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 كلمة المحافظ

ما من شك في أن البيانات الصادرة أخيرا والمتعلقة بالنمو االقتصادي خالل الربع األول من سنة 

٪ في العام السابق( تبشر بحدوث انعطاف إيجابي 1,2٪ بحساب االنزالق السنوي مقابل 7,0) 7102

الحوض  للنشاط االقتصادي، خاصة مع انطالق واعد للموسم السياحي وانتعاشة اإلنتاج بنسق جيد في

المنجمي، فضال عن التوصل في اآلونة األخيرة إلى استكمال المراجعة األولى لبرنامج "تسهيل الصندوق 

مشفوعا بدفع القسط الثاني  7102المبرم مع السلط في شهر ماي  -الممدد" من قبل صندوق النقد الدولي 

 من التمويل المتعلق به. 

تبعث على التفاؤل، فال بد من اإلقرار بان تونس  غير أنه وبصرف النظر عن تلك البوادر التي

وبعد نجاحها في تحقيق انتقال سياسي أدى إلى ظهور ديمقراطية ناشئة وتعزيز المؤسسات وتكريس 

الحريات، ال تزال بعد مضي ست سنوات على الثورة، في مواجهة نفس الصعوبات االقتصادية، ان لم تكن 

 بأكثر حدة. 

لتأخر في تحقيق انتعاش اقتصادي طال انتظاره، يعود في جانب منه إلى وفي الواقع، فإن هذا ا

المحيط الدولي واإلقليمي غير المالئم إجماال، ولكن وباألساس إلى عوامل داخلية متراكمة ذات طابع 

سياسي واجتماعي ما انفكت تخّل باالستقرار. وعلى هذا األساس، يبدو أن وضع االنتقال االقتصادي ما 

ح مكانه في الوقت الذي أظهرت آفاق االقتصاد العالمي، بعد، دالئل ملموسة على االنتعاش، بدفع زال يراو

من االقتصاد األمريكي بصفته المحّرك الرئيسي للنمو العالمي، وذلك بفضل سياسة الميزانية اإليرادية 

قتصاد األول في العالم أن تحفز المعتمدة من قبل االدارة الجديدة. ومن شأن االستعادة المرتقبة لديناميكية اال

بكل تأكيد النشاط االقتصادي ألهم شركائه، السيما االتحاد األوروبي الذي يعّد الشريك األول لتونس، حيث 

 بدأت بوادر االنتعاش تتأكد في كل من ألمانيا وفرنسا. 

دة األذهان، وهي أن المرحلة الجدي عنوفي هذا المضمار، هنالك حقيقة يجب أن ال تغيب 

والحاسمة في تاريخ تونس المستقلة لم توفق الى حد اآلن إلى تغيير المسار وتصحيح الوضع االقتصادي 

واالجتماعي الذي ما يزال يبعث على االنشغال، وذلك في ظل سياق من عدم االستقرار السياسي )تعاقب ما 

عمال، واحتمال حدوث ( وحالة الترقب المطولة لدى أوساط األ7100ال يقل عن ست حكومات منذ سنة 

وتواتر االضطرابات االجتماعية التي، وإن كان متفرقة، فهي بالرغم من ذلك ما انفكت تتكرر في عدد من 

 جهات البالد.

ونتيجة لذلك، ال تزال البالد تواجه تحديات كبرى بالنظر إلى وضعية فتور بل وحتى توقف 

لخاص واإلنتاجية ومن ثم التصدير، في حين يواصل المحركات الرئيسية للنمو والمتمثلة في االستثمار ا
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االقتصاد الموازي المتفشي تضييق الخناق على القطاع المعملي وتقويض موارد ميزانية الدولة، وهو ما 

 يحول دون توفيرها للهامش الضروري من الموارد التي من شأنه دفع االستثمار العمومي. 

دي المسجل حتى اآلن، ال من حيث المستوى، وال من وفي هذا السياق، لن يمّكن النمو االقتصا

حيث التركيبة التي يطغى عليها االستهالك شديد التطلب من الواردات، والقطاع العمومي المهيمن على 

موارد الميزانية والمثقل بأعداد ضخمة من الموظفين، من تحقيق أهداف الثورة في آفاق زمنية معقولة 

 ن الظروف المعيشية لجميع السكان. وذلك في مجال التشغيل وتحسي

ن ال يتعلق االمر، هنا، بإجراء تقييم شامل للوضع االقتصادي والمالي للبالد، حيث أن هذا إو

التقرير السنوي يقدم تحليال ضافيا ودقيقا لذلك في جزئه االقتصادي، وال بتناول تصرف البنك المركزي 

على إبراز تفاقم حالة التونسي، المفّصل صلب الجزء الثاني من التقرير المذكور، فإنه ال مناص من التأكيد 

الهشاشة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تعكسها أهم المؤشرات االقتصادية الكلية للسنة 

( مقترن باختالالت اقتصادية كلية متزايدة، 7102٪ في سنة 0,0٪ مقابل 0المنقضية: نمو اقتصادي فاتر )

ناتج المحلي( وعجز ميزان المدفوعات ٪ من إجمالي ال2,0لعل أشدها خطورة عجز ميزانية الدولة )

 إجمالي الناتج المحلي(، والسيما التجارة الخارجية التي تعّد مكونته الرئيسية.٪ من 8,8الجارية )

، سرعان ما انتقلت آثاره إلى المجال النقدي، حيث يهذا األداء الذي أضّر بقطاع االقتصاد الحقيق

، متمثلة في تصاعد الضغوط 7102ساهمت بشكل متظافر في تغذية دوامة سلبية مازالت مستمرة في سنة 

التضخمية وانخفاض ملحوظ لسعر صرف الدينار وازدياد عبئ التداين الخارجي، وهي عوامل صعدت 

 األجنبية والسيولة المصرفية. بدورها من الضغوط على احتياطي العملة 

ولمواجهة هذه التحديات المتفاقمة، والتصدي لالختالالت ورفع العقبات التي ما انفكت تعيق 

انتعاش االستثمار الداخلي والخارجي واستعادة االستقرار المالي، وبالتالي المضي قدما نحو تحقيق نمو 

ة التي تشكل حجر الزاوية لبلوغ تلك األهداف، اقتصادي مستدام وشامل، فإن حركة اإلصالحات الهيكلي

 تظل مكبلة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلط العمومية. 

ومن هذا المنطلق، فإن معالجة الوضع يتطلب خلق ديناميكية جديدة لتفعيل اإلصالحات التي تم 

في أفضل اآلجال والتي من  إقرارها بعد من قبل السلطات بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة، وذلك

شأنها االستجابة لمقتضيات مناخ أعمال سليم يوفر الشروط المالئمة السترجاع الثقة ويدعم بشكل ملموس 

انتعاش النشاط االقتصادي:  تسريع إصالح القطاع المالي حتى يضطلع بشكل ناجع بوظيفة تمويل 

ئي الذي تم الشروع فيه لدعم موارد الدولة االقتصاد وتخصيص الموارد، وكذلك استكمال اإلصالح الجبا

وتنشيط سياسة الميزانية، فضال عن المضي قدما في إصالح المؤسسات العمومية بهدف تحسين جودة 

الخدمات، وبلوغ المستوى األمثل من تكاليف األجور ومن األعباء االجتماعية وبالتالي تأمين استدامة 
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الحوكمة ومقاومة الفساد، وتفعيل مشروع قانون الطوارئ االقتصادية المالية العمومية، والمثابرة في تعزيز 

، قصد الشروع الفعلي في إنجاز 7102على وجه السرعة والذي صادق عليه مجلس الوزراء في سنة 

 المشاريع االستثمارية الكبرى.

انفك  وفي ظل هذا الوضع الدقيق، استمر البنك المركزي في مواجهة العديد من التحديات التي ما

يجابهها  طوال الفترة االنتقالية. وقد اندرج عمله في هذا الصدد ضمن مسار ثنائي يتمثل أوال في قيادة 

سياسته في مجالي النقد وسعر الصرف تحت الضغط الناجم بشكل يومي عن شح السيولة سواء بالدينار أو 

تلك التي من شأنها اإلضرار  بالعملة األجنبية، مع استباق مخاطر تجدّد الضغوط التضخمية ومراقبة

باالستقرار المالي، وثانيا في مواصلة مسيرة اإلصالحات العميقة التي وضعها قصد تعزيز وتطوير اإلطار 

التحليلي والتشغيلي لمهامه، ودعم قدراته من خالل استهداف االمتثال للمعايير الدولية التي تمكنه من إنجاز 

 ه بالنجاعة المطلوبة.مهامه وبلوغ األهداف المنوطة بعهدت

وعلى هذا األساس وأمام ارتفاع حاجيات القطاع المصرفي من السيولة نتيجة التأثير المتزامن 

لتدهور حاصل الحساب الجاري وتوسع القروض البنكية لفائدة الدولة وما يترتب عنه من ازدياد لطلب 

لبنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في البنوك من إعادة التمويل بالدينار وبالعمالت األجنبية، اعتمد ا

المجال النقدي والصرف، من أهم دوافعها ضرورة الحفاظ على استقرار األسعار واالستجابة اآلنية 

لحاجيات االقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر اإليفاء بالتعهدات الخارجية التجارية 

وسعر صرف الدينار، هذا مع التقيد بالحفاظ على حّد أدنى  والمالية، واحتداد الضغوط على نسب الفائدة

 مقبول من احتياطي الصرف. 

وإذا كان من المؤكد أن هذه المهمة تعّد من الصعوبة بمكان بالنظر إلى حجم الرهانات، وتباين 

مواقف مختلف المتعاملين االقتصاديين، من إدارة ومؤسسات وأفراد وموّردين ومصّدرين ومستثمرين 

ّدخرين ومضاربين وخبراء.... فإنه من الواضح أن تعامل بعض هذه األطراف لم يكن دائما بدرجة عالية وم

 من الوعي، ال بل ساهمت من هذا المنطلق في تفاقم الضغوط المسلطة على السوق النقدية وسق الصرف.

زي التونسي كانت وفي ظل هذه الظروف الدقيقة، فإن السياسة النقدية المعتمدة من قبل البنك المرك

٪ في سنة 2,0مقابل  7102٪ في سنة 2,7حذرة باألساس، حيث تم احتواء نسبة التضخم في مستوى 

دون أن تدرج السلطة النقدية أي تغيير على نسبة فائدتها الرئيسية إلى غاية موفى شهر أفريل  7102

، اضطر البنك المركزي 7102. بيد أنه ومع تصاعد الضغوط التضخمية خالل الربع األول من سنة 7102

نقطة  72و 7102أفريل  72نقطة أساسية بتاريخ  21إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في مناسبتين )

(. وعالوة على دعمه التدابير المعلنة  من قبل الحكومة لترشيد الواردات، فمن المنتظر 7102ماي  72يوم 

وطني الذي تراجع كثيرا خالل السنوات األخيرة، ويخفف من أن يساهم  هذا اإلجراء في تحفيز االدخار ال

 الضغوط المسلطة على السوق النقدية وسوق الصرف ويحّد من الضغوط التضخمية. 
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ولعل الضرورة تقتضي في هذا السياق التذكير بأن السياسة النقدية، بحكم طبيعتها، ذات بعد 

ل األعباء الناجمة عن استمرار حالة الضعف ظرفي حيث ال يمكنها بحد ذاتها، وعلى مدى أطول، تحمّ 

المستفحلة والتي تشمل على حّد السواء قطاع االقتصاد الحقيقي أو القطاع المالي. ومن هذا المنطلق، فإن 

التدهور المستمر للقطاع الخارجي المقترن باتساع نفقات االستهالك العمومية وكذلك لألسر وتصاعد 

توافق البتة، وعلى نحو مستدام، ال مع استقرار سعر صرف الدينار وال الضغوط التضخمية ال يمكن أن ت

مع نسب فائدة حقيقية سالبة، حيث ان هذا الواقع ليس يدعمه المنطق االقتصادي األساسي فحسب، بل 

يفرضه الحد األدنى من مصداقية السياسة النقدية والسلطة المنوطة بعهدتها بموجب القانون، وبالتالي فال 

اقتصادية  -كل من كلفة االقتراض وسعر صرف العملة الوطنية من أن تتالءم مع بيئتها الماكرومناص ل

 لالضطالع بدورهما بنجاعة في التخصيص األمثل لموارد البالد، المحدودة أصال. 

وإذ يدرك البنك المركزي أنه يتعين باستمرار تعزيز وتحديث عمله المنجز في إطار تنفيذ مهامه، 

تطور المحيط االقتصادي الوطني ومتطلبات المتعاملين االقتصاديين، ولكن أيضا وظائف  بالنظر إلى

وممارسات البنوك المركزية على الصعيد العالمي، فإنه قد واصل زخم اإلصالحات التي شرع فيها خالل 

المركزية السنوات األخيرة مع تعزيز روابط التعاون مع المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية والبنوك 

 الشريكة.

فعالوة على مساهمة السلطة النقدية خالل السنة المنقضية في إعادة صياغة قانون البنك المركزي 

التونسي وإرساء قانون مصرفي جديد بما يكرس تعزيز استقاللية البنك المركزي، و التأكيد مجددا على 

وتفعيل آلية "المقرض المالذ األخير" وهو  أولوية استقرار األسعار بصفته الهدف الرئيسي للسياسة النقدية

ما أتاح تدعيم الفصل بين العمليات الطارئة للسيولة وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية، من جهة، وتنويع أدوات 

التمويل وإحداث صندوق ضمان اإليداعات بكونه شبكة أمان تستجيب للمعايير الدولية وإنشاء منظومة 

قوم بتأطير مختلف المراحل المتعلقة بمعالجة الصعوبات، وتحسين نظام خصوصية للتسوية البنكية ت

 العقوبات، من جهة أخرى. 

ومن المنتظر أن يوفر هذا اإلصالح الرامي إلى تدعيم القطاع المصرفي وتحديث حوكمته، عالوة 

مزيدا من على التحكم في المخاطر باعتماد قواعد "بازل" حول المخاطر البنكية، والمعايير الدولية، 

مقومات الصالبة للقطاع المصرفي بما من شأنه تعزيز قدرته على دعم جهاز اإلنتاج الوطني ومرافقة 

 المتعاملين االقتصاديين في عملياتهم، سواء المحلية منها أو على الصعيد الدولي. 

ة وفي إطار تفعيل القوانين سالفة الذكر، تم إصدار مجموعة من النصوص الترتيبية المتعلق

بتعصير وتعزيز سير عمل السوق النقدية وسوق الصرف وإدارة المخاطر المرتبطة بها وتدخل البنك 

المركزي في هذه األسواق وتحسين آليات انتقال السياسة النقدية والمساعدة المالية التي يقدمها البنك 

لي. كما تم اتخاذ المركزي للبنوك بصفته "المقرض المالذ األخير" في نطاق تحقيق االستقرار الما
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إجراءات لتيسير عمليات الصرف بهدف مساندة القطاعات التصديرية، مع الحرص على أن يضل تأثيرها 

 على مستوى االحتياطي من العملة األجنبية معتدال. 

كما  تم إحداث "هيئة الرقابة االحترازية الكلية والتصرف في األزمات المالية" بمقتضى القانون 

لمركزي وذلك بهدف مرافقة السلطات التعديلية للقطاع المالي قصد المساهمة في استقرار الجديد للبنك ا

النظام المالي في مجمله من خالل تعزيز متانة هذا القطاع والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحّد من 

 آثار االضطرابات المحتملة على االقتصاد.

لهيئة بعد ضبط نظامها الداخلي وصيغ تسييرها، ولدى انعقاد أول اجتماعين لها، قامت هذه ا

بمراجعة استراتيجية الرقابة االحترازية الكلية من خالل تحديد األهداف الوسيطة ومصفوفة متابعة 

 المؤشرات االحترازية الكلية واألدوات الكفيلة بالمساهمة في الحفاظ على استقرار األسعار.

نك المركزي وفقا لخطة العمل المحدثة لهذا الغرض ومن جانبها، تعززت الرقابة المصرفية للب

المتعلقة  IIIوالتي تهدف إلى إرساء رقابة على أساس المخاطر في أفضل اآلجال، واعتماد معايير بازل 

 بتدعيم األموال الذاتية الترتيبية للبنوك ووضع المعايير االحترازية المرتبطة بها، على المدى المتوسط.

صلت اإلصالحات على مستوى تراتيب الصرف بما يترجم العزم على  وفي مسار متواز، توا

المضي قدما نحو تحرير المعامالت مع الخارج ورفع القيود، من منظور المتعاملين، في مجال تطبيق 

قانون الصرف والذي يجب أن يمثل في نهاية المطاف عامل دعم للنمو وتحفيز للمستثمرين المحليين أو 

ن المقاربة الحذرة التي ال تزال تفرضها هشاشة األسس االقتصادية الكلية للبالد. األجانب، دون تخل ع

وعلى هذا األساس وعالوة على استكمال تحرير العمليات الجارية من خالل إصدار مناشير في شهر 

تتعلق بتفويض البنوك إلجراء عمليات التحويل التي كانت خاضعة في السابق إلى ترخيص  7102ديسمبر 

لبنك المركزي، يجري حاليا تفعيل مجموعة من قرارات تحرير حسابات رأس المال والتي تهم من ا

بالخصوص تبسيط إجراءات تحويل موجودات غير المقيمين والترفيع في سقف االستثمارات المنجزة في 

 لمقيمين.ا نالخارج من قبل المقيمين، وتناسق سير الحسابات الخاضعة لتراتيب تنظيمية لألشخاص الطبيعيي

غير أن هذه اإلجراءات وعلى الرغم من أهميتها، قد تكون محدودة الفعالية ما لم يتم استكمالها 

بتدابير ترتقي بمجمل مناخ األعمال، وخاصة ضمان االستقرار بمختلف أبعاده، األمنية منها والسياسية 

 واالجتماعية والمالية.

سنة تعافي االقتصاد الوطني، بيد  7102ن سنة وبالنظر إلى أولى المؤشرات، من المنتظر أن تكو

أنها ال تزال تحت تهديد استمرار هشاشة الوضع الخارجي والمالية العمومية، بل وحتى تفاقمها. ومن هذا 

المنطلق، البد أن يمثل رفع هذه التحديات إحدى األولويات الرئيسية بما يستوجب مضاعفة الجهود من 

دة وذلك بتسريع تفعيل اإلصالحات الضرورية لتحرير المبادرات وتعزيز الجميع لتحقيق الغايات المنشو
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الحوكمة االقتصادية، مع دعم التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة، واالرتقاء بمناخ األعمال على نحو 

 شامل، بكونه دافعا قويا للنمو االقتصادي والتنمية.
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 المحيط الدولي:  األول الباب

 

 الظرف االقتصادي الدولي 1-1

عقب نصف السنة األول غير أنه  .مناخ الريبةبتصاعد  1026اتسم الظرف االقتصادي الدولي في سنة 

النشاط خالل النصف الثاني تبعا بالخصوص لحيوية ، ظهرت بعض بوادر تسارع لآلمال المخيب

 االستهالك الخاص.

نسبيا على الرغم من المخاوف المترتبة  اتماسك ،على وجه الخصوص ،وأبدت اقتصاديات الدول المتقدمة

كسيت" وذلك بالخصوص بفضل يتحاد األوروبي "البرعن التصويت لفائدة خروج المملكة المتحدة من اإل

 وتدني أسعار الطاقة.  عالية المرونة تدعيم السياسات

قتصاديات الدول الصاعدة والسيما تلك المصدرة للمواد األولية، فقد شهد النشاط منحى اوفيما يتعلق ب

، ليستقر تدريجيا 1022ن سجل هبوطا في أواخر سنة أتصاعديا ولكن بشكل متواضع ومتفاوت وذلك بعد 

 يف حدة االنكماش في روسيا والبرازيل. طوال السنة قيد الدرس تبعا بالخصوص لتخف

 أقل من ذلك وهو مستوى 1026٪ في سنة 1,2 نسبة نمو االقتصاد العالميوفي هذا السياق، بلغت 

٪ وذلك 2,7٪(. ونتيجة لذلك، استقرت نسبة البطالة في العالم في مستوى 1,4السنة السابقة ) المسجل في

، سجل 1026البلدان الصاعدة وخاصة تلك التي تضررت من انكماش حاد في سنة  للسنة الثانية تباعا. وفي

الشغل. وفي المقابل، ضعف قدرة االستيعاب لسوق  إلىباألساس  يعودعدد الباحثين عن العمل ارتفاعا 

 واصل عدد العاطلين عن العمل االنخفاض في االقتصاديات المتقدمة وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

بنسق أقل سرعة من العام  1026في سنة  مبادالت السلع والخدماتبخصوص التجارة العالمية، تواصلت و

٪. ويعود هذا التباطؤ إلى عديد العوامل ومنها بالخصوص  نقص تماسك 1,7٪ فقط مقابل 1,1السابق، أي 

وعن إعادة موازنة  الطلب العالمي الناتج عن انتعاشة اقتصادية متواضعة وهزيلة على مستوى االستثمار

فضال عن تشديد السياسة النقدية األمريكية الذي نجم عنه انخفاض قيمة عديد عمالت  ،االقتصاد الصيني

البلدان الصاعدة وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التوريد. وفي الواقع، فإن تصاعد النزعة الحمائية قد شكل 

 ازدهار التجارة في العالم.  معائقا إضافيا أما

، فقد واجهت عديد االضطرابات في بداية السنة على خلفية الشكوك باألسواق المالية الدوليةفيما يتعلق و

بشأن النمو في االقتصاديات الصاعدة ومردودية القطاع المصرفي. وفي المقابل، وبالتوازي مع المتزايدة 
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م رة وهو ما قلل من التقلبات ودع  تحسن آفاق نمو االقتصاد العالمي، استعاد المستثمرون الرغبة في المخاط

ص من منح المخاطر. كما استرجع المستثمرون الثقة تجاه االقتصاديات الصاعدة في أسعار األصول وقل  

على مدى فترة زمنية مطولة في االقتصاديات المتقدمة  ضعيفةظل محيط متسم بتوقعات بنسب فائدة 

توجه نحو االرتفاع ألسعار المواد األولية. وقد صين وبلقة بالنمو االقتصادي في الوبتقلص المخاوف المتع

اقترنت عودة تدفقات رؤوس األموال نحو هذه البلدان كذلك بانتعاش ملحوظ للبورصات وارتفاع لقيمة 

ا مع التصويت ي، تفاعلت األسواق سلب1026عمالتها. هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه مع موفى شهر جوان 

ب عنه هبوط ألسعار األسهم قبل أن تقوم موجة من التفاؤل بتحفيز أسعار لفائدة البريكسيت الذي ترت

 ارتفاع إلى كذلكاألصول. وفي جانب آخر، أدت نتائج االنتخابات في الواليات المتحدة خالل شهر نوفمبر 

ملموس في األسواق المالية وذلك بالخصوص تحسبا لتفعيل سياسة ميزانية توسعية من قبل الحكومة 

 ة. األمريكي

مقابل العمالت األخرى  1026الدوالر األمريكي في سنة  سعر صرف ارتفع، أسواق الصرف الدولية وفي

وعرف األورو . األخرى ةنتيجة للتباين المتوقع بين السياسات النقدية لبنك االحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزي

مزيدا من االنخفاض بحلول موفى السنة، عقب الترفيع في نسبة  السياسة النقدية التيسيريةالذي تضرر أصال من 

المستثمرين نحو الدوالر تبعا لتوسع فوارق  هالفائدة الرئيسية لبنك االحتياطي الفيدرالي وهو ما يعكس توج

ة العام الثالث على التوالي من االنخفاض بالنسبة للعملة األوروبي 1026المردود. وعلى هذا األساس، مثلت سنة 

 دوالر. 2,0242٪ لتتراجع إلى مستوى 1,4 وقدرهمقابل الدوالر األمريكي 

  

 : تطور بعض مؤشرات الظرف االقتصادي الدولي  1-1رسم بياني عدد 

 

 

 

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2013201420152016*2017

ـ 
ب

٪ 

 (2017أفريل )اآلفاق االقتصادية لصندوق النقد اللدولي : المصدر 

 النمو العالمي 

 التضخم العالمي 

 التجارة العالمية للسلع والخدمات بالحجم 

 (2017أفريل )توقعات صندوق النقد الدولي * 



 المحيط الدولي
 

 1026 السنوي التقرير 9

 

 النشاط االقتصادي  1-1-1

تبعا باألساس لفتور النشاط في  1026خالل النصف األول من سنة  طفيفا االنمو العالمي تباطؤ عرف

 في حين تم تسجيل انتعاش متواضع في البلدان الصاعدة والبلدان النامية. ،االقتصاديات المتقدمة

، مازال تماسك استهالك األسر في الواليات المتحدة يمثل المحرك الرئيسي لنمو االقتصاديات المتقدمةففي 

نتيجة لضعف الطلب الخارجي وانخفاض مستوى االستثمارات، فإن واالقتصاد األمريكي. وفي المقابل، 

االنتعاشة في منطقة األورو وفي اليابان بداية من النصف الثاني من السنة قد ظلت متواضعة إجماال وذلك 

اقتصرت نسبة النمو في  ،على الرغم من اعتماد سياسات نقدية تيسيرية للغاية في كال االقتصادين. وعموما

 . 1022٪ في سنة 1,2٪ مقابل 2,7المتقدمة في مستوى البلدان 

  

 بعض المؤشرات االقتصادية في العالم تطور:  1-1جدول عدد 

 المسمى

 النمو االقتصادي

 )بالقيمة الحقيقية وبـ ٪(

 البطالة

 )بـ ٪ من السكان النشيطين(

5112 5112 15117 5112 5112 15117 

 5,8 5,7 5,7 3,5 3,1 3,4 العالم

 6,1 6,2 6,7 2,0 1,7 2,1 البلدان المتقدمة

       منها :

 4,7 4,9 5,3 2,3 1,6 2,6 الواليات المتحدة

 3,1 3,1 3,4 1,2 1,0 1,2 اليابان

 4,9 4,9 5,4 2,0 1,8 2,2 المملكة المتحدة

 9,4 10,0 10,9 1,7 1,7 2,0 منطقة األورو

       منها :

 4,2 4,2 4,6 1,6 1,8 1,5 * ألمانيا

 9,6 10,0 10,4 1,4 1,2 1,3 * فرنسا

 11,4 11,7 11,9 0,8 0,9 0,8 * إيطاليا

 .. .. .. 4,5 4,1 4,2 5البلدان الصاعدة والنامية

       منها :

 4,0 4,0 4,1 6,6 6,7 6,9 * الصين

 5,5 5,5 5,6 1,4 -0,2 -2,8 * روسيا

 33,4 33,5 33,5 7,2 6,8 7,9 * الهند

 12,1 11,3 8,5 0,2 -3,6 -3,8 * البرازيل

 9,3 9,4 9,7 4,4 1,5 4,5 * المغرب

 .. 15,5 15,4 5,3 1,0 1,1 * تونس

والمعهد الوطني  التنمية واالستثمار والتعاون الدولي (  ووزارة1027 أفريلالمصادر : اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي )

 .لإلحصاء
2
  .توقعات 
1
٪ في 1,8في هذه المجموعة من البلدان بين حد أدنى قدره  1026وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، تراوحت نسبة البطالة خالل سنة  

 .٪ في شمال إفريقيا21,2ومستوى أقصى يساوي والمحيط الهادئ آسيا  شرق
1
" والصادر في شهر جانفي 1027التوجهات في سنة  -ل والمسائل االجتماعية في العالم بعنوان "التشغي وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية 

1027. 
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رغم الزيادة الملحوظة لالستهالك الخاص الذي حفزه  1026تباطؤا خالل سنة  ألمريكيااالقتصاد وعرف 

أن الضعف المتواصل الستثمار المؤسسات السيما في  باألساس تحسن سوق الشغل وارتفاع األجور. بيد

قطاع الطاقة وقطاع العقارات غير المعدة للسكن وذلك بالتزامن مع استنفاذ المخزونات قد أثر بشكل 

ملموس على النشاط الجملي. وعلى هذا األساس، استمر االقتصاد في التطور في مستوى أدنى من إمكانياته 

. وفي جانب آخر، فإن ارتفاع 1026وحتى نهاية النصف األول من سنة  1022منذ الربع األخير من سنة 

قيمة الدوالر وخاصة خالل األشهر األخيرة من السنة قد أضر  إلى حد كبير بالقطاعات التصديرية. 

وإجماال، انخفض النمو االقتصادي في الواليات المتحدة بنقطة مائوية بين سنة وأخرى ليتراجع إلى مستوى 

 فقط. ٪ 2,6

 الضعيفصادرات والنسق نتيجة نقص تماسك ال اعرف النشاط االقتصادي تباطؤ، منطقة األورو وفي

كما  ،الستثمارات المؤسسات مستدامةللغاية للطلب الداخلي. وبالفعل، ما يزال من الصعب تحقيق انتعاشة 

 1024التأثيرات اإليجابية الناجمة عن االنخفاض السابق لقيمة األورو وهبوط أسعار النفط منذ سنة أن 

نسبيا وذلك عالوة على ضعف الطلب الخارجي. وأثر هذا الوضع  ضمحلتاقد  1026وحتى أوائل سنة 

تقليص  بعمليات ققة التي تعاني أصال من صعوبات مستمرة تتعلطبشكل متزايد على النشاط في المن

هيكلية، فضال عن الشكوك الصالحات اإلالمديونية في عدد من البلدان وبالتأخير الحاصل في تفعيل 

انفكت تحتد طوال السنة. وإجماال، تراجعت نسبة النمو االقتصادي في منطقة األورو إلى  ماالسياسية التي 

 ٪ في العام السابق. 1مقابل  1026٪ في سنة 2,7مستوى 

بدأ نمو اإلنتاج في تحقيق  ،وبعد أن عرفت تباطؤا لفترات طويلة قتصاديات الصاعدة والناميةاللأما بالنسبة 

د دعم النشاط وتخفيف صاستقرار، السيما بفضل التأثير على المدى القصير للتدابير المتخذة في الصين ق

كبرى في بعض وترات وضعية الركود في عدد من البلدان المنتجة للمواد األولية وذلك على الرغم من الت

٪ 4,1مقابل  1026٪ في سنة 4,2نسبة النمو  بلغتشروط التمويل. وهكذا،  االقتصاديات الصاعدة وتشديد

 . في العام السابق

نمو يعتمد بشكل متزايد على االستهالك  هيكلية لالقتصاد الصيني في اتجاهوفعال، تواصلت اإلصالحات ال

وعلى التحول التدريجي للنشاط من الصناعة نحو الخدمات. وعلى هذا األساس، شهد تطور إجمالي الناتج 

٪ قبل سنة. بيد أن نسق 6,9مقابل  1026٪ في سنة 6,7المحلي تباطؤا طفيفا حيث تراجع إلى مستوى 

مالية ونقدية هامة بهدف  اتوقعات السلطات التي اتخذت تدابيراإلنتاج قد ظل مرضيا إجماال ومتوافقا مع 

م القروض من تعزيز دعم االقتصاد. ومكن على وجه الخصوص تيسير السياسة النقدية والترفيع في حج

بالتوازي مع تنشيط االستهالك وانتعاشة االستثمارات العمومية. وفي جانب آخر، تراجعت  سوق العقارات،

بشكل ملحوظ نتيجة بالخصوص للطلب العالمي الذي ما يزال فاترا وتدهور القدرة الصادرات الصافية 

 السيما في مجال الصناعات ذات القيمة المضافة الضعيفة.  ،التنافسية لالقتصاد الصيني
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في مجمله بعض التدعم،  الشرق األوسط وشمال إفريقياومن جانبه، عرف النشاط االقتصادي في منطقة 

. بيد أن تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية 1022٪ في سنة 1,6٪ مقابل 1,8ها مع نسبة نمو قدر

فاق االقتصادية لمنطقة م الشكوك المحيطة باآل)النزاعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن( ما تزال تضخ  

ة إلى أن هذا مناخ األعمال بصورة عامة. وتجدر اإلشاروتساهم في تدهور الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مش تصرف اإذا كان ضعف أسعار النفط قد أتاح هوففي الواقع تفاوتات كبيرة بين البلدان.  خفيالتطور ي

إضافية على مستوى الميزانية بالنسبة للبلدان الموردة لهذا المنتوج، فإن األمر كان مغايرا للبلدان المصدرة 

جم عنه نشاط اقتصادي متردي على الرغم من التي تراجعت مداخيلها من الطاقة بشكل حاد وهو ما ن

االرتفاع النسبي لألسعار خالل الربع األخير من السنة. ويظل تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية في كافة 

ي نسبة البطالة التي ال فاق على المدى المتوسط والتقليص فبلدان المنطقة أمرا ضروريا بهدف تحسين اآل

 تجاه تطور أسواق المواد األولية. ةلتبعية الشديدا والحد  من اد  تزال مرتفعة ج

 

 

الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  2-1رسم بياني عدد 

 في البلدان المتقدمة

الظرف االقتصادي  تطور بعض مؤشرات:  3-1رسم بياني عدد 

 في البلدان الصاعدة والنامية

  
 

 

متسمة بالشكوك  5117سنة واستنادا للتقديرات األخيرة لصندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تظل 

السياسية والرهانات الهيكلية ويتوقع أن تتواصل االنتعاشة الدورية لالقتصاد العالمي بنسق معتدل مع نسبة 

 ٪.1,2، أي 1026على مما تم تحقيقه في سنة أنمو 

في ظل محيط سياسي متقلب، من  1026في موفى سنة  صالبتهاة التي أكدت المتقدم االقتصادياتففي 

مع مواصلة تقليص الفجوة بينهما  المستوى الممكن أدنى من المتوقع أن يظل النمو االقتصادي في مستوى

بشكل بطيء. وعلى هذا األساس، ينتظر أن يتيح النمو القوي في الواليات المتحدة واالستقرار االقتصادي 
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 النمو االقتصادي
 التضخم
 حجم واردات السلع و الخدمات
 حجم صادرات السلع و الخدمات
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النشاط في اقتصاديات أخرى، السيما في  ؤن تباطعبي في أوروبا واليابان التعويض بشكل جزئي النس

المملكة المتحدة التي قد تتبلور فيها الشكوك المرتبطة بالبريكسيت من خالل تراجع كل من االستثمارات 

ة يفقدرة ضع عم ومؤشرات الثقة. أما في البلدان الصاعدة، فمن المرتقب تسجيل تحسن نسبي للنمو لكن

اقتصادياتها وذلك بالخصوص جراء الشكوك الجيوسياسية. بيد أن السياسات النقدية نسق لمزيد تسريع 

 التيسيرية وسياسات الميزانية التوسعية من شأنها أن تدعم النمو في هذه البلدان. 

 التجارة العالمية  1-1-5

مثل النسق المتواضع للنشاط االقتصادي وخاصة في مجال االستثمار العامل الرئيسي وراء تباطؤ التجارة 

. وفي جانب مواز، ساهمت عوامل أخرى في إضعاف نسق المبادالت على غرار 1026العالمية في سنة 

في مجال الطاقة في  التعديل الهيكلي للطلب العالمي )إعادة موازنة االقتصاد الصيني واالكتفاء الذاتي

في روسيا(، فضال عن وات الطلب )األزمة في البرازيل زالواليات المتحدة( ومناخ الشكوك المتزايد وه

تشديد السياسة النقدية األمريكية الذي اقترن بانخفاض قيمة عديد عمالت البلدان الصاعدة وبارتفاع تكاليف 

ر تحرير المبادالت وتصاعد النزعة الحمائية عقبات التخفيف في سرعة مسامثل التوريد. وفي جانب آخر، 

 إضافية أمام تطوير التجارة العالمية. 

٪ فقط في سنة 1,1مع نسبة ازدياد قدرها  ا،تباطؤ حجم مبادالت السلع والخدماتوفي هذا السياق، عرف 

 ٪ تم تسجيلها في العام السابق. 1,7مقابل  1026

 .٪1,1، أي 1022سنة  نفس النسق المسجل فيبلسلع ل المتبادل جمالحوارتفع على وجه الخصوص 

٪ أي بنسق أقل حدة بوضوح من العام 1,8سمية، تراجعت الصادرات العالمية للسلع بـ وبحساب القيمة اإل

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 12 حوالي مليار دوالر أو ما يعادل 22.721لتبلغ  ،٪(21,9-السابق )

فقد اتبعت مسارا متباينا للسنة الرابعة تباعا والذي ما يزال مفيدا للدول بنسب أسعار المبادالت، وفيما يتعلق 

( وذلك على حساب الدول الصاعدة والنامية بشكل عام وإن 1022٪ في سنة 2,9٪ مقابل 2,1المتقدمة )

نخفاض األسعار العالمية للمواد ٪(، تبعا بالخصوص ال4-٪ مقابل 2,4-بنسق أقل حدة من العام السابق )

 األولية. 

 1022 سنة في ٪2,1 قدره انخفاض مقابل ٪2 بـ طفيفة انتعاشة الخدمات من العالمية الصادرات وسجلت

 الجيد األداءو ٪(1,9)+ العالمي السياحي النشاط لتحسن بالخصوص نتيجة دوالر، مليار 4.809 لتبلغ

  السنة. مجمل على الدولية المالية لألسواق

 ليبلغ والخدمات السلع تجارة حجم تطور نسق تسارع الدولي النقد صندوق يتوقع ،5117 لسنة وبالنسبة

  العالمي. االقتصاد انتعاشة لتواصل بالخصوص نتيجة 1,8٪
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 االستثمارات الدولية 1-1-3

 )مقابل ارتفاع  1026٪ في سنة 21بنسبة  العالمفي  باشرةدفوقات االستثمارات األجنبية الم انخفضت

مليار دوالر وذلك باألساس جراء النمو الضعيف  2.212( لتتراجع إلى مستوى 1022٪ في سنة 18بـ 

لمبادالت التجارية. وفي جانب آخر، كانت الدول النامية األكثر تضررا من هذا للالقتصاد العالمي و

 النشاط االقتصادي المتواضع إجماال وهبوط أسعار المواد األولية.  فيةلخاالنخفاض على 

٪ لتتراجع إلى مستوى 9وعرفت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة في البلدان المتقدمة انخفاضا قدره 

٪ من المجموع العالمي. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االنخفاض لم يشمل 27مليار دوالر، أي ما يعادل  871

مليار دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة، أي بزيادة قدرها  424مريكا الشمالية التي استأثرت بـ أ

٪(. وبالفعل، تيسر هذا االرتفاع بفضل 0,6٪ منها تتعلق بالواليات المتحدة )+91٪ حيث أن حوالي 6

في رأس المال. وفي المقابل، ٪( والمساهمات 22ازدياد كل من عمليات الدمج واالقتناء العابرة للحدود )+

٪ لتبلغ 28تحاد األوروبي انخفاضا ملحوظا قدره سجلت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة في اإل

. وعرفت عديد البلدان تقلبات حادة على مستوى 1022مليار دوالر في سنة  472مليار دوالر مقابل  189

مليار قبل  288مقابل  1026مليار دوالر في سنة  2,1)تدفقات االستثمارات األجنبية على غرار إيرلندا 

مليار(.  12,7مليار دوالر مقابل  11مليار( وكذلك ألمانيا ) 71مليار دوالر مقابل  46سنة( وهولندا )

تحاد التي سجلت ارتفاعا لتدفقات االستثمارات األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أنه من ضمن بلدان اإل

مليار دوالر، أي ستة أضعاف  279مبلغ جملي قدره باألول المتحدة المركز المباشرة، تحتل المملكة 

 . 1022مستوى سنة 

٪ لتتراجع 10أما بالنسبة لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في البلدان النامية، فقد عرفت انخفاضا بـ 

مليار دوالر وذلك نتيجة ضعف نسق النمو االقتصادي وكذلك انخفاض أسعار المواد  600إلى مستوى 

 أمريكا الالتينية والكارييب ٪( وفي 11-األولية. وتم تسجيل أكبر انخفاض في البلدان النامية آلسيا )

 االقتصاديات الكبرى على غرار البرازيل ما تزال في حالة ركود.  أن ٪( حيث29-)

 ٪( لتبلغ حوالي 2-ومن جانبها، واصلت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة التقلص في إفريقيا )

ولية للمواد األولية. بيد أن بعض لألسعار الد ةمليار دوالر وذلك باألساس جراء المستويات الضعيف 22

 بلدان القارة قد تمكنت من الترفيع في دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة نحوها مثل مصر 

 مليارات دوالر مقابل  4( ونيجيريا )1022مليارات في سنة  6,9مليارات دوالر مقابل  7,2)

 مليارات(.  1,2

، فقد عرفت هذه 1022أن بلغ مستويات قياسية في سنة وبعد دمج واقتناء المؤسسات وبخصوص نشاط 

مليار دوالر. ويعود هذا  1.666,4لتتراجع إلى  1026٪ في سنة 26انخفاضا بـ  في العالمالعمليات 
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التراجع باألساس إلى تفاقم الشكوك السياسية وتصاعد النزعة الحمائية في عديد المناطق االقتصادية. وفي 

 فشل عديد المعامالت.  في لبريكسيت واالنتخابات األمريكية والتدخالت السياسيةجانب آخر، ساهم كل من ا

لعمليات دمج واقتناء المؤسسات أن قطاع الطاقة والكهرباء يحتل المرتبة األولى  يويظهر التوزيع القطاع

. واحتل قطاع 1022٪ بالمقارنة مع سنة 22مليارات دوالر، أي بارتفاع قدره  608بمجموع قدره 

 مليار دوالر )ما يزيد عن ضعف 486,6اره بحجم قدره ئثالتكنولوجيا العالية المرتبة الثانية من خالل است

 مليار دوالر( والصناعة  191,2ه قطاعات المواد األساسية )ي(، تل1022المبلغ المسجل في سنة 

 مليار دوالر(.  129,2مليار دوالر( والعقارات ) 166,6)

٪ من القيمة الجملية العالمية 48وأسفر التوزيع الجغرافي عن هيمنة أمريكا الشمالية التي استأثرت بقرابة 

مليار تتركز في الواليات المتحدة(.  2.670مليار دوالر، منها  2.720قتناء )حوالي ات الدمج وااليلعمل

٪ من 14,4مليار دوالر أو ما يعادل  896,1نية بحوالي اواحتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الث

، أي بحصة مليار دوالر 726,2المجموع العالمي. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب القارة األوروبية بـ 

٪. ومن جانبها، عرفت منطقتا إفريقيا الشمالية والشرق األوسط سنة نشيطة في مجال عمليات 10,6قدرها 

 ٪ على التوالي بالمقارنة مع العام السابق. 247,8٪ و49,2الدمج واالقتناء، مع ارتفاع قدره 

٪ 20المباشرة ارتفاعا بحوالي ، من المنتظر أن تسجل دفوقات االستثمارات األجنبية 5117وبالنسبة لسنة 

المنتظر لنمو االقتصاد العالمي  عوفقا لتوقعات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وذلك باعتبار التسار

بيد أن وتواصل حيوية النشاط في الصناعات المعملية وتصاعد أسعار المواد األولية وخاصة النفط الخام. 

والسياسات  سات في مجال التجارة واالستثمارل مستقبل السياوم حوحالعديد من الشكوك ال تزال ت

 ة وسياسات المنافسة وهو ما من شأنه أن يعيق االستثمارات على المدى القصير.يالضريب

 السياسات النقدية 1-1-4

النصةف األول مةن السةنة وخاصةة  خةاللفي ظل سياق متسم بتباطؤ اقتصادي في أهم البلدان المتقدمةة، السةيما 

يم نفقةات سياسةات نقديةة أكثةر مرونةة بهةدف تةدعفي الواليات المتحةدة، اعتمةدت البنةوك المركزيةة فةي مجملهةا 

فيةدرالي إلبطةاء نسةق الرجةوع األسر واستثمارات المؤسسات. وعلةى هةذا األسةاس، اضةطر بنةك االحتيةاطي ال

خةالل الشةهر األخيةر مةن  مكن من الترفيع فةي نسةبته الرئيسةية إال  النقدية إلى الوضع العادي حيث لم يت بسياسته

أين كانت االنتعاشة االقتصادية التي بدأت في النصةف الثةاني  ،منطقة األورو واليابان كل من . وفي1026سنة 

فتةرة طويلةة، فقةد تةم تيسةير السياسةة  ذا منةد  في مستويات ضعيفة جةالتضخم ال يزال حيث من السنة متواضعة و

 نقدية مرة أخرى. ال

حةذرا طةوال السةنة وذلةك علةى الةرغم مةن ظهةور بةوادر  بنك االحتيااطي الييادراليوعلى هذا األساس، كان 

المسةةتوى  مةةن تحسةةن تةةدريجي فةةي سةةوق الشةةغل. وبالفعةةل وفةةي ظةةل سةةياق متسةةم بتضةةخم ال يةةزال أدنةةى
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االقتصةةاد، لةةم يةةدرج بنةةك االحتيةةاطي  رار الشةةكوك بشةةأن صةةالبة انتعاشةةةم٪ وباسةةت1المسةةتهدف وقةةدره 

بتطةور نسةب  المتعلقة نسب الفائدة الرئيسية خالل كامل السنة تقريبا خالفا للتوقعاتعلى الفيدرالي أي تغيير 

، حيةث 1022رة بمناسبة االجتماع المنعقد في شةهر ديسةمبر والفائدة الموظفة على األموال الفيدرالية والمنش

لبنك االحتياطي الفيدرالي قد توقعت ترفيعين إضافيين علةى أقةل تقةدير لنسةب الفائةدة أن لجنة السياسة النقدية 

. وفي الواقع، لم يتحقةق ذلةك سةوى فةي شةهر ديسةمبر مةن نفةس السةنة فةي ظةل المؤشةرات 1026خالل سنة 

علةى مسةتوى التضةخم، حيةث قةام بنةك االحتيةاطي الفيةدرالي بةالترفيع وفي سوق الشغل  المسجلةاالقتصادية 

٪ مةةع توقةةع 0,72 - ٪0,20 مسةةتوى نقطةةة أساسةية لالرتقةةاء بةةه إلةى 12ي مجةةال نسةةبة الفائةدة الرئيسةةية بةةـ فة

 .  1027رى خالل سنة خحدوث ترفيعات أ

فةي كةل مةن نسةبة الفائةدة علةى  1026خالل شهر مةارس ، فقد خفض بالبنك المركزي األوروبيوفيما يتعلق 

٪ 0,12٪ و0نقةاط أساسةية لتبلغةا  2القرض بـ  تالهامشية لتسهيالالعمليات الرئيسية إلعادة التمويل والنسبة 

٪. كمةا قةرر 0,40-نقةاط أساسةية لتبلةغ  20فةة علةى تسةهيل اإليةداع بةـ ظعلى التةوالي وفةي نسةبة الفائةدة المو

مليةةار أورو وذلةةك بعةةد اإلعةةالن فةةي شةةهر  80إلةةى ليصةةل  لألصةةولالترفيةةع فةةي حجةةم الشةةراءات الشةةهرية 

عن التمديد بستة أشهر فةي برنامجةه للتيسةير الكمةي. وقةد أدى هةذان القةراران األخيةران إلةى  1022ديسمبر 

مليةار أورو وهةو مةا قةد يةنجم عنةه تةأثير تضةخمي ال يسةتهان بةه.  600ضخ حجم إضافي من السةيولة قةدره 

كزي األوروبي مجددا التمديةد بتسةعة أشةهر أو أكثةر فةي برنامجةه ، قرر البنك المر1026وفي شهر ديسمبر 

حيةث سةيمكن ذلةك  1027مليار أورو بدايةة مةن شةهر أفريةل  60لشراء األصول لكن بنسق شهري أقل، أي 

من شأنه الترفيع في التضخم الةذي ما مليار أورو من السيولة اإلضافية وهو  240من ضخ مبلغ جملي قدره 

ة وبعيدا عن الهدف المرسوم من قبل البنك المركةزي األوروبةي والمتمثةل فةي نسةبة ظل في مستويات ضعيف

 ٪. 1لكن أقل من  تقاربتضخم 

األصةول الرامةي إلةى توسةيع القاعةدة النقديةة علةى  ات، فقةد أبقةى علةى برنامجةه لشةراءلبناك الياباانأما بالنسةبة 

وم حةول االقتصةاد حةتاالنكماشةية التةي يان وذلةك بهةدف التصةدي للضةغوط مليار  80.000أساس سنوي لتبلغ 

الياباني منذ فترة طويلة. وبالفعل، فإن االنتعاشةة التدريجيةة للنشةاط االقتصةادي فةي الةبالد لةم تمنةع التضةخم مةن 

مختلفةة قصةد مزيةد وهةو مةا جعةل هةذا البنةك يتخةذ إجةراءات إضةافية  1026العودة نحو مجال سةالب فةي سةنة 

تيسةةير سياسةةته النقديةةة. وعلةةى هةةذا األسةةاس وأمةةام االضةةطرابات الماليةةة الجمليةةة التةةي سةةادت فةةي بدايةةة السةةنة 

الصاعدة، تم التخفةيض فةي نسةبة الفائةدة علةى اإليةداعات لتصةبح سةالبة،  اتوالشكوك المحيطة بآفاق االقتصادي

جديةةد للسياسةةة النقديةةة فةةي نهايةةة شةةهر راج إطةةار ٪ فةةي مةةوفى شةةهر جةةانفي. وفةةي جانةةب آخةةر، تةةم إد0,2-أي 

٪ ولكةةن 1المسةةتوى المسةةتهدف وقةةدره  لتبلةةغسةةبتمبر والهةةادف بالخصةةوص إلةةى الترفيةةع فةةي توقعةةات التضةةخم 

نسةب فائةدة متدنيةة. ويتمثةل اإلطةار يتسةم ب منةاخمردوديةة القطةاع المةالي فةي ظةل أيضا إلةى التصةدي لتضةاؤل 

وهةو مةا  ق  ددة قصةيرة وطويلةة األجةل علةى نحةو أعةاقدود بفضل قيادة نسب الالجديد في التحكم في منحنى المر
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دة النقدية إلةى حةين بلةول التضةخم مسةتوى يفةوق الهةدف المرسةوم وقةدره قاعيعتبر التزاما رسميا بالترفيع في ال

٪ بشةةكل مسةةتدام. وقةةد تةةرك بنةةك اليابةةان المجةةال مفتوحةةا لمزيةةد تخفةةيض نسةةبته الرئيسةةية والتعةةديل، عنةةد 1

 األصول.  اتاالقتضاء، في برنامجه لشراء

ومةع االسةتمرار المنتظةر للمسةةتوى الضةعيف للتضةخم واالنتعاشةة االقتصةادية التةي مةةا  5117وبالنسابة لسانة 

لةدان المتقدمةة لفتةرة أطةول بتزال هشة، يتوقع صندوق النقةد أن تتواصةل السياسةات النقديةة التيسةيرية فةي أهةم ال

سس االقتصاد أكثر صةالبة، فمةن المتوقةع أن يقةوم أمن المتوقع. وحتى في الواليات المتحدة التي أصبحت فيها 

بةةالنظر إلةةى الشةةكوك  ،بنةةك االحتيةةاطي الفيةةدرالي بإعةةادة الصةةبغة العاديةةة لسياسةةته النقديةةة بنسةةق معتةةدل للغايةةة

 من قبل الحكومة األمريكية الجديدة.  المحيطة بتفعيل السياسات االقتصادية

 المالية العمومية 5-1-1

بهدف  1026توسعية إجماال خالل سنة البلدان المصنعة ظلت التوجهات على مستوى الميزانية في كافة 

تدعيم النشاط االقتصادي في معظم البلدان المتقدمة التي كان فيها االنتعاش بطيئا وهشا. ونتيجة لذلك، 

 ٪.1,9إلى  1022٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 1,6ارتفع العجز الجملي للميزانية في المعدل من 

ففي الواليات المتحدة، كانت سياسة الميزانية أكثر تيسيرا مع تداين أعلى بشكل ملحوظ وعجز عمومي 

ية تصحيح الميزانية التي تم في العام السابق. كما أن عمل ٪1,2 ٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل4,4قدره 

 جبائيلتعويضها بخطة تحفيز  1026قد وقع تعليق العمل بها خالل سنة  1021تفعيلها في اليابان في سنة 

في الترفيع الجديد في األداء على القيمة المضافة المقرر أصال في شهر  1029مع التأجيل لشهر أكتوبر 

٪ 1,2مقابل  1026سنة  ٪4,1 لى مستوىإميزانية الياباني عجز ال ارتفع. وعلى هذا األساس، 1027أفريل 

وفي المقابل، ٪ من إجمالي الناتج المحلي. 140 قاربت، علما وأن نسبة التداين العمومي قد في العام السابق

 التخفيضرغم  ميزانيةال ةعلى الطابع التيسيري إجماال لسياس 1026أبقت الحكومة البريطانية في سنة 

٪ في العام 4,4٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1,2في عجز ماليتها العمومية إلى مستوى  المسجل

٪ 1,2السابق. وتم تسجيل نفس المسار في منطقة األورو التي واصل عجزها العمومي التقلص ليتراجع من 

ار انتعاشة وذلك باألساس جراء استمر 1026٪ في سنة 2,7إلى  1022من إجمالي الناتج المحلي في سنة 

 االقتصاد وتخفيف أعباء الفوائد الموظفة على الدين العمومي. 
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 : تطور بعض المؤشرات المالية في العالم 5-1جدول عدد 

 المسمى

 الحاصل الجاري

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(

 حاصل الميزانية

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(

 التضخم

 عند االستهالك بـ ٪( )تغير األسعار

5112 5112 
25117 5112 5112 

25117 5112 5112 
25117 

 2,0 0,8 0,3 -2,7 -2,9 -2,6 0,7 0,8 0,7 البلدان المتقدمة  

          منها :  

 2,7 1,3 0,1 -4,0 -4,4 -3,5 -2,7 -2,6 -2,6 الواليات المتحدة * 

 1,0 -0,1 0,8 -4,0 -4,2 -3,5 4,2 3,9 3,1 اليابان * 

 2,5 0,6 0,1 -2,8 -3,1 -4,4 -3,3 -4,4 -4,3 المملكة المتحدة * 

 1,7 0,2 0,0 -1,5 -1,7 -2,1 3,0 3,4 3,0 منطقة األورو * 

          منها :      

 2,0 0,4 0,1 0,6 0,8 0,7 8,2 8,5 8,3 * ألمانيا

 1,4 0,3 0,1 -3,2 -3,3 -3,5 -0,9 -1,1 -0,2 * فرنسا

 1,3 -0,1 0,1 -2,4 -2,4 -2,7 2,0 2,7 1,6 إيطاليا* 

 4,7 4,4 4,7 -4,4 -4,8 -4,5 -0,3 -0,3 -0,2 والنامية البلدان الصاعدة  

          منها :  

 2,4 2,0 1,4 -3,7 -3,7 -2,8 1,3 1,8 2,7 * الصين

 4,5 7,0 15,5 -2,6 -3,7 -3,4 3,3 1,7 5,1 * روسيا

 4,8 4,9 4,9 -6,4 -6,6 -7,1 -1,5 -0,9 -1,1 * الهند

 4,4 8,7 9,0 -9,1 -9,0 -10,3 -1,3 -1,3 -3,3 * البرازيل

 1,2 1,6 1,5 -3,5 -4,2 -4,2 -2,6 -3,9 -2,2 * المغرب

 .. 3,7 4,9 -25,4 -26,1 -24,8 -8,5 -8,8 -8,9 * تونس

 (  ووزارة المالية.1027 أفريلالمصادر: اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي )
 .توقعات 2
 .اعتبار التخصيص والهبات بدون 1

 

 

، األمر الذي يعكس 1022من سنة أكثر تيسيرا  الميزانية، كانت سياسة وفي البلدان الصاعدة والنامية

بهدف دعم النشاط االقتصادي وذلك السيما تلك التي تواجه صعوبات  ،الجهود المبذولة من قبل عديد البلدان

المتسم ببعض التباطؤ )الصين على سبيل المثال( أو البلدان التي في طور االنتعاش بعد أن عانت من 

(. وفي هذا السياق، عرف عجز ...تداعيات هبوط األسعار الدولية للمواد األساسية )روسيا والبرازيل

إجمالي الناتج المحلي في  ٪ من4,8الميزانية في مجموع البلدان الصاعدة والنامية مزيدا من التفاقم ليبلغ 

 ٪ في العام السابق. 4,2مقابل  1026سنة 

 التضخم  1-1-2

نحو االرتفاع في االقتصاديات المتقدمة مع بقائه في مستويات ضعيفة جراء انخفاض تطور التضخم  تجها

والزيادات في األجور  1026أسعار مواد الطاقة الذي ساد بالخصوص خالل النصف األول من سنة 

ما  وهوالمحدودة إجماال. وفي المقابل، لم يطرأ أي تغيير تقريبا على التضخم في البلدان الصاعدة والنامية 

 . ألسعار صرف عمالتها بل وحتى ارتفاعها نسبيايعكس بعض االستقرار 
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أدنى مستوى له منذ األزمة المالية العالمية  1022وبعد أن بلغ في سنة لبلدان المتقدمة باففيما يتعلق 

٪ بالنسبة لكامل سنة 0,8(، تضاعف ارتفاع األسعار وزيادة ليصل إلى مستوى يون٪ كمعدل س0,1)

األشهر األخيرة من  في ويعود هذا االزدياد باألساس إلى تخفيف تأثير تراجع أسعار النفط وخاصة. 1026

السنة التي أصبحت خاللها األسعار متوجهة نحو االرتفاع، تبعا لالتفاق المبرم بين أهم البلدان المنتجة 

دون تغيير تقريبا ظل  للتقليص في العرض. بيد أن التضخم األساسي )دون اعتبار التغذية والطاقة( قد

 من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية الرئيسية. أقل وإجماال 

٪ مقابل 4,4، فقد كان في مجمله مستقرا تقريبا )البلدان الصاعدة والناميةأما بالنسبة لتطور التضخم في 

اوتة ألسعار ( مع بعض التباين بين مختلف البلدان بالنظر إلى التطورات المتف1022٪ في سنة 4,7

٪ 1الصرف وبعض العوامل الخاصة بكل اقتصاد. ففي الصين، على وجه الخصوص، انتعش التضخم )

عار المواد األولية في ستصاعد أكذلك أثر التقليص في طاقات اإلنتاج غير المستخدمة و حيث٪( 2,4مقابل 

 أربع سنوات من االنكماش.  عن األسعار عند اإلنتاج وذلك عقب ما يزيد

من التسارع في البلدان المتقدمة  مزيدا ، من المنتظر أن يعرف التضخم الجملي5117النسبة لسنة وب

 بالخصوص لتصاعد أسعار الطاقة من جهة والتقليص التدريجي لفجوات اإلنتاجتبعا ٪ 1ليناهز نسبة 

 يتوقع أن يشهدكما الناجم عن نشاط اقتصادي أكثر تماسكا، من جهة أخرى.  بالمقارنة مع مستواه الكامن

وذلك باألساس نتيجة التخفيف التدريجي لتأثير ٪ 4,7ليبلغ في البلدان الصاعدة والنامية تسارعا التضخم 

مع بقائه متسما بتطور غير  نلكبالتظافر مع ارتفاع أسعار المواد األساسية  التخفيضات النقدية السابقة

 متجانس بين مختلف البلدان. 

    أسواق رؤوس األموال 2-1

  أسواق البورصة 1-5-1

كإحدى أكثر السنوات تقلبا بالنسبة للبورصات العالمية جراء األحداث السياسية التي  1026ستظل سنة 

تطورت أسواق البورصة بالتوازي مع مسار أسعار النفط لكنها أثبتت أنها  فقدأثرت على المستثمرين. 

بمردود  1026العالمي سنة  MSCIظ. وأقفل مؤشر تمكنت من إنهاء السنة بارتفاع ملحوومتماسكة للغاية 

 ٪ .6,8قدره + 

 حيث تدعمت المخاوفعلى الرغم من االنخفاض الحاد جدا في بداية السنة،  المردود اإليجابيوتحقق هذا 

مخاطر ركود وإجماال، ب تباطؤ نسق نمو االقتصاد الصينيبشأن  1026الشهرين األولين من سنة خالل 

 سعار النفطأكما تفاقمت الشكوك من مخاطر االنكماش المالي المنجرة عن هبوط  .االقتصاد العالمي

دوالر(. وعلى إثر ذلك، استعادت األسواق الثقة واسترجعت  10انخفاض سعر البرميل دون مستوى )
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جزءا هاما من خسائرها المتراكمة حيث دعمها نشر مؤشرات اقتصادية مشجعة في البلدان المتقدمة 

 ار النفط.وانتعاش أسع

وتعرضت أسواق البورصة في موفى شهر جوان إلى هزة جديدة مرتبطة بالبريكسيت. وبمجرد استيعاب 

جديدة تواصلت على الرغم من الحدثين  ثير عنصر المفاجأة، دخلت هذه األسواق في مرحلة تصاعديةأت

األمريكية واالستفتاء في  المتحدةالواليات  رين والمتمثلين في انتخاب دونالد ترامب فييالسياسيين األخ

إيطاليا. وخالفا لتوقعات عديد المحللين، دفع االنتخاب المفاجئ لدونالد ترامب وفوز الحزب الجمهوري في 

 الكونغرس، بأهم أسواق البورصة نحو مستويات قياسية جديدة.

 ٪21,4السنة بارتفاع قدره  "داو دجونس"حيث أقفل مؤشر  الواليات المتحدة ل أفضل أداء فييوتم تسج

خالل  ٪24, 4ـب" FTSE 100"ارتفع مؤشر  أوروبانقطة. وفي  10.000ليقترب من العتبة الرمزية لـ 

 على التوالي. ٪8,6ـ +ـبو ٪8,4ـ +ب" و"داكس" السنة 40، في حين أقفل مؤشرا "كاك 1026سنة 

حيث أنها  1026وعلى الرغم من أن سير أسواق البورصة في البلدان الصاعدة كان جيدا إجماال في سنة 

لسياسة ا لتطبيعسعار النفط وعن التأخير الحاصل في الجدول الزمني أجنت أرباحا ناجمة عن ارتفاع 

أسوأ أداء سنوي  1026النقدية األمريكية، فإن األداء كان متفاوتا. وبالفعل عرفت بورصة شنغهاي في سنة 

(. وتمكن ٪48,+9( والروسية )٪26,+3مقابل ارتفاع هائل للقيم البرازيلية ) ٪3,21لها مع تراجع بنسبة 

 .٪6,8بارتفاع قدره  1026للبلدان الصاعدة من إقفال سنة  MSCIمؤشر 

 األسواق الرقاعية 1-5-5

مرحلتين اثنتين، تتمثالن في مرحلة تصاعدية اتسمت بها الثالثة  1026عرفت السوق الرقاعية خالل سنة 

 خالل الربع األخير من السنة. حادةأرباع األولى من السنة والتي عقبتها حركة بيع 

هبوطا تاريخيا في عديد البلدان حيث بلغت حصة السندات  1026في بداية سنة  وسجل المردود الرقاعي

القرارات الصادرة عن كل من البنك إال أن  الحكومية المتداولة بنسب مردود سالبة مستويات قياسية جديدة.

الموظفة مليار أورو شهريا والتخفيض في نسبة الفائدة  80المركزي األوروبي )تدعيم التيسير الكمي ليبلغ 

على اإليداع ... إلخ( وبنك اليابان )قراره المفاجئ في موفى شهر جانفي بالتخفيض في نسب الفائدة 

 أسواق القرض في بداية السنة، قد الذي اجتاح الرئيسية اليابانية لتبلغ مستوى سالبا( فضال عن التوتر

 الرقاعية. األسواق ساهمت في انتعاشة

شهر ففي مستويات منخفضة تاريخية.  مسجال بذلكالل الثالثي األول كما تراجع المردود الرقاعي خ

 وقارب مثيله األوروبي مستوى الصفر. ٪2,6سنوات  20مريكي لـ فيفري، بلغ المردود األ
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المردود سجل ف ب البريكسيت،زدادت حدته عقاالرقاعي خالل الربع الثاني ووتواصل هبوط المردود 

في موفى شهر جوان(. كما  ٪0,-15)سنوات  20األلماني للمرة األولى أداء سالبا امتد حتى أجل  الرقاعي

نقطة أساسية في اليومين  12سنوات الذي خسر ما يزيد عن  20أن مردود المؤشر المرجعي األمريكي لـ 

عات المتعلقة في موفى شهر جوان( قد تأثر عالوة على ذلك بانخفاض التوق ٪24,2التاليين لالنتخاب )

 لسياسة النقدية األمريكية.ا بتطبيع

وبعد أن بلغ مستويات دنيا تاريخية في موفى الربع الثالث، انتعش المردود الرقاعي في موفى السنة بدفع 

من المردود األمريكي وذلك جراء نجاح دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية األمريكية، حيث أن السياسة 

قتصادي وإنعاش التضخم وهو ما قد يدفع د بها الرئيس الجديد من شأنها تحفيز النمو االالتوسعية التي وع

 ببنك االحتياطي الفدرالي إلى الترفيع في نسبه بشكل أسرع مما كان متوقعا. 

في مستوى  1026واألوروبية سنة  ةسنوات للسندات الحكومية األمريكي 20وأقفلت نسبة المردود لـ 

   التوالي.على  ٪21,0و 44,2٪

 

  5112سنوات في عام  11لـ  وروبيتطور نسبتي المردود األمريكي واأل:  4-1رسم بياني عدد 

 

 

 األسواق الدولية للصرف والذهب 1-3

بالنظر إلى تنامي المخاطر السياسية، وذلك  1026التقلب خالل سنة  بشدةالسوق الدولية للصرف  اتسمت

سياسة بنك االحتياطي  حول توقعاتبحيث هيمن عليها تطور الدوالر األمريكي المدفوع بشكل غير مباشر 

نحو االنخفاض المنجز من قبل األسواق لقيمة الجنيه اإلسترليني إثر  الفيدرالي والتصحيح الملحوظ

 البريكسيت.
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لصرف على مرحلتين. ففي النصف األول من السنة، انخفض الدوالر وعلى هذا األساس، تطورت سوق ا

بشكل ملحوظ مقابل أهم العمالت نتيجة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ حاد للنمو األمريكي. وعلى إثر ذلك 

وعقب نتيجة االستفتاء في بريطانيا، استعاد الدوالر مسارا تصاعديا في السوق. وقد تدعم هذا المسار بفوز 

رامب وتحسن المؤشرات االقتصادية األمريكية التي عززت التوقعات بتشديد السياسة النقدية لبنك دونالد ت

 االحتياطي الفيدرالي بنسق متسارع.

وإجماال، شهد األورو سنة ثالثة على التوالي من االنخفاض مقابل الدوالر، حيث تراجعت العملة األوروبية 

 .1026ديسمبر  10بتاريخ  2,0227إلى  2,0826لتنتقل من  ٪1بقرابة  1026في سنة 

حيث استفادت من دورها كقيمة مالذ  1026ومن جانبها، عرفت العملة اليابانية أفضل أداء لها خالل سنة 

 أمام تصاعد المخاطر ذات البعد العالمي على مدار جزء كبير من السنة.

يان في بداية  210,22يان مقابل  226,96التكافؤ دوالر أمريكي/ يان ياباني السنة في مستوى  وأقفل سعر

 . 1026سنة 

من تقلبات السوق بعد  ىعلى اهتمام المستثمرين، حيث أنه عان الجنيه اإلسترليني بدوره استحوذ قدو

التصويت بـ "نعم" في االستفتاء حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وهو ما جعل االرتباك يسود 

المستثمرين بشأن مستقبل االقتصاد األوروبي و البريطاني. وسجل الجنيه اإلسترليني على كامل السنة 

ى إل 0,7172ر حيث تراجع، على التوالي، من تجاه الدوال  ٪3,26بـ مقابل األورو و ٪6,21هبوطا بـ 

 .  2,1140إلى  2,4746و من  0,8212

 

 

 5112: تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر أمريكي ودوالر أمريكي/يان ياباني بالنسبة لسنة  2-1رسم بياني عدد 
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غرار األسواق األخرى، عانت سوق المعادن الثمينة من األحداث السياسية واالقتصادية غير  وعلى

 الذهب، باعتبار دوره كقيمة مالذ، قد أقفل السنة إجماال بارتفاع. . لكن1026المتوقعة خالل سنة 

هبوط  الجزء األهم من أرباحه السنوية. ومثل المعدن األصفرل حص  وخالل النصف األول من السنة، 

دوالر لألوقية إلى   2.062,20من  هع في سعررف   ثيحلسوق الذهب  البورصة الصينية الدفع األول

موجة الذعر التي عقبت التصويت دوالر في شهر فيفري. وعلى إثر ذلك، استفاد الذهب من  2.146,70

 ثي الثالث.لألوقية خالل الثالدوالر  2.166,11 لفائدة البريكسيت، حيث بلغ ذروة سنوية قدرها

إال أن  ،الواليات المتحدة دور الذهب بشكل أكبر كقيمة مالذ في اتنتخاباال عززت وكان من المفترض أن

تخفيض في )لمرشح الجمهوري ااالنتخابية تفاؤل المستثمرين، بعد فترة وجيزة من الذعر، تجاه الوعود 

في مستوى  1026تراجع الذهب ليقفل سنة  قد أفضى إلىالضرائب وتنشيط فعال جدا لقطاع البناء ... إلخ(. 

 دوالر لألوقية. 2.247,20

      أسعار المواد األساسية .4-1

مع ظرف اقتصادي عالمي ما يزال متسما بالشكوك، واصلت األسعار الدولية للمواد األساسية  بالتوازي

مسارها التنازلي الذي بدأ منذ خمس سنوات وإن بنسب أقل حدة من العام السابق.  1026إجماال في سنة 

بلدان الصاعدة ويعود هذا المسار باألساس إلى تراجع الطلب العالمي والتباطؤ المعمم للنمو في أغلب ال

، السيما 1020والنامية وخاصة الصين، حيث أنها سجلت عالوة على ذلك تباطؤا حادا لالستثمار منذ سنة 

بالنسبة للبلدان المصدرة للمواد األولية. بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن تراجع األسعار قد خف تدريجيا حيث 

ارتفاع ملحوظ للمعادن والطاقة تبعا لتقلص العرض خالل الربع األخير من السنة، مع  ،انعكس هذا المسار

 عوامل خصوصية بالنسبة لبعض المواد.  تسجيلو تدعم الطلب مقابل

 ه صندوق النقد الدولي انخفاضا الذي يعد   لمواد األساسيةاألسعار  العام ؤشرالم سجل، في هذا السياقو

بدرجة ٪( و44,9-٪ مقابل 26,2-أسعار الطاقة ) تراجع، تبعا ل1022سنة ٪ في 12,1-٪ مقابل 20,2بـ 

انتعاشة  المواد الغذائية . وعلى عكس ذلك، عرفت أسعار٪(11,2-٪ مقابل 2,2-أسعار المعادن )أقل، 

  ٪ قبل سنة.27,1٪ مقابل انخفاض بـ 1طفيفة قدرها 
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 : تطور مؤشر أسعار المواد األساسية 2-1رسم بياني عدد 

 
 

 اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدوليلمصدر : ا

 

بعض االنتعاش الذي يعزى من جهة إلى ة وليأسعار المواد األ تعرفمن المنتظر أن ، 5117سنة  في أفقو

االرتفاع المرتقب ألسعار الطاقة نتيجة اتفاق البلدان المصدرة للنفط بالتقليص في العرض خالل النصف 

ومن جهة أخرى، إلى التدعم الجملي المتوقع ألسعار المعادن، عقب ست سنوات  1027األول من سنة 

مناجم. وفي جانب مواز، من المتوقع أن تشهد أسعار المواد متتالية من االنخفاض وذلك جراء غلق عديد ال

 غير مالئمة وخاصة بالنسبة لبلدان شرق آسيا.  التوقعات بظروف مناخيةالفالحية زيادة طفيفة نتيجة 

 المواد الغذائية 1-4-1

للظروف تبعا باألساس ، 1026اتسم تطور المواد الغذائية بمسار تصاعدي بداية من النصف الثاني لسنة 

وبالفعل، . إلنتاج المحروقات وجهةالمناخية السيئة وذلك عالوة على ازدياد الطلب على بعض المواد الم

 وخاصة بالنسبة للسكر وبدرجة أقل، الزيوت النباتية.  اعرفت أغلب أسعار المواد الغذائية ارتفاع

دة، تدعم اإلنتاج العالمي من الحبوب وفي المقابل، واستنادا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح

مليون طن خالل  1.214مليون طن مقابل  1.291ليبلغ مستوى قياسيا قدره  1026-1022خالل موسم 

مليون طن، أي  662الموسم السابق. وعلى هذا األساس، بلغت المخزونات من الحبوب في موفى الموسم 

 1021-1021تراجع األخير المسجل خالل موسم مليون طن قياسا بال 211بزيادة في المستوى بحوالي 

 وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار مواد الحبوب. 

وعرفت األسعار الدولية للقمح، على وجه الخصوص، توجها نحو االنخفاض لكن مع تسجيل ارتفاع طفيف 

دوالر  264دوالر للطن الواحد في شهر ديسمبر مقابل  211، لتبلغ مستوى 1026خالل النصف األول من سنة 

، ويعود هذا التراجع باألساس إلى وفرة االحتياطيات العالمية من القمح 1022خالل نفس الشهر من سنة 

في كل من أستراليا وكندا وروسيا. وفي المجموع، بلغ اإلنتاج العالمي  ةبالتزامن مع محاصيل أهم من المتوقع
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ت المتوفرة في موفى الموسم مستوى تاريخيا سجل المخزونالتمليون طن  712من القمح مستوى قياسيا قدره 

 بالخصوص في الصين والواليات المتحدة وروسيا. تتركزحيث مليون طن،  117بحوالي 

 

  )بالدوالر للطن(                                       : التطور الشهري لألسعار العالمية للقمح 7-1رسم بياني عدد 

 

 الدولية لصندوق النقد الدولي المصدر : اإلحصائيات المالية

 

٪، السيما خالل النصف الثاني 6,9أما بالنسبة لألسعار العالمية للذرة، فقد عرفت في المعدل انخفاضا بـ 

بنسق  1027-1026وذلك بالخصوص جراء االرتفاع المنتظر لإلنتاج العالمي خالل موسم  1026من سنة 

 . يالتوال٪ على 4٪ و8أسرع من االستهالك، أي حوالي 

وفي المقابل، اتسمت السوق العالمية للحبوب الثانوية بتقلص العرض وارتفاع األسعار وبالفعل، عرف كل 

ليتراجعا  1022-1024٪ على التوالي بالمقارنة مع موسم 1,2٪ و1,4من اإلنتاج والمخزونات انخفاضا بـ 

٪ في 2,1بـ  سعار الشعيرمليون طن. وارتفعت على وجه الخصوص أ 164وماليين طن  2.106إلى 

 . 1026المعدل خالل سنة 

دوالر للطن الواحد.  188معدال سنويا قدره  بلغت٪ حيث 1,1كما سجلت األسعار الدولية لألرز ارتفاعا بـ 

 1022ماليين طن قياسا بسنة  1,1ويعزى هذا االرتفاع بالخصوص إلى انخفاض اإلنتاج العالمي بـ 

لك على الرغم من ازدياد المساحات المزروعة والظروف المناخية األكثر مليون طن وذ 492ليتراجع إلى 

المتخذة من قبل تايلندا لدعم األسعار المحلية والطلب الهام الصادر . وقد كانت اإلجراءات آسياتالؤما في 

  .عن باكستان، من بين أمور أخرى، وراء ارتفاع األسعار

باتية، فقد اتبعت إجماال مسارا تصاعديا باستثناء زيت الزيتون وفيما يتعلق باألسعار العالمية للزيوت الن

الذي سجل انخفاضا حادا. وقد شمل هذا المسار باألساس زيت النخيل الذي تم تداوله في شهر ديسمبر 

، أي أعلى مستوى له منذ 1022دوالر في شهر ديسمبر  212دوالر للطن الواحد مقابل  721بسعر  1026

إلى حد كبير كل من استمرار المخاوف المتعلقة ببطء انتعاشة اإلنتاج في جنوب سنتين ونصف. وساهم 

نات الدولية والطلب الهام من التوريد، في تصاعد األسعار. أما وشرق آسيا والمستوى الضعيف للمخز

حيث أقفلت  1026بالنسبة لألسعار العالمية لزيت الصوجا، فقد بلغت أعلى مستوى لها في شهر ديسمبر 
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. 1022٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 28,1دوالر للطن الواحد أي بازدياد قدره  800نة بسعر الس

وقد نجم هذا االرتفاع بشكل واضح من التوقعات باستعمال متزايد للصوجا إلنتاج المحروقات، السيما في 

 الواليات المتحدة والبرازيل واألرجنتين. 

دوالر للطن  2.471معدل سعر قدره  1026زيت الفول السوداني نفس المسار، حيث بلغ في سنة  وعرف

٪ قياسا بمعدل السنة السابقة وذلك نتيجة تماسك الطلب الصيني 20,1الواحد وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 

 للفول السوداني.  والظروف المناخية غير المالئمة التي سادت في األرجنتين بصفتها المصدر العالمي األول

 ٪ في اإلنتاج العالمي لزيت الزيتون بعنوان موسم 18,2وفي المقابل وتبعا للزيادة الملموسة بـ 

٪(، انخفضت أسعار زيت الزيتون 221,8٪( وإيطاليا )+66,4وخاصة في إسبانيا )+ 1022-1026

٪ 27,6د أي بتراجع يساوي دوالر للطن الواح 4.060مجددا في السوق الدولية لتبلغ معدال سنويا قدره 

، يتوقع المجلس الدولي للزيتون انخفاضا جديدا 1027-1026وبالنسبة لموسم . 1022بالمقارنة مع سنة 

 مليون طن.  1,7٪ وهو ما يوافق محصوال بـ 24,2قدره 

 

 )بالدوالر للطن(                                                                  : معدل أسعار المواد الغذائية 3-1جدول عدد 

 سوق التسعير المواد

 ٪التغيرات بـ  معدالت اليترة

 ديسمبر

5112 

 سنة

5112 

 الربع األول

5117 

 ديسمبر

5112 

 ديسمبر

5112 

5112 

5112 

 الربع األول

5117 

 الربع األول

5112 

 -11,7 -22,9 -24,9 144 143 123 الواليات المتحدةموانئ خليج  القمح

 0,4 -6,3 -6,9 161 159 153 موانئ خليج الواليات المتحدة الذرة

 0,5 2,2 3,7 370 388 368 تـايلندا األرز

 توالزي

 8,6 7,3 18,2 746 721 800 الموانئ الهولندية . زيت الصوجا 

 19,1 13,2 36,7 699 640 712 ماليزيا وأوروبا الشمالية . زيت النخيل 

 21,4 10,2 17,8 1.548 1.472 1.508 أوروبا . زيت الفول السوداني 

 -1,9 -17,6 -6,0 4.337 4.060 3.937 المملكة المتحدة  . زيت الزيتون 

 37,1 37,6 25,5 433 402 415 البرازيل السكر

 9,0 3,4 19,5 3.621 3.657 3.938 نيويورك القهوة

 27,2 -15,6 -2,0 3.692 2.874 3.367 لندن الشاي 

 المصدر : اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي

 

 

واستنادا لتوقعات البنك الدولي، من المنتظر أن ال تزداد أسعار المواد الغذائية إال  5117وفيما يتعلق بسنة 

بشكل معتدل. وبالفعل، يتوقع حصول ارتفاع ألسعار الزيوت النباتية، فيما سيحدث انخفاض على مستوى 

با وأمريكا أسعار الحبوب نتيجة التحسن المرتقب للعرض بالتوازي مع الظروف المناخية المالئمة في أورو

 الشمالية وآسيا الوسطى.
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، ارتفعت األسعار العالمية للمواد الغذائية إجماال بالمقارنة مع مستوياتها 5117وخالل الربع األول من سنة 

، باستثناء أسعار القمح وزيت الزيتون التي واصلت االنخفاض 1026المسجلة خالل نفس الفترة من سنة 

  نتيجة باألساس لوفرة المخزونات.

 المواد األولية الصناعية 1-4-5

 1026شهدت أسعار أغلب المواد األولية الصناعية ارتفاعا ألسعارها بداية من النصف الثاني من سنة 

للنشاط المعملي في بعض االقتصاديات  ،وإن كانت معتدلة ،حيث دعمها ضعف العرض واالنتعاشة

 المصنعة.

دوالر  2.721لتقفل السنة في مستوى  1026٪ في سنة 2,4 وعرفت األسعار الدولية للقطن معدل زيادة بـ

عكس انتعاشة األسعار رجوعا نسبيا للتوازن في لك على الرغم من الطلب الضعيف. وتللطن الواحد وذ

مليون طن من القطن. ويعود  11,4٪ لتبلغ 24,1لكميات المنتجة بـ ل االسوق العالمية التي سجلت انخفاض

ه إلى التراجع الهام للمساحات المزروعة قطنا في أغلب البلدان المنتجة كردة فعل تقلص اإلنتاج في جزء من

وإلى الظروف المناخية السيئة التي سادت في الهند وهي  1022على انخفاض األسعار المسجل في سنة 

٪ وهو ما أدى إلى تراجع المخزونات 21المنتج األول للقطن في العالم حيث انخفض إنتاجها بحوالي 

واستنادا لتوقعات اللجنة االستشارية الدولية للقطن، من المنتظر  مليون طن. 1اصة في الصين بقرابة وخ

مليون طن حيث سيرافق ذلك على األرجح  11,2ليبلغ  1027أن يعرف اإلنتاج العالمي انتعاشة في سنة 

 زيادة معتدلة لألسعار. 

لتبلغ  1026٪ في شهر ديسمبر 78,2ة هامة قدرها وفيما يتعلق بالمطاط الطبيعي، فقد سجلت األسعار زياد

٪ في المعدل. وبالفعل، عرف 2,1نه على كامل السنة، بلغ االرتفاع أدوالر للطن الواحد. بيد  1.117

اإلنتاج العالمي انخفاضا نتيجة باألساس للظروف المناخية السيئة وخاصة في ماليزيا، في حين تدعم الطلب 

ردات الصينية. وفي جانب آخر، توصلت أهم البلدان المنتجة )أندونيسيا تبعا بالخصوص لزيادة الوا

وماليزيا وتايلندا( التفاق قصد التحكم في العرض بهدف الحفاظ على األسعار في مستويات مربحة. وعلى 

هذا األساس ونظرا للعرض الذي أصبح محدودا والزيادة المنتظرة للطلب الصيني، من المتوقع أن تواصل 

 . 1027المطاط الطبيعي االرتفاع في سنة أسعار 
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 )بالدوالر للطن(                                                      : معدل أسعار المواد األولية الصناعية 4-1جدول عدد 

 سوق التسعير المواد

 ٪التغيرات بـ  معدالت اليترة

 ديسمبر

5112 

 سنة

5112 

 الربع األول

5117 

  2511 ديسمبر

 5112 ديسمبر

2511 

5112 

 7511 الربع األول

 5112 الربع األول

 26,6 5,4 13,0 1.869 1.636 1.753 ليفربول القطن

 94,5 5,3 78,5 2.544 1.642 2.227 سنغافورة المطاط الطبيعي

 24,9 -11,7 22,0 5.840 4.868 5.660 لندن النحاس

 29,6 11,6 44,3 20.004 17.934 21.204 لندن القصدير

 65,7 8,2 74,4 2.779 2.090 2.664 لندن الزنك

 31,1 6,5 56,1 2.278 1.905 2.665 لندن الرصاص

 -15,2 -4,5 -15,9 98 112 103 الدار البيضاء لفسفاطا

 المصدر : اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي

 

توجها نحو االرتفاع  ،تدعمت أساسا بالطلب الصيني الهامالتي  ،وعرفت أسعار أغلب المعادن األساسية

لتقلص العرض تبعا إلغالق عديد . وفي جانب آخر، كان 1026وخاصة خالل النصف الثاني من سنة 

والرصاص التي ارتفعت على هذا المناجم الكبرى في أستراليا وكندا وإيرلندا تأثير على أسعار الزنك 

 ٪ على التوالي. 6,2٪ و8,1ة بـ األساس بحساب المعدالت السنوي

ومن جانبها، ارتفعت أسعار النحاس بشكل ملحوظ خالل النصف الثاني من السنة لتقفل العام بزيادة قدرها 

المتوقع للطلب األمريكي تبعا للسياسة االستثمارية الجديدة في  ٪ بحساب االنزالق السنوي، نتيجة التدعم11

مجال البنية األساسية والزيادة المنتظرة للطلب الصيني الذي يستأثر بقرابة نصف االستهالك العالمي من 

 النحاس. 

 لتتراجع إلى  1026٪ في المعدل خالل سنة 4,2وفي المقابل، انخفضت األسعار الدولية للفسفاط بـ 

المتزامن لزيادة العرض وتقلص الطلب الصادر عن عديد البلدان  للتأثيردوالر للطن الواحد، تبعا  221

الموردة على غرار الواليات المتحدة والبرازيل وكذلك الهند، جراء المستوى المرتفع لمخزوناتها. وقد بلغ 

دوالرات  201ار إلى حين تراجعت األسع ،٪ خالل الشهر األخير من السنة26االنخفاض حتى حوالي 

وهو ما يمثل مستوى أدنى بكثير من تلك  1022دوالر في نفس الشهر من سنة  211للطن الواحد مقابل 

(. وقد أدى دخول منتجين جدد 1021دوالر للطن الواحد في سنة  286التي تحققت خالل السنوات السابقة )

ي سيستمر وفقا نتاج العالمي للفسفاط والذفي اإل وخاصة العربية السعودية والبيرو إلى وضع من اإلفراط

 للبنك الدولي على المدى الطويل، نتيجة بالخصوص لطاقات اإلنتاج اإلضافية للمغرب. 
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  )بالدوالر للطن(                                    : التطور الشهري لألسعار العالمية لليسياط   8-1رسم بياني عدد 

 
 اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدوليالمصدر : 

 

واستنادا لتقديرات البنك الدولي، ستواصل أسعار المعادن األساسية االرتفاع  5117وفيما يتعلق بسنة 

٪ على التوالي( تبعا لتقلص العرض المرتبط بقيود في 28٪ و+11لزنك والرصاص )+لوخاصة بالنسبة 

قصدير جيل ارتفاع هام ألسعار النحاس والسإغالق عديد المناجم. كما ينتظر تمجال الموارد والناجمة عن 

 نتيجة تدعم الطلب العالمي. 

، سجلت أغلب أسعار المعادن ارتفاعا ملحوظا، فضال عن تلك 5117خالل الربع األول من سنة ووبالفعل 

عرفت تراجعا مرتبطا بالخصوص  المتعلقة بالمواد األولية الصناعية األخرى باستثناء أسعار الفسفاط التي

 باإلنتاج المفرط لهذه المادة تبعا لدخول بلدان منتجة جديدة في السوق الدولية. 

 النيط الخام 1-4-3

من جديد أسعار النفط في السوق الدولية انخفاضا  تتبعا لالنتعاشة البطيئة لالقتصاد العالمي، عرفت معدال

٪ في العام السابق. بيد أن بوادر 47٪ بالنسبة لبرميل برنت مقابل تراجع بـ 22,9، أي 1026في سنة 

لألسعار قد ظهرت خالل الشهرين األخيرين من السنة، على خلفية تحديد السقف المتوقع للعرض  ةانتعاش

بلدان األعضاء لمنظمة الدول لمبرم بين أغلب البلدان المنتجة بما في ذلك الاالعالمي تبعا من جهة لالتفاق 

المصدرة للبترول "أوبك" ومن جهة أخرى، بفضل تأكد صالبة االنتعاشة االقتصادية األمريكية، كما 

. وبالفعل، أقفلت أسعار 1026يتضح من األداء الجيد للمؤشرات االقتصادية خالل الربع األخير من سنة 

 1026الر للبرميل في المعدل خالل شهر ديسمبر دو 24,07برميل برنت السنة على مسار تصاعدي لتبلغ 

 ٪. 41,1دوالر قبل سنة، أي بزيادة قدرها  17,71مقابل 
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 بالدوالر للبرميل()                        أسعار النيط الخام في السوق الدولية معدل : تطور 2-1جدول عدد 

 5112 5112 5114 المواد
 الربع األول

5112 

 الربع األول

5117 

 ٪تغيرات بـ ال

2511 

5114 

2511 

5112 

 الربع األول

7511 

 األولالربع 

5112 

 57,5 -15,94 -47,07 54,12 34,36 44,02 52,40 98,94 البرنت

 55,8 -11,32 -47,66 51,85 33,27 43,23 48,75 93,13 الخفيف األمريكي

 المصدر : اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي

 

 بين البلدان النفطية والرامي إلى تقليص اإلنتاج العالمي بحوالي  المبرم وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاق

ويمكن أن يمتد للفترة المتبقية من  1027مليون برميل يوميا سيتم تطبيقه خالل النصف األول من سنة  2,8

، لكنها ستظل معتمدة 1027دي في سنة السنة. ومن هذا المنطلق، يتوقع أن تواصل األسعار اتباع مسار تصاع

 بالمستوى المرتفع أصال للمخزونات العالمية من النفط الخام. ةعلى مدى تطبيق االتفاق المذكور وكذلك محدود

 

 )بالدوالر للبرميل(                               : التطور الشهري لألسعار العالمية للبرنت 9-1رسم بياني عدد 

 

 اإلحصائيات المالية الدولية لصندوق النقد الدوليالمصدر : 

 

، وتبعا لتفعيل االتفاق المبرم بين أهم البلدان المنتجة، ارتفعت أسعار 5117وخالل الربع األول من سنة  

سابق، لتبلغ معدل ال٪ بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خالل نفس الفترة من العام 20النفط بنسبة تفوق 

 دوالر لبرميل برنت على مجمل الثالثي.  24,21سعر قدره 
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 المحيط االقتصادي:  الثانيالباب 

 والمالي الوطني
 

       عامةلمحة  2-1

مستوى أقل بكثير إلى ، 6132٪ في سنة 3أداء االقتصاد التونسي، من خالل تحقيقه نسبة نمو قدرها  تراجع

٪( حيث لم يساعد ذلك في التقليص 3,3) 6132٪( وحتى قياسا بإنجازات سنة 6,2مما كان متوقعا أوليا )

 من االختالالت االقتصادية الكلية. 

وعلى المستوى القطاعي، مثلت الخدمات المسوقة وتلك غير المسوقة القطاعات الرئيسية المساهمة في نمو 

٪ على التوالي. بيد أن هذه التطورات قد قابلها 6,2٪ و6,2مع نسبتي نمو قدرهما  إجمالي الناتج المحلي

 ٪( تبعا النخفاض اإلنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي 4,8-تراجع، سواء لقطاع الطاقة )

الزيتون خالل  لمحصول٪( نتيجة بالخصوص للتقلص الملحوظ 4,3-أو قطاع الفالحة والصيد البحري )

 . 6132-6132سم مو

الطلب الداخلي يمثل المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي على الرغم من تباطؤ االستهالك الجملي  مازالو

٪( 8,8٪ مقابل 6,2٪( نتيجة تباطؤ االستهالك العمومي )1,2٪ بحساب األسعار القارة مقابل 1,3)

نظر عن تراجع التضخم. وفي ض الوذلك بغ٪(، 1,6٪ مقابل 1,1والتطور الضعيف لالستهالك الخاص )

 ٪(. 1,8-٪ مقابل 6,8جانب مواز، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت بعض االنتعاش )

في حين عرفت  ،٪(1,1-وفي جانب آخر، تأثر النمو االقتصادي بتراجع صادرات السلع والخدمات )

الفالحة ويعود تدهور المبادالت مع الخارج إلى انخفاض صادرات قطاع  .٪(1,3الواردات ازديادا )+

 الطاقة ات قطاع ر٪( وإلى تراجع صاد21,5-والصناعات الغذائية وخاصة مبيعات زيتون الزيتون )

األسعار الوسطية للمحروقات في السوق الدولية بالتزامن مع  يعزى باألساس إلى هبوط٪( الذي 32,1-)

٪ 5,1-٪ )3,2تواصل تقلص اإلنتاج الوطني من النفط الخام. كما سجلت المقابيض السياحية انخفاضا بـ 

دون اعتبار أثر الصرف(. أما بالنسبة للواردات، فقد عرفت كافة مجموعات المواد ارتفاعا باستثناء مواد 

 ٪( بالنظر إلى انخفاض األسعار في األسواق الدولية. 35,6-الطاقة )

وبالتوازي مع تفاقم العجز التجاري وتراجع مقابيض الخدمات، تقلص فائض ميزان مداخيل العوامل 

الجاري  زمداخيل الشغل وهو ما نتج عنه اتساع للعجل على الرغم من االرتفاع الطفيفوالتحويالت الجارية 

٪ من إجمالي الناتج المحلي. وقد أدى انخفاض السحوبات من أموال 4,4مليارات دينار، أي  2,5الذي بلغ 
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االقتراض متوسط وطويل األجل واالرتفاع الكبير للنفقات المرصودة بعنوان تسديد أصل الدين الخارجي 

ام لميزان متوسط وطويل األجل وتراجع المداخيل بعنوان االستثمارات األجنبية إلى تدهور الحاصل الع

(. ونتيجة لذلك، 6132مليون دينار في سنة  241مقابل + 6132مليون دينار في سنة  3.381-المدفوعات )

يوما من  333مليون دينار أو  36.512انخفض صافي الموجودات من العملة األجنبية ليتراجع إلى مستوى 

 العام السابق.  يوما في 364مليون دينار و 38.316مقابل  6132التوريد في موفى سنة 

وفي هذا السياق وفي ظل العجز الجاري الذي ال يزال مرتفعا وازدياد األوراق النقدية والمسكوكات في 

سلطة على السيولة لموارد الداخلية، احتدت الضغوط المواللجوء المتزايد من قبل الخزينة لالتداول 

وق النقدية، حيث بلغت أعلى مستوى لها المصرفية وهو ما أدى إلى تكثف تدخالت البنك المركزي في الس

. وقد 6132مليون دينار في شهر ديسمبر  2.142مليون دينار مقابل  2.822أي  6132في شهر ديسمبر 

مكنت هذه التدخالت من تعديل السوق والحد من تقلبات نسبة الفائدة في السوق النقدية لتكون متقاربة مع 

 ،وأمام تواصل الضغوط المسلطة باستمرار على ميزان المدفوعات نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي.

٪ إزاء الدوالر 4,2 حيث تراجعت قيمته بـانخفض سعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية 

 ٪ تجاه األورو. 4,1السنوية و تاألمريكي بحساب المعدال

ونسي وبهدف تعزيز دور السياسة النقدية وفي جانب آخر وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها االقتصاد الت

في مجال دفع النمو عالوة عن اضطالعها بمهمة تعديل السوق النقدية وتوفير السيولة قصد ضمان التمويل 

 ،يل جملة من التدابير واإلصالحات. وبالفعلفعالمالئم لالقتصاد الوطني، قام البنك المركزي التونسي بت

تعصير إطاره القانوني وتوسيع نطاق اسي لمعهد اإلصدار وذلك بهدف وقعت إعادة صياغة القانون األس

الستقرار المالي عالوة عن استقرار األسعار وكذلك تدعيم النشاط االقتصادي. وفي جانب امهامه لتشمل 

 المؤرخ في  6132لسنة  84صدار قانون جديد متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية )عدد إمواز، تم 

من  المذكور يرمي إلى تحديث اإلطار القانوني. وفي هذا السياق، سيمكن القانون ي( والذ6132 جويلية 33

تعزيز عروض البنوك من خالل االستفادة من تطوير الخدمات المصرفية وقنوات التوزيع قصد دعم 

عبر إرساء االقتصاد وتحسين الشفافية والمنافسة العادلة والحفاظ على االستقرار المالي وذلك بالخصوص 

وضع منظومة متكاملة للتعامل مع الصعوبات وحوكمة أفضل للسوق المصرفية وتعزيز الرقابة الحذرة 

 البنكية بهدف حماية المودعين بشكل أفضل. 

وبفضل السياسة النقدية الحذرة المعتمدة من قبل البنك المركزي، تم التحكم في الضغوط التضخمية خالل 

٪ 1,2، أي 6136تطور نسبة التضخم التي بلغت أدنى مستوى لها منذ سنة مثلما يدل عليه  6132سنة 

. ويعود هذا االنفراج باألساس إلى التباطؤ الذي 6132٪ في سنة 8,5بحساب المعدالت السنوية مقابل 

٪ مقابل 1,2( وأسعار المواد المصنعة )6132٪ في سنة 2,6٪ مقابل 6,2به أسعار المواد الغذائية ) اتسمت

ظل ارتفاع األسعار دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد قد فأما بالنسبة للتضخم األساسي،  ٪(.8,4
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٪ وذلك للسنة 2، في مستويات تتجاوز الـ 6132في سنة  المسجل ورغم االنخفاض الطفيف ،المؤطرة

 (. 6132٪ في سنة 2,1٪ مقابل 2,6تباعا ) ةالثالث

ر مناخا أكثر وف  خاطر األمنية وهو ما مة، فقد استفاد من التحكم النسبي في الوفيما يتعلق بنشاط السوق المالي

٪ في موفى 4,5مالءمة لالستثمار. وبالفعل، عرف المؤشر المرجعي للبورصة "توننداكس" ارتفاعا بـ 

 . 25، مع إدراج شركة جديدة في السوق الرئيسية ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 6132سنة 

تفاقم عجز الميزانية )دون اعتبار التخصيص  تمثل أساسا في، عرفت المالية العمومية تدهورا ومن جانبها

٪ 2,3إلى  6132٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 8,4ارتفع من  الذيوالهبات ومداخيل المصادرة(، 

للمداخيل  ة باستثناء نفقات الدعم والتطور الضعيفيوذلك جراء ازدياد نفقات الميزان 6132في سنة 

عن الظرف االقتصادي الصعب. وقد تم تأمين تمويل عجز الميزانية باألساس من خالل الجبائية الناجم 

 التمويل الداخلي الذي مكن من تعويض تراجع الموارد الخارجية. 

٪ 32,2٪ إلى 32,8وفي هذا السياق االقتصادي الهش، سجلت نسبة البطالة زيادة طفيفة حيث ارتفعت من 

٪ في 13,6٪ مقابل 13,2سنة وأخرى. وعرفت نسبة بطالة خريجي التعليم العالي نفس المسار لتبلغ بين 

 . 6132سنة 

٪ في 3٪ مقابل 6,1، من المنتظر أن يتسارع النمو االقتصادي مع نسبة متوقعة قدرها 2112وبالنسبة لسنة 

طبيعي ألهم الحقول النفطية، فإنه من المتوقع ال ذفاناالست يعيقه. وباستثناء قطاع الطاقة الذي ال يزال 6132سنة 

بيد أن هذا التطور يظل رهين  .أن تساهم أغلب قطاعات النشاط بشكل إيجابي في نمو إجمالي الناتج المحلي

آخر، ينتظر  بالزوال التدريجي لالضطرابات االجتماعية وتحسن الوضع األمني والظروف المناخية. وفي جان

تمدة من تحسين مناخ األعمال، على غرار تفعيل المجلة الجديدة لالستثمار والتنفيذ أن تمكن اإلصالحات المع

. وفي هذا 6132" في شهر نوفمبر 6161-لدى انعقاد المؤتمر الدولي "تونسالمرتقب للمشاريع المعلن عنها 

ار، يشمل على حد مليار دين 18اإلطار، تعهدت البلدان المانحة بتقديم دعمها لتونس وذلك في حدود مبلغ قدره 

 السواء الهبات والقروض واالستثمارات وتحويل الديون إلى استثمارات.  

٪ من إجمالي 4,2إلى مستوى  6132ومن المتوقع أيضا أن يتم التخفيض في العجز الجاري بعنوان سنة 

فسفاط الناتج المحلي نتيجة التحسن التدريجي لنشاط بعض القطاعات التصديرية مثل قطاع المناجم وال

 والقطاع السياحي. 

حول اعتماد استراتيجية تهدف إلى التقليص في  6132تمحور في سنة تفسة الميزانية، أما بالنسبة لسياس

العجز من خالل ترشيد النفقات العمومية وخاصة التحكم في كتلة األجور وذلك بالتوازي مع مواصلة 

م المداخيل، السيما عن طريق بذل مزيد من الجهود على صعيد دع  تاإلصالحات الجبائية التي س

االستخالص. وعلى هذا األساس، ينتظر أن يبلغ عجز الميزانية )دون اعتبار التخصيص والهبات ومداخيل 

 ٪ قبل سنة. 2,3مقابل  6132٪ في سنة 2,8المصادرة( مستوى قدره 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                 أهم مؤشرات االقتصاد التونسي تطور:  1-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسّمى
 ٪تغيرات بـ ال

2211 
2112 

2211 
2112 

 الحسابات الوطنية

     2,3 1,0 1,1 2,3 نمو إجمالي الناتج المحلي بأسعار السنة السابقة -

     4,1 -8,1 12,5 4,5 * الفالحة والصيد البحري

     2,2 2,0 0,0 2,1 * بدون اعتبار الفالحة والصيد البحري

 7,8 6,7 97.358 90.350 84.656 80.790 إجمالي الناتج المحلي )باألسعار الجارية( -

 7,8 6,6 99.174 92.035 86.304 82.298 إجمالي الدخل الوطني المتاح -

 6,4 5,3 8.670 8.148 7.737 7.477 )بالدينار(إجمالي الدخل الوطني المتاح للفرد  -

 7,0 7,5 88.120 82.376 76.642 70.647 االستهالك الجملي -

 4,4 9,2 18.869 18.070 16.554 15.115 * االستهالك العمومي

 7,7 7,0 69.251 64.306 60.088 55.532 * االستهالك الخاص
إجمالي الدخل الوطني \لالستهالك )االستهالك النزعة الوسطية -

 -0,6 0,7 88,9 89,5 88,8 85,8 0المتاح( بـ ٪

 14,5 0,0 11.055 9.659 9.662 11.651 إجمالي االدخار الوطني -

 0,6 -0,7 11,1 10,5 11,2 14,2 0 من إجمالي الدخل الوطني المتاح( ٪نسبة االدخار الوطني )بـ  -

 8,0 5,5 19.169 17.753 16.823 16.435 تكوين رأس المال الثابت إجمالي -

 0,1 -0,3 19,7 19,6 19,9 20,3 0 نسبة االستثمار )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( -

 األسعار

  3,7  131,4 126,6 120,8 (2010في سنة  011مؤشر أسعار االستهالك )أساس  -

  2,6  138,5 135,0 128,3 المواد الغذائية والمشروبات -

  4,2  128,6 123,4 117,8 المواد غير الغذائية والخدمات -

 التشغيل

    34,7 -11,7 45,0 إحداثات الشغل )بآالف المواطن( -

  0,1  15,5 15,4 15,0 0نسبة البطالة )بـ ٪(  -

 المدفوعات الخارجية

  0,2  69,8 69,6 67,6 0نسبة تغطية الواردات بالصادرات )بـ ٪(  -

  4,8  12.620 12.048 13.636 عجز الميزان التجاري )بحساب التكلفة تأمينا وشحنا( -

  -1,7  6.474 6.304 4.262 المقابيض السياحية -

  1,2  3.912 4.828 4.483 مداخيل الشغل -

 086 383 8.107 7.935 8.442 8.424 6العجز الجاري  -

 -0,3 -0,1 8,4 8,8 8,9 9,1 0إجمالي الناتج المحلي  من ٪. بـ 

  -1.720  2.412 8.132 8.739 6صافي دخول رؤوس األموال  -

  -1.926  -0.034 884 0.444 6حاصل الميزان العام للمدفوعات  -

  2,0  10,3 8,3 7,1 0 ُمعاِمل خدمة الدين الخارجي )بـ ٪ من المقابيض الجارية( -

  4,7  53,2 48,7 44,4 0 التداين الخارجي )بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح(نسبة  -

 المالية العمومية

 1,3 -1,1 22,1 20,7 21,8 23,1 0 الضغط الجبائي )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( -

 10,1 12,8 6.235 5.665 5.021 5.168 وإسناد القروض التجهيزنفقات  -

 -0,7 1,3 5,4 6,1 4,8 5,0 4/  0عجز الميزانية بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي  -

 1,8 6,5 63,7 61,9 55,4 50,8 0إجمالي الناتج المحلي)بـ ٪( \التداين الكلي للدولة -

 3المؤشرات النقدية 

  8,1  66.883 61.899 58.801 (4المكونة )ن -

  -0,1  70,5 70,6 70,5 0إجمالي الناتج المحلي بـ ٪(  \ 4. نسبة سيولة االقتصاد )المكونة ن

  -2.635  -949 1.686 2.173 6صافي المستحقات على الخارج  -

  -1.167  12.935 14.102 13.097 6منها : . صافي الموجودات من العملة األجنبية 

  -17  111 128 112 4. بحساب أيام التوريد 

  2.692  17.127 14.435 11.955 6صافي المستحقات على الدولة  -

  9,7  72.473 66.093 62.210 المساعدات لالقتصاد -

  ووزارة المالية والمعهد الوطني لإلحصاء التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ةالمصادر : البنك المركزي التونسي ووزار
 .توقعات* 

0
      التغيرات بالنقاط المائوية. 

3
 الجهاز المالي. 

6
       .التغيرات بماليين الدنانير 

4
 .التغيرات بعدد األيام 

4
 .واألمالك المصادرة بدون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات 
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     التحليل القطاعي للنمو االقتصادي 2-2

ي تقريبا نفس النسبة المسجلة في العام أ ،6132في سنة  ٪3 الوطني مستوى النمو االقتصاديلم يتجاوز 

٪(. ويعود هذا التطور الضعيف للنشاط االقتصادي باألساس إلى انتعاشة الخدمات المسوقة 3,3السابق )

على التوالي في النمو مائوية نقطة  1,2نقطة و 3,3ونمو الخدمات غير المسوقة والتي ساهمت بواقع 

قد قابلها موسم فالحي صعب نسبيا نتيجة الظروف المناخية غير المالئمة اإلجمالي. بيد أن هذه التطورات 

  . وذلك بالتزامن مع تواصل انخفاض النشاط النفطي وتأخر انتعاشة أهم القطاعات المعملية

الذي يظل معتمدا إلى حد معين على الدورات الفالحية، بانخفاض  ،في البالد التونسيةالنمو أثر وبالفعل، ت

تبعا  6132٪ في سنة 36,2٪ مقابل ارتفاع بـ 4,3بنسبة  لقطاع الفالحة والصيد البحريمضافة القيمة ال

٪. وفي هذا الصدد ودون اعتبار هذا القطاع، يكون النمو 25بالخصوص لتراجع إنتاج زيت الزيتون بـ 

 . ٪ مقابل استقرار في العام السابق6االقتصادي قد بلغ 

وهو ما يوافق مستوى  6132٪ في سنة 1,8٪ مقابل 3ارتفاعا طفيفا قدره  القطاعات المعملية توعرف

نقطة مائوية. وتم تسجيل انتعاشة في الصناعات الكيميائية  1,3ضعيف للمساهمة في النمو الجملي يساوي 

٪( التي 1,2-٪ مقابل 3,5٪( ولكن أيضا في الصناعات الميكانيكية والكهربائية )36,3-٪ مقابل 31)

من التحسن النسبي للطلب المتأتي من أهم البلدان الشريكة. وشهدت أغلب الفروع المعملية استفادت 

٪( التي ما تزال 1,5-٪ مقابل 1,1-األخرى تراجعا وخاصة صناعات النسيج والمالبس والجلود واألحذية )

ج زيت الزيتون ٪( تبعا النخفاض إنتا36,2٪ مقابل 6,8-والصناعات الغذائية ) الهيكليةتعيقها الصعوبات 

٪ 3,3-٪( والصناعات المعملية المتفرقة )1,4-٪ مقابل 3,3-وصناعات مواد البناء والخزف والبلور )

 ٪(. 1,6مقابل 

يعزى باألساس إلى  ،٪3,5تقلصا بـ  للصناعات غير المعمليةومن جانبها، عرفت القيمة المضافة 

بالفعل، انخفض اإلنتاج و٪(. 2,2-مقابل  ٪4,8-لفرع المحروقات ) 6133االنخفاض المتواصل منذ سنة 

كيلوطن مقابل معدل سنوي  6.324ليتراجع إلى مستوى  6132٪ في سنة 2,3بـ الوطني من النفط الخام 

. وقد ازدادت حدة التقلص الطبيعي الحتياطيات أهم الحقول 6111كيلوطن خالل السنوات  1.111بنحو 

ات جديدة هامة فاشالفنية من جهة وغياب اكت بقب األعطابفعل االضطرابات االجتماعية المتكررة وتعا

، من جهة أخرى. وسجل الغاز 6133وضعف االستثمارات األجنبية المباشرة في هذا القطاع منذ سنة 

 ٪ بين سنة وأخرى. 33,2الطبيعي نفس المسار حيث تراجع اإلنتاج الوطني بـ 

٪ على الرغم من تواصل التوترات االجتماعية 2,2بـ  وفي المقابل، عرف قطاع المناجم انتعاشة

 إنتاج الفسفاط الخام تحسنا  نتاج ونقل الفسفاط. وبالفعل، شهدواالضطرابات على مستوى نشاط اإل
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 6131-6111خالل العشرية  المسجل ماليين طن، لكن مع بقائه بعيدا عن المعدل 1,2٪ ليبلغ 66,3بـ 

 ماليين طن(.  2,4)

٪ جراء تقلص إنتاج كل من صناعة استخراج مواد الطاقة 1,2فض مؤشر اإلنتاج الصناعي بـ ، انخإجماالو

هذا االنخفاض  اصامتص تم ٪(. وقد6,3-٪( والصناعات الغذائية )1,2-٪( والمطاط والبالستيك )4,2-)

٪( وفرع المناجم 31,5ارتفاع الكميات المنتجة وخاصة في الصناعات الكيميائية )+ بفضل وزيادة

+(2,8 .)٪ 

وفي المقابل وعلى الرغم من التطور المعتدل ألهم القطاعات الصناعية، سجلت واردات المواد األولية 

٪ في العام السابق. وعرفت واردات 1,8مقابل تراجع بـ  6132٪ في سنة 5,5ونصف المصنعة انتعاشة بـ 

 ستثمارات. ٪( بالتوازي مع تطور اال8,6-٪ مقابل 5,2مواد التجهيز نفس المسار )

. وتعود 6132٪ في سنة 1,2مقابل انخفاض بـ  6132٪ في سنة 6,2بـ  الخدمات المسوقةوارتفع نشاط 

٪ مقابل 8,2٪( والخدمات المالية )8,5٪ مقابل 2,2الجيد لقطاعات االتصاالت ) هذه االنتعاشة إلى السير

نشاط في قطاعي السياحة والنقل، أي ٪(. بيد أنه تم تسجيل استئناف طفيف لل1,6٪( والخدمات المتفرقة )2

 . 6132٪ على التوالي في سنة 2,2-٪ و36,6-٪ مقابل 6,8٪ و1,2

بعد االنخفاض الهام  6132بشكل طفيف في سنة  القطاع السياحيوفي هذا الصدد، تحسنت مؤشرات 

وعدد البيتات  وفود السياح األجانب لتي تأثرت بالهزات األمنية. وسجل كل منالمسجل في السنة السابقة ا

٪ في سنة 88,8٪ و11,4٪ مقابل تراجع بـ 31,2٪ و2,2ارتفاعا بـ السواء،  السياحية الجملية، على حد  

6132 . 

 ألف سائح  261,8ويعزى هذا االزدياد باألساس إلى التدفق المكثف للحرفاء من روسيا مع تسجيل 

 عدد . ومن جانبه، عرف6132سنة ألف على التوالي في  261ألف و 26,3مليون بيتة مقابل  2,2و

مليون بيتة. ودون  3,2مليون سائح وهو ما يوافق  3,4٪ ليبلغ 66,3الزائرين  الجزائريين ارتفاعا بـ 

٪ وخاصة بالنسبة ألهم الحرفاء 81,3بـ قد انخفضت بيتات غير المقيمين  تكوناعتبار هاتين الجنسيتين، 

السياحية التقلص لكن بنسق أقل حدة من العام ت المقابيض لصاألوروبيين. وعلى الرغم من هذا التحسن، وا

 مليون دينار.  6.121٪( لتتراجع إلى مستوى 11,8-٪ مقابل 3,2-السابق )

مقابل تراجع  6132٪ في سنة 5,1للمسافرين انتعاشة بـ  حركة النقل الجويوفي جانب مواز، شهدت 

 أغلبهم على الخطوط الدولية المنتظمة.  ،ريباماليين شخص تق 4٪ في العام السابق لتشمل 16بحوالي 

وفرها اإلدارة العمومية باألساس، فقد استمرت قيمتها المضافة تالتي  ،بالخدمات غير المسوقةوفيما يتعلق 

نقطة  1,2٪(، لتساهم بواقع 1,1٪ مقابل 6,2) 6132تباع مسار موجب وإن بنسق أقل سرعة من سنة افي 
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بحساب  في النمو االقتصادي. وعلى هذا األساس، ارتفعت حصتها في إجمالي الناتج المحلي مائوية

 . 6131٪ في سنة 32,2و 6132٪ في سنة 34,2٪ مقابل 35,1 مستوى إلى األسعار الجارية

 

 

 : تطور القيمة المضافة حسب قطاع النشاط بالقيمة الحقيقية والمساهمة في النمو االقتصادي 2-2جدول عدد 

 المسمى

 نمو القيمة المضافة

 )بـ ٪(

 المساهمة في النمو االقتصادي

 )بالنقاط المائوية(

2112 2112 2112* 2112 2112 2112* 

 0,4 -0,8 1,1 4,1 -8,1 12,5 الفالحة والصيد البحري

 0,6 0,0 -0,4 2,5 -0,2 -1,5 الصناعة

 0,4 0,1 0,1 2,2 1,0 0,4 الصناعات المعملية

       منها :

 0,0 -0,1 0,3 1,1 -2,4 12,5 الصناعات الفالحية والغذائية -

 0,1 0,0 0,0 3,5 -1,1 -0,8 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 0,2 0,1 0,0 3,0 1,9 -0,6 الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 0,0 0,0 -0,1 1,0 -0,3 -3,9 واألحذية صناعات النسيج والمالبس والجلود -

 0,1 0,2 -0,2 7,0 13,0 -12,1 الصناعات الكيميائية -

 0,2 -0,2 -0,5 2,2 -1,9 -4,1 الصناعات غير المعملية

       منها :

 0,1 0,0 0,0 14,1 7,6 -7,0 المناجم -

 0,0 -0,3 -0,3 -0,6 -8,4 -6,6 النفط والغاز الطبيعي -

 1,1 1,1 -0,3 2,6 2,7 -0,6 الخدمات المسوقة

       منها :

 0,1 0,1 0,1 1,2 0,9 1,1 التجارة -

 0,2 0,1 -0,4 2,5 2,4 -5,7 النقل -

 0,3 0,3 0,2 6,0 5,6 4,9 االتصاالت -

 0,1 0,0 -0,5 2,6 0,5 -12,2 السياحة -

 0,1 0,2 0,2 3,1 4,5 5,0 المؤسسات المالية -

 0,1 0,5 0,6 0,6 2,6 3,3 الخدمات غير المسوقة

 2,3 1,0 1,1 2,3 1,0 1,1 المحلي بأسعار السوقإجمالي الناتج 

 لمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي وحسابات أعدها البنك المركزي التونسيا        * توقعات.

 

 

٪ 6,1 ا، تشير التوقعات إلى تحسن طفيف للنشاط االقتصادي مع نسبة نمو قدره2112 بالنسبة لسنةو

ة للخدمات بوذلك على أساس انتعاشة اإلنتاج الفالحي والنشاط الصناعي، فضال عن المساهمة الموج

  .المسوقة

ومن المتوقع أن يعرف الموسم الفالحي ارتفاعا لمحصول الحبوب وهو ما من شأنه أن يعوض االنخفاض 

فيتوقع أن يستفيد من التحسن التدريجي  ،المنتظر على مستوى زيت الزيتون. أما بالنسبة للقطاع الصناعي

ألهم القطاعات التصديرية ومن انتعاش إنتاج الفسفاط ومشتقاته وكذلك من االستقرار النسبي إلنتاج 

وخاصة بالنسبة المحروقات. ومن المنتظر أن تعرف الخدمات المسوقة، من جانبها، بعض التحسن 

مرار النمو في الفروع األخرى. وفي المقابل، ستواصل فضال عن است لالتصاالت والسياحة والنقل الجوي،

تباطؤ وذلك نتيجة اإلجراءات المنتظرة والهادفة إلى ترشيد نفقات التصرف الالخدمات غير المسوقة 

 . الدولة ميزانيةل
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      الطلب الجملي 2-3

الذي عرف تحسنا طفيفا قدره  الطلب الداخليحصريا إلى  6132النمو االقتصادي المسجل في سنة  يعود

. وقد أدى هذا التطور الذي يعزى باألساس إلى 6132٪ في سنة 3,4٪ بحساب األسعار القارة مقابل 6,8

 . نقطة مائوية 6,2بـ  الجملي ة في النموباالستهالك وبدرجة اقل إلى االستثمار إلى مساهمة موج

نقطة مائوية( وهو ما  3,2-، فقد اتسم بمساهمة سالبة للصادرات الصافية )للطلب الخارجيأما بالنسبة 

يعكس الصعوبات التي تواجهها القطاعات التصديرية حيث أنها تأثرت بالخصوص بضعف النشاط 

 االقتصادي في منطقة األورو، فضال عن تراجع اإلنتاج الوطني من الطاقة ومن زيت الزيتون. 

 

 اهمة مختلف مكونات الطلب الجملي في النمو االقتصادي: مس 1-2رسم بياني عدد 

 

 .وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليبيانات  المصدر : حسابات أعدها البنك المركزي التونسي على أساس                   .* توقعات

 

 

 الطلب الداخلي 2-3-1

االستهالك الخاص مع تسجيل انتعاشة طفيفة لالستثمار وذلك على الرغم من فعل تدعم نمو الطلب الداخلي ب

 تباطؤ االستهالك العمومي.

٪ بحساب األسعار 1,3لسنة الثانية تباعا، بنسبة ل االذي عرف تباطؤ هائي الوطنيناالستهالك الوارتفع 

 ٪ بحساب األسعار الجارية ليظل المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي مع مساهمة قدرها 2,2القارة وبـ 

نقطة مائوية. وعلى هذا األساس، واصلت النزعة الوسطية لالستهالك مسارها التصاعدي منذ سنة  6,4

  . 6132٪ في سنة 44,4ل الوطني المتاح مقابل ٪ من إجمالي الدخ45,2لتبلغ  6136

6,0-

4,0-

2,0-

0,0

2,0

4,0

6,0
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 االستهالك العمومي االستهالك الخاص االستثمار الجملي

 الطلب الداخلي نمو الناتج المحلي االجمالي الصادرات الصافية
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٪( 4,6٪ مقابل 2أقل سرعة بحساب األسعار الجارية ) ا، فقد سجل نموستهالك الخاصباالا يتعلق مفيو

وبحساب  .للسنة الثانية تباعا وذلك جراء التطور المعتدل لمداخيل األسر وبقاء البطالة في مستويات مرتفعة

٪ وهو ما يعكس التباطؤ الذي عرفه تطور 1,6٪ مقابل 1,1األسعار القارة، ازداد االستهالك الخاص بـ 

 . 6132مؤشر األسعار عند االستهالك في سنة 

محافظته على نسق نمو متدعم نسبيا بحساب على الرغم من  تباطؤا ،جانبه من ،االستهالك العموميسجل و

٪ بحساب األسعار القارة( 8,8٪ مقابل 6,2٪ في العام السابق )5,2٪ مقابل 5,6األسعار الجارية، أي 

 وذلك نتيجة انخفاض االنتدابات في اإلدارة. 

بنسق أسرع  بحساب األسعار الجارية إجمالي تكوين رأس المال الثابت االستثمارات، ارتفع وبخصوص

٪ على 1,8-٪ و6,8٪ مقابل 6,8و ٪2,2وسجل انتعاشة بحساب األسعار القارة، أي من العام السابق 

. ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى  االستثمار العمومي تبعا لتسارع نفقات التجهيز 6132التوالي في سنة 

، مع حصة في تهديناميكي د٪(. وفي المقابل، لم يستعد االستثمار الخاص بع1,6٪ مقابل 31للدولة )

. كما عرفت االستثمارات األجنبية المباشرة 6132في سنة ٪ 22,8٪ مقابل 21,8االستثمار الجملي قدرها 

٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي. وعلى هذا األساس، 6,1ل ث٪ قبل سنة(، لتم4,5٪ مقابل 8,2تباطؤا )

٪ 35,5٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 35,2اتبعت نسبة االستثمار مسارا تنازليا لتتراجع إلى مستوى 

 قبل سنة. 

 الطلب الخارجي 2-3-2

 مقابل ٪ 2,1، أي الجارية بحساب األسعار انتعاشة 6132في سنة  صادرات السلع والخدماتعرفت 

سابق وذلك بالخصوص نتيجة انخفاض الدينار. بيد أن النزعة الوسطية للتصدير قد ل٪ في العام ا2,2-

المحلي. ومن حيث الحجم، ٪ من إجمالي الناتج 15,2لتتراجع إلى  6133واصلت االنخفاض منذ سنة 

مختلف  هذا االنخفاض شمل حيث ٪ قبل سنة،2,6-٪ مقابل 1,1عرفت الصادرات انخفاضا طفيفا بـ 

القطاعات باستثناء قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته الذي استفاد من تحسن إنتاج الفسفاط الخام وكذلك 

الصادرات الموسم السيء  تراجعك. ويعكس الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي أظهرت بعض التماس

وضعف النمو في منطقة األورو، فضال عن عدم  ط اإلنتاج الوطني من النفط الخاملزيت الزيتون وهبو

 استقرار الوضع األمني على الصعيد اإلقليمي والذي أعاق انتعاشة قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به. 

فقد عرفت زيادة، سواء بحساب األسعار الجارية أو األسعار القارة  ،اردات السلع والخدماتلواما بالنسبة 

٪ على التوالي. وشمل االرتفاع بحساب األسعار الجارية كافة مجموعات المواد باستثناء 1,3٪ و2,2أي 

٪( تبعا النخفاض األسعار في األسواق الدولية. وسجلت على وجه الخصوص 35,6-منتجات الطاقة )

. وفي جانب آخر، شهدت 6132٪ في سنة 3٪ مقابل 31,2ستهالكية تسارعا قدره واردات السلع اال
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ملحوظا بالتوازي مع ارتفاع عمليات التزويد  امشتريات المواد األولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز نمو

 في الصناعات المعملية وانتعاشة االستثمارات.

 

 )بـ ٪(                          السنة السابقةتطور الموارد واالستعماالت بأسعار :  3-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسمى

 2,3 1,0 1,1 2,3 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق

 1,6 3,1 -2,6 0,9 واردات السلع والخدمات

 2,1 1,7 -0,2 1,8 مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

 2,7 3,1 3,5 3,8 االستهالك النهائي

 0,6 2,5 4,4 2,6 العمومي -

 3,3 3,3 3,2 4,1 الخاص -

 3,8 2,4 -0,4 -2,6 إجمالي تكوين رأس المال الثابت

 2,3 2,4 1,8 3,2 الطلب الداخلي

 1,6 -0,3 -5,2 -1,5 صادرات السلع والخدمات

 والتعاون الدولي واالستثمار در : وزارة التنميةاالمص                                                                                          . تقديرات* 

 

 

انتعاش تدريجي للنمو االقتصادي الذي سيكون مدعوما إلى  2112وتشير التقديرات بالنسبة لسنة 

شأن تطور الطلب الداخلي أن يعكس بالخصوص  ومن .باالستثمارات والصادرات واالستهالك الخاص

التحسن المرتقب إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاعي النقل والصناعات المعملية واستمرار نمو 

االستهالك الخاص. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ االستهالك العمومي نتيجة العقبات على مستوى 

في كتلة األجور في الوظيفة العمومية. أما بالنسبة للصادرات، فسيكون  الميزانية، السيما مع تحكم أفضل

تطورها مرتبطا بالعودة التدريجية لديناميكية الصناعات المعملية والنشاط المنجمي، عالوة على التحسن 

 التدريجي للقطاع السياحي. 

      هيكل االستثمارات وتمويلها 2-2

 هيكل االستثمارات 2-2-1

، مثلما يدل عليه تدعم إجمالي تكوين 6132االستثمارات قد استعادت بعض الديناميكية في سنة يبدو أن 

ذا التطور، من بين أمور أخرى، . ويعكس ه6132٪ في سنة 6,8٪ مقابل 2,2رأس المال الثابت بنسبة 

 مناخ األعمال تبعا بالخصوص لالستقرار األمني الذي ساد طوال السنة.  نستح

مالي تكوين رأس المال الثابت بارتفاع حصة القطاع الصناعي من المجموع وخاصة واتسم هيكل إج

بالنسبة للفالحة والصيد البحري وانخفاض حصة القطاعات  رارقاستالصناعات غير المعملية مقابل شبه 

 األخرى. 

في العام ٪ 8,4٪ مقابل تراجع بـ 65وبالفعل، عرفت االستثمارات في الصناعة ارتفاعا ملحوظا يزيد عن 

٪ قبل سنة. ويعزى هذا التطور بالدرجة 68,5٪ مقابل 11,2السابق لتزداد حصتها من المجموع إلى 
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٪(، السيما 31,1-٪ مقابل 88,2األولى إلى االرتفاع الملموس للمبلغ المخصص للصناعات غير المعملية )

 قطاع الطاقة. 

وخاصة في  6132٪ في سنة 1,2٪ مقابل 5,2ه الستثمار في الصناعات المعملية مع ارتفاع قدركما تدعم ا

 ٪(. 15٪( وصناعات مواد البناء والخزف والبلور )25,3الصناعات الكيميائية )

وفيما يتعلق بالقطاع األولي، فقد عرف ازدياد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بعض التباطؤ خالل سنة 

٪ من مجموع إجمالي تكوين رأس المال 2٪ قبل سنة( وهو ما يوافق حصة قدرها 4٪ مقابل 8,6) 6132

 الثابت. 

بيد أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الخدمات والذي يمثل قرابة نصف المبلغ الجملي قد عرف 

باألساس للتراجع المسجل في قطاع التجارة تبعا ، 6132٪ في سنة 6,2٪ مقابل نمو بـ 3,2انخفاضا بـ 

 ٪ من االستثمارات في الخدمات. 28ما يزيد عن  تهوخدمات متفرقة الذي بلغت حص

٪ في سنة 36,4د أن عرف ارتفاعا بـ ع٪ ب2,2كما انخفض المبلغ المرصود القتناء تجهيزات جماعية بـ 

 ٪ من مجموع إجمالي تكوين رأس المال الثابت. 31,2ليمثل  6132

 

 )باألسعار الجارية(                         شاطتطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب فروع الن:  2-2جدول عدد 

 المسمى

 ٪بـ  الهيكل ٪التغيرات بـ  القيمة بماليين الدنانير

2112 2112 2112* 
2211 

2112 

2211* 

2112 
2112 2112 2112* 

 7,2 7,0 7,1 12 4,2 1.400 3.650 3.200 الفالحة والصيد البحري

 30,2 30,5 24,9 8,1 29,4 5.844 5.409 4.181 الصناعة

 17,1 19,3 14,1 -3,1 6 ,44 3.315 3.422 2.367 الصناعات غير المعملية -

 13,1 11,2 30,8 27,3 9,5 2.529 1.987 1.814 الصناعات المعملية -

 49,4 48,9 52,4 9,1 -1,7 9.465 4.274 4.820 الخدمات المسوقة

 12,7 31,6 35,6 1,7 -7,7 2.460 6.420 6.622 التجهيزات الجماعية

 111,1 111,1 111,1 8,0 5,5 19.169 17.753 12.823 المجموع

 لمصدر : وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليا                                                                                           .تقديرات* 

 

 

     اراتمتمويل االستث 2-2-2

على الرغم من دروه الهام في تمويل االستثمار ودفع النمو االقتصادي، تدهور االدخار الوطني بشكل ملحوظ 

٪ من 42,1٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح و61 مستوى يفوقع من جخالل السنوات األخيرة، حيث ترا

٪ من 31,2ضعيف قدره  ، إلى مستوى6131إجمالي تكوين رأس المال الثابت على مشارف الثورة في سنة 

وقد شمل  .6132٪ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في سنة 28,8إجمالي الدخل الوطني المتاح و

ر واإلدارة العمومية، في حين تم تسجيل تدعم لدى ساالنخفاض مختلف المتعاملين االقتصاديين وخاصة األ

 المؤسسات المالية. 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                         التمويل الداخلي لالستثمارات : 2-2جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2112 المسمى

 ٪التغيرات بـ

2112 

2112 

2211* 

2112 

 8,0 5,5 19.169 17.753 16.823 16.435 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الجملي

   19,7 19,6 19,9 20,3 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 420,0 -93,6 130 25 390 2.585 التغير في قيمة المخزون

)إجمالي تكوين رأس المال الثابت + التغير  مجموع حاجيات التمويل

 في قيمة المخزون(
19.020 17.213 17.778 19.299 3,3 8,5 

   11.055 9.659 9.662 11.651 االدخار الوطني

     11,1 10,5 11,2 14,2 من إجمالي الدخل الوطني المتاح ٪بـ -

       نسبة التمويل الداخلي

     57,7 54,4 57,4 70,9 إجمالي تكوين رأس المال الثابت )بـ ٪( /االدخار الوطني -

     57,3 54,3 56,1 61,3 (٪مجموع حاجيات التمويل  )بـ  /االدخار الوطني  -

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليالمصدر :                                                                                            .اترتقدي* 

 

المتعاملين  لإلى ضعف النمو وبالتالي مداخي ،من جهة ،ويعود المنحى التنازلي لالدخار الوطني

 الضعيفاالرتفاع لالستهالك الجملي ومن جهة أخرى، إلى  متماسكاالقتصاديين وذلك بالتزامن مع ازدياد 

مليون دينار على الرغم من أثر  1.536ي بلغت تل٪( وا3,6يين المقيمين بالخارج )+تحويالت التونسل

 الصرف الموجب. 

ر المعتدل للموارد الذاتية وخاصة المداخيل الجبائية مقابل ومن جانبه، تأثر إدخار اإلدارة المركزية بالتطو

ارتفاع النفقات الجارية وذلك باألساس جراء تطور األجور والمرتبات. ونتيجة لذلك، بلغ الفائض الذي 

 مليون دينار مقابل  411يوافق الفارق بين الموارد الذاتية والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين 

٪ من نفقات التجهيز مقابل 32,8ن من تغطية سوى ، حيث لم يمك  6132دينار في سنة  مليون 3.655

 . 6132٪ في سنة 62,5

، واصلت نسبة تمويل إجمالي تكوين رأس المال الثابت بموارد داخلية التدهور حيث تراجعت إلى وإجماال

، سجلت األموال المعبأة في بالتوازي. و6131٪ في سنة 42,1و 6132٪ في سنة 22,8٪ مقابل 28,8

من والسوق الخارجية انخفاضا يعود إلى تراجع السحوبات المتأتية بالخصوص من السوق المالية الدولية 

التعاون الثنائي. كما عرفت االستثمارات األجنبية انخفاضا وخاصة بالنسبة لالستثمارات في المحفظة، في 

٪ في 5,2٪ مقابل 8,2باشرة النمو وإن بنسق أقل سرعة )حين واصلت دفوقات االستثمارات األجنبية الم

 (. 6132سنة 

، من المتوقع أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا في الخدمات 2112وبالنسبة لسنة 

وباألساس في قطاع النقل وكذلك في الصناعات المعملية السيما الصناعات الكيميائية وصناعات تكرير 

ر أن يسجل االدخار الوطني بعض االنتعاش على أساس تحسن النمو االقتصادي وإن بشكل النفط. كما ينتظ
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٪( وازدياد تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج. وهكذا، يتوقع أن تعرف نسبة التمويل 6,1معتدل )

 الداخلي لالستثمارات تحسنا. 

من شأنه  6132بداية من شهر أفريل  نفيذالتهذا وتجدر اإلشارة إلى أن دخول مجلة االستثمار الجديدة حيز 

االستثمارات وخاصة في القطاع الخاص الذي ما انفكت حصته من المجموع تتراجع خالل بالنهوض 

(. وبالفعل، تهدف المجلة الجديدة إلى تشجيع 6132٪ في سنة 28,4٪ مقابل 21,8السنوات األخيرة )

الوطني وذلك من خالل الترفيع في القيمة المضافة إحداث المؤسسات وتطويرها وفقا ألولويات االقتصاد 

وتحسين القدرة التنافسية والقدرة التصديرية والمحتوى التكنولوجي. كما أنها تشجع على إحداث مواطن 

 الشغل وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستديمة. 

      سوق الشغل واألجور 2-2

السيما  ،االستثمارفتور بالنسق الضعيف للنشاط االقتصادي و 6132التشغيل في سنة  تأثرت وضعية سوق

٪( من تدعيم إحداثات الشغل بشكل ملحوظ، 3ن مستوى النمو االقتصادي الذي تحقق )الخاص. ولم يمك  

ها غير كافية المتصاص البطالة التي مازالت نسبتها تبعث على تحيث أنها ظلت على الرغم من انتعاش

 الي. عالنشغال وخاصة فيما يتعلق بخريجي التعليم الا

بيد أنه تم بذل جهود كبيرة في مجاالت تطوير القدرات الفنية والمهنية وتحسين نسب التمدرس وبلوغ 

الشباب مرحلة التعليم العالي. وفي جانب مواز، تم إرساء عديد البرامج النشيطة للمساعدة على اإلدماج 

وذلك بهدف مواجهة مختلف األزمات، غير أن تأثير هذه اإلجراءات ال يزال ات إدراج إصالحووللتشغيل 

٪ في العام السابق، حيث 32,8مقابل  6132٪ في سنة 32,2محدودا. وبالفعل، بلغت نسبة البطالة الجملية 

يحجب هذا المعدل تفاوتات كبيرة حسب المناطق والجنس والسن والمستوى التعليمي. وظلت نسبة بطالة 

 . 6132٪ في موفى سنة 13,2يجي التعليم العالي، على وجه الخصوص، في مستوى مرتفع أي خر

ويستوجب التعقيد المتزايد إلشكالية التشغيل، عالوة عن البرامج واإلصالحات الخصوصية، إجراءات أكثر 

شمولية تؤثر في نفس الوقت على العرض والطلب وعلى سير سوق الشغل. ويتعلق األمر بالخصوص 

بإعادة النظر في منوال التنمية االقتصادية من خالل إرساء منوال للنمو يكون مستديما وشامال ومن شأنه 

ال توفير عدد أكبر من مواطن الشغل ذات جودة أفضل، مع ضمان االندماج االجتماعي وتوزيع أكثر عد

 لمكاسب النمو. 

ويجب أن يكون القطاع الخاص في صميم عملية إعادة التوجيه المذكورة بما أن القطاع العمومي لم يعد 

قادرا كالسابق على االضطالع بدور جوهري في استيعاب أصحاب الشهادات العليا من الشباب. وعلى هذا 

وتثمين العمل المستقل، افة بعث المشاريع ثقلتعليم والتكوين المهني دور حاسم في تطوير لاألساس، فإن 

 فضال عن المالءمة بين الكفاءات المتوفرة واحتياجات نسيج اإلنتاج. 
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 سوق الشغل 2-2-1

بما أن التشغيل ال يزال يمثل رهانا رئيسيا لتونس وخاصة في فترة ما بعد الثورة، تم اتخاذ مجموعة من 

بهدف تخفيف الضغوط المسلطة على سوق الشغل وتسريع نسق إحداثات  6132اإلجراءات في سنة 

ة تصور مشترك ، يهدف إلى بلور6132الشغل. وبالفعل، تم انعقاد حوار وطني حول التشغيل في بداية سنة 

لمشاكل سوق الشغل وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والطويل لتحفيز 

إحداث مواطن شغل جديدة. وقد أسفر هذا الحوار الوطني عن اعتماد مجموعة من التوصيات واإلجراءات 

التشغيل والشراكة بين القطاعين العام المتعلقة ببعث المشاريع واالقتصاد االجتماعي والتضامني ومحفظة 

 واإلطار التنظيمي والمؤسساتي والعمل بالخارج.  صوالخا

والذي يهدف إلى مرافقة المنتفع  6132في بداية سنة  "وفي جانب آخر، تم إطالق برنامج جديد "فرصتي

توفير تكوين تكميلي سواء في مجال  . ويتمالخاصتحديد وإنجاز مشروعه بطريقة شخصية خالل مراحل 

اللغات وتكنولوجيات المعلومات واالتصال أو في ميدان المهارات الحياتية أو في مجاالت تقنية أخرى 

وذلك وفقا لطبيعة المشروع واالحتياجات المحددة بشكل مسبق. ويرمي هذا البرنامج على وجه الخصوص 

ندماجهم في العمل اجات سوق العمل والشركات حتى يتيسر الءمة بين طالبي الشغل واحتيامإلى تدعيم ال

التشغيل األخرى التي تم إحداثها  "فرصتي" برامج ل برنامجكأجراء أو في إطار العمل المستقل. ويكم  

 جهم في الحياة المهنية. ماب الشهادات العليا من الشباب وإدلتحسين تشغيلية أصحا

 حيث انتقل من فقدان حوالي  6132ل انتعاشة في سنة إحداثات الشغ وفي هذا السياق، سجل صافي

في القطاعات التي  ألف موطن شغل وذلك بفضل عودة النشاط 12ألف موطن شغل إلى إحداث قرابة  36

 وكذلك تحسن اإلحداثات في قطاع البناء والهندسة المدنية.  6132عرفت فقدان مواطن شغل في سنة 

 

 

 الف(اآل)ب                                                                                     : إحداثات الشغل  2-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 2113 المسمى

 0,9 -11,6 8,5 -13,2 الفالحة والصيد البحري

 4,8 -6,5 0,2 2,7 المناجم والطاقة

 13,5 2,4 5,3 21,6 البناء والهندسة المدنية

 -7,0 -1,6 3,1 28,3 المعملية الصناعات

 0,5 -10,6 4,4 -0,6 النقل والمواصالت

 8,7 -21,5 6,3 13,5 السياحة

 13,2 40,1 12,1 31,5 خدمات مسوقة أخرى

 0,1 -2,4 5,1 29,1 اإلدارة

 34,7 -11,7 45,0 112,9 المجموع

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء
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٪ من مواطن 81من استعادة حوالي  ،آالف إحداث جديد 4,2وقد تمكن القطاع السياحي، من خالل تحقيقه 

وذلك نتيجة تدعم المؤشرات الحقيقية للنشاط. كما تمكن قطاع المناجم والطاقة،  6132الشغل المفقودة في سنة 

آالف موطن شغل من جملة  8,4رداد من است ،رغم التطور المتباين للقيمة المضافة لفرعي النشاط المذكورين

 تم فقدانها في العام السابق.  موطن شغل ألف 2,2

ألف  3,2آالف موطن شغل مقابل  2أما بالنسبة للصناعات المعملية، فقد تفاقمت خسائر الوظائف التي تعلقت بـ 

موطن  آالف 8,2-صناعات مواد البناء والخزف والبلور ) بالخصوص المسار. وقد شمل هذا 6132في سنة 

ألف(، علما  6,1-ألف( والنسيج والمالبس والجلود واألحذية ) 6,6-شغل( والصناعات الميكانيكية والكهربائية )

 . 6132و 6132ألف موطن شغل في المجموع خالل سنتي  63وأن هذا القطاع األخير قد خسر قرابة 

موطن  511الشغل الضعيفة في القطاع الفالحي ) بالتزامن مع إحداثات ،ومن شأن انخفاض تشغيلية هذا الفرع

والتي بلغت  6132أن يفسر جزئيا ارتفاع بطالة اإلناث في سنة  ،(6132ألف في سنة  33,2-شغل مقابل 

٪. وفي 83,2العالي قدرها  م، مع تسجيل نسبة بطالة لخريجات التعلي6132٪ في سنة 66,2٪ مقابل 61,3

فيف طيل انخفاض ج٪ بالنسبة للذكور مع تس36,2ة الثالثة تباعا في مستوى المقابل، استقرت هذه النسبة للسن

 (. 6132في سنة  ٪61,2٪ مقابل 61,3لخريجي التعليم العالي )

ويظهر توزيع البطالة
3
حسب المناطق تفاوتا بين الجهات وبين مختلف الواليات لنفس الجهة. وبالفعل وكما في  

 المناطق يلتها في المناطق الشرقية وهي فيثق الغربية هي أعلى من مالسابق، فإن نسبة البطالة في المناط

الجنوبية أكثر حدة من شمال البالد. وعلى هذا األساس، بلغت نسبة البطالة مستويات أقل من المعدل الوطني في 

نوب ي الجت٪(، في حين أنها تفوق هذا المعدل في منطق31,2٪( والشمال الشرقي )5,5ي الوسط الشرقي )تمنطق

 ٪(. 32,4٪( فضال عن إقليم تونس )32,6٪( والوسط الغربي )62,6لغربي )ا

 

 

 )باآلالف ما عدا إشارة مغايرة(                                          : المؤشرات الرئيسية للتشغيل 2-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 2113 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 1,3 1,3 4.639 4.230 8.423 8.384 عاما فما فوق 32السكان في سن النشاط، أي  -

 1,2 0,2 4.069 4.021 4.014 3.979 مجموع السكان النشيطين -

   47,1 47,1 47,7 47,5 النسبة الجملية للنشاط )بـ ٪( -

 1,0 -0,4 1.837 1.816 3.414 3.369 السكان النشيطون المشتغلون -

   39,8 39,9 40,5 40,2 التشغيل )بـ ٪( نسبة -

 396,6 -126  34,7 -11,7 45,0 112,9 إحداثات الشغل -

 2,1 3,2 632 619 600 610 3العمل نعدد العاطلين ع -

   15,5 15,4 15,0 15,3 3النسبة الجملية للبطالة )بـ ٪( -

ـ ٪(    31,6 31,2 30,4 31,9 3منها :  نسبة بطالة خريجي التعليم العالي )ب

3
 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                                                                                   حسب مقاييس مكتب العمل الدولي 

 
 

                                                           
3
 . 6132إن األرقام المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للبطالة تهم الربع الثاني من سنة  



 الثانيالباب 
 

 6132 السنوي التقرير 82

 

اط ومجموع السكان النشيطين بنفس شالديمغرافية، فقد أدى ازدياد السكان في سن الن بالعوامل وفيما يتعلق

كما . ٪82,3ي أفي نفس المستوى المسجل قبل سنة،  6132النسق تقريبا إلى بقاء نسبة النشاط خالل سنة 

 ٪. 81مكنت انتعاشة إحداثات الشغل من الحفاظ على نسبة تشغيل في حدود 

٪ قياسا 6,3أي بارتفاع قدره  6132ألف في سنة  216بلغ عدد العاطلين عن العمل  ،وتبعا لهذه التطورات

ي أألف هم من خريجي التعليم العالي،  626بمستواه في العام السابق. ومن ضمن العاطلين عن العمل، فإن 

 ٪ من المجموع. 83حوالي 

 

 : تطور بعض مؤشرات سوق الشغل 2-2رسم بياني عدد 

 
 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء

 

 

ن طالبي الشغل خالل شهر مارس والذي يمك   "برنامج جديد "عقد الكرامةتم اإلعالن عن ، 6132وفي سنة 

من ذوي الكفاءات والمسجلين في مكاتب التشغيل منذ مدة تفوق السنتين من إجراء تكوين يتراوح بين 

تتعهد بانتدابهم مقابل أجر شهري صاف قدره  ةشهرين وثالثة أشهر في مركز تكوين مهني أو صلب مؤسس

من  األف 62دينار. ويستهدف هذا البرنامج الجديد  611مساهمة من الدولة تساوي  منها، دينار 211

 . بين مختلف واليات البالد متساويةتوزعون بصورة يأصحاب الشهادات العليا، 

 األجور 2-2-2

، بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية لألجراء من ذوي الدخل المحدود وبعد التشاور مع المنظمات المهنية

تقرر الترفيع في األجور الدينا القانونية. وعلى هذا األساس، تمت زيادة األجر األدنى المهني المشترك 

ساعة وهو  81دينار لنظام  32,582ساعة في األسبوع وبـ  84دينار بالنسبة لنظام  35,312المضمون بـ 

 . دينار، على التوالي 112,242دينار و 122,312ما جعل األجر الشهري يبلغ 
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عمل. وفي جانب  مدينار ليو 31,212 ليبلغمليم  212كما تم الترفيع في األجر األدنى الفالحي المضمون بـ 

مليمات على  431مليم و 222آخر، انتفع العمال الفالحيون المتخصصون والعمال األكفاء بمنحة قدرها 

 التوالي لكل يوم عمل. 

عامل حيث سيكون لها أثر رجعي )بداية من غرة أوت ألف  622هذه الترفيعات حوالي  لوسينتفع بمجم

6132 .) 

ومن ناحية أخرى، تم إقرار ترفيع في منح التقاعد بالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان 

متقاعد ومنتفع  256.811االجتماعي بنفس مقدرا تطور األجر األدنى، حيث سينتفع بهذه الزيادة حوالي 

 . 6132رة أوت بمنحة وذلك بداية من غ

وضع الصيغة النهائية للترفيع في األجور الذي شمل على حد  6132تم خالل األشهر األولى من سنة كما 

السواء القطاع العمومي والقطاع الخاص. وبالفعل، أسفرت المفاوضات بالنسبة للقطاع الخاص عن توقيع 

وترفيع  6132بداية من شهر أوت  رةقاال٪ من األجر األساسي والمنح 2اتفاق ينص على ترفيع أول قدره 

 . 6132ثان بنفس النسبة بداية من شهر ماي 

النظر إلى الضغوط المسلطة على المالية العمومية وخاصة ارتفاع نفقات بوفيما يتعلق بالقطاع العمومي و

االتفاق السابق  عنعلى ميزانية الدولة عوضا  أقل وطأة لياألجور، تم إبرام اتفاق جديد له تأثير ماوالمرتبات 

. وينص االتفاق الجديد 6132بر في شهر سبتم هتوقيع تم  الذي  6134-6132األجور للسنوات  بشأن الترفيع في

٪ من المنح 21و 6132٪ من مبالغ الترفيع في األجور من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر 21ى دفع عل

 . 6132. ومن المنتظر دفع المبالغ المتبقية في شهر ديسمبر 6132إلى شهر نوفمبر  الخصوصية من شهر أفريل

 

 )بالدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                      : تطور األجور الدنيا القانونية 8-2جدول عدد 

 المسمى
 جويلية

2112 

 ماي

2112 

 نوفمبر

2112*
 

جوان
2

 

2112
 

 التغيرات بـ ٪

 2112 ماي

 2112 جويلية

 2112 نوفمبر

 2112 ماي

       األجر األدنى المهني المشترك المضمون

       أجر الساعة بالمليمات -

 5,7 5,7 1.717 1.625 1.538 1.451 ساعة في األسبوع 84. نظام 

 5,5 5,5 1.763 1.671 1.584 1.497 ساعة في األسبوع 81. نظام 

       3األجر األدنى الشهري -

 5,7 5,7 357,136 114,000 319,904 301,808 ساعة في األسبوع 84. نظام 

 5,5 5,5 305,586 289,639 274,559 259,479 ساعة في األسبوع 81. نظام 

 5,7 5,7 13,736 13,000 12,304 11,608 األجر األدنى الفالحي المضمون ليوم عمل

 ي للجمهورية التونسيةمالرسالرائد المصدر : 
3
 .6132 نوفمبردينار في  شهر  12,336بدون اعتبار منحة النقل التي تم الترفيع فيها إلى مستوى  
6
 . 6132جوان  2وفقا لبيان وزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ  
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تمت مراجعة جدول ، 6132ة في إطار قانون المالية لسنة ذوفي جانب آخر، وتبعا لإلجراءات الجديدة المتخ

ى زيادة في األجور يقدر حدها ن من الحصول علالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين وهو ما مك  

 . 6132دينار شهريا وذلك لفائدة عديد األجراء انطالقا من شهر جانفي  81األقصى بحوالي 

المالية العمومية 2-2
1

       

تداعيات سلبية على التوازنات العامة وخاصة  6132كان للظرف االقتصادي الصعب الذي ساد في سنة 

مواطن ضعف المالية العمومية. وبالفعل، أضر  النسق  على ميزانية الدولة وهو ما عمق بشكل متزايد من

٪ 3,6تزدد سوى بـ  لم ( بتطور المقابيض الجبائية التي6132في سنة  ٪3الضعيف للنمو االقتصادي )

ساهمت والتي  6132ى ذلك، فإن استمرار التوترات االجتماعية في سنة ٪ قبل سنة. وعالوة عل3-مقابل 

( قد ساهم بدوره في توسع عجز 6132٪ في سنة 3,2-مقابل  6132٪ في سنة 5ارتفاع النفقات )في 

٪ في العام السابق(. ونتيجة لذلك، تجاوزت نسبة 8,4-٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,3-الميزانية )

 ٪. 23,5٪ من إجمالي الناتج المحلي حيث بلغت 21ومي للمرة األولى عتبة التداين العم

ظومة الجبائية والذي تم نبمواصلة مسار إصالح وتبسيط الم 6132، اتسمت سنة التشريعيوعلى الصعيد 

، فضال عن الجهود الرامية إلى التصدي للتهرب الضريبي مثلما تدل عليه عديد 6131الشروع فيه منذ سنة 

تسجيل العمليات  نظاماعتماد  على غرار 6132اءات المنصوص عليها صلب قانون المالية لسنة اإلجر

بالنسبة للمؤسسات التي تسدي خدمات االستهالك على عين المكان والذي لم يخلو دخوله حيز النفاذ من 

 الصعوبات وكذلك الفاتورة اإللكترونية والمؤسسات النموذجية في الجباية. 

ع في تحديث اإلدارة الجمركية بهدف تبسيط األداءات واإلجراءات وحذف صبغتها المادية كما تم الشرو

 برنامج للتكوين.  ساءرإمصالح الديوانة و توزيعوإدارة المخاطر بشكل أفضل وإعادة 

من الضروري اعتماد قانون مالية تكميلي خالل الربع األخير من السنة  قصد إعادة  كانوفي جانب آخر، 

لوضعية المالية العمومية وتغطية عجز الميزانية بالخصوص والذي تجاوز توقعات قانون المالية  التوازن

التي تم ، ٪ من إجمالي الناتج المحلي( وذلك باعتبار الفوارق قياسا بالفرضيات المعتمدة1,5-األولي )

ام أو سعر صرف لنفط الخاأو أسعار  6132النمو االقتصادي المنتظر لسنة  ىتسجيلها سواء على مستو

 الدينار مقابل الدوالر.

 

 

 

 

  

                                                           
3
 وزارة المالية.  المصدر : 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                                 : توازن ميزانية الدولة 9-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 12,1 5,4 23.820 21.245,5 20.160,7 الموارد الذاتية والهبات

 5,7 20,1 8.505 8.047,2 6.701,1 موارد االقتراض والخزينة

 10,4 9,0 32.325 29.292,7 26.861,8 مجموع الموارد

 10,1 9,2 28.715 26.080,9 23.892,9 النفقات دون أصل الدين

 10,0 7,0 20.265 18.429,2 17.227,7 التصرف -

 11,5 20,8 2.215 1.986,4 1.644,4 فوائد الدين -

 10,1 12,8 6.235 5.665,3 5.020,8 التجهيز وصافي قروض الخزينة -

 12,4 8,2 3.610 3.211,8 2.968,9 تسديد أصل الدين

 10,4 9,0 32.325 29.292,7 26.861,8 مجموع النفقات

   -3.130 -3.505,5 -2.450 )بدون التخصيص والهبات(حاصل أولي  

   -3,2 -3,9 -2,8 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

   -5.345,0 -5.491,9 -4.094,4 )بدون التخصيص والهبات(عجز الميزانية 

   -5,4 -6,1 -4,8 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 مصدر : وزارة الماليةال

 

 

 موارد ميزانية الدولة 2-2-1

 .تغيرا ملموسا بالمقارنة مع السنوات السابقة 6132سنة في  الموارد الجملية لميزانية الدولة عرف تطور

٪ 3,2-مليون دينار مقابل  6.811,5٪ أو 5بـ وبالفعل، تم تسجيل تسارع ملحوظ لهذه الموارد، أي ازدياد 

مليون دينار قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى عوامل استثنائية تتمثل في ارتفاع موارد  822,4-أو 

باألساس عن إصدار رقاع خزينة جديدة في السوق المالية التونسية وازدياد  الناتج االقتراض الخارجي

مليون دينار وذلك بفضل استخالص لزمة الهاتف الجوال من  425,4٪ أو 26المقابيض غير الجبائية بـ 

مليون دينار( وتحصيل القسط األخير المتعلق بالتفويت في حصص من مشغل الهاتف  823الجيل الرابع )

 مليون دينار(.  311مليون دينار( فضال عن بيع أمالك مصادرة ) 152"اتصاالت تونس" )

٪ في سنة 22,3تراجعت من  التي وفي جانب آخر، اتسمت تركيبة الموارد بانخفاض حصة الموارد الذاتية

 نقطة 6,2وبالتالي، بارتفاع مساهمة موارد االقتراض والخزينة بـ  6132٪ في سنة 26,2إلى  6132

 ٪. 62,2مائوية في المجموع بين سنة وأخرى لتبلغ 

 الموارد الذاتية والهبات 2-2-1-1

، 6132٪ بالمقارنة مع مستواها في سنة 3,6زيادة طفيفة قدرها  6132سنة في  المقابيض الجبائية عرفت

التطور السالب  مسار رغم ذلك غيرت٪(، لكنها 33,8أي أقل بكثير من توقعات قانون المالية األولي )
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مليون دينار. واتسم هذا المسار بزيادة الضريبة على  34.216,1٪( لتبلغ 3-المسجل في السنة السابقة )

 . ٪(66,2٪( ومعاليم االستهالك )35,2الدخل )

 6132وتجدر اإلشارة إلى أن حجم المقابيض الجبائية المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 

٪ وذلك بالخصوص جراء ضعف النمو قياسا 4,2حجم الوارد في قانون المالية األولي بـ يظل أقل من ال

٪( وخاصة النفطية التي 82,5-تسجيل انخفاض ملحوظ للضريبة على الشركات )يتم بالتالي لبالتوقعات 

 اإلنتاج الوطني وأسعار النفط.  كل من تضررت من تراجع

٪ بالمقارنة مع 26ارتفاعا هاما قدره  6132، فقد عرفت في سنة أما بالنسبة للمقابيض غير الجبائية

مليون دينار. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى تحسن  6.281,6لتبلغ  6132مستواها المسجل في سنة 

تاوة األمليون دينار( وإلى ارتفاع  262,5المقابيض المرتبطة بمداخيل التخصيص واألمالك المصادرة )

مليون دينار حيث أن المبلغ الجزافي لمعلوم مرور الغاز الجزائري  651عابر لتونس )أنبوب الغاز العلى 

 ( وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط. 6132في سنة  ٪326داد بنسبة زقد ا

 

 إشارة مغايرة()بماليين الدنانير ما عدا                                       : الموارد الذاتية والهبات 11-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2112 

2112 
2112 

2112 

 15,6 1,2 21.625 18.702,3 18.487,3 المقابيض الجبائية

 20,9 -3,1 9.161 7.576,8 7.815,6 األداءات المباشرة -

 4,7 19,5 6.219,4 5.942,9 4.974,8 * الضريبة على الدخل

 80,0 -42,5 2.941,6 1.633,9 2.840,8 الشركات* الضريبة على 

 12,0 4,3 12.464 11.125,5 10.671,7 الضرائب واألداءات غير المباشرة -

      منها :

 15,2 1,6 5.920,5 5.138 5.057,3 * األداء على القيمة المضافة

 11,2 22,6 2.418 2.174,2 1.772,9 االستهالك * معلوم

 -13,7 52,0 2.195 2.543,2 1.673,4 الجبائيةغير  المقابيض

      منها :

 2,4 663,0 300 293 38,4 مداخيل عبور أنبوب الغاز -

 -50,8 4,0 220 446,8 429,6 مداخيل المساهمات -

 -31,5 81,3 450 656,5 362,2 التخصيص والهبات ومداخيل األمالك المصادرة -

 12,1 5,4 23.820 21.245,5 20.160,7 موارد ذاتية وهبات

 مصدر : وزارة الماليةال

 

 موارد االقتراض 2-2-1-2

إلى لجوء متزايد لموارد االقتراض  6132أفضى تطور المقابيض بنسق أقل سرعة من النفقات في سنة 

 ٪ في العام السابق. 1,2٪ مقابل تراجع بـ 61,3والتي ارتفعت بـ 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                          والخزينة  : موارد االقتراض 11-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 -36,7 63,3 2.460,0 3.888,7 2.381,9 االقتراض الداخلي -

  161,4 -50,5 200,0 76,5 154,5 أسبوعا 26رقاع الخزينة لـ 

 40,6 73,9 2.260,0 3.807,5 2.188,9 رقاع الخزينة القابلة للتنظير وغير القابلة للتنظير- 

 87,8  4,7 38,5 قروض أخرى-  

 41,6 -14,5 6.045,0 4.268,3 4.992,8 االقتراض الخارجي -

 55,2 -21,8 5.246,6 3.380,1 4.320,9 سحويات على القروض لفائدة الميزانية 

 4,3 30,7 673,4 645,5 493,9 )مشاريع الدولة( قروض خارجية موظفة 

 48,5 36,3 125,0 242,7 178,0 قروض خارجية معاد إقراضها للمؤسسات العمومية- 

 4,3 10,6 8.505,0 8.157,0 7.374,7 موارد االقتراض

 -100,0 -83,7 0,0 -109,8 -673,6 موارد الخزينة

 5,7 20,1 8.505,0 8.047,2 6.701,1 المجموع

 مصدر : وزارة الماليةال
 

 

٪(. 21,1)+ لفائدة داخليةالموارد ال لفائدة٪( 38,2-الموارد الخارجية ) تراجعوتظهر تركيبة موارد االقتراض 

 تتمثل في٪ 21مليون دينار، فإن نسبة  4.182,6مجموع قدره  ضمنوفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه من 

 من الخارج، فيما تمت تعبئة المبلغ المتبقي في السوق الداخلية.  يةتأتمموارد 

من جهة إلى تصاعد كلفة الموارد الخارجية وخاصة في األسواق المالية الدولية  التداين تركيبةالتغير في ويعود هذا 

لتعهدات الثنائية، بعنوان بعض ا تعبئة المواردالترقيم السيادي لتونس ومن جهة أخرى إلى تباطؤ نسق  تراجعنتيجة 

 مع صندوق النقد الدولي.  الذي تم توقيعه البرنامجب المتعلقةالسيما تلك 

ولإلشارة، فقد تم تأمين تعبئة موارد االقتراض الداخلية باألساس عن طريق إصدار رقاع خزينة قابلة للتنظير 

 ٪ من الحجم الجملي لهذه الموارد. 52,5والتي مثلت حوالي 

 ميزانية الدولةنفقات  2-2-2

٪ في العام 1,1بـ  تراجعمقابل  6132٪ في سنة 5,6بـ  زيادةسجلت النفقات العمومية، دون اعتبار أصل الدين، 

ا بزيادة هذا التطور أساس رتبط٪ من إجمالي الناتج المحلي. وي64,5دينار أو  ونملي 62.141,5السابق لتبلغ 

 ٪، لكانت هذه الزيادة أكثر أهمية. 61,1عم بـ ولوال انخفاض نفقات الد ٪.2نفقات التصرف بـ 

 دون اعتبار خدمة الديننفقات ال 2-2-2-1

 . 6132سنة ٪ في 1,5بـ  نخفاضمقابل ا ٪4,1بـ  ارتفاعا اعتبار خدمة الدينالنفقات دون عرفت 
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 الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين                           النفقات دون اعتبار خدمة الدين:  12-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 10,0 7,0 20.265,0 18.429,2 17.227,7 نفقات التصرف

      منها :

 4,1 13,7 13.700,0 13.164,0 11.581,4 المرتبات واألجور

 22,1 -23,3 2.700,0 2.210,7 2.882,9 الدعم

 1,2 2,0 1.600,0 1.580,7 1.549,0 المواد األساسية -

 229,9 -78,5 650,0 197,0 918,0 المحروقات -

 3,9 4,1 450,0 433,0 415,9 النقل -

 12,7 13,0 6.110,0 5.423,2 4.798,9 نفقات التجهيز

      منها :

 -10,4 18,7 2.507,3 2.797,2 2.355,9 االستثمارات المباشرة

 21,8 -1,6 1.686,7 1.384,4 1.407,2 العمومي التمويل

 -48,4 9,1 125,0 242,1 221,9 قروض صافية للخزينة

 10,0 8,3 26.500,0 24.094,5 22.248,5 المجموع

 مصدر : وزارة الماليةال

 

. وبالفعل، 6138و 6132للمسار التنازلي المالحظ في سنتي  اعرفت انعكاس، فقد بنفقات التصرففيما يتعلق و

٪ في سنة 1,5وبـ  6132٪ في سنة 1,1مقابل انخفاض بـ  6132٪ في سنة 2سجلت هذه النفقات زيادة بـ 

 تراجع النفقات المتعلقة بالدعم.  منر وذلك على الرغم امليون دين 34.865,6، لتبلغ 6138

 ٪ لتبلغ 31,2والتي ازدادت بـ كتلة األجور في اإلدارة المتواصل ل رتفاعااليعود هذا التطور إلى و

النفقات الجملية  ن٪( بل وحتى م23,8مليون دينار وتمثل بالتالي الحصة األهم من نفقات التصرف ) 31.328

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. 38,2٪( و88,5)

 ٪ مقابل 61,1-الثالثة تباعا، أي  االنخفاض للسنة 6132وبخصوص نفقات الدعم، فقد واصلت في سنة 

ماليين دينار. ويعزى هذا التطور بالخصوص إلى تراجع اسعار النفط  6.631,2٪ في العام السابق لتبلغ 11,2-

 في السوق العالمية وذلك رغم ارتفاع سعر صرف الدوالر. 

٪ على التوالي، فيما 8,6٪ و6بـ وبالفعل، ارتفعت النفقات بعنوان دعم المواد األساسية والنقل بشكل معتدل، أي 

 ٪ بين سنة وأخرى. 24,2واصلت نفقات دعم المحروقات مسارها التنازلي لتسجل بالتالي انخفاضا بـ 

وذلك باألساس جراء  ٪(2٪ مقابل 31، تشير التوقعات إلى تسارع نفقات التصرف )2112وبالنسبة لسنة 

االرتفاع المتوقع ألسعار النفط في األسواق الدولية ولسعر نتيجة ٪( 61,1-٪ مقابل 66,3انتعاشة نفقات الدعم )

االنتدابات وإعادة تخصيص  الصرف وانخفاض الكميات المنتجة. وفي المقابل، فإن اإلجراءات المتعلقة بتجميد

٪ مقابل 8,3الموارد البشرية في اإلدارة العمومية ستخفف من نسق ازدياد النفقات الخاصة باألجور والمرتبات )

 (. 6132٪ في سنة 31,2
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مليون دينار وتمثل  2.861,6٪ لتبلغ 31ارتفاعا بـ  6132عرفت في سنة ، فقد فقات التجهيزبن يتعلقوفيما 

 ٪ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.11,2لنفقات الجملية وا٪ من 34,2بالتالي 

مليون دينار أو ما  2.331ليبلغ ٪ 36,2بـ  6132وينتظر أن يزداد المبلغ المخصص لنفقات التجهيز في سنة 

 ٪ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. 13,2يعادل 

في  ،٪34,5ضعف حصة نفقات التجهيز في ميزانية الدولة والتي تبلغ جب حبيد أن هذا التطور ال يجب أن ي

 .6131٪ في سنة 62,4حين أنها كانت تمثل 

 خدمة الدين 2-2-2-2

أي  6132مليون دينار بعنوان سنة  2.354,6الدين العمومي، أصال وفوائد، بلغت الدفوعات بعنوان تسديد 

 .6132٪ في سنة 2,6٪ مقابل تراجع بـ 36,2بارتفاع قدره 

٪ بالنسبة 32,8٪ )ارتفاع بـ 34,6ويعود هذا التطور بالخصوص إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي بـ 

غير المالئم لسعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت ساسا جراء التطور أ٪ للفوائد( وذلك 35,8لألصل وبـ 

 األجنبية. 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                           الدين خدمة : 13-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 ٪ ـالتغيرات ب

2211 

2112 

2211 

2112 

 -21,0 9,0 2.365,0 2.995,1 2.748,8 الدين الداخلي

 -33,3 2,1 1.220,0 1.829,8 1.791,9 األصل

 -1,7 21,8 1.145,0 1.165,3 956,9 الفوائد

 57,1 18,2 3.460,0 2.203,1 1.864,5 الدين الخارجي

 72,9 17,4 2.390,0 1.382,0 1.177,0 األصل

 30,3 19,4 1.070,0 821,1 687,5 الفوائد

 12,1 12,7 5.825,0 5.198,2 4.613,3 المجموع

 12,4 8,2 3.610,0 3.211,8 2.968,9 األصل

 11,5 20,8 2.215,0 1.986,4 1.644,4 الفوائد

 مصدر : وزارة الماليةال

 

 

المنتظر أن تواصل الدفوعات المرصودة بعنوان خدمة الدين مسارها التصاعدي ، من 2112سنة بوفيما يتعلق 

٪ متعلقة بالدين الخارجي مع تراجع النفقات 22,3مليون دينار، منها  2.462٪ وتبلغ بالتالي 36,3لترتفع بـ 

 ٪. 63المرتبطة بالدين الداخلي بـ 
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 تمويل عجز الميزانية وتطور قائم الدين العمومي 2-2-3

 نبلغ العجز األولي دوالجملية دون اعتبار خدمة الدين بنسق أعلى من الموارد الذاتية،  نفقاتال رتفاعآلتبعا 

 من إجمالي الناتج المحلي.٪ 1,5ماليين دينار أو  1.212,8اعتبار التخصيص والهبات مستوى 

مليون دينار أو  2.853,5ليبلغ عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات  تفاقمالدين،  دوباحتساب فوائ

 . 6132٪ في سنة 8,4مليون دينار أو  8.158,8من إجمالي الناتج المحلي مقابل ٪ 2,3

٪( وقروض ذات مصدر 26,2جدر اإلشارة إلى أنه تم تمويل العجز، على حد السواء، بقروض خارجية )وت

 ٪. 36بنسبة  ٪( وكذلك بمداخيل األمالك المصادرة والتخصيص والهبات12,2داخلي )

٪ من إجمالي الناتج المحلي، 2,8مليون دينار أو  2.182، يقدر عجز الميزانية المتوقع بـ 6132وبالنسبة لسنة 

 ا بشكل طفيف قياسا بمستوى العام السابق. هحيث أن هذه النسبة تظل مرتفعة رغم تراجع

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                      تمويل عجز الميزانية:  12-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 ٪ ـالتغيرات ب

2211 

2112 

2211 

2112 

 -36,4  1.240 1.949,1 -83,6 التمويل الداخلي الصافي

 -36,7 63,3 2.460,0 3.888,7 2.381,9 قروض داخلية )+(

 -33,3 2,1 1.220,0 1.829,8 1.791,9 (-تسديدات )

 -100,0 -83,7 0,0 -109,8 -673,6 الخزينة )+( موارد

 26,6 -24,4 3.655,0 2.886,3 3.815,8 التمويل الخارجي الصافي

 41,6 -14,5 6.045,0 4.268,3 4.992,8 قروض خارجية )+(

 72,9 17,4 2.390,0 1.382,0 1.177,0 (-تسديدات )

 -36,4 63,3 450,0 656,5 362,2 تخصيص وهبات ومداخيل األمالك المصادرة

 مصدر : وزارة الماليةال

 

ئم الدين متزايد إلى التداين لتمويل ميزانية الدولة إلى احتداد المنحى التصاعدي لقاوالالمكثف وأدى اللجوء 

 مليون دينار )مقابل  22.532,4٪ ليبلغ 35,6سجل بالتالي زيادة بـ ، ف6132العمومي في سنة 

٪ من الدين الخارجي. ونتيجة 22,3تكون هذا الحجم في حدود يو .(6132دينار في سنة  مليون 82.566

٪ في 22,8نقاط مائوية من إجمالي الناتج المحلي لتزداد من  2,2لذلك، ارتفعت نسبة التداين العمومي بـ 

  . 6132٪ في سنة 23,5إلى  6132سنة 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة معايرة(                                                                               : قائم الدين العمومي 12-2جدول عدد 

 المسمى

2112 2112 2112 

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير

 بـ ٪ من

 المجموع

 32,5 20.345,0 34,9 19.508,0 36,3 17.028,3 الدين الداخلي

  20,7  21,6  20,1 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 67,5 42.315,0 65,1 36.407,8 63,7 29.893,7 الدين الخارجي

  43,0  40,3  35,3 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي

 100 62.660,0 100 55.915,8 100 46.922  المجموع

  63,7  61,9  55,4 إجمالي الناتج المحلي بـ ٪ من

 مصدر : وزارة الماليةال

 

 

 ،٪ من إجمالي الناتج المحلي21,2تداين عمومي قدرها  نسبة تشير التوقعات إلى ،2112سنة ل النسبةوب

وذلك على الرغم من تراجع  6132بالمقارنة مع النسبة المسجلة في سنة  نقطة مائوية 3,4أي بارتفاع بـ 

 . 6132عجز الميزانية المتوقع لسنة 

      التداين الكلي 2-2

بالخصوص إلى انخفاض الموارد الذاتية للدولة والتي تعتبر  6132أدى ضعف النشاط االقتصادي في سنة 

للتداين وهو ما نجم عنه تسارعا لنسق نمو التداين  المتزايد ضرورية لتمويل االستثمار وبالتالي إلى اللجوء

الكلي
3

 ، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 

  

                                                           
يشمل التداين الكلي، بصفته مكونة واسعة للتمويل، جميع القروض )قروض تقليدية أو إصدارات في األسواق النقدية و/أو الرقاعية(  3

قتصادية غير المالية المقيمة، بما في ذلك الدولة، سواء لدى مقيمين أو غير مقيمين، باستثناء التمويالت المتحصل عليها من قبل العناصر اال

 عبر إصدار سندات رأس المال أو تعزيز األمول الذاتية.
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 (بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة)                                التداين الكلي                تطور:  12-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسمى

 ٪(التغيرات )بـ 

2211 

2113 

2211 

2112 

2211 

2112 

 11,0 7,8 9,7 89.430 80.584  74.723 التداين الداخلي

 15,8 14,3 10,5 20.557 17.755  15.531 الدولة -

 9,6 6,1 9,4 68.873 62.829  59.192 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 11,3 8,6 10,4 85.887 77.157 210112 من الجهاز المالي 

 18,6 20,7 15,4 17.127 14.435 11.955   الدولة -

 9,6 6,2 9,4 68.760 62.722 59.060 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى -

 3,4 -7,6 -2,6  3.543  3.427 3.708 من أسواق رؤوس األموال 

 3,3 -7,2 -3,3 3.430 3.320  3.576 الدولة -

 5,6 -18,9 22,2  113 107  132 غير المالية االقتصادية األخرى العناصر -

 9,5 -55,3 6,8  23  21  47 السوق النقدية* 

 - - - 0 0 0 الدولة  -

 9,5 -55,3 6,8 23 21 47 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى -

 3,3 -7,0 -2,7  3.520  3.406  3.661 السوق الرقاعية* 

 3,3 -7,2 -3,3 3.430 3.320 3.576 الدولة -

 4,7 1,2 32,8 90 86 85 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 18,6 14,9 11,6 43.210 36.423 31.704 التداين الخارجي

 20,2 19,4 14,8 32.905 27.375 22.924 * الدولة -

 13,9 3,0 4,1 10.305 9.048 8.780 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 13,4 9,9 10,2 132.640 117.007 106.427 التداين الكلي

 18,5 17,4 13,0 53.462 45.130 38.455 ** الدولة -

 10,2 5,7 8,7 79.178 71.877 67.972 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية -

 التنمية واالستثمار والتعاون الدولي.  المصادر : البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ووزارة

 مقيمين.الالتداين الخارجي للدولة بما في ذلك االكتتابات في رقاع الخزينة من قبل غير  (*)

 .والمستخدمة من قبل الخزينة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتها لدى البنك المركزي التونسي في موفى الفترة مخزوناتال (**)

 

 

مساره التصاعدي بعد التباطؤ الطفيف المسجل  6132، استعاد التداين الكلي في سنة هذا األساس وعلى

٪(. وتم تسجيل التسارع المذكور بالخصوص على مستوى تداين 5,5٪ مقابل 31,8) 6132بعنوان سنة 

٪ إلى 2,2من  ليمر   ىنسق نموه بين سنة وأخر تضاعفالعناصر االقتصادية األخرى غير المالية الذي 

في السنة  أسرع بقليل من الذي سجل نسقتطور التداين الكلي للدولة تقريبا ب ٪. وفي المقابل،31,6

. وبالفعل، واصلت الدولة بصفتها 6132٪ في سنة 32,8مقابل  6132٪ في سنة 34,2المنقضية أي 

لوطنية أو الدولية وذلك عنصرا اقتصاديا غير مالي التداين بوتيرة متدعمة، سواء لدى المؤسسات المالية ا

بهدف تمويل النفقات، السيما تلك المتعلقة بالبند األول من الميزانية. وبخصوص مصادر التمويل ووفقا 

مليون دينار في  316.281ن التداين الكلي الذي بلغ قائمه تكو  يللمنحى المالحظ خالل السنوات السابقة، 

ات مصدر داخلي، فيما تحققت النسبة المتبقية من ٪ تقريبا من تمويالت ذ24بواقع  6132موفى سنة 

 التمويالت الخارجية. 
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 التداين الداخلي 2-2-1

تسارعا  6132، سجل التداين الداخلي مجددا في سنة 6132بعد أن عرف تباطؤا لنسق نموه خالل سنة 

 التداين الداخلي يعكس االزدياد سواء على مستوىوهو ما  6132٪ في سنة 2,4٪ مقابل 33حيث ارتفع بـ 

٪(. وحسب 2,3٪ مقابل 5,2لعناصر االقتصادية األخرى غير المالية )ل٪( أو 38,1٪ مقابل 32,4لدولة )ل

مصادر التمويل، يبرز هذا التطور األثر المتزامن لتواصل استئثار الجهاز المالي بالتكفل بالحاجيات 

٪ في العام السابق وانتعاش 4,2٪ مقابل 33,1 بـ ارتفاعهالمتزايدة لكافة العناصر االقتصادية، من خالل 

بعد االنخفاض  6132٪ في سنة 1,8بـ  زدادسواق رؤوس األموال الذي اأالتمويل عن طريق اللجوء إلى 

 المسجل منذ عديد السنوات. 

 

 

 التمويل مصدر: تطور التداين الداخلي حسب  4-2رسم بياني عدد  التمويل صيغةحسب  تطور التداين الكلي:  3-2رسم بياني عدد 

  
 

 

السابق. ويعود هذا التطور  العامفي  ٪38,1٪ مقابل 32,4بـ وفيما يتعلق بالتداين الداخلي للدولة، فقد ارتفع 

٪ والذي خفت حدته 34,2٪ إلى 61,2حيث تراجع من  لدى الجهاز الماليإلى تأثير تباطؤ تمويل الدولة 

، تداين الدولة عبر هذه األسواقفإن أسواق رؤوس األموال. وعلى هذا األساس،  عبرالتمويل  بفعل انتعاشة

يعكس لجوء الدولة المكثف إلصدارات رقاع الخزينة التي تجاوزت مستوى  ،مليون دينار 1.811والبالغ 

صدارات رقاع . ونتيجة لذلك، بلغت إ6132السنة السابقة وحتى المبلغ المتوقع في قانون المالية لسنة 

مليون دينار في  6.181مليون دينار بعنوان السنة قيد الدرس مقابل  1.448الخزينة بكافة أصنافها مجتمعة 

وذلك بهدف االستجابة للحاجيات المتزايدة من تمويل نفقات الدولة. وفي جانب آخر، بلغت  6132سنة 

، أي بحجم اكتتابات صافية قدره 6132مليون دينار في موفى سنة  3.232التسديدات بهذا العنوان 

 . 6132مليون دينار على التوالي في نهاية سنة  252مليون دينار و+ 3.282مليون دينار مقابل  6.625+
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وبخصوص التمويالت المسندة من قبل الجهاز المالي إلى العناصر االقتصادية األخرى غير المالية، فقد 

٪ بين سنة وأخرى وهو 5,2٪ إلى 2,6رتفع نسق نموها من حيث اعرفت خالل الفترة قيد الدرس تسارعا، 

مليون  3.255مليون دينار مقابل  8.643ما يعكس بالخصوص ازدياد قائم محفظة اإلسقاط لدى البنوك )

القروض لألفراد وبدون اعتبار  مركزية(. وحسب إحصائيات مركزية المخاطر و6132دينار في سنة 

الضمانات والكفاالت، مازال قطاع الخدمات يستأثر بالحصة األهم من الزيادة السنوية لقائم القروض، يليه 

 األفراد وذلك باألساس لتمويل اقتناء السلع االستهالكية. 

 6132جل في سنة أما بالنسبة لتمويل نفس هذه العناصر االقتصادية لدى أسواق رؤوس األموال، فقد س

. ويعزى هذا المسار العكسي 6132٪ في سنة 34,5٪ مقابل انخفاض بـ 2,2انتعاشة من خالل ازدياده بـ 

٪( وحجم 22,1-٪ مقابل 5,2إلى ازدياد كل من التمويالت ما بين المؤسسات في السوق النقدية )+

لقروض الرقاعية الخاصة ٪(. وتجدر اإلشارة إلى أن حجم ا3,6٪ مقابل 8,2اإلصدارات الرقاعية )

مليون دينار، فيما كانت  34يماثل ما سجل في السنة السابقة أي في حدود  6132المصدرة في سنة 

 التسديدات بهذا العنوان أقل أهمية خالل نفس الفترة الزمنية. 

 التداين الخارجي 2-2-2

إلى  6138٪ في سنة 33,2، حيث ارتفع من 6131استمر نسق نمو التداين الخارجي في االزدياد منذ سنة 

، ذلك أن التداين الخارجي للدولة الذي يظل غالبا 6132٪ في سنة 34,2وأخيرا إلى  6132٪ في سنة 38,5

 6132ما سجل في سنة ٪ من المجموع، قد تطور في موفى السنة قيد الدرس بنسبة تماثل 22مع حصة تفوق 

 ٪(. 35,8٪ مقابل 61,6)

 

 تطور التداين الخارجي حسب العناصر االقتصادية:  5-2رسم بياني عدد 
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 الت داين الخارجي   العناصر االقتصادي ة األخرى غير المالي ة الد ولة  
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لتغطية عجز الميزانية، قامت ذات مصدر خارجي  وباألساسوبالنظر إلى الحاجيات المتزايدة من الموارد 

بتعبئة موارد أجنبية في شكل سحوبات من قروض خارجية منحها  6132الدولة التونسية في سنة 

النقد مليون أورو( في إطار برنامج دعم ميزانية الدولة وصندوق  884بالخصوص البنك اإلفريقي للتنمية )

فضال عن القرض الرقاعي بضمان من  ""تسهيل القرض الممدد مليون دينار( بعنوان 221الدولي )

مليون دوالر أمريكي( الذي تم تحصيله في شهر أوت. بيد أنه على الرغم من  211الواليات المتحدة )

أهمية الموارد المعبأة التي غطت إلى حد كبير النفقات المرصودة بعنوان تسديد الدين الخارجي العمومي، 

 . 6132المدفوعة في سنة  فإن هذه األخيرة تظل هامة وأعلى من تلك

و غير مقيمين والتي تمثل كذلك أوفيما يتعلق برقاع الخزينة القابلة للتنظير المكتتب فيها من قبل أجانب و/

تمويال خارجيا لميزانية الدولة، فإن قائمها مازال ضعيفا جدا مع نسبة مساهمة في المناقصات القتناء هذه 

 ٪ 1,12مقابل  6132مليون دينار في موفى سنة  1,3٪ أو ما يعادل 1,1122السندات قدرها 

. وتجدر اإلشارة إلى أن النسبة القصوى لرقاع الخزينة 6132مليون دينار على التوالي في سنة  3,612و

٪ من الحجم الجملي التقريبي 61القابلة للتنظير التي يمكن لألجانب و/أو غير المقيمين االكتتاب فيها تبلغ 

 نوية. لإلصدارات نصف الس

٪ 31,5) 6132ويعزى ارتفاع نسق التداين الخارجي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية في سنة 

( بالخصوص إلى تعبئة قرض مشترك تم إبرامه من قبل شركة "اتصاالت 6132٪ في سنة 1مقابل 

 لطا" ام ڤو"كريدي سويس" في إطار تمويل عملية اقتناء مشغل االتصاالت " لدى بنك "تونس

 مليون دينار(.  822مليون أورو أي  352,2)

 أهم مؤشرات التمويل 2-2-3

 منذ الذي بدأ التصاعدي مسارها األسعار الجاريةبت نسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي واصل

سنة في ٪ 382,1و 6132٪ في سنة 382,4إلى  6138٪ في سنة 313,2ثالث سنوات، حيث ارتفعت من 

. ويعكس هذا التطور الزيادة المتزامنة لنسبتي التداين الداخلي والخارجي قياسا بإجمالي الناتج 6132

٪ على التوالي. كما يبرز 82,2٪ و54,4٪ إلى 82,4٪ و55ن ارتفعتا بين سنة وأخرى من يالمحلي واللت

٪( أو للعناصر 21,1مقابل ٪ 25,6التحليل حسب العناصر االقتصادية ازديادا لنسب التداين، سواء للدولة )

 ٪(. 48,5٪ مقابل 42,2االقتصادية األخرى غير المالية )

نقاط مائوية  8,2وفي جانب آخر، ازدادت نسبة التداين الخارجي قياسا بإجمالي الدخل الوطني المتاح بـ 

أسرع  رةبوتي٪ وذلك تبعا لتسارع نسق نمو التداين الخارجي 82,5٪ إلى 86,6لترتفع بين سنة وأخرى من 

وهو  قابال لالستمرارمستوى هذه النسبة ما يزال  أن وتجدر اإلشارة إلى .الدخل الوطني المتاح يمن إجمال

 . 6132إلى التداين الخارجي لتمويل عجز الميزانية بعنوان سنة  ،يمكن الدولة من اللجوء، عند االقتضاء
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 )بالنسبة المائوية ما عدا إشارة مغايرة(                            : تطور أهم مؤشرات التمويل     17-2جدول عدد 

 2112 2112 2112 المسّمى

 146,8 138,2 131,7 الناتج المحلي باألسعار الجارية إجمالي/ التداين الكلي 

 59,2 53,3 47,6 * الدولة

 87,6 84,9 84,1 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 99,0 95,2 92,5 الناتج المحلي إجمالي /التداين الداخلي 

 22,8 21,0 19,2 * الدولة

 76,2 74,2 73,3 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 47,8 43,0 39,2 الناتج المحلي إجمالي/ التداين الخارجي 

 36,4 32,3 28,4 * الدولة

 11,4 10,7 31,4 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية

 23,0 22,0 20,8 التداين الداخلي /التداين الداخلي للدولة 

 77,0 78,0 79,2 التداين الداخلي /التداين الداخلي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 46,9 42,2 38,5 إجمالي الدخل الوطني المتاح /التداين الخارجي 

 90.350 84.656 80.790 الدنانير(إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بماليين 

 92.035 86.304 82.298 إجمالي الدخل الوطني المتاح باألسعار الجارية )بماليين الدنانير(

 

 

  النبضيةمتعددة المتغيرات لالستجابة  ةتحليل استدامة الدين العمومي ومواطن ضعفه : مقارب:  2-2مؤطر عدد 

الحكومة على اإليفاء بتعهداتها على مدى يفوق األجل القصير وبشكل  ةيتم تعريف استدامة الدين العمومي بكونها قدر
رة في مستمر. غير أن دراسة استمرارية الدين غالبا ما تغطي األجل المتوسط وتهدف إلى استقرار مؤشرات الدين المقد  

 مستويات قابلة لالستمرار وهو ما يعني ضمان اإليفاء بالتعهدات. 

بيد أن االستدامة قد تتعرض لخطر ناجم عن عوامل داخلية أو خارجية جراء مواطن الضعف على مستوى الدين والتي 
ات مرجعية يمكن تناولها من الناحية الكمية، حيث أنه باإلمكان تقدير مواطن الضعف المذكورة من خالل تصور

خاصة طبيعة الدين والهيكل وواختبارات التحمل والحدود القصوى المرجعية للتداين ... كما أن مؤشرات الضعف 
حسب العمالت والحساسية تجاه نسب الفائدة ووزن المداخيل الذاتية، تمثل عناصر مفيدة جدا لقياس وتحليل مواطن 

ة لديناميكية نسبة التداين العمومي، حيث يبقى التساؤل التالي قائما ودائما ما تولي الدراسات التجريبية أهمي .الضعف
 "في أي مستوى يجب أن تستقر نسبة التداين لضمان استدامته ؟". 

تمالية، بالنظر إلى إمكانية وجود وضعيات معينة تبدو متماثلة حيث يتم في ظل حومع ذلك، تظل تقييمات االستدامة ا
تديما في حين أنه ال يكون كذلك في الوضعية األخرى. وبالفعل، تواجه السلطات في بعض إحداها اعتبار دين بلد ما مس

الحاالت صعوبات لإليفاء بديونها على الرغم من أن مستويات قائم الدين أو خدمة الدين لديها ضعيفة نسبيا، بينما 
 نجحت بلدان أخرى في تحمل مستويات أعلى بكثير.

ل الدين العمومي لمختلف الهزات التي يتعرض لها نمو إجمالي الناتج المحلي تحم مدىوفي تونس، يمكن نمذجة 
ونسبة الفائدة الحقيقية وذلك عن طريق مواصفات من نوع "القيمة  يرف الحقيقصسعر اللوغاريتم بحساب الحجم و

 . (VAR)المعرضة للخطر" 

 (VAR) مال التجريبية المنجزة في هذا السياق، تم اعتماد نموذج القيمة المعرضة للخطر عتباع منهجية األا ومن خالل
 غير المقيد التالي : 

1t 1Y ....t p t p tu         

  )يتبع(

 

2 
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 :  2-2مؤطر عدد يتبع 

 حيث أن : 

Yt :  لوغاريتم الدين العمومي ولوغاريتم سعر الصرف الحقيقي ولوغاريتم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ونسبة(

 الفائدة الحقيقية( وهو ناقل لمختلف المتغيرات الداخلية. 

µ :  .هو ناقل للقيم الحتمية 

tµ  =(µ1t, … µkt)  قيمة الخطأ غير القابل للمالحظةل: هو ناقل . 

 التكامل المشترك  اختبار -أ

يتعلق األمر في هذا البحث بالمعطيات السنوية التي يتم تقديم جميع المتغيرات صلبها بحساب اللوغاريتم باستثناء نسبة 
الفائدة الحقيقية. وتظهر النتائج وجود عالقة تكامل مشترك بين الدين العمومي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي ونسبة 

ي الناتج المحلي الحقيقي وذلك عن طريق اختبار يوهانسن للتكامل المشترك، كما هو مبين في الفائدة الحقيقية وإجمال
 أدناه.  3الجدول عدد 

 ومن هذا المنطلق، توجد عالقة مستقرة على المدى الطويل بين الدين العمومي ومختلف المتغيرات االقتصادية. 

 ين العمومي والمتغيرات االقتصادية بين لوغاريتم الدلتكامل المشترك : نتائج اختبار يوهانسن ل 1جدول عدد 

 

 الفرضية
إحصائيات أثر 

 ال مدا

ترتيب التأخير 

في نموذج 

القيمة المعرضة  

 للخطر

عدد العالقات 

 المتحصل عليها

 صفر  تونس 

 3ما أكثر من 

26,15 

68,82 

3 3 

 األثر على المدى الطويل -ب

 األثر على المدى الطويل :  2جدول عدد 

 
لوغاريتم الدين 

 العمومي 

لوغاريتم 

إجمالي الناتج 

 المحلي الحقيقي

لوغاريتم سعر 

الصرف 

 الحقيقي

 ئدمعدل العا

 الداخلي

 *1,2688- 3,111111 الدين العمومي 

(1,12) 

+1,283614* 

(1,32) 

+1,3165* 

(1,13366) 

 االنحراف المعياري بين قوسين.  .٪2* األهمية بمستوى أقصى قدره 

 

٪ يؤدي إلى انخفاض الدين 31وتظهر العالقة على المدى الطويل أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 
٪. 66,6٪ يزيد من الدين العمومي بـ 11٪. وفي المقابل، فإن انخفاض سعر الصرف الحقيقي الفعلي بـ 2,6العمومي بـ 

 ٪. 1,31٪ لنسبة الفائدة الحقيقية، يرتفع الدين العمومي بـ 3هزة موجبة قدرها  في حالةو

 تحليل الهزات  -ج

تبين النتائج أن الدين العمومي يتفاعل إيجابيا عقب هزات سعر الصرف الحقيقي وذلك على المدى المتوسط. وبالفعل، 
٪ 22نسبة الدين العمومي إلى حوالي  في المعدلع في ٪ سيرف  11ي في سعر الصرف الحقيقي بـ نفإن االنخفاض اآل

٪ من الدين العمومي محررة بالعمالت 22وهو مستوى عال لكنه قابل لالستمرار وذلك على الرغم من أن نسبة 
 األجنبية. 

 

 )يتبع(
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 :  2-2مؤطر عدد يتبع 

 

 رسم بياني : تفاعل الدين العمومي مع هزات لوغاريتم سعر الصرف الحقيقي 
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إن لجوء البالد التونسية الهام نسبيا إلى التداين الخارجي يجعلها أكثر عرضة لتقلبات سعر الصرف الحقيقي ولعدم 
السيما  ،آجال طويلة األسواق الدولية لرؤوس األموال. وفي المقابل، يكون للدين العمومي إجماال من تدفقاتالاستقرار 

وأن تطهير الميزانية المزمع من قبل الدولة من شأنه دعم ديناميكية التداين لدى الحكومة ليظل الدين قابال لالستمرار 
 على المدى المتوسط. 

ديد مالءة دولة ما أو سيولتها المستقبلية بكل دقة، فإن األعمال التجريبية المرتبطة باستمرارية حوبما أنه من الصعب ت
لعمومي ومتابعة مؤشرات الضعف تظل ضرورية لقياس المخاطر المحتملة. وعلى هذا األساس، يتعين قياس الدين ا

المخاطر المتعلقة بكل من السيولة وإعادة التمويل والسوق والقرض وحتى المخاطر التشغيلية وذلك بشكل مستمر من 
ر.   خالل مؤشرات خصوصية تكون بمثابة أدوات لإلنذار المبك 
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 المدفوعات الخارجية:  الثالث الباب

 

  ميزان المدفوعات 3-1

في ظل ظرف اقتصادي وطني صعب وذلك على  1023واصلت المدفوعات الخارجية التطور خالل سنة 

التوترات االجتماعية. وبالفعل، مازالت الصعوبات  ةالرغم من التحسن الملحوظ للوضع األمني وتقلص حد

 خالل السنوات األخيرة معدالت النمو الضعيفة خالل القائمة أمام االنتعاش االقتصادي كما يتضح من

التي وتؤثر على أداء بعض القطاعات االستراتيجية لتصدير السلع والخدمات  ،(1023٪ في سنة 2)+

وفي جانب آخر، سلط استمرار االنزالقات على مستوى واردات بعض تتمتع رغم ذلك بإمكانيات كبيرة. 

٪ من 9خالل السنوات األخيرة في حدود  هالمواد ضغوطا شديدة على الميزان الجاري الذي بقي عجز

تالل الخارجي عن حاجيات متزايدة من التمويل خإجمالي الناتج المحلي. ومن هذا المنطلق، أسفر هذا اال

كل قروض خارجية متوسطة وطويلة األجل، فيما ظلت جاذبية الموقع التونسي لدى وذلك باألساس في ش

صال لتحسين مناخ األعمال ودخول أالتدابير التي تم الشروع فيها  نلمستثمرين األجانب غير كافية. بيد أا

مجلة االستثمار
2
 مباشرة. من شأنها أن تحفز االستثمارات األجنبية ال 1022الجديدة طور التطبيق في سنة  

٪ من إجمالي الناتج 8,8مليون دينار أو  2.967ي أ اوفي هذا السياق، بلغ العجز الجاري مستوى مرتفع

(، تبعا الستمرار تدهور الميزان التجاري الذي 1027٪ في سنة 8,9مليون دينار أو  2.771المحلي )مقابل 

 . وفي جانب آخر، 1023ر في سنة مليار دينا 21,3أفرز عجزا )بحساب تكاليف الشحن والتأمين( قدره 

يدي لميزان الخدمات، للسنة الثانية تباعا، في مستوى محدود جدا على الرغم من لما يزال الفائض التق

 ،وذلك نتيجة تواصل األداء السيء للقطاع السياحي الذي ظل يعاني 1027تحسنه بشكل طفيف قياسا بسنة 

. وفيما يتعلق بالتوفير من أجور 1027ة خالل سنة بمن تداعيات الهجمات اإلرهابية المرتك ،بعد مرور سنة

مليارات دينار وهو ما مكن من  4فقد حافظ على مستوى مرموق ليبلغ حوالي التونسيين المقيمين بالخارج، 

 تخفيف الضغوط المسلطة على المدفوعات الجارية. 

 

  

                                                           
2
 . 1022التطبيقية في شهر أفريل  هادخلت حيز التنفيذ مع نصوص 
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                حواصل المدفوعات الخارجيةتطور أهم :  1-3عدد  رسم بياني

 
 

مليارات دينار  3,4٪ ليتراجع إلى 12,1صافي دخول رؤوس األموال الخارجية، فقد تقلص بـ وبخصوص 

٪( وكذلك دفوقات االستثمارات األجنبية 14,2-) حوبات من أموال االقتراض الخارجيتبعا النخفاض الس

 ٪(. 9,4-)تعهدات( )

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               أهم حواصل ميزان المدفوعات الخارجية : 1-3جدول عدد 

 2112 2112 2112 2113 2112 المسمى

 -7.935 -7.552 -7.369 -6.302 -5.812 المدفوعات الجارية

  -8,8 -8,9 -9,1 -8,4 -8,3 )بـ٪(إجمالي الناتج المحلي /العجز الجاري

 -10.323 -9.867 -11.324 -9.635 -9.535 السلع )بدون تكاليف الشحن(

 688 594 2.448 2.634 3.053 الخدمات

 1.700 1.721 1.507 699 670 التحويالت الجاريةومداخيل العوامل 

 6.412 8.132 8.739 5.002 7.829 العمليات برأس المال والعمليات المالية

 203 441 510 187 701 العمليات برأس المال

 1.371 2.203 1.862 1.850 2.404 االستثمارات األجنبية

 4.838 5.488 6.367 2.965 4.724 االستثمارات األخرى

 380 203 225 205 151 عمليات التعديل )صافي الدفوقات(

 -1.143 783 1.595 -1.095 2.168 عاتمدفوالحاصل العام لميزان ال

 12.935 14.102 13.097 11.603 12.576 الموجودات من العملة األجنبية صافي

 111 128 112 106 119 بحساب أيام التوريد
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 حاصل ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية حاصل ميزان العمليات الجارية

  نسبة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي الحاصل العام لميزان الدفوعات
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االقتصادي ، تشير تقديرات الميزان2112ل سنة وبالنسبة لكام
2
أنه من المنتظر أن يعرف العجز الجاري إلى  

. وبخصوص المبادالت التجارية للسلع (الناتج المحلي٪ من إجمالي 8,7) 1023تخفيفا بالمقارنة مع سنة 

٪ للواردات وهو ما سيؤدي إلى عجز على 4,4٪ للصادرات و4,9والخدمات، فيتوقع أن ترتفع بنسب مماثلة أي 

مليارات دينار. ومن المنتظر أن تسجل المقابيض السياحية، من جانبها،  20مستوى هذا الميزان سيبلغ حوالي 

المقابيض المتأتية من النقل  ونتيجة لذلك، ستعرف( 1023٪ في سنة 2,2-٪ )مقابل 26بأكثر من انتعاشة لترتفع 

 نفس المسار. وفي جانب آخر، يتوقع أن يتدعم فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية ليناهز 

ستحافظ على مستوى  م باالرتفاع المتوقع للمقابيض بعنوان مداخيل الشغل التيسمليار دينار حيث سيت 2,8

س المال والعمليات المالية، فمن المنتظر أن يتدعم أ٪(. وفيما يخص فائض ميزان العمليات بر2ملحوظ )+

مليارات دينار.  20 سوف تتجاوزتراض متوسط وطويل األجل والتي قف السحوبات من أموال االثنتيجة تك

أيام من  220ت من العملة األجنبية ما يزيد عن وتبعا لهذه التطورات، من المتوقع أن يبلغ صافي الموجودا

 .التوريد

 الميزان الجاري  3-1-1

٪ من إجمالي الناتج 8,8 ومليون دينار أ 2.967 قدره اعجز 1023ارية خالل سنة جميزان المدفوعات ال زأفر

وتعزى هذه النتيجة . (1027سنة ٪ من إجمالي الناتج المحلي في 8,9 وأمليون دينار  2.771-مقابل )المحلي 

 ٪ ليبلغ 4,3مليون دينار أو  473باألساس إلى توسع العجز التجاري )بدون احتساب تكاليف الشحن( بـ 

. وبخصوص ميزان الخدمات، فقد أسفر عن فائض ظل في مستوى محدود 1023مليارات دينار في سنة  20,6

مليون  1.448و 1027ينار في سنة دمليون  794مليون دينار مقابل  388جدا وذلك للسنة الثانية تباعا، أي 

. أما بالنسبة لفائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية، فقد تراجع بشكل طفيف 1024دينار في سنة 

 . 1023مليون دينار في سنة  2.200مليون دينار( ليبلغ  12-)

(، أي بمعدل سنوي 1023-1021قد بلغ ذروة خالل الخماسية األخيرة )العجز الجاري  تجدر اإلشارة إلى أنو

٪ خالل 6,2مليارات دينار أو  2,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل قرابة 8,2مليارات دينار أو  2قدره 

زان التجاري )بحساب تكاليف ي. ويعود هذا التطور باألساس إلى التدهور الحاد للم1020-1003الخماسية 

. وفي جانب مواز، تقلص الفائض 1023و 1020والتأمين( الذي تضاعف عجزه وزيادة ما بين سنتي الشحن 

الخدمات بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة جراء تدهور الوضع األمني على الصعيدين التقليدي لميزان 

٪ من 7,7من تغطية سوى ن هذا الفائض بالكاد النشاط السياحي. ولم يمكّ بالوطني واإلقليمي وهو ما أضّر بشدة 

. 1020٪ في سنة 40عن  يزيدمقابل ما  1023العجز التجاري )بحساب تكاليف الشحن والتأمين( في سنة 

مليار دينار  2,7فائض تجاوز عتبة  عن زال يسفرلعوامل والتحويالت الجارية، فما وبخصوص ميزان مداخيل ا

                                                           
2
 . (1022نسخة شهر ماي ) 
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نوان مداخيل االستثمارات األجنبية وبقاء مداخيل الشغل خالل الثالث سنوات األخيرة تبعا النخفاض النفقات بع

 في مستوى ملحوظ. 

 

تطور نسبة تغطية العجز التجاري )بحساب تكاليف الشحن والتأمين( بالمقابيض السياحية وتحويالت التونسيين :  2-3عدد  رسم بياني

                العاملين بالخارج

 
 

 الميزان التجاري  3-1-1-1

من حن والتأمين( ، توسع العجز التجاري )بحساب تكاليف الش1027االنخفاض الهام المسجل في سنة  بعد

مليار دينار في العام السابق. ومن  21مقابل  1023مليار دينار في سنة  21,3٪( ليتجاوز 4,8جديد )+

لواردات( وهو ما ٪ ل7,6٪ للصادرات و+7,3جانبها، ارتفعت المبادالت التجارية تقريبا بنفس النسق )+

 ٪. 39,8نقطة مائوية لتبلغ  0,1التغطية بـ  نسبةل أدى إلى تحسن طفيف

 

               (2112-2112تطور المبادالت التجارية ):  3-3عدد  رسم بياني
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 (بحساب تكاليف الشحن والتأمين)الحاصل التجاري 

 مقابيض السياحة ومداخيل الشغل

 (بـ٪( )بحساب تكاليف الشحن والتأمين)نسبة مقابيض السياحة ومداخيل الشغل من العجز التجاري 
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 (بحساب تكاليف الشحن والتأمين)الحاصل التجاري  الواردات الصادرات
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 ما عدا إشارة مغايرة()بماليين الدنانير             أهم مؤشرات التجارة الخارجية                           :  2-3عدد  جدول

 2112 2112 2112 2113 2112 المسمى

 29.145,6 27.607,2 28.406,7 27.701,2 26.547,7 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 5,6 2,8- 2,5 4,3 5,8 تغيرات بـ ٪ال     

 41.766,1 39.654,8 42.042,6 39.509,4 38.178,0 تكلفة وتأمينا وشحنا( الواردات )

 5,3 5,7- 6,4 3,5 13,3 تغيرات بـ ٪ال     

 12.620,5 12.047,6 13.635,9 11.808,2 11.630,3 (بحساب الشحن والتأمينالعجز التجاري )

 13,8 14,1 16,9 15,7 16,5 بـ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 69,8 69,6 67,6 70,1 69,5 * نسبة التغطية )بـ٪(

 77,7 78,7 87,2 89,4 92,0 * نسبة االنفتاح )بـ٪(

 31,9 32,3 35,2 36,9 37,7 * نسبة جهود التصدير )بـ٪(

 45,8 46,4 52,0 52,6 54,3 * نسبة التبعية )بـ٪(

 40,2 40,7 44,5 45,4 46,6 * نسبة النفاذ )بـ٪(

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                

 

بالتدهور الحاد للميزان الغذائي الذي ارتفع عجزه  1023في سنة  الميزان التجارياتسم  وفي جانب آخر،

مليون دينار وذلك نتيجة االنخفاض الملحوظ لصادرات  2.097مليون دينار إلى  92بين سنة وأخرى من 

زيت الزيتون. وعلى صعيد آخر، مكن تواصل هبوط اسعار المحروقات في األسواق الدولية
2
إلى حد كبير  

 مليار دينار.  1,2مليون دينار ليتراجع إلى مستوى  388٪ أو 10,6ـ من تخفيف عجز ميزان الطاقة ب

 

 ميزان الطاقةو تطور حواصل الميزان الغذائي:  2-3رسم بياني عدد 

 الميزان الغذائيحاصل   ميزان الطاقة حاصل 

  

 

 

                                                           
2
دوالر في  98,9و 1027دوالر في سنة  71,4دوالر أمريكي مقابل  44مستوى  1023بلغ معدل سعر برميل برنت في سنة  

 . 1024سنة 
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لقطاعات الصناعات المعملية  انتعاشة، فإنه يظهر 1023في سنة  للصادراتوفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي 

( مقابل تراجع ملحوظ لمبيعات قطاع الفالحة والصناعات الغذائية. 1027٪ في سنة 2,1-٪ مقابل 21,2)+

 ٪(. 0,3-أما بالنسبة لصادرات الصناعات االستخراجية، فقد سجلت شبه استقرار )

كية والكهربائية التي شمل الصناعات المعملية، فقد عرفت صادرات الصناعات الميكاني وبخصوص قطاع

٪ 27,2لتتطور بنسبة  1023٪(، أداء جيدا في سنة 21,1اآلالت واألجهزة الكهربائية )+ هاالجزء األهم من

ه جميع يتوجيتم . كما سجل قطاع النسيج والمالبس والجلود، الذي 1027٪ في سنة 2,2مقابل انخفاض بـ 

٪ في سنة 2,2-٪ مقابل 8,6٪(، نموا ملحوظا )+91,8صادراته تقريبا نحو بلدان االتحاد األوروبي )

( وهو ما يعكس بوادر انتعاشة النشاط في هذا القطاع الذي عرف صعوبات هيكلية خالل السنوات 1027

٪ في 21,6٪ مقابل +3األخيرة. وفي المقابل، شهد قطاع الصناعات المعملية األخرى تباطؤا لصادراته )+

 ٪ على التوالي(. 27,2-٪ و27,1-ت نحو الجزائر وليبيا )( نتيجة تراجع المبيعا1027سنة 

مليون  2.464لتبلغ  1027٪ بالمقارنة مع سنة 19,2وارتفعت مبيعات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بـ 

لوال تراجع صادرات هذا  ، أن يكون أكثر تدعماالذي بدأ منذ مستهل السنة ،دينار. وكان ينبغي لهذا النمو

( وذلك تبعا للتوترات 1027٪ قياسا بالثالثي الرابع من سنة 68,8-القطاع خالل الربع األخير من السنة )

االجتماعية التي أدت إلى اضطرابات على مستوى نسق إنتاج هذا القطاع. وحسب المنتوجات، سجلت 

 ٪ على التوالي.77,4٪ و26,8بـ  مبيعات ثاني فسفاط األمونيا والحامض الفسفوري ارتفاعا

٪( حيث شمل االنخفاض مبيعات المواد 22,6-)أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فقد واصلت الصادرات التراجع 

ة منه ٪( الذي عرف رغم ذلك ارتفاعا للكميات المصدر1,7-ة أقل، النفط الخام )ج٪( وبدر41-المكررة )

قد  1023الصدد إلى أن حصيلة الطاقة للبالد التونسية في سنة  افي هذ ٪(. وتجدر اإلشارة23,2)+

(1027٪ بالمقارنة مع سنة 3-تضررت بشدة من تواصل تقلص اإلنتاج الوطني من النفط الخام )
2
ومن  

 ضعف االستثمارات ومن انخفاض معدالت أسعار المحروقات في األسواق الدولية. 

٪( تبعا للتقلص الشديد 16,2-والصناعات الغذائية انخفاضا )وفي جانب آخر، شهدت مبيعات قطاع الفالحة 

مليار  2,9ا يناهز يمليون دينار مقابل مستوى قياس 821٪( لتتراجع إلى 76,9-لصادرات زيت الزيتون )

 سجلت ارتفاعا ن منتوجات أخرى على غرار التمور ومنتجات الصيد البحري قدأ. بيد 1027في سنة 

 ٪ على التوالي. 2,6٪ و9,6بيعاتها، اي مل

 وعلى مستوى الواردات، عرفت جميع مجموعات المواد ارتفاعا باستثناء منتجات الطاقة. 

٪ 6,4-٪ مقابل 9,9وسجلت على وجه الخصوص، مشتريات المواد األولية ونصف المصنعة انتعاشة )+

ها بشكل ملحوظ. ( نتيجة ارتفاع التزود من قبل الصناعات المعملية التي ازدادت صادرات1027في سنة 

                                                           
2
 وفقا للمعطيات المتوفرة لدى مرصد الطاقة.  
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٪ قبل سنة( نتيجة ازدياد مقتنيات اآلالت الميكانيكية 4,1-٪ )مقابل 9,3وارتفعت مواد التجهيز بدورها بـ 

٪(. وتجدر اإلشارة إلى أنه في صورة عدم احتساب عملية اقتناء طائرتين في سنة 22,9والكهربائية )+

مواد التجهيز قد ارتفعت على هذا األساس مليون دينار، تكون واردات  376بقيمة جملية قدرها  1027

 ٪. 28,2بنسبة 

( 1027٪ في سنة 2٪ مقابل +20,7وفيما يتعلق بالمواد االستهالكية، فقد سجلت وارداتها تسارعا )+

٪( والسيارات الخاصة 22,3مليار دينار، تبعا الزدياد مشتريات المالبس واألقمشة )+ 22لتتجاوز عتبة الـ 

 ٪(. 16,7جهزة الكهربائية والميكانيكية المعدة لالستهال  )+٪( فضال عن األ4,3)+

( تبعا 1027٪ في سنة 9٪ مقابل +1,7وبخصوص مشتريات المواد الغذائية، فقد شهدت تباطؤا )+

٪ نتيجة تراجع األسعار عند التوريد 22,2باألساس النخفاض قيمة واردات مواد الحبوب )قمح وشعير( بـ 

٪(. بيد أن مجموعة متنوعة من المنتوجات قد سجلت ارتفاعا على مستوى 23,8-بالدينار التونسي )

 ٪(. 6,3)+ النباتية٪( وكذلك الزيوت 4,1٪( والذرة )+8التزود، السيما السكر )+

٪( تبعا لتراجع أسعار 29,1-واردات مواد الطاقة االنخفاض للسنة الثانية تباعا ) واصلتوفي المقابل، 

٪ بالمقارنة مع العام السابق(3-الدولية وتقلص الطلب من المواد النفطية )سواق النفط الخام في األ
2
وقد . 

قد  الغاز الطبيعي ٪(. بيد أن مشتريات2,9-٪( والنفط الخام )60,3-شمل هذا التطور المواد المكررة )

٪2٪ تبعا الزدياد طلب القطاع الكهربائي من هذا المنتوج بنسبة 0,8شهدت ارتفاعا طفيفا قدره 
2
 . 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                     تطور المبادالت التجارية حسب النظام:  3-3عدد  جدول

 2112 2112 2112 2113 2112 المسمى

 التغيرات بـ ٪

2211 

2112 

2211 

2112 

 5,6 -2,8 29.145,6 27.607,2 28.406,7 27.701,2 26.547,7 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 -12,4 -8,5 7.689,1 8.773,1 9.586,8 10.311,6 10.200,3 النظام العام

 13,9 0,1 21.456,5 18.834,1 18.819,9 17.389,6 16.347,4 النظام الموجه كليا للتصدير

 5,3 -5,7 41.766,1 39.654,8 42.042,6 39.509,4 38.178,0 الواردات )بحساب الشحن والتأمين(

 1,8 -7,3 28.344,8 27.839,4 30.029,0 28.174,9 27.433,6 النظام العام

 13,6 -1,6 13.421,3 11.815,4 12.013,6 11.334,5 10.744,4 النظام الموجه كليا للتصدير

 الحاصل التجاري

)بحساب الشحن والتأمين(
*

 
11.630,3- 11.808,2- 13.635,9- 12.047,6- 12.620,5- 1.588,3 572,9- 

النظام العام
*

 17.233,3- 17.863,3- 20.442,2- 19.066,3- 20.655,7- 1.375,9 1.589,4- 

النظام الموجه كليا للتصدير
 *

 5.603,0 6.055,1 6.806,3 7.018,7 8.035,2 212,4 1.016,5 

 : المعهد الوطني لإلحصاءالمصدر                                    التغيرات بماليين الدنانير. *

 

  النظام العامللعجز التجاري في إطار توسعا ويظهر تحليل المبادالت التجارية حسب األنظمة 

لصادرات في إطار هذا ل بعا لالنخفاض الحادت ،مليون دينار 10.373٪ ليبلغ 8,6دينار أو  ونملي 2.789بـ 

                                                           
2
 وفقا للمعطيات المتوفرة لدى مرصد الطاقة.  
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٪(. وشمل انخفاض الصادرات 2,8والذي تزامن مع ارتفاع طفيف للواردات )+ ٪(21,4-)نظام ال

وعلى مستوى  ٪(.22,6-٪( وكذلك قطاع الطاقة )19,9-) الفالحة والصناعات الغذائيةبالخصوص قطاع 

٪ على 26,3٪ و26,9النظام الموجه كليا للتصدير، ارتفعت الصادرات والواردات بنسق متشابه، أي 

مليارات دينار. ونتج هذا  8بما يزيد عن مليار دينار ليتجاوز ئض التجاري الذلك، تدعم الف التوالي. ونتيجة

 ٪. 26,8التطور عن األداء الجيد لقطاعات الصناعات المعملية التي ارتفعت مبيعاتها في إطار هذا النظام بـ 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                            2112تطور المبادالت التجارية خالل سنة :  4-3عدد  جدول

 

 القطاع

 التجارية المبادالت

 

 فالحة

وصناعات 

 غذائية

وزيوت  طاقة

 تشحيم

 مناجم

وفسفاط 

 ومشتقاته

 نسيج

ومالبس 

 وجلود

صناعات 

ميكانيكية 

 وكهربائية

 صناعات

 أخرى

 مختلفة

 المجموع

 29.145,6 3.232,8 13.251,0 6.502,1 1.434,0 1.643,0 3.082,7 الصادرات باألسعار الجارية

 5,6 6,0 15,7 8,3 29,1 -17,3 -23,1 1٪بـ  التغيرات   

 0,3 -5,5 8,1 -0,4 50,3 -16,8 -21,7 2٪بـ  التغيرات   

 41.766,1 8.037,1 18.791,4 5.157,8 678,0 4.346,8 4.755,0 الواردات باألسعار الجارية

 5,3 9,5 10,2 11,4 -0,2 -19,2 3,9 1٪بـ  التغيرات   

 2,4 8,5 3,3 3,1 8,1 -14,5 6,3 2٪بـ  التغيرات   

 -12.620,5 -4.804,3 -5.540,4 1.344,3 756,0 -2.703,8 -1.672,3 الحاصل التجاري باألسعار الجارية

 المعهد الوطني لإلحصاء : المصدر          التغيرات باألسعار الجارية  2

 . 1020المحتسبة وفقا لمؤشرات األسعار للسنة األساس  القارةالتغيرات باألسعار  1

 

 

 بالنسبة للصادرات  زيادة طفيفة 1023وبحساب األسعار القارة، سجلت المبادالت التجارية خالل سنة 

ير بنسق أكثر دصاألسعار عند الت ارتفاعن ، مكّ جانب آخرومن  .٪ للواردات1,4رتفاعا بـ ٪( وا0,6+)

 سعار المبادالت أ٪ على التوالي( من تحسين نسبة 1,9٪ و+7,6التوريد )+ عندتسارعا من األسعار 

طور، على وجه الخصوص، قطاع الصناعات المعملية وقد شمل هذا الت. 1027٪ بالمقارنة مع سنة 1,6بـ 

رت نسبة أسعار المبادالت لقطاع المناجم ٪(، فيما تدهو7,1٪( وقطاع الطاقة )+22,1األخرى )+

 ٪. 3,9والفسفاط ومشتقاته بـ 
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                          تطور مؤشري أسعار الصادرات والواردات حسب القطاع          :  2-3عدد  جدول

 القطاع

 

 

 مؤشر األسعار

فالحة 

 صناعاتو

 غذائية

طاقة وزيوت 

 تشحيم

 مناجم

وفسفاط 

 ومشتقاته

نسيج 

ومالبس 

 وجلود

صناعات 

ميكانيكية 

 وكهربائية

صناعات 

أخرى 

 مختلفة

 المجموع

        *مؤشر األسعار عند التصدير

1027 150,1 110,8 140,4 117,5 131,4 121,1 127,9 

1023 147,4 110,2 120,6 127,9 140,7 136,0 134,6 

 5,3 12,2 7,0 8,8 -14,1 -0,5 -1,8 (23/27التطور بـ٪ )

               *مؤشر األسعار عند التوريد

1027 126,7 127,8 135,3 121,0 118,0 120,1 121,2 

1023 123,8 120,8 124,9 130,6 125,9 121,2 124,7 

 2,9 0,9 6,7 8,0 -7,7 -5,5 -2,3 (23/27التطور بـ٪ )

               *نسب أسعار المبادالت

1027 118,5 86,7 103,8 97,2 111,4 100,9 105,5 

1023 119,1 91,2 96,6 97,9 111,7 112,2 107,9 

 2,3 11,2 0,3 0,7 -6,9 5,2 0,5 (23/27التطور بـ٪ )

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                     . 1020* تحتسب مؤشرات األسعار وفقا للسنة األساس 
 

 

السالب لعاملي الحجم تأثير لل 1023المبادالت التجارية في سنة  قيمة يد آخر، تعرض تطورعوعلى ص

 والصرف والذي خف رغم ذلك بفعل تأثير السعر الموجب. 

. وبالفعل، ن دينارييمال 807، فقد تم تقييمه بالحساب النقدي في مستوى بالتأثير الصافي للحجموفيما يتعلق 

مليون دينار تبعا لالزدياد الملحوظ للكميات المصدرة  82م اقتصر على جعرفت الصادرات ارتفاعا في الح

مليون دينار( ولقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته  918لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية )+

حجم سالبا بالنسبة لمبيعات قطاعي الفالحة والصناعات المليون دينار(. وفي المقابل، كان تأثير  779)+

مليون دينار(. أما بالنسبة للواردات، فقد تضخمت تبعا لتأثير  667-مليون دينار( والطاقة ) 822-ئية )الغذا

مليون  2.613مليون دينار، نتيجة ارتفاع مشتريات المواد المتعلقة بالصناعات المعملية )+ 891الحجم بـ 

 دينار(. 

مقابل أهم العمالت األجنبية المتمثلة في الناجم عن انخفاض الدينار التونسي تأثير الصرف، وبخصوص 

الدوالر األمريكي واألورو
2

دينار وذلك مليون  1.662، فقد كان له تأثير موجب على الصادرات قدره 

مليون دينار( وقطاع النسيج  2.082بالخصوص بدفع من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية )+

مليون  6.477بيد أن هذا التأثير قد ضخم من قيمة الواردات بـ  .مليون دينار( 766والمالبس والجلود )+

                                                           
2
 ٪ على التوالي بحساب التغيرات السنوية لمعدالت النسب ما بين البنو . 8,6-٪ و8,3- 
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٪ تتعلق بقطاع الصناعات المعملية. ونتيجة لذلك، تم تقييم تأثير الصرف 27دينار، منها ما يزيد عن 

 مليون دينار.  2.228الصافي بـ 

 1023رجية في سنة الصافي، فقد كان له وقع إيجابي على تطور التجارة الخا لتأثير السعرأما بالنسبة 

مليون دينار تبعا النخفاض  1.163مليون دينار. وبالفعل، تقلصت قيمة الواردات بـ  2.670بقيمة قدرها 

لسعر قد اثير أمليون دينار(. بيد أن ت 318-وكذلك مواد الطاقة ) (مليون دينار 729-أسعار المواد الفالحية )

 مليون دينار.  883قلص من قيمة الصادرات بـ 

 ميزان الخدمات  3-1-1-2

. 1027سنة مليون دينار في  794مليون دينار مقابل  388ليبلغ  طفيففائض ميزان الخدمات بشكل  تحسن

مليون دينار تبعا بالخصوص لتحسن  267٪( ليبلغ 16,8-) ميزان النقلالنمو إلى تخفيف عجز  يعود هذاو

قد سجل فائضه بدوره فالمقابيض بعنوان نقل الغاز عبر األنابيب. وبخصوص ميزان الخدمات األخرى، 

٪(. وفي المقابل، أسفر ميزان 16,8-) 1027٪( بعد االنخفاض الحاد الذي عرفه في سنة 64,3انتعاشة )+

نتيجة انخفاض المقابيض وازدياد النفقات بعنوان  ٪11بـ ن سنة وأخرى األسفار عن فائض تراجع بي

 السياحة. 

 مليون دينار ليتراجع إلى مستوى  198عن فائض عرف انخفاضا بـ  ميزان األسفاربالفعل، أسفر و

٪( 22,9. وتعزى هذه النتيجة إلى األثر المتزامن لنمو النفقات )+1023مليون دينار في سنة  2.042

 ٪( المتركبة في جزئها األهم من الدفوقات التي درها النشاط السياحي.1-المقابيض ) وتراجع

والتي  1027قطاع السياحة بشكل كامل بعد الهجمات اإلرهابية المرتكبة في سنة وفي الواقع، لم يتعافى 

استهدفت باألساس مواقع سياحية )باردو وسوسة(. وقد أثرت هذه الوضعية بوضوح على المقابيض 

مليون دينار، حيث سجلت على هذا األساس أدنى  1.626٪ لتتراجع إلى 2,2السياحية التي انخفضت بـ 

. وفي جانب آخر ولوال تأثير الصرف الناجم عن انخفاض الدينار مقابل األورو 1007مستوى لها منذ سنة 

 ٪. 9,6والدوالر، لكانت هذه المقابيض قد انخفضت بـ 

ماليين شخص في موفى سنة  4,7٪ لتبلغ 2,2ومن ناحية أخرى، سجلت وفود غير المقيمين ارتفاعا بـ 

٪ تأتوا من بلدان مغاربية وخاصة من الجزائريين والليبيين. وفي جانب مواز، سجلت 33، منهم 1023

 هم ما يزيد عن ٪ نتيجة التدعم الملحوظ للسياح الروس الذين بلغ عدد8,7وفود األوروبيين ازديادا بـ 

 . 1027ألف فقط في سنة  71مقابل  1023ألف سائح في سنة  300

. وعرفت السوق 1023مليون في سنة  21,8٪ لتبلغ 24,4وازدادت بيتات غير المقيمين، من جانبها، بـ 

المحقق على مستوى السوق األوروبية، على وجه الخصوص، انتعاشة ملحوظة تبعا لألداء االستثنائي 

ماليين. وقد مكن هذا التطور من  7,2تضاعفت البيتات المتعلقة بها عشر مرات لتبلغ  يالت الروسية
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ق التقليديةا٪، أي تلك التي تهم األسو70تعويض تراجع بيتات األوروبيين اآلخرين بقرابة 
2
للبالد التونسية  

 المتسمة بقدرة إنفاقية هامة.و

يوما في حين أنها كانت في  1,8لتبلغ  1027ار قياسا بسنة شبه استقر تأما بالنسبة لمدة اإلقامة، فقد عرف

 . 1020أيام في سنة  4,2مستوى 

 

               مؤشرات السياحيةالأهم تطور :  2-3عدد  رسم بياني

 
 

ي يشوبه مناخ عدم االستقرار األمني في البالد. ذوقد تضرر القطاع السياحي بشكل ملحوظ من المشهد ال

 ةبالموانئ التونسي 1023منظمو الرحالت البحرية في منع توقف رحالتهم خالل سنة وبالفعل، استمر 

 وأبقت بعض البلدان الغربية على إعالنها بفرض قيود على السفر نحو تونس. 

وفي هذا السياق، تم تفعيل إجراءات لتدعيم القطاع السياحي ومجابهة الصعوبات الظرفية، والتي تنص 

على اعتماد الميزانية المخصصة للترويج السياحي في السوق الجزائرية و بالخصوص على الترفيع في

استراتيجية الستعادة السوق األوروبية. كما تم وضع خطة لتنويع الحرفاء من خالل تكثيف الزيارات 

خليج العربي. ومن ناحية أخرى، شملت السواق الجديدة على غرار روسيا وبولونيا ودول الرسمية نحو األ

الترويجية تسويق المنتج السياحي التونسي بالتعاون مع األطراف الشريكة ومنظمي الرحالت الحملة 

المعارض والصالونات الدولية والعروض  فيالسياحية وشركات التوزيع وذلك من خالل المشاركة 

 الندوات. وعلى صعيد آخر، تم الشروع في استراتيجية لتنويع المنتوج السياحي وذلك في إطار تطويرو

لهذا البرنامج.  1023مليون دينار في سنة  22القدرة التنافسية لقطاع السياحة. وقد تم تخصيص مبلغ قدره 

 وفي جانب مواز، تم تعزيز المنظومة األمنية على مستوى المواقع السياحية بهدف مزيد طمأنة السياح. 

                                                           
2
 يتعلق األمر بالبلدان األربعة التالية : فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.  
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٪( وذلك للسنة الثانية تباعا 6,7-)لمقابيض بعنوان العالج الطبي، فقد عرفت انخفاضا طفيفا أما بالنسبة ل

 تلكمليون دينار. وتعود هذه الوضعية باألساس إلى انخفاض وفود الليبيين و 221لتتراجع إلى مستوى 

المتأتية من األسواق األوروبية التقليدية، حيث أنهم يمثلون األطراف الرئيسية المنتفعة بهذا النوع من 

الظرفي، تظل السياحة الطبية مجاال واعدا حيث تتوفر لتونس في  الخدمات. بيد أنه على الرغم من الوضع

هذا الميدان مؤهالت عالية على غرار جودة الخدمات المسداة وتالؤم البنية األساسية الفندقية مع العروض 

 الطبية. 

ساس وذلك باأل ن دينارييمال 2.308٪ لتبلغ 22,9وفيما يخص النفقات المتعلقة باألسفار، فقد ارتفعت بـ 

لنفقات المتعلقة وبالنسبة لمليون دينار.  941٪( والتي بلغت 11,7نتيجة ازدياد النفقات بعنوان السياحة )+

 ٪20,1ارتفاعا بـ  ، فقد سجلتاألسفار المنجزة في إطار مهنيعنوان ب عوانأبالدراسة والتربصات وتلك 

 مليون دينار.  292مليون دينار و 131٪ على التوالي لتبلغ 28,6و

 مليون دينار مقابل  267ليتراجع إلى  1023سنة  فيعجزه  تقلصفقد ، بميزان النقلوفيما يتعلق 

بالتزامن مع ارتفاع للنفقات ٪( 22,9+المقابيض )نمو . ويعود هذا التطور إلى مليون دينار قبل سنة 934

 . ٪(6بنسق أقل حدة )+

حيث اتسمت  1023في سنة  مليون دينار 1.062 ٪ لتبلغ22,9ارتفعت بـ ومن ناحية المقابيض، فقد 

ز التي تتقاضاها الدولة التونسية بعنوان مرور أنبوبي الغاز اباالنتعاشة الملحوظة للمقابيض بعنوان أتاوة الغ

مليون  641٪( لتبلغ 89العابرين للقارات والرابطين بين الجزائر وإيطاليا، حيث ازدادت بشكل ملحوظ )+

 . 1026قب المنحى التنازلي المسجل منذ سنة وذلك ع 1023دينار في سنة 

 

     أتاوة الغازتطور :  2-3عدد  جدول

 السنة
المجموع بماليين  عينا نقدا

 بــ ٪ من المجموع بماليين الدنانير بــ ٪ من المجموع بماليين الدنانير الدنانير

2111 182 28,3 460 71,7 642 

2112 164 21,9 586 78,1 750 

2113 87 18,2 391 81,8 478 

2112 28 11,9 208 88,1 236 

2112 36 19,9 145 80,1 181 

2112 150 43,9 192 56,1 342 

 المصادر : البنك المركزي التونسي والشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر للبالد التونسية

 

 

تدعمت بدورها فقد ، النقل مقابيض قرابة نصف مجموع السفر التي تمثلبعنوان تذاكر  للمقابيضوبالنسبة 

 سنة لتبلغ ال٪( تبعا الزدياد وفود غير المقيمين وخاصة خالل النصف الثاني من 4,3)+
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٪ لتبلغ 9,6ن بـ ح. وفي جانب مواز، ارتفعت المقابيض بعنوان الش1023مليون دينار في سنة  2.002

 . 1023مليون دينار في سنة  186

 

  لمداخيل بعنوان النقلا:  2-3رسم بياني عدد 

 

2112 2112 

 
 

 

. 1023في سنة  مليون دينار 1.221٪ لتبلغ 6ـ ب سجلت ارتفاعاوبخصوص النفقات بعنوان النقل، فقد 

واردات بتطور  النفقات بعنوان الشحن، المرتبطة بشكل وثيق ارتفاعباألساس إلى  زديادويعود هذا اال

وهو ما يمثل الجزء األهم من النفقات  1023في سنة  مليون دينار 1.032٪ لتبلغ 7,6وذلك بنسبة السلع، 

 ٪ لتبلغ 24,2وفي جانب مواز، عرفت الدفوعات بعنوان تذاكر السفر ارتفاعا بـ  .المتعلقة بالنقل

  . 1023مليون دينار في سنة  278

مليون دينار. ويعود هذا  370٪ ليبلغ 64,3فائضه بـ  حسن، فقد تبميزان الخدمات األخرىوفيما يتعلق 

 ٪ على التوالي(. 6,2٪ و+22بنسق أكثر تدعما من النفقات )+ المقابيضارتفاع التطور إلى 

 ٪( لتبلغ 8,8+) رتفاعاشغال الكبرى والخدمات الفنية افبالنسبة للمقابيض، عرفت تلك المتعلقة باأل

المحصلة بعنوان خدمات االتصال والمصاريف  الدفوقات تحسنتكما  .1023مليون دينار في سنة  370

 مليون دينار  788لتبلغ  1023التجارية والتجارة الدولية وتلك المتعلقة بالخدمات المالية في سنة 

 مليون دينار  672مليون دينار و 717مليون دينار على التوالي )مقابل  267مليون دينار و 632و

 مليون دينار في العام السابق(.  212و

مليون دينار في سنة  260٪ لتبلغ 17,6، فقد ارتفعت بـ لدفوقات المحصلة بعنوان منح وأقساط التأمينا ماأ

 نينسلا كما تدعمت الدفوقات المتعلقة بالخدمات المعلوماتية والمعلومات بشكل ملحوظ على مر. 1023

سات المعتمدة منذ ما يزيد عن ويمثل هذا المسار التصاعدي تتويجا للسيا .مليون دينار 228األخيرة لتبلغ 

" التي تعمل من أجل أن 1028عقد من الزمن والمندرجة في إطار االستراتيجية الوطنية "تونس الرقمية 

 شحن السلع

14 ٪ 

تذاكر 

 نيالمسافر

49٪ 

عمليات نقل 

 أخرى

 37 ٪ 

 شحن السلع

٪15 

تذاكر 

 نيالمسافر

٪55 

عمليات نقل 

 أخرى

٪30 
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تصبح تونس منصة تكنولوجية إقليمية. وفي المقابل، سجلت الدفوعات بعنوان مصاريف المكاتب اإلدارية 

 مليون دينار.  92دينار إلى ماليين  202انخفاضا لتتراجع بين سنة وأخرى من 

مليون دينار في  2.323٪( لتبلغ 6,2عرفت ارتفاعا )+بخصوص النفقات بعنوان الخدمات األخرى، فقد و

المرصودة بعنوان الخدمات المالية وتلك المتعلقة بمنح  على وجه الخصوص النفقات . وواصلت1023سنة 

 على التوالي مقابل  دينار مليون 428ينار ومليون د 264وأقساط التأمين مسارها التصاعدي لتبلغ 

األشغال الكبرى والخدمات الفنية . وارتفعت النفقات بعنوان ماليين دينار قبل سنة 408دينار ومليون  212

المتعلقة بالمصاريف التجارية والتجارة الدولية وتلك مليون دينار. وفيما يخص النفقات  774لتبلغ ٪ 2,4بـ 

 مليون دينار  291٪ على التوالي لتبلغ 8,1٪ و4,4، فقد سجلت ارتفاعا بـ لبعنوان خدمات االتصا

 . 1023مليون دينار في سنة  227و

 ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية  3-1-1-3

مليون دينار في سنة  2.200 ليبلغ انخفاضا طفيفا عرف فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية

خالل الثالث سنوات األخيرة من تخفيف الضغوط المسلطة على  هذا المستوى المرموق ، حيث مكن1023

ميزان السلع والخدمات. ويعود هذا التطور إلى انخفاض النفقات في شكل مداخيل االستثمارات األجنبية 

 ي اقترن ببقاء المقابيض في مستوى مستدام. ذال

 
 

               تطور أهم بنود ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية  :  2-3عدد  رسم بياني

 
 

 

في  ة٪( بالمقارنة مع مستوياتها المسجل2,1على وجه الخصوص ازديادا طفيفا )+ مداخيل الشغل وعرفت

تبعا الرتفاع التحويالت النقدية، فيما شهدت  1023مليون دينار في سنة  6.921العام السابق لتبلغ 

التحويالت العينية انخفاضا هاما للسنة الثانية تباعا. وفي جانب آخر، تدعمت الجالية التونسية بالخارج 
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٪ من المقيمين في 87يزيد عن ، منهم ما 1023مليون شخص في موفى سنة  2,4بشكل متزايد لتبلغ قرابة 

 أوروبا. 

مليون دينار في  6.022بلغ سنة( لتقبل ٪ 2,2-٪ )مقابل 7,4بـ  ارتفعت، فقد الدفوقات النقديةوبخصوص 

مقابل  حيث تضخم هذا المستوى بفعل تأثير الصرف الناجم عن انخفاض الدينار التونسي، 1023سنة 

٪ في سنة 6,4بـ تأثير الصرف، فإن مداخيل الشغل تكون قد انخفضت  وبدون اعتبار األورو والدوالر.

1023 . 

٪ 11,9ي أ ،ن ديناروملي 897٪ لتتراجع إلى 20,8بـ  اضاانخف عرفت فقد، لإلسهامات العينيةأما بالنسبة 

منذ  بيد أن هذا المستوى يظل عاليا جراء الترفيع. 1027في سنة ٪ 13التحويالت بهذا العنوان مقابل من 

في السن القصوى للسيارات الموردة في إطار نظام التوريد الوقتي من طرف التونسيين  1021سنة 

 سنوات.  7إلى  6 وذلك من المقيمين بالخارج

 

 : مداخيل الشغل حسب صيغة التحويل         2-3جدول عدد 

 السنوات

 تحويالت عينية تحويالت نقدية المجموع

 بماليين الدنانير التغيرات بــ ٪ بماليين الدنانير
بــ٪ من 

 المجموع
 بماليين الدنانير

بــ٪ من 

 المجموع

2012 3.539 25,4 2.634 74,4 905 25,6 

2013 3.721 5,2 2.719 73,1 1.002 26,9 

2014 3.984 7,1 2.896 72,7 1.088 27,3 

2015 3.867 2,9-  2.863 74,0 1.004 26,0 

2112 3.912 1,2 3.017 77,1 895 22,9 

 

 

ن دينار ييمال 703٪( لتبلغ 29,9-انخفاضا ) فقد عرفت، التحويالت الجارية من جانب المقابيض بعنوانو

 صبة بتونس.تطية األجنبية المننفالتبعا لتقلص مبلغ األداء المدفوع من قبل الشركات  1023في سنة 

مليون دينار في سنة  1.917بلغ ٪ لت1,6انخفاضا بـ  مداخيل رأس المال، سجلت بالنفقات ا يتعلقمفيو

  المباشرة باألساس إلى انخفاض النفقات بعنوان مداخيل االستثمار األجنبية ويعزى هذا التطور. 1023

مداخيل  بعنوان تحويالتالمليون دينار، حيث اتسمت أساسا بتقلص  2.220٪( لتتراجع إلى 8,2-)

وذلك ٪( 67,3-) قبل الشركات العاملة في قطاع الطاقةالمنجزة من  المباشرة األجنبيةاالستثمارات 

مع هبوط نشاطها. أما تحويالت مداخيل االستثمارات المنجزة في القطاعات األخرى وخاصة بالتوازي 

مليون دينار في سنة  882مليون دينار مقابل  2.034إلى مستوى الصناعة واالتصاالت، فقد ارتفعت 

1027 . 

 ٪ لتبلغ 9,7ارتفاعا بـ  الدين متوسط وطويل األجل فوائد ات المرصودة لتسديدالنفقوفي المقابل، سجلت 

النفقات المنجزة  وبلغت .٪ من النفقات الجملية بعنوان مداخيل رأس المال67,9ي أمليون دينار،  2.072
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 ،٪ من مجموع الدفوعات بهذا العنوان20مثلت  حيث ،مليون دينار 263من قبل اإلدارة والسلطة النقدية 

مليون دينار تسديدات المؤسسات. وحسب نوع التعاون، تم إنجاز الجزء  627وشمل المبلغ المتبقي أي 

 األهم في إطار التعاون متعدد األطراف.

 رأس المال والعمليات المالية بميزان العمليات  3-1-2

مليارات دينار، حيث سجل على  3,4ما يزيد عن  فائض ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية بلغ

. وقد اتسمت هذه النتيجة أساسا بانخفاض صافي 1027٪ بالمقارنة مع سنة 12,1هذا األساس تراجعا بـ 

لصافية دخول رؤوس األموال في شكل قروض خارجية متوسطة وطويلة األجل وكذلك الدفوقات ا

 ٪ على التوالي. 62,8٪ و77,6لالستثمارات األجنبية بـ 

 

 )بماليين الدنانير(                                            تطور أهم حواصل ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية:  8-3عدد  جدول

 2112 2112 2112 2113 2112 المسمى

 203 441 510 187 701  عمليات برأس المال

)استثمارات أجنبية مباشرة +  استثمارات أجنبية

 استثمارات في محافظ السندات(
2.404 1.850 1.862 2.203 1.371 

 4.838 5.488 6.367 2.965 4.724 2استثمارات أخرى

 6.412 8.132 8.739 5.002 7.829 حاصل العمليات برأس المال والعمليات المالية

 وباإليداعات طويلة األجل لددى البندك المركدزي التونسدي  المقصود بذلك العمليات المالية المتعلقة بأموال القروض واالقتراضات متوسطة وطويلة األجل 2

 وبالموجودات والتعهدات قصيرة األجل وكذلك بمخصصات حقوق السحب الخاصة.
 

 

 

 

       الصافية لرؤوس األموال الخارجية حسب صنف التمويل تطور الدفوقات:  8-3عدد  رسم بياني
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بشكل ملحوظ تبعا للمستوى المحدود  ، فقد تقلص فائضها يتعلق بميزان العمليات برأس المالمففي

مليون دينار، تمت تعبئته في  119قدية والتي لم تشمل سوى مبلغا قدره ات نللمساعدات المالية في شكل هب

 االتحاد األوروبي.  ةلدى مفوضيمجمله تقريبا 

مليون دينار مقابل  2.622انخفاضا حادا ليبلغ  ميزان االستثمارات األجنبيةومن جانبه، عرف فائض 

ماليين دينار قبل سنة وذلك نتيجة االزدياد الملحوظ لخروج الدفوقات في شكل استثمارات مباشرة  1.106

 .ا العنوانوالذي تزامن مع تراجع دخول الدفوقات بنفس هذ

  

 

 )بماليين الدنانير(                                 : المقابيض بعنوان االستثمارات األجنبية )التعهدات(  9-3جدول عدد 

 *2112 2112 2112 2013 2012 القطاع

  960 970 892 1.077 886 الطاقة

 795 566 454 507 532 الصناعات المعملية

 107 86 52 19 77 السياحة والعقارات

 109 98 83 88 758 االتصاالت

 5 156 226 99 243 القطاع المالي

 81 91 99 24 8 قطاعات أخرى

 2.057  1.967 1.806 1.814 2.504 االستثمارات األجنبية المباشرة  

 88 401 161 179 83 االستثمارات في محافظ السندات  

 2.145  2.368 1.967 1.993 2.587 المجموع

 أرقام وقتية. * 

 

 

 1023٪ في سنة 4,3، فقد ارتفعت بـ وبخصوص دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة تونس

٪ من العجز الجاري. وفي جانب 17,9ن ذلك من تغطية سوى يمكّ  ممليون دينار، حيث ل 1.072 لتبلغ

٪ 12,7آخر، فإن حصتها من مجموع التمويل الخارجي متوسط وطويل األجل قد تراجعت بدورها لتمثل 

 ا، حيث استوجبت هذه الوضعية لجوء1020-1003٪ خالل الخماسية 43,1فقط مقابل معدل سنوي قدره 

 . الخمس سنوات األخيرة متزايدا إلى التداين الخارجي خالل

من إحداث  المباشرة دون اعتبار قطاع الطاقةوفي جانب آخر، مكنت دفوقات االستثمارات األجنبية 

طن شغل في قطاع امو 2.208في قطاع الصناعات المعملية و 20.066موطن شغل، منها  22.126

ذات مساهمة أجنبية )دون اعتبار ، بلغ العدد الجملي للشركات األجنبية أو 1023الخدمات. وفي موفى سنة 

 شركة. 6.676الطاقة( المنتصبة في تونس 

، 1023في سنة الستثمارات األجنبية المباشرة حسب القطاعات المستفيدة ادفوقات  يظهر تحليلو

انخفاضا طفيفا لتلك المتعلقة بقطاع الطاقة وازديادا على مستوى الصناعات المعملية، فيما عرفت 

 االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة لقطاع الخدمات تراجعا. 
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   تطور االستثمارات األجنبية المباشرة حسب قطاع النشاط:  9-3عدد  رسم بياني

 
 

 

 

 930لتبلغ  1023في سنة  ٪2طفيفا بـ  سجلت انخفاضاالدفوقات لفائدة قطاع الطاقة، فقد ا يخص وفيم

 نخفاض٪ من مجموع االستثمارات األجنبية المباشرة. ويعود هذا اال43,2بحصة قدرها مليون دينار، أي 

٪ على التوالي. 21٪ و10بـ  واالستكشاف المنجزة في إطار التطويرالتراجع المتزامن لالستثمارات  إلى

لالستكشاف  ةرخصة للتنقيب ورخصة واحد 14رخصة منها  17وبلغ عدد التراخيص سارية المفعول 

 (. 1027رخصة في سنة  62)مقابل 

مليون  297لتبلغ ٪( 40,4بشكل ملحوظ )+ دفوقات لفائدة قطاع الصناعات المعمليةال وفي المقابل، ازدادت

٪ من مجموع دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة. وقد شملت هذه 68,3أي  ،1023دينار في سنة 

مليون دينار، فضال عن عمليات توسعة  27بحجم جملي قدره  مشروعا جديدا 24إحداث االستثمارات 

مليون دينار. وفي جانب آخر، شمل ازدياد االستثمارات  210مشروع وذلك بمبلغ يساوي  600تتعلق بـ 

 رة لفائدة هذا القطاع باألساس الدفوقات لفائدة قطاع الصناعات الصيدالنية التي بلغت األجنبية المباش

٪ من حصص المجمع الصيدالني "ماديس" من قبل الشركة البريطانية 40مليون دينار، تبعا القتناء  99

قطاع لفائدة  المنجزة "أكتيس". وفي جانب مواز، تدعم مستوى االستثمارات األجنبية المباشرة بتلك

٪( لتبلغ على 74,9٪( ولفائدة قطاع الصناعات الكهربائية واإللكترونية )+30,6الصناعات الغذائية )+

 . 1023مليون دينار في سنة  676مليون دينار و 214التوالي 

٪ 68,9٪ و19وفي جانب آخر، عرفت الدفوقات لفائدة قطاعي مواد البناء والنسيج والمالبس انخفاضا بـ 

 مليون دينار.  17مليون دينار و 18لتتراجع إلى على التوالي 
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    توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة الصناعات المعملية حسب فرع النشاط:  11-3عدد  رسم بياني

             

 
 

 

سنة ٪ في 66,1، فقد تراجعت بـ الستثمارات األجنبية المباشرة المنجزة في قطاع الخدماتبالنسبة ل أما

سنة الثانية تباعا لمليون دينار، تبعا للتقلص الحاد المسجل من قبل القطاع المالي وذلك ل 181لتبلغ  1023

 (. 1027مليون دينار في سنة  273و 1024 مليون دينار في سنة 113ماليين دينار مقابل  7)

شكل إسهامات عن طريق االتصاالت والمنجزة في  لفائدة قطاع المباشرة بخصوص االستثمارات األجنبيةو

. ومن جانبها، ازدادت 1023ماليين دينار في سنة  209٪ لتبلغ 22,2التجهيزات، فقد ارتفعت بـ 

مليون دينار إلى  83االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع السياحة والعقارات، بين سنة وأخرى، من 

مليون دينار بعنوان المساهمة  60نادق "اليكو" ومليون دينار شملت سلسلة الف 20ماليين دينار، منها  202

 من قبل غير مقيمين في شركة "ديوتي فري". 

بروز قطاع التعليم تبعا  لفي الخدمات األخرى من خال االستثمارات المباشرةوفي جانب آخر، تدعمت 

 ليون دينار. م 44بقيمة قدرها  "المدرسة الدولية لقرطاج"رأس مال  في٪ 33لمساهمة مجمع مغربي بنسبة 

 ارتفاعا هاما لتنتقل من  تسجلأما من جانب النفقات بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة، فقد 

مليون دينار  400، منها حوالي 1023ماليين دينار في سنة  308إلى  1027مليون دينار في سنة  202

رأس مال مشغل االتصاالت  ٪ في37,4مليون أورو( تمثل مساهمة شركة "اتصاالت تونس" بنسبة  290)

 . وقد تم تمويل هذه االستثماراتفيها لتصبح شركة اتصاالت تونس المساهم باألغلبيةمالطا"  وڤالمالطي "

 لجوء إلى قرض خارجي. لمن خالل 

 الصناعات الكهربائية

 واإللكترونية

٪44 

الصناعات الميكانيكية والمعدنية 

 والتعدينية 

٪10 

 الصناعات الغذائية 

٪16 

 النسيج و المالبس 

٪3 

 مواد بناء

٪4 

 صناعات مختلفة

٪1 

 الصناعات الكيميائية

 والمطاط 

٪2 

 الصناعات الصيدلية 

٪16 

 صناعات البالستيك

٪3 
 جلود و أحذية   

٪1 
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فائض مليون دينار مقابل  211 بـ عجزفقد أسفر عن  بميزان االستثمارات في محافظ السنداتوفيما يتعلق 

التدهور إلى االنخفاض الحاد لالقتناءات المنجزة من قبل . ويعود هذا 1027دينار في سنة  مليون 600بـ 

 مليون دينار مقابل  88غير مقيمين في بورصة األوراق المالية بتونس والتي تراجعت إلى مستوى 

 وعرف. 1024لسنة  6319وهي السنة التي اتسمت بتطبيق األمر عدد  1027مليون دينار في سنة  402

٪( 0,94-بعد االنخفاض الطفيف ) 1023٪( في موفى سنة 8,83مؤشر توننداكس، من جانبه، انتعاشة )+

بين سنة . وبالنسبة للنفقات بعنوان االستثمارات في محافظ السندات، فقد ارتفعت 1027 موفّىالمسجل في 

 . ماليين دينار 120إلى مليون دينار  201وأخرى من 

مليون  4.868مليون دينار ليتراجع إلى  370بـ  فائضه فقد تقلص، االستثمارات األخرىميزان ل وبالنسبة

تبعا النخفاض صافي دخول رؤوس األموال في شكل قروض واقتراضات متوسطة  1023دينار في سنة 

مليون دينار، ذلك أن  1.229مليون دينار إلى  4.262وطويلة األجل والتي تراجعت بين سنة وأخرى من 

اض السحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل قد تزامن مع ارتفاع النفقات بعنوان إطفاء انخف

 وطويل األجل. متوسطالدين 

 

 

 )بماليين الدنانير(         توزيع السحوبات وإطفاء الدين متوسط وطويل األجل حسب نوع التعاون    :  11-3جدول عدد 

 المسمى
 الدفوقات الصافية إطفاء الدين السحوبات

2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 

 2.119 4.737 4.042 3.167 2.283 2.114 5.286 7.020 6.156 المجموع

 1.908 3.709 2.158 1.339 1.176 1.074 3.247 4.885 3.232 اإلدارة     

 -117 485 1.618 770 153 123 653 638 1.741 السلطات النقدية    

 328 543 265 1.058 954 918 1.386 1.497 1.183 المؤسسات    

 

 

٪ في سنة 14,2بـ  انخفاضا تفرعفقد  ،متوسط وطويل األجلات من أموال االقتراض بوبخصوص السحو

األموال بلغت ذلك بعد التكثف الهام المسجل في العام السابق. وو مليون دينار 7.183 تراجع إلىلت 1023

مليون دينار. وبالنسبة  6.142٪ من المجموع، مستوى 32,4التي استأثرت بـ  لفائدة اإلدارةالمعبأة 

مليون دينار والتي تمثل القسط  376، فقد بلغت السلطة النقدية )للبنك المركزي التونسي(للسحوبات لفائدة 

د للقرض". "التسهيل الممدّ األول من القرض المسند من قبل صندوق النقد الدولي في إطار االتفاقية الجديدة 

٪ من 13,1مليون دينار وتمثل بالتالي  2.683٪ لتبلغ 2,4، فقد تراجعت بـ المؤسساتأما السحوبات لفائدة 

 ٪ في العام السابق.  12,6مجموع السحوبات متوسطة وطويلة األجل مقابل 
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               تطور أموال االقتراض متوسط وطويل األجل:  11-3عدد  رسم بياني

 
 

مليون  6.232,2٪ لتبلغ 68,2بـ  تسديدات أصل الدين متوسط وطويل األجلالنفقات، ارتفعت  ومن جانب

٪ 72,7مليون دينار من قبل اإلدارة )مقابل  2.669٪ من هذه الدفوعات أو 41,6دينار. وتم إنجاز قرابة 

دينار في العام السابق(. كما ازداد خروج األموال بعنوان تسديد الدين متوسط وطويل  مليون 2.223و

 مليون دينار إلى  974ة وأخرى من ٪ ليرتفع بين سن20,9المؤسسات بـ األجل المنجز من قبل 

 ارتفعت بشكل ملحوظ لتنتقل منلدفوعات المنجزة من قبل السلطة النقدية، فقد امليون دينار. أما  2.078

مليون دينار  336، منها قرابة 1023مليون دينار في سنة  220إلى  1027مليون دينار في سنة  276

 مليون أورو( بعنوان تسديد قرض تم إسناده من قبل "ناتكسيس".  600)
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 الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين                            تطور المقابيض والنفقات بعنوان المدفوعات الجارية :  11-3عدد جدول 

 

2113 2112 2112 2112 

 ٪ التغيرات بـ

2211 

2112 

2211 

2112 

 -383 -183 -7.935 -7.552 -7.369 -6.302 * الحاصل الجاري

 5,0 -6,0 41.199 39.229 41.733 40.463 المقابيض 

 5,0 -4,7 49.134 46.781 49.102 46.765 لنفقات ا

 -456 1.457 -10.323 -9.867 -11.324 -9.635 *)بدون تكاليف الشحن( الحاصل التجاري

 5,6 -2,8 29.146 27.607 28.406 27.701 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 5,3 -5,7 39.469 37.474 39.730 37.336 الواردات )بدون تكاليف الشحن(

 94 -1.854 688 594 2.448 2.634 *حاصل الخدمات

 7,8 -19,1 7.346 6.812 8.421 8.176 المقابيض 

 7,1 4,1 6.658 6.218 5.973 5.542 لنفقات ا

 229 -115 -735 -964 -849 662- *حاصل النقل

 17,9 -12,0 2.037 1.728 1.963 2.059 مقابيضال 

 3,0 -4,3 2.772 2.692 2.812 2.721 نفقاتال 

 -298 -1.504 1.047 1.345 2.849 2.462 *حاصل األسفار

 -2,0 -32,4 2.655 2.709 4.005 3.559 مقابيضال 

 17,9 18,0 1.608 1.364 1.156 1.097 نفقاتال 

 4- -84 -274 -270 -186 144 حاصل العمليات الحكومية*

 16,5 9,9 388 333 303 412 مقابيضال 

 9,8 23,3 662 603 489 268 نفقاتال 

 167 -151 650 483 634 690 *حاصل الخدمات األخرى    

 11,0 -5,0 2.266 2.042 2.150 2.146 مقابيضال 

 3,7 2,8 1.616 1.559 1.516 1.456 نفقاتال 

 -21 214 1.700 1.721 1.507 699 * حاصل عائدات العوامل والتحويالت الجارية

 -2,1 -2,0 4.708 4.809 4.906 4.586     مقابيضال 

 -2,6 -9,1 3.008 3.088 3.399 3.887     نفقاتال 

 التغيرات بماليين الدنانير.  *
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(         تطور المقابيض والنفقات بعنوان العمليات برأس المال والعمليات المالية:  12-3جدول عدد 

 
2113 2112 2112 2112 

 ٪ التغيرات بـ

2211 

2112 
2211 

2112 

 -1.720 -607 6.412 8.132 8.739 5.002 *المالية المال والعمليات حاصل العمليات برأس

 -5,2 -1,4 10.422 10.989 11.145 8.069 مقابيضال 

 40,4 18,7 4.010 2.857 2.406 3.067 نفقاتال 

 -238 -69 203 441 510 187 *حاصل العمليات برأس المال

 -49,8 -13,3 229 456 526 195 مقابيضال 

 73,3 -6,3 26 15 16 8 نفقاتال 

 -1.482 -538 6.209 7.691 8.229 4.815 *حاصل العمليات المالية

 -3,2 -0,8 10.193 10.532 10.620 7.874 مقابيضال 

 40,2 18,8 3.984 2.841 2.391 3.059 نفقاتال 

 -832 341 1.371 2.203 1.862 1.850 *حاصل االستثمارات األجنبية •

 -9,0 20,8 2.189 2.405 1.991 2.011 مقابيضال 

 305,0 56,6 818 202 129 161 نفقاتال 

 -650 -879 4.838 5.488 6.367 2.965 *حاصل االستثمارات األخرى • 

 -1,5 -5,8 8.005 8.127 8.629 5.863 مقابيضال 

 20,0 16,7 3.167 2.639 2.262 2.898 نفقاتال 

 177 -22 380 203 225 205 *عمليات تعديلية )صافي الدفوقات( 

 -1.926 -812 -1.143 783 1.595 -1.095 *الحاصل العام 

           التغيرات بماليين الدنانير.  *
 

 

 الوضع الخارجي الجملي  3-2

 عن تعهدات صافية تجاه الخارج قدرها  1023أسفر الوضع الخارجي الجملي في موفى سنة 

مليون  20.220، أي بزيادة بـ 1027ن دينار في نهاية سنة وملي 208.200ن دينار مقابل وملي 228.120

 ٪. 9,4دينار أو بـ 
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)بماليين الدنانير(الوضع الخارجي الجملي للبالد التونسية:  13-3جدول عدد 

2113211221122112المسمى

-67.416,8-63.970,5-58.210,9-55.105,3صافي االستثمارات المباشرة 

507,7533,3592,11.085,4الموجودات    

-68.502,2-64.562,6-58.744,2-55.613,0التعهدات   

-4.597,7-4.443,3-4.065,6-2.998,5صافي االستثمارات في محافظ السندات 

107,6110,3117,6121,2الموجودات    

-4.718,9-4.560,9-4.175,9-3.106,1التعهدات   

-60.151,7-54.724,4-48.202,9-40.735,5صافي االستثمارات األخرى 

-63.210,5-58.000,7-51.425,2-44.123,8التعهدات   

-47.369,8-44.661,4-38.695,0-33.301,9متوسطة وطويلة األجل  التعهدات     

-44.797,1-42.390,9-36.749,2-131.709,1القروض       

-32.192,4-27.611,9-23.101,5-20.110,5اإلدارة 

-6.166,4-3.616,3-2.954,5-1.343,3السلطات النقدية 

-2.055,0-1.837,6-1.862,0-1.769,3القطاع المالي 

-4.383,3-9.325,1-8.831,2-8.486,0القطاعات األخرى 

-1.727,7-1.509,6-1.209,5-902,2أرصدة نقدية وإيداعات    

-1.727,7-1.509,6-1.209,5-902,2السلطات النقدية 

-845,0-760,9-736,3-690,6التعهدات األخرى متوسطة وطويلة األجل    

-15.840,7-13.339,3-12.730,2-10.821,9التعهدات قصيرة األجل    

-9.836,8-8.888,7-8.160,2-6.922,3أرصدة نقدية وإيداعات 

-212,5-170,7-122,7-157,1السلطات النقدية 

0,00,00,00,0اإلدارة 

-9.624,3-8.718,0-8.037,5-6.765,2القطاع المالي 

0,00,00,00,0 القطاعات األخرى 

-5.818,8-4.450,6-4.570,0-3.899,6القروض التجارية    

-5.818,8-4.450,6-4.570,0-3.899,6القطاعات األخرى 

-0,00,00,0185,1التعهدات األخرى قصيرة األجل    
3.388,33.222,33.276,33.058,8الموجودات 

0,00,00,00,0األجل  الموجودات متوسطة وطويلة 

3.388,33.222,33.276,33.058,8األجل الموجودات قصيرة 

2.043,81.764,72.002,01.945,5أرصدة نقدية وإيداعات    

2.043,81.764,72.002,01.945,5القطاع المالي 

1.344,51.457,61.274,31.113,3القروض التجارية 

1.344,51.457,61.274,31.113,3القطاعات األخرى 

0,00,00,00,0الموجودات األخرى قصيرة األجل    

12.662,114.256,71281385213.896,4موجودات االحتياطي

1263,3298,0187,3356,5الذهب النقدي    

612,1523,0649,176,1حقوق السحب الخاصة   

136,6139,4153,1345,9وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي   

11.650,113.296,314.250,313.117,9عمالت أجنبية   

-118.269,8-108.100,0-96.222,7-86.177,2المجموع 

 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد. 2
تمت إعادة تقييم رصيد الذهب وفقا لسعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن.  1
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٪ تبعا لتدعم مخزون كل من االستثمارات 2,6اتسمت هذه النتيجة باألساس بازدياد إجمالي التعهدات بـ وقد 

مستوى إجمالي ٪(. وفي المقابل، عرف 7,2٪( والدين الخارجي متوسط وطويل األجل )+7,9األجنبية )+

وذلك نتيجة تقلص  1027ما تم تسجيله في موفى سنة مع ٪ بالمقارنة 4,7الموجودات انخفاضا بـ 

 ٪(. 2,3-موجودات االحتياطي بين سنة وأخرى والتي تمثل المكونة الرئيسية على مستوى الموجودات )

 

           هيكل مخزون إجمالي تعهدات البالد التونسية:  12-3عدد  رسم بياني

 
 

 

 التعهدات  3-2-1

 االستثمارات األجنبية  3-2-1-1

٪ في 7,9)المباشرة وفي محافظ السندات( بـ  األجنبيةجمالي التعهدات بعنوان االستثمارات إ مخزون ارتفع

٪ من مجموع التعهدات ويعود هذا االزدياد إلى 74دينار، أي قرابة  مليون 26.112ليبلغ  1023موفى سنة 

ظ فنمو مخزون إجمالي التعهدات في شكل استثمارات أجنبية مباشرة وبعنوان االستثمارات في محا

  .اتدالسن

٪ لتبلغ 3,2فقد عرفت ارتفاعا بـ  التعهدات في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، بإجماليففيما يتعلق 

٪ والذي تزامن مع 4,3مليون دينار وذلك نتيجة تدعم دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة بـ  38.701

 الوقع اإليجابي الناجم عن تأثير عاملي الصرف والسعر. 

بين  ٪6,7بـ  اعاارتف التعهدات في شكل استثمارات في محافظ السندات إجمالي وفي جانب مواز، سجل

تدهور ميزان االستثمارات في محافظ السندات  من ذلك على الرغممليون دينار و 4.229بلغ يلسنة وأخرى 

. وبالفعل، تدعم مؤشر (1027مليون دينار في سنة  600مليون دينار مقابل + 211-) 1023في سنة 

٪ في العام السابق، علما وأن 0,94٪ بين سنة وأخرى مقابل انخفاض بـ 8,83البورصة توننداكس بـ 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

20062007200820092010201120122013201420152016

ر
ني
نا
لد
 ا
ن
يي
ال
بم
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٪ في نهاية 17,78)مقابل  1023٪ في موفى سنة 14,47لحصة األجنبية في رسملة البورصة قد بلغت ا

  (.  1027سنة 

 استثمارات أخرى  3-2-1-2

مليون دينار في  36.122مخزون إجمالي التعهدات بعنوان االستثمارات األخرى، من خالل بلوغه  عرف

يعود هذا التطور إلى بالفعل، . وقبل سنةالمسجل  مستواه٪ بالمقارنة مع 9، ارتفاعا بـ 1023موفى سنة 

قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل بين سنة وأخرى والذي تزامن مع تدعم التعهدات قصيرة  ازدياد

 .األجل

في شكل  ٪ من إجمالي التعهدات20 ما يزيد عن األجل الذي يمثلوطويل قائم الدين متوسط بخصوص و

٪ من 48,2، أي مليون دينار 44.292ليبلغ  1023سنة  ٪ في موفى7,2بـ قد ارتفع ف ،استثمارات أخرى

إجمالي الدخل الوطني المتاح. ويعزى هذا التدعم باألساس إلى تأثير الصرف تبعا بالخصوص النخفاض 

الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية للدفع
2

 ثيرتأالحجم سوى  لعاملبين نهاية سنة وأخرى، فيما لم يكن ، 

٪ نتيجة 77,6محدود. وبالفعل، عرف صافي دخول رؤوس األموال في شكل قروض خارجية انخفاضا بـ 

٪( وازدياد التسديدات بعنوان أصل الدين متوسط وطويل 14,2-تقلص السحوبات متوسطة وطويلة األجل )

 ٪(. 68,2+األجل )

القطاع المؤسساتيتوزيع قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل حسب فيما يتعلق بو
1

 فقد استأثرت، 

٪ من المجموع 21، أي بقرابة تعهدات الدين متوسط وطويل األجلبالجزء األهم من مخزون اإلدارة 

 ٪ ليبلغ 23,3ل على هذا األساس ارتفاعا بـ جّ ( حيث س1027٪ في موفى سنة 37,2)مقابل 

التعهدات متوسطة وطويلة األجل . وفي جانب مواز، تدعمت 1023مليون دينار في نهاية سنة  61.291

مليون دينار في موفى سنة  6.323مليون دينار مقابل  3.233المتعلقة بالسلطة النقدية بشكل ملحوظ لتبلغ 

 الدين متوسط وطويل األجل للمؤسسات )المالية وغير المالية(، فقد انخفض  م. أما بالنسبة لقائ1027

مليون دينار تبعا النخفاض التحويالت الصافية بهذا  3.468ى ٪ بين نهاية سنة وأخرى ليتراجع إل41,6بـ 

 العنوان. 

 أما بالنسبة لمخزون التعهدات في شكل أرصدة نقدية وإيداعات متوسطة وطويلة األجل، فقد بلغ 

. ويعزى 1027٪ بالمقارنة مع نهاية سنة 24,4أي بارتفاع قدره  1023مليون دينار في موفى سنة  2.218

هذا االزدياد إلى تأثير إعادة التقييم المتأتية من عامل الصرف تبعا النخفاض الدينار وذلك باألساس مقابل 

الدوالر واألورو. ويتعلق األمر بالخصوص بمخزون وإيداعات بعض البنو  المركزية لدول عربية لدى 

 البنك المركزي التونسي. 

                                                           
2
 ٪ على التوالي مقابل األورو والدوالر )سعر الصرف آلخر يوم عمل في السنة(. 26,2٪ و8,2أي  
1
 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.  
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 ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير                             أهم مؤشرات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل:  12-3عدد جدول 

 2112 2112 2112 2113 2012 المسمى

 48.951 42.009 36.512 31.499 28.678 * قائم الدين متوسط وطويل األجل

 53,2 48,7 44,4 41,4 40,3 الوطني المتاح(نسبة التداين )بـ٪ من إجمالي الدخل 

 5.286 7.019 6.156 3.529 5.805 سحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل

 4.218 3.242 2.979 3.325 4.071 خدمة الدين متوسط وطويل األجل

 3.167 2.283 2.114 2.504 3.201 األصل    

 1.051 959 865 821 870 الفوائد    

 10,2 8,3 7,1 8,2 10,5 **ُمعامل خدمة الدين )بـ٪(

 قائم الدين بدون احتساب الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.  *

 .يتم احتسابه بالرجوع إلى المقابيض الجارية **

 

مقابل  1023دينار في موفى سنة  مليون 27.842فقد بلغت التعهدات قصيرة األجل،  فيما يخصو

٪. ويعود هذا االزدياد إلى التدعم المتزامن 28,8ي بارتفاع بـ أ ،مليون دينار في العام السابق 26.669

 للتعهدات المالية قصيرة األجل وتلك بعنوان القروض التجارية. 

 مليون دينار،  9.862من خالل بلوغها  ارتفعت التعهدات في شكل أرصدة نقدية وإيداعاتبالفعل، و

٪. وفي جانب مواز، عرفت التعهدات 22,1تبعا باألساس الزدياد إيداعات غير المقيمين بـ ٪ 20,2بـ 

 1023مليون دينار في نهاية سنة  7.829٪ لتبلغ 60,2قصيرة األجل في شكل قروض تجارية ارتفاعا بـ 

 . 1023خالل الربع األخير من سنة  نتيجة تسارع واردات الشركات المقيمة وخاصة

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               تطور التعهدات والموجودات قصيرة األجل:  12-3جدول عدد 

 2112 2112 2014 2113 المسمى
 ٪ التغيرات بـ

2112/2112 

 18,8 -15.841 -13.339 -12.730 -10.822 تعهدات قصيرة األجل

 10,7 -9.837 -8.889 -8.160 -6.922  أرصدة نقدية وإيداعات*       

 11,2 -7.494 -6.739 -6.254 -5.391 منها : إيداعات غير المقيمين            

 7,7 -2.131 -1.979 -1.784 -1.377 مراسلون مصرفيون خارج البالد التونسية                  

 30,7 -5.819 -4.451 -4.570 -3.900 تجارية قروض*       

 -6,6 3.059 3.276 3.222 3.388 موجودات قصيرة األجل 

 -2,8 1.946 2.002 1.765 2.044 أرصدة نقدية وإيداعات*       

 -8,7 1.246 1.365 1.181 1.541 منها : مراسلون مصرفيون             

 -12,6 1.113 1.274 1.457 1.344 قروض تجارية*       

 27,0 -12.782 -10.063 -9.508 -7.434 صافي التعهدات

 -7,6 13.896 128138 14.257 12.662 موجودات االحتياطي

 -25,1 -92,0 -66,9 -66,7 -58,7 * موجودات االحتياطي )بــ ٪( /صافي التعهدات 

  التغيرات بالنقاط المائوية.  *

 

 

 

 

 



 الباب الثالث

 2016 السنوي التقرير 90

 

 الموجودات  3-2-2

في نهاية سنة  المسجل  قياسا بمستواه٪ 4,7انخفاضا بـ  1023إجمالي الموجودات في موفى سنة  عرف

وهي وضعية يعكسها تقلص موجودات االحتياطي التي تمثل  دينارمليون  28.231إلى  تراجعلي 1027

 دينار نمليو 27.068مقابل  1023مليون دينار في موفى سنة  26.893٪ لتبلغ 2,3المكونة الرئيسية بـ 

 قبل سنة. 

مليون  24.201من  انخفاضا ليتراجعصافي الموجودات من العملة األجنبية  من جانبه، عرف مستوىو

يوما في نهاية سنة  222دينار و مليون 21.967إلى  1027من التوريد في موفى سنة  يوما 218و دينار

مليون دينار  23٪ ليبلغ 28,1. كما سجل مستوى الموجودات من حقوق السحب الخاصة انخفاضا بـ 1023

مليون لتبلغ  296تدعمت وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ  ،. وبدورها1023في موفى سنة 

 للموجودات من الذهب النقدي، فقد عرفت ارتفاعا  . أما بالنسبة1023مليون دينار في نهاية سنة  643

 مليون دينار تبعا النتعاشة األسعار الدولية ألوقية الذهب بين نهاية سنة وأخرى.  672٪ لتبلغ 14,8بـ 

٪ بين نهاية سنة وأخرى 3,3مليون دينار أو  128فقد انخفضت بـ  ،لموجودات قصيرة األجلاما بالنسبة ل

ون دينار. ويعود هذا التطور إلى تقلص الموجودات من األرصدة النقدية ملي 6.079لتتراجع إلى 

٪ على التوالي بالمقارنة مع 21,3٪ و1,8بـ  قصيرة األجل واإليداعات وكذلك من الموجودات التجارية

 . 1027مستوياتها المسجلة في نهاية سنة 
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 )بماليين الدنانير(                          المدفوعات الخارجية التونسية : تطور المقابيض الجارية ودخول رؤوس األموال )الطبعة الخامسة( 

 2113 2112 2112 2112 

 41.199,1 39.228,9 41.733,1 40.463,3 المقابيض الجارية –أ 

 29.145,6 27.607,2 28.406,7 27.701,2 صادرات السلع )بدون تكاليف الشحن(

 7.345,8 6.812,4 8.420,8 8.176,0 الخدمات

 2.036,8 1.728,1 1.962,7 2.058,8 النقل  

 283,4 259,4 277,1 284,8 شحن السلع   

 1.000,6 956,7 1.160,1 1.091,3 المسافرون   

 752,8 512,0 525,5 682,7 عمليات نقل أخرى   

 341,7 180,6 235,5 478,1 على الغاز منها : األتاوة   

 2.655,2 2.708,7 4.004,6 3.559,5 األسفار     

 2.373,4 2.414,7 3.625,6 3.221,4 السياحة 

 61,6 68,4 105,2 93,5 األسفار المهنية والرسمية 

 36,2 34,5 44,7 39,4 الدراسات والتربصات 

 172,3 178,5 214,7 191,5 العالج الطبي 

 11,7 12,6 14,4 13,7 مصاريف أخرى لإلقامة 

 388,0 333,4 303,0 412,3 العمليات الحكومية

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومة التونسية 

 388,0 333,4 303,0 412,3 الحكومات األجنبية 

 2.265,8 2.042,2 2.150,5 2.145,4 خدمات أخرى   

 130,3 104,0 100,3 110,2 منح وأقساط التأمين      

 96,6 107,4 104,7 114,7 مصاريف المكاتب اإلدارية 

 366,8 350,5 384,4 327,8 مصاريف تجارية والتجارة الدولية 

 649,8 597,1 641,4 700,6 األشغال الكبرى والخدمات الفنية 

 588,3 524,8 566,1 606,9 خدمات اتصال 

 134,9 126,5 132,4 111,3 خدمات مالية 

 118,1 95,7 85,8 69,0 خدمات معلوماتية ومعلومات 

 48,9 42,7 47,6 40,8 أتاوات ومعاليم الرخص 

 21,5 23,1 19,8 17,8 خدمات شخصية وثقافية 

 110,6 70,4 68,0 46,3 خدمات مختلفة 

 4.202,0 4.177,9 4.225,3 3.971,0 مداخيل العوامل

 289,9 310,8 241,5 249,7 مداخيل رأس المال     

 202,6 222,5 207,2 205,2 فوائد على القروض والتوظيفات   

 17,4 10,1 9,5 8,2 عائدات األسهم والمرابيح   

 69,9 78,2 24,8 36,3 عائدات االستثمارات المباشرة   

 3.912,1 3.867,1 3.983,8 3.721,3 مداخيل الشغل     

 3.216,6 3.241,9 3.329,7 3.099,0 من األجور التوفير   

 695,5 625,2 654,1 622,3 مداخيل الشغل األخرى   

 505,7 631,4 680,3 615,1 تحويالت جارية

 318,4 283,9 247,5 212,1 القطاع الخاص التونسي   

 187,3 347,5 432,8 403,0 القطاع العمومي التونسي   
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)بماليين الدنانير( 

2113 2112 2112 2112 

8.069,111.145,210.988,510.422,4العمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

195,0525,5456,1229,4العمليات برأس المال

7.874,110.619,710.532,410.193,0العمليات المالية

1.831,61.830,72.004,42.100,8االستثمارات المباشرة

17,824,337,443,6الموجودات    

1.813,81.806,41.967,02.057,2التعهدات    

1.809,01.799,71.959,72.049,1المساهمات       

4,86,77,38,1غيرها       

179,6160,5401,087,8االستثمارات في المحفظة  

0,00,00,00,0القطاع العمومي    

0,00,00,00,0الموجودات   

0,00,00,00,0التعهدات   

179,6160,5401,087,8القطاع الخاص    

0,00,00,00,0الموجودات   

179,6160,5401,087,8التعهدات   

5.862,98.628,58.127,08.004,4استثمارات أخرى  

5.598,98.349,47.943,77.786,9التعهدات

4.346,16.406,77.215,25.285,5التعهدات متوسطة وطويلة األجل

3.529,36.156,17.019,55.285,5اقتراضات وقروض تجارية

1.064,43.231,94.885,13.247,2اإلدارات العمومية

1.041,41.740,9637,5652,6السلطات النقدية

309,8431,1298,2174,2القطاع المالي

1.113,7752,21.198,71.211,5قطاعات أخرى

816,8250,6195,70,0أرصدة نقدية وإيداعات

0,00,00,00,0اإلدارات العمومية

816,8250,6195,70,0السلطات النقدية

0,00,00,00,0تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل

1.252,81.942,7728,52.501,4التعهدات قصيرة األجل

853,51.272,3728,5948,1أرصدة نقدية وإيداعات

0,00,00,00,0اإلدارات العمومية

0,00,048,041,8السلطات النقدية

853,51.272,3680,5906,3القطاع المالي

0,00,00,00,0قطاعات أخرى

399,3670,40,01.368,2قروض تجارية 

399,3670,40,01.368,2قطاعات أخرى

0,00,00,0185,1أخرى قصيرة األجل تعهدات

264,0279,1183,3217,5الموجودات

0,00,00,00,0الموجودات متوسطة وطويلة األجل

264,0279,1183,3217,5الموجودات قصيرة األجل

0,0279,10,056,5أرصدة نقدية وإيداعات

0,0279,10,056,5القطاع المالي    

264,00,0183,3161,0قروض تجارية

264,00,0183,3161,0قطاعات أخرى    

205,4225,0203,3380,0عمليات تعديلية )دفوقات صافية( -ج

48.737,853.103,350.420,752.001,5المجموع العام
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 بماليين الدنانير( )         المدفوعات الخارجية التونسية : تطور النفقات الجارية وخروج رؤوس األموال )الطبعة الخامسة(    

 2113 2112 2112 2112 

 49.134,5 46.780,6 49.102,0 46.764,8 النفقات الجارية –أ 

 39.469,0 37.473,8 39.730,3 37.336,4 واردات السلع )بدون تكاليف الشحن(  

 6.658,3 6.218,0 5.972,7 5.541,6 الخدمات  

 2.771,7 2.692,1 2.811,9 2.720,5 النقل    

 2.067,4 1.962,9 2.102,2 1.955,7 شحن السلع     

 158,0 138,5 151,3 151,0 المسافرون     

 546,3 590,7 558,4 613,8 عمليات نقل أخرى     

 1.608,4 1.364,4 1.156,0 1.097,2 األسفار    

 941,8 768,8 637,6 682,8 السياحــة     

 196,5 166,1 156,5 114,6 األسفار المهنية والرسمية     

 262,3 238,1 194,6 154,6 الدراسات والتربصات     

 16,7 17,5 20,1 20,2 العالج الطبي     

 191,1 173,9 147,2 125,0 مصاريف أخرى لإلقامة     

 662,1 602,8 488,6 267,7 العمليات الحكومية    

 662,1 602,8 488,6 267,7 الحكومة التونسية      

 2,6 45,7 50,7 27,7 المساعدات الفنية        

 659,5 557,1 437,9 240,0 غيرها        

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومات األجنبية        

 1.616,1 1.558,7 1.516,2 1.456,2 خدمات أخرى 

 417,7 408,4 385,3 333,8 منح وأقساط التأمين     

 9,1 11,1 9,3 15,8 مصاريف المكاتب اإلدارية     

 191,5 183,5 200,1 173,3 مصاريف تجارية والتجارة الدولية     

 554,0 546,2 520,2 552,6 أشغال كبرى وخدمات فنية      

 115,3 106,6 98,5 125,0 خدمات اتصال     

 133,7 126,7 116,8 91,6 خدمات مالية     

 83,0 75,2 71,2 53,0 خدمات معلوماتية ومعلومات     

 37,6 41,1 33,0 22,2 أتاوات ومعاليم الرخص     

 29,1 16,5 17,6 18,5 خدمات شخصية وثقافية     

 45,1 43,4 64,2 70,4 خدمات مختلفة     

 2.983,5 3.045,0 3.350,2 3.845,8 مداخيل العوامل   

 2.924,6 2.993,1 3.301,9 3.814,0 مداخيل رأس المال    

 1.051,0 959,6 865,2 821,6 فوائد على قروض متوسطة وطويلة األجل     

 103,6 95,2 78,1 78,7 فوائد على قروض قصيرة األجل     

 64,3 54,6 46,8 61,3 عائدات األسهم والمرابيح     

 1.705,7 1.883,7 2.311,8 2.852,4 عائدات االستثمارات المباشرة     

 58,9 51,9 48,3 31,8 مداخيل الشغل    

 32,0 28,3 28,9 16,9 من األجور التوفير     

 26,9 23,6 19,4 14,9 مداخيل الشغل األخرى     

 23,7 43,8 48,8 41,0 تحويالت جارية

 23,6 43,6 48,4 41,0 القطاع الخاص التونسي     

 0,1 0,2 0,4 0,0 القطاع العمومي التونسي     
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 )بماليين الدنانير( 

 2113 2112 2112 2112 

 4.010,4 2.857,0 2.406,7 3.067,6 عمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

 25,9 15,4 15,6 8,7 العمليات برأس المال

 3.984,5 2.841,6 2.391,1 3.058,9 العمليات المالية

 607,7 100,6 91,0 111,7 االستثمارات المباشرة

 518,8 60,9 37,3 35,2 الموجودات     

 88,9 39,7 53,7 76,5 التعهدات     

 63,4 32,2 42,5 52,4 المساهمات

 25,5 7,5 11,2 24,1 غيرها

 209,9 101,5 38,4 49,6 االستثمارات في المحفظة

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع العمومي     

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات      

 0,0 0,0 0,0 0,0 التعهدات      

 209,9 101,5 38,4 49,6 القطاع الخاص     

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات      

 209,9 101,5 38,4 49,6 التعهدات      

 3.166,9 2.639,5 2.261,7 2.897,6 استثمارات أخرى

 3.166,9 2.402,2 2.148,6 2.537,7 التعهدات

 3.166,9 2.282,8 2.114,2 2.503,5 التعهدات متوسطة وطويلة األجل

 3.166,9 2.282,8 2.114,2 2.503,5 اقتراضات وقروض تجارية

 1.338,6 1.176,2 1.073,5 1.676,3 اإلدارات العمومية

 770,5 152,5 122,9 0,0 السلطات النقدية

 285,0 275,7 316,8 300,5 القطاع المالي

 772,8 678,4 601,0 526,7 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0  0,0 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل

 0,0 119,4 34,4 34,2 تعهدات قصيرة األجل

 0,0 0,0 34,4 34,2 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 0,0 0,0 34,4 34,2 السلطات النقدية

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى

 0,0 119,4 0,0 0,0 القروض التجارية

 0,0 119,4 0,0 0,0 قطاعات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى قصيرة األجل

 0,0 237,3 113,1 359,9 الموجودات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل        

 0,0 237,3 113,1 359,9 الموجودات قصيرة األجل

 0,0 237,3 0,0 359,9 أرصدة نقدية وإيداعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية

 0,0 0,0 0,0 0,0 السلطات النقدية  

 0,0 0,0 113,1 0,0 القروض التجارية

 0,0 0,0 113,1 0,0 أخرى قطاعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 عمليات التعديل )دفوقات صافية( -ج

 53.144,9 49.637,6 51.508,7 49.832,4 المجموع العام

 -1.143,4 783,1 1.594,6 -1.094,6 الحاصل
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     تطور مؤشرات القدرة التنافسية  3-3

 حصة الصادرات من السوق تطور  3-3-1

الصادرات من السوق للبالد التونسية نحو االتحاد األوروبياستقرت حصة 
2

، للسنة الرابعة تباعا، في 

٪ وذلك على الرغم من تراجع الصادرات التونسية بدون اعتبار أثر الصرف والذي قابله 0,77مستوى 

هذه المنطقة. وعرفت الصادرات بحساب الحجم انخفاضا بالنسبة لمختلف لانخفاض الواردات الجملية 

القطاعات باستثناء الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمناجم والفسفاط ومشتقاته وهو ما يعكس باألساس 

الموسم السيء لزيت الزيتون وتقلص اإلنتاج الوطني من الطاقة، فضال عن انخفاض األسعار عند التصدير 

 ذي يعزى بالخصوص إلى هبوط األسعار الدولية للمحروقات. ال

 

 )بـ ٪( التحاد األوروبي اتطور الحصة من السوق لتونس في سوق :  13-3عدد  رسم بياني

 
             

 وحسابات أعدها البنك المركزيأوروستات  المصادر :

 

 

 اتها قطاعتمن السوق باألساس إلى التطورات التي سجل وعلى مدى أطول، يعود مسار الحصة الجملية

٪ على 47,7٪ و11,6النسيج والمالبس والجلود والصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث أنها تمثل 

. وعرف قطاع النسيج والجلود تباطؤا بالنظر إلى احتداد 1023التوالي من صادرات السلع في سنة 

المنافسة من قبل بعض البلدان اآلسيوية مثل الصين وبنغالديش، تبعا بالخصوص النتهاء العمل باتفاقية 

ض الحاد للحصة من السوق بالنسبة . وقد تم إلى حد كبير تعويض االنخفا1007األلياف المتعددة في سنة 

من ، 1027٪ في سنة 2,9إلى  1001٪ في سنة 4,8لهذا القطاع في االتحاد األوروبي والتي تراجعت من 

                                                           
2
يتم احتساب الحصة من السوق لبلد ما مع االتحاد األوروبي من خالل النسبة بين صادرات هذا البلد نحو هذه المنطقة  

 . خارج االتحاد األوروبيوالواردات من 

0,66 
0,67 

0,66 

0,58 

0,56 

0,62 

0,60 

0,65 

0,62 

0,57 

0,53 

0,55 0,55 0,55 0,55 

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70
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ي ما انفكت صادراته تزداد رغم تسجيل بعض ذقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الخالل 

 . 1027و 1021االنخفاض في سنتي 

 

 2112و 1992التحياد األوروبيي ميا بيين سينتي افيي سيوق  مقارنة لتركيبة الصادرات التونسيية حسيب قطياع النشياط:  12-3عدد  رسم بياني

 )بـ ٪(  

2015 1995 

  

 

  وحسابات أعدها البنك المركزي CHELEMالمصادر : قاعدة بيانات 

 

 

وتتمثل إحدى المصادر الرئيسية لهشاشة الصادرات التونسية في هيكلها الذي يهيمن عليه قطاعان لهما 

كال  مستوى ضعيف من االندماج وهما النسيج والمالبس والجلود والصناعات الميكانيكية والكهربائية. ويعدّ 

 قطاع. وعلى هذا األساس، القطاعين األقل ديناميكية من حيث تطور واردات االتحاد األوروبي حسب ال

لية متواضعا بالمقارنة مع بعض البلدان المنافسة التي تخصصت بشكل متزايد ال يزال أداء الصادرات الجم

 في المنتوجات ذات التكنولوجيا العالية. 

مؤشر التركز تطور وبالفعل، يظهر
2
أن الصادرات التونسية تظل أقل تنوعا حسب المنتوجات بالمقارنة مع  

 منافسيها وذلك على الرغم من تسجيل بعض التحسن. أهم 

لهشاشة وخاصة إزاء فرنسا وألمانيا وإيطاليا حيث لوتمثل التبعية تجاه السوق األوروبية مصدرا آخر 

. وفعال، 1023٪ من الصادرات الجملية لتونس في سنة 30استأثرت هذه البلدان الثالثة لوحدها بحوالي 

وطلب يعد من بين األقل ديناميكية بالمقارنة مع المناطق الجغرافية األخرى  تتسم هذه السوق بنمو متواضع

 دون اعتبار أمريكا الشمالية. 

                                                           
2
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.  :المصدر  

 النسيج والجلود

29,7٪ 

 الكهرباء \الميكانيك

45,0٪ 

 الطاقة

5,9٪ 

 مواد غذائية
7,3٪ 

 الفالحة
1,5٪ 

 الخشب و الورق

5,2٪ 

 مواد كيميائية

3,5٪ 
 مواد معدنية

1,1٪ 

 مواد البناء

 المعادن والصلب 0,3٪

0,5٪ 

 مواد أخرى

0,1٪ 

 النسيج والجلود

61,5٪ 

 الكهرباء \الميكانيك

10,6٪ 

 الطاقة

7,7٪ 

 مواد غذائية

8,8٪ 

 الفالحة
1,9٪ 

 الخشب و الورق

1,1٪ 

 مواد كيميائية

5,0٪ 
 مواد معدنية

1,8٪ 

 مواد البناء

 المعادن والصلب 0,6٪
0,2٪ 

 مواد أخرى
0,7٪ 
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بيد أن الصادرات التونسية ال تزال تتوفر على هوامش ملحوظة للتحسن، من خالل التركيز بالخصوص 

وذات المحتوى التكنولوجي العالي والتي تتطلب  ظل الطلب األجنبي منها متدعمايعلى المنتوجات التي 

 لتطويرها بذل جهود على صعيد االستثمار والمعرفة التكنولوجية. 

هامة للنمو تتعلق خاصة  اتوعلى هذا األساس، يتوفر قطاع الخدمات الذي تهيمن عليه السياحة على إمكاني

 في الخارج. وعلى الرغم من تدعمها، بالصحة واالتصاالت، فضال عن قطاع البناء واألشغال العمومية 

وفي جانب  .متماسك من التوريد ال تزال هذه الخدمات تسجل حصصا ظلت متواضعة مقابل طلب عالمي

 ن من مزيد استغالل إمكانيات الطلب األجنبي.  مواز، من شأن تنويع وجهة الصادرات التونسية أن يمكّ 

 

 بالنسبة لتونس وأهم البلدان المنافسة لها في االتحاد األوروبي )بـ ٪(  السلعسوق  : تطور الحصة من 12-3جدول 

 2113 2111 2111 2112 2113 2112 2112 2112 

 20,18 20,28 17,86 16,60 16,24 17,06 18,54 11,40 الصين

 3,90 3,57 3,22 3,00 2,71 2,82 2,81 2,93 تركيا

 2,30 2,28 2,20 2,18 2,09 2,31 2,19 1,51 الهند

 0,95 0,88 0,73 0,65 0,55 0,52 0,46 0,39 بنغالديش

 0,81 0,72 0,65 0,60 0,52 0,51 0,51 0,68 المغرب 

 0,55 0,55 0,55 0,55 0,53 0,57 0,62 0,67 تونس

 0,39 0,42 0,51 0,47 0,47 0,56 0,47 0,38 مصر

 المصدر : أوروستات وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

بعض البلدان المنافسة وخاصة من جنوب شرق آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، إجماال بتحسين  وقامت

التصدير خالل السنوات األخيرة مثل الصين التي ما انفكت تكثف من منافستها في سوق االتحاد  دأدائها عن

( 1027سنة  ٪ في40,47قطاع النسيج والجلود ) كل من األوروبي من خالل االستئثار بحصة هامة في

 ٪(. 66,08٪( ومواد البناء )44,26٪( والخشب والورق )66,92والمنتجات الميكانيكية والكهربائية )

ة من منافسة الصين. رلتونس تعد أكثر خطوبيد أن منافسة البلدان ذات هيكل صادرات شبيه بما يتوفر 

بالبلدان المنافسةوبالفعل ووفقا لمؤشر تشابه هيكل الصادرات التونسية وتلك المتعلقة 
2

فإن المغرب ، 

 د البلدان المنافسة األولى لتونسوتركيا وبعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تع والباكستان وبنغالديش

في مجال قطاع النسيج والمالبس والجلود. كما تمثل المغرب المنافس األول لتونس بالنسبة لقطاع 

 ومانيا.الصناعات الميكانيكية والكهربائية، تليها ر

وتجدر اإلشارة إلى أن األداء الجيد للمغرب قد مكنها من تجاوز الحصة من السوق لتونس في االتحاد 

، السيما في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج ومن تدعيم 1026وبي بداية من سنة راألو

اء مرضي بالنسبة لصادرات الفالحة موقعها الريادي في السوق العالمية للفسفاط ومشتقاته ومن تسجيل أد

 والمواد الغذائية.
                                                           

2
 المصدر : بيانات مجمعة من قبل المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.  
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 تطور سعر صرف الدينار  3-3-2

٪ 26,2وبالمقارنة مع نهاية السنة السابقة انخفاضا بـ  1023سجل سعر صرف الدينار في موفى سنة 

لطة وقد نتج انخفاض الدينار عن تأثيرات الضغوط المس .٪ تجاه األورو8,2مقابل الدوالر األمريكي وبـ 

على التوازنات الخارجية وخاصة خالل النصف األول من السنة وعن تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر في 

ليقفل السنة بازدياد  1023شهر ماي  ذسوق الصرف الدولية. وعرف الدوالر ارتفاعا هاما مقابل األورو من

 ٪. 4قدره 

 . ٪ تجاه الدوالر األمريكي8,3و األورو٪ مقابل 8,6 الدينار ضاانخفبلغ ، السنوية وبحساب المعدالت

 

 صرف التطور مقارن ألسعار :  12-3عدد  رسم بياني

 
 

٪ بالمقارنة مع شهر ديسمبر 8,7سعر الصرف الفعلي اإلسمي للدينار بـ  انخفضونتيجة لهذه التطورات، 

سعر الصرف  وذلك على الرغم من بعض التحسن خالل األشهر األخيرة من السنة. كما عرف 1027

٪ وهو ما يعكس نسبة تضخم في تونس أعلى من تلك المسجلة لدى 3,1نفس المسار حيث انخفض بـ  الفعلي

 ٪. 1,7أهم البلدان الشريكة والمنافسة. وفي المعدل، بلغ هذا الفارق في التضخم مستوى 
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 ( 2111في سنة  111تطور مؤشرات سعر صرف الدينار )أساس :  18-3عدد  رسم بياني
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 لنقد والقرضا:  الرابع الباب

 والسياسة النقدية

 

 النقد ومصادر اإلحداث النقدي 4-1

المساعدات  مسارنسق نموها يعكس باألساس في تسارعا  6012( بعنوان سنة 3سجلت الكتلة النقدية )ن

لالقتصاد وبدرجة أقل ارتفاع صافي المستحقات على الدولة، في حين ازدادت حدة انخفاض صافي 

ي عرف نسق ت( ال3المستحقات على الخارج. وتجدر اإلشارة إلى أن المكونة النقدية بمفهومها الواسع )ن

مت بها الفترة االنتقالية، لصعوبات الظرفية التي اتسلنتيجة  6010نموها تباطؤا شبه متواصل منذ سنة 

، حيث سجلت مستويات أفضل لكنها تظل أدنى من تلك 6012و 6012شهدت تحسنا طفيفا في سنتي 

 . 6010المسجلة قبل سنة 

  مكونات النقد 4-1-1

 6012٪ في سنة 1,1إلى  6013٪ في سنة 3,3( التي ارتفع نسق نموها من 3يعزى تدعم الكتلة النقدية )ن

٪( وارتفاع صافي المستحقات على الدولة وإن بنسق 2,6٪ مقابل 7,9المساعدات لالقتصاد )إلى تسارع 

 ٪(. وفي المقابل، ازدادت حدة انخفاض صافي المستحقات على الخارج 60,9٪ مقابل 11,9) أهمية أقل

 مليون دينار(.  219-مقابل  رمليون دينا 6.233-)

نفس الفترة الزمنية  لخال بدوره( 3)ن الواسع بمفهومهادية المعدالت، عرف نسق نمو المكونة النق وبحساب

معدل . بيد أن تحسن النشاط االقتصادي المحتسب من خالل قبل سنة٪ 3مقابل  6012في ٪ 2,2ارتفاعا بـ 

 نموب قارنةم( 6013 سنة في٪ 2,1 مقابل 6012 سنة في٪ 2,9) الجارية ألسعاراإجمالي الناتج المحلي بحساب 

التي ظلت تقريبا دون تغيير، بمستوى  يالنقد التداول سرعة على منعدم شبه تأثير له كان(، 3)ن النقدية الكتلة

 بين الفارق انخفض آخر، جانب وفيفي السنة المنقضية.  1,212بالنسبة للسنة قيد الدرس مقابل  1,219قدره 

(. ويتعين أخذ كافة 6013في سنة  0,6نقطة مقابل  0,1) طفيف بشكل المحلي الناتج وإجمالي( 3)ن النقد مكونة

في أدنى مستوى له  6012مستوى معدل نسبة التضخم الذي أقفل سنة ل باإلضافةهذه التطورات بعين االعتبار 

 بحساب النسبة هذه بلغت ذلك، ورغم. 6013 سنة في٪ 2,7 مقابل٪ 3,9، أي 6016يتم تسجيله منذ سنة 

 ٪ قبل سنة. 2,1خالل السنة الحالية مقابل  ٪2,6 السنوي االنزالق
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 تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية:  1-4عدد  جدول

 2112 2112 2114 2112 2112 المسمى

 228441  288488 228828 228812 4.8.84 (بماليين الدنانير)( 2)ن  ةمعّدل الكتلة النقدي

 6,6  5,0 7,7 8,2 7,6 ٪( بـ) 3نسبة نمو معدل الكتلة النقدية ن

 818221 48222. 18481. 428144 418222 (بماليين الدنانير) إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية

 6,7 4,8 7,5 6,8 9,1 ٪(بـ)نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية 

 2,4 4,8 4,8 .,2 2,1 ٪(بـ) معدل نسبة التضخم

  1,414  1,412 .1,41 1,421 1,428 التداول النقدي سرعة

 

 

 

الذي  ،وعلى غرار السنة المنقضية، فإن الحجم الجملي إلعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي

مستوى قياسيا  6012قد سجل في سنة  ،في السوق النقدية يعكس الحاجيات المتزايدة من السيولة المصرفية

 مليون دينار في منتصف شهر ديسمبر ليقفل السنة في مستوى  9.772جديدا حيث بلغ ذروة قدرها 

. وتجدر اإلشارة إلى أن الضغط المسلط 6013مليون دينار في سنة  2.706مليون دينار مقابل  2.911

نفك اناجمة بالخصوص عن العجز الجاري الذي ما يعود إلى اآلثار التقييدية ال ةعلى السيولة المصرفي

دل عليه أهمية حجم األوراق النقدية والمسكوكات في تيتزايد وعن االرتفاع الملحوظ للنقد اليدوي كما 

التداول وأخيرا عن لجوء الدولة المكثف للموارد الداخلية المتمثلة في رقاع الخزينة لمجابهة حاجياتها من 

  التمويل. 

 

 تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية والحجم الجملي لمعدل إعادة التمويل:  1-4رسم بياني عدد 
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وقد أدت العوامل المذكورة أعاله، بالتزامن مع السوق المالية التي ال تزال في مستويات أدنى بكثير من 

( في 3الكتلة النقدية )ن صلب مواردال أهم األهداف المرسومة في مجال تمويل االقتصاد، إلى إعادة توظيف

إلى تسارع كل من النقد اليدوي  6012يعزى تدعم نسبة نمو هذه األخيرة خالل سنة . وبالفعل، 6012سنة 

٪(، والذي خفت حدته بفعل تباطؤ 3,1٪ مقابل 1,3٪( وكذلك المتوفرات شبه النقدية )2,1٪ مقابل 13,1)

 ٪(. 10,1٪ مقابل 2النقد الكتابي )

 

 

 (3تطور أهم مكونات الكتلة النقدية )ن:  2-4بياني عدد  رسم

 
 

 

وهي المكونة الرئيسية للنقد اليدوي، فقد بلغ  ،المسكوكات في التداولواألوراق النقدية وفيما يتعلق بقائم 

ليسجل  ،أي أعلى مستوى له خالل السنة 6012مليون دينار في موفى شهر ديسمبر  10.171ذروة قدرها 

مليون دينار في سنة  326مليون دينار مقابل + 1.321زيادة استثنائية وهي األهم منذ خمس سنوات )

ماليين دينار(  307في أشهر جوان )+ اذه المكونة قد عرفت أهم ارتفاع لهه ولإلشارة، فإن(. 6013

لسحوبات المكثفة لبالخصوص نتيجة ماليين دينار(  103مليون دينار( وديسمبر )+ 673وجويلية )+

 المنجزة بمناسبة الموسم الصيفي وشهر رمضان واحتفاالت عيد الفطر ورأس السنة. 

٪ بين سنة وأخرى. ويعكس هذا المسار األثر 2٪ إلى 10,1تباطؤا من  النقد الكتابيوفي المقابل، عرف 

مليون  969مقابل + مليون دينار 292-المتزامن النخفاض قائم اإليداعات لدى مركز الصكوك البريدية )

 مليون دينار مقابل  1.633+دينار( واالرتفاع الملحوظ لقائم اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك )

والمؤسسات الفردية مليون دينار(  263األفراد )+ إيداعاتبالخصوص  الذي شمل مليون دينار( 111+

نب آخر، تم تسجيل تطورات غير مليون دينار(. وفي جا 193والشركات الخاصة )+مليون دينار(  323)+

 مليون دينار( وأكتوبر  272في أشهر ديسمبر )+هامة  ات، ارتفاع6012منتظمة طوال سنة 

مليون دينار(، تبعا لإليداعات المنجزة سواء بالعملة األجنبية أو  230)+ مليون دينار( وجويلية 332)+

بالدينار من قبل بعض المؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في 
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 األوراق النقدية و المسكوكات في التداول شهادات اإليداع اإليداعات ألجل

 3المكونة النقدية ن اإليداعات تحت الطلب
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ة من قبل األسر بمناسبة عيد اإلضحى زمليون دينار( نتيجة باألساس للسحوبات المنج 277-شهر سبتمبر )

 مليون دينار( تبعا للسحوبات من قبل بعض المؤسسات العمومية.  367-لك في شهر أفريل )وكذ

  

 )أرقام موفى الفترة(          تطور موارد الجهاز المالي ومقابالتها:  2-4عدد  جدول

 المسمى

 التغيرات بـ ٪ ما عدا إشارة مغايرة ماليين الدنانيرب

 ديسمبر

2112 

 ديسمبر

2112 

 مارس

2114* 

 1221ديسمبر 

 2114ديسمبر 

 2112ديسمبر 

 2112ديسمبر 

 2114 مارس

 2112 مارس

 5,6 1,. 2,2 66.354 2..228  218.88 (2الكتلة النقدية )ن

 13,3 13,1 2,0 10.211 10.171  1.139 منها : األوراق النقدية والمسكوكات في التداول

 4,3 7,0 2,1 14.965 13.637  12.002 اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك        

 7,3 9,1 9,0 10.953 10.739 10.123 اإليداعات ألجل ونواتج مالية أخرى       

 -10,7 2,1- 19,3- 3.397 3.901 3.793 شهادات اإليداع         

 9,6 10,2 9,2 21.133 60.713  11.723  1حسابات االدخار        

 15,6 4,2 .,12 22.662 .21842 218212 موارد أخرى

 8,0 .,4 4,4 89.016 8221..  28214. مجموع الموارد = مجموع المقابالت

صافي المستحقات على الخارج
2
  182.2  -848 1.354- -4.4 -28222 1.404- 

 345 1.129- 1.003 12.626 16.733 12.106       6منه : صافي الموجودات من العملة األجنبية

 (-8) (19-) (12)+ (104) (111) (161) 3 أيام التوريد( )عدد       

صافي المستحقات على الدولة 
2  148422  148124 16.332 284.1 28282 1.523 

 1.389 1.227 1.329 8.872 1.901  9.636 6منه : رقاع الخزينة والقرض الوطني 

 503 96 291- 1.447 607 139 6الحساب الجاري للخزينة       

 9,6 8,4 2,2 74.038 428442  228182  المساعدات لالقتصاد

 9,4 7,2 2,6 70.075 21.913  26.923 منها : القروض لالقتصاد

 وقتية. أرقام* 
وحسابات  ريشمل هذا البند الحسابات الخاصة لالدخار وحسابات االدخار السكني وحسابات االدخار بغرض بعث المشاريع وحسابات االدخار بغرض االستثما 1

 االدخار األخرى واالدخار لدى مركز االدخار البريدي.
 التغيرات بماليين الدنانير بالنسبة لهذه المكونات. 6
 التغيرات بحساب األيام. 3
 

 

قائم اإليداعات لدى مركز ى مستوى لع 6012وتجدر اإلشارة إلى أن التراجع المسجل في موفى سنة 

الصكوك البريدية يعزى إلى التأجيل الحاصل في تعويض المقابيض الجبائية التي تم تنزيلها في حسابات 

 . 6019حيث وقع إرجاء هذه العملية إلى شهر جانفي  الدولةالديوان الوطني للبريد لفائدة 

 مليون مقابل  6.129ارتفاعا قدره  6012، فقد عرفت في سنة النقدية شبه لإليداعاتأما بالنسبة 

 مليون دينار قبل سنة، حيث اتسم أساسا بتدعم كل من اإليداعات في الحسابات الخاصة لالدخار  1.011

مليون  972دينار( واإليداعات ألجل ونواتج مالية أخرى )+ مليون 1.060مليون دينار مقابل + 1.211)+

مليون دينار( وبدرجة أقل، بازدياد حسابات االدخار لدى مركز االدخار البريدي  221دينار مقابل +

مليون دينار(. وفي المقابل، شرعت شهادات اإليداع منذ شهر فيفري في  637مليون دينار مقابل + 222)+

مليون دينار  3.901السنة بقائم قدره  ختتمحيث كان مداه مختلفا على مر األشهر لتتباع مسار تنازلي، ا

مليون  132-مليون دينار مقابل  696وتسجل بالتالي انخفاضا بـ  6013مليون دينار في سنة  3.793مقابل 

مكتتبة في دينار قبل سنة. وقد نتج هذا التراجع باألساس عن عدم تجديد السندات التي حل أجل خالصها وال

 األصل بآجال قصيرة نسبيا من قبل بعض المؤسسات العمومية وخاصة مؤسسات الضمان االجتماعي. 
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، عرف االدخار التعاقدي المعبأ 6012٪ في سنة 1مقابل  6013٪ المسجلة في سنة 10,1وبعد االنتعاشة بـ 

نسق نموه الذي  يف من جديد تباطؤا رقاع وقروض خاصة بأجل يفوق سنة واحدةبالخصوص في شكل 

. ويعكس هذا التطور باألساس ضعف اإلصدارات الصافية من 6012٪ فقط في موفى سنة 3,2بلغ 

مليون دينار في العام السابق.  193مليون دينار مقابل  77تسديدات هذه السندات والتي لم تبلغ سوى 

مليون  160مالية قد بلغت قرابة والجدير بالذكر أن األموال المعبأة خالل الفترة قيد الدرس في السوق ال

وأن مؤسسات اإليجار المالي تظل األطراف الرئيسية في  6013مليون دينار في سنة  630 مقابل دينار

مالءمة أفضل بين استعماالتها ومواردها. ولإلشارة، فإن البنوك  العمل على هذه السوق وذلك في إطار

ت حصريا بإصدار قروض رقاعية مشروطة وهي المحلية السبعة المتواجدة في هذه السوق قد قام

 ضرورية لتعزيز أموالها الذاتية وبالتالي تدعيم مؤشراتها الحذرة الكلية.

 مصادر اإلحداث النقدي  4-1-2

 لالقتصادمساعدات الجهاز المالي  تدعمت، 6011بعد أن عرف نسق نموها تباطؤا شبه متواصل منذ سنة 

٪ على التوالي. ويعكس هذا التطور 7,9٪ و7,2حيث ارتفعت بـ  6012و 6012بشكل طفيف في سنتي 

( لكنه 6013٪ في سنة 2,1مقابل  6012٪ في سنة 2,9تحسن النشاط االقتصادي بحساب القيمة االسمية )

٪(، ذلك أن االزدياد الملحوظ لمحفظة اإلسقاط لدى 1,1٪ مقابل 1هزيال بحساب القيمة الحقيقية ) ليظ

التي تمثل تمويالت جديدة، قد و( 6013مليون دينار في سنة  1.277دينار مقابل  مليون 2.611البنوك )

للمستحقات المجّمدة هاماقترن بارتفاع 
1
مع مليون دينار( وذلك بالتزامن  112مليون دينار مقابل  733) 

وتجدر  مليون دينار(. 336مليون دينار مقابل  122قائم الحسابات الجارية المدينة )ل زيادة بأقل أهمية

محفظة اإلسقاط لدى البنوك قد تم تسجيله خالل النصف الثاني  ارتفاع٪ من 10اإلشارة إلى أن ما يزيد عن 

 وهو ما يدل على تغيير في سياسة تمويل هذه المؤسسات لالقتصاد. 6012من سنة 

ويتبين من خالل تطور هيكل القروض حسب المؤسسات المالية أن القطاع المصرفي يظل المصدر 

الرئيسي للقروض الممنوحة لالقتصاد، يليه البنك المركزي التونسي الذي يوفر السيولة في إطار السوق 

يات تزداد خالل السنوات لل طلبات عروض. وبالفعل، ما انفكت هذه العمكالنقدية وذلك باألساس في ش

بحجم يساوي  6012 سنة ختتممليون دينار في منتصف شهر جويلية وت 2.779األخيرة لتبلغ ذروة قدرها 

 مليون دينار.  3.270

وتبعا إللغاء قروض االستهالك من قاعدة  6012وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لالقتصاد في سنة 

احتساب االحتياطي اإلجباري
6

، تضاعفت القروض المخصصة لتمويل االستهالك ما يزيد عن ثالث مرات 

                                                           
للخالص المقصود بذلك المستحقات المجمدة أو المشكوك في خالصها أو المتنازع عليها والقيم غير الممنوحة عند تقديمها  1

 للمرتين األولى والثانية والتسويات وإعادة الجدولة والتمديد.
 .6013فيفري  2المؤرخ في  6013لسنة  1راجع منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  6
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مليون دينار في العام الموالي،  1.061إلى  6013في سنة مليون دينار  322تغير القائم من  زيادة في مع

 فيما تراجعت القروض الموجهة لتمويل اقتناء المساكن. 

 

 : مساهمة المقابالت في نمو المكونة 2-4رسم بياني عدد 

 ( *2)ن 

: تطور تركيبة القروض حسب المؤسسات  4-4رسم بياني عدد 

 المالية

  

 صافي البنود األخرى. -( = صافي المستحقات على الخارج + صافي المستحقات على الدولة + المساعدات لالقتصاد 3* )ن

 

بالمقارنة مع  6012ازدادت حدة انخفاضه في موفى سنة فقد  ،الخارج على المستحقات لصافيبالنسبة  أما

مليون دينار( والذي بلغ قائمه للمرة األولى مجاال  219-مليون دينار مقابل  6.233-ما تم تسجيله قبل سنة )

ماليين  102-مليون دينار إلى  30حيث تراجع بين شهر وآخر من + 6012سالبا بداية من شهر أفريل 

ي أهمية التعهدات الخارجية للجهاز المالي قياسا بالموارد الخارجية المعبأة في سنة دينار، ليعكس بالتال

، ذلك أن هذه األخيرة كانت أقل من التسديدات بعنوان الدين الخارجي متوسط وطويل األجل. كما 6012

محلي ٪ من إجمالي الناتج ال1,1يعزى هذا التطور باألساس العجز الجاري الذي يظل في مستوى مرتفع )

 ( وتدهور حاصل العمليات برأس المال والعمليات المالية. 6013٪ في سنة 1,7مقابل 

تسهيل المعبأة خالل السنة قيد الدرس، نذكر بالخصوص القسط األول من " ةومن بين الموارد الخارجي

ر قرض مليون دينار( وإصدا 236" الممنوح من قبل صندوق النقد الدولي في شهر ماي )الصندوق الممّدد

 السوق المالية األمريكية وبضمان من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  علىرقاعي خالل شهر أوت 

مليون  239منها خاصة مليون دوالر أمريكي( والقروض الممنوحة من قبل البنك اإلفريقي للتنمية  300)

 مليون دينار في شهر ديسمبر وإيرادات التفويت في الطائرة الرئاسية  233دينار في شهر أكتوبر و

 مليون دوالر أمريكي(.  10)
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 األجنبية العمالتتطور صافي الموجودات من :  2-4رسم بياني عدد 

 
 

 

 ث ارتفع ي، ح6012سنة بشكل معتدل خالل  المستحقات على الدولة صافي ومن جانبه، تطور

زدياد قائم رقاع البالخصوص نتيجة  6013مليون دينار في سنة  6.210مليون دينار مقابل  6.276بـ 

مليون دينار( وانتعاشة  1.329مليون دينار مقابل + 1.211الخزينة في محفظة سندات البنوك )+

مليون  326-مليون دينار مقابل  276المشتريات من رقاع الخزينة في إطار عمليات السوق المفتوحة )+

مليون دينار بين سنة وأخرى  96رف حاصل الحساب الجاري للخزينة ارتفاعا بـ المقابل، عدينار(. وفي 

. وتجدر اإلشارة إلى أن الحساب الجاري للخزينة قد بلغ 6013مليون دينار في سنة  291مقابل انخفاض بـ 

لتغطية هذا العجز من  مليون دينار. بيد أنه 171أي  ،يأدنى مستوى له خالل السنة في موفى شهر ما

اإليفاء بتعهداتها، لجأت الخزينة لجزء من مواردها المودعة لدى البنك المركزي خاصة مرابيح والسيولة 

وذلك عالوة على الموارد الداخلية المعبأة في السوق المالية في شكل  6013معهد اإلصدار بعنوان سنة 

 ارتفاعا هاما لحجم إصدارات هذه السندات والذي بلغ  6012عل، سجلت سنة رقاع خزينة. وبالف

مليون دينار، أي  1.212مقابل تسديدات قدرها  6012مليون دينار في موفى شهر ديسمبر  3.112

 مليون دينار  1.322+مليون دينار و 6.323+مليون دينار مقابل  6.621باكتتابات صافية تساوي +

 مليون دينار على التوالي في العام السابق.  979و+

، أي طفيفا طؤاابت( بحساب االنزالق السنوي 3، عرفت الكتلة النقدية )ن2114من سنة  الربع األولخالل و

ارتفاع  هذا التطور باألساس من خالل تحققوقد  .٪ بعنوان نفس الفترة من العام السابق3,1٪ مقابل 3,2

٪( وتقلص انخفاض صافي 11,2٪ مقابل 10,3صافي المستحقات على الدولة وإن بنسق أقل سرعة )

مليون دينار(. علما وأنه لوال تسارع  3.179-ماليين دينار مقابل  1.202-المستحقات على الخارج )

 ( أكثر أهمية. 3)ن ٪(، لكان تباطؤا الكتلة النقدية9,1٪ مقابل 7,2مساعدات الجهاز المالي لالقتصاد )
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 (المحور األيسر)عدد أيام التوريد  (المحور األيمن)صافي الموجودات من العملة 
شهر :ش  
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 (ARDLللفجوات الزمنية الموزعة ) الذاتي حداراالن نمذجة( عبر 2الطلب من النقد بمعنى )ن تقدير:  1-4عدد  مؤطر

من نوع االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.  نمذجةتقدير دالة الطلب من النقد عن طريق  المؤطرهذا  في قترحي  

 (2001) (Peseran et Al)وآل  بيزيرانمقاربة  ستخدامولتحقيق ذلك، نقوم باختبار وجود عالقة التكامل المشترك با

 طأ هذه المقاربة في تقدير نموذج تصحيح الخ وتتمثلة على نماذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة. قالمطب

 1θو 0θ( على المعايير F testار فيشر )ب( وفي القيام باختMCO( عبر المربعات الصغرى العادية )UECMالمقيد ) غير

 . 3θو 6θو

 وتتم كتابة دالة الطلب من النقد المستخدمة في هذا اإلطار على النحو التالي : 

3 51 2 4

0

0 0 0 0 0

0 1 1 1 2 1 3 4

3 3 (inf ) ( )

3 inf ( 1) ( 1)

p pp p p

t i t i j t j k t k k moy t k k t k

i j k l l

t t t moy t

LRM LRM LRGDP TMM l ls

LRM LRGDP TMM l t ls t

     

     

    

    

  

           

       

    
 

لوغاريتم  هو       :  أن حيث
 ن   

تغير إجمالي الناتج المحلي
 من النقد  يالحقيق الطلب( :  

           LRGDPt الخطي  ي: هو لوغاريتم إجمالي الناتج المحلي الحقيق 

           TMMt  هو نسبة الفائدة في السوق النقدية : 

              
             

      
          هو  نسبة التضخم   

           Ist  .هو لوغاريتم سعر الصرف اإلسمي للدينار التونسي مقابل األورو 

( عن طريق 3ويتم تصحيح التغيرات الموسمية لمؤشرات األسعار عند االستهالك والكتلة النقدية )ن           

 . 13X خوارزمية

 عامل التأخير.  Δوتمثل           

                           H0 : 0θ  =1θ  =6θ  =3θ  =2θ  =0 

 مقابل                       مع                     

                                            H1   :وإال 

 من ثابتة المتغيرات جميع فيها تكون التي الحرجة القيم مع  F_Statistique اختبار فيشر اإلحصائيمقارنة  ويتعين

 (Narayan (6003))) نارايانحيث المستوى ومن حيث الفارق األول. وقد تم استكمال هذه القيم الحرجة من قبل 

 إبطالّد األعلى، يمكننا ح. فإذا كان اختبار فيشر اإلحصائي يفوق القيمة الحرجة لل10و 30باستنتاجات تتراوح بين 

إذا كانت اإلحصائية واقعة بين القيم الحرجة للحّدين، فإن  أماغياب عالقة التكامل المشترك. في فرضية الصفر 

 نظام التكامل. ترتيب غير حاسم ويستوجب معرفة  ار يعدّ باالخت

هذا اإلطار هي ذات تواتر ربع سنوي بالنسبة للفترة الممتدة بين الربع األول لسنة  في ة المعالجةاإلحصائي المعطيات

 . 6012والربع الرابع لسنة  6000

( 6001وتبلغ القيمة األدنى والقيمة األعلى من مجال القيم الحرجة وفقا لجدول القيم الحرجة التي تصورها بيزاران )

 . ]2,01 – 6,12[مستوى  ،٪3قدره  حدّ النسبة لب

 

 

 

 

 )يتبع(
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 : 1-4عدد  مؤطريتبع 

فنستنتج بالتالي وجود عالقة توازن على الحد األعلى للمجال المذكور سابقا، شر اإلحصائي يوقد تجاوز اختبار ف

الفائدة في السوق النقدية وسعر  ونسبة المدى الطويل بين األرصدة الحقيقية والنمو االقتصادي ونسبة التضخم

وهو ما  ٪18الصرف8 وفي جانب آخر، فإن األثر السالب والملحوظ لسرعة التعديل على المدى القصير يبلغ مداه 

ونسبة التضخم  يمن االختالالت بين األرصدة الحقيقية وإجمالي الناتج المحلي الحقيق ٪18ح يدل على أنه يتم تصحي

ونسبة الفائدة في السوق النقدية في ثالثي واحد8 وعلى هذا األساس، فإن دالة الطلب من النقد التي تشمل مجموع 

  على مستوى اإلطار االقتصادي الكلي8 ألغراض التوقع، تخضع لعديد التعديالت والتي يتم استخدامهاهذه المتغيرات 

 

     السياسة النقدية  4-2

الركود، حيث تضرر  حالة للخروج منيواجه صعوبة  6012االقتصادي في موفى سنة ال يزال الوضع 

اعتبار الفالحة، كانت النتائج أفضل مما تحقق في سنة  لقطاع الفالحي. ودونضعف أداء االنمو بشدة من 

 في العام السابق.  ٪0٪ مقابل 6مع ارتفاع القيمة المضافة بنسبة  6013

إلى  6013٪ في سنة 2,7تراجع من  حيثتباطؤا ملحوظا  6012سنة  في عرففقد وبالنسبة للتضخم، 

بشكل استباقي من خالل التخفيض هذا االنفراج "المتوقع"  مع جعل البنك المركزي يتفاعل هو ما٪ و3,9

 وذلك بهدف تقديم الدعم للنشاط االقتصادي.  6013في أكتوبر  نقطة أساسية 30في نسبته الرئيسية بـ 

، الصعيد الدوليهذه الصورة اإلجمالية نتاجا لتطورات هامة على الصعيدين الدولي والوطني. فعلى  وتعدّ 

مؤكدة لالقتصاد األمريكي وتشديد السياسة النقدية المترتب عنها مع األداء االقتصادي تباينت الصالبة ال

األوروبي الضعيف في منطقة األورو وذلك على الرغم من التيسير الكمي المقرر من قبل البنك المركزي 

نسبة ، على أمل أن تتقارب 6019والذي تم التمديد فيه إلى غاية شهر ديسمبر  6013منذ شهر جانفي 

 ٪. 6 المقدرة بـالتضخم في تلك األثناء مع قيمتها المستهدفة و

المحيط الجيوسياسي، الشكوك  تواصل عدم استقرار وقد جعل ضعف النمو في منطقة األورو، بالتزامن مع

قائمة بشأن انتعاشة هامة للطلب الخارجي الموجه نحو البالد التونسية. كما أن المنحى التصاعدي الذي 

 ق مواطن ضعف البالد تجاه الخارج. أغلب أسعار المواد األساسية قد عمّ عته بات

مازال النمو االقتصادي )دون اعتبار الفالحة( يواجه صعوبات وخاصة ذات ف، الوطني المستوىأما على 

صبغة اجتماعية وأمنية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية، السيما على القطاعات االستخراجية للمناجم والنفط 

 وعلى القطاع السياحي وبالتالي على مناخ األعمال. وفي جانب آخر، حقق القطاع الفالحي أداء ضعيفا في

 االستثنائية وخاصة بالنسبة لنشاط "زيت الزيتون".  6013بعد سنة  6012سنة 

وفي ظل هذه المعطيات، ظل العجز المزدوج في مستويات مرتفعة وهو ما أجج الضغوط المسلطة على 

 سوق الصرف وعلى السيولة المصرفية. 
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أكثر لحوض المنجمي ومؤشرات مع انتعاشة تدريجية للنشاط في ا تبدو واعدةفهي  ،2114 لسنة وبالنسبة

على مستوى القطاع السياحي. ومن شأن تواصل اإلصالحات الهيكلية في مختلف القطاعات إيجابية 

 وخاصة في اإلدارة العمومية والقطاع المصرفي أن يحسن حوكمتها ومساهمتها في النمو. 

إصدار منشور البنك المركزي  وفي السياق ذاته وبهدف تعزيز شفافية ومصداقية معهد اإلصدار، تم مؤخرا

السياسة النقديةبتطبيق التونسي المتعلق 
1

ز هذا المنشور بمزيد توضيح اإلطار العملياتي لقيادة يمت. وي

استكمال تعصير مسار المساعدة على صنع يمثل خطوة ملموسة على درب حيث أنه السياسة النقدية 

تي يواكب المعايير ايل والتوقع وعلى إطار عمليلللتحالقرار. وقد أصبح هذا المسار يرتكز على منظومة 

 الدولية، بما يتيح للبنك المركزي ترسخا أفضل لتوقعات التضخم. 

 التصرف في السيولة 4-2-1

، تقلصت السيولة المصرفية بشكل ملحوظ 6012بالتوازي مع التطورات االقتصادية المسجلة في سنة 

بالتناوب من قبل العوامل الذاتية للسيولة وخاصة الموجودات من حيث اتسمت باآلثار التقييدية المسلطة 

بدرجة أقل تلك الناجمة عن والعملة األجنبية وذلك من منطلق الضغوط الناشئة عن تفاقم العجز الجاري 

 .الدولة لعجز ميزانيةالتمويل الداخلي 

البنك المركزي من كثف مجابهة الزيادة الهامة لحاجيات البنوك من السيولة،  وقصد السياق نفس وفي

 تغطية عجز السيولة الذي أصبح هيكليا تقريبا. بهدف تدخالته من خالل اللجوء لكافة األدوات المتاحة 

إلى أن معدل حاجيات البنوك من السيولة 6012ويشير تحليل السيولة خالل سنة 
6
يون مل 1.371قد تدعم بـ  

)راجع  6012مليون دينار في سنة  2.277٪ بالمقارنة مع العام السابق ليبلغ 69بارتفاع قدره دينار، أي 

 . 6012مليون دينار في سنة  2.732و 6013مليون دينار في سنة  3.101مقابل  (2-4 عددالرسم البياني 

 

 بماليين الدنانير(تطور حاجيات البنوك من السيولة )معدالت يومية :  2-4رسم بياني عدد 

 
 

 

                                                           
1
 . 6019مارس  10المؤرخ في  6019لسنة  6 عددراجع منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك  
 حاجيات البنوك من السيولة = آثار العوامل الذاتية + االحتياطي اإلجباري المستوجب.  6
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بلجوء الخزينة المتزايد األهمية للتمويالت الداخلية،  6012وقد اتسم تطور العوامل الذاتية للسيولة في سنة 

 6013مليون دينار في نهاية سنة  10.637مثلما يدل عليه ارتفاع قائم إصدارات الخزينة الذي ازداد من 

. وبالفعل وقصد مجابهة (4-4 عدد)راجع الرسم البياني  6012مليون دينار في موفى سنة  16.272 إلى

عندما الميزانية، لجأت الخزينة مجددا إلى السوق الداخلية حسابات لغلق حاجياتها من التمويل الضروري 

 تعبئة بعض الموارد الخارجية المبرمجة.  عليها تعذر

ة شراءات البنوك للعمالت األجنبية في سوق الصرف وخاصة لتمويل العمليات كما تجدر اإلشارة إلى أهمي

. وفي هذا الصدد، من الجدير بالذكر أن الشراءات الصافية (.-4 عدد البياني الرسم)راجع الجارية 

دينار في سنة  مليون 6.120قد زادت أهميتها خالل السنوات األخيرة حيث تراوحت بين  ةللعمالت األجنبي

مليون دينار في سنة  2.600قبل أن تتراجع إلى مستوى  6013مليون دينار في سنة  3.632و 6010

 وتسلط أثرا تقييديا بنفس المقدار على السيولة المصرفية. 6012

 

)بماليين تطور قائم إصدارات الخزينة : 4-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير
حاصل الميزان الجاري وتأثيره على :  .-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين السيولة المصرفية 

  

 
 

 

كامل على مدى خالل السنة أن حاجيات البنوك من السيولة قد عرفت ارتفاعا متواصال  في التحليل ويظهر

 . (8-4 عدد)راجع الرسم البياني . وقد اتسم تطورها بثالث مراحل هامة 6012سنة 

، بلغت حاجيات البنوك من السيولة أدنى مستوى لها الفترة األولى التي غطت الربع األول من السنة ففي

مليون دينار. وقد اتسم تطورها خالل الفترة المذكورة من جهة  3.369خالل السنة، أي بمعدل قدره 

مليون  261ي قدره باكتتاب البنوك في شهر فيفري في مناقصات رقاع الخزينة القابلة للتنظير بحجم فعل

" 6012٪ لشهر مارس 3,63خط "رقاع الخزينة القابلة للتنظير أصل دينار ومن جهة أخرى بتسديد 
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مليون  337" بمبلغين متتاليين قدرهما 6017٪ لشهر مارس 3,3وفوائد خط "رقاع الخزينة القابلة للتنظير 

نسق ازدياد النسبي ل تخفيفال وهو ما مكن من 6012مليون دينار وذلك خالل شهر مارس  23دينار و

 حاجيات البنوك من السيولة خالل هذه المرحلة. 

 

 

 (الدنانير)بماليين  2112التطور اليومي لحاجيات البنوك من السيولة في سنة :  8-4رسم بياني عدد 

 

 

 

حيث ارتفعت زدياد االعن حاجيات البنوك من السيولة  لم تنقطع، جويليةوإلى غاية شهر  أفريلشهر  ومنذ

٪. 31,7، أي بارتفاع قدره الشهريةمليون دينار بحساب المعدالت  9.372ماليين دينار إلى  3.207من 

ويعزى تقلص السيولة المصرفية بشكل كبير إلى الشراءات الصافية للعمالت األجنبية في سوق الصرف 

أهمية االكتتابات الصافية مليون دينار )من شهر أفريل إلى شهر جويلية( وإلى  1.729بمجموع قدره 

مليون دينار خالل الفترة قيد الدرس(، وذلك  1.376للبنوك في إصدارات رقاع الخزينة القابلة للتنظير )

الثالثة،  نمشغليلعالوة على تحصيل الخزينة لعائدات التفويت في لزمة الهاتف الجوال من الجيل الرابع ل

السحوبات نقدا خالل شهر  أهمية أفريل( وكذلك تأثيرمليون دينار )في شهر  231بمبلغ جملي قدره 

 رمضان ومع اقتراب عيد الفطر. 

 أوت شهر بين الممتدة الفترة خاللوتجدر اإلشارة إلى التخفيف الطفيف للضغوط المسلطة على السيولة 

بين حد أدنى قدره  من السيولة . وبالفعل، تراوحت معدالت الحاجيات الشهرية للبنوك2112 وديسمبر

مليون دينار خالل  9.333مليون دينار، أي بمعدل بـ  9.232مليون دينار ومستوى أقصى يساوي  9.121

هذه الفترة. وقد خف األثر التقييدي الناجم عن االكتتابات في رقاع الخزينة وعن الشراءات الصافية 

لخط "رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر  للعمالت األجنبية في سوق الصرف بفعل التسديد في شهر أكتوبر
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مليون دينار وكذلك تدعم التحويالت المنجزة في شهري نوفمبر  679" وذلك بمبلغ 6012أكتوبر لشهر 

 وديسمبر لفائدة شركات ومؤسسات عمومية بالمقارنة مع األشهر األخرى للسنة لتتجاوز شهريا عتبة 

 مليون دينار.  900

حيث  6019والجدير بالذكر أن حاجيات البنوك من السيولة قد واصلت التدعم خالل الربع األول من سنة 

 ماليين دينار في المعدل.  9.909بلغت 

 

 
 

التطورات السنوية لتدخالت البنك المركزي : 11-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين في السوق النقدية 
التطورات اليومية لتدخالت البنك المركزي :  11-4رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين 

 
 

6019: مارس  البيانات آخر  

 

لتبلغ  6012وبالتوازي مع احتداد حاجيات البنوك من السيولة، تدعمت تدخالت البنك المركزي في سنة 

. وتم (11-4 عدد)راجع الرسم البياني  6013ماليين دينار في سنة  3.007مليون دينار مقابل  2.292

٪ من 19أيام التي مثلت قرابة  9إنجاز عمليات السياسة النقدية باألساس في شكل طلبات عروض لمدة 

التدخالت المذكورة خالل السنة قيد الدرس، حيث تم استكمالها بعمليات مقايضة الصرف )ألغراض 

ن دينار في سنة مليو 117مقابل  6012مليون دينار في سنة  333السياسة النقدية( بحجم وسطي قدره 

، علما وأن القائم الوسطي لعمليات السوق المفتوحة قد استقر تقريبا في نفس المستوى المسجل في 6013

 مليون دينار(.  300ماليين دينار مقابل  302) 6013سنة 

بغرض تعديل أفضل للسيولة المصرفية من اإلبقاء على  6012ومكنت تدخالت البنك المركزي في سنة 

ب الفائدة الشهرية في السوق المالية في مستوى يقارب الهدف العملياتي للسياسة النقدية، أي معدالت نس

. وبحساب المعدالت السنوية، بلغ معدل نسبة الفائدة الشهرية في (12-4 عدد البياني الرسم)راجع ٪ 2,63
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اجع قرار البنك ٪ في العام السابق. ويعكس هذا التر2,91مقابل  6012٪ في سنة 2,63السوق النقدية 

 ٪.  2,63٪ إلى 2,93من  6013المركزي بالتخفيض في نسبته الرئيسية في شهر أكتوبر 

 

تطور كل من الفارق بين معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية ونسبة الفائدة الرئيسية والفائض أو :  12-4رسم بياني عدد 

العجز بالسوق النقدية
1

 

 

 

 

 

مليون دينار في  912بتدعم المعامالت التي بلغت  6012واتسم نشاط السوق فيما بين البنوك في سنة 

. (12-4 عدد البياني الرسم)راجع ٪ 2,2، أي بزيادة قدرها 6013مليون دينار في سنة  937المعدل مقابل 

متواترة جدا بما أنه يتم إنجازها بشكل  تحت الطلب في هذه السوق تعدّ  توتجدر اإلشارة إلى أن العمليا

ف في تاريخ ثكو إلى التنأيام ليست منتظمة وتر 9في حين أن العمليات ألجل التي لها عموما أجل بـ  ،يومي

 منح طلب العروض. 

 

 (الدنانير بماليين يومية)معدالت تطور المعامالت في السوق ما بين البنوك :  12-4رسم بياني عدد 
 

 

 

                                                           
1
 .السيولة من البنوك حاجيات – المركزي البنك تدخالت=  النقدية بالسوق العجز أو الفائض 
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 النقدية السوق في للنسب جديدة مرجعية تونيبور، مؤشر:  2-4 عدد مؤطر

اإلرشادي لنسب الفائدة المعدل مؤشر تونيبور الذي يمثل  6012أطلق البنك المركزي التونسي بتاريخ غرة سبتمبر 
السيولة دون ضمان في السوق النقدية بالدينار وذلك بثمانية آجال، كما  ةعلى مبادلالتي تعكس استعداد البنوك النشيطة 

 أشهر واثنا عشر شهرا.  ةيلي : يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وشهران اثنان وثالثة أشهر وستة أشهر وتسع

ونشرها على الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم االثنين  ويتم احتساب النسب المطبقة لمختلف آجال مؤشر تونيبور
إلى يوم الجمعة )باستثناء أيام العطل الرسمية( وذلك شريطة قيام نصف بنوك العينة على األقل بنشر نسبها الموظفة 

بور على القروض لآلجال الثمانية قبل الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة. وعلى هذا األساس، يمثل مؤشر توني
نسبة مرجعية لمبادالت السيولة بدون ضمان بين البنوك وهو ما يعكس إدراج مرجعيات جديدة للنسب قصيرة األجل 
التي تتراوح بين اليوم الواحد واثني عشر شهرا. ومن شأن هذه النسبة أن تيسر تنشيط المعامالت القصيرة التي يفوق 

  المردود.  نىساعة في السوق ما بين البنوك وظهور منح 62أجلها 

ويمثل مؤشر تونيبور أداة يمكنها أن تساعد في تطوير إدارة المخاطر المتعلقة بنسب الفائدة في السوق النقدية انطالقا 
النسب أو االتفاقات ذات أجل...(، بما أنه يشكل مؤشرا مرجعيا لبعض نسب الفائدة المستقبلية مقايضة من المشتقات )

 للسوق. 

ة ليوم واحد حمعدل نسبة الفائدة المرج: تطور  بياني رسم

 ساعة )بـ ٪( 24ألجل  تونيبورومؤشر 

: تطور الفارق بين معدل نسبة الفائدة المرجحة  بياني رسم

 ساعة )بـ ٪( 24 ألجل تونيبورليوم واحد ومؤشر 

  

ساعة وهو ما  62ألجل  ، كانت نسبة الفائدة المرجحة في أغلب األحيان أعلى من مؤشر تونيبور6012سنة  وخالل
)راجع يعني أن السوق فيما بين البنوك قد أقفلت في معظم الحاالت مع نسبة فائدة مرجحة أدنى من توقعات البنوك 

 . (12-4 عدد البياني الرسم

 البياني الرسم)راجع ساعة  62وقد تمت مالحظة الفوارق األعلى بين نسبة الفائدة المرجحة ومؤشر تونيبور ألجل 
 باألساس خالل :  (12-4 عدد

األيام التي يتدخل فيها البنك المركزي لتغيير عرض السيولة في السوق )عن طريق طلبات العروض أو عمليات  -
 السوق المفتوحة(. 

العوامل الذاتية وهو ما يجعل حاجيات البنوك من السيولة  إحدى على يؤثر متوقع األيام التي تشهد تحركا غير -
خالل يوم معين  ةمختلفة عن توقعاتها. ويمكننا على سبيل المثال أخذ حالة المبالغ المدفوعة بعنوان األجور العمومي

فائدة مؤسسة الخزينة ل لوالتي يتبين أنها أعلى من توقعات البنوك أو كذلك حالة التحويل غير المنتظر المنجز من قب
  عمومية. 

 النقدية  ةالسياس تتطور نسب الفائدة وانتقال قرارا 4-2-2

، لم يطرأ أي تغيير على السياسة 6013التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية المقرر في شهر أكتوبر  بعد

 بفضل االنفراج الملحوظ للتضخم وغياب ضغوط ناجمة عن الطلب.  6012النقدية طوال سنة 
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وقد سهر البنك المركزي على توفير السيولة الضرورية للبنوك حتى تواصل هذه األخيرة تقديم دعمها 

لالقتصاد، في ظل سياق متسم باستمرار االختالالت االقتصادية الكلية )العجز المزدوج وتفضيل حيازة 

ة على السيولة في السوق النقدية من إبطال مفعول الضغوط المسلط خلهاألرصدة النقدية(. ومكن تد

المصرفية واحتواء تقلبات معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية في مستوى يقارب نسبة الفائدة 

ميزة في قيادة السياسة النقدية. وبالفعل، تراوح تالرئيسية ليتم بالتالي تكريس هذه النسبة األخيرة كأداة م

٪ ومستوى أقصى 2,60بين حد أدنى قدره  6012ل سنة معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية خال

 ٪ بالنسبة لكامل السنة. 2,63بمعدل بـ ٪، أي 2,33يساوي 

كما كانت الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية ملحوظة جدا على مستوى تكاليف بعض الموارد 

ذا المنطلق، فإن نسب الفائدة ومن ه .البنكية. وبالفعل، اتسمت الفترة ما بعد الثورة بشح السيولة المصرفية

حول النسب المطبقة من قبل المسح كما ينعكس من خالل نتائج  ،المطبقة على العقود الجديدة لإليداعات

، قد ظلت في مستوى مرتفع نسبيا مع ابتعادها بشكل النسبة للعقود الجديدة لإليداعات والقروضبالبنوك 

متزايد عن معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية. وقد تدعم االرتفاع شبه المعّمم للفوارق )قياسا 

بمعدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية( بالمنافسة الشديدة على اإليداعات وهو ما يعكس، من بين 

صعوبات التي تواجهها البنوك لتعبئة موارد مستقرة تمكنها من ضمان التوازن على مستوى أمور أخرى، ال

 . (12-4و 14-4 عدد البيانيين الرسمين)راجع موازناتها 

 

 
 

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  14-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة إليداعات 

 األفراد

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  12-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة إليداعات 

 الشركات الخاصة
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 6013ستكون أهم لوال تيسير السياسة النقدية المعتمد في سنة  كانت وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الضغوط

والذي انتقل أثره بسرعة إلى النسب الدائنة للبنوك. ويبدو أن هذا األثر قد خّف بالنظر إلى التطورات 

إلى الرجوع لمستوياتها التي سبقت  ،األخيرة للنسب الدائنة التي ترنو، بالنسبة ألغلب أصناف اإليداعات

 في نسبة الفائدة الرئيسية. التخفيض 

 

 
 

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  12-4رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة لقروض 

 األفراد

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في :  14-4رسم بياني عدد 

لقروض السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة 

 الشركات الخاصة

  

 

للقروض، فيشير تطورها إلى أن األفراد قد تضرروا من  ةالعقود الجديد على ومن ناحية النسب المطبقة

أعلى نسبيا القدرة على التفاوض غير المالئمة قياسا بالشركات الخاصة، حيث تطبق عليهم تكاليف قرض 

القرض والتأجير على اإليداعات تعد إجماال أقل  من الشركات الخاصة وذلك على الرغم من أن مخاطر

 . (14-4و 12-4 ينيالبيان الرسمين)راجع  بالنسبة إليهم

 حول النسب التي تطبقها البنوك على العقود الجديدة لإليداعات والقروضالمسح استقصاء :  2-4عدد  مؤطر

حورة حول منظومة عصرية وشفافة للتحليل تماستباقي بشكل متزايد وم ذات طابع في ظل سياق متسم بسياسة نقدية
البنك المركزي التونسي خالل السنوات األخيرة إلى تعميق فهمه لقنوات انتقال السياسة النقدية من أجل  ىوالتوقع، سع

 األسعار. ومتابعة أفضل لتأثير القرارات المتخذة من قبل هيئات صنع القرار بالبنك على النسب البنكية والطلب 

 

 

 

 

 ع(تبي)

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2013201420152016

ية
و
ائ
لم
 ا
بة
س
لن
با

 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية

 سنوات 3أقل من 

 سنوات 7و 3بين 

 سنوات 7أكثر من 

2016الثالثي الرابع : آخر البيانات   

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث 4ث 3ث 2ث 1ث

2013201420152016

ية
و
ائ
لم
 ا
بة
س
لن
با

 

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية

 أقل من سنة

 سنوات 3بين سنة و

 سنوات 7و 3بين 

 سنوات 7أكثر من 

2016الثالثي الرابع : آخر البيانات   



 الرابع الباب

 6012 السنوي التقرير 111

 

 :  2-4عدد  مؤطريتبع 

مزيد تطوير الدراسة المتعلقة بقناة نسبة الفائدة التي تعتبر الناقل الرئيسي لقرارات السياسة  وبهدف األساس هذا وعلى
تم الشروع فيه من قبل البنك مسح نسبة الفائدة في السوق النقدية على نتائج  أثرالنقدية، ارتكز تحليل درجة انتقال 

 6012ديسمبر  31لدى عينة تمثيلية لكبرى البنوك في السوق )التي استأثرت بتاريخ  6011المركزي في شهر أكتوبر 
٪ من مجموع 93٪ من القروض الممنوحة لألفراد و13٪ من القائم الجملي للقروض المسندة للشركات و23بنسبة 

من معالجة أوجه القصور في التحاليل المرتكزة على نسبة الفائدة الفعلية المسح ا أصول البنوك(. ويمّكن اللجوء لهذ
على تقدير درجة انتقال تغيرات معدل  سلبا الجملية حيث أنه من شأن طريقة احتسابها وتواترها )نصف سنوية( التأثير

 .  1نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية إلى النسب البنكية

الجديدة مؤشرا على تنوع نسب الفائدة وتطورها اعتمادا على مدة العقد وصنف الحريف ل العقود حوالمسح ويوفر 
وطبيعة العقد )إيداع أو قرض( والهدف منه. وتشمل اإلحصائيات المتعلقة بنسب الفائدة النسب المدرجة في العقود 

 الجديدة بين البنوك وحرفائها. 

وك سواء بالنسبة لألفراد أو نورد في تصريحات البكما ، 6012وقد تأثرت ديناميكية النسب المدينة في سنة 

ايدة التي اعتمدها البنك المركزي. حالمؤسسات الخاصة وإن بدرجات مختلفة، بالسياسة النقدية الحذرة والم

تباع مقاربة إلعادة ان تغيير ووينعكس ذلك بالخصوص من خالل الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية دو

التمويل مستندة على تحييد آثار العوامل الذاتية للسيولة المصرفية وذلك عقب التيسير المعتمد في موفى 

 شهر أكتوبر الذي أدى التأثير الناجم عنه إلى انخفاض معمم للنسب البنكية المدينة. 

 أن تراجع معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية  التحليل حسب المعدالت السنويةويظهر 

قد أدى إلى انخفاض معدالت تكاليف القروض المسندة  6012و 6013نقطة أساسية ما بين سنتي  29بـ 

نقطة أساسية على التوالي. وتؤكد هذه  23نقطة و 21لشركات الخاصة، لكافة اآلجال مجتمعة، بـ اولألسر 

ات المنجزة من خالل االستعانة بمقاربة التكامل المشترك على أساس تقنية نماذج األرقام نتائج التوقع

المطبقة على البيانات المجمعة للعينة  (4-4 عدد رطالمؤ)راجع االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

مع معدل  النسب المدينة تعديلالمذكورة، حيث أنها تدل على سرعة انتقال عالية نسبيا )مع أجل وسطي ل

أشهر في أغلب الحاالت( وعلى انتقال على  2نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية يتراوح بين شهرين و

 المدى الطويل كامل تقريبا نحو النسب البنكية المدينة. 

 المقاربة المعتمدة لتقدير درجة انتقال تغيرات نسب السوق النقدية إلى النسب البنكية المدينة8  : 4-4عدد  مؤطر

يستند تقدير درجة انتقال تغيرات نسبة الفائدة على فرضية قدرة البنك المركزي على التحكم في نسبة الفائدة ما بين 
لنقدية. وتؤثر هذه النسبة األخيرة على النسب البنكية البنوك ليشمل بالتالي معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق ا

 المدينة وفقا للعالقة على المدى الطويل التالية : 

 

         
   

 

 تبع(ي) 

  

                                                           
1
ى الرجوع إلى ورقة العمل بعنوان "تقرير حول تطور الشروط المصرفية في البالد التونسية خالل جلمزيد التفاصيل، ير 

 "، المنشورة على موقع واب البنك المركزي التونسي. 6013وشهر أكتوبر  6011الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر 
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 :  4-4عدد  مؤطريتبع 

النقدية. ليست سوى نسبة الفائدة في السوق     النسب المطبقة على العقود الجديدة للقروض البنكية و    حيث تمثل 
 درجة االنتقال على المدى الطويل وهي ذات قيمة موجبة. وحين تكون    هي عنصر ثابت في حين تمثل    و

1 α   =1 فإن األمر يتعلق بانتقال كامل لنسبة الفائدة وهو ما يعني أن تغيرات معدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق ،
 إلى النسب المدينة. النقدية تنتقل على المدى الطويل بشكل كامل 

، استند تقدير هذا النموذج على مقاربة I(1)و/أو  I(0)وبالنظر إلى ترتيب إدماج السالسل المتعلقة بنسب الفائدة
 (Peseran et Al)، لبيزيران وآل (ARDL)التكامل المشترك لنماذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

 :  1(6001و 1777)

   
     ∑   

    

   

     
  ∑   

    

   

     
      

 

 كوين أو غيرهم.  -استنادا إلى معايير المعلومات لشوارتز أو أكايكي أو هانان   kو  jيمكن تحديد عدد التأخيرات و

 إعادة كتابة هذه المعادلة بغرض إظهار مصطلح تصحيح األخطاء، كما يلي : كما يمكن 

 

   
     ∑   

      

   

     
  ∑   

      

   

     
         

         
       

 

الطويل بين النسب  المدى ويوفر هذا التحديد األخير ميزة إظهار كل من الديناميكية على المدى القصير والعالقة على
قوة االستعادة إلى هذه  λالمطبقة من قبل البنوك إلسناد القروض ونسبة الفائدة في السوق النقدية. ويقيس المعيار 

درجة االنتقال على  0θدرجة االنتقال على المدى الطويل و φعنصرا ثابتا و cتمثل حيث العالقة على المدى الطويل 
 ،(  )أن درجة االنتقال ليست سوى التغير بحساب النقاط األساسية للنسب المدينة  المدى القصير، مع اإلشارة إلى

(. وتقدم العالقة    الشهرية في السوق النقدية ) الفائدة نسبة لمعدل واحدة أساسية بنقطة تغير عن الناجم
 البنكية المدينة مع نسبة السوق النقدية. لتعديل تصورا حول األجل الوسطي لمالءمة  ⁄        

 

 

بتغيرية ضعيفة يمكن  6012واتسمت نسب الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة لألفراد في سنة 

ط معظم عقود القروض بمعدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية بتفسيرها، من بين أمور أخرى، بر

نسبيا للنسب فيما بين دقيقة من شأنه تعزيز انتقال قرارات السياسة النقدية وخاصة في ظل قيادة  ما وهو

٪ مقابل 9,91البنوك. وقد بلغت نسب الفائدة المطبقة على هذا الصنف من القروض معدال سنويا بنحو 

٪ 9,37ويقل عن ثالث سنوات )قروض االستهالك(  أجل بالنسبة للقروض ذات 6013٪ في سنة 1,13

وغيرها(  جهيزسنوات )قروض الت 9و 3للقروض ذات أجل يتراوح بين  6013٪ في سنة 1,09مقابل 

 سنوات )قروض لتمويل السكن(.  9٪ للقروض ذات أجل يفوق 9,39٪ مقابل 9,63و

                                                           
1
 « An Autogressive Distrubuted Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis » ،1777شين،  ويونغشيول بيزيرانهاشم  

 .  « Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships » ،6001، ثسمي وريشارد شبن ويونغشيول بيزيران وهاشم
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أما بالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للشركات الخاصة، السيما بالنسبة لآلجال التي 

لمطبقة على القروض لألفراد. وتعود التغيرية افوق سنة واحدة، فقد اتسم تطورها بتغيرية أعلى من تلك ت

وجهة نظر من المذكورة باألساس إلى خصوصية هذا الفرع من النشاط وإلى مخاطر التخلف عن السداد 

البنوك وإلى القدرة التفاوضية للشركات الخاصة في ظل غياب مؤشر مرجعي
1
فائدة. وبخصوص لنسب ال 

٪ في المعدل 2,61بلغت نسب الفائدة فقد (، االستغاللقروض ذات أجل يقل عن سنة واحدة )قروض ال

 6013٪ في سنة 9,13. وفي جانب آخر، تراجعت هذه النسب من ٪ قبل سنة2,93مقابل  6012خالل سنة 

مخصصة  سنوات )قروض 9وذلك بالنسبة للقروض ذات أجل يفوق  6012٪ في سنة 2,90إلى 

 لالستثمار(. 

 

 
 

تطور فوارق النسب المطبقة على العقود :  .1-4رسم بياني عدد 

 الجديدة للقروض الممنوحة لألفراد

تطور فوارق النسب المطبقة على العقود :  18-4رسم بياني عدد 

 الجديدة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة

  
 

 

وفي جانب آخر وعلى الرغم من استمرار الضغوط المسلطة على حاجيات البنوك من السيولة، فإن فوارق 

النسب المطبقة على القروض الممنوحة لألفراد )قياسا بمعدل نسبة الفائدة الشهرية في السوق النقدية( ومع 

)راجع  6012يف في سنة في مستوى مرتفع نسبيا، قد تراجعت بشكل طفاتباعها لمسار تصاعدي وبقائها 

. ويمكن تبرير هذا االنخفاض باحتداد المنافسة بين البنوك في هذا الصنف من (.1-4 عدد البياني الرسم

لمخاطر القرض بالمقارنة مع قطاعات أخرىالضعيف  هالنشاط بالنظر إلى تعرض
1
 . 

                                                           
1
 بالنسبة لآلجال الطويلة.  وخاصةغرار منحنى النسب المستخدم كمرجع  على 
1
 بالنسبة٪ 12,7و٪ 39,2و٪ 32,6 مقابل التعهدات مجموع في المصنفة للديون 6013 سنة في٪ 2,3 قدرها حصة مع 

 (.6013 لسنة المصرفية للرقابة السنوي التقرير)راجع  التوالي على والصناعة، والفالحة للسياحة
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تصاعدي والذي خفت  وفي جانب مواز، اتسمت الفوارق على القروض الممنوحة للشركات الخاصة بمنحى

مع الحفاظ على تقلبات هامة وملحوظة بشدة على مستوى القروض بأجل يفوق  6012حدته نسبيا في سنة 

. وتعكس هذه الوضعية إلى حد كبير الشكوك المحيطة (18-4 عدد البياني الرسم)راجع سنة واحدة 

ليف الموارد. ومن شأن الشركات على مجابهتها ولكن أيضا تصاعد تكا ةبالظرف االقتصادي وقدر

استمرار هذه التقلبات أن يؤثر سلبا على تمويل الشركات الخاصة وأن يعيق على المدى القصير فعالية 

 انتقال تأثيرات السياسة النقدية في هذا الصنف من النشاط. 

السياسة النقدية والتضخم 4-2
1
  

 تطور التضخم  4-2-1

، أدنى مستوى له في بداية سنة 6013تنازلي منذ منتصف سنة تباع مسار ابلغ التضخم، الذي شرع في 

٪. وانطالقا من تلك الفترة، ارتفع التضخم بشكل 3,3مستوى  إلى مارس( حيث تراجع -)فيفري  6012

٪. وقد نتجت هذه الوضعية باألساس عن أثر قاعدي متراكم مالئم 2,6تدريجي ليقفل السنة في مستوى 

 وغير مالئم )تصاعدي( خالل النصف الثاني.  6012من سنة  )تنازلي( طوال النصف األول

٪ في المعدل في سنة  2,7، عرف التضخم انخفاضا ملحوظا حيث تراجع من 6012وعلى كامل سنة 

وذلك بفضل االنفراج الملموس لألسعار، سواء بالنسبة  (21-4 عدد البياني الرسم)راجع ٪ 3,9إلى  6013

٪( والذي تم جزئيا تحييد 2,1٪ مقابل +3,2٪( أو المواد المصنعة )+3,6٪ مقابل +6,2للمواد الغذائية )+

 ٪(. 2,2٪ مقابل +2,7للخدمات )+حدة على التضخم الجملي بفعل تضخم أكثر  فيأثره التخفي

 

 

التطور الشهري للتضخم الجملي بحساب : 21-4رسم بياني عدد 

التغير الشهري وباالنزالق السنوي
2
 

المواد الحرة والمؤطرة تضخم تطور :  21-4رسم بياني عدد 

 بحساب االنزالق السنوي

  
 التونسي المركزي البنك أعدها وحسابات لإلحصاء الوطني المعهد:  المصادر

 

                                                           
شر أسعار البيع الصناعية إن معطيات هذا الجزء المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي ومؤشر األسعار عند االستهالك ومؤ 1

 حصاء(.لإلمعهد الوطني السنة أساس )راجع ك 6010ومؤشر األسعار عند التوريد، مقدمة باعتبار سنة 
6
 بمعدل الربع األول.  6019يتعلق األمر بالنسبة لسنة  
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، مثلت أسعار المواد المؤطرة العنصر األهم الذي دفع بالتضخم نحو االنخفاض األسعار تحديد نظام وحسب

وذلك بفضل الحفاظ على  6013٪ في سنة 3,2مقابل  6012٪ في سنة 1حيث أنها لم تزدد إال بنسبة 

بالتزامن مع انخفاض أسعار المحروقات. أما بخصوص أسعار  ،أسعار بعض المواد والتعريفات دون تغيير

٪ 3,6٪ مقابل 2,2لكنه أقل أهمية حيث ازدادت بـ  6012لحرة، فقد عرفت بدورها تباطؤا في سنة المواد ا

 . (21-4 عدد البياني الرسم)راجع في العام السابق 

٪ في المعدل في سنة 6,2تباعا، ليبلغ التباطؤ للسنة الثالثة  الغذائية المواد ألسعار بالنسبة التضخموواصل 

٪ 6,3٪ في العام السابق حيث اتسم بالتباطؤ الملحوظ لزيادة أسعار المواد الطازجة )+3,6مقابل  6012

الخضر ٪( وتباطؤ أسعار 0٪ مقابل 2,2-٪(، تبعا بالخصوص النخفاض أسعار اللحوم الحمراء )3+مقابل 

)راجع ٪( 6,1٪ مقابل +16تسارع أسعار الغالل )+ ( وذلك على الرغم من٪63,3٪ مقابل +3,6)+

 . (22-4 عدد البياني الرسم

 

 )بـ ٪(            تطور التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد :  2-4عدد  جدول
 المسمى

 األوزان 

 بـ ٪
2114 2112 

2112 

 السنة *4ث *2ث *2ث *1ث

 3,7 4,0 3,9 3,6 3,4 4,9 4,9 100,0 المؤشر العام 

                 حسب مجموعات المواد

 2,6 2,8 3,6 2,8 1,3 5,2 5,4 28,1 مواد غذائية  -

 2,5 3,1 4,6 2,6 -0,4 5,0 4,9 13,9 مواد غذائية طازجة  *

 2,8 2,5 2,5 3,1 3,2 5,4 6,0 14,2 مواد غذائية محولة *

 3,6 4,2 3,1 3,4 3,7 4,8 5,2 36,6 مواد مصنعة -   

 4,9 4,9 5,0 4,6 4,9 4,6 4,2 35,3 خدمات  -

                 حسب نظام تحديد األسعار

 4,6 4,9 4,7 4,5 4,2 5,2 5,3 73,7 أسعار حرة  -

 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 3,6 3,8 26,3 أسعار مؤطرة  -

 -1,0 -1,2 -1,2 -0,8 -0,8 2,3 5,8 6,6 منها : الطاقة 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي                           * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي
 

 

المعدل  ٪ في2,1خالل تراجعه من من ا ملحوظا تباطؤ المصنعةالتضخم بالنسبة ألسعار المواد  كما سجل

٪ مقابل 6,1+) البناءمواد  كل من بتباطؤ أسعار، حيث اتسم 6012٪ في سنة 3,2إلى  6013سنة  في

٪( وذلك على الرغم من ازدياد نسق ارتفاع أسعار 6,2٪ مقابل +1,1والتجهيزات المنزلية )+، (3,3٪+

 ٪(. 2,9٪ مقابل +9,1المالبس )+
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أسعار المواد لتغير الشهري تطور ال: 22-4رسم بياني عدد 

 الطازجةالغذائية 

  أسعار اإليجارلتغير الشهري  تطورال:  22-4رسم بياني عدد 

  
 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

تباع مسارها التصاعدي الذي بدأ اثباتا كبيرا حيث واصلت زيادة أسعار الخدمات أظهرت وفي المقابل، 

٪ في العام السابق( عن تسارع 2,2مقابل + 6012٪ في سنة 2,7تدعمها )+وقد نتج . 6010منذ سنة 

٪ 1,2عريفات العمومية وأسعار اإليجار التي ازدادت بـ تأسعار أهم مكونات هذا القطاع والمتمثلة في ال

 . (22-4 عدد البياني الرسم)راجع ٪ في العام السابق 2,2٪ و0٪ على التوالي مقابل 9,2و

 

 

 (حساب النقاط المائوية)بـ                        المساهمة في التضخم :  4-4عدد  جدول
 المسمى

 األوزان 

 بـ ٪
2114 2112 

2112 

 السنة *4ث *2ث *2ث *1ث

 3,7 4,0 3,9 3,6 3,4 4,9 4,9 100,0 المؤشر العام 

                 حسب مجموعات المواد

 0,8 0,8 1,1 0,8 0,4 1,6 1,6 28,1 مواد غذائية  

 0,4 0,5 0,7 0,4 -0,1 0,8 0,8 13,9 مواد غذائية طازجة  •

 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 14,2 مواد غذائية محولة •

 1,3 1,5 1,1 1,2 1,3 1,8 1,9 36,6 مواد مصنعة -

 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 35,3 خدمات  -

                 حسب نظام تحديد األسعار

 3,5 3,7 3,6 3,4 3,2 4,0 4,0 73,7 أسعار حرة  -

 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,9 0,9 26,3 أسعار مؤطرة  -

 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 6,6 منها : الطاقة 

 أعدها البنك المركزي التونسيالمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات                            * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي
 

 

٪ 61بحساب االنزالق السنوي تراجعا ملحوظا لمساهمة المواد الغذائية )+تحليل التضخم الجملي ويظهر 

٪( وذلك لفائدة تدعم 32,3٪ مقابل +33,6المواد المصنعة )+لتلك المتعلقة ب٪( وبدرجة أقل، 36مقابل +
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. وحسب نظام تحديد األسعار، عرفت مساهمة المواد (٪31,9٪ مقابل +23,1مساهمة الخدمات )+

وذلك لفائدة  6012٪ في سنة 2,3إلى  6013٪ في سنة 11,6المؤطرة انخفاضا حادا حيث تراجعت من 

 . (22-4 عدد البياني الرسم)راجع ٪ 73,3٪ إلى 11,1المواد الحرة التي ارتفعت من مساهمة 

 عدد البيانيين الرسمين)راجع  ةالقاعديباآلثار بشكل ملحوظ  التضخم ديناميكية تتأثر ،6012وخالل سنة 

األثر القاعدي المتراكم طوال النصف األول من السنة مالئما حيث بلغ أعلى  كان وبالفعل،. (22-4و 4-24

وبداية من النصف الثاني من السنة، انعكس هذا المسار ليصبح األثر ٪(. 0,2-مستوى له في شهر فيفري )

 ٪(. 0,3المتراكم غير مالئم حيث بلغ حده األقصى في شهر ديسمبر )+القاعدي 

 

 

التطور الشهري للتضخم )باحتساب األثر :  22-4رسم بياني عدد  التطور الشهري لألثر القاعدي: 24-4رسم بياني عدد 

 القاعدي ودون احتسابه(

  
 

 المركزي التونسيالمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك 

 

، المحتسب من خالل التغير السنوي لمؤشر األسعار "بدون األساسي للتضخموعرف المقياس الرئيسي 

مقابل ٪ 3,6)+ 6012تباطؤا طفيفا للغاية في سنة  ،اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة"

(. وشهد التضخم "بدون اعتبار المواد الغذائية والطاقة" نفس المسار حيث تراجع 6013٪ في سنة 3,3+

. وعلى الرغم من هذا االنفراج، ال تزال مستويات 6012٪ في سنة 2,9إلى  6013٪ في سنة 2,7من 

 لتضخمية. مرتفعة نسبيا وهو ما يدل على استمرار الضغوط ا 6012التضخم األساسي المسجلة في سنة 
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لمساهمات في التضخم ل الشهري تطورال: 22-4رسم بياني عدد 

 )بحساب االنزالق السنوي(

 

  

المعدالت تطور التضخم األساسي )بحساب :  24-4رسم بياني عدد 

 (ةالسنوي

 

 
 البنك المركزي التونسي ات أعّدهاسابحدر: المعهد الوطني لإلحصاء و االمص

 

 محددات التضخم  4-2-2

سجل التضخم، من خالل استفادته من غياب الضغوط على عوامل اإلنتاج نتيجة طلب داخلي فاتر وأسعار 

دولية للمواد األساسية وللنفط تظل في مستويات مالئمة نسبيا رغم تغير مسارها، تراجعا ملحوظا في سنة 

قد تمت مالحظة هذا ٪ في العام السابق. و2,7٪ في المعدل مقابل 3,9حيث لم يزدد إال بنسبة  6012

التباطؤ باألساس على مستوى المكونة الغذائية والمؤطرة للتضخم. وفي المقابل، أظهر التضخم األساسي 

ثباتا أكبر، مدفوعا جزئيا بالترفيع في األجور سواء في القطاع العمومي أو الخاص وذلك بالتزامن مع 

 ريكي واألورو. الملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل الدوالر األماالنزالق 

٪ في 1,6، عرف نمو االقتصاد التونسي تطورا أبطأ من المتوقع )+2111وبحساب األسعار القارة لسنة 

أولي( وذلك على الرغم من تحسن الوضع كتقدير ٪ 6,3و+ 6013٪ في سنة 1,1مقابل + 6012سنة 

ات. وتتعلق أهم التطورات . بيد أن هذا النمو كان متفاوتا حسب القطاع6013األمني بالمقارنة مع سنة 

ة جدا، للنشاط السياحي فباالنتعاشة التقنية، وإن كانت منقوصة وضعي 6012اإليجابية للنمو في سنة 

( وكذلك 6013٪ في سنة 0,3-٪ مقابل 6,7٪( وبصورة عامة للخدمات المسوقة )+16,7-٪ مقابل 0,3)+

( حيث اتسم 6013٪ في سنة 0,1+ ٪ مقابل0,1بنمو إيجابي لكنه متواضع للصناعات المعملية )+

٪ قبل سنة( وبدرجة أقل، بالتطور اإليجابي 16,1-٪ مقابل 13باالنتعاشة الهامة للصناعات الكيميائية )+

 بشكل٪(. ومع ذلك، فإن هذه التطورات قد قابلها 0,2-٪ مقابل 1,7للصناعات الميكانيكية والكهربائية )+
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( نتيجة بالخصوص لهبوط 6013٪ في سنة 16,3٪ مقابل +1,1-األداء السيء للقطاع الفالحي )ملحوظ 

 ألف طن في سنة  1.200ألف طن مقابل  900) 6012٪ في سنة 30إنتاج زيت الزيتون بأكثر من 

6013)1 . 

أصال  التي تعدّ  اإلنتاج فجوةن إاح نحو التخفيض، فلتطورات ورغم مراجعة اإلنتاج المتوبالنظر إلى هذه ا

وهو ما ، (28-4و .2-4 عدد البيانيين لرسميينا )راجع 6012سالبة قد شهدت مزيدا من التفاقم في سنة 

 يستبعد كل ضغط معمم مسلط على طاقات اإلنتاج ومتأت من الطلب. 

 

تطور إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع : .2-4رسم بياني عدد 

األسعار القارة لسنة حساب ببيانات ربع سنوية مجّمعة مساره )

2111*) 

 *تطور فجوة اإلنتاج )بيانات سنوية بـ ٪(:  28-4رسم بياني عدد 

  

 المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزيدر : االمص                                                                                      

 اإلنتاج المستخدمة الحتساب فجوة اإلنتاج من خالل أسلوبين اثنين، حيث يستند األسلوب األول على مرشح من نوعتقدير طاقات تم * 

المدمج في نموذج التوقع على  "كالمانمع تصحيح اآلثار الجانبية في حين أن األسلوب الثاني يعتمد على مرشح "  "برسكوت-هودريك"

 التونسي.المدى المتوسط للبنك المركزي 

 

غير  القطاع الخاص من كالّ  6012، شمل الترفيع في األجور المسجل خالل سنة األجور تكلفةمن ناحية و

٪ والقطاع العمومي مع ترفيع تراوح حسب األصناف من 2الذي ازدادت فيه األجور بأكثر من  الفالحي

 كلفة اإلنتاجوكذلك زيادة في مختلف المنح. ومن شأن هذا الترفيع أن يساهم في ازدياد  ،دينار 20إلى  30

 سعار عند االستهالك. األوبالتالي في 

 

 

                                                           
1
 المصدر : المرصد الوطني للفالحة.  
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بين المكونة كل من التضخم والفجوة تطور : 21-4رسم بياني عدد 

 ( وإجمالي الناتج المحلي 2النقدية )ن

 النقديةفجوات األرصدة تطور :  21-4رسم بياني عدد 

 

 

 

 
 المصدر : البنك المركزي التونسي                                                المعهد الوطني لإلحصاء والبنك المركزي التونسي در: االمص

 

على المدى الطويل وهو ما يدل على غياب  اها، فقد ظلت أدنى من مستوبالفجوة النقديةوفيما يتعلق 

. وبالفعل، فإن الكتلة (21-4و 21-4انيين عدد يالب ن)راجع الرسميضغوط تضخمية ذات مصدر نقدي 

، قد تأثرت 6013٪ في سنة 3وأخرى مقابل في المعدل بين سنة ٪ 2,2( التي تطورت بـ 3النقدية )ن

٪ مقابل 66+٪( و صافي المستحقات على الدولة )9,3٪ مقابل 1,1+القروض لالقتصاد ) تسارع كل منب

+13 .)٪ 

، فإن 6012وعلى الرغم من الحجم القياسي إلعادة التمويل الممنوح من البنك المركزي للبنوك في سنة 

( قد تطورت بما يتماشى مع النشاط، ذلك أن جزءا هاما من إعادة التمويل قد تم استخدامه 3الكتلة النقدية )ن

 جز الجاري. لتمويل الع

في نفس المستوى المسجل في سنة  1,26 بلوغهاسرعة التداول النقدي من خالل استقرت ومن جانبها، 

6013 . 
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تطور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر :  22-4رسم بياني عدد 

 األمريكي )بحساب االنزالق ربع السنوي( 

األورو تطور سعر صرف الدينار مقابل :  22-4رسم بياني عدد 

 )بحساب االنزالق ربع السنوي(

  
 البنك المركزي التونسي ات أعدهادر: المعهد الوطني لإلحصاء و حساباالمص

 
 

، سواء مقابل 6012، باعتباره محددا آخر للتضخم، انخفاضا حادا في سنة الدينار صرف سعروسجل 

٪ 3,3٪ على التوالي )مقابل ارتفاع بـ 1,2٪ و1,3األورو أو تجاه الدوالر األمريكي مع معدالت قدرها 

(. وكان لهذا االنخفاض في سعر صرف الدينار بالتزامن 6013٪ على التوالي في سنة 13,2وانخفاض بـ 

ادة الملحوظة ألسعار المواد األولية والمواد األساسية، تأثير معتدل على األسعار عند االستهالك مع الزي

، ذلك أن التضخم المستورد لبعض المواد األساسية والمواد (22-4و 22-4 عدد البيانيين الرسمين)راجع 

 ن هذه األسعار مؤطرة. ا ألاألولية لم ينتقل إال جزئيا لألسعار المحلية نظر

 

عند  تطور مؤشر أسعار البيع الصناعية:  24-4رسم بياني عدد 

 اإلنتاج الصناعي

تطور أهم مكونات مؤشر أسعار البيع :  22-4رسم بياني عدد 

 عند اإلنتاج الصناعي الصناعية

  

 البنك المركزي التونسي ات أعدهادر: المعهد الوطني لإلحصاء وحساباالمص
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 سعر صرف الدينار مقابل الدوالر

 التضخم الحر باالنزالق ربع السنوي
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 سعر صرف الدينار مقابل اليورو

 التضخم الحر باالنزالق ربع السنوي
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 مؤشر أسعار البيع الصناعية

 مؤشر أسعار البيع الصناعية دون اعتبار المناجم و الصناعات الكيميائية
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 الصناعات الغذائية
 الطاقة 
 الصناعات الميكانيكية والكهربائية

 الكيمياء  
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٪ 1,3 قدره معتدال ارتفاعا 6012 سنة في الصناعي اإلنتاج عند البيع أسعار مؤشر سجل آخر، جانب وفي

 باألساس التباطؤ هذا نتج وقد. (22-4و 24-4 عدد البيانيين الرسمين)راجع  السابق العام في٪ 3 مقابل

٪ 19,3+و٪ 12,6+ مقابل٪ 0,1-و٪ 0,9-) والمعادن الكيميائية للصناعة بيعلا أسعار مؤشر انخفاض عن

 مقابل٪ 1,2)+ الغذائية بالصناعات المتعلقة تلك وخاصة األخرى القطاعية المؤشراتفتور و( التوالي على

٪(. 2,6٪ مقابل +3,2٪( والطاقة )+1,3٪ مقابل +0,7)+ والكهربائية الميكانيكية والصناعات٪( 6,6+

بار المناجم والصناعات الكيميائية دون اعتعند اإلنتاج الصناعي لبيع اومن ناحية أخرى، فإن مؤشر أسعار 

٪ في 3,6تباطؤا حيث تراجع من بر تأثير على األسعار عند االستهالك، قد عرف كوهي المكونة التي لها أ

 .6012٪ في سنة 1,7إلى  6013سنة 

 

 

 بـ ٪(التغيرات  )                                                                  عند اإلنتاج الصناعي تطور مؤشر أسعار البيع  : 2-4عدد  جدول

 2112 2112 2114 الوزن بـ ٪ المسمى

 1,5 5,0 2,1 100,0 العام المؤشر

 1,2 4,5 1,6 84,8 المعملية الصناعات

 1,6 2,2 3,5 18,6 الصناعات الغذائية -

 3,1 6,1 8,9 5,1 صناعات مواد البناء والخزف والبلور -

 0,9 1,3 1,3 25,9 الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 -0,7 14,2 -1,6 14,2 الصناعات الكيميائية  -

 2,4 2,8 0,4 14,8 صناعات النسيج  -

 1,0 4,8 0,5 6,2 أخرىصناعات  -

 -0,1 17,3 -17,4 1,5 المناجم 

 3,4 6,2 8,0 13,7 الطاقة

 5,9 9,8 7,1 7,8 استخراج المحروقات -

 0,2 2,1 2,7 1,4 تكرير النفط -

 0,0 1,8 11,1 4,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء -

 12,5 0,0 9,0 0,4 تجميع ومعالجة وتوزيع المياه -

  المعهد الوطني لإلحصاءالمصدر :                           
 

 

 )راجع الرسمين البيانيين مرحلتين اثنتين 6012سنة  خالل ت، فقد عرفباألسعار عند التوريدوفيما يتعلق 

متتالية، لتعقبها  بانخفاضاتاتسمت المرحلة األولى التي امتدت إلى غاية شهر ماي . و(24-4و 22-4 عدد

طت الفترة ما بين شهري جوان وديسمبر والتي تميزت بتسارع متواصل لألسعار، إلى أن غثانية مرحلة 

 )بحساب االنزالق السنوي(.  6012٪ في شهر ديسمبر 10,1بلغت نسبة ازدياد قدرها 

 

 

 

 



 الرابع الباب

 6012 السنوي التقرير 130

 

 

 ألسعار عند التوريدل يالشهر تطورال: 22-4رسم بياني عدد 

 )بحساب االنزالق السنوي(

 سعار برميل النف  )برنت(أل الشهري تطورال:  24-4رسم بياني عدد 

  
 وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي البنك الدوليالمصادر:  المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي            

 

 

. سنة قبل٪ 3,6 بـ انخفاض مقابل٪ 3 بـ المعدل في ارتفاعا السنة كامل على التوريد عند األسعار وعرفت

٪(، 1,3- مقابل٪ 1)+ والجلود والمالبس النسيج ألسعار الهامة الزيادة عن باألساس التطور هذا نتج وقد

٪( والفالحة 61,9- مقابل٪ 6,1-) الطاقة من كل أسعار انخفاض بفعل ذلك رغم أثيرهات خف والتي

 ٪(. 0,9٪ مقابل +6,6-والمواد الغذائية )

عقب سنتين من  مسار نمو تدريجي النشاط االقتصادي بعيت أن المنتظر من ،2114لسنة  وبالنسبة

حيث  6010٪ بحساب األسعار القارة لسنة 6,3أن يناهز نسق النمو مستوى  وقعود الضعيف. ويتردالم

  .تدريجيخارجي سيكون ناجما عن طلب داخلي في ارتفاع معتدل وطلب 

وحسب القطاعات الرئيسية للنشاط، تظهر التوقعات األخيرة على المدى المتوسط أن نمو إجمالي الناتج 

 سينجم عن اآلفاق التالية :  6019المحلي في سنة 

االرتفاع المرتقب بإلى التحسن حيث سيكون مدعوما بالخصوص  اإلنتاج الفالحي يميلمن المتوقع أن * 

سيتأثر من الظروف المناخية المالئمة خالل األشهر األخيرة. وفي المقابل، تفيد سإلنتاج الحبوب الذي سي

الذي لن يتجاوز  6019بشدة من تراجع إنتاج زيت الزيتون في سنة  ينمو القيمة المضافة في القطاع الفالح

 6013طن في سنة ألف  1.200و 6012ألف طن في سنة  900ألف طن مقابل  300مستوى 
1
 . 

حيث سيكون  تصاعديال همسارالموجهة للتصدير  المعملية اتإنتاج الصناعالمنتظر أن يواصل  من *

اإلنتاج  تكز تعزيزمدعوما باالرتفاع التدريجي للطلب الخارجي الموجه نحو البالد التونسية. وسير

                                                           
1
 .للفالحة الوطني المرصد لتقديرات وفقا 
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 (المحور األيمن)القطاع الفالحي والصناعات الغذائية 

 (المحور األيمن)قطاع الطاقة 

 (المحور األيسر)مجموع القطاعات 

 (المحور األيسر)النسيج والمالبس والجلد  
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قرابة ثلث  ديناميكية قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي يمثل لوحده على الصناعي باألساس

 اإلنتاج المعملي. 

الطبيعي لإلنتاج والعدد المحدود  التقلص وذلك بالخصوص نتيجة هانخفاضإنتاج النف  * سيواصل 

واالستكشاف ثلتراخيص البح
1

 ، في انتظار إصدار المجلة الجديدة للمحروقات.

التدريجي لالضطرابات التبدد نحو التحسن حيث سيدعمه  المنجمي اإلنتاج تجه* من المتوقع أن ي

، سجل إنتاج الفسفاط الخام خالل الربع األول من سنة عالوة على ذلكو االجتماعية في مواقع اإلنتاج.

 . 6012٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 36ارتفاعا ملحوظا قدره  6019

الضعيف وإن بشكل تدريجي وذلك عقب األداء  ،* من شأن تدعم القطاع السياحي واألنشطة المرتبطة به

. المسوقة الخدمات، أن يعزز المنحى التصاعدي التدريجي للقيمة المضافة لقطاع 6012المسجل في سنة 

إلى الموقع التونسي، التقليديين الوافدين من أوروبا مع بوادر لبداية عودة الحرفاء واعدة  6019وتبدو سنة 

 مؤخرا على سفر المواطنين البلجيكيين إلى تونس.  دبعد رفع القيوالسيما 

دة بشكل التباطؤ حيث ستتسم بسياسة ميزانية مقيّ  لإلدارة العمومية* من المنتظر أن تواصل القيمة المضافة 

من هامش التحرك العتماد سياسة  متزايد باالرتفاع الهيكلي للنفقات الجارية وبضعف الموارد وهو ما يحدّ 

للدورات االقتصادية. وعلى هذا األساس وبهدف الحفاظ على توازن الميزانية، سيكون  التوجه المعاكس

توجه الحكومة منصبا خالل الفترة القادمة على التحكم في نفقات التصرف من خالل تجميد االنتدابات 

 للموظفين وذلك في إطار اإلصالح الشامل للوظيفة العمومية. الطوعي والتشجيع على التقاعد 

المحلي خالل الثالثيات القادمة لكن دون بلوغ النمو اال، من المتوقع أن يتدعم نسق نمو إجمالي الناتج وإجم

٪ مقابل نسبة مقدرة في العام 6,2المتاح وذلك على الرغم من مراجعة هذا األخير نحو التخفيض أي 

ورة، في ظل غياب ٪ المسجل في الفترة ما قبل الث2٪ وبدون الرجوع إلى مستوى 6,2السابق قدرها 

 لن يكون من الممكنحيث  6019الستثمار. وستظل فجوة اإلنتاج سالبة في سنة لمؤشرات انتعاشة وشيكة 

 يستبعد كل مخاطر تضخمية متأتية من الطلب. وهو ما سدها في المستقبل القريب 

الذي بدأ منذ  ، من المتوقع أن يتواصل المنحى التصاعدي للتضخماالستهالك عند األسعاروعلى مستوى 

بحساب  6019٪ في سنة 2,9وذلك خالل الفترة القادمة، مع نسبة ستبلغ حوالي  6012الربع الثاني لسنة 

م حيث ستشمل على وجه الخصوص م الضغوط التضخمية بطابع شبه معمّ سالمعدالت السنوية. وستت

ية الطازجة والمواد التضخم األساسي المحتسب عن طريق مؤشر األسعار دون اعتبار المواد الغذائ

 المؤطرة. 

                                                           
1
 6012رخصة بحث واستكشاف فقط في موفى شهر نوفمبر  62لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تم إسناد  وفقا 

 . 6010في سنة  36مقابل 
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 وحسب أهم المكونات، من المنتظر حدوث التطورات التالية : 

. وعالوة على 6019على مسارها التصاعدي طوال سنة  المؤطرة المواد* من المنتظر أن تحافظ أسعار 

، فإن 6019األثر القاعدي التصاعدي الذي سيكون مالحظا بالخصوص خالل النصف األول من سنة 

وخاصة في مجال الترفيع في تعريفات  6019اإلجراءات الجبائية المعتمدة في إطار قانون المالية لسنة 

لمنحى نحو االرتفاع. كما أن المسار التصاعدي للعقود االعمومية وفي أسعار التبغ ستدعم هذا الخدمات 

طاقة سيؤدي على األرجح إلى اآلجلة المتعلقة بأسعار برنت بالتزامن مع ارتفاع الحاجيات لتمويل دعم ال

خالل األشهر القادمة. وفي المقابل، من المنتظر أن يخفف  وقاتالمحر اآللي ألسعار تعديلالتفعيل آلية 

تعهد الحكومة بتجميد أسعار المواد الغذائية المؤطرة من الضغوط المسلطة على نسبة التضخم لهذه الفئة من 

 المواد. 

بالمقارنة مع مستوياتها لسنة  6019ارتفاعا في سنة  الغذائية الطازجة أسعار المواد* ينتظر أن تعرف 

دة وتكلفة األجور...( واستمرار وذلك بالخصوص نتيجة ازدياد تكاليف اإلنتاج )المدخالت المورّ  6012

االضطرابات على مستوى التزود ومسالك التوزيع )سلوك هامش الربح المفرط(. بيد أن اآلفاق بإنتاج 

ارتفاع بفضل الظروف المناخية المالئمة من شأنها أن تساهم في التخفيف من هذا التسارع في  فالحي في

 األسعار. 

رية للتضخم، في مستويات مرتفعة نسبيا في سنة هوجوهو مكونة  التضخم األساسي* من المتوقع أن يظل 

د الغذائية الطازجة على أسعار والموا. وبدون اعتبار اآلثار الثانوية الرتفاع أسعار المواد المؤطرة 6019

ر هذا التصور ومنها بالخصوص الضغوط يسّ تالمواد والخدمات الحرة، فإن عديد العوامل التضخمية س

ة األجور. ومن شأن اإلجراءات الجبائية الجديدة )قانون فالمسلطة على سعر الصرف وكذلك ارتفاع كل

تفاع. ومن بين هذه اإلجراءات، نذكر التوسيع في ( كذلك أن تدفع باألسعار نحو االر6019المالية لسنة 

مجال تطبيق األداء على القيمة المضافة والترفيع في نسب األداء المذكور بالنسبة لبعض الخدمات فضال 

عن المعاليم الديوانية على مجموعة من السلع االستهالكية الموردة. كما أنه من المنتظر أن ينعكس ارتفاع 

سعار عند االستهالك خالل األشهر القادمة. وعالوة على ذلك، فإن االنفتاح المتزايد تكلفة األجور على األ

على التضخم يبقي للسوق المحلية على المواد الموردة من بلدان ذات نسب تضخم مرتفعة نسبيا من شأنه أن 

 األساسي في مستوى مرتفع.

 ىر على المدى المتوسط، في مستووفي المجموع، فإن بقاء التضخم األساسي وهو مؤشر لمسار األسعا

وسعر الصرف وتكلفة  ات٪ نتيجة بالخصوص لعوامل ذات مصدر يتعلق بالعرض )أداء3يفوق عتبة الـ 

 النمو. اتاالقتصادية ومن شأنه أن يعيق استعادة إمكانياآلفاق األجور...( يشكل خطرا كبيرا على 
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        توزيع القروض 4-4

 تطور قائم القروض  4-4-1

القتصاد ل ةالماليالبنوك والمؤسسات ها تالتي أسند ،(التعهدات باإلمضاء دون اعتبار) ،بلغ قائم القروض

مليار دينار في موفى سنة  91,1 مستوىالمخاطر والقروض لألفراد بالبنك المركزي  يتاكما أحصتها مركز

من المستوى المسجل في العام  ط مائويةانق 3ـ بنسبة أعلى ٪، أي 7,3نموا قدره عرف حيث  6012

 السابق.

 

تطور القائم الجملي للقروض حسب شريحة :  28-4رسم بياني عدد  تطور القائم الجملي للقروض حسب األجل: .2-4رسم بياني عدد 

 المستفيدين

  
 

ملحوظة لنسبة تطور قائم القروض بمختلف آجالها، حيث  انتعاشة 6012وعلى هذا األساس، شهدت سنة 

شملت على حد السواء، القروض المسندة لألفراد والقروض للمهنيين. وبالفعل، عرفت نسبة تطور 

القروض الممنوحة لألفراد حيث ارتفاع نسق قل من أالقروض المسندة للمهنيين تسارعا يظل رغم ذلك 

 رها شمل باألساس قروض االستهالك. لنسق تطوتعزيزا سجلت هذه األخيرة 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(              توزيع قائم القروض لالقتصاد حسب المستفيد والقطاع واألجل   : 6-4عدد  جدول

 2112 2112 2114 المسمى
 ٪التغيرات بـ 

2211 

2114 

2211 

2112 

 8,2 2,8 218441 448128 448124 قروض للمؤسسات و للمهنيين 

 7,9 2,3 61.111 63.261 62.090 األجل  قصيرة

 1,7 9,3 63.330 61.231 17.729 األجل  وطويلة متوسطة

 11,2 4,4 28242 28121 28122 1الفالحة والصيد البحري

 12,2 6,1- 1.326 1.191 1.172 األجل  قصيرة

 3,2 12,3 1.001 730 130 األجل  وطويلة متوسطة

 .,. 2,2 1.8222 .128.4 128111 الصناعة

 16,3 3,9 16.171 10.136 10.691 األجل  قصيرة

 6,3 2,3 2.122 3.772 3.920 األجل  وطويلة متوسطة

 8,2 1,. 218422 2.8181 228111 الخدمات

 9,6 1,0 12.391 13.203 16.203 األجل  قصيرة

 11,9 1,1 12.113 12.213 13.379 األجل  وطويلة متوسطة

 11,1 2,4 218414 1.8222 148222 القروض لألفراد

 8,8 2,2 118214 118288 88822 قروض االستهالك

 7,1 2,1 6.321 6.332 6.602 األجل  قصيرة

 10,1 6,3 1.927 9.723 9.931 األجل  وطويلة متوسطة

 11,2 4,. 88184 8224. .4828 قروض السكن 

 10,6 1,9 7.079 1.639 9.371 متوسطة وطويلة األجل

 8,2 2,2 418.22 228212 218281 المجموع 

 7,2 2,3 30.297 69.716 62.692 األجل  قصيرة

 7,2 2,2 21.192 39.233 33.312 األجل  وطويلة متوسطة

 المقصود بذلك القروض المسندة مباشرة للفالحين والصيادين.  1

 

حصة القروض الممنوحة لألفراد زيادة طفيفة بالمقارنة مع حصة القروض المسندة للشركات  وعرفت

  والمهنيين. 

 

 (2112إلى  2114)من  توزيع قائم القروض الممنوحة حسب شريحة المستفيدين:  41-4رسم بياني عدد 
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 تطور قائم القروض المسندة للمهنيين  4-4-2

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين  4-4-2-1

في حصة القروض الممنوحة زيادة يظهر توزيع قائم القروض التي أسندها الجهاز المالي للمهنيين 

األثر المتظافر لتسارع . ويعود هذا التطور إلى المؤسسات العموميةعلى حساب حصة  للشركات الخاصة

٪ وتباطؤ ذلك المتعلق بالقروض المسندة 6,1سات الخاصة بـ نسق تطور قائم القروض الممنوحة للمؤس

 ٪. 6للمؤسسات العمومية بـ 

 

 بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()        حسب القطاعتوزيع قائم القروض بين المؤسسات )العمومية والخاصة( و : 4-4عدد  جدول

 2112 2112 2114 المسمى

 ٪التغيرات بـ 

2211 

2114 

2211 

2112 

 11,2 4,4 28242 28121 28122 الفالحة والصيد البحري 

66,1- 72 91 76 المؤسسات العمومية  33,6 

 7,2 2,0 6.629 6.030 1.732 المؤسسات الخاصة

 .,. 2,2 1.8222 .128.4 128111 الصناعة 

1,1- 732 102 113 المؤسسات العمومية  12,2 

 1,2 3,2 19.377 12.022 13.171 المؤسسات الخاصة

 8,2 1,. 218422 2.8181 228111 تالخدما 

 6,2- 9,0 6.931 6.103 6.261 المؤسسات العمومية

 10,1 1,6 61.063 63.613 63.397 المؤسسات الخاصة

 8,2 2,8 218441 448128 448124 للمهنيين للمؤسسات و القروض 

 6,2 2,2 3.990 3.210 3.362 المؤسسات العمومية

 7,7 9,1 29.291 23.397 20.311 المؤسسات الخاصة

 

 

من  إلى انخفاض تعهدات كل القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية باألساسويعزى تباطؤ نسق نمو قائم 

  مالحة والديوان التونسي للتجارة.الشركة التونسية لألنشطة البترولية والشركة التونسية للديوان الحبوب و

 

 توزيع قائم القروض المهنية بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصةتطور :  41-4رسم بياني عدد 
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 6013مليار دينار في سنة  62,2عات األعمال من للمؤسسات التابعة لمجمّ  الممنوحة القروضتطور قائم و

٪ قبل 3,3٪ مقابل 1,6على هذا األساس ازديادا بنسبة ، حيث سجل 6012في سنة  دينار مليار 62,2إلى 

 انخفاضا طفيفا لتتراجعالقائم الجملي للقروض الممنوحة للمهنيين من حصة هذه القروض وسجلت سنة. 

 . 6012٪ في سنة 31,2إلى  6013٪ في سنة 31,7من 

مليار دينار في العام  19,3مليار دينار مقابل  17في تمويل االقتصاد بواقع  البنوك العموميةساهمت و

. وهكذا، تمكنت البنوك المذكورة من 6013٪ في سنة 2,9٪ مقابل 7,7ث سجلت نسبة ازدياد بـ السابق، حي

 6013٪ على التوالي في سنتي 39٪ و32,1القائم الجملي للقروض الممنوحة، أي من تدعيم حصتها 

 . 6012و

 

 الخاصةبين البنوك العمومية والبنوك قائم القروض المهنية  توزيع :  42-4رسم بياني عدد 

 

 

 

وواصلت البنوك العمومية االضطالع بدور هام في تمويل المؤسسات والمهنيين. وبالفعل، فقد استأثر البنك 

٪ من القروض الممنوحة مباشرة لقطاع الفالحة والصيد البحري، فيما أسندت 33,7الوطني الفالحي بـ 

اع السياحة وغطى بنك اإلسكان ٪ من القروض الممنوحة لقط33الشركة التونسية للبنك ما يزيد عن 

 العقاري.  البعث ٪ من القروض المسندة لقطاع60,3

 6012وعالوة على ذلك، صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ إحداثه وحتى نهاية سنة 

 من شأنها أن تمكن من إحداث ما يزيد عن  ،مليار دينار 6,1ملية قدرها جمشروع بتكلفة  6.316على 

ألف موطن شغل. ومن جانبه، صادق البنك التونسي للتضامن المتخصص في تمويل المشاريع  29,6

مليون دينار والتي ستمكن من إحداث ما  1.962قدرها  جملية مشروع بتكلفة 122.610الصغرى على 

 ل. غألف موطن ش 696يزيد عن 
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ن قبل البنك التونسي للتضامن، وفي جانب آخر وباستخدام اعتمادات الميزانية التي يتم التصرف فيها م

 ، بمبلغ جملي قدره 6012ألف قرض إلى موفى سنة  272 دأمنت جمعيات القروض الصغيرة إسنا

 مليون دينار.  906

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب قطاع النشاط  4-4-2-2

لقائم القروض المسندة للمهنيين انخفاضا لحصة القروض الممنوحة لقطاع الصناعة  ييظهر التوزيع القطاع

 وذلك لفائدة قطاع الخدمات.

 

 

 تطور حصة قائم القروض المهنية حسب قطاع النشاط:  43-4رسم بياني عدد 

 

 

 

 تمويل الفالحة والصيد البحري 4-4-2-2-1

عالوة على القروض المسندة مباشرة للفالحين والصيادين، تضم التمويالت البنكية المسندة إلى هذا القطاع، 

القروض غير المباشرة الممنوحة لمؤسسات تسويق المواد والمعدات الفالحية والتي تقوم بإحالة هذه 

 القروض إلى الفالحين والصيادين بنفس الشروط.

 صيد البحري ازديادا لقطاع الفالحة والمباشرة أو غير مباشرة بطريقة وسجل قائم القروض الممنوحة 

التسارع إلى النمو الهام لقائم هذا  ود. ويع6013سنة ٪ في 2,2مقابل  6012٪ في موفى سنة 2,6بـ 

 قائم القروض غير المباشرة.القروض المباشرة والذي خفف من انخفاض 

انخفاض التعهدات قصيرة األجل لديوان القروض غير المباشرة، فيعود باألساس إلى  بتراجعفيما يتعلق و

 من قبل الصندوق العام للتعويض. مستحقات الحبوب وذلك بفضل تسديد 
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يعزى من جهة إلى تغطية النفقات المتعلقة بمداواة األعشاب القروض المباشرة، ف ازدياد أما بخصوص

إلى القروض الجديدة ومن جهة أخرى  6012-6013الطفيلية والتسميد بعنوان موسم الزراعات الكبرى 

 . 6019-6012الممنوحة لتمويل الموسم الفالحي الجديد 

 

 )بماليين الدنانير(                                                            : قائم القروض المسندة لقطاع الفالحة والصيد البحري .-4جدول عدد 

 المسمى
متوسطة وطويلة األجل قروض قروض قصيرة األجل  المجموع 

2114 2112 2112 2114 2112 2112 2114 2112 2112 

 2.343 2.121 2.026 1.001 950 830 1.342 1.171 1.196  مباشرة قروض

 1.264 1.275 1.228 264 224 217 1.000 1.051 1.011 قروض غير مباشرة

مؤسسات تسويق المواد  -

 الفالحية
1.011 1.051 1.000 116 99 98 1.127 1.150 1.098 

           منها :

 150 151 193 54 52 61 96 99 132 ت. الديوان الوطني للزي

 639 723 639 0 0 0 639 723 639 ديوان الحبوب. 

  الشركة التعاونية المركزية. 
 1للخدمات الفالحية للقمح

16 26 28 3 3 2 19 29 30 

              . الشركة التعاونية المركزية
 لزراعاتل  الفالحية  للخدمات 
 6الكبرى 

59 66 72 30 24 18 89 90 90 

مؤسسات تسويق المعدات  -

 الفالحية
0 0 0 101 125 166 101 125 166 

 3.607 3.396 3.254 1.265 1.174 1.047 2.342 2.222 2.207 المجموع  

 التعاضدية المركزية للقمح سابقا. 1
 التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى سابقا. 6

 

 

 تمويل الصناعة  4-4-2-2-2

 مقابل  6012مليون دينار في نهاية سنة  11.333بلغ قائم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة 

٪ قبل سنة. ويعود هذا 3,6٪ مقابل 1,1مليون دينار في العام السابق، مسجال بذلك نموا بـ  12.121

٪ 16,3إلى  6013٪ في سنة 3,9من  طورالقروض قصيرة األجل الذي تقائم  نمونسق  تدعمإلى  سارعالت

( 6013٪ في سنة 3,2٪ مقابل +12,9شمل باألساس فرع الصناعات الغذائية )+ حيث ،6012في سنة 

 (. 6013٪ في سنة 6,9٪ مقابل +13,7فرع تصنيع مواد منجمية أخرى غير المعدنية )+فضال عن 

 شملوالذي  تينمائوي تينبنقطانخفاضا جل نسق ازدياد قائم القروض متوسطة وطويلة األجل ومن جانبه، س

الصناعات ( و6013٪ في سنة 2,1٪ مقابل +2,3-)تصنيع مواد منجمية أخرى غير المعدنية  يفرع اأساس

 (.6013٪ في سنة 13,2+٪ مقابل 9,6)+الغذائية 
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 )بماليين الدنانير(                  حسب فروع النشاطالصناعة توزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  8-4جدول عدد 

 المسمى
 قصيرة األجل قروض

 قروض متوسطة

 وطويلة األجل
 المجموع

2114 2112 2112 2114 2112 2112 2114 2112 2112 

 4.784 4.193 3.957 1.244 1.160 1.023 3.540 3.033 2.934 غذائيةالصناعات ال

صناعة مواد منجمية أخرى 

 غير المعدنية
881 905 1.031 1.455 1.525 1.460 2.336 2.430 2.491 

 2.204 1.942 1.768 834 679 605 1.370 1.263 1.163 البناء 

صناعة التعدين وأشغال 

 المعادن
1.402 1.442 1.430 360 398 422 1.762 1.840 1.852 

 1.312 1.226 1.202 460 461 425 852 765 777 الصناعات الكيميائية

صناعة الورق والورق 

  المقوى والنشر والطباعة
478 494 575 302 326 335 780 820 910 

 897 835 768 290 278 252 607 557 516 صناعة المطاط والبالستيك

 3.885 3.562 3.438 1.099 1.169 1.318 2.786 2.393 2.120 معملية أخرىاعات قط

 18.335 16.848 16.011 6.144 5.996 5.740 12.191 10.852 10.271 المجموع

 

 

 الخدماتقطاع تمويل  4-4-2-2-2

مقابل  6012٪ في سنة 7,3لقطاع الخدمات تدعما لنسق ازديادها، أي الممنوحة شهدت التمويالت البنكية 

التجارة والنقل . وشمل هذا التسارع باألساس قائم القروض الممنوحة لفروع 6013٪ في سنة 1

 ٪ من االزدياد المذكور. 91,3والتي استأثرت بـ  واالتصاالت والعقارات

مليون دينار أي  1.900، فقد سجل نموا بـ المسندة لقطاع الخدمات قروض االستثمارقائم وفيما يتعلق ب

النقل ة للمهنيين. وانتفع فرع منوحوض متوسطة وطويلة األجل المالجملي للقرالزيادة ٪ من 17,3

الهاتف الجوال من الجيل الرابع تمويل اقتناء رخصة نتيجة ذلك بشكل رئيسي من هذا النمو و واالتصاالت

 متعلقة بها. مادية من قبل المشغلين الثالثة للهاتف واستثمارات 

تبعا ٪ 13,6بـ  يلة األجل الممنوحة لقطاع السياحةقائم القروض متوسطة وطوارتفع وفي جانب آخر، 

 6013جويلية  66المؤرخ في  6013لسنة  16التي نص عليها المنشور عدد  لإلجراءات االستثنائية

منح و 6012و 6013التي يحل أجلها خالل سنتي بإعادة جدولة األقساط  ةلمساندة هذا القطاع والمتعلق

 قروض تصرف جديدة تسدد على مدة قدرها سبع سنوات. 

٪ من االزدياد الجملي 37,6مليون دينار، أي  793أما بالنسبة لقائم قروض التصرف، فقد ارتفع بـ 

 هذهبالنقل واالتصاالت والعقارات للقروض قصيرة األجل الممنوحة للمهنيين. وانتفعت فروع التجارة و

 . القروض الجديدة
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 )بماليين الدنانير(                      حسب فروع النشاط الخدماتتوزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  11-4عدد جدول 

 المسمى
 قروض قصيرة األجل

 قروض متوسطة 

 وطويلة األجل
 المجموع

2114 2112 2112 2114 2112 2112 2114 2112 2112 

التجارة وتصليح السيارات 

 والمواد المنزلية
6.850 7.131 7.917 2.352 2.828 3.021 9.202 9.959 10.938 

العقارات واألكرية والخدمات 

 للمؤسسات
1.635 1.795 1.958 3.478 3.827 4.171 5.113 5.622 6.129 

 4.505 4.274 3.997 2.527 2.189 2.142 1.978 2.085 1.855 النزل والمطاعم

 3.919 3.307 3.459 2.928 2.484 2.702 991 823 757 النقل واالتصاالت 

 2.630 2.475 2.066 1.779 1.610 1.365 851 865 701 األنشطة المالية 

 الخدمات الجماعية واالجتماعية

 واألفراد
363 403 416 390 418 497 753 821 913 

 907 777 651 773 649 551 134 128 100 الصحة والعمل االجتماعي

 407 433 406 221 232 210 186 201 196 اإلدارة العمومية 

 168 151 126 135 107 95 33 44 31 التربية

 247 271 227 133 141 112 114 130 115  خدمات أخرى

 218422 2.8181 228111 1281.2 1484.2 128284 .14824 128212 128212 المجموع

 

 

 المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع  4-4-2-2

إلى  6013مليون دينار في سنة  9.370تطور قائم المستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع من 

 . بيد أن حصة٪2,7بـ ازديادا ، حيث سجل على هذا األساس 6012ن دينار في سنة ييمال 9.703

قد  ٪7,3لى تطور القروض المسندة للمهنيين بـ إوبالنظر  محل نزاع وأالمستحقات غير المستخلصة 

 .6012٪ في سنة 13,2إلى  6013٪ في سنة 13,9تقلصت لتتراجع من 

 

  تطور المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع:  44-4رسم بياني عدد 
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 قائم القروض بدون المستحقات غير المستخلصة و محل النزاع
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 مستحقات غير مستخلصة أو محل نزاع

 قائم القروض بدون المستحقات غير المستخلصة و محل النزاع

 قائم القروض
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 (ما عدا إشارة مغايرة )بماليين الدنانير          النشاط قطاعاتتوزيع قائم المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع حسب :  12-4جدول عدد 

 المسمى

2112 2112 

 منحصة ال

 المجموع

 )بـ ٪(

 متخلدات

 وديون

 محل نزاع

 مجموع

 القروض

 الحصة

 بـ ٪

 متخلدات

 وديون

 محل نزاع

 مجموع

 القروض

 الحصة

 بـ ٪
2112 2112 

 8,. 8,1 21,1 28242 412 21,2 28121 228 البحري والصيدقطاع الفالحة 

 9,1 9,7 67,2 6.013 212 30,2 1.716 316 والغاباتالفالحة والصيد 

 1,1 1,6 33,3 631 71 21,2 607 19 الصيد البحري وتربية األسماك وتربية األحياء المائية

 22,1 .,21 .,12 1.8222 .2822 12,2 .128.4 28248 قطاع الصناعة

 2,7 2,1 11,3 2.912 321 10,9 2.173 221 الصناعات الغذائية 

 3,7 3,2 16,2 6.271 310 11,1 6.230 627 صناعة مواد منجمية أخرى غير معدنية 

 3,2 3,2 17,6 6.602 262 61,3 1.726 212 البناء

 6,3 6,0 7,9 1.136 110 1,0 1.120 129 التعدين وأشغال المعادن

 1,0 1,1 3,7 1.316 91 2,2 1.662 97 الكيميائية الصناعات

 1,3 1,6 11,6 710 106 11,1 160 71 والطباعة والنشر المقوى والورق الورق صناعة

 1,7 1,7 12,2 179 127 19,3 133 122  والبالستيكالمطاط  اتصناع

 7,3 7,3 17,0 3.113 939 17,3 3.326 219 قطاعات صناعية أخرى

 28,1 21,1 12,2 218422 48242 .,12 2.8181 48442 قطاع الخدمات

 12,2 13,1 16,0 10.731 1.312 11,9 7.737 1.123 السيارات والمواد المنزلية  التجارة وإصالح

 16,9 16,2 12,2 2.167 1.009 12,3 3.266 761 العقارات واألكرية والخدمات للمؤسسات

 17,1 61,2 33,3 2.303 1.309 39,1 2.692 1.312 والمطاعم النزل

 3,3 2,3 10,1 3.717 266 10,6 3.309 332 النقل واالتصاالت

 1,1 1,6 3,6 6.230 13 3,3 6.293 19 األنشطة المالية 

 6,9 6,1 63,6 713 616 63,0 161 603 الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

 0,2 0,9 3,2 709 27 2,1 999 33 الصحة والعمل االجتماعي 

 0,1 0,0 1,0 209 2 0,3 233 6 التربية 

 0,6 0,6 10,9 121 11 16,2 131 17 العمومية اإلدارة

 0,9 0,7 66,9 629 32 63,3 691 23 أخرى خدمات

 111,1 111,1 12,4 218441 48812 12,4 448128 48281 المجموع
 

 

ويظهر توزيع قائم المستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع حسب قطاعات النشاط انخفاضا طفيفا 

لى إ ٪7,1من التوالي  علىالتي تراجعت و والخدمات الفالحة والصيد البحري يللحصة المتعلقة بقطاع

الصناعة ، ارتفعت حصة قطاع . وفي المقابل6012و 6013٪ ما بين سنتي 37,1٪ إلى 20,1٪ ومن 1,7

 .6012٪ في سنة 36إلى  6013٪ في سنة 30,1حيث انتقلت من 
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 المستخلصة ومحل نزاع حسب فروع النشاطتوزيع المستحقات غير :  42-4رسم بياني عدد 

 

 

 

٪ 22,3ون دينار أو يلم 3.011وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ 

 من القائم الجملي للمستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع وهي موزعة كما يلي : 

  : 17,1ن دينار أو ييمال 1.309النزل والمطاعم .٪ 

  12,2مليون دينار أو  1.312 :التجارة وإصالح السيارات والمواد المنزلية .٪ 

  : 16,9ن دينار أو ييمال 1.009العقارات واألكرية والخدمات للمؤسسات .٪ 

  1,7ن دينار أو ييمال 903:  البحريالفالحة والصيد .٪ 

  2,7مليون دينار أو  321:  الغذائيةالصناعات .٪ 

وخاصة تلك المتعلقة بإعادة جدولة األقساط  6013لسنة  16بالذكر أنه لوال أحكام المنشور عدد  والجدير

، لكانت المستحقات غير المستخلصة لقطاع السياحة أكثر 6012و 6013التي يحل أجلها بعنوان سنتي 

 أهمية. 

 تمويل األفراد  4-4-2

مليون  11.332مقابل  6012مليون دينار في سنة  60.212بلغ التداين الجملي لألفراد لدى القطاع البنكي 

 . 6013٪ في سنة 3,9٪ مقابل 10قدره دينار في العام السابق، أي بارتفاع 

نقاط  1قد شمل هذا التسارع بالخصوص القروض المسندة لتهيئة المساكن التي ارتفعت نسبة تطورها بـ و

  .نقطة مائوية 1,3نموها بـ مائوية وبدرجة أقل، قروض السكن التي سجلت تسارعا لنسق 

نزل ومطاعم  

19,1٪ 

التجارة وإصالح 

السيارات والمواد 

 المنزلية

 ٪16,6 

العقارات واألكرية 

 والخدمات للمؤسسات

12,7 ٪ 
الفالحة والصيد 

 البحري

   8,9 ٪ 

صناعات غذائية   

6,9 ٪ 

 بناء 

 5,4 ٪ 

نشاطات أخرى 

30,4٪ 
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وذلك  6019في سنة لالرتفاع في جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن نسق تطور قروض السكن مرشح و

 والمتعلقة بإحداث خط تمويل  6019تبعا لإلجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 

الّدخل مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة 600بـ 
1
. 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               التمويل أغراضتوزيع قائم القروض المسندة لألفراد حسب :  12-4جدول عدد 

 2112 2112 2114 المسمــى

 ٪ التغيرات بـ

2211 

2114 

2211 

2112 

 11,2 4,. 88184 8224. .4828  السكنقروض 

 8,8 2,2 118214 118288 88822 االستهالكقروض 

 10,1 6,1 1.316 9.321 9.337 المساكن تهيئة   

 1,0- 3,7- 673 672 301 السيارات   

 2,3- 2,3- 20 22 29 الشمسية خاناتالس   

 11,6- 1,3- 7 11 16  العائلي الحاسوب  

 12,9- 60,0 3 2 3  الجامعية القروض  

 7,1 2,1 6.321 6.332 6.602  أخرى قروض  

 11,1 2,4 218414 1.8222 148222 المجموع

 

 

نقاط  2,2تراجعا بـ محل نزاع  وأقائم المستحقات غير المستخلصة  نسق ازدياد ، سجلومن ناحية أخرى

قائم القروض محل نزاع وتسارع  قائمالنخفاض نسق ازدياد المزدوج راجع إلى األثر ويعود هذا الت مائوية.

 القروض غير المستخلصة. 

 

 التمويل أغراضتوزيع قائم المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض لألفراد حسب :  12-4جدول عدد 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

 المسمى
ديسمبر 

2114 

ديسمبر 

2112 

ديسمبر 

2112 

 التغيرات

2112 

2114 

2112 

2112 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 22,4 4. 42,2 111 414 221 221 مستحقات محل نزاع

 .,11 42 .,8 22 424 281 222 مجموع المتخلدات 

 7,2 66 2,3 12 631 667 613 متخلدات قروض السكن -    

 12,1 62 12,7 61 112 126 121 متخلدات قروض االستهالك -    

 32,3 63 32,0 19 70 29 30 متخلدات قروض تهيئة المساكنمنها : 

 4,.1 122 22,1 122 24. 421 2.2 المجموع )المتخلدات + مستحقات محل نزاع(

 

 

 

                                                           
1
والمتعلق بقانون المالية لسنة  6012ديسمبر  19المؤرخ في  6012لسنة  91للقانون عدد  21أحكام الفصل عدد  راجع 

مليون دينار المخصص لتغطية  600المتعلقة بطرق استعمال خط التمويل بـ  6019لسنة  17والمذكرة إلى البنوك عدد  6019

 سكن األول. ماء النالتمويل الذاتي عند اقت



 



 

 

 6152 السنوي التقرير 541

 

 نشاط واستغالل:  الخامس الباب

 البنوك والمؤسسات المالية

 

 مستوى  في 6152في موفى سنة بالبالد التونسية  المرخص لها المالية مؤسساتالبنوك وال استقر عدد

 بنوك أعمال  6و إدارة ديونمؤسسات  4مؤسسات إيجار مالي و 8و مقيما بنكا 64، تتوزع بين مؤسسة 44

 بنوك غير مقيمة.  7و

مثلما يدل عليه  ،6151لنسق نموه بالمقارنة مع سنة  اسارعت 6152مؤسسات في سنة الهذه وعرف نشاط 

. وباعتبار النمو الضعيف 6151٪ في سنة 706مقابل  6152٪ في سنة 5104نمو مجموع األصول بـ 

 في إجمالي الناتج المحلي  المالية مؤسساتالبنوك والإلجمالي الناتج المحلي، ارتفعت حصة أصول 

 .  ٪56104لتبلغ  نقاط مائوية 2بـ 

فرعا، أي  5.774لتبلغ  6152فرعا في سنة  74زيادة بـ  شبكة الفروع البنكية عرفتوفي جانب مواز، 

  .6151ساكن في موفى سنة  2.118ساكن مقابل فرع لكل  .2.42واحد لكل  فرعبواقع 
 

 

 بالبنوك والمؤسسات المالية: أهم المؤشرات المتعلقة  1-5جدول عدد 

 4112 4115 4112 

     التركيبة والحجم

 43 43 43 العدد

 23 23 22 البنوك المقيمة  

 7 7 7 البنوك غير المقيمة 

 8 8 9 مؤسسات اإليجار المالي

 3 3 3 مؤسسات إدارة الديون 

 2 2 2 بنوك األعمال 

 97.753 91.205 مجموع األصول )بماليين الدنانير( 
*
107.772 

 91,4 91,3 حصة البنوك المقيمة )بـ ٪(
*
91,9 

 114,3 112,9 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بـ ٪( /مجموع األصول 
*
120,3 

 64.366 60.541 الدنانير(قروض للحرفاء )بماليين 
*
70.068 

 53.565 51.468 إيداعات الحرفاء )بماليين الدنانير( 
*
58.278 

    مؤشرات الصيرفة 

 1.774 1.701 1.620 شبكة الفروع البنكية 

 6.369 6.558 6.779 عدد السكان لكل فرع بنكي 

 معطيات وقتية. *
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 البنوك المقيمة 5-1

 النشاط  5-1-1

 تطور الموارد  5-1-1-1

مليون دينار  ..6.4٪ مقابل 802مليون دينار أو  4.858تسارعا بـ  6152سنة  سجلت الموارد البنكية في

 ةفيما سجلت موارد االقتراض متوسطذا التسارع إيداعات الحرفاء، . وقد شمل ه6151٪ في سنة 407أو 

 ٪. 704ليتراجع إلى  نقطة مائوية 505بـ تباطؤا لقائمها األجل  ةوطويل

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                      : موارد االستغالل المعبأة      4-5جدول عدد 

 4112 4115 4112* 

 التغيرات

5411 

4112 

2411 

4115 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 8,7 4.514 4,4 2.178 56.583 52.069 49.891 الحرفاءإيداعات 

 10,7 2.204 7,3 1.403 22.843 20.639 19.236 إيداعات تحت الطلب ومبالغ مستحقة أخرى 

 10,3 1.554 7,9 1.108 16.713 15.159 14.051 إيداعات اإلدخار 

 8,1 1.005 5 585 13.386 12.381 11.796 إيداعات ألجل 

 -6,4 -249 -19,1 -918 3.641 3.890 4.808 اإليداع شهادات

 7,3 304 8,4 321 4.445 4.141 3.820 موارد االقتراض متوسطة وطويلة األجل 

 9,5 286 8,8 244 3.302 3.016 2.772 موارد خصوصية

 3,3 32 12,1 104 992 960 856 قروض رقاعية عادية 

 -8,6 -14 -14,1 -27 151 165 192 قروض أخرى

 8,6 4.818 4,7 2.499 61.028 56.210 53.711 مجموع الموارد 

 معطيات وقتية. *

 

 

٪ أو 807أي بارتفاع قدره  6152مليار دينار في موفى سنة  1202الحرفاء  إيداعاتبلغ قائم وبالفعل، 

 وهو ما يمثل ضعف التطور المسجل في العام السابق.  6151مليون دينار بالمقارنة مع سنة  4.154

ماليين  6.614٪ أو 5107من اإليداعات تحت الطلب ) شمل هذا التسارع كالا ، اإليداعات صنفحسب بو

٪ أو 5104( وإيداعات االدخار )6151ماليين دينار في سنة  5.414٪ أو 704مقابل  6152دينار في سنة 

واإليداعات ( 6151ماليين دينار في سنة  5.518٪ أو .70مقابل  6152مليون دينار في سنة  5.114

(. أما 6151مليون دينار في سنة  181٪ أو 1مقابل  6152ماليين دينار في سنة  5.111٪ أو 805ألجل )

  6151بنسق أقل من ذلك المسجل في سنة  6152بالنسبة لشهادات اإليداع، فقد انخفض قائمها في سنة 

 (. 6151٪ في سنة 5.05-مقابل  6152٪ في سنة 204-)
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من الشركات الخاصة وأصحاب  قائم اإليداعات كالا  ازديادحسب صنف المودعين، شمل تحسن بو

إيداعات المؤسساتيين بنسق أقل من ذلك  توغير المقيمين واألفراد. وفي المقابل، تراجع الفردية المشاريع

  (. 6151٪ في سنة 54-مقابل  6152٪ في سنة 702-) 6151سنة  خاللالمسجل 

 

 

 بـ ٪()                             المودعين  صنف: تطور اإليداعات حسب 3-5جدول عدد 

 4112 4115 الصنف

 5101 4,6  الشركات الخاصة

 5106 8,7 الفردية واأصحاب المشاريع األفراد

 702- -13,0 المؤسساتيون

 5502 6,8 غير المقيمين

 

 

 

 108)+ تحت الطلبحصة اإليداعات تدعما ل الذي شهداإليداعات  هيكل علىأثرت هذه التطورات قد و

نقطة  505-)مقابل انخفاض حصة شهادات اإليداع نقطة مائوية(  104إيداعات اإلدخار )+و مائوية( ةنقط

 مائوية(. ةنقط 105-)واإليداعات ألجل مائوية( 

 

 

 المودعين                                                          صنفاإليداعات المعبأة حسب  : 4-5رسم بياني عدد  )بــ ٪(  اإليداعات  هيكل: تطور  1-5رسم بياني عدد 

 )بــ ٪(

  
 

 

 

نقطة  508-اإليداعات انخفاضا لحصة إيداعات المؤسساتيين ) هيكل المودعين، عرف صنفحسب بو

والشركات الخاصة واألفراد من  مائوية(نقطة  .10إيداعات األفراد )+ كل من حصة ارتفاع مقابلمائوية( 

 .نقطة مائوية( 104نقطة مائوية( وغير المقيمين )+ 101أصحاب المشاريع )+

9,6 7,5 6,4 

23,6 23,8 23,7 

28,2 29,1 29,5 

38,6 39,6 40,4 

201420152016

   إيداعات الجل شهادات اإليداع 

 إيداعات تحت الطلب إيداعات االدخار

23,7 23,7 24,2 

49,7 51,7 52,6 

14,0 11,7 9,9 

12,6 12,9 13,3 

201420152016

 إيداعات األفراد إيداعات الشركات الخاصة

 إيداعات غير المقيمين إيداعات المؤسساتيين
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مليون دينار  465مقابل  ٪704ن دينار أو ييمال 414 األجل بــ ةوطويل ةوارتفعت موارد االقتراض متوسط

 ويعود هذا التباطؤ الطفيف إلى النمو الضعيف لقائم القروض الرقاعية  .6151٪ في سنة 804أو 

 (. 6151٪ في سنة 5605ماليين دينار أو  514مقابل  6152٪ في سنة 404مليون دينار أو  46)

 ستعماالت تطور اال  5-1-1-4

 ٪ مقابل 5102مليون دينار أو  7.116لنسق نموها ) تسارعا المقيمة سجلت استعماالت البنوك

٪ 01. بلغ نسق ازديادهاشمل القروض للحرفاء التي  حيث( 6151٪ في سنة 708مليون دينار أو  1.1.5

 6152في سنة ٪ 5204بـ السندات يما ارتفع قائم محفظة ، ف6151سنة  في٪ 206مقابل  6152سنة  في

 . 6151في سنة  ٪.520مقابل 

خفاض نسبة تغطية القروض باإليداعات بنقطة مائوية وأدى نمو القروض بنسق أسرع من اإليداعات إلى ان

 . 6152٪ في موفى سنة 8104لتبلغ  6151واحدة بالمقارنة مع سنة 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                         : االستعماالت 2-5جدول عدد 

 4112 4115 4112* 

 التغيرات

5411 

4112 

2411 

4115 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 9,5 5.682 6,2 3.485 65.283 59.601 56.116 قروض للحرفاء 

 16,3 1.820 16,9 1.606 12.956 11.136 9.530 محفظة السندات 

        منها : 

 7,1 211 6,5 182 3.180 2.969 2.787 سندات المساهمات وسندات مماثلة 

 15,2 104 3,3 22 789 685 663 والتوظيفات المتاجرةسندات 

 15,4 46 18,6 47 346 300 253 رقاعيةسندات 

 23,6 1.481 26,9 1.328 7.754 6.273 4.945 رقاع الخزينة 

 10,6 7.502 7,8 5.091 78.239 70.737 65.646 مجموع االستعماالت 

 * معطيات وقتية.
 

 

 الفعلية للبنوك، تبعا لتأثير التخفيض في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية  الفائدة ت نسبمعدال وسجلت

 . 6151تراجعا بالمقارنة مع سنة نقطة أساسية،  42بـ 

نقطة أساسية(  14-) طويلة األجلقروض ال من كالا  معدالت نسب الفائدة الفعلية انخفاض وبالفعل، شمل

متوسطة ( والقروض أساسية ةنقط 41-األجل ) قصيرةنقطة أساسية( والقروض  42-)قروض السكن و

 (. أساسية ةنقط 46-( وقروض االستهالك )ساسيةأ ةنقط .4-)األجل 
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     *تطور معدالت نسب الفائدة الفعلية حسب صنف القروض:  5-5جدول عدد 

 4112 4115 4112 المسمى

 التغيرات

4115 

4112 

4112 

4115 

 بـ ٪ بـ ٪

 -0,46 -0,12 4,25 4,71 4,82 معدل نسبة الفائدة الفعلية في السوق النقدية

 -0,46 0,12 7,63 8,09 7,97 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض السكن

 0,01 0,12 8,60 8,59 8,47 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على المكشوفات

على القروض معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة 

 طويلة األجل
7,40 7,45 6,92 0,05 0,53- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 األجل ةمتوسط
7,44 7,54 7,14 0,10 0,39- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض 

 االستهالك
8,92 8,96 8,64 0,04 0,32- 

قروض ال معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على

 قصيرة األجل
7,01 7,01 6,61 0,00 0,40- 

 .يتعلق األمر بالنسب المطبقة خالل النصف الثاني من السنة* 
 

 

 نتيجة االستغالل 5-1-4

 مقابل  6152سنة  في٪ 5601مليون دينار أو  4.1بـ للبنوك المقيمة  ارتفع الناتج البنكي الصافي

الملحوظ  رتفاعاال ةجيذلك نتمليون دينار و 4.111، ليبلغ 6151سنة  خالل٪ 704مليون دينار أو  656

في ٪ 607مليون دينار أو  44مقابل  6152في سنة ٪ 105ن دينار أو وملي 87أي )هامش الفائدة لكل من 

( وأرباح محفظة 6151٪ في سنة 06.مقابل  6152٪ في سنة 5.07( والعموالت الصافية )6151سنة 

( ومداخيل محفظة سندات 6151٪ في سنة 5604مقابل  6152٪ في سنة 6505السندات التجارية )

 (. 6151٪ في سنة 4104مقابل  6152٪ في سنة 6801االستثمار )

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : نتيجة االستغالل  2-5جدول عدد 

 *4112 4115 4112 المسمى

 التغيرات

5411 

4112 
2411 

4115 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪

 5,1 87 2,7 44 1.789 1.702 1.658 هامش الفائدة 

 19,7 138 9,2 59 837 699 640 العموالت الصافية

 21,1 106 12,3 55 608 502 447 أرباح محفظة السندات التجارية 

 28,5 59 35,3 54 266 207 153 مداخيل محفظة سندات االستثمار

 12,5 390 7,3 212 3.500 3.110 2.898 الناتج البنكي الصافي

 10,7 163 8,2 115 1.682 1.519 1.404 األعباء التشغيلية

 10,3 118 8,0 85 1.266 1.148 1.063 منها : مجموع األجور      

 * معطيات وقتية.
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سندات المحفظة  مداخيل حصة كل من بارتفاعالناتج البنكي الصافي  هيكللهذه التطورات، اتسم  وتبعا

 نقطة مائوية .10نقطة مائوية و 504نقطة مائوية و 504) ستثمارعموالت ومحفظة سندات االالوالتجارية 

 نقطة مائوية.  601الفائدة بـ  هامش حصةمقابل انخفاض  على التوالي(

 

 

 

 : تطور تركيبة الناتج البنكي الصافي  3-5رسم بياني عدد 

 
 

 

 ةتبعا لتأثير التخفيض في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، انخفضت مردودية القروض وتكلفو

 ونتيجة لذلك، تراجع هامش الوساطة الصافي . نقطة مائوية على التوالي 106و 104اإليداعات بـ 

 . 6152٪ في موفى سنة .60نقطة مائوية ليبلغ  105بـ 

 

 

 : تطور هامش الوساطة البنكية  2-5رسم بياني 

 
 

 

 

ليبلغ  نقطة مائوية 107٪، تحسن ضارب االستغالل بـ 5107من ارتفاع األعباء التشغيلية بـ وعلى الرغم 

 ٪ تبعا لالرتفاع الملحوظ للناتج البنكي الصافي. 4805

٪57,2 ٪54,7 ٪51,1 

٪22,1 ٪22,5 ٪23,9 

٪15,4 ٪16,1 ٪17,4 

٪5,3 ٪6,7 ٪7,6 

201420152016

 مداخيل محفظة سندات األستثمار

 أرباح محفظة السندات التجارية 

 عموالت صافية

 هامش الفائدة 

3,3 3,3 3,1 

3,1 3 2,9 

6,4 6,3 
6 

201420152016

ـ 
ب

٪ 

  معدل مردودية القروض  هامش الوساطة الصافي معدل تكلفة اإليداعات
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 مؤسسات اإليجار المالي 5-4

 النشاط 5-4-1

٪ مقابل 102مليون دينار أو  587تباطؤا ملحوظا لنسق نموه ) 6152اإليجار المالي في سنة سجل قائم 

لإليجار (. ويعود هذا التطور إلى تحويل نشاط شركة الوفاق 6151٪ في سنة 5101مليون دينار أو  461

 المالي إلى نشاط بنكي. 

، عرف 6151مليون دينار في موفى سنة  62604وبدون اعتبار قائم اإليجار المالي لهذه المؤسسة وقدره 

٪ في سنة 5108٪ مقابل 5404يدل عليه ازدياد قائمه بـ ، مثلما 6152نشاط هذا القطاع تسارعا في سنة 

موارد عن طريق ٪ 7206 بنسبة، حيث تم تمويله 6152مليون دينار في موفى سنة  4.146ليبلغ  6151

 ٪ من قروض رقاعية. 4707٪ من قروض بنكية و4402، منها يةاقتراض

ينار من الموارد الرقاعية في سنة مليون د 581من تعبئة  تمكنهذا وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع قد 

 ٪. 4404، أي بانخفاض قدره 6151مليون دينار في سنة  674مقابل  6152

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                          : تطور قائم اإليجار المالي وموارد االقتراض 7-5جدول عدد 

 

4112 4115 

دون اعتبار  *4112

لإليجار الوفاق 

 المالي

الوفاق بما في ذلك 

 لإليجار المالي

دون اعتبار 

الوفاق لإليجار 

 المالي

الوفاق بما في ذلك 

 لإليجار المالي

 3.542 3.355 3.098 3.035 2.795 قائم اإليجار المالي 

 2.698 2.512 2.353 2.412 2.177 موارد االقتراض 

 43,6 46,5 44,5 45,2 39,8 منها : موارد بنكية )بـ٪(

 37,7 38,2 40,2 39,9 39,5 موارد رقاعية )بـ ٪(       

 معطيات وقتية. *
 

 

 نتيجة االستغالل 5-4-4

٪ أو .0.مليون دينار مقابل  56٪ أو 804سجل الناتج الصافي لمؤسسات اإليجار المالي تباطؤا لنسق نموه )

إلى الناتج الصافي لشركة الوفاق لإليجار المالي  جزء منه في ( والذي يعود6151مليون دينار في سنة  54

 مليون دينار(.  5501)

مليون دينار  61٪ أو 5.05وبدون اعتبار هذه المؤسسة، ارتفع الناتج الصافي لمؤسسات اإليجار المالي بـ 

وذلك نتيجة  6152مليون دينار في موفى سنة  512، ليبلغ 6151مليون دينار في سنة  54٪ أو 56مقابل 

 مليون دينار.  65٪ أو 5704لنمو الملحوظ لهامش الفائدة بـ ا
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                   : مؤشرات االستغالل  8-5جدول عدد 

 

4112 4115 

دون اعتبار  *4112

الوفاق لإليجار 

 المالي

الوفاق بما في ذلك 

 لإليجار المالي

دون اعتبار 

الوفاق لإليجار 

 المالي

الوفاق بما في ذلك 

 لإليجار المالي

 142 127 121 114 107 هامش الفائدة

 156 144 131 131 117 الناتج الصافي

 59 57 53 53 47 األعباء التشغيلية 

  معطيات وقتية. *
 

 

في سنة  ٪4708إلى  6151٪ في سنة 4101من  حيث تراجع 6152 خالل سنةوتحسن ضارب االستغالل 

6152 . 

 البنوك غير المقيمة 5-3

 النشاط 5-3-1

 موارد االستغالل 5-3-1-1

٪ 5104-مسارها التنازلي المسجل في العام السابق ) 6152سنة  لخالموارد البنوك غير المقيمة  واصلت

تكون ي(. و6151مليون دوالر أمريكي في سنة  52508-٪ أو 706-مليون دوالر أمريكي مقابل  65108-أو 

( والقروض البنكية 6151٪ في سنة 4107٪ مقابل 4205الموارد باألساس من إيداعات الحرفاء ) هيكل

 (. 6151٪ في سنة 5504٪ مقابل 54( واألموال الذاتية )6151٪ في سنة 6102٪ مقابل 6106)

 

 

سنة موفى في  : موارد البنوك غير المقيمة 5-5رسم بياني عدد 

4115 

سنة  موفىفي   : موارد البنوك غير المقيمة 2-5رسم بياني عدد 

4112 

 
 

 

إيداعات 

 الحرفاء

٪35,7 

قروض 

 مصرفية

 25,6  ٪ 

 أموال ذاتية

٪11,4 

 المدخرات

٪13,2 

موارد 

 أخرى

٪14,1 
إيداعات 

 الحرفاء

٪36,1 

قروض 

 مصرفية

٪25,2 

 أموال ذاتية

٪13 

 المدخرات

٪13 

 موارد أخرى

٪12,7 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(               : تطور موارد البنوك غير المقيمة  9-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

5411 

4112 

2411 

4115 

4112 4115 4112* 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

 -11,4 -60,7 -17,4 -112,3 472,2 532,9 645,2  يةبنك قروض

 6,0 9,9 -22,2 -47,3 175,4 165,5 212,8 المنتصبة بتونس 

 -19,2 -70,6 -15,0 -65,0 296,8 367,4 432,4 المنتصبة بالخارج 

 -9,4 -70,0 -12,4 -105,0 673,4 743,4 848,4 إيداعات الحرفاء 

 -51,4 -11,1 -35,5 -11,9 10,5 21,6 33,5 ن يالمقيم

 -8,2 -58,9 -11,4 -93,1 662,9 721,8 814,9 غير المقيمين 

 -19,8 -58,2 20,1 49,2 236,3 294,5 245,3 موارد أخرى 

 1,8 4,3 -2,7 -6,5 242,4 238,1 244,6 أموال ذاتية

 -11,4 -31,2 4,9 12,8 242,8 274,0 261,2 مدخرات

 -10,4 -215,8 -7,2 -161,8 1.867,1 2.082,9 2.244,7 مجموع الموارد 

  * معطيات وقتية.
 

 

 تطور االستعماالت 5-3-1-4

 ٪ أو 706-مقابل  مليون دوالر أمريكي 65108٪ أو 5104انخفضت استعماالت البنوك غير المقيمة بـــ 

  للحرفاء القروض شمل االنخفاض بالخصوصقد . و6151مليون دوالر أمريكي في سنة  52508-

 ٪(. 6501-مليون دوالر أمريكي أو  55104-)

 

 

 إشارة مغايرة()بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا                             : تطور استعماالت البنوك غير المقيمة 11-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

5411 

4112 

2411 

4115 

4112 4115 4112* 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 بـ ٪

 -2,0 -22,9 -12,4 -162,7 1.124,6 1.147,5 1.310,2 عمليات األموال الجاهزة

 -7,0 -60,2 -10,5 -100,8 795,2 855,4 956,2 منها : توظيفات لدى البنوك : 

 13,9 36,6 -19,3 -63,0 300,3 263,7 326,7 المنتصبة بتونس    

 -16,4 -96,8 -6,0 -37,8 494,9 591,7 629,5 المنتصبة بالخارج    

 -21,5 -115,4 -14,6 -91,9 421,6 537,0 628,9 القروض 

 -9,3 -20,6 -1,7 -3,9 200,6 221,2 225,1 للمقيمين 

 -30,0 -94,8 -21,8 -88,0 221,0 315,8 403,8 لغير المقيمين 

 -1,0 -1,8 1,9 3,3 179,6 181,4 178,1 محفظة السندات 

 -34,9 -75,7 70,2 89,5 141,3 217,0 127,5 استعماالت أخرى

 -10,4 -215,8 -7,2 -161,8 1.867,1 2.082,9 2.244,7 مجموع االستعماالت 

  * معطيات وقتية.

 
 



 الخامس الباب

 6152 السنوي التقرير 514

 

فيما ٪، 6602ط مائوية لتبلغ انق 406من مجموع االستعماالت بـ القروض للحرفاء وانخفضت حصة 

 ٪.2106مائوية لتبلغ نقاط  105ارتفعت حصة عمليات األموال الجاهزة بـ 

 

 

 موفى: استعماالت البنوك غير المقيمة في  7-5رسم بياني عدد 

 4115سنة 

 موفى: استعماالت البنوك غير المقيمة في 8-5رسم بياني عدد 

 4112سنة 

 

 

 

 

لت التعهدات خارج الموازنة  عمليات تأكيد االعتمادات المستندية  كل من انخفاضا يعود إلى تراجعوسجا

 وعمليات فتح االعتمادات المستندية والضمانات والكفاالت. 

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                تطور التعهدات خارج الموازنة للبنوك غير المقيمة  :  11-5جدول عدد 

 المسمى

 

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

5411 

4112 
2411 

4115 

2014 2015 4112* 
بماليين 

الدوالرات 
 األمريكية

 بـ ٪
 بماليين

الدوالرات 
 األمريكية

 بـ ٪

 -46,0 -446,3 -9,8 -105,9 524,8 971,1 1.077,0 مجموع التعهدات خارج الموازنة  

        منها :     

 -61,9 -308,9 -9,0 -49,6 190,0 498,9 548,5 تأكيد اعتمادات مستندية 

 -78,6 -123,0 -10,7 -18,7 33,5 156,5 175,2 فتح اعتمادات مستندية 

 -13,1 -24,6 -24,6 -61,4 163,4 188,0 249,4 ضمانات وكفاالت

 .* معطيات وقتية

 

عمليات 

االموال 

 الجاهزة
٪55,1 

 القروض

٪25,8 

محفظة 

 السندات

٪8,7 

استعماالت 

 أخرى

٪10,4 

عمليات 

االموال 

 الجاهزة
٪60,2 

 القروض

٪22,6 

محفظة 

 السندات

٪9,6 

استعماالت 

 أخرى

٪7,6 



 نشاط واستغالل مؤسسات القرض

 6152 السنوي التقرير 511

 

 نتيجة االستغالل 5-3-4

ون دوالر أمريكي في يمل 504٪ أو 8ارتفاعا بـ  هامش الفائدة الناجم عن نشاط البنوك غير المقيمة سجل

 ٪.  4402. ولم يطرأ أي تغيير على ضارب االستغالل ليظل في مستوى 6152سنة 

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                           : مؤشرات االستغالل 14-5جدول عدد 

 المسمى

 بماليين الدوالرات األمريكية

 التغيرات

5411 

4112 

 التغيرات

2411 

4115 

4112 4115 4112* 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 ٪بـ 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية

 ٪بـ 

 8,0 1,4 -12,6 -2,5 18,8 17,4 19,9 هامش الفائدة   

 -0,5 -0,3 -13,3 -9,2 59,9 60,2 69,4 الناتج البنكي الصافي    

 0,8 0,2 -3,7 -1,0 26,1 25,9 26,9 األعباء التشغيلية   

 * معطيات وقتية.
 

 

 بنوك األعمال 5-2

والتي لم تمكن من تغطية نفقات  6151عن مداخيل تقارب تلك المسجلة في سنة  نشاط بنوك األعمال سفرأ

٪ من الناتج 555مليون دينار أو  5٪ لتبلغ 5505التصرف، مثلما يدل عليه ازدياد األعباء التشغيلية بـ 

 البنكي الصافي. 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               : أهم المؤشرات 13-5جدول عدد 

 *4112 4115 المسمى

 التغيرات

2411 

4115 

 ٪بــ  بماليين الدنانير

   1,0 1,0 إيرادات االستغالل

 28,6 0,2 0,9 0,7 الناتج البنكي الصافي

 11,1 0,1 1,0 0,9 األعباء التشغيلية

 20,0 0,1 0,6 0,5 مجموع األجور -

   0,4 0,4 تكاليف االستغالل العامة -

  .* معطيات وقتية

 

 

 

 

 



 الخامس الباب

 6152 السنوي التقرير 512

 

 إدارة الديونمؤسسات  5-5

 النشاط 5-5-1

ر نشاط ، مثلما يدل 6151سرعة مما تما تسجيله في سنة  بنسق أكثر 6152سنة  في إدارة الديون قطاع تطوا

سنة  موفىفي  مليون دينار 617ليبلغ  6151٪ في سنة 704٪ مقابل 5107عليه نمو قائم التمويالت بـ 

6152.  

 
 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               إدارة الديون: مؤشرات حول نشاط قطاع  12-5جدول عدد 

 *4112 4115 4112 المسمى

 التغيرات

2411 

4115 

 بــ ٪ بماليين الدنانير

 10,7 24,8 257,0 232,2 216,4 قائم التمويالت 

  * معطيات وقتية.

 

حصة  وانخفضت٪ في العام السابق. 404مقابل  6152٪ في سنة 106بـ موارد االقتراض  وارتفعت

أوراق الخزينة والقروض الرقاعية زيادة حصة كل من  ط مائوية مقابلانق .10القروض البنكية بـ 

 والقروض األخرى. 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                     : تطور الموارد                                  15-5جدول عدد  

4115 4112 المؤشرات
 

4112*
 

 التغيرات

2411 

4115 

 بـ ٪ بماليين الدنانير

 3,4 1,5 45,9 44,4 40,9 األموال الذاتية

 5,2 7,0 141,7 134,7 129,1 موارد االقتراض

 -5,9  52,0 57,9 45,4 قروض بنكية )بـ ٪(**

 3,8  15,0 11,2 22,8 خزينة )بـ ٪(**الأوراق 

 0,3  26,7 26,4 27,1 قروض رقاعية )بـ ٪(**

 1,8  6,3 4,5 4,6 )بـ ٪(** أخرىقروض 

 * معطيات وقتية. 

 ** يتم احتساب التغيرات بالنقاط المائوية. 

 

 

 

 

 



 نشاط واستغالل مؤسسات القرض

 6152 السنوي التقرير 517

 

 نتيجة االستغالل 5-5-4

ارتفاع مقابل  ،مليون دينار 6804٪ لتبلغ 404 ـعن زيادة المداخيل ب 6152في سنة  إدارة الديونأسفر نشاط 

إدارة ماليين دينار من عموالت  .0.٪ أو 41كون هذه المداخيل في حدود توت .6151٪ في سنة 5106بـ 

 من عموالت التمويل.  مليون دينار 5804٪ أو 21والديون 

وقد أدى هذا االرتفاع . 6151٪ في سنة 702مقابل  ٪.40 بـ ارتفاعاإلدارة الديون ج الصافي تسجل الناو

نقطة مائوية ليبلغ  501ضارب االستغالل بـ  دهورلألعباء التشغيلية إلى ت ةماه مع زيادة تزامنالذي 

 . 6152٪ في موفى سنة .420

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(              : مؤشرات االستغالل 12-5جدول عدد 

 *4112 4115 4112 المسمى

 التغيرات

2411 

4115 

بماليين 

 الدنانير
 بــ ٪

 3,3 0,3 9,3 9,0 8,3 هامش الفائدة   

 4,9 0,9 19,2 18,3 17,0 إلدارة الديونالناتج الصافي    

 8,4 0,7 9,0 8,3 7,8 األعباء التشغيلية   

  .معطيات وقتية* 

 

 

 



 



 

 

 6192 السنوي التقرير 951

 

 سوق الماليةال:  السادس الباب

 

سياق اجتماعي وسياسي غير مستقر ومحيط  ظل في 6192سنة في السوق المالية التونسية  تطورت

اقتصادي هش اتسم بالخصوص بتفاقم العجز الجاري واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية 

هذا المناخ وهو ما حفز انتعاشة نشاط  حّسن منبيد أن استقرار الوضع األمني قد  .ونسبة بطالة مرتفعة

  البورصة في موفى السنة. 

بأرباح سنوية  6192تونس من التعافي حيث أقفل سنة لبورصة تمكن المؤشر المرجعي ، اقوفي هذا السي

، سجل مؤشر البورصة 6192٪ خالل شهر جانفي 4,7٪. وبالفعل وبعد أن حقق أداء موجبا بـ 9,1قدرها 

ات الكلية ونشر المؤشرات المالية للشرك ةعقب ذلك تقلبا حادا وذلك نتيجة تطور المكونات االقتصادي

 المدرجة والتي كانت مرضية إجماال. 

سياق بالنظر إلى الاإلدراجات الجديدة بالبورصة ب حافلة 6192وعلى غرار العام السابق، لم تكن سنة 

البورصة بإدراج شركة واحدة في  ةمتسم بنقص السيولة في السوق. وعلى هذا األساس، تعززت تسعيرال

ع في عدد الشركات المدرجة املة في قطاع الصيدلة وهو ما رفّ "، العد"يونيماهي شركة والسوق الرئيسية 

 . 6192وحدة في موفى سنة  41إلى 

وفي جانب آخر، أدى احتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية إلى لجوء الدولة المتزايد إلصدار 

الجملي إلصدارات . وفي هذا اإلطار، ارتفع الحجم األجل طويلةيل واضح للسندات ضرقاع الخزينة مع تف

، علما وأن الخزينة قد لجأت مليون دينار 3.343، حيث بلغ 6195سنة  بالمقارنة مع٪ 77رقاع الخزينة بـ 

 مليون دينار.  599كذلك إلى مناقصة لمبادلة رقاع الخزينة والتي مكنت من تعبئة 

 وفي المقابل، عرف لجوء الشركات إلى التمويل المباشر عبر طرح األوراق للمساهمة العامة انخفاضا 

 . ماليين دينار 514ليبلغ  6192 ٪ في سنة21,3بـ 

حيث أن المعامالت المنجزة  ،6192ومن جانبها، اتسمت السوق الثانوية بديناميكية ضعيفة نسبيا في سنة 

٪ بالمقارنة مع مستواها المسجل في العام السابق 99,2في تسعيرة البورصة قد عرفت بالفعل انخفاضا بـ 

 مليون دينار.  9.479فلم تبلغ سوى 

ومن ناحية أخرى، سجلت األصول الصافية التي بحوزة مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية
9
 

 . 6192مليون دينار في موفى سنة  7.577٪ بين سنة وأخرى حيث بلغت 7مليون دينار أو  942بـ  ارتفاعا

                                                           
9

 دون اعتبار الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.  



 الباب السادس

 6192 السنوي التقرير 921

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               أهم مؤشرات البورصة:  1-6جدول عدد 

 4116 4112 4112 المسمى
 الربع األول

 4112من سنة 

 538 3.373 2.343  3.207  1إصدارات الدولة

 524 )*( 3.297 2.189  2.067 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة  صفر  -

 14 76 154     181 رقاع الخزينة قصيرة األجل -   

 - - - 959 القرض الرقاعي الوطني -   

 13.022 12.494 10.238 9.441 قائم رقاع الخزينة )نهاية الفترة( 

 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة  -     

 صفر        
8.301 9.125 11.471 11.996 

 80 76 154 181 رقاع الخزينة قصيرة األجل -     

 946 946 959 959 القرض الرقاعي الوطني -   

 214,4 313,8 12,1 11,7 إجمالي الناتج المحلي )بـ ٪( / قائم رقاع الخزينة

     لمساهمة العامة ا عبرإصدارات المؤسسات 

 190 514 1.545 528 المبالغ المؤشر على إصدارها  

 - 42 1.060 233 الترفيع في رأس المال  -    

 190 (**)   472  485          295 القروض الرقاعية  -   

 268 507 1.649 576  3المبالغ المعبأة

 17 31 1.054 243 الترفيع في رأس المال -   

 251 476 595 333 القروض الرقاعية  -   

 401 1.741 2.140 1.777 مبلغ المعامالت في تسعيرة البورصة 

 319 1.651 1.995 1.651 سندات رأس المال )أ(  -   

 82 90 145 126 سندات الدين  -   

 81 79 78 77 عدد الشركات المدرجة )بالوحدة( 

 19.538 19.300 17.830 17.324 رسملة البورصة )ب( 

 221,6 21,4 21,1 21,4 ٪(إجمالي الناتج المحلي )بـ  /رسملة البورصة 

 5.543,07 5.488,77 5.042,16 5.089,99 (39/96/9114يوم  9.111مؤشر توننداكس بالنقاط )أساس  

 1,6 8,6 11,2 9,5 ب( )بـ ٪(  /النسبة السنوية لدوران األسهم = )أ 

 45 (***)  49 53 57  4نسبة السيولة )بـ ٪(

 23 79 113 42 مبلغ المعامالت في السوق الموازية 

 298 945 1.748 778 مبلغ التسجيالت والتصريحات 

 مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية )باستثناء  

 مال تنمية( الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس   
    

  125  125  125 119 الوحدات في طور النشاط   -  

 4.629 4.544 4.368 4.577 األصول الصافية -  

 المصادر : بورصة األوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية                                                                                   
 على أساس تواريخ المناقصات.  هاتم احتساب 9
 .6192على أساس إجمالي الناتج المحلي لسنة  هاتم احتساب 6
 على أساس تواريخ إقفال االكتتابات.           هاتم احتساب 3
 يتم تعريف نسبة السيولة بكونها حجم السندات المتداولة قياسا بحجم السندات المعروضة للبيع في تسعيرة البورصة. 7

 رقاع الخزينة. مبادلةمناقصات  بدون اعتبار)*( 

 ن دينار.ييمال 691)**( يمكن الترفيع في هذا المبلغ إلى حد أقصى قدره 

 . 6194نسبة السيولة لشهر مارس )***( 

 

 

 

 

 



 السوق المالية
 

 6192 السنوي التقرير 929

 

 مويل الدولة واالستثمارت 6-1

من تفاقم التداين الداخلي للخزينة التي واصلت اللجوء  ةزاد احتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومي

التقديرات األولية  ة بذلكتجاوزم 6195إلى إصدارات سندات الدين العمومي بشكل أكثر كثافة من سنة 

 المنشورة في قانون المالية. 

تراجعا  األوراق للمساهمة العامةالمقابل، عرف لجوء الشركات إلى التمويل المباشر عبر طرح  وفي

  .6195سنة  معملحوظا بالمقارنة 

 إصدارات الدولة 6-1-1

٪ بالمقارنة مع العام السابق حيث 77مليون دينار أو  9.131ـ ب ارتفاعا الدين العمومي إصداراتعرفت 

 6192نوان سنة مليون دينار بع 3.343بلغت 
9
. 

مليون دينار، أي  3.614باألساس رقاع الخزينة القابلة للتنظير التي بلغت وقد شملت هذه اإلصدارات 

٪ من الحجم الجملي. كما تجدر اإلشارة إلى أن الدولة قد لجأت إلى مناقصات نصف شهرية خالل 14,4

الفائدة المقترحة من قبل المختصين  والتي لم تكلل بالنجاح جراء ارتفاع نسب 6192شهري أفريل وأوت 

مليون دوالر(  511وكذلك تعبئة قرض رقاعي خارجي مضمون من الواليات المتحدة ) رقاع الخزينةفي 

 . 6192خالل شهر أوت 

 -٪5,65بدوره إنجاز مناقصة لمبادلة رقاع الخزينة القابلة للتنظير " 6192وسجل الربع األخير من سنة 

 التخفيف من قصدآجال أطول  ذات برقاع أخرىوذلك مليون دينار  729قدره  اسميمبلغ ب" 6192ديسمبر 

الضغوط المسلطة على سيولة الخزينة
6

 . 

 أسبوعا،  56وباألساس تلك بأجل  ،المبالغ المعبأة لرقاع الخزينة قصيرة األجل عرفتومن جانبها، 

عكس تفضيل ي مما 6192ار بالنسبة لسنة ون دينملي 42لتبلغ  6195مليون دينار قياسا بسنة  49بـ تراجعا 

 سنوات  5د في األجل الوسطي لرقاع الخزينة ليناهز وهو ما مدّ  ،الخزينة للتمويالت طويلة األجل

 . 6195أسابيع في سنة  9سنوات و 7مقابل  6192أسبوعا في سنة  99و

 

 

 
                                                           

9
 مليون 3.973مليون دينار نحو الترفيع ليبلغ  6.111الخزينة والمقدر أوليا بـ  رقاع توقع إلصداراتمتمت مراجعة المبلغ ال 

قانون المالية التكميلي لسنة  صلب ٪ في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير( وذلك14,1مليون دينار أو  3.423دينار )منها 

6192 . 
6

" 6163أكتوبر  -٪ 2مليون دينار حيث شملت الخطوط " 599لمبادلة لبلغت المعامالت المنجزة في إطار هذه المناقصة  

 ". 6169ل أفري -٪ 2,4" و"6162مارس  -٪ 2,3و"



 الباب السادس

 6192 السنوي التقرير 926

 

 
 

 تطور إصدارات رقاع الخزينة :  1-6رسم بياني عدد 

 

 

مليون دينار بعنوان رقاع  539، من ناحيته، إصدار مبلغ متراكم قدره 4112األول من سنة الربع وسجل 

٪ من المبلغ 69,1٪ في شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير(، أي 14,7مليون دينار أو  567الخزينة )منها 

السنوي المتوقع لإلصدارات
9

 . 

 إصدارات الشركات عبر طرح أوراقها للمساهمة العامة  6-1-4

 المالية انخفاضا  في السوق للمساهمة العامة هاعبر طرح أوراقالشركات  قبل عرفت األموال المعبأة من

مليون دينار في شكل  742منها  ،ماليين دينار 514، لتبلغ 6195المعبأ في سنة  بالحجم٪ قياسا 21,3بـ 

س المال نقدا أفي ر قروض رقاعية. ويعود هذا التراجع بالخصوص إلى انخفاض حجم عمليات الترفيع

قد اتسمت بتعبئة مبالغ هامة بعنوان الترفيع في  6195عبر طرح األوراق للمساهمة العامة، علما وأن سنة 

 رأس مال البنوك العمومية في إطار إعادة هيكلتها. 

للترفيع في رأس المال نقدا لثالث  6192وفي هذا اإلطار، منحت هيئة السوق المالية تأشيرتها في سنة 

مليون دينار شملت شركة "سانيماد" في إطار  94مليون دينار، منها  76شركات، بحجم جملي قدره 

 إدراجها بالبورصة. 

مليون دينار خالل  39وبلغ حجم األموال الجديدة المعبأة من قبل الشركات في شكل ترفيع في رأس المال 

إلنتاج الفالحي بطبربة" و"الشركة شركة ا"لكل من وهو ما مكن من تدعيم األسس المالية  6192سنة 

العصرية للخزف" وشركة "المعامل اآللية بالساحل"
6

 . 

                                                           
9

مليون دينار في  6.311مليون دينار )منها  6.721تقدير المبلغ المتوقع إلصدارات رقاع الخزينة بـ ، 6194بالنسبة لسنة  ،تم 

 شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير(. 
6

دنانير للسهم  5سهم جديد بسعر  9.699.599الترفيع في رأس مال شركة "المعامل اآللية بالساحل" المتعلق بإصدار إن  

 . 6192وإنجازه خالل سنة  6195قد وقع التأشير عليه في سنة  ،الواحد
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ومن جانبها، اتسمت السوق الرقاعية بعدم انتظام اإلصدارات مع توقفها في الفترة ما بين شهري ماي 

 وذلك نتيجة نقص السيولة في السوق.  6192وجويلية وكذلك خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 

قرضا رقاعيا بمبلغ جملي قدره  92إلصدار  6192ل، منحت هيئة السوق المالية تأشيرتها خالل سنة وبالفع

مليون دينار  995مليون دينار(، منها  517يساوي مليون دينار )ويمكن أن يصل إلى حد أقصى  746

كميلية لثالثة ألموال الذاتية التامليون دينار( بعنوان قروض مشروطة أتاحت تعزيز  665)يمكن أن تبلغ 

 بنوك ومؤسسة إيجار مالي. 

٪ بالمقارنة مع مستواها 61انخفاضا بـ  6192وعرفت األموال المعبأة في السوق الرقاعية خالل سنة 

مليون دينار 969مليون دينار )منها  742المسجل في العام السابق حيث بلغت 
9

مؤشر عليها في سنة  

مت هذه األموال بغلبة القروض الرقاعية المصدرة من قبل (. وقد اتس6192وتم إقفالها في سنة  6195

٪ على التوالي من الحجم الجملي 64,3٪ و25,9أي  ،مؤسسات اإليجار المالي والبنوك من الساحة

 لإلصدارات. 

هيئة السوق المالية إلصدار قرضين رقاعيين  ةمنح تأشير 4112الربع األول من سنة ومن جانبه، سجل 

 الساحة، بحجم جملي قدره  ناشطة علىإيجار مالي وثالثة قروض مشروطة من قبل بنوك  يمن قبل مؤسست

ماليين دينار 691مليون دينار ويمكن أن يصل إلى  911
6

. 

 مليون دينار، منها  629وبلغت األموال المعبأة من قبل الشركات في السوق األولية خالل هذا الثالثي 

شركة  لالترفيع في رأس مابالمبلغ المتبقي تعلق ة في حين مليون دينار في شكل قروض رقاعي 659

 "سانيماد". 

  سوق البورصة 6-4

في قطاع الصيدلة وذلك في  ةبإدراج شركة "يونيماد" العامل 6192تعززت تسعيرة البورصة في سنة 

٪ من رأس مالها97,7السوق الرئيسية عن طريق التفويت في 
3

وهو ما رفّع في عدد الشركات المدرجة  ،

 . 6192وحدة في موفى سنة  41إلى 

اج شركتين جديدتين في السوق روفي نفس هذا السياق، منح مجلس إدارة البورصة موافقته المبدئية إلد

خرتين أي "ميكاتاك القابضة" و"سانيماد" في أمصفاة" و"مشغل األثاث" وشركتين " اهما شركتالرئيسية و

                                                           
9

مليون  71مليون ينار( و"حنبعل لإليجار المالي" ) 31يتعلق األمر بالقروض المصدرة من قبل "التونسية لإليجار المالي" ) 

 مليون دينار(.  94,9تورينغ" )مليون دينار( و"اتحاد الفك 71دينار( و"شركة اإليجار العربية لتونس" )
6

مليون دينار( و"التونسية لإليجار المالي"  61يتعلق األمر بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل "حنبعل لإليجار المالي" ) 

مليون دينار( وبنك  51مليون دينار( وبالقروض المشروطة المصدرة من قبل "البنك الوطني الفالحي" ) 71إلى  31)من 

 مليون دينار(.  21مليون دينار( و"التجاري بنك" ) 71إلى  31ن م)األمان 
3

٪ من رأس المال في إطار توظيف خاص. 7,7٪ في إطار توظيف جملي و2,4٪ في إطار عرض بسعر مفتوح و3,3أي  

 الواحد.  مدينار للسه 99,911وقد بلغ سعر اإلدراج المحدد عن طريق العرض بسعر مفتوح مستوى 
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السوق البديلة البورصة. وقد تم إنجاز عملية إدراج شركتي "مشغل األثاث" و"سانيماد" خالل الربع األول 

 . 6194وحدة في موفى شهر مارس  99وهو ما رفع في عدد الشركات المدرجة إلى  6194من سنة 

 6192٪ في سنة 9,1" ارتفاعا بـ وعلى صعيد آخر، عرف المؤشر المرجعي لبورصة تونس "'توننداكس

(. بيد أن 6195٪ في سنة 1,1نقطة )مقابل مردود سالب بـ  5.799,44حيث أقفل شهر ديسمبر في مستوى 

 هذا االرتفاع لم يرافقه تدعم لحجم المعامالت. 

تقلب شديد طوال سنة  تبعها ٪( والتي4,7واتسم مسار المؤشر بانتعاشة ملحوظة خالل شهر جانفي )+

المؤشرات  ونشر مع تعاقب مراحل تصاعدية وأخرى تنازلية بالتوازي مع الظرف االقتصادي 6192

 المالية للشركات المدرجة. 

ويعود األداء الجيد لمؤشر توننداكس باألساس إلى انتعاشة أسعار القيم البنكية )بنك تونس العربي الدولي 

االتحاد الدولي للبنوك( وذلك بالتزامن مع النتائج  والبنك التونسي وبنك اإلسكان والتجاري بنك وبدرجة أقل

السير الجيد  وكذلك إلىالجيدة التي سجلتها المؤسسات البنكية على الرغم من الظرف االقتصادي الهش، 

 ع بولينا القابضة" و"إسمنت قرطاج" و"شركة بيع المنتوجات الصحية". لقيم "مجمّ 

 
 

 توننداكس ومؤشر البنوكمؤشر تطور :   4-6رسم بياني عدد 

 

 

 . 6192وفي هذا اإلطار، كان تطور أسعار القيم المدرجة تصاعديا إجماال بالنسبة لسنة 

٪ )الندور(، تبعا التفاق المناولة 996٪ )الكيمياء( و1,6قيمة مردودا موجبا تراوح ين  75، عرفت وبالفعل

ي يندرج في إطار سياسة شركة ذيات "كرافت هاينز" والسالمبرم بين شركة الندور والشركة متعددة الجن

الندور لتطوير نشاطها على الصعيد الدولي. وفي المقابل، سجلت القيم األخرى تراجعا ألسعارها بنسب 

 ٪ )شركة اإلنتاج الفالحي بطبربة(. 79,9-٪ )شركة صنع المشروبات بتونس( و1,3-تراوحت بين 
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وبالفعل، سجلت عشرة مؤشرات من  .رات القطاعية مسارا تصاعدياوفي جانب مواز، اتبعت أغلب المؤش

مؤشرا أداء موجبا، مع تحقيق أفضل أداء من قبل مؤشر "التجهيزات المنزلية والمواد الصحية"  93جملة 

٪(، وذلك بفضل المردود الجيد لقيم "أوروسيكل" و"شركة بيع المواد الصحية"، فيما تراجعت 76,7)+

 ٪(. 4,7-األخرى، مع تسجيل أسوأ أداء من قبل مؤشر "التأمينات" )المؤشرات الثالثة 

 ٪. 99,3ومن جانبه، سجل مؤشر البنوك مردودا قدره 

مساره التصاعدي قبل أن يعرف  ، واصل مؤشر توننداكس4112وخالل الشهرين األولين من سنة 

من مردوده  نقطة وهو ما حدّ  5.573,14ليقفل الربع األول في مستوى  6194انخفاضا خالل شهر مارس 

 ٪. 9منذ بداية السنة في مستوى 

. وبالفعل، عرفت سبعة 4112خالل الربع األول من سنة ومن جانبه، كان أداء المؤشرات القطاعية متباينا 

٪ )بنايات ومواد البناء(، فيما 2,7٪ )الشركات المالية( و1,1موجبا بنسب تراوحت بين مؤشرات مردودا 

٪ 2,2-٪ )تجهيزات السيارات( و6,5-سجلت المؤشرات األخرى مردودا سالبا بنسب تراوحت بين 

 ٪. 9,6)خدمات للمستهلك(. وحقق مؤشر البنوك من ناحيته أداء قدره 

٪ 9,6مليون دينار أو  9.741للسوق إلى ارتفاع رسملة البورصة بـ  ى األداء الجيدفض، أومن ناحية أخرى

٪ في 69,9٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 69,7مليون دينار، اي قرابة  91.311لتبلغ  6192في سنة 

 ع بولينا القابضة" السعر الناجم عن قيم "مجمّ  عامل. ويعود هذا االرتفاع باألساس إلى 6195سنة 

مليون  699مليون دينار( و"بنك اإلسكان" )+ 664عربي الدولي" )+الو"بنك تونس  (ينارمليون د 371)+

 مليون دينار(.  613الحجم المتأتي من إدراج شركة "يونيماد" بالبورصة )+ عاملدينار( و

 ٪ لتبلغ 9,6مليون دينار أو  639، تدعمت رسملة البورصة بـ 4112وفي موفى شهر مارس 

حليم٪ من إجمالي الناتج ال69,2ي أمليون دينار،  91.539
9

 . 

بخروج المستثمرين األجانب في المحفظة مع حاصل صاف  6192وخالفا للسنة السابقة، اتسمت سنة 

مليون دينار  977يساوي  مليون دينار )أي بحجم اقتناءات 966سالب لتدخلهم في تسعيرة البورصة قدره 

مليون دينار بعنوان التفويتات(. وشملت التفويتات الصافية باألساس سندات "الشركة التونسية  622مقابل 

 ع بولينا القابضة" مجمّ "مليون دينار( و 31) "بنك اإلسكان"مليون دينار( و 39للسيارات والخدمات" )

 مليون دينار(.  99) مليون دينار( و"شركة صنع المشروبات بتونس" 64)

مليون دينار أو  7.529ومن جانبها، انتقلت رسملة البورصة التي بحوزة المستثمرين األجانب من 

٪ في 67,75مليون دينار أو  7.491إلى  6195٪ من الرسملة الجملية للبورصة في موفى سنة 65,59

 . 6192نهاية شهر ديسمبر 
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 . 6192إجمالي الناتج المحلي لسنة  
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مستوى  6192صعيد آخر، بلغ الحجم المتراكم للمعامالت المنجزة في تسعيرة البورصة بعنوان سنة  وعلى

٪ 99,2س المال(، أي بتراجع بنسبة أمليون دينار على سندات ر 9.259مليون دينار )منها  9.479

ماليين  2,1وهو ما نجم عنه معدل حجم يومي للتداول قدره  6195بالمقارنة مع مستواها المسجل في سنة 

 . 6195ماليين دينار في سنة  9,2دينار مقابل 

وقد تدعمت هذه المعامالت بالخصوص بتلك المنجزة على سندات "شركة صنع المشروبات بتونس" 

٪ من الحجم الجملي 35وشركة "إسمنت قرطاج" و"أوروسيكل" و"بنك اإلسكان" والتي استأثرت بـ 

 . 6192ل في سنة للمعامالت المنجزة على سندات رأس الما

مع  ،مليون دينار 767عملية بحجم جملي قدره  999وسجلت سوق المعامالت على كتل األسهم إنجاز 

"البنك الوطني  تفويتمليون دينار( تبعا ل 924تركزها على قيمة "شركة صنع المشروبات بتونس" )

 س مال الشركة المذكورة. أمن رفي حصته الفالحي" 

أي بانخفاض قدره  6192مليون دينار في سنة  41ى مستوى السوق الموازية وبلغ تداول األموال عل

 . وفي جانب مواز، عرفت عمليات التسجيل والتصريحات انخفاضا 6195٪ بالمقارنة مع سنة 31,9

 . 6192مليون دينار في سنة  175إلى  6195مليون دينار في سنة  9.479٪ لتتراجع من 72بـ 

مليون دينار  719حجم معامالت في تسعيرة البورصة قدره  4112ول من سنة الربع األومن جانبه، سجل 

ماليين دينار مقابل  2,3مليون دينار على سندات رأس المال(، أي بمعدل حجم يومي للتداول بـ  391)منها 

. وقد تركز تداول سندات رأس المال على قيم شركة 6192ماليين دينار خالل نفس الفترة من سنة  4,3

 نت قرطاج" و"شركة بيع المواد الصحية" و"الشركة التونسية لصناعة الورق". "إسم

 نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية 6-3

من الصنف  صناديق مشتركة للتوظيف أربعةبمنح ترخيص هيئة السوق المالية لتكوين  6192اتسمت سنة 

المختلط
9

ماليين دينار وثمانية  91بمبلغ قدره  « Atlas Seed Fund » مساعدة على االنطالقوصندوق  

صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
6

 مليون دينار.  611، بقيمة متراكمة قدرها 

 « Mac Excellence FCP »كما منحت هيئة السوق المالية ترخيصها لتصفية صندوق مشترك للتوظيف 

سحب  علىلتصفية السابقة ألوانها لستة صناديق مشتركة أخرى للتوظيف وذلك عالوة لتبعا النقضاء مدته و

رأس مال وألربعة صناديق مشتركة للتوظيف في  « Ikdam II »الترخيص لصندوق المساعدة على االنطالق 

 بطلب من الشركات التي تديرها.  ،تنمية
                                                           

9
 Al Anamah »  و « Tunisian Fondamental Fund »يتعلق األمر بالصناديق المشتركة للتوظيف التالية :  

Epargne Actions »  و« Amen Selection »  و« Mouassassett »  ألف دينار لكل واحد منها. 911بمبلغ قدره 
6

 Itqan Investment » مليون دينار( و 61) « FCPR Maxula croissance entreprises »يتعلق األمر بصناديق  

Fund » (91 وييمال )ن دينار « Tunisian Development Fund III » (71 و )مليون دينار « Valitech I » 

 FCPR » دينار( ومليون  911)« Keystone Fund III » مليون دينار( و 31)« Africamen » ن دينار( وييمال 91)

Azimuts » (31 و )مليون دينار «Tunisian, Acquaculture Fund » (51 .)مليون دينار 
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التوظيف الجماعي في األوراق الماليةوبلغ عدد مؤسسات 
9

موفى السنة السابقة، أي س المستوى المسجل نف 

 . 6192وحدة في نهاية شهر ديسمبر  965

٪ 7ن دينار أو وملي 942بـ  رتفاعاوعرفت األصول الصافية التي بحوزة المؤسسات المذكورة الناشطة ا

وذلك على الرغم  6192مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  7.577حيث بلغت  6195سنة  بالمقارنة مع

 . 6192من حركة شراء الحصص المسجلة خالل شهر ديسمبر 

 ويعود هذا االرتفاع باألساس إلى زيادة األصول الصافية للوحدات المختلطة ومن صنف األسهم 

 مليون دينار(.  25لمتعلقة بالوحدات الرقاعية )+مليون دينار( وبدرجة أقل إلى تدعم تلك ا 999)+

٪ من األصول 92,1 بـ وما تزال سوق االدخار الجماعي تتسم بغلبة الوحدات الرقاعية التي استأثرت

مليون دينار في  3.171الصافية لمجموع مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية الناشطة، أي 

(. كما ظلت 6195مليون دينار على التوالي في سنة  3.997٪ و99,1)مقابل  6192موفى شهر ديسمبر 

مؤسسة من الصنف الرقاعي )التي تتجاوز  96هذه السوق متسمة بالتركز الشديد مثلما تدل عليه حيازة 

٪ 45٪ من مجموع األصول الصافية لهذا الصنف من الوحدات و92مليون دينار( لـ  911أصولها الصافية 

 مجموع مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية. من األصول للصافية ل

 6192٪ بعنوان سنة 7,6وفي جانب آخر، عرف مردود المؤسسات المذكورة الناشطة أداء موجبا قدره 

داء الموجب للوحدات المختلطة ( نتيجة ارتفاع مردود الوحدات الرقاعية واأل6195٪ في سنة 3,6)مقابل 

 . 6195صنف األسهم وذلك بعد تسجيلها لمردود سالب في سنة  ومن

  كمنح ترخيص هيئة السوق المالية لتكوين صندوق مشتر ،4112الربع األول من سنة وسجل 

وصندوق آخر من الصنف المختلط  « FCP Wafa Capitalisation »للتوظيف من الصنف الرقاعي 

« FCP Personnel UIB Epargne Actions »  وذلك عالوة عن سحب الترخيص ألربعة صناديق

مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
6

 . 

 وخالل هذا الثالثي، ارتفعت األصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية الناشطة 

 مليون دينار في موفى شهر  7.261لتبلغ  6192مليون دينار بالمقارنة مع شهر ديسمبر  95بـ 

، علما وأن الثالثي المذكور قد سجل دخول صندوق مشترك للتوظيف من الصنف المختلط 6194مارس 

« CGF Tunisie Actions FCP » من صنف األسهم  طور النشاط وخروج صندوق مشترك للتوظيف

« CEA Islamic Fund »  الجماعي في األوراق المالية وهو ما أبقى على عدد مؤسسات التوظيف

 وحدة.  965ي مستوى الناشطة ف

                                                           
 بدون اعتبار الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. 9
6

 « Tunis Information Technology Fund II » و « MCP Immo Fund »تعلق األمر بالصناديق التالية : ي 

 . « Keystone Fund III » و « Cap Africa Fund » و
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 : تغير األصول لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وحصتها في االدخار البنكي 3-6رسم بياني عدد 
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 الحصة في االدخار لدى البنوك الوحدات المختلطة الوحدات الرقاعية
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 نشاط الرقابة:  األول الباب

 

 التدقيق الداخلي

الذي تتمثل مهمته صلب البنك المركزي التونسي في توفير ضمانات لمحافظة البنك التدقيق الداخلي  إن  

بشأن درجة التحكم في عمليات البنك، يقوم بتقديم ولمجلس اإلدارة فضال عن اللجنة الدائمة للتدقيق 

االعتماد على بق الداخلي . ويساعد التدقيوالمساهمة في خلق قيمة مضافة ذه العملياتاستشارات لالرتقاء به

ة نظامية ومنهجية، محافظة البنك ووحداتها العملياتية على تحقيق أهدافها وذلك من خالل تقييم مقارب

 ر والرقابة والحوكمة وتقديم مقترحات لتعزيز فعاليتها.عمليات إدارة المخاط

ويعتبر التدقيق الداخلي للبنك المركزي التونسي نشاطا مستقال وموضوعيا، حيث يضبطه إطار قانوني 

المدققين من ميثاق التدقيق الداخلي وميثاق اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ومدونة أخالقيات متكون محكم و

ك المركزي التونسي. واستنادا على منهجية ترتكز على المخاطر، يتم تحديد مجال التدقيق الداخليين للبن

الذي يأخذ بعين االعتبار جميع عمليات البنك وأنشطته. وعلى أساس هذا المجال، يقوم التدقيق الداخلي 

لبنك واللجنة دقيق يمتد على ثالث سنوات ومصادق عليه من قبل كل من محافظة ابإعداد ومتابعة برنامج ت

 الدائمة للتدقيق ومجلس اإلدارة. 

يم برنامج التدقيق الممتد على ثالث سنوات إلى برامج سنوية، وفقا لنظام ترتيب أولويات سويتم تق

لرهانات االستراتيجية واألهداف المرسومة وتطلعات األطراف الفاعلة االمخاطر، مع األخذ بعين االعتبار 

 ائمة للتدقيق ومحافظة البنك( والتكامل مع عمل مدققي الحسابات. )مجلس اإلدارة واللجنة الد

ويتوافق التدقيق الداخلي للبنك المركزي، سواء من خالل تنظيمه أو عبر قيادة مهامه، مع المعايير الدولية 

 . (IIA)للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

على برنامج سنوي لتكوين مدققيه حيث  وبهدف تعزيز قدراته، اعتمد التدقيق الداخلي للبنك المركزي

 هم من االنخراط في برنامج للحصول على شهادة دولية في مجال التدقيق الداخلي. يمكن  

 منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي التونسي 

تمثل منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي مجموع الهياكل والعمليات التي تضمن التحكم في أنشطة 

األحكام القانونية والتنظيمية وجودة المعلومات  إلىعمليات البنك واإلجراءات  وامتثالبنك المركزي ال

 المحاسبية والمالية واالستخدام الناجع والفعال لموارده.
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ساهم منظومة الرقابة الداخلية للبنك بشكل أساسي في احترام التشريع الجاري به العمل وكذلك في حماية تو

 ك وتمكن عالوة على ذلك من تأمين تحكم أفضل في المخاطر.البن ممتلكات

 يتمحور حول ثالث وظائف للرقابة :  متكاملوتندرج منظومة الرقابة الداخلية للبنك صلب نظام 

 التي يتم تنظيمها على النحو التالي : الرقابة الدائمة 

رقابة المسؤولين عن األقسام المنجزة صلب كل نشاط للبنك وهو ما يمثل رقابة العمليات، أي  -

 التطبيق السليم للقواعد كما تضبطها اإلجراءات واألساليب الجاري بها العمل. التأكد من

الرقابة المنجزة من قبل الوظائف المخصصة للرقابة والمتابعة والمتمثلة في وحدة إدارة  -

بة الخزائن ووحدات الرقابة قرامووحدة أمن أنظمة المعلومات ووحدة التصرف بة قرامطر ووحدة المخا

 والمتابعة.

  : الرقابة الدورية 

 يرتكز على المخاطر والذي يتأكد ليسكل دوري وفقا لبرنامج تدقيق شالمنجزة من قبل التدقيق الداخلي ب

 جدوى وفعالية الرقابة الدائمة.  من بل كذلك للقوانين االمتثال من فحسب

  : الرقابة الخارجية 

المنجزة من قبل مراقبي حسابات اثنين، يكونان عضوين في هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية ويتم 

 تعيينهما بقرار من مجلس اإلدارة. 

  المولدة للتأكداألنشطة  

 مهمة :  62من إنجاز  6112سنة تمكنت الرقابة العامة خالل 

 التدقيق ؛  من ضمن برنامجمهمة  17 •

 مهام استشارية ؛  11 •

 مهام خصوصية.  6 •

٪ 62. وتمثل هذه المهام قرابة 6112تقريبا باستكمال كافة المهام المبرمجة في سنة  6112كما اتسمت سنة 

 . 6112التدقيق بالنسبة لسنة  لبرنامجمن الجدول الزمني 

 

 

 



 المحيط الدولي
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  أنشطة أخرى 

 التوصيات  متابعة 

يمثل تنفيذ التوصيات أحد أهم مؤشرات النجاح والفعالية للتدقيق الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، فإن 

 قد شملت  6112في سنة  خاللأعمال متابعة التوصيات التي تؤمنها الرقابة العامة والمنجزة 

 توصية.  627إدارة تم اللجوء إليها بشأن  11

  كتابة اللجنة الدائمة للتدقيق 

 . 6112اجتماعات في سنة  2إطار مهمته المتمثلة في كتابة اللجنة الدائمة للتدقيق، تم تنظيم وإعداد في 

  مختلفةالعالقات مع مسديي الخدمات الخارجيين وأنشطة  

 التنسيق مع مراقبي الحسابات ؛  •

 التنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار تقييم ضمانات البنك ؛  •

 المساهمة في المؤتمر السنوي لمسؤولي التدقيق الداخلي في البنوك المركزية للبلدان الناطقة بالفرنسية.  •

 الموارد 

عة المستوى لكل إطار تعزيز قدراتها، انتفع أربعة مدققين داخليين بدورة تكوينية محددة األهداف ورفيفي 

 واحد منهم وذلك لدى بنوك مركزية أجنبية. 

 دورات تكوينية نظمها معهد البنك المركزي التونسي.  7كما شارك المدققون الداخليون في 

شهر  خاللمدقق نظم المعلومات المعتمد" الذي تم تنظيمه شهادة مدقق داخلي بنجاح اختبار " جتازوا

 . 6112ديسمبر 
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 التنظيم وأنظمة المعلومات:  الثاني الباب

 

أبرز محاور برنامج  5151راتيجية التي انطلقت في سنة مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع االست مثلت

  . 5152عمل اإلدارة العامة لألنظمة المعلوماتية والتنظيم لسنة 

إعداد خارطة العمليات وتهيئة أنظمة المعلومات وبمشروعي إعداد  تمثلت هذه المشاريع في مهمة تأطيرو

العمل وبمشروع اإلدارة اإللكترونية للوثائق ووضع سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية وخطة استمرارية 

 المراسالت ومنظومة األرشفة اإللكترونية. و

وتساهم في  على أمثل وجه تنظيم وحوكمة أنظمة المعلومات للبنك مزيد وتهدف المشاريع المذكورة إلى

 تطوير ثقافة األداء التنظيمي المرتكز على الجودة والتحكم في المخاطر. 

 خارطة العمليات وتهيئة أنظمة المعلومات  مهمة تأطير إعداد 2-1

هذا المشروع فرصة العتماد مبادئ إعداد الخارطة وتوعية إطارات البنك بالرهانات المتعلقة بها على  مثل

 المستويات الوظيفية والتنظيمية والتقنية واالستراتيجية. 

أطير تجربة يتعين استخالص الدروس وفي جانب آخر وعلى الرغم من بعض الصعوبات، شكلت مهمة الت

 . ككل ميم اإلرساء الناجح لخارطة العمليات على مستوى البنكعمنها بهدف ت

ووفرت للبنك عدة قابلة للتحسين  ضمت عدة مقترحاتالمهمة عن نتائج جديرة باالهتمام  هذه سفرتأوقد 

 ما يلي : وثائق إطارية تعلقت ب

 . للبنكالتمييز بين العمليات الكبرى •  

 إعداد إطار مرجعي لعمليات البنك وفقا لمقاربة "من األعلى إلى األسفل".  •

ة العمليات والتفكير في ضبط األولويات ونمذجة العمليات التي تم تحديد تصورات لتعميم مشروع خارط  •

 تحديدها. 

لمقاصة اإللكترونية مثلة في اتطوير الوصف والنمذجة عن طريق األداة األهم إلحدى العمليات والمت• 

كات التي تبرز مختلف المستويات الوظيفية والتطبيقية والعالقات بين األطراف المعنية وفقا لمقاربة للشي

 "من األسفل إلى األعلى". 
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مشروعا إعداد ووضع سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية وخطة استمرارية  2-2

 العمل 

الصبغة الرسمية على سياسة قصد إضفاء وذلك ن المشروعين العام الثاني من تنفيذ هذي 5152مثلت سنة 

 ستمرارية العمل بالبنك. السالمة األنظمة المعلوماتية ووضع خطة 

لجنة تسيير المشروع التي تم تعيينها للغرض قصد  بالتعاون معت أعمال مسدي الخدمات تطورا وعرف

 السهر على ضمان جميع متطلبات التفعيل الموازي المتسلسل والمتناسق للمشروعين المذكورين. 

د وهو ما أسفر عن سياسة لتأمين األنظمة ة حيث تجاوز الجدول الزمني المحدويجري العمل بوتيرة مكثف

كذلك العديد من الخطوات الجارية أو بصدد االستكمال بالنسبة لخطة المعلوماتية في مرحلة متقدمة جدا و

 ألعمال كما يلي : حصيلة ا تخلصاستمرارية العمل. وت

كل من سياسة التأمين وخطة  التي شملت المصادقة على مخرجات سياسة تأمين األنظمة المعلوماتية -

 تأمين األنظمة المعلوماتية. علقة بة المتحوكمالالعمل المرتبطة بها وكذلك التفكير بشأن هياكل 

المصادقة الجارية على تحليل التأثير على العمل على أساس الخيارات االستراتيجية الستمرارية العمل.  -

 تأثيراتها على البنك. إلى و المطروحة هذه الخطوة جوهرية بالنظر إلى الرهانات وتعد  

طة إدارة األزمات وتحديد األدوار والمسؤوليات دة تستوجب المزيد من التعمق بخصوص خمسو  إعداد  -

 ومع الشركاء.  للبنك على الصعيد الداخلي

الختبار التشغيلي لخطة استمرارية العمل وهو ما يستوجب وترتكز الخطوات المتبقية من المشروع على ا

 المعلومات. معرفة أفضل الممارسات والمعايير وذلك بصفتها مرجعا يرتكز عليه كل إرساء ناجح ألنظمة 

 األرشفة االلكترونيةنظام اإلدارة االلكترونية للوثائق والمراسالت و 2-3

للتنفيذ الفعلي لمشروع اإلدارة اإللكترونية  5152، تم تخصيص سنة 5151بعد انطالق المشروع في سنة 

 للوثائق والمراسالت واألرشفة اإللكترونية. 

تعلق بالتحديد الوظيفي لتدفقات وتصنيفات تويتعلق األمر باالنتقال من األعمال التحضيرية إلى تدابير عمل 

المراسالت بالنسبة لإلدارة اإللكترونية للمراسالت والعمليات المتعلقة بالوثائق بالنسبة لإلدارة اإللكترونية 

 رشيف. للوثائق ومسار األرشفة بالنسبة للمجموعات النموذجية لأل

وتكاثف الجهود من قبل األطراف الفاعلة الجماعي  التقدمويرتكز إرساء المشاريع الثالثة بشكل كبير على 

ألرشيف ومسدي الخدمات للمشروع والمتمثلة في المستخدمين من المهن وأعوان المعلوماتية وأعوان ا

 :  وذلك بهدف



 التنظيم وأنظمة المعلومات
 

 2016 السنوي التقرير 577

 

في االختبارات على جميع مستويات البنك لضمان التوافق مع خصوصيات تصنيفات المراسالت  التحكم• 

 وتعميم اإلدارة اإللكترونية للوثائق وأخذ تأثيراتها على العمل بعين االعتبار. 

تتعلق بالوثائق مع اإلدماج الناجح لتدفقات العمل الدخول في طور اإلنتاج بالنسبة لست عمليات نموذجية • 

 المعلومات بالنسبة لبعض العمليات.  لمرتبطة بأنظمةا

المصادقة النهائية على المجموعات النموذجية لألرشيف وعلى اختبار مختلف الوظائف للبحث والنفاذ • 

للوثائق الرقمية وذلك في إطار االحتفاظ اإلثباتي واستنادا إلى بيانات ارشيفية ودورة الحياة المطبقة على 

 .الوثائق

االلتزام وحشد التفكير  تكريستفادة من عمليات التوعية والتكوين التي رافقت المشروع قصد االس• 

ن أيضا لتشكيل نواة من اإلطارات القادرة على االرتقاء بالمشروع أثناء تنفيذه ومن أجل الجماعي ولك

 تعميمه. 

رشفة اإللكترونية، تقوم المراسالت واألووعلى مدى مراحل إرساء مشروع اإلدارة اإللكترونية للوثائق 

المسائل المستجدة بتحيين الرهانات واإلشكاليات المشتركة والتي تندرج صلب مقاربة لتحسين جودة الخدمة 

من خالل حذف الصبغة المادية وإضفاء الطابع اآللي للعمليات المتعلقة بالوثائق وتطوير التبادل والعمل 

 التشاركي. ويتعين بالخصوص ما يلي : 

  ؛ن الممارسات الجديدة والتعامل بها مع االستمرار في أداء المهام اليومية تثمي• 

 هتمام الجماعي ؛ جنب انخفاض وتيرة تقدم المشروع وتراجع االت• 

 تكريس الكفاءات بهدف االستجابة لمتطلبات قيادة المشروع ومواكبة التغييرات. • 

ويجب أن يتواصل توطيد الخطوات المنجزة على مستوى المشاريع االستراتيجية على مدى السنتين 

األخيرتين حيث أن ذلك يستوجب مزيدا من التعبئة المستمرة في جميع عمليات صنع القرار وعلى كافة 

 المستويات الهيكلية. 

 التطور التكنولوجي والوظيفي لتطبيقات المهن للبنك  2-4

بلورة خطة جديدة تمتد على ثالث سنوات للمشاريع المتعلقة بالمعلوماتية بعنوان الفترة  5152ة شهدت سن

قصد  اق واستثمارات على المدى المتوسطوذلك من خالل التخطيط لمشاريع واسعة النط 5152-5152

األساسية  البنى ي مجاالتمالءمة األنظمة المعلوماتية مع أولويات المهن واالستفادة من االبتكار التقني ف

في استمرارية مع  ، وذلككات والسالمة. بيد أن أهم المشاريع ذات الصلة قد بدأت ترتسمبللمعدات والش

 . 5151-5152المشاريع الكبرى التي تم الشروع فيها خالل الفترة 
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ظمة ة إلعادة صياغة األنذوعالوة على المشاريع االستراتيجية والتدابير المتخ 5152وبالنسبة لسنة 

المعلوماتية لمهن عمليات الصرف والرقابة المصرفية واإلحصائيات، تم الشروع في مشروعين جديدين 

ي ونظام التصرف في احتياطيات الصرف عصير نظام الدفع اإلجمالي بشكل آنيتعلقان باقتناء حلول لت

 وأنشطة السوق. 

 مساعدة فنية للتأطير قصد إنشاء مستودع بيانات لإلدارة العامة لإلحصائيات.  ةم بمهماكما تم القي

وقد كرست التطويرات الجديدة حذف الصبغة المادية لتبادل المعلومات مع الشركاء عبر نظام تبادل 

 البيانات. 

الي ووقعت صياغة موقع إلكتروني جديد لمرصد االندماج المالي وفقا ألهداف ومهام االندماج الم

والمتعلق بضبط  5152أفريل  51المؤرخ في  5152لسنة  21المنصوص عليها صلب القانون الجديد عدد 

 النظام األساسي للبنك المركزي التونسي. 

وتم تطوير مركزية لألصول القابلة إلعادة التمويل، تهدف إلى التحكم في مخاطر القرض وتضع شروط 

 ذلك لدعم تفعيل السياسة النقدية. توفير السيولة من قبل البنك المركزي و

وعلى هذا األساس، فإن حذف الصبغة المادية لتقديم السندات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول كضمانات 

ك وبنليوفر للبنك مزيدا من التسهيالت لتحليل وتقييم قابلية األصول المذكورة إلعادة التمويل. وهو يسمح ل

 بتصرف أكثر ديناميكية في سيولتها من خالل اإلطالع على مآل مختلف الضمانات المقدمة. 

وإلى جانب المشاريع المذكورة، تضاف تطويرات على الصعيد الداخلي إلضفاء الصبغة الرسمية 

 لإلجراءات التنظيمية الجديدة والتكفل بتطور اللوائح التنظيمية. 

 عدات والشبكات والسالمة تأهيل البنى األساسية للم 2-5

مشاريع تأهيل البنى األساسية للمعدات والشبكات والسالمة التي تم الشروع فيها  5152تواصلت في سنة 

 من التوفر والسالمة. عال ة إلى تعصير األرضية الفعالة مع مستوى فادهوال 5152سنة  منذ

  وقد مكنت هذه االستثمارات بالخصوص من توفير ما يلي : 

 استعمال للمعدات والبنى األساسية الفنية.  أفضل إجراءات تقنية جديدة وعدد من المواثيق لضمان• 

 نظيفتين سالمة معالجة المعلومات واستغاللها وتبادلها مع تركيز غرفتين وتأمين تحكم تقني أفضل• 

 مقر أكثر ذكاء. وتفعيل أشغال تهيئة مركز البيانات وإطالق مشروع مد  األسالك من أجل الحصول على 

 أدوات جديدة للمتابعة والرصد للمعدات الفنية والمكونات التقنية. • 
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لمعلوماتية قصد التحكم ابيد ان التحديات التقنية ووتيرة االبتكار التكنولوجي تستوجب منظومات لليقظة 

 في ظهور مخاطر جديدة وتعزيز السالمة اإللكترونية للبنك. 

 إدارة المخاطر  2-6

حول تحديد إطار العمل والسياسات  5152تمحورت مجهودات الهيكل المكلف بإدارة المخاطر خالل سنة 

والمنهجيات والعمليات الضرورية لحسن سير اإلدارة الشاملة للمخاطر وسالمة المعلومات وذلك وفقا 

 للمعايير وأفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي. 

دة األهداف للتوعية بثقافة المخاطر صلب البنك وتحديد وتقييم المخاطر وتم استكمال إجراءات محد

المرتبطة ببعض المشاريع وذلك وفقا لمنهجية "التعبير عن االحتياجات وتحديد أهداف السالمة 

(EBIOS) ." 

 



 



 

 

 6112 السنوي التقرير 181

 

 عاون الدوليالت:  لثالثا الباب

 

التعاون بين البنك المركزي التونسي والمؤسسات المالية الدولية واإلقليمية دعم  ،6112تواصل، خالل سنة 

 . على مستوى المساعدة الفنية والمالية بشكل متزايد

مع صندوق النقد الدولي  "الجديد "تسهيل الصندوق الممدد، فإن إبرام االتفاق الماليةاعدة يتعلق بالمسففيما 

مثل قد ، 6161-6112المخطط التنموي الجديد درجة في إطار ملدعم تونس في إرساء إصالحات هيكلية 

ة البالد خالل هذه إشارة قوية للمقرضين والمستثمرين لمساند أعطىو 6112حدثا بارزا بالنسبة لسنة 

 المرحلة الجديدة من االنتقال االقتصادي. 

 انخراط البالد التونسية في المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق  فإنأما بخصوص المساعدة الفنية، 

خبرة فريق الخبراء  من يمثل فرصة إضافية لالستفادة التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)األوسط 

تواصل برنامج التعاون مع كتابة  مكن، باإلضافة إلى ذلك. واتفي تنفيذ اإلصالح والبعثات محددة األهداف

 . بفعالية وتعزيز مؤهالتهم البنك المركزي تطوير قدرات إطارات من (SECO)الدولة لالقتصاد بسويسرا 

ف التظاهرات واللقاءات التي تنظمها المؤسسات مشاركة البنك المركزي في مختل فإن  وعلى صعيد آخر، 

الدولية واإلقليمية تمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات ووجهات النظر حول مختلف المسائل 

 واالهتمامات المشتركة من قبل البنوك المركزية. 

 التعاون المالي مع المؤسسات النقدية  3-1 

 والذي مكن 6112االئتماني" المبرم مع صندوق النقد في شهر جوان بعد االنتهاء من برنامج "االستعداد 

طات التونسية طلبا رسميا وجهت السل ٪ من المبلغ المصادق عليه أوليا،88أي  مليار دوالر، 1,1تعبئة  من

 المفاوضات بشأن اتفاق جديد في شكل "تسهيل الصندوق الممد د". إلطالق 

التباحث مع قصد  6112تونس خالل شهر فيفري ى لإة وق بزيارسياق، قامت بعثة من الصندوفي هذا ال

السلطات حول اإلصالحات الهيكلية التي سيدعمها البرنامج الجديد والترتيبات المتعلقة به )المبلغ والمدة 

 ووتيرة المراجعات والمقاييس الهيكلية واألهداف الكمية...(. 

خطاب ذكرة السياسات االقتصادية والمالية وملممدد  )وعقب استكمال الوثائق المتعلقة بتسهيل الصندوق ا

لقانون المصرفي )ا على حزمة من القوانين مجلس نواب الشعب مصادقة( وةالفني مذكرة التفاهموالنوايا 

، (والقانون المتعلق بالنظام األساسي للبنك المركزي التونسي والقانون المتعلق باإلجراءات الجماعية
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على التسهيل الجديد بعنوان "تسهيل  6112ماي  61صندوق النقد الدولي بتاريخ صادق مجلس إدارة 

 تد على أربع سنوات وذلك بمبلغ جملي قدره الصندوق الممدد" الذي يدعم برنامج اإلصالحات المم

٪ من حصة تونس في الصندوق. وتم صرف القسط األول 271مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل  6,2

 . 6112ماي  62مليون دوالر من قبل صندوق النقد الدولي بتاريخ  261الذي يساوي 

  تسهيل الصندوق الممدد : 1-3مؤطر عدد 

 يلي :  كما يمكن تقديم الخصائص الرئيسية للبرنامج الجديد

 سنوات 2 مدة البرنامج

 سنوات ونصف 2سنوات لكل مبلغ يتم سحبه ومدة إعفاء قدرها  11 مدة التسديد 

 مراجعات( 8)أي  وتيرة نصف سنوية البرنامج مراجعات

مليون  261مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 667سحوبات بحجم قدره  2 السحب
تبقية عند االنتهاء مدوالر(، مع إنجاز سحب أول عند اإلمضاء والثمانية األخرى ال

 من كل مراجعة

نقطة أساسية )مع عبء إضافي قدره  111نسبة فائدة حقوق السحب الخاصة + نسبة الفائدة 
 ٪ من الحصة(.  187نقطة أساسية يوظف على القائم الذي يتجاوز  611

 نقطة أساسية على كل مبلغ مسحوب 11 عموالت السحب 

 شهرا 16نقطة أساسية للمبلغ المرصود خالل  11  االلتزامعموالت 

 فيما يلي :  6161-6112وتتمثل أهداف البرنامج الجديد المخصص لدعم خطة التنمية 

 االستقرار االقتصادي الكلي. •

افية صد تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشففية العمومية....( قيإصالح المؤسسات العمومية )اإلدارة الجبائية، الوظ •

 ن من تقليص التفاوتات الجهوية واالجتماعية. والتوزيع األفضل لميزانية الدولة بما يمك  

 مواصلة إصالح القطاع المالي. •

 خ األعمال وتطوير القطاع الخاص. تحسين منا •

أكتوبر  67ة لتونس خالل الفترة الممتدة بين روفي هذا اإلطار، قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيا

". بيد أن تفعيل بعض ددلـ "تسهيل الصندوق الممة األولى قصد استكمال المراجع 6112نوفمبر  11و

اإلصالحات المدعومة من قبل هذا البرنامج بمشاركة صندوق النقد الدولي والتي تعد  معقدة للغاية وصعبة 

التحقيق وخاصة استراتيجية إصالح الوظيفة العمومية وإصالح صناديق الضمان االجتماعي واإلصالح 

 في الوقت المتفق عليه وهو ما أدى إلى تأجيل استكمال المراجعة المذكورة. الجبائي، لم يتم االنتهاء منه

ومنذ ذلك الحين، ضاعفت السلطات جهودها للمضي قدما في تنفيذ اإلصالحات المذكورة أعاله. وفي جانب 

. وفي 2017أفريل  18و 7ة لتونس خالل الفترة الممتدة بين رآخر، قامت بعثة لصندوق النقد الدولي بزيا

 د الستكمالمه  ي من شأنه أن التوصل إلى "اتفاق على مستوى الخبراء" وهو ماختام هذه البعثة، تم 
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مليون  212,2ي ما يعادل أالمراجعة األولى لتسهيل الصندوق الممدد وصرف القسط الثاني من البرنامج، 

 .6117 جواندوالر أمريكي وذلك خالل 

المشاركة وتمثيل البنك المركزي التونسي في االجتماعات والجلسات التي  3-2

 واإلقليميةتنظمها المؤسسات النقدية الدولية 

واإلقليمية  الدولية مع المؤسسات النقدية شاوروالتتعزيز روابط التعاون  6112واصل البنك خالل سنة 

 عديد التظاهرات واللقاءات ومنها بالخصوص ما يلي : في وذلك من خالل المشاركة 

بالمنامة  6112 أفريل 2و 1االجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية والتي انعقدت يومي  -

 .)البحرين(

أكتوبر  2 إلى 2االجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي ولصندوق النقد الدولي التي انعقدت من  -

 بواشنطن. 

 يومي ية والمؤسسات النقدية العربية والتي انعقدت عربمحافظي البنوك المركزية التماعات اج -

 بالرباط )المغرب(. 6112سبتمبر  66و 61

وتجدر اإلشارة في جانب آخر إلى أن البنك المركزي قد عزز حضوره خالل السنوات األخيرة في 

التظاهرات واالجتماعات التي تنظمها المؤسسات اإلفريقية ومنها بالخصوص جمعية البنوك المركزية 

ال إفريقيا لشماإلقليمية جنة للافي اجتماعات  6112خالل المشاركة في سنة  نوذلك م (ABCA)اإلفريقية 

 . 6112رأس تونس هذه اللجنة في سنة تتوس .التابعة لهذه الجمعية

 التعاون والمساعدة الفنية  3-3

التابع لصندوق  (METAC) انخراط تونس في المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط 3-3-1

 النقد الدولي 

بانخراط تونس في المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد  6112اتسمت سنة 

 الدولي قصد االنتفاع بأنشطته الموجهة لألربعة عشر عضوا خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

 . 6161و 6112

أساسا شكل لصندوق النقد الدولي اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط التابع  أنشطة المركز وتتخذ

مجاالت الرقابة المصرفية والمالية العمومية واإلحصائيات  قصيرة األجل وهي تشملمساعدة فنية  بعثات

 االقتصادية الكلية وإدارة الديون وتطوير األسواق النقدية. 
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في عمله بلجنة توجيهية تجتمع سنويا بهدف التباحث والمصادقة على  المركز دشيستروفي جانب آخر، 

 بالنسبة للدول األعضاء.  خطة عمل المركز

في اجتماع اللجنة التوجيهية  ، بصفته ممثل السلطات التونسية،ويجدر التذكير أن البنك المركزي قد شارك

في بيروت )لبنان(  6112ماي  12ريخ للمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط الذي انعقد بتا

 . 6117سبة للسنة الجبائية والذي تم خالله المصادقة على خطة العمل لفائدة تونس بالن

 التعاون الثنائي مع كتابة الدولة لالقتصاد بسويسرا  3-3-2

الدولة لالقتصاد شراكة بين كتابة في  "برنامج "المساعدة الثنائية وتطوير القدرات للبنوك المركزيةيمثل 

بسويسرا ومعهد الدراسات الدولية العليا وللتنمية بجينيف والتي تهدف إلى تعزيز قدرات اإلطارات صلب 

فيه البنوك المركزية المنخرطة
1

بالمساعدات الفنية والمؤتمرات السنوية  . ويتعلق هذا البرنامج أساسا

 البحث العلمي. مجال واإلقليمية وكذلك 

 تم التوقيع على اتفاقية بين البنك المركزي التونسي وكتابة الدولة لالقتصاد بسويسرا قد نهأ التذكير جدريو

تمتد على ثالث سنوات وذلك لفائدة إطارات البنك.  فنية، تتعلق ببرنامج مساعدة 6112شهر جوان  خالل

 تم التوقيع على تعديل أول من قبل محافظ البنك المركزي للتمديد في االتفاقية إلى غاية كما 

 . 6117ديسمبر  21

  برنامج المساعدة الفنية 

لمساعدة لمع اإلدارات التابعة للبنك المركزي والتي عبرت عن احتياجاتها  المناقشات التي أجريتبناء على 

 ة خالل الثالث سنوات المنقضية. الفنية، تمت برمجة مجموعة من األنشط

الفنية في شكل دروس لمدة تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين صلب البنك  اتوقد أنجزت هذه المساعد

، تمت برمجة أربعة 6112المركزي أو استشارات عن بعد. وفيما يتعلق ببرنامج المساعدة الفنية لسنة 

 أنشطة تتمحور حول المواضيع التالية : 

 " تطوير المفاهيم قصد إرساء قاعدة بيانات".  : 1الموضوع 

"الجوانب العملية والمتعلقة بالمفاهيم لالنتقال إلى النسخة السادسة من دليل ميزان  : 2الموضوع 

وأوجه الترابط مع الجوانب االقتصادية الكلية األخرى )الحسابات  المدفوعات والوضع الخارجي الجملي

 الوطنية، الحسابات النقدية والمالية، الدين الخارجي...(. 

 الكلية".  السالمة االحترازية "تطوير اإلطار التحليلي والعملياتي لقيادة سياسة : 3الموضوع 

 "وضع نموذج التوازن العام الديناميكي للمالية العمومية بالبالد التونسية".  : 4الموضوع 

                                                           
1
 ة والهرسك وكولومبيا وغانا والبيرو وتونس وفيتنام. نألبانيا وأذربيجان والبوس 
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  المؤتمرات السنوية واإلقليمية 

تتضمن المحاور التي يشملها برنامج "المساعدة الثنائية وتطوير القدرات للبنوك المركزية" تنظيم مؤتمر 

المركزية المنخرطة في هذا البرنامج.  تبادل الخبرات في مجال مهام البنوك إلىهدف يسنوي في جينيف 

 لمنخرطة احتضان ورشات عمل إقليمية للتركيز على الجانب العملياتي. ايمكن للبنوك المركزية  كما

"السياسات المعتمدة لمواجهة  محور 6112سبتمبر  12و 11المنعقد يومي  عالمؤتمر السنوي الراب ناولوت

فرت مشاركة البنك المركزي التونسي في هذا الحدث عن مداخلة تقلبات أسعار المواد األساسية". وقد أس

ك أسعار السلع ؟"، فضال عن ورقة بحث بعنوان "التفاوت خالل  حلقة نقاش، تتعلق بـ " ما الذي يحر 

 ة أسعار النفط على التضخم األساسي : التأثيرات الهيكيلة والدورية )مثال تونس( ". زالزمني لالستجابة له

 العلمي  البحث 

إن هذا المحور من برنامج "المساعدة الثانية وتطوير القدرات للبنوك المركزية" مخصص إلطارات 

بحوث حول المواضيع المتعلقة بمهام البنوك المركزية. ويمكن إنجاز  بنوك المركزية الراغبين في إنجازال

ن بعد أو في إطار زيارة دراسية البحوث من خالل اعتماد طريقتين اثنتين، تتمثالن في متابعة الدروس ع

هم كتابة الدولة تبمعهد الدراسات الدولية العليا وللتنمية بجنيف. وفي كلتا الحالتين، فإن الباحثين الذين اختار

هم من قبل هيئة التدريس للمعهد المذكور التي تقوم بتوجيههم طوال فترة تأطيرتم يلالقتصاد بسويسرا س

 البحث. 

ة ر، تم قبول طلب الترشيح الصادر عن البنك المركزي في إطار برنامج "الزيا6112 وبالنسبة لدورة سنة

"توقعات التضخم  بـ الدراسية" الذي يمتد على خمسة أشهر بمعهد الدراسات العليا وللتنمية بجنيف والمتعلق

 في إطار االقتصاد الكلي : مثال تونس". 
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 الموارد البشرية:  الرابع الباب

 وتقرير العمل االجتماعي

 

عونا بالمقارنة مع العام  17ارتفاعا بـ  6172مجموع موظفي البنك المركزي التونسي خالل سنة  شهد

عونا. كما اتسمت السنة  18نتداب ابفضل  بالخصوص عونا وذلك 921إلى  969السابق ليمّر من 

نظام الالمنقضية بتواصل تحسن النفاذ إلى التكوين وإلى الخدمات االجتماعية، بالتوازي مع تطور 

 لإلدارة العامة للموارد البشرية والتكوين بالتوافق مع التوجهات االستراتيجية للبنك. يالمعلومات

     المسار الوظيفي تنميةوإدارة  4-1

 مجموع الموظفين  4-1-1

في حالة  9عونا نشيطا و 917) 6172ديسمبر  17بتاريخ عونا  921 المركزي موظفي البنك مجموع بلغ

 . (في وضعية عدم مباشرة 61إلحاق و

فرعا  77٪( والـ 1881عونا ) 169ويتوزع مجموع الموظفين النشيطين بين المقر الرئيسي والذي يضم 

 ٪(. 6781عونا ) 616داخليا بـ 

  

 توزيع موظفي البنك حسب الوضعيات:  1-4عدد  جدول

 العدد الصنف

 931 مجموع الموظفين النشيطين

  منهم :

 849 أعوان مرسمون  •

 1 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة غير محدّ  •

 1 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة محدّ  •

 3 أعوان في حالة إلحاق لدى البنك •

 77 أعوان متربصون •

 9 مجموع الموظفين في حالة إلحاق 

 20 مجموع الموظفين في وضعية عدم مباشرة

 960 مجموع الموظفين
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 : توزيع مجموع موظفي البنك المركزي التونسي  1-4رسم بياني عدد 

 
 

 

 

 من اإلناث.   ٪1,81من الذكور و٪ 2,81موظفي البنك من  مجموع ونيتكو

  

 توزيع الموظفين حسب الجنس:  2-4عدد  جدول

 الحصة بـ ٪ مجموع الموظفين  الجنس

 1,81 1,1 اإلناث

 2,81 271 الذكور

 19909 069 المجموع

 

 

 

سنة.  ,1العمرية ما دون  الشريحة٪ منهم إلى 61سنة، فيما ينتمي  1,البنك  موظّفي٪ من 6, نسويفوق 

 عاما.  ,,و ,1٪، ما بين ,1ي أاألعوان المتبقين،  سنويتراوح 

 

 

 العمرية الشرائححسب  نموظفيال: توزيع  2-4رسم بياني عدد 

 
 

 

 

مجموع الموظفين 

 النشيطين

96,98٪ 

 الموظفون في حالة إلحاق

0,94٪ 
الموظفون في وضعية 

 عدم مباشرة

2,08٪   

6 

35 

85 

85 

69 

80 

102 

155 

11 

28 

60 

39 

42 

21 

68 

74 

 سنة 25أقل من 

 سنة 29إلى  25من 

 سنة 34إلى  30من 

 سنة 39إلى  35من 

 سنة 44إلى  40من 

 سنة 49إلى  45من 

 سنة 54إلى  50من 

 سنة 60إلى  55من 

 إناث ذكور
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عونا أي  ,7,اإلطارات العليا تشمل الرتب المتراوحة بين رئيس مصلحة أول ومدير عام والتي توافق 

البنك. ويمثل سلك التأطير المتوسط )من رتبة ملحق إدارة إلى رتبة رئيس ٪ من مجموع موظفي 186,

٪ على التوالي ,628٪ و,118مصلحة( والسلك المشترك )من رتبة عون مصلحة إلى رتبة ملحق مصلحة( 

 من مجموع الموظفين. 

    

 اإلطارات ةتوزيع الموظفين حسب فئ:  3-4عدد  جدول

 بـ ٪ الحصة مجموع الموظفين  الفئة

 43,2 415 اإلطارات العليا

 30,4 292 اإلطارات المتوسطة

 26,4 253 السلك المشترك

 100,0 960 المجموع
 

 

 

 المكلفينطارات اإل من خطط وظيفية وهو ما أفضى إلى نسبةب عونا من البنك المركزي ,12يتمتع كما 

٪( لديهم خطة 1,عونا )أي  717٪ قياسا بمجموع موظفي البنك ومنهم باألساس 18بمسؤولية قدرها 

 رئيس مصلحة. 

 الترقيات  4-1-2

ارتفاعا بقرابة  6172ان سنة بعنولسلك المشترك وسلك التأطير المتوسط  بالنسبة ل ترقياتال سجلت نتائج

 . ,617٪ في سنة 2788٪ مقابل 1181قدرها  ترقيات تحقيق نسبةب وذلك، بالسنة المنقضيةمقارنة ٪ 76

 . ,617٪ في سنة 189,٪ مقابل ,268، فقد بلغت نسبة الترقية فيما يتعلق بسلك اإلطارات العلياو

 االنتداب والحراك الوظيفي  4-1-3

 االنتداب  -أ

خالل  عونا 12أعوان من انتداب  718النتداب  ,617مناظرة عمومية باالختبارات خالل سنة  إجراءمّكن 

 . محررين( ,مصلحة و يملحق 71ملحق إدارة و ,1رئيس مصلحة و نائب 68) 6172سنة 

دورة تكوينية اإلدارة العامة للموارد البشرية والتكوين بمشاركة مختلف اإلدارات العامة بالبنك  وقد نظمت

  .البنك مصالح تها شهران )جويلية وأوت( لفائدة المنتدبين الجدد بهدف إدماجهم صلبمد

مختلف االختصاصات )المالية  في إدارة في البنك وذلك 71تلبية حاجيات  فيهذا االنتداب  ساهموقد 

 والتصرف والمحاسبة واالقتصاد واالحصائيات وإدارة الموارد البشرية والمعلوماتية...(. 

  6172في سنة كفل البنك ت ،عهد تمويل التنمية للمغرب العربيمن مإطار متخرج انتداب على  وعالوة

 وظائفهم اوباشرو ,617 تسعة آخرين تم التكفل بهم في سنة باإلضافة إلىطلبة من المعهد المذكور ) 2بـ 

 .االحتياجات الخصوصية، فضال عن انتداب عون من ذوي (6171 في سنة
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 الوظيفي  الحراك -ب

ما بين اإلدارات أو بين الجهات سواء على مستوى المقر لب نقلة امط 71تمت تلبية ، 6172خالل سنة 

 الرئيسي أو فروع البنك. 

 نقل في إطار التعيين في خطط وظيفية.  8كما استفادت إطارات البنك بـ 

 نشاط التكوين  4-1-4

وبحساب عدد المشاركين في ٪. 62تكوينية مستوى مشاركة أعوان البنك في دورات ل الجملية نسبةالبلغت 

والذي يعود إلى  العام السابقب٪ مقارنة 6681تطورا قدره  6172مختلف الدورات التكوينية، عرفت سنة 

 البنك والتكوين في تونس. داخلاالزدياد الملحوظ على مستوى المشاركة في التكوين 

  التكوين بالخارج 

قد بالبنك. و موظفي األقسام اإلدارية والوظيفيةعونا من البنك في دورات تكوينية بالخارج لفائدة  6, شارك

مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل  على غرارتم تنظيم هذه الدورات من قبل مؤسسات دولية 

 البنوك المركزية لكل منثل في الشرق األوسط وصندوق النقد العربي، فضال عن بنوك مركزية أجنبية م

 فرنسا وألمانيا وانجلترا وبولونيا... 

  التكوين بتونس 

 عونا من البنك في دورات تكوينية بتونس، قامت بتنظيمها شركات تكوين محلية.  11شارك 

  التكوين صلب البنك 

مجيات المكتبية عونا من البنك في مجال استعمال البر 98 وذلك لفائدة خبراتالتنظيم دورات لتأهيل تم 

 وباوربوينت(. وأكساس )وورد وإكسال 

قوة الدور القيادي" والتي تندرج في إطار  : تنظيم دورة تكوينية بعنوان "من الجيد إلى الممتازكما تم 

 عونا من البنك. 61تطوير الكفاءات الشاملة لـ 

  التكوين المانح لشهادة 

تندرج في إطار "الماجستير المتخصص في مبادئ  عونا من البنك في الدفعة الثانية التي ,7شارك 

 دوفين بمشاركة البنك المركزي التونسي.  -وممارسات المالية اإلسالمية" الذي ينظمه معهد تونس 

ن بدروس المعهد التقني ين اثنيأعوان في المرحلة المتوسطة ألكاديمية البنوك والمالية وعون ,تسجيل وتم 

 للبنوك. 

بالسنة األولى من الدروس  لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي ,1بعنوان الدفعة طالب  2ووقع تسجيل 

 . بالسنة الثانيةللمعهد المذكور  ,1بعنوان الدفعة  اتلباط 71وتسجيل 

  المشاريع التربوية 

 عرض ومناقشة وذلك لفائدة عديد الجامعات. وتم تنظيم عشر دورات تقريبا في شكل زيارة دراسية 
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طالبا بتربص ختم الدروس  11حيث انتفع  ،ظيم تربصات عملية لفائدة طلبة من مختلف الجامعاتكما تم تن

 . بأنواع أخرى من التربصاتوالتربصات الصيفية طالبا ب 81و

لبنوك المركزية لبلدين ا عنوفدين ، تم كذلك استقبال في إطار الزيارات الدراسيةووفي جانب آخر، 

 )الجزائر وموريتانيا(.  غاربيينم

  سياسة األجور 4-2

نتيجة  ،,617٪ في سنة 877,مقابل  6172٪ في سنة ,288ارتفع معدل األجر الخام لكل أجير بنسبة 

 . 6172على كتلة األجور لسنة  هوتأثير ,617لسنة  الترفيع القطاعي في األجور

٪ في 81٪ من مجموع أعباء االستغالل مقابل ,198نسبة  6172ومثلت ميزانية أعباء الموظفين في سنة 

على  صرامةاألكثر ترشيدا و. ويعود هذا االنخفاض إلى التوجهات ,617٪ في سنة 81821و ,617سنة 

 مستوى الميزانية. 

 السياسة االجتماعية  4-3

 القروض االجتماعية  4-3-1

قرضا من هذا الصنف في سنة  227 منح حيث تم، 6172غالبة خالل سنة  القروض قصيرة األجل كانت

، ,617 بسنةدينار قياسا  7.727.112، أي باستعماالت إضافية قدرها ,617في سنة  71,مقابل  6172

 ٪ 76-راضي بـ األفيما تم تسجيل انخفاض على مستوى عدد القروض بعنوان العالج الطبي واقتناء 

 . ,617٪ على التوالي بالمقارنة مع سنة 1,-و

زيادة طفيفة  6172 القروض )لكافة األصناف مجتمعة( في موفى شهر ديسمبرت تسديدات شهدو

في سنة  دينار ,,,.9.722 لتبلغ، ,617٪( بالمقارنة مع تلك المسجلة في نهاية شهر ديسمبر 1817)

6172 . 

، تم تأمين توازن 6171منذ سنة  ةالمخصصالموارد وبالنظر للظرف االقتصادي الحالي وفي ظل غياب 

االجتماعي وذلك بفضل سياسة حذرة تقوم على التطبيق الصارم للنصوص القانونية في هذا  الصندوق

ية الصندوق االجتماعي ضععلى التداين. وعلى هذا األساس، سجلت و قدرة العون مراعاة وعلىالمجال 

  ٪( بالمقارنة مع الوضعية المضبوطة بتاريخ,186-انخفاضا طفيفا ) 6172ديسمبر  17للبنك بتاريخ 

 . ,617ديسمبر  17

 التقاعد 4-3-2

 التقاعد المبكر. ب انتفعواعونا  76 من بينهم 6172عونا على التقاعد خالل سنة  9,تمت إحالة 

 الحج  4-3-3

 البقاع المقدسة.  إلىألداء مناسك الحج  في إطار أنشطته االجتماعية، تكفل البنك بثالثة أعوان
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 التأمين والتغطية االجتماعية  خدمات 4-3-4

 الطب العالجي  4-3-4-1

المتقاعدين مقابل من األعوان النشيطين ومن  818قرابة  6172لتأمين الصحي في سنة اشملت تغطية 

ر المتعلقة بالصحة المخاطأما فيما يتعلق ب .مخاطر الصحة والوفاة وذلك في مجال ,617في سنة  ,86

عونا ناشطا في سنة  912 غطيةت تتمفقد عمل والوفاة والحوادث البدنية، القدرة على ال واألمومة وعدم

  . ,617في سنة  ,,9مقابل  6172

أي  ،,617 بسنةبعنوان التأمين الصحي بنسق مرتفع قياسا  6172وتواصل تأمين التسديدات في سنة 

 ٪. ,بزيادة قدرها 

اإلقامة بالمرافق الصحية  بعنوانمطلب تكفل  18,عالية، تمت تلبية الجودة الذات  ولتأمين العناية الطبية

 . ,617في سنة  ,1,مقابل  6172خالل سنة 

 الطب الوقائي والمساعدة االجتماعية  4-3-4-2

ن )طبيب عام ان متعاقدابطبيهمة بمسا وذلكتقديم المساعدة الطبية الوقائية، ب قام البنك المركزي كما اعتاد

 وطبيب مختص في أمراض القلب( وممرضة ومخبرين للتحاليل الطبية، بإنجاز الخدمات الطبية 

 :التالية 

    

 

 عدد األعوان المسمى

 2,7 تحاليل 

 28, فحص طبي

 718 مخططات القلب الكهربائية 

 في الفروع(  721في المقر الرئيسي و 711) 691 تلقيح ضد نزلة البرد
 

 

 

أمراض السكري  والوقاية من ملتبرع بالدل تحسيسية يةوحمالت توع 6172خالل سنة  البنك نظمكما 

 دي. وسرطان الث

برامج فحوص  وتنظيمزيارات فجيئة في مقرات مطبخ ومطعم البنك إجراء وفي إطار السالمة الغذائية، تم 

 . قبل مخابر متخصصة نجرثومية م

 تطور نظام المعلومات لإلدارة العامة للموارد البشرية والتكوين  4-4

بأعمال لتحديد  6172وفقا للتوجهات االستراتيجية المتعلقة باستمرارية نشاط البنك، تم الشروع خالل سنة 

رية للموارد البشالعمليات وضبط احتياجات استمرارية العمل وذلك من قبل المصالح المالية لإلدارة العامة 

 . اإلدارة العامة ألنظمة المعلومات والتنظيمبالتعاون مع  والتكوين
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التصرف للمساعدة في مجال أنظمة المعلومات وتدقيق  مهاموفي نفس هذا اإلطار االستراتيجي، تم إنجاز 

صلب المصالح المالية لإلدارة العامة للموارد البشرية والتكوين، بهدف تعزيز السالمة  في المعلومات

 رضة للمخاطر. عالموالمجاالت العمليات ب المتعلقةوالرقابة المعلوماتية 

في إطار الخصم  التشريع الجبائي وفقا يةلمعلوماتاأنظمتها  قامت المصالح المالية بتطويروفي جانب آخر، 

 . الضريبي للفوائد على القروض المخصصة لتمويل المساكن االجتماعية
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 أنظمة الدفع:  الخامس الباب

 التداول النقديو

 

 أنظمة الدفع ووسائله 5-1

 أنظمة الدفع الصافي أو المقاصة فيما بين البنوك 5-1-1

  .مل هذه األنظمة المقاصة اإللكترونية والمقاصة اليدوية والنقدياتتش

 المقاصة اإللكترونية  5-1-1-1

يقوم نظام المقاصة اإللكترونية المتعلق بالتحويالت
1
واالقتطاعات والشيكات والكمبياالت بربط الصلة بين  

بنكا( والشركة المصرفية المشتركة  12منخرطا )البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد و 11

 . 5999للمقاصة التي تم إحداثها في أواخر سنة 

دينار،  ارملي 51501قدره مليون قيمة عبر المقاصة اإللكترونية بمبلغ  1005، تم تقديم 1056وخالل سنة 

هذا التطور . ويرد ملخص ل1051٪ بالمقارنة مع سنة 501٪ وفي المبلغ بــ 505أي بزيادة في الحجم بــ 

 وأخرى في الجدول التالي :  معالجة عبر المقاصة اإللكترونية ةقيم الذي يختلف بين

 

  تطور نشاط المقاصة اإللكترونية:  1-5جدول عدد 

 

 القيم

5115 5112 
 بـ ٪ التغيرات

 5112\5115 

العدد 

 بالماليين 

المبلغ بماليين 

 الدنانير

العدد 

 بالماليين

المبلغ بماليين 

 الدنانير
 المبلغ العدد 

 5605 101 22.130 1001 59.012 5109 التحويالت

 109 1101 10.122 1016 9.191 5011 االقتطاعات

 509 006 73.370 1100 81.001 1501 الشيكات

105- 19.226 106 51.861 108 الكمبياالت  101 

 ,28 281 124.848 5182 111.115 2,85 المجموع

 

 

                                                           
1
ألف دينار، فيما  500اإللكترونية بالنسبة للمؤسسات واألفراد سوى التحويالت التي يقل مبلغها عن  ال يشمل التبادل بالمقاصة 

 . 1006نوفمبر  6تتم معالجة التحويالت األخرى عبر نظام تحويل المبالغ الضخمة لتونس وذلك منذ تاريخ 
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 1056في سنة  عبر نظام المقاصة االلكترونيةالمسار التصاعدي لحجم وقيمة االقتطاعات المقدمة  ويعزى

مصدرا  16ترخيص البنك المركزي لتسع مؤسسات جديدة مصدرة لالقتطاعات ليبلغ عددها  إلى باألساس

 قبل سنة.  88مقابل  1056في موفى سنة 

ويعود االرتفاع الهام نسبيا لمبلغ التحويالت المقدمة عبر نظام المقاصة اإللكترونية إلى اإلدماج التدريجي 

ماليين تحويل  5مقاصة اإللكترونية. وبالفعل، تم تقديم ألجور موظفي الدولة صلب المنظومة الوطنية لل

 مليارات دينار.  201بقيمة قدرها  1056لألجور المذكورة عبر المقاصة اإللكترونية خالل سنة 

نحو العلى  ،1056خالل سنة  اإللكترونيةجانب آخر، يبرز توزيع القيم المعالجة عبر المقاصة  وفي

 علىالموجز في الرسمين البيانيين التاليين، أن الشيكات ال تزال مهيمنة بحساب الحجم وبحساب المبلغ 

 :مجموع المدفوعات المعالجة عبر المقاصة اإللكترونية 

 

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية :  5-5رسم بياني عدد 

 بحساب المبلغ

 

القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية توزيع :  1-5رسم بياني عدد 

 بحساب الحجم

 
 

وفيما يتعلق بمرفوضات القيم المعالجة عبر المقاصة اإللكترونية، فإن وسائل الدفع التي لديها أعلى نسبة 

٪( والكمبياالت من حيث القيمة 5109من حيث الحجم ) اتهي االقتطاع 1056مرفوضات خالل سنة 

٪(. وتتمثل األسباب األكثر أهمية للمرفوضات في غياب المخصصات بالنسبة لالقتطاعات 5001)

ويرد في الجدول التالي التطور السنوي لنسبة  .والشيكات والكمبياالت و"إقفال الحساب" بالنسبة للتحويالت

 عبر نظام المقاصة اإللكترونية :  المرفوضات حسب القيم المقدمة

 

 

  

 التحويالت

18٪  

 االقتطاعات

8٪  

 الشيكات

59٪  

 الكمبياالت

15٪  التحويالت 

41٪  

 االقتطاعات

4٪  

 الشيكات

50٪  

 الكمبياالت

5٪  
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 )بـ ٪(        تطور نسب المرفوضات حسب القيم المقدمة عبر نظام المقاصة اإللكترونية :  5-5جدول عدد 

 القيم
 2016/2015التغيرات  5112 5115

 المبلغ العدد المبلغ العدد  المبلغ العدد

 21- 22 005 001 0,14 0,15 التحويالت

 6101 105- 201 5109 2,3 45,2 االقتطاعات

 601 102- 202 501 3,1 1,9 الشيكات

 808- 500- 5001 1006 11,7 20,8 الكمبياالت

 

 

، بمعية البنك المركزي 1056، شرعت األوساط المصرفية منذ موفى النصف الثاني من سنة اأخيرو

ة المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية، غايفي مسار إلعادة ص ،والشركة المصرفية المشتركة للمقاصة

إعادة الصياغة ورات التي سيقع اعتمادها. وتتمثل محاور صوتحديد الت الحاليبدءا بإعداد دراسة للوضع 

طبقة -تكنولوجيات جديدة )البنية ذات ن  المذكورة باألساس في إدماج
*

لالستفادة على أفضل وجه من ( 

مزاياها والتصديق على هذه المنظومة وخاصة على الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة حتى تكتسب 

  صبغة الحافظ القانوني للبيانات والصور وقصد تيسير إلغاء غرفة المقاصة اليدوية. 

 المقاصة اليدوية  5-1-1-5

 .ضعيفا بشكل متزايد دةكمبياالت غير المطابقة للمواصفات الموح  اليدوية للشيكات وال المقاصةأصبح نشاط 

٪ من العدد الجملي للشيكات 006وعلى هذا األساس، مثلت الشيكات المقدمة عبر المقاصة اليدوية 

٪ من العدد 001. كما بلغت الكمبياالت المعالجة عبر المقاصة اليدوية 1056اإللكترونية واليدوية في سنة 

 ياالت اإللكترونية واليدوية خالل نفس السنة. الجملي للكمب

 1051ومكن مشروع تجريد الكمبياالت المضمونة من طابعها المادي والذي تم الشروع فيه فعليا في سنة 

، من التخفيض في نسبة التقديم اليدوي للسندات 1058ويتوقع استكماله خالل النصف األول من سنة 

 . 1051القيمة بالمقارنة مع سنة  ٪ في16٪ في الحجم و98المذكورة بـ 

 النقديات  5-1-1-3

رسخ ثقافة جديدة تيعكس  ،التطور بنسق مدعم 1056واصلت أهم مؤشرات النشاط النقدي خالل سنة 

 في الجدول التالي :  الحاصل لتطورلتلخيص  يردوسائل الدفع العصرية. و لصالح

 

 

 

                                                           
*

 . « architecture n-tiers » : المقصود بذلك  
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 تطور مؤشرات النقديات:  3-5جدول عدد 

 5112 5115 ىالمسم  

 التغيرات بـ ٪ 

2511 

5115 

 5 3,19 3,07 البطاقات المحلية بالماليين

 6 2.385 2.249 الشبابيك والموزعات اآللية عدد

 15 15.624 12.921 مطارف الدفع اإللكترونيعدد 

    المعامالت النقدية 

 51 64,7 57,6 العدد بالماليين 

 51 8.480 7.191 المبلغ بماليين الدنانير

 

 

أن أصحاب  1056للعمليات النقدية المنجزة في البالد التونسية خالل سنة  بالنسبة ويظهر تحليل السلوك

من الدفع عبر  بدالالبطاقات يفضلون إنجاز السحوبات نقدا من الشبابيك والموزعات اآللية لألوراق النقدية 

يات دقنطارف الدفع اإللكتروني. ويدرك كل من البنك المركزي التونسي واألوساط المصرفية وشركة م

فضل يدية من خالل بذل مزيد من الجهود. وعالوة على ذلك، قتونس ضرورة النهوض بنشاط الدفوعات الن

للمؤسسات المصدرة أصحاب البطاقات االعتماد بشكل أكبر بكثير على الشبابيك والموزعات اآللية التابعة 

لبطاقاتهم إلنجاز سحوبات نقدية على تلك التابعة لمؤسسات أخرى. ويرد عرض لمجموع هذه األنماط 

 التالية :  البيانيةالسلوكية في الرسوم 

 

 

توزيع المعامالت النقدية بين البنوك والعمليات  : 2-5رسم بياني عدد 

 الداخلية بحساب القيمة

توزيع المعامالت النقدية بين البنوك والعمليات :  3-5رسم بياني عدد 

 الداخلية بحساب الحجم

  
 

 

 

 

 

 

 

عمليات نقدية 

 بين البنوك

29٪ 

 العمليات 

 النقدية

خرىألا  
٪71 

عمليات نقدية 

 بين البنوك

٪38 

 العمليات 

 النقدية

 خرىاأل
62٪ 
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توزيع المعامالت النقدية بين عمليات الدفع  : 2-5رسم بياني عدد 

 ب القيمةاحسبوالسحب 

 توزيع المعامالت النقدية بين عمليات الدفع  : 5-5رسم بياني عدد 

 ب الحجماحسبوالسحب 

  
 

 

، فقد واصلت 1056المنجزة في البالد التونسية خالل سنة  التجارة اإللكترونية بعملياتوفيما يتعلق 

 إلى  1051في سنة  155االزدياد بنسق مدعم سواء من حيث عدد المواقع التجارية )ارتفع من 

ف معاملة أل 5.525٪( أو عدد المعامالت المنجزة )بلغ 11، أي بزيادة قدرها 1056موقعا في سنة  5.051

ليبلغ  ٪19٪( أو أيضا رقم المعامالت )ارتفع بـ 55ف في العام السابق، أي بارتفاع قدره الآ 102مقابل 

  .(1056ن دينار في سنة ييمال 50501

 نظام الدفع اإلجمالي أو المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة  5-1-5

ة ويتولى البنك المركزي يماهيكال يكتسي أهمية نظتمثل المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة 

مكن من إنجاز تسويات إجمالية وآنية لمبالغ محررة ي ، حيث1006نوفمبر  6التونسي إدارته منذ تاريخ 

لفائدة األفراد البنوك أو بينبالنقد المركزي وخاصة التحويالت فيما 
5
وتسوية أرصدة النظم الخارجية  

التونسية للمقاصة وقاصة وشركة نقديات تونس مالشركة المصرفية المشتركة لل من كل عنالمنبثقة 

ويتم تبادل المعطيات بين البنوك وهذه المنظومة عبر شبكة الهيئة .... إلخ وبورصة األوراق المالية بتونس

 العالمية لالتصاالت المصرفية المالية "سويفت" والتي توفر أمن وسالمة المعلومات. 

أوامر الدفع المنجزة عبر المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة نموا منتظما منذ إحداثها قبل وعرفت 

ألف أمر  589عشر سنوات. وعلى هذا األساس، ارتفع حجم العمليات التي تمت تسويتها عبر المنظومة من 

مر بالدفع وهو ما يمثل ألف أ 595 مليار دينار إلى 295وهو ما يعادل مبلغا قدره  1008بالدفع في سنة 

 ٪ على التوالي. 215٪ و8، أي بنمو يساوي 1056دينار تم إنجازه في سنة  لياراتم 5.906مبلغا قدره 

                                                           
5
لتحويل المبالغ الضخمة إال بمبلغ يعادل أو  التونسيةت لفائدة الحرفاء من األفراد من قبل المنظومة ال تتم معالجة التحويال 

 ألف دينار.  500يفوق 

 

 عمليات الدفع

٪13 
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 لنشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة السنويالتطور :  7-5عدد  رسم بياني

 
 

 

 ٪ في الحجم 201ارتفاعا بـ  1056المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة في سنة  وسجل نشاط 

٪ في القيمة بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى هذا التطور باألساس إلى احتداد حاجيات البنوك 5205وبـ 

 المشاركة من السيولة. 

 التونسية لتحويل المبالغ الضخمة :  ويظهر الجدول التالي تطور العمليات المعالجة من قبل المنظومة

 

 )بمليارات الدنانير(          تطور نشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة :  2-5جدول عدد 

 العمليات
5115 5112 

 التغيرات بـ ٪ 

2511 

5115 

 المبلغ العدد المبلغ العدد المبلغ العدد

I- 12,6 1,6 1.358,2 92.080 1.205,8 90.613 عمليات البنك المركزي 

 17,0 7,4 723,5 22.176 618,2 20.649 تزويد الحسابات

 9,2 -1,7 461,6 8.210 422,6 8.356 االقتطاعات

 8,3 0,04 87,8 55.971 81,1 55.951 تسوية أرصدة النظم الخارجية 

 1,7 1,2 85,3 5.723 83,9 5.657 تسوية حسابات البنك المركزي

II-  15,2 5,9 547,9 99.136 475,5 93.579 عمليات األطراف المشاركة 

 4,2 4,7 242,9 45.349 233,2 43.300 لتحويالت فيما بين البنوكا

 7,9 4,2 12,3 4.650 11,4 4.464 تحويالت السيولة

 36,0 25,3 244,7 1.438 179,9 1.148 تسديد التسبقات

 -5,5 6,9 45,0 45.395 47,6 42.476 التحويالت  لفائدة األفراد 

 -11,8 5,2 3,0 2.304 3,4 2.191 عمليات أخرى لألطراف المشاركة 

 13,4 3,8 1.906,1 191.216 1.681,3 184.192 المجموع

 12,0 2,6 7,6 759 6,8 740 * معدل يومي

 يوم عمل.  111:  1056يوم عمل ؛ سنة  159:  1051سنة * 
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مليات البنك عغلبة قيمة  1056التونسية لتحويل المبالغ الضخمة خالل سنة ويظهر توزيع نشاط المنظومة 

٪( وخاصة التمويالت المتعلقة بعمليات السياسة النقدية. وفيما يخص حجم العمليات، فهو 85المركزي )

ويرد ٪. 11٪ و51منقسم بالتساوي بين البنك المركزي واألطراف المشاركة بحصتين متتاليتين قدرهما 

توزيع نشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة حسب نوع العملية في الرسمين البيانيين ملخص ل

 التاليين :

 

: توزيع نشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ  9-5رسم بياني عدد 

 )بحساب القيمة( 5112الضخمة في سنة 

 

توزيع نشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ  : 8-5رسم بياني عدد 

 )بحساب الحجم( 5112الضخمة في سنة 

  
 

 

وبهدف ضمان الموثوقية العملياتية للمنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة، شرع البنك  وفي جانب آخر

للمنظومة والمتمثلة في ارات للخطط البديلة بفي القيام باخت 1056المركزي خالل الربع األول من سنة 

عوضا عن شبكة سويفت.  على الشبكة العنكبوتية استعمال منظومة األطراف المشاركة إلنجاز األوامر

وبمجرد ضبط المنهجية وإعالم األطراف المعنية، تمكن البنك المركزي من اجتياز االختبارات المذكورة 

البنك المركزي ومن جانب البنوك المشاركة  بنجاح من خالل تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها من جانب

 في المنظومة. 

تعصيرها، طرح البنك المركزي  بغرضوفي إطار إصالح المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة 

. وتتمثل المبادئ الرئيسية لهذا اإلصالح في إدماج 1058التونسي طلب عروض دولي في بداية سنة 

 "التونسية للمقاصة".  شركة للمخاطر ومشاركة مؤسسات جديدة مثل تكنولوجيات جديدة وإدارة أفضل

 اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع وتطويرها 5-5

 تطور اإلطار القانوني  5-5-1

ندرج في إطار ا البنوك المركزية وتبه تضطلع مهام عبارة عن والدفع ه ووسائل إن اإلشراف على أنظمة

لدفع والتسوية بالنظر إلى نظمة االبنى األساسية أل عمل تقييم تمثل فيت ااالستقرار المالي، حيث أنه تعزيز

تزويد السابات من 
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38٪  
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ستهدف ت يالمعايير التي تسري في هذا المجال وإصدار التوصيات بقصد إدخال التغييرات الضرورية. وه

أنظمة الدفع والتسوية، سواء كانت مستغلة من قبل البنك المركزي أو من أي طرف آخر، فضال عن 

 ي وسائل الدفع. رمصد

 المؤرخ في  1056لسنة  21 عدد وقد عهد إلى البنك المركزي بمهمة اإلشراف وفقا ألحكام قانونه األساسي

على ضمان استقرار أنظمة الدفع وصالبتها  يعملالذي ينص على أن هذا األخير و 1056أفريل  15

من القانون المذكور بسلطة إشراف البنك  58يقر الفصل  كما وسائل الدفع. لى سالمةونجاعتها فضال ع

 بالتعاون مع هيئة السوق المالية. وذلك المركزي تجاه أنظمة تسوية العمليات على األوراق المالية 

وفي جانب آخر، أصدرت لجنة أنظمة الدفع واألوراق المالية التابعة لبنك التسويات الدولية والمنظمة 

المبادئ األساسية التي يتم استخدامها على الصعيد  1051أفريل  56اق المالية بتاريخ هيئات األورلالدولية 

 . (PFMI)الدولي لإلشراف على البنى األساسية وهي مبادئ البنى األساسية لألسواق المالية 

هذه المبادئ األساسية مجموع البنى األساسية لألسواق المالية )أي أنظمة الدفع والمودعين  غطيتو

لألوراق المالية وأنظمة تسوية وتسليم األوراق المالية وأنظمة المقاصة والدفاتر المركزية(  الرئيسيين

المتعلقة باإلشراف  إطار التقييم الذي يستخدمه البنك المركزي لتأمين مهامهويرتكز  .مبدأ 15وتتضمن 

 . مدى التطابق معها تقييم ةهذه المبادئ وعلى منهجي األساسية لألسواق المالية على البنى على

 تطور اإلطار العملياتي لإلشراف  5-2-5

حددت وحدة اإلشراف توجهات البنك المركزي في مجال اإلشراف وذلك من خالل ضبط كل من سياسة 

البنك وقائمة باألنظمة المعنية باإلشراف ومعايير خضوع البنى األساسية لألسواق  التي اعتمدهااإلشراف 

المالية لهذه الوظيفة وكذلك إجراءات اإلشراف التي تحدد سير مهمة اإلشراف صلب كل نظام، سواء يديره 

 (. 5-1ية مؤسسة أخرى )راجع المؤطر عدد أأو البنك المركزي 

 في مجال اإلشراف على البنى األساسية لألسواق المالية يالمركزي التونستوجهات البنك :  1-5عدد  مؤطر

 سياسة اإلشراف 

المعايير الدولية السارية في هذا المجال : التحقق من امتثال البنى األساسية  تطبيق إشراف عصري يعتمد على •
 لألسواق المالية للمعايير الدولية التي تهمها وخاصة تلك الصادرة عن بنك التسويات الدولية.

 الشفافية : يجب على اإلشراف أن يكون متيسر الفهم من قبل السلطات ومكونات األنظمة.  •

 لألدوار والمسؤوليات بما يمكن كل طرف من االستجابة لهذه المتطلبات. تحديد واضح  •

تبادل منتظم للمعلومات بين مكونات األنظمة والسلطات : تعاون وثيق بين البنى األساسية لألسواق المالية والسلطات  •
 الرقابية عليها والهياكل المكلفة باإلشراف. 

 

 )يتبع( 
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 :  1-5عدد  مؤطريتبع 

 البنى األساسية لألسواق المالية المعنية بإشراف البنك المركزي التونسي 

تمثل المنظومة التونسية لتحويل للمبالغ الضخمة نظاما يمكن من إنجاز تسويات إجمالية وآنية  نظام الدفع اإلجمالي : -
شهر نوفمبر  ذهذه المنظومة من ةلدفوعات محررة بالدينار التونسي وذات مبالغ ضخمة. ويتولى البنك المركزي إدار

1006 . 

تمثل المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية نظاما آليا للمقاصة. ويتم  نظام الدفع الصافي للمقاصة اإللكترونية : •
إلنجاز عمليات المقاصة اإللكترونية  "المصرفية المشتركة للمقاصة"استخدام هذا النظام للدفع بالتجزئة الذي تستغله 

 يكات والتحويالت واالقتطاعات والكمبياالت. للش

لمعامالت النقدية المنجزة بالبطاقات ا ومقاصة وهو نظام يؤمن قابلية التشغيل البيني نظام الدفع الصافي للنقديات : •
 البنكية و/أو البريدية. وتتولى شركة نقديات تونس إدارة هذا النظام. 

تمثل شركة "التونسية للمقاصة" المودع الرئيسي لألوراق المالية. وهي  المركزي :نظام الدفع / التسليم واإليداع  •
 تؤمن التصرف في نظام الدفع / التسليم لهذه السندات. 

 معايير خضوع البنى األساسية لألسواق المالية بمهمة اإلشراف من قبل البنك المركزي 

 عدد أو مبلغ العمليات(.  القيمة اإلجمالية للمدفوعات المعالجة )سواء من حيث •

الدور الذي يمكن لهذه البنى األساسية أن تضطلع به في مجال سير عمل األسواق المالية التونسية وفي أهمية  •
 االقتصاد التونسي )الحصة من السوق(. 

 عدد األطراف المشاركة أو مستخدمي نظام الدفع.  •

 اصة ودفع وتسليم األدوات المالية. لمقلالترابط بين هذا النظام وأنظمة أخرى للدفع و •

 . بهم لنظام دفع يخص متصرفا آخر قصد تسوية العمليات المتعلقة بشكل سريع، ،مستعملي أنظمة الدفع إمكانية لجوء •

 امتثال البنى األساسية لألسواق المالية للمبادئ المطبقة عليها :  مدى تقييم طريقة

ادئ التي سيقع النظر فيها لدى الوحدة المعنية وإبالغها بهذه النتائج حتى قبل تحديد نطاق التقييم من خالل ضبط المب •
 الشروع في المهمة. 

جمع المعلومات )التجميع المنتظم للمعلومات من خالل : اجتماعات العمل واالستبيانات التي يتم إرسالها للوحدة  •
 من خالل منصات تبادل البيانات(. الزيارات البسيطة و ،على المدى الطويل الرقابة الميدانية مهام ،المعنية

 تحديد النقائص.  ، قصد(PFMI) واالعتبارات الرئيسة للمبادئ الفعلية بين الممارسة التباينات تحليل •

 . احتمال وقوعها وفقا لخطورتها ومدىوذلك  تقييم وإسناد ترقيم للمخاطر التي يتم تحديدها •

 الواجب معالجتها. طرمخاإصدار التوصيات بشأن ال •

 متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لجدول زمني مناسب.  • 

عمل البنى األساسية لألسواق المالية المحلية. وعلى  أداءوتتعلق مهمة اإلشراف كذلك بصياغة وتحسين 

هذه البنى  تأهيلهذا األساس، يساهم البنك المركزي على نحو فعال في االجتماعات المخصصة لدراسة و

 وذلك بهدف ضمان امتثالها ألفضل الممارسات الدولية وتعزيز سالمتها وفعاليتها. 

 تطوير أنظمة الدفع  5-5-3

سواق الدفوعات من خالل تيسير بروز حلول أيضطلع البنك المركزي التونسي بوظيفة تحفيزية لتطوير 

وسهولة االستخدام لمستعمليها وقابلية التشغيل البيني على  الكفاءة والسالمةمبتكرة تمكن من الجمع بين دفع 

 المستوى الوطني. وفي هذا السياق، تتمثل أهداف وظيفة التطوير فيما يلي : 
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 الكلية الجملية ؛فر خدمات الدفع والتقليص في كلفتها االقتصادية اتعزيز تو -

 ؛را يإحداث قنوات دفع جديدة يكون نفاذ المستعملين إليها يس -

 المالية التقليدية ؛ الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز االندماج المالي للفئات المحرومة من الخدمات دعم -

 االنخراط في أنظمة الدفع اإلقليمية.  -

تطويرها حافلة باألعمال وبالنسبة لإلدارة الفرعية لإلشراف على الدفوعات  1056سنة كانت وقد 

الدفع. وعلى هذا األساس، ركزت أعمال ووسائل نظمة أي مجال تطوير وطموحة وذات مردودية عالية ف

 تطوير الدفوعات على العديد من المشاريع ومنها ما يلي : 

الشروع في األعمال المتعلقة بصياغة النصوص التطبيقية لإلطار القانوني لوظيفة اإلشراف التي  -

ن المصرفي الجديد لصفة "مؤسسة دفع" والترتيبات لتنظيم المتعلق بإدراج القانوليمارسها البنك المركزي و

 العملية لإلشراف عليها. 

تواصل اجتماعات وأعمال اللجنة الوطنية للنهوض بالدفع عبر الهاتف الجوال وكذلك تلك المتعلقة بقيادة  -

النقديات. وقد أسفرت أعمال اللجنة الوطنية للنهوض بالدفع عبر الهاتف الجوال عن ضبط منوال اقتصادي 

 ل وطنيمحو  دور بضطالع بالنسبة للدفوعات عبر الهاتف الجوال وعن اختيار شركة نقديات تونس لال

وقد وضعت هذه األخيرة منصة للدفع تتيح وظائف معالجة وتسوية لهذه الدفوعات بالبالد التونسية. 

ويستند هذا المشروع على مبدأ الترابط مع أنظمة  .معامالت الدفع الرقمية على غرار البطاقات المصرفية

  بيني والتعامل بين البنوك.لقابلية التشغيل ا مشغلي الهاتف الجوال وأنظمة البنوك، وبالتالي سيوفر

المشاركة مع أهم األطراف المتدخلة في المباحثات الهادفة إلى إعداد استراتيجية وطنية لإلدماج المالي  -

 . 1056/1010بالنسبة للفترة 

ويجمع منتدى للتشاور والتنسيق  يكون بمثابة ،متابعة ودراسة جدوى إحداث المجلس الوطني للدفوعات -

  .بمنظومة الدفوعاتذات المصالح قصد الشروع في مباحثات واستشارات تتعلق  األطرافمختلف 

 . هذا المجالهدفه النهائي في االشتراك في صياغة استراتيجية لتطوير  ويتمحور

للبنك المركزي  ثار المترتبة عن تطوير العملة االلكترونية على المهام الموكولةاآلوتحليل االنعكاسات  -

 هم. تمذعلى  الموضوعة وكذلك مدى ثقة المستهلكين والمؤسسات في وسائل الدفع

تم تكوينها من قبل  وهي لجنة تفكير ""إصالح المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية لجنة دعم أعمال -

 كفيلةالسبل ال "الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة". وقد كلفت هذه اللجنة بإعداد وثيقة تستعرض

تحسين البنية الحالية للمنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية. ويتمثل الهدف من ذلك في اقتراح التصورات ب

 الممكنة إلصالح المنظومة. 
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التونسية "المشاركة في أعمال لجنة القيادة لمشروع تعصير نظام دفع العمليات على السندات لشركة  -

االمتثال بشكل أفضل للتوصيات  وذلك بهدفخالل اقتناء نظام إيداع جديد  للمقاصة" والذي سيتجسد من

 التقليص من المخاطر النظامية.  قصدوتعزيز أمن وشفافية النظام  الدولية

االستشارات بطلب من محافظة البنك والمتعلقة بأسواق الدفوعات واألطراف والمساهمة في األعمال  -

الفاعلة فيها، حيث يتمثل الهدف من ذلك في المساعدة في صنع القرار والحفاظ على بنية أساسية للدفع 

 تكون آمنة وفعالة وتحليل النماذج االقتصادية التي يرتكز عليها حاليا سير وسائل الدفع. 

بعة التطورات األخيرة واالبتكارات التي ينتج عنها تطوير للتكنولوجيات الجديدة ولطرق متاودراسة  -

 Googleو Paypalو Fintechالدفع وذلك بفضل ظهور مزودين جدد لخدمات الدفع من غير البنوك )

Wallet وBlockchain .)... 

الصعيدين الوطني والدولي.  ىعل المشاركة في بعثات لتمثيل البنك المركزي التونسي في مجموعات عمل -

وبالفعل وبصفته عضوا في اللجنة العربية المكلفة بإحداث منظومة دفع ما بين الدول العربية، شارك البنك 

المركزي في اجتماعات دورية تضم ممثلين عن مختلف البلدان العربية للتباحث حول وظائف النظام الجديد 

 وإنجازه. 

 التداول النقدي  5-3

 تطور تداول األوراق والقطع النقدية  5-3-1

 ليبلغ  ،1051٪ بالمقارنة مع سنة 51 قدره سنويا ازديادا 1056ديسمبر  20بتاريخ  يسجل التداول النقد

 .(٪ للقطع النقدية201٪ مقابل 9601ية دمثلت األوراق النق)مليون دينار  50.599

 

 

 )أرقام موفى الفترة(تطور التداول النقدي :  11-5رسم بياني عدد 
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 تداول األوراق النقدية  5-3-1-1

مليون ورقة نقدية،  151وهو ما يوافق  1056مليون دينار في سنة  9.18008بلغ تداول األوراق النقدية 

، بلغ معدل 1055. ومنذ سنة 1051مع سنة ٪ في القيمة بالمقارنة 51٪ في العدد وبـ 15أي بزيادة قدرها 

 ٪. 801نسبة االزدياد السنوي مستوى 

مستقرة  بقيتدينار  10األوراق النقدية من فئة  ةويظهر توزيع قيمة األوراق النقدية حسب الفئات أن حص

دينار انخفاضا  10٪( بالمقارنة مع السنة المنقضية. وفي المقابل، عرفت حصة األوراق النقدية من فئة 52)

 يث القيمة. ح٪ من هيكل التداول النقدي من 25نقاط مائوية لتمثل  2بـ 

٪ من 12لتبلغ  مائوية نقاط 2دنانير ارتفاعا بـ  50وفي جانب آخر، سجلت حصة األوراق النقدية من فئة 

 هيكل التداول النقدي. 

 

 

 تداول األوراق النقدية:  11-5رسم بياني عدد 
 

 

 

 

 

 

 

 النقدية تداول القطع  5-3-1-5

مليون قطعة نقدية،  5.18005وهو ما يوافق  1056ن دينار في سنة وملي 21809بلغ تداول القطع النقدية 

 . 1051٪ في القيمة بالمقارنة مع سنة 601والعدد في ٪ 105أي بزيادة قدرها 
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 تداول القطع النقدية:  15-5رسم بياني عدد 

 

(القيمة)بحساب   

 

(العدد)بحساب   

 

 
 

 

 إصدار األوراق النقدية  5-3-5

مليون ورقة نقدية، أي  61وهو ما يوافق  1056دينار في سنة  ماليين 102بلغ إصدار األوراق النقدية 

 . 1051٪ في العدد بالمقارنة مع سنة 10٪ في القيمة و50 اقدره زيادةب

 

 

 : تطور إصدار األوراق النقدية 5-5جدول عدد 

 5112 5115 5112 5113 5115 5111 القيمة

 61 54 217 189 107 123 بماليين األوراق النقدية

 102 729 2.701 4.178 2.574 1.770 بماليين الدنانير

 

 

٪ 62) 1052دنانير صنف  50فئة  األوراق النقدية من هذه الفترة خالل األكثر أهمية وشملت اإلصدارات

٪ من 56٪ من حيث العدد و11) 1055دينار صنف  10فئة  هالي٪ من حيث القيمة(، ت15من حيث العدد و

 حيث القيمة(. 
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 (الفاآلب)إصدار األوراق النقدية :  13-5رسم بياني عدد 

 

 

 إصدار القطع النقدية  5-3-3

حيث عرف مليون دينار،  1بقيمة قدرها  1056ن قطعة نقدية في سنة ييمال 9بلغ إصدار القطع النقدية 

 . 1051٪ في القيمة بالمقارنة مع سنة 91٪ في الحجم وبـ 86بـ انخفاضا 

 

 

 : تطور إصدار القطع النقدية 2-5جدول عدد 

 5112 5115 5112 5113 5115 5111 القيمة

 9 38 75 145 76 61 بماليين القطع النقدية

 1 25 50 22 18 14 بماليين الدنانير

 
 

 

 نصف دينارمليم و 500و مليم 100من فئة  النقدية قطعالاإلصدارات األكثر أهمية من حيث العدد  وشملت

 ٪.11٪ و25٪ و56بحصص متتالية قدرها 

 إتالف األوراق النقدية  5-3-2

٪ من األوراق 11ن ورقة، منها ييمال 50خالل هذه السنة التي تم إتالفها بلغ العدد الجملي لألوراق النقدية 

 النقدية المسحوبة من التداول.
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 القطع النقدية إتالف: تطور  7-5جدول عدد 

 
 إتالف 

 5113سنة  

 إتالف

 5112سنة  

 إتالف

 5115سنة  

 إتالف

 5112سنة  

 األوراق النقدية قيد التداول

 490.000 519.660 878.442 137.022 1055د 10

 1.790.000 1.527.836 3.155.945 806.408 1055د 10

 1.270.000 1.670.279 1.527.209 1 1052د 50

 3.630.000 931.445 206.864 - 1052د 1

 7.180.000 4.649.220 5.768.460 943.431 المجموع الجزئي

 األوراق النقدية المسحوبة من التداول

 57.720 174.417 11.221.031 9.999.372 1001د 10

 50.775 73.550 12.378.290 12.207.212 5998د 20

 201.652 561.445 57.741.171 78.868.933 5991د 10

  66.932 122.030.227 56.769.051 5916د 50

 313.338 9.504.119 30.858.548 29.501.282 5995د 50

 1.976.200 54.511.836 190.698 948.626 1001د 50

 10.000 207.000 23.417.943 8.300.945 5992د 1

 198.417 16.097.803 2.000.000 17.480.000 1001د 1

 2.808.102 81.197.102 259.837.908 214.075.421 المجموع الجزئي

 9.988.102 85.846.322 265.606.368 215.018.852 المجموع

  
 

 

 السنوية مع الفروع  العمليات 5-3-5

نحو الفروع الداخلية أموال  إرسال اتعملي 509 ةنجزت مصلحة الخزينة المركزيأ، 1056خالل سنة 

 .بفرع تونسأموال تنزيل عملية  11و

عمليات إرسال القطع  ٪ من15إرسال األوراق النقدية وعمليات  ٪ من10 بـ واستأثر فرع تونس بمفرده

  النقدية. 
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 )المبالغ بالدينار(             السنوية مع الفروع العمليات: تطور  ,-5جدول عدد 

 الفروع

 استالم من الفروع إلى الفروع إرسال

 بـ ٪ قطع نقدية بـ ٪ أوراق نقدية بـ ٪ قطع نقدية بـ ٪ أوراق نقدية

 0 0  5 45.210.000 51 7.270.432 50 1.105.310.000 تونس

 0 0 8 78.500.000 11 1.578.896 0 10.000.000 بنزرت

 0 0  4 36.500.000 3 434.552 4 87.400.000 قابس

 0 0  30 295.300.000 5 726.172 0 4.500.000 نابل

 32 1.000.000  4 44.850.000 1 86.952 3 60.500.000 صفاقس

 3 100.000  18 175.000.000 4 619.940 2 40.000.000 سوسة 

 26 800.000  2 19.250.000 3 475.204 24 528.000.000 قفصة

 0 0  1 10.000.000 8 1.112.936 0 4.750.000 القصرين

 6 193.800  2 17.300.000 0 3.800 0 2.250.000 القيروان

 0 0  9 85.800.000 5 700.062 2 45.000.000 مدنين

 32 1.000.000  3 28.700.000 7 976.224 15 335.100.000 جندوبة

 0 0 16 162.750.000 3 368.400 0 3.500.000 المنستير

  3.093.800  999.160.000  14.353.570  2.226.310.000 المجموع
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فروع البنك نشاط :  السادس الباب

 المركزي التونسي

 

 العمليات بالدينار 6-1

مليون دينار خالل  6,856.5 البنك المركزي شبابيكبلغ مجموع األوراق النقدية المسحوبة على مستوى 

انخفاضا طفيفا  2015حيث سجل بالمقارنة مع سنة  ،مليون ورقة نقدية 5,5.8ما يعادل بأي  1028سنة 

 ٪ في الحجم, 21ازديادا بـ و٪ في القيمة 2.5قدره 

وهو ما  1028مليون دينار سنة  ,.5,,,1المسجلة في نفس الشبابيك  األوراق النقدية تنزيالتوبلغت 

، سواء من 1025ساس بالمقارنة مع سنة ث تراجعت على هذا األيمليون ورقة نقدية، ح ,.8,,يوافق 

٪ على التوالي, وتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي قد قام خالل 1.2٪ و,.,2حيث القيمة أو الحجم، بـ 

بتأمين عمليات هامة لمبادلة األوراق النقدية المسحوبة من التداول وهو ما يفسر جزئيا التراجع  1025سنة 

 عمليات المبادلة, النخفاضنزيالت األوراق النقدية، تبعا لقيمة ت 1028المسجل في سنة 

وبحساب السحوبات، احتل فرع قفصة المركز الثالث بعد فرعي تونس وجندوبة حيث بلغت فيه السحوبات 

في نفس هذا الفرع, ولإلشارة،  أضعاف مبالغ التنزيالت المسجلة 5مليون دينار أي ما يزيد عن  5.,,5

 ة بالحصة األهم من السحوبات المنجزة في هذه المنطقة, تستأثر شركة فسفاط قفص

 

 : تحركات األوراق النقدية بحساب القيمة 1-6رسم بياني عدد  : تحركات األوراق النقدية بحساب الحجم 2-6رسم بياني عدد 
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مليون  68.8مليون دينار أي بما يعادل  ,.55وفيما يتعلق بالقطع النقدية، بلغت السحوبات المتعلقة بها 

 , 1025٪ في الحجم بالمقارنة مع سنة 25.1٪ في القيمة وبـ 0.1قطعة لتسجل بالتالي انخفاضا طفيفا بـ 

والخزينة والديوان الوطني كما بلغت القطع النقدية التي تم تنزيلها من قبل حرفاء البنك المركزي )البنوك 

 ٪ في القيمة 1.,مليون قطعة، حيث تراجعت بدورها بـ  6,مليون دينار وهو ما يوافق  ,.8,للبريد( 

 , 1025٪ في الحجم بالمقارنة مع سنة ,.5وبـ 

 

 

 2116بحساب القيمة وحسب الفروع في سنة  األوراق النقدية : سحوبات وتنزيالت 3-6رسم بياني عدد 

 

 

حيث عرف على هذا األساس  1028مليون دينار في موفى سنة  20,256.8غ التداول النقدي الجملي وبل

مليون دينار وهو ما  1.1,,,2من خالل ازدياده بـ  1025٪ بالمقارنة مع نهاية سنة 25.1تطورا هاما بـ 

 يدل على الحاجيات المتزايدة لالقتصاد التونسي من األوراق النقدية, 

، مكنت عمليات فرز األوراق النقدية من قبل فروع البنك المركزي من معالجة مبلغ 1028وخالل سنة 

 ن٪ م,20طت ما يزيد عن غرقة نقدية حيث ومليون  85.5,ماليين دينار أي ما يعادل  1,105.6قدره 

مع سنة تنزيالت األوراق النقدية المتعلقة بنفس الفترة وذلك على الرغم من أنها شهدت انخفاضا بالمقارنة 

مليون  12.6,٪ في الحجم, وقد مكنت هذه العمليات من الحصول على 0.5٪ في القيمة وبـ 22.6بـ  1025

 , 1028٪ من مجموع األوراق النقدية التي تم فرزها خالل سنة 50.5ورقة نقدية قابلة للتداول، أي 
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 اة بالية وهو ما يوافق مبلغمليون ورقة نقدي ,.2لـ  يلآلاباإلتالف  1028وقد قام فرع تونس خالل سنة 

 مليون دينار,  28.1جمليا قدره 

 

 بالدينار العملياتلمؤشرات  حوصلة:  1-6جدول عدد 

المسّمى 
1

 التغيرات بـ ٪  2116 2112 

 األوراق النقدية سحوبات

 -1,5 8.658,5 8.793,0 بالقيمة 

 17,0 535,6 457,6 بالحجم 

 القطع النقدية سحوبات

 -0,2 55,4 55,5 بالقيمة 

 -19,2 86,6 107,2 بالحجم 

 األوراق النقدية تنزيل

 -13,4 7.335,3 8.469,2 بالقيمة 

 -2,1 446,3 455,9 بالحجم 

 القطع النقدية تنزيل

 -4,2 36,3 37,9 بالقيمة 

 -5,3 48,0 50,7 بالحجم 

  فرز األوراق النقدية

 -11,8 7.709,8 8.739,7 بالقيمة 

 -0,9 465,9 470,1 بالحجم 

 إتالف األوراق النقدية

 -97,7 16,2 703,2 بالقيمة 

 -98,1 1,4 75,6 بالحجم 

2
 ,القيمة : بماليين الدنانير 

 الحجم : بماليين األوراق بالنسبة لألوراق النقدية وبماليين القطع بالنسبة للقطع النقدية,   

 

العمليات بالعمالت األجنبية  6-2  

في مجال دفوقات األوراق النقدية األجنبية بزيادة المشتريات من العمالت األجنبية التي  1028سنة  اتسمت

مليون دينار في السنة الموالية، أي بنمو  81.2,,1إلى  1025مليون دينار في سنة  1,012.1ارتفعت من 

بات غير المقيمين ٪ والذي يعود بالخصوص إلى تصاعد المشتريات المنجزة لدى أصحاب حسا12.6قدره 

٪ من مجموع 1.,8المشتريات المتأتية من السياحة ومداخيل الشغل تمثل  ن  أ من ٪, وعلى الرغم228.2بـ 

 ٪ خالل نفس الفترة, 1.5المشتريات من العمالت األجنبية، فإنها تراجعت بشكل طفيف، أي بنسبة 

مليون دينار لترتفع  525.1، فقد بلغت 1028أما بالنسبة للمبيعات من العمالت األجنبية المنجزة خالل سنة 

، حيث حفزها النمو المتزامن للمبيعات لفائدة أصحاب حسابات غير 1025٪ قياسا بسنة 8.5بالتالي بـ 

٪ على التوالي, وتجدر اإلشارة إلى ,.22٪ و5.,المقيمين والمبيعات بعنوان السياحة وسفريات األعمال بـ 

هذه ٪ من 8.,1بحصة قدرها  تحسابات غير المقيمين قد استأثرأصحاب  العمليات المنجزة مع أن

  ,1028ريات العمالت األجنبية لسنة ٪ من مشت1.1,المبيعات التي مثلت 
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أن فرع تونس قد أنجز قرابة  الجهاتحسب  من العمالت األجنبيةوالمبيعات المشتريات  يظهر توزيعو

حيث يحتل هذا الفرع المرتبة األولى مع مبلغ  ،شبابيكه٪ من مبيعات العمالت األجنبية على مستوى ,.60

مليون  1.5,,، يليه فرعا سوسة )1028خالل سنة  ماليين دينار من العمالت المشتراة 2,101.1قدره 

 مليون دينار(,  8.,15دينار( ونابل )

 

 بالعمالت األجنبية العملياتتطور مؤشرات :   4-6رسم بياني عدد 

 
 

 

 

 

 2116:  شراءات ومبيعات العمالت األجنبية حسب الفروع في سنة  2-6رسم بياني عدد 

 
 

 

مليون دينار  2,851.5بإرسال ما يعادل  1028وفي إطار عملياته مع الخارج، قام فرع تونس خالل سنة 

 من األوراق النقدية األجنبية إلى المراسلين األجانب للبنك المركزي، ليرتفع بالتالي المبلغ المرسل 
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, بيد أن 1028ي تحقق في سنة ا للفائض من العمالت األجنبية الذ، تبع1025٪ بالمقارنة مع سنة 0.5,بـ 

 وقدره 1021بية المرسلة خالل سنة ٪ قياسا بمجموع األوراق النقدية األجن8.5,هذا المبلغ يظل أقل بـ 

 مليون دينار,  212.1,,

  مبلغ قدره نفس المراسلين، فقد شملت شراءوفيما يتعلق بعمليات التزود بالعمالت األجنبية لدى 

٪ 25.8مليون دوالر( واألورو بـ  50٪ )5.,1توزع بين الدوالر األمريكي بنسبة يمليون دينار،  255.1

٪ 15.2مليون لاير سعودي(, وقد ارتفع هذا المبلغ بـ  15٪ )5.5ن أورو( والريال السعودي بـ ييمال 20)

جنبية المشتراة خالل العام السابق وهو ما يعكس الطلب الهام وخاصة بالمقارنة مع مجموع العمالت األ

 , تراجعاالمخزون المتوفر منه  عرف بالتاليعلى الدوالر األمريكي لي

 

 

 إشارة مغايرة( ا)بماليين الدنانير ما عد            األجنبية تبالعمال العملياتلمعطيات  حوصلة:  2-6جدول عدد 

*2116 التغيرات بـ ٪  2112*  المسّمى 

 المشتريات من العمالت األجنبية  2.021,7 2.462,1 21,8

 غير المقيمين مشتريات  لدى أصحاب حسابات • 419,9 907,2 116,1

 أخرىمشتريات  • 1.601,8 1554,9 -2,9

 المبيعات من العمالت األجنبية  859,5 915,7 6,5

 ألصحاب حسابات غير المقيمين  مبيعات • 642,7 674,2 4,9

 مشتريات أخرى • 216,8 241,5 11,4

 لمراسلين األجانبامن العملة  مشتريات 120,2 155,2 29,1

 لمراسلين األجانبلالعملة  إرسال 1.297,2 1.697,9 30,9

 , 0/21/1028,بتاريخ  سعر الصرف المرجعيعلى أساس   *

 

 

 العمليات الالمركزية  6-3

عملية مقابل  5,065,من قبل فروع البنك المركزي  1028العمليات الالمركزية المنجزة في سنة  بلغت

٪, وكالعادة، كانت عمليات مركزية المعلومات 6.2، حيث سجلت ازديادا بـ 1025عملية في سنة  ,8,,1,

 مديونية ائموققوائم بالشيكات غير المستخلصة و تسليم ٪ منها82حيث شملت ٪، ,.51غالبة وذلك بواقع 

 لدى البنوك,  األشخاص

لسنة  0,والمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد  1028لسنة  8,وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقا للمنشور عدد 

 1021، أصبح مخوال لفروع البنك المركزي بداية من شهر جانفي 1028نوفمبر  ,1المؤرخة في  1028

بعد تجاوز  إرجاعها تم عليها دون أن يعقبها سفر والتي دراسة مطالب تسوية المنح السياحية المتحصل

اآلجال القانونية أو تلك الممنوحة لألشخاص المسافرين بجواز سفر خصوصي دون أن يقع التنصيص 

 عليها صلب جواز السفر العادي, 
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 تطور العمليات الالمركزية:   6-6رسم بياني عدد 

 
 

 

 

 

 )بعدد العمليات(             الالمركزيةلعمليات ل حوصلة:  3-6جدول عدد 

 التغيرات بـ ٪ 2116 2112 عملياتال

 14,3 48 42 الصرف 

 -94,1 3 51 التجارة الخارجية

 9,2 32.386 29.652 مركزية المعلومات

 -27,4 82 113 التنمية الجهوية

 -27,7 684 946 الرقابة المصرفية

 13,4 1.882 1.660 الملفات المرسلة إلى المقر الرئيسي للبنك 

 8,1 35.085 32.464 المجموع

 

 

 معالجة أجور موظفي الدولة  6-4

وفقا لألوامر الصادرة عن القائمين بالدفع  ،تحويل أجور موظفي الدولة على مستوى فرع تونس يتم

 ،,102ومنذ شهر مارس  ,وذلك عبر المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة الوزارات، لمختلف

عبر المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية بالتوازي مع المنظومة التونسية  نجزأصبحت هذه العمليات ت

 لتحويل المبالغ الضخمة في انتظار االنتقال الكامل نحو هذه المنظومة الجديدة, 
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ألف تحويل لألجور عبر المقاصة اإللكترونية، بمبلغ جملي قدره  218,,تم تقديم  ،1028وخالل سنة 

األجور المنجزة عبر  ت٪ قياسا بعدد ومبلغ تحويال18٪ و,.6,بـ مليون دينار، أي بزيادة  ,.,8,,,

 المقاصة اإللكترونية في العام السابق, 

المنظومة الجديدة, وبالفعل وبفضل الجهود المبذولة من ويعكس هذا التطور تنامي ثقة القائمين بالدفع تجاه هذه 

االتصال  اهذا المشروع )البنك المركزي التونسي ووزارة المالية ووزارة تكنولوجي في قبل األطراف المتداخلة

إلعالمية والمصرفية المشتركة للمقاصة(، قامت ثالث وزارات )الصحة ل الوطني واالقتصاد الرقمي والمركز

والشباب والرياضة( باإلضافة لوزارات أخرى منخرطة  والموارد المائية والصيد البحري والفالحةالعمومية 

نحو هذا الخيار الجديد نظرا لما يؤمنه من  1028أصال في المنظومة، بنقل دفوعات أجور موظفيها في سنة 

 سرعة وإمكانية المتابعة, 

استكمال هذا المشروع وذلك من خالل التكفل  بهدف 1021ومن المنتظر أن تتواصل هذه الجهود في سنة 

 بتحويل أجور موظفي الوزارات التي لم يتم إدماجها بعد في المنظومة, 

  
 

 إحصائيات تحويالت أجور موظفي الدولة:  4-6جدول عدد 

 2116 2112 المسمى
 التغيرات

 بـ ٪

 48,3 4.126 2.782 عدد تحويالت األجور عبر المقاصة اإللكترونية )باآلالف(

 76,0 3.464,3 1.968,6 ر(يمبلغ األجور المعالجة عبر المقاصة اإللكترونية )بماليين الدنان

 76,0 2.108 1.198 عدد تحويالت األجور المرفوضة عند المقاصة اإللكترونية 

 49,4 1.403,0 939,3 )بآالف الدنانير(مبلغ تحويالت األجور المرفوضة 

 0,0 0,04 0,04 نسبة المرفوضات بـ ٪

 

 

 

 

 تطور تحويالت أجور موظفي الدولة عبر المنظومة الوطنية للمقاصة اإللكترونية :   7-6رسم بياني عدد 
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 2016 السنوي التقرير 912

 

 التصرف في :  بعالسا الباب

 االحتياطيات الدولية

 

 تطور االحتياطيات 7-1

مقابل  9016ديسمبر  1,مليون دينار بتاريخ  1,711.32بلغت االحتياطيات اإلجمالية من العملة األجنبية 

باحتساب قيمتها ومليون دينار7  ,171,93بـ  انخفاضامليون دينار قبل سنة، لتسجل بالتالي  ,1,79203

في موفى  مريكيأ مليون دوالر 17,8239بالدوالر األمريكي، تراجعت الموجودات من العملة األجنبية بـ 

 7 9012مع مستواها في موفى سنة بالمقارنة  9016سنة 

 

 

 )بالماليين(       تطور بنود احتياطيات الصرف :  1-7جدول عدد 

 

 االحتياطيات الدولية بنود

2015 2016 
 6112\6112التغيرات 

 بحساب القيمة

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

بالدينار 

 التونسي

بالدوالر 

 األمريكي

 -1.385,2 -1.132,4 5.694,5 13.117,9 7.079,7 14.250,3 إجمالي الموجودات من العملة األجنبية

 -140,4 -273,1 33,1 76,1 173,5 349,2 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة

 74,1 192,8 150,2 345,9 76,1 153,1 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

 12,8 70,9 154,7 356,5 141,9 285,6 رصيد الذهب 

 -1.438,7 -1.141,8 6.032,5 13.896,4 7.471,2 15.038,2 االحتياطيات الدوليةمجموع 

 

 

تياطيات باألساس إلى ارتفاع النفقات الصافية المسجلة بعنوان تسديدات عمليات يعزى انخفاض االحو

 التالية :  الرئيسية تجارية ومالية وذلك على الرغم من تحصيل التمويالت الخارجية

 7 صندوق النقد الدولي من قبل القسط األول من برنامج التسهيل الممدد للقرضبعنوان  ،مليون دوالر 90, •

بعنوان إيرادات اإلصدار الرقاعي في السوق الرقاعية األمريكية بضمان من الوكالة مليون دوالر،  200 •

 7األمريكية للتنمية الدولية

 7قبل البنك اإلفريقي للتنميةمليون أورو، بعنوان قرض تم إسناده من  66, •



 بعالسا الباب

 9016 السنوي التقرير 990

 

 9016سنة  موفى في من التوريد يوما 111الموجودات من العملة األجنبية  بلغتوبحساب أيام التوريد، 

 7 9012سنة  نهايةيوما في  198مقابل 

 

 التطورات الشهرية للموجودات من العملة األجنبية  :  1-7رسم بياني عدد 

 

 

 أداء االحتياطيات  7-6

في نهاية سنة  نقطة أساسية 32,.بلغت نسبة المردود الجملي للموجودات من العملة األجنبية مستوى 

 ب المرجعي7 نقطة أساسية للمؤشر المرك   9,32مقابل  9016

االستثمار، المخصصة لتدعيم مردود االحتياطيات من العملة األجنبية، تمثل المصدر  ومثلت محفظة

في موفى  هذه المحفظة7 وسجلت ٪(60) ى تركيبتها ووزنها في االحتياطياتالرئيسي للمردود بالنظر إل

أساسية  ةنقط 18السيولة و محفظةل أساسية طةنق ,9ط أساسية مقابل انق ,11039أداء قدره  9016سنة 

 األموال المتداولة7 لمحفظة 
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 أداء االحتياطيات حسب األقساط:   6-7رسم بياني عدد 

 

 

أداء قدره  9016 سترليني في موفى سنةاالستثمارات المحررة بالدوالر األمريكي وبالجنيه اإلوسجلت 

نقطة  ,9لألورو و أساسية ةنقط ,23,أساسية على التوالي مقابل  ةنقط 1,839وأساسية نقطة  ,2,3

 7الياباني أساسية لليان

منحنى المردود األوروبي، تم الحفاظ وعلى الرغم من نسب الفائدة السالبة المعروضة في جزء هام من 

على مردود االحتياطيات المحررة باألورو في مجال موجب وذلك بفضل استراتيجية التصرف المعتمدة 

والتي قلصت حصة األورو من قسط األموال المتداولة إلى حدها األدنى ومددت قدر  ,901منذ سنة 

  إنشاء محفظة االستثمار على المدى الطويلة إلى في محفظة السيولة إضاف اإلمكان في التوظيفات

« Portefeuille Ladder » 7  

 تحليل المخاطر 7-3

 مخاطر السوق  7-3-1

شهر أ 1036معدل فترة استرداد قدره  9016سجلت الموجودات بالعملة األجنبية في موفى شهر ديسمبر 

 محفظةتدعيم باألساس إلى  فترة االسترداد معدل انخفاض7 ويعزى 9012شهرا في نهاية سنة  1,32مقابل 

 7السيولة خالل الربع الثاني من السنة
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 فترة االسترداد الجملية لالحتياطيات معدل تطور:   3-7رسم بياني عدد 

 

 

وقيم السعر لنقطة أساسية  (KRD)المفاتيح لمعدل فترة االسترداد تحليل النسب  فإنوفي جانب آخر، 

، ٪1بنسبة  حساسية المحفظة تبعا لتغير جزء معين من منحنى النسب المخصصة لقياس (PV01)واحدة 

 ,-9سنوات بالنسبة للدوالر والجنيه االسترليني ولجزء  9-1زيادة تعرض المحفظة الرقاعية لجزء يظهر 

رو سنوات بالنسبة لألورو وهو ما يعكس خيار التصرف القاضي بالتمديد في آجال التوظيف بالنسبة لألو

 بهدف تجنب نسب الفائدة السالبة7  

 

 

 النسبة الرئيسية لفترة االسترداد:   4-7رسم بياني عدد 
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 مخاطر القرض  7-3-6

وتواصل سياسة شراء السندات من قبل  في مستويات سلبية أدى استمرار نسب الفائدة الموظفة على األورو

الرقاعية المحررة باألورو على حساب اإليداعات البنك المركزي األوروبي، إلى تعزيز حصة السندات 

المتحصلة على  اإلصدارات السياديةهذا القرار بفضل اتساع مجال االستثمار ليشمل  أتيحالبنكية، حيث 

 على المدى القصير بالنسبة لالستثمارات التي تقل مدتها عن سنة واحدةA-2 »   7 »ترقيم 

 

 

 االحتياطي بالعملة حسب أدوات االستثمارتطور هيكلة :   5-7رسم بياني عدد 
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  التحليل المالي لتصرف:  الثامن الباب

 البنك المركزي التونسي

 

 التوازن المالي 8-1

 االستعماالت الذي يظهر التوازن المالي للبنك المركزي التونسي، كما يلي بتاريخ و يرد جدول الموارد

 :  2016ديسمبر  12

 

 

 )بماليين الدنانير(            : التوازن المالي 1-8جدول عدد 
 التغيرات *2015 2016 

 470,2 14.132,4 14.602,6 الصافية الموارد

 1.342,2 8.856,4 10.198,6 الصافيةالموارد النقدية 

 -892,0 4.994,6 4.102,6 الوضع الصافي مع الحرفاء

 20,0 281,4 301,4 موارد أخرى

 470,2 14.132,4 14.602,6 الصافية االستعماالت

 -1.339,3 9.999,1 8.659,8 ذهب وعمالت أجنبية

 1.809,5 4.133,3 5.942,8 صافيالإعادة التمويل المصرفي 

على مستوى هذا الباب  2022والمفصلة في إيضاحات القوائم المالية، فقد تمت إعادة معالجة أرقام سنة  2026رات المحاسبية المعتمدة في سنة ي* تبعا للتغي

 المقارنة.  لغاية

 

 

ويتبين من خالل الجدول أعاله، والذي تم فيه تجميع بنود الموازنة المنشورة قصد تحليلها بطريقة أفضل، 

من  بين سنة وأخرى ترتفعحيث ا، 2026سنة  في ا طفيفاتحسنعرفت مالية للبنك قد أن الوضعية ال

 ٪. 141مليون دينار أو  1,042 اقدره بزيادةمليون دينار، أي  21.60246مليون دينار إلى  21.21241

٪( مع تراجع الوضع الصافي مع 22باين التطور الهام للتداول النقدي )+توعلى مستوى الموارد الصافية، 

 ٪. 141٪( وهو ما حّد من نسبة ازديادها بين سنة وأخرى في مستوى 21-الحرفاء )

 الصافي  المصرفيفإن الزيادة الهامة لحجم إعادة التمويل أما بالنسبة لالستعماالت الصافية، 

عكس حاجيات القطاع المصرفي المتزايدة من السيولة، قد تي توال .٪1141ماليين دينار أو  2.10842بـ 

عوضت إلى حد كبير االنخفاض المسجل على مستوى بند "ذهب وعمالت أجنبية" والناجم عن تقلص 

 الموجودات من العملة األجنبية. 



الثامنالباب

226 2016السنويالتقریر

وفیما یلي تفاصیل الموارد واالستعماالت حسب نوعیة العملیات : 

)بمالیین الدنانیر(: الموارد النقدیة2-8جدول عدد 
التغیرات20162015

9.870,78.547,51.323,2األوراق النقدیة في التداول
327,9308,919,0القطع النقدیة في التداول

10.198,68.856,41.342,2الموارد النقدیة الصافیة 

مقابل ملیون دینار10.198,6ملیون دینار لتبلغ 1.342,2ا قدرهیارتفاعا قیاسالموارد النقدیةوسجلت

ق ازدیاد التداول نسسارعوتجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى ت. 2015ملیون دینار في سنة 8.856,4

وموفى سنة 2014٪ فقط خالل الفترة الممتدة بین موفى سنة 4حیث أنھ ارتفع من ،بین سنة وأخرىالنقدي

. 2016ونھایة سنة 2015٪ بالنسبة للفترة الممتدة بین نھایة سنة 15إلى 2015

)بمالیین الدنانیر(: تطور الموارد النقدیة 1- 8رسم بیاني عدد 

(بمالیین الدنانیر): عملیات مع الحرفاء3-8جدول عدد 
التغیرات20162015

1.640,9846,7794,2األصول
1.640,9846,7794,2تسبقة للدولة مقابل المساھمة في صندوقي النقد 

-5.743,55.841,397,8الخصوم
-1.683,72.637,1953,4حسابات الحكومة ومبالغ أخرى لفائدة الخزینة 

1.424,7893,3531,4حسابات جاریة بالدینار باسم المنظمات األجنبیة 
2.010,51.947,163,4التزامات بالعملة األجنبیة تجاه الوسطاء المقبولین (بنوك مقیمة) 

624,6363,8260.8حسابات أخرى دائنة 
-4.102,64.994,6892,0الوضعیة الصافیة مع الحرفاء
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يعود باألساس إلى التقلص الملحوظ مليون دينار،  182بـ  انخفاضاوسجلت الوضعية الصافية مع الحرفاء 

للرصيد  2026مليون دينار والناتج بالخصوص عن االستعمال خالل سنة  82141لحسابات الحكومة بـ 

المتأتية من ٪ من رأس مال شركة "اتصاالت تونس"، فضال عن األموال 12المتبقي من مداخيل تخصيص 

من قروض خارجية منحها البنك اإلفريقي للتنمية والبنك الدولي  2022سحوبات منجزة في شهر ديسمبر 

 لإلنشاء والتعمير. 

وفي جانب آخر، فإن الزيادة المسجلة سواء على مستوى بند األصول "تسبقة للدولة مقابل المساهمة في 

الدينار باسم المنظمات األجنبية"، تعكس باألساس تأثير صندوقي النقد" أو بند الخصوم "حسابات جارية ب

الترفيع في حصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي وذلك في إطار المراجعة الرابعة عشرة 

  للحصص المقررة من قبل الصندوق المذكور. 

 

 

  )بماليين الدنانير(                     : إعادة التمويل المصرفي 4-8جدول 
 التغيرات 2015 2016 

 1.972,9 4.321,2 6.294,1 األصول

 1.281,0 4.209,0 5.490,0 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

 691,9 112,2 804,1 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة

 163,4 187,9 351,3 الخصوم

 65,0 25,0 90,0 تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية التزامات

 98,4 162,9 261,3 حسابات جارية للبنوك الملزمة باالحتياطي اإلجباري

 -1.809,5 -4.133,3 -5.942,8 الصافيإعادة التمويل المصرفي 

 

 

التدخل في السوق  2026وعلى صعيد إعادة تمويل القطاع المصرفي، واصل معهد اإلصدار في سنة 

 المصرفي من السيولة وذلك باألساس عبر طلبات العروض لمدة  النقدية بغرض تلبية حاجيات الجهاز

 إلى  2022مليون دينار في سنة  1.280التدخل بهذا العنوان من  المعدل السنوي لحجمأيام. وارتفع  ,

 ٪. 2241مليون دينار أو  ,2.02، أي بزيادة قدرها 2026دينار في سنة  مليون ,2.62

مليون دينار في سنة  ,6.2204ما بالنسبة للحجم الجملي إلعادة التمويل، فقد ارتفع بشكل ملحوظ حيث بلغ أ

وهو ما يعكس حاجيات  2022مليون دينار في سنة  2.22141ساب المعدالت السنوية مقابل حب 2026

 البنوك المتزايدة من السيولة.
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 (بماليين الدنانير) : الحجم الجملي إلعادة التمويل 2-8رسم بياني عدد 

 

 

 

مليون دينار في موفى شهر  2242,.6وبحساب المعطيات اليومية، بلغ الحجم الجملي إلعادة التمويل 

 ، أي بزيادة قدرها 2022مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  1.80242مقابل  2026ديسمبر 

 ٪. 1648ماليين دينار أو  2.10148

عملية لمقايضة الصرف خالل سنة  21أنجز  قدإلى أن البنك المركزي في هذا الصدد  وتجدر اإلشارة

.  2022مليون دينار في سنة  2.121مليون دينار مقابل  6.2,2ضخ عن طريقها مبلغا قدره  ثحي 2026

ماليين  241مليون دينار مقابل  22وأسفرت هذه العمليات عن إيرادات بعنوان الفوارق اإليجابية تساوي 

 . 2022في سنة دينار 

المفتوحة، فإن البند المتعلق بها على وفيما يتعلق بعمليات الشراء البات لرقاع الخزينة في إطار السوق 

مليون  22242مليون دينار حيث ارتفع من  68248مستوى أصول الموازنة قد سجل زيادة ملحوظة قدرها 

شراء رقاع الخزينة  وذلك نتيجة عمليات 2026نار في سنة ماليين دي 10142إلى  2022دينار في سنة 

 . 2026التي تم إنجازها ما بين شهري جوان وديسمبر 
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 (بماليين الدنانير)                     : ذهب وعمالت أجنبية 5-8جدول عدد 

 التغيرات 2015 2016 

 -1.128,0 15.144,7 14.016,7 األصول

 70,9 285,6 356,5 رصيد الذهب 

 0,0 2,4 2,4 المساهمة في المؤسسات الدولية

 192,8 153,1 345,9 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 

 13,5 68,5 82,0 المساهمة بالعملة األجنبية في صندوق النقد العربي

 -273,1 349,2 76,1 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة

 -1.132,4 14.250,3 13.117,9 موجودات بالعملة األجنبية 

 0,3 35,6 35,9 سندات المساهمة بالعملة األجنبية

 211,3 5.145,6 5.356,9 الخصوم 

 84,1 760,9 845,0 مخصصات حقوق السحب الخاصة

 34,9 148,3 183,2 حسابات أجنبية بالعملة األجنبية 

 -504,4 2.339,8 1.835,4 التزامات أخرى بالعملة األجنبية

 11,3 - 11,3 بنوك غير مقيمة /التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية

 -3,0 4,1 1,1 بنوك غير مقيمة /المقبولينعمالت أجنبية لدى الوسطاء 

 588,4 1.892,5 2.480,9 وإعادة التقييمفوارق التحويل 

 1.339,3 -9.999,1 -8.659,8 ذهب وعمالت أجنبية 

 

 

مليون دينار بين نهاية سنة وأخرى وذلك  2.11841بـ  الوضع الصافي للذهب والعمالت األجنبية وانخفض

 ٪ حيث بلغت 48,أو  دينار مليون 2.21241الموجودات من العملة األجنبية بـ باألساس جراء تراجع 

 .2022في سنة دينار مليون  21.22041مقابل  دينار مليون 21.22,48

والمتأتية بالخصوص من السحوبات من  2026وبالفعل، فإن تدفقات العملة األجنبية المسجلة خالل سنة 

تفاقم عجز الميزان التجاري  لتغطية خروج العملة األجنبية وذلك نتيجة كافية القروض الخارجية لم تكن

 والتسديدات بعنوان الدين الخارجي. 

وفيما يتعلق بتسديدات الدين الخارجي، فتجدر اإلشارة بالخصوص إلى تسديد القرض المبرم مع بنك 

ع انخفاض قاما يبرر في الوليون دينار وهو م 62841مليون أورو أي ما يعادل  100ناتكسيس بمبلغ قدره 

 بند "التزامات أخرى بالعملة األجنبية". 

عن  2026وفي جانب آخر، أسفرت عملية إعادة تقييم الحسابات المحررة بالعملة األجنبية بعنوان سنة 

ند إقفال حسابات السنة المالية، بلغت فوائض القيمة عماليين دينار. و 20241صاف قدره  كامن فائض قيمة

 مليون دينار.  2.0,141ة والمتراكمة الكامن

 أما بالنسبة إلعادة تقييم الموجودات من سبائك الذهب، فقد أسفرت عن فائض قيمة صاف كامن قدره 

. وعلى هذا األساس، بلغت فوائض القيمة الصافية المتراكمة بهذا 2026مليون دينار بعنوان سنة  046,

 . 2022مليون دينار في سنة  48,,2ات السنة المالية مقابل مليون دينار عند إقفال حساب 11142العنوان 
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ومن جانبها، أسفرت إعادة تقييم حسابات صندوق النقد الدولي والتسبقة للدولة مقابل المساهمة بالعملة 

 مليون دينار. 2241عن فائض قيمة صاف كامن قدره  العربياألجنبية في رأس مال صندوق النقد 

نهاية سنة  نبيمليون دينار، حيث انتقل  21141وإجماال، ارتفع بند "فوارق التحويل وإعادة التقييم" بـ 

 مليون دينار.  2.11048مليون دينار إلى  2.18242وأخرى من 

 تحليل النتائج  8-2

يون مل ,2224٪ حيث بلغت 246ماليين دينار أو  142انخفاضا بـ  ت نتيجة البنك المركزي التونسيعرف

 . 2022مليون دينار في سنة  22242مقابل  2026دينار في سنة 

 وفيما يلي توزيع النتيجة حسب نوعية العمليات : 

 

 )بآالف الدنانير(                     : توزيع النتيجة حسب نوعية العمليات 6-8جدول عدد 

 التغيرات 2015 2016 

 -4.904,0 30.452,2 25.548,2 التصرف في االحتياطيات 

 -5.583,9 162.200,4 156.616,5 إيرادات          

 -679,9 131.748,2 131.068,3 أعباء     

 46.264,9 245.212,5 291.477,4 عمليات السياسة النقدية

 47.508,7 248.056,9 295.565,6 إيرادات          

 1.243,8 2.844,4 4.088,2 أعباء     

 10.557,3 -15.503,4 -4.946,1 الدوليةالعمليات مع المؤسسات 

 -1.313,4 1.695,1 381,7 إيرادات          

 -11.870,7 17.198,5 5.327,8 أعباء     

 5.029,0 -5.378,7 -349,7 عمليات أخرى

 2.900,3 9.523,6 12.423,9 إيرادات          

 -2.128,7 14.902,3 12.773,6 أعباء     

 -6.265,3 17.144,7 10.879,4 عموالت الصرف

 -59.574,3 58.829,4 -744,9 فوارق الصرف على العمليات الجارية

 1.981,1 -68.854,7 -66.873,6 أعباء الموظفين

 -1.792,6 -14.781,0 -16.573,6 األعباء العامة لالستغالل

 5.171,9 -21.898,4 -16.726,5 األعباء الصافية لصنع األوراق والقطع النقدية

 -3.532,0 225.222,6 221.690,6 نتيجة السنة المحاسبية  

 

 

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه على الرغم من االرتفاع الملحوظ للنتيجة الصافية لعمليات السياسة 

للعمليات مع المؤسسات الدولية يجابي لتقلص األعباء الصافية إلمليون دينار( واألثر ا 1641النقدية )+
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مليون دينار( قد  2846-ماليين دينار(، فإن التراجع الحاد لنتيجة الصرف على العمليات الجارية ) 2046)+

 انخفاض طفيف. نحو  2026دفع نتيجة سنة 

 مقابل  2026مليون دينار في سنة  6648وفيما يتعلق بأعباء االستغالل، فقد بلغت أعباء الموظفين 

مليون دينار والذي يعود بالخصوص إلى تراجع  2، أي بانخفاض قدره 2022مليون دينار في سنة  6148

المبلغ المخصص بعنوان منح الخروج إلى التقاعد تبعا الزدياد عدد األعوان الذين تمت إحالتهم على 

مليون  241وأخرى أي بـ التقاعد. أما بالنسبة لألعباء العامة لالستغالل، فقد ازدادت بشكل طفيف بين سنة 

 . 2026مليون دينار في سنة  2646إلى  2022مليون دينار في سنة  2141دينار، حيث انتقلت من 

 

 

  )بماليين الدنانير(: توزيع النتيجة حسب نوعية العمليات  3-8رسم بياني عدد 
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 )بآالف الدنانير(                                      : النتيجة المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات                                   7-8جدول عدد 

 التغيرات 2015 2016 

 -5.583,9 162.200,4 156.616,5 اإليرادات 

 2.642,2 7.219,6 9.861,8 فوائد على اإليداعات ألجل 

 -11.577,4 145.891,8 134.314,4 على السندات  فوائد 

 1.033,4 3.950,7 4.984,1 خارجي فوائد على األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض تصرف 

 100,1 2.408,6 2.508,7 على السندات بالعملة األجنبيةاالنخفاض تمديد  

 155,9 2.083,9 2.239,8 خارجي األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض تصرف فائض قيمة على 

 1.074,0 362,5 1.436,5 خارجيتصرف  على األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض استرداد مدخرات

 64,6 257,3 321.9     إيرادات متأتية من التوظيفات بالذهب

 459,4 - 459,4 مدخرات على السندات بالعملة األجنبية استرداد

 463,9 26,0 489,9 يرادات أخرىإ

 -679,9 131.748,2 131.068,3 األعباء 

 995,9 760,2 1.756,1 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية 

 -10.752,0 87.256,1 76.504,1 تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية  

 2.685,7 1.944,0 4.629,7 خارجي ناقص القيمة المتأتي من األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها بعنوان تفويض تصرف 

 -56,0 903,7 847,7 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية  

 -2.878,1 3.118,0 239,9 فوائد على قروض بالعملة األجنبية 

 -3.091,1 3.091,1 - على قروض بالعملة األجنبية  عموالت

 7.327,3 30.393,3 37.720,6 فوائد على حسابات إيداع بالعملة األجنبية   

 92,1 798,8 890,9 أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في االحتياطيات

 347,3 1.436,5 1.783,8 المدخرات بعنوان االنخفاض في األموال بالعملة األجنبية التي عهد بها للتصرف الخارجي  مخصصات

 28,9 1.029,2 1.058,1  مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة سندات التوظيف

 1.888,0 811,5 2.699,5 فوائد على عمالت موظفة ألجل

 1.861,2 58,0 1.919,2 الطلبفوائد مدينة على العمالت تحت 

 424,4 46,7 471,1 ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف

 352,5 - 352,5 أعباء على السندات بالعملة األجنبية بنسب مردود سالبة

 94,0 101,1 195,1 أعباء أخرى

 -4.904,0 30.452,2 25.548,2 النتيجة الصافية للعمليات المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات  

 

من تراجعت حيث  ،ين دينارمال 246لعمليات المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات بـ إيرادات ا وانخفضت

وذلك نتيجة التأثير الملحوظ  ،2026مليون دينار في سنة  22646إلى  2022مليون دينار في سنة  26242

 . مليون دينار( 2246-)النخفاض الفوائد المحصلة على السندات بالعملة األجنبية 

مليون دينار  ,04المرتبطة بالتصرف في االحتياطيات بشكل طفيف أي بـ ألعباء تراجعت ا ،ومن جانبها

 . 2022مليون دينار في سنة  ,2124مقابل  2026مليون دينار في سنة  212حيث بلغت 
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 )بآالف الدنانير(                                                                           : النتيجة المرتبطة بعمليات السياسة النقدية 8-8جدول عدد 

 التغيرات 2115 2116 

 47.508,7 248.056,9 295.565,6 اإليرادات 

 26.161,4 217.751,6 243.913,0 عبر طلبات العروض فوائد على التدخالت في السوق النقدية في شكل شراءات 

 2.396,9 15.955,8 18.352,7  للسنداتإيرادات متأتية من عمليات الشراء البات  

 -3.251,5 7.957,0 4.705,5 ساعة 21فوائد على تسهيالت القرض لمدة  

 3.093,6 512,2 3.605,8 فوائد من المبالغ الجزائية المستخلصة في إطار السوق النقدية 

 19.138,0 5.831,1 24.969,1 الصرفالفارق اإليجابي على عمليات مقايضة 

 -29,7 49,2 19,5 استرداد المدخرات من عمليات الشراء البات للسندات

 1.243,8 2.844,4 4.088,2 األعباء

 -44,9 2.303,9 2.259,0 ساعة 21فوائد على تسهيالت اإليداع لمدة 

 1.311,3 473,0 1.784,3 أعباء بعنوان العمليات على السندات 

 -20,5 48,0 27,5 عموالت بعنوان عمليات شراء وبيع رقاع الخزينة 

 -2,1 19,5 17,4 مخصصات المدخرات بعنوان انخفاض قيمة السندات

 46.264,9 245.212,5 291.477,4 النتيجة الصافية لعمليات التدخل في السوق النقدية 

 

 

٪ في سنة 18مجموع إيرادات البنك مقابل ٪ من 62مازالت إيرادات عمليات إعادة التمويل التي بلغت و

صل معهد اإلصدار التدخل ا، تمثل المصدر الرئيسي للمداخيل بالنسبة للبنك المركزي. وبالفعل، و2022

القطاع المصرفي، سواء عن طريق طلبات العروض أو في شكل عمليات الشراء البات إلعادة تمويل 

 لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة أو بواسطة عمليات مقايضة الصرف. 

وفي هذا السياق، فإن الفوائد المحصلة بعنوان تدخل البنك المركزي في السوق النقدية في شكل شراءات في 

مليون دينار وهو ما يعكس ازدياد حجم  2642د ارتفعت بشكل ملحوظ أي بـ إطار طلبات العروض ق

 السيولة التي تم ضخها بواسطة هذه العمليات. 

وفي جانب آخر، بلغت اإليرادات المحصلة بعنوان الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف المنجزة 

حيث سجلت على هذا األساس  ،2026مليون دينار في موفى شهر ديسمبر  22من قبل البنك المركزي 

 مليون دينار بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.  2842ارتفاعا ملحوظا قدره 
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 الدنانير()بآالف                                              : النتيجة المرتبطة بالعمليات مع المؤسسات الدولية                           9-8جدول عدد 

 التغيرات 2015 2016 

 -1.313,4 1.695,1 381,7 اإليرادات 

 198,4 54,8 253,2 التأجير الموظف على مركز االحتياطي  

 -121,4 224,3 102,9 فوائد على الموجودات من حقوق السحب الخاصة 

 -1.383,4 1.383,4 - لتعهد على اتفاق قرض ائتمانياعموالت استرجاعات بعنوان  

 -7,0 32,6 25,6 حقوق السحب الخاصةب التوظيفاتفوائد على  

 -11.870,7 17.198,5 5.327,8 األعباء 

عموالت راجعة لصندوق النقد الدولي بعنوان مخصصات حقوق السحب  

 316,6 375,3 691,9 الخاصة  

 -828,2 828,2 - عموالت بعنوان التعهد على اتفاق قرض ائتماني  

 -250,1 2.843,6 2.593,5 صندوق النقد الدولي استعمال مواردعموالت بعنوان  

 -122,5 122,5 - صندوق النقد العربي  التعهد على قروضعموالت بعنوان  

 -874,9 2.879,4 2.004,5 صندوق النقد العربي  استعمال مواردعموالت بعنوان 

 -10.131,6 10.131,6 - صندوق النقد الدولي حساباتناقص القيمة المتأتي من إعادة تقييم  

 20,0 17,9 37,9 عموالت متفرقة

 10.557,3 -15.503,4 -4.946,1 النتيجة الصافية للعمليات مع المؤسسات الدولية  

 

 

ماليين دينار في  148وفيما يخص العمليات مع المؤسسات الدولية، فقد أسفرت عن أعباء صافية قدرها 

ماليين دينار والذي يعود  2046، أي بانخفاض بـ 2022مليون دينار في سنة  2242مقابل  2026سنة 

 يافائض قيمة صاف 2026باألساس إلى أن عملية إعادة تقييم حسابات صندوق النقد الدولي قد درت في سنة 

حين ماليين دينار والذي تم إدراجه في خصوم الموازنة في حساب "فوارق إعادة التقييم"، في  142قدره 

ماليين دينار وتم إدراجها في نتيجة  2042خسائر قدرها  2022أفرزت هذه العملية إلعادة التقييم في سنة 

 البنك. 

 

 )بآالف الدنانير(                                           : النتيجة المرتبطة بعمليات أخرى                                           11-8جدول عدد 

 التغيرات 2015 2016 

 2.900,3 9.523,6 12.423,9 اإليرادات 

 1.029,6 2.013,9 3.043,5 عموالت على أوراق نقدية أجنبية لغير مقيمين   

 -1.067,5 3.268,6 2.201,1 مداخيل سندات المساهمة  

 -785,7 2.392,0 1.606,3 باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية  

 151,8 437,2 589,0 فوائد مستخلصة على حسابات البنوك والمؤسسات المالية    

 2.354,5 - 2.354,5 بعنوان المخاطر واألعباء مدخراتاسترداد   

 1.217,6 1.411,9 2.629,5 إيرادات أخرى من عمليات متفرقة    

 -2.128,7 14.902,3 12.773,6 األعباء 

 -843,1 8.190,0 7.346,9 مخصصات استهالكات األصول الثابتة  

 -2.173,8 2.550,7 376,9   مخصصات المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء  

 803,2 3.900,0 4.703,2 قيمة سندات المساهمة ونتيجة تصحيحمخصصات المدخرات   

 85,0 261,6 346,6 أعباء أخرى على عمليات متفرقة   

 5.029,0 -5.378,7 -349,7 النتيجة الصافية للعمليات األخرى 
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. ويعود هذا التطور ن دينار بين سنة وأخرىييمال 2بـ  ارتفاعاوسجلت النتيجة الصافية للعمليات األخرى 

مليون دينار والتي تم تكوينها في السابق  241المدخرات بعنوان المخاطر واألعباء بـ  استردادباألساس إلى 

لة على األوراق النقدية األجنبية لغير الملفات محل نزاع وكذلك إلى زيادة العموالت المحصّ  بعنوان

 مليون دينار.  2المقيمين بـ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث

 القوائم المالية للبنك المركزي التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 2016 السنوي التقرير 932

 

 

 9132ديسمبر  33الموازنة المختومة في 
 

 

 )بالدينار التونسي(

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

 رصـيـد الذهـــب 1 356.502.031 285.211.773

الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة المـسـاهـمة فـي 2 2.371.793 2.371.793  

 مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الّدولـي 3  345.931.258 153.124.384

حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 76.136.315    349.243.634  

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـيّــة 5 13.117.866.435   14.250.308.411

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 5.490.000.000 4.209.000.000

 سندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة 7 804.079.910 112.221.024

 تسبقة للّدولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي النّـقــد 8 1.640.906.909 846.750.046*

 محـفـظـة المـسـاهـمـات 2 36.059.423 35.657.022

 األصـول الثـابـتـة 31 40.893.534 34.719.337

 مديـنـون مخـتـلـفـون 33 35.443.225 34.616.507

 حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 39 71.386.032 83.750.112*

20.137.363.043 22.017.576.865 

 

 مـجـمـوع األصــول

 

 .لغاية المقارنة ال غير البنودهذه وقعت إعادة معالجة   (*)

 

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة

  



 

 

 2016 السنوي التقرير 941

 

 

 9132ديسمبر  33الموازنة المختومة في 

 
 

 )بالدينار التونسي(

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

 الخـصــوم   

 األوراق والقطع النقدية في التداول 33 10.198.639.814 8.856.352.569

 المؤسسات المالية الحسابات الجارية للبنوك و  331.987.555 194.032.958

 حساب المركزي للحكومةال 34 645.701.492 1.941.124.257

 الحسابات الخاصة للحكومة 35 1.036.572.062 694.600.134

      25.000.000 90.000.000 
 مؤسسات القرض مرتبطة تجاهالتزامات  32

 بعمليات السياسة النقدية

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 37 845.046.555 760.935.324

 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 31 1.424.673.087 893.313.854

 بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين التزامات 32 2.022.911.595 1.951.232.221

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 91 183.213.147 148.338.193

 التزامات أخرى بالعملة األجنبية 93  1.835.387.944 2.339.824.637

 قيم قيد االستخالص 99 95.589.627 77.413.140

 التحويل و إعادة التقييمفوارق  93 2.480.897.006 1.892.524.468*

 دائنون مختلفون 94 88.348.142 91.304.434

 للتسوية حسابات انتظار و 25 372.934.491 183.890.091*

 مجموع الخـصـوم  517 902 21.651 20.049.886.280

 
 

 ألموال الذاتيةا 26

 رأس المـال  6.000.000 6.000.000

 االحتياطيات   137.888.876 116.159.036

 أموال ذاتـيـة أخرى  94.920 17.726

 لةالنتائج المؤجّ   - 77.366

122.254.128 143.983.796 
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة 

 السنة المحاسبية

 نتيجة السنة المحاسبية  221.690.552 295.999.235

 قبل التخصيصمجموع األمـوال الذاتـيـة   365.674.348 374.744.441

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  22.017.576.865 20.397.363.043

 

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

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 9132ديسمبر  33جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 
 بالدينار التونسي()

  اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13

  27  

17.201.194.914 20.063.447.999 
 

 التعهدات والضمانات الُمسلّمة

16.598.547.308 19.558.483.174 
 

 في إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسلّمة

12.613.679.670 15.384.349.535  
 

 قروض رقاعية

3.331.761.536 4.174.133.639 
 

 قروض خارجية أخرى

653.106.102  - 
 

 سندات ُمسلّمة كضمان

602.647.606 504.964.825 
 

 تعهدات مسلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

602.647.606 504.964.825 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف

4.745 731 962 5.799.480.732 
 

 والضمانات الُمستلمةالتعهدات 

607.409.482 508.056.852 
 

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

606.000.000 507.000.000 
 

 مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف

1.409.482 1.056.852 
 

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف

4.311.113.427 5.290.580.723 
 

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل

1.447.911.094 1.323.253.793 
 

 ديون جارية

2.681.150.000 3.926.929.000 
 

 رقاع خزينة قابلة للتنظير

2.984.456 843.157 
 

 تعهدات أخرى ُمستلمة

 2.419.440 109.500 
 

 الضمانات الوقتية الُمستلمة

565.016 733.657 
 

 النهائية الُمستلمة الضمانات

 تعهدات أخرى  34.115.901 40.523.510

 أوراق نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  34.115.901 40.523.510

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 2015ديسمبر  33قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات 2016/12/13 2015/12/13

 اإليرادات    

 إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية 28 295.565.640  248.056.934

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 29 149.160.258    157.062.113

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 30 22.360.560 13.332.233

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 31 381.675 1.695.034*

437.233 589.030 

 

 فوائد على حسابات البنوك والمؤسسات المالية

 إيرادات مختلفة 32 5.455.484 7.059.251

 القطع النقدية و صنع األوراقاسترداد مّدخرات ألعباء   -  7.742.629

 مّدخرات المخاطر و األعباء استرداد  2.354.505 -

505.192.807 475.867.152 

 

 مجموع اإليرادات

2.844.393 4.088.218 
33 

 األعباء

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 34 44.335.290 35.151.966

 بالعملة األجنبية أعباء أخرى على العمليات 35 87.517.677 96.604.924

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 36 5.327.834 *17.198.460

252.980 306.905 

 

 أعباء مختلفة

 أعباء الموظفين 37 66.873.558 68.854.715

 األعباء العامة لالستغالل 38 16.573.542 14.780.966

29.641.056 16.726.518 

 

 صنع األوراق والقطع النقدية أعباء

8.190.032 7.346.903 

 

 مخّصصات استهالكات األصول الثابتة

3.900.000 4.703.247 

 

 لمّدخرات النخفاض قيمة سندات المساهمةمخّصصات ا

 األعباءمخّصصات المّدخرات للمخاطر و  376.908 2.550.680

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  33المختومة في 
 

I- اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي 

 المتؤر  فتي  9132لستنة  35 يتتّم إعتداد القتوائم الماليتة للبنتك المركتزي التونستي وفقتا ألحكتام القتانون عتدد

وللنظتام المحاستبي ، متن جهتة، بضبط النظام األساستي للبنتك المركتزي التونستيالمتعلق و 9132أفريل  95

 نك المركزي، من جهة أخرى. ، مع مراعاة خصوصيات نشاط البالتونسي

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

 الموازنة، -

 جدول التعهدات خارج الموازنة، -

 قائمة النتائج، -

 اإليضاحات حول القوائم المالية.و -

لهتذا  ال ينشر البنك المركزي التونسي ضمن قوائمه الماليّة جدوال للتتدفقات النقديتة نظترا  ليهميتة المحتدودة

 نشاط البنك المركزي. ىالجدول بالنسبة إل

 

II-  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 

 رصيد الذهب(  3

 33منتتذ تتتاري   التتذهب للبنتتك المركتتزي التونستتي متتن الستتبائك و متتن القطتتع التذكاريتتة. وموجتتودات  تتكتتّون

، أصتتبحا الموجتتتودات متتن الستتتبائك تُقتتيُّم بستتعر الستتتوق باستتتعمال ستتتعر اإلقفتتال للجلستتتة 9133ديستتمبر 

دينار للغرام الواحتد متن التذهب  172421475الصباحية لبورصة لندن عوضا عن السعر الرسمي الُمحّدد بـ 

بمقتضتتى األمتتر عتتدد  التتدينار عنتتد تخفتتيم قيمتتة  3212أوت  32وهتتو الستتعر الُمطبّتتق منتتذ تتتاري   الختتال 

 . 3212أوت  31المؤر  في  3212لسنة  715

وتتّم إعادة تقييم سبائك الذهب بسـعر السوق في آخر يوم عمل من كتّل هتهر       و يُستّجُل الفتارق اإليجتابي 

ال الكامن المترتّب عتن إعتادة التقيتيم، فتي جانتب الخصتوم بالموازنتة، فتي حستاب افتوارق إعتادة التقيتيما، و

يُمكن بأّي حال احتسابه ضمن نتائج البنك. ويُسّجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب الستال  

 ذكره.

 عند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب ضمن األعباء.

موجودات الذهب من القطع التذكارية فقد تواصل تقييمها بالسعر الرسمي للتذهب المتذكور أعتاله. وستتتّم  أّما

 الحقا ُمراجعة طريقة التقييم لهذه القطع مع ُمراعاة صبغتها الخصوصية.

 

 األصول والخصوم بالعملة األجنبية(  2

تحّوُل األصول والخصوم المحّررة بالعملتة األجنبيتة إلتى التدينار التونستي فتي تتاري  اإلقفتال بتطبيتق أستعار 

كيفمتتا يتتتّم  ) 9/  ]ستتعر الشتتراء ر ستتعر البيتتع[ (مثتتل أستتعار الصتترف الوستتطية تُ التتتي مرجعيتتة، الصتترف ال

 نفس يوم اإلقفال.ضبطها من قبل البنك المركزي في 
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وال  ا فتوارق التحويتل ا.    ربا  الكامنة المترتبة عن عملية إعتادة التقيتيم فتي حستاب وتسجُل الخسائر واأل

 تُسجل ضمن حسابات النتيجة إاّل الخسائر الكامنة الصافية.

 احتساب اإليرادات واألعباء(  1

بالتتالي،  حتين اتّفاقي االدوريةا و اُمقابلة األعبتاء واإليتراداتا. و تسجُل اإليرادات و األعباء باعتماد  3.3

تُقيُّد اإليرادات أثناء السنة الُمحاسبية، فإنّه تُحّدُد جميع األعباء التي ساهما فتي تحقيتق هتذه اإليترادات، ويتتم  

 ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

ر ملتتة األجنبيتة بتطبيتتق أستتعاألعبتتاء المترتبتة عتتن عمليتات العُ اتحتّوُل إلتتى التدينار التونستتي اإليترادات و 9.3

 الصرف السائدة في تاري  تحقيقها.

 عند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب ا فوارق التحويلا، حسب الحالة، كما يلي: 3.3

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

لجملي لهذا الرصيد، الُممثّل ليربا  غير الُمحققة، مسجال في حستاب يظُل المبلغ ا إذا كان الرصيد دائنا، -

 .  ا فوارق التحويلا

تسّجُل في حسابات النتيجة، كأربا  أو كخسائر صرف  ُمحققة، الفوارق الحاصلة بتين أستعار الصترف  4.3

فتي آختر يتوم عمتل السائدة في تاري  العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تتّم ضتبطها 

 من الشهر السابق للذي ُسّجلا فيه العمليات المعنية.

 

 األصول الثابتة(  7

تستتّجُل األصتتول الثابتتتة، الماديتتة و غيتتر الماديتتة، باعتمتتاد قاعتتدة االتكلفتتة التاريخيتتةا، أي بتكلفتتة اقتنائهتتا أو 

 بالتكلفة الحقيقية المدفوعة إلنجازها بالنسبة للبناءات.

، تخضع األصول الثابتة لالستتهالك علتى أقستاط ستنوية متستاوية ختالل واألعمال الفنّية األراضي وباستثناء

الفترة الُمتوقعة الستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعتارف عليهتا لكتل فمتة منهتا. و بالنستبة لتبعم المعتدات 

 ة مستعمليها.ات الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد على خبرعدّ الخصوصية، كمُ 

ن األصتتول الثابتتتة الماديتتة، أساستتا، متتن األراضتتي والمبتتاني والتجهيتتزات الفنيتتة والمعتتدات المعلوماتيتتة تتكتتوّ 

وتتكون األصول الثابتتة غيتر الماديتة، بالخصتوص، متن  ات المكتبية.عدّ ات النقل والمُ عدّ ات الخزينة ومُ عدّ ومُ 

 البرمجيات المعلوماتية.

 : وفيما يلي فترات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل

 سنوات 3 البرمجيات

 سنة 91 البناءات

 سنوات 31و  3ما بين  معدات وأثاث مكاتب

 سنوات 7و  5ما بين  معدات النقل

 سنوات 3 معدات إعالمية

 سنوات 3 معدات الطبع

 سنوات 31و  5ما بين  معدات الخزينة

 سنة 91و  3ما بين  تهيمة و تجهيز

 سنوات 31و  3ما بين  تركيب تجهيزات فنية

 سنوات 31و  3ما بين  معدات و تجهيزات فنية
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 السندات بالُعملة األجنبية(  1

ملتة األجنبيتةا، بستعر ملتة األجنبيتة، و التتي تتدخل فتي تركيبتة بنتد اموجتودات العُ تقيُّم السندات المحّررة بالعُ 

 السوق كما هو في تاري  إقفال حسابات السنة المالية. 

باستتثناء الستندات  ترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصي  مدخرات على السندات،وي

ربتتا  فتتي حتتين ال تُستتّجُل األالتتتي كانتتا النيتتة متتن وراء حيازتهتتا هتتي االحتفتتاظ بهتتا حتتتى تتتاري  استتتحقاقها، 

 الكامنة.

 

 السندات بالدينار(  4

كمتا هتو فتي  قتقيُّم السندات المحتّررة بالتدينار، والمشتتراة فتي إطتار عمليتات الستوق المفتوحتة، بستعر الستو

رصد مّدخرات النخفتاض قيمتة الستندات فتي صتورة تستجيل نتاق  قيمتة كتامن  و يتمّ تاري  إقفال الموازنة. 

في حين ال تستجل فتوائم القيمتة  ،ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق

 الكامنة.

 

 المساهمات(  4

متن  36ه فتي إطتار الفصتل تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونستي متن األستهم المكتتبتة متن قبلت

ه األساسي، و الُممثلة للحص  الراجعة له في رأس مال بعم المنظمات أو المؤسستات غيتر المقيمتة نظام

، هتي ُمستّجلة بتكلفتة اقتنائهتا وكذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضتها إدارة ختدمات بنكيتة مشتتركة. و

 .عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا علما وأّن األسهم الُمسندة مّجانا والتي لم يترتّب

 

 ( العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي3

 العمليات مع صندوق النقد الدولي 8-3

 االكتتابات  3-3-3

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المتالي للدولتة التونستية، االكتتابتات التتي تصتادق عليهتا هتذه 

ة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك ستواء األخير

بالنستتبة للقستتط المحتتّرر بالعملتتة األجنبيتتة، أو بالنستتبة للقستتط المحتتّرر بالتتدينار التونستتي. تُستتّجل مبتتالغ هتتذه 

للمقابتل بالتدينار للمبتالغ المحتّررة االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مستاوية 

 بحقوق السحب الخاّصة.

 3وفتتي جانتتب الخصتتوم، يُستتّجُل قستتط حّصتتة المستتاهمة المكتتبتتة بالتتدينار فتتي الجانتتب التتدائن للحستتاب رقتتم 

لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي ليخذ في االعتبار تطتّور قيمتة 

ب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفمتا يضتبطه حقوق السح

أفريل متن كتّل ستنة. ويترتتب عتن هتذه العمليتة ارتفتاع الرصتيد التدائن للحستاب  31صندوق النقد الدولي في 

األصتول، وذلتك لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلتغ التستبقة للدولتة، فتي جانتب  3رقم 

فتتي حالتتة انخفتتاض قيمتتة التتدينار إزاء حقتتوق الستتحب الخاّصتتة. أّمتتا فتتي حالتتة ارتفتتاع قيمتتة التتدينار، فتستتّجل 

 عمليات معاكسة لما سبق.

أّمتتا حّصتتة المستتاهمة المكتتبتتة بالعملتتة األجنبيتتة، فإنّهتتا تظهتتر كتتذلك فتتي بنتتد األصتتول تحتتا تستتمية امركتتز 

، وذلك إضافة الحتسابها ضمن بند ا التستبقة للدولتةا كيفمتا ُذكتر آنفتا. االحتياطي لدى صندوق النقد الدوليا

والغايتتة متتن وراء ذلتتك، هتتو إبتتراز بنتتد امركتتز االحتيتتاطي لتتدى صتتندوق النقتتد التتدوليا كإحتتدى مكّونتتات 
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االحتياطيات الدولية. ولهذا الغرض، تّم وضع احساب مقابلا، ُمسّجل بته نفتس المبلتغ، فتي جانتب الخصتوم 

 لبنك، ضمن الحسابات النظامية.لموازنة ا

تتّّم سنويا إعادة تقييم امركز االحتياطيا ليخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء التدينار 

أفريتل  31التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقتد التدولي فتي 

حستتاب فتتي خصتتوم موازنتتة البنتتك ب هتتذه العمليتتة عتتن المترتتتب امنفتتائم القيمتتة الكتت و يستتجل .متتن كتتّل ستتنة

متؤر  فتي ال 9132لستنة  35قتانون عتدد لل 71الفصتل  متن 5ألحكتام الفقترة  وذلك طبقتا تقييمالإعادة فوارق 

سي. و قد كان يُسّجُل فائم القيمتة، علق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونوالمت  9132أفريل  95

 و قبل صدور القانون اآلن  ذكره، ضمن نتيجة السنة المحاسبية.  9132في السنوات السابقة لسنة 

 

 تسهيالت القروض  3-3-2

تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد التدولي فتي دفتاتر البنتك المركتزي التونستي فتي 

في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانا هتذه التستهيالت مستندة للبنتك المركتزي  حسابات الموازنة أو

 لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

 

 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي •

تستتّجل االلتزامتتات المترتبتتة عتتن هتتذه التستتهيالت فتتي جانتتب الخصتتوم لموازنتتة البنتتك المركتتزي وذلتتك فتتي 

لصتندوق النقتد التدولي بتالمبلغ المقابتل لهتا بالتدينار التونستي باستتعمال ستعر صترف حقتتوق  3الحستاب رقتم 

 من كّل سنة.أفريل  31السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في تاري  

تتتتّم ستتنويا إعتتادة تقيتتيم قتتائم التعهتتدات بعنتتوان هتتذه التستتهيالت حستتب تعليمتتات صتتندوق النقتتد التتدولي وذلتتك 

 بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاّصة المذكور أعاله.

من التذي يتضت تقيتيمالإعتادة فتوارق  حستابنفتس  فتيويُسّجُل فائم القيمة الكامن المترتتب عتن هتذه العمليتة 

   .مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إعادة تقييم الناتج عنفائم القيمة الكامن 

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية •

تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التستهيالت ختارج الموازنتة فتي حستاب الستندات لصتندوق النقتد التدولي وذلتك 

صتترف حقتتوق الستتحب الخاّصتتة إزاء التتدينار كيفمتتا يضتتبطه  بمبلتتغ يستتاوي مقابلهتتا بالتتدينار باستتتعمال ستتعر

 أفريل من كل سنة. 31صندوق النقد الدولي في 

و تتّم سنويا إعتادة تقيتيم قتائم التعهتدات بعنتوان هتذه التستهيالت حستب تعليمتات صتندوق النقتد التدولي وذلتك 

عمليتة إعتادة التقيتيم هتذه ال بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق الستحب الخاّصتة المتذكور أعتاله. وال تتؤثُر 

  على الموازنة و ال على نتيجة االستغالل للبنك المركزي.

 

التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقدد  3-3-1

 الدولي

والعمتوالت والمكافت ت المتعلقتة باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لتدعم ميزانيتة الدولتة، فتإّن كتّل الفوائتد 

بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد التدولي تستّجل حستب الحالتة كأعبتاء أو كتإيرادات وتتؤثر تبعتا لتذلك 

المتؤر   3277لستنة  73على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقتا ألحكتام القتانون عتدد 

لبنتك المركتزي التونستي متع صتندوق النقتد التدولي متن جهتة المتعلق بضتبط عالقتات ا 3277ديسمبر  7في 

 وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
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 العمليات مع صندوق النقد العربي 3-2

 االكتتابات  3-2-3

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المتالي للدولتة التونستية، االكتتابتات التتي تصتادق عليهتا هتذه 

صتتة المستتاهمة فتتي رأس متتال صتتندوق النقتتد العربتتي، بواستتطة تستتبقة للخزينتتة، وذلتتك األخيتترة والمتعلقتتة بح

سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالتدينار التونستي. تُستّجل مبتالغ هتذه 

نار للمبتالغ المحتّررة االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالتدي

بالدينار العربي الحسابي
*
. 

وفي جانب الخصوم، يُسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب التدائن لحستاب صتندوق النقتد 

العربي المفتو  بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلتى إعتادة تقيتيم 

في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بتالرجوع إلتى ستعر سنوي ليخذ 

ديستمبر متن كتّل ستنة. ويترتتب عتن هتذه  33حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي فتي 

 العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، 

غ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وذلتك فتي حالتة انخفتاض قيمتة التدينار في جانب الخصوم، وارتفاع مبل

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

رأس متتال المستتاهمة فتتي فتتي إطتتار للدولتتة ، و لغايتتة إبتتراز القيمتتة الحقيقيتتة للتستتبقة 9132و بدايتتة متتن ستتنة 

اآلنت   3277لستنة  73القتانون عتدد متن  9العربي  كما هو منصوص عليه في أحكام الفصتل  النقد صندوق

 وقستعر حقت حستب إعتادة تقيتيمذكره، فإّن  حّصة المستاهمة المكتتبتة  بالعملتة األجنبيتة خضتعا إلتى عمليتة 

رتتب عتن هتذه فتي آختر هتهر ديستمبر. ويت إزاء الدينار كيفما يضبطه صتندوق النقتد التدولي ةالسحب الخاص

افتوارق  حستابالعملية ارتفاع مبلتغ التستبقة للدولتة، فتي جانتب األصتول، و تستجيل فتائم قيمتة كتامن فتي 

ا، في جانب الخصوم، وذلك فتي حالتة انخفتاض قيمتة التدينار إزاء حقتوق الستحب الخاّصتة. أّمتا تقييمالإعادة 

 في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.

 تسهيالت القروض  3-2-2

تسّجل تسهيالت القروض التي يُبرمهتا البنتك المركتزي التونستي متع صتندوق النقتد العربتي فتي دفتاتر البنتك 

 المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

ماليتة أّما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّه ال تسّجل منها في دفتاتر البنتك ستوى التتدفقات ال

المترتبتتة عتتن الستتحوبات ودفوعتتات الفوائتتد والعمتتوالت وختتالص االستتتحقاقات بعنتتوان األصتتل علتتى هتتذه 

التسهيالت، وال يُسّجل البنك المركتزي التونستي فتي حستاباته أّي تعهتد بعنتوان التستهيالت المتذكورة، ال فتي 

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.

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

باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كتّل الفوائتد والعمتوالت المتعلقتة بالعمليتات 

كتزي والمعامالت مع صندوق النقد العربي تسّجل كأعباء  وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل للبنتك المر

المتعلتق بضتبط  3277ديستمبر  7المتؤر  فتي  3277لستنة  73التونسي، وذلك تطبيقا ألحكتام القتانون عتدد 

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

 

 مقبولين التونسيينالتسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء ال9) 

 تُسّجُل في حسابات خارج الموازنة :

 

                                                 
*
 حقوق سحب خاصة.وحدات  3دينار عربي حسابي =  3 
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القتتروض الرقاعيتتة الُمصتتدرة متتن قبتتل البنتتك المركتتزي التونستتي لحستتاب الحكومتتة التونستتية فتتي  -

 األسواق المالية الخارجية،

القتتروض الخارجيتتة للدولتتة الُمبرمتتة فتتي إطتتار التعتتاون االقتصتتادي الثنتتائي والتتتي يُتتديرها البنتتك  -

المركتزي التونستي لحستاب الدولتة متع توقيتع التتزام للجهتة األجنبيتة ) بنتك أجنبتي أو مؤسستة ماليتة أجنبيتة( 

 يتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

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

القروض الخارجية المبرمة متن قبتل البنتك المركتزي التونستي والُمحالتة إلتى الوستطاء المقبتولين  -

 التونسيين.

ستتبي وتعتبتُر االلتزامتتات المترتبتتة عتتن القتتروض المتتذكورة أعتاله تعهّتتدات توقيتتع وذلتتك تطبيقتتا للمبتتد  المحا

اأفضلية الجتوهر علتى الشتكلا، علمتا وأّن االلتزامتات الماليتة للبنتك المركتزي المترتبتة عتن هتذه القتروض 

يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة وكتذلك 

 كل األعباء المالية المترتبة عنها.

 

  التداول النقدي 10)

والقطتع النقديتة داختل التبالد  قإلصتدار األوراالبنك المركزي لفائدة الدولة مباهرة االمتياز الحصري  يتولى

 .التونسية

الفتتارق بتتين  بخصتتوم موازنتتة البنتتك المركتتزيفتتي التتتداول و المستتجل  األوراق والقطتتع النقديتتةيمثتتل رصتتيد 

الموجتودة فتي ختزائن  والقطتع النقديتةاألوراق التتي وقتع إصتدارها و رصتيد  األوراق والقطع النقديتةرصيد 

 سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع. المركزي البنك

 

  الجباية )33

خضتتع البنتتك المركتتزي للنظتتام الجبتتائي للدولتتة والجماعتتات المحليتتة والمؤسستتات العموميتتة ذات الصتتبغة ي

 الشركات. على ريبةوهو تبعا لذلك معفى من الض مه األساسي النظ 79ألحكام الفصل  طبقا اإلدارية

 

  األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات 12)

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

 

  التعديالت المحاسبية13) 

ونتيجتة لتذلك تّمتا إعتادة معالجتة القتوائم الماليتة  ،9132وقع إدراج بعم التغييرات المحاستبية ختالل ستنة 

وذلك لغاية المقارنتة، متع تقتديم تفستيرات إضتافية ضتمن اإليضتاحات المتعلقتة بتالبنود  ،9135المتعلقة بسنة 

 .التي هملتها التعديالت

 

III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 

 

 : رصيد الذهب  3اإليضاح 

أطنتان متن التذهب الختال   271موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب و قد بلغتا يتضّمن هذا البند 

 :  ، تفصيلها كالتالي2015ديسمبر  33في تاري  
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2015 2016  

  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب   6.784.276 356.502.031 6.780.842 231.444.441

 سبـــائك   4.132.292 354.778.647 4.129.806 283.171.115

 * في خزائن البنك     2.730.418 234.420.467 2.731.366 317.750.151

 * مودعة لدى بنك انقلترا     - - 1.398.440 92.397.347

 وّظفة* مُ      1.401.874 120.358.180 - -

 قطع تذكارية  2.651.984 1.723.384 2.651.036 1.722.768

 

 

ديستتتمبر باستتتتعمال ستتتعر اإلقفتتتال  33الموجتتتودات متتتن ستتتبائك التتتذهب بستتتعر الستتتوق فتتتي تتتتاري   وتقتتتيّم

فتتتتتي المّستتتتتجلة مليتتتتتون دينتتتتتار  7172بمبلتتتتتغ   الزيتتتتتادة تعكتتتتتسو  .للجلستتتتتة الصتتتتتباحية لبورصتتتتتة لنتتتتتدن

  : منكل  الذهب التأثير المتزامن الرتفاع موجودات

 9132ديستتتمبر  متتتوفّىدوالر أمريكتتتي فتتتي  1.159,10التتتذي بلتتتغ  ة متتتن التتتذهب الختتتال يتتتوقستتتعر األ •

دوالر أمريكتتتتتي فتتتتتي  1.062,25( مقابتتتتتل دوالر أمريكتتتتتي للغتتتتترام متتتتتن التتتتتذهب الختتتتتال  37,27أو )

  (،دوالر أمريكي للغرام من الذهب الخال  15734 أو)  9135 ديسمبر موفّى

، 9132ديستتتتمبر  فتتتتي متتتتوفّى  2,3036إزاء التتتتدينار التتتتذي بلتتتتغ  مريكتتتتياألدوالر وستتتتعر صتتتترف التتتت• 

 .9135ديسمبر  موفّىفي  2,01285 مقابل 

ونظتتترا لخصوصتتتيتها، فتتتإّن القطتتتع التذكاريتتتة متتتن التتتذهب لتتتم تتتتتّم إعتتتادة تقييمهتتتا بستتتعر الستتتوق وتواصتتتل 

 .دينار للغرام الواحد من الذهب الخال  172421475تقييمها بالسعر الرسمي : 

بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك  ،احتيتتتتاطي الصتتتترفوتجتتتتدر اإلهتتتتارة إلتتتتى أنتتتته فتتتتي إطتتتتار التصتتتترف التتتتديناميكي فتتتتي 

 ،2016فتتتي ستتتنة  ،خضتتتع مختتتزون التتتذهب المتتتودع لتتتدى بنتتتك انقلتتتترا ،الموجتتتودات متتتن ستتتبائك التتتذهب

إلتتى عمليتتات توظيتت  لتتدى بنتتوك دوليتتة مّمتتا مّكتتن البنتتك المركتتزي التونستتي متتن تحصتتيل إيتترادات بهتتذا 

 33لتتتت  دينتتتتار فتتتتي أ 257مقابتتتتل  ،2016ديستتتتمبر  33فتتتتي  ألتتتت  دينتتتتار  322العنتتتتوان بلغتتتتا قيمتهتتتتا 

 .2015ديسمبر

 

 : المساهمة في المؤسسات الدولية 2اإليضاح 

 

ملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعه لفائدة عدد متن المؤسستات المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جُ  مثلُ يُ 

األجنبية فتي رأس مالت المالية الدولية بعنوان الحص  المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعُ 

مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونيتة رّخصتا للبنتك المركتزي تستجيل العمليتات المتذكورة 

. وقتد أختذت الدولتة علتى 3222و يرجع تاري  آخر عملية أجريا فتي هتذا اإلطتار إلتى ستنة  ضمن أصوله.

و يتعلتق األمتر  مالت األجنبيتة.أو بتالعُ ملتة المحليتة عاتقها، فيما بعد، كتل عمليتات االكتتتاب ستواء كانتا بالعُ 

 بالمؤسسات التالية :
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 2434* 2431* 

 793.371.2 793.371.2 المساهمة في المؤسسات الدولية

 215.408 215.408 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

 87.202 87.202 الجمعية الدولية للتنمية

 76.808 76.808 الشركة المالية الدولية

 1.992.375 1.992.375 البنك اإلفريقي للتنمية

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

 

 

تسوية مبلغ هذا البند من خالل تسديد الدولة التونسية للمبالغ التتي ستبق  وتجدر اإلهارة إلى أنّه من المطرو 

دفعها في هذا اإلطار من قبل البنك، باعتبار أّن هذا األخير ليسا له صفة مستاهم فتي رأس متال المؤسستات 

 المذكورة. و ال تزال هذه المسألة قيد الّدرس. 

 

 لي: مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدو 1اإليضاح 

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

، المقابتتل بالتتدينار للجتتزء المكتتتتب بالعملتتة 

متن حّصتة تتونس فتي رأس متال صتندوق النقتد  )مليون وحدة من حقوق الستحب الخاصتة 121,2 ( األجنبية

 التتتدولي. و هتتتو يستتتاوي الفتتتارق بتتتين مبلتتتغ الحصتتتة الكاملتتتة لتتتتونس فتتتي رأس متتتال الصتتتندوق المتتتذكور 

 3رقتتم    وموجتتودات الصتتندوق بالتتدينار فتتي حستتابه )مليتتون وحتتدة متتن حقتتوق الستتحب الخاّصتتة  545,2)

 .الُمتأتية من استعمال قرض صندوق النقد الّدولي، باستثناء الموجودات المفتو  في دفاتر البنك المركزي

ويدخل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر الُمكّونة لالحتياطيات الدولية على غترار 

 .ملة األجنبيةموجودات العُ 

 :   كما يلي نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االحيفّصل 

 

 

2015 2016  

 بالدينار
 بحقوق السحب

 الخاصة
 بالدينار

 بحقوق السحب

 الخاصة

384.124.153 013.462.56 258.931.345 915.175.121 
مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق 

 النقـد الّدولـي

 الحصة في صـنـدوق النقـد الّدولـي 545.200.000 1.556.429.120 286.500.000  776.984.973

(891.855.145) (328.837.987) (1.422.037.478)  (498.124.085) 
 3الرصيد اإلجمالي للحساب رقم 

 لصـنـدوق النقـد الّدولـي

   267.994.556 98.800.000 211.539.616 74.100.000 
قروض صـنـدوق النقـد الّدولـي في 

 3الحساب رقم 

 

 

 ديسمبر باستعمال سعر اإلقفال 33وتقيّم الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في تاري  

                                                 
3
 .2016أفريل  31وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاري   0,350289 = د.ت 3 
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ستحب خاصتة فتي حقتوق مليون وحدة  56,5وقد ارتفع مبلغ مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي من 

تبعتتا و ذلتتك  9132ديستتمبر  متتوفّىستتحب خاصتتة فتتي حقتتوق مليتتون وحتتدة  121,2إلتتى  9135ديستتمبر  33

فتتي إطتتار المراجعتتة العامتتة الرابعتتة عشتترة للحصتت    9132ختتالل هتتهر فيفتتري  الرتفتتاع حّصتتة تتتونس

 .صندوق النقد الدوليل

 9132أفريتتل  31فتتي  2,85479ارتفتتع ستتعر حقتتوق الستتحب الخاصتتة  إزاء التتدينار إلتتى  ،وفتتي جانتتب آختتر

 .9135أفريل  31في  2,71199مقابل 
 

 السحب الخاّصةموجودات وتوظيفات حقوق :  7اإليضاح 

 يجمع هذا الباب :

الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتو  في دفاتر صندوق النقد  -

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما  22,2 ما قدره 2016ديسمبر  موفّىالدولي و الذي بلغ في 

دينار مليون 68,8، في نفس التاري ، يعادل
3
. 

ة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق النقد الدولي و الخاص مساهم -

بتسهيالت التقلي  من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية. و تبلغ هذه المساهمة 

 ماليين دينار. 7,3وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل  9.323.215

 

 

 )بالدينار(

2431 2434  

 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة   76.136.315 349.243.634

 موجودات حقوق السحب الخاّصة      68.820.174 342.655.701

 توظيفات حقوق السحب الخاّصة       7.316.141 6.587.933
 

 

مليتون  34977، حيت  تراجعتا متن الخاّصتةموجودات حقوق الستحب التقل  المحسوس لالجدول أعاله  و يبرزُ 

 مليون دينار.  273,9، أي بانخفاض قدره 9132مليون دينار في سنة  68,8 إلى  9135في سنة  دينار

حقوق السحب الخاصتة فتي حستاب البنتك المركتزي المفتتو  فتي دفتاتر صتندوق وتُفّصُل العمليات المسجلة ب

 : كما يلي النقد الدولي

 

 

 اصة()وحدة حقوق سحب خ 

2431 2434  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة   22.214.725 122.833.274

 الرصيد األولي     122.833.274 191.397.090

 تسديدات ألصل الدين  )قروض صندوق النقد العربي(     (38.602.122) (57.410.250)

 (عربيوال الدوليتسديدات الفوائد ) قروض صندوقي النقد     (14.347.066) (9.218.985)

 المكاف ت المقبوضة    434.922 623.964

 العموالت المدفوعة     (3.429.283) (2.558.545)

 صندوق النقد الدوليتونس في رأس مال  الزيادة في حّصة    (64.675.000) -

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة هراء    20.000.000 -
 

 

                                                 
3
 .9132ديسمبر  31د.ت في  37127253 = وحدة من حقوق السحب الخاصة 3 
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 موجودات العملة األجنبية:  1اإليضاح 

 :   تتوّزع موجودات الُعملة األجنبية كما يلي

 

 

 )بالدينار(   
2431 2434  

 موجودات العُملة األجنبية    13.117.866.435 14.250.308.411

 موجودات األوراق النقدية األجنبية      108.819.364 94.339.384

 الموجودات تحا الطلب       132.084.190  1.678.505.654

 الصكوك بالعملة األجنبية      133.502 150.610

 الموجودات ألجل     4.395.393.179 3.965.979.805

8.089.772.648 7.945.027.643 
 السندات    

 منها سندات ُمسّلمة كضمان           

 )المّدخرات(     - 653.106.102

 األموال بالعملة األجنبية المعهود ة للتصرف بالوكالة     (1.070.259) (1.029.243)

 )المّدخرات(    474.813.439 410.224.527

    حسابات بالُعملة األجنبية مدينة لغير مقيمين     (1.783.825) (1.436.506)

 

 

 

 : تركيبة الموجودات في موفّى السنة
 

 

 بالدينار *

 

 

 

 : موجودات األوراق النقدية األجنبية

 

 تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب العمالت األجنبية كما يلي :

 

 

 

 

 

  أمريكي دوالر أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 

 بـ ٪
 *بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

0,4 60 2,4 20.661 10,9 519 49,3 3.190 37,0 2.619 33-39-9135 

1,3 100 2,2 14 390 11,3 526 47,1 2 550 38,1  2 171 33-39-9132 

40 (6.271) 7 (640) (448) 
التغيرات 

 )بالماليين(
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2015 2016  

 بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 األوراق النقدية األجنبية موجودات  364.819.108  384.339.94

 األورو  11.910.520 28.879.438 16.063.865 35.329.258

 الدوالر األمريكي  10.759.226  24.784.953 5.970.860 12.018.446

 الريال السعودي 33.370.892 20.495.400 26.284.827 14.097.604

 السويسري  الفرنك 4.806.910 10.863.761 5.460.800 11.097.438

 عمالت أخرى  23.795.812  21.796.638

 

 

 

 : * محفظة السندات

   : التوزيع حسب فئة السندات  -

 : تتكون محفظة السندات من رقاع الخزينة و سندات الدين وتفصيلها كالتالي

 

 

 )بماليين الدنانير(                                         

 التغيرات 2015 2016 

 843 321 1.041 الخزينةرقاع 

 (211) 7.129 6.904 سندات الدين

 (371) 3.434 7.945 المجموع
 

 

 

  التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات : -

 
 

 )بماليين الدنانير(

 التغيرات 2431 2434 

 3.144 2.644 4.411 أقل أو يساوي سنة  

(3.222) 5.209 3.931  سنوات   5أكثر من سنة وأقل أو يساوي     

 31 237 947 سنوات 5أكثر من   

(371) 8.090 4.371 المجموع    
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                                              :التوزيع حسب جهة اإلصدار   -

 
 

 )بماليين الدنانير(

  2434 2431 التغيّرات

 وكاالت إقليمية  554 730 (372)

 سلطات إقليمية 511 824 (332)

 سيادية 9.542 1.463 3.112

 وكاالت سيادية 234 1.356 (499)

 بنوك فوق القوميّة 3.975 1.219 52

 أخرى  9.395 2.498 (373)

 المجموع 4.371 8.090 (371)

 
 

 
 

 )بماليين الدنانير(          )التصنيف المركب لبلومبارغ(                        : التوزيع حسب مخاطر االئتمان  

 أخرى المجموع
 بنوك فوق
 القومية

 وكاالت
 سيادية

 سيادية
 سلطات
 إقليمية

 وكاالت
 إقليمية

 

 رقاع الخزينة       

1.041 - - - 1.041 - - F2  )ترقيم ألجل قصير( 

 سندات التوظي        

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 - - - 80 - - BB
-

 

148 - - - 148 - - 
+
BBB 

 المجموع 554 508 2.549 934 1.275 2.125 7.945
 

 

 : * الــــودائـــــع

 

 

 )بماليين الدنانير(                                                                       : التوزيع حسب الطرف المقابل  -

2015 2016  

 بنوك  تجاريـة 3.835 2.671

 بنوك فوق القومـيـة 548 1.285

 بنوك مـركـزية 12 10

 المجموع 4.395 3.966
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 )بماليين الدنانير(       التوزيع حسب الموقع الجغرافي   -

2015 2016  

 أوروبا 2.156 1.376

 

 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 

 

 

 

 

 اليابان  470 411

 بلدان عربية 1.045 1.887

 

 

 

 

11---------------------------------------------------------+-*--

-**- 

 الواليات المتحدة األمريكية 12 193

 بلدان أخرى 712 99

 المجموع 4.395 3.966
 

 

 

 

 )بماليين الدنانير(                       :                              توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر االئتمان -

NR A3 A2 A1 Aa3 -Aa2  أو ما يماثلها AAA  

 الودائع البنكية 897 531 1.205 882 27 781 72

 

موجودات و  

توظيفات حقوق 

 السحب الخاّصة

 

 

 

 

 

 

 

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  4اإليضاح 

يُسّجُل تحا هذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدية لضّ  السيولة للبنوك. وقد بلغ هذا القائم 

أيام  7في هكل ضّ  للسيولة عن طريق طلب عروض لمدة  2016ديسمبر موفّى ن دينار في وملي 5.490

 ،9135ديسمبر  33مليون دينار في  4.209، مقابل قائم بــ 2017جانفي  02يحّل أجل استحقاقه في تاري  

 مليون دينار، مما يعكس ارتفاع حاجة الجهاز المصرفي للسيولة.  1.281أي بزيادة بــ

تّم ضمانه من قبل الدولة في حدود  9132أّن جزءا من قائم التدخل في موفّى ديسمبر وتجدر اإلهارة إلى 

 . 9137جانفي  32مليون دينار. وقد تسلّم البنك المركزي التونسي هذا الضمان في تاري   913مبلغ 

                                              
 

 )بالدينار(  

2016 2015  

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  5.490.000.000 4.209.000.000

  أيام 7ضّ  للسيولة عن طريق طلبات العروض لمدة       5.490.000.000 4.209.000.000 

 

 

إلى أنه بهدف مجابهة احتياجات البنوك من السيولة،  أنجز البنتك المركتزي  و تجدر اإلهارة في هذا السياق،

مليتون دينتار مقابتل 6.572 قتام بواستطتها بضت   ،مقايضتة صترفة عمليت 33، 9132خالل ستنة التونسي، 

9135فتي ستنة مليون دينتار  1.814
*
مليتون  95متع تحصتيل إيترادات، بعنتوان الفتوارق اإليجابيتة، بمبلتغ  ،

9135في سنة  ماليين  دينار 5,8دينار مقابل 
*
. 

 

 

                                                 
*
 ، لم تبدأ عمليات مقايضة الصرف إال انطالقا من ههر ماي. 9135في سنة  
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 في إطار عمليات السوق المفتوحة سندات مشتراة:  4اإليضاح 

 

يتكّون هذا البند من محفظة السندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشتمل حاليا 

حي  انتقل من مليون دينار، 691,9 بــ محسوسا  ارتفاعاعلى رقاع خزينة قابلة للتنظير. وقد ههد هذا البند 

 مرّده بالخصوص إلى ،9132مليون دينار في سنة  804,1إلى  9135مليون دينار في سنة  112,2

بغرض تلبية  9132 التي تّما في الفترة ما بين ههر جوان و ههر ديسمبررقاع الخزينة  عمليات هراء

 .حاجيات الجهاز المصرفي من السيولة

رقاع خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل  خروج 9132وتجدر اإلهارة إلى أّن هذا البند ههد خالل سنة 

 مليون دينار. 27استحقاقها خالل ههر مارس بمبلغ قيمته 

والمشتراة بصفة باتة في إطار  ، تتكّون محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير، 9132ديسمبر  موفّىوفي 

 : عمليات السوق المفتوحة،  من الخطوط التالية

 

  )بالدينار   (                                                                                                                    

2434 2431  

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 804.079.910 112.221.024

 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 804.097.358 112.240.547

 (9132مارس ٪ )5795   رقاع خزينة قابلة للتنظير  - 97.004.244

 ( 9137 جويلية٪ )2775   رقاع خزينة قابلة للتنظير  186.755.913 15.236.303

 2018) ٪    )جانفي573   رقاع خزينة قابلة للتنظير  103.799.784 -

 (9131 كتوبر٪       )أ575    رقاع خزينة قابلة للتنظير  170.028.190 -

 (9132)مارس ٪       575    رقاع خزينة قابلة للتنظير  80.720.086 -

 (9191)فيفري ٪       575    رقاع خزينة قابلة للتنظير  176.157.756 -

 (9191 كتوبر٪       )أ575    رقاع خزينة قابلة للتنظير  86.635.629 -

 )المّدخرات) (17.448) (19.523)
 

 

 

 للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد تسبقة:  3اإليضاح 

 

يُسّجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في 

 3277لسنة  73رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 

 هاتين المؤسستين الماليتين.مع ، الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي 3277 ديسمبر 7المؤر  في 

مليون  545,2تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق :  صندوق النقد الدولي -

 للصندوق و 3مليون مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم  424وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها 

مليون وحدة  258,7  ارتفاعا بمبلغ ،وقد سجلا حصة تونس مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل. 121,2

 .في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحص  ة و ذلكمن حقوق السحب الخاص

مليون  327975تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  : صندوق النقد العربي -

 : دينار عربي حسابي، منها
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  للتحويل ماليين مكتتبة بعمالت قابلة  272)ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا  7 •

دفاتر البنك المفتو  بالدينار في  منزل في حساب الصندوقمليون مكتتب بالعملة المحلية و 173و

  (،المركزي

ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق  قرار  15 •

، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل 9115لسنة  3مجلس المحافظين رقم 

ء بحسب نسبة مساهمتها في رأس من رصيد االحتياطي العام وتوزيع حص  جديدة على الدول األعضا

 ،مال الصندوق

ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتاب في رفع رأس مال الصندوق  27495 •

. ونص  المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق 9133لسنة  3في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 

ر يُحّرر نقدا على مّدة خمس سنوات بداية من غّرة أفريل التحويل من رصيد االحتياطي العام والنص  اآلخ

بمبلغ  9132و  9135و  9134أقساط تباعا في كل من سنوات  3. وقد تم في هذا اإلطار تحرير 9134

أي  ،دينار عربي حسابي 1.927.500أي بمبلغ جملي قدره  ،دينار عربي حسابي للقسط الواحد 642.500

 ق سحب خاصة.وحدة حقو 5.782.500ما يعادل 

 وتجدر اإلهارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

حسابيهما المفتوحين في  في المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة  تخضع الحصو

إزاء الدينار كيفما يضبطه  ةالسحب الخاص وقسعر حق دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب

 صندوق النقد الدولي.

خضع قسط التسبقة للدولة المتعلق بالحصة  ،9132إلى أنه بداية من سنة  ،وتجدر اإلهارة في هذا الصدد

على غرار القسط  إعادة تقييمالمكتتبة بالعملة األجنبية في رأس مال صندوق النقد العربي إلى عملية 

بالدينار  مقابلبهذا العنوان، دائما مساويا لل ،للدولةبهدف أن يكون مبلغ التسبقة  المكتتب بالدينار التونسي

بالدينار العربي الحسابي. و أسفرت عملية إعادة التقييم هذه عن فائم قيمة كامن بمبلغ المساهمة لمبلغ 

 .التقييمعادة إفوارق وقع تسجيله ، في جانب الخصوم لموازنة البنك ضمن حساب  ،مليون دينار 54,4

 المتعلقة بالبنود المعنية وذلك لغاية المقارنة. 9135وقد تما إعادة معالجة معطيات سنة 

مليون دينار المتعلق بالبند اتسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقدا،  801,6فإّن مبلغ  ،وبالتالي

 ينار.مليون د 846,8، قد تّم  تعديله ليصبح 9135في القوائم المالية لسنة 
 

 محفظة المساهمات :  9اإليضاح 
 

رة من مستاهمات البنتك المركتزي التونستي فتي رأس متال حرّ يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المُ 

 المؤسسات التالية:
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 المؤسسة
13-32-2434 

 الرصيد بالعملة

13-32-2431 

 الرصيد بالعملة

13-32-2434
*

 

 بالدينار

13-32-2431* 

 بالدينار

نسبة 

 المساهمة

 ٪بـ 

 27739 34.243.341 4.112.522 أورو 6.658.090,98 أورو 3.213.573751 بنك تونس الخارجي  

المدخرات النخفاض (
  (8.420.000) (9.491.111)    )السندات قيمة 

  0,007 11.722 39.293 أورو 5.330 أورو 5.330 هركة اسويفاا  

البنك اإلفريقي 

 لالستيراد والتصدير 

دوالر  31.111.111

 أمريكي

دوالر  31.111.111

 9725 .51120.128 93.132.111 أمريكي

البنك المغاربي 

لالستثمار والتجارة 

 الخارجية 

دوالر  9.511.111

 أمريكي

دوالر  9.511.111

 27227 5.032.125 5.752.111 أمريكي

تمويل التجارة  برنامج

 البينية العربية 

دوالر  9.125.111

 أمريكي

دوالر  9.125.111

  0,272 4.156.535 4.752.234 أمريكي

الشركة المصرفية 

المشتركة للمقاصة 

 3        105.000  105.000 دينار تونسي 315.111 دينار تونسي 315.111 اإللكترونية 

  11.414.422 14.413.721 المجموع

 

 

 

بنتك إلتى انخفتاض نستبة مستاهمة البنتك المركتزي التونستي فتي رأس متال  ،وتجدر اإلهارة، في هتذا الصتدد

. كمتا انخفضتا نستبة 9132فتي ستنة  ٪9,7إلتى  9135في ستنة  ٪13,2التي تراجعا من  تونس الخارجي

 ٪574متن   و التتي تراجعتا البنتك اإلفريقتي لالستتيراد و التصتديرمساهمة البنك المركزي    في رأس مال 

و ذلتك نظترا لعتدم اكتتتاب البنتك المركتزي التونستي فتي عمليتات  9132فتي ستنة  ٪977إلى  9135في سنة 

 الزيادة في رأس مال هاتين المؤسستين.

عتن طريتق إلغتاء  قتام هتذا األخيتر بتقلتي  رأس  مالته بنك تونس الخارجي،آخر، وفيما يتعلق بـ وفي جانب

ماليتين  5األسهم بسبب الخسائر. و كانتا عمليتة التقلتي  هتذه متبوعتة بعمليتة زيتادة فتي رأس المتال بمبلتغ 

ماليتين دينتار  10,7أورو، و التي لم يشارك فيها البنك المركزي، مما انجّر عنه خستارة للبنتك المركتزي بـتـ

 دينار. ماليين 2تّما تغطيتها جزئيا باسترداد مدخرات بـقيمة 

                                                 
*
 :  9132 ديسمبر 31حسب أسعار الصرف السائدة في  

 د.ت 974947 = أورو  3 

 د.ت 973132 = دوالر أمريكي 3 
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 األصول الثابتة : 34اإليضاح 

        : ) بالدينار( 9132ديسمبر  موفىيبرز الجدول الموالي تفاصيل مكونات األصول الثابتة كما هي في 
 

 
 

 القيمة

 المحاسبيّة

 الّصافية

13/32/2434 

 القيمة الخام االستهالكات

 الـــــبنــــــــــود
13/32/2434 

 خروج

 2434  

مخصصات 

2434 
13/32/2431 13/32/2434 

 خروج

2431 

 دخول

2434 
13/32/2431  

 البرمجيات 203.009 5.521.192 - 141.363 5.379.829 5.724.201 - 229.467 5.494.734

 أصول ثابتة غير مادية أخرى  44.318 - - - - 44.318 - -  44.318

 تسبقات على هراء برمجيّات 236.919 - - - - 236.919 87.586 306.734 17.771

 األصول الثابتة غير المادية 484.246 5.521.192 - 141.363 5.379.829 6.005.438 87.586 536.201 5.556.823

 األراضي 4.033.518 - - - - 4.033.518 - - 4.033.518

 البناءات 8.122.450 46.955.698 - 1.459.665 45.496.033 55.078.148 - - 55.078.148

 معّدات و أثاث مكاتب 235.401 752.360 - 94.890 657.470 987.761 - 67.581 920.180

 معّدات النقل 561.395 2.845.271 332.900 189.406  2.988.766 3.406.666 332.900 487.840 3.251.726 

 معّدات إعالمية 839.309 7.748.135 21.103 865.504 6.903.735 8.587.444 21.103    466.386 8.142.161

 معّدات الطبع 6.718 105.732 - 3.746 101.986 112.450 - - 112.450

 معّدات الخزينة 6.524.809 13.223.929 - 3.508.296 9.715.633 19.748.738 - 412.561 19.336.177

 تهيمة و تجهيز 854.154 1.994.143 - 221.975 1.772.168 2.848.297 - 279.042 2.569.255

 تركيب تجهيزات فّنية 3.569.233 5.765.568 - 829.870 4.935.698 9.334.801 - 498.917 8.835.884

 معّدات و تجهيزات فّنية  225.140 478.744 - 34.834 443.910 703.884 - 120.161 583.723

 فنية و قطع عتيقة  أعمال 654.766 - - - - 654.766 - - 654.766

 في طور اإلنشاء أصول ثابتة ماّدية 34.719.325 - - - - 14.782.395 414.972 11.157.613 4.039.754

 األصول الثابتة الماّدية 40.409.288 79.869.580 354.003 7.208.186 73.015.399 120.278.868 768.975 13.490.101  107.557.742

 المجموع 40.893.534 85.390.772 354.003 7.349.549 78.395.228 126.284.306 856.561 14.026.302 113.114.565
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 مدينون مختلفون:  31اإليضاح 

 

 يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة ليعوان والُممّولة من احتياطي الصندوق االجتماعي

مليون دينار في سنة  33,7مليون دينار مقابل   3475) ليعوان الممنوحة المختلفة  التسبقات  وكذلك

2015.) 

 

 (أصول)حسابات انتظار و للتسوية :  12اإليضاح 

 

األوراق والقطتع  األعبتاء للتوزيتع المتعلّقتة ببرنتامج صتنع اإليترادات الُمستتحقة وباألساس يتضّمن هذا البند 

. و نظترا للطتابع االستتثنائي لهتذا البرنتامج، فإنّته تقتّرر 9134و 9133النقدية الذي امتتّد إنجتازه علتى ستنتي 

اعتماد توزيع األعباء المتعلّقة به على ثالث ستنوات، باستتعمال طريقتة االستتهالك القتار. و تتم تستجيل آختر 

 مليون دينار.16,7 قدره  بمبلغ 9132استيعاب بعنوان هذه األعباء في سنة 

 وتفصيل هذا البند كاآلتي:

 
 

 )بالدينار(

2431 2434   

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  71.386.032 83.750.112

 إيرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسبّقا  64.958.762 62.397.567

 األعباء المؤّجلة الصافية  - 16.726.518

 القيمة الخام     88.923.371 11.293.373

                )االستيعابات    ( (88.923.371) (79.322.153)

 ذهب ُمخص  للبيع لحرفيي المصوغ 4.585.955 2.933.704

 حسابات مدينة مختلفة أخرى 1.841.315 1.692.323

 

 

إلتتى أن المبلتتغ المتعلتتق بتتاألوراق النقديتتة التونستتية واألجنبيتتة المحجتتوزة متتن قبتتل الستتلطات  ةوتجتتدر اإلهتتار

القضتتائية والمصتتالح الديوانيتتة، والمعهتتودة للحفتتك لتتدى البنتتك المركتتزي التونستتي فتتي انتظتتار صتتدور حكتتم 

هتذه األوراق قضائي بشأنها، لم يعد ُمدرجا في جانتب األصتول لموازنتة البنتك ضتمن هتذا البنتد، باعتبتار أن 

لهتذه األوراق لتم  المبلتغ المقابتلفتإّن  تبعتا لتذلك ليسا ملكا للبنك المركزي وال تستجيب لتعري  األصتول. و

 ا.سابات انتظار و للتسويةحا درجا في جانب الخصوم لموازنة البنك ضمن البندمُ كذلك  يعد

مقابتتتل  9132ديستتتمبر  دينتتتار فتتتي نهايتتتة  هتتتهر 34.335.213قتتتد بلتتتغ مجمتتتوع هتتتذه األوراق متتتا قتتتدره و

 و هي مسّجلة في حسابات خارج الموازنة لغاية المتابعة. ،9135دينار في سنة  41.593.531

 المتعلقة بالبنود المعنية وذلك لغاية المقارنة. 9135وقد تما إعادة معالجة معطيات سنة 

 

 األوراق والقطع النقدية في التداول:  31اإليضاح 

 

، لتبلتتتغ ٪35مليتتتون دينتتتار أو بنستتتبة  1.342,2ستتتجلا األوراق والقطتتتع النقديتتتة فتتتي التتتتداول ارتفاعتتتا بتتتـ 

 و تفصيلها كاآلتي : ، 2015مليون دينار في سنة  8.856,4  مليون دينار مقابل 10.198,6
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 )بالدينار(

2431 2434   

 التداولاألوراق والقطع النقدية في   10.198.639.814 8.856.352.569

 األوراق النقدية     9.870.733.200 8.547.459.960

 القطع النقدية     327.906.614 308.892.609
 

 

 : كاآلتيحسب الفمة  األوراق والقطع النقدية في التداول و تُفّصل

 
 

 )بالدينار(

2431 2434   

 األوراق النقدية في التداول  200 733 9.870 8.547.459.960

 األوراق النقدية     9.870.733.200 8.547.459.960

 القطع النقدية     327.906.614 308.892.609

 دينارا 51 3.307.803.450 3.146.795.650

 دينارا 31 10.978.680 12.100.890

 دينارا  91 4.277.232.900 3.672.785.720

 دنانير 31 2.228.837.230 1.670.670.960

 دنانير 5 45.880.940 45.106.740

 قطع نقدية في التداول  327.906.614 308.892.609

 دنانير 5  88.981.900 81.915.830

 دينار 9 14.583.680 12.538.534

 دينار  3 128.823.243 122.864.689

 مليم  511 41.550.443 39.559.115

 مليم 911 4.677.080 3.738.069

 مليم 311 28.829.442 28.303.760

 مليما  51 8.055.618 7.781.571

 مليما  91 7.669.692 7.456.416

 مليمات  31 2.400.029 2.399.357

 مليمات   5 2.202.277 2.202.154

 مليم  9 73.002 72.953

 مليم  3 60.208 60.161
 

 
 

  الحساب المركزي للحكومة:  14اإليضاح 

بالتدينار التونستي والتذي يحتتوي علتى  بالعملتة األجنبيتة أويستجل تحتا هتذا البنتد الرصتيد التدائن للحستابات 

ويتدخل ضتمن هتذه  الموارد المتوفرة لدى الخزينة و المخول لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية للستيولة.

(،  وحستابات أخترى منّزلتة فيهتا األمتوال مليون دينار 209,3)الحساب الجاري للخزينة الفمة من الحسابات 

 .  (436,4) المتأتية من بعم القروض الخارجية المخّصصة لدعم ميزانية الدولة 
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 ))بالدينار 

2431 2434   

  الحساب المركزي للحكومة  492 701 645 1.941.124.257

 الحساب الجاري للخزينة    209.255.492    137.007.913

 ا مداخيل تخصي  ااتصاالت تونسحساب      - 402.367.747

402.471.900 - 
 مليون أورو    313قرض البنك اإلفريقي للتنمية بمبلغ    

    برنامج دعم التنمية الجهوية و إحداث مواطن الشغل   

999.276.697 - 
 مليون  455,5قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ   

 برنامج سياسات التنمية للحوكمة والفرص والتشغيل -أورو   

- 436.446.000 
    مليون أورو 311بمبلغ  قرض البنك اإلفريقي للتنمية   

 المدمجة برنامج دعم التنمية الجهوية   
 

 

  حكومةللالحسابات الخاصة :  31اإليضاح 

هذا البند الحستابات بالعملتة األجنبيتة أو بالتدينار التونستي التتي ال يمكتن استتعمال أرصتدتها متن قبتل  يتضمن

حستابات الحكومتة الخاصتة المحتررة بالعملتة الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا علتى 

الخارجيتة الممنوحتة للدولتة أو األجنبية والمتضتّمنة ليمتوال المتأتيتة متن الستحوبات متن القتروض والهبتات 

،  رصتيد حستابات )مليتون دينتار 878,3)والمخّصصتة لمشتاريع معيّنتة  لمؤسسات عموميتة بضتمان الدولتة

مليتتون  45,9)رصتتيد الحستتابات المختلفتتة للحكومتتة  (،مليتتون دينتتار 101,3)القتتروض الُمعنونتتة بالتتدينار 

الصتناديق التتي يمستكها البنتك المركتزي لحستاب الدولتة كتذلك أرصتدة الحستابات المتعلقتة بمختلت  و )دينار

والحتترف  كصتتندوق التطتتوير والالمركزيتتة الصتتناعية والصتتندوق التتوطني للنهتتوض بالصتتناعات التقليديتتة

 الصغرى.

 
 

 )بالدينار  (       

2015 2016   

 حسابات الخاصة للحكومةال  1.036.572.062 694.600.134

 الحسابات الخاصة للحكومة بالُعملة األجنبية    878.292.346    561.037.484

 حسابات القروض -الحكومة التونسية     101.279.973 97.896.464

 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية     45.949.810 22.835.367

 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية    1.808.356 4.165.517

4.895.456 5.146.739 
 حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   

 التقليدية و الحرف الّصغرى   

 حساب الهبات -الحكومة التونسية     4.094.838 3.769.846          
 

 

 التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية:  16اإليضاح 

 

البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المتصاص الستيولة. وقتد بلتغ  تُسّجُل تحا هذا البند عمليات تدّخل

. 2015مليتون دينتار فتي ستنة  25مقابتل  2016مليتون دينتار فتي نهايتة هتهر  ديستمبر  90قائم هذا التتدخل 

 ساعة. 94ويتعلّق األمر تحديدا بقائم عمليات امتصاص للسيولة في هكل تسهيالت إيداع لمّدة 
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 مخصصات حقوق السحب الخاصة:  17اإليضاح 

 

يمثل هتذا البنتد، المقابتل لمجمتوع مبتالغ حقتوق الستحب الخاصتة التتي ُمنحتا لتتونس متن قبتل صتندوق النقتد 

      .الدولي باعتبارها بلدا عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 97971 بلغ مجموع المخّصصاتو
3
. 2016ديستمبر نهايتة هتهر في 

وبما أّن البنك المركزي مطالب بإرجتاع هتذا المبلتغ للصتندوق إذا متا قترر هتذا األخيتر إلغتاء حقتوق الستحب 

 صات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.الخاصة، فإن المخصّ 

 

 

   ) ب الف الوحدات من حقوق السحب الخاصة (  

2431 2434   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة  272.776  272.776

                                                              3271مخّصصات / جانفي   5.880  5.880

 3273مخّصصات / جانفي   3.745  3.745

 3279مخّصصات / جانفي   5.088  5.088

 3272مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

  3211مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

  3213مخّصصات / جانفي   6.426  6.426

 9112مخّصصات / أوت    212.385  212.385

 9112مخّصصات / سبتمبر 26.148 26.148
 

 

   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 18اإليضاح 

 

المنظمتات األجنبيتة، ومنهتا بالخصتوص صتندوق  هتذا البنتد أرصتدة الحستابات المفتوحتة بالتدينار باستم مثلُ يُ 

وتجدر اإلهتارة إلتى أن حستابات  النقد الدولي والبنك العالمي والبنك اإلفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي.

لة فّصتوهتي مُ   متن أهتّم مكونتات هتذا البنتد، تعتبتر المفتوحتة فتي دفتاتر البنتك المركتزي صندوق النقد الدولي

 : كاآلتي

 

 

   )بالدينار  (  

2431 2434   

 صندوق النقد الدوليحسابات  1.422.065.034 891.813.863

 3الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي 1.422.037.478 891.805.145

 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق    1.210.497.862 623.860.589

 صندوق النقد الدولي*سحوبات من قروض     211.539.616 267.944.556

 2الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي 27.556 8.718

 .ليموال المسحوبة على القرض االئتماني والمخّصصة لدعم ميزان المدفوعات * يتعلق األمر بالمقابل بالدينار

 

 

                                                 
1
 .3220 ديسمبر 31د.ت في  3,097953وحدة من حقوق السحب الخاصة =  3  
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صتندوق النقتد التدولي  مستاهمة تتونس فتي رأس متالب فإّن المبلغ المتعلتق ،كما يتبين من خالل الجدول أعاله

قد سّجل ارتفاعا ملحوظتا  ،والمنجزة من قبل البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية

فتي إطتار المراجعتة العامتة  حّصتة تتونس و ذلك نتيجة تسديد المبلغ المتعلق بالزيادة في من سنة إلى أخرى،

 .صندوق النقد الدوليلالرابعة عشرة للحص  

كما تجدر اإلهارة إلى أّن حستاب الستندات المفتتو  فتي دفتاتر البنتك المركتزي التونستي باستم صتندوق النقتد 

، ُمدرج ضتمن جتدول التعهتدات 2016مليون دينار في نهاية ههر ديسمبر  3.229,5الدولي والبالغ رصيده 

المتذكور بالمقابتل  خارج الموازنة علتى مستتوى البنتد الفرعتي اقتروض خارجيتة أخترىا. ويتعلتق الرصتيد

عليهمتتا فتتي إطتتار القتترض االئتمتتاني وآليتتة التستتهيالت  لصتتندوق النقتتد التتدولي المتحصتت يبالتتدينار لقرضتت

 الموسعة والمخّصصان لدعم ميزانية الدولة.

 

 التزامات بالُعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين: 19اإليضاح 

 

، متن (مليتون دينتار (1.715,4العملة األجنبية تحتا الطلتب للوستطاء المقبتولين  يتضمن هذا البند موجودات

، متن جهتة (مليتون دينتار 307,5 (ملتة األجنبيتة جهة، وقائم اقتراض البنك المركزي من الستوق النقديتة بالعُ 

 أخرى.

 

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:  20اإليضاح 

 

ملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنتوك أو للحسابات المفتوحة بالعُ  ةالدائن األرصدةهذا البند  لُ سجّ يُ 

 . مؤسسات غير مقيمة

 

 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية 21اإليضاح 

 

لمبالغ التزامتات البنتك المركتزي التونستي بالُعملتة األجنبيتة في هذا البند المقابل بالدينار  لُ سجّ المبلغ المُ  مثلُ يُ 

 ألجل بعنوان اقتراضات أو ودائع من الخارج،  وتفصيله كالتالي:

لتتدى البنتتك  متتن قبتتل بنتتك الجزائتتر المتتودعمبلتتغ تُمثّتتُل ال )مليتتون دينتتار 115,2) مليتتون دوالر أمريكتتي 51 •

 ،9133أفريل  91في الغرض بتاري  بمقتضى االتفاقية الُمبرمة معه  المركزي التونسي

المتودع متن قبتل بنتك قطتر التوطني لتدى مبلغ تُمثُّل ال )مليون دينار 1.151,8)مليون دوالر أمريكي  511 •

 ،9133نوفمبر  91البنك المركزي التونسي بمقتضى االتفاقية الُمبرمة في الغرض بتاري  

 مليتتون دوالر لكتتل واحتتد، 311بقيمتتة  غتتينمبلال تمثّتتلُ  )مليتتون دينتتار 42177) مليتتون دوالر أمريكتتي 200 •

فتي الغترض  تينالُمبترم تينبمقتضتى االتفتاقي لتدى البنتك المركتزي التونستي من قبتل بنتك الجزائترالمودعين 

 على التوالي، 9135مارس  37و 2014ماي  04 يبتاريخ

تُمثّتُل القتائم اإلجمتالي لقرضتي تستهيالت  )مليون دينتار  31777 (مليون وحدة حقوق سحب خاصة 34,8  •

 .  9133و 9139اإلصال  الهيكلي الرابع والخامس المتحصل عليهما من صندوق النقد العربي خالل سنتي 

إرجتاع  القترض الُمتحّصتل عليته متن مصترف  2016أنه تّم خالل ستنة  ىوتجدر اإلهارة في هذا الصدد، إل

وكتذلك تستديد االستتحقاقات المتعلقتة  )مليون دينتار 659,8)أورو مليون  311بمبلغ   باريسا، -اناتيكسيس
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مليتون  26,3بقرضي تسهيالت اإلصتال  الهيكلتي الرابتع و الختامس المتذكورين أعتاله بمبلتغ إجمتالي قتدره 

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

 

 قيم قيد االستخالص:  22اإليضاح 

 

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص القيم بما فيها، بالخصتوص، 

لفائدة الخزينة والتحويالت المأذون بها من قبل مصتالح البنتك والتتي تمتّر عبتر المقاّصتة  والسنداتالصكوك 

 اإللكترونية.

 

 فوارق التحويل وإعادة التقييم:  21اإليضاح 

 

 : ن هذا البنديتضم

مليون دينار   2.074,8فائم القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالُعملة األجنبية  بمبلغ •

 .2015مليون دينار متأتية من سنة 1.569,4 منها 

إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من سبائك الذهب بمبلغ المتراكم بعنوان فائم القيمة الصافي  •

 .9135متأتية من سنة  مليون دينار 277,9 امليون دينار منه 348,5

مليون دينار بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد الدولي  5772فائم القيمة الصافي بمبلغ  •

 وصندوق النقد العربي.

، تسّجل فوائم القيمة الكامنة الناتجة عن عمليات إعادة تقييم 9132اإلهارة إلى أنه، ابتداء من سنة  وتجدر

إعادة تقييم األصول  تا على غرار عمليافوارق إعادة التقييمحسابات صندوق النقد الدولي في حساب ا

ّجل في هذه األخيرة، و تؤثر والخصوم بالُعملة األجنبية وال يتّم تسجيلها ضمن حسابات النتيجة. و ال تس

 على نتيجة االستغالل للبنك، سوى الخسائر الكامنة الصافية.

، فإّن التسبقة للدولة بعنوان حصة المساهمة المكتتبة بالعملة 9132ومن ناحية أخرى، وابتداء من سنة 

لخاّصة إزاء األجنبية في رأس مال صندوق النقد العربي، يتّم إعادة تقييمها حسب سعر حقوق السحب ا

الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر ههر ديسمبر. ويُسّجل فائم القيمة الكامن المترتب عن 

 هذه العملية، كذلك، في حساب افوارق إعادة التقييما.   

بالتالي ، على مستوى هذا البند، تّما إعادة معالجتها. و 9135ولغاية المقارنة، فإّن المعطيات المتعلقة بسنة 

تّم  9135مليون دينار الذي كان قد ظهر على مستوى هذا البند في القوائم المالية لسنة  3.14773فإّن مبلغ 

مليون دينار يمثل فائم القيمة الكامن، في موفّى  4579مليون دينار، أي بفارق  3.12975تعديله ليصبح 

تتاب بالعملة األجنبية في رأس مال صندوق النقد ، بعنوان إعادة تقييم التسبقة للدولة بعنوان االك9135سنة 

 العربي.

 

 دائنون مختلفون: 27اإليضاح 

 

المدخرات المخصصة بعنوان منحة و ،يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك

المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ  األداءاتالخروج في التقاعد واإلجازات خالصة األجر، و

 مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ الُعقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيمات وطنية.
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   )بالدينار  ( 

2431 2434   

 دائنون مختلفون 88.348.142 91.304.434

 حسابات األعوان، حساب الودادية ...(حسابات إيداع األموال )  16.443.799 12.959.299

 مدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 10.881.541 10.566.350

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر 5.655.530 5.741.206

1.352.388 1.429.815 
وضرائب  الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافة

 أخرى لفائدة الدولة وأداءات

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  1.372.357 1.526.420

 دائنون مختلفون آخرون  52.565.100  59.158.771

 منها : عقل توقيفية   39.950.059   40.034.813

          الهيمة العليا المستقلة لالنتخابات          10.445.864 17.069.400

 

 

 

  (خصوم)حسابات انتظار وللتسوية :  21اإليضاح 

 

القيود الدائنة في و يضّم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

      انتظار التسوية و األعباء للدفع و اإليرادات الُمحّصلة.

 

 

 )بالدينار(

2431 2434   

 )خصوم  (حسابات انتظار وللتسوية  372.934.491 183.890.091*

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 345.931.258 153.124.384

 ُعمالت أجنبية في انتظار التسوية 726.375 578.441*

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 8.790.230 7.652.442

 للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائيمصاري   2.184.448 2.520.397

 أعباء الموظفين للدفع 12.533.777 16.142.257

 حسابات انتظار وللتسوية أخرى 2.768.403 3.872.170*

ة * تّمت إعادة معالجة هذه األرقام نظرا ألن المبالغ المتعلقة باألوراق النقدية التونسية واألجنبية المحجوزة من قبل السلطات القضائي 

في هذه المبالغ  . وقدرت32والمصالح الديوانية لم يعد لها تأثير على موازنة البنك المركزي، كما وقع شرحه على مستوى اإليضاح عدد 

دينار بالنسبة  1.048.975دينارا بالنسبة لألوراق األجنبية )عمالت أجنبية في انتظار التسوية( وبـ  39.474.535بـ  2431سنة 

 دينار. 74.121.134حسابات انتظار وللتسوية أخرى(،أي بمبلغ جملي قدره لألوراق بالدينار )

 

 

 األموال الذاتية : 24 اإليضاح

 

مليون دينار في  365,7  ، ما  قدره9132نتيجة  السنة  الُمحاسبية    تخصي   قبل  الذاتية  األموال بلغا 

مليون  18,2 ، أي بارتفاع بـ2015ديسمبر  33مليون دينار في 347,5 ُمقابل  2016نهاية ههر ديسمبر 

 لة كاآلتي :فصّ وهي مُ  دينار،
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 )بالدينار)

2015 2016  

 رأس المال 6.000.000 6.000.000

 االحتياطيات 137.888.876 116.159.036

 االحتياطي القانوني 3.000.000 3.000.000

 االحتياطي الخاص 102.794.668 81.494.667

 احتياطي الصندوق االجتماعي 32.094.208 31.664.369

 أموال ذاتية أخرى 94.920 17.726

 النتائج المؤجلة - 77.366

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 143.983.796 122.254.128

 نتيجة السنة المحاسبية 221.690.552  225.222.635

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 365.674.348 347.476.763
 

 

علتتى توزيتتع نتيجتتة الستتنة  2016فيفتتري  29وكتتان مجلتتس إدارة البنتتك قتتد صتتادق ختتالل اجتماعتته بتتتاري  

 : كما يلي 2015المحاسبية 

 )بالدينار)

 : فيما يلي 2016وتمثلا تحركات األموال الذاتية المسجلة في السنة المحاسبية 

 
 

 )بالدينار)

 البيانات
الرصيد في 

13/32/2431 

النتائج 

 المؤجلة
 توزيع النتيجة

احتياطي 

الصندوق 

 االجتماعي

أموال 

ذاتية 

 أخرى

 ةنتيجة السن

 المحاسبية

الرصيد في 

13/32/2434 

 6.000.000 - - - - - 6.000.000 رأس المال

االحتياطي 

 القانوني
3.000.000 - - - - - 3.000.000 

االحتياطي 

 الخاص
81.494.667 - 21.300.001 - - - 102.794.668 

احتياطي 

الصندوق 

 االجتماعي

31.664.369 - - 429.839 - - 32.094.208 

أموال ذاتية 

 أخرى
17.726 - - - 77.194 - 94.920 

النتائج 

 المؤجلة
77.366 (77.366) - - - - - 

نتيجة السنة 

 المحاسبية
225.222.635 77.366 (225.300.001) - - 221.690.552 221.690.552 

مجموع 

األموال 

 الذاتية

347.476.763 - (204.000.000) 429.839 77.194 221.690.552 365.674.348 

 

 225.222.635 نتيجة السنة المحاسبية

 77.366  األرباح المرحلة من السنوات السابقة

 225.300.001 للتوزيعاألرباح 

 21.300.001 االحتياطي الخاص

 204.000.000 القسط الراجع للدولة
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 : فكانا كاآلتي 9132ديسمبر  33أما موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في 

 

 

 )بالدينار)

الرصيد في            

13/32/2434 

 الرصيد في الموارد االستعماالت

13-32-2431  
 التسمية

 التسديدات القروض

 الموارد 31.664.369 429.839 - 32.094.208

 المخصصات 25.038.126 - -  25.038.126

 فوائد على قروض طويلة األمد 3.689.858 131.119 - 3.820.977

 فوائد على قروض متوسطة األمد 2.936.385 298.720 - 3.235.105

 االستعماالت (28.470.268) 8.778.764 (9.306.631) (28.998.135)

 قروض السكن (13.164.782) 1.865.625 (1.484.542) (12.783.699)

 قروض متوسطة األمد (9.737.440) 2.508.233 (2.915.595) (10.144.802)

 قروض قصيرة األمد (5.568.046) 4.404.906 (4.906.494) (6.069.634)

 الموارد المتوفرة 3.194.101 9.208.603 (9.306.631) 3.096.073

 

 

 

 الموازنةالتعهدات خارج :  24اإليضاح 

 : يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على

 التعهدات والضمانات المسلّمة :  

 

 تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجيّة : 

  قروض خارجية أخرى و قروض رقاعية •

المصتتدرة متتن قبتتل البنتتك المركتتزي التونستتي لحستتاب الدولتتة  المتعلقتتة بتتالقروض الرقاعيتتةهتتي التعهتتدات 

التونستتية فتتي األستتواق الماليتتة األجنبيتتة،  والقتتروض الخارجيتتة للدولتتة، الُمتحصتتل عليهتتا فتتي إطتتار التعتتاون 

االقتصادي الثنائي، والتي يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة مع إمضائه تعهدات للطترف األجنبتي 

، ، يلتتزم بمقتضتاها بختالص االستتحقاقات المتعلقتة بهتذه القتروض)جنبتي أو مؤسستة ماليتة بنتك أ (المتدخل 

وتتعلّتتق  (وكتتذلك القتتروض الخارجيتتة الُمبرمتتة متتن قبتتل البنتتك المركتتزي والُمحالتتة إلتتى الوستتطاء المقبتتولين 

 .)تحديدا بالقروض الُمبرمة مع برنامج تمويل التجارة العربية البينية 

بند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة ليجزاء متن كما يتضّمن هذا ال

ويتعلتق األمتر بتالقرض االئتمتاني  القروض المتحّصل عليه من الصندوق والمخّصصة لدعم ميزانية الدولتة.

عليه في إطتار والقرض المتحصل  9132مليون دينار في نهاية ههر ديسمبر   2.580,6الممنو  بقائم يبلغ 

مليتون دينتار  648,9بمبلتغ يستاوي  9132آلية التسهيالت الموسعة، حي  تّم تحويل القسط األول خالل سنة 

 ما يُفّسر الجانب األكبر من االرتفاع المسّجل على مستوى البند الفرعي اقروض أجنبية أخرىا. اوهذ

المحاستبي  ا أفضتلية الجتوهر علتى  للمبتدأتطبيقتا  )ختارج الموازنتة  (وتعتبر هذه التعهتدات تعهتدات توقيتع 

الشتتكلا، علمتتا وأّن االلتزامتتات الماليتتة للبنتتك المركتتزي المترتبتتة عتتن القتتروض المشتتار إليهتتا أعتتاله، يقابلهتتا 

بستداد كتل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة و كتذلك كتل أو الوستيط المقبتول التزام مماثل من قبل الدولة 

 مترتبة عنها.األعباء المالية ال
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 )بالدينار)  

2431 2434   

 قروض رقاعية  15.384.349.535 12.613.679.670

  قروض خارجية أخرى 4.174.133.639 3.331.761.536

 ُمتحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائي خارجية للدولة قروض 907.503.417 823.832.044

56.426.642 37.176.829 
ُمبرمة من قبل البنك المركزي وُمحالة إلى الوسطاء  خارجيةقروض 

 المقبولين

 صندوق النقد الدولي المخّص  لدعم ميزانية الدولةقرض  3.229.453.393 2.451.502.850
 

 

 : التعهدات المسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل

أدوات السياستة النقديتة التتي هترع البنتك هي التعهدات المسلّمة و الُمتعلقتة بعمليتات مقايضتة الصترف كأحتد 

 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة. 9135المركزي في استعمالها بداية من ههر ماي 

 ،المقابتل بالتدينار )مليتون دينتار 515يمثتل المبلتغ المتدرج فتي هتذا البنتد ) ،9132و في نهاية هتهر ديستمبر 

حلتول أجتل للعمالت األجنبية المتوقع تسليمها للبنتوك عنتد  ،السائدة في تاري  اإلقفالصرف البتطبيق أسعار 

 لمدة ههر. 9132ديسمبر  32قام بها البنك في تاري   عملية مقايضة الصرف التي

  مةلالتعهدات والضمانات المست -

 إعادة التمويل التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات  

متن المبتالغ  ،مقايضة الصرف والمتكونة، من ناحيةهي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات 

من مبتالغ الفتوارق اإليجابيتة غيتر  ،مليون دينار( ومن ناحية أخرى 517بالدينار لالستالم في تاري  األجل )

 مليون دينار(. 373الجارية بعنوان هذه العمليات )

 الضمانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  

الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة  هي

مليون دينار في نهاية  5.290,6وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات  ،بواسطة عمليات مقايضة الصرف

 والي وهي موّزعة إلى ديون جارية ورقاع خزينة قابلة للتنظير على الت 2016ههر ديسمبر 

 مليون دينار. 3.926,9مليون دينار و 1.363,7

 تعهدات أخرى ُمستلمة   

المستلمة متن العارضتين فتي إطتار طلبتات العتروض المعلنتة متن قبتل البنتك هي الضمانات الوقتية والنهائية 

ماليتين   3مليتون دينتار مقابتل  0,8، بلغتا قيمتة هتذه الضتمانات 2016المركزي. وفي نهاية ههر ديستمبر 

 .9135ديسمبر  33دينار في 

  تعهدات أخرى 

هي التعهدات الُمتعلقة باألوراق النقدية التونسية واألجنبية، المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصتالح 

هتهر الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونسي فتي انتظتار صتدور حكتم قضتائي بشتأنها. وفتي نهايتة 

 مليتتتون دينتتتار فتتتي   4175مليتتتون دينتتتار مقابتتتل  3473، بلغتتتا قيمتتتة هتتتذه األوراق النقديتتتة 2016ديستتتمبر 

 .9135ديسمبر  33
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 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية:  23اإليضاح 

الفوائتتد المحّصتتلة بعنتتوان تتتدخل البنتتك المركتتزي فتتي الستتوق النقديتتة عتتن طريتتق  ،أساستتا ،يتضتتمن هتتذا البنتتد

أي  ،2016فتي نهايتة هتهر ديستمبر   243,9حيت  ارتفعتا هتذه الفوائتد إلتى  ،أيتام 7طلبات العتروض لمتدة 

مما يعكس ارتفاع حجتم الستيولة التتي تتّم ضتّخها عتن طريتق  ،2015مليون دينار مقارنة بسنة   26,2بزيادة

مليتون دينتار  5.237وبالفعل بلغ معّدل حجم تدخل البنك المركزي بهذا العنوان ما قدره    طلبات العروض.

 .٪22,4مليون دينار أو بنسبة  3.197، أي بزيادة قدرها 9135مليون دينار في  4.521مقابل  9132في 

ند على اإليرادات المحّصلة بعنوان الفوارق اإليجابيتة المتعلقتة بعمليتات مقايضتة الصترف  كما يشتمل هذا الب

مستجلة بتذلك  9132نهايتة هتهر ديستمبر  يمليون دينار ف 95 هذه اإليراداتحي  بلغا  ، التي قام بها البنك

 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة. 19,1ارتفاعا محسوسا بــ

 

 

 )بالدينار)  

2431 2434   

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  295.565.640 248.056.934

 فوائد التدخل في السوق النقدية في هكل هراء على طلبات العروض     243.913.027 217.751.550

 فوائد على تسهيالت قروض ليوم واحد    4.705.500 7.957.028

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة    18.352.727 15.955.827

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف    24.969.084 5.831.136

 إيرادات أخرى     3.625.302 561.393

 منها فوائد جزائية        3.215.772 512.241
 

 

 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية:  23اإليضاح 

مليتون  134,3بالخصوص، الفوائد المحّصلة على السندات بالعملتة األجنبيتة والتتي بلغتا  ،البنديتضمن هذا 

 .9135مليون دينار مقارنة بسنة  11,6أي بانخفاض قدره  ،2016دينار في نهاية ههر ديسمبر 

 
 

 )بالدينار)

2431 2434   

 على السندات بالعملة األجنبية فوائد    134.314.437         145.891.790

 الدوالر أمريكي    52.056.576 60.859.983

 األورو    53.158.208 60.737.771

 الجنيه األسترليني    28.211.247 23.585.900

 اليان الياباني    888.406 708.136

 

 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 14اإليضاح 
 

المتأتية من الهامش المطبتق علتى  )دينار مليون 10,9) بالخصوص، من عموالت الصرف، نديتكون هذا الب

 : ، وتفصيله كالتاليأسعار الصرف عند البيع
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              )بالدينار  (

2431 2434   

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 22.144.144 31.313.431

 البيععند  من الهامش المطبق على أسعار الصرف المتأتية عموالت الصرف 31.172.321 37.344.223

 أرباح الصرف على العمليات بالعملة األجنبية - 51.192.400

 على األوراق األجنبية لغير المقيمين عموالت 3.143.515 9.133.902

 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية    9.511.713 9.411.522

 ألموال المعهودة للتصرف بالوكالةزائد قيمة على ا 9.932.722 9.113.903

 للتصرف بالوكالةالمعهودة استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية  1.436.506 362.552

 عموالت على بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوك 948.073 -

 مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية استرداد 459.357 -

 إيرادات أخرى 845.222 296.595
 

 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:  13اإليضاح 
 

. وقتد ستّجلا هتذه فتي إطتار العمليتات المنجتزة متع صتندوق النقتد التدولي يتعلق األمتر بتاإليرادات المحصتلة

مقابتل  2016ديستمبر نهايتة هتهر فتي  مليتون دينتار 0,4 بلغتا  حيتمليتون دينتار  373تقلصا بـ  االيرادات 

 : كاآلتيدينار في السنة الفارطة، وتفصيلها  مليون 1,7

 
 

              )بالدينار  (

2431 2434   

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية    381.675 1.695.034

 االحتياطيالتأجير الموظ  على مركز     253.150 54.750

 يحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولفوائد على موجودات حقوق الس    102.904 224.260

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة    25.621 32.650

 استرجاع عمولة التعهد على القرض االئتماني لصندوق النقد الّدولي    - 1.383.374
 

 

أصبحا فتوائم القيمتة الكامنتة الناتجتة عتن عمليتات إعتادة تقيتيم حستابات صتندوق النقتد  ،ما سل  ذكرهوك

ا. وال تستجل فتي نتيجتة البنتك ستوى نتواق  القيمتة مالدولي تسجل في حساب الخصوم افوارق إعتادة التقيتي

 الكامنة الصافية.

أتية من عمليتات إعتادة تقيتيم مليون دينار( المت 17,3تجاوزت فوائم القيمة الكامنة ) ،9132وبالنسبة لسنة 

مليون دينار( المسّجلة بنفس العنتوان. و بالتتالي،  14,1حسابات صندوق النقد الدولي نواق  القيمة الكامنة )

 لم يكن هنالك تأثير على نتيجة البنك للسنة المذكورة.

  9135فتتي ستتنة  تّمتتا إعتتادة معالجتتة المبلتتغ اإلجمتتالي التتوارد علتتى مستتتوى هتتذا البنتتد ،وألغتتراض المقارنتتة

مليون دينار( بطر  المبلغ المتعلق بفائم القيمة المسّجل بعنوان إعادة تقييم مركز االحتيتاطي لتدى  15,2) 

 مليون دينار( 13,5صندوق النقد الدولي )
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 إيرادات مختلفة:  32اإليضاح 
 

حّصة األربتا   لتقل  باألساسنتيجة دينار من نهاية سنة إلى أخرى  ليونم  1,6بـ  انخفاضاسجل هذا البند 

 .(دينار يونمل 1,1)والتصدير  لالستيرادرأس مال البنك اإلفريقي  المساهمة في بعنوان

 

 

              )بالدينار    (

2431 2434  

 إيرادات مختلفة  5.455.484 7.059.251

 إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية 1.606.331 2.392.000

 عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 6.921 4.113

 مبالغ أعباء مسترجعة 767.723 527.658

 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 55.873 82.456

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 297.480 291.507

 إيرادات سندات المساهمة  2.201.142 3.268.606

5.661 173.500 
صافية من التفويا في أصول ثابتة وأربا  أخرى على  عناصر غير  إيرادات

 متواترة أو استثنائية

 استرداد مّدخرات على اإلجازات خالصة األجر 85.676 312.969

 إيرادات أخرى 260.838 174.281
 

 

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية:  11اإليضاح 

 يتضتتتمن هتتتذا البنتتتد، باألستتتاس، الفوائتتتد الممنوحتتتة للبنتتتوك بعنتتتوان عمليتتتات تستتتهيالت الودائتتتع ليتتتوم واحتتتد 

 مليتتتون دينتتتار(  التتتتي ازدادت  (1,8مليتتتون دينتتتار( واألعبتتتاء علتتتى الستتتندات المشتتتتراة بصتتتفة باتتتتة  (2,3

اع الخزينتة المشتتراة نتيجتة  ارتفتاع أعبتاء تمديتد المنحتة علتى رقت ،مليون دينتار متن ستنة إلتى أخترى  1,3بـ

 بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة.

 

 

              )بالدينار    (

2431 2434   

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية    4.088.218 2.844.393

 عمليات تسهيالت القروض ليوم واحدفوائد على      2.259.000 2.303.875

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة    1.801.756 492.475

 أعباء أخرى    27.462 48.043
 

 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  : 17اإليضاح 

 2016ديسمبر  نهاية ههر دينار في يونمل 44,3بلغا الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 

  اماليين دينار منه 9,1مسجلة بذلك ارتفاعا بـــ ،2015ديسمبر  33دينار في  ليونم 35,2مقابل 

مليون دوالر  511من الفوائد المدفوعة بعنوان الوديعة القطرية التي مبلغها  ةماليين دينار متأتي 7,3

 أمريكي.
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 ) بالدينار(                                                                              

2435 2016   

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  44.335.290 35.151.966

 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية    1.756.072 760.209

   فوائد على قرض ناتيكسيس    239.946 3.117.984

 فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالُعملة األجنبية تحا الطلب     1.919.213 57.970

 الوديعة القطرية فوائد على    37.720.563 30.404.265

 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل    2.699.496 811.538
 

 

 

 بالعملة األجنبيةأعباء أخرى على العمليات :  35اإليضاح 

وقد تراجعا  األجنبية.يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة 

 9132مليون دينار في سنة 76,5 الى  9135مليون دينار في سنة  87,3هذه األعباء بشكل ملحوظ من 

من ناحية، وخروج سندات االستثمار  ألجنبيةوذلك نتيجة عمليات التفويا  في سندات التوظي  بالعملة ا

 : ويفصل كاآلتي من ناحية أخرى، 9132التي حل أجل خالصها، من المحفظة، خالل سنة 
 

 

 )بالدينار)        

2015 2016   

 أخرى على العمليات بالعملة األجنبية أعباء 87 677.517 924.604.96

 السندات بالعملة األجنبيةتمديد المنحة على  504.144 76  87.256.125

 عموالت على قرض ناتيكسيس   -  3.091.095

 مخصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال المعهودة للتصرف بالوكالة 783.825 1 1.436.506

 ناق  قيمة على األموال المعهودة للتصرف بالوكالة 629.672 4  1.943.963

 تفويم التصرف الخارجي في االحتياطياتأتعاب بعنوان خدمات  890.928 798.796

 مخصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظي  058.118 1  1.029.243

 ناق  القيمة من التفويا في سندات التوظي  471.075 46.707

 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 847.749 903.675

 على السندات ذات عائد سلبي أعباء 352.482 -

 خسائر صرف على العمليات الجارية 744.938 -

 مصاري  مسك الحسابات بالعملة األجنبية 138.783 55.143

 بالعملة األجنبية أعباء أخرى  95.963 43.671
 

 

 

 

 

 



 

 

 2016 السنوي التقرير 974

 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 36 اإليضاح 

 

يتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي و صندوق 

 : النقد العربي . وتفصيلها كاآلتي

 
 

 )بالدينار)

2015 2016   

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 834.327.5 460.198.17

 الدوليفوائد على قروض صندوق النقد  2.593.494  2.843.590

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 2.004.525  2.879.353

 إعادة تقييم األرصدة المستبعدة لصندوق النقد الدوليناق  القيمة المتأتي من  - 10.131.621

 أعباء أخرى 729.815  1.343.896

 

 

 فإّن التغيير في الطريقة المحاسبية لتسجيل فوائم  ،33وكما سبق ذكره على مستوى اإليضا  عدد 

حتّم، ألغراض المقارنة، إعادة  ،ونواق  القيمة الكامنة المنجرة عن العمليات مع صندوق النقد الدولي

 9135لم تتأثر نتيجة البنك لسنة  ،على مستوى هذا البند. وفعال 9135معالجة المعطيات المتعلقة بسنة 

ماليين دينار. وتجدر  10,1بناق  القيمة الصافي المسجل في السنة المذكورة و قدره  سوى بالمبلغ المتعلق

 .  9135النتيجة المحاسبية لسنة  ىلهذا التغيير عل دهذا الصدد، إلى التأثير المحاي ياإلهارة، ف

 أعباء الموظفين:  14 اإليضاح

 مليون دينار في  68,9 مقابل 2016ديسمبر نهاية ههر في مليون دينار 66,9بلغا أعباء الموظفين 

 . 2015ديسمبر  33

 :يوتفصيلها كالتال

         

 

 )بالدينار( 

2431 2434  

 أعباء الموظفين  66.873.558 68.854.715

 األجور و ملحقاتها 25.283.273 25.533.742

 المنح 13.824.000 13.955.200

 أعباء اجتماعيّة 26.498.003 26.771.600

 منها جرايات التقاعد التكميلية     15.185.000 14.654.400

 مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 315.191 1.380.081

 أعباء التّكوين 570.091 825.192

 الّرواتب علىضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  383.000 388.900

 

 

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

 التالية:
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 سنة 21:    سن التقاعد  -

 ٪31752:   معدل نمو األجور   -

  : متغير )حسب الفمة العمرية(   معدل الوفيات -

 ٪27334:        نسبة التحيين المالية -

 ٪9:   معدل الدوران -

        ٪93772:     االجتماعيةاألعباء  -

 

 وتجدر اإلهارة إلى أّن جرايات التقاعد التكميلية تسّجل محاسبيا كأعباء عند صرفها ليعوان المتقاعدين.

 

 : األعباء العاّمة لالستغالل 13اإليضاح 

 

 مليون دينار في  3471مقابل  9132ديسمبر  33مليون دينار في  3272بلغا األعباء العاّمة لالستغالل 

 : وتفصيلها كما يلي 9135ديسمبر  33

 

 

 )بالدينار(

2431 2434  

 األعباء العاّمة لالستغالل  16.573.542 14.780.966

 ءات االشر  2.999.622 2.614.495

 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم 2.992.553  2.605.724

 هراء معّدات صغيرة  7.069 8.771

 خدمات خارجية 7.501.304 6.498.049

 مناولة عاّمة 44.966 25.325

 صيانة و إصالحات 3.266.845 2.993.400

 منح التأمين 1.058.565 791.972

394.192 517.568 

 نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاري  الجمركية
 المرتبطة بها

 بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية  نفقات 1.911.441 1.764.158

 أعباء أخرى 701.919 529.002

 أعباء مختلفة عاديّة  6.043.079 5.645.929

 داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتبأضرائب و 29.537 22.493
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية

  2434 ديسمبر 13المختومة في 

 

 إدارة السيد رئيس مجلس

 البنك المركزي التونسي

 

التي أوكلا إلينا، قمنا بفح  القوائم المالية للبنك المركزي التونسي والتي  مراقبة الحساباتتنفيذا لمهمة 

ديسمبر  33في   وقائمة النتائج كيفما تم ضبطهاتشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة 

 ، وتلخيصا ألهم الطرق المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى.  2016

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

 هذه الحسابات.

أن نمتثل  المهنية المتعارف عليها في البالد التونسية، والتي تتطلب منالمعايير ل وفقالقد تما مراجعتنا 

ألخالقيات المهنة و أن نقوم بتخطيط و تنفيذ التدقيق لغاية الحصول على نسبة ضمانات معقولة ومطممنة 

 حول ما إذا كانا القوائم المالية خالية من أي خطإ جوهري.

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

ية، كما تشتمل المراجعة على تقييم للمباد  المحاسبية المستخدمة، وللتقديرات الهامة التي قام بها البنك. المال

في هذا اإلطار، يأخذ مراقب الحسابات بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعمول به في البنك لغاية 

س بهدف إبداء رأي حول مدى نجاعة هذا تحديد نوعية ومجال االختبارات المتعلقة بمراجعة الحسابات و لي

 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 وتعكس صورة مطابقة، في كل النواحي 

ولنتيجة عملياته للسنة  2016ديسمبر  33نك المركزي التونسي كما هي في الجوهرية، للوضعية المالية للب

المنتهية في نفس التاري ، وفقا للمباد  المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة 

 خصوصيات نشاط البنك المركزي.

 

 9137 فيفري 97تونس، في 

 

 مــــراقــــبـــا  الـــحـــســـابـــات                                                     

 

 هركة المحاسبة مراد قالتي وهركاؤه مكتب سي.أم.سيهركة         
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  2434توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 

 

 

والمتعلتق بضتبط  9132أفريتل  95المتؤر  فتي  9132لستنة  35متن القتانون عتدد  71عمال بأحكام الفصل 

متتارس  13النظتتام األساستتي للبنتتك المركتتزي التونستتي، صتتادق مجلتتس إدارة البنتتك ختتالل اجتماعتته بتتتاري  

 : كما يلي )بالدينار( 9132، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 9137

 

 

 

 223.434.112     محاسبيةنتيجة السنة ال

 

 21.559      النتائج المؤجلة

 

 993.211.111     القسط الراجع للدولة

 

 




