون في 3.917 مليون دينار مقابل 3.729بـالجاري حيث قام بضخ مبلغ وسطي من السيولة في السوق النقدية 

 . ٪ خالل شهر فيفري3,42٪ مقابل 3,51وسطية لتلك الفترة النسبة الفائدة قد بلغت و. شهر فيفري

٪ 3,2ن من العام الحالي، مقابل ي٪، خالل الشهرين األولي5,4 التضخم بلغت نسبةوبخصوص األسعار، 

علما  الطازجة  المواد الغذائيةبعضاستمرار الضغوط على أسعار جراء خاصة في نفس الفترة من السنة السابقة، 

 .   للشهر الثاني على التوالي٪4,1استقرت في حدود أن نسبة التضخم دون اعتبار المواد الغذائية قد 

هذه التطورات، قرر مجلس اإلدارة اإلبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المرآزي ضوء وعلى 

العمل على التحكم في عوامله مع الحرص و األسعار  تضخمأوصى بمتابعة دقيقة لتطوروالتونسي بدون تغيير 

  .االقتصاديعلى مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط 
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، ةاألول من السنة الحالي   وضع االقتصادي والمالي الوطني خالل الثالثي       الاستعرض المجلس تطورات       

ذي  رة  وال ة األخي ي اآلون هد ف باطش ي ت ور ؤا ف سق تط ةن نها  جمل رات م ن المؤش تعلقة م تاج ب الم  إن

على غرار   مع تواصل تطور ايجابي لعدد آخر منها         خاصة منها النقل  الصناعات المعملية و الخدمات      صادراتو  

 .نشاط القطاع السياحي وواردات مواد التجهيز

بنسق متسارع في حين شهدت صادرات الصناعات المعملية        الواردات  وسجل المجلس تواصل ارتفاع         

صناعات الميكانيكية          مارس والكهربائية والنسيج والمالبس تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر          وخاصة في قطاعي ال

اهم في         ا س ة   يتعم وهو م وعات الجاري ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 2,3وقد بلغ هذا األخير  .ق عجز المدف

سنة،         ي األول من ال راجع           الثالث نه ت رتب ع ا ت صافية من العملة األجنبية إلى         وهو م ليون  م 9.947الموجودات ال

ادل     ا يع نار أو م وم من التوريد   101دي الحظ  و .2011 ي نهاية سنة يوما ف113مقابل فريل الجاري  أ 16 يوم  ي

ذه  س أن ه تطورات المجل د ال ي    ق اع الخارج ى القط ضغوط عل دة ال ن ح زيد م ستوجب وت ئة إن تواصلت  ت تعب

 .  خارجية إضافية هامة لبقية السنةتمويالت

نقدي ستوى ال ى الم ي ووعل م ،  البنك راجعسجيل تت ع  ت  للودائ

رة           ون المتعث سبة الدي اع ن سيولة و         و ارتف ى ال ق ضغطا عل ا خل توازي مم يات  بال ى إمكان ويل   عل   القطاع البنكيتم

٪ 3,48٪ مقابل   3,73 إلى   اعاارتفالنقدية   نسبة الفائدة الوسطية في السوق       تد شه ،و تبعا لهذه الضغوط   . القتصادل

شهر المنقضي      سي                  في ال نك المرآزي التون سيولة من طرف الب  دينار  ار ملي 3,4 في حدود   رغم تواصل ضخ ال

  .مارسبالمعدل اليومي منذ بداية شهر 

بلغ  و  رتفع لت ستوى م ي م ضخم ف سبة الت تقرت ن عار  اس ام لألس سبة للمؤشر الع ي  ٪5,4بالن ف

  . دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة  ٪0,4و  2012موفى مارس 

ى زي   ضوء  وعل نك المرآ سية للب دة الرئي سبة الفائ ى ن اء عل رر مجلس اإلدارة اإلبق تطورات، ق ذه ال ه

ى ؤآدا عل ر، م سي دون تغيي ى اضرورة  التون عارالحرص عل وامل تطور األس ي ع تحكم ف ذر  و ل مواصلة الح

نقدية      بخصوص  سياسة ال يادة ال ناخ االستثمار بضرورة توفير الظروف المالئمة لتحسين مآما أوصى المجلس     . ق

 . و تسريع انجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية قصد تنشيط االقتصاد و دفع التشغيل

ي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي                           ( لإلطالع على مزيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمال

  ) www.bct.gov.tn التونسي 
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اٌٛطٕٟ ٚعدً اٌرحغٓ عٍٝ اٌصع١ذ اٌٛضع االلرصادٞ ٚاٌّاٌٟ ِغردذاخ  آخشاعرعشض اٌّدٍظ 

ش ١أثذٛاصً اٌراٌرطٛس اإل٠داتٟ ٌّؤششاخ إٌشاط اٌغ١احٟ، فٟ ح١ٓ ذٛاصً إٌغثٟ ٌإلٔراج فٟ اٌمطاع اٌفالحٟ ٚ

اٌمطاع اٌصٕاعٟ ح١ث ذشاخعد، خالي شٙش أفش٠ً عٍٝ رذاع١اخ االٔىّاػ االلرصادٞ فٟ ِٕطمح األٚسٚ اٌغٍثٟ ٌ

  .، صادساخ وً ِٓ لطاعٟ اٌصٕاعاخ ا١ٌّىا١ٔى١ح ٚاٌىٙشتائ١ح ٚإٌغ١ح ٚاٌّالتظ2102

، اٌحا١ٌح ٕحتٕغك أعشع ِٓ اٌصادساخ، خالي األشٙش األستعح األٌٚٝ ِٓ اٌغ ٛاسداخاٌٚلذ أدٜ ذطٛس 

 عٌٍٍٝرحغٓ ٚذثعا . لثً عٕح  ٪2,5ِماتً  إٌاذح اٌّحٍٟ اإلخّاٌٟ ِٓ ٪3إٌٝ ذٛعع اٌعدض اٌداسٞ اٌزٞ تٍغ 

ِا فٟ حذٚد ِغرٜٛ االحر١اطٟ ِٓ اٌعٍّح  اعرمش، ١ح ِع اٌخاسجاٌّاٌ حغاتاخ سأط اٌّاي ٚ اٌع١ٍّاخِغرٜٛ 

  .١ٍِْٛ د٠ٕاس 9.857 أِٞاٞ اٌداسٞ   ٠15َٛ ِٓ اٌرٛس٠ذ ٠َٛ ٠010عادي 

ّا اعرٛخة ذىث١ف ِ اعرّشخ اٌضغٛط عٍٝ اٌغ١ٌٛح اٌّصشف١ح فٟ شٙش أفش٠ً، ٚعٍٝ اٌّغرٜٛ إٌمذٞ

 ذذخً اٌثٕه اٌّشوضٞ تضخ ِثٍغ ٚعطٟ 

ِٕز تذا٠ح شٙش ِاٞ ذٛاصٍد ٘زٖ اٌضغٛط تأوثش ٚ. ١ٍِْٛ فٟ اٌشٙش اٌغاتك ١ٍِ3.350ْٛ د٠ٕاس ِماتً  3.462تـ 

ٚتاٌراٌٟ اسذفعد ٔغثح اٌفائذج  .ِٓ لثً اٌثٕه اٌّشوضٞحاخ١اخ اٌثٕٛن إلعادج اٌر٠ًّٛ ِّا ٔرح عٕٗ اسذفاع فٟ  حذج

 .أفش٠ًشٙش فٟ ٪ 3664 ِماتً ٪ 3,72اٌٛعط١ح خالي اٌفرشج إٌٝ

 اإل٠ذاعاخإخّاٌٟ ِٚٓ ٔاح١ح أخشٜ شٙذ اٌدٙاص اٌّصشفٟ اسذفاعا فٟ 

 ذشاخعا فٟ ٔغك ذطٛس٘ا ِع ذّشوض اٌض٠ادج اٌّغدٍح فٟ لشٚض االعرٙالن عدٍد اٌمشٚض فٟ ح١ٓ ، ٪3,5 تـ 

 .غ١ش اٌّغرخٍصحاٌحغاتاخ اٌّذ٠ٕح ٚاٌمشٚض  ٚ

ذٛاصٍد اٌضغٛط اٌرضخ١ّح ح١ث ذطٛس اٌّؤشش اٌعاَ ٌألععاس تحغاب االٔضالق األععاس،  تخصٛصٚ

اٌّٛاد اٌغزائ١ح شٍّد ٘زٖ اٌضغٛط ٚ لذ  .شٙش ِاسطفٟ   ٪ 564 ِماتً ٪ 567فٟ شٙش أفش٠ً ثٍغ ١ٌ اٌغٕٛٞ

 اٌطاصخح 

 . ٪565 اٌرٟ تٍغد ٔغثح اٌرضخُ ف١ٙااألخشٜ  اٌّؤطشجغ١ش اٌّٛاد وزٌه ٚ 

٘زٖ اٌرطٛساخ، لشس ِدٍظ اإلداسج اإلتماء عٍٝ ٔغثح اٌفائذج اٌشئ١غ١ح ٌٍثٕه اٌّشوضٞ ضٛء ٚعٍٝ 

اذخار إخشاءاخ  ذٛاصٍدْ ذغرذعٟ إ اٌرٟ لذٚ أوذ عٍٝ ضشٚسج ِراتعح اٌضغٛط اٌرضخ١ّح  اٌرٛٔغٟ دْٚ ذغ١١ش

  .عٍٝ ِغرٜٛ اٌغ١اعح إٌمذ٠ح
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نظر مجلس اإلدارة في التطورات األخيرة للوضع االقتصادي والمالي الوطني الذي تميز بالمردود اإليجابي 
تطور حجم االستثمار للموسم الفالحي وتدعم نسق النشاط في قطاع الخدمات، السيما السياحة والنقل، إلى جانب 

آما سجل تواصل التراجع الذي شهده إنتاج وصادرات القطاع الصناعي خالل األشهر األخيرة، . األجنبي المباشر
 . خاصة في الصناعات المعملية الموجهة للتصدير نتيجة تأثير االنكماش االقتصادي في منطقة األورو

٪ من الناتج 4ما ساهم في توسع العجز الجاري الذي بلغ و تواصل ارتفاع الواردات بنسق أعلى من الصادرات م
 وهو ما 2011٪ في نفس الفترة من سنة 3المحلي اإلجمالي خالل األشهر الخمسة األولى من السنة الحالية مقابل 

و مكن الحاصل اإليجابي لعمليات رأس المال مع الخارج من احتواء . يمثل ضغوطا على الموجودات الصافية
 يوم من التوريد 100 مليار دينار أي ما يعادل 10 و اإلبقاء على الموجودات من العملة في حدود هذه الضغوط

 . 2012 جوان 25يوم 
٪ خالل نفس الفترة 7,1٪ مقابل 4,2وعلى الصعيد النقدي، سجل المجلس تباطؤ نسق المساعدات لالقتصاد أي 

 .  و ارتفاع الديون غير المستخلصة والمتعثرة2011 من سنة
 4,8وإزاء هذه التطورات آثف البنك المرآزي من تدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي من السيولة قدره 

٪ خالل 3,74وارتفع معدل نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية لتبلغ . 2012 جوان 26مليار دينار إلى غاية 
 . نفس الفترة

وط التضخمية و بداية تراجع زيادة األسعاربحساب وبخصوص تطور األسعار، سجل المجلس انخفاض الضغ
٪ في شهر ماي نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية 5,6٪ في شهر أفريل إلى 5,7اإلنزالق السنوي من 

 .الطازجة
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس اإلدارة اإلبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المرآزي التونسي دون 

 . تغيير
من جهة أخرى، استعرض المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصالح القطاع البنكي و خاصة في مجال الحوآمة و أقر و 

جملة من اإلجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للبنوك و تطوير قواعد التصرف الحذر يقع 
 . ترآيزها تدريجيا

 والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي لإلطالع على مزيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي(
 )www.bct.gov.tnالتونسي 

 



 2012 جويلية 31 البنك المرآزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ بيان مجلس إدارة

تطورات الوضع االقتصادي والمالي الوطني، سجل مجلس اإلدارة تواصل بعض  لدى استعراضه آخر
بالعالقة مع ذروة  اإليجابية التي تخص نسق النشاط السيما في قطاع الخدمات خاصة السياحة والنقل، المؤشرات

إلى تواصل تداعيات االنكماش  و أشار من ناحية أخرى. الموسم السياحي وآذلك ارتفاع صادرات الطاقة
إنتاج وصادرات الصناعات المعملية خاصة النسيج  االقتصادي في عدد من البلدان األوروبية الشريكة على

ى جانب انخفاض صادرات قطاع المناجم والفسفاط الميكانيكية والكهربائية، إل والجلود واألحذية والصناعات
  .بداية من شهر ماي الماضي ومشتقاته

٪ من 4,8الواردات في توسع العجز الجاري الذي بلغ  و قد ساهمت هذه التطورات بالتوازي مع ارتفاع نسق
. 2011 سنة ٪ في نفس الفترة من3,6األول من السنة الحالية مقابل  الناتج المحلي اإلجمالي خالل النصف

  مليون دينار أي ما10.262الضغوطات، استقرت الموجودات الصافية من العملة في حدود  وبالرغم من هذه
حسابات رأس   وذلك بفضل دعم الحاصل اإليجابي لميزان2012 جويلية 30 يوم من التوريد يوم 102يعادل 

  .المال والعمليات المالية
حاجيات البنوك إلى السيولة مما أدى إلى تكثيف تدخل البنك  ايدوعلى المستوى النقدي، سجل المجلس تز

 مليون دينار خالل شهر جوان 4.788بضخ مبلغ هام في حدود معدل يومي قدره  المرآزي في السوق النقدية
في شهر  ٪3,74 ٪ مقابل3,64وتراجع معدل نسبة الفائدة اليومية في هذه السوق خالل نفس الشهر إلى  .الماضي

 .ماي
التضخمية في شهر جوان حيث بلغ االنزالق  بخصوص تطور األسعار، سجل المجلس تراجعا طفيفا للضغوطو

 .السابق ٪ في الشهر5,6٪ مقابل 5,4السنوي لألسعار 
الرئيسية للبنك المرآزي التونسي دون  وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس اإلدارة اإلبقاء على نسبة الفائدة

 .تغيير
الظرف االقتصادي والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي   مزيد من المعطيات حوللإلطالع على)

 (www.bct.gov.tn التونسي

  

 



 

 2012 أوت 29في اجتماعه المنعقد يوم األربعاء  التونسي  بيان مجلس إدارة البنك المرآزي

 
استعرض المجلس آخر تطورات الوضع االقتصادي الوطني والحظ تواصل المسار اإليجابي لعدد من المؤشرات                

نسق النشاط في قطاع الخدمات         المتعلقة خاصة بوفرة اإلنتاج الفالحي السيما بالنسبة للزراعات الكبرى وآذلك تحسن                        

بالعالقة أساسا مع مواصلة حسن سير الموسم السياحي إضافة إلى بوادر تحسن نسق االستثمار من خالل تطور دفوقات                             

 .االستثمارات األجنبية المباشرة

سمت بها ويعكس تطور هذه العوامل مسارا إيجابيا يشير إلى تحول مهم لالقتصاد من فترة التراجع والرآود التي ات              

الميزان ٪ آما جاء في      3,5 والتوجه نحو حراك تنموي جديد مما سيمكن من تحقيق نسبة نمو إيجابية في حدود                    2011سنة  

 .2012االقتصادي لسنة 

إال أنه برزت بعض التطورات غير المريحة في مسار التنمية التونسية والتي يجب التعرض إليها وخاصة منها                          

  .وضعية المدفوعات الخارجية

٪ 14,6(  2012تواصل ارتفاع الواردات خالل األشهر السبعة األولى من سنة               وفي هذا الصدد، الحظ المجلس         

٪ 3,7(، خاصة واردات الطاقة والمواد االستهالآية ومواد التجهيز، بنسق أسرع من الصادرات                        )٪ قبل سنة   3,4مقابل  

لود واألحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية          ، حيث تأثرت مبيعات قطاعي النسيج والمالبس والج                 )٪10,2مقابل   

 .بتقلص الطلب الخارجي خاصة من منطقة األورو

هذا و تحّسن فائضي ميزان الخدمات وميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية تبعا لتزايد آّل من المداخيل                         

٪ 5,2د أي ما يمّثل      . م 3.663جز الجاري ليبلغ     و سجل المجلس أنه رغم هذا التحسن، تفاقم الع           .  السياحية ومداخيل الشغل  

٪ في نفس الفترة من سنة       3,7د و . م 2.369من الناتج المحلي اإلجمالي خالل األشهر السبعة األولى من السنة الحالية مقابل              

2011 . 

وم  ي 102 مليون دينار أو ما يعادل        10.333وبالرغم من هذه الضغوط، استقّرت الموجودات من العملة في حدود             

وعلى أساس هذه التطورات، من الضروري إيالء مزيد من العناية للتحكم في العجز             .   أوت الجاري  28من التوريد إلى غاية     

 . الجاري والعجز التجاري على وجه الخصوص للحّد من آثاره على التوازنات الخارجية

 أّدى إلى مواصلة البنك المرآزي         وعلى المستوى النقدي، الحظ المجلس تزايد حاجيات البنوك من السيولة مّما                 

 األولى من شهر أوت الحالي        28 مليون دينار خالل األيام        5.255ضّخ مبالغ لتغطية هذه الحاجيات التي بلغت معدل                       

 . 2012 مليون دينار في جوان 4.788 مليون دينار خالل شهر جويلية الماضي و 5.185مقابل 



2 
 

 )٪6,2(  2012تصاد ارتفاعها خالل األشهر السبعة األولى من سنة               آما واصلت مساعدات الجهاز البنكي لالق         

مع المالحظة أن النسبة المسجلة في       )  ٪9,3(  2011وذلك بنسق أقل سرعة من ذلك الذي سجل خالل نفس الفترة من سنة                   

ة للمالحة واقتناء    تحمل في جانب هام منها عمليتي تمويل استثنائيتين تخص اقتناء باخرة من قبل الشرآة التونسي                2011سنة  

 .أسهم مشغل هاتف جوال

٪ 3,85وتبعا للضغوط المسجلة على السوق النقدية، واصلت نسبة الفائدة في السوق النقدية ارتفاعها لتصل إلى                        

 . أوت الحالي28٪ يوم 3,98وقد بلغت هذه النسبة . 2012٪ في شهر جوان 3,64خالل شهر جويلية الماضي مقابل 

 المسجلة على السوق النقدية، يوصي المجلس باتخاذ إجراءات لجعل السياسة النقدية أآثر                   وإزاء وضعية السيولة   

فاعلية مع ترشيد تدخالت البنك المرآزي خاصة مع ما ينتظر من صرف اعتمادات ميزانية الدولة في إطار إنجاز المشاريع                   

 .2012المبرمجة بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 

هدف ضمان االستقرار المالي المرجو، أّآد المجلس على ضرورة إحكام التنسيق بين السياسات              وفي هذا اإلطار وب   

 .االقتصادية والسياسة النقدية

وبخصوص تطور األسعار، سجل المجلس استمرار الضغوط التضخمية خالل شهر جويلية حيث بلغ االنزالق                        

.  بالعالقة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية         2012  ٪ في شهر جوان    5,4٪ مقابل   5,6السنوي للمؤشر العام لألسعار      

هذا مع اإلشارة أن آل المعطيات المتوفرة من حيث خاصة الطلب الداخلي وتطور األسعار في األسواق العالمية لبعض                              

 .  المواد األساسية تؤشر على تواصل الضغوطات التضخمية في الفترة القادمة

 25لس اإلدارة الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المرآزي التونسي بـ                وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مج       

٪ مؤآدا على ضرورة المتابعة الدقيقة لعوامل         3,75  نقطة أساسية لتصل نسبة الفائدة المديرية للبنك المرآزي التونسي إلى            

 .الضغوط على تطور السيولة المصرفية ومستوى األسعار

زيد من الم( ى م نك المرآزي التونسي لإلطالع عل ع واب الب ي، يمكن االتصال بموق عطيات حول الظرف االقتصادي والمال

www.bct.gov.tn (   

 



 2012سبتمبر  28الجمعة  في اجتماعه المنعقد يوم  بيان مجلس إدارة البنك المرآزي التونسي
إستعرض المجلس آخر مستجدات الوضع االقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني وسجل تواصل                   
الضغوطات على نسق النمو وأسواق الشغل في البلدان المصنعة وهو ما أدى بأهم البنوك المرآزية إلى اتخاذ                         

. المديونية العمومية في منطقة األورو    إجراءات تيسير نقدية جديدة لدفع النشاط االقتصادي والحد من آثار أزمة              
 .وشهدت أسعار النفط من ناحيتها بعض التراجع في اآلونة األخيرة مع بقاءها في مستويات مرتفعة

وعلى المستوى الوطني، أبرز المجلس التطور اإليجابي لعدد من المؤشرات االقتصادية تتعلق خاصة بتحسن                      
غير المعملية في اآلونة األخيرة وتواصل األداء الجيد لقطاعات               نسق اإلنتاج والتصدير في قطاع الصناعات           

 والتخفيف بـ    2012 خالل النصف األول من سنة      %   3,3الفالحة والخدمات بما ساهم في تحقيق نسبة نمو بـ            
 ويتوقع أن يتدعم هذا التطور خالل     .   نقطة مائوية في نسبة البطالة في موفى الثالثي الثاني من السنة الحالية            0,5

الربع األخير من هذه السنة إذا ما اعتبرنا استعداد الدولة الستكمال إنجاز االستثمارات المبرمجة في قانون                               
  . المالية التكميلي والشروع فى سحب وصرف مبالغ هامة من التمويالت التي تمت تعبئتها من الخارج

والسيولة المصرفية ومستوى أسعار     و بالمقابل الحظ المجلس استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي               
 .االستهالك

٪ خالل األشهر الثمانية األولى     50فعلى مستوى المدفوعات الخارجية، سجل العجز التجاري توسعا بأآثر من              
من السنة الحالية نتيجة ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري                  

٪ قبل سنة، الشيء     3,9٪ من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل          5,6 مليون دينار أو ما يمثل          4.000ليبلغ قرابة    
 يوما من التوريد     96 مليون دينار و    9.810الذي نتج عنه تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى                

 113دينار أو    مليون   10.582 يوم توريد و     147 مليون دينار أو     13.003 مقابل   2012 سبتمبر   26بتاريخ  
 . على التوالي2011و  2010يوم توريد في موفى سنتي 

وعلى المستوى النقدي، تواصل ارتفاع عجز السيولة لدى البنوك وهو ما استدعى تدخل البنك المرآزي في                            
، وللشهر الثالث على التوالي، عتبة             2012السوق النقدية لضخ مبالغ هامة تجاوزت خالل شهر سبتمبر                        

يوما األولى   ٪ خالل الستة و عشرين      3,99و بلغت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق         .  دينار مليون   5.000
 .٪ في أوت3,88من شهر سبتمبر مقابل 

وبخصوص تطور األسعار، سجل المجلس استمرار الضغوط التضخمية ليبلغ االنزالق السنوي للمؤشر العام                      
ويتوقع تواصل هذه الضغوط في األشهر  .٪ قبل سنة3,2 مقابل 2012٪ في شهر أوت 5,6ألسعار االستهالك  

القادمة نتيجة تعديل أسعار بعض المواد و ارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وآذلك الزيادات المرتقبة في                             
 .األجور

وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس اإلدارة اإلبقاء، في الوقت الحالي، على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك                            
 .زي دون تغيير مع مواصلة توفير السيولة الالزمة للجهاز المصرفي لمساعدة النشاط االقتصاديالمرآ

لإلطالع على مزيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك                                      (
 )tn.gov.bct.www المرآزي التونسي
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في تطورات الظرف االقتصادي الدولي مسجال تواصل الضغوطات الناجمة عن                في بداية أشغاله      نظر المجلس    

استمرار التقلبات على مستوى     وبقاء البطالة في مستويات مرتفعة إلى جانب           ، وخاصة في أوروبا،   تباطؤ االقتصاد العالمي  

 . تداعيات أزمة المديونية العمومية في منطقة األورو األسواق المالية العالمية بسبب

 ينفي القطاعخاصة نشاط الالذي يشهده وبخصوص االقتصاد الوطني، أشار المجلس إلى التطور اإليجابي 

ل السبعة أشهر األولى من السنة الحالية السيما في خال ٪1,1ي مع ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي بـ الفالحي والصناع

حدودإلى ٪ 35  والمداخيل بـ ٪55زيادة في عدد الليالي المقضاة بـ (لسياحة آاأنشطة الخدمات في ، وآذلك يالقطاع المنجم

الستثمار ارتفاع تدفقات امن بينها االستثمار نسق تحسن ، والذي يتزامن مع مؤشرات على والنقل ) 2012 اآتوبر  10

 .  وواردات مواد التجهيز والمواد األولية ونصف المصنعةاألجنبي المباشر

من طرف وآالتي ترقيم مالي عالميتين            في درجة االستثمار       آما سجل المجلس تثبيت التقييم السيادي لتونس                

 بالرغم من التراجع      2013   لسنة ،افريقيا ومغاربيا   ،للبنك الدولي وحفاظها على المرتبة األولى في مؤشر مناخ األعمال                

  .2012 مقارنة بسنة مراتببخمس 

توسع عجز ميزان      بالعالقة مع تواصل         الضغوط على التوازنات المالية            استمرار   ، أبرز المجلس         بالمقابلو

 . المدفوعات الجارية وتقلص الموجودات الصافية من العملة إضافة إلى احتداد الضغوط التضخمية

عودة نسق صادرات صناعات النسيج والمالبس والصناعات الميكانيكية                       زي مع       توا وبال   وفي هذا السياق      

 (                    والكهربائية إلى االرتفاع خالل شهر سبتمبر وبداية أآتوبر من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية                 

 الطاقة ومواد التجهيز والمواد           واردات  ارتفاع تواصل      ،)  2012 في سبتمبر         ٪ على التوالي     12,2٪ و  5,9 زيادة بـ  

٪ من  6,4 مليون دينار أو ما يمثل         4.557بلغ  بشكل ملحوظ لي  عجز الجاري   ال توسع   ه نتج عن   بنسق سريع مما      االستهالآية

وقد .  ٪ في نفس الفترة من العام الماضي        4,9    الناتج المحلي اإلجمالي خالل األشهر التسعة األولى من السنة الحالية مقابل              

 مليون دينار أو ما       9.740 مزيدا من الضغوط على مستوى االحتياطي من العملة الذي تراجع إلى                   التطوراتذه  سلطت ه 

 . 2011 يوم في موفى سنة 113 مقابل 2012 أآتوبر 25 يوما من التوريد يوم 94يعادل 

 استخالصفي   تحسن   بعض ال  بالرغم من     تزايد حاجيات البنوك من السيولة             تواصل   وعلى المستوى النقدي،        

بالمعدل  مليون دينار      5.442   السوق النقدية بضخ     فيالديون، وهو ما أدى بالبنك المرآزي التونسي إلى مواصلة تدخله                   

 سبتمبر٪ في   3,90  مقابل خالل نفس الشهر  ٪  4,15بلغت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق           و.  اآتوبرفي شهر    اليومي  

 .الماضي
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 على  ٪0,06 و    ٪0,05تفاعا مقابل  آل من األورو والدوالر األمريكي بـ               سجل الدينار ار     ،وفي سوق الصرف   

بين العملتين في اآلونة األخيرة من ناحية وتحسن سيولة          التوالي خالل شهر اآتوبر وهو تطور يعكس استقرار سعر التكافؤ             

 .سوق الصرف المحلية مما أدى إلى تقلص تدخل البنك المرآزي في هذه السوق من ناحية أخرى

٪ في  3,9٪ قبل شهر و    5,6 مقابل   2012٪ في شهر سبتمبر      5,7وبالنسبة لتطور األسعار، بلغ اإلنزالق السنوي         

ويعود هذا النسق التصاعدي إلى االرتفاع الملموس ألسعار المواد الغذائية وتعديل أسعار بعض المواد                           .  2011سبتمبر   

 التضخمية في اآلونة األخيرة ولكن دون مؤشرات تؤآد                وتجدر اإلشارة إلى بروز بوادر انفراج في الضغوط             .  المؤطرة

 . تواصل هذا المنحى في األشهر المقبلة

خالل األشهر التسعة األولى من السنة            وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس ارتفاع اإليداعات                  

سنة وإن بنسق أقل من      القتصاد  المساعدات ل تواصل ارتفاع   وبالمقابل،  .  الحالية مع تحسن نسقها في شهر سبتمبر الماضي          

  .القروض غير المستخلصة والقروض المتعثرة والمكشوفات البنكيةليشمل بالخصوص  ،2011

بتكثيف أوصى  سجل المجلس تواصل اللقاءات بين البنك المرآزي ومسيري البنوك و         وعلى ضوء هذه التطورات،     

والعمل تخاذ اإلجراءات الالزمة في اإلبان        وا االقتصادي   لمتابعة مستجدات الظرف   التشاور مع الجهاز المالي والمصرفي        

مع المحافظة على التوازنات المالية في مستويات        ودفع النشاط االقتصادي    على تدعيم التمويل الضروري لقطاعات اإلنتاج        

بقاء على   وقرر اإل   دعى إلى مزيد إحكام التنسيق بين السياسات االقتصادية والمالية لتحسين سيولة االقتصاد،                 آما    ،مقبولة

  .دون تغييرللبنك المرآزي نسبة الفائدة الرئيسية 

نك المرآزي التونسي ( ع واب الب ي، يمكن االتصال بموق زيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمال ى م لإلطالع عل

www.bct.gov.tn (   
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سجل المجلس، لدى استعراضه آخر التطورات التي شهدها الوضع االقتصادي الوطني، تدعم نسق النمو خالل                     

٪ 3 من رفع هذه النسبة إلى        ٪ بحساب االنزالق السنوي مما مكن      2,6الثالثي الثالث من السنة الحالية ليبلغ نسبة          

خالل األشهر التسعة األولى من السنة الجارية وذلك بالعالقة، خاصة، مع حسن سير قطاعي الفالحة والخدمات                     

وتشير آخر المعطيات على غرار ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي في شهر أوت في             .  وآذلك إنتاج الطاقة والمناجم   

اط السياحي والنقل والبوادر الجيدة بالنسبة للموسم الفالحي إلى تدعم هذا             جل القطاعات وتواصل تحسن أداء النش      

وبالمقابل تتواصل الضغوط الناجمة عن ضعف      .  المسار في اتجاه استعادة نسق النشاط االقتصادي بصفة تدريجية         

لية لدى  الطلب الخارجي على إنتاج وصادرات الصناعات المعملية جراء استمرار الصعوبات االقتصادية والما                  

 .أهم البلدان الشريكة في االتحاد األوروبي

  فبخصوص المدفوعات الخارجية، وبالرغم من تراجع نسق تطور الواردات بصفة ملحوظة في شهر أآتوبر                         

    الماضي 

والذي شمل آال من مواد التجهيز والطاقة والمواد االستهالآية فإن                )  ٪ إلى موفى سبتمبر     14,8مقابل   ٪ 3,6( 

 أدى إلى    2012ا النسق بحوالي عشر نقاط مقارنة بالصادرات خالل األشهر العشرة األولى من سنة                     تسارع هذ 

٪ 6,9 مليون دينار وهو ما نتج عنه توسع العجز الجاري خالل الفترة ليبلغ                 9.890تعمق العجز التجاري ليناهز      

ورغم .   الفترة من العام الماضي    ٪ خالل نفس  5,8 مقابل   2012من الناتج المحلي اإلجمالي في موفى شهر أآتوبر         

أهمية تدفق رؤوس األموال سواء في شكل استثمارات مباشرة أو قروض خارجية فقد أدت هذه التطورات إلى                          

 يوما من التوريد     94 مليون دينار أو ما يعادل          9.773تقلص مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى حدود             

 .2011نهاية سنة  يوم في 113 مقابل 2012 نوفمبر 26يوم 

وفي جانب آخر، وبالنسبة للمالية العمومية، سجل المجلس تباطؤ نسق تقدم االستثمار العمومي مقارنة بتقديرات                     

 وهو ما من شأنه أن يؤثر على نسبة النمو المنتظرة وعلى سيولة االقتصاد مما يستدعي                          2012الميزانية لسنة    

 .صة بالنسبة لنفقات التنميةالعمل على استحثاث تنفيذ ميزانية الدولة خا

وعلى المستوى النقدي، شهدت وضعية السيولة لدى البنوك بعض التحسن خالل شهر نوفمبر الجاري نتيجة                              

مليون دينار في شكل أوراق نقدية إلى الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى                           400باألساس لعودة مبالغ تناهز     

 مليون  5.442 مليون دينار بالمعدل اليومي مقابل            5.197إلى  تراجع تدخل البنك المرآزي في السوق النقدية              

 نوفمبر  26غاية   ٪ إلى 4,20وارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق لتصل إلى                 .  دينارفي شهر أآتوبر   

 .٪ في أآتوبر4,15مقابل  



ولى من السنة     وبخصوص نشاط القطاع المصرفي، فقد شهد قائم اإليداعات ارتفاعا خالل األشهر العشرة األ                        

9,7وبالتوازي، سجلت المساعدات لالقتصاد ارتفاعا بـ         .   ٪مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية        5,4الحالية بـ   

 .٪خالل نفس المدة مع تسجيل انخفاض ملحوظ لقائم القروض قصيرة األجل

 في حين تراجع     2012بر  ٪ خالل شهر أآتو    0,8وفيما يتعلق بتطور األسعار، ارتفع المؤشر العام لالستهالك بـ             

٪ في سبتمبر الماضي، نتيجة           5,7٪ في موفى نفس الشهر مقابل                 5,3االنزالق السنوي لهذا المؤشر إلى              

بالخصوص لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة علما وأن بعض المؤشرات األولية ترجح عودة نسق                       

 .التضخم إلى االرتفاع من جديد في األشهر المقبلة

لى ضوء هذه التطورات، سجل المجلس بالخصوص تواصل الضغوط على توازن المدفوعات الخارجية                            وع

وعلى مستوى األسعار مما يستدعي مزيدا من اليقظة والمتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الوطني والخارجي                            

ق المطلوب والمحافظة   مؤآدا على مواصلة العمل على توفير الظروف المالئمة الستعادة النشاط االقتصادي بالنس           

 .على التوازنات المالية، وقرر اإلبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المرآزي بدون تغيير

لإلطالع على مزيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي                 (

   )www.bct.gov.tnالتونسي 
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ستويين الدولي والوطني، مراجعة             ى الم ي عل ند استعراضه تطورات الوضع االقتصادي والمال سجل المجلس،ع

سنتي         نمو المنتظرة ل صادية لنسب ال ية االقت تعاون والتنم نظمة ال بلدان المصنعة نحو      2013و  2012م م ال في أه

رتفعة               ستويات م بلدان في م ذه ال بطالة في ه اء ال ي، تواصل      . االنخفاض وبق صاد الوطن يما يخص تطور االقت وف

صناعي في اآلونة                              ذلك في القطاع ال ي مع تحسن المؤشرات في قطاعي الفالحة والخدمات وآ المنحى اإليجاب

ية الموجهة          صناعات المعمل يما ال رة، الس صناعي في شهر سبتمبر             األخي تاج ال  للتصدير، حيث سجل مؤشر اإلن

ا شمل جل أنشطة الصناعات المعملية       2012 وشهدت . في حين شهد إنتاج الطاقة بعض التراجع)٪2,5(+ ارتفاع

تها تطورا ملحوظا لترتفع بـ         ي المباشر من ناحي تثمار األجنب دفقات االس ٪خالل اإلحدى عشر شهرا األولى  29ت

سنة ال     ية من ال ي، انخفاضا بـ                    . حال ى التوال ثالث عل بطالة، وللثالثي ال سبة ال توازي سجلت ن  نقطة مائوية   0,6وبال

 .٪، ولكن مع ارتفاع هذه النسبة لدى حاملي الشهائد العليا17  إجماال مقارنة بالثالثي السابق لتبلغ

بادالت التجارية مع الخارج، أشار المجلس إلى النتائج ا              تطور الم سبة ل الستثنائية المسجلة خالل شهر نوفمبر     وبالن

ـ          2012 دما ب صادرات تق شاط، مقابل           34,4  ، حيث سجلت ال ة قطاعات الن ٪ للواردات وهو ما   20,1٪ شمل آاف

ي       تجاري بحوال ز ال راجع العج نه ت تج ع شهر  9ن س ال الل نف  .٪ خ

ر     عه بأآث راآم توّس اري المت ز الج ية، واصل العج تطورات اإليجاب ذه ال ن ه رغم م ن وبال هر 25م ٪ خالل األش

ر تفاقم العجز التجاري، ليبلغ                سنة تحت تأثي ى من ال ٪ من الناتج 7,5 مليون دينار أو 5.331اإلحدى عشرة األول

ل        ي مقاب ي اإلجمال رة من سنة            6,4المحل ويل هذا العجز بفضل تعبئة موارد           . 2011٪ خالل نفس الفت م تم د ت ولق

ة في شكل قروض وهبات فضال عن ا              ية هام لمداخيل بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة، الشيء الذي       خارج

وم                        بلغ ي ية لي ة األجنب صافية من العمل ز مستوى الموجودات ال ي     25مكن من تعزي سمبر الحال  مليون  12.151دي

 ).2011 يوما في نهاية سنة 113مقابل (يوم توريد 115دينار أو ما يعادل 

شاط القطاع المصرفي،              يما يخّص تطور ن سّجل قائم اإليداعات، خالل اإلحدى عشرة شهرا األولى من السنة           وف

ـ        ا ب ية، ارتفاع ل  6,2الحال ٪ قبل سنة في حين شهدت المساعدات لالقتصاد تباطؤا في نفس الفترة حيث   3,5 ٪ مقاب

ـ  دمت ب ل 7,9 تق جلت     12,3٪ مقاب تهالك س روض االس ا وأن ق تثمار، علم سق االس ع ضعف ن ة م ٪ بالعالق

 .في اآلونة األخيرةاستقرارا 

ذا األساس، سجلت وضعية السيولة المصرفية بعض التحسن في شهر ديسمبر               ى ه  خاصة مع تواصل 2012وعل

بلغ  تفوق م از البنكي ل ى الجه نقدية إل ى 700عودة األوراق ال ا أدى إل نذ أواخر أوت الماضيوهو م يون دينارم مل



نقدية ليتراجع                 سوق ال نك المرآزي في ال دخل الب  5.143 ديسمبر مقابل    25  مليون دينار في     4.253إلى  تقلص ت

سابق              شهر ال دل اليومي في ال نار بالمع يون دي ٪ 4,10وبلغت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية خالل الفترة        . مل

 .٪ في شهر نوفمبر4,18مقابل 

ى   تهالك إل ند االس عار ع سنوي لمؤشر األس زالق ال ع االن عار، ارتف تطور األس سبة ل هر 5,5وبالن ى ش ي موف ٪ ف

 .٪ في أآتوبر وذلك تبعا، بالخصوص، الرتفاع أسعار المواد الغذائية5,3 مقابل 2012نوفمبر 

تطورات، أوصى مجلس اإلدارة بمتابعة المراقبة الدقيقة للعوامل المؤثرة على توازن القطاع                       ذه ال ى ضوء ه وعل

نوك إل                    يد لجوء الب ى تطور األسعار مع مواصلة ترش تمويل لدى البنك المرآزي وقرر    الخارجي وعل ادة ال ى إع

 . اإلبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المرآزي التونسي دون تغيير

ى مزيد من المعطيات حول الظرف االقتصادي والمالي، يمكن االتصال بموقع واب البنك المرآزي                 ( لإلطالع عل

 )www.bct.gov.tnالتونسي 

 




