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 كلمة المحافظ 

 

سنة   خالل  كبرى  صعوبات  التونسي  االقتصاد  لجائحة    2020واجه  واسعا  انتشارا  شهدت   التي 

كان له بالغ    ⁒8,8- غير المسبوقة. وبالفعل، سجل النمو االقتصادي تراجعا لم يسبق له مثيل قدره    19  -  كوفيد

األثر على التوازنات االقتصادية الكلية. وعالوة على الوقع الخارجي الناجم عن األزمة الصحية التي ألحقت  

إن هذا األداء السلبي يعود كذلك  ضررا كبيرا باالقتصاد العالمي وخاصة لدى أهم البلدان الشريكة لتونس، ف

 إلى استمرار، بل تفاقم الصعوبات الهيكلية التي ما انفك يعانيها المحيط االقتصادي واالجتماعي الوطني.  

ذ عديد السنوات، صدمة مزدوجة ن م  وقد جابه االقتصاد التونسي، الذي يتعرض أصال لضغوط شديدة 

في تونس وفي البلدان  تي وقع اتخاذها  انعكاسات اإلجراءات الللعرض والطلب خالل السنة المنقضية جراء  

الشريكة قصد احتواء انتشار الفيروس. وتزامن تأثير إغالق الوحدات اإلنتاجية والتجارية مع النتائج المترتبة  

مداخيل المتعاملين االقتصاديين، في ظل مناخ من الشكوك القائمة    اضعن إجراءات الحجر الصحي وانخف

 الجائحة ومسارها.  حول مدة 

نقاط كاملة    5ـ  وفي هذا السياق، شهد االستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( هبوطا حادا ب 

، فيما عرفت نسبة االدخار تقلصا بنفس  2020من إجمالي الناتج المحلي في سنة    ⁒13,3ليتراجع إلى مستوى  

سبة  نطرابات شديدة مما أدى إلى ارتفاع  . ومن جانبها، واجهت سوق الشغل اض⁒4المقدار لتنخفض إلى  

 بين سنة وأخرى.   ⁒17,4إلى  ⁒14,9البطالة من 

تعث  للتصدير    ر وهكذا  الموجهة  المعملية  الصناعات  على غرار  القطاعات  أغلب  في  اإلنتاجي  النشاط 

الموجهة  والخدمات المسوقة وخاصة القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به مثل النقل، إلى جانب القطاعات  

نحو الطلب المحلي مثل نشاط البناء والتجارة. كما عرفت الصناعات االستخراجية نفس المسار السيما قطاعات  

 .  المتواترة   تبعات االضطرابات االجتماعية   الطاقة والفسفاط والتي ال تزال في الواقع تعاني من 

غير أنه وبالرغم من تردي الظرف االقتصادي إجماال، فقد تم تسجيل بعض التطورات اإليجابية. 

من حيث القيمة(،    %  64وقد تميز قطاع زيت الزيتون بشكل خاص، سواء على صعيد اإلنتاج أو التصدير )+

تثمحي بهدف  تفعيلها  على  التونسي  المركزي  البنك  عمل  التي  الدعم  إجراءات  من  استفاد  الموسم  ث  ين 

ون والديوان  ر. وفي هذا الصدد، انتفع القطاع )الفالحون ومعاصر الزيت والمصد2020-2019االستثنائي  

في   التمديد  في  تمثلت  أنشطته،  كافة  بإجراءات غطت  للزيت(  جدولتها  أالوطني  إعادة  أو  القروض  قساط 

دولة وإعادة العمل بمنحة التشجيع  وشطب فوائد التأخير ومنح تسهيالت السيولة وضمانات القروض من قبل ال 

 ب وتمويل التخزين من قبل الخواص.  على تصدير زيت الزيتون المعل  
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وقد ساهم هذا األداء الجيد لقطاع زيت الزيتون بالتظافر مع ارتفاع تحويالت التونسيين المقيمين  

لعجز الجاري إلى مستوى  في التطور اإليجابي للمدفوعات الخارجية. وفعال، تراجع ا   ⁒10,7بالخارج بنسبة  

بفضل تقلص العجز التجاري وهو ما مكن من    2019في سنة    ⁒8,4من إجمالي الناتج المحلي مقابل    ⁒6,5

يوما من التوريد وذلك على الرغم   162تدعيم مستوى صافي الموجودات من العملة األجنبية لتبلغ ما يعادل 

 من انخفاض التدفقات الصافية لرؤوس األموال. 

انبه، عرف سعر صرف الدينار وللسنة الثانية تباعا استقرارا نسبيا مقابل أهم العمالت الدولية ومن ج

في سنة    ⁒5,6وهو ما أضفى مزيدا من االعتدال على تطور التضخم الذي تراجع بالتالي إلى معدل قدره  

للمنتجات  2019في سنة    ⁒6,7مقابل    2020 الدولية  األسعار  وهبوط  الخارجي  الطلب  مدفوعا بضعف   ،

 األساسية والمواد األولية.  

ن  عر. فبدال  ذوبصرف النظر عن هذا التحسن، فإن تقييم تطور هذه المؤشرات يتطلب الكثير من الح 

سلع والخدمات الناجم بدروه  كونه حصيلة أداء جيد للقطاع الخارجي، فهو يعكس في الواقع تراجع مبادالت ال

 عن انخفاض الطلب الجملي والنشاط االقتصادي على وجه العموم.

من إجمالي    ⁒10,4ليبلغ مستوى قياسيا قدره    2020وزيادة على ذلك، فإن تفاقم عجز الميزانية في سنة  

نفط واستقرار سعر  في العام السابق وذلك رغم التراجع المسجل على مستوى سعر ال   ⁒ 3,6الناتج المحلي مقابل  

صرف الدينار، يبعث بصفة جدية على االنشغال. وفي الواقع، فقد تعمقت مواطن الضعف الهيكلية للمالية العمومية  

تحت وطأة كتلة    2020خالل السنة المنقضية جراء انزالق النفقات الجارية التي تضخمت بشكل ملحوظ في سنة  

من إجمالي الناتج المحلي( وذلك على حساب نفقات    ⁒17,4الم ) األجور التي تعد  من بين أعلى النسب في الع 

 االستثمار، مقابل تراجع المداخيل الجبائية بسبب فتور النشاط االقتصادي.  

  ⁒ 84,3وبالتالي، استمرت نسبة كل من التداين العمومي والخارجي في االزدياد بنسق متسارع لتبلغ  

أصب   ⁒61,6و الذي  الميزانية  هامش  تقلص  مزيد  إلى  أدى  مما  التوالي،  على  المحلي  الناتج  إجمالي    ح من 

 ضروريا أكثر من ذي قبل العتماد سياسة تطهير المالية العمومية.

الصحية،   األزمة  فرضتها  التي  االضطرابات  مجابهة  وقصد  التطورات  هذه  ظل  اتخذت  وفي 

لمساندة الشركات والعائالت    مالئمة  ى الصحة العمومية وتدابيرالسلطات إجراءات عاجلة قصد الحفاظ عل

 وعلى مواطن الشغل. االقتصادي بهدف المحافظة على النسيج  

السلطات بشكل فعال،   التي  حوقصد مواكبة عمل  التدخل  المركزي جهوده في مجاالت  البنك  شد 

والمساهمة   األسعار  استقرار  على  الحفاظ  في  والمتمثلة  األساسي  بقانونه  المضبوطة  مهامه  تندرج صلب 

النشيطة في المحافظة على االستقرار المالي ودعم اإلجراءات الحكومية وذلك من خالل تفعيل السياسات  

 ين سارية المفعول.  واآلليات العملية وفق القوان 



 محافظ الكلمة 

 

 2020 السنوي التقرير ج



البعدين اإلرادي   التوفيق بين  الذي حرص على  التونسي  فإن تدخل البنك المركزي  وفي هذا الصدد، 

واالحترازي، قد سعى الى تحقيق هدف مزدوج. فقد عمل من ناحية على ضمان التمويل العادي لالقتصاد من  

رى على الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية،  خالل التزويد المالئم للسوق بالسيولة الالزمة، ومن ناحية أخ 

السيما التضخم والعجز الجاري. ومن شأن هذا التمشي أن يتيح الفرصة أمام االقتصاد التونسي لتحقيق انتعاشة   

متينة، بمجرد احتواء الجائحة، وسليمة في نفس الوقت من خالل إمكانية تثبيت التوقعات التضخمية لدى األعوان  

 اديين في مستويات مستقرة.  االقتص 

ففي إطار هذه المقاربة متعددة األبعاد، اندرج التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية في مناسبتين خالل  

، حيث تدعم هذا اإلجراء بمنح البنوك السيولة الالزمة ⁒ 6,25إلى    ⁒7,75من  أي  شهري مارس وسبتمبر،  

فراد والمهنيين، فضال عن المرونة المعتمدة في عمليات  وتأجيل أقساط القروض التي حل أجلها بالنسبة لأل

التمويل وخاصة   الطابع االستثنائي. وقد وجدت هذه اإلجراءات صداها من خالل تسارع نسق    ذاتإعادة 

 القروض الممنوحة من قبل الجهاز المالي لالقتصاد، سواء بالنسبة لألفراد أو للشركات.  

دي للسيولة لفائدة الدولة بواسطة الجهاز المصرفي، قام البنك  وبالتوازي وفضال عن التوفير االعتيا 

مليار دينار مع الحرص على إرساء اإلطار    2,8المركزي بتزويد الخزينة العامة بتمويل مباشر استثنائي قدره  

االستثنائي   بطابعها  المعنية  السلطات  وتحسيس  العملية  لهذه  المالئم  على  ومالقانوني  المحتملة   خاطرها 

 رار األسعار.  استق

حترازي قصد الحفاظ على صالبة مكونات اكما تعززت هذه التدايير النقدية بإجراءات ذات طابع  

والمخاطر  النشاط  لمؤشرات  الوثيقة  المتابعة  المالي. وعالوة على  وبالتالي على االستقرار  المالي  الجهاز 

وجه   على  المذكورة  اإلجراءات  فقد شملت  الصدمات،  أمام  الصمود  على  لقدرتها  المنتظم  والتقييم  للبنوك 

قبولة بعنوان عمليات إعادة التمويل وتيسير اإلجراءات المتعلقة بنسبة  الخصوص توسيع قائمة الضمانات الم 

 لها.  عةاجر عادة شراءها األسهم الإ القروض من الودائع وتعليق توزيع أرباح البنوك وعمليات  

   2019وفيما يتعلق بأنظمة ووسائل الدفع، فقد تم تكريس الرقمنة من قبل البنك المركزي منذ سنة  

رئيسية والوسائل األساسية الستراتيجية شاملة لتطوير بيئة الدفوعات، من خالل االستفادة  كأحد األهداف ال

من التكنولوجيات المبتكرة ومخزون الكفاءات التونسية قصد ضمان نمو مندمج والتقليص من استخدام النقد  

 .  2022في افاق سنة  في االقتصاداليدوي

مالي مع السهر على التحكم في المخاطر الناجمة عنها  وفي هذا السياق وبغية دعم رقمنة الجهاز ال

وخاصة السيبرانية منها، واصل البنك المركزي جهوده الرامية إلى تعصير سوق الدفوعات من خالل مقاربة 

توفق بين المزيد من المرونة والمالءمة على مستوى التنظيم ومرافقة المتدخلين الجدد، بما يتماشى مع أفضل  

 ارسات في هذا المجال.المعايير والمم
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وعلى هذا األساس، ساند البنك المركزي جهود الحكومة في رقمنة دفوعاتها وبالخصوص تأمين 

 توزيع المساعدات االجتماعية أثناء الجائحة. 

الرقمنة أن يشهد   النقدية من  المزيد  ومن شأن مسار  التدعم ليشمل عمليات أخرى للتحويالت  من 

 قا لمنطق االستدامة قصد جعلها رافعة حقيقية للدفوعات الرقمية. الحكومة لفائدة األشخاص، وف 

ومن هذا المنطلق، وقع إيالء أهمية خاصة لقابلية التشغيل البيني ولتوافر وتنوع وسائل الدفع ونقاط   

بطر الدفع  بمعامالت  المستخدمين  قيام  تسهيل  قصد  الدفع  بالخصوص  يققبول  ومنها  ومرقمنة،  مسؤولة  ة 

المتعلق بخدمات الدفع المحلية عبر    2020لسنة    11عبر الهاتف الجوال )راجع المشور عدد  خدمات الدفع  

 الهاتف الجوال(.  

الحاسم الذي يضطلع به مشغلو المحوالت الوطنية للدفع خالل السنوات القادمة ر  دولوإدراكا منه ل

بمرافقة    المحوالتهيكلة هذه  المشاريع المهيكلة للرقمنة، شرع البنك المركزي في أعمال إعادة    إرساء  مع

  الرشيدة  الحوكمةمن المؤسسات الدولية وبما يتماشى وأفضل التوجهات الدولية في المجال، السيما فيما يتعلق ب

 . المحوالتباعتبارها ضمانة لحسن أداء واستدامة 

يؤكد  المركزي  البنك  فإن  بالرقمنة،  المرتبطة  والتحديات  الفرص  إلى  وبالنظر  أشمل  سياق    وفي 

التقنيات المالية    ان ميد في    ةعاملالتزامه الراسخ بدعم الفاعلين في مجال االبتكار وخاصة باعثي الشركات ال

 في البيئة المالية. م من الشباب وتيسير اندماجه الحديثة

الرقابي   الصندوق  يمثل  حيث  باالبتكار،  للنهوض  استراتيجية  صياغة  تمت  المنظور،  هذا  ومن 

( إحدى دعائمها. إن هذه البيئة التجريبية الخاضعة للرقابة والتي  Sandbox règlementaireالتنظيمي )

اختبار ابتكاراتها مع حرفاء   ، تتيح للشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثةأحدثها البنك المركزي

لمركزي من خاللها إلى تيسير  متطوعين وبنوك شريكة. كما أنها تعد آلية للشروع في ابتكارات يهدف البنك ا 

 االندماج المالي وضمان حماية مستعملي الخدمات المصرفية.

عاملة في مجال وعلى هذا األساس وتبعا لطلب ترشحات أطلقه البنك المركزي لفائدة الشركات ال

االختيار    الراغبة في االنضمام للمجموعة األولى للصندوق الرقابي التنظيمي، وقع  التقنيات المالية الحديثة

سبتمبر   شهر  االصطناعي   2020في  الذكاء  غرار  على  التكنولوجيات  أحدث  تعتمد  تطبيقات  أربع  على 

 و"البلوكتشاين" وذلك على أساس معايير األهلية واألولويات االستراتيجية المضبوطة. 

تقدما   وفي الوقت نفسه، يعمل البنك المركزي باستمرار على إقامة شراكات مع المتعاملين األكثر

في مجال االبتكار المالي ويساهم في هذا الصدد في أشغال عدد من لجان التفكير المغاربية والعربية. وتحقيقا  

لهذه الغاية، التزم البنك مع وزارة تكنولوجيات االتصال بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في ميدان التكنولوجيا  
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ي التي أحدثتها هيئة اإلشراف على التصرف المالي البريطانية  شبكة العالمية لالبتكار الماللل المالية وانضم  

 المستهلكين.   والتي تضم الهيئات التعديلية المالية الملتزمة بدعم االبتكار المالي لفائدة 

وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بالنشاط االعتيادي للبنك المركزي، فقد تم إرساء تنظيم مالئم لتأمين  

إنجاز الوظائف األساسية للمؤسسة من خالل آلية العمل عن بعد وذلك من منطلق استمرارية النشاط وضمان  

السهر على حماية صحة الموظفين خاصة عن طريق التقليص الكمي للعمل بمقرات البنك، وفقا لتوصيات  

  2021-2019خطته االستراتيجية    2020السلطات العمومية المختصة. وفي اآلن ذاته، تابع البنك في سنة  

ل المزيد من التحديات التي يفرضها السياق الصحي. وقد تمت إدارة محفظة المشاريع االستراتيجية في ظ

بقدر كبير من المرونة وباستخدام مناسب للتكنولوجيا الرقمية وهو ما مكن من تجاوز استحالة االستمرار في  

 صيغة العمل الحضوري، سواء أثناء فترة الحجر الصحي أو خارجها. 

بالتعاون وبالرغم م المتعلقة  اإلجراءات  تعزيز  البنك على  السفر، عمل  المفروضة على  القيود  ن 

المالي والفني، الذي يعد أمرا حيويا في ظل األزمة الراهنة، وعلى الحفاظ على نسق متدعم لالتصاالت من 

الب مشاريع  إفادة  في  الفني  التعاون  استمر  وهكذا،  االفتراضي.  التواصل  استخدام صيغة  سواء  خالل  نك، 

التشغيلية منها أو االستراتيجية. كما كان البنك نشيطا وحاضرا في العديد من التظاهرات على الصعيد الدولي  

نك الدولي وصندوق  البقليمية على غرار صندوق النقد الدولي وواإلوالتي نظمتها المؤسسات الشريكة الدولية  

 وك مركزية إفريقية. النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات نقدية عربية وبن

إن التحليل المختصر للوضع االقتصادي والمالي والذي سبق عرضه، يبرز بوضوح حالة الركود  

التي يشهدها االقتصاد التونسي والمخاطر الكبرى التي أصبحت تهدد التوازنات المالية للدولة واالستقرار  

ي التأخير المتراكم على مر  السنوات في  االقتصادي واالجتماعي. وفي الواقع، تعود المسؤولية في ذلك ال

تنفيذ اإلصالحات الضرورية لتصحيح الوضع االقتصادي، والتي ما انفك البنك المركزي التونسي يذكر بها  

المؤسسات المالية الشريكة    ه في ذلك شأنباستمرار صلب تقاريره السنوية المتتالية ومختلف بالغاته، شأن

 ووكاالت الترقيم.  

تواصل الضغوط المسلطة على الترقيم المالي للبالد والتي أدت    2020صدد، شهدت سنة  وفي هذا ال 

ترقيم السيادي للبالد التونسية، مع آفاق  ل يز"( لود و"م  "R&Iتخفيض ثالث وكاالت ترقيم )"فيتش" و "إلى  

ماعية شديدة  سلبية. وتعلل هذه الوكاالت تخفيضها للترقيم بالمناخ المؤسساتي والسياسي المتسم بضغوط اجت

وعدم استقرار سياسي وتشتت برلماني، عالوة عن غياب توافق وطني حول اإلصالحات الكبرى والتداعيات  

 السلبية للجائحة على االقتصاد. 

من قبل وكالة "موديز" خالل شهر فيفري    2021تخفيضين جديدين سنة    شهد الترقيم السياديوقد  

 (، مع آفاق سلبية لكال الترقيمين.  -Bإلى  B( ووكالة "فيتش" خالل شهر جويلية )من  B3إلى  B2)من 
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نحو الصنف    ةومن شأن أي تخفيض جديد من قبل إحدى الوكالتين أن يدفع بترقيم المخاطر السيادي

(C) .بما يعيق بشكل متزايد النفاذ لألسواق المالية الدولية لتعبئة الموارد الخارجية الضرورية ، 

إلى توافق  ة الستعجال التوصل  وعلى هذا األساس، أجمعت وكاالت الترقيم على الضرورة الملح  

تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلرساء برنامج جديد  بشأن أهم االصالحات وهو ما سيمك ن من 

 قبل موفى السنة الحالية.  

من النفاذ    2020التونسية في سنة    وفي هذا المضمار، مكنت جهود التفاوض التي بذلتها السلطات

للموارد الخارجية لصندوق النقد الدولي بعنوان "أداة التمويل السريع" وفتحت المناقشات حول برنامج جديد  

خطتها   تنفيذ  عملية  تسريع  في  تونس  دعم  إلى  يهدف  برنامج  وهو  الممدد"،  الصندوق  "تسهيل  شكل  في 

 ة وإنعاش النشاط االقتصادي.  اإلصالحية بغية استعادة توازناتها المالي

ت ما بين  م هذا السياق ومباشرة عقب استكمال المشاورات بعنوان المادة الرابعة والتي جد  ضوفي خ

الدولي والسلطات  2021وجانفي    2020شهري ديسمبر   ما بين مصالح صندوق النقد  المحادثات  ، تكثفت 

حول برنامج جديد للتعاون   2021شهر ماي  التونسية وذلك من خالل إجراء مهمة تفاوض بواشنطن خالل  

المالي. وتجري حاليا مناقشة وثيقة أعدتها السلطات التونسية، تغطي باألساس المحاور الرئيسية لإلصالحات  

المتعلقة بالمؤسسات العمومية والسياسة الضريبية وترشيد الدعم وتحفيز االستثمار وإنعاش االقتصاد، وذلك  

 لكال الطرفين.  على مستوى الفرق الفنية 

عد  بوضعية  مقيدة  تظل  الجميع،  لدى  معلوما  محتواها  بات  والتي  المعنية  اإلصالحات  أن    مبيد 

االستقرار المتفشية على الصعيد السياسي واالجتماعي بما يحد من هوامش التحرك المتاحة للسلطات ويجعل  

 ة السنوية لميزانية الدولة. نشاطها مقتصرا على إدارة المدى القصير والذي ال يتجاوز أفقه الدور

التي تؤثر بشدة    ةوعلى مستوى عملي وفي ظل الظروف الحالية، ال بد من التنبيه إلى المخاطر العالي

على قدرة السلطات على دفع مسار اإلصالحات وعلى وجه الخصوص تطهير الميزانية وإصالح القطاع 

لتغطية الحاجيات الهامة من التمويل   ،بشروط مقبولة  ،العمومي وضمان تعبئة الموارد الخارجية الضرورية

ئما بشأن إرساء مناخ أعمال مالئم إلنعاش على مدى السنوات القادمة. وبصورة أعم ، يظل التساؤل قا الزم ال

 االستثمار والنمو، باعتباره حجر الزاوية الستعادة التوازنات االقتصادية الكلية.  

ومن البديهي أن األمر يتعلق هنا برهانات جوهرية يتطلب كسبها تظافر جهود الجميع لرفع مختلف  

سك يحظى بدعم كافة األطراف الفاعلة من أجل  التحديات في إطار مبادرة جامعة حول برنامج إصالحي متما 

تجاوز تداعيات األزمة الصحية في أسرع وقت ممكن وتعزيز التعاون مع الجهات المانحة والبلدان الشريكة 

وتيسير شروط انتعاش االقتصاد الوطني الذي يشهد بالتأكيد تأخيرا ملموسا بالنظر إلى آفاق انتعاش االقتصاد  

   .2021العالمي في سنة 



 محافظ الكلمة 
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" أن تحمل فرصا جديدة سانحة لتونس، من منطلق إدراك العديد  19-ومن شأن مرحلة ما بعد "كوفيد 

من البلدان ومن ضمنها دول االتحاد األوروبي والتي عرفت صعوبات على مستوى سالسل التزويد، لمزايا  

قليمي أيضا، فإن عودة الهدوء  الجوار وإمكانية إعادة توجيه استثماراتها األجنبية وفقا لذلك. وعلى المستوى اإل

على المستوى السياسي واالقتصادي في ليبيا قد يتيح فرصا هامة للطرفين في مجاالت االستثمار والمبادالت  

لكال  متين ومثمر  وتعاون  ديناميكية جديدة  لتطوير  المناسب،  الوقت  االستعداد، وفي  ينبغي  ولذا،  التجارية 

 البلدين. 

ى مرحلة ما بعد "الكوفيد"، فإن البنك المركزي التونسي الذي يدرك جيدا  وفي هذا السياق وبالنظر إل 

أهمية الرهانات االقتصادية والمالية للبالد والتحديات التي يتعين رفعها، سيواصل بكل مثابرة االضطالع بدوره  

سعار وتعزيز االستقرار المالي وكذلك في مساندة النشاط االقتصادي  بشكل كامل في مجال التحكم في تطور األ 

الرقمنة واالرتقاء بها   الجهاز المالي وقدراته. كما سيولي اهتماما خاصا لدعم تطوير  من خالل تدعيم صالبة 

 باعتبارها رافعة لتحسين جودة الخدمات المصرفية والنهوض بتمويل مالئم ومدمج لالقتصاد.  

ساس، سيعمل البنك المركزي ال من أجل اإلنعاش السريع لالقتصاد فحسب، بل سيسهر وعلى هذا األ

كذلك على أن تندرج هذه االنتعاشة في سياق من التنمية المستدامة. وبالفعل وتماشيا مع جهود البالد في مجال 

تراتيجية الوطنية  ت الكربون واالس اثبعاالنمو األخضر وذلك من خالل اعتماد االستراتيجية الوطنية لخفض ان 

في شبكة    2019سنة    ذ للتنمية المستدامة واالستراتيجية الوطنية لالقتصاد األخضر، انخرط معهد اإلصدار من

 والمراقبين لدعم النظام المالي األخضر.   ةالبنوك المركزي

وعالوة على ذلك، شرع البنك في إرساء استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بهدف تطوير  

سائل ومعايير التمويل لدى الجهاز المصرفي، بما من شأنه التسريع في نسق االنتقال الطاقي وإدماج التنمية  و

 ممارسة أنشطتها.  عند  المستدامة صلب عمل البنوك ومراعاة االنعكاسات البيئية واالجتماعية

التعاون مع كافة    وفي الختام، سيحرص البنك المركزي التونسي على توفير العناية الواجبة لتعزيز

السلطات من أجل إضفاء أكبر قدر من النجاعة على العمل االقتصادي وتمكين البالد من استعادة مسار النمو  

ما يمكن. وهي أهداف ذات أولوية قصوى، يتطلب تحقيقيها إرساء مناخ سياسي واجتماعي    رعوالتشغيل بأس

 مزيد من التضامن واالستقرار.  ، يسوده أكثر توافقا

 

  

 مروان العباسي 

 المحافظ 
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 مجلس اإلدارة

 

 المجلس  تنظيم -1

 كما يلي :   2020ترد تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في موفى سنة 

 رئيس المجلس ؛  ، محافظالمروان العباسي : لسيد ا ✓

   نائب المحافظ ؛السيدة نادية قمحة :  ✓

 رئيس هيئة السوق المالية ؛   السيد صالح الصايل : ✓

   الوزارة المكلفة بالمالية ؛ لدى  مكلفة بالتصرف في الدين العمومي : يةببا  السيدة كوثر ✓

 رة المكلفة بالتنمية االقتصادية ؛ بالتقديرات لدى الوزا ةمكلف : ارية رجاء بولب السيد  ✓

  ؛ن اجامعين اأستاذ : النوري والسيدة ليلى البغدادي   زهير السيد فتحي ✓

 ن سبق لهما أن شغال وظائف ببنك.  اعضو : السيدة سلمى بالغة والسيد عبد المؤمن السويح ✓

السيدة رجاء بولبولإلشارة بصفتها مستشارة عوضا عن    2020خالل شهر سبتمبر    ار ي، فإنه قد تم تعيين 

 السيد لطفي فرادي.  

   الصالحيات  -2

والمتعلق بضبط    2016أفريل    25المؤرخ في    2016لسنة    35من القانون عدد    63عمال بأحكام الفصل  

 النظام األساسي للبنك المركزي التونسي، يتمتع المجلس أساسا بالصالحيات التالية :  

 السياسة النقدية واالستقرار المالي.  مجالية وسياسات البنك المركزي في يتيج ضبط استرا ✓

المركزي ✓ للبنك  الذاتية  األموال  لتوظيف  العامة  القواعد  الوإدارة    ضبط  بالعملة احتياطي  صرف 

 .بعة كيفية تطبيقهااومت ،الذهب واألجنبية 

 إحداث األوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها وإبدالها.  ✓

 ضبط نسب الفائدة والعموالت التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.  ✓
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 األنشطة   -3

سنة   خالل  التونسي  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  أشغالها   حيثاجتماعات    تسع  2020عقد  أفضت 

 بالخصوص إلى القرارات واإلجراءات التالية :  

نقطة أساسية لتصبح في حدود    100بـ  الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي  خفيض في نسبة  الت  ✓

 .  2020مارس  17⁒ بتاريخ 6,75

من    لتمكين البنوك  2020ماي    27بتاريخ  إحداث صنف جديد من التمويالت القابلة إلعادة التمويل   ✓

االقتصادي   للنسيج  دعما  وذلك  ديمومتها  االستثنائية لضمان  حاجياتها  وتغطية  المؤسسات  مرافقة 

 وحفاظا على االستقرار المالي. 

نقطة أساسية لتصبح في حدود    50التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ   ✓

 .  2020سبتمبر  30⁒ بتاريخ 6,25

الفقرة   ✓ بمقتضى  الممنوحة  القروض  أقساط  تأجيل  فترة  في  الفصل    1التمديد  البنك    2من  لمنشور 

، مع التمديد في  2021إلى غاية موفى شهر سبتمبر  وذلك    2020لسنة    6المركزي التونسي عدد  

البنك المركزي   من منشور  1الفترة القصوى إلسناد التمويالت االستثنائية التي ينص عليها الفصل  

عدد  ا ديسمبر    2020لسنة    12لتونسي  موفى  غاية  البنوك    2021إلى  منح  على  عالوة  وذلك 

إمكانية إسناد هذه التمويالت لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبالد التونسية. وتندرج هذه  

وحرصا على ضمان المالءمة بين   19  -فيد  والقرارات في إطار إجراءات احتواء تداعيات أزمة ك

 .   2021الية لسنة مارات البنك المركزي وقانون القر

بعنوان   ✓ التونسي  المركزي  للبنك  المالية  القوائم  تدقيق  حول  الحسابات  مدققي  تقارير  في   النظر 

 .  2019سنة 

 التي خضعت للتدقيق وتخصيص النتيجة المتعلقة بها.   2019المصادقة على القوائم المالية لسنة  ✓

 .  2021ضبط ميزانية البنك المركزي التونسي لسنة  ✓
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 التنظيم والموارد البشرية 

       ر التنظيمي  يالتطو -1

   والمتمثلة في :  2019باستكمال المشاريع التي بدأت في سنة  2020اتسمت سنة 

مثلى    • التوجيهية إلدارة  المبادئ  تكريس  إلى  تهدف  والتي  البنك  المتعلقة بخزينة  التعليمات  إعادة صياغة 

 مة النصوص مع العمليات اآللية الجديدة.  ئالمللنقد و

وذلك    • البنك  غادروا  الذين  أو  المتوفين  األعوان  حسابات  وإغالق  بتصفية  المتعلقة  العمل  مذكرة  تحيين 

 بهدف ضبط إجراءات التعامل وتحسين التفاعل بين مختلف إدارات البنك.  

العمليات على النحو    • تحيين مذكرة العمل المنظمة للعمليات التجارية لمتحف العملة وذلك بهدف تحسين 

 ثل وإدماج تدايير السالمة ومبادئ الرقابة الداخلية. األم

المذك المشاريع  تساهم  في  وكما  والتحكم  الجودة  أساس  على  للبنك  التنظيمي  األداء  ثقافة  تطوير  في  رة 

 المخاطر التشغيلية. 

للبنك  الحالية  العمليات  لرقمنة  بالنسبة  متواجد  ،أما  بالتنظيم  المكلف  الهيكل  كان  في فقد  رق  ا  منة مراحل 

المصوغ، حيث ساهم بالتالي في توحيد    ياري للتعاضديات وحرفيجإجراءات معالجة عمليات بيع الذهب الت

 اإلدارات وإعداد مذكرة للمواصفات الوظيفية الموحدة.  حاجيات مختلف 

اتسمت سنة   آخر،  جانب  العملة   2020وفي  لمتحف  الرقمي  والتحول  التعصير  استراتيجية  بإطالق  كذلك 

 نجم عنه إعداد أول مذكرة للمواصفات الوظيفية.وهو ما 

الربع األخير من   العمل في إعداد دالئل اإلجراءات خالل  للبنك، تم إطالق  الحيوية  المهن  تعزيز  وبهدف 

 ليتم الشروع في دليل إجراءات "مصلحة التأجير".   2020سنة 

المكلف بالتنظيم من االضطالع بوجه   إلى قيود األزمة الصحية، تمكن الهيكل  ومن ناحية أخرى وبالنظر 

استخدام   خالل  من  وذلك  األنترنت  عبر  اإلدارات  بين  االجتماعات  قيادة  في  التنسيقي  بدوره  كامل 

 التكنولوجيات الجديدة لالتصال عن بعد التي اعتمدها البنك.  
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    وتقرير العمل االجتماعي   الموارد البشرية  -2

التونسي  تراجع المركزي  البنك  موظفي  من  مجموع  وأخرى  سنة  أي    888  إلى  عونا  924  بين  عونا، 

 ⁒ في العام السابق. 5,1⁒ مقابل ارتفاع بـ 3,9بانخفاض بنسبة 

طلبة تكفل   10عونا سن التقاعد وانتداب  33وقد نتج هذا االنخفاض بالخصوص عن التأثير المتزامن لبلوغ 

 بهم البنك وأكملوا تكوينهم لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي. 

عونا وذلك قصد تعزيز الموارد البشرية، سواء    65إطالق مناظرة خارجية النتداب    2020كما شهدت سنة  

 . الداخلية ستوى المقر الرئيسي للبنك أو فروعهعلى م

بين   حاليا  النشيطين  الموظفين  مجموع  يتوزع  األساس،  هذا  )  674وعلى  الرئيسي  79,9عونا  بالمقر   )⁒

 فرعا داخليا.   11⁒( بالـ 20,1عونا ) 170للبنك و

     إدارة وتنمية المسار الوظيفي  .2-1

 مجموع الموظفين   2-1-1

 حسب الوضعيات كما يلي :   2020ديسمبر   31يتوزع مجموع موظفي البنك المركزي بتاريخ 

 

 توزيع موظفي البنك حسب الوضعيات :  1 عدد جدول

 الحصة بـ ٪  العدد  الصنف 

 ⁒95 844 مجموع الموظفين النشيطين 

   منهم :

  824 أعوان مرسمون   •

  1 في إطار عقد لمدة غير محدودة  أعوان متعاقدون •

  2 أعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة محدّدة  •

  7 أعوان في حالة إلحاق لدى البنك  •

  10 أعوان متربصون  •

 ⁒2,7 24 مجموع الموظفين في حالة إلحاق 

 ⁒2,3 20 مجموع الموظفين في وضعية عدم مباشرة 

 ٪ 100 888 مجموع الموظفين

 

 

وعرف مجموع موظفي البنك حسب الجنس ازديادا لحصة اإلناث على حساب الذكور، حيث ارتفعت من  

   .  2020⁒ في سنة 41,3إلى   2019⁒ في موفى سنة 40,8
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 توزيع الموظفين حسب الجنس :  2عدد  جدول

 الحصة بـ ٪  مجموع الموظفين  الجنس 

 41,3 367 اإلناث 

 58,7 521 الذكور

 100,0 888 المجموع 

 

 

 

أن   العمر  حسب  التصنيف  سنهم  30,3ويظهر  يبلغ  البنك  أعوان  من  فوق،  ٪50  فما  بانخفاض    سنة  أي 

⁒. كما سجلت الشريحة العمرية ما 31,3حين كانت هذه الشريحة العمرية تمثل    2019بالمقارنة مع سنة  

من    35دون   لتتراجع  طفيفا  انخفاضا  إلى  28,2عاما  المنقضية  السنة  في  قيد  27,1⁒  السنة  موفى  في   ⁒

بي ما  تتراوح  والتي  المتبقين  لألعوان  العمرية  الشريحة  وتمثل  قدرها    49و  35ن  الدرس.  حصة  عاما، 

 ⁒ في العام السابق.  40,5⁒ مقابل 42,6

 

 

 حسب الشرائح العمرية   نموظفيال: توزيع  1رسم بياني عدد 

 

  إناث                             ذكور                                                            
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الموظفين حسب الدرجة توزيع :  3جدول عدد   

2020 2019  

 مجموع الموظفين الحصة بـ ٪  مجموع الموظفين الحصة بـ ٪ 

 اإلطارات العليا  391 42,32 371 41,78

 اإلطارات المتوسطة  290 31,39 294 33,11

 السلك المشترك   243 26,30 223 25,11

 المجموع  924 100,0 888 100,0

 
 
 

 

 

سنة    377ويتمتع   موفى  في  وظيفية  بخطط  البنك  من  المكلفين  2020إطارا  اإلطارات  من  بنسبة  أي   ،

 .  ي⁒ وهي نسبة مماثلة تقريبا لما تم تسجيله في العام المنقض42,5بمسؤولية قدرها 

 

 االنتداب والحراك الوظيفي   2-1-2

 االنتداب   -أ

طالب جديد    16وتكفل بـ    2020طلبة من معهد تمويل التنمية للمغرب العربي خالل سنة    10انتدب البنك  

 .  2022سيتم انتدابهم في سنة 

 الحراك الوظيفي   -ب

نقلة ما بين    36  مطلب نقلة، منها   42على    2020في مجال الحراك الوظيفي لألعوان، وافق البنك خالل سنة  

 شملت موظفي الفروع الداخلية.    6اإلدارات و 

 نشاط التكوين   2-1-3

ما تدل عليه نسبة المشاركة في انتعاشا ملحوظا مثل  2020عرفت سياسة البنك في مجال التكوين خالل سنة  

مجموع الموظفين.    ن⁒ م81⁒ إلى  40تكوينية والتي تضاعفت وزيادة بين سنة وأخرى، أي من  الدورات  ال

بواقع   التكوينية  الدورات  هذه  تتوزع  طبيعتها،  و65وحسب  البنك  للتكوين صلب  بالخارج  8⁒  للتكوين   ⁒

 ⁒ للتكوين لدى مكاتب تعمل في إطار القانون التونسي.  2تكوين المانح لشهادة ول ⁒ ل5و

بالخصوص عقب   النحو  المسجلة على هذا  الزيادة  النصف    ،19  -هور جائحة كوفيد  ظ وتأتت  السيما منذ 

عن  ، حين اختارت العديد من المؤسسات الوطنية والدولية االعتماد على التكوين  2020الثاني لشهر مارس  

والذي ال يزال إلى يومنا هذا معلقا في ظل الظروف الصحية الصعبة    يعلى حساب التكوين الحضور  بعد

أنّ  إلى  اإلشارة  وتجدر  األعوان    للغاية.  كذلك  بل  فحسب  التكوين  دورات  عدد  تشمل  لم  الزيادة  هذه 

 المستفيدين، أي موظفي الفروع الداخلية.  
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 التكوين المتخصص  2-1-3-1

 التكوين بالخارج   ✓

، سواء من أقسام المهن أو الدعم، في دورات تكوينية بالخارج خالل الربع األول  من البنك   إطارا  12شارك  

 ، أي قبل فرض الحجر الصحي الشامل. 2020من سنة 

تنظيم   تم  آخر،  جانب  ومؤسسات    40وفي  دولية  مالية  مؤسسات  قبل  من  األنترنات  عبر  تكوينية  دورة 

نترنت وتكوين مانح لشهادة والماجستير المصغر،  جامعية مرموقة وذلك في صيغ مختلفة )ندوات عبر األ

  دورة تكوينية تم تنظيميها عن بعد ومجانا من قبل مؤسسات أجنبية  18إلخ(. كما تمتعت إطارات البنك بـ  

 . في إطار التعاون معها

 التكوين بتونس   ✓

الـ   ال  13تمحورت  مكاتب تكوين تعمل في إطار  التي نظمتها  التونسي  دورة تكوينية عبر األنترنت  قانون 

 حول مواضيع تتعلق خاصة بمجال الرقابة المصرفية والمحاسبة، إلخ.  

 صلب البنك  التكوين   ✓

إطارا بالبنك من المستويات العليا   543تمحورت هذه النوعية من التكوين المقدم عن بعد والتي استفاد منها  

والمهارات   األنجليزية  اللغة  تعلم  مواضيع  حول  بالخصوص  التعاونية   والمتوسطة،  والمنتجات  الشخصية 

 والتكوين الموجه لمرافقة المشاريع االستراتيجية، إلخ.  

ففيما يتعلق بتطوير المهارات في مجال اللغة اإلنجليزية، تم تأمين دورتين تكوينيتين على نطاق واسع عبر 

 ة.  عونا من اإلطارات المتوسط 74اإلطارات العليا و من عونا  40وذلك لفائدة   نترنتاأل

أما بخصوص التكوين في مجال المهارات الشخصية والذي يندرج في إطار التكوين على صعيد القدرات  

دين وذوي الخبرة في هذا المجال وذلك لفائدة  م من قبل مدربين معت  عن بعدالشاملة، فقد تم تنظيم دورتين  

  .اإلطارات المتوسطةعونا من  284عونا من اإلطارات العليا من خالل تدريب شخصي و 45

 التكوين المانح لشهادة  2-1-3-2

 التكوين لدى أكاديمية البنوك والمالية   ✓

األكاديمية   الدورة  خالل  البنك  و  10بتسجيل    2020-2019قام  التحضيرية  بالمرحلة  آخرين    10أعوان 

سنتين األولى والثانية  أعوان بال   8بالمرحلة المتوسطة ألكاديمية البنوك والمالية. وفي جانب آخر، تم تسجيل  

  من دروس المعهد التقني للبنك. 

 الماجستير   ✓

لـ   األكاديمي  المسار  إطار   12توج  في  المندرجة  النهائية  األطروحات  تقديم  في  بالنجاح  البنك  من  إطارا 

دوفين بتونس    -الماجستير المتخصص في مبادئ وممارسة المالية اإلسالمية" الذي تنظمه جامعة باريس  "

 والمخصص حصريا لإلطارات المذكورة للبنك المركزي.  
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ارة األعمال دأعوان من البنك دراستهم في إطار الماجستير الدولي في إ  4وفي نفس هذا السياق، يواصل  

 دوفين بتونس.   - باريسالذي تنظمه جامعة 

 التكوين لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي   ✓

سنة   خالل  البنك  الدفعة    2020تكفل  بـ    39بعنوان  العربي  للمغرب  التنمية  تمويل  تم    16لمعهد  طالبا 

يواصل   فيما  الدروس،  من  األولى  بالسنة  الدفعة    10تسجيلهم  بعنوان  دروسهم    38طلبة  المذكور  للمعهد 

 الثانية.   بالسنة

 المشاريع التربوية  2-1-3-3

البنك   الدكتوراه    2020خالل سنة    متربصا   76استقبل  التربصات وخاصة  أنواع  إطار مختلف  في  وذلك 

   ومشروع التخرج، إلخ.

   التأجير. سياسة 2-2

البنك في سنة    ارتفعت  العام السابق. ويعكس هذا  7,4⁒ مقابل  2,3بنسبة    2020كتلة أجور موظفي  ⁒ في 

والترقيات في الرتبة وفي الخطة الوظيفية    2019عونا في شهر أفريل    94نتداب  الالتباطؤ التأثير المتزامن  

 الحالية.  مكافآت اإلحالة على التقاعد وذلك في ظل غياب الترفيع في األجور بعنوان السنةو

 السياسة االجتماعية  .2-3

 القروض االجتماعية   2-3-1

االجتماعي   الصندوق  حاصل  بتاريخ    2,4بلغ  دينار  في    1مقابل    2020ديسمبر    31مليون  دينار  مليون 

 .  2019موفى سنة 

 التقاعد  2-3-2

ن  اعوأ  9القانونية للتقاعد وعونا بلغوا السن    24، منهم  2020عونا على التقاعد خالل سنة    33تمت إحالة  

 انتفعوا بالتقاعد المبكر.   

 خدمات التأمين والتغطية االجتماعية   2-3-3

 الطب العالجي   2-3-3-1

عونا. وارتفعت التسديدات بهذا العنوان بنفس النسق    1945قرابة    2020خالل سنة    تأمين الصحيال  غطى

 ⁒.  6المسجل في العام السابق، أي  

 الطب الوقائي والمساعدة االجتماعية   2-3-3-2

وفي ظل سياق الجائحة، قام البنك المركزي خالل   الوقائيةة نشاطه لتقديم المساعدة الطبية  واصلفي إطار م

طبيب    2020سنة   أحدهما  متعاقدين،  طبيبين  وبمساهمة  وممرضة   آخرعام  القلب  أمراض  في  مختص 

 بإنجاز الخدمات الطبية التالية :  ، المتعاقد معها وثالثة مخابر للتحاليل الطبية
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 الخدمات الطبية  :   3جدول عدد 

 المسمى 

 عدد األعوان 

2019 2020 

 257 684 تحاليل  

 171 573 فحص طبي 

 83 370 مخططات القلب الكهربائية 

 بالفروع( 197بالمقر الرئيسي +  120)  317 بالفروع( 132بالمقر الرئيسي +  97)  229  تالقيح  

 720 - اختبارات فحوصات األجسام المضادة 

 460 - اختبارات الفحوص التشخيصية  

 

 

 

ن منذ  "، رافق البنك المركزي الموظفي19  -من تفشي فيروس "كوفيد    يوفي جانب آخر وفي إطار التوق

التشخيصية  الفحوص  واختبارات  المضادة  األجسام  فحوصات  الختبارات  حملة  خالل  من  الجائحة  بداية 

 هذا الفيروس. عن للكشف 

 لتحسيس بمرض السكري والتبرع بالدم.  لكما نظم البنك حمالت للتلقيح ضد االنفلونزا و

موظفي    ةة في مقرات مطبخ وداديوعالوة عن ذلك وفي إطار السالمة الغذائية، تم إجراء زيارات مفاجئ

 . 2020البنك، فضال عن تنظيم برامج بحوث جرثومية من قبل مخابر متخصصة خالل سنة 
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 التعاون الدولي

 

سفر على أنشطة  ال وقيود على التنقل    وما انجر عنه من سن  2020في بداية سنة    19  -كوفيد  أثر انتشار  

الدولي   التونسيالتعاون  المركزي  تبالبنك  استوجب  مما  تكنولوجيات    ين ب ،  على  تستند  جديدة  عمل  طرق 

 .  االتصال الحديثة

وبفضل هذه التكنولوجيات الحديثة، استمرت المفاوضات مع ممثلي المؤسسات النقدية  وعلى هذا األساس،  

لعربي من أجل تعبئة موارد البالد التونسية من التمويالت  على غرار صندوق النقد الدولي وصندوق النقد ا 

الخارجية. كما تكثف التعاون الفني مع شركائنا التقنيين بهدف دعم انجاز المشاريع االستراتيجية والتشغيلية  

  للبنك المركزي التونسي الذي عزز بدوره من مشاركته في اللقاءات واالجتماعات االفتراضية. 

   الدوليالتعاون  -1

 التعاون المالي مع المؤسسات النقدية  .1-1

 التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي   1-1-1

صادق مجلس إدارة صندوق النقد    ،19  -في إطار تعبئة موارد مالية خارجية قصد مجابهة جائحة كوفيد  

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة،    545,2على صرف مبلغ قدره    2020  أفريل  10ي بتاريخ  لالدو 

سياسة استباقية لمجابهة  ك مليون دوالر لفائدة البالد التونسية بعنوان أداة التمويل السريع    745أي ما يعادل  

 .  19 -جائحة كوفيد 

 التعاون المالي مع صندوق النقد العربي  1-1-2

 النقد العربي :   صندوق  سياق اتفاقيتي قرض معال أبرمت تونس في نفس هذا  

قدره    تصحيحقرض    - جملي  بمبلغ  حوالي    23,968هيكلي  يعادل  ما  أي  عربي  دينار  مليون    98مليون 

ويتم   والمالي  المصرفي  القطاع  إصالح  برنامج  مساندة  إلى  يهدف  والذي  دفعتين    سحبهدوالر  على 

 متساويتين. 

 مليون دوالر.   59ليون دينار عربي أي ما يعادل م 14,381بمبلغ قدره  يئتلقاقرض  -
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 الدولي  التعاون الفني  -2 

 التعاون مع الشركاء الفنيين   .2-1

بهدف  الدعم الفني    تواصلسير مهام المساعدة الفنية،    تعيق  قيود على السفر من شأنها أن  إرساءالرغم من  ب

 شركائه الدوليين.   اعتماد نمط افتراضي من طرفمشاريع البنك وذلك بفضل   دعم تنفيذ

تنفيذ المشاريع المدرجة صلب الخطة االستراتيجية األولى للبنك المركزي التونسي، قدم    دعم وعالوة على  

ار المحاور عل غرالشركاء الفنيون كذلك الدعم لبعض المشاريع التشغيلية ليتم بالتالي تغطية مجموعة من  

 السياسة النقدية والسياسة االحترازية الكلية والمدفوعات الرقمية والموارد البشرية والبحث واالتصال.  

 وفيما يلي رسم بياني يلخص دعم أهم الشركاء الفنيين من حيث عدد المشاريع المساندة :  

 

 2020الدوليون في سنة عدد المشاريع التي يدعمها الشركاء الفنيون :   1رسم بياني عدد 

 

 

 

 التعاون الثنائي مع البنوك المركزية   .2-2

المركزي البنوك  مع  الثنائي  التعاون  إطار  ت  ةفي  وبهدف  المغرب  وبنك  فرنسا  بنك    عزيز األجنبية وخاصة 

شركائنا  االفتراضية مع  بتكثيف اللقاءات    2020مجاالت، اتسمت سنة  الت في مختلف  االتبادل الثنائي للخبر

المركزية البنوك  تمحورت  من  م  التي  مختلف  تنفيذالتعاون    جاالتحول  لدعم  المشاريع   الموجهة 

 االستراتيجية والتشغيلية للبنك وخاصة :  

4

4

1

1

2

4

1

3

1

1

1

2

GIZ التعاون األلماني

البنك الدولي

IFCالمؤسسة المالية الدولية 

البنك االوروبي العادة البناء والتنمية

SECOالتعاون السويسري 

صندوق النقد الدولي

CwAبرنامج دعم افريقيا 

مشاريع استراتيجية مشاريع اشغيلية
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 .  إدارة التداول النقدي •

 االتصال الداخلي.  •

 ا. هإعداد خارطة العمليات وإعادة تصميم •

 إدارة المخاطر.   •

   الموارد البشرية.  •

 الدولية واالقليمية مشاركة وتمثيل البنك المركزي التونسي في التظاهرات  -3

مشاركته في   2020بالتوازي مع الديناميكية التي يشهدها التعاون الدولي، كثف البنك المركزي خالل سنة  

واإلقليمية الدولية  ذلك  التظاهرات  في  والمتعدد    بما  الثنائي  الصعيدين  على  شركاؤه  نظمها  التي  تلك 

   التي جرت في أغلبها عن بعد. و  األطراف

وأكتوبر   أفريل  شهري  خالل  المركزي  البنك  شارك  العادة،  جرت  الربيع    2020وكما  اجتماعات  في 

السنوية الدولي  واالجتماعات  بواشنطنو  للبنك  انتظمت  التي  الدولي  النقد  أفريل    17إلى    14من    صندوق 

 على التوالي.  ، أكتوبر  18إلى  12ومن 

 وفي إطار مساهمته النشيطة في أشغال صندوق النقد العربي، شارك البنك المركزي التونسي في : 

االجتماع االستشاري االفتراضي على مستوى نواب محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،    •

 .  2020جوان  14ياسة النقدية" الذي انعقد بتاريخ  "تحديات الس ضوعحول مو

االجتماع االفتراضي المنظم باإلشتراك بين بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول    •

 .  2020جوان  17" والذي انعقد بتاريخ  19  -موضوع "استجابة األطراف التنظيمية لكوفيد 

 عقب مرحلة    في المنطقة العربية  زيادة فرص التكنولوجيا الماليةعنوان "االجتماع االفتراضي، تحت    •

 .  2020سبتمبر   6" والذي انعقد بتاريخ يةزودور البنوك المرك مستقبل الخدمات المالية :  19 -كوفيد 

واألربعون    • الرابعة  العادية  ال الدورة  ومؤسسات  المركزية  البنوك  محافظي  التي   العربية  نقدلمجلس 

 .  2020 سبتمبر  13انعقدت عن بعد بتاريخ 

االجتماع االستشاري االفتراضي حول موضوع : "تحديات االستقرار المالي في االقتصاديات لمرحلة ما    •

 .  2020أكتوبر  11بعد أزمة فيروس كورونا المستجدّ" والذي انعقد بتاريخ 

  اتشارك البنك المركزي في ثالث اجتماعي،  وبهدف تعزيز تواجده على المستوى االفريق   وفي جانب آخر

في   التوالي  على  انعقدت  والتي  اإلفريقية  المركزية  البنوك  جمعية  لمكتب  على    2020فيفري    13عادية 
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العامة السنوية    جلسة، فضال عن أشغال ال2020نوفمبر    26و  2020جوان    18أساس الحضور الشخصي و

 .  2020جوان   11يقي لالستيراد والتصدير، المنعقدة بتاريخ ة والعشرين للمساهمين في البنك اإلفر دسالسا 

وعالوة على المشاركة في المجالس واالجتماعات السنوية، اختار البنك المركزي أن يكون ممثال بقوة في  

 التظاهرات التي ينظمها أهم شركائه الفنيين، من خالل المشاركة في :  

 . 2020سبتمبر   9الجلسة العامة السنوية الخامسة لتحالف الشمول المالي، التي انعقدت بتاريخ  -

المركزية"   - للبنوك  القدرات  الثنائية وتطوير  "المساعدة  لبرنامج  الثامن  السنوي    (BCC)المؤتمر 

انتظم   والذي  بسويسرا  لالقتصاد  الدولة  كتابة  قبل  من  أكتوبر   30يومي  الممول  وغرة    سبتمبر 

 ة"تغير المناخ ومخاطر الكوارث : ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنوك المركزي، تحت عنوان  2020

 .  للبلدان الصاعدة ؟ "

الرامية إلى تشجيع االبتكار والتكنولوجيا المالية، شارك البنك المركزي في مختلف    تهوفي إطار استراتيجي 

 يات المالية الحديثة وخاصة :  ة والتكنولوج نالتظاهرات المتعلقة بمواضيع تتصل بالرقم

ويونغ،   - إرنست  الدولي وشركة  للتعاون  األلمانية  المؤسسة  بين  باالشتراك  تنظيمها  تم  نقاش  حلقة 

 . إمكانيات التجارة اإلقليمية وحلول الدفع اإللكتروني"حول موضوع : "  2020جوان   26بتاريخ 

بتاريخ  "قمة   - المنتظمة  الناشئة"،  المؤسسات  :    2020ديسمبر    12بوابة  موضوع  كيفية  حول 

 .  إرساء اقتصاد قائم على المعرفة والشركات الصغرى المبتكرة ذات القيمة العالية"

بتاريخ   - المغاربية  البنوك  اتحاد  نظمها  التي  المغاربية  المصرفية  حول   2020ديسمبر    10القمة 

 .  "19  -ويل األموال من قبل المهاجرين خالل فترة جائحة كوفيد "الرقمنة وتحموضوع : 

 التظاهرات التي نظمها البنك المركزي التونسي  -4

 التظاهرات التالية :   2020نظم البنك المركزي التونسي خالل سنة 

االجتماع العادي للجنة المنطقة الفرعية لشمال إفريقيا لجمعية البنوك المركزية اإلفريقية، بمقر البنك في   •

 .  2020فيفري   4و 3الفترة ما بين 

باالشتراك مع البنك الدولي، انعقدت بمقر البنك المركزي   " الشراء  تقييم سياسات " :    ورشة عمل حول   •

ممثلين عن بنك المغرب والبنك المركزي األوكراني والبنك  مشاركة  وب  2020فيفري    13التونسي بتاريخ  

 .  يونالوطني البول

المضي    وسبل  : االستجابة  19  -التأثيرات االقتصادية لجائحة كوفيد  حول : "   عن بعد الندوة اإلفريقية    •

، والتي جمعت خبراء من البنوك المركزية األعضاء لجمعية البنوك  2020سبتمبر    15  تم عقدها يوم   قدما"

 المركزية اإلفريقية.  
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في االستراتيجية المراجعة   

 أوقات األزمات 

 

 السياق  -1

وتداعياتها الذي أدت إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل    19  -إن الظروف المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد  

  ته وتفعيل خطة استمرارية العمل، قد وضعت البنك المركزي أمام تحديات بالغة األهمية تتعلق بإدارة محفظ

 من المشاريع االستراتيجية.  

تع اليوم  أصبحت  قد  المرونة  أن  منطلق  التي    دّ ومن  الالزمة  المهارات  بين  ع تعيّ يمن  بأكمله  ن  البنك  لى 

تطويرها، كان من الضروري إجراء التعديالت الالزمة بهدف التخفيف من تأثيرات مثل هذه األزمات على 

تحقيق األهداف االستراتيجية، السيما مع االفتقار إلى الرؤية التي تصاحبها وفي نفس الوقت االستفادة من  

 م لتسريع نسق التحول الرقمي. خ هذا الز

 لمراجعة االستراتيجية  الهدف من ا -2

مشروع    ثتشكل المراجعة االستراتيجية تمرينا غالبا ما يتم إهماله لصالح اإلدارة التشغيلية التي يمثلها مثل

  شمل بعة مؤشرات األداء التشغيلي، بل يايتعلق األمر هنا باالقتصار على مت  اآلجال. وال  \التكلفة    \الجودة  

تقدم االستراتيجية واإلجابة على السؤال التالي : "هل   دىعملية إدارة االستراتيجية التي تمكن من دراسة م

 نحن ماضون في المسار السليم الذي يتماشى مع استراتيجيتنا ؟".  

ظة  اليقووتحقيقا لهذه الغاية، يجب استيفاء شرطين يتمثالن في التوافق التشغيلي مع متطلبات إدارة األزمة  

استخالص   من  يمكنان  األخيرين  العاملين  هاذين  أن  حيث  واالتصال،  القيادة  على  المرتكزة  االستراتيجية 

 أجل إعادة تنظيم استراتيجي أفضل.   نالدروس م
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 المراجعة االستراتيجية في أوقات األزمة  :  1رسم بياني عدد 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 موضوع المراجعة االستراتيجية   -3

 يتمحور موضوع هذه المراجعة حول المراحل الرئيسية التالية : 

 جمع المعلومات وسبر مختلف األطراف الفاعلة للمشاريع االستراتيجية.   •

 استشعار إشارات جديدة لتفعيل نظام اليقظة وخاصة تلك المتعلقة بمنظومة إدارة األزمة.  •

 إقرار التعديالت المحتملة أو إعادة التوجيه وفقا للمقاربة التالية لتسوية الصعوبات :   •

 تحليل الصعوبات ليقع استخالص التفسيرات الضرورية لها ؛   ✓

 إيزنهاور( ؛  مصفوفة )لكل منهما  2واالستعجال 1لدرجة األهميةإعداد خارطة للصعوبات وفقا   ✓

 

 

 

 

 

 
إلى المهام التي تمكن من المضي قدما. وهي ترتكز على تأثيرات هذه األخيرة على العناصر األخرى وكذلك    األهمية تشير    1

 على القيمة المضافة التي يجلبها تحقيقها.
آجال    االستعجاليشير    2 وكذلك  األخيرة  هذه  إلنجاز  الضروري  الوقت  على  ويرتكز  فوريا  اهتماما  تتطلب  التي  المهام  إلى 

 تحقيقها. 

 
 

 اإلدارة الشاملة لألزمة 

 )تحقيق األهداف(

وضوح  أزمة  

العمليات والمخاطر  الرؤية 

والجودة واالمتثال 

والموارد البشرية 

 واالتصال

القيادة 

 االستراتيجية

االتصال خالل 

 األزمة

خطة استمرارية 

 العمل

 أزمة تشغيلية 
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 األهمية

  

 

 اختيار الحلول والمصادقة عليها وتفعيلها.   -

 إبالغ الحلول لكافة األطراف الفاعلة.  -

 مراقبة النتائج.    -

 

   ! الرقمنة : أداة إلدارة األزمة -4

المركزي من   "جعل    في  التعامل مع تأثيرات األزمة بفضل التخطيط لهدف استراتيجي متمثلتمكن البنك 

. وبالفعل، وقصد  2021-2019خطته الممتدة على ثالث سنوات    فيلتعصير البنك" وذلك    ةالرقمنة رافع

البنك   صلب  التعاون  وسائل  ونشر  باعتماد  التسريع  المالئم  من  كان  الصحية،  األزمة  تداعيات  مواجهة 

ا وقد ساهم  المركزي  االستراتيجية.  تنفيذ مشاريعه  إعاقة  العمل وعدم  استمرارية  لتونسي من أجل ضمان 

بشكل  المعلومات  انتقال  من  تمكن  والتي  الوثائق  وتشارك  الفيديو  عبر  للتواصل  الوسائل  هذه   استخدام 

تبسيط وأتاح  الداخلية  المرونة  تعزيز  في  الفرق،  بين  التواصل  آني  التنسيق  عملية  الشركاء   وتيسير  مع 

 الخارجيين.  

 

 

   

  

يجب برمجتها

2الربع •

يجب معالجتها على 
سبيل األولوية

1الربع •

يجب التخلي عنها

4الربع •

يجب تفويضها

3الربع •

 االستعجال 
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للنهوض المركزي التونسي مبادرات البنك 

 باالبتكار المالي في تونس

 

الصحية  يتبين من خالل األزمة  كما  المالي  باالندماج  النهوض  في  المالية  التكنولوجيات  بأهمية  منه  وعيا 

التي يمر بها العالم حاليا، أطلق البنك المركزي التونسي مجموعة من المبادرات التي تتماشى مع تصوره  

ي وفي اآلن نفسه تلتزم التزاما شرعت في عملية تحول ذات  قد  مؤسسة  بالنظر إلى كونه يمثلاالستراتيجي،  

 راسخا بمواكبة مسار تحول الخدمات المالية. 

التقنيات   محيط  صلب  "الميسر"  بدور  يضطلع  بصفته  المركزي  البنك  واصل  المقاربة،  هذه  إطار  وفي 

اء إلى الشركات  صغ المالية الحديثة، العمل على إرساء آليات من شأنها النهوض باالبتكار المالي وتيسير اإل

 العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة من خالل بناء جسور تواصل متينة معها.

 وحدة االبتكار والتقنيات المالية الحديثة   -1

جويلية   شهر  في  مباشرة    2020تم  وملحقة  الحديثة  المالية  والتقنيات  لالبتكار  مخصصة  وحدة  إحداث 

وت  البنك.  على  تبمحافظة  التشجيع  الوحدة  هذه  مواكبة ولى  أنظمة  وإرساء  تصميم  وقيادة  االبتكار  تطوير 

 المحيط.  االتقنيات المالية الحديثة وفقا لمقاربة تعاونية صلب هذ 

 وتتمثل أهم مهام الوحدة المذكورة فيما يلي :  

النهوض   رافعة  التكنولوجياتالعمل على جعل    • بهدف  المستهلكين  لفائدة  المالية  الخدمات  إسداء  لتطوير 

 باالندماج المالي والحفاظ على سالمة الجهاز المالي التونسي. 

الشروع في عمليات تفكير بهدف تكييف اإلطار التنظيمي والممارسات الرقابية لضمان التطوير المتناسق    •

 للحلول المبتكرة واستقرار الجهاز المالي. 

 إرساء حوار بناء مع األطراف الفاعلة لمحيط االبتكار.   •

 التشجيع على التعاون اإلقليمي والدولي وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات التنظيمية.  •
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 الصندوق الرقابي التنظيمي   -2

، بالعمل على 2019جانفي    9قامت لجنة التقنيات المالية الحديثة للبنك المركزي التي تم إطالقها منذ تاريخ  

المالية.   بمجال  المتعلقة  الحلول  في  المختصة  الناشئة  الشركات  معهد اإلصدار ومجتمع  بين  تقارب  إرساء 

الحديثة  المالية  التقنيات  صناعة  تطوير  لتيسير  التنظيمي  الرقابي  الصندوق  إحداث  السياق  هذا  في  وتم 

 .  مؤطرة بطريقة 

المقتبالتنظيمي إطارا لالختوبالفعل، يمثل الصندوق الرقابي   رحة من قبل الشركات  ارات الحقيقية للحلول 

للشروع في االبتكار، حيث أن البنك المركزي يهدف    مالئمة  العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة وبيئة

والنهوض   من خاللها إلى تيسير االندماج المالي وتأمين حماية مستعملي الخدمات البنكية واالستقرار المالي

 باالبتكار المالي.  

سبتمبر   شهر  خالل  أربع    2020وتم  الرقابي    تطبيقات اختيار  للصندوق  األولى  المجموعة  إطار  في 

 التنظيمي وذلك على أساس معايير االستحقاق واألولويات االستراتيجية للبنك المركزي التونسي.  

االختيار   عليها  وقع  التي  األطراف  ب  تطبيقاتوتقترح  عن طريق  مرتبطة  بعد  عن  الحرفاء  على   التعرف 

"E-kyc"    والمقاصة العابرة للحدود للتحويالت الثنائية بين البنك المركزي التونسي وبنك مركزي مغاربي

رة والعملة الرقمية للبنوك المركزية من خالل االعتماد على التكنولوجيات الرائدة مثل الذكاء شفوالعملة الم

 اين.  شاالصطناعي والبلوك

  تقوم بيئة االختبارات مع األربع شركات التي وقع عليها االختيار، حيث  وتم استكمال مرحلة تحديد نطاق  

 لفعلي لالختبارات.  ااد االنطالق لجنة التقييم بالصندوق الرقابي التنظيمي حاليا بإعد

 إحداث موقع الكتروني مخصص للتقنيات المالية الحديثة   -3

أن كما  تونس.  في  االبتكار  محيط  مع  رسمية  تواصل  قناة  إرساء  في  المبادرة  هذه  من  الهدف   ذلك  يتمثل 

ال التقنيات  مجال  في  الفاعلة  لألطراف  بيانات  قاعدة  من صياغة  المركزي  البنك  هذ مسيمكن  ويوفر    ا الية. 

الفضاء كذلك قسما مخصصا للشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة، يضم النصوص القانونية  

ر امتثالها للمتطلبات القانونية التطبيقية المتعلقة بالمجال المذكور وذلك قصد تيسي  صوصوالمنشورات والن 

العمل بها  برؤيةالجاري  التمتع  عن  فضال  ولخارجية    ،  بتونس  الحديثة  المالية  البنك  للتقنيات  مبادرات 

 األطراف. اتهالمركزي لفائدة ه

 مختبر البنك المركزي التونسي   -4

بحضور وزير تكنولوجيات    2020ديسمبر    17يهدف مختبر البنك المركزي التونسي الذي تم تدشينه يوم  

  الختبار التطبيقات االتصال، إلى أن يكون مكانا لاللتقاء بين إدارات البنك ومحيط الشركات الناشئة وفضاء  
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الداخل للعمليات  الرقمي  التحول  وتسريع  تيسير  إلى  يرمي  أنه  كما  عن  الجديدة.  فضال  المركزي،  للبنك  ية 

 عالقته مع محيطه من خالل االستعانة بأطراف مبتكرة.  

في إطار أشغال وحدة الذكاء الرقمي لمختبر البنك المركزي التونسي، يقع حاليا التباحث بشأن العديد من و

 لمحيط االبتكار ومراكز البحث والجامعات.  ةالشراكات مع األطراف المحتمل

 مبادرات التنسيق والتعاون   -5

مجال  في  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  األصعدة  على  للغاية  نشيطا  طرفا  التونسي  المركزي  البنك  يمثل 

االبتكار المالي. وعالوة على مساهمته الفعالة في مجموعات العمل الخاصة بالتقنيات المالية الحديثة على 

للتقنيات المالية لتقنيات المالية الحديثة  باالحديثة ومجموعة العمل اإلقليمية المتعلقة    غرار اللجنة المغاربية 

العربي النقد  صندوق  إشراف  مع تحت  أخرى  شراكات  إقامة  على  باستمرار  المركزي  البنك  يعمل   ،

 األطراف األكثر تقدما في هذا المجال. ويتعلق األمر بالخصوص بما يلي :  

تفات  • البنك المركزي التونسي ووزارة تكنولوجيات االتصال على هامش حفل تدشين  هوقيع مذكرة  م بين 

 مختبر البنك المركزي التونسي وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.  

لسنغافور  • النقدية  السلطة  مع  الدولي،  البنك  بمساعدة  إطار شراكة،  التعا  ة إعداد  تعزيز  وتبادل  بهدف  ون 

 الخبرات في مجال دعم االبتكار. 

بالشبكة العالمية لالبتكار المالي، المحدثة من    2021فيفري    12انخراط البنك المركزي التونسي بتاريخ    •

من  وغيرها  مالية  تنظيمية  وهيئات  مركزية  بنوكا  تضم  والتي  المتحدة  بالمملكة  المالي  السلوك  هيئة  قبل 

 االبتكار المالي لما فيه صالح كافة المستعملين.  المنظمات التي تعنى بدعم  

  



 

 2020 السنوي التقرير 26

 

 إدارة المخاطر واالمتثال التدقيق الداخلي و

 

 التدقيق الداخلي  -1

كوفيد   أزمة  احتواء  إجراءات  لمتطلبات  خ  19  -نظرا  تركزت  الوخاصة  الجائحة،  من  األولى  الموجة  ل 

على الوظائف البالغة األهمية من أجل استمرارية أنشطته.    2020جهود البنك المركزي التونسي في سنة  

لتوفير تأكد معقول على نجاعة   ،ن التدقيق الداخلي قد واصل أعماله، في إطار الموضوعية المستوجبةأبيد  

 وعلى منظومة الرقابة الداخلية للبنك.  إدارة المخاطر من قبل أقسام البنك 

فعالوة على تنفيذ برنامجه   .ليةعوخالل الموجة الثانية من الجائحة، تم إشراك التدقيق الداخلي بمزيد من الفا

لسنة   تفعيل  2020للتدقيق  ضمان  قصد  بالخصوص  وذلك  ومرن  ديناميكي  داخلي  تدقيق  تطوير  تم   ،

الم االستثنائية  واآلليات  كوفيد  ررقاإلجراءات  لجائحة  للتصدي  أحدب للتداتبعا  ،  19  -ة  التي  الجديدة  ها  ثير 

سواء   أو  ب  المتعلقةالبنك  الداخلي  مهاما بال الصعيد  الداخلي  التدقيق  أنجز  اإلطار،  هذا  وفي  البنكي.  قطاع 

 بناء على تعليمات من محافظة البنك.    فجئيةإضافية 

 لة بهدف : وفي جانب مواز، عمل التدقيق على الخيارات المهيك

   اعتماد العمليات المتعلقة به. وإضفاء الصبغة الرسمية على إطار تشغيل التدقيق الداخلي  •

 بأساليب التدقيق.   سمزيد تعزيز فهم التدقيق الداخلي ومسؤولياته في البنك من خالل إجراءات للتحسي •

 تحسين أساليب عمل المدقق وشروط ممارسة وظيفة التدقيق.  •

 ير المتخذة ما يلي :  بوتحقيقا لهذه الغاية، شملت أهم التدا 

 تحيين دليل إجراءات التدقيق الداخلي وإضفاء الصبغة الرسمية عليه. •

 وضع إجراء لمتابعة التوصيات قصد التحكم في المخاطر وتطوير التدقيق الداخلي.  •

 يار واقتناء تطبيق مخصص لبرمجة ومتابعة مهام التدقيق. اخت  •

عزز ذلك،  على  عن    هيكل  وعالوة  المنبثقة  التوصيات  وتنفيذ  متابعة  الداخلي  التدقيق  التدقيق  مهام 

والخارجي. وكبديل للمهام المحددة، طور التدقيق أساليبه من خالل اعتماد مقاربة للمتابعة المستمرة، تمكن 

 من تحسين مسار الحوكمة والنهوض بقيم المؤسسة وعملية صنع القرار.  



 الحوكمة واالستراتيجية 
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الدائمة   اللجنة  مع  التعاون  التدقيق  دعم  الملكما  بالمعلومات  لتزويدها  المالي  لتدقيق  التحقق  بشأن  الئمة 

الرقابة   لتعزيز  التوصيات  وإنجاز  التدقيق  مهام  ونتائج  الحسابات  مراقبي  به  يقوم  الذي  الخارجي  القانوني 

 الداخلية. 

المالية  القوائم  للتصديق على  الحسابات في إطار أعمالهم  التنسيق مع مراقبي  الداخلي كذلك  التدقيق  وأمن 

 للبنك ورافق مهمة صندوق النقد الدولي في أشغالها المتعلقة بتقييم أنظمة ضمانات البنك.  

 إدارة المخاطر  -2

ال بالبنك  المخاطر  لجنة  وإحداث  المخاطر  إدارة  سياسة  نشر  سنة  مثل  خالل  التونسي،  ،  2020مركزي 

للم وفقا  إنشاؤه  تم  الذي  اإلطار  ويحدد  بالبنك.  المخاطر  إدارة  منظومة  إرساء  في  هامة  ت اسرامركيزة 

األطراف   على  المحمولة  والمسؤوليات  األدوار  ويضبط  المخاطر  إدارة  عملية  الدولية  والمعايير  السليمة 

 مخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنك.  الفاعلة ويضفي الصبغة الرسمية على أنواع ال

سير إرساء منظومة إدارة المخاطر وتدعيم اندماجها في عمليات  ي وفي هذا الصدد، تتواصل الجهود قصد ت

 صنع القرار وفي السير اليومي من قبل األطراف التشغيلية وفي الممارسات التنظيمية.  

اطر بإضفاء الصبغة الرسمية على إجراء إدارة الحوادث  وعلى هذا األساس، قام الهيكل المكلف بإدارة المخ

البنك في مناقشته والمصادقة عليه به أقسام  اقترن بإشراك  التحسيدوالذي  التشجيع على  بثقافة    سف مزيد 

من و المخاطر   الخطوات  كافة  اإلجراء  ويضبط  المناسب.  الوقت  في  والمخاطر  الحوادث  تحديد  بأهمية 

 جاد حل لها ومتابعة خطط العمل التي قد تكون مستوجبة. اإلعالن عن الحادثة إلى إي

التشغيلية،   للحوادث  قاعدة  صياغة  في  المخاطر  بإدارة  المكلف  الهيكل  استمر  آخر،  جانب  منح مع  وفي 

 العناية المستلزمة للحوادث ذات الطابع الشمولي والحوادث التي تطال المجاالت الحيوية أو الحساسة.  

التقرير السنوي للحوادث المبلغ عنها والناجمة عن األنشطة وعن نظام المعلومات ومعامالت  وعالوة على  

 طر التشغيلية التي تعتبر من ضمن األولويات. إعداد ثالثة تقارير تتعلق بالمخا  2020البنك، تم بعنوان سنة 

للمخاطر على مستو المخاطر أعماله إلعداد خارطة  بإدارة  المكلف  الهيكل  الداخلية  كما واصل  الفروع  ى 

  19  -وذلك على الرغم من أزمة كوفيد    القمةق من القاعدة نحو  لبصفتها مجاال نموذجيا وفقا ألسلوب ينط 

 التي فرضت اللجوء لصيغ عمل جديدة ومالئمة من قبل موظفي الخزينة والفروع الداخلية.  

وع داخلية بورشات عمل عن بعد  وعلى هذا األساس، تم استكمال الزيارة الميدانية على مستوى أربعة فر

 كافة فئات موظفي الفروع. مع 
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المرتبطة  للمخاطر  مفصلة  خارطة  تفعيل  تغطي  أنها  حيث  التعقيد،  من  درجة  على  العملية  هذه  وتنطوي 

بحيازة أرصدة نقدية، من اإلصدار والمعالجة والتأهيل واالحتساب والرقابة والتوزيع واإلتالف وذلك قصد  

 بات العمليات التالية :  االستجابة لمتطل

 مبادالت األوراق النقدية بين المقر الرئيسي والفروع الداخلية. •

 بين الفروع الداخلية. ما مبادالت األوراق النقدية •

والبنوك    • األموال  نقل  شركات  مع  األجنبية،  النقدية  واألوراق  النقدية  األوراق  وسحب  تنزيل  دفوقات 

 المحلية. 

ا المرحلة  هذه  كوفيد  وخالل  بجائحة  اتسمت  التي  الهيكل و  19  -لحرجة  على  يتعين  المخاطر،  ازدياد  مع 

الثاني   المستويين  بين  المبادالت  ترشيد  على  والسهر  التحديات  من  العديد  مواجهة  العامة  بالرقابة  المكلف 

وثقاف الرقابة  ثقافة  وتطوير  البنك  صلب  الرقابة  محيط  كامل  نضج  تعزيز  قصد  الرقابة  من  ة والثالث 

 المخاطر. 

 االمتثال   -3

وذلك بمناسبة تنفيذ الخطة االستراتيجية    2019تم إرساء وظيفة االمتثال في البنك المركزي التونسي خالل  

 للبنك الممتدة على ثالث سنوات ومراجعة هياكله التنظيمية. 

الداخلية   لإلجراءات  أساس  وضع  في  الوظيفة  لهذه  الرئيسية  المهمة  على  وتتمثل  بناء  لالمتثال،  الكاملة 

البنوك   نشاط  بممارسة  المرتبطة  الجيدة  الممارسة  معايير  وعلى  الخارجية  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات 

 المركزية.

أعمال وظيفة االمتثال، تنفيذا لخطة العمل التي وقع ضبطها في    2020وبهذا العنوان، تواصلت خالل سنة  

استكما  2019سنة   المعنية  وذلك من خالل  االمتثال  ميادين  بمختلف  المتعلقة  المالئمة  المنظومة  وتفعيل  ل 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإجراءات إبرام    لةوخاصة في مجال المعايير الداخلية ذات الص

 الصفقات والمعايير األخالقية.  
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 الدولي االقتصادي المحيط:   األول الباب 

 

 الظرف االقتصادي الدولي  .1-1

وق وذلك باألساس نتيجة  ببحدوث انكماش عالمي غير مس  2020اتسم المحيط االقتصادي الدولي في سنة  

وتداعياتها السلبية على النشاط االقتصادي. وبالفعل، أدت التدابير التي   19  -االنتشار السريع لجائحة كوفيد  

العرض   السواء  حدّ  على  شملت  خطيرة  اضطرابات  إلى  الجائحة  هذه  الحتواء  البلدان  أغلب   اتخذتها 

 والطلب العالميين.  

له منذ "الكساد  إلى أكبر تراجع    2020في سنة    إجمالي الناتج المحلي العالمي ومن هذا المنطلق، تعرض  

لسنة   بنسبة  1929الكبير"  انخفض  حيث  على  3,3،  للحدود  العابرة  التداعيات  أثرت  كما  المبادالت  ⁒. 

وأدت إلى حصول اضطرابات على    2020⁒ في سنة  8,5التي عرفت تقلصا بـ    التجارية للسلع والخدمات

الجوي،   والنقل  السياحة  السيما  الخدمات،  وأنشطة  التزويد  سالسل  المالية  مستوى  األسواق  عن  فضال 

 وأسواق المواد األساسية.  

تدهورت   لذلك،  التشغيل  ونتيجة  سنة  وضعية  في  العالم  يعادل   2020في  بما  عمل  ساعات  خسارة   مع 

ارتفاعا    255 العالمية  البطالة  نسبة  عرفت  األساس،  هذا  وعلى  كامل.  بدوام  شغل  موطن   مليون 

لتبلغ    1,1بـ   وأخرى  سنة  بين  مائوية  سنة  6,5نقطة  في  تفعيل  2020⁒  لوال  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر   .

طاق، لكان خطط إنعاش واسعة الن  من خالل  متعلقة بالميزانيةغير مسبوقة  السلطات العمومية إلجراءات  

 انكماش االقتصاد العالمي أكثر حدّة. 

تيسيرية للغاية وخاصة تفعيل برامج ضخمة لشراء األصول  بسياسات نقدية  هذه اإلجراءات  وقد تدعمت  

 بهدف تيسير الشروط المالية وضمان السيولة في األسواق قصد توفير التمويل الضروري لالقتصاد.  

اضطرابات في بداية السنة، على خلفية المخاوف    األسواق المالية الدوليةالسياق، عرفت أهم    هذا  وفي ظل

المتزايدة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجدّ والشكوك المتنامية بشأن اآلفاق االقتصادية العالمية. 

األسواق المالية ديناميكيتها    لتوازي مع اإلعالنات عن لقاحات جديدة ضد الجائحة، استعادتباوفي المقابل و

أقفال   الذين  دجونس،  وداو  نازداك  األمريكيين  المؤشرين  غرار  على  البورصة،  مؤشرات  أغلب  وتعافت 

بارتفاع قدره   التوالي، ح 7,2⁒ و 43,6السنة  اي⁒ على  السياسات األمريكية في مجال   حتواءث استفادا من 

بالا أما  الرئاسية.  االنتخابات  نتائج  ومن  ارتفاعا لجائحة  نيكاي  مؤشر  سجل  فقد  اليابانية،  للبورصة   نسبة 



 الباب األول 
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كاك  16بـ   الفرنسي  المؤشر  فيما عرف  بـ    40⁒،  أوروبا  7,1انخفاضا  في  للظهور  الوباء  ⁒ جراء عودة 

 وتكثيف اإلجراءات للحد من انتشاره.  

الدولية الصرف  أسواق  اتسمت سنة  وفي  األو  2020،  مقابل  األمريكي  للدوالر  كبير  وذلك  بانخفاض  رو 

االحتياطي   بنك  اعتماد  بشأن  التوقعات  إلى  باألساس  التطور  هذا  ويعزى  للسنة.  الثاني  النصف  من  بداية 

تيسيري  نقدية  لسياسة  الواليات    ةالفيدرالي  في  الصحي  الوضع  تدهور  نتيجة  فترة مطولة  للغاية على مدى 

المملكة المتحدة.  وا بين االتحاد األوروبي  المتحدة وكذلك إلى توقيع االتفاقية التجارية لما بعد البريكسيت م

⁒  8,9دوالر ألورو واحد، أي بانخفاض بـ    1,2216ونتيجة لذلك، أقفلت العملة األمريكية السنة في مستوى  

 بين نهاية سنة وأخرى.  

 

 
 

 

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

 

   (2021المصدر : اآلفاق االقتصادية لصندوق النقد الدولي )أفريل  

 

 النشاط االقتصادي   1-1-1

سنة    العالمي  ي االقتصادالنشاط    اتسم  من  األول  النصف  االنتشار    2020خالل  نتيجة  كلي  شبه  بتوقف 

. وبالفعل، أدت إجراءات الحجر الصحي المتخذة في أغلب البلدان وكذلك القيود  19  -السريع لجائحة كوفيد  

المفروضة على التنقل الحتواء الوباء إلى اضطرابات خطيرة على مستوى العرض والطلب. بيد أن الرفع 

ذه القيود مع حلول فصل الصيف وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفع االقتصادي غير المسبوقة  التدريجي له

التي اعتمدتها البلدان المتقدمة والعديد من البلدان الصاعدة والنامية، قد أتاح انتعاش النشاط خالل النصف  

 الثاني من السنة.  

10-

8-

6-

4-

2-

0

2

4

6

8

10

6-

4-

2-

0

2

4

6

20162017201820192020*2021

ـ 
ب

⁒

النمو العالمي  التضخم العالمي  التجارة العالمية للسلع والخدمات بالحجم 

(  2021أفريل )توقعات صندوق النقد الدولي * 



 الدولي  االقتصادي المحيط
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في   االقتصادي  النمو  عرف  السياق،  هذا  المتقدمةوفي  األزمة    البلدان  من  تضررا  األكثر  كانت  التي 

انخفاضا بنسبة   وهو ما يعكس االضطرابات على مستوى اإلنتاج وتراجع    2020⁒ في سنة  4,7الصحية 

االستثمارات والطلب وخاصة بالنسبة لقطاعات الخدمات. غير أنه وقع الحدّ من حجم األزمة في هذه البلدان  

والشركات والذي تعزز بإجراءات السياسات النقدية التيسيرية   بفضل دعم الميزانية الملحوظ المقدم لألسر

 المعتمدة من قبل بنوكها المركزية.    ،للغاية والبرامج واسعة النطاق لشراء األصول

 

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

 المسمى 

 النمو االقتصادي

 )بالقيمة الحقيقية وبـ ٪( 

 البطالة

 السكان النشيطين( )بـ ٪ من 

2019 2020 21201 2019 2020 21201 

 .. 6,5 5,4 6,0 3,3- 2,8 العالم 

 6,2 6,6 4,8 5,1 -4,7 1,6 البلدان المتقدمة

             منها : 

 5,8 8,1 3,7 6,4 3,5- 2,2 الواليات المتحدة 

 2,8 2,8 2,4 3,3 4,8- 0,3 اليابان 

 6,1 4,5 3,8 5,3 9,9- 1,4 المملكة المتحدة 

 8,7 7,9 7,6 4,4 6,6- 1,3 منطقة األورو

             منها : 

 4,4 4,2 3,1 3,6 4,9- 0,6 * ألمانيا

 9,1 8,2 8,5 5,8 8,2- 1,5 * فرنسا 

 10,3 9,1 9,9 4,2 8,9- 0,3 * إيطاليا

 .. .. .. 6,7 2,2- 3,6 البلدان الصاعدة والنامية 

             منها : 

 3,6 3,8 3,6 8,4 2,3 6,0 الصين * 

 5,4 5,8 4,6 3,8 3,1- 1,3 * روسيا

 .. .. .. 12,5 8,0- 4,2 * الهند 

 14,5 13,2 11,9 3,7 4,1- 1,4 * البرازيل

 10,5 11,9 9,2 4,5 7,0- 2,2 * المغرب 

 .. 17,4 14,9 3,9 8,8- 0,9 * تونس

والمعهد الوطني   االقتصاد والمالية ودعم االستثمار  (  ووزارة2021  أفريلاآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي )  المصادر :

 . لإلحصاء
   .توقعات 1
 

 

نتيجة اإلجراءات   2020كانت الصدمة الوبائية أكثر حدة خالل الربع الثاني من سنة ، الواليات المتحدةففي 

تبعا لتصاعد عدد اإلصابات وهو ما نتج عنه توقف شبه كالمفروضة   للجائحة قصد احتوائها  ي  لللتصدي 

االقتصادي  قدره  أدّ   ،للنشاط  قياسي  انكماش  إلى  التدريجي  9ى  الرفع  أن  بيد  الثاني.  الثالثي  خالل   ⁒

قد مكنت  إلجراءات الحجر الصحي وكذلك سياسات الدفع المالي والنقدي الضخمة التي اعتمدتها السلطات  

االقتصاد   عرف  وإجماال،  والرابع.  الثالث  الربعين  خالل  لألزمة  االقتصادية  التداعيات  من  التخفيف  من 

⁒ قبل  2,2⁒ مقابل نمو بـ  3,5-أسوأ انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية، أي    2020األمريكي في سنة  
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يتع فيما  وباألساس  لألسر  االستهالك  نفقات  انخفاض  يعكس  مما  واإلقامة سنة،  المطاعم  بخدمات  لق 

 والرعاية الصحية وخدمات الترفيه، فضال عن تراجع الصادرات واالستثمارات.  

بشدة من إجراءات الحجر الصحي الصارمة المطبقة في أغلب البلدان  منطقة األورو  ومن جانبها، تأثرت  

م  األعضاء الثانية  للموجة  التصدي  قصد  السنة  نفس  من  سبتمبر  من شهر  هذه  بداية  أدت  وقد  الجائحة.  ن 

القطاعات   أغلب  في  النشاط  توقف  عن  فضال  والصادرات،  الخاص  لالستهالك  حاد  انخفاض  إلى  القيود 

النمو االقتصادي بنسبة   الخدمات والسياحة والنقل. ونتيجة لذلك، تراجع  ⁒ على  6,6وخاصة في قطاعات 

⁒(  11-زمة شديدا بالخصوص في إسبانيا )⁒ قبل سنة. وكان وقع األ1,3مدى كامل السنة مقابل ارتفاع بـ  

 ⁒(.  4,9-⁒(، بينما كانت تداعياتها أقل حدة في ألمانيا )8,2-⁒( وفرنسا )8,9-وإيطاليا ) 

، كان تأثير الجائحة على النشاط االقتصادي الجملي أقل حدة  باالقتصاديات الصاعدة والناميةوفيما يتعلق  

ا من  المجموعة  هذه  في  االنكماش  انحصر  مستوى  حيث  في  بـ  2,2لبلدان  نمو  مقابل  سنة 3,6⁒  في   ⁒

كبيرة بين البلدان وبين المناطق.   ت. بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن هذا التطور يحجب في الواقع تفاوتا2019

االقتصاديات   شهدت  بينما  الطاقة،  أسعار  هبوط  من  بشدة  للنفط  المصدرة  البلدان  تضررت  وبالفعل، 

تق  السياحة  على  لألزمةالمرتكزة  للحدود  العابرة  التداعيات  نتيجة  لنشاطها  حادا  قطاع على    الصحية  لصا 

 السياحة والنقل الجوي.  

  ئهعلى الرغم من تباط  2020من الحفاظ على نمو اقتصادي موجب في سنة    الصين وفي المقابل، تمكنت  

التخفيف  6مقابل    ⁒2,3) ما مكن من  البلدان الصاعدة. ويعزى هذا    من⁒( وهو  تأثير االنكماش في أغلب 

اتخذت   وبالفعل،  االقتصادية.  الصدمة  من  التخفيف  قصد  ونقدي  مالي  دفع  سياسات  اعتماد  إلى  المسار 

اإلعفاءات   عن  فضال  باالستثمار،  والنهوض  التشغيل  لدعم  اإلجراءات  من  العديد  الصينية  الحكومة 

اإل هذه  استكمال  وتم  نسب  الضريبية.  في  التخفيض  طريق  عن  وخاصة  النقدية  السياسة  بتيسير  جراءات 

اإلضافية   اآلجال  على  عالوة  وذلك  اإلجباري  االحتياطي  ونسب  الرئيسية  البنوك    التي الفائدة  منحتها 

 للشركات قصد تسديد ديونها. 

⁒  3,4قي بنسبة ، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقي الشرق األوسط وشمال إفريقيا أما بخصوص منطقة  

. ويرتبط هذا التطور من ناحية بضعف الطلب  2019⁒ في سنة  0,8على مدار السنة مقابل نمو طفيف بـ  

الخارجي لدى أهم البلدان الشريكة للمنطقة ومن ناحية أخرى باالنخفاض الحاد لعائدات تصدير النفط وهو  

الن االزدياد  من  الرغم  على  االقتصادي  النشاط  فتور  إلى  أدى  األخير  ما  الربع  الطاقة خالل  ألسعار   سبي 

 من السنة. 
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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 

  
 

 

بانتعاشة النمو االقتصادي العالمي   2021سنة  لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتسم    ووفقا

. ويعود هذا االرتفاع المرتقب باألساس  2020⁒ وذلك بعد أن سجل االنكماش األكثر حدة في سنة  6بنسبة  

التلقيح ضد   الشروع في حمالت  إثر  االقتصادي على  النشاط  بانتعاش  التوقعات  ، فضال  19  -الكوفيد  إلى 

عن اإلجراءات المالية والنقدية المعتمدة من قبل البلدان المتقدمة وبعض الدول الصاعدة والنامية. بيد أنه من 

المتوقع أن تتفاوت هذه االنتعاشة بشكل ملحوظ من بلد آلخر، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي وسهولة  

ا  الدعم  سياسات  وفعالية  اللقاحات  على  عن  الحصول  فضال  األزمة،  لتداعيات  التعرض  وحجم  لمعتمدة 

 الخصائص الهيكلية للبلدان المعنية. 

 التجارة العالمية   1-1-2

ملحوظ   بشكل  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناجمة  واالجتماعية  االقتصادية  االضطرابات  أثرت 

سنة   في  والخدمات  للسلع  التجارية  المبادالت  ال2020على  تأثير  وكان  النصف  .  خالل  أهمية  أكثر  وباء 

الغلق التي فرضتها أغلب البلدان وهو ما أدى إلى اضطراب على مستوى  األول من السنة نتيجة عمليات  

خالل   االنتعاش  بعض  عرفت  قد  المبادالت  أن  بيد  العالميين.  والطلب  العرض  وهبوط  التزويد  سالسل 

نصف الثاني، تبعا للرفع التدريجي إلجراءات احتواء الوباء. وتعود هذه االنتعاشة باألساس إلى االرتفاع ال

 الهام لمبادالت السلع، في حين تضررت تجارة الخدمات بشدة من الجائحة.  

العالمية للسلع والخدماتوإجماال، سجل   التجارة  المالي  منذ  أكبر تراجع له  2020في سنة    حجم  ة  األزمة 

 ⁒ قبل سنة. 0,9⁒ مقابل نمو طفيف قدره 8,5-، أي 2008لسنة 
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⁒( قبل  0,3⁒ مقابل شبه ركود )5,1، على وجه الخصوص، انخفاضا بـ  مية للسلعلالمبادالت العاوعرفت  

العالمية   الصادرات  بلغت  األمريكي،  بالدوالر  قيمتها  وباحتساب  المتبادلة.  الكميات  تراجع  نتيجة  سنة، 

 .  2019⁒ بالمقارنة مع سنة 7,4نار، أي بانخفاض بـ  مليار دي 17.191

المبادالتوفيما يتعلق   ⁒ في  0,2⁒ مقابل  0,7المتقدمة )  فقد شهدت تحسنا طفيفا في البلدان   ، بنسب أسعار 

)2019سنة   والنامية  الصاعدة  البلدان  في  تدهورت  أنها  حين  في  مقابل  1,3-(،  نتيجة  1,2-⁒  وذلك   )⁒

 تراجع أغلب أسعار المواد األساسية.  

للخدمات  ا أما بخصوص   العالمية  )لصادرات  أكثر حدة  تراجعا  مقابل  19,5-فقد سجلت  في سنة 1,8⁒   ⁒

لتبلغ  2019 السياحي    4.871(  للنشاط  الحاد  االنخفاض  إلى  بالخصوص  الهبوط  هذا  ويعود  مليار دوالر. 

 والنقل الجوي تبعا لقيود السفر التي فرضتها أغلب البلدان.  

يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة هامة للمبادالت التجارية للسلع والخدمات وقدرها    ،2021وبالنسبة لسنة  

  بطأ لعالمي. بيد أنه من المنتظر أن تتعافى التجارة العالمية للخدمات بنسق أ⁒، نتيجة انتعاش النشاط ا 8,4

 من السلع. 

 االستثمارات الدولية 1-1-3

بالمقارنة مع سنة   2020⁒ في سنة  42في العالم بنسبة    دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرةانخفضت  

التراجع بشكل   1.489مليار دوالر مقابل    859لتبلغ حوالي    2019 قبل سنة. وقد شمل هذا  مليار دوالر 

 ملحوظ االقتصاديات المتقدمة وبدرجة أقل، االقتصاديات النامية. 

دفو شهدت  انخوبالفعل،  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  ققات  حادا  المصنعة  69ره  دفاضا  البلدان  في   ⁒

ك إلى تقليص الشركات متعددة  سنة. ويعود ذل  25مليار دوالر أي أدنى مستوى لها منذ    229لتقتصر على  

 الجنسيات الستثماراتها الجديدة في األسهم بالتزامن مع هبوط أنشطة دمج واقتناء المؤسسات. 

أورو لفائدة  االستثمارات  هذه  دفوقات  )وعرفت  انخفاضا  السالبة    4-با  الدفوقات  جراء  دوالر(،  مليارات 

البلدان، على غرار هولندا ) المسجلة في بعض  مليار(    88-مليار دوالر( وسويسرا )  150-لالستثمارات 

( المتحدة  الذاتية    1,3-والمملكة  األموال  من  استثمارات  عن  التخلي  عمليات  إلى  ذلك  ويعزى  مليار(. 

الداخ السلبية  االستثمارات  والقروض  انخفضت  فقد  المتحدة،  للواليات  بالنسبة  أما  الشركات.  بين  ما  لية 

مليار دوالر. ويعود هذا التراجع إلى هبوط االستثمارات في    134⁒ لتتراجع إلى  49األجنبية المباشرة بـ  

 وعمليات الدمج واالقتناء العابرة للحدود.   1مجاالت جديدة 

 
" هو شكل من أشكال االستثمار األجنبي المباشر الذي يحدث عندما تنتصب Greenfield" في مجاالت جديدة  إن االستثمار 1

 شركة عابرة للحدود الوطنية في بلد نام إلنشاء مصانع جديدة و/أو محالت تجارية.  
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ومع ذلك، تمكن هذه البلد من احتالل المركز الثاني للبلدان المستفيدة من االستثمارات األجنبية المباشرة في  

 بعد الصين.    2020سنة 

دفوقات تراجع  اقتصر  فقد  النامية،  باالقتصاديات  يتعلق  على    وفيما  المباشرة  األجنبية  ⁒  12االستثمارات 

مقابل    616لتبلغ   دوالر  مجموع   702مليار  من  البلدان  هذه  حصة  ارتفعت  وبذلك،  سنة.  قبل  مليار 

 ⁒ أي أعلى مستوى تاريخي لها.  72االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم إلى 

بلدان هذه المجموعات، حيث أنها تراجعت    وتجدر اإلشارة إلى أن انخفاض هذه الدفوقات كان متفاوتا بين 

الشرقية تماسكا  18⁒ في أمريكا الالتينية والكارييب مقابل  37بنسبة   ⁒ في إفريقيا، في حين أظهرت آسيا 

الدفوقات بـ   لتبلغ  12أكبر في مجال استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة حيث ارتفعت  مليار    283⁒ 

الدفو ثلث  يعادل  ما  أي  قدرهقدوالر،  بحجم  الخصوص،  وجه  على  الصين،  واستأثرت  العالمية.   ات 

⁒( وبذلك احتلت المرتبة األولى بين البلدان المتلقية لالستثمارات األجنبية 4مليار دوالر )بارتفاع بـ    163

 ( للحدود  العابرة  واالقتناء  الدمج  عمليات  ارتفاع  إلى  االزدياد  هذا  ويعود  في  54المباشرة.  وباألساس   )⁒

 ت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والصناعات الصيدالنية. مجاال

لعمليات   بالنسبة  المؤسسات  أما  واقتناء  بـ  دمج  انخفاضا  عرفت  فقد  العالم،  سنة10في  في   ⁒  2020  

إلى   )  456لتتراجع  الطاقة  قطاع  السيما  القطاعات،  كافة  االنخفاض  هذا  وشمل  دوالر.  ⁒(  52-مليار 

مليار دوالر وقطاع    225⁒( مع حجم قدره  8-والر، يليه كل من القطاع المعملي ) مليار د  17ليتراجع إلى  

 مليار دوالر.   215⁒( بمجموع يساوي 6-الخدمات )

بـ   المناطق، عرفت عمليات الدمج واالقتناء ارتفاعا  ⁒ في آسيا، في حين  31⁒ في أوروبا وبـ  26وحسب 

 ⁒ في إفريقيا.  45أمريكا الالتينية والكارييب وبـ  ⁒ في67⁒ في أمريكا الشمالية وبـ 43أنها تراجعت بـ 

لسنة   لدفوقات2021وبالنسبة  التنازلي  المسار  تواصل  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤشر  يتوقع   ،  

سنة   حتى  وذلك  العالم  في  المباشرة  األجنبية  عزوف 2022االستثمارات  إلى  االنخفاض  هذا  ويعود   .

بشأن ظهور موجات جديدة من جائحة    من الشكوك  االستثمار في ظل سياق متسم بقدر كبير  عن  الشركات

 .  19 -كوفيد 

 التضخم 1-1-4

نتيجـة تـداعيات الجائحـة علـى الطلـب العـالمي   2020نحو االنخفاض في سنة  باألساس اتجهت نسب التضخم  

 من السلع والخدمات وهو ما انعكس على مستويات األسعار وخاصة بالنسبة للطاقة.  

  . 2019⁒ فـي سـنة  1,4⁒ فـي المعـدل مقابـل 0,7لتبلـغ  البلـدان المتقدمـة وبالفعل، تراجعت نسب التضخم في 

س منطقـة األورو التـي تباطـأ فيهـا نسـق ازديـاد األسـعار عنـد االسـتهالك بشـكل  وشمل هذا االنخفاض باألسا 
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قبــل ســنة. بيــد أن نســق انخفــاض األســعار عنــد    ⁒ 1,2⁒ مقابــل  0,3ليتراجــع إلــى    2020ملحــوظ فــي ســنة  

⁒( نتيجــة بالخصــوص للسياســات النقديــة  1,8⁒ مقابــل  1,2االســتهالك فــي الواليــات المتحــدة كــان أقــل حــدة ) 

 التوسعية التي دعمت الطلب الداخلي.  وللميزانية  

لتتراجـع إلـى    2020فـي    ، فقد عرفت األسعار عند االستهالك انخفاضا طفيفـا البلدان الصاعدة والنامية أما في 

 ⁒ في العام السابق.  5,1⁒ في المعدل مقابل  5

النتعاشـة  ا  بـالنظر إلـى ، من المنتظر أن يعـرف التضـخم بعـض التسـارع وذلـك أساسـا 2021وبالنسبة لسنة  

المرتقبة للنشاط االقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة. ويتوقـع أن يظـل التضـخم إجمـاال فـي البلـدان المتقدمـة فـي  

⁒ في حـين أنـه سـيكون دون المعـدل  1,6مستوى أدنى من األهداف المرسومة للبنوك المركزية، أي في حدود 

 ⁒. 4,9التاريخي في البلدان الصاعدة والنامية، أي 

 المالية العمومية 5-1-1

على المالية العمومية بالنظر إلى توجه الميزانية التوسعي    2020تم تسليط ضغوط غير مسبوقة خالل سنة  

الوبائية والحدّ  إدارة األزمة  المصنعة وذلك بهدف  البلدان  البلدان وخاصة  السلبية    من  لدى جميع  تداعياتها 

ونتيجة    . العالمي  مليار دوالر على الصعيد   14.000ما قيمته  على االقتصاد. وبالفعل، بلغت برامج الدعم  

ليبلغ   الجملي  الميزانية  عجز  ارتفع  مقابل  10,8لذلك،  العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي  من  في 3,6⁒   ⁒ 

 العام السابق.  

تمتع بهامش تحرك مالي أكثر أهمية، فقد شهدت تفاقما لعجز الميزانية  ت التي  بالبلدان المتقدمة  ففيما يتعلق  

مقابل  11,7ليبلغ   المحلي  الناتج  إجمالي  من  في سنة  2,9⁒  النفقات    2019⁒  تبعا الزدياد  باألساس  وذلك 

 وخاصة في شكل نفقات دعم إضافية لمواجهة تقلص المداخيل جراء تباطؤ النشاط العالمي. 

العمومي   العجز  المتحدةفي  وسجل  ليبلغ    الواليات  حادا  مقابل  15,8ارتفاعا  المحلي  الناتج  إجمالي  من   ⁒

⁒ قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى خطة الدعم المالي واسعة النطاق التي تم تفعيلها في شهري مارس  5,7

خر،  ⁒ من إجمالي الناتج المحلي. وفي جانب آ14,8مليار دوالر أو حوالي    2.000وقدرها    2020وأفريل  

 .  2020⁒ من إجمالي الناتج المحلي خالل شهر ديسمبر 4,3تم اعتماد خطة دفع مالي جديدة بما يعادل 

⁒ من إجمالي الناتج المحلي 7,6إلى مستوى    منطقة األوروومن جانبه، ارتفع عجز اإلدارة العمومية في  

بير منه إلى تفعيل خطة . ويعود هذا التدهور في حاصل الميزانية في جزء ك2019⁒ في سنة  0,6مقابل  
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مليار أورو. وقد تمت صياغة هذه الخطة المتمحورة حول االستثمارات    750ملي قدره  جإنعاش هامة بمبلغ  

 الخضراء والتحول الرقمي قصد تحفيز انتعاشة االقتصاد األوروبي. 

نقاط مائوية في    5,1فقد عرف عجز الميزانية الجملي ارتفاعا بـ    ، البلدان الصاعدة والناميةأما بخصوص  

على    ،⁒ في العام السابق. ويعزى تفاقم العجز 4,7⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل  9,8ليبلغ    2020سنة  

األساسية    ،السواء  حدّ  المواد  النشاط االقتصادي وتراجع مداخيل تصدير  تباطؤ  نتيجة  المداخيل  إلى هبوط 

 تيسير سياسات الميزانية في أغلب بلدان هذه المجموعة.مقابل 

لسنة   المداخيل  2021وبالنسبة  ارتفاع  مع  البلدان  أغلب  في  الميزانية  عجز  يتقلص  أن  المنتظر  من   ،

 وتراجع النفقات على خلفية االنتعاشة االقتصادية وإيقاف العمل باإلجراءات المؤقتة المرتبطة بالجائحة. 

   السياسات النقدية   1-1-6

البلدان   في  المركزية وخاصة  البنوك  أغلب  اعتمدت  العالمي،  لالقتصاد  حاد  بانكماش  يتسم  في ظل سياق 

تيسيرية نقدية  سياسات  األزمة   المصنعة  تداعيات  من  التخفيف  قصد  المالية  الشروط  تيسير  بهدف  للغاية 

 الصحية على النشاط االقتصادي. 

بشكل عاجل من خالل التخفيض في نسبته    بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكيففي الواليات المتحدة، تدخل  

نقطة   100ثم بـ  أساسية  نقطة    50وذلك بـ    2020الرئيسية في مناسبتين في غضون شهر واحد أي مارس  

⁒. وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة بنك االحتياطي الفيدرالي تعتزم  0,25⁒ و0أساسية لتبلغ مجاال يتراوح بين  

يتعافى االقتصاد األمريكي وت  النسب حتى  التشغيل متوافقة مع أهداف  كاإلبقاء على هذه  ون شروط سوق 

⁒. وفي نفس هذا السياق،  2هدفه المرسوم وقدره    وإن تجاوز التضخم بشكل مؤقت  حتى  التشغيل بالكامل

مليار دوالر    500وضع بنك االحتياطي الفيدرالي خالل نفس الشهر برنامجا شهريا لشراء األصول بقيمة  

و الخزينة  سندات  السكني  200من  العقاري  الرهن  سندات  من  دوالر  دعم  و   مليار  بهدف  وذلك  التجاري 

  2020المالية. كما قام بنك االحتياطي الفيدرالي خالل شهر ديسمبر    السير الجيد لألسواق وتيسير الشروط

بـ   األصول  من  مشترياته  في  )  120بالترفيع  شهريا  دوالر  الخزينة   80مليار  رقاع  من  دوالر   مليار 

أهدافه   40و وتتحقق  االقتصاد بشكل مستديم  يتعافى  العقاري( وذلك حتى  الرهن  دوالر من سندات  مليار 

 للتشغيل بالكامل والستقرار األسعار. 

⁒، لكنه قام خالل شهر  0اإلبقاء على نسبته الرئيسية دون تغيير في مستوى  البنك المركزي األوروبي  كما قرر  

وتم    . مليار أورو   750قدره    ي ، بحجم أول (PEPP)ل لمواجهة الجائحة  بوضع برنامج شراء عاج   2020مارس  
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إلى   ليصل  مناسبتين  في  المبلغ  هذا  في  إلى    1.350الترفيع  ثم  السنة  نفس  من  جوان  شهر  في  أورو   مليار 

إلى غاية شهر مارس    1.850 البرنامج  التمديد في مدة هذا  . وتهدف هذه  2022مليار في شهر ديسمبر، مع 

 الزيادة إلى دعم أوضاع السيولة والمساهمة في السير الجيد لألسواق المالية قصد مساندة االقتصاد.  

دون تغيير، مع نسبة فائدة رئيسية  اإلبقاء على سياسته النقدية التيسيرية للغاية    بنك اليابانومن جانبه، قرر  

⁒( على إيداعات البنوك قصد تحفيزها على االضطالع بدورها بنجاعة في تمويل المؤسسات  0,1-سالبة )

أ كما  بقاء  كاليابانية.  اليابانية لضمان  الحكومية  للسندات  المحدود  للشراء غير  مجددا سياسته  اليابان  بنك  د 

 ناهز الصفر بالمائة. نسب مردودها لعشر سنوات في مستوى ي

تها النقدية التيسيرية بهدف  ا ، من المتوقع أن تحافظ أهم البنوك المركزية على سياس2021وبالنسبة لسنة  

 دعم السير الجيد لألسواق وتحفيز االنتعاشة االقتصادية.  

 

 تطور بعض المؤشرات المالية في العالم  : 2-1جدول عدد 

 المسمى 

 الحاصل الجاري

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 حاصل الميزانية 

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 التضخم

 )تغير األسعار عند االستهالك بـ ٪( 

2019 2020 21201 2019 2020 21201 2019 2020 21201 

 1,6 0,7 1,4 10,4- 11,7- 2,9- 0,2 0,3 0,7 البلدان المتقدمة  

                   منها :   

 2,3 1,2 1,8 15,0- 15,8- 5,7- 3,9- 3,1- 2,2- الواليات المتحدة  *  

 0,1 0,0 0,5 9,4- 12,6- 3,1- 3,6 3,3 3,6 اليابان  *  

 1,5 0,9 1,8 11,8- 13,4- 2,3- 3,9- 3,9- 4,0- المملكة المتحدة  *  

 1,4 0,3 1,2 6,7- 7,6- 0,6- 2,8 2,3 2,7 منطقة األورو *  

                   منها :        

 2,2 0,4 1,4 5,5- 4,2- 1,5 7,6 7,1 7,1 * ألمانيا

 1,1 0,5 1,3 7,2- 9,9- 3,0- 2,1- 2,3- 0,7- * فرنسا 

 0,8 0,1- 0,7 8,8- 9,5- 1,6- 3,5 3,6 3,0 * إيطاليا

 4,9 5,1 5,1 7,7- 9,8- 4,7- 0,5 0,6 0,1 والنامية البلدان الصاعدة  

                   منها :   

 1,2 2,4 2,9 9,6- 11,4- 6,3- 1,6 2,0 1,0 * الصين 

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

 4,9 6,2 4,8 10,0- 12,3- 7,4- 1,2- 1,0 0,9- * الهند 

 4,6 3,2 3,7 8,3- 13,4- 5,9- 0,6- 0,9- 0,8- البرازيل* 

 0,8 0,6 0,3 6,4- 7,6- 4,1- 3,8- 2,2- 4,1- * المغرب 

 5,8 5,6 6,7 6,6- 10,4- 3,6- - 6,8- 8,4- * تونس

 . واالقتصاد ودعم االستثمار (  ووزارة المالية2021  أفريلالمصادر: اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ) 
 . توقعات 1
 .اعتبار التخصيص والهبات بدون 2
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    أسواق رؤوس األموال  .2-1

  أسواق البورصة  1-2-1

ال  2020اتسمت سنة   الدولية مع  مال عالتي تأثرت بشدة باألزمة الصحية  ية، بالتقلبات المتزايدة للبورصات 

 تسجيل أداء متذبذب.  

األمريكية   البورصة  انتعشت مؤشرات  الجائحة،  بداية  مع  مارس  انخفاضا حادا في شهر  أن عرفت  وبعد 

من   األخرى  18بأكثر  البورصات  على  األداء  حيث  من  وتفوقت  السنة  كامل  على  تحسن  ⁒  بفضل  وذلك 

ونت  مردود الجائحة  مواجهة  في  األمريكية  السياسات  ودعمت  الدوالر.  وضعف  التكنولوجية  ائج  القيم 

بورز ونازداك    سهم. وعلى هذا األساس، سجل مؤشرا ستندار أندسوق األاالنتخابات الرئاسية األمريكية  

التوالي على مدى السنة. ومن جانبه،  43,6⁒ و16,3أعلى مستويات تاريخية لهما حيث ارتفعا بـ   ⁒ على 

 ⁒. 6داو دجونس بنسبة   مؤشر ارتفع

كلي   الصحي الصارمة وتوقف  الحجر  ر مارس تبعا إلجراءاتوفي أوروبا وبعد انهيار البورصة في شه

أساسايةقتصاد اقطاعات    لعدة  المكونة  البورصات  تمكنت  والقيم    من  ،  االقتصادية  للدورة  المسايرة  القيم 

مؤشر داكس  و  ⁒(8,1-)  40بأداء متباين : مؤشر كاك    2020الصناعية، من تخفيف خسائرها لتقفل سنة  

 ⁒(.  15,04-) 100⁒( ومؤشر فوتسي 2,48)+

إضافة إلى  ما في آسيا، فإن قدرة الصين على احتواء انتشار الجائحة والخروج بسرعة من األزمة الصحية  أ

بقرابة  نمو   المحلي  الناتج  مؤشر  2,3+إجمالي  قد دعمت   ،⁒MSCI    الشركات أسهم  الذي يضم  الصيني 

⁒ على مدى السنة.  17يث ارتفع بأكثر من  حستريت وهونج كونج وشنغهاي،    الصينية المدرجة في وول

أسو كافة  انتعشت  الصينية،  البورصة  في سوق  الزخم  خلفية  نيكاي اوعلى  مؤشر   : اآلسيوية  البورصة  ق 

 ⁒(.  31⁒( ومؤشر كوسبي )+18,3)+

 يةاألسواق الرقاع 1-2-2

المتقدمة  للبلدان  السيادية  الرقاع  مال ك   المصنفة   شهدت  البوادر    ذ قيم  منذ  مردودها  النخفاض  تسارعا  بامتياز، 

ة. وبالفعل،  عالي ال   مخاطر ال القيم ذات    من   المستثمرين   وذلك في ظل سياق تزايد نفور   19  -األولى لجائحة كوفيد  

⁒ بالنسبة للمردود  0,55أدنى مستوياتها التاريخية، أي    2020خالل شهر مارس    بلغت نسب المردود الرقاعي 

دان المتقدمة  ل سنوات. كما تدعم هذا المسار في الب   10⁒ للمردود األوروبي لـ  0,86-سنوات و   10األمريكي لـ  

حدوث    اإلجراءات بفعل   تجنب  قصد  المركزية  البنوك  أهم  قبل  من  المعتمدة  النطاق  واسعة  صدمة  النقدية 

عاجل  برنامج  عن  األوروبي  المركزي  البنك  أعلن  اإلطار،  هذا  وفي  عالمية.  لشراء    (PEPP)  اقتصادية 
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قصد  الجائحة   األصول  محدو   مواجهة  غير  عدد  شراء  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  الخزينة    د وقرر  رقاع  من 

 واألسهم المستندة لديون الرهن العقاري.  

وساهم التحكم النسبي في الجائحة منذ شهر ماي والشروع في الخروج التدريجي من الحجر الصحي في تهدئة  

المخاوف في السوق وهو ما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسب المردود الطويلة التي أقفلت نصف السنة األول في  

 سنوات.    10لـ    ⁒ للمردود األوروبي 0,45-سنوات و   10⁒ للمردود األمريكي لـ  0,66مستوى  

المنحنى   الرقاعية على كامل  النسب  تنازلية جديدة على  الجائحة قد سلطت ضغوطا  الثانية من  الموجة  بيد أن 

 أوت.    4⁒ على التوالي بتاريخ  0,63-⁒ و 0,51سنوات إلى    10ا المردود األمريكية واألوروبية لـ  ت لتتراجع نسب 

الح  المردود  نسب  ارتفعت  نوفمبر،  شهر  من  ال وبداية  خلفية  على  مجددا  تبعا    زخم كومي  األسهم  أسواق  في 

 لإلعالنات اإليجابية حول تطوير لقاحات ونتائج االنتخابات األمريكية التي اعتبرت مالئمة.  

 ⁒ على التوالي.  0,57-⁒ و 0,91سنوات العام في مستوى    10وأقفلت نسبتا المردود األمريكي واألوروبي لـ  

 

   2020سنوات في عام  10لـ  األلمانيسبتي المردود األمريكي و: تطور ن 4-1رسم بياني عدد 

 

 

 األسواق الدولية للصرف والذهب  .1-3

تهيمن   مناخة مالذ في ظل  لمعمسار تصاعدي حيث استفاد من جاذبيته كباستهل الدوالر األمريكي السنة  

المرتبطة بأزمة كوفيد   المخاوف  الذي    وضعية. وقد دعمت  19  -عليه  في حالة    ظهراالقتصاد األمريكي 
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في    تهبلغ ذرو  األمريكي الذي  األخرى، الدوالرألهم البلدان المتقدمة    ةاالقتصادي  وضعيةالمقارنة بأفضل  

 في بداية السنة.   1,1212إزاء األورو في شهر فيفري مقابل  1,0688مستوى 

التوافقي التجاري المبرم بين الواليات المتحدة والصين وانتخاب حكومة محافظة في بريطانيا    بيد أن الحل

ا المخاوف في األسواق وهو ما أدى إلى تغير  فعزز فرص المصادقة على البريكسيت، قد خف   الذيالعظمى  

إلى   تراجع  حيث  االنخفاض  نحو  الدوالر  بتاريخ    1,1492مسار  األورو  ويعود  9مقابل  ارتفاع    مارس. 

ة  دالعملة الموحدة مقابل الدوالر خالل شهر مارس رغم انتشار فيروس كورونا إلى تقلص فوارق نسب الفائ 

لب النقدية  السياسة  بتيسير  التوقعات  خلفية  على  المتحدة  والواليات  أوروبا  بين  الفيدرالي  نما  االحتياطي  ك 

غرار على  السالبة  الفائدة  نسبة  سياسة  اعتماد  إلى  ذلك   والدعوات  ومع  األوروبي.  المركزي  أدت    ،البنك 

الجائحة، إلى  صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الدول األعضاء لمنطقة األورو بشأن خطة اإلنعاش لما بعد 

شهر ماي. وبالنهاية، أثرت االضطرابات االجتماعية في    لخال  1,0823إضعاف األورو الذي تراجع إلى  

من الضغوط المسلطة على العملة الموحدة التي أقفلت النصف األول الواليات المتحدة على الدوالر وخففت  

 دوالر ألورو واحد.   1,1234من السنة في مستوى 

السنة،   من  الثاني  النصف  للغاية    كانت وخالل  التيسيرية  والقرارات  إنعاش ضخمة  عن خطط  اإلعالنات 

ألمريكية والذي تم اعتباره كضامن للبنوك المركزية ونجاح الحزب الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية ا

النسبي،  الولالستقرار    ةالتجارياألزمة  النفراج   السواء،  جبائي  حدّ  المتواصل  على  التدفق  عن  فضال 

جملة من العوامل التي شجعت المستثمرين  قد مثلت  ،  19  -بشأن وصول اللقاحات ضد كوفيد  لمعلومات  ل

غرار على  المالذ  األصول  عن  تدريجيا  التخلي  األ   على  إلى  مجددا  والعودة  المحفوفة  الدوالر  صول 

في أدنى مستوى له خالل العام مقابل األورو،    2020بالمخاطر وخاصة أسواق األسهم. وأقفل الدوالر سنة  

 .  1,2216أي 

لى من المخاوف التي أثارها االنتشار السريع لفيروس  أو وفيما يتعلق باليان الياباني، فقد استفاد في مرحلة  

أي   العام،  خالل  له  مستوى  أعلى  ليبلغ  آسيا  في  بتاريخ    102,17كورونا  واحد  دوالر  مقابل  ياباني   يان 

الياباني بعنوان الثالثي   9 مارس. وأدى التدهور الشديد لالقتصاد الياباني )انخفاض إجمالي الناتج المحلي 

⁒ بحساب النسق ربع السنوي(، المقترن بإعالن السلطات النقدية اليابانية عن  1,6بـ    2019األخير من سنة  

النقدية،   ليبلغ  إاعتزامها مزيد تيسير سياستها  الذي انخفض بسرعة  اليان  يان مقابل    111,21لى إضعاف 

 مارس.  25دوالر واحد بتاريخ 

ال التصحيح التنازلي، استعاد  الفترة القصيرة من  يان مسارا تصاعديا مقابل الدوالر حيث استفاد  وإثر هذه 

العملة   وأقفلت  المتحدة.  والواليات  الصين  بين  ما  التوتر  وتصاعد  األمريكية  للعملة  المعمم  الضعف  من 

 يان مقابل دوالر واحد.  103,25األمريكية السنة في مستوى  
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 2020مريكي/يان ياباني بالنسبة لسنة : تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر أمريكي ودوالر أ 5-1رسم بياني عدد 

 

 

 

المعممة وتدعم   الصحية   زمة األ أما بخصوص الذهب، فقد اضطلع بدوره بشكل كامل كقيمة مالذ، في ظل سياق  

في   السنة  استهل  أن  وبعد  الصيني.  لالقتصاد  السريعة  باالنتعاشة  ذلك  على  دوالر    1517,29مستوى  عالوة 

دوالر لألوقية قبل أن يقفل    2063,54قياسيا جديدا في شهر أوت، أي    مستوى لألوقية، سجل المعدن األصفر  

 دوالر لألوقية.    1898,36السنة في مستوى  

    أسعار المواد األساسية  .4-1

األولى من سنة   بانخفاض حاد خالل األشهر  اتسمت  النشاط االقتصادي    2020بعد أن  تقلص  إلى  بالنظر 

، عرفت األسعار الدولية ألغلب المواد األساسية ارتفاعا خالل النصف الثاني من  19  -نتيجة جائحة كوفيد  

خطط بفضل  العالمية  االقتصادية  اآلفاق  تحسن  إلى  االنتعاشة  هذه  وتعود  تمّ   السنة.  التي  الميزانية    دعم 

هذا   وفي  االحتواء.  إجراءات  وتيسير  التلقيح  تواصل حمالت  إلى  وكذلك  االقتصاديات  كبرى  في  وضعها 

بعض   الصحية  األزمة  من  األولى  األشهر  خالل  حاد  بشكل  هبطت  التي  النفط  أسعار  سجلت  السياق، 

نسبة ألسعار المعادن والمواد األولية الفالحية  قة للجائحة. أما بال ب االرتفاع لكن دون أن تبلغ مستوياتها السا

 والتي كان تراجعها أقل حدة نسبيا، فقد استعادت مستوياتها لما قبل األزمة. 

الذي يعده البنك الدولي، مساره التنازلي    المؤشر العام ألسعار المواد األساسيةوعلى هذا األساس، واصل  

)  2020في سنة   السابق  العام  من  أكثر حدة  مقابل  9-بنسق  إلى 5,5-⁒  باألساس  التطور  هذا  ⁒(. ويعزى 

ما  في⁒(،  9,9-⁒ مقابل  1,8-⁒( وبدرجة أقل، أسعار المعادن )12,7-⁒ مقابل  31,7-هبوط أسعار الطاقة )

بـ  6,3فاعا بـ  عرف مؤشر أسعار المواد الغذائية ارت انخفاض  وذلك نتيجة    2019⁒ في سنة  3,8⁒ مقابل 

 الطلب المتدعم نسبيا من المواد الفالحية األساسية في ظل اضطراب سالسل التزويد وإغالق الحدود.  
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 : تطور مؤشر أسعار المواد األساسية  6-1رسم بياني عدد 

 

 
 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي لمصدر : ا

 

لسنة  و باالنتعاشة 2021بالنسبة  مدفوعة  إجماال،  األساسية  المواد  أسعار  ترتفع  أن  المنتظر  من   ،

نجاعة إجراءات مكافحة    على  االقتصادية العالمية. بيد أن هذه اآلفاق تظل غير مؤكدة ومعتمدة بشكل كبير

 تاج التالقيح وتوزيعها. الجائحة وسياسات الدعم في االقتصاديات المتقدمة، فضال عن السرعة في عملية إن

 المواد الغذائية  1-4-1

بمسار تصاعدي وذلك على الرغم من االنخفاض المسجل    2020اتسم تطور أسعار المواد الغذائية في سنة  

فرضتها   التي  االحتواء  إلجراءات  تبعا  العالمي  االستهالك  تقلص  جراء  السنة،  من  األول  النصف  خالل 

ولى من الجائحة. وبالفعل، أدى تقلص العرض العالمي وكذلك الشراءات  تصدي للموجة األل أغلب البلدان ل

والمخزونات   اإلنتاج  تقديرات  األمريكي، فضال عن  الدوالر  وانخفاض  الصين  قبل  من  المنجزة  الضخمة 

 األقل من المتوقع في الواليات المتحدة األمريكية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.  

الحبوب    اووفق من  العالمي  اإلنتاج  الخصوص  وجه  على  بلغ  والزراعة،  لألغذية  المتحدة  األمم  لمنظمة 

⁒ بالمقارنة مع الموسم السابق. ويعود  1,5ماليين طن، أي بارتفاع بـ  2.710مستوى   2020-2019لموسم  

ال وعلى  وروسيا.  وكازخستان  أستراليا  في  القمح  إنتاج  ارتفاع  إلى  باألساس  التطور  هذا  هذا  من  رغم 

على خلفية الشكوك القائمة بشأن    2020⁒ في سنة  5,1ارتفاعا بـ    للقمحاالزدياد، سجلت األسعار الدولية  

عندما   روسيا  مبيعات  بتقلص  والتوقعات  التصدير(  على  قيود  فرض  من  )مخاوف  التزويد  سالسل 

عن األداء  مارس    د سيتضاعف  شهر  خالل  لديها  فإ 2021التصدير  آخر،  جانب  وفي  البلدان  .  كبرى  ن 

الموردة مثل الجزائر والمغرب ومصر والعربية السعودية والتي تمثل لوحدها ما يزيد عن ثلث الواردات  

 العالمية من القمح قد عززت طلبها وهو ما أدى إلى تصاعد أسعار القمح.  
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  )بالدوالر للطن(                                       : التطور الشهري لألسعار العالمية للقمح  7-1رسم بياني عدد 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

الدولية  و باألسعار  يتعلق  النباتية لفيما  لزيت  لزيوت  بالنسبة  وخاصة  تصاعديا  مسارا  إجماال  اتبعت  فقد   ،

بالطلب الهام من  18,8⁒( وزيت الفول السوداني )+ 25النخيل )+ الزيادة في اآلن نفسه  ⁒( وتدعمت هذه 

زيت النخيل، السيما لدى قطاع المحروقات وبالمخاوف بشأن تقلص التزويد. ومن جانبها، ارتفعت األسعار  

 األرجنتين.  الصوجا وذلك جزئيا بسبب اإلضرابات المطولة في ت والدولية لزي

 

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

 سوق التسعير المواد

 معدالت الفترة
ديسمبر 

2019 

ديسمبر 

2020 

 ٪ التغيرات بـ 

2019 2020 
2020 

2019 

 2020ديسمبر 

 2019ديسمبر 

 3,0 5,1 217,3 210,9 212,0 201,7 موانئ خليج الواليات المتحدة القمح

 20,4 18,8 520,0 432,0 496,8 418,0 تـايلندا األرز 

 توالزي

 23,1 9,4 1.026,2 833,5 837,8 765,4 الموانئ الهولندية . زيت الصوجا  

 33,1 25,0 1.016,4 763,7 751,8 601,4 ماليزيا  . زيت النخيل  

 33,6 18,8 1.937,5 1.450,0 1.672,4 1.407,4 أوروبا  . زيت الفول السوداني 

 9,5 1,9 397,3 362,9 372,7 365,7 البرازيل السكر 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

الزيتون،   زيت  في  فقد  وبخصوص  الزيتون  لزيت  العالمي  اإلنتاج  الزيتون  لزيت  الدولي  المجلس  قدر 

لموسم    3,207مستوى   بالنسبة  طن  السابق.    3.262مقابل    2020-2019ماليين  الموسم  في  طن  مليون 

قدرها    االتحاد  ويظل األول بحصة  المنتج  وأنه سجل  60األوروبي  علما  العالمي،  اإلنتاج  من  انخفاضا  ⁒ 

بـ   موسم  15إلنتاجه  مع  بالمقارنة  خارج 2018-2019⁒  من  األخرى  الجغرافية  للمناطق  بالنسبة  أما   .

⁒ قياسا بالموسم  29مليون طن، أي بارتفاع بقرابة    1.283االتحاد األوروبي، فيقدر اإلنتاج الجملي بحوالي  
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ألف طن.    225لف طن وفي تركيا ليبلغ  أ   400السابق والذي يعود أساسا إلى ارتفاع اإلنتاج في تونس ليبلغ  

ألف طن. وعلى هذا األساس، ارتفع العرض    1.020وال يزال المخزون العالمي مرتفعا حيث أنه يتجاوز  

ماليين طن. كما ارتفع   4.227ماليين طن إلى    3.892ليزداد من    2020العالمي من زيت الزيتون في سنة  

  2019-2018مليون طن خالل موسم    2.909زيت الزيتون، من  االستهالك العالمي، وفقا للمجلس الدولي ل

للسوق العالمية لزيت  2020-2019ماليين طن خالل موسم    3.094إلى   . ونتيجة لذلك، أدى هذا المسار 

الزيتون  تالزي  أين كان سعر زيت  األسعار في عديد األسواق السيما في إسبانيا واليونان  انخفاض  إلى  ون 

⁒ على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أن  13,5⁒ و33عدل الخمس سنوات األخيرة بـ  البكر الممتاز أقل من م

⁒ على العديد  25الصادرات اإلسبانية قد أعاقها قرار الواليات المتحدة بفرض رسوم على التوريد قدرها  

 من المنتوجات الفالحية األوروبية ومنها زيت الزيتون.  

لموسم   للتقدير   2021-2020وبالنسبة  أن  ووفقا  المنتظر  من  الزيتون،  لزيت  الدولي  للمجلس  األخيرة  ات 

ماليين طن نتيجة نقص األمطار. بيد    3.197يتراجع اإلنتاج العالمي المتوقع من زيت الزيتون إلى مستوى

ألف طن( سيعوض جزئيا    140أن تقلص المردود لدى جزء كبير من البلدان المنتجة، بما في ذلك تونس )

 في إسبانيا والجيد في المغرب.  بالمحصول االستثنائي

سنة   من  األول  الربع  الطلب  2021وخالل  النتعاشة  تبعا  االرتفاع  نحو  الغذائية  المواد  أسعار  توجهت   ،

⁒( وكذلك من الزيوت النباتية  44,1⁒( والذرة )+16,6العالمي وخاصة من الحبوب على غرار األرز )+

 .  ⁒(39,7يت الصوجا )+⁒( وز39,8مثل زيت النخيل )+

 المواد األولية الصناعية  1-4-2

األولية  المواد  من  الدولي  الطلب  على  المصنعة  االقتصاديات  أغلب  في  المعملي  النشاط  تباطؤ  أثر 

عظم هذه المواد  ممن الصين وهو ما يسر بالتالي انخفاض األسعار العالمية ل   الصناعية، السيما ذلك المتأتى

وذلك على الرغم من بعض االنتعاش خالل النصف الثاني من السنة. وشمل التراجع أغلب    2020في سنة  

 باستثناء النحاس وكذلك أسعار القطن والفسفاط.   نادعأسعار الم

إلى تأثير الجائحة قبل أن تعرف من   2020قد تعرضت في سنة  ، فالمعادن الصناعية ففيما يتعلق بأسعار  

لسنة   الثاني  النصف  من  بداية  وخاصة  االرتفاع  نحو  توجها  االقتصادية    2020جديد  اآلفاق  لتحسن  تبعا 

وتعافي الطلب العالمي، المدفوع إلى حد كبير باالستهالك في الصين في ظل تيسير القيود المتعلقة بجائحة  

 ول إجراءات الدفع حيز التنفيذ.  ودخ 19 -كوفيد 

لصحة االقتصاد العالمي، قد تضرر في بادئ    جيد   الذي غالبا ما يعتبر سعره كمؤشر  النحاسوبالفعل، فإن  

كوفيد   لجائحة  السريع  االنتشار  تأثير  من  بشدة  العالمية،    19  -األمر  المبادالت  تعطل  من  ثم  الصين  في 

، أي أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.  2020مارس    19دوالر للطن بتاريخ    4.371ليتراجع إلى  
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وانتعاشة الطلب في الصين    وبيد أن اضطرابات العرض وخاصة في أهم البلدان المنتجة مثل تشيلي وبير

االسته بنصف  لوحدها  تستأثر  أي  التي  تقريبا،  الضعف  إلى  باألسعار  دفعت  قد  للنحاس،  العالمي   الك 

بتاريخ    8.028 للطن  فيفري    2020ديسمبر    18دوالر  شهر  منذ  األولى  للمرة  هذا  2013وذلك  وعلى   .

المعدل   في  األحمر  المعدن  سعر  بلغ  ديسمبر    7.833األساس،  شهر  في  للطن  بزيادة  2020دوالر  أي   ،

 ⁒.  28بقرابة 

أسعار وخاصة    وعرفت  للنحاس  مشابها  مسارا  األخرى  األساسية  المعادن  معدل   الزنكأهم  ارتفع  الذي 

 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.    2020⁒ في شهر ديسمبر 22,3سعره بـ 

، فقد شهدت أسعاره الدولية معدل القطن وفيما يتعلق بالمواد األولية الصناعية ذات مصدر فالحي وخاصة  

لتبلغ حوالي  2020⁒ خالل سنة  7,6  انخفاض قدره  تأثير االنكماش    1.586،  ما يعكس  دوالر للطن وهو 

غير   مستويات  لتبلغ  المخزونات  ارتفاع  عن  فضال  ذلك،  عن  الناجم  الطلب  وتراجع  العالمي  االقتصادي 

موسم   منذ  النصف  أبيد    .2015-2014مسبوقة  من  بداية  االرتفاع  نحو  توجهت  قد  المنتوج  هذا  أسعار  ن 

⁒ بالمقارنة مع نفس الشهر  6,8دوالر للطن في شهر ديسمبر، أي بزيادة بـ    1.786لتبلغ    2020لثاني لسنة  ا

. ويعود ذلك خصوصا إلى انتعاشة الطلب العالمي وباألساس من أهم البلدان المستهلكة لغزل  2019لسنة  

وفي جانب آخر، سجل اإلنتاج  ذلك إلى انخفاض الدوالر األمريكي.  كالقطن مثل فيتنام وبنغالديش والهند و

سنة   القطن خالل  من  بـ    2020العالمي  تؤمن 8تقلصا  التي  المتحدة  الواليات  بالخصوص  شمل  والذي   ⁒

 ⁒ من الصادرات العالمية والبرازيل.  35حوالي 

 

 

 )بالدوالر للطن(                                                       : معدل أسعار المواد األولية الصناعية 4-1جدول عدد  

 سوق التسعير المواد

 معدالت الفترة
ديسمبر 

2019 

ديسمبر 

2020 

 ٪ التغيرات بـ 

2019 2020 
2020 

2019 

 2020ديسمبر 

 2019ديسمبر 

 40,4 5,3 2.327,0 1.657,5 1.728,0 1.640,4 ليفربول القطن

 27,9 2,7 7.772,24 6.077,06 6.173,77 6.010,15 سنغافورة المطاط الطبيعي

 15,1 -8,2 19.732,0 17.141,1 17.124,6 18.661,2 لندن  النحاس 

 22,3 -11,1 2.779,9 2.272,5 2.266,4 2.550,4 لندن  القصدير

 6,3 -8,6 2.020,5 1.900,5 1.824,9 1.996,5 لندن  الزنك 

 6,8 -7,6 1.786,2 1.671,8 1.585,8 1.716,9 لندن  الرصاص

 14,9 -13,5 83,3 72,5 76,1 88,0 الدار البيضاء  الفسفاط 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

 
 

النسبية خالل النصف الثاني من السنة، فقد انخفض معدل سعره    من االنتعاشة   وعلى الرغم   لفسفاط ل النسبة  أما ب 

دوالر للطن، أي أضعف مستوى له منذ سنة    76,1ليتراجع إلى    2020⁒ على مدى كامل سنة  13,5السنوي بـ  

. ويعود هذا المسار إلى الصعوبات في تصدير هذا المنتوج نتيجة إغالق الحدود وهبوط الطلب العالمي.  2007
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ستئناف السريع للنشاط في االقتصاد الصيني والظروف المناخية المالئمة في العديد من البلدان وكذلك  بيد أن اال 

دوالر    83,3تي أقفلت السنة في مستوى  ل االنتعاش التدريجي للنشاط الصناعي العالمي قد حفزت أسعار الفسفاط ا 

 السابق.    دوالر خالل نفس الشهر من العام   72,5مقابل    2020لطن في شهر ديسمبر  

 

  )بالدوالر للطن(                                    : التطور الشهري لألسعار العالمية للفسفاط   8-1رسم بياني عدد 

 
 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

 النفط الخام  1-4-3

في سنة  الاتسمت   الدولية  وأفريل    2020سوق  مارس  حاد لألسعار، السيما خالل شهري  ،  2020بهبوط 

النفط عقب إجراءات االحتواء الصارمة التي فرضتها أغلب البلدان   العالمي من   انهيار االستهالك  نتيجة 

 للتصدي النتشار الجائحة. 

أي   العشرين عاما،  قرابة  منذ  لها  أدنى مستوى  بلغت  أن  وبعد  النفط  أسعار  ان  لبرميل  دوال  19,65بيد  ر 

، قد انتعشت جزئيا بالنظر إلى قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها  2020أفريل    21برنت بتاريخ  

المرحلة   تمثلت  مرحلتين، حيث  على  التخفيض  هذا  إنجاز  وتم  األسعار.  دعم  إنتاجها قصد  في  بالتخفيض 

بـ   انخفاض  تطبيق  في  شهر  9,7األولى  خالل  اليوم  في  برميل  وجوان  ماليين  ماي  ثم  2020ي   ، 

سنة    7,7بـ   موفى  وحتى  جويلية  من شهر  بداية  اليوم  في  برميل  ساهم  2020ماليين  آخر،  جانب  وفي   .

 عر الصحي في دفع األسعار نحو االرتفاع لكن مجاالنتعاش التدريجي لالستهالك تبعا لتيسير إجراءات الح

 .  2019بقائها دون المستويات المسجلة في سنة 

هذا كامل سنة    وعلى  مدى  على  برنت  برميل  معدل سعر  بحوالي    2020األساس، عرف  ⁒  34انخفاضا 

إلى   مقابل    42,3ليتراجع  ب  64دوالر  سعر  تقلص  فيما  السابق،  العام  في  األمريكي ردوالر  الخفيف   ميل 

ليبلغ  31,1بـ   وت  39,3⁒  مستوى   ردج دوالر.  في  ديسمبر  شهر  أقفل  قد  البرنت  سعر  أن  إلى   اإلشارة 

 ⁒. 21,7دوالر قبل سنة، أي بانخفاض بـ   66,03دوالر للبرميل الواحد مقابل  51,72
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لسنة   مت2021وبالنسبة  سياق  ظل  في  الطلب  يتدعم  أن  المنتظر  من  االقتصادية س ،  اآلفاق  بتحسن  م 

القيود   تيسير  عن  عالوة  وذلك  المتقدمة  االقتصاديات  في  وخاصة  التلقيح  اعتماد  في  المرتبطة  والتسريع 

مليون    0,35حلفائها بالترفيع في إنتاجها بـ  ونتيجة قرار األوبك    ه توقع أن يرتفع العرض بدوريبالجائحة. و

مليون برميل إضافي يوميا في شهر جويلية،    0,45وبـ    2021ماي وجوان    يل شهربرميل في اليوم خال

ومن هذا المنطلق، تشير تقديرات البنك    .علما وأن المنظمة قد تقوم بتخفيض اإلنتاج إذا اقتضى األمر ذلك

 .  2022دوالر في سنة  60و 2021دوالر لبرميل برنت في سنة   56لنفط قدره لالدولي إلى معدل سعر 

 

 بالدوالر للبرميل()                         أسعار النفط الخام في السوق الدولية  معدل : تطور 5-1جدول عدد  

 2020 2019 2018 المواد
 ديسمبر 

 2019 

 ديسمبر 

2020 

 ٪ تغيرات بـ ال

9201 

2018 

2020 

2019 

 -24,3 -33,9 49,9 65,9 42,3 64,0 71,1 البرنت 

 -21,3 -31,1 47,1 59,8 39,3 57,0 64,8 الخفيف األمريكي 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

سنة  و من  األول  الربع  واصلت  2021خالل  األشهر ،  خالل  بدأ  الذي  التصاعدي  مسارها  النفط  أسعار 

سنة   من  قبل    ،2020األخيرة  من  اإلنتاج  تخفيض  على  واإلبقاء  السريعة  االقتصادية  باالنتعاشة  مدفوعة 

دوالر في شهر مارس،   65,19سعر برميل برنت    لمنظمة األوبك وحلفائها. وعلى هذا األساس، بلغ معد

بـ   بارتفاع  ديسمبر  بالمقا  ⁒30,7أي  شهر  معدل  مع  األمريكي  2020رنة  الخفيف  أسعار  ازدادت  فيما   ، 

 دوالر للبرميل.    62,35⁒ لتبلغ 32,5بـ 

 

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

 

 الدولي أسعار المواد األساسية للبنك المصدر : 
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 المحيط االقتصادي :  الثانيالباب 

 والمالي الوطني
 

        عامة لمحة   .2-1

تونس خالل سنة   العالمية   2020مرت  الصحية  بالخصوص جراء األزمة  وذلك  اقتصادي صعب  بوضع 

الكلي. وفي الواقع،   التي ظهرت في وقت تواجه فيه البالد أصال اختالالت مستمرة على صعيد االقتصاد 

عن    قد نجم عنها صدمة عرض أثرت بشكل مباشر على نشاط أهم القطاعات، فضال  19فإن جائحة كوفيد  

إلجراءات   تبعا  الطلب  الكبيرة  انخفاض  والشكوك  االقتصادية  العناصر  مداخيل  وهبوط  الصحي  الحجر 

و وتطورها.  الجائحة  مدة  على  أبشأن  الوضعية  هذه  االقتصادي  ثرت  تاريخيا  النمو  انكماشا  عرف   الذي 

مقابل  8,8-) تفاقم  2019⁒ في سنة  0,9⁒  البطالة فضال عن  نسبة  ارتفاع  مع  الشغل  ( وكذلك على سوق 

 االختالالت االقتصادية الجملية. 

الزيتون،   لزيت  قياسي  من محصول  استفاد  الذي  الفالحي  القطاع  منذ شهر  أ وباستثناء  الجائحة  انتشار  ثر 

غ  2020مارس   على  القطاعات  أغلب  نشاط  على  التي بشدة  للتصدير  الموجهة  المعملية  الصناعات  رار 

كثيرا  رتضر   في  بت  لتونس  التجاريين  الشركاء  أهم  لدى  وخاصة  العالمي  الصعيد  على  الصناعة  تباطؤ 

مثل نشاط البناء وكذلك الخدمات    ةمنطقة األورو. كما شمل التأثير القطاعات الموجهة نحو السوق الداخلي

كانت األكثر تضررا من الجائحة ومن   ، حيث أنهازل والمقاهي والمطاعم المسوقة وخاصة فروع النقل والن

في جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن  واإلجراءات المتخذة قصد احتوائها على الصعيدين الوطني والدولي.  

واال االجتماعي  المناخ  المطلبيةجحتتدهور  قد    اجات  اإلنتاج  مواقع  نشاط  أ وتعطيل  على  بدورها  ثرت 

 االستخراجية وخاصة قطاعي الطاقة والمناجم ومشتقاته.  الصناعات 

، فقد عرفت مكونته الداخلية انخفاضا ملحوظا بحساب األسعار القارة والذي شمل على  الطلبومن جانب  

⁒(. وتراجعت على وجه  5-)⁒( واالستهالك الوطني  33,8-حد السواء، إجمالي تكوين رأس المال اثابت )

من   انخفضت  حيث  االستثمار  نسبة  سنة  18,3الخصوص  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من  إلى   2019⁒ 

بالتزامن مع تراجع نسبة االدخار من    2020في سنة  ⁒  13,3 أما 4إلى  ⁒  9,2وذلك  ⁒ بين سنة وأخرى. 

السلع   صادرات  بانخفاض  تأثرت  فقد  الخارجي،  القطاع  لمساهمة  المقابيض    توالخدمابالنسبة  وخاصة 

االستهالك    منة. وتم تعويض هذا االنخفاض من خالل تراجع الواردات المرتبطة بالطلب الداخلي  يالسياح 

 واالستثمار والمدخالت الصناعية. 
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وعلى هذا األساس، أدى هبوط األسعار الدولية للنفط وارتفاع مداخيل تصدير زيت الزيتون وكذلك تواصل  

⁒ من  6,5مليون دينار، أي    7.116الذي بلغ  العجز الجاري    تقلصازدياد تحويالت التونسيين بالخارج إلى  

غم من تراجع صافي دخول . ومن هذا المنطلق وعلى الر2019⁒ في سنة  8,4إجمالي الناتج المحلي مقابل  

متوسط قروض  شكل  في  الخارجية  األموال  االستثمارات    ةرؤوس  دفوقات  وانخفاض  األجل  وطويلة 

العملة  من  الموجودات  صافي  مستوى  تعزيز  من  الجارية  العمليات  ميزان  عجز  تخفيف  مكن  األجنبية، 

يوما قبل سنة ومن استمرار   112 مقابل 2020يوما من التوريد في موفى سنة   162األجنبية ليبلغ ما يعادل 

الخارجي متوسط وطويل األجل   التداين  بلغت نسبة  الدينار. ومن جانبها،  النسبي لسعر صرف  االستقرار 

 نقاط مائوية.    4,9⁒ أي بارتفاع قدره 69,2

كوفيد   لجائحة  كان  آخر،  جانب  االقتصادي  أ ت  19  -وفي  أو  الصحي  المستوى  على  سواء  سلبي،  ثير 

وفقدان    واالجتماعي للجائحة  متزايد  بشكل  تتعرض  الخصوص  وجه  على  الهشة  الفئات  جعل  ما  وهو 

ذروة    نسبة البطالةالمداخيل ومواطن الشغل الناجم عن إجراءات التوقي ضد الفيروس. ونتيجة لذلك، بلغت 

جع إلى مستوى  ، قبل أن تترا 2019⁒ في موفى سنة  14,9⁒ خالل الربع الثاني من السنة مقابل  18قدرها  

 .  2020⁒ خالل الربع األخير من سنة 17,4

التتخفيف السياق وقصد  قامت  ا تداعيات    من  وفي هذا  النسيج اإلنتاجي،  لجائحة سواء على األسر أو على 

البنك   خفض  وبالفعل،  واجتماعي.  اقتصادي  طابع  ذات  اإلجراءات  من  جملة  بتفعيل  التونسية  السلطات 

التون ا سالمركزي  نسبة  في  مناسبتين خالل سنة  ي  في  الرئيسية  من    2020لفائدة  بها  إلى  7,75للرجوع   ⁒

البنوك واالقتصاد  6,25 لحاجيات  االستجابة  إلى  تهدف باألساس  بتدابير أخرى  ⁒ مع مرافقة هذا اإلجراء 

خالل تيسير شروط القرض وتخفيف األعباء    نما ميسمن السيولة وإلى الحفاظ على االستقرار المالي، ال 

تخفيف  المال بسياق  اإلجراءات  هذه  تدعمت  وقد  واألفراد.  للمؤسسات  وبتقلص  ية  التضخمية  الضغوط 

الحاجيات من السيولة المصرفية وهو ما يمثل نتاج السياسة النقدية التقييدية التي اعتمدها البنك المركزي 

الفترة   سنة  2019-2017خالل  في  التخفيف  هذا  وتواصل  الط   2020.  لضعف  بالخصوص  لب  نتيجة 

الجملي والسير الجيد لسعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية، فضال عن هبوط األسعار الدولية  

بلغت   األولية. وفعال،  والمواد  األساسية  التضخمللمنتوجات  مقابل  5,6  نسبة  المعدل  في  ⁒ في سنة  6,7⁒ 

السيولةوتراجعت    2019 من  البنوك  سنة    9,7إلى    حاجبات  موفى  في  دينار   مقابل   2020مليارات 

 مليار دينار قبل سنة.   11,5

المنجزة من قبل الدولة التونسية للت  انتشار الجائ ت دي لصوعلى صعيبد آخر، فإن أهمية النفقات  ة حداعيات 

مداخيل توا  الدولة  وتراجع  التي  الصعوبات  إلى  باإلضافة  والطلب،  االقتصادي  النشاط  لضعف  جهها تبعا 

المؤسسات العمومية واستمرار نمو كتلة األجور، قد أثرت جديا على ميزانية الدولة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم  

الميزانية  ليبلغ    عجز  التخصيص والهبات  اعتبار  المحلي مقابل  10,4دون  الناتج  ⁒ في  3,6⁒ من إجمالي 
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، إلى حد كبير، من خالل اللجوء  . وقد تمت تغطية هذا العجز وكذلك أهمية تسديد أصل الدين2019سنة  

الدين  إلى السوق الداخلية في ظل سياق صعوبة النفاذ للسوق المالية الدولية. وعلى هذا األساس، بلغت نسبة  

 .  2019نة س⁒ في  72,5⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 84,3  العمومي

بالنظر إلى تسريع اعتماد التلقيح في  ، من المنتظر استئناف النمو االقتصادي تدريجيا  2021وبالنسبة لسنة 

تونس وفي البلدان الشريكة. بيد أن آفاق النمو ال تزال محفوفة بالشكوك المرتبطة بظهور موجدات جديدة  

دفع النشاط    األزمة السياسية واالجتماعية. وعلى هذا األساس، تواجه السلطات تحد ي من الجائحة واستمرار

الكا النمو  تحسين  مع  التوازنات  االقتصادي  واستعادة  الهيكيلة  وبالصعوبات  بالجائحة  تأثر  الذي  من 

لدعم   الضرورية  اإلصالحات  تنفيذ  خالل  من  العمومية  المالية  مستوى  على  وخاصة  الكلية  االقتصادية 

تسريع  أجل  من  االقتصادية  العناصر  ثقة  إرساء  وإعادة  المنتجة  القطاعات  في   االستثمار 

 االقتصادية.   االنتعاشة
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                    أهم مؤشرات االقتصاد التونسي   تطور :    1-2جدول عدد  

 *2021 2020 2019 2018 المسّمى 
 ٪ التغيرات بـ  

2020 
2019 

1220 
2020 

 الحسابات الوطنية 

     3,9 8,8- 0,9 2,9 المحلي بأسعار السنة السابقةنمو إجمالي الناتج  -

     2,9- 4,4 0,4 11,9 * الفالحة والصيد البحري 

     4,9 10,4- 1,0 1,9 * بدون اعتبار الفالحة والصيد البحري 

 9,4 4,0- 121.253 110.295 114.939 106.242 إجمالي الناتج المحلي )باألسعار الجارية(  -

 8,5 4,5- 123.233 112.326 117.581 108.385 الدخل الوطني المتاحإجمالي  -

 8,5 6,0- 10.285 9.477 10.086 9.383 إجمالي الدخل الوطني المتاح للفرد )بالدينار( -

 6,4 1,0 115.308 107.880 106.801 97.283 االستهالك الجملي -

 4,8 3,8 26.016 24.620 23.711 21.003 * االستهالك العمومي 

 6,9 0,2 89.292 83.260 83.090 76.280 * االستهالك الخاص
إجمالي الدخل الوطني  /    النزعة الوسطية لالستهالك )االستهالك   -

 2,4- 5,2 93,6 96,0 90,8 89,8 1المتاح( بـ ٪

 52,9 58,8- 7.925 4.446 10.780 11.102 إجمالي االدخار الوطني -

 2,4 5,2- 6,4 4,0 9,2 10,2 1 من إجمالي الدخل الوطني المتاح(   ٪نسبة االدخار الوطني )بـ    -

 17,5 30,4- 17.003 14.648 21.059 19.554 إجمالي تكوين رأس المال الثابت  -

 1,0 5,0- 14,0 13,3 18,3 18,4 1 نسبة االستثمار )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( -

 األسعار

   5,6   132,0 125,0 117,1 ( 2015في سنة  100مؤشر أسعار االستهالك )أساس  -

  4,6  130,2 124,4 116,4 المواد الغذائية والمشروبات  -

   6,0  132,7 125,2 117,4 المواد غير الغذائية والخدمات  -

 التشغيل

   -    133- 58,8 27,6 إحداثات الشغل )بآالف المواطن( -

   2,5    17,4 14,9 15,5 1نسبة البطالة )بـ ٪(  -

 المدفوعات الخارجية

   5,9   75,2 69,3 68,3 1نسبة تغطية الواردات بالصادرات )بـ ٪(  -

   34,4-   12.758 19.436 19.023 عجز الميزان التجاري )بحساب التكلفة تأمينا وشحنا(  -

   63,9-   2.030 5.628 4.141 المقابيض السياحية -

   10,7   6.658 6.015 5.035 مداخيل الشغل  -

   -2.186   7.116 9.606 11.761 2العجز الجاري  -

   -1,6   6,5 8,4 11,1 1من إجمالي الناتج المحلي  ٪. بـ 

   3.536-   11.378 14.914 13.414 2صافي دخول رؤوس األموال  -

   -1.477   3.807 5.284 1.653 2حاصل الميزان العام للمدفوعات  -

   1,5   16,0 14,5 11,9 1 ُمعاِمل خدمة الدين الخارجي )بـ ٪ من المقابيض الجارية( -

4,9-   69,2 64,3 73,7 1 نسبة التداين الخارجي )بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح( -   

 المالية العمومية

 0,2 1,0-  24,6 24,4 25,4 23,2 1 الضغط الجبائي )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(  -

 8,2 23,8  8.386 7.748 6.258 6.143 وإسناد القروض التجهيز نفقات   -

 3,8- 6,8  6,6 10,4 3,6 4,8 3 /  1عجز الميزانية بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي  -

 4المؤشرات النقدية 

   9,8   97.176  88.525 79.409 ( 3المكونة )ن -

   11,6   84,4 72,1 71,9 1إجمالي الناتج المحلي بـ ٪(    /   3. نسبة سيولة االقتصاد )المكونة ن 

   1.275   902 373- 4.114- 2صافي المستحقات على الخارج  -

   3.648   23.099 19.521 13.974 2منها : . صافي الموجودات من العملة األجنبية 

   50   162  112 84 5. بحساب أيام التوريد 

   3.995   27.863 23.868 20.805 2صافي المستحقات على الدولة  -

   6,7  101.182 94.811 89.215 المساعدات لالقتصاد  -

  االقتصاد والمالية ودعم االستثمارووزارة  البنك المركزي التونسي   المصادر : 
 .توقعات* 
 الجهاز المالي.  4      التغيرات بالنقاط المائوية.  1
 . التغيرات بعدد األيام 5       .التغيرات بماليين الدنانير 2
 .والهبات مداخيل التخصيصو ديد الدينتس بدون اعتبار 3
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    التحليل القطاعي للنمو االقتصادي   .2-2

التونسي في سنة   الستينات، مع تحقيق نسبة نمو قدرها    2020عرف االقتصاد   االنكماش األكثر حدة منذ 

-8,8+ مقابل  العام  0,9⁒  في  باستثناء السابق⁒  القطاعات  كافة  المسبوق  غير  التراجع  هذا  وشمل   . 

 النشاط الفالحي. 

⁒ في سنة 4,4بحساب القيمة الحقيقية بـ  لقطاع الفالحة والصيد البحري  وبالفعل، ارتفعت القيمة المضافة  

نقطة مائوية. ويعود هذا    0,5⁒ في العام السابق، أي بمساهمة في النمو االقتصادي قدرها  0,4مقابل    2020

،  2020-2019موسم    ل ن خالمليون ط  2بالخصوص إلى المحصول االستثنائي للزيتون الذي بلغ    التحسن 

يعادل   ما  مقابل    400أي  الزيتون  زيت  من  طن  هذا    140ألف  مكن  وقد  السابق.  الموسم  في  طن  ألف 

تعو من  من  ياالرتفاع  تراجع  الذي  الحبوب  إنتاج  هبوط  إلى    24ض  قنطار  بين    15,3مليون   مليون 

 موسم وآخر.  

⁒(، شمل كافة القطاعات 9,3-ا لقيمتها المضافة )ضا هاما، فقد عرفت انخفللصناعات المعمليةأما بالنسبة  

لل تبعا  الغذائية  الصناعات  لزيتمباستثناء  القياسي  من    الزيتون   حصول  استفاد  الذي  النفط  تكرير  وقطاع 

ل العام السابق. وتضررت  الاستئناف نشاط "الشركة التونسية لصناعات التكرير"، بعد توقف شبه كلي خ

الميكانيكية    والصناعاتافة لكل من صناعات النسيج والمالبس والجلود  على وجه الخصوص القيمة المض

إلى   لتتراجع  األورو  منطقة  من  المتأتي  الخارجي  الطلب  هبوط  من  بشدة  و15,4-والكهربائية   ⁒-13,2  ⁒

 على التوالي. 

وفي جانب آخر، أثر الوضع الصحي وإجراءات الحجر الصحي بشكل كبير على القطاعات األخرى األكثر  

( المتفرقة  الصناعات  وخاصة  المحلية  السوق  نحو  مقابل  12,5-توجها  البناء 1,3-⁒  مواد  وصناعات   )⁒

⁒ مقابل  3,5-الصناعات الكيميائية انخفاضا )⁒(. كما سجل نشاط  0,5⁒ مقابل +11,6-والخزف والبلور )

( في ظل سياق ما يزال متسما بالتحركات االجتماعية التي عطلت نشاط إنتاج ونقل  2019⁒ في سنة  2+

 الفسفاط الخام نحو وحدات التحويل. 

نمو   على  االحتجاجية  والتحركات  االجتماعية  االضطرابات  أثرت  المعملية  كما  غير  ⁒  8,8-)الصناعات 

ال ⁒(، السيما على صع1,9-مقابل   )يد  المنجمي  مقابل  12-نشاط  إنتاج  ⁒17,2⁒  مستوى  تبعا النخفاض   )
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ن الكميات المنتجة  عوهو مستوى بعيد كل البعد    2020ماليين طن في سنة    3,1⁒ ليبلغ  18,4الفسفاط بـ  

ماليين طن(. وواصلت القيمة المضافة للمحروقات بدورها مسارها التنازلي وإن بنسق    8)  2010في سنة  

مقابل  3,2-)أقل سرعة   الن8,2-⁒  نتيجة  الطبيعي  ض⁒(  جانب لوب  وفي  الهامة.  الحقول  في  الحتياطيات 

آخر، أدى تعطيل اإلنتاج في منطقة الكامور لمدة أربعة أشهر تقريبا إلى انخفاض اإلنتاج الوطني من النفط  

بـ   سنة  8,7الخام  في  بـ  2020⁒  ارتفاعا  الطبيعي  الغاز  إنتاج  المقابل، سجل  وفي  قل  حلدخول    تبعا  ⁒4. 

⁒ في اإلنتاج الجملي. وبخصوص قطاع البناء والهندسة المدنية،  11"نوارة" طور االستغالل ليساهم بواقع  

 ⁒(.  0,5-⁒ مقابل 14,1-د شهد نموه هبوطا حادا )فق

المالئمة، واصل   التطورات غير  إلى هذه  الصناعي وبالنظر  العام لإلنتاج  أكثر    المؤشر  االنخفاض بنسق 

 .  2019⁒ في سنة 3,4-مقابل  2020⁒ في سنة 5,2-العام السابق، أي  حدة من 

يتعلق  المسوقة   بقطاع  وفيما  نشاطالخدمات  كان  فقد  ت   ه،  العالمية ضاألكثر  الصحية  األزمة  من   ررا 

الطلب  2019⁒ في سنة  2,6مقابل    2020⁒ في سنة  13,3-) انخفاض  تأثير  ما يعكس، من جهة،  ( وهو 

المفرو والقيود  الطلب  الخارجي  ووضعية  الحجرالصحي  تداعيات  أخرى،  جهة  ومن  األسفار  على  ضة 

والمقاهي  والمطاعم  الفنادق  خدمات  في  الخصوص  وجه  على  للغاية  ملحوظا  االنخفاض  وكان   المحلي. 

(-43,6( النقل  وخدمات   )⁒-28( والتجارة   )⁒-4,7( االتصاالت  قطاع  تباطؤ  عن  فضال  مقابل  2⁒(،   ⁒

4,4  .)⁒ 

⁒ في العام  1,1قابل ارتفاع بـ  م⁒  6,3-، مع نسبة قدرها  سالبا  ةالخدمات غير المسوقتطور  ومن جانبه،كان  

سالب بمساهمة  أي  بـ    ةالسابق،  االقتصادي  النمو  +  1,2في  مقابل  مائوية  مائوية  0,2نقطة  سنة   نقطة  في 

 االنخفاض اعتماد توقيت إداري استثنائي خالل فترات معينة من السنة.  . ويعكس هذا  2019
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 : 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( 

2019 2020 2021 * 2019 2020 2021 * 

 0,3- 0,5 0,0 2,9- 4,4 0,4 الفالحة والصيد البحري 

             الصناعة 

 0,6 1,4- 0,1- 4,2 9,3- 0,9- الصناعات المعملية 

             منها : 

 0,1- 0,1 0,0 1,9- 1,7 1,4 الصناعات الفالحية والغذائية -

 0,1 0,2- 0,0 4,4 11,6- 0,5 والخزف والبلور صناعات مواد البناء  -

 0,3 0,7- 0,1- 6,4 13,2- 1,5- الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 0,2 0,4- 0,1- 6,9 15,4- 4,1- واألحذية صناعات النسيج والمالبس والجلود -

 0,1 0,0 0,0 4,0 3,5- 2,0 الصناعات الكيميائية -

 0,5 0,7- 0,2- 6,7 8,8- 1,9- المعمليةالصناعات غير 

             منها : 

 0,0 0,1- 0,1 7,3 12,0- 17,2 المناجم -

 0,3 0,1- 0,2- 12,1 3,2- 8,2- النفط والغاز الطبيعي -

 1,9 5,7- 1,1 4,8 13,3- 2,6 الخدمات المسوقة 

             منها : 

 0,3 0,4- 0,1 3,1 4,7- 1,1 التجارة  -

 0,2 1,9- 0,2- 4,8 28,0- 2,7- النقل  -

 0,1 0,1 0,2 3,0 2,0 4,4 االتصاالت  -

 0,6 2,1- 0,3 19,5 43,6- 6,5 السياحة  -

 0,2 0,0 0,3 2,7 0,3- 6,7 المؤسسات المالية -

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

 3,9 8,8- 0,9 3,9 8,8- 0,9 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق 

  االقتصاد والمالية ودعم االستثمارلمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة ا                                                           * توقعات.

 

 

 

التوقعات  و الفالحة  ،  2021لسنة  بالنسبة  تشير  قطاع  باستثناء  االقتصادي  للنمو  تدريجي  انتعاش  إلى 

ويظل االنتعاش المرتقب رهين التحكم في .  من الظروف المناخية غير المالئمةى  والصيد البحري الذي عان

الخارجي   القطاع  عليها  يعتمد  التي  أوروبا  في  وخاصة  والدولي  الوطني  الصعيدين  على  الصحية  األزمة 

 القتصاد التونسي بشكل كبير.  ا

     الطلب الجملي   .2-3

واإلجراءات التقييدية المتخذة قصد احتواء انتشارها، بشدة على مختلف    19  -كوفيد  ة  حأثرت تداعيات جائ

  2020⁒ بحساب األسعار القارة في سنة 9,2الذي تراجع بـ   لطلب الداخليامكونات الطلب الجملي وخاصة 

بـ   انخفاضه  قدرها  1,5بعد  النمو  في  سالبة  بمساهمة  أي  السابق،  العام  في  مق  10,1⁒  مائوية   ابل نقاط 

سنة    نقطة  1,7- تم  2019في  والذي  ملحوظا  تقلصا  والخدمات  السلع  صادرات  عرفت  جانبها،  ومن   .

في النمو   للطلب الخارجيتعويضه من خالل انخفاض الواردات وهو ما أدى إلى مساهمة صافية موجبة  

   نقطة مائوية.  1,3قدرها 
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 مساهمة مختلف مكونات الطلب الجملي في النمو االقتصادي   :   1-2رسم بياني عدد  

 

 

  .االستثماراالقتصاد والمالية ودعم وزارة بيانات  المصدر : حسابات أعدها البنك المركزي التونسي على أساس                   .* توقعات

 

 

 الطلب الداخلي   2-3-1

إلى انخفاض حاد للطلب الداخلي ليتفاقم بالتالي المسار   19  -أدت األزمة الصحية الناتجة عن فيروس كوفيد 

 التنازلي لالستثمار وفتور االستهالك، المسجلين خالل السنوات األخيرة.  

ال  رفوع الوطنيناالستهالك  )  هائي  الجارية  األسعار  بحساب  ملحوظا  مقابل  1تباطؤا  سنة 9,8⁒  في   ⁒

)  ا ( وانخفاض2019 الحقيقية  القيمة  الخصوص  2,2⁒ مقابل  5-بحساب  االستهالك  ⁒(. وتراجع على وجه 

⁒ من حيث الحجم، نتيجة  5,2الذي يمثل حوالي ثالثة أرباع إجمالي الدخل الوطني المتاح، بنسبة    الخاص

الب النشاط االقتصادي وارتفاع  فتور  التي تضررت من    طالة. ويبدو أن باألساس النخفاض مداخيل األسر 

تأثير    ذلك عن  فضال  األساسية،  المواد  لصالح  االستهالكية  غير  السلع  شراء  قرارات  إرجاء  إلى  أدى  قد 

 إجراءات الحجر الصحي والتباعد االجتماعي على النفقات المرتبطة بالخدمات.  

الثابت وانخفض   المال  رأس  بـ    ⁒ 30,4بـ    تكوين  ارتفاع  مقابل  الجارية  األسعار  سنة  7,7بحساب  في   ⁒

بحساب األسعار القارة( وهو ما أدى إلى انخفاض تاريخي لنسبة االستثمار  ⁒  0,3مقابل  ⁒  33,8-)  2019

. وباعتبار تغير المخزونات، انخفض  2019⁒ في سنة  18,3⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل  13,3بلغ  تل

تأثر االستثمار الخاص، على وجه الخصوص، بمناخ 41,5االستثمار بـ   ⁒ بحساب األسعار الجارية. وقد 

وتق  لالقتصاد  القروض  تباطؤ  عليه  يدل  مثلما  الجائحة،  ظهور  منذ  تفاقم  الذي  دفوقات  الشكوك  لص 
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االستثمار الجملي االستهالك الخاص االستهالك العمومي

الصادرات الصافية نمو الناتج المحلي االجمالي الطلب الداخلي
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االستثمارات األجنبية المباشرة. وفي جانب آخر، كان لإلجراءات المعتمدة قصد الحد من انتشار الفيروس  

 وقع سلبي هام على االستثمار، بما في ذلك في القطاع العمومي. 

 الطلب الخارجي 2-3-2

⁒ مقابل  18,7-ية )سعار الجارانخفاضا، سواء بحساب األ  2020في سنة  صادرات السلع والخدمات ترفع

⁒( وهو ما جعل النزعة الوسطية  4,5-⁒ مقابل  17,3-( أو بحساب األسعار القارة )2019⁒ في سنة  9,6

من   تتراجع  إلى  48,7لالستهالك  الغذائية  41,2⁒  والصناعات  الفالحة  اعتبار  ودون  وأخرى.  بين سنة   ⁒

اال الزيتون، شمل  زيت  لتصدير  االستثنائي  الموسم  بفضل  تعززت  القطاعات، السيما التي  أغلب  نخفاض 

الصناعات المعملية المرتبطة بالظرف االقتصادي األووربي وكذلك المقابيض السياحية والنقل. وفي جانب 

انخفاض   إلى  للنفط  الدولية  األسعار  وهبوط  االستخراجية  الصناعات  تشهدها  التي  الصعوبات  أدت  آخر، 

 صادرات الطاقة والفسفاط ومشتقاته.  

والخدمات وومن جانبها، شهدت   السلع  أي    انخفاضا   ،اردات  بحساب األ19,4-ملحوظا،  الجارية  ⁒   سعار 

بح 16,5-و القارة ⁒  األسعار  هذا   ساب  وشمل  المحلي.  والطلب  النشاط  من  كل  تراجع  نتيجة  وذلك 

المتع وتلك  وباالستثمار  الصناعية  بالمدخالت  المرتبطة  الواردات  السواء،  حد  على  لقة االنخفاض، 

وخاصة من الطاقة حيث أنها استفادت من المستويات الضعيفة لألسعار الدولية ومن استقرار    هالك باالست

 سعر صرف الدينار، فضال عن النفقات بعنوان خدمات النقل المرتبطة بنشاط التوريد واألسفار. 

 

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

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 3,9 -8,8 0,9 2,9 1,9 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق 

 4,0 -16,5 -7,8 1,7 3,5 واردات السلع والخدمات 

 4,0 -11,7 -2,4 2,4 2,4 مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

 1,5 -5,0 2,2 1,8 1,9 االستهالك النهائي 

 1,3 -4,3 2,6 0,2 0,3 العمومي  -

 1,6 -5,2 2,1 2,2 2,4 الخاص  -

 11,9 -33,8 0,3 2,0 0,3 إجمالي تكوين رأس المال الثابت

 3,6 -9,2 -1,5 1,7 1,6 الطلب الداخلي 

 5,1 -17,3 -4,5 4,4 4,6 صادرات السلع والخدمات 

 االستثماراالقتصاد والمالية ودعم وزارة المصدر :                                                                                   

 

 

التقديرات إلى تطور ضعيف للطلب الداخلي الذي من المنتظر أن يظل متأثرا    شيرت،  2021وبالنسبة لسنة  

 بالشكوك حول تطور الجائحة ونجاح حمالت التلقيح. 
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ويتوقع أن يعرف الطلب الخارجي، من جانبه، تحسنا نسبيا على ضوء اآلفاق االقتصادية في منطقة األورو 

ل الجديدة  الموجات  من  الرغم  على  إيجابية  تظل  للقطاعات  التي  المرتقبة  االنتعاشة  وكذلك  لجائحة 

االستخراجية. وفي جانب مواز، من المنتظر أن تسجل الواردات ارتفاعا مرتبطا بالتحسن التدريجي لنسق  

 اإلنتاج واالستثمار وبازدياد األسعار العالمية للنفط والمواد األولية. 

      هيكل االستثمارات وتمويلها   . 2-4

 هيكل االستثمارات   2-4-1

بانخفاض في كافة القطاعات تقريبا وخاصة    2020سنة    في  إجمالي تكوين رأس المال الثابت  اتسم تطور

تحسنت   المقابل،  وفي  تراجعها.  رغم  هامة  بحصة  استأثرت  والتي  والخدمات  المعملية  الصناعات  في 

حصص القطاعات التي عرفت انخفاضا أقل حدة من ذلك المتعلق باالستثمار الجملي، على غرار الفالحة  

 والصيد البحري والتجهيزات الجماعية. 

 

 )باألسعار الجارية(                              تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب فروع النشاط :    4-2عدد  جدول  

 المسمى 

 ٪بـ  الهيكل ٪ التغيرات بـ  القيمة بماليين الدنانير 

2019 2020 2021 * 
2020 

2019 

2021 * 

2020 
2019 2020 2021 * 

 8,7 9,1 6,9 11,6 -9,0 1.487 1.332 1.463 الفالحة والصيد البحري 

 31,6 30,1 31,9 21,5 -34,2 5.366 4.416 6.715 الصناعة 

 9,2 10,1 12,2 6,2 -42,3 1.572 1.480 2.565 الصناعات غير المعملية -

 22,3 20,0 19,7 29,2 -29,3 3.794 2.936 4.150 الصناعات المعملية  -

 44,8 44,9 47,1 15,8 -33,6 7.620 6.580 9.910 الخدمات المسوقة 

 14,9 15,8 14,1 9,1 -21,9 2.530 2.320 2.971 التجهيزات الجماعية

 100 100 100 16,1 -30,4 17.003 14.648 21.059 المجموع

 االستثماراالقتصاد والمالية ودعم وزارة لمصدر : ا                       . توقعات* 

  

 

     ارات م تمويل االستث   2-4-2

وهو ما أدى إلى تراجع نسبة االدخار قياسا    2020⁒ في سنة  58,8انخفاضا بنسبة    االدخار الوطني  شهد

 ⁒، أي أدنى مستوى لها منذ عقود.  4إلى  2019⁒ في سنة 9,2بإجمالي الدخل الوطني المتاح من 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             : التمويل الداخلي لالستثمارات   5-2جدول عدد  

 * 2021 * 2020 2019 2018 المسمى 

 ٪ التغيرات بـ

2020 

2019 

1220 * 

2020 

 16,1 -30,4 17.003 14.647 21.059 19.554 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الجملي

     14,0 13,3 18,3 18,4 المحلي( )بـ ٪ من إجمالي الناتج  

     1.294 2.704- 654- 3.070 اتالتغير في قيمة المخزون

)إجمالي تكوين رأس المال الثابت +   مجموع حاجيات التمويل

 (اتالتغير في قيمة المخزون
22.624 20.405 11.943 18.297 41,5- 53,2 

 78,3 -58,8 7.925 4.446 10.780 11.102 االدخار الوطني 

     6,4 4,0 9,2 10,2 من إجمالي الدخل الوطني المتاح  ٪بـ -

         نسبة التمويل الداخلي

     46,6 30,4 51,2 56,8 إجمالي تكوين رأس المال الثابت )بـ ٪(  /االدخار الوطني -

     43,3 37,2 52,8 49,1 ( ٪ مجموع حاجيات التمويل  )بـ    / االدخار الوطني    -

 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي المصدر :                                                                                            .توقعات* 

 

وإجمالي الدخل الوطني المتاح على االدخار الوطني    من إجمالي الناتج المحليأثر االنخفاض القياسي لكل  و

كوفيد   أزمة  سلطتها  التي  الضغوط  يعكس  ما  االقتصادية.    19  -وهو  العناصر  مختلف  مداخيل  على 

الذاتية التي انخفضت  األزمةوتعرضت الدولة على وجه الخصوص لتأثير    ، سواء على مستوى المداخيل 

الجارية5,3بـ   النفقات  صعيد  على  أو  بـ    ⁒  ارتفعت  بين  13,4التي  الفارق  كان  األساس،  هذا  وعلى   .⁒

مليارات دينار، بعد أن    3الموارد الذاتية والهبات والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين العمومي سالبا بـ  

سنة   في  فائضا  حوالي    2019سجل  تغطية  من  مكن  ما  نفق45وهو  من  بلوغه ا⁒  خالل  من  التجهيز   ت 

 مليون دينار.   2.747

⁒ تقريبا من إجمالي تكوين  30,4وفي ظل هذه الظروف، لم تمكن موارد االدخار الوطني من تأمين سوى  

و الثابت  المال  فارق  37,2رأس  أن  بيد  المخزونات.  تغير  ذلك  في  بما  الداخلي،  التمويل  حاجيات  من   ⁒

⁒ من إجمالي الناتج المحلي بين سنة  6,8⁒ إلى  8,4التمويل بين االستثمار واالدخار الوطني قد تراجع من  

وأخرى، وهو ما يعكس أهمية تقلص االستثمار. وقد تمت تغطية هذا الفارق بفضل تمويالت خارجية وذلك  

ولدفوقات   األجل  وطويل  متوسط  االفتراض  أموال  من  للسحوبات  الكبير  االنخفاض  من  الرغم  على 

اذ لألسواق المالية الدولية نظرا لتأثير األزمة الصحية  االستثمارات األجنبية المباشرة، في ظل صعوبات النف

 وتدهور الترقيم السيادي للبالد التونسية. 

، يتوقع أن يعرف االدخار تحسنا معتدال لكن دون استعادة مستوياته التاريخية وذلك  2021وبالنسبة لسنة  

ال  ازدياد  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  الصعب،  االقتصادي  الظرف  استمرار  تبعا  نتيجة  التمويل  من  حاجيات 

 لالنتعاشة التدريجية المتوقعة لالستثمار.  
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      سوق الشغل واألجور .2-5

عانت األسر ذات الدخل الضعيف ومواطن الشغل الهشة في القطاعات األكثر تضررا من األزمة الصحية  

وعلى   الصلة.  ذات  التأثيرات  من  بشدة  بها،  المتعلقة  االحتواء  إجراءات  سنة  ومن  اتسمت  األساس،  هذا 

الرغ  2020 البطالة وذلك على  للنشاط االقتصادي بتصاعد  تقلصا حادا  إجراء  م التي شهدت  الدعم  ا من  ت 

 المعتمدة لفائدة األطراف المتضررة من الشركات واألفراد. 

عهد ألف موطن شغل وفقا لمعطيات الم  133ونتيجة لذلك، كانت إحداثات الشغل الصافية سلبية، مع فقدان  

ألف شخص. ومن هذا المنطلق،    725الوطني لإلحصاء وهو ما أدى إلى تفاقم البطالة التي شملت حوالي  

  2020⁒ في سنة  17,4إلى    2019⁒ في سنة  14,9بشكل ملموس حيث ازدادت من  نسبة البطالة  ارتفعت  

 لتشمل على وجه الخصوص خريجي التعليم العالي.  

وأمام حدة   السياق  هذا  إجراءات دعم قصد  وفي  السلطات  اتخذت  البطالة،  االقتصادي وتصاعد  االنكماش 

تسريح   إلى  والتي اضطرت  تواجه صعوبات  التي  المؤسسات  االقتصادي وخاصة  النسيج  على  المحافظة 

 ؤقت وحتى النهائي.  مهم أو لجأت إلى اإلغالق النكافة موظفيها أو جزء م

 سوق الشغل  2-5-1

إلى حماية التشغيل واستدامة المؤسسات، تعهدت الدولة بتقديم تسديد فائض األداء  في إطار جهودها الرامية  

للمؤسسات   بالنسبة  للقروض  النفاذ  تيسير  بغرض  الدولة،  قامت  كما  الضريبية.  االلتزامات  دفع  وتأجيل 

  والحد  من عمليات تسريح يجاد أموال متداولة وتجنب تعطل المؤسسات  الصغرى والمتوسطة التي تسعى إل

 الموظفين، بإحداث صندوق لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مرفوقا بآلية لضمان القروض.  

وفي جانب آخر وفي نفس هذا اإلطار، قام البنك المركزي التونسي بالتخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية في 

⁒. وقد تعزز هذا اإلجراء بتدايير أخرى مثل  6,25⁒ إلى  7,75للرجوع بها من    2020مناسبتين خالل سنة  

 تيسير شروط القرض وتخفيف األعباء المالية على الشركات واألفراد.  

النشاط    علىو على  الجائحة  تأثيرات  من  بشدة  التشغيل  وضعية  تضررت  اإلجراءات،  هذه  من  الرغم 

إحداثات شغل سالبة وخاصة في القطاعات األكثر    2020االقتصادي واالستثمارات. وبالفعل، سجلت سنة  

ألف    30,5تضررا من األزمة على غرار قطاع السياحة تبعا لهبوط أهم مؤشراته للنشاط، حيث شهد فقدان  

لمواطن    ا موطن شغل. وفي جانب مواز وبالنظر خاصة لتراجع النقل الجوي، سجل قطاع النقل كذلك فقدان

 ألف موطن شغل(.  12,3-الشغل )
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 الف( اآل)ب                                                                                      : إحداثات الشغل  6-2جدول عدد 

 * 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 19,3 2,5 -14,2 -12,2 الفالحة والصيد البحري 

 -5,7 5,8 -0,1 -3,6 المناجم والطاقة 

 -19,2 11,8 8,9 20,7 شغال العامة البناء واأل

 -17,9 3,6 8,7 19 الصناعات المعملية

 -12,3 4,3 4,4 -0,9 النقل والمواصالت 

 -30,5 10,3 17,3 15,5 السياحة 

 9,1 10,1 8,4 1,9 خدمات مسوقة أخرى 

 2,4 10,2 -5,6 2,9 اإلدارة 

 -54,8 58,8 27,6 43,3 المجموع

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء 

 تهم الثالثي الثالث )عدم توفر معطيات حسب قطاع النشاط بالنسبة للثالثي الرابع(.  2020* المعطيات المتعلقة بسنة 

 

 

ملحوظا لمواطن الشغل وخاصة تلك التي تشغل عددا هاما من    ا ومن جانبها، سجلت الصناعات المعملية فقدان 

آالف موطن شغل(، فيما كان فقدان مواطن الشغل أقل    7-اليد العاملة مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية ) 

 (. 2019ألف في سنة    12,1-ألف موطن شغل مقابل    1,8-حدة بالنسبة لقطاع النسيج والمالبس ) 

الصنا  قطاع  فقدان  كما عرف  والطاقة(  )المناجم  في سنة    5,7عات االستخراجية  ،  2020آالف مواطن شغل 

 نتيجة بالخصوص لالضطرابات االجتماعية التي شهدتها هذه القطاعات.  

 
 

 )باآلالف ما عدا إشارة مغايرة(                                            : المؤشرات الرئيسية للتشغيل 7-2جدول عدد 

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

9201 

2018 

2020 

2019 

 0,5 0,6 8.761 8.715 8.661 8.694 عاما فما فوق 15السكان في سن النشاط، أي  -

 -0,8 0,9 4.159 4.190 4.153 4.119 مجموع السكان النشيطين -

 -0,6 0,1 47,5 48,1 47,9 47,4 **النسبة الجملية للنشاط )بـ ٪(  -

 -3,7 1,7 3.433 3.566 3.508 3.480 السكان النشيطون المشتغلون -

 -1,7 1,2 39,2 40,9 39,7 39,8 *نسبة التشغيل )بـ ٪( -

 -193,2 113,0 -133,0 58,8 27,6 43,3 إحداثات الشغل  -

 16,2 -3,3 725 624 645 639 * العمل نعدد العاطلين ع -

 2,5 -0,6 17,4 14,9 15,5 15,5 *الجملية للبطالة )بـ ٪(النسبة  -

ـ ٪(   2,3 -1 30,1** 27,8 28,8 29,9 * منها :  نسبة بطالة خريجي التعليم العالي )ب

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                                                                                    المائويةاط التغيرات بحساب النق * 

 .  2020** إلى غاية الثالثي الثالث من سنة 
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ماليين    8,8اط الذي بلغ حوالي  شوفي جانب آخر وبالنظر إلى الزيادة الطفيفة في عدد السكان في سن الن 

شخص(، سجلت    نماليي  4,2جع مجموع السكان النشيطين )اتر  عامن مز وذلك بالت  2020شخص في سنة  

ل  الجملية  للالنسبة  انخفاضا  من  نشاط  وأخرى  سنة  بين  إلى  48,1تتراجع  السكان  47,5⁒  تراجع  كما   .⁒

بـ   المشتغلون  نسب3,7النشطيون  انخفاض  إلى  أدى  ما  وهو  الشغل  مواطن  لفقدان  تبعا  التي  ⁒  التشغيل  ة 

 ⁒. 39,2⁒ إلى 40,9تقلصت من 

 

 : تطور بعض مؤشرات سوق الشغل  2-2رسم بياني عدد 

 
 

⁒ في الربع األخير من العام  17,4⁒ مقابل  17,8بلغت نسبة البطالة  ،  2021سنة  خالل الربع األول من  و

بـ   النسبة  هذه  ارتفعت  الجنس،  وحسب  للذكور    0,6السابق.  بالنسبة  انخفضت    ، ⁒ 15لتبلغ  نقطة   فيما 

   ⁒. 23,8نقطة لإلناث لتتراجع إلى   1,1بـ 

 األجور 2-5-2

المفاوضا تواصلت  الشرائية لألجراء،  المقدرة  الحفاظ على  الحكومة وشركائها االجتماعيين    تبهدف  بين 

القطاعين الخاص والعام. وعلى هذا    2020في سنة   القانونية في  والتي أسفرت عن ترفيعات في األجور 

المضمون  األساس، تم نشر أمرين حكوميين يضبطان   المشترك  القطاعات غير  األجر األدنى المهني  في 

الشغل   لمجلة  الخاضعة  االفالحية  األدنى  المضمون  واألجر  للجمهورية لفالحي  الرسمي  بالرائد  وذلك 

 .  2020ن حيز النفاذ بداية من غرة أكتوبر ا دخل هذان األمرقد  . و2021جانفي   5التونسية المؤرخ في 

، تم ضبط مبلغ األجر األدنى 2020ديسمبر    30المؤرخ في    2020لسنة    1069وفقا لألمر الحكومي عدد  ف

للعمال المضمون  المشترك  العمر    المهني  من  البالغين  الجنسين  مستوى    18من  في  األقل،  على  سنة 
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دينار للعمال   365,732ساعة في األسبوع و  48بنظام عمل    اءدينار في الشهر بالنسبة لألجر   429,312

 ساعة في األسبوع.  40بنظام عمل 

ساعة في   48للعمال بنظام عمل  دينار    2,064عة، فقد تم ضبط األجر بـ  اوبالنسبة لألجراء الخالصين بالس

ع. كما ينص األمر الحكومي المذكور على أنه و ساعة في األسب  40دينار للعمال بنظام    2,110ع وبـ  واألسب

حالة بأية  يمكن  من  أن  ال  أقل  العمر  من  البالغون  الشبان  العمال  دون    18  يتقاضى  أجرا  مما 85سنة   ⁒

 العامل الكهل.    ه يتقاضا

ا آخر، ضبط  جانب  عدد  وفي  الحكومي  في    2020لسنة    1070ألمر  األجر    2020ديسمبر    30المؤرخ 

دينار عن كل يوم عمل فعلي بالنسبة للعمال من الجنسين    16,512األدنى الفالحي المضمون في مستوى  

سنة على األقل. كما تسند للعمال الفالحيين من ذوي االختصاص والكفاءة منحة تقنية   18البالغين من العمر  

دينار عن كل يوم عمل بالنسبة   0,880ط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل في مستوى تم ضب

و المختصين  مبلغ    1,656للعمال  إلى  المنحة  هذه  وتضاف  الكفاءة.  ذوي  للعمال  عمل  يوم  كل  عن  دينار 

 األجر األدنى الفالحي المضمون عن العمل الذي يستوجب االختصاص أو الكفاءة.  

 

 )بالدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                        : تطور األجور الدنيا القانونية 8-2جدول عدد 

 المسمى 
 جوان 

2017 

 أوت 

2018 

 ماي

2019 

 أكتوبر 

2020 

 التغيرات بـ ٪

 2018 أوت

 2017جوان 

 2020 أكتوبر

 2019 ماي 

       المضموناألجر األدنى المهني المشترك 

       أجر الساعة بالمليمات  -

 6,5 6,0 2,064 1,938 1,820 1,717 ساعة في األسبوع  48. نظام 

 6,4 5,8 2,110 1,984 1,866 1,763 ساعة في األسبوع  40. نظام 

       األجر األدنى الشهري -

 6,5 6,0 429,312 403,104 378,560 357,136 ساعة في األسبوع  48. نظام 

 6,4 5,8 365,732 343,892 323,439 305,586 ساعة في األسبوع  40. نظام 

 6,5 6,0 16,512 15,510 14,560 13,736 األجر األدنى الفالحي المضمون ليوم عمل

 ي للجمهورية التونسية مالرائد الرسالمصدر : 

 

 

       1المالية العمومية .2-6

التي ضربت جميع   الجائحة  في سنة  أثرت  العالم  يعرف أصال    2020بلدان  الذي  الوطني  االقتصاد  على 

وباألساسرفتو أشهر   على  ا  لبضعة  االقتصادي  النشاط  من  الصحية  األزمة  قلصت  وقد  العمومية.  المالية 

قد   التونسي  االقتصاد  وأن  السيما  واالقتصادي،  االجتماعي  الصعيد  على  ثقيلة  حصيلة  إلى  أدى  ما  وهو 

 . 2019من إجمالي الناتج المحلي في سنة  ⁒0,9بنمو شبه فاتر قدره   2020استهل سنة 

 
 . ودعم االستثمار لماليةاالقتصاد وا  وزارة المصدر : 1
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ة إجراءات الدعم  على مستوى المداخيل العمومية بما أدى، باإلضافة إلى تكلف  كبير  صنق  وقد نتج عن ذلك

الميزانية ليصبح م الترفيع في عجز  إلى  ⁒ من  10,4-دوج األرقام )ز المعتمدة لتجنب أزمة أكثر خطورة، 

مقابل   المحلي  الناتج  مسبوقة  3,6-إجمالي  غير  مستويات  يبلغ  العمومي  الدين  جعل  ما  وهو  سنة(  قبل   ⁒

 ⁒ من أجمالي النتاتج المحلي(.  84,3)

الجو هذه  هبوط  ظعلت  االعتبار  بعين  يأخذ  تعديلي  مالية  قانون  اعتماد  الضروري  من  االستثنائية  روف 

 في البالد.   19 -ة تداعيات جائحة كوفيد هاالجتماعية قصد مجاب الموارد واالرتفاع الحاد للنفقات

للدولة  قد اتسمت بمنح البنك المركزي التونسي لتسبقة استثنائية    2020وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية سنة  

 مليار دينار.  2,8غير متكررة على المستوى القانوني وقدرها 

 موارد ميزانية الدولة 2-6-1

الدولة خالل سنة   الجملية لميزانية  الموارد  بـ    2020سجلت  لتبلغ  15,5ارتفاعا  مليون دينار.    ٪48.819 

إلى   زىويع التطور  ا  هذا  في  تتمثل  استثنائية  أساسز عوامل  الناتج  الداخلي  االقتراض  موارد  عن    ادياد 

مؤسسات الدولية والشركاء وإلى مساعدات مختلف ال  ةار رقاع خزينة جديدة في السوق المالية التونسيدإص 

. وتم على وجه الخصوص تعبئة موارد هامة متأتية 19  -مكافحة جائحة كوفيد    ناالقتصاديين لتونس بعنوا

قدره   بمبلغ  خارجية  هبات  بانخفاض    779,1من  الموارد  تركيبة  اتسمت  آخر،  جانب  وفي  دينار.  مليون 

من   تراجعت  التي  الذاتية  الموارد  سنة  76,6حصة  في  سنة  62,8إلى    2019⁒  في  وبالتالي،    2020⁒ 

بـ   والخزينة  االقتراض  موارد  مساهمة  لتبلغ    13,8بارتفاع  وأخرى  سنة  بين  مائوية  من  37,2نقطة   ⁒

 مجموع الموارد.  
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 إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير ما عدا                                                  : توازن ميزانية الدولة  9-2جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسمى 
 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

1220 

2020 

 8,3 5,3- 33.209,0 30.652,9 32.366,8 الموارد الذاتية والهبات

 9,9 6,1- 29.825,0 27.147,0 28.900,9 المقابيض الجبائية -

 3,5- 1,2 3.384,0 3.505,9 3.465,9 المقابيض غير الجبائية -

 2,4 83,4 18.595,0 18.166,1 9.907,6 موارد االقتراض والخزينة 

 6,1 15,5 51.804,0 48.819,0 42.274,4 مجموع الموارد 

 2,7- 15,5 40.303,0 41.427,0 35.877,4 النفقات دون أصل الدين 

 6,9- 13,4 27.887,0 29.944,2 26.415,0 التصرف  -

 7,9 16,6 4.030 3.735 3.204,5 فوائد الدين -

 8,2 23,8 8.386 7.747,8 6.257,9 التجهيز وصافي قروض الخزينة -

 55,6 15,6 11.501 7.392 6.397,0 تسديد الدين 

 6,1 15,5 51.804 48.819 42.274,4 مجموع النفقات

   3.914,0- 7.868,2- 855,2- )بدون التخصيص والهبات( حاصل أولي  

   ⁒ 3,3- ⁒ 7,1- 0,8- المحلي بـ ٪ من إجمالي الناتج 

   7.944,0- 11.603,2- 4.059,7- )بدون التخصيص والهبات(عجز الميزانية 

   6,6- 10,4- 3,6- بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 .ودعم االستثمار الماليةو االقتصاد  وزارة المصدر :               .* معطيات وقتية

 

 والهباتالموارد الذاتية  2-6-1-1

  في العام السابق، لتتراجع٪  9,9زيادة بـ    مقابل  2020⁒ في سنة  6,1انخفاضا بـ  المقابيض الجبائية    عرفت

مستوى   الصحية    27.147إلى  لألزمة  االقتصادية  التداعيات  الحاد  الهبوط  هذا  ويعكس  دينار.  مليون 

الجبائية بتراجع    لواتسم انخفاض المداخيواإلجراءات المتخذة الحتوائها وخاصة الحجر الصحي الشامل.  

⁒(. فعلى صعيد األداءات  7,2-⁒( أو غير المباشرة )4,6-المقابيض المتأتية من األداءات، سواء المباشرة )

)  تراجعا  المقابيض  سجلتالمباشرة،   الشركات  على  الضريبة  مستوى  على  ملحوظ  أو  18,6-بشكل   ⁒ 

⁒( نتيجة هبوط معدل سعر برميل 54,5-الشركات النفطية )  مليون دينار( وخاصة الضريبة على  712,2-

. 2020دوالر للبرميل في سنة    41,7إلى    2019دوالر للبرميل في موفى سنة    64,3النفط الذي تراجع من  

الطفيف   االرتفاع  خالل  من  جزئيا  االنخفاض  هذا  تعويض  تم  )ل وقد  الدخل  على  أو 1,5لضريبة   ⁒ 

 رغم من دفع القسطين الثاني والثالث من برنامج الترفيع في األجور.  مليون دينار( وذلك على ال 132
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القيمة  على  األداء  بعنوان  ملحوظ  بانخفاض  المقابيض  اتسمت  فقد  المباشرة،  غير  لألداءات  بالنسبة  أما 

لموارد المتأتية من معاليم االستهالك  ل ⁒(، مقابل شبه استقرار  4,4-⁒( والمعاليم الجمركية )7,6-المضافة )

 ⁒ من إجمالي الناتج المحلي.  24,4⁒(. وعلى هذا األساس، بلغ الضغط الجبائي 0,6)

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                        : الموارد الذاتية والهبات 10-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

9201  

2021 

2020  

 9,9 6,1- 29.825,0 27.147,0 28.900,9 المقابيض الجبائية 

 6,9 4,6- 12.905,0 12.068,3 12.648,4 األداءات المباشرة  -

 9,1 1,5 9.762,0 8.945,3 8.813,2 * الضريبة على الدخل 

 0,6 18,6- 3.143,0 3.123,0 3.835,2 * الضريبة على الشركات 

 12,2 7,2- 16.920,0 15.078,7 16.252,5 المباشرة الضرائب واألداءات غير    -

      منها : 

 4,9 7,6- 7.553,0 7.200,9 7.797,4 * األداء على القيمة المضافة

 28,4 0,6 3.711,0 2.889,1 2.872,2 االستهالك * معلوم

 3,5- 1,2 3.384,0 3.505,9 3.465,9 غير الجبائية  المقابيض

      منها : 

 7,9- 2,9 306,0 332,2 322,7 مداخيل عبور أنبوب الغاز  -

 14,3- 12,6- 800,0 933,0 1.067,7 مداخيل المساهمات  -

 2,5 51,0 850,0 829,1 549,1 التخصيص والهبات ومداخيل األمالك المصادرة  -

 8,3 5,3- 33.209,0 30.652,9 32.366,8 موارد ذاتية وهبات

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :

 

الجبائية ت  عرفو غير  التي  المقابيض  سنة  ييمال   3.506  بلغت،  في  دينار  بـ    ،2020ن  ٪  1,2ارتفاعا 

السابق العام  مع  حجمها   بالمقارنة  بلغ  التي  الخارجية  الهبات  من  متأتية  هامة  موارد  تعبئة   بفضل 

صندوق    779,1 لفائدة  المجمعة  والهبات  دينار  وقدرها   1818مليون  كورونا  جائحة  مكافحة  إطار   في 

مليون دينار مقابل    332,7بلغت  مليون دينار ومداخيل األتاوة على أنبوب الغاز العابر للقارات التي    200

وذلك على الرغم من انخفاض مداخيل المساهمات تبعا لتراجع أرباح    2019مليون دينار في سنة    322,7

 مليون دينار.   372المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية بـ  

 موارد االقتراض  2-6-1-2

عجز   عليه  يدل  مثلما  العمومية  المالية  بوضعية  بشدة  الجائحة  وتأثير  االقتصادي  الظرف  من  كل  أضر  

⁒  83,4الميزانية الضخم وهو ما أدى إلى لجوء متزايد لموارد االقتراض. وبالفعل، ارتفعت هذه األخيرة بـ  

لتبلغ   وأخرى  سنة  الداخلي  18.166بين  الموارد  استبدال  االقتراض  موارد  تركيبة  وتظهر  دينار.   ة مليون 

⁒ فقط 30ي هذا الصدد، فإن  ⁒. وف32,4للموارد الخارجية التي انخفضت بـ    ⁒321,5التي ازدادت بنسبة  

خارج مصدر  ذات  كانت  الموارد  هذا    يمن  ويعود  المحلية.  السوق  في  المتبقي  المبلغ  تعبئة  تمت  فيما 

ال الصعوبات  إلى  جهة  من  تود تزايماالستبدال  التي  مبرمجة اة  خارجية  موارد  تعبئة  قصد  تونس  جهها 
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ة نتيجة تدهور الترقيم السيادي ومن جهة أخرى،  وخاصة تلك التي يتعين تعبئتها في األسواق المالية الدولي

إلى تباطؤ نسق تحصيل األموال بعنوان بعض التعهدات ثنائية األطراف وخاصة تلك المنبثقة عن البرنامج  

باألساس عن   الداخلية  االقتراض  موارد  تعبئة  تأمين  تم  أنه  إلى  اإلشارة  الدولي. وتجدر  النقد  مع صندوق 

 ⁒ من الحجم الجملي لهذه الموارد.  29,3ابلة للتنظير والتي مثلت حوالي  طريق إصدار رقاع خزينة ق

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن التسبقة االستثنائية التي منحها البنك المركزي التونسي إلى الخزينة 

ية ماليين دينار تندرج في إطار مجابهة بعض النفقات المنصوص عليها صلب قانون المال   2.810وقدرها  

لسنة  عدتلا يتم تسديدها على مد2020يلي  النفقات  مسنوات    5ى  ، حيث  لتغطية  ع سنة إمهال واحدة وذلك 

 .  19 -الطارئة الناجمة عن جائحة كوفيد 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           والخزينة   : موارد االقتراض 11-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

1220 

2020 

 -49,8 321,5 5.580 11.126,4 2.639,5 االقتراض الداخلي  -

  81,6 459,5 450 2.440,7 436,2 أسبوعا   52رقاع الخزينة لـ- 

   8,0 221,5 3.000 3.261,1 1.014,4 رقاع الخزينة القابلة للتنظير- 

  71,8 356,3 1.530 5.424,6 1.188,9 قروض أخرى- 

 172,8 32,4- 13.015 4.770,6 7.053,0 االقتراض الخارجي  -

 216,4 39,5- 12.065 3.801,6 6.284,1 ات على القروض لفائدة الميزانية بسحو 

 0,1 26,9 850 849 668,9   قروض خارجية موظفة 

  16,7 20 100 120 100 قروض خارجية معاد إقراضها للمؤسسات العمومية- 

 17,0 64 18.595 15.897 9.692,5 موارد االقتراض 

 - 954,9 - 2.269,1 215,1 موارد الخزينة 

 2,4 83,4 18.595 18.166,1 9.907,6 المجموع

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :
 

 

 نفقات ميزانية الدولة  2-6-2

⁒ في العام  10مقابل    2020⁒ في سنة  15,5العمومية دون اعتبار تسديد أصل الدين ارتفاعا بـ    سجلت النفقات 

⁒ من إجمالي الناتج المحلي. ويعود هذا التطور باألساس إلى ارتفاع  37,6مليون دينار أو   41.427السابق لتبلغ  

الدين )+  التصرف ) 16,6فوائد  التجهيز )+ 13,4+ ⁒( ونفقات  أثرت    ، ⁒(. وعالوة على ذلك 17,0⁒( ونفقات 

بجائحة كوفيد   المرتبطة  االستثنائية  الدولة    1.285والتي بلغت    19  -النفقات  بشدة على ميزانية  دينار،  مليون 

  فنية مليون دينار( واإلعانات بعنوان البطالة ال   330العائالت المعوزة )  ة حيث شملت بشكل رئيسي اإلعانات لفائد 

 مليون دينار(.   170) 

بنسبة   انخفضت  قد  الدعم  نفقات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أنه  نفق 6,3بيد  لتراجع  تبعا  المحروقات  ⁒  دعم   ات 

 ⁒ الناتج أساسا عن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية.  42,1-بـ  
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 النفقات دون اعتبار خدمة الدين 2-6-2-1

الدينارتفعت   خدمة  اعتبار  دون  سنة  15,4بـ    النفقات  في  لتبلغ 9,6مقابل    ٪2020  السابق  العام  في   ٪ 

 مليون دينار.   37.692

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           النفقات دون اعتبار خدمة الدين  : 12-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

2021 

2020 

 -6,9 13,4 27.887 29.944,2 26.415 نفقات التصرف

      منها : 

 4,8 14,5 20.118 19.200 16.765 المرتبات واألجور 

 -30,9 -6,3 3.101 4.486 4.788 الدعم

 -8,9 34,2 2.200 2.416 1.800 المواد األساسية -

 -72,7 -42,1 401 1.470 2.538 المحروقات  -

 -16,7 33,3 500 600 450 النقل  -

 15,0 17,0 8.286 7.202,8 6.157,9 نفقات التجهيز 

      منها : 

 3,8 11,3 3.135 3.019 2.713 المباشرة االستثمارات 

 40,4 23,9 3.346 2.384 1.924 التمويل العمومي 

 -81,7 445,0 100 545 100 قروض صافية للخزينة 

 -3,8 15,4 36.273,0 37.692,0 32.672,9 المجموع

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :

 

⁒ بالمقارنة مع  13,4ألعباء المرتبطة بكتلة األجور، بنسبة  ا   على   ساس باأل ندة  ت المس ،  نفقات التصرف   ارتفعت و 

 يزانية الجملية للدولة.  م ⁒ من ال 61,3مليون دينار، أي حوالي    22.944,2مستواها في العام السابق لتبلغ  

⁒  6,3خفاضا بـ  وفيما يتعلق بنفقات الدعم التي تحتل المرتبة الثانية من حيث استخدام موارد الدولة، فقد عرفت ان 

من    4.486لتبلغ   تراجع  الذي  النفط  برميل  سعر  معدل  انخفاض  بفضل  بالخصوص  وذلك  دينار   مليون 

 .  2020دوالر في سنة    42,3إلى    2019دوالر في سنة    64,03

٪ من  48,2ما يمثل    أي مليون دينار    7.202,8لتبلغ    ⁒ 17بـ  سجلت ارتفاعا  ، فقد  فقات التجهيز ن أما بخصوص  

 .  2019٪ في سنة  14,6مقابل    2020٪ في سنة  14,8هذه النفقات    ت االستثمار الجملي. وقياسا بميزانية الدولة، مثل 

الجملية للتصرف )2021بالنسبة لسنة  و ⁒(. ومن المنتظر على  6,9-، تشير التقديرات إلى تقلص النفقات 

 اصل تراجع نفقات الدعم.  وجه الخصوص أن تتباطأ النفقات المخصصة للمرتبات واألجور وأن يتو 

 مليون دينار.   8.286⁒ ليبلغ 15ص لنفقات التجهيز بـ خص  مع الحجم الفع أن يرت قوفي المقابل، يتو

 خدمة الدين   2-6-2-2

ال  المرصودة بلغت  وفوائد   نفقات  أصال  الدين،  تسديد  دينار    11.127،  ا بعنوان  أي  2020سنة    فيمليون   ،

بازدياد تسديدات الدين الداخلي    هذا التطور  . واتسم 2019بالمقارنة مع مستواها في سنة    ٪15,9بـ    ارتفاعب
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مليون دينار في العام السابق. وفي المقابل، انخفضت تسديدات    2.784,8مليون دينار مقابل    5.269لتبلغ  

 قبل سنة.  مليون دينار  6.816,7مليون دينار مقابل  5.858الدين الخارجي حيث تراجعت إلى مستوى  

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             خدمة الدين : 13-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

2021 

2020 

 36,3 89,2 7.184 5.269 2.784,8 الدين الداخلي 

 60,7 167,2 4.995 3.108 1.163,1 األصل

 1,3 33,3 2.189 2.161 1.621,7 الفوائد 

 42,5 -14,1 8.347 5.858 6.816,7 الدين الخارجي

 51,9 -18,1 6.506 4.284 5.233,9 األصل

 17 -0,6 1.841 1.574 1.582,8 الفوائد 

 39,6 15,9 15.531 11.127 9.601,5 المجموع

 55,6 15,6 11.501 7.392 6.397 األصل

 7,9 16,6 4.030 3.735 3.204,5 الفوائد 

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :
 

 

مليون دينار،    15.531توى قياسيا أي  الدين مس خدمة  ة بعنوان  توقع الدفوعات الم   ستبلغ ،  2021وبالنسبة لسنة  

 ⁒ تتعلق بالدين الخارجي.  54منها  

 تمويل عجز الميزانية وتطور قائم الدين العمومي   2-6-3

دون اعتبار خدمة الدين والموارد الذاتية،    بهدف مجابهة األزمة الصحية وتبعا لتوسع الفارق بين النفقات الجملية 

⁒ من  7,1مليون دينار أو    7.868,2مستوى    2020بلغ العجز األولي دون اعتبار التخصيص والهبات بعنوان سنة  

لعجز    ملحوظ   ⁒ في العام السابق. وقد نتج عن ذلك تفاقم 0,8مليون دينار أو    855,2إجمالي الناتج المحلي مقابل  

 ⁒ من إجمالي الناتج المحلي.  10,4ماليين دينار أو    11.603تبار التخصيص والهبات ليبلغ  الميزانية دون اع 

بشكل مكثف إلى التمويل    ة ذ لألسواق المالية الدولية، لجأت البالد التونسي ا وأمام تصاعد التكلفة وصعوبات النف 

على حد السواء، بقروض ذات    ⁒ فيما تم تمويل الحجم المتبقي، 88,7الداخلي الذي غطى عجز الميزانية بواقع  

 ⁒(.  7,1صادرة والخوصصة والهبات ) م ⁒( وبمداخيل األمالك ال 4,2مصدر خارجي ) 

مليون دينار. وقد    11.603,2في مستوى    2020وتجدر اإلشارة إلى أنه تم ضبط حاجيات التمويل بعنوان سنة  

بم  داخلية  قروض  طريق  عن  باألساس  التمويالت  هذه  تأمين  منها  دينار   مليون   11.126قدره    غ ل ب تم   ، 

 ماليين دينار في شكل تسهيالت منحها البنك المركزي التونسي.    2.800

⁒ من إجمالي الناتج المحلي،  6,6مليون دينار أو    7.944، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية  2021وبالنسبة لسنة  

 السابق. حيث تظل هذه النسبة عالية على الرغم من انخفاضها بالمقارنة مع العام  
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                        : تمويل عجز الميزانية    14-2جدول عدد  

 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

2021 

2020 

 -94,3 508,2 585 10.287,5 1.691,5 التمويل الداخلي الصافي 

 -49,8 321,5 5.580 11.126,4 2.639,5 قروض داخلية )+(

 60,7 167,2 -4.995 -3.108 -1.163,1 (-تسديدات )

 - 954,9 - 2.269,1 215,1 موارد الخزينة )+( 

 1.237,6 -73,3 6.509 486,6 1.819,1 التمويل الخارجي الصافي

 172,8 -32,4 13.015 4.770,6 7.053 قروض خارجية )+(

 51,9 -18,1 -6.506 -4.284 -5.233,9 (-تسديدات )

 2,5 51 850 829,1 549,1 تخصيص وهبات ومداخيل األمالك المصادرة

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :

 

المكثف اللجوء  لقائم    بشكل  وأدى  التصاعدي  المسار  إلى احتداد  الدولة  تمويل ميزانية  للتداين قصد  متزايد 

⁒ بالمقارنة مع مستواه في سنة  11,6، حيث سجل على هذا األساس زيادة بـ  2020الدين العمومي في سنة  

لك،  ⁒ من الدين الخارجي. ونتيجة لذ 65,9مليون دينار. ويتكون هذا المبلغ بواقع    92.958,8ليبلغ    2019

⁒ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 72,5نقطة مائوية لتزداد من    11,8ارتفعت نسبة التداين العمومي بـ  

 .  2020⁒ في سنة 84,3إلى  2019

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة معايرة(                                                                                : قائم الدين العمومي  15-2جدول عدد 

 المسمى 

2019 2020 2021 

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 32,1 35.024,0 34,1 31.681,8 29,7 24.727,3 الداخلي الدين 

⁒ 28,7  22,3⁒ بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي    ⁒28,9  

 67,9 74.212,0 65,9 61.277,0 70,3 58.606,3 الدين الخارجي

  61,2⁒  55,6⁒  52,8⁒ بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 100 109.236,0 100 92.958,8 100 83.333,6 المجموع

  90,1  84,3  72,5 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 .ودعم االستثمار الماليةواالقتصاد  وزارة المصدر :

 

 

أي   ،اتج المحلي ن⁒ من إجمالي ال 90,1تشير التقديرات إلى نسبة تداين عمومي قدرها ،  2021وبالنسبة لسنة 

   .  2020قياسا بسنة  نقاط مائوية 5,8بارتفاع بـ 
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     التداين الكلي .2-7

المسج   الحاد  التباطؤ  سنة  بعد  في  استعاد2019ل  الكلي  ،  متدعم  1التداين  نمو  نسق  مجددا  التونسية    للبالد 

مقابل  6,3) سنة  1,7⁒  في  سنة  13,9و  2019⁒  في  الدين  2018⁒  قائم  ارتفاع  نتيجة  باألساس  وذلك   )

 الداخلي وبدرجة أقل قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل. 

 

 إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير ما عدا                                 : تطور التداين الكلي                 16-2جدول عدد 

 2020 2019 *** المسمى

 ٪( التغيرات )بـ 

8201 

2017 

9201 

2018 

2020 

2019 

 9,1 5,1 7,7 128.105 117.471 التداين الداخلي 

 17,8 10,6 3,0 31.990 27.147 الدولة  -

 6,4 3,6 9,1 96.115 90.324 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 8,5 5,3 8,2 123.749 114.010 المالي من الجهاز  ▪

 16,7 12,7 4,3 27.863 23.868 الدولة  -

 6,4 3,5 9,2 95.886 90.142 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى  -

 25,9 0,4 -4,0 4.356 3.461 من أسواق رؤوس األموال  ▪

 25,9 -2,1 -4,3 4.127 3.279 الدولة  -

 26,1 89,8 6,9 229 182 غير المالية االقتصادية األخرى العناصر   -

 -78,6 -6,7 0,0 3 14 السوق النقدية * 

 - - - 0 0 الدولة   -

 -78,6 -6,7 0,0 3 14 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى  -

 26,3 0,5 -4,1 4.353 3.447 السوق الرقاعية * 

 25,9 -2,1 -4,3 127 4 279 3 الدولة  -

 34,8 107,7 8,2 226 168 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 1,4 -3,6 25,2 68.409 67.470 التداين الخارجي 

 1,8 -1,6 27,8 54.677 53.686 *  الدولة -

 -0,4 -10,7 16,6 13.732 13.783 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 6,3 1,7 13,9 196.514 184.941 التداين الكلي 

 7,2 2,1 19,0 86.666 80.833 **  الدولة -

 5,5 1,4 10,2 109.847 104.107 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 .  االقتصاد والمالية ودعم االستثمارالمصادر : البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ووزارة 

 مقيمين.ال)*( التداين الخارجي للدولة بما في ذلك االكتتابات في رقاع الخزينة من قبل غير 

 . )**( المخزونات في موفى الفترة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتها لدى البنك المركزي التونسي والمستخدمة من قبل الخزينة 

 ترة. )***( تمثل المعطيات قائم الدين في نهاية الف

 

أ سياق  الوطني  زوفي  الصعيدين  على  مسبوق  غير  اقتصادي  انكماش  إلى  أدت  للغاية  خطيرة  مة صحية 

عن  والدولي، عرف التداين الداخلي تسارعا نتيجة ارتفاع حاجيات الدولة من التمويل الناجمة بالخصوص  

ازدياد النفقات العمومية قصد مجابهة تداعيات األزمة المذكورة، فضال عن تراجع موارد الدولة المتكونة  

 
يشمل التداين الكلي، بصفته مكونة واسعة للتمويل، جميع القروض )قروض تقليدية أو إصدارات في األسواق النقدية و/أو    1

قبل   المتحصل عليها من  أو غير  الرقاعية(  مقيمين  لدى  الدولة، سواء  ذلك  في  بما  المقيمة،  المالية  االقتصادية غير  العناصر 

 مقيمين، باستثناء التمويالت عبر إصدار سندات رأس المال أو تعزيز األمول الذاتية. 
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العناصر االقتصادية األخرى غير المالية إلى   المقابيض الجبائية. وفي نفس هذا اإلطار، لجأت  أساسا من 

تلالتداين الداخ  المالية التي نشأت  بعا لتقلص أنشطتها. وفي جانب  ي بنسق أسرع قصد مجابهة الصعوبات 

سنة   في  طفيف  بشكل  األجل  وطويل  متوسط  الخارجي  التداين  ارتفع  أساس  2020آخر،  جراء    اوذلك 

 انخفاض تعبئة الموارد.  

،  لعناصر االقتصادية األخرى غير الماليةاأو  لدولة  ا  لكل منالتداين    استعاد وحسب العناصر االقتصادية،  

⁒ على  5,5⁒ و7,2، أي 2019وذلك عقب التباطؤ الحاد المسجل في سنة  2020نسقا أكثر تسارعا في سنة  

تداين يظهر غلبة التداين  ل(. وال يزال التحليل حسب مصادر ا2019⁒ في سنة  1,4⁒ و2,1التوالي )مقابل  

م لترتفع  التدعم  من  مزيدا  حصته  عرفت  الذي  داخلي  مصدر  إلى  63,5  نمن  بين  65,2⁒   ⁒ 

 سنة وأخرى.  

 ين الداخلي التدا 2-7-1

التداين الداخلي في سنة   المسجل خالل السنوات السابقة    أكثر  بنسق  2020ارتفع  تدعما بالمقارنة مع ذلك 

نتيجة تكثيف لجوء الدو2018⁒ في سنة  7,7و  2019⁒ في سنة  5,1⁒ مقابل  9,1) الداخلية  ل(،  ة للموارد 

مقابل  17,8) الجها⁒10,6⁒  لدى  سواء  )  ز(،  مقابل  16,7المالي  الرقاعية  12,7⁒  السوق  في  أو   )⁒

مقابل  25,9)+ التي  2,1-⁒  التمويل  من  الدولة  حاجيات  بازدياد  التطورات  هذه  اتسمت  فقد  وبالفعل،   .)⁒

. واضطرت الحكومة على 2020لية لسنة  اكانت في الواقع أعلى من تلك المنصوص عليها صلب قانون الم

إجراءا الخصوص التخاذ  األفراد    توجه  المتضررة وكذلك  الشركات  لدعم  المالي  الصعيد  استثنائية على 

 األكثر هشاشة وذلك من خالل منح إعانات وتعويضات. 

وفي هذا السياق، قامت الدولة بتعبئة موارد داخلية بالعملة األجنبية لدى بعض البنوك المحلية قصد تغطية  

مجم   قروض  شكل  في  وذلك  الميزانية  تمويل  با فجوة  مناسبتين،  عة  في  األجنبية  شهر    وذلك لعملة  خالل 

األول للقرض  بالنسبة  شهر   455)  1مارس  وخالل  اورو(  أورو    257)  2للثاني  ماي  مليون   مليون 

أمريكي(.    130و دوالر  تسبقة  مليون  على  الدولة  حصلت  قدره    منكما  بمبلغ  التونسي  المركزي  البنك 

الدولة  وات مع سنة إعفاء واحدة. وفي الوقت نفسه، لجأت  على خمس سن  اديدهسماليين دينار، يتم ت   2.810

مليون دينار في موفى   9.112بشكل أهم إلى السوق الرقاعية، من خالل إصدار سندات خزينة بلغ قائمها  

مليون دينار على    702مليون دينار و 1.451)مقابل مليون دينار  5.473مقابل تسديدات قدرها  2020سنة 

 (.  2019التوالي في سنة 

 

 
وذلك بثالث صيغ للتسديد حسب االختيار، وفقا للعقود الثنائية )بين الدولة والبنوك( : إما بأجل عامين وبنسبة فائدة تساوي    1

 ⁒.  2,75وات وبنسبة ن ⁒ أو بأجل خمس س2,25⁒، أو بأجل ثالث سنوات وبنسبة  2
 ⁒.  2,75مليون دوالر أمريكي بنسبة فائدة تساوي   130⁒ و2مليون أورو بنسبة فائدة قدرها  257صيغة التسديد :  2
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 مصدر التمويل : تطور التداين الداخلي حسب  4-2رسم بياني عدد  التمويل  صيغةحسب  تطور التداين الكلي:  3-2رسم بياني عدد 

  
 

 

تدعم بين سنة لدى الجهاز المالي، فقد  للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية  التداين الداخلي  وفيما يتعلق ب 

 ( في سنة  6,4وأخرى  سنة  3,6مقابل    2020⁒  في  ال 2019⁒  األموال  حين عرفت  في  أس م (،  في  اق و عبأة 

إلى تراجع التمويالت ما بين ⁒( والذي يعود باألساس  89,8⁒ مقابل  26,1رؤوس األموال تباطؤا ملحوظا ) 

لدى أغلب العناصر   السيولة   . وتعكس هذه الوضعية، من جهة، انخفاض مستوى ة المؤسسات في السوق النقدي 

أخرى ومن جهة  الاالقتصادية  المخاطرر  نفو،  القروض الشكوك.  الناجم عن تصاعد    ة من  لقائم  بالنسبة  أما 

المعبأة   السوق  الرقاعية  بلغ  في  فقد  مقابل    226المالية،  دينار  سنة    168مليون  في  دينار  . 2019مليون 

 واقتصرت هذه األموال حصريا على مؤسسات التمويل الصغير. 

 التداين الخارجي  2-7-2

الخارجي  التداين  مقابل  1,4طفيفة )+  انتعاشة  2020في سنة    عرف  قبل سنة(، حيث عكس ذلك 3,6-⁒   ⁒

مقابل  1,8)+   بالدولة المتعلق   الخارجي  1,6-⁒  التداين  سجل  فيما  غير ا   االقتصادية   للعناصر ⁒(،  ألخرى 

⁒ في سنة 10,7-⁒ مقابل  0,4-)   2019انخفاضا، لكنه يظل رغم ذلك أقل من ذلك المسجل في سنة    المالية

2019 .) 

بتطور   يتعلق  للدولةففيما  الخارجي  سنة  التداين  في  بالخصوص  اتسم  فقد  تعبئة   2020،  عمليات  بضعف 

 2019السحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل والتي انخفضت بشكل حاد بالمقارنة مع سنة  

إلى حوالي   قانون    4لتتراجع  المنصوص عليه صلب  ذلك  أقل من  دينار، أي مستوى  لسنة مليارات  المالية 
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الموارد 2020 هذه  وشملت   .1   ( الدولي  النقد  صندوق  قبل  من  المسند  القرض  أورو لم   371باألساس   يون 

مليون دوالر أمريكي( في إطار "أداة التمويل السريع" وقرضين آخرين، تم الحصول على األول لدى   342و 

 ( للتنمية  اإلفريقي  م   180البنك  دعم  برنامج  إطار  في  أورو(  كوفيد  مليون  البنك   19  -جابهة  لدى  والثاني 

 ( بلغت   161الدولي  آخر،  جانب  وفي  واإلنعاش.  االقتصادية  الصالبة  دعم  برنامج  إطار  في  أورو(  مليون 

الخارجي متوسط وطويل األجل    الدولةتسديدات   الدين  باألساس   3.764بعنوان  دينار، حيث شملت  مليون 

مليون أورو( والقسط الثاني   400)  2005ة الدولية في سنة  أصل القرض الرقاعي المصدر في السوق المالي 

الدولية في سنة   المالية  السوق  القطري المصدر في  الرقاعي  القرض  . وبالنسبة لقائم رقاع 2017من أصل 

، فال يزال ضئيال للغاية للدولة شكال التداين الخارجي  أ إحدى    الخزينة التي بحوزة غير المقيمين والذي يعد  

⁒( في حين أن الحد  0,03، ليمثل بالتالي حصة مشاركة ضعيفة جدا ) 2020الف دينار( في موفى سنة    100) 

 ⁒ من الحجم الجملي نصف السنوي التقديري لإلصدارات. 20األقصى المسموح به يبلغ  

، فقد عرف مسارا تنازليا لكن بنسق أقل ةللتداين الخارجي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالي أما بالنسبة 

سنة   في  المسجل  ذلك  من  و 2,2-)  2019سرعة  التطورات 10,7-⁒  هذه  واتسمت  التوالي(.  على   ⁒

 بالخصوص بالصعوبات الظرفية التي أدت إلى هبوط النشاط واالستثمار لدى أغلب المتعاملين االقتصاديين. 

 

 تطور التداين الخارجي حسب العناصر االقتصادية  : 5-2رسم بياني عدد 

 

 

 

 
 

1  ( األلمانية  الحكومة   : أخرى  )  100قروض  للتنمية  الفرنسية  والوكالة  أورو(  النقد   30و   50مليون  أورو( وصندوق  مليون 

 مليون أورو(.   50مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة( والحكومة اإليطالية ) 86العربي )
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 أهم مؤشرات التمويل  2-7-3

بشكل ملحوظ، حيث ازدادت من    األسعار الجاريةبنسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي    ارتفعت 

إلى  160,9 هذ177,2⁒  وشمل  وأخرى.  سنة  بين  ال  ا⁒  نسبة  ) ت المسار  الداخلي  مقابل  ⁒  115,6داين 

⁒ في العام السابق(. وفي جانب آخر، تجدر  58,7⁒ مقابل  61,6⁒( وبدرجة أقل، التداين الخارجي )102,2

سنة   في  الجارية  باألسعار  المحلي  الناتج  إجمالي  انخفاض  أن  إلى  االنكماش   2020اإلشارة  نتيجة 

 ة في تدهور هذه النسب. ناالقتصادي الحاد، قد ساهم بدرجة معي

 

 )بالنسبة المائوية ما عدا إشارة مغايرة(                             : تطور أهم مؤشرات التمويل     17-2جدول عدد 

 2020 2019 المسّمى 

 177,2 160,9 الناتج المحلي باألسعار الجارية  إجمالي /التداين الكلي 

 78,1 70,3 * الدولة 

 99,1 90,6 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 115,6 102,2 الناتج المحلي  إجمالي /التداين الداخلي 

 28,9 23,6 * الدولة 

 86,7 78,6 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 61,6 58,7 الناتج المحلي إجمالي /التداين الخارجي 

 49,2 46,7 * الدولة 

 12,4 12,0 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 25,0 23,1 التداين الداخلي /التداين الداخلي للدولة 

 75,0 76,9 التداين الداخلي  /التداين الداخلي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 60,4 58,1 إجمالي الدخل الوطني المتاح  /التداين الخارجي 

 110.846 114.939 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بماليين الدنانير( 

 113.309 116.103 إجمالي الدخل الوطني المتاح باألسعار الجارية )بماليين الدنانير(
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 المدفوعات الخارجية :  الثالث الباب 

 

   ميزان المدفوعات .3-1

تسم  ا   ودولي صعب للغاية،   وطني  اقتصادي   في ظل ظرف  2020تطورت المدفوعات الخارجية في سنة  

تبع مسبوق  غير  اقتصادي  "كوفيد    ابانكماش  الصحية  لألزمة  الجسيمة  كان  19  -للتداعيات  وبالفعل،   ."

تدا  العالمية قصد احتواء الجائحة عن طريق اعتماد  يمة على ديناميكية  خ ير صارمة، عواقب وبلالستجابة 

وجه  على  وعرفت  التصديرية.  األنشطة  ألغلب  االقتصادي  األداء  وعلى  لتونس  التجارية  المبادالت 

األه الجزء  تمثل  والتي  المعملية  الصناعات  قطاع  مبيعات  ملحوظا الخصوص  انخفاضا  الصادرات،  من  م 

نتيجة هبوط الطلب المتأتي من أهم البلدان الشريكة. وفي نفس هذا السياق، عانى نشاط الخدمات بشدة من  

التأثيرات السلبية لألزمة وخاصة القطاع السياحي الذي سجل أسوأ نتائج له، مما أدى إلى تراجع الدفوقات  

الثلثين. وفي المقابل، كان للتدعم الهام لصادرات زيت الزيتون بالتزامن بالعملة األجنبية التي درها بحوالي  

مع االنخفاض الكبير لحجم الواردات وهبوط األسعار الدولية لنفط برنت، تأثير ملحوظ على تطور الميزان  

العمال  أجور  من  للمدخرات  المتواصل  النمو  ساهم  كما  الثلث.  عن  يزيد  بما  عجزه  تقلص  الذي  التجاري 

مداخيل  الت تعزيز  الجاري وفي  الحساب  المسلطة على  الضغوط  في تخفيف  متدعم  بنسق  بالخارج  ونسيين 

وباألساس في شكل  الخارجية  الموارد  تعبئة  التمويل، شهدت  أنه على مستوى  بيد  بالعملة األجنبية.  البالد 

حيث   حادا  انخفاضا  مباشرة،  أجنبية  استثمارات  ودفوقات  األجل  وطويلة  متوسطة  اتسمت  قروض 

 بالخصوص بالصعوبات الظرفية والشكوك القائمة حول اآلفاق االقتصادية والمالية. 

⁒ من إجمالي الناتج المحلي  6,5وفي هذا السياق، تقلص عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ ليتراجع إلى  

موال على ول رؤوس األخ(. وفي جانب آخر، مكن صافي د2019⁒ في سنة  8,4)مقابل    2020في سنة  

انخفاضه،  ال من  ترغم  بالكامل  يمو من  الجاري  العجز  قدره    تسجيلول  للمدفوعات  العام  للميزان  فائض 

لذلك، تدعم مستوى صافي   5.284ماليين دينار )مقابل +  3.807 السابق(. ونتيجة  العام  مليون دينار في 

ليبلغ   األجنبية  بالعملة  سنة    23.099الموجودات  موفى  في  دينار  ي2020مليون  ما  أي   يوما   162عادل  ، 

 من التوريد.  
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                 تطور أهم حواصل المدفوعات الخارجية:    1-3عدد    رسم بياني 

 
 
 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                    : أهم حواصل ميزان المدفوعات الخارجية   1-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 2016 المسمى 

 -7.116 -9.606 -11.761 -9.870 -7.935 المدفوعات الجارية

 -6,5 -8,4 -11,1 -10,3 -8,8 )بـ٪(إجمالي الناتج المحلي /العجز الجاري

 -9.927 -15.955 -15.747 -12.841 -10.323 السلع )بدون تكاليف الشحن( 

 60 3.470 1.897 739 687 الخدمات 

 2.751 2.879 2.089 2.232 1.701 التحويالت الجاريةومداخيل العوامل 

 9.522 13.586 11.886 8.880 6.329 العمليات برأس المال والعمليات المالية

 1.027 402 340 445 204 العمليات برأس المال 

 1.579 2.415 2.509 1.807 1.215 االستثمارات األجنبية

 6.916 10.769 9.037 6.628 4.910 االستثمارات األخرى 

 1.401 1.304 1.528 988 464 عمليات التعديل )صافي الدفوقات( 

 3.807 5.284 1.653 -2 -1.142 عات مدفو الحاصل العام لميزان ال

 23.099 19.521 13.974 12.885 12.935 صافي الموجودات من العملة األجنبية 

 162 112 84 93 112 بحساب أيام التوريد
 

 

 الميزان الجاري   3-1-1

⁒ من إجمالي الناتج  6,5مليون دينار، أي    7.116-عرف عجز الميزان الجاري، للسنة الثانية تباعا، تقلصا ليبلغ 

⁒ على التوالي في العام السابق. وبحساب الدوالر،  8,4ماليين دينار و   9.606-مقابل    2020المحلي في سنة  

 مليون دوالر.    2.531-مليون دوالر إلى    3.275-تقلص العجز الجاري كذلك ليتراجع بين سنة وأخرى من  
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إلى    مليون دينار ليتراجع   6.028⁒ أو بـ  37,8فوب( بـ    \وتعزى هذه النتيجة إلى تخفيف العجز التجاري )فوب  

سنة    9.927- في  دينار  ملحوظ  2020مليون  بشكل  الخدمات  ميزان  فائض  انخفض  المقابل،  وفي   . 

رف فائض ميزان مداخيل العوامل  ع . كما  2020مليون دينار فقط في سنة    60ماليين دينار( ليبلغ    3.410-) 

 .  2020مليون دينار في سنة    2.751مليون دينار( ليتراجع إلى    128-ويالت انخفاضا ) ح والت 

 

بياني  ) :    2-3عدد    رسم  التجاري  العجز  تغطية  نسبة  بالخارجفوب/كاف تطور  العاملين  التونسيين  وتحويالت  السياحية  بالمقابيض   )

                 

 
 

 الميزان التجاري   3-1-1-1

ظل   أسفر  سياق  في  الخارج،  مع  المبادالت  هبوط  إلى  بالخصوص  أدى  الذي  االقتصادي  النشاط  ضعف 

التجاري سنة    الميزان  )فوب  2020في  بحساب  ملحوظ  بشكل  تقلص  عجز  أ \عن     ي كاف(، 

عزى  ت. ورمليون دينا  12.758، ليتراجع إلى  2019⁒ بالمقارنة مع سنة  34,4مليون دينار أو    6.678بـ  

⁒ على التوالي( وهو ما 11,7-⁒ و18,7-هذه الوضعية إلى انخفاض الواردات بنسق أعلى من الصادرات )

تقلص العجز التجاري    ،مواز⁒. وفي جانب  75,2نقاط مائوية لتبلغ    5,9نتج عنه تحسن لنسبة التغطية بـ  

ا عرفت المبادالت التجارية مليون دوالر، فيم  4.538مليون دوالر ليتراجع إلى    2.088بحساب الدوالر بـ  

 ⁒ على التوالي.  7,9⁒ و15,2انخفاضا على مستوى الواردات والصادرات بـ 
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                ( 2020-2010تطور المبادالت التجارية ) :    3-3عدد    رسم بياني 

 
 

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                أهم مؤشرات التجارة الخارجية                           :    2-3عدد    جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 المسمى 

 38.705,9 43.855,4 40.987,4 34.426,6 29.145,6 فوب( الصادرات )

 -11,7 7,0 19,1 18,1 5,6 تغيرات بـ ٪ ال      

 51.463,7 63.291,6 60.010,3 50.021,6 41.746,8 )كاف( الواردات 

 -18,7 5,5 20,0 19,8 5,4 تغيرات بـ ٪ ال      

 12.757,8 19.436,2 19.022,9 15.595,0 12.601,2 (فوب/كافالعجز التجاري )

 11,5 16,9 17,9 16,2 14,0 بـ٪ من إجمالي الناتج المحلي  

 75,2 69,3 68,3 68,8 69,8 * نسبة التغطية )بـ٪(

 81,3 93,2 95,1 87,7 79,0 * نسبة االنفتاح )بـ٪(

 34,9 38,2 38,6 35,7 32,5 * نسبة جهود التصدير )بـ٪(

 46,4 55,1 56,5 51,9 46,5 * نسبة التبعية )بـ٪( 

 41,6 47,1 47,9 44,7 40,8 * نسبة النفاذ )بـ٪( 

 المعهد الوطني لإلحصاء  المصدر :                 

 

بتخفيف عجز الميزان الغذائي الذي تراجع بين سنة وأخرى    2020واتسم تطور الميزان التجاري في سنة  

إلى    1.426من   دينار  بنسبة    859مليون  الزيتون  ازدياد صادرات زيت  أساسا بفضل  وذلك  دينار  مليون 

و  ⁒ 124,9)+  ⁒65,8 الحجم  حيث  عجز  24,3-من  عرف  جانبه،  ومن  باألورو(.  المحررة  لألسعار   ⁒

مليون دينار تبعا لتقلص واردات مواد    4.200مليون دينار ليتراجع إلى    3.556ميزان الطاقة انخفاضا بـ  
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نتيجة التأثير المتزامن لهبوط األسعار الدولية37,2-الطاقة ) ت  وانخفاض الطلب الداخلي من منتوجا  1⁒( 

 ⁒(.  7-الطاقة )

المعملية  ،  2020القطاعي للصادرات في سنة  التوزيع  يظهر  و لمبيعات قطاع الصناعات   هبوطا ملحوظا 

مقابل +14,5-) في سنة  10⁒  منطقة 2019⁒  في  الشريكة  البلدان  الصادر عن  الطلب  نظرا النخفاض   )

". وشمل هذا المنحى أهم  19  -الصحية "كوفيد  األورو التي تضرر فيها النشاط بشدة بفعل تداعيات األزمة  

( والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات  في  المتمثلة  القطاع  هذا  والجلود  14-فروع  والمالبس  والنسيج   )⁒ 

 ⁒(.  17,5-⁒( والصناعات المعملية األخرى )13,8-)

ي نشاطها  يزال  التي ال  االستخراجية  الصناعات  فإن صادرات قطاعات  مواز،  تأثير  وفي جانب  من  عاني 

في سنة   قد عرفت  والنقل،  اإلنتاج  مواقع  االجتماعية على مستوى  بالنسبة    2020التوترات  تقلصا، سواء 

 ⁒(.  9,4-⁒( أو لقطاع الطاقة )24,4-لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته )

بـ   ارتفعت  فقد  الغذائية،  والصناعات  الفالحة  قطاع  لمبيعات  بالنسبة  باألساس12أما  تبعا  الها   ⁒    مللنمو 

مليار دينار قبل سنة(، نتيجة المحصول    1,4مليار دينار )مقابل    2,3لصادرات زيت الزيتون التي بلغت  

 ألف طن(.   140ألف طن مقابل  400) 2020/ 2019زيت الزيتون في موسم لالممتاز 

بالواردات يتعلق  عرفت  وفيما  فقد  ال  مشتريات،  باستثناء  انخفاضا  المواد  مجموعات  الغذائية.  كافة  مواد 

بـ   تراجعا  الطاقة  مواد  الخصوص واردات  المواد  37,2وسجلت على وجه  من  المشتريات  لتقلص  تبعا   ⁒

والي(. بيد أن الواردات من النفط الخام قد بلغت  الت⁒ على  42,3-⁒ و47,4-)  2المكررة ومن الغاز الطبيعي

، حيث أن هذا التطور يعود إلى استئناف نشاط  2019مليون دينار فقط في سنة    54مليون دينار مقابل    877

 . 3الشركة التونسية لصناعات التكرير

التجهيز   بمواد  المتعلقة  وتلك  المصنعة  األولية ونصف  المواد  واردات  جانبها، شهدت  تنازليا  ومن   مسارا 

و14,5-) كما 24,6-⁒  االستثمارات.  وهبوط  الصناعي  النشاط  تقلص  إلى  يعود  والذي  التوالي(  على   ⁒

(، شمل باألساس منتجات  2019⁒ في سنة  4⁒ مقابل + 13,8-عرفت واردات السلع االستهالكية تراجعا )

( والمالبس  )14-النسيج  السياحية  والسيارات  األجهز16,8-⁒(  عن  فضال  والميكانيكية  ⁒(،  الكهربائية  ة 

 ⁒(.  13,2-المعدة لالستهالك )

سنة   في  سجلت  فقد  الغذائية،  المواد  لواردات  )+   2020وبالنسبة  طفيفا  فإن  0,6ارتفاعا  وبالفعل،   .)⁒

+( الحبوب  من  للمشتريات  الملحوظ  قدرها  26,1االزدياد  ذروة  بلغت  التي  سنة   2,1⁒(  في  دينار  مليار 

 
 .2019⁒ في المعدل لسعر برميل برنت بالمقارنة مع سنة 34انخفاض بـ  1
في شهر جوان    2 اتفاقية  التوقيع على  الجزائر   2020تم  الطرف  تنص على   يمع  والتي  الجزائري  الغاز  لتجديد عقد شراء 

 .  2020⁒ في السعر التعاقدي القديم وذلك بداية من النصف الثاني لسنة 10لتخفيض بنسبة ا
 .  2019استأنفت الشركة التونسية لصناعات التكرير نشاطها في موفى شهر نوفمبر  3



 الباب الثالث 

 2020 السنوي التقرير 84

 

بفع  ، 2020 حدته  خفت  )قد  األخرى  الغذائية  المواد  من  المشتريات  انخفاض  السكر  10,4-ل  وخاصة   )⁒ 

 ⁒(.  3,7-( والزيوت النباتية )⁒20,5-)

المبادالت  ويظهر   النظامالتجارية  تحليل  ل  حسب  إطار    عجزلتقلصا  في  العام التجاري     النظام 

، تبعا النخفاض الواردات بنسق أكثر تسارعا من  مليون دينار   23.761ليتراجع إلى    مليون دينار  7.488بـ  

( و18,8-الصادرات  المو4,2-⁒  النظام  مستوى  على  التجارية  للمبادالت  بالنسبة  أما  التوالي(.  على  ه  ج  ⁒ 

 ( الصادرات  من  كل  بانخفاض  اتسمت  فقد  للتصدير،  + 14,3-كليا  مقابل  والواردات  9,4⁒  سنة(  قبل   ⁒ 

(-18,5 + مقابل  بـ  5,9⁒  النظام  هذا  إطار  في  التجاري  الفائض  وتقلص  ليبلغ    810⁒(.  دينار  ماليين 

 ماليين دينار.   11.003

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             2020خالل سنة    تطور المبادالت التجارية :    3-3عدد    جدول 

 

 القطاع

 التجارية  المبادالت

 

 فالحة

وصناعات  

 غذائية

وزيوت  طاقة

 تشحيم 

 مناجم

وفسفاط  

 ومشتقاته

 نسيج

ومالبس 

 وجلود 

صناعات  

ميكانيكية  

 وكهربائية 

  صناعات 

  أخرى

 مختلفة 

 المجموع

 38.705,9 4.355,4 17.563,1 8.061,6 1.259,4 2.191,4 5.275,0 الصادرات باألسعار الجارية

 -11,7 -17,5 -14,0 -13,8 -24,4 -9,4 12,0 1٪بـ  التغيرات   

 -11,1 -19,5 -16,7 -15,9 -24,9 10,3 20,4 2٪بـ  التغيرات   

 51.463,7 10.253,1 21.022,8 6.165,9 696,0 6.391,8 6.934,1 الواردات باألسعار الجارية

 -18,7 -12,4 -19,8 -16,8 -25,9 -37,2 1,4 1٪بـ  التغيرات   

 -15,2 -13,3 -21,0 -15,6 -20,4 -20,2 1,6 2٪بـ  التغيرات   

 -12.757,8 -5.897,7 -3.459,7 1.895,7 563,4 -4.200,4 -1.659,1 الحاصل التجاري باألسعار الجارية

 : المعهد الوطني لإلحصاء المصدر          التغيرات باألسعار الجارية  1

 .  2015المحتسبة وفقا لمؤشرات األسعار للسنة األساس   القارةالتغيرات باألسعار   2

 

 

 ٪  11,1-)   الواردات   و أ   للصادرات   لنسبة با   ، سواء تراجعا   المبادالت التجارية   عرفت ،  وبحساب األسعار القارة 

التوالي ٪  15,2-و  آخر،  ( على  جانب  وفي  األسعار  .  انخفاض  أن  إلى  اإلشارة  الت تجدر  أقل    صدير عند  بنسق 

 ( التوريد  عند  األسعار  من  و 0,8-سرعة  المبادالت  4,1-⁒  أسعار  نسبة  تحسن  إلى  أدى  قد  التوالي(  على   ⁒ 

 .  2019⁒ بالمقارنة مع سنة  3,4بـ  

قياسا    2020مليون دينار في سنة    6.678كاف( بـ    \يعود تخفيف العجز التجاري )فوب  ومن ناحية أخرى،  

الثالثة التأثيرات  الوقع اإليجابي لكل واحد من  إلى  السابق  تأثير  . وقد نتج، على وجه الخصوص،  1بالعام 

بـ    الحجم نقدا  والمقدر  الواردات    5.305المالئم  حجم  تقلص  عن  منه  األهم  الجزء  في  دينار   ماليين 

الناجم عن    لتأثير الصرفمليون دينار لحجم الصادرات. أما بالنسبة    5.073مليون دينار مقابل    10.377بـ  

 
 تأثيرات الحجم والسعر والصرف.  1



 المدفوعات الخارجية 

 

 2020 السنوي التقرير 85

 

للدفع األجنبية  العمالت  أهم  مقابل  الدينار  بواقع  1ارتفاع  ساهم  فقد  العجز    679،  تقلص  في  دينار  مليون 

 نار.  مليون دي 694حصة مماثلة، أي   لتأثير السعرالتجاري. ومن جانبه، كان 

 ميزان الخدمات   3-1-1-2

عرف تقلصا    قد  يفف"، حيث أسفر عن فائض ط19  -بشدة باألزمة الصحية "كوفيد    ميزان الخدمات  تأثر

إلى   ليتراجع  في سنة    60ملحوظا  دينار  قدره    2020مليون  فائض  العام    3.470)مقابل  في  دينار  مليون 

ماليين    2.510-السابق(. ويعزى هذا الهبوط الحاد بالخصوص إلى التراجع الكبير لفائض ميزان األسفار ) 

جانب مواز، تعرض ميزان النقل لنفس  ⁒(. وفي 63,9-دينار(، نتيجة باألساس لتدهور المقابيض السياحية )

⁒(، تبعا باألساس لهبوط المقابيض بعنوان تذاكر السفر. ومن 78,8-المسار حيث أفرز عجزا تفاقم بشدة )

⁒ بالمقارنة مع مستواه المسجل في 36,8جانبه، أسفر ميزان الخدمات األخرى عن فائض قد تقلص بنسبة  

 العام السابق.  

يتعلقو األسبم  فيما  فقد  فاريزان  إلى  فائضه    عرف،  ليتراجع  حادا  في سنة   1.358انخفاضا  دينار  مليون 

العنوان بنسق أكثر  2019مليون دينار في سنة    3.869مقابل    2020 المقابيض بهذا  . وبالفعل، انخفضت 

 ⁒ على التوالي(.  55,6-⁒ و61,4-تسارعا من النفقات )

المقابيض،   درها    فإنوعلى صعيد  التي  الستلك  قد  النشاط  األسفار،  بعنوان  الرئيسية  المكونة  وهو  ياحي 

مليون دينار في    2.030⁒( وتتراجع إلى  63,9-تأثرت بشدة بتداعيات الجائحة لتعرف بالتالي هبوطا حادا )

قد    ، تكون هذه الدفوقات2ودون اعتبار تأثير الصرف  .مليون دوالر أمريكي  722، أي ما يعادل  2020سنة  

 ⁒.  62,9انخفضت بـ 

مليون شخص في موفى سنة   1,4وبخصوص المؤشرات الحقيقية، عرفت وفود غير المقيمين التي بلغت  

2020( حادا  تراجعا   ،-82,1( الجنسيات  كافة  شمل  و85-⁒(  لألوروبيين  وذلك  80,8-⁒  للمغاربيين(   ⁒

العالم  بلدان  أغلب  في  المتخذة  الصارمة  اإلجراءات  إثر  على  الجائحة    بالخصوص  انتشار  من  الحد  قصد 

التنقل على  والقيود  الصحي  الحجر  وتدايير  الحدود  غير  ...)إغالق  بيتات  انخفضت  مواز،  جانب  وفي   .)

 .  2020مليون وحدة في سنة  2,8⁒ بالمقارنة مع مستواها المسجل قبل سنة لتقتصر على 88,4المقيمين بـ 

  

 
 والدوالر األمريكي.  واألور 1
 ٪ على التوالي.4,3٪ و2,4بحساب المعدالت السنوية، ارتفع سعر صرف الدينار مقابل األورو والدوالر األمريكي بـ  2
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                مؤشرات السياحيةالأهم  تطور :    4-3عدد    رسم بياني 

 
 

األساس، عرفت   هذا  الطبيوعلى  العالج  بعنوان  المحصلة  إلى    الدفوقات  لتتراجع  ماليين    209انخفاضا 

مقابل   البلدان    350دينار  مع  الحدود  إغالق  إلى  بالخصوص  التطور  هذا  ويعود  سنة.  قبل  دينار  مليون 

 المجاورة خالل الجزء األهم من السنة.  

بالنسبة   باألسفارأما  المتعلقة  )للنفقات  ملحوظا  تقلصا  سجلت  قد  إلى  55,6-،  لتتراجع  مليون    1.039⁒( 

في سنة   )  2020دينار  السياحية  للنفقات  الحاد  االنخفاض  نتيجة  باألساس  التي  63,2-وذلك  في  ⁒(  تمثلت 

مليون   270بعنوان "الحج والعمرة"، حيث أنها تراجعت من  أيضا النفقات  مليون دينار و  515قدره  مبلغ  

تبعا لقرار العربية السعودية تعليق الدخول إلى    2020مليون دينار في سنة    48إلى    2019دينار في سنة  

 .1أراضيها قصد القيام بهذه المناسك

النقلوبخصوص   تفاقم عجزه بشكل ملحوظ في سنة  ميزان  فقد  دينار مقابل    مليون  1.519ليبلغ    2020، 

مليون دينار قبل سنة. ويعود هذا التدهور إلى تقلص المقابيض بهذا العنوان بنسق أكثر تسارعا من    850

 ⁒ على التوالي(.  25,3-مقابل  ⁒51,9-النفقات )

مليون دينار إلى    3.314وفيما يتعلق بالمقابيض، فقد عرفت انخفاضا ملحوظا لتتراجع بين سنة وأخرى من  

دينار نظرا لهبوط نشاط األسفار. وانخفضت على وجه الخصوص المقابيض المتعلقة بتذاكر   مليون  1.593

بـ   قدره  73,8السفر  مبلغ  على  لتقتصر  غير    437⁒  لوفود  الملحوظ  التراجع  نتيجة  وذلك  دينار  مليون 

( تقلصا  الشحن  بعنوان  المقابيض  مواز، سجلت  جانب  إلى  23,5-المقيمين. وفي  لتتراجع  ن  مليو  333⁒( 

بعنوان   التونسية  الدولة  قبل  من  المحصلة  الغاز  أتاوة  وبخصوص  التجاري.  النشاط  النخفاض  تبعا  دينار 

وإيطاليا  الجزائر  بين  والرابطين  للقارات  العابرين  الغاز  أنبوبي  مساره  ،مرور  واصلت  التنازلي    افقد 
 

 .  2020فيفري  27خ بداية من تاري 1
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جة انخفاض واردات إيطاليا من  مليون دينار في العام السابق نتي  384مليون دينار مقابل    317لتتراجع إلى  

 نظرا لالنكماش االقتصادي.   2020الغاز الطبيعي لدى الجزائر في سنة 

 

     أتاوة الغاز تطور  :    4-3عدد    جدول 

 السنة
المجموع بماليين  عينا نقدا 

 بــ ٪ من المجموع  بماليين الدنانير  بــ ٪ من المجموع  بماليين الدنانير  الدنانير 

2016 150 43,9 192 56,1 342 

2017 92 21,1 345 78,9 437 

2018 76 14,2 459 85,8 535 

2019 41 10,7 343 89,3 384 

2020 100 31,5 217 68,5 317 

 البنك المركزي التونسي والشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر للبالد التونسية  المصادر :

 

 

 

 

 

   2020في سنة  لمداخيل بعنوان النقلا:  5-3رسم بياني عدد 

 

 

 

.  2020مليون دينار في سنة    3.111( لتبلغ  ٪25,3-)  نخفاضااوبالنسبة للنفقات بعنوان النقل، فقد عرفت  

مليون دينار    2.548⁒ لتتراجع إلى  18,7شحن بـ  الويعود هذا التطور باألساس إلى هبوط النفقات بعنوان  

وذلك على خلفية انخفاض الواردات. وبخصوص الدفوعات بعنوان تذاكر السفر، فقد سجلت بدورها تقلصا  

لتبلغ  60,5بـ   ف  106⁒  دينار  سنة  ماليين  على    ا نظر  2020ي  التنقل  على  المفروضة   للقيود 

 . الصعيد الدولي

، فقد واصل فائضه مساره التنازلي ليتراجع بين سنة وأخرى من أما بخصوص ميزان الخدمات األخرى 

إلى    614 دينار  أكثر    388مليون  بنسق  العنوان  بهذا  المقابيض  تقلص  التطور  هذا  ويعكس  دينار.  مليون 

 ⁒ على التوالي(.  19,4-⁒ و23,3-تسارعا من النفقات )

شحن السلع

21⁒

تذاكر السفر

27⁒

عمليات نقل أخرى

52⁒
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المتع تلك  هبوط  إلى  بالخصوص  اإلشارة  تجدر  المقابيض،  والخدمات  وعلى صعيد  الكبرى  باألشغال  لقة 

للدفو الرئيسية  المكونة  وهي  بـ  قالفنية،  األخرى،  الخدمات  بعنوان  المحصلة  إلى  36,1ات  لتتراجع   ⁒ 

 .  2020مليون دينار في سنة  487

بــ   انخفضت  قد  األخرى،  بالخدمات  المرتبطة  بالنفقات  يتعلق  سنة  19,4وفيما  في   لتبلغ    2020⁒ 

مليون دينار. ويعزى هذا التطور باألساس إلى تقلص النفقات المرصودة في إطار خدمات األشغال    1.714

المستوى المحدود  ، بالنظر إلى  2020مليون دينار في سنة    539⁒ لتبلغ  28,2الكبرى والخدمات الفنية بـ  

 لالستثمارات وخاصة العمومية، التي تم إنجازها من قبل متعاملين أجانب.  

 ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية   3-1-1-3

الجارية  عرف العوامل والتحويالت  إلى    فائض ميزان مداخيل  ليتراجع  في    مليون دينار  2.751انخفاضا 

  ن مليون دينار في العام السابق. ويعزى هذا التطور إلى ازدياد النفقات بهذا العنوا  2.879مقابل    2020سنة  

 ⁒ على التوالي(. 4,2⁒ و+9,8بنسق أسرع من المقابيض )+ 

 

 

 مداخيل والعوامل والتحويالت الجارية ميزان ال: تطور أهم بنود  6-3رسم بياني عدد 

 
 

 

 

⁒ بالمقارنة مع مستواها 10,7بـ    الدفوقات المحصلة بعنوان مداخيل الشغل، تدعمت  ومن ناحية المقابيض 

لتبلغ   سنة  قبل  بالتالي    6.658المسجل  وتمثل  دينار  وبالنسبة  6مليون  المحلي.  الناتج  إجمالي  من   ⁒ 

أو    2020مليون دينار في سنة    5.876⁒( لتبلغ  13,6، فقد واصلت االزدياد بنسق متدعم )+للدفوقات نقدا

دوالر  2.090 الصر   .مليون  تأثير  اعتبار  الواقع ودون  في  ارتفعت  قد  تكون  الدفوقات  هذه  فإن   ف، 
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⁒. وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من الظرف االقتصادي غير المالئم والذي  16,9بـ  

تأثر بتداعيات األزمة الشاملة، حافظت تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج على مستوى مرموق، مكن  

⁒( لتتراجع  7,1-، فقد استمرت في االنخفاض ) اإلسهامات العينية حد  كبير. أما    من تدعيم اقتصاد البالد إلى

 .  2020مليون دينار في سنة   782إلى 

 

 

 : مداخيل الشغل حسب صيغة التحويل          5-3جدول عدد  

 السنوات 

 تحويالت عينية تحويالت نقدية  المجموع 

 الدنانيربماليين  التغيرات بــ ٪ بماليين الدنانير
بــ٪ من  

 المجموع 
 بماليين الدنانير

بــ٪ من  

 المجموع 

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 

2016 3.912 1,2 3.017 77,1 895 22,9 

2017 4.574 16,9 3.593 78,6 981 21,4 

2018 5.035 10,1 4.121 81,8 914 18,2 

2019 6.015 19,5 5.173 86,0 842 14,0 

2020 6.658 10,7 5.876 88,3 782 11,7 

 

 

مليون دينار    652⁒ لتتراجع إلى  26,8، فقد انخفضت بـ  التحويالت الجارية وبخصوص المقابيض بعنوان  

⁒( نتيجة انخفاض 37,9-.ويعزى هذا التطور إلى تقلص التحويالت لفائدة القطاع العمومي )2020في سنة  

 دفع األداءات من قبل الشركات األجنبية العاملة في قطاع الطاقة وكذلك تراجع تلك لفائدة القطاع الخاص  

(-13,6  .)⁒ 

بعنوان  النفقاتوعلى صعيد   التحويالت  األجنبي، عرفت  المال  بـ    مداخيل رأس  ⁒ في سنة  11,3ارتفاعا 

باألساس  4.750لتبلغ    2020 تبعا  دينار،  األجنبية    مليون  االستثمارات  مداخيل  بعنوان  النفقات  الزدياد 

 المباشرة، فيما سجلت دفوعات فوائد الدين متوسط وطويل األجل انخفاضا طفيفا.  

المباشرة  وارتفعت   األجنبية  االستثمارات  بعنوان  مداخيل  الجملية  النفقات  نصف  عن  يزيد  ما  تمثل  التي 

المال، بنسبة   لتبلغ  21مداخيل رأس  تم    1.024، منها  2020مليون دينار في سنة    2.481⁒  مليون دينار 

و الطاقة  مجال  في  العاملة  الشركات  قبل  من  االقتصاد    1.457تحقيقها  قطاعات  أنجزتها  دينار  مليون 

 األخرى.  

يتعلق   األجلوفيما  وطويل  متوسط  الدين  فوائد  لتسديد  المرصودة  طفيفا  بالنفقات  انخفاضا  عرفت  فقد   ، 

لتبلغ0,4-) النقدية 2020مليون دينار في سنة    1.924  ⁒(  والسلطة  قبل اإلدارة  المنجزة من  . وبلغت تلك 

مثلت    1.505 حيث  دينار  أي  78,2ماليين  المتبقي،  المبلغ  العنوان. وشمل  بهذا  الدفوعات  مجموع  من   ⁒

 تسديدات المؤسسات.   ،مليون دينار 419
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 رأس المال والعمليات المالية  بميزان العمليات  3-1-2

قد عرف انخفاضا ملحوظا   عن فائض  2020سنة    في  ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية  ر فسأ

مليار دينار قبل سنة. واتسم هذا التطور بالتقلص الحاد لفائض    13,6مليارات دينار مقابل    9,5ليتراجع إلى  

 خرى وبدرجة أقل ذلك المتعلق باالستثمارات األجنبية. ميزان القروض واالقتراضات والتعهدات األ 

 

 )بماليين الدنانير(                                                تطور أهم حواصل ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية :    6-3عدد    جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 المسمى 

 1.027 402 340 445 204   عمليات برأس المال

)استثمارات أجنبية مباشرة +  استثمارات أجنبية

 استثمارات في محافظ السندات( 
1.215 1.807 2.509 2.415 1.579 

 6.916 10.769 9.037 6.628 4.910 1استثمارات أخرى

 9.522 13.586 11.886 8.880 6.329 حاصل العمليات برأس المال والعمليات المالية

 وباإليداعات طويلة األجل لدى البنك المركــزي التونســي   المقصود بذلك العمليات المالية المتعلقة بأموال القروض واالقتراضات متوسطة وطويلة األجل  1

 وبالموجودات والتعهدات قصيرة األجل وكذلك بمخصصات حقوق السحب الخاصة.
 

 

 

 

        الصافية لرؤوس األموال الخارجية حسب صنف التمويل   تطور الدفوقات :    7-3عدد    رسم بياني 

 
 

 

ليرتفع    2020بشكل ملحوظ في سنة    فائض تدعم   عن  سفرأ، فقد  العمليات برأس المالففيما يتعلق بميزان  

مليون دينار بين سنة وأخرى. وشمل الجزء األهم من المقابيض الهبات    1.027مليون دينار إلى    402من  

قدره   بمبلغ  األوروبية  المفوضية  منحتها  برنامج   871التي  إطار  في  باألساس  وذلك  دينار   مليون 

 دعم الميزانية. 
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انخفاضا في سنة  ات األجنبيةفائض ميزان االستثمارأما بخصوص   فقد عرف  ليتراجع بين سنة    2020، 

الدفو  1.579مليون دينار إلى    2.415وأخرى من   لتقلص  تبعا  ات المحصلة  قمليون دينار وذلك باألساس 

 بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة. 

 

 )بماليين الدنانير(                                          المقابيض بعنوان االستثمارات األجنبية )التعهدات(    :   7-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 2016 القطاع

 621 909 910 810 796 الطاقة 

 1.027 1.249 1.129 975 802 الصناعات المعملية

 17 202 134 130 107 السياحة والعقارات 

 71 66 103 76 109 االتصاالت

 1 0 386 84 5 القطاع المالي

 97 53 80 57 82 قطاعات أخرى 

 1.834 2.479 2.742 2.132 1.901 االستثمارات األجنبية المباشرة  

 52 169 124 116 88 االستثمارات في محافظ السندات  

 1.886 2.648 2.866 2.248 1.989 المجموع

 

 

 

سجلت تونس  وبالفعل،  لفائدة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  إلى  ٪  26بـ    انخفاضا  دفوقات  لتتراجع 

دينار،    1.834 و17,5ي  أمليون  األجل  وطويلة  متوسطة  الخارجية  التمويالت  مجموع  من  من ٪1,7   ٪

)مقابل   المحلي  الناتج  و16,7إجمالي  سنة  ٪2,2  في  التوالي  على  االنخفاض  (.  ٪2019  هذا  ويعزى 

" والتي قلصت بشكل ملحوظ تحركات رؤوس األموال عبر العالم  19  -باألساس إلى تأثير جائحة "كوفيد  

 (.  2020⁒ في سنة  42-وخاصة في شكل استثمارات أجنبية مباشرة )

آخر،   جانب  األجنبية    شملتوفي  االستثمارات  الطاقة  ، المباشرة دفوقات  قطاع  اعتبار   إنجاز    ،دون 

من  517 استثمار  و  441ها  عملية  توسعة  قدرها    76مشروع  بقيمة  إنشاء  دينار    1.147مشروع   مليون 

 .  2020موطن شغل جديد في سنة  9.630ومكنت هذه الدفوقات من إحداث  . مليون دينار على التوالي 66و
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    تطور االستثمارات األجنبية المباشرة حسب قطاع النشاط:    8-3عدد    رسم بياني 

 
 

االستثمارات تحليل  ال ويظهر   لهذه  الخصوص    القطاعي  وجه  على  وانخفضت  القطاعات.  كافة  شمل  تقلصا 

مليون دينار حيث سجلت    621⁒ لتتراجع إلى  31,8ات االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع الطاقة بـ  ق دفو 

⁒  36,7من    وعلى هذا األساس، انخفضت حصتها من مجموع الدفوقات .  أدنى مستوى لها خالل العقد األخير 

مليون دينار    417⁒ بين سنة وأخرى. وشملت هذه الدفوقات باألساس االستثمار في مجال التطوير ) 33,8إلى  

 ماليين دينار في إطار أعمال االستكشاف.   204⁒(، فيما تم استغالل المبلغ المتبقي أي  67,2أو  

ائدة قطاع الصناعات المعملية انخفاضا  وفي نفس هذا السياق، عرفت دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة لف 

إلى  17,8-)  لتتراجع  سنة    1.027⁒(  في  دينار  هذه    2020مليون  مجموع  نصف  من  أكثر  يمثل  ما  وهو 

توسعة   في  االستثمارات  هذه  وساهمت  قدره    402الدفوقات.  بمبلغ  إحداث    970مشروعا  وفي   مليون 

يساوي    51 بحجم  جديدا  وتمثلت    57مشروعا  دينار.  األجنبية  مليون  لالستثمارات  استقطابا  األكثر  الفروع 

الكهربائية واإللكترونية )   2020المباشرة في سنة   ماليين دينار مقابل    409بالخصوص في قطاع الصناعات 

مليون    103مليون دينار مقابل    201اعات الغذائية ) ن ، قطاع الفالحة والص ( 2019مليون دينار في سنة    518

سنة   في  الميكانيكية وقطا   ( 2019دينار  الصناعات  )   والمعدنية   ع  مقابل    164والتعدينية  دينار   مليون 

 (.  2019مليون دينار في سنة    214

⁒(  44-االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة قطاع الخدمات انخفاضا حادا )   وفي جانب مواز، شهدت دفوقات 

مليون دينار، تبعا للهبوط الملحوظ للدفوقات    169بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام السابق لتتراجع إلى  

 ".  19  -⁒( حيث تضرر هذا القطاع بشدة من جائحة "كوفيد  91,6لفائدة قطاع السياحة والعقارات ) 

⁒ بالمقارنة مع مستواها المسجل  34,8ومن جانبها، ارتفعت النفقات بعنوان االستثمارات األجنبية المباشرة بـ  

لتبلغ   سنة    205قبل سنة  في  دينار  اتسمت    152)مقابل    2020ماليين  حيث  السابق(،  العام  في  دينار  مليون 

 بازدياد استثمارات التونسيين المنجزة في الخارج.  
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مليون دينار في سنة    86، فقد عرف تدهورا ليسفر عن عجز قدره  زان االستثمارات في المحفظة وبخصوص مي 

2020   + للمقابيض    38)مقابل  الملحوظ  للتقلص  المتزامن  التأثير  نتيجة  وذلك  سنة(  قبل  دينار   مليون 

وفي جانب آخر،  مليون دينار.    138⁒( لتبلغ  4,8مليون دينار وارتفاع النفقات )+   52⁒( لتتراجع إلى  69,5-) 

⁒ على خلفية  3,33بنسق سلبي كما يعكسه انخفاض مؤشر توننداكس بنسبة    2020أقفل نشاط البورصة سنة  

 الظرفية التي أعاقت ديناميكية مبادالت األسهم من قبل األجانب في بورصة األوراق المالية بتونس. الصعوبات  

حيث تراجع من    2020تقلصا ملحوظا في سنة    ، فقد عرف فائضه وفيما يتعلق بميزان االستثمارات األخرى 

 مليون دينار بين سنة وأخرى.    6.916مليون دينار إلى    10.769

 

 )بماليين الدنانير(                الوحدة المؤسسية توزيع السحوبات وإطفاء الدين متوسط وطويل األجل حسب  :    8-3جدول عدد  

 المسمى 

 الصافية الدفوقات إطفاء الدين السحوبات 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 1.017 2.970 3.604 6.508 7.320 5.317 7.525 10.290 8.921 المجموع

 181 3.267 3.025 3.764 4.067 2.000 3.945 7.334 5.025 اإلدارة      

 1.747 -421 559 495 1.143 1.400 2.242 722 1.959 السلطات النقدية     

 -911 124 20 2.249 2.110 1.917 .3381 2.234 1.937 المؤسسات     

 

 

يخص  و  االقتراض  من  لسحوبات  ا فيما  األجل أموال  وطويل  مثل   ، متوسط  ال   ت التي  للتمويل    رئيسي المصدر 

األخيرة   لتونس   الخارجي  السنوات  بـ  فقد  ،  خالل  انخفاضا  سنة  26,9عرفت  في  إلى    2020⁒   لتتراجع 

قدرها    7.525 ذروة  بلغت  أن  بعد  دينار  سنة    10.290مليون  في  دينار  المستفيدين،  2019مليون  وحسب   .

مليون دينار حيث اندرج    3.945⁒( لتتراجع إلى  46,2-هبوطا ملحوظا )   اإلدارة سجلت األموال المعبأة من قبل  

األطراف،   متعدد  التعاون  إطار  في  المبرمة  تلك  وشملت  الميزانية.  دعم  برنامج  إطار  في  منها  األهم  الجزء 

بقيمة  باأل  )   180ساس، قرضا  أورو  برنامج    587مليون  إطار  في  للتنمية  اإلفريقي  البنك  أسنده  دينار(  مليون 

مليون دينار( منحه البنك الدولي في إطار    528مليون أورو )   161وقرضا بقيمة    19  -مجابهة كوفيد  ل دعم  ال 

 . أما على صعيد التعاون الثنائي، فنذكر على وجه الخصوص القرض بقيمة  سياسة المرونة والتحفيز برنامج دعم  

ر برنامج دعم اإلصالحات في قطاع المياه  مليون دينار( المسند من قبل ألمانيا في إطا   323مليون أورو )   100

مليون دينار( المسند من قبل إيطاليا في إطار برنامج دعم القطاع الخاص    158مليون أورو )   50والقرض بقيمة 

مليون أورو(، الممنوحين من قبل    30و   50مليون دينار )   256واالندماج المالي والقرضين بقيمة جملية قدرها  
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حوكم للتن   الفرنسية   الوكالة  إصالح  برنامج  إطار  في  الميزانية،    ة مية  دعم  وبرنامج  العمومية   المؤسسات 

 على التوالي.  

التونسي(   ارتفعت المقابل،    وفي  المركزي  )البنك  النقدية  السلطة  لفائدة  سنة  بشكل  ،  السحوبات  في  ملحوظ 

مليون دينار بين سنة وأخرى. ويوافق الجزء األهم من    2.242مليون دينار إلى    722ازدادت من  حيث    2020

مليون دوالر( تعبئة قرض منحه صندوق    342مليون أورو و   371مليون دينار )   2.165هذه الدفوقات، أي  

اإلج  الدولي  النقد  صندوق  تمويل  دعم  وقد  السريع".  التمويل  "أداة  إطار  في  الدولي  االستعجالية  النقد  راءات 

المستو  على  تداعياتها  من  والتخفيف  الجائحة  انتشار  من  الحد  قصد  السلطات  قبل  من  االجتماعي  ي المتخذة  ين 

الحماية   آليات  وتعزيز  الصحة  نفقات  من  الترفيع  في  بالخصوص  اإلجراءات  هذه  وتمثلت  واالقتصادي. 

 من األزمة.  االجتماعية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة  

مليون   1.338 تراجع إلىلت   2020٪ في سنة 40,1 بـفقد تقلصت ، للسحوبات لفائدة المؤسساتأما بالنسبة 

  ٪ 21,7٪ من مجموع السحوبات متوسطة وطويلة األجل مقابل  17,8دينار، حيث مثلت على هذا األساس  

 .  في العام السابق

 

                االقتراض متوسط وطويل األجل تطور أموال  :    9-3عدد    رسم بياني 

 
 

النفقات،   جانب  األجل  انخفضتومن  وطويل  متوسط  الدين  أصل  سنة  11,1بـ    تسديدات  في   ٪2020  

والتي    اإلدارةتقلص الدفوعات المنجزة من قبل    ن دينار. ويعود هذا التطور إلىييمال  6.508  إلى  تراجعلت

بتسديد    امليون دينار قبل سنة. ويتعلق األمر أساس  4.067مقابل    2020مليون دينار في سنة    3.764بلغت  
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ال بمبلغ    2017رض الرقاعي القطري المصدر في السوق المالية الدولية في سنة  قالقسط الثاني من أصل 

في السوق المالية الدولية في   مليون دينار( وأصل القرض الرقاعي المصدر  726مليون دوالر )  250قدره  

قدره    2005سنة   )  400بمبلغ  أورو  الدين    1.281مليون  تسديدات  ارتفعت  المقابل،  وفي  دينار(.  مليون 

. ومن 2020مليون دينار في سنة    2.249⁒ لتبلغ  6,6بـ  المؤسسات  جزة من قبل  نمتوسط وطويل األجل الم

قبل   من  المنجزة  الدفوعات  عرفت  ال جانبها،  )  نقديةالسلطة  ملحوظا  إلى 56,7-انخفاضا  لتتراجع   )⁒ 

 .  2020مليون دينار في سنة  495
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               تطور المقابيض والنفقات بعنوان المدفوعات الجارية :    9-3عدد  جدول  

 

2017 2018 2019 2020 

 ٪  التغيرات بـ

2019 

2018 

2020 

2019 

 2.490,4 2.154,4 -7.116,1 -9.606,5 -11.760,9 -9.870,6 *  الحاصل الجاري

 -17,3⁒ 10,5⁒ 52.754,9 63.807,0 57.768,3 48.431,6 المقابيض 

 -18,4⁒ ⁒ 5,6 59.871,0 73.413,5 69.529,2 58.302,2 لنفقات  ا

 6.027,9 -208,1 -9.927,3 -15.955,2 -15.747,1 -12.841,1 * الحاصل التجاري )بدون تكاليف الشحن( 

 -11,7⁒ 7,0⁒ 38.705,9 43.855,4 40.987,4 34.426,6 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 -18,7⁒ 5,4⁒ 48.633,2 59.810,6 56.734,5 47.267,7 الواردات )بدون تكاليف الشحن(

 -3.409,7 1.572,5 60,0 3.469,7 1.897,2 738,6 * الخدمات حاصل 

 -49,0⁒ 19,1⁒ 6.462,5 12.668,4 10.637,8 8.320,5 المقابيض 

 -30,4⁒ 5,2⁒ 6.402,5 9.198,7 8.740,6 7.581,9 لنفقات  ا

 -669,0 21,5 -1.518,6 -849,6 -871,1 -919,4 * حاصل النقل

 -51,9⁒ 9,6⁒ 1.592,6 3.313,7 3.023,4 2.363,3 مقابيضال  

 -25,3⁒ 6,9⁒ 3.111,2 4.163,3 3.894,5 3.282,7 نفقات ال 

 -2.510,4 1.547,6 1.358,2 3.868,6 2.321,0 1.232,5 *حاصل األسفار

 -61,4⁒ 34,7⁒ 2.397,1 6210,0 4.608,6 3.156,8 مقابيضال  

 -55,6⁒ 2,4⁒ 1.038,9 2.341,4 2.287,6 1.924,3 نفقات ال 

 -4,5 19,9 -167,3 -162,8 -182,7 -280,3 حاصل العمليات الحكومية* 

 -8,1⁒ -3,0⁒ 371,5 404,3 416,8 373,5 مقابيضال  

 -5,0⁒ -5,4⁒ 538,8 567,1 599,5 653,8 نفقات ال 

 -225,8 -16,5 387,7 613,5 630,0 705,8 * حاصل الخدمات األخرى    

 -23,3⁒ 5,8⁒ 2.101,3 2.740,4 2589,0 2.426,9  مقابيضال  

 -19,4⁒ 8,6⁒ 1.713,6  2.126,9 1.959,0 1.721,1 نفقات ال 

 -127,8 790,0 2.751,2 2.879,0 2.089,0 2.231,9 *  حاصل عائدات العوامل والتحويالت الجارية

 4,2⁒ 18,6⁒ 7.586,5 7.283,2 6.143,1    5.684,5    مقابيضال  

 9,8⁒ 8,6⁒ 4.835,3 4.404,2 4.054,1 3.452,6 نفقات ال 

 التغيرات بماليين الدنانير.   * 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(         تطور المقابيض والنفقات بعنوان العمليات برأس المال والعمليات المالية:    10-3جدول عدد  

 

2017 2018 2019 2020 

 ٪  التغيرات بـ

2019 

2018 
2020 

2019 

 -4.064,4 1.700,7 9.522,1 13.586,5 11.885,8 8.880,6 *المالية حاصل العمليات برأس المال والعمليات 

 -25,6⁒ 21,6⁒ 16.472,5 22.150,6 18.209,6 16.450,7 مقابيضال  

 -18,8⁒ 35,4⁒ 6.950,4 8.564,1 6.323,8 7.570,1 نفقات ال 

 624,4 62,6 1.026,8 402,4 339,8 444,7 * العمليات برأس المالحاصل 

 135,4⁒ 16,3⁒ 1.048,8 445,6 383,3 485,9 مقابيضال  

 -49,1⁒ -0,7⁒ 22,0 43,2 43,5 41,2 نفقات ال 

 -4.688,8 1.638,1 8.495,3 13.184,1 11.546,0 8.435,9 * حاصل العمليات المالية

 -28,9⁒ 21,8⁒ 15.423,7 21.705,0 17.826,3 15.964,8 مقابيضال  

 -18,7⁒ 35,7⁒ 6.928,4 8.520,9 6.280,3 7.528,9 نفقات ال 

 -835,8 -94,2 1.579,5 2.415,3 2.509,5 1.807,5 *حاصل االستثمارات األجنبية •

 -28,8⁒ -7,4⁒ 1.921,8 2.698,4 2.913,7 2.273,4 مقابيضال  

 20,9⁒ -30,0⁒ 342,3 283,1 404,2 465,9 نفقات ال 

 -3.853,0 1.732,3 6.915,8 10.768,8 9.036,5 6.628,4 *حاصل االستثمارات األخرى • 

 -29,0⁒ 27,5⁒ 13.501,9 19.006,6 14.912,6 13.691,4 مقابيضال  

 -20,1⁒ 40,2⁒ 6.586,1 8.237,8 5.876,1 7.063,0 نفقات ال 

 97,0 -224,0 1.401,1 1.304,1 1.528,1 987,8 * عمليات تعديلية )صافي الدفوقات( 

 -1.477,0 3.631,1 3.807,1 5.284,1 1.653,0 -2,2 * الحاصل العام 

            التغيرات بماليين الدنانير.  * 
 

 

 الوضع الخارجي الجملي   .3-2

في موفى سنة   لتونس  الجملي  الخارجي  الوضع  الخارج  2020أسفر  تجاه  تعهدات صافية  عرفت    قد  عن 

مليون دينار. ويعزى هذا    188.419لتبلغ    2019مليون دينار بالمقارنة مع نهاية سنة    10.513ارتفاعا بـ  

⁒(، سواء في شكل ديون خارجية متوسطة وطويلة األجل أو 6,8التطور إلى ازدياد إجمالي التعهدات )+

⁒(  13فاعه بنسق أكثر تسارعا )+إلجمالي الموجودات وعلى الرغم من ارتاستثمارات أجنبية. أما بالنسبة  

  نتيجة باألساس لتحسن موجودات االحتياطي، فإنه لم يمكن من تغطية تأثيرات تغير التعهدات.
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 )بماليين الدنانير(                  الوضع الخارجي الجملي للبالد التونسية:    11-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 -93.048,9 -86.976,5 -78.786,8 -72.072,3 صافي االستثمارات المباشرة 

 1.631,5 1.470,9 1.357,1 1.244,0 الموجودات   -   

 -94.680,4 -88.447,4 -80.143,9 -73.316,3 التعهدات  -   

 -5.680,1 -5.723,5 -5.937,1 -4.967,4 صافي االستثمارات في محافظ السندات  

 150,6 143,4 133,5 126,3 الموجودات   -   

 -5.830,7 -5.866,9 -6.070,6 -5.093,7 التعهدات  -   

 -114.328,0 -106.036,7 -101.377,8 -79.923,5 صافي االستثمارات األخرى  

 -117.846,2 -110.082,7 -105.075,6 -83.062,7 التعهدات  -   

 -82.366,8 -79.974,9 -80.746,9 -64.725,5 متوسطة وطويلة األجل   التعهدات -     

 -78.995,8 -76.645,4 -78.863,7 -63.159,6 1القروض       

 -55.208,6 -54.247,5 -55.112,4 -43.133,4 اإلدارة         

 -6.760,7 -5.274,4 -4.794,8 -4.047,1 السلطات النقدية         

 -3.217,8 -3.253,3 -3.425,9 -2.650,3 القطاع المالي         

 -13.808,7 -13.870,2 -15.530,6 -13.328,8 القطاعات األخرى         

 -2.316,1 -2.271,3 -749,2 -613,6 أرصدة نقدية وإيداعات     

 -2.316,1 -2.271,3 -749,2 -613,6 السلطات النقدية       

 -1.054,9 -1.058,2 -1.134,0 -952,3 متوسطة وطويلة األجلالتعهدات األخرى     

 -35.479,4 -30.107,8 -24.328,7 -18.337,2 التعهدات قصيرة األجل -    

 -13.041,0 -12.460,7 -13.782,1 -11.342,1 أرصدة نقدية وإيداعات         

 0,0 0,0 0,0 0,0 السلطات النقدية         

 -335,8 -220,2 -636,9 -169,2 اإلدارة         

 -12.705,2 -12.240,5 -13.145,2 -11.172,9 القطاع المالي         

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاعات األخرى         

 -22.438,4 -17.647,1 -10.546,6 -6.995,1 القروض التجارية    

 -22.438,4 -17.647,1 -10.546,6 -6.995,1 القطاعات األخرى         

 0,0 0,0 0,0 0,0 التعهدات األخرى قصيرة األجل     

 3.518,2 4.046,0 3.697,8 3.139,2 الموجودات  - 

 0,0 0,0 0,0 0,0 األجل   الموجودات متوسطة وطويلة -     

 3.518,2 4.046,0 3.697,8 3.139,2 األجل الموجودات قصيرة -     

 1.818,3 2.423,9 2.175,6 1.806,9 وإيداعات أرصدة نقدية            

 1.818,3 2.423,9 2.175,6 1.806,9 القطاع المالي                

 1.699,9 1.622,1 1.522,2 1.332,3 القروض التجارية           

 1.699,9 1.622,1 1.522,2 1.332,3 القطاعات األخرى               

 0,0 0,0 0,0 0,0 قصيرة األجل الموجودات األخرى     

 24.638,5 20.831,4 15.547,3 13.894,3 موجودات االحتياطي 

 675,3 569,5 512,9 424,4 2الذهب النقدي  -   

 50,8 33,4 85,1 77,3 حقوق السحب الخاصة -   

 482,3 506,1 423,9 400,6 وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي -   

 23.430,1 19.722,4 14.525,4 12.992,0 عمالت أجنبية -   

 -188.418,5 -177.905,3 -170.554,4 -143.068,9 المجموع

 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد. 1
 تمت إعادة تقييم رصيد الذهب وفقا لسعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن.  2
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  هيكل مخزون إجمالي تعهدات البالد التونسية:    10-3عدد    رسم بياني 

 

      

 

 التعهدات   3-2-1

 االستثمارات األجنبية  3-2-1-1

⁒ ليبلغ  6,6⁒ من مجموع إجمالي التعهدات، ارتفاعا بـ  46االستثمارات األجنبية، الذي يمثل    مخزون  عرف

وشمل   (. 2019مليون دينار على التوالي في موفى سنة   94.314⁒ و9,4مليون دينار )مقابل + 100.511

 هذا التطور االستثمارات المباشرة، فيما سجلت تلك في محافظ السندات انخفاضا طفيفا.  

بلوغه  و خالل  من  مباشرة  أجنبية  استثمارات  شكل  في  التعهدات  إجمالي  دينار،    94.680سجل  مليون 

⁒. ويعود هذا االزدياد في آن واحد إلى تأثيري السعر والصرف، فيما تقلص تأثير الحجم الذي  7ارتفاعا بـ  

 ن دينار.مليو 1.752⁒ ليتراجع إلى 26,7تعكسه دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة بـ  

إجمالي   أن  انخفاضا  التعهدات  بيد  قد عرف  السندات  في محافظ  استثمارات  )في شكل  بين  0,6-طفيفا   )⁒

مليون دينار. ويعود هذا التطور إلى انخفاض قيمة األصول المدرجة في    5.831نهاية سنة وأخرى، ليبلغ  

. ومع ذلك،  2020موفى سنة  في    ⁒3,33تراجع مؤشر البورصة توننداكس بـ  ببورصة تونس التي اتسمت  

 (. 2019⁒ في سنة 24,73⁒ )مقابل  25,25تحسنت حصة األجانب في رسملة البورصة بشكل طفيف لتبلغ 
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 استثمارات أخرى  3-2-1-2

األخرى  عرف االستثمارات  بعنوان  التعهدات  إجمالي  سنة    مخزون  موفى  بـ    2020في    ٪ 7,1ارتفاعا 

  التطور باألساس إلى   ا هذ  يعزىمليون دينار. و   117.846ليبلغ    2019سنة  بالمقارنة مع مستواه في نهاية  

األجلقصيرالتعهدات    مخزون  زديادا متوسطة    ة  بالتعهدات  المتعلق  ذلك  عن  فضال  وأخرى،  سنة  بين 

 وطويلة األجل.  

األجل   وسجل  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين  والذي    قائم  قروض  شكل  من 67  بلغت حصته في  إجمالي    ٪ 

مليون    78.996⁒( بين نهاية سنة وأخرى ليبلغ  3,1)+   ارتفاعا طفيفا   التعهدات بعنوان االستثمارات األخرى، 

وبلغت نسبة مخزون الدين الخارجي متوسط وطويل األجل قياسا بإجمالي الناتج الوطني المتاح مستوى    . دينار 

  ى عل   إلى تأثير الصرف وتأثير الحجم  االزدياد ويعود هذا ⁒ قبل سنة.  65,2مقابل    2020⁒ في موفى سنة  70,3

مليون دينار بين    1.953السواء. بيد أن صافي دخول أموال االقتراض متوسط وطويل األجل قد انخفض بـ    حد  

 ( االقتراض  أموال  تعبئة  لتراجع  تبعا  وأخرى،  التسديدا 26-سنة  تقلص  من  الرغم  على  وذلك  المنجزة  ⁒(  ت 

 ⁒(.  11,1-بعنوان أصل الدين متوسط وطويل األجل ) 

توزيع باإلدارة    1قائم   ويظهر  المتعلق  ذلك  غلبة  القطاعات،  األجل حسب  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين 

قدرها   بحصة  استأثر  ليبلغ 69,9الذي  األجل  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين  تعهدات  مخزون  من   ⁒

⁒( بالمقارنة مع ذلك المسجل في  1,8، أي بارتفاع طفيف )+ 2020ماليين دينار في موفى سنة    55.209

سنة   ملحوظ  2019نهاية  بشكل  النقدية  للسلطة  األجل  وطويل  متوسط  الدين  مخزون  تدعم  جانبه،  ومن   .

مليون دينار، تبعا باألساس لتعبئة قرض من صندوق النقد الدولي )أداة التمويل    6.761⁒( ليبلغ  28,2)+

الدين  مليون دينار(. بيد أن مخزون    2.165مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة )أو    545السريع(، أي  

⁒( ليبلغ  0,6-الخارجي متوسط وطويل األجل للمؤسسات )المالية وغير المالية( قد عرف انخفاضا طفيفا )

 .  2020مليون دينار في موفى سنة  17.026

وفيما يتعلق بمخزون التعهدات في شكل أرصدة نقدية وإيداعات متوسطة وطويلة األجل، فقد سجل ارتفاعا 

 مليون دينار بين سنة وأخرى.   2.316مليون دينار إلى  2.271⁒( ليزداد من 2طفيفا )+

 

 

  

 
 بعد.   استحقاقها والتي لم يحل أجلالمستحقة باعتبار الفوائد  1
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 ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير                              أهم مؤشرات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل :    12-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 2016 المسمى 

 78.375 75.633 79.126 62.834 49.680 *  قائم الدين متوسط وطويل األجل

)بـ٪ من إجمالي الدخل الوطني   متوسط وطويل األجل نسبة التداين

 المتاح(
54,3 63,9 73,7 64,3 69,2 

 7.525 10.290 8.921 10.958 5.359 سحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل 

 8.432 9.252 6.894 6.872 4.481 خدمة الدين متوسط وطويل األجل

 6.508 7.320 5.318 5.568 3.372 األصل    

 1.924 1.932 1.576 1.304 1.109 الفوائد     

 16,0 14,5 11,9 14,2 10,9 ** ُمعامل خدمة الدين )بـ٪(

 قائم الدين بدون احتساب الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.   *

 .يتم احتسابه بالرجوع إلى المقابيض الجارية **

 

مليون    35.479لتبلغ    2020  في موفى  سنة٪  17,8فقد ارتفعت بـ    ،التعهدات قصيرة األجل  بخصوصو

⁒ من مجموع إجمالي التعهدات. وشمل هذا االرتفاع، على حد السواء، التعهدات  16,2دينار وتمثل بالتالي  

 مليون دينار، على التوالي.   13.041مليون دينار و 22.438التجارية وتلك المالية، حيث بلغت 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               والموجودات قصيرة األجلتطور التعهدات  :    13-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 المسمى 
 ٪  التغيرات بـ

2020 /2019 

 17,8 -35.480 -30.108 -24.329 -18.337 تعهدات قصيرة األجل

 4,7 -13.041 -12.461 -13.782 -11.342  أرصدة نقدية وإيداعات*         

 4,3 -11.297 -10.836 -10.809 -8.954 منها : إيداعات غير المقيمين            

 0,2 -1.408 -1.405 -2.336 -2.219 مراسلون مصرفيون خارج البالد التونسية                    

 27,2 -22.438 -17.647 -10.547 -6.995 قروض تجارية*        

 -13,0 3.518 4.046 3.698 3.139 موجودات قصيرة األجل 

 -25,0 1.818 2.424 2.176 1.807 أرصدة نقدية وإيداعات*         

 -28,0 1.196 1.661 1.439 1.094 منها : مراسلون مصرفيون              

 4,8 1.700 1.622 1.522 1.332 قروض تجارية*        

 22,6 -31.962 -26.062 -20.631 -15.198 صافي التعهدات 

 18,3 24.638 20.831 15.547 13.894 موجودات االحتياطي 

 -4,6 -129,7 -125,1 -132,7 -109,4 * موجودات االحتياطي )بــ ٪(  /صافي التعهدات 

  التغيرات بالنقاط المائوية.  *

 

 الموجودات   3-2-2

الموجودات  عرف بـ    2020سنة    في موفى  إجمالي  نهاية  13ارتفاعا  في  المسجل  بالمقارنة مع مستواه   ⁒

الرئيسية    29.939ليبلغ    2019سنة   المكونة  تمثل  التي  االحتياطي  موجودات  فإن  وبالفعل،  دينار.  مليون 

قدرها   بحصة  الموجودات  بـ  82,3إلجمالي  تدعمت  قد  لتبلغ  18,3⁒،  موفى   24.638⁒  في  دينار   مليون 

 .  2020سنة 
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من    يخص  مافيف األجنبيةالموجودات  فقد  العملة  بـ    3.708بـ    ت تدعم،  أو  دينار  لتبلغ  18,8ماليين   ⁒

موفى  23.430 في  دينار  النقدي  2020سنة    مليون  الذهب  من  الموجودات  ارتفعت  مواز،  جانب  وفي   .

بـ   الخاصة  السحب  و18,6وحقوق  لتبلغ  52,1⁒  التوالي  على  و  675⁒  دينار  في   51مليون  دينار  مليون 

⁒ لتتراجع  4,7. وفي المقابل، انخفضت وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ  2020موفى سنة  

 .  2020في نهاية سنة  مليون دينار 482إلى 

مليون    23.099ليبلغ    بين سنة وأخرى  صافي الموجودات من العملة األجنبية  مستوى  ونتيجة لذلك، تدعم 

يوما في نهاية    112ومليون دينار    19.521مقابل    2020يوما من التوريد في موفى سنة    162أي    دينار

 .  2019سنة 

ا عرفت  جانبها،  األجلومن  قصيرة  سنة   لموجودات  نهاية  في  المسجل  مستواها  مع  بالمقارنة  انخفاضا 

مليون دينار نتيجة التقلص الملحوظ للموجودات المالية قصيرة    3.518⁒( حيث تراجعت إلى  13-)  2019

( إلى  25-األجل  لتتراجع  بـ  1.818⁒(  التجارية  الموجودات  ارتفعت  فيما  دينار،  لتبلغ  4,8  مليون   ⁒ 

 .  2020سنة مليون دينار في موفى  1.700
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 )بماليين الدنانير(                          المدفوعات الخارجية التونسية : تطور المقابيض الجارية ودخول رؤوس األموال )الطبعة الخامسة( 

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 52.754,9 63.807,0 57.768,3 48.431,6 المقابيض الجارية –أ 

 38.705,9 43.855,4 40.987,4 34.426,6 )بدون تكاليف الشحن( صادرات السلع 

 6.462,5 12.668,4 10.637,8 8.320,5 الخدمات 

 1.592,6 3.313,7 3.023,4 2.363,3 النقل   

 333,4 436,0 381,5 328,6 شحن السلع    

 436,6 1.664,2 1.532,6 1.153,1 المسافرون    

 822,6 1.213,5 1.109,3 881,6 عمليات نقل أخرى    

 316,5 384,2 534,8 437,3 منها : األتاوة على الغاز    

 2.397,1 6.210,0 4.608,6 3.156,8 األسفار       

 2.030,3 5.628,4 4.141,2 2.831,0 السياحة  

 55,4 139,0 106,2 71,2 األسفار المهنية والرسمية 

 74,3 64,4 56,3 49,2 الدراسات والتربصات 

 208,7 350,0 283,0 191,5 العالج الطبي 

 28,4 28,2 21,9 13,9 مصاريف أخرى لإلقامة  

 371,5 404,3 416,8 373,5 العمليات الحكومية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومة التونسية 

 371,5 404,3 416,8 373,5 الحكومات األجنبية 

 2.101,3 2.740,4 2.589,0 2.426,9 خدمات أخرى    

 198,2 204,3 174,8 151,0 منح وأقساط التأمين 

 71,5 116,9 112,2 99,5 مصاريف المكاتب اإلدارية  

 372,4 420,1 434,4 399,9 مصاريف تجارية والتجارة الدولية 

 487,3 763,1 747,7 680,7 األشغال الكبرى والخدمات الفنية 

 326,9 546,6 495,6 574,3 خدمات اتصال 

 171,3 206,7 175,6 159,8 خدمات مالية 

 307,6 252,5 222,5 165,8 خدمات معلوماتية ومعلومات  

 50,9 66,1 62,8 50,2 أتاوات ومعاليم الرخص  

 15,8 34,7 29,5 23,5 خدمات شخصية وثقافية  

 99,4 129,4 133,9 122,2 خدمات مختلفة  

 6.935,0 6.392,7 5.376,7 4.878,0 مداخيل العوامل

 277,1 378,1 341,6 304,5 مداخيل رأس المال       

 200,1 246,6 244,4 218,1 فوائد على القروض والتوظيفات    

 15,6 27,2 24,5 17,9 عائدات األسهم والمرابيح   

 61,4 104,3 72,7 68,5 عائدات االستثمارات المباشرة    

 6.657,9 6.014,6 5.035,1 4.573,5 مداخيل الشغل       

 5.262,4 4.786,2 3.990,9 3.734,2 من األجور  التوفير   

 1.395,5 1.228,4 1.044,2 839,3 مداخيل الشغل األخرى    

 651,5 890,5 766,4 806,5 تحويالت جارية 

 349,6 404,4 412,9 383,0 القطاع الخاص التونسي   

 301,9 486,1 353,5 423,5 القطاع العمومي التونسي   
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 )بماليين الدنانير(  

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 16.472,5 22.150,6 18.209,6 16.450,7 العمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

 1.048,8 445,6 383,3 485,9 المالالعمليات برأس 

 15.423,7 21.705,0 17.826,3 15.964,8 العمليات المالية

 1.870,2 2.529,3 2.789,6 2.157,2 االستثمارات المباشرة 

 35,9 50,2 47,6 25,7 الموجودات     

 1.834,3 2.479,1 2.742,0 2.131,5 التعهدات     

 1.827,3 2.470,5 2.732,2 2.122,3 المساهمات        

 7,0 8,6 9,8 9,2 غيرها       

 51,6 169,1 124,1 116,2 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    

 51,6 169,1 124,1 116,2 القطاع الخاص    

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات    

 51,6 169,1 124,1 116,2 التعهدات    

 13.501,9 19.006,6 14.912,6 13.691,4 استثمارات أخرى   

 12.896,3 19.006,6 14.912,6 13.552,8 التعهدات

 7.524,7 11.906,1 8.921,1 10.957,9 التعهدات متوسطة وطويلة األجل 

 7.524,7 10.290,3 8.921,1 10.957,9 وقروض تجارية اقتراضات

 3.945,4 7.334,4 5.025,2 7.786,8 اإلدارات العمومية 

 2.241,5 721,7 1.958,5 767,7 السلطات النقدية 

 281,9 492,4 744,5 742,4 القطاع المالي

 1.056,0 1.741,8 1.192,9 1.661,0 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 وإيداعات أرصدة نقدية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 السلطات النقدية 

 0,0 1.615,8 0,0 0,0 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل 

 5.371,6 7.100,5 5.991,5 2.594,9 التعهدات قصيرة األجل 

 580,3 0,0 2.440,0 1.548,6 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 115,6 0,0 467,7 0,0 السلطات النقدية 

 464,7 0,0 1.972,3 1.548,6 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى 

 4.791,3 7.100,5 3.551,5 1.046,3 قروض تجارية 

 4.791,3 7.100,5 3.551,5 1.046,3 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 األجل تعهدات أخرى قصيرة 

 605,6 0,0 0,0 138,6 الموجودات

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل 

 605,6 0,0 0,0 138,6 الموجودات قصيرة األجل 

 605,6 0,0 0,0 138,6 أرصدة نقدية وإيداعات 

 605,6 0,0 0,0 138,6 القطاع المالي     

 0,0 0,0 0,0 0,0 قروض تجارية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى     

 1.401,1 1.304,1 1.528,1 987,8 عمليات تعديلية )دفوقات صافية(  -ج

 70.628,5 87.261,7 77.506,0 65.870,1 المجموع العام 
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 بماليين الدنانير( )         تطور النفقات الجارية وخروج رؤوس األموال )الطبعة الخامسة(      المدفوعات الخارجية التونسية :

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 59.871,0 73.413,5 69.529,2 58.302,2 النفقات الجارية –أ 

 48.633,2 59.810,6 56.734,5 47.267,7 واردات السلع )بدون تكاليف الشحن(   

 6.402,5 9.198,7 8.740,6 7.581,9 الخدمات   

 3.111,2 4.163,3 3.894,5 3.282,7 النقل     

 2.547,5 3.131,6 2.971,7 2.475,9 شحن السلع      

 105,8 267,7 238,1 183,5 المسافرون      

 457,9 764,0 684,7 623,3 عمليات نقل أخرى      

 1.038,9 2.341,4 2.287,6 1.924,3 األسفار     

 514,9 1.398,4 1.374,3 1.107,1 السياحــة       

 102,1 282,0 262,0 228,7 األسفار المهنية والرسمية      

 362,6 366,4 383,9 359,4 الدراسات والتربصات      

 8,9 19,9 21,8 19,3 العالج الطبي      

 50,4 274,7 245,6 209,8 مصاريف أخرى لإلقامة       

 538,8 567,1 599,5 653,8 العمليات الحكومية     

 538,8 567,1 599,5 653,8 الحكومة التونسية       

 28,0 58,3 60,0 86,1 المساعدات الفنية        

 510,8 508,8 539,5 567,7 غيرها         

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومات األجنبية        

 1.713,6 2.126,9 1.959,0 1.721,1 خدمات أخرى    

 433,6 470,2 459,4 443,3 منح وأقساط التأمين      

 5,9 9,2 13,0 9,5 مصاريف المكاتب اإلدارية       

 171,5 256,6 227,0 203,3 مصاريف تجارية والتجارة الدولية      

 539,0 750,6 670,2 567,4 أشغال كبرى وخدمات فنية       

 86,9 174,7 161,6 118,6 خدمات اتصال      

 226,1 202,4 193,7 158,2 خدمات مالية      

 114,2 95,1 89,3 88,8 خدمات معلوماتية ومعلومات       

 49,8 60,2 46,9 40,1 أتاوات ومعاليم الرخص      

 29,2 37,6 34,6 39,5 خدمات شخصية وثقافية       

 57,4 70,3 63,3 52,4 خدمات مختلفة       

 4.814,9 4.345,9 4.022,2 3.433,0 مداخيل العوامل   

 4.750,4 4.268,8 3.950,8 3.362,2 مداخيل رأس المال    

 1.923,7 1.932,0 1.576,0 1.304,3 فوائد على قروض متوسطة وطويلة األجل     

 254,3 206,7 170,4 144,3 فوائد على قروض قصيرة األجل      

 91,1 78,7 115,4 73,1 عائدات األسهم والمرابيح     

 2.481,3 2.051,4 2.089,0 1.840,5 عائدات االستثمارات المباشرة     

 64,5 77,1 71,4 70,8 مداخيل الشغل     

 43,1 51,9 48,1 42,7 من األجور  التوفير      

 21,4 25,2 23,3 28,1 مداخيل الشغل األخرى       

 20,4 58,3 31,9 19,6 تحويالت جارية 

 20,4 58,2 31,9 19,6 القطاع الخاص التونسي      

 0,0 0,1 0,0 0,0 القطاع العمومي التونسي      
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 )بماليين الدنانير(  

 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 6.950,4 8.564,1 6.323,8 7.570,1 عمليات برأس المال والعمليات المالية   –ب 

 22,0 43,2 43,5 41,2 العمليات برأس المال

 6.928,4 8.520,9 6.280,3 7.528,9 العمليات المالية

 204,8 151,9 172,0 195,2 االستثمارات المباشرة 

 122,0 63,9 90,0 138,8 الموجودات       

 82,8 88,0 82,0 56,4 التعهدات       

 52,6 58,4 48,4 37,6 المساهمات 

 30,2 29,6 33,6 18,8 غيرها

 137,5 131,2 232,2 270,7 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        

 137,5 131,2 232,2 270,7 القطاع الخاص       

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات        

 137,5 131,2 232,2 270,7 التعهدات        

 6.586,1 8.237,8 5.876,1 7.063,0 استثمارات أخرى 

 6.508,3 7.763,4 5.317,5 6.769,4 التعهدات

 6.508,3 7.320,0 5.317,5 6.726,1 التعهدات متوسطة وطويلة األجل 

 6.508,3 7.320,0 5.317,5 5.567,7 اقتراضات وقروض تجارية

 3.764,3 4.067,4 2.000,1 3.012,2 اإلدارات العمومية 

 495,2 1.142,8 1.400,2 858,4 السلطات النقدية 

 754,2 508,7 656,3 579,5 القطاع المالي

 1.494,6 1.601,1 1.260,9 1.117,6 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 1.158,4 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل 

 0,0 443,4 0,0 43,3 تعهدات قصيرة األجل 

 0,0 443,4 0,0 43,3 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية  

 0,0 416,7 0,0 43,3 السلطات النقدية 

 0,0 26,7 0,0 0,0 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 القروض التجارية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى قصيرة األجل 

 77,8 474,4 558,6 293,6 الموجودات  

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل         

 77,8 474,4 558,6 293,6 الموجودات قصيرة األجل 

 0,0 374,5 368,7 0,0 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 374,5 368,7 0,0 القطاع المالي

 77,8 99,9 189,9 293,6 القروض التجارية 

 77,8 99,9 189,9 293,6 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 عمليات التعديل )دفوقات صافية( -ج

 66.821,4 81.977,6 75.853,0 65.872,3 المجموع العام 

 3.807,1 5.284,1 1.653,0 -2,2 الحاصل 
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     تطور مؤشرات القدرة التنافسية   .3-3

 لصادرات ل  ةببالنسالسوق  من حصة التطور  3-3-1

نقاط أساسية في    2انخفاضا بـ    1لبالد التونسية نحو االتحاد األوروبيالصادرات    السوقمن    حصةال   عرفت

مستوى  0,50لتبلغ    2020سنة   في  مستقرة  كانت  أن  بعد  مقابل  0,52⁒  األخيرة  سنوات  الثالث  ⁒ خالل 

قيمتها باألورو 2010⁒ في سنة  0,60 التونسية بحساب  التنازلي تراجع الصادرات  المنحى   . ويعكس هذا 

مقابل  13,8-) تسار0,5⁒  أكثر  بنسق  السابق(  العام  في   ⁒ ( األوروبية  الواردات  من  مقابل  11,6-عا   ⁒

الصعوبات على مستوى  1,5 والتي زادت من حدة  الدولية  التجارة  الجائحة على  تداعيات  نتيجة  وذلك   )⁒

بالنسبة   الحجم  بحساب  الجملية  الصادرات  تقلصت  وبالفعل،  التونسية.  للبالد  الخارجية  التنافسية  القدرة 

ال قطاع  باستثناء  القطاعات  للقطاع  لمختلف  الوطني  اإلنتاج  انخفاض  يعكس  ما  وهو  الغذائية  صناعات 

 الصناعي وكذلك تراجع األسعار عند التصدير تبعا لهبوط األسعار الدولية للمحروقات.  

 

 بـ ٪( ) التحاد األوروبي  ا تطور الحصة من السوق لتونس في سوق  :    11-3عدد  رسم بياني 

 
              

 وحسابات أعدها البنك المركزيأوروستات   المصادر : 

 

 

المواد األساسية"  2وحسب مجموعات  "للمواد  السوق  من  الحصة  بـ    عرفت  في    21ارتفاعا  أساسية  نقطة 

مقابل  0,75لتبلغ    2020سنة   هذه  0,54⁒  من  التونسية  الصادرات  انتعاشة  إلى  ذلك  ويعزى  سنة.  قبل   ⁒

ألف طن مقابل    400⁒( تبعا باألساس للمحصول القياسي لزيت الزيتون )25,8-⁒ مقابل  36المنتوجات )

سنة    140 في  طن  ارتفعت  2019ألف  األساس،  هذا  وعلى  بحوالي  (.  الزيتون  لزيت  الجملية  الصادرات 

⁒ من حيث القيمة بالمقارنة مع العام السابق، علما وأن االتحاد األوروبي  65,8يث الحجم وبـ  حمن    ⁒125

المنتوجات  ". كما سجلت  2020⁒ من الصادرات التونسية من هذا المنتوج في سنة  80قد استوعب قرابة  
 

من خالل النسبة بين صادرات  (  2020بلدا بداية من سنة    27)  يتم احتساب الحصة من السوق لبلد ما مع االتحاد األوروبي  1

 .  خارج االتحاد األوروبيهذا البلد نحو هذه المنطقة والواردات من 
 الذي وضعته األمم المتحدة.  ةوفقا للتصنيف الموحد للتجارة الدولي  2
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الم نفس  والتبغ"  والمشروبات  من  الغذائية  لتزداد  طفيفا  ارتفاعا  السوق  من  حصتها  عرفت  حيث  سار، 

 ⁒ بين سنة وأخرى.  0,30⁒ إلى 0,29

الصلة"   والمنتجات ذات  التشحيم  المعدنية وزيوت  "للمحروقات  السوق  من  الحصة  تقلصت  المقابل،   وفي 

 يمتها باألورو نخفاض الحاد للصادرات التونسية بحساب قاال⁒ نتيجة  0,10نقاط أساسية لتتراجع إلى    8بـ  

مقابل  64,8-) سنة  2,5⁒  في  ال2019⁒  أسعار  هبوط  إلى  ذلك  ويعزى  ارتفاع  حروقات  م(.  من  بالرغم 

 ⁒(. 59,6⁒( والمواد المكررة )16,7الكميات المصدرة من النفط الخام )

مقابل    2020⁒ في سنة  16المواد الكيميائية والمنتوجات ذات الصلة" بـ  "ومن جانبها، تدهورت صادرات  

⁒( وهو ما يعكس بالتالي ضعف مستوى النشاط لفرع الفسفاط  0,9-انخفاض طفيف للواردات األوروبية )

ماليين طن    8,2و   2019ماليين في سنة    3,9مقابل    2020ماليين طن من الفسفاط في سنة    3,1ومشتقاته )

وتعود 2010في سنة   االجتماعية وهو  (.  االحتجاجات  اإلنتاج جراء  توقفات  تعاقب  إلى  الوضعية  ما    هذه 

الحصة تراجعت  األساس،  هذا  وعلى  الخارجي.  الطلب  تطور  مسايرة  من   من  أعاق  الفئة  لهذه  السوق 

 .  2010⁒ في سنة 0,2⁒ بين سنة وأخرى مقابل 0,09⁒ إلى 0,11المنتوجات من 

ال "بالمواد  يتعلق  إلى  وفيما  لتتراجع  انخفاضا  السوق  من  حصتها  عرفت  فقد  األخرى"،  ⁒  0,84مصنعة 

بق. ويعود هذا التدهور إلى تقلص صادرات قطاع صناعات النسيج والمالبس  ا⁒ في العام الس0,89مقابل  

ومن   2011ث الحجم تبعا من جهة للصعوبات على المستوى الداخلي منذ سنة  ي⁒ من ح15,9والجلود بـ  

 .  19 -وط الطلب المتأتي من منطقة األورو نتيجة تأثير جائحة كوفيد جهة أخرى لهب

⁒ من المبيعات الجملية، بنسبة  45,4أما بالنسبة "آلالت ومعدات النقل"، فقد انخفضت صادراتها التي تمثل  

سنة  14,5 في  من   2020⁒  المجموعة  لهذه  بالنسبة  التونسية  للبالد  السوق  من  الحصة  بالتالي  لتتراجع 

  2015⁒ قبل سنة. وبالفعل، فإن هذا المسار التنازلي الذي بدأ منذ سنة  0,64⁒ مقابل  0,59وجات إلى  المنت

سنة   في  حدته  ازدادت  كوفيد    2020قد  جائحة  تداعيات  صادرات    19  -مع  انخفاض  إلى  أدى  ما  وهو 

 ث الحجم. ي⁒ من ح 16,5الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ  

البالد التونسية حسب الوجهات التركز الشديد على سوق االتحاد    وفي جانب آخر، يظهر تحليل  صادرات 

تستوعب   التي  قدرها  74,2األوروبي  حصة  مع  الجملية،  التونسية  المبيعات  من  وألمانيا  55⁒  لفرنسا   ⁒

استقطب وبالفعل،  لوحدها    توإيطاليا.  الثالثة  البلدان  النسيج  72هذه  لصناعات  التونسية  الصادرات  من   ⁒

ووالمال والجلود  الترابط  65,7بس  يعكس  ما  وهو  والكهربائية  الميكانيكية  بالصناعات  المتعلقة  تلك  من   ⁒

 الشديد للنشاط الصناعي التونسي مع نظيره في منطقة األورو.

| 
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 حسب مجموعة المواد )بـ ٪(    ة تطور الحصص من السوق للصادرات التونسي   12-3عدد  رسم بياني 

 
 

 

األوروبية السوق  في  لتونس  المنافسة  بالبلدان  يتعلق  من  الصين    ظلتفقد    ،وفيما  تكثف  انفكت  ما  التي 

. وبالفعل، فإن ارتفاع الصادرات  2020ر األول نحو هذه المنطقة الجغرافية في سنة  منافستها، البلد المصد  

⁒( على الرغم من األزمة الصحية وتداعياتها على النشاط الصناعي 5,6)الصينية بحساب قيمتها باألورو  

( األوروبية  الواردات  انخفاض  مقابل  العالمية  من  11,6-والتجارة  الصين  تعزيز حصة  من  مكن  قد   ،)⁒

( مقابل  22,37السوق  سنة  18,71⁒  في  بهيكل  2019⁒  تتمتعان  اللتان  والمغرب  تركيا  تمكنت  كما   .)

⁒ على التوالي 0,89⁒ و3,65هما من السوق عند التصدير لتبلغا  يس من تعزيز حصت صادرات مشابه لتون

 ⁒ في العام السابق. 0,84⁒ و3,60مقابل  2020في سنة 

 

 بالنسبة لتونس وأهم البلدان المنافسة لها في االتحاد األوروبي )بـ ٪(   السلع سوق   : تطور الحصة من   14-3جدول  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

 الصين  12,45 14,06 13,92 15,49 16,69 15,36 14,69 14,65 15,78 17,96 18,65 18,21 17,92 18,71 22,37

 تركيا 2,68 2,85 2,62 2,69 2,56 2,56 2,46 2,71 2,88 3,16 3,48 3,46 3,50 3,60 3,65

 الهند  1,35 1,49 1,57 1,75 1,86 1,99 1,80 1,84 1,83 1,92 1,99 2,03 1,98 2,04 1,93

 بنغالديش 0,31 0,28 0,28 0,40 0,40 0,46 0,48 0,56 0,64 0,77 0,86 0,80 0,80 0,84 0,80

 المغرب   0,50 0,53 0,51 0,52 0,50 0,51 0,52 0,58 0,64 0,71 0,79 0,81 0,80 0,84 0,89

 تونس 0,55 0,61 0,58 0,64 0,60 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,57 0,52 0,52 0,52 0,50

 مصر  0,51 0,44 0,48 0,47 0,45 0,53 0,46 0,44 0,47 0,39 0,37 0,42 0,40 0,43 0,37

 أوروستات وحسابات أعدها البنك المركزي التونسيالمصدر :  
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 تطور سعر صرف الدينار   3-3-2

٪ مقابل  3,5ارتفاعا بـ    العام السابقنهاية    وبالمقارنة مع  2020سعر صرف الدينار في موفى سنة    عرف

ويعزى هذا االنخفاض الذي زادت حدته خالل  .  األورو  إزاء  ⁒5,6الدوالر األمريكي في حين انخفض بـ  

سوق   في  األمريكي  الدوالر  تجاه  الموحدة  العملة  ارتفاع  إلى  بالخصوص  السنة،  من  األخيرة  األشهر 

 ⁒.  8,9الصرف الدولية حيث أقفلت السنة بارتفاع قدره 

 

 صرف  ال تطور مقارن ألسعار  :    13-3عدد  رسم بياني 

 
 

التطورات،  لونتيجة   بـ    انخفضهذه  للدينار  اإلسمي  الفعلي  الصرف  ديسمبر  2,5سعر  في شهر   ٪2020  

⁒ نتيجة 2,1سعر الصرف الفعلي الحقيقي بـ    ارتفعوفي المقابل،  بق.  ابالمقارنة مع نفس الشهر من العام الس

ه تبعا النخفاض  ئ ⁒ وذلك على الرغم من تباط5معدل الفارق في التضخم مع البلدان الشريكة الذي يناهز  

 ⁒ في العام السابق(.6,7⁒ مقابل 5,6نسبة التضخم في تونس )

 

 (  2010في سنة   100تطور مؤشرات سعر صرف الدينار )أساس  :    14-3عدد  رسم بياني 
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 النقد وتمويل االقتصاد:  الرابع  الباب 

 

 النقد ومصادر اإلحداث النقدي  .4-1

⁒ 10⁒ و9,8، أي  2019تسجيله في سنة    تم    امماثل لم  نسقب  2020( في سنة  3الكتلة النقدية )ن  ارتفعت

⁒(  12,7⁒ مقابل  16,5على التوالي. ويعود هذا التطور إلى تسارع كل من صافي المستحقات على الدولة )

( لالقتصاد  مقابل  6,7والمساعدات  فيما3,6⁒  تباطؤا    عرف  ⁒(،  الخارج  على  المستحقات   صافي 

 مليون دينار(.   4.138مليون دينار مقابل  1.275)

سنة  وت في  مسبوق  غير  انكماش  إلى  الصحية،  األزمة  من  بشدة  تضرر  الذي  االقتصادي  النشاط  عرض 

2020( الحقيقية  القيمة  أو  اإلسمية  القيمة  حيث  من  سواء  و4-،   ⁒-8,8+ مقابل  التوالي  على   ⁒8,2  ⁒

(  3ة )ن(، حيث شمل جميع قطاعات النشاط تقريبا. وبالنظر إلى تطور الكتلة النقدي2019⁒ في سنة  0,9و+

السنوية المعدالت  ) 1بحساب  مقابل  12,3،  سنة  8,6⁒  في  الناتج  2019⁒  إجمالي  نمو  مع  الفجوة  فإن   ،)

قة.  ب بالمقارنة مع السنوات السا  2020المحلي بحساب األسعار الجارية قد توسعت بشكل ملحوظ في سنة  

من   لتتراجع  انخفاضا  النقدي  التداول  لذلك، عرفت سرعة  وأخرى.    1,185إلى    1,387ونتيجة  بين سنة 

تف  النتيجة  هذه  تعكس  اقتصادي  ضوبالفعل،  ظرف  ظل  في  النقد  لحيازة  االقتصاديين  األعوان   يل 

 متسم بالشكوك. 

المحلي   االنتاج  إجمالي  من  التداول  في  والمسكوكات  النقدية  األوراق  حصة  عادت  نفسه،  الوقت  وفي 

فترة الهدوء المسجلة خالل السنتين السابقتين لتبلغ    )بحساب األسعار الجارية( إلى االرتفاع من جديد، بعد

قدرها   موفى14,3ذروة  في  في سنة  11,8)مقابل    2020سنة    ⁒  نسبة 2019⁒  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة   .)

 ⁒ بين سنة وأخرى.84,4⁒ إلى 72,1سيولة االقتصاد لتزداد من 

 

 

  

 
 يتعلق األمر بمعدل حسابي بسيط.   1
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 تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية :  1-4عدد  جدول

 2020 2019 2018 2017 2016 المسمى 

 93.111 82.894 76.341 69.358  63.741  الدنانير( )بماليين  (  3)ن    ة معّدل الكتلة النقدي 

 12,3 8,6 10,1 8,8 6,6  )بـ٪(    3نسبة نمو معدل الكتلة النقدية ن 

 110.295 114.939 106.242 95.865 89.789 إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية )بماليين الدنانير( 

 4,0 - 8,2  10,8  6,8 6,0 األسعار الجارية )بـ٪( نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي بحساب  

 5,6 6,8 7,5  5,3 3,7 معدل نسبة التضخم )بـ٪( 

 1,185  1,387  1,392  1,382 1,409 سرعة التداول النقدي 

 

 

 

ومن جانبه، سجل تطور المستوى العام لألسعار عند االستهالك انفراجا نسبيا، مثلما يدل عليه معدل نسبة  

بلغ   الذي  )مقابل  5,6التضخم  سنة  6,8⁒  في  سنة  7,5و  2019⁒  في  الجملي  2018⁒  الحجم  وعرف   .)

تويات العالية التي  بعد المس   2020إلعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، بدوره، بعض الهدوء في سنة  

متذبذبة   تطورات  تسجيل  تم  أنه  بيد  السابقة.  السنوات  في  السيولة   أثناءبلغها  وضعية  يعكس  بما  السنة 

المصرفية التي تضررت بالخصوص من تداعيات الجائحة. وعلى هذا األساس، أقفل الحجم الجملي إلعادة  

 .  2019مليون دينار في موفى سنة  11.462مليون دينار مقابل  9.699تمويل البنوك السنة في مستوى 

 تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية والحجم الجملي لمعدل إعادة التمويل :  1-4رسم بياني عدد 
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    مكونات النقد  4-1-1

(ن   الواسع  بمفھومھا  النقدیة  المكونة  نمو  نسق  تدعم  المالي،  الجھاز  موارد  صعید  سنة  3على  خالل   (2020 

⁒). بید أن أھمیة ھذا  8,4مقابل    ⁒ 14,9⁒) والنقد الكتابي ( 9,1⁒ مقابل  17,9بالتسارع المتزامن للنقد الیدوي ( 

  ⁒).  12,3⁒ مقابل  6,1النمو قد خفت بفعل تباطؤ المتوفرات شبھ النقدیة ( 

 

  ) 3تطور أھم مكونات الكتلة النقدیة (ن :  2-4رسم بیاني عدد 

  
 

 

تسارعا لنسق  تمثل المكونة الرئیسیة للنقد الیدوي،  التي    ،األوراق النقدیة والمسكوكات في التداولت  سجلو

ملیون دینار)، لتقفل السنة    1.055⁒ أو  8,5ملیون دینار مقابل    2.242⁒ أو  16,6(  2020نموھا في سنة  

أي   مرتفع،  مستوى  (مقابل    15.750في  دینار  في  13.508ملیون  دینار  ).  2019سنة    موفى  مالیین 

التدا تداعیات  الخصوص،  وجھ  على  التطور،  ھذا  الحك بویعكس  اتخذتھا  التي  األزمة یر  لمواجھة  ومة 

والم (الشامل  الصحي  الحجر  إجراءات  السیما  ھالصحیة،  الموسمیة. وجّ التأثیرات  إلیھا  تضاف  والتي   (

لھذه   السنة  خالل  التغیرات  سجلت  جویلیة  وھكذا،  أشھر  خالل  األعلى  الذروات  النقدیة    المكونة 

ملیون    572ون دینار) ومارس (+ملی  693ن دینار) وماي (+و ملی 706ملیون دینار) وأفریل (+ 1.010(+

خالل فترة  دینار) والتي تعزى إلى تھافت األسر على المتوفرات النقدیة قصد تغطیة النفقات االستھالكیة  

والعودة  الصیفیة  والعطلة  الدینیة  واالحتفاالت  رمضان  (شھر  الموسمیة  األحداث  وبمناسبة  األزمات 
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اإلیداعات تحت الطلب األوراق النقدیة و المسكوكات في التداول شھادات اإلیداع اإلیداعات ألجل 3المكونة النقدیة ن
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ة لمساعدات اجتماعية مالية لفائدة الفئات االجتماعية  المدرسية...(. وفي جانب آخر، ساهم صرف الحكوم

 والمسكوكات في التداول، السيما خالل الربع الثاني من السنة.   النقديةالهشة في ارتفاع مستوى األوراق 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 )أرقام موفى الفترة(           تطور موارد الجهاز المالي ومقابالتها:  2-4عدد  جدول

 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ ما عدا إشارة مغايرة  ماليين الدنانير ب

 ديسمبر 

2019 

 ديسمبر 

2020 

 9201 ديسمبر

 2018 ديسمبر

 2020 ديسمبر

 2019 ديسمبر

 9,8 10,0 97.176  88.525  ( 3الكتلة النقدية )ن

 16,6  8,5  15.750 13.508 منها : األوراق النقدية والمسكوكات في التداول 

 20,3 6,3 23.818  19.806  اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك         

 -4,1 18,8 15.106 15.752 اإليداعات ألجل ونواتج مالية أخرى        

 1,9 21,7 4.192 4.112 شهادات اإليداع           

 13,3 8,4 31.745 28.026   1حسابات االدخار         

 10,0 7,5 32.771 29.781 موارد أخرى

 9,8 9,4 129.947 118.306 مجموع الموارد = مجموع المقابالت 

 1.275 4.138 902 -373   2صافي المستحقات على الخارج 

 3.578 5.547 23.099 19.521        2منه : صافي الموجودات من العملة األجنبية

 (51)   (27)   (162) ( 112) 3 )عدد أيام التوريد(        

 3.995 2.637 27.863 23.868   2صافي المستحقات على الدولة 

 920 266 10.282 9.362 2منه : رقاع الخزينة والقرض الوطني 

 2.329 237 3.234 905 2الحساب الجاري للخزينة       

 6,7 3,6 101.182 94.811  المساعدات لالقتصاد

 6,4 3,5 95.889 90.156 منها : القروض لالقتصاد

وحسابات    ر يشمل 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.   2
 بحساب األيام. التغيرات    3
 

 

مليون    3.336⁒ أو  14,9الذي تم تسجيله للسنة الثانية تباعا )  النقد الكتابي  وفيما يتعلق بتسارع نسق نمو 

مق أو  8,4بل  ادينار  دينار(   1.702⁒  البنوك  مليون  لدى  الطلب  تحت  باإليداعات  المتعلق  بذلك  اتسم  فقد   ،

أو  20,3) مقابل    4.012⁒  دينار  أو  6,3مليون  الشرائية    1.150⁒  المقدرة  فإن  وبالفعل،  دينار(.  مليون 

وكذلك عدم تجديد إيداعات ألجل وشهادات    1اإلضافية الناجمة عن تأجيل أقساط القروض للمهنيين واألفراد

المسجل الذروة  ميزا  قد  أجل خالصها،  حل  )+خال  ةإيداع  مارس  جانب    871ل شهر  وفي  دينار(.  مليون 

الم المداخيل  عززت  وكذلك  مواز،  الزيتون  ولزيت  للحبوب  وخاصة  الفالحية  المواسم  بعنوان  حصلة 

اإليداعات السيما خالل شهري   الفردية، مستوى هذه  المؤسساتيين والشركات  قبل  المنجزة من  اإليداعات 

ن االنخفاض الملحوظ لقائم اإليداعات  أمليون دينار(. بيد    737مليون دينار( وديسمبر )+  1.002)+  تأو

الطلب  )  تحت  البريدية  الصكوك  مركز  +  674-أو    ⁒26,4-لدى  مقابل  دينار  أو  27,8مليون   ⁒ 

 هذه المكونة.   ازديادمليون دينار( قد حد  من مدى  555+

 
  2020رس  ام  25و  19المؤرخان في    2020لسنة    7وعدد    2020لسنة    6المنشوران إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد    1

 إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين واألفراد، على التوالي. ب والمتعلقان 
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مليون دينار    3.059⁒ أو  6,1تباطؤا حادا )   2020في سنة    اإليداعات شبه النقديةوفي جانب آخر، عرفت  

أو  12,3مقابل    ⁒5.415  ( اإليداع  لشهادات  المعتدل  إلى االزدياد  باألساس  يعود  دينار(،  أو  1,9مليون   ⁒ 

مقابل    80 دينار  أو  21,7مليون  مالية   739⁒  ونواتج  ألجل  لإليداعات  الملحوظ  والتراجع  دينار(    مليون 

مليون دينار(. وتجدر اإلشارة إلى أن    2.429أو +   ⁒18,8مليون دينار مقابل +  646-⁒ أو  4,1-أخرى )

بتداعيات   بالخصوص  تأثرت  أنها  حيث  السنة  من  الثاني  النصف  خالل  حدة  أكثر  كانت  التطورات  هذه 

عدد  اإلجراءات   المرسوم  بمقتضى  المحدثة  في    2020لسنة    30الضريبية  .  1  2020جوان    10المؤرخ 

لتس  يداعاتوبالنسبة إل فقد تدعمت  البريدي،  البنوك ولدى مركز االدخار  نمو قدره    ل نسقج  االدخار لدى 

 .  2019⁒ في سنة 8,4مقابل   0202⁒ في سنة 13,3

 مصادر اإلحداث النقدي  4-1-2

في   2020عززت المساعدات لالقتصاد وصافي المستحقات على الدولة بشكل متزايد مساهمتهما في سنة  

(. بيد أن  2019⁒ في سنة  3,3⁒ و4⁒ على التوالي )مقابل  4,5و  ⁒ 7,2( وذلك بواقع  3الكتلة النقدية )ننمو  

 ⁒ بين سنة وأخرى.  1,4⁒ إلى 5,2مساهمة صافي المستحقات على الخارج قد عرفت انخفاضا لتتراجع من 

 

 مساهمة المقابالت في نمو المكونة  : 3-4رسم بياني عدد 

 ( * 3)ن 

عدد   بياني  المؤسسات    4-4رسم  حسب  القروض  تركيبة  تطور   :

 المالية 

 

 

 صافي البنود األخرى.   -  قتصاد لال ( = صافي المستحقات على الخارج + صافي المستحقات على الدولة + المساعدات  3* )ن 

 

 
⁒ في السابق(،  20المنقولة )مقابل  ⁒ على مداخيل رؤوس األموال  35إرساء خصم من المورد تحرري بنسبة قصوى قدرها    1

ناقص   النقدية  السوق  في  الفائدة  نسبة  معدل  تأجيرها  نسبة  تفوق  التي  المماثلة  المالية  والمنتجات  ألجل  اإليداعات   بعنوان 

 ة بدفع الفوائد. ي نقطة أساسية، في غرة جانفي من السنة المعن  100
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بـ   لالقتصاد  المساعدات  الخصوص،  أو  6,7وارتفعت، على وجه  في سنة    6.371⁒  دينار    2020مليون 

التوزيع حسب طبيعة القروض ارتفاعا لكل مليون دينار في العام السابق. ويظهر    3.177⁒ أو  3,6مقابل  

( للبنوك  اإلسقاط  محفظة  في  التمويالت  مقابل    4.648من  دينار  والمستحقات    638مليون  دينار(  مليون 

وال خم المجمدة  في  )ال شكوك  مقابل    1.204صها  دينار  مع   1.792ماليين  بالتزامن  وذلك  دينار(  مليون 

 مليون دينار(.   227مليون دينار مقابل + 188-انخفاض قائم الحسابات الجارية المدينة )

، تواصل انخفاض كل  2019ويتبين من خالل هيكل القروض حسب المؤسسات المالية وعلى غرار سنة  

( المركزي  البنك  لموارد  البنوك  لجوء  مقابل    2.590-من  دينار  والقروض    2.971-مليون  دينار(  مليون 

اإليجار   مؤسسات  قبل  من  مقابل    221-)المالي  الممنوحة  دينار  عالوة    233-مليون  وذلك  دينار(  مليون 

 مليون دينار(.   6.130مليون دينار مقابل  8.554من قبل القطاع البنكي ) االقتصاد على هيمنة تمويل

مقابل   2020في سنة  مليون دينار  4.937) 1للمهنيينوحسب المستفيدين، فإن ازدياد قائم القروض المسندة 

دينار   3.215 )  مليون  الخدمات  قطاع  منه  استفاد  قد  سنة(  مقابل    4.011قبل  دينار  مليون    2.529مليون 

( الصناعي  القطاع  يليه  مقابل    745دينار(،  دينار  البحري    524مليون  والصيد  والفالحة  دينار(   مليون 

مقابل    180) دينار  لفائدة    161مليون  القروض  ارتفعت  مواز،  جانب  وفي  دينار(.  بشكل    األفرادمليون 

لتمويل    امليون دينار(، حيث أنها خصصت أساس  93مليون دينار مقابل    1.420)   2020ملحوظ في سنة  

 تهيئة المساكن. واقتناء 

بنسق أبطأ بكثير من سنة    2020في موفى سنة  ارتفع  ، فقد  صافي المستحقات على الخارج   خصوصأما ب

مقابل    1.275)   2019 دينار  دين  4.138مليون  مستوى  مليون  في  السنة  بالتالي  ليقفل  مليون    902ار(، 

مليون    2.101لجهاز المالي )لدينار. واتسم هذا التطور على وجه الخصوص بازدياد التعهدات الخارجية  

  . وتجدر 2020مليون دينار(، عالوة على تراجع الموارد الخارجية المعبأة بعنوان سنة    1.588دينار مقابل  

أن تعبئة القروض الخارجية متوسطة وطويلة األجل قد شملت باألساس القرض    اإلشارة في هذا الصدد إلى

أداة التمويل السريع لمواجهة األزمة الصحية لكوفيد   الدولي في إطار    19  -المسند من قبل صندوق النقد 

للتنمية )برنامج    342مليون أورو و  371) البنك اإلفريقي  قبل  الممنوحة من  مليون دوالر أمريكي( وتلك 

كوفيد   جائحة  مجابهة  واإلنعاش(  19  -دعم  االقتصادية  الصالبة  سياسة  دعم  )برنامج  الدولي  والبنك   )

قدرهما   متتاليين  و  180بمبلغين  أورو  أورو.    161مليون  للتسديدات،  ومليون  أساسا  فبالنسبة  األمر  يتعلق 

الث الرقاعيا بالقسط  القرض  ألصل  سنة    ني  في  المصدر  أمريكي(    250)  2017القطري  دوالر  مليون 

 
   مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي. المصدر : 1
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مليون أورو( وأقساط القروض    400)  2005والقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية الدولية في سنة  

الممد   والتسهيل  االئتماني  االستعداد  )اتفاقية  الدولي  النقد  صندوق  من  )  دالممنوحة  مليون    146للقرض( 

 الخاصة(.  وحدة من حقوق السحب  

العملة األجنبية من  الموجودات  أقفل صافي  األساس،  هذا  مليون   23.099في مستوى    2020سنة    وعلى 

يوما على التوالي في موفى   112ومليون دينار    19.521يوما من التوريد مقابل    162دينار، أي ما يعادل  

 .  2019سنة 

 

 

 األجنبية العمالتتطور صافي الموجودات من :  5-4رسم بياني عدد 

 
 

 

ارتفاعا ملحوظا   2020سنة    عرف في موفى، فقد  لدولة تجاه الجهاز الماليل   الصافي  تداين الب وفيما يتعلق  

مقابل    3.995) دينار  سنة    2.637مليون  في  دينار  رقاع  2019مليون  قائم  لتدعم  بالخصوص  تبعا   ،)

( المفتوحة  السوق  عمليات  إطار  في  المركزي  البنك  قبل  من  المقتناة  دينار  م  1.365الخزينة، سواء  ليون 

البنوك )  296مقابل   مليون دينار(. كما   447مليون دينار مقابل    1.087مليون دينار( أو تلك في محفظة 

سنة   في  الدولة  مجم    2020قامت  قروض  شكل  في  األجنبية  بالعملة  موارد  محلية  بتعبئة  بنوك  لدى   عة 

مليون دوالر أمريكي( وذلك في إطار دعم الميزانية. وفي جانب آخر، منح البنك    130مليون أورو و  712)

تسبقة   ديسل المركزي  شهر  قدره  لدولة خالل  بمبلغ  ميزانيته  2.810مبر  تمويل  قصد  دينار  وذلك    اماليين 

الجاري   الحساب  تعزيز  من  المبالغ  هذه  مكنت  وقد  واحدة.  إعفاء  مع سنة  على خمس سنوات  تسديد  بمدة 

مستوى   إلى  حاصله  ارتفع  الذي  سنة    3.234للخزينة  موفى  في  دينار  ماليين    905مقابل    2020مليون 

 .  2019دينار في نهاية سنة 
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  2020ملحوظا في سنة    قد سجل ارتفاعا  رقاع الخزينةوتجدر اإلشارة إلى أن الحجم الجملي إلصدارات  

العنوان    األجل  قصيرة   ⁒ في شكل رقاع خزينة64مليون دينار، منها    9.112ليبلغ   تسديدات بنفس  مقابل 

مليون دينار    1.451مقابل  مليون دينار )  3.640صافية تساوي +   اتمليون دينار، أي باكتتاب  5.472قدرها  

 مليون دينار على التوالي في العام السابق(.   749مليون دينار و+ 702و

     تمويل االقتصاد. 4-2

 لالقتصاد تطور قائم القروض  4-2-1

والمؤسسات المالية لالقتصاد كما بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات باإلمضاء، التي أسندتها البنوك  

مركزي المركزي،    ةأحصتها  بالبنك  لألفراد  والقروض  سنة    98,6قرابة  المخاطر  موفى  في  دينار  مليار 

 ⁒ في العام السابق.  3,7⁒ مقابل 6,8حيث سجل تسارعا للمرة األولى منذ ثالث سنوات ليرتفع بـ ،  2020

 

 المستفيدين  صنفتطور القائم الجملي للقروض حسب :  6-4رسم بياني عدد 

 
 

السواء، قائم القروض   المسندة لالقتصاد، على حد    شمل تسارع نسق القروض،  المستفيدينوحسب صنف  

   (.نقاط مائوية 5,4)قائم القروض لألفراد و نقطة مائوية( 2,2)  الممنوحة للمهنيين

اآلجال،   ارتفاع وحسب  تطور  يعود  القروض    نسق  تسارع  إلى  باألساس  للمهنيين  الممنوحة  القروض 

 وطويلة األجل، في حين سجلت القروض قصيرة األجل تباطؤا.    ةمتوسط
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المتخذة في سنة   المتضررين من    2020وفي إطار اإلجراءات  المهنيين واألفراد  لفائدة  السلطات  قبل  من 

 . 1ملة من التدابير المالية االستثنائيةجسي ، أقر  البنك المركزي التون19 -جائحة كوفيد 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(              توزيع قائم القروض لالقتصاد حسب المستفيد والقطاع واألجل    : 3-4عدد  جدول

 2020 2019 2018 المسمى 
 ٪ التغيرات بـ 

9201 

2018 

2020 

2019 

 7,1 4,9 73.098 68.242 65.028 قروض للمؤسسات و للمهنيين 

 0,5 5,6 39.664 39.473 37.392 األجل  قصيرة

 16,2 4,1 33.434 28.769 27.636 األجل  وطويلة متوسطة

 6,2 6,0 3.090 2.910 2.745 1الفالحة والصيد البحري

 10,1 5,7 1.840 1.671 1.581 األجل  قصيرة

 0,9 6,4 1.250 1.239 1.164 األجل  وطويلة متوسطة

 3,1 2,1 25.785 25.017 24.510 الصناعة

 -3,6 3,3 17.425 18.067 17.490 األجل  قصيرة

 20,3 -1,0 8.360 6.950 7.020 األجل  وطويلة متوسطة

 9,7 6,7 44.223 40.315 37.773 الخدمات

 3,4 7,7 20.399 19.735 18.321 األجل  قصيرة

 15,8 5,8 23.824 20.580 19.452 األجل  وطويلة متوسطة

 5,8 0,4 25.452 24.053 23.960 القروض لألفراد 

 7,6 -0,9 13.750 12.774 12.889 قروض االستهالك

 12,5 0,8 3.564 3.168 3.142 األجل  قصيرة

 6,0 -1,4 10.186 9.606 9.747 األجل  وطويلة متوسطة

 3,8 1,9 11.702 11.279 11.071 قروض السكن 

 3,8 1,9 11.702 11.279 11.071 متوسطة وطويلة األجل

 6,8 3,7 98.550 92.295 88.988 المجموع 

 1,4 5,2 43.228 42.641 40.534 األجل  قصيرة

 11,4 2,5 55.322 49.654 48.454 األجل  وطويلة متوسطة

 المقصود بذلك القروض المسندة مباشرة للفالحين والصيادين.    1

 

لالقتصاد وذلك على   المسندة  القروض  قائم  تدعيم حصتهما من  في  والمهنيين  المؤسسات  من  واستمر كل 

الملحوظ  وعلى الرغم من التسارع    .حساب القروض الممنوحة لألفراد والتي عرفت تباطؤا لنسق تطورها

⁒ ثم إلى  26,1⁒ إلى  26,9لقائمها، شهدت القروض المسندة لألفراد انخفاضا من حيث الحصة لتتراجع من  

 ⁒ خالل الثالث سنوات األخيرة.  25,8

 تطور قائم القروض المسندة للمهنيين   4-2-2

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين   4-2-2-1

عن    تسارعج  تن للمهنيين  المسندة  القروض  للمؤسسات    ارتفاعقائم  الممنوحة  القروض  قائم  تطور  نسق 

العمومية   الق  .مائوية  ةنقط  14,6بـ  واإلدارة  قائم  شهد  المقابل،  للمؤسسات  وفي  المسندة  الخاصة  روض 

 نقطة مائوية.  0,1تباطؤا لنسق تطوره بـ  

  

 
  أنظر المؤطر المخصص لإلجراءات االستثنائية. 1
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   حسب القطاعالخاصة ووالمؤسسات العمومية واإلدارة  المؤسساتتوزيع قائم القروض بين  : 4-4عدد  جدول

 بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()

 2020 2019 2018 المسمى 

 ٪ التغيرات بـ 

2019 

2018 

2020 

2019 

 6,2 6,0 3.090 2.910 2.745 الفالحة والصيد البحري 

 27,7 -3,4 143 112 116 العمومية واإلدارة المؤسسات

 5,3 6,4 2.947 2.798 2.629 المؤسسات الخاصة

 3,1 2,1 25.785 25.017 24.510 الصناعة  

 0,6 -5,2 1.602 1.592 1.679 العمومية واإلدارة المؤسسات

 3,2 2,6 24.183 23.425 22.831 المؤسسات الخاصة

 9,7 6,7 44.223 40.315 37.773 ت الخدما 

 53,3 41,1 9.846 6.422 4.551 العمومية واإلدارة المؤسسات

 1,4 2,0 34.377 33.893 33.222 المؤسسات الخاصة

 7,1 4,9 73.098 68.242 65.028 للمهنيينللمؤسسات و القروض 

 42,6 28,0 11.591 8.126 6.346 العمومية واإلدارة المؤسسات

 2,3 2,4 61.507 60.116 58.682 المؤسسات الخاصة
 

 

إلى صرف العمومية  واإلدارة  للمؤسسات  المسندة  القروض  قائم  نمو  نسق  تسارع  ض  وقر  ثالثة  ويعود 

وزارة المالية وذلك  مليار دينار لفائدة    2,6قيمتها الجملية    عادل ت،  ابنك  12بالعملة األجنبية من قبل    ةعمجم  

الدولة. ميزانية  الوبنفس    لتمويل  الوزارة،  عنوانهذا  فيفري    المذكورة   انتفعت  شهر  بقرض    2021خالل 

ع آخر بالعملة األجنبية، بقيم  بنكا محليا.   14دوالر وذلك من قبل مليون   150و أورومليون  260ة مجم 

دينار  مليون    1,4دينار، منها  مليار    1,8كما يعود هذا التسارع إلى ارتفاع تعهدات المؤسسات العمومية بـ  

  2021تم تسجيل انخفاض لتعهدات المؤسسات العمومية بداية من شهر جانفي  لفائدة ديوان الحبوب. بيد أنه  

رقاع خزينة   إصدار  من خالل  الحبوب  ديوان  تجاه  للتعويض  العام  الصندوق  متخلدات  لتسوية  تبعا  وذلك 

 مليار دينار لفائدة البنك الوطني الفالحي.  1بقيمة 

آخر،   جانب  تمويل  وفي  في  العمومية  البنوك  بواقعساهمت  قدره   االقتصاد  مقابل    29,4  قائم  دينار  مليار 

قدرها    26,6 ازدياد  نسبة  حيث سجلت  قبل سنة،  دينار  في سنة  10,3مليار  في سنة  9مقابل    ٪2020   ⁒

البنوك من    .2019 التي    منحصتها    تعزيزوعلى هذا األساس، تمكنت هذه  ٪ في 39من    ارتفعتالسوق 

 .  2020٪ في سنة 40,2إلى   2019سنة 

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب قطاع النشاط   4-2-2-2

لقطاعي   الممنوحة  القروض  لحصة  انخفاضا  للمهنيين  المسندة  القروض  لقائم  القطاعي  التوزيع  يظهر 

     .خدماتوالفالحة والصيد البحري وذلك لفائدة قطاع ال الصناعة
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 المهنية حسب قطاع النشاط تطور حصة قائم القروض :  7-4رسم بياني عدد 

 

 

  تمويل الفالحة والصيد البحري  4-2-2-2-1

والصيادين،   للفالحين  مباشرة  المسندة  القروض  على  القطاع، عالوة  لهذا  المسندة  البنكية  التمويالت  تضم 

هذه   بإحالة  تقوم  والتي  الفالحية  والمعدات  المواد  تسويق  لمؤسسات  الممنوحة  المباشرة  غير  القروض 

 القروض إلى الفالحين والصيادين بنفس الشروط. 

مباشرة   بطريقة  الممنوحة  القروض  قائم  ازديادا    وأوسجل  البحري  والصيد  الفالحة  لقطاع  مباشرة   غير 

الت 2019٪ في سنة  27,6مقابل    2020٪ في موفى سنة  27,3بـ   االطفيف    طؤاب. ويعود هذا    نخفاضإلى 

 في حين حافظت القروض المباشرة على نفس نسق التطور.  ، نسق تطور قائم القروض غير المباشرة 

 

 )بماليين الدنانير(                                                            : قائم القروض المسندة لقطاع الفالحة والصيد البحري  5-4جدول عدد 

 المسمى 

 المجموع  قروض متوسطة وطويلة األجل  قروض قصيرة األجل 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 3.090 2.910 2.745 1.250 1.239 1.164 1.840 1.671 1.581   مباشرة قروض

 4.250 2.855 1.773 294 306 299 3.956 2.549 1.474 قروض غير مباشرة

المواد   مؤسسات تسويق -

 الفالحية
1.474 2.549 3.956 132 113 99 1.606 2.662 4.055 

            منها :

 179 170 143 21 26 31 158 144 112 ت . الديوان الوطني للزي

 3.446 2.013 969 0 0 0 3.446 2.013 969 ديوان الحبوب . 

 الشركة التعاونية المركزية . 
 1للخدمات الفالحية للقمح 

10 0 1 4 4 3 14 4 4 

 الشركة التعاونية المركزية 
 الفالحية  للخدمات  
 2الكبرى   لزراعاتل 

83 88 88 9 7 6 92 95 94 

 مؤسسات تسويق  -

 المعدات الفالحية
0 0 0 167 193 195 167 193 195 

 7.340 5.765 4.518 1.544 1.545 1.463 5.796 4.220 3.055 المجموع  

 التعاضدية المركزية للقمح سابقا.   1
 التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى سابقا.   2
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ارتفاع  و أن  إلى  اإلشارة  المباشرة تجدر  غير  الحبوب    القروض  لتجميع  الجديدة  التمويل  إلى صيغة  يعود 

وكذلك إلى أهمية متخلدات الصندوق العام للتعويض. وفي    2019المحلية والتي تم وضعها بداية من سنة  

 جانب آخر، تم اتخاذ إجراءات لفائدة قطاع الفالحة والصيد البحري، تتمثل في ما يلي :  

موسم الزراعات    عنوانبعلقة بمداواة األعشاب الطفيلية والتسميد  لتغطية النفقات المت  منح قروض تكميلية  •

 . 1 2021-2020الكبرى 

 .2 2020-2019إعادة جدولة قروض الفالحين المتضررين من الجفاف خالل الموسم الفالحي  •

 .  3مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب •

 تمويل الصناعة    4-2-2-2-2

القروض   قائم  الصناعةبلغ  لقطاع  سنة   25.785 الممنوحة  نهاية  في  دينار   مقابل    2020مليون 

نموا   25.017 بذلك  السابق، مسجال  العام  في  دينار  قبل سنة. و2,1مقابل    ⁒ 3,1  قدره  مليون  هذا  ٪  شمل 

 وطويلة األجل، في حين عرفت القروض قصيرة األجل انخفاضا.   ةالتسارع القروض متوسط

والصناع الغذائية  الصناعات  باستثناء  الفروع  كافة  األجل  قصيرة  القروض  انخفاض  الكيميائية    اتوشمل 

 وصناعة النسيج والمالبس.  

 

 )بماليين الدنانير(                   حسب فروع النشاط الصناعة توزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  6-4جدول عدد 

 المسمى 
 قصيرة األجل   قروض 

 قروض متوسطة 

 وطويلة األجل 
 المجموع 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 7.590 7.167 6.834 2.011 1.811 1.623 5.579 5.356 5.211 غذائيةالصناعات ال

 2.947 2.997 2.738 976 826 978 1.971 2.171 1.760 البناء

صناعة التعدين وأشغال  

 المعادن
2.262 2.208 2.132 517 559 750 2.779 2.767 2.882 

صناعة مواد منجمية أخرى  

 غير المعدنية 
1.287 1.411 1.062 1.407 1.273 1.471 2.694 2.684 2.533 

 2.369 2.014 1.819 867 668 609 1.502 1.346 1.210 الصناعات الكيميائية 

صناعة الورق والورق  

 المقوى والنشر والطباعة 
866 881 841 360 351 413 1.226 1.232 1.254 

 1.097 1.007 978 283 216 228 814 791 750 النسيج والمالبس صناعة 

 5.113 5.149 5.442 1.589 1.246 1.298 3.524 3.903 4.144 أخرى صناعيةاعات قط

 25.785 25.017 24.510 8.360 6.950 7.020 17.425 18.067 17.490 المجموع

 

 

 
المتعلقة بضبط مبلغ القروض التكميلية قصد تغطية  و  1202فيفري    5المؤرخة في    1202لسنة    3المذكرة إلى البنوك عدد    1

 . 2021-2020النفقات المتعلقة بمداواة األعشاب الطفيلية والتسميد بعنوان موسم الزراعات الكبرى 
عدد    المذكرة  2 البنوك  الفالحين    ةوالمتعلق  2020  ديسمبر  3في    ةالمؤرخ   2020لسنة    39إلى  قروض  جدولة  بإعادة 

 .  2020-2019خالل الموسم الفالحي المتضررين من الجفاف 
زراعات  والمتعلق بمراجعة مقاييس وآجال قروض   2020  سبتمبر 18المؤرخ في    2020لسنة    18المنشور إلى البنوك عدد   3

 . الحبوب
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سنة   في  المسجل  االنخفاض  قدره  2019وبعد  هاما  نموا  األجل  وطويلة  متوسطة  القروض  قائم  سجل   ،

وقيمتها 20,3 االستثنائية  القروض  إلى  باألساس  االزدياد  هذا  ويعود  الفروع.  كافة  شمل  والذي   ⁒ 

 .  19 - مليون دينار والتي تم منحها في إطار اإلجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد  0,9

 الخدمات قطاع تمويل   4-2-2-2-3

عن   يزيد  بما  تستأثر  والتي  الخدمات  لقطاع  المسندة  التمويالت  الممنوحة  60,5عرفت  القروض  من   ٪

 .  2020٪ في سنة 9,7إلى   2019٪ في سنة 6,7من  ارتفعحيث أنه  ،لنسق ازديادها تسارعالالقتصاد، 

نقاط مائوية حيث    10متوسطة وطويلة األجل الذي سجل ارتفاعا بـ  قائم القروض  ب   التسارعوقد تعلق هذا  

شمل بالخصوص فروع الخدمات المالية والسياحة والتجارة. ويعود ازدياد قائم القروض متوسطة وطويلة  

في    مليون دينار والتي تم منحها  0,9ماليين دينار، جزئيا إلى القروض االستثنائية وقيمتها    3,2األجل بـ  

 .  19 -إطار اإلجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد 

بـ   انخفاضا  فقد عرف  األجل،  قصيرة  القروض  قائم  نمو  لنسق  بالنسبة  شمل    4,3أما  والذي  مائوية  نقاط 

 فروع النقل واالتصاالت والخدمات المالية والسياحة.  

 

 )بماليين الدنانير(                       نشاط حسب فروع ال   الخدماتتوزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  7-4جدول عدد 

 المسمى 
 قروض قصيرة األجل 

 قروض متوسطة  

 وطويلة األجل 
 المجموع 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

التجارة وتصليح السيارات  

 والمواد المنزلية
10.353 11.573 12.678 3.795 3.861 4.466 14.148 15.434 17.144 

العقارات واألكرية والخدمات  

 للمؤسسات 
2.227 2.366 2.420 4.796 5.080 5.005 7.023 7.446 7.425 

 4.599 4.457 4.548 2.654 2.416 2.577 1.945 2.041 1.971 النزل والمطاعم

 4.235 4.300 4.108 2.805 2.725 2.785 1.430 1.575 1.323 النقل واالتصاالت  

 4.034 3.881 3.976 2.959 2.595 2.711 1.075 1.286 1.265 األنشطة المالية  

 3.589 1.831 1.231 3.562 1.782 842 27 49 389 اإلدارة العمومية  

 1.393 1.280 1.182 1.188 1.083 1.021 205 197 161 الصحة والعمل االجتماعي

  الخدمات الجماعية واالجتماعية

 واألفراد 
494 507 465 617 692 728 1.111 1.199 1.193 

 375 271 243 325 229 202 50 42 41 التربية

 236 216 203 132 117 106 104 99 97   خدمات أخرى

 44.223 40.315 37.773 23.824 20.580 19.452 20.399 19.735 18.321 المجموع

 

 

 محل نزاع   وأغير المستخلصة    الديون 4-2-2-3

مليون دينار في سنة    9.851  من   ارتفع   قد قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع    أن على الرغم من  

نقاط مائوية والذي    4,4فإنه قد عرف تباطؤا لنسق تطوره بـ  ،  2020مليون دينار في سنة    10.485إلى    2019

إقراره  تم  التي  القروض  أقساط  لتأجيل  االستثنائية  اإلجراءات  عن  مترتبا  يكون  مختلف  قد  لفائدة    المتعاملين ا 
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. بيد أنه باعتبار تسارع القروض المهنية، لم يطرأ على نسبة المستحقات غير المستخلصة أو محل  ن االقتصادي 

 .  2019⁒ في سنة  14,4مقابل    2020⁒ في سنة  14,3نزاع سوى تغيرات طفيفة جدا حيث بلغت  

 

  محل نزاع وأغير المستخلصة   الديونتطور :  8-4رسم بياني عدد 

  
 
 

 

 

 (ما عدا إشارة مغايرة )بماليين الدنانير        النشاط  قطاعاتمحل نزاع حسب    وأغير المستخلصة   الديونتوزيع قائم :  8-4جدول عدد  

 المسمى 

2019 2020 

 من الحصة  

 المجموع 

 )بـ ٪( 

 متخلدات 

 ديون   و أ 

 محل نزاع 

 مجموع 

 القروض 

 الحصة 

 بـ ٪ 

 متخلدات 

 ديون   و أ 

 محل نزاع 

 مجموع 

 القروض 

 الحصة 

 بـ ٪ 
2019 2020 

 7,7 7,1 26,1 3.090 805 24,1 2.910 702 البحري   والصيد قطاع الفالحة  

 34,7 33,6 14,1 25.785 3.641 13,2 25.017 3.312 قطاع الصناعة  

 57,6 59,3 13,7 44.223 6.039 14,5 40.315 5.837 قطاع الخدمات 

 100,0 100,0 14,3 73.098 10.485 14,4 68.242 9.851 المجموع 
 

 

ويظهر توزيع قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع حسب قطاعات النشاط، انخفاضا طفيفا  

 .  2020⁒ في سنة 57,6إلى   2019⁒ في سنة 59,3الخدمات والتي تراجعت من قطاع المتعلقة ب  حصةلل

ن بقطاع الصناعة وقطاع الفالحة والصيد البحري، على التوالي،  ان المتعلقتا وفي المقابل، ارتفعت الحصت

 .  2020و 2019⁒ ما بين سنتي  7,7⁒ إلى 7,1⁒ ومن  34,7⁒ إلى 33,6من 

مليون دينار أو قرابة   6.442وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ  

 أو محل نزاع وهي موزعة كما يلي : ٪ من القائم الجملي للديون غير المستخلصة 61,4

 ٪.  19,4ن دينار أو وملي 2.038التجارة وإصالح السيارات والمواد المنزلية :  •

 ٪.  14,0مليون دينار أو  1.466النزل والمطاعم :  •

 ٪.  12,8مليون دينار أو  1.347العقارات واألكرية والخدمات للمؤسسات :   •
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 ⁒. 8,3 مليون دينار أو 866الصناعات الغذائية :  •

 ٪. 6,9مليون دينار أو  725: والغابات الفالحة والصيد البحري  •

 تمويل األفراد   4-2-3

مليون دينار    24.053مقابل   2020مليون دينار في سنة   25.452بلغ التداين الجملي لألفراد لدى القطاع البنكي  

  رع إلى التطور السريع، ا س . ويعود هذا الت 2019٪ في سنة  0,4٪ مقابل  5,8في العام السابق، أي بزيادة قدرها  

السواء،  حد   ا   على  االستهالك  الجارية  ل لقروض  والنفقات  المساكن  تهيئة  قروض  بالخصوص  شملت   تي 

 ولقروض السكن.  

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               التمويل  أغراضتوزيع قائم القروض المسندة لألفراد حسب :  9-4جدول عدد 

 2020 2019 2018 المسمــى

 ٪  التغيرات بـ 

2019 

2018 

2020 

2019 

 3,8 1,9 11.702 11.279 11.071  السكن قروض  

 7,6 -0,9 13.750 12.774 12.889 االستهالكقروض  

 7,6 -2,4 9.833 9.139 9.367 تهيئة المساكن     

 10,1 -6,4 1.512 1.373 1.467 نفقات جارية    

 12,8 9,9 1.277 1.132 1.030 مكشوفات   

 10,6 -1,0 344 311 314 سيارات    

 -4,3 15,2 784 819 711 قروض أخرى    

 5,8 0,4 25.452 24.053 23.960 المجموع

 
 

نزاع  و محل  أو  المستخلصة  غير  الديون  قائم  ازدياد  نسق  هذا    3,8بـ    ارتفاعاسجل  ويعود  مائوية.  نقاط 

 وقائم القروض محل نزاع.   نسق ازدياد كل من قائم المستحقات غير المستخلصةرتفاع إلى ا رعاسالت 

 

 التمويل أغراضغير المستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض لألفراد حسب   الديونتوزيع قائم :  10-4جدول عدد 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

 المسمى
ديسمبر 

2018 

ديسمبر 

2019 

ديسمبر 

2020 

 التغيرات 

9201 

2018 

2020 

2019 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪ 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪ 

 5,0 27,0 2,7 14,0 564 537 523 مستحقات محل نزاع 

 11,7 57,0 6,3 29,0 544 487 458 مجموع المتخلدات  

 7,7 22,0 2,9 8,0 306 284 276 متخلدات قروض السكن   -     

 17,2 35,0 11,5 21,0 238 203 182 متخلدات قروض االستهالك   -     

 22,3 29,0 18,2 20,0 159 130 110 منها : متخلدات قروض تهيئة المساكن 

 8,2 84,0 4,4 43,0 1.108 1.024 981 المجموع )المتخلدات + مستحقات محل نزاع( 

 

 



 الرابع  الباب

 2020 السنوي التقرير 126

 

 ( 19 –)كوفيد  دالمهنيين واألفرا  استثنائية لمساندة  : إجراءات 2-4عدد  مؤطر

 

عدد   المالية  والمؤسسات  البنوك  إلى  في    2020لسنة    6المنشور  بإجراءات    2020مارس    19المؤرخ  والمتعلق 

 استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين  

إلى موفى سبتمبر   2020)أصال وفائضا( التي يحل أجلها خالل الفترة الممتدة من غرة مارس    القروض  تأجيل أقساط  •

في موفى    1و  0  المصنفينجدول السداد تبعا لذلك. ويشمل هذا اإلجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء    لوتعدي   2020

 الذين يقدمون مطلبا في الغرض.   2019ديسمبر 

 يدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.  إمكانية منح تمويالت جد •

 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.   3و 2 المصنفينإمكانية سحب إجراءات التأجيل على الحرفاء   •

 تخفيف المعايير االحترازية قصد تيسير تطبيق هذه اإلجراءات وتعزيز قدرة القطاع البنكي على مساندة المؤسسات من    •

 خالل :  

اعدم   - أقدمية  احتساب  في  االعتبار  بعين  التأجيل  مدة  هيكلة لأخذ  إعادة  التأجيل  عمليات  اعتبار  وعدم  متخلدات 

 للقروض.  

  .اإليداعات \ صيغة احتساب ومتطلبات نسبة القروضعلى مستوى  أكثر مرونة   -

 بإجراءات استثائية لمساندة األفراد والمتعلق  2020مارس   25المؤرخ في  2020لسنة  7المنشور إلى البنوك عدد 

إلى موفى    2020ل أجلها خالل الفترة الممتدة من غرة مارس   وفائضا( التي يحالالقروض )أص  طتأجيل البنوك ألقسا   •

وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك. ويشمل هذا اإلجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء الذين يقل    2020سبتمبر  

 .  2019في موفى ديسمبر  1و 0دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والمصنفين 

ا  • دينار والمصنفين  إمكانية سحب إجراءات  ألف  الصافي عن  الشهري  يقل دخلهم  الذين  الحرفاء  في    3و  2لتأجيل على 

 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.    2019موفى ديسمبر 

 والمتعلق بإجراءات استثنائية لفائدة األفراد   2020المؤرخ في غرة أفريل  2020لسنة  8المنشور إلى البنوك عدد 

البنوك ألقساط القروض )أص  • الفترة الممتدة من غرة أفريل  التأجيل  التي يحل أجلها خالل  إلى موفى    2020 وفائضا( 

وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك. ويشمل هذا اإلجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء الذين يفوق    2020جوان  

والمصنفين   دينار  ألف  الصافي  الشهري  ديسمبر    1و  0دخلهم  موفى  في 2019في  يرغبون  ال  الذين  الحرفاء  وعلى   .

 القيام بمطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.   ،االستفادة من إجراء التأجيل

في موفى    3و  2إمكانية سحب إجراءات التأجيل على الحرفاء الذي يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والمصنفين    •

 ية الحريف.  عضالة بحالة حسب تقييم ووذلك ح 2019ديسمبر 

 

 

 ( يتبع)
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 تابع مؤطر : 

 

عدد   البنوك  إلى  في    2020لسنة    12المنشور  لمساندة    2020  يما  28المؤرخ  استثنائية  بإجراءات  والمتعلق 

 المؤسسات والمهنيين  

منح تمويالت استثنائية لفائدة المؤسسات والمهنيين، تسدد على مدة أقصاها   2020يمكن للبنوك إلى غاية موفى ديسمبر    •

 سبع سنوات منها سنتا إمهال وتخصص لتمويل حاجيات دورة االستغالل.  

إضفاء تيسير في مجال السياسة النقدية يتمثل في توسيع أصناف المقابالت لعمليات إعادة التمويل بعنوان هذه القروض    •

   . 3و 2و 1االستثنائية وذلك بالنسبة للحرفاء المصنفين 

ي  والمتعلق بضبط شروط االنتفاع والتصرف ف  2020جوان    18المؤرخ في    2020لسنة    14المنشور إلى البنوك عدد  

بقيمة   االعتماد  لفائدة    300خط  البنوك  قبل  المسندة من  الجدولة  إعادة  تمويل قروض  المخصص إلعادة  دينار  مليون 

 " 19 –ة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد  ر المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضر

مليون دينار المخصص إلعادة تمويل قروض    300ضبط الجوانب العملية المتعلقة بخط االعتماد إلعادة التمويل بقيمة    •

انتشار  تداعيات  من  نشاطها  تضرر  التي  والمتوسطة  الصغرة  المؤسسات  لفائدة  البنوك  قبل  من  المسندة  الجدولة  إعادة 

 .  وذلك بهدف مساندة هذه المؤسسات لتأمين استمرارية نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل 19 -جائحة كوفيد 

البنوك إلى  في    2020لسنة    17عدد    المنشور  صرف    2020جويلية    28المؤرخ  وإجراءات  طرق  بضبط  والمتعلق 

بتن تكفل الدولة  بامتياز  باالنتفاع  المتعلقة  نقطتين على قروض التصرف واالستغالل  فالمبالغ  الفائدة في حدود  يل نسبة 

ناعات التقليدية بما في ذلك شركات  الجديدة الممنوحة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والص 

 التصرف السياحي 

ضبط الجوانب العملية المتصلة بصرف المبالغ المتعلقة باالنتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين   •

النا والمهنيين  المؤسسات  لفائدة  الممنوحة  الجديدة  واالستغالل  التصرف  قروض  السشعلى  قطاعي  في  ياحة  طين 

 اعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.  ن والص

البنوك إلى  المالية  المنشور  في    2020لسنة    21عدد    والمؤسسات  في  والمتعلق    2020  ديسمبر   30المؤرخ  بالتمديد 

 اإلجراءات االستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين  

لسنة    6من منشور البنك المركزي التونسي عدد    21بالفقرة األولى من الفصل    عليها  التمديد في فترة التأجيل المنصوص  •

 . للمؤسسات والمهنيينالقروض الممنوحة  طوذلك بالنسبة ألقسا  2021، إلى موفى سبتمبر 2020

بالفصل  • عليه  المنصوص  االستثائية  التمويالت  إلسناد  األقصى  األجل  في  المركزي  األول  التمديد  البنك  منشور   من 

 .  2021، إلى موفى ديسمبر 2020لسنة  12التونسي عدد 

ديسمبر    • موفى  غاية  إلى  استثنائية  تمويالت  التونسي   2021منح  بالبالد  المنتصبة  المقيمة  غير  المؤسسات  وفقا    ةلفائدة 

المؤرخ   1999لسنة  9المشار إليه أعاله، مع مراعاة الشروط الواردة بالمنشور عدد  2012لسنة  12ألحكام المنشور عدد 

لفائدة    1999ماي    24في   بالدينار  األجل  قصيرة  قروضا  مقبول  وسيط  صفة  لها  التي  المقيمة  البنوك  بمنح  والمتعلق 

  المؤسسات غير المقيمية المنتصبة بالبالد التونسية.

 





 

 

 

 

 

 

 

 

II- مهام البنك 
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 السياسة النقدية:   األول الباب 

 

       السياسة النقدية   .-11

أمام خطورة وضعية االقتصاد العالمي الناجمة عن األزمة الصحية، سارعت العديد من البلدان إلى وضع  

الجائحة   تأثيرات  تجاوز  بهدف  للغاية  توسعية  ميزانية  وسياسات  نقدية  ديناميكية  سياسات  في  واالستمرار 

خالل من  التوجه  هذا  تيسر  وقد  البلدان    تضخمنسب    تحقيق  النمو.  بعض  في  سالبة  وحتى  جدا  منخفضة 

 المتقدمة التي تمكنت من الحفاظ على قدر كاف من هامش التحرك على مستوى الميزانية.

يير للحدّ من تأثيرها سواء على قصد مرافقة إجراءات إحتواء الجائحة، تم تفعيل جملة من التدا ووفي تونس  

 العائالت المعوزة أو على النسيج اإلنتاجي.  

ثرت األزمة الصحية غير المسبوقة بالتزامن مع إرث ثقيل من الصعوبات الهيكلية وعدم االستقرار  أ   قدو

وعلى   االقتصادي  النمو  على  بشدة  المالئم،  غير  العالمي  والمحيط  المستمر  والسياسي  عجز  االجتماعي 

أي   تاريخية،  قياسية  مستويات  بلغا  الذين  على  10,4و  1⁒ 8,8-الميزانية  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   ⁒

جهة من  الطلب  صدمة  فإن  المقابل،  وفي  والمنتوجات    ،التوالي.  األولية  للمواد  الدولية  األسعار  وهبوط 

لى المدفوعات الخارجية  األساسية من جهة أخرى، قد ساهما بشكل ملحوظ في تقليص الضغوط المسلطة ع

 على الرغم من االنخفاض الحاد لصادرات السلع وانهيار المقابيض السياحية.  

الذي بدأ في    التنازلي للتضخم  مسار البتواصل    2020وعلى صعيد األسعار عند االستهالك، اتسمت سنة  

ستوى يتم تحقيقه  ، أي أدنى م2020⁒ في موفى سنة  4,9. وبالفعل، بلغت نسبة التضخم  2019مستهل سنة  

أخرى2017منذ شهر جوان   أمور  من ضمن  التطور،  هذا  تدعم  وقد  على    ،.  المسلطة  الضغوط  بتخفيف 

 العمالت األجنبية.  االحتياطيات بالعملة األجنبية وبالسير الجيد لسعر صرف الدينار مقابل أهمّ 

المساه قصد  للغاية  فاعل  بدور  النقدية  السياسة  اضطلعت  السياق،  هذا  األزمة  وفي  تأثير  من  الحد  في  مة 

يعتبر   الذي  التضخمية  الضغوط  تخفيف  بفضل  الوطني  االقتصاد  على  التي    ة دور  نتاج الصحية  التشديد 

. وقد تلتها مرحلة من التيسير أملتها الحاجة إلى التصدي للصدمة الناجمة 2019-2017اتسمت بها الفترة  

 وذلك بفضل اآلفاق التنازلية للتضخم.  عن الجائحة 

نقطة    100خالل شهر مارس )  ، أيوبالفعل، قام البنك المركزي بالتخفيض في نسبته الرئيسية في مناسبتين

⁒. وقد  6,25⁒ إلى  7,75ا من  هنقطة أساسية(، على التوالي، للرجوع ب  50)  2020أساسية( وشهر سبتمبر  

الحتي االستجابة  إلى  الرامية  التدايير  من  بجملة  الحاسم  اإلجراء  هذا  من  اقترن  واالقتصاد  البنوك  اجات 
 

 بأسعار العام السابق.  1
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بأخرى   التدابير  تدعيم هذه  الجائحة. وتم  انتهاء  بمجرد  اقتصادية  الطريق النتعاشة  تمهيد  من أجل  السيولة 

وخاصة من خالل تيسير شروط القرض وتخفيف األعباء المالية    المالي  تهدف إلى الحفاظ على االستقرار

 للشركات واألفراد.  

لسنة   من  2021وبالنسبة  بقائه  ،  مع  القطاعات  بعض  في  تدريجيا  االقتصادي  النشاط  استئناف  المنتظر 

محفوفا بمخاطر تنازلية مرتبطة باستمرار األزمة السياسية واالجتماعية والتي يضاف لها تواصل األزمة 

الموج جراء  بالخصوص  وذلك  مستوى   ةالصحية  على  الحاصل  الكبير  والتأخير  ضراوة  األكثر  الثالثة 

 قيح.  حمالت التل 

يتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خالل سنة   ⁒ مقابل  5,3ليبلغ في المعدل حوالي    2021ومن جانبه، 

األسعار  5,6 مستوى  )على  الهامة  التنازلية  القاعدية  بالتأثيرات  التطور  هذا  وسيتسم  السابق.  العام  في   ⁒

ي عوامل من شأنها التخفيف  المؤطرة( واالرتفاع السابق لسعر صرف الدينار وضعف الطلب الجملي وه

 من حدة الضغوط الناجمة عن االرتفاع المتوقع لألسعار الدولية للمنتوجات األساسية والمواد األولية. 

بغموض شديد،   المتسم  الخصوصي  السياق  هذا  انقالب  سوفي ضوء  أي  بشأن  يقظة  النقدية  السياسة  تظل 

 محتمل في دورة التضخم.  

 السيولة إدارة 1-1-1

،  2021وحتى في بداية سنة    2020تأثرت السيولة المصرفية بشدة من تداعيات األزمة الصحية طوال سنة  

انخفاض سجلت  السيولة  احيث  من  البنوك  لحاجيات  سنة  30بحوالي    1ملحوظا  في  من   2020⁒  لتتراجع 

سنة    14.632 في  دينار  سنة    10.171إلى    2019مليون  في  دينار  أي  2020مليون  ق،  دره  بانخفاض 

 .  (1-1البياني عدد  م)راجع الرسمليون دينار  4.461

  

 
 معدل حاجيات البنوك من السيولة = تأثيرات العوامل الذاتية + االحتياطي اإلجباري المطلوب.   1



 السياسة النقدية 

 2020 السنوي التقرير 133

 

 

 بماليين الدنانير(معدالت يومية )حاجيات البنوك من السيولة تطّور :  1-1رسم بياني عدد 

 
 

 

اإلشارة   رئيس وتجدر  عاملين  أن  التطوريإلى  هذا  في  ساهما  قد  العام  .ين  ال  لويرتبط  بالرجوع  ام  هاألول 

سنة   كامل  النقدية  ل  2020خالل  التداولو ألوراق  في  يقدر    المسكوكات  بمبلغ  وذلك  البنوك  خزائن   إلى 

مليون دينار وهو ما أدى إلى تحسن مستوى سيولة البنوك بنفس المقدار. ويعزى ارتفاع األوراق    1.895بـ  

ساس إلى عمليات السحب نقدا  باأل  2020  مليون دينار في سنة  2.241النقدية والمسكوكات في التداول بـ  

قبل  من  الصافية  البيع  عمليات  تكثيف  إلى  فيعود  الثاني،  العامل  أما  للبريد.  الوطني  الديوان  شبابيك  من 

تحويل إلى الدينار  ال لعمالت األجنبية، في شكل معامالت صرف مع البنك المركزي واالبنوك لفوائضها من  

من   جزئيا  تجميعها  تم  أجنبية  نقدية  بحوالي  ألوراق  البنوك  سيولة  حسن  مما  الصرف،  مكاتب   قبل 

دينار. وي  2.353 الذي    رجعمليون  الجاري  العجز  إلى تقلص  بالعملة األجنبية أساسا  البنوك  تحسن سيولة 

، تبعا بالخصوص  2020مليون دينار في سنة    7.116إلى    2019مليون دينار في سنة    9.606  تراجع من 

بـ   الملحوظ  الطاقة  مليو  3.556لالنخفاض  ميزان  مستوى عجز  على  المسجل  دينار  بفعل  ون  تيسر  الذي 

للنفط  طالهبو العالمية  لألسعار  المس 1الحاد  غير  بالتدهور  بشدة  األخيرة  هذه  تأثرت  وقد  للنشاط  ب.  وق 

 االقتصادي العالمي.  

يتعلق   للخزينة وفيما  الجاري  الحساب  تقييديابحاصل  تأثيره  كان  فقد  سنة    ،  في  المصرفية  السيولة  على 

. وبالفعل، أدى عدم إنجاز برنامج تعبئة موارد خارجية إلى تسليط ضغوط كبيرة على سيولة الدولة،  2020

وهو ما جعل الخزينة تكثف من لجوئها للتداين الداخلي لسد فجوة التمويل وتغطية النفقات اإلضافية الناجمة  

 
:  ، بحساب المعدالت السنوية )المصدر 2020دوالر في سنة    42إلى    2019دوالر في سنة   64تراجع سعر برميل برنت من    1
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لإلصدارات الرقاعية في السوق المحلية عن أثر تقييدي على السيولة  سفر اللجوء  أعن األزمة الصحية. وقد  

 .   (2-1)راجع الرسم البياني عدد مليون دينار  3.473المصرفية قدره  

 

 )بماليين الدنانير(   تطور قائم إصدارات الخزينة:  2-1رسم بياني عدد 

 
 

 

خالل سنة   تطور حاجيات البنوك من السيولةن التحليل خالل السنة من تحديد ثالث مراحل حاسمة في  مكّ وي

 (.  3-1)راجع الرسم البياني عدد  2020

 

 )بماليين الدنانير( التطور اليومي لحاجيات البنوك من السيولة :  3-1رسم بياني عدد 
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حاجيات البنوك    انخفضت ،  األولى من السنةشهر  أ  الثالثة   على مدى  فخالل المرحلة األولى التي امتدت   •

مليون    10.122إلى    2019مليون دينار في شهر ديسمبر    11.847بنسق شهري شبه مستقر لتتراجع من  

مليون دينار. ويعود هذا التطور إلى عمليات البيع    1.725، أي بانخفاض قدره  2020دينار في شهر مارس  

ا خفف بالتالي من حاجياتها من السيولة.  المكثفة من قبل البنوك للعمالت األجنبية إلى البنك المركزي وهو م

العمليات   لهذه  الصافي  الحجم  بلغ  منها   1.321وبالفعل،  السنة،  من  األول  الربع  خالل  دينار   مليون 

)راجع الرسم البياني عدد  ، أي أعلى مستوى شهري لكامل السنة  2020  مليون دينار في شهر جانفي  649

في    .(1-4 الفائض  أن  إلى  اإلشارة  عجز  وتجدر  تقلص  إلى  جزئيا  يعود  األجنبية  بالعملة  البنوك  سيولة 

 الميزان التجاري خالل الفترة المذكورة.  

تم تسجيل استقرار نسبي لحاجيات    ، 2020أوت  و   أفريلممتدة ما بين شهري  ثانية الال   مرحلةالوخالل    •

شبه   التأثير  يعكس  ما  وهو  ماي  شهر  من  بداية  السيولة  من  السيولة البنوك  على  الذاتية  للعوامل  المحايد 

   المصرفية خالل هذه المرحلة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االستقرار يخفي تطورات متباينة من شهر آلخر.

بـ   السيولة خالل شهر أفريل  البنوك من  مليون دينار لتبلغ في    637وعلى هذا األساس، ارتفعت حاجيات 

نتيجة    10.759المعدل   دينار  إثر  لعاممليون  على  نقدا  األموال  بتفضيل  األول  العامل  ويرتبط  اثنين.  ين 

الحجر الصحي الشامل الذي أعلنته الحكومة بداية من منتصف شهر مارس والذي تسبب في عمليات سحب  

رقاع خزينة قصيرة   في شكل  الخزينة  مناقصات  في  البنوك  باكتتابات  فيتعلق  الثاني،  العامل  أما  ضخمة. 

قد بمبلغ  تساوي    773ره  األجل  بقيمة صافية  للتنظير  قابلة  خزينة  ورقاع  دينار  دينار    355مليون  مليون 

 .  2020 وذلك على التوالي في موفى شهر مارس ومنتصف شهر أفريل

مليون دينار من جهة إلى رجوع    700وفي المقابل، يعود هبوط حاجيات البنوك خالل شهر ماي بأكثر من  

األوراق النقدية والمسكوكات في التداول إلى حسابات البنوك، السيما بعد اإلجراءات الجديدة لرفع الحجر  

إلى البيع الصافي للعمالت األجنبية من قبل البنوك   المركزي بقرابة  الصحي ومن جهة أخرى،  البنك  إلى 

 مليون دينار.  242

فقد انخفضت خاللها حاجيات البنوك    أما المرحلة الثالثة التي غطت األربعة أشهر األخيرة من السنة،  •

مليون دينار في شهر نوفمبر وذلك    9.355إلى    2020مليون دينار في شهر أوت    10.168لتتراجع من  

قدره   مبلغ  رجوع  ال  مليون  1.563نتيجة  األوراق  من  الجهاز  ن دينار  إلى  التداول  في  والمسكوكات  قدية 

الصي الموسم  بعد  البنوك  ف المصرفي  حاجيات  معدل  ارتفع  ديسمبر،  شهر  خالل  أنه  بيد  مباشرة.   ي 

ليبلغ    474بـ   السابق  الشهر  مع  بالمقارنة  دينار  في   9.829مليون  البنوك  اكتتابات  إثر  دينار،  مليون 

بمب الخزينة  قدره  إصدارات  و   1.853لغ  دينار  لعمالت  تبعمليون  البنوك  شراء  لعمليات  التقييدي  للتأثير  ا 

 مليون دينار.  274أجنبية من البنك المركزي مقابل مبالغ بالدينار والتي بلغ حجمها الصافي 
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من طرف    صافي عمليات بيع العملة األجنبية:  4-1رسم بياني عدد  

 (الدنانير)بماليين  البنوك إلى البنك المركزي 

عدد بياني  النقدية  تأثير  ال:    5-1  رسم  األوراق  تحويل  المرتقب 

 (الدنانير)بماليين على السيولة المصرفية  األجنبية إلى الدينار

  
 

البنك المركزي بالتخفيض    م السيولة، قا   من  مع االنخفاض المسجل على مستوى حاجيات البنوكوبالتوازي  

تدخالته سنة    1في  خالل  النقدية  السوق  المعدل    2020في  في  مقابل    9.906لتبلغ  دينار   ماليين 

. وتكونت هذه التدخالت أساسا من  (6-1)راجع الرسم البياني عدد    2019مليون دينار في سنة    11.999

قدره   حجم  معدل  مع  المجموع  نصف  من  بأكثر  استأثرت  التي  التمويل  إلعادة  الرئيسية   العمليات 

بـ    5.148 بانخفاض  أي  دينار،  بالمقارنة مع سنة    1.852مليون  دينار  وكذلك من عمليات    2019مليون 

تناهز   بحصة  البات  )32الشراء  دينار  3.130⁒  ا  مليون  بـ  لمعدلفي  بارتفاع  أي  دينار   1.220(،  مليون 

 بالمقارنة مع مستواها في العام السابق.  

أشهر، فقد    6أما بالنسبة لعمليات مقايضة الصرف ألغراض السياسة النقدية وعمليات إعادة التمويل بأجل  

لتبلغ في    2019مليون دينار على التوالي بالمقارنة مع سنة    564مليون دينار و  1.066سجلت انخفاضا بـ  

 مليون دينار.  1.267مليون دينار و 192المعدل 

 

 

 

 

 
تدخالت البنك المركزي = عمليات السياسة النقدية المنجزة بمبادرة من البنك المركزي والمتمثلة حاليا في العمليات الرئيسية   1

وعم التمويل  إعادة  إلعادة  )الليات  األجل  طويلة  وتمويل  واحد  مقايضة   6وأشهر    3شهر  وعمليات  الباتة  والعمليات  أشهر( 

 وعمليات التعديل الدقيق.   الصرف ألغراض السياسة النقدية
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التطورات السنوية لتدخالت البنك المركزي  :  6-1رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين في السوق النقدية 

عدد بياني  وعجز :    7-1  رسم  النقدية في  السيولة    فائض    السوق 

 (الدنانير)بماليين 

  
 

كوفيد   أزمة  تداعيات  من  الحد  وبهدف  آخر  جانب  مخاطر   19  -وفي  أمام  السيما  البنكي،  القطاع  على 

إلعادة   ةاستثنائي  عمليةعن الدفع لبعض المؤسسات التي تمر بصعوبات، قام البنك المركزي بإرساء التخلف 

  اتوقد مكنت هذه العملي  التمويل بأجل شهر واحد وبتوسيع نطاق األصول المقبولة بعنوان إعادة التمويل.

ديسمبر   شهر  غاية  إلى  ماي  شهر  من  قدره    2020بداية  بمعدل  السيولة  من  إضافي  حجم  ضخ   من 

 مليون دينار.  224

النقدية السوق  السيولة في  العجز من  إلى أن  اإلشارة  انخفاضا ملحوظا في سنة    1وتجدر    2020قد عرف 

وهو ما أفضى إلى معدل لجوء أقل أهمية   2019ار في سنة مليون دين 2.633مليون دينار مقابل   265ليبلغ 

الهامشي القرض  لتسهيالت  بـ    بكثير  انخفضت  مع  2.226التي  بالمقارنة  دينار  لتبلغ    العام   مليون  السابق 

مليون دينار    164ليبلغ    2020مليون دينار. وفي المقابل، ارتفع معدل حجم تسهيالت اإليداع في سنة    464

 ينار فقط في العام السابق.  مليون د 26مقابل 

 

 

  

 
 حاجيات البنوك من السيولة.  –تدخالت البنك المركزي  =  الفائض أو العجز من السيولة بالسوق النقدية 1
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 )معدالت البيانات بماليين الدنانير(                    نقدية  لتطور أهم مؤشرات السوق ا:  1-1جدول عدد 
 2021 –  1ث 2020 2019 

 4.118 5.148 7.000 ة إلعادة التمويليعمليات رئيس

 3.169 3.130 1.910 عمليات باتة

 91 192 1.258 ألغراض السياسة النقدية  مقايضة الصرفعمليات 

 744 163 - (واحد  شهر ) عمليات إعادة تمويل على مدى أطول 

 - 1.267 1.831 أشهر(   6عمليات إعادة تمويل على مدى أطول ) 

 89 6 - عمليات ضخ السيولة  

 8.211 9.906 11.999 البنك المركزي  تدخل

 8.243 9.972 14.458 للسيولة  العوامل الذاتية

 227 199 174 المطلوب  االحتياطي اإلجباري

 8.470 10.171 14.632 حاجيات البنوك 

 259- 265- 2.633- في السوق النقدية  ( -) والحاجيات )+( الفوائض

 290 164 26 ساعة  24لمدة   تسهيل اإليداع

 605 464 2.690 ساعة 24الهامشي لمدة  تسهيل القرض

 56 35 31 ات ياالحتياطالفوائض من  
 

 

 سياسة المقابالت   1-1-2

 ، كما يلي : 2وغير المعيارية 1تطورت المقابالت المؤهلة إلعادة التمويل المعيارية

ر الممتدة من شهوخالل الفترة    (8-1)راجع الرسم البياني عدد  فيما يتعلق بالمقابالت المعيارية    -

من   المقبولة، اقتصر المنحى التصاعدي على المحفظة الجملية  2021وإلى غاية شهر مارس    2020جانفي  

من   قبول⁒ خالل كامل الفترة. وفي المقابل، انخفض الحجم الجملي الم14,7رقاع الخزينة والتي ازدادت بـ  

التي نجم    19  -⁒ خالل الفترة قيد الدرس وذلك باألساس جراء األزمة الصحية لكوفيد  6,6ديون البنوك بـ  

ماي   شهري  بين  الممتدة  الفترة  به  اتسمت  الذي  القروض  إسناد  نشاط  مستوى  على  حاد  تباطؤ   عنها 

 .  2020وسبتمبر  

المع  - غير  المقابالت  عدد  ارية  يوبخصوص  البياني  الرسم  بسرع(9-1)راجع  ازدادت  فقد  ة ، 

وهو ما يدل على الجهود المبذولة من قبل البنوك لدعم    2021أفريل    7و  2020ماي    6متضاعفة ما بين  

 الشركات في مواجهة تأثيرات األزمة.

 

  

 
الفصل    1 عدد    15بموجب  البنوك  إلى  المنشور  في    2017لسنة    2من  السياسة    2017مارس    10المؤرخ  بتنفيذ  والمتعلق 

عمومي  للتداول،  قابلة  بسندات  المجسدة  الضمانات  التمويل،  إعادة  لعمليات  كمقابالت  المركزي  البنك  يقبل  وخاصة  النقدية،  ة 

 وديون بنكية سليمة. 
يتعلق األمر بالمقابالت المؤهلة لعملية إعادة التمويل على مدى أطول بأجل شهر واحد، تطبيقا ألحكام الفصل الجديد "أصول    2

 المذكور أعاله.  2017لسنة   2بالمنشور عدد  2020أفريل  17مقبولة في حالة الظروف االستثنائية" المدرج بتاريخ 
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ھیكلة الضمانات المقبولة بعنوان عملیات  :   8-1رسم بیاني عدد 
  التمویل (بیانات حسب المعدل الشھري  م د) إعادة 

وحجم    المعیاریةتطور حجم الضمانات غیر  :    9-1  رسم بیاني عدد
كوفید (بیانات    - إعادة التمویل الممنوح على مدى أطول لمدة شھر  

  م د)

  

  

استمراریة    وفي تاریخ  إطار  من  وبدایة  قاعدة  2020  أفریل  15اإلجراءات  بتعدیل  المركزي  البنك  قام   ،

⁒ لكل فئة، مقابل حصص 50بنكیة بواقع    مستحقاتتوزیع مقابالت إعادة التمویل في شكل رقاع خزینة و

⁒ على التوالي. ویتعلق األمر بإجراء شامل قصد منح البنوك قدر أكبر من المرونة  60⁒ و40أولیة قدرھا  

  في مجال إعادة التمویل. 

  السوق فیما بین البنوك   نشاط 1-1-3

العملیات ، أي  1بتصاعد ملحوظ نسبیا لقائم المعامالت في قسمي السوق فیما بین البنوك  2020اتسمت سنة  

وقیاسا بسنة   واتفاقیات إعادة الشراء. وبالفعل  البنوك  2019البیضاء  بین  قائم العملیات فیما  ، ارتفع معدل 

إلى    953من   دینار  ومن    1.404ملیون  البیضاء  للعملیات  دینار  إلى    637مالیین  دینار    ملیون 

یمثل    1.340 ما  وھو  الشراء  إعادة  اتفاقیات  شكل  في  لتلك  دینار  قدرھا  ملیون  و 47زیادة   ⁒110 ⁒   

  على التوالي. 

یتعلق   البیضاءوفیما  على  بالعملیات  المسلطة  الضغوط  بتخفیف  أساسا  المذكورة  الزیادة  تدعمت  فقد   ،

حصة المعامالت ألجل مقابل تقلص طفیف للعملیات تحت   خالل ارتفاع  السیولة بالدینار والذي تجسم من 

سن ⁒ من  63. وعلى ھذا األساس، مثل قائم العملیات ألجل  2019ة  الطلب بنقطتین مائویتین بالمقارنة مع 

 
والمتعلق بالسوق    2018نوفمبر    28المؤرخ في    2018لسنة    12بنوك عدد  لمنشور البنك المركزي التونسي إلى ا بمقتضى    1

 السیولة بین البنوك في شكل عملیات بیضاء أو اتفاقیات إعادة الشراء.   ت فإنھ یتم إنجاز مبادال ،فیما بین البنوك بالدینار 
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مقابل    العملياتمجموع   البنوك  بين  ما  السوق  في  المنجزة  سنة  61البيضاء  قبل   البياني    الرسم  )راجع⁒ 

 .  (10-1 عدد

 

 )بماليين الدنانير(   فيما بين البنوك  البيضاء عملياتالقائم  معدل تطور:  10-1رسم بياني عدد 

 

 

 

 

بديناميكية تنازلية لحاجيات البنوك من السيولة وهو ما أدى    2020مت السوق فيما بين البنوك خالل سنة  س كما ات 

مقابل    2020ديسمبر    31بتاريخ    دينار   مليارات   9,7إلى تراجع ملحوظ للحجم الجملي إلعادة التمويل الذي بلغ  

قدره   سنة    11,5حجم  موفى  في  دينار  السيولة  2019مليار  على  المسلطة  للضغوط  التخفيف  هذا  وتواصل   .

بشكل ملحوظ للحجم الجملي إلعادة    تنازلي ، مما أدى إلى منحى  2021المصرفية خالل الربع األول من سنة  

مليارات دينار    7,6، مع حدّ أدنى قدره  2021نهاية شهر مارس   مليارات دينار في  8,5التمويل الذي تراجع إلى  

 . 2017، أي أدنى مستوى له منذ شهر مارس  2021فيفري    24تم تسجيله بتاريخ  

⁒ في  13,9ومن حيث النسبة، بلغ قائم العمليات البيضاء فيما بين البنوك قياسا بالحجم الجملي إلعادة التمويل  

تدل على    المذكورة   م السابق. وعلى الرغم من هذه الزيادة الملحوظة، فإن النسبة ⁒ فقط في العا 6,8المعدل مقابل 

الديناميكية الضعيفة للنشاط في السوق ما بين البنوك وتسلط الضوء على التبعية الشديدة للبنوك تجاه موارد البنك  

 . (11-1لبياني عدد ا )راجع الرسم المركزي  

⁒ في المعدل، حيث  16,7لتبلغ    2021وواصلت هذه النسبة مسارها التصاعدي خال الربع األول من سنة   

 تدعمت بالخصوص بمعدل حجم تداول أكثر أهمية في السوق ما بين البنوك المتعلقة بالعمليات البيضاء.  
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  الحجم الجملي إلعادة التمويلبالمقارنة مع  فيما بين البنوك البيضاء معدل قائم العملياتمؤشر تطور :  11-1رسم بياني عدد 

 

 
 

 

بآجال  المعامالت  عليه  فتهيمن  اآلجال،  حسب  البنوك  بين  فيما  البيضاء  العمليات  قائم  بهيكل  يتعلق  وفيما 

⁒ من مجموع المعامالت فيما بين  79,4قصيرة وباألساس تلك ليوم واحد وألسبوع واحد والتي تمثل حوالي 

فيف الضغوط المسلطة على  . بيد أنه باعتبار تخ 2019⁒ في سنة  72,8مقابل    2020البنوك في موفى سنة  

  2020أشهر خالل سنة    6السيولة المصرفية، تم تسجيل ازدياد للنشاط بالنسبة للمعامالت لشهر واحد ولـ  

تفوق   بآجال  البنوك  بين  فيما  للمعامالت  غياب  شبه  مقابل  السابقة  السنوات  مع  )راجع شهر  أ  6بالمقارنة 

 .  (12-1الرسم البياني عدد 

 

 فيما بين البنوك حسب اآلجال )أرقام موفى الفترة(  البيضاء العملياتقائم  ةهيكل:  12-1رسم بياني عدد 
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أعلى مستوى له منذ    2020، فقد بلغ قائمها في سنة  للعمليات في شكل اتفاقيات إعادة الشراء أما بالنسبة  

أي   التونسية،  السوق  في  العمليات  من  النوع  هذا  وفي    1.340إدراج  دينار.  تغير  مليون  نفسه،  الوقت 

التركيز حسب اآلجال بشكل ملحوظ بالمقارنة مع العام السابق. وعلى هذا األساس، مثلت حصة العمليات  

بآجال طويلة تتجاوز   الجملي للمعامالت المضمونة في سنة  69يوما    90المنجزة  القائم    2020⁒ فقط من 

العمليات2019⁒ في سنة  97,5مقابل   انخفاض حصة  تفسير  ويمكن  الرؤية    .  بعدم وضوح  بآجال طويلة 

ي  الذين  السوق  هذه  في  للمتدخلين  الشكوك  نبالنسبة  تزايد  إلى  بالنظر خاصة  تقصير وضعياتهم  إلى  زعون 

 المرتبطة بتداعيات األزمة الصحية. 

سنة   واصل  فقد  المعامالت،  حجم  ليبلغ    2020وبخصوص  مقابل    6.036ارتفاعه  دينار   مليون 

بالمقارنة مع العام السابق. ويعود تنامي هذه    ⁒265، أي بزيادة قدرها  2019سنة  مليون دينار في    1.651

عدد   المرسوم  تأثير  إلى  بالخصوص  في    2020لسنة    30العمليات  قام    2020جوان    10المؤرخ  والذي 

منتج وكل  ألجل  اإليداعات  على  المطبق  المورد  من  الخصم  في  نسبة    مالي  بالترفيع  تفوق  والتي  مماثل 

من    تأجيرها مائوية،  نقطة  ناقص  النقدية  السوق  في  الفائدة  نسبة  إلى  20معدل  إلى 35⁒  أدى  ما  وهو   ،⁒

فت المتعاملين في  اتي ال يشملها هذا اإلجراء الضريبي. كما يفسر تهالاالنتقال نحو عمليات إعادة الشراء  

إلى ضمانات مما يضفي األداة من خالل التحوط الذي توفره بما أن هذه العمليات تستند  السوق على هذه  

 عليها أمنا إضافيا في ظل سياق الشكوك.  

وفي جانب آخر، تمت مالحظة تخفيف الضغوط المسلطة على السيولة بالدينار على مستوى نسب السوق  

النقدية. وبالفعل، تطور كل من معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ونسبة الفائدة المرجحة للعملية الرئيسية  

ا الرئيسية  إلعادة  الفائدة  نسبة  من  جدا  قريب  مستوى  في  عدد  لتمويل  البياني  الرسم   .   (13-1)راجع 
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 في السوق )بـ ٪( تطور نسب الفائدة  :  13-1رسم بياني عدد 

 

 

تراجع   األساس،  هذا  ول  الوسطية  نسبةال  بين  الهامشمعدل  وعلى  النقدية  الفائدة  لسوق  من ا نسبة  لرئيسية 

 وسطية نسبة الال  بينالهامش   رتفعاو ، 2020شهر ديسمبر ٪ في 0,13-إلى  2019شهر ديسمبر  ٪ في 0,06

و ل المرجحة   التمويل  إلعادة  الرئيسية  الرئيسية  لعملية  الفائدة  إلى  0ن  منسبة  وأخرى ٪  ٪0,03  سنة    . بين 

على   المسلطة  الضغوط  تخفيف  إلى  بالخصوص  الهامش  لمعدل  أعاله  المذكور  االنخفاض   ويعود 

 .  (14-1رسم البياني عدد ال)راجع  السيولة بالدينار

 

 نسب الفائدة )بـ ٪( هوامش:  14-1رسم بياني عدد 
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 نشاط سوق سندات الدين القابلة للتداول   1-1-4

،  مليون دينار لكل اآلجال مجتمعة 5.090مستوى  2020بلغ قائم سندات الدين القابلة للتداول في موفى سنة 

قدره   مبلغ  بين  يتوزع  و  4.014حيث  إيداع  دينار في شكل شهادات  دينار في شكل   1.076مليون  مليون 

مليون   4.017مليون دينار منها    5.120)  2019م المسجل في نهاية سنة  أوراق خزينة، أي تقريبا نفس القائ

 ماليين دينار في شكل أوراق خزينة(.   1.103دينار في شكل شهادات إيداع و

الدين القابلة للتداول تخضع حاليا إلصالحات بهدف تحسين الشفافية   وتجدر اإلشارة إلى أن سوق سندات 

. وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في هذا اإلصالح في إعادة صياغة نجاعتها  منفي هذه السوق والترفيع  

القابلة للتداول. وقد تجسدت المرحلة األولى من هذه    الدين  اإلطار التنظيمي الحالي الذي تخضع له سندات 

  2020لسنة    20شور إلى البنوك عدد  ن للم  2021جانفي    4الخطوات من خالل الدخول حيز التنفيذ بتاريخ  

لدى    2020نوفمبر    17في  المؤرخ   الخزينة  وأوراق  اإليداع  شهادات  وقبول  تدوين  بوجوب  والمتعلق 

ن تحديد سندات الدين القابلة للتداول وإمكانية تعقبها عن طريق رمز يمكّ  ،المودع الرئيسي للسندات. وبالفعل

المالية   األوراق  لتحديد  الدولية  المقبولية  (ISIN)األرقام  أكبر من  قدر  للسندات    من توفير  التداول  وقابلية 

المذكورة ومن تزويد البنك المركزي بمعلومات موثوقة ومكتملة عن جميع المعامالت في السوق، بما يعزز  

انضباط السوق ويساهم في تطورها. ويهدف اإلصالح في مرحلته الثانية إلى إصدار قانون يفوض صراحة  

واعتماد منشور جديد يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية    إلى البنك المركزي صالحية مراقبة هذه السوق

 ويضبط شروط وإجراءات إصدار سندات الدين القابلة للتداول وقبولها وقابلية تداولها.   والنجاعة في السوق

 إصالح سوق سندات الدين القابلة للتداول   : 1مؤطر عدد 

الدين   الذياليهدف مشروع إصالح سوق سندات  بالدور  السوق  تكليف هذه  إلى  للتداول  أن  قابلة  به من   يجب  تضطلع 

 ث تعبئة الموارد وتبادل السيولة. ويتمحور هذا اإلصالح حول جانبين اثنين يتمثالن في :   ي ح

الذي يتعلق بإرساء آلية قانونية من خالل نص قانوني يضبط المبادئ العامة التي تهم سندات الدين   الجانب القانوني -1

ينظم عمل سوق هذه السندات ويضمن إضفاء    القابلة للتداول، من حيث الطبيعة القانونية والقابلية للتداول ومنشور

و الشفافية  من  مهمالالمزيد  صريح  بشكل  التونسي  المركزي  للبنك  اإلطار  هذا  سيخول  كما  هذه   ةنجاعة.  تنظيم 

 سوق.  لا

الوثائق اإللكترونية   الجانب العملياتي  -2 تأمين وظائف استالم  يتمثل في إرساء منصتين، إحداهما داخلية قصد  الذي 

و المسبقة المطلوبة  والمراقبة  للوثائق  الرقمي  والحفظ  واألرشفة  للتداول  القابلة  الدين  سندات  بإصدارات  المتعلقة 

واإلب  الملف  الثانية،الالكتمال  المنصة  أما  وستخصص    غ.  المالية  المنصات  خالل  من  مهني  طابع  ذات  فستكون 

 للعرض والتداول لضمان مزيد من الشفافية في هذه السوق.  

 السياسة النقدية    قراراتتطور نسب الفائدة وانتقال  1-1-5

ال خالل  من  النقدية  سياسته  تيسير  الجائحة،  اندالع  منذ  المركزي،  البنك  الفائدة  تخقرر  نسبة  في  فيض 

بـ   مارس    100الرئيسية  شهر  في  أساسية  عملية    2020نقطة  وإطالق  المقابالت  منظومة  في  والتخفيف 
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جديدة إلعادة التمويل طويل األجل )شهر واحد(. وقد تعززت هذه اإلجراءات بتخفيض ثان في نسبة الفائدة  

سير النقدي إلى انخفاض معدل نسبة الفائدة في نقطة أساسية. وأدى التي   50ة خالل سبتمبر وذلك بـ  يالرئيس 

 ⁒ قبل سنة.  7,82مقابل  2020⁒ في شهر ديسمبر 6,12السوق النقدية إلى مستوى 

ولم تمكن حزمة اإلجراءات المتخذة في مجال السياسة النقدية من توفير السيولة الضرورية للبنوك فحسب  

الفائ نسبة  على  مسلطة  ضغوط  غياب  خالل  من  يتبين  النقدية،  كما  السوق  في  مواجهة بل  دة  من  كذلك 

 .  19 -االضطرابات الناجمة عن التداعيات االقتصادية ألزمة كوفيد 

طبيعة معممة   وذوأظهرت نتائج المسح الدوري الذي أجراه البنك المركزي مع كبرى البنوك المحلية انتقاال  

 .  2020ة للبنوك خالل سنة نالشروط الدائنة والمديوبدرجات متباينة لنسبة الفائدة في السوق النقدية نحو  

ال مستوى  الدائنة فعلى  الفائدة  ،  نسب  نسب  بشكل تراجعت  بأجل  لإليداعات  الجديدة  العقود  على  الموظفة 

النقدية    ،ملحوظ السوق  الفائدة في  انخفاض معدل نسبة  البياني عدد  كرد فعل على  .  (15-1)راجع الرسم 

الجديدة في موفى سنة  فبالنسبة لألفراد، تراجعت   الودائع  المطبقة على  الفائدة  ط  انق  307-بـ    2020نسب 

نقطة مائوية للودائع بأجل يفوق عاما واحدا    225-أساسية في المعدل لتلك ذات أجل يقل عن عام واحد وبـ  

بـ   النقدية  السوق  في  الفائدة  نسبة  معدل  انخفاض  مع  بالمقارنة  بالنس   169-وذلك  أما  أساسية.  بة نقطة 

حدة   أكثر  التأجير  انخفاض  كان  فقد  الخاصة،  أساسية    312-يبلغ  ل للشركات  سنة   للودائعنقطة  من  ألقل 

نقاط أساسية لتلك التي تفوق سنة واحدة. وبالفعل، يعود هذا التراجع الذي يتجاوز األساس    406-واحدة و

ا  الفائدة  النقدية( لنسب  السوق  الفائدة في  نسبة  في سنة  التناسبي )قياسا بمعدل  الودائع    2020لموظفة على 

النشاط   انخفاض  مجابهة  مواردها قصد  تكاليف  في  التحكم  نحو  البنوك  توجه  الصحية  جراء  )إلى  األزمة 

وغيرها( القروض  أقساط  والتي    1وتأجيل  ألجل  اإليداعات  على  الموظفة  الفائدة  نسب  بالخصوص  ومنها 

 .  2019و 2018بلغت في بداية السنة مستويات عالية تاريخيا، مدفوعة بالمزايدات الشديدة خالل سنتي 

⁒،  15,7بنسبة    2020وعلى الرغم من انخفاض نسبة التأجير، ارتفعت تدفقات الودائع المحصلة في سنة  

تقل عن عام  مدفوعة بشكل حص التي  لآلجال  بالنسبة  الخاصة  الشركات  الملحوظ إليداعات  باالزدياد  ري 

القروض والتوجه (16-1)راجع الرسم البياني عدد  واحد   . ويدل هذا التطور على تأثيرات تأجيل أقساط 

الصحية   األزمة  تفاقم  سياق  ظل  في  الشركات  نشاط  انخفاض  أمام  البنكية  التوظيفات   تشديد  ونحو 

   يود الصحية. الق 

  

 
حول اإلجراءات االستثنائية   2020لسنة    19وعدد    2020لسنة    6راجع منشوري البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد    1

 لدعم الشركات والمهنيين.  
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عدد   بياني  في  :    15-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

الجديدة   اإليداعات  على  المطبقة  الفائدة  ونسب  النقدية  السوق 

 )معدالت ربع سنوية(  

عدد   بياني  الجديدة  :    16-1رسم  اإليداعات  نمو  في  المساهمة 

 )معدالت ربع سنوية(   

  

 

للقروضبخصوص    أما الجديدة  العقود  على  المطبقة  الفائدة  سنة نسب  في  معمما  انخفاضا  عرفت  فقد   ،

. وبالفعل، فإن انتقال انخفاض معدل نسبة الفائدة  ( 18-1وعدد    17-1)راجع الرسمين البيانيين عدد    2020

إلى نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة لألفراد كان غير كامل   2020في السوق النقدية خالل سنة  

االستهال  بالنسبة  نسبيا وخاصة تقل عن  لقروض  )آجال  الفترة    3ك  الواقع وخالل  وفي  والسكن.  سنوات( 

وديسمبر الماضي، تراجعت نسب    يض لنسبة الفائدة الرئيسية(خف )أول ت  2020الممتدة ما بين شهر مارس  

عن   تقل  بآجال  األفراد  قروض  على  المطبقة  وتفوق    3الفائدة  بـ    7سنوات  أساسية   167-سنوات   نقطة 

التو   118-و على  بـ  نقطة،  النقدية  السوق  في  الفائدة  نسبة  معدل  انخفاض  مقابل  أساسية    172-الي،  نقطة 

 خالل الفترة المذكورة.  
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عدد   بياني  في  :    17-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

لقروض   الجديدة  العقود  على  المطبقة  والنسب  النقدية  السوق 

 )معدالت ربع سنوية( األفراد

عدد   بياني  في  :    18-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

لقروض   الجديدة  العقود  على  المطبقة  والنسب  النقدية  السوق 

 )معدالت ربع سنوية( الشركات الخاصة

  

 

في  الفائدة  نسبة  معدل  انخفاض  انتقال  درجة  كانت  الخاصة،  للشركات  الممنوحة  القروض  مستوى  وعلى 

بل   أهمية،  أكثر  النقدية  تفوقالسوق  إلى    أنها  واحدة  سنة  من  لآلجال  بالنسبة  المذكور  االنخفاض   مقدار 

نقطة أساسية    226-  سنوات. وقد سجلت األنواع األخيرة من القروض معدل انخفاض لنسب الفائدة قدره   7

نقطة   172-، مقابل انخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بـ  2020ما بين شهري مارس وديسمبر  

الفترة  نفس  خالل  التدريجي  .أساسية  االنتعاش  البنكية  القروض  تكاليف  انخفاض  لتدفقات    والمعّمم   ودعم 

وذلك بعد تقلص بدأ في   (19-1اني عدد  الرسم البي  )راجع  2020القروض خالل النصف الثاني من سنة  

سنة    2019سنة   كامل  مدى  وعلى  الجائحة.  بفعل  حدته  وزادت  النقدية(  السياسة  تشديد  ،  2020)جراء 

 ⁒.  2,1-تراجع حجم القروض الجديدة الممنوحة بـ 

 

 المساهمة في نمو القروض الجديدة )معدالت ربع سنوية( :  19-1رسم بياني عدد 
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من   تمتد  بآجال  الخاصة  للشركات  المسندة  القروض  أنواع    7إلى    3وباستثناء  مختلف  اتسمت  سنوات، 

لممنوحة للشركات الخاصة  االقروض بانخفاض معمم وهام نسبيا. وتجدر اإلشارة إلى أن تدفقات القروض  

من   تمتد  سنة    7إلى    3)بآجال  في  تضاعفت  قد  التمويالت  2020سنوات(  بارتفاع  مدفوعة  االستثنائية ، 

 .1للشركات والمهنيين قصد مجابهة تداعيات األزمة الصحية

وعلى هذا األساس، كان انتقال التيسير النقدي )وخاصة من خالل التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية( نحو  

 شروط توزيع القروض سريعا نسبيا وشبه كامل. 

 السياسة النقدية والتضخم   .1-2

 تطور التضخم  1-2-1

التغير على مدى سنة واحدة   التضخم المحتسب من خالل  بعد استقراره في مستوى مرتفع نسبيا، تعرض 

إلى تغير جذري في مساره مما أدى إلى الحفاظ على   2019لمؤشر األسعار عند االستهالك، منذ بداية سنة  

تنازلي   من    شبهمنحى  ليتراجع  السنتين األخيرتين  إلى   2019⁒ في شهر جانفي  7,1متواصل على مدى 

 .  2020⁒ مع موفى سنة 4,9ثم إلى  2020⁒ في شهر جانفي 5,9

المعدالت الشهرية بـ  وبحساب  ارتفع مؤشر األسعار عند االستهالك  ⁒  0,5مقابل    2020⁒ في سنة  0,4، 

بلغ معد2019في سنة   السنة،  التضخم  . وعلى مدى كامل  العام  6,7مقابل    2020⁒ في سنة  5,6ل  ⁒ في 

 .  (20-1)راجع الرسم البياني عدد  السابق

ويعود هذا التخفيف للضغوط التضخمية باألساس إلى السير الجيد لسعر صرف الدينار مقابل أهم العمالت  

والمواد األولية وذلك    األجنبية والهبوط الحاد للطلب الجملي ولألسعار الدولية لكل من المنتوجات األساسية

قاعدي مالئم على مدى كامل سنة   أثر  التخفيف على مستوى  2020بالتزامن مع  . وقد تمت مالحظة هذا 

التضخم األساسي وتضخم المواد الغذائية الطازجة. وفي المقابل، سلطت المنتوجات ذات األسعار المؤطرة  

 .  ( 21-1ياني عدد )راجع الرسم الب ضغوطا نحو االرتفاع على التضخم الجملي 

  

 
 .   2020ماي   28المؤرخ في  2020لسنة   12راجع منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عدد  1
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التطور الشھري للتضخم الجملي  :  20-1رسم بیاني عدد 
     بحساب التغیر الشھري وباالنزالق السنوي 

عدد   بیاني  التضخم  تطور :    21-1رسم  مكونات  االنزالق    أھم  بحساب 
  السنوي 

    
 التونسي   المركزي البنك أعدھا  وحسابات لإلحصاء  الوطني المعھد :  المصادر 

  

من خالل تغیر مؤشر األسعار دون اعتبار المواد الغذائیة الطازجة المحتسب  التضخم األساسي    تباطؤ واكتسى  

)، طابعا معمما حیث شمل أھم مجموعات  2019⁒ في سنة 7,2⁒ مقابل +5,6(+   والمواد ذات األسعار المؤطرة 

وإن   مختلفة  المواد  عدد  بدرجات  الجدول  وتعلق  ) 2- 1(راجع  الغذائیة .  المواد  أسعار  نمو  بنسق  األھم  التباطؤ 

 +) الحرة  + 3,7المحولة  مقابل  زیت7,2⁒  ألسعار  الملحوظ  لالنخفاض  المتظافر  التأثیر  عن  نتج  والذي   (⁒ 

) مقابل  18,7- الزیتون  القھوة   بفضل ⁒)  1,7- ⁒  من  كل  أسعار  تطور  نسق  وتباطؤ  االستثنائي  الزیتون  موسم 

⁒). كما تباطؤ نسق نمو أسعار 13,3⁒ مقابل + 9,2(+   ات ⁒) والمعلب23,6⁒ مقابل +14,1سریعة الذوبان (+ 

المصنعة   لیبلغ  المواد  سنة  6,3الحرة  في  نتیجة 8.2مقابل +  2020⁒  سنة،  قبل  السیارات    ⁒  أسعار    انخفاض 

⁒)، حیث اتسمت بالطلب الفاتر واالستقرار النسبي لسعر صرف الدینار، فضال عن تباطؤ 5,4⁒ مقابل +0,9- ( 

 +) المساكن  وصیانة  البناء  مواد  من  كل  + 6,6أسعار  مقابل   ⁒10,0 +) واألحذیة  والمالبس  مقابل 7,3⁒)   ⁒

 +8,2 +) المنزلیة  واألجھزة   (⁒4,6 + مقابل  و6,6⁒   (⁒ +) الغیار  + 8,7قطع  مقابل  جانب13,7⁒  ومن   .(⁒  

  ⁒. 5,3مع نسبة قدرھا +   2019سعار على نفس نسق االرتفاع المسجل في سنة  ، حافظت األ الحرة  الخدمات 
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 )بـ ٪(             تطور التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد  :  2-1عدد  جدول
 المسمى 

 األوزان  

 بـ ٪ 
2018 2019 

2020 

 السنة  * 4ث  * 3ث  * 2ث  * 1ث 

 5,6 5,0 5,5 6,1 5,9 6,7 7,3 100,0 المؤشر العام  

 5,6 5,1 5,4 6,0 6,0 7,4 8,2 73,5 مؤشر أسعار المواد الحرة 

 5,9 5,9 5,8 6,6 5,5 8,3 8,2 12,7 مواد غذائية طازجة   -

 3,7 3,1 2,8 4,5 4,3 7,2 8,6 8,3 مواد غذائية محولة   -    

 6,3 5,5 6,0 6,9 7,1 8,8 10,5 27,3 معملية مواد    -    

 5,3 4,9 5,4 5,3 5,6 5,3 5,6 25,2 خدمات    -

 5,7 4,8 5,8 6,4 5,7 4,7 4,6 26,5 مؤشر أسعار المواد المؤطرة 

 2,8 4,6 3,6 1,8 1,4 2,3 2,2 5,2   مواد غذائية محولة   -

 6,9 3,3 5,6 8,9 10,2 6,2 7,1 9,2   مواد معملية   -

 -1,3 -3,3 -3,0 -1,1 2,2 5,4 6,6 7,2 منها : الطاقة  

 5,9 6,1 6,9 6,3 4,2 4,5 3,8 12,1 خدمات    -

                 التضخم األساسي 

دون اعتبـــار المـــواد المـــؤطرة  

 5,6 4,9 5,3 5,9 6,1 7,2 8,2 60,8 والمواد الغذائية الطازجة 

ــة   ــواد الغذائيـ ــار المـ دون اعتبـ

 6,7 5,9 6,7 7,2 6,9 6,8 7,4 66,3 والطاقة 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي                            * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي 
 

 

  2020⁒ في سنة  5,9إلى    2019⁒ في المعدل في سنة  8,3ليتراجع من  تضخم المواد الغذائية الحرة  كما تباطأ  

الصحي   الحجر  إثر  على  والتي جدت  التزويد  سلسلة  مستوى  على  االستثنائية  الصدمة  من  الرغم  على  وذلك 

⁒ مقابل  0,2. وقد تدعم هذا التخفيف بهبوط نسق نمو أسعار البيض )+ 2020الشامل المقرر في شهر مارس  

 +22 +( الحمراء  واللحوم   )⁒5,6 + مقابل  بتبا 14,9⁒  أقل،  وبدرجة   )⁒ +( الخضر  أسعار  مقابل  6,6طؤ   ⁒

⁒( والسمك الطازج  1⁒ مقابل + 4,6ن تأثير التخفيف قد تقلص بفعل تسارع أسعار الدواجن )+ أ ⁒(. بيد  8,1+ 

 ⁒(.  3,2⁒ مقابل + 6,1)+ 

⁒(، مدفوعا أساسا  4,7⁒ مقابل + 5,7)+   2020فقد سجل التضخم تسارعا في سنة  للمواد المؤطرة،  أما بالنسبة  

ال  أسعار  )+ بارتفاع  + 33,8ملح  مقابل  والتبغ 21,3⁒   )⁒   +(19,9 + مقابل  البريدية  3,6⁒  والتعريفات   )⁒

⁒( وبدرجة أقل، بالتعديل نحو االرتفاع  12,3⁒ مقابل + 21,6بالمقاهي )+   ⁒( والخدمات 4,9⁒ مقابل + 34,3)+ 

جوان    ة لتعريف  شهر  في  للشراب  الصالح  + 8,5)+   2020الماء  مقابل  الصيدالن 1,4⁒  المواد  وأسعار  ية  ⁒( 

⁒(.  0,0⁒ مقابل + 2,4⁒( وكذلك أسعار القهوة )+ 0,0+ ⁒ مقابل  4⁒( وأسعار السكر )+ 3,6⁒ مقابل + 9,3)+ 

اآللي   التعديل  آلية  تفعيل  خالل  من  نسبيا  تخفيفا  التأثيرات  هذه  عرفت  المقابل،  محطات  وفي  في   لألسعار 

 ( االنخفاض  نحو  المحروقات  أسعار  مراجعة  إلى  أدى  والذي  مقا 3-التوزيع   ⁒ + لهبوط  8بل  تبعا  ألسعار  ا ⁒( 

 نفط.  ل ل   العالمية 

التضخم األساسي بالحصة األهم في    استأثر ،  ( 3-1وبحساب المساهمة في التضخم الجملي )راجع جدول عدد  

⁒ قبل سنة(. أما بالنسبة لمساهمة المواد الغذائية الطازجة، فقد تراجعت من  67,1⁒ مقابل + 62)+   2020سنة  

⁒ في سنة  24,3⁒ في العام الموالي بفضل تدعم مساهمة المواد المؤطرة )+ 13,7إلى    2019⁒ في سنة  15,8
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⁒ مقابل  11,6(، مدفوعة بارتفاع مساهمة كل من الخدمات المؤطرة )+ 2019⁒ في سنة  17,1مقابل +   2020

⁒ مقابل  1,4-⁒( وذلك على الرغم من المساهمة السالبة للطاقة ) 7,9⁒ مقابل  10,5⁒( والمواد المصنعة ) 7,6+ 

 .  2020⁒(، الناجمة عن التعديالت المتتالية نحو االنخفاض ألسعار المحروقات خالل سنة  5,2

 ( حساب النقاط المائوية )بـ                  المواد بالنسبة لبعض مجموعات المساهمة في التضخم :  3-1عدد  جدول

 المسمى 
 األوزان 

 بـ ٪ 
2018 2019 

2020 

 السنة  * 4ث  * 3ث  * 2ث  * 1ث 

 5,6 5,0 5,5 6,1 5,9 6,7 7,3 100,0 المؤشر العام  

 4,3 3,9 4,0 4,6 4,5 5,6 6,1 73,5 الحرة   المواد   مؤشر أسعار 

 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 1,1 1,1 12,7 مواد غذائية طازجة   -

 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 8,3 مواد غذائية محولة   -    

 1,9 1,6 1,8 2,0 2,0 2,5 2,9 27,3 معملية مواد    -    

 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 25,2 خدمات    -

 1,4 1,1 1,5 1,5 1,4 1,1 1,2 26,5 المؤطرة   المواد   مؤشر أسعار 

 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 5,2 محولة مواد غذائية    -

 0,6 0,3 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 9,2 مواد معملية   -

 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,4 0,4 7,2 منها : الطاقة  

 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 12,1 خدمات    -

                 التضخم األساسي 

دون اعتبار المواد المؤطرة والمواد  

 الغذائية الطازجة 
60,8 5,1 4,5 4,8 3,8 3,7 3,3 3,5 

 4,5 4,5 4,8 4,6 4,6 4,5 4,9 66,3 دون اعتبار المواد الغذائية والطاقة 

 لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسيالمصادر : المعهد الوطني                             * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي 
 

 

 محددات التضخم  1-2-2

،  2019⁒ في سنة  6,0نسبة + ب كونات األسعار. وبالفعل وبعد أن ارتفع  م نسق نمو مختلف  التضخم    شمل تباطؤ 

الصناعية عرف   البيع  أسعار  +   مؤشر  قدره  معتدال  سنة  2,3نموا  في  عدد    2020⁒  الجدول  .  ( 4-1)راجع 

الكيميائية والمنجمية )  انخفاض األسعار على مستوى الصناعات  التخفيف إلى  ⁒ على  2-⁒ و 7,6-ويعزى هذا 

 + مقابل  و+ 7,1التوالي  سنة  20,6⁒  في  الصناعات  2019⁒  مستوى  على  األسعار  نمو  نسق  تباطؤ  وإلى   )

 +( م 1,2الغذائية   ⁒ + )+ 4قابل  األخرى  المعملية  والصناعات   )⁒5,1 + مقابل  الطاقة  10,8⁒  وصناعات   )⁒

البناء والخزف والبلور )+ 7,1⁒ مقابل + 1,8)+  ⁒(، فيما تم  6,9⁒ مقابل + 4,4⁒( فضال عن صناعات مواد 

 +( والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات  أسعار  مستوى  على  تسارع  + 6,2تسجيل  مقابل  وصناعات  5,4⁒   )⁒

⁒(. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التباطؤ قد شمل كذلك مؤشر أسعار البيع الصناعية  3,1⁒ مقابل + 7,3النسيج )+ 
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  المكونة تعدّ   ه (، حيث أن هذ 2019⁒ في سنة  5,5⁒ مقابل + 4,2دون اعتبار المناجم والصناعات الكيميائية )+ 

 األكثر تأثيرا على األسعار عند االستهالك.  

 

 بـ ٪( التغيرات    )                                                                   ار البيع عند اإلنتاج الصناعي  تطور مؤشر أسع  : 4-1عدد  جدول

 2020 2019 2018 الوزن بـ ٪  المسمى 

 2,3 6,0 7,8 100 العام   المؤشر 

 2,5 5,5 8,9 84,8 المعملية   الصناعات 

 1,2 4,0 7,1 18,6 الصناعات الغذائية   -

 4,4 6,9 7,1 5,1 صناعات مواد البناء والخزف والبلور   -

 6,2 5,4 9,1 25,9 الصناعات الميكانيكية والكهربائية   -

 -7,6 7,1 15,0 14,2 الصناعات الكيميائية    -

 7,3 3,1 5,2 14,8 صناعات النسيج   -

 5,1 10,8 9,5 6,2 أخرى صناعات    -

 -2,0 20,6 -0,3 1,5 المناجم  

 1,8 7,1 2,8 13,7 الطاقة 

 0,0 10,4 8,1 7,8 استخراج المحروقات   -

 -7,9 24,4 10,4 1,4 تكرير النفط   -

 3,9 17,3 9,1 4,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء   -

 0,0 0,0 0,0 0,4 تجميع ومعالجة وتوزيع المياه   -

 4,2 5,5 6,8 84,3   دون اعتبار المناجم والصناعات الكيميائية 

 وحسابات أعدّها البنك المركزي التونسيالمعهد الوطني لإلحصاء در : االمص                            
 

 

⁒ في المعدل بعد أن 4,3قدره    انخفاضا هاما   2020في سنة    عرفت ، فقد  األسعار عند التوريد  بخصوص و 

بـ   أسعار  15,3ارتفعت  إلى هبوط  باألساس  التطور  هذا  ويعود  السابق.  العام  في  التشحيم ⁒   الطاقة وزيوت 

 (-23 + مقابل  والفسفاط 15,8⁒  المناجم  صناعات  مستوى  على  األسعار  انخفاض  مع  تزامن  والذي   )⁒

فضال عن   ، (13,9⁒ مقابل + 1,6-⁒( وصناعات النسيج والمالبس والجلود ) 19,2⁒ مقابل + 6,5-ومشتقاته ) 

القطاع الفالحي والصناعات الغذائية ) جانبها، ارتفعت أسعار كل من   ن . وم ⁒( 12,6⁒ مقابل +0,2-أسعار 

⁒ على 0,9⁒ و+ 1,3الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات المعملية األخرى بنسق ضعيف، أي +

إلى 2019⁒ في سنة  14+ ⁒ و 16,4التوالي مقابل +  التوريد  الملحوظ لألسعار عند  التخفيف  أدى هذا  . وقد 

 . ( 23-1 وعدد  22-1البيانيين عدد  الرسمين  )راجع  2020  على األسعار المحلية خالل سنة تأثير تنازلي 
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 التطور الشهري لألسعار عند التوريد : 22-1رسم بياني عدد 

 )بحساب االنزالق السنوي( 

عدد   بياني  النفط  :    23-1رسم  برميل  ألسعار  الشهري  التطور 

 )برنت( 

 
 

 وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي البنك الدوليالمصادر:   المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي             

 

 

شهر   ذمقابل أهم العمالت األجنبية الذي بدأ من  الدينار  سعر صرف  رتفاعافإن  ،  سعر الصرفب  فيما يتعلقو

سنة    2019أفريل   موفى  غاية  إلى  تواصل  جوان   2020قد  شهر  في  وتوقف  األمريكي  للدوالر  بالنسبة 

بالنسبة لألورو، ليفسح المجال النخفاض طفيف خالل النصف الثاني من السنة. وبحساب المعدالت    2020

بـ   الدينار  صرف  سعر  ارتفع  الدوالر4,3السنوية،  مقابل  وبـ    ⁒  )مقابل 2,4األمريكي  األورو  إزاء   ⁒

بـ   و9,8انخفاض  سنة  4,8⁒  في  التوالي  على  الدينار  2019⁒  لسعر صرف  الجيد  السير  تأثير  وانتقل   .)

ال األساسيةمواالنخفاض  للمواد  الدولية  لألسعار  المحروقات،  لحوظ  مختلف    وخاصة  إلى  سريع  بشكل 

مكونات سلسلة األسعار حيث تمت مالحظته على نحو كبير على مستوى األسعار عند االستهالك وخاصة 

لمواد الغذائية  ا( و2019⁒ في المعدل في سنة  5,4⁒ مقابل +0,9-بالنسبة للمواد المصنعة مثل السيارات )

 ⁒(.  8⁒ مقابل +3-⁒( وأسعار المحروقات )7,2⁒ مقابل +3,2المحولة الحرة )+

والذي يعزى باألساس إلى    للنشاط االقتصاديبتقلص غير مسبوق    2020اتسمت سنة  على صعيد آخر،  و

بحساب    ⁒8,6-ليتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي قدره    19  -تداعيات جائحة كوفيد  

 (.  2019⁒ في سنة 1مقابل +) 2010األسعار القارة لسنة 

السيءوأدّ  األداء  هذا  سنة    ى  في  الكامن  لإلنتاج  حاد  انخفاض  العرض    2020إلى  صدمات  تعدد  نتيجة 

القطاعات وتدهور اإلنتاجية...( والطلب )ارتفاع البطالة وتقلص الطلب    من  )انخفاض طاقة اإلنتاج للعديد
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االستثمار....(.   مناخ  وتدهور  للهواألجنبي  التاريخي  بالنظر  سنة    للنشاطبوط  اتس2020في  فجوة  ع،  ت 

ملحوظ  اإلنتاج الطلب    بشكل  من  متأتية  اإلنتاج  طاقات  على  مسلطة  ضغوط  كل  يستبعد  ما  )راجع  وهو 

 .  (25-1و  24-1الرسمين البيانيين عدد 

 

ارة  سعار القتطور إجمالي الناتج المحلي باأل : 24-1رسم بياني عدد 

 * (سنوية)بيانات بالمقارنة مع مساره 

 تطور فجوة اإلنتاج )بيانات سنوية بـ ٪(:  25-1رسم بياني عدد 

 
 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي              

* تم تقدير طاقات اإلنتاج المستخدمة الحتساب فجوة اإلنتاج من خالل أسلوب يعتمد على مرشح "كالمان" المدمج في نموذج التوقع على 

 المدى المتوسط للبنك المركزي التونسي. 

 

  -النشاط االقتصادي التطور بالتوازي مع جائحة كوفيد    ، فسيواصل2021التوقعات لسنة  وفيما يتعلق ب 

وحملة التلقيح. وحتى ذلك الحين، من شأن تعاقب فترات انخفاض االقتصاد وارتفاعه أن يستمر وأن    19

 مستواه لما قبل الجائحة.  من يعيق بشكل متزايد تعافي النشاط الذي سيظل على المدى المتوسط أدنى

المتوقع على المدى القصير أن تظل مختلف قطاعات النشاط لبضعة أشهر أخرى متأثرة بشكل غير    ومن

المنتظرة خالل   االقتصادي  النمو  ديناميكية  وستكون  انتشارها.  من  للحد  الهادفة  وبالقيود  بالجائحة  متكافئ 

سنة   من  األول  بالنشاط    2021النصف  أساسا  األ  الصناعيمدفوعة  الربع  في  سجل  سنة الذي  من  خير 

نسق إنتاج يقارب مستوى ما قبل الجائحة وذلك على الرغم من القيود الصحية. وعالوة على ذلك،    2020

التطور الوبائي المستقبلي يتمثل في أن التلقيح سيتيح كبح الجائحة ورفع تمال األقرب للواقع بشأن  حفإن اال

هذا المنطلق، يتوقع أن األنشطة األكثر تضررا    القيود تدريجيا، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. ومن 

⁒ من 11من إجراءات احتواء الجائحة وخاصة قطاعات النزل والمطاعم والنقل والتي تمثل ما يزيد عن  

لسنة   الثاني  النصف  من  بداية  تدريجيا  االنتعاش  من  ستتمكن  المحلي،  الناتج  جانب  2021إجمالي  وفي   .

الم األخرى  المعوقات  شأن  من  مناطق آخر،  في  االجتماعية  االضطرابات  باستمرار  بالخصوص  تعلقة 
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استخراج وإنتاج الفسفاط والنفط والضغوط المالية الشديدة المسلطة على ميزانية الدولة أن تواصل في الحدّ  

 من إمكانية انتعاش االقتصاد.  

إ لنمو  انتعاشة تدريجية مرتقبة  إلى  للتوقعات  الرئيسي  السيناريو  بعد  وإجماال، يشير  المحلي،  الناتج  جمالي 

المسجل في سنة   التاريخي  إجمالي  2020االنكماش  مستوى  استعادة  من  النمو  من  النسق  هذا  يمكن  ولن   .

أفق التوقعات وذلك بالخصوص جراء االنخفاض الملحوظ آلفاق النمو    الناتج المحلي لما قبل الجائحة في  

شغل بسبب  ال الكامن الذي تضرر بشكل ملحوظ من التقلص الحاد لالستثمار وفقدان عدد كبير من مواطن  

 األزمة الصحية.  

⁒  5,1⁒ بعد تسجيل  4,9ليبلغ    2021ومن جانبه، استمر التضخم في التباطؤ خالل الربع األول من سنة  

ألسعار ل⁒ قبل سنة. ومن المنتظر أن يترك هذا االنفراج التدريجي للمستوى العام  6في الثالثي السابق و 

 نعكاس مسار التضخم خالل الفترة المقبلة.  الالمجال 

كوفيد   أزمة  فإن  السابقة،  األزمات  عكس  على    19  -وعلى  نفسه  الوقت  في  أثرت  خارجية  صدمة  هي 

أدى إلى انكماش حاد لالقتصاد الحقيقي. وتم تعويض التأثير التضخمي    العرض والطلب الجمليين وهو ما

لهبوط العرض الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد األسعار، إلى حد كبير بالتقلص التاريخي للطلب )قيود  

 انخفاض المداخيل وفقدان مواطن الشغل وارتفاع البطالة(. وعلى تنقل األشخاص والعمل عن بعد 

والطلب المرتبطة بجائحة  عرض  لآلفاق المستقبلية، من المتوقع أن تواصل الصدمات السلبية لوبالنظر إلى ا

العرض  19  -كوفيد   لتوقعات  التخفيض  نحو  المراجعة  فإن  وبالفعل،  التضخم.  ديناميكية  على  التأثير   ،

( األولية  والمواد  األساسية  المنتوجات  من  سق جراء  العالمي  وتحديد  الصحية  والقيود  لإلنتاج(  الجفاف  ف 

البالد   تستوردها  التي  المواد  ألغلب  المستقبلية  بالعقود  دفعت  قد  للطلب،  التدريجي  التدعم  مع  بالتزامن 

مستويات عالية بالمقارنة مع السنوات السابقة. كما   2022و  2021التونسية نحو االرتفاع لتبلغ في سنتي  

المسلمن  أنه   الضغوط  تؤدي  أن  لنفقات  طالمنتظر  التدريجي  التقليص  نحو  والتوجه  الدولة  ميزانية  على  ة 

سعار العديد من المنتوجات والخدمات المؤطرة، حيث تم طرح بعضها  تعديالت نحو االرتفاع أل  لىإالدعم  

(. ويتوقع كذلك أن يسفر الترفيع في األجر األدنى  خ)السكر والطاقة ... إل  2021صلب قانون المالية لسنة  

ن ارتفاع تكاليف اليد العاملة التي ستنتقل في النهاية ع  2020⁒ في موفى سنة  6,4مضمون بنسبة  المهني ال

الفالحي نحو االنخفاض   آفاق اإلنتاج  آخر، تمت مراجعة  الذي  و إلى األسعار عند االستهالك. وفي جانب 

ر األدنى الفالحي  شمل بالخصوص إنتاج الخضر نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتوزيع )الترفيع في األج 
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بـ   الطاقة).  6,5المضمون  أسعار  لزیادة  الثاني  المستوى  من  والتأثیرات  شأن⁒  التوقعات   ومن  ھذه 

العرض،   شروط  مستوى  على  الطلب التصاعدیة  تدعم  من  المتأتیة  الضغوط  إلیھا  تضاف  والتي 

من خالل مؤشر األسعار  للتضخم األساسي المحتسب  سواء المنحى التنازلي االستھالكي، أن تعیق استمرار

  . للتضخم الجملي وأدون اعتبار المواد الطازجة والمؤطرة 

على   2022و 2021⁒ في المعدل في سنتي 5,6⁒ و5,3نسبتي تضخم قدرھما وتشیر التوقعات األخیرة إلى 

  ، یتوقع أن یعرف التضخم األساسي، من جانبھ و.  2020⁒ تم تسجیلھا في سنة  5,6التوالي، مقابل نسبة بـ  

لیناھز   التخفیف  سنة    ⁒5,3بعض  في  المعدل  تسجیل    2021في  سنة  5,6بعد  في  أن   2020⁒  قبل  وذلك 

  .  2022⁒ في سنة 5,8یرتفع إلى مستوى 

  

  توقعات المساھمة في التضخم الجملي  :  27-1رسم بیاني عدد   توقعات التضخم والتضخم األساسي : 26-1رسم بیاني عدد 

  

  

 المصدر : حسابات أعدھا البنك المركزي.  
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 التصرف في :  الثاني الباب 

 *االحتياطيات الدولية

       . تطور االحتياطيات 2-1

منبلغ   الموجودات  األجنبية    إجمالي  ديسمبر    23.430العملة  شهر  موفى  في  دينار  مقابل    2020مليون 

سنة    19.722 نهاية  في  دينار  قدره    ،2019مليون  بارتفاع  دينار  3.708أي  قيمته    .مليون  وباحتساب 

مليون دوالر أمريكي في موفى سنة    8.747بلغ إجمالي الموجودات من العملة األجنبية    ،بالدوالر األمريكي

 . 2019مليون دوالر أمريكي قياسا بمستواه في نهاية سنة  1.712حيث سجل ارتفاعا بـ  2020

 

 )بالماليين(       تطور بنود احتياطيات الصرف :    1-2جدول عدد  

 االحتياطيات الدولية  بنود

31 /12 /2019 31 /12 /2020 

بالدينار 

 التونسي

 بالدوالر

 األمريكي  

بالدينار 

 التونسي

 بالدوالر

 األمريكي  

 8.747,1 23.430,1 7.035,5 19.722,4 إجمالي الموجودات من العملة األجنبية

 18,9 50,8 11,9 33,4 وتوظيفات حقوق السحب الخاصةموجودات 

 180,0 482,3 180,5 506,1 االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  وضعية 

 252,1 675,3 203,2 569,5 رصيد الذهب 

 9.198,3 24.638,5 7.431,1 20.831,4 مجموع االحتياطيات الدولية

 

 

إلى   باألساس  األجنبية  العملة  من  االحتياطيات  مستوى  تعزيز  الخزينة  ويعود  لحساب  اإليجابي  الرصيد 

بانعكاس ديناميكية تسويذوال اقترن  بالعملة األجنبيةي  المحررة  الخواص  الناشطين االقتصاديين  والتي   ات 

 بدوره.   اسجل حاصلها الصافي فائض

  2020يوما من التوريد في موفى سنة    162وبحساب أيام التوريد، بلغ صافي الموجودات من العملة األجنبية  

سنة    111مقابل   نهاية  في  قدره  2019يوما  بارتفاع  أي  وأن    51،  علما  قد    نسبة يوما   من    ت تراجع التوريد 

 
*  " لباب  الرجوع  التونسي"    الوضعية يرجى  المركزي  للبنك  في    لالطالعالمالية  التصرف  لنتائج  الموضحة  األرقام  على 

 االحتياطيات.  
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  ، 2020في اليوم في شهر ديسمبر  مليون دينار   143إلى   2019 مليون دينار في اليوم في شهر ديسمبر  175,7

 يوما من التوريد على مستوى الموجودات من العملة األجنبية.    30حيث مكن هذا االنخفاض من توفير حوالي  

 االحتياطيات   التصرف في أداء .2-2

مستوى   األجنبية  العملة  من  للموجودات  الجملي  المردود  نسبة  أساسية  55بلغت  موف  نقطة  شهر    ى في 

المرجعي.    79مقابل    2020ديسمبر   المرّكب  للمؤشر  أساسية  المرجعي    تفوق  ويعزىنقطة  المؤشر  أداء 

حيث  بالمقارنة مع المردود الذي حققته محفظة االحتياطيات إلى االرتفاع الهائل ألسواق السندات الحكومية  

كوفيد    أنها جائحة  انتشار  مواجهة  في  مالذ  كقيمة  مركزها  من  المرجعي    19  -استفادت  المؤشر  )يتكون 

الحكومية   السندات  من  حين  فقط  المركب  هال  في  السندات سوىتمثل  البنك    من⁒  55  ذه  سندات  محفظة 

 المركزي التونسي(.  

العمالت،   بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني مثل وحسب  المحررة  ل   ت االستثمارات  الرئيسي  رفع  المحرك 

نقطة على التوالي( وذلك بفضل المستوى الموجب لنسب    89نقطة أساسية و   111)   مردود محفظة االحتياطيات 

الموظفة على هاتين العملتين بالمقارنة مع األورو الذي يعرض نسب فائدة سالبة على الجزئين القصير  الفائدة  

 نقطة أساسية(.     13-والطويل من منحنى المردود ) 

 تحليل المخاطر  .2-3

 فترة االسترداد  2-3-1

منخفض، أي    مستوى  في  2020  لى مدى سنةع  لالحتياطيات   ترة االسترداد الجمليةف  معدل   تم الحفاظ على

قدرها    8حوالي   فترة قصوى  مقابل  المعدل  في  التوجيهية    15أشهر  المبادئ  في  تم ضبطها  والتي  شهرا 

. ويعكس المستوى الضعيف لفترة االسترداد الجملية خيار اإلبقاء على درجة عالية 2020لالستثمار لسنة  

 .  19  -من السيولة لالحتياطيات في ظل سياق أزمة كوفيد 

   النسب المفاتيح لمعدل فترة االسترداد بالنسبة لمحفظة السندات  2-3-2

قدره   لتغير  تبعا  المحفظة  حساسية  بقياس  االسترداد  فترة  لمعدل  المفاتيح  النسب  النقاط  1تقوم  لمختلف   ٪

 المكونة لمنحنى المردود )بحساب النسبة المائوية من قيمة المحفظة(.  

محفظ عرفت  األمريكي  تاوقد  ديسمبر    واألورو  الدوالر  موفى شهر  أجزاء   2020في  كافة  على  تعرضا 

   .سنوات تقريبا  10-1المنحنى 
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 تطور نسب المفاتيح لمعدل فترة اإلسترداد :     1-2رسم بياني عدد  
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 ووسائل الدفع   أنظمة:  الثالث الباب

 

  تطور نشاط الدفوعات   .3-1

المبالغ   تحویل  نظام  یؤمنھا  التي  الدفوعات  من  یتكون  الدفوعات  نشاط  أن  األمر  بادئ  في  التذكیر  یجدر 

  الضخمة والدفوعات المكثفة التي تضطلع بھا أنظمة المقاصة اإللكترونیة والیدویة والمقاصة النقدیة. 

سنة   في  النشاط  ھذا  تأثر  بتداعیات  2020وقد  آلخر،  نظام  من  متباینة  كوفید    بطریقة  والتي   19  -جائحة 

  استوجبت إقرار الحكومة للعدید من اإلجراءات الوقائیة للحجر الصحي والتباعد االجتماعي. 

  تطور نشاط الدفوعات المكثفة  3-1-1

ملیون عملیة وانخفاض    156,4الدفوعات المكثفة عن شبھ استقرار لحجم المعامالت التي بلغت    نشاط  اسفر

  ملیار دینار. 187,4لتتراجع إلى من حیث القیمة 

اإللكترونیة،   المقاصة  طریق  عن  بالدفوعات  التراجع  ھذا  تدعم  تطوراوقد  عرفت  أنھا  مع    امتباین   حیث 

  :  ل الرسمین البیانیین التالیینالالدفوعات النقدیة التي شھدت ازدیادا ملحوظا مثلما یتضح من خ

 

   

  حیث المبلغ تطور وسائل الدفع من :  2-3رسم بیاني عدد 

 

  العدد وسائل الدفع من حیث تطور :  1-3رسم بیاني عدد 

 
 

حساب وسائل الدفع األخرى التي   حیث العدد، على  حصة المعامالت عن طریق البطاقات، من  وارتفعت 

ألغراضھم   للبطاقات  المكثف  المستعملین  لجوء  إلى  ذلك  ویعود  غالبة.  القیمة  حیث  من  حصتھا  تظل 

  االستھالكیة، على عكس وسائل الدفع األخرى المستخدمة في األنشطة االقتصادیة األخرى. 
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 التطور السنوي لقيمة المعامالت  :  4-3رسم بياني عدد 

 

 لحجم المعامالت التطور السنوي  :  3-3رسم بياني عدد 

 
 

 كترونية لالمقاصة ال  3-1-1-1

التراجع   قيمتها،  حيث  من  أو  العمليات  عدد  حيث  من  سواء  اإللكترونية،  المقاصة  نشاط  تقلص  يعكس 

 األخرى وخاصة التحويالت. الوسائلالملحوظ الستعمال الشيكات والكمبياالت بالمقارنة مع 

 

  تطور نشاط المقاصة اللكترونية :    1-3جدول عدد  

 

 القيم 

2019 2020 
 بـ ٪  التغيرات

 2020\2019 

العدد  

 بالماليين  

المبلغ بماليين 

 الدنانير 

العدد  

 بالماليين

المبلغ بماليين 

 الدنانير 
 المبلغ العدد  

 1.607 -0,4 37.763 29,7 36.156 30,1 التحويالت 

 953 0,0 17.189 4,67 16.236 4,65 االقتطاعات

 -6.815 -3,4 90.707 22,5 99.250 26,0 الشيكات 

 -1.678 -0,3 24.509 1,7 26.379 2,1 الكمبياالت 

 -5.933 -4,0 170.168 58,6 178.021 62,9 المجموع

 

 

ير االستثنائية لتعليق إجراءات وآجال التتبعات بالنسبة للشيكات  ب وإن كان هذا المسار يعود بالتأكيد إلى التدا

تتالءم أكثر مع السياق االقتصادي والصحي    بما أنها، فإنه يرجع كذلك إلى طبيعة التحويالت  ت والكمبياال

للمتعاملين   المالية  القدرات  وعلى  العادية  االتصال  قنوات  على  أثرت  التي  بالجائحة  المرتبط  الصعب 

 االقتصاديين.  
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ومنذ استكمال مشروع رقمنة أجور  وبالمقارنة مع وسائل الدفع األخرى المعالجة عبر المقاصة اإللكترونية  

تمثل   الشيكات  تزال  ال  فيما  العدد،  حيث  من  غالبة  بحصة  تستأثر  التحويالت  أصبحت  الدولة،  موظفي 

 الحصة األهم من حيث المبالغ. 

 

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية  :  6-3رسم بياني عدد 

 بحساب المبلغ 

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة  :  5-3رسم بياني عدد 

 االلكترونية بحساب الحجم 

 
 

يتدعم  أن  المتوقع  مشاريع    ومن  استكمال  مع  اإللكترونية  المقاصة  عبر  المعالجة  الدفوعات  نشاط 

االقتطاعات طريق  عن  مجال  االستخالص  دفوعات  ا  في  عن  فضال  الخزينة،  لحساب  بعد  عن  لتصريح 

 األداءات الجمركية عن طريق التحويالت لفائدتها.  والرسوم 

وعرفت القيم المتبادلة عبر المقاصة اإللكترونية تطورا متباينا لنسب المرفوضات، مع ارتفاع مرفوضات  

بلغت   التي  والكمبياالت  االقتصادي  18,2⁒ و48,5االقتطاعات  بالسياق  وثيق  ارتباط  في  التوالي،  ⁒ على 

كوفيد   بجائحة  نتيجة  19  -المتسم  المسار  هذا  نفس  تسجل  لم  الشيكات  أن  بيد  في .  استعمالها   تراجع 

 .  الظرفهذا 
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          تطور نسب المرفوضات حسب القيم المقدمة عبر نظام المقاصة اللكترونية :    2-3جدول عدد  

 القيم 

2019 2020 

  ⁒التغيرات بـ 

2020 

2019 

 المبلغ العدد   المبلغ العدد  المبلغ العدد 

 ⁒ 68 ⁒ 51 ⁒ 0,2 ⁒ 0,2 ⁒ 0,1 ⁒ 0,1 التحويالت 

 ⁒ -9,4 ⁒ 7,5 ⁒ 7,5 ⁒ 48,5 ⁒ 8,3 ⁒ 51,3 االقتطاعات

 ⁒ -12,3 ⁒ 0,0 ⁒ 3,0 ⁒ 1,9 ⁒ 3,4 ⁒ 1,9 الشيكات 

 ⁒ 10,9 ⁒ 7,2 ⁒ 12,0 ⁒ 18,2 ⁒ 10,8 ⁒ 17,0 الكمبياالت 

 
 

 

للمرفوضات في عدم كفاية األرصدة بالنسبة لالقتطاعات والكمبياالت وغلق    شيوعا  وتتمثل األسباب األكثر 

 الحساب بالنسبة للتحويالت.  

 المقاصة اليدوية   3-1-1-2

تراجع وال  المقاصة نشاط    تواصل  للشيكات  الموح  اليدوية  للمواصفات  المطابقة  غير  م  ل حيث  دة،  كمبياالت 

والقيمة، من مجموع    العدد   حيث  ٪ على التوالي من0,4٪ و0,5حصة قدرها    سوى   2020في سنة    يمثل

 مقاصة القيمة. 

كوفيد   جائحة  سياق  في  الدفوعات  نشاط  الستمرارية  خطته  تفعيل  إطار  المركزي 19  -وفي  البنك  قام   ،

كترونية لنسخ  لإ التونسي باستبدال التبادل المادي للقيم المعالجة عبر المقاصة بين البنوك والبريد بمبادالت

من قبل المجتمع  لهذا الغرض    2020اتفاقية موقعة في شهر ديسمبر  مصورة لهذه القيم وذلك على أساس  

 المصرفي بأكمله.  

 النقديات   3-1-1-3

، سواء  2019تباطؤا لنسق تطورها بالمقارنة مع سنة   2020خالل سنة  أهم مؤشرات النشاط النقدي  سجلت

 في مجال وسائل الدفع أو المعامالت، مثلما يدل عليه الجدول التالي :  
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 تطور مؤشرات النقديات :    3-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 المسّمى 

 التغيرات بـ ٪  

9201 

2018 

 التغيرات بـ ٪  

2020 

2019 

 ⁒ 4,87 ⁒ 27 5.768 5,50 4,64 بالماليين البطاقات المحلية 

عدد الشبابيك والموزعات 

 اآللية 
2.694 2.854 2.947 4 ⁒ 3,25 ⁒ 

 ⁒ 18,6 ⁒ 14 26.297 22.180 21.622 مطارف الدفع اإللكترونيعدد 

      المعامالت النقدية 

 ⁒ 5,4 ⁒ 15 97,6 92,6 82,3 العدد بالماليين 

 ⁒ 6,7 ⁒ 21 15.344 14.361 11.908 المبلغ بماليين الدنانير

 

 

سنة   في  النقدي  النشاط  يزال  ال  إلنجاز    2020وبالفعل،  استعمالها  البطاقات  أصحاب  تفضيل  يعرف 

 ⁒ من حيث القيمة.  87⁒ من حيث العدد و74سحوبات، حيث بلغت حصتها 

 

 

عدد   بياني  البنوك   :   8-3رسم  بين  النقدية  المعامالت  توزيع 

 والعمليات الداخلية بحساب القيمة 

توزيع المعامالت النقدية بين البنوك :  7-3رسم بياني عدد 

 والعمليات الداخلية بحساب الحجم 

 
 

 

بيد أن األزمة الصحية قد أدت إلى تسريع اللجوء للدفوعات اإللكترونية بالمقارنة مع الدفوعات عن قرب 

من منتصف شهر مارس إلى غاية منتصف شهر جوان،    امتدتلصحي التي  ا وخاصة خالل فترة الحجر  

 عليه الجدول التالي :  يدل   مثلما

 

 

 

 

عمليات 

الدفع

13⁒

عمليات 

السحب

87⁒

عمليات 

الدفع

26⁒

عمليات 

السحب

74⁒
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 الدفوعات عن قرب مقابل الدفوعات عبر األنترنات  إحصائيات  :    4-3جدول عدد  

 المعامالت النقدية 

2019 2020 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

   العدد 

 بالماليين 

   المبلغ 

 بماليين الدنانير 

   العدد 

 بالماليين 

   المبلغ 

 بماليين الدنانير 
 المبلغ  العدد 

 ⁒ 10 ⁒ 4 13.281,7 72,1 12.063,2 69,5 السحوبات 

الدفوعات عن قرب )مطارف الدفع  

 اإللكتروني( 
19,4 2.026,7 19,1 1.715,5 1- ⁒ 15- ⁒ 

 ⁒ 28 ⁒ 67 346,7 6,4 271,1 3,8 الدفوعات عبر األنترنات  

 ⁒ 7 ⁒ 5 15.343,9 97,6 14.361,0 92,6 المجموع

 

 

أداء   ارتفع  خالل  وبالفعل،  من  يتضح  كما  ملحوظ،  بشكل  اإللكترونية  بالتجارة  المتعلق  اإللكتروني  الدفع 

 الجدول التالي :  

 

 

 إحصائيات التجارة اللكترونية بالبالد التونسية :    5-3جدول عدد  

 2020 2019 2018 المسّمى 

 التغيرات بـ ٪  

1920 

2018 

 التغيرات بـ ٪  

2020 

2019 

 ⁒ 17 ٪ 13 2.182 1.864 1.657 التجارية عدد المواقع  

 ⁒ 67 ⁒ 3- 6,4 3,8 3,9 بالماليين عدد المعامالت

 ⁒ 28 ⁒ 26 346,7 271,1 215,4 المبلغ بماليين الدنانير 

 

 

والتي تهدف إلى الحد من تأثير   المركزي كما تدعم هذا األداء الجيد بفضل اإلجراءات المتخذة من قبل البنك 

كوفيد   جائحة  التباعد    19  -انتشار  وتعزز  اإللكترونية  الدفوعات  تشجع  بنكية  خدمات  إسداء  اعتماد  وإلى 

وبالفعل   عدد  واالجتماعي.  المنشور  بمقتضى  المركزي  البنك  أرسى  الجائحة،  هذه  مجابهة  لسنة   5قصد 

ال    2020 معاملة  لكل  اإللكتروني  الدفع  قيمتها  مجانية  سحب    100تتجاوز  خدمة  مجانية  وكذلك  دينار 

 األوراق النقدية ما بين البنوك من الموزعات اآللية. 

وعلى الرغم من أن هذه اإلجراءات تكتسي طابعا استثنائيا ومؤقتا، فقد تم تسجيل ذروة لنمو النشاط النقدي  

قدرها   وجوان  37,5الوطني  أفريل  شهري  بين  ما  للد2020⁒  زيادة  أي  وعمليات  ،  اإللكترونية  فوعات 

⁒ على التوالي. كما تدعم هذا األداء الجيد للدفع الرقمي بنجاح مشروع تحصيل  36,2⁒ و46,5السحب بـ  
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عن   يزيد  ما  لفائدة  وذلك  االفتراضية  البطاقة  طريق  عن  االجتماعية  من  ألف    350المساعدات  منتفع 

 العائالت المعوزة.  

 

   19  -تطور النقديات خالل فترة الحجر الصحي لكوفيد  :    6-3جدول عدد  

 
2019   

 ماي  -أفريل 

2019   

 ديسمبر -جوان 

2020 

 ماي  -أفريل 

2020 

 ديسمبر -جوان 

 ⁒ 0,6- ⁒ 37,5 ⁒ 11,8 ⁒ 3,2- النشاط النقدي الوطني 

 ⁒ 8 ⁒ 46,5 ⁒ 3 ⁒ 8,5- الدفوعات

 ⁒ 2- ⁒ 36,2 ⁒ 19,5 ⁒ 2,2- السحوبات  

 

 

 (SGMT)المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة  3-1-1-4

على ⁒  31و  ⁒  3في العدد والقيمة بـ    اانخفاض  2020منظومة تحويل المبالغ الضخمة في سنة  سجل نشاط  

التوالي، بدفع من عمليات تدخل البنك المركزي في إطار السياسة النقدية وذلك نتيجة الظرف االقتصادي  

   ة، مثلما يتضح من خالل الجدول التالي : وحاجيات البنوك من السيول

 

 تطور نشاط المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة   :   7-3جدول عدد  

 

2019 2020 

 التغيرات بـ ⁒

2020 

2019 

 المبلغ العدد  المبلغ العدد  المبلغ العدد 

I-  41,0- ⁒ 5,9- 1.516,0 91.696 2.569,5 97.495 عمليات البنك المركزي ⁒ 

II   32,9 ⁒ 0,4- 523,1 104.900 393,6 105.362 عمليات المساهمين ⁒ 

 ⁒ 31,2- ⁒ 3,1- 2.039,0 196.596 2.963,0 202.857 المجموع 

 ⁒ 31,5- ⁒ 3,5- 8,16 786 11,90 815 المعدل اليومي *  

 .يوم عمل 250:  2020يوم عمل ؛ سنة  249  : 2019)*( سنة 
 

 

بين  وتظهر   ما  في  السوق  مستوى  على  الضخمة حيوية  المبالغ  لتحويل  التونسية  المنظومة  نشاط  خارطة 

البنوك والتي عوضت جزئيا تدخالت البنك المركزي إلى جانب ارتفاع حاصل دفوعات منظومات المقاصة 

 والتسويق خاصة القيم المنقولة للتونسية للمقاصة.  

تدخ اعتبار  دون  أنه  إلى  اإلشارة  لتحويل  وتجدر  التونسية  المنظومة  المركزي تركزت عمليات  البنك  الت 

 ⁒ على ربع المتدخلين.  70المبالغ الضخمة بنسبة 
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 تطور بيئة الدفوعات .3-2

لسوق   ومحفز  كمنظم  دوره  إطار  في  المركزي  البنك  قام  للرقمنة،  بامتياز  المالئم  الجائحة  سياق  في ظل 

بالتسريع في جهوده   أكثر مرونة وتأقلما، مع مرافقة  الدفوعات،  تنظيم  المستندة على  السوق  لتعصير هذه 

لتطوير الدفوعات الرقمية والتقليص من   تهورقابة خصوصية لعناصر هذه البيئة، بما يتماشى مع استراتيجي 

والتزام   التحتية  والبنى  القانوني  الجانب  وهي  رئيسية  دعائم  ثالث  على  المرتكزة  نقدا،    األطراف التعامل 

 بيئة الدفوعات.  الفاعلة في مجال

   ةالقانوني المنظومة 3-2-1

القانوني وفي سياق مقاربة تدريجية لتزويد بيئة الدفوعات بإطار معياري شامل يتماشى مع  على الصعيد 

الدولية،   سنة    أصدرالمعايير  في  التونسي  المركزي  عبر    2020البنك  الدفع  لخدمات  مخصصا  منشورا 

ية واإلفصاح واإلبالغ، حيث  الهاتف الجوال ليرسي بالتالي إطارا مهيكال يتعلق بتوحيد القواعد القانونية الفن

المستعملين   ثقة  وتعزيز  الجوال  الهاتف  عبر  الدفوعات  ونجاعة  بسالمة  النهوض  في  النهائي  هدفه  يتمثل 

 تجاه هذه الوسيلة الجديدة للدفع. 

هذ الدفع    اوسيتدعم  أنظمة  على  اإلشراف  تغطي  أخرى  معايير  خالل  من  المستقبل  في  القانوني  اإلطار 

 سائل الدفع. والمقاصة وكذلك و

 تعصير البنى التحتية الفنية للدفع  3-2-2

بنسق أكثر    2020في إطار تعصير البنى التحتية لبيئة الدفوعات، استمر البنك المركزي التونسي في سنة  

شر التي  اإلصالح  عملية  في  منصة    عتدعما  لجعلها  الضخمة  المبالغ  تحويل  منظومة  مستوى  على  فيها 

الدول ة وخاصة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر السيولة  يتستخدم أحدث التقنيات وتكون ممتثلة للمعايير 

 والمخاطر التشغيلية بما من شأنه الحفاظ على استقرار نظام الدفع ما بين البنوك.  

الت  البنى  التعصير  الهيكلة المخصصة وذلك  وقد شمل هذا  المكثفة في إطار إعادة  للدفوعات  حتية األخرى 

عن طريق مهمات مراقبة هذه البنى    2020بفضل عمليات التشخيص التي أنجزها البنك المركزي في سنة  

 التحتية، على أساس الوثائق وعلى عين المكان. 

قد التي  اإللكترونية  الهجمات  مخاطر  إلى  وبالنظر  الصدد  هذا  نتيجة    وفي  للدفع  التحتية  البنى  على  تؤثر 

االستخدام األكثر شيوعا للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت، عمل البنك المركزي التونسي على  

دراسة تأثير السالمة اإللكترونية على نشاط الدفوعات وخاصة على تحليل التهديدات واإلجراءات والقواعد  

 كل بنية تحتية وبكل مسدي خدمة دفع.  وعمليات رصد الحوادث الخاصة ب
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 بيئة الدفوعات  تطور  3-2-3

الدفوعات   أداء  في  للترفيع  الدفوعات  بيئة  صلب  عنصر  كل  به  يضطلع  الذي  الدور  ألهمية  منه  إدراكا 

الرقمية، اعتمد البنك المركزي التونسي، عالوة على صفته كجهة تنظيمية، على مقاربة لمرافقة األطراف  

 للرقمنة.  تهيجي الفاعلة في جهودها في مجال الرقمنة بهدف ضمان التزامها الكامل بأهداف استرات

بالجوانب   تتعلق  والتي  الفاعلة  األطراف  كافة  مع  الدورية  المبادالت  خالل  من  المرافقة  هذه  تدعمت  وقد 

المجال والنهوض بالتشغيل   الفنية والتنظيمية قصد ضمان التوافق المطلوب بين مختلف المشاريع في هذا 

 البيني وسالمة بيئة الدفوعات.  

السياق،   هذا  الحكومة في مجال رقمنة جميع دفوعاتها وتعصير مسالك  ا يساند  وفي  المركزي جهود  لبنك 

والتقليص في    يالدفع الخاصة بالدولة قصد االستفادة من مزايا الرقمنة وخاصة منها تسريع االندماج المال 

النم تعزيز  شأنه  من  بما  الرسمي،  غير  القطاع  من  والحد  الموارد  تعبئة  وتحسين  العمليات  معالجة  و  كلفة 

 االقتصادي الشامل.  

العائالت   لفائدة  الحكومة  طرف  من  النقدية  التحويالت  عملية  في  الفعالة  مساهمته  على  وعالوة  وبالفعل 

، يواصل البنك المركزي مشاركته النشيطة في  19  -المعوزة المتضررة من الموجة األولى لجائحة كوفيد  

الحكوميةتمخ الدفوعات  لرقمنة  والمشاريع  المبادرات  بعد    لف  عن  للتصريح  المهيلكة  المشاريع  وخاصة 

للدفوعات   مستهدفة  بنية  بتصميم  المتعلقة  تلك  عن  فضال  للسلع،  الجمركي  التخليص  عمليات  ورقمنة 

 الحكومية ورقمنة مسالك الدفع المخصصة إلصالح المقاصة. 
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 التداول النقدي:  الرابع  الباب 

 

النقدي وفقا لمهمته السيادية المتمثلة في إصدار العملة وتعهدها    التداول  يتصرف البنك المركزي التونسي في دورة

وتسهيل تداولها بالبالد التونسية. ويتم االضطالع بهذه المهمة من قبل إدارة الخزينة العامة وشبكة الفروع الداخلية  

أنها مسؤولة عن عمليات التزود والسحب واإليداع    ث، حيفرع داخلي(  11)منها    فرعا  12للبنك المركزي وعددها  

 لألوراق والقطع النقدية التونسية. 

 . إصدار األوراق والقطع النقدية4-1

إ  البنك  يتم  قبل  من  العالم،  أنحاء  وفي  تونس  في  الرئيسية  الدفع  كوسيلة  تعتبر  التي  النقدية،  العملة  صدار 

   .حفاظ على تزويد االقتصاد بالسيولة الضرورية لسيره تهدف إلى ال  المركزي التونسي وفقا الستراتيجية

 النقدية إصدار األوراق   4-1-1

مليون ورقة نقدية،    241وهو ما يوافق    2020ن دينار في سنة  وملي  3.343,2بلغ إصدار األوراق النقدية  

قدرها   بزيادة  و19أي  القيمة  في  سنة  ٪70  مع  بالمقارنة  الحجم  في  االرتفاع   ٪2019  يعكس  ما  وهو 

 .  19 -الملحوظ للطلب الناجم عن أزمة كوفيد 

 

 

 : تطور إصدار األوراق النقدية   1-4جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 القيمة 

 241 142 98 156 65 54 217 189 107 بماليين األوراق النقدية 

 3.343 2.811 1.892 1.535 803 729 2.701 4.178 2.574 بماليين الدنانير 

 

 

 إصدار القطع النقدية   4-1-2

النقدية   القطع  إصدار  سنة    42بلغ  في  قطعة  قدرها    2020مليون  عرف  وملي  15بقيمة  حيث  دينار،  ن 

 .  2019٪ من حيث القيمة بالمقارنة مع سنة 50بـ    زيادة ٪ من حيث الحجم و18بـ   انخفاضا

 

 

 

 



 الباب الرابع 
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 : تطور إصدار القطع النقدية   2-4جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 القيمة 

 42 51 43 12 9 38 75 145 76 بماليين القطع النقدية 

 15 10 11 5 2 25 50 22 18 بماليين الدنانير 

 
 

 

 النقدية. تعهد العملة 4-2

مليون ورقة نقدية تعادل    385,8حجما قدره    2020التونسية خالل سنة  األوراق النقدية    شملت عمليات فرز

بـ    6.084,8قيمتها   القيمة  أو من حيث  الحجم  انخفاضا سواء من حيث  دينار، حيث شهدت  ⁒  8,1مليون 

 .  2019⁒ على التوالي بالمقارنة مع سنة 13,6و

التي غطت   المذكورة  الفرز  إثر عمليات  المسجلة خالل  71,5وعلى  النقدية  األوراق  إيداعات  ⁒ من حجم 

استعادة  2020سنة   تمت  أي    274,5،  البنوك،  فروع  كافة  قبل  من  للتداول  صالحة  نقدية  ورقة  مليون 

 ⁒ من مجموع األوراق النقدية التي تم فرزها.  71,2

وفي جانب آخر وفي إطار مراقبة جودة األوراق النقدية التي تمت إعادتها للتداول، بلغ عدد األوراق النقدية  

  2011دينار صنف    20⁒ من فئة  31,3مليون ورقة نقدية، منها    58,4التي وقع إتالفها خالل هذه السنة  

فئة  33,8و من  صنف    10⁒  قيمتها  2013دنانير  تعادل  حيث  دي  764,9،  بارتفاع  مليون  أي   نار 

 ⁒ بالمقارنة مع حجم األوراق النقدية المتلفة في العام السابق.  75,3بـ 

 اإليداع ووالسحب . التزود 4-3

التزود وترحيل األموال إنجاز عمليات  قبل  تم  التونسي خالل سنة    من  المركزي   عن طريق    2020البنك 

⁒  35بـ    ه المقر الذي استأثر لوحد   ،مباشر بفرع تونسعملية تسليم    48شحنات نحو الفروع الداخلية و  106

 ⁒ من عمليات إرسال القطع النقدية.  28من عمليات إرسال األوراق النقدية و

في سنة   الفروع  في شبابيك  المنجزة  النقدية  القيمة 2,6بـ    2020وارتفعت سحوبات األوراق  من حيث   ⁒

سنة  9و مع  بالمقارنة  الحجم  حيث  من  بلغت  2019⁒  حيث  يعادل    9.695,8،  ما  أي  دينار،   مليون 

 ماليين ورقة نقدية.   708,9

الفترة   نفس  خالل  النقدية  األوراق  إيداعات  بلغت  المقابل،  يعادل    7.389,1وفي  ما  أي  دينار،   مليون 

القيمة والحجم قدره    539 انخفاضا من حيث  نقدية حيث شهدت  التوالي 10⁒ و12,3مليون ورقة  ⁒ على 

 بق.  قياسا بالعام السا
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انخفاضا سواء من حيث القيمة أو من حيث    2020سنة    في  وفيما يتعلق بتحركات القطع النقدية، فقد عرفت

⁒ على التوالي  35,6⁒ و42,3وخاصة بالنسبة للسحوبات التي تراجعت بـ    2019الحجم بالمقارنة مع سنة  

 ⁒ على التوالي. 9,7⁒ و12,7إليداعات التي تقلصت بـ اوكذلك 

ت كنت  يرفس ويمكن  المسار  شهر  لج  ا هذا  في  المقرر  الشامل  الصحي  الحجر  عن  الناجم  االقتصادي  لتباطؤ 

وهو ما دفع األسر إلى تكوين احتياطي أمان من العملة    19  -للحد من انتشار جائحة كوفيد    2020مارس  

كإجراء   ااالنقدية  هذه  بفعل  حدتها  زادت  التي  االستهالكية  النفقات  ولمجابهة  جهة  من  ألزمة حترازي 

 الصحية، من جهة أخرى.  

 

عدد   بيان  سنة :    2-4رسم  في  التونسية  النقدية  القطع  تحركات 

2020 

تحركات األوراق النقدية التونسية في سنة  :    1-4رسم بيان عدد  

2020   

  
 
 

 

 

 . التداول النقدي الكلي 4-4

مليون دينار من    15.341، يتوزع بين  2020مليون دينار في موفى سنة    15.749النقدي الكلي    بلغ التداول

⁒ بالمقارنة  17⁒(، حيث سجل ارتفاعا بـ  3ماليين دينار من القطع النقدية )  408⁒( و97األوراق النقدية )

، مثل كل سنة، قبيل  تهوذلك باألساس نتيجة األزمة الصحية. وبلغ التداول النقدي ذرو  2019مع نهاية سنة  

 مليون دينار.   16.501عيد اإلضحى حيث بلغ 
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 األوراق النقدية في التداول   حجم:  3-4رسم بيان عدد  النقدية في التداول  قطعال حجم:  4-4رسم بيان عدد 

 

 

 

 

 

 التصرف في العمالت األجنبية  . 4-5

البنك  النقدية األجنبيةوفي إطار العمليات المتعلقة باألوراق   العملة األجنبية من قبل  ، بلغت عمليات شراء 

دينار خالل سنة    2.870,1المركزي   دينار    4.917,9مقابل    2020مليون  السابق، حيث  مليون  العام  في 

درها السياحة ومداخيل  ت ⁒ نتج عن التراجع المتزامن لعمليات الشراء التي  41,6عرفت انخفاضا حادا قدره  

 ⁒ على التوالي. 37,2⁒ و60,5لشراءات المتأتية من أصحاب حسابات غير المقيمين وذلك بـ الشغل وا 

كوفيد   جائحة  بانتشار  األجنبية  العملة  شراء  عمليات  تدهور  تفسير  التنقل    19  -ويمكن  بقيود  اقترن  الذي 

ا السياح  تدفقات  على  أثر  ما  وهو  البلدان  من  العديد  في  المفروضة  الصحي  الحجر  ألجانب  وإجراءات 

 .  2019⁒ بالمقارنة مع سنة 82,1حيث سجلت انخفاضا بـ  2020في تونس خالل سنة  ةالمسجل

، حيث انخفضت بنسبة 2020مليون دينار في موفى سنة    439,6كما بلغت المبيعات من العملة األجنبية  

سنة  50,9 من  الفترة  نفس  مع  بالمقارنة  إ  2019⁒  في  المنجزة  البيع  عمليات  تراجع  السياحة  نتيجة  طار 

إغالق الحدود في العديد  وجراء القيود المفروضة على السفر    ذلك بالخصوص⁒ و81وأسفار األعمال بـ  

 من البلدان. 

بالمقارنة مع العام السابق،   2020انخفاض في سنة ب قد اتسمتوعلى الرغم من أن تحركات العملة األجنبية 

يعادل   ما  بإرسال  قام  قد  المركزي  البنك  المراسلين    3.028,2فإن  نحو  األجنبية  العملة  من  دينار  مليون 
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األجانب بعنوان عمليات البيع في أسواق الصرف الدولية وفي إطار إعادة مبالغ إلى البلدان األصلية، حيث  

 ⁒ بالمقارنة مع السنة المنقضية.  12,5تم تسجيل تحسن بـ 

وإرسال    2019لذي تمت تعبئته خالل سنة  وتأكد هذا المسار من خالل الحجم الهام من العمالت األجنبية ا

منه خالل سنة   األهم  التي    2020الجزء  الرغم من االضطرابات  التأمين وذلك على  ارتفاع سقف  بفضل 

 عرفتها الرحالت الجوية خالل هذه الفترة نحو بلدان انتصاب المراسلين األجانب للبنك المركزي التونسي.  
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 الرقابة المصرفية:  الخامس الباب 

 

في موفى سنة    مؤسسة  42مستوى    فيبالبالد التونسية    المرخص لها  المالية  مؤسسات البنوك وال  عدد  استقر

بين  .  2020 المذكورة  المؤسسات  و  23وتتوزع  مقيما  و  8بنكا  مالي  إيجار  إدارة    2مؤسسات  مؤسسات 

 بنوك غير مقيمة.   7بنوك أعمال و 2ديون و

، مثلما يدل عليه  2019تسارعا لنسق نموه بالمقارنة مع سنة    2020نشاط هذه المؤسسات في سنة    وعرف

 .  2019⁒ في سنة 4,6مقابل  2020⁒ في سنة 6,1ازدياد مجموع األصول بـ 

فرعا جديدا ليبلغ عددها    28من خالل فتح    2020وفي جانب مواز، تدعمت شبكة الفروع البنكية في سنة  

 .  2019ساكن في موفى سنة  6.027ساكن مقابل    5.934فرعا، أي بواقع فرع واحد لكل  1973

 

 

 بالبنوك والمؤسسات المالية : أهم المؤشرات المتعلقة   1-5جدول عدد 

 2018 2019 2020 * 

      التركيبة والحجم

 42 42 42 العدد 

 23 23 23 البنوك المقيمة   

 7 7 7 البنوك غير المقيمة 

 8 8 8 مؤسسات اإليجار المالي 

 2 2 2 مؤسسات إدارة الديون  

 2 2 2 بنوك األعمال  

 142.418 134.234 128.391 مجموع األصول )بماليين الدنانير( 

 92,2 92,2 91,4 حصة البنوك المقيمة )بـ ٪(

 129,1 116,8 120,8 )بـ ٪( باألسعار الجارية إجمالي الناتج المحلي /مجموع األصول 

 96.742 91.281 88.597 قروض للحرفاء )بماليين الدنانير(

 85.434 77.663 70.974 إيداعات الحرفاء )بماليين الدنانير(  

       مؤشرات الصيرفة 

 1.973  1.945         1.913 شبكة الفروع البنكية  

 5.934 6.027 6.038 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

في  عرفت البنكية  أي    2020سنة    الموارد  قبل سنة،  المسجل  لذلك  مماثال  أو    7.602تطورا  دينار  مليون 

بالدينار    تلك المحررة   ⁒ من ارتفاع إيداعات الحرفاء. وشمل تطور اإليداعات93⁒ والذي نتج بواقع  9,2

مقابل  12,4)  ⁒11,7( األجنبية  بالعملة  اإليداعات  تراجع  تواصل  مقابل  سنة  0,5⁒(  في  مقابل    2020⁒ 

 (.  2019⁒ في سنة 0,7

⁒ في سنة  6⁒ مقابل  15,5على اإليداعات تحت الطلب )  2020وقد تركزت جهود تعبئة اإليداعات في سنة  

2019( االدخار  وإيداعات  مقابل  14,8(  سنة7,9⁒  في  وشهادات  2019  ⁒  ألجل  اإليداعات  وسجلت   .)

اإليداعات    من  وهو ما يعكس انتقال جزء  2019⁒ في سنة  17,2⁒ مقابل ارتفاع بـ  3,9بـ    ااإليداع انخفاض

 ألجل نحو االيداعات تحت الطلب وإيداعات االدخار.  

قطة مائوية( ن  2,2وأثرت هذه التطورات على هيكل اإليداعات مع تدعم حصة اإليداعات تحت الطلب )+

نقاط مائوية(    3,3-نقطة مائوية( مقابل انخفاض حصة اإليداعات تحت الطلب )  1,5وإيداعات االدخار )+

 نقطة مائوية(.  0,4-وشهادات اإليداع )

 

 

 

 اإليداعات : تطور تركيبة  1-5رسم بياني عدد 

 
 

 

المسجل في   2020وارتفعت موارد االقتراض متوسط وطويل األجل في سنة   بنسق أكثر أهمية من ذلك 

مليون دينار أو    278⁒. ويعود هذا التطور إلى ازدياد القروض الرقاعية بـ  6,5⁒ مقابل  7، أي  2019سنة  
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ركودا. وقد    ⁒، فيما عرفت الموارد الخصوصية33,8مليون دينار أو    268⁒ والقروض األخرى بـ  15,8

مليون دينار( والبنك    140من قبل بنك األمان )  2020تم إنجاز أهم إصدارات القروض الرقاعية في سنة  

( لتونس  )  100العربي  الفالحي  الوطني  والبنك  دينار(  للبنك    70مليون  التونسية  والشركة  دينار(   مليون 

 مليون دينار(.   50)

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                            : موارد االستغالل المعبأة        2-5جدول عدد  

 2017 2018 2019 * 

 التغيرات 

8201 

2017 

9201 

2018 

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

 9,4 7.059 9,8 6.691 82.336 75.277 68.586 إيداعات الحرفاء 

 15,5 4.691 6,0 1.701 34.918 30.227 28.526 إيداعات تحت الطلب ومبالغ مستحقة أخرى  

 14,8 3.258 7,9 1.611 25.323 22.065 20.454 إيداعات اإلدخار  

 -4,9 -934 15,7 2.572 18.028 18.962 16.390 إيداعات ألجل  

 1,1 44 25,1 807 4.067 4.023 3.216 شهادات اإليداع 

 7,0 543 6,5 473 8.319 7.776 7.303 موارد االقتراض متوسطة وطويلة األجل  

 -0,1 -3 10,7 507 5.221 5.224 4.717 موارد خصوصية 

 15,8 278 -3,7 -67 2.038 1.760 1.827 قروض رقاعية عادية  

 33,8 268 4,3 33 060 1 792 759 قروض أخرى 

 9,2 7.602 9,4 7.164 90.655 83.053 75.889 االستغاللمجموع موارد 

 معطيات وقتية.   * 

 

 

 ستعماالت  تطور اال    5-1-1-2

البنوك استعماالت  نموها  تسارعا  المقيمة  سجلت  من    لنسق  ليرتفع  تقريبا  تضاعف  سنة  3,9الذي  في   ⁒

القر2020⁒ في سنة  6,9إلى    2019 السواء،  التسارع، على حدّ  للحرفاء )+و. وشمل هذا  ⁒ في  6,4ض 

⁒ في سنة 4مقابل +  2020⁒ في سنة  9,6( ومحفظة السندات )+2019في سنة    ⁒3,8مقابل +  2020سنة  

2019  .) 

ا أقساط  تأجيل  إلى  القروض  تسارع  االستثنائية  ويعود  القروض  وإلى  المهنية  وغير  المهنية   لقروض 

 وتحسن تعبئة اإليداعات بالدينار.   19 -كوفيد 

شمل قد  السندات  محفظة  قائم  ارتفاع  )  سندات  وكان  أو    369المساهمات  دينار  مقابل  18,6مليون   ⁒ 

ي الصناديق التي تديرها  ارها فثم(، نتيجة أهمية األرباح المعاد است2019⁒ في سنة  3مليون دينار أو    58
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شركات االستثمار في رأس مال تنمية، تبعا لتعليق توزيع األرباح المقرر من قبل البنك المركزي التونسي 

. ويعود االزدياد الملحوظ لقائم رقاع الخزينة وسندات حكومية أخرى إلى أهمية االكتتابات  2020في سنة  

 .  2020من قبل البنوك في إصدارات الخزينة في سنة 

البنوك في موفى سنة   إيداعات  2020وسجلت   / ⁒ في سنة 120⁒ مقابل  117قدره    1معدل نسبة قروض 

 .  2018في سنة  ⁒130,7و 2019

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                           : االستعماالت 3-5جدول عدد 

 2018 2019 2020 * 

 التغيرات 

9201 

2018 

2020 

2019 

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

 6,4 5.492 3,8 3.162 91.269 85.777 82.615 قروض للحرفاء  

 9,6 1.453 4,0 578 16.549 15.096 14.518 محفظة السندات 

               منها :  

 18,6 369 3,0 58 2.352 1.983 1.925 سندات المساهمات وسندات مماثلة  

 -10,2 -217 12,9 243 1.903 20. 2 1.877 والتوظيفات  المتاجرةسندات 

 -23,5 -77 -24,5 -106 250 327 433 رقاعيةسندات 

 7,2 690 1,2 109 10.235 9.545 9.436 والقروض الوطنيةرقاع الخزينة 

 6,9 6.945 3,9 3.740 107.818 100.873 97.133 مجموع االستعماالت 

 * معطيات وقتية.
 

 

سنة   مع  عرفت2019وبالمقارنة  أصناف    نسبال   ،  لكافة  معمما  انخفاضا  القرض  عمليات  على  المطبقة 

 القروض وذلك نتيجة تأثير انخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية. 

 

 

 

 

 
 .  2018المؤرخ في غرة نوفمبر  2018لسنة  10البنوك عدد  ىكما ينص عليه المنشور إل 1
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     *تطور معدالت نسب الفائدة الفعلية حسب صنف القروض:  4-5جدول عدد 

 2020 2019 2018 المسمى 

 التغيرات 

9201 

2018 

2020 

2019 

 بـ ٪ بـ ٪

 -0,88 1,04 6,86 7,74 6,70 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية

 -0,78 1,15 9,90 10,68 9,53 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض السكن 

 -0,42 1,35 11,09 11,51 10,16 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على المكشوفات

الفعلية المطبقة على القروض معدل نسبة الفائدة 

 طويلة األجل 
9,10 10,24 9,40 1,14 0,84- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 متوسطة األجل 
9,17 10,32 9,44 1,15 0,88- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض 

 االستهالك 
10,57 11,88 11,05 1,31 0,83- 

الفائدة الفعلية المطبقة على القروض معدل نسبة 

 قصيرة األجل 
8,76 10,06 9,44 1,30 0,62- 

 . يتعلق األمر بالنسب المطبقة خالل النصف الثاني من السنة* 
 

 

 نتيجة االستغالل   5-1-2

 ما يلي :   2019بالمقارنة مع سنة  2020نتيجة السنة المالية   وضعية يظهر تحليل

والذي يعود  (  ⁒31,4مليون دينار أو    723مقابل    ٪1,5مليون دينار أو    46هامش الفائدة )  نسق  انخفاض  •

من جهة إلى تراجع الفوائد المحصلة المرتبطة بتأجيل أقساط القروض ومن جهة أخرى إلى انخفاض معدل  

 ؛  نسبة الفائدة في السوق النقدية

م   • أي  الصافية،  العموالت  تطور  لنسق  للغاية  حاد  سنة  22,3ن  تراجع  في  سنة  3,3إلى    2019⁒  في   ⁒

اآللية    2020 )الموزعات  النقدية  بالعمليات  المتعلقة  االقتصاد  دعم  إجراءات  نتيجة  النقدية  ل وذلك  ألوراق 

 ؛    والبطاقات ومطارف الدفع اإللكتروني...( والتباطؤ غير المسبوق للنشاط االقتصادي

 .  ⁒12,1بنسبة تراجع أرباح الصرف  •

مليون    133مقابل    2020في سنة  ⁒  9,7مليون دينار أو    69ارتفاع مداخيل محفظة سندات االستثمار بـ    •

 . 2019⁒ في سنة 22,9دينار أو 

انخفاضا ملحوظا لنسق نموه، حيث سجل تطورا    الناتج البنكي الصافي للبنوك المقيمة  عرفونتيجة لذلك،  

 .  2019⁒ في سنة  25,1مليون دينار أو  1.101 مقابل 2020⁒ في سنة 1,5مليون دينار أو  82بـ 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : نتيجة االستغالل   5-5جدول عدد 

 * 2020 2019 2018 المسمى 

 التغيرات 

9201 

2018 
2020 

2019 

بماليين  

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين  

 الدنانير 
 بـ ٪

 1,5 46 31,4 723 3.068 3.022 2.299 هامش الفائدة  

 3,3 38 22,3 213 1.207 1.169 956 العموالت الصافية 

 -12,1 -71 5,8 32 514 585 553 أرباح محفظة السندات التجارية  

 9,7 69 22,9 133 782 713 580 مداخيل محفظة سندات االستثمار 

 1,5 82 25,1 1.101 5.571 5.489 4.388 الناتج البنكي الصافي 

 2,0 51 21,0 433 2.544 2.493 2.060 األعباء التشغيلية 

 2,3 39 19,2 274 1.742 1.703 1.429 كتلة األجورمنها :       

 * معطيات وقتية. 

 

 

ببقاء مساهمة هامش الفائدة دون تغيير في مستوى    الناتج البنكي الصافي  هيكللهذه التطورات، اتسم    وتبعا

بـ  55,1 االستثمار والعموالت  نقطة    0,4و  1,0⁒ وارتفاع مساهمة مداخيل كل من أرباح محفظة سندات 

 نقطة مائوية(.  1,4-مائوية على التوالي مقابل انخفاض مساهمة مداخيل أرباح محفظة السندات التجارية )

 

 

 

 : تطور تركيبة الناتج البنكي الصافي   2-5رسم بياني عدد 

 
 

 

نقطة    0,5بـ  تراجعا    مردودية القروض  معدل  عرف معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية،    النخفاض  نظراو

نقطة مائوية ليبلغ   0,4. ونتيجة لذلك، انخفض هامش الوساطة الصافي بـ  2019مائوية بالمقارنة مع سنة  

 .  2020⁒ في موفى سنة 3,8

 

%52,4%55,1%55,1

%21,8%21,3%21,7

%12,6%10,6%9,2

%13,2%13,0%14,0

201820192020

ارمداخيل محفظة سندات األستثم

ة أرباح محفظة السندات التجاري

عموالت صافية

هامش الفائدة 
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 : تطور هامش الوساطة البنكية  3-5رسم بياني 

 
 

 

 

. وظل 2019⁒ في سنة  21مقابل    2020⁒ في سنة  2بشكل حاد، أي    تشغيليةنسق نمو األعباء ال  وانخفض

لسنة   االستغالل  المسجل  2020ضارب  المستوى  نفس  أي    في  السابق،  العام  تبعا  45,7في  وذلك   ⁒

 تج البنكي الصافي. ا لالنخفاض الملحوظ لنسق نمو الن

 مؤسسات اإليجار المالي   . 5-2

 النشاط   5-2-1

المالي    عرف نشاط قطاع للاإليجار  منذ سنة    تباطؤتواصال  االستثمار    2019المسجل  تباطؤ  نتيجة  وذلك 

بـ   المالي  اإليجار  قروض  قائم  انخفض  وبالفعل،  البنكية.  السيولة  سنتي  5وتشديد  في    2019و  2020⁒ 

إلى   سنة    4.060ليتراجع  موفى  في  دينار  بنسبة  2020مليون  تمويله  تم  حيث  موارد  78،  عن طريق   ⁒

 ⁒ في شكل موارد خصوصية.  22⁒ من قروض رقاعية و28⁒ من قروض بنكية و45اضية منها اقتر

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : تطور قائم اإليجار المالي وموارد االقتراض  6-5جدول عدد 

 2018 2019 2020 * 

 4.060 4.290 4.510 قائم اإليجار المالي 

 3.165 3.225 3.955 موارد االقتراض 

 45,2 46,6 45,0 منها : موارد بنكية )بـ٪(

 28,2 26,0 25,8 موارد رقاعية )بـ ٪(       

 21,6 18,5 15,3 وصية )بـ ⁒(ص موارد خ        

 معطيات وقتية. * 
 

 

4,0
4,54,4

3,9
4,2

3,8

7,9

8,7
8,2

201820192020

ـ 
ب

⁒

تكلفة اإليداع هامش الوساطة الصافي معدل مردودية القروض 
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 نتيجة االستغالل   5-2-2

المالي    عرف اإليجار  لمؤسسات  الصافي  سنة  الناتج  خالل  ملحوظا  مقابل  21,3وقدره    2020تحسنا   ⁒

وذلك على الرغم من الظرف االقتصادي غير المالئم. ويعود هذا التحسن    2019⁒ في سنة  0,3انخفاض بـ  

وانخفاض    19  -باألساس إلى تأجيل أقساط القروض البنكية ومنح تحويالت استثنائية مرتبطة بأزمة كوفيد  

 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية. 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                                 : مؤشرات االستغالل 7-5جدول عدد 

 * 2020 2019 2018 المسّمى 

 150,1 121,3 152,4 هامش الفائدة

 207,4 171,0 171,6 الناتج الصافي 

 84 82 77 األعباء التشغيلية  

  معطيات وقتية. * 
 

 

 البنوك غير المقيمة   . 5-3

 النشاط   5-3-1

 موارد االستغالل   5-3-1-1

المقيمة  سجلت غير  البنوك  سنة    موارد  أو  19,6بـ    لقائمها  رتفاعاا  2020في  دوالر    ٪326,1  مليون 

 .  قبل سنةمليون دوالر أمريكي  162,3٪ أو 8,9أمريكي مقابل انخفاض بـ 

الحرفاء )  ( والقروض  2019٪ في سنة  47,1٪ مقابل  53,7ويتكون هيكل الموارد باألساس من إيداعات 

 (.  2019في سنة  ٪17,4٪ مقابل 15,8( واألموال الذاتية )2019في سنة   ٪26,1٪ مقابل 21,4البنكية )
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موفى  في  : موارد البنوك غير المقيمة 4-5رسم بياني عدد 

 2019 سنة

  موفىفي   : موارد البنوك غير المقيمة 5-5رسم بياني عدد 

 2020 سنة

 
 

 
 

 

 مغايرة( )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة                 : تطور موارد البنوك غير المقيمة  8-5جدول عدد 

 المسمى 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 التغيرات

9201 

2018 

2020 

2019 

2018 2019 2020 * 

بماليين  

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

بماليين  

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

 -1,8 -7,9 3,4 14,2 427 435 421  يةبنك قروض

 -7,5 -12,5 -2,7 -4,7 155 168 172 المنتصبة بتونس  

 1,7 4,6 7,6 18,9 272 267 248 المنتصبة بالخارج 

 36,5 286,0 13,8 95,0 1.070 784 689 إيداعات الحرفاء  

 -83,7 -35,9 70,9 17,8 7 43 25 ن يالمقيم

 43,5 321,9 11,7 77,3 1.063 741 663 غير المقيمين 

 17,0 22,0 -19,9 -32,3 152 130 162 موارد أخرى  

 8,4 24,2 -14,3 -48,4 314 289 338 أموال ذاتية 

 6,7 1,8 -87,7 -190,8 29 27 218 مدخرات 

 19,6 326,1 -8,9 -162,3 1.990 1.664 1.826 مجموع الموارد  

  * معطيات وقتية.
 

 

 تطور االستعماالت  5-3-1-2

⁒ أو 1,7  مقابل  مليون دوالر أمريكي  257,7٪ أو  14,2بـ    ارتفاعا  استعماالت البنوك غير المقيمة  سجلت

سنة    29,6 في  أمريكي  دوالر  لغير  2019مليون  الممنوحة  القروض  باألساس  االرتفاع  هذا  شمل  وقد   .

 ⁒(.  28,5مليون دوالر أمريكي أو  66,9مقيمين )ال

إيداعات 

الحرفاء

%47,1

ةقروض بنكي

%26,1

أموال ذاتية

%17,4

المدخرات

%1,6

موارد أخرى

%7,8

إيداعات 

الحرفاء

%53,7

ةقروض بنكي

%21,4

أموال ذاتية

%15,8

المدخرات

%1,4

موارد أخرى

%7,7
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 ⁒.  21,4نقطة مائوية لتبلغ  0,3وازدادت حصة القروض الممنوحة للحرفاء من مجموع االستعماالت بـ 

 

 بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة( )                     : تطور استعماالت البنوك غير المقيمة 9-5جدول عدد 

 المسمى 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 التغيرات 

9201 

2018 

2020 

2019 

2018 2019 2020 * 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

 18,5 218,3 15,7 160,0 1.397,0 1.178,7 1.018,7 عمليات األموال الجاهزة 

 33,0 228,8 3,3 22,0 922,8 694,0 672,0 منها : توظيفات لدى البنوك : 

 86,1 260,9 -19,2 -72,2 563,8 302,9 375,1 المنتصبة بتونس     

 -8,2 -32,1 31,7 94,2 359,0 391,1 296,9 المنتصبة بالخارج    

 15,8 60,5 -5,8 -23,7 443,1 382,6 406,3 القروض 

 -4,3 -6,4 -18,2 -32,9 141,7 148,1 181,0 للمقيمين 

 28,5 66,9 4,1 9,2 301,4 234,5 225,3 لغير المقيمين  

 -7,5 -13,3 11,4 18,2 164,5 177,8 159,6 محفظة السندات 

 -10,4 -7,8 -62,6 -124,8 66,9    74,7 199,5 استعماالت أخرى 

 14,2 257,7 1,7 29,6 2.071,4 1.813,7 1.784,1 مجموع االستعماالت 

  * معطيات وقتية.

 
 

 

بياني عدد   في    6-5رسم  المقيمة  البنوك غير  استعماالت    موفى : 

 2019سنة 

بياني عدد   في    7-5رسم  المقيمة  البنوك غير  استعماالت    موفى : 

 2020سنة 

  

 

 نتيجة االستغالل  5-3-2

البنوك غ   الناتج   هامش الفائدة  سجل   2019٪ في سنة  8,2٪ مقابل  10,1  بـ   انخفاضا   ير المقيمةعن نشاط 

 .  2020مليون دوالر أمريكي في موفى سنة  21,4ليبلغ 

عمليات 

االموال 

الجاهزة

65,0%

القروض

21,1%

محفظة 

السندات

9,8%

استعماالت 

أخرى

4,1%
عمليات 

االموال 

الجاهزة

67,5%

القروض

21,4%

محفظة 

السندات

7,9%

استعماالت 

أخرى

3,2%
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 .  2020٪ في سنة 40,9نقاط مائوية ليبلغ  7,6ضارب االستغالل بـ   ارتفعو

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                             : مؤشرات االستغالل  10-5جدول عدد 

 المسمى 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 التغيرات 

9201 

2018 

 التغيرات 

2020 

2019 

2018 2019 2020 * 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 ٪بـ 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 ٪بـ 

 -10,1 -2,4 8,2 1,8 21,4 23,8 22,0 هامش الفائدة

 -8,5 -6,3 11,4 7,6 68,0 74,3 66,7 الناتج البنكي الصافي 

 12,6 3,1 -1,6 -0,4 27,8 24,7 25,1 األعباء التشغيلية 

 وقتية. * معطيات 
 

 

 إدارة الديون مؤسسات  .5-4

 النشاط  5-4-1

 .  2019مليون دينار، أي مستوى مماثل لما تم تسجيله في سنة  200,7 قائم تمويالت قطاع إدارة الديون بلغ

 
 

 إشارة مغايرة()بماليين الدنانير ما عدا                                إدارة الديون: مؤشرات حول نشاط قطاع  11-5جدول عدد 

 * 2020 2019 2018 المسمى 

 التغيرات

2020 

2019 

 بــ ٪ بماليين الدنانير

 0,8 1,5 200,7 199,2 205,3 قائم التمويالت  

  * معطيات وقتية.

 

نحو القروض البنكية مثلما يدل عليه    2020وعلى صعيد الموارد، توجهت شركات إدارة الديون في سنة  

 ⁒.  7,4ارتفاع حصتها بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخامس  الباب

 2020 السنوي التقرير 188

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                      : تطور الموارد                                   12-5جدول عدد  

 * 2020 2019 2018 المؤشرات 

 التغيرات

2020 

2019 

 بـ ٪ بماليين الدنانير

 11,0 7,4 74,5 67,1 61,8 األموال الذاتية

 -4,9 -3,0 57,1 60,1 38,1 موارد االقتراض 

 7,4 - 87,0 79,6 55,0 قروض بنكية )بـ ٪(**

 -7,4 - 13,0 20,4 45,0 قروض رقاعية )بـ ٪(** 

 وقتية.* معطيات  

 ** يتم احتساب التغيرات بالنقاط المائوية. 

 

 

 نتيجة االستغالل  5-4-2

⁒ وعلى الرغم من هذا النمو الموجب،  0,9مليون دينار أو    8,7بازدياد هامش الفائدة بـ    2020اتسمت سنة  

بـ   الديون  إلدارة  الصافي  الناتج  أو  9,1انخفض  دينار  1,6⁒  العمو  مليون  قائم  تراجع  نتيجة   الت وذلك 

 .  خسائر على مستوى محفظة السندات التجارية والعمليات المالية تكبّد⁒ و21,1بـ 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               : مؤشرات االستغالل  13-5جدول عدد 

 * 2020 2019 2018 المسمى 

 التغيرات

2020 

2019 

بماليين  

 الدنانير 
 بــ ٪

  8,7  0,9  11,2  10,3  9,4 هامش الفائدة    

  -9,1  -1,6  16,0  17,6  16,0 إلدارة الديونالناتج الصافي    

  4,9  0,3  6,4  6,1  5,2 األعباء التشغيلية    

  .* معطيات وقتية
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 المالي  ستقراراال:  السادس الباب 

االستقرار المالي وذلك على الرغم من   تهددمن مخاطر تفاقم مواطن الضعف التي    2020في سنة    الحد  تم  

في الصع التحكم  وقع  اإلطار،  هذا  وفي  كورونا.  فيروس  جائحة  انتشار  عن  الناجمة  االقتصادية  وبات 

 المخاطر المالية الكلية وتمكنت السوق المالية من التعافي.  

نتاجا  وتعد    الحصيلة  أنها  هذه  حيث  المالي  للجهاز  التعديلية  والسلطات  العمومية  السلطات  اتخذت  لتفاعل 

اإلجراءات من  التداعيات  مجموعة  احتواء  إلى  تهدف  التي   واالقتصادية    االجتماعية  االستثنائية 

 والمالية للجائحة.  

 الرئيسية في مناسبتين    ة الفائدة وقد قرر البنك المركزي التونسي، على وجه الخصوص، التخفيض في نسب

متانة القطاع وم السيولة  للسياسة النقدية قصد دع   آليته العمليةيف  ينقطة أساسية وقام بتك  50نقطة و  100بـ  

المصرفي. وعالوة على ذلك، تم وضع إجراءات مساندة لفائدة األفراد والمؤسسات بهدف مجابهة تداعيات  

السنة   بعنوان  لألرباح  توزيع  أي  تعليق  إلى  المالية  والمؤسسات  البنوك  اإلصدار  معهد  دعا  كما  الجائحة. 

 .  2019المالية 

بال المصرفي  القطاع  صالبة  األسس  وتعكس  تدعيم  من  مكن  الذي  االحترازي  اإلطار  تعزيز  خصوص 

مستوى   على  المدرجة  اإلصالحات  مع  التكيف  على  كبيرة  قدرة  وأتاح  التونسي  المصرفي  للنظام  المالية 

 اإلطار التنظيمي.  

سنة   اتسمت  الضغوط    2020وبالفعل،  وبتخفيف  البنوك  لمالءة  القانونية  بالنسبة  قياسا  الهامش  بتحسن 

ة على السيولة المصرفية، كما يعكسه تراجع اللجوء إلى إعادة التمويل لدى البنك المركزي وامتثال المسلط

سنة   مع  بالمقارنة  السيولة  لنسب  أفضل  بشكل  قد  2019القطاع  المصرفية  الربحية  مؤشرات  أن  بيد   . 

 عرفت انخفاضا.  

وفي جانب آخر، مكنت جميع اإلجراءات المتخذة ومنها بالخصوص إحداث صيغ جديدة للتمويل االستثنائي  

  2020والخروج التدريجي من الحجر الصحي، من إنعاش نشاط القروض المسندة للمهنيين، علما وأن سنة  

 قد اتسمت بازدياد استثنائي للقروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والخزينة.  

صعيد آخر، أبرزت نتائج اختبار التحمل قدرة البنوك على مواجهة سيناريو صدمة على نطاق واسع    وعلى

 في صورة ما إذا اعتمد القطاع سياسة حذرة لتوزيع األرباح.  

ية من الحد من ل يعد، فقد مكنت اإلجراءات المتخذة من قبل السلط التوفيما يتعلق بالسوق المالية التونسية 

بية للجائحة على السوق. وبالفعل، تمكن مؤشر توننداكس من استعادة منحى تصاعدي منذ  االنعكاسات السل

وذلك بعد أن سجل تراجعا خالل الثالثي األول. كما تم الحفاظ على ثقة المستثمرين تجاه    2020شهر ماي  

سنة   لكامل  بالنسبة  للمعامالت  الجملي  المستوى  ينخفض  ولم  المالية  طفي   2020السوق  بشكل  ف  سوى 
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سنة   في  المسجل  مستواه  مع  زيادة  2019بالمقارنة  بدروها  األولية  السوق  في  اإلصدارات  وعرفت   .

فيما شهدت إصدارات   العمومية،  المالية  المسلطة على  الخزينة جراء الضغوط  ملحوظة إلصدارات رقاع 

 عية. لمساهمة العامة انخفاضا طفيفا وشملت باألساس السوق الرقا ل الشركات عبر طرح األوراق  

مع   بالتزامن  المصرفية  السيولة  المسلطة على  الضغوط  تخفيف  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ناحية أخرى،  ومن 

المماثلة األخرى  المالية  والمنتجات  ألجل  الودائع  على  المورد  من  االقتطاع  جوان   مراجعة  شهر  خالل 

عي في األوراق المالية من ، قد كان وراء االنتقال من االدخار البنكي نحو مؤسسات التوظيف الجما2020

 .  2019الصنف الرقاعي والتي ارتفعت أصولها الصافية بشكل ملحوظ بالمقارنة مع سنة 

سنة  اويجدر   خالل  عقدت  قد  المالية  األزمات  في  والتصرف  الكلية  االحترازية  الرقابة  هيئة  أن  لتذكير 

ا  2020 في تط، حيث  ثنيناجتماعيين  النظر  إلى  باإلضافة  اتفقت  ر  وأنها  قد  والمالي  االقتصادي  الظرف 

والخواص   العموميين  المتعاملين  على  الصحية  األزمة  تأثير  ومتابعة  اليقظة  تعزيز  مزيد  ضرورة  على 

عن فضال  المالي،  القطاع  وصالبة  استقرار  ضمان  على  والعمل  االقتصادي  النشاط  في  ومساندة    النظر 

 الضعيفة ولتأمين الظروف المالئمة لتعافيها.   إنشاء صندوق إنعاش اقتصادي مخصص لمساندة الشركات

 1. المخاطر المالية الكلية 6-1

سنة   خالل  تحسنا  الكلية  المالية  للمخاطر  عوامل  ثالثة  المالية  2020عرفت  بالمالءة  المتعلقة  تلك    وهي 

وبالنمو  الكلية  االقتصادية  باألوضاع  المرتبطة  المخاطر  فإن  المقابل،  وفي  األصول.  وجودة  والسيولة 

سجلت   قد  البنوك  لدى  وبالربحية  المحلي  الناتج  بإجمالي  قياسا  البنكية  للقروض  هو  تزايداالمفرط  كما   ،

 موضح في الرسم البياني أدناه : 

 

 تطور المخاطر المالية الكلية   :  1-6رسم بياني عدد 

 

 

 
تقييم    1 المفرط  يتم  والنمو  الكلية  االقتصادية  باألوضاع  متعلقة  عوامل  ستة  على  ترتكز  لمنهجية  وفقا  الكلية  المالية  المخاطر 

 متانة القطاع المصرفي وسيولته وكذلك جودة محفظة القروض. وللقروض 
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 األوضاع االقتصادية الكلية   6-1-1

في وكذلك باضطرابات العرض في البالد التونسية   2020تأثرت التوازنات االقتصادية الكلية بشدة في سنة  

 البلدان الشريكة. 

بـ   المحلي  الناتج  إجمالي  الخصوص  وجه  على  سنة  8,8وتراجع  خالل  نتيجة    2020⁒  باألساس  وذلك 

كوفيد   أزمة  )  19  -تداعيات  المعملية  الصناعات  وخاصة  اإلنتاجي  القطاع  )9,3-على  والنقل   )⁒-28  )⁒

الوحيدة التي    ⁒(. وفي المقابل، كانت القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري هي43,6-والسياحة )

 ⁒(.  4,4سجلت نموا موجبا )+

في سنة  من إجمالي الناتج المحلي  ⁒  3,6عجز الميزانية بشكل ملحوظ ليرتفع من    تعمقوعلى هذا األساس،  

تبعا لتقلص المداخيل الجبائية وازياد النفقات العمومية وهو ما استوجب    2020⁒ في سنة  10,4إلى    2019

ين جزء هام منها من خالل اللجوء إلصدارات رقاع الخزينة وكذلك للتداين  تعبئة تمويالت تكميلية، تم تأم 

األجنبية بالعملة  البنكي  تسبقة 1الداخلي  شكل  في  التونسي  المركزي  البنك  لدى  موارد  تعبئة  عن  فضال   ،

جراء ازدياد الصعوبات المالية التي   2020. وقد تفاقمت مواطن ضعف القطاع العمومي في سنة  2استثنائية

 واجهتها العديد من المؤسسات العمومية. 

وتقلص    في التضخم   بالتحكم   2020وفي جانب آخر وعلى الرغم من السياق االقتصادي الهش، اتسمت سنة  

مواطن ضعف القطاع الخارجي بالتوازي مع تراجع العجز الجاري وتدعم مستوى صافي الموجودات من  

الوطني االدخار  ضعف  رغم  وذلك  األجنبية  األساس،    العملة  هذا  وعلى  األجنبي.  تقلصت  واالستثمار 

الضغوط المسلطة على سيولة الجهاز المالي بشكل ملحوظ لينعكس هذا التطور من خالل تراجع اللجوء إلى  

 السيولة.    مؤشراتإعادة التمويل لدى البنك المركزي واالمتثال األفضل من قبل القطاع المصرفي ل

منح البنك المركزي التونسي األولوية العتبارات االستقرار المالي من خالل اعتماد مقاربة    ، وأمام هذه األزمة 

ترتكز على المحافظة على الوحدات اإلنتاجية والحفاظ على مواطن الشغل، مع مراعاة ضرورة التأهب لفترة ما  

 بعد األزمة.  

 مخاطر القرض   6-1-2

سنة   في  ساد  الذي  المالئم  غير  االقتصادي  المحيط  من  الرغم  البنكية 2020على  القروض  قائم  سجل   ،

مليون دينار على التوالي في   92.295⁒ و3,7مليون دينار مقابل    98.550⁒ ليبلغ  6,8لالقتصاد ارتفاعا بـ  

 
الخزينة بتعبئة موارد بالعملة األجنبية لدى عدد من البنوك المحلية    في إطار تنويع موارد تمويل الدولة وتدعيمها، قامت  1

 مليار دينار.  2,6، بمبلغ جملي تعادل قيمته 2020في شكل قروض مجمعة تم إبرامها في شهري مارس وجوان 
سنوات مع   5ماليين دينار، يتم تسديدها على    2.810دة الدولة بمبلغ قدره  منح البنك المركزي التونسي تسبقة استثنائية لفائ   2

 فترة إمهال بسنة واحدة.  
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)+ 2019سنة   للمهنيين  الممنوحة  القروض  السواء،  حد   على  االزدياد،  وشمل   .7,1⁒  + قبل  4,9مقابل   ⁒

 ⁒ في العام السابق(.  0,4⁒ مقابل +5,8سنة( وتلك المسندة لألفراد )+ 

فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمهنيين، فإن نموها يعود باألساس إلى ازدياد القروض المجمعة بالعملة و

⁒ في سنة 27مومية بـ  األجنبية التي عبأتها الدولة لدى البنوك. كما تدعمت التعهدات البنكية للمؤسسات الع

 وهو ما زاد من حدة التعرض المباشر للبنوك تجاه القطاع العمومي.  2019⁒ في سنة 23مقابل  2020

 

عدد   بياني  لإلدارة    :  2-6رسم  الممنوحة  القروض  تطور 

 العمومية  

 تطور تعهدات المؤسسات العمومية   :  3-6رسم بياني عدد 

  

 

 

للقروض  أما   والقروض  بالنسبة  القروض  أقساط  تأجيل  من  الرغم  وعلى  الخاص  للقطاع  الممنوحة 

. واستفادت باألساس  2020⁒ في سنة 2,4، فقد ظلت نسبة نموها في مستوى 19 - كوفيد بعنوان  االستثنائية

لوحده استأثرت  والتي  والسياحة  العقاري  والبعث  والتجارة  الصناعة  قطاعات  القروض  هذه  بقرابة    امن 

 قروض المسندة للقطاع الخاص.  ⁒ من ال 80

سنة   في  لألفراد  القروض  سجلت  آخر،  جانب  قائمها  نموها    نسق   فيتسارعا    2020وفي  ارتفاع   مع 

مقابل    1.399بـ   دينار  ارتفاع قروض  دمليون    93مليون  إلى  باألساس  الزيادة  هذه  وتعود  قبل سنة.  ينار 

بـ   بـ    976االستهالك  انخفاضها  مقابل  دينار  سنة    115مليون  في  دينار  قروض    2019مليون  وانتعاشة 

 ماليين دينار قبل سنة.  208مليون دينار مقابل  423السكن بـ 

نسبة   فارق  يزال  ال  وبالفعل،  نسبيا.  ضعيفا  يظل  لالقتصاد  القروض  منح  نسق  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

ا المدى  على  مساره  مع  بالمقارنة  اإلسمي  المحلي  الناتج  بإجمالي  قياسا  سالب  القرض  نطاق  في   لطويل 

الممنوحة 2019نقاط في سنة    5,9-مقابل    2020نقطة في سنة    2,6-) القروض  تباطؤ نمو  (. ومن شأن 
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في  يساهم  وأن  الخاصة  للمؤسسات  المالية  بالوضعية  متعلقة  كامنة  مخاطر  إلى  يؤدي  أن  الخاص  للقطاع 

 لقروض لدى البنوك.  االتدهور المحتمل لجودة محفظة 

آخر،   صعيد  ترك  شيكوعلى  مؤشر  تطور  القروضف  سنة   1ز  موفى  في  القطاعي  للتركز  طفيفا  تراجعا 

نقطة( والنقل واالتصاالت    0,4-نقطة( والبعث العقاري )  0,9-، مع تقلص حصة كل من الصناعة )2020

(-0,4  ( واألفراد  )  0,3-نقطة(  والسياحة  األ  0,1-نقطة(  الخدمات  قطاع  لفائدة  وذلك   خرى  نقطة( 

نقطة    0,7مليون دينار( وقطاع التجارة )+  1.758نقطة، تبعا الرتفاع تعهدات اإلدارة العمومية بـ    1,5)+

 (.  2020مليون دينار في سنة  1.433نتيجة باألساس الزدياد تعهدات ديوان الحبوب بـ 

البنوك بشكل متزايد تعهداتها   بالفعل، تراجعت  كبار مستعملي القروض. و  لفائدة وفي جانب مواز، نوعت 

القروض المهنية للخواص في    جملة  ⁒ من9,7لقروض البنكية من  من ان الخمسة األوائل  دييف حصة المست

 .  2020⁒ في سنة 9,3إلى   2019سنة 

عدد   سنة    :  1-6مؤطر  في  التونسي  المركزي  البنك  اعتمدها  التي  الصحية   2020اإلجراءات  األزمة   لمجابهة 
 .  19 -كوفيد  

اتخذ البنك المركزي التونسي، عقب اندالع الجائحة، جملة من اإلجراءات النقدية واالحترازية الرامية إلى التخفيف من 

لهذه األزمة والحفاظ على صالبة   فيالتأثير االقتصادي  المالي. وقد    الفاعلين  المالي وضمان االستقرار  تمثلت  الجهاز 

 هذه اإلجراءات في ما يلي :  

 المقبولة بعنوان عمليات إعادة التمويل.  الضماناتتيسير نوعي يتمثل في توسيع قائمة  -

تيسير صيغة احتساب نسبة القروض / الودائع والمتطلبات المرتبطة بها وذلك من خالل التخفيض ربع السنوي للنسبة    -

 نن االعتبار تأجيل أقساط القروض الذي ل⁒ المقررة أوليا وتعديل مكونات هذه النسبة لتأخذ بعي 2⁒ عوضا عن  1بمقدار  

احتساب   االعتبار عند  بعين  تؤخذ  لن  التأجيل  وفترة  الهيكلة  إعادة  أن عمليات  كما  النسبة.  بسط هذه  إدماجه صلب  يتم 

 أقدمية المتخلدات.  

 فضل وذلك من خالل :  أ  جه البنك المركزي إلى تعزيز األسس المالية للقطاع البنكي بشكلت كما ا

المالية  تعلي   - السنة  بعنوان  األرباح  توزيع  بشأن  قرار  أي  البنوك   2019ق  قبل  من  شراء  إعادة  عملية  أي  ومنع 

 لألسهم الراجعة لها وذلك بهدف الحفاظ على أموالها الذاتية. والمؤسسات المالية 

   سنوات.   3قصد تقييم متانتها في مواجهة سيناريو أزمة حادة في إطار أفق بـ   الضغط إخضاع البنوك الختبار -

 

 2متانة القطاع البنكي  6-1-3

بالمقارنة مع نهاية سنة   2020تحسنت األسس المالية للقطاع البنكي بشكل طفيف في موفى شهر سبتمبر  

األساسية  2019 الذاتية  األموال  ونسبة  المالءة  نسبة  تعزيز  النتيجة  هذه  وتعكس   .(TIER I)   بلغتا  ياللت ن 

و13,2 مقابل  10,8⁒  التوالي  على  و13⁒  سنة  10,6⁒  موفى  في  اإل 2019⁒  وتجدر  هذا  .  أن  إلى  شارة 

 .  2019التطور يعزى باألساس إلى قرار تعليق أي توزيع لألرباح بعنوان السنة المالية 
 

 . »  Hirschman –Herfindahl «مؤشر  1

 أرقام مؤقتة.   2
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، تبعا  2020سنا طفيفا خالل التسعة أشهر األولى من سنة  ح وفي جانب آخر، عرفت جودة األصول البنكية ت

األ هذا  وعلى  واألفراد.  للمهنيين  بالنسبة  القروض  أقساط  تأجيل  القروض  إلجراءات  حصة  بلغت  ساس، 

⁒ في 13,4مقابل    2020⁒ من مجموع القروض في موفى شهر سبتمبر  13,1المتعثرة في جملة التعهدات  

بـ   بالمخصصات  المصنفة  المستحقات  السابق. كما ارتفعت نسبة تغطية  لتزداد من    2,3العام  مائوية  نقطة 

 .  2020⁒ في نهاية شهر سبتمبر 58,2إلى   2019⁒ في موفى سنة 55,9

قطاع من  كل  لحصة  ارتفاعا  المتعثرة  للقروض  القطاعي  التوزيع  )+نالص  اتويظهر  نقطة(    2.6اعة 

 نقطة(.   0,1نقطة( والفالحة )+ 0,2نقطة( والبعث العقاري )+ 0,3نقطة( واألفراد )+  1والتجارة )+

 

عدد   بياني  القطاع  :  :  4-6رسم  حسب  القروض  قائم     توزيع 

/ الحلقة     2019/ الحلقة المركزية    2018الحلقة الداخلية  )بـ ⁒(  

 2020 الخارجية

 )بـ ⁒(  التوزيع  القطاعي للقروض المتعثرة : 5-6رسم بياني عدد 

الداخلية   المركزية  / 2018الحلقة  الحلقة   /    2019   الحلقة 

   2020الخارجية 

 

  

 المصدر : مركزية القروض المتعثرة.  

 

 

سنة   في  البنوك  مردودية  مؤشرات  تأثرت  المقابل،  بالخصوص  ب  2020وفي  ومنها  العوامل  عديد  فعل 

والتخفيضان   المتخلدات  مخاطر  تصاعد  مجابهة  قصد  إضافية  لرصد مخصصات  المبذولة  الجهود  ازدياد 

 المتتاليان لنسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي. 
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تباطؤا ملحوظا في سنة   البنكي الصافي  الناتج  ⁒  1,7سبة  ، حيث ارتفع بن2020وعلى هذا األساس، شهد 

العموالت وتقلص مداخيل  13,3مقابل   ⁒ قبل سنة وذلك على خلفية تباطؤ كل من هامش الفائدة ومداخيل 

 محفظة السندات.  

للقطاع الصافية  للنتيجة  بالنسبة  بـ    ،أما  انخفضت  إلى  30فقد  لتتراجع  لهذه    927⁒  وتبعا  دينار.  مليون 

بـ  التطورات المتراكمة  أرباح    1.112لتبلغ    2020ة  ⁒ في سن25، انخفضت األرباح  دينار )مقابل  مليون 

قدرها   في سنة    1.478متراكمة  دينار  تعاني 2019مليون  التي  البنوك  بلغت خسائر  آخر،  جانب  وفي   .)

 (.  2019مليون دينار في سنة  165)مقابل خسائر قدرها  2020مليون دينار في سنة  185عجزا 

 السيولة   6-1-4

ملحوظ    ضوهو ما أدى إلى انخفا  2020الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية في موفى سنة    تقلصت 

من  لل تراجع  الذي  التمويل  إلعادة  الجملي  سنة    11.462حجم  في  دينار   إلى    2019مليون 

⁒. وعلى هذا األساس، تراجعت حصة  15,4، أي بانخفاض قدره  2020مليون دينار في نهاية سنة    9.699

⁒ في سنة  10,3تمويل لدى البنك المركزي من مجموع موارد البنوك بالدينار خالل نفس الفترة من  إعادة ال

. كما يتبين هذا المسار من خالل تحسن نسبة السيولة على المدى القصير  2020⁒ في سنة  8,5إلى    2019

(LCR)  2020⁒ في سنة 140إلى   2019⁒ في سنة 129,6والتي ارتفعت من  . 

، استمرت نسبة القروض / الودائع في التقلص خالل  2019نقاط في سنة    10نخفاضا بـ  وبعد أن سجلت ا 

تمويالت استثنائية جديدة لفائدة المؤسسات والمهنيين    إلى منح  هذا التطور  ينسب. وبوتيرة أبطأ  2020سنة  

نمو   نسق  نفس  على  الحفاظ  مع  بالتزامن  وذلك  باالستغالل  المرتبطة  النفقات  مواجهة  من  ستمكن  والتي 

 .  2020الودائع في سنة 

 

 الودائع  /  تطور نسبة القروض:   6-6رسم بياني عدد 
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 دخار الجماعي  المالية واإلالسوق نشاط . المخاطر المرتبطة ب 6-2

سنة   كامل  خالل  تونس  بورصة  الجائحةمص  2020أظهرت  الناجمة عن  الصدمة  أمام  نسبيا  وذلك    ودا 

ثقة  على  الحفاظ  من  مكنت  والتي  التعديلية  السلطات  قبل  من  المتخذة  االستثنائية  اإلجراءات  بفضل 

 ثمرين.  تالمس 

في  الجائحة  من  األولى  الموجة  تصاعد  مع  بالتوازي  السنة  بداية  في  المسجل  االنخفاض  وبعد  وبالفعل 

وهو ما مكنه من تعويض جزء    2020تونس، شهد مؤشر توننداكس اتنعاشة شبه متواصلة منذ شهر ماي  

بالنسبة لكامل   ⁒. كما أن الحجم الجملي للمعامالت3,3من خسائره ليقفل السنة بانخفاض محدود في مستوى  

 .  2019لم يتراجع سوى بشكل طفيف بالمقارنة مع سنة    2020سنة 

إصدارات   على  التركز  من خالل  ملحوظا  ازديادا  فقد سجلت  األولية،  السوق  في  لإلصدارات  بالنسبة  أما 

 رقاع الخزينة، في حين عرفت إصدارات الشركات عبر طرح األوراق للمساهمة العامة انخفاضا.  

الرئيسية وفي جانب   السوق  المالية" و"إكزابايت" من  آخر، أدى شطب أسهم شركتي "التونسية لألوراق 

شوالسوق   وإدراج  للسحب  عموميين  لعرضين  تبعا  للتسعيرة،  بالسوق  رالبديلة  مغربية"  "تأمينات  كة 

ديسمبر   شهر  في  للتسعيرة  إلى   2020الرئيسية  بالبورصة  المدرجة  للشركات  الجملي  العدد  تراجع    إلى 

 .  2020وحدة في موفى سنة  80مستوى 

والتي شملت نشاط السوق    2021و  2020وعلى المستوى التنظيمي، فإن التنقيحات المدرجة خالل سنتي  

بتعديل نظم التداول فضال عن الترفيع في سقف الطرح من أساس الضريبة بالنسبة    االمالية قد تعلقت أساس

 للتوظيفات في حسابات االدخار في األسهم.  

 أهم التنقيحات التنظيمية والقرارات المتخذة التي تؤثر على نشاط السوق المالية  :  2-6مؤطر عدد 

مداخيل رؤوس  على    ⁒35وذلك بنسبة  2020لالسترجاع خالل شهر جوان  إرساء خصم من المورد نهائي وغير قابل    -

توظيف   جانفي من سنة  في غرة  تأجيرها  نسبة  تفوق  والتي  البنوك  لدى  اإليداعات ألجل  المتأتية من  المنقولة  األموال 

إلغاء هذا اإل تم  نقطة مائوية. وقد  ناقص  النقدية  السوق  الفائدة في  نسبة  المذكورة معدل  قانون    بمقتضىجراء  المداخيل 

 .  2021المالية لسنة 

دينار بالنسبة للتوظيفات في حسابات    100.000دينار إلى    50.000الترفيع في سقف الطرح من أساس الضريبة من    -

 االدخار في األسهم.  

التداول لبورصة تونس والذي شمل العديد من الجوانب مثل تصنيف األوراق المالية في مجموعات تداول وتعديل    نظم تنقيح    -

األوراق المالية وتحوير األحكام المتعلقة بأوامر البورصة    كتل توقيت حصص البورصة والترفيع في المبلغ األدنى لصفقات  

 لة ودعم الشفافية ونزاهة المعامالت لسوق البورصة.  وحدود التقلبات وذلك في إطار تحسين مستويات السيو 

بداية من    - للتسعيرة  الرئيسية  السوق  إلى  البديلة  السوق  في  أسهمها  تداول  يتم  التي  الشركات    2021جانفي    4تحويل 

 واستبعادها من تركيبة مؤشرات البورصة.  
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                أهم مؤشرات البورصة :    1-6جدول عدد  

 2020 2019 2018 2017 المسمى 
 الربع األول 

 2021من سنة  

 534 8.279 1.132 2.732 2.079   1إصدارات الدولة 

رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات    -

 قصاصة  صفر  

 

1.985 

 

1.216 

 

696 

 

2.364 

 

487 

 47 5.915 436 1.516 94 رقاع الخزينة قصيرة األجل   -    

 18.736 17.655 14.182 13.614 13.452 قائم رقاع الخزينة )نهاية الفترة(  

 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة    -      

 صفر          
12.585 12.975 13.341 14.976 16.114 

 2.383 2.440 436 54 101 رقاع الخزينة قصيرة األجل   -      

 239 239 405 585 766 القرض الرقاعي الوطني   -    

 17,03 16,0 12,3 12,8 14,0 المحلي )بـ ٪( قائم رقاع الخزينة / إجمالي الناتج  

      إصدارات المؤسسات عبر طرح األوراق للمساهمة العامة  

 35 265 883 365 568 المبالغ المؤشر على إصدارها   

 0 0 718 20 153 الترفيع في رأس المال    -     

 35 265 165 345 415 القروض الرقاعية    -    

 55 620 683 441 691 2المبالغ المعبأة  

 0 206 462 0 167 الترفيع في رأس المال   -    

 55 414 221 441 524 القروض الرقاعية    -    

 674 1.564 1.590 2.521 2.408 مبلغ المعامالت في تسعيرة البورصة  

 637 1.400 1.329 1.899 2.243 سندات رأس المال )أ(    -    

 37 164 261 622 165 سندات الدين    -    

 79 80 81 82 81 عدد الشركات المدرجة )بالوحدة(  

 24.071 23.092 23.724 24.380 21.852 رسملة البورصة )ب(  

 21,83 20,9 20,6 22,9 22,8 ٪( إجمالي الناتج المحلي )بـ    / رسملة البورصة  

يوم  1.000مؤشر توننداكس بالنقاط )أساس   

31 /12 /1997 ) 
6.281,8 7.271,7 7.122,1 6.884,9 7.089,4 

 2,6 6,1 5,6 7,8 10,3 ب( )بـ ٪(    / النسبة السنوية لدوران األسهم = )أ  

 52 51 39 44 41   4نسبة السيولة )بـ ٪( 

 5 23 203 166 64 مبلغ المعامالت في السوق الموازية  

 78 1.220 1.574 1.151 1.008 مبلغ التسجيالت والتصريحات  

  مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية )باستثناء    

 الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(  
     

 117 119 119 124 123 الوحدات في طور النشاط     -   

 4.895 4.683 3.675 3.956 4.361 األصول الصافية   -   

 المصادر : بورصة األوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية                                                                                    
 على أساس تواريخ المناقصات.  هاتم احتساب 1
 .على أساس تواريخ إقفال االكتتابات هاتم احتساب 2
 .           2020على أساس إجمالي الناتج المحلي لسنة   هاتم احتساب 3
 يتم تعريف نسبة السيولة بكونها حجم السندات المتداولة قياسا بحجم السندات المعروضة للبيع في تسعيرة البورصة.  4

 رقاع الخزينة. مبادلةمناقصات  بدون اعتبار)*( 

 

 

مليون دينار   8.279  التي بلغت  إلصدارات الدولة  رتفاع ملموسبا  2020سنة    فيواتسمت السوق األولية  

دينار  1.132مقابل   سنة    مليون  في  الميزانية    تركزوقد  .  2019فقط  عجز  للموارد    على تمويل  اللجوء 

الدولة لسنة   المبرمجة في إطار ميزانية  الخارجية  الموارد  لتعبئة  الملحوظ  التراجع  .  2020الداخلية مقابل 

 .  2020ذكورة في سنة من اإلصدارات ال⁒ م71وفي هذا الصدد، استأثرت رقاع الخزينة قصيرة األجل بـ 
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مناقصتين لمبادلة رقاع الخزينة برقاع أخرى ذات أجل    2020وفي جانب آخر، أنجزت الخزينة في سنة  

للتنظير  أطول قابلة  الخزينة  "رقاع  خط  فيفري  شهر  في  المنجزة  األولى  المناقصة  شملت  وقد   .5,5  ⁒-  

المنجزة في شهر أكتوبر    328" بمبلغ قدره  2020فيفري   الثانية  العملية  مليون دينار، في حين استهدفت 

 نار. مليون دي  418" بمبلغ يساوي 2020أكتوبر   -⁒ 5,5خط "رقاع الخزينة القابلة للتنظير 

 

 

 تطور إصدارات رقاع الخزينة :   7-6رسم بياني عدد 

 

 

حيث   طفيفا  انخفاضا  عرفت  فقد  العامة،  للمساهمة  األوراق  عبر طرح  الشركات  بإصدارات  يتعلق  وفيما 

. وعلى عكس السنة  2020مليون دينار في سنة    620إلى    2019مليون دينار في سنة    683تراجعت من  

هذه   تركزت  الالمنقضية،  الدين  سندات  على  بـ  تاإلصدارات  استأثرت  الجملي  67ي  الحجم  من   ⁒

. وبالفعل، ازداد الحجم الجملي للقروض الرقاعية المصدرة عبر  2019⁒ في سنة  32,4لإلصدارات مقابل  

 مليون دينار.   414ليبلغ   2020⁒ في سنة 87,3طرح األوراق للمساهمة العامة بـ 

رأس سندات  بالنسبة إلصدارات  بلغت    أما  فقد  العامة،  للمساهمة  األوراق  طرح  عبر  ماليين    206المال 

 دينار شملت حصريا عملية الترفيع في رأس مال شركة "إسمنت قرطاج".  

  19  -لموجة األولى لجائحة كوفيد  با  2020وفي جانب آخر، تأثرت السوق الثانوية بشدة خالل شهر مارس  

بتاريخ    له خالل السنة  ي توننداكس أدنى مستوىعالمرج  وبقرار الحجر الصحي الشامل، حين بلغ المؤشر

المستثمرين.    6.116,6)  2020مارس    17 الترقب لدى  الرؤية وحالة  ما يعكس عدم وضوح  نقطة( وهو 

ش تصاعديا  مسارا  توننداكس  مؤشر  اتبع  ذلك،  سنة  ب وعقب  ليقفل  متواصل  مستوى    2020ه   في 

 ⁒. 3,3 في مستوى خسائره نقطة ويحد  بالتالي من   6.884,93
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سنة   في  البورصة  رسملة  تراجعت  جانبها،  لتبلغ  2,7بنسبة    2020ومن  السابق  العام  مع  بالمقارنة   ⁒

أي    23.092 دينار  مقابل  20,9مليون  المحلي  الناتج  إجمالي  من  أو    23.724⁒  دينار  ⁒ من 20,6مليون 

 .  2019إجمالي الناتج المحلي في سنة  

البورصة بشكل طفيف حيث تراجع من  كما انخفض حجم المبادال مليون دينار في    1.590ت في تسعيرة 

سنة    1.564إلى    2019سنة   في  دينار  نفس  2020مليون  في  استقر  قد  للتبادل  اليومي  المعدل  أن  بيد   .

 ماليين دينار.  6,3، أي 2019المستوى المسجل في سنة 

بلغت فقد  بالنسبة لألجانب،  المحفظة  االستثمار في  البورصة    وبخصوص  في    ⁒25,3حصتهم من رسملة 

سنة   سنة  24,7)مقابل    2020موفى  في  البورصة  2019⁒  تسعيرة  في  لمبادالتهم  سالب  حاصل  مع   ) 

 مليون دينار.   86بـ 

ومن ناحية أخرى، عرف نشاط مؤسسات التوظيفي الجماعي في األوراق المالية انتعاشة ملحوظة في سنة 

الصافية    2020 أصولها  ازدياد  أو    1.008بـ  مع  دينار  بالمقارنة  27,4ماليين  لتبلغ  م⁒  السابق  العام  ع 

 ⁒.  4,5مع مردود سنوي قدره  2020مليون دينار في موفى سنة  4.863

لناجم عن ازدياد األصول الصافية  اوتجدر اإلشارة إلى أن ارتفاع األصول الصافية للمؤسسات المذكورة  

⁒ من مجموع األصول  86مليون دينار أي    4.026⁒ لتبلغ  30مليون دينار أو    928للوحدات الرقاعية بـ  

إلى  الصافية،   المورد  يعود  الخصم من  للترفيع في  تبعا  الوحدات منذ شهر جوان  انتقال االدخار نحو هذه 

 على الودائع ألجل لدى البنوك. 

 

 لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وحصتها في االدخار البنكي الصافية تغير األصول:   8-6رسم بياني عدد 
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حماية مستهلكي الخدمات :  ابع الس الباب 

 المصرفية

   

بنك  ل والمتعلق بضبط النظام األساسي ل  2016أفريل    25المؤرخ في    2016لسنة    35بمقتضى القانون عدد  

المشرع   عهد  التونسي،  على  إلى  المركزي  العمل  مهمة  المركزي  الخدمات البنك  مستهلكي  حماية 

يعتزم البنك المركزي من خالل تنفيذ هذه المهمة النهوض بالسلوكيات والممارسات التجارية المصرفية. و

والمؤسسات   والبنوك  الحرفاء  من  المحافظة على مصالح كل  مع  المعنية،  لدى األطراف  والعادلة  السليمة 

 .  المالية، على حد السواء

 اإلطار النظري. 7-1

التونسي   المركزي  البنك  سنة  عمل  حماية    2020خالل  مجال  في  مهمته  تأطير  عملية  استكمال  على 

 مستهلكي الخدمات المصرفية. 

ه تتمثل  األساس،  هذا  تعزيز  ذوعلى  في  المركزي،  البنك  اعتمدها  التي  المقاربة  منطلق  من  المهمة  ه 

 المنظومة التشريعية والرقابية لسير السوق المصرفية.  

به  تتسم  الذي  المعلومات  تناسق  الحد من عدم  إلى  المشرع  يسعى  التشريعي،  الجانب  وبالفعل ومن خالل 

 ها بالخصوص إرساء مبادئ الشفافية واإلنصاف.  العالقة بين البنك والحريف ووضع القواعد التي من شأن

جانبه منظاومن  تمثل  للبنك  و،  يتيح  ما  وهو  المستهلكين  لحماية  العملياتي  الجانب  والمراقبة  اإلشراف  مة 

السلي  التطبيق  تم سن    مالمركزي، من جهة، ضمان  التي  السوق  للقواعد  مراقبة  تأمين  ها ومن جهة أخرى، 

 المصرفية. 

لتفعيل برنامج عمل  المركزي  البنك  التصور، ضبط  هذا  من صياغة  االنتهاء  أعمال   هوبمجرد  في  وشرع 

 عمول به حتى يتقارب مع أفضل الممارسات الدولية.  مالتفكير والمقارنة قصد إصالح اإلطار التنظيمي ال
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 نة  . أبرز األحداث خالل الس7-2

سنة   في  المهم  مستهلكي    2020من  حماية  إلى  الرامية  الجهود  تكثيف  يتم  أن  الصحية،  األزمة  إلى  وبالنظر 

 الخدمات المصرفية.  

ومن هذا المنطلق، بذل البنك المركزي التونسي جهودا ضخمة لمرافقة حرفاء البنوك خالل فترة الحجر الصحي  

االضطرابات التي أعقبتها في العديد من األنشطة االقتصادية  الشامل والقيود المفروضة على تنقل األشخاص و 

 وذلك على صعيدين اثنين :  

للرد  على مختلف التساؤالت والشكاوى التي تعلقت أساسا باإلجراءات االستثنائية التي    االستعداد•  

لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  من  التخفيف  قصد  الحرفاء  لفائدة  المركزي  البنك   اتخذها 

 .  19 -كوفيد 

عبر  •   بض  تهج   و    مراسالت التدخل  إلعالمها  المالية  والمؤسسات  هورة  رللبنوك  ل ياكإرساء 

البنك   مد   وجوبا  يتم  األساس،  هذا  وعلى  الشكاوى.  إلدارة  ومخصصة  الصحي  الحجر  سياق  مع  تتالءم 

  المركزي التونسي بتقارير دورية حول الشكاوى المعالجة قصد تأمين متابعة السير السليم للمنظومة. 

الخدمات المالية الرقمية وأفضت    قد أكدت أهمية  19  -وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن جائحة كوفيد  

إلى بوادر تغيرات سلوكية تجاه المالية الرقمية والتجارة االلكترونية إجماال. ومن هذا المنطلق ووعيا منه 

التحوالت،   الرقمية في صميم مشاريعه ذات  و بهذه  المالية  الخدمات  المركزي حماية مستهلكي  البنك  ضع 

 األولوية.  

لي، شارك البنك المركزي التونسي بصفته عضوا في التحالف العالمي للشمول  وأخيرا وعلى الصعيد الدو 

عن   المنبثقة  العمل  مجموعات  مستوى  على  نظرائه  مع  جرت  التي  المناقشات  مختلف  في   المالي، 

 هذا الهيكل.  

جهة  وقد شكلت هذه المناقشات، التي تمحورت حول التدابير المتخذة من قبل البنوك المركزية األعضاء لموا

سواء   التونسي،  المركزي  للبنك  هامة  فرصة  العالمية،  الصحية  األزمة  عن  الناجمة  االقتصادية  اآلثار 

على   واإلشراف  المستهلكين  حماية  مجال  في  المعارف  وإثراء  لتبادل  أو  بنظرائه  قياسا  مكانته   لترسيخ 

 سير السوق.  
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 أفضل الممارسات في مجال حماية مستهلكي الخدمات المالية   : 1-7مؤطر عدد 

الدولي في سنة    وقعت  البنك  التي أعدها  ، لتكون في آن  2017وتم تحيينها في سنة    2012صياغة أفضل الممارسات، 

التن  الجهات  لكافة  تقييم  وكأداة  متكامل  كمرجع  جميعظواحد  في  العا  يمية  الخدمات  لأنحاء  مستهلكي  مجال حماية  في  م 

 في مختلف البلدان.   المالية، حيث أنها مستوحاة من الممارسات الناجحة المرصودة 

 على العناصر التالية :   اوتوصي أفضل الممارسات عند تنفيذ مهمة حماية مستهلكي الخدمات المالية بالتركيز أساس

•  : والتنظيمي  القانوني  بحماية    اإلطار  المكلفة  الرقابية  السلطة  تحدد مسؤوليات وصالحيات  أحكاما  يتضمن  أن  يجب 

   المستهلكين. 

معلومات من قبل مسدي الخدمات المالية لفائدة المستهلك بجميع  ال  نشرعمليات االتصال أو    يجب صياغةالشفافية :    •

 أشكالها، سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، بطريقة واضحة ويسهل فهمها.  

  تهم لمستهلكين، معامل يتعين على مسديي الخدمات المالية، في جميع مراحل عالقاتهم مع اة :  فالمعاملة العادلة والمنص  •

 بإنصاف واالمتناع عن استخدام شروط وأحكام مجحفة مع الحرفاء.  

 يجب إتاحة نفاذ مستهلكي الخدمات المالية آلليات فعالة لمعالجة الشكاوى.  معالجة الشكاوى :  •
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 تحليل الوضعية المالية والنتائج 

 

مالمح الوضع االقتصادي    2020ديسمبر    31عكست القوائم المالية للبنك المركزي التونسي المختومة في  

 والذي شهد بالخصوص:  2020والمالي للبالد خالل سنة 

 انخفاضا في حاجيات السيولة للقطاع المصرفي،  ✓

وذلك   ✓ الخارجية  التوازنات  مستوى  على  بتقلصتحسنا  عالقة  الجاري  في  عن   العجز  الناتج 

 الموجودات الصافية من العملة األجنبية.ارتفاع  و  انخفاض المبادالت الخارجية

المحاسـبيّة   السنة  إقفال  عند  التونسي،  المركزي  البنك  ُموازنة  مجموع  بلغ  قدره  2020وقد  ما   ، 

 . ⁒14,9  ، أي بارتفاع بنسبة2019مليون دينار في سنة  34.558,2مليون دينار مقابل  39.704,3

بالتطور األصول،  بنود  مستوى  على  أساسا،  االرتفاع  هذا  شهدت ويُفّسر  الذي  ن مالموجودات    هالملحوظ 

أخرى،   إلى  سنـــة  من  ازدادت،  الــتي  األجنبية  بالخصوص   3.707,7  بـالعملة  نتيجة  دينار    مليون 

بالخارج، وبالتسهيالت   العاملين  التونسيين  الخارجية وارتفاع تحويالت  القروض  المنجزة على  للسحوبات 

بمبلغ   للدولة  الممنوحة  التعديلي    2.810االستثنائية  المالية  قانون  أحكام  بمقتضى  وذلك  دينار،   مليون 

 . 2020لسنة 

أساسا الموازنة  مجموع  ارتفاع  يعزى  الخصوم،  بنود  مستوى  المركزي    وعلى  "الحساب  بند  ازدياد  إلى 

بـ المتداولة     3.181,9للحكومة"  النقدية  والقطع  األوراق  حجم  ازدياد  إلى  أقل،  وبدرجة  دينار،   مليون 

 مليون دينار، من نهاية سنة إلى أخرى.  2.241بـ 

مليون دينار في السنة    1.049,2مليون دينار مقابل    621,7أّما بالنسبة لنتيجة السنة المحاسبية، فقد بلغت  

قـدره   السابقة،  بتراجع  السوق    427,5أي  في  التدخل  عمليات  إيرادات  بتراجع  أساسا  يفسر  ديـنار  مليون 

بـ   ب  404,5النقدية  أو  دينار  الم  ⁒ 33,7  ـمليون  تُعدّ  تزال  ال  في  والتي  البنك  إليرادات  الرئيسي  صدر 

 السنوات األخيرة. 
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 الموازنة المجّمعة :    1جدول عدد  

الذاتية  الخصوم واألموال  األصول  

2019 2020  2019 2020  

 الموجودات بالعملة األجنبية  23.430,1 19.722,4 األوراق والقطع النقدية في التداول  15.749,4 13.508,4

 إعادة تمويل البنوك  9.631 10.950,9 حسابات الحكومة  6.195,4 2.752,3

 األصول األخرى  6.643,2 3.884,9 التزامات بالعملة األجنبية   9.415,7 9.744,1

    الخصوم األخرى  2.024,6 7.152,1

    مجموع الخصوم  33.385,1 33.156,9

    المحاسبية قبل النتيجة  األموال الذاتية 697,5 352,1

    النتيجة المحاسبية  621,7 1.049,2

 مجموع األصول  339.704, 34.558,2 مجموع الخصوم واألموال الذاتية  339.704, 34.558,2
 

 

 الوضعية المالية أهّم تغيّرات  -1

 في مستوى بنوك األصول، تتمثل أهم التغيرات في ما يلي :  

  العُملة األجنبية ب  موجوداتال ➢

 2020مليون دينار في موفي سنة   23.430,1 بلغت   حيث ا ملحوظا  ر شهدت موجودات العُملة األجـنبية تطوّ 

 .⁒ 18,8مليون دينار أو بنسبة    3.707,7أي بارتفاع قدره    2019مليون دينار في نهاية سنة   19.722,4 مقابل 

في موجودات العُملة األجـنبية بشكل رئيسي إلى الموارد الخارجية التي تّمت تعبئتها خالل    االرتفاع   ا عزى هذ ي و 

 .بالخارج   العاملين   التونسيين   تحويالت فضال عن    ، 2020سنة  

 كانت كاالتي:   2020حّصلة بعنوان التمويالت الخارجية في سنة  دفقات المُ ت ال   وتجدر اإلشارة إلى أن أهمّ 

بتاريخ    مليون   371,4  • بتاريخ    مليون   341,8و    2020أفريل    15أورو    بعنوان   2020أفريل    16دوالر 

 السريع،   التمويل   أداة   إطار   في   الدولي   النقد   صندوق   قرضي 

   بتاريخ   أورو   مليون   180  بقيمة   كورونا   جائحة   مجابهة   دعم   برنامج   إطار   في   للتنمية   اإلفريقي   البنك   قرض   •

 ، 2020  نوفمبر   27

دعم    • برنامج  إطار  في  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك  االنتعاش قرض  بقيمة    سياسات  المرونة   وتعزيز 

   ، 2020ديسمبر    9مليون أورو بتاريخ    161

  جويلية  28  بتاريخ   المياه   قطاع   إصالح   برنامج   إطار   في   أورو   مليون   100  بقيمة   للتنمية   األلماني   البنك   قرض   •

2020 ، 

  إطار   في   أورو   مليون   100  البالغ   للتنمية   الفرنسية   الوكالة   قرض   من   أورو   مليون   50  بقيمة   الثاني   القسط   •

 ، 2020  جوان   4  بتاريخ   العمومية   المؤسسات   حوكمة   برنامج 

  صندوق   مع   الممضى   حسابي   عربي   دينار   مليون 381,14من القرض التلقائي البالغ  كقسط  مليون دوالر    59  •

 ، 2020جوان    03  بتاريخ   وذلك   2020  ماي   20  في   العربي   النقد 
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مليون دينار    986,23 البالغ   2020  ماي  29في   قرض صندوق النقد العربي ل   بعنوان قسط  دوالر  مليون  58,9  •

 ، 2020  جوان   05  بتاريخ   وذلك   الهيكلي   التصحيح   تسهيل عربي حسابي في إطار  

 :   التالية   المبالغ   تسديد   2020  سنة   خالل   تم   أنه   إلى   اإلشارة   تجدر   ذلك،   إلى   باإلضافة 

 ، 2020جوان    شهر   في   وذلك   2005  جوان   22  بتاريخ   أورو   مليون   400  بقيمة   الرقاعي   القرض   •

  وذلك   أمريكي   دوالر   مليار   بقيمة   القطري   الخاص   االكتتاب   من   أمريكي   دوالر   مليون   250  بمبلغ   الثاني   القسط   •

 . 2020  أفريل   شهر   خالل 

  محفظة   وزن تدعم    حيث   الموجودات من العملة األجنبية   كيبة في تر   ملحوظ  تغير أنه وقع    اإلشارة الى تجدر  و 

  بالبنوك األجنبية  المودعة   الموجودات   أن في حين    ، من نهاية سنة إلى أخرى   ⁒ 56إلى    ⁒ 26  من   رتفع لي   السندات 

 في نهاية السنة الحالية.   ⁒ 26إلى    2019في نهاية    ⁒ 49  من تراجعا واضحا    شهدت 

 وفي ما يلي تركيبة الموجودات من العملة األجنبية  

 

 بية  تركيبة الموجودات من العُملة األجن :2 جدول عدد 

2019 2020 
 بماليين الدنانير

 المبلغ   الحصة  المبلغ   الحصة 

 الموجودات المودعة  6.178,1 ⁒ 26 9.714,5 ⁒49

 الموجودات تحت الطلب  3.047,5 ⁒ 13 2.686,9 ⁒14

 محفظة السندات  13.035,8 ⁒ 56 5.178,2 ⁒26

 1موجودات أخرى  1.168,7 ⁒ 5 2.142,8 ⁒11

 المجموع  23.430,1 %100 19.722,4 %100

 

 

 تسهيالت ممنوحة للدولة  ➢

بقيمة   التونسية تسهيالت  للدولة  استثنائية  معهد اإلصدار بصفة  يتم    2.810منح  دينار  سدادها على  مليون 

واحدة،  5مدى   سنة  لمدة  سماح  فترة  ذلك  في  بما  سنة   سنوات  ميزانية  عجز  من  جزء  تمويل  إلى  تهدف 

الناجم أساسا عن تداعيات أزمة جائحة كورونا. وقد تّم تنزيل المبلغ الجملي للتسهيالت الممنوحة في   2020

 . 2020ديسمبر  18الحساب الجاري للخزينة، بتاريخ 

 جهاز المصرفي إعادة تمويل ال ➢

بالتحسن النسبي في وضعية    2020اتّسمت عمليات إعادة تمويل البنوك في إطار السياسة النقدية خالل سنة  

السنة مدار  على  المصرفي  القطاع  في  بالخصوص    السيولة  نتيجة  السيولة  من  البنوك  حاجيات  وبتراجع 

انخفاض بند "تسهيالت للبنوك مرتبطة   لألثر التوسعي لألوراق والقطع النقدية في التداول، مما أسفر عن

 
والصكوك بالعملة األجنبية   األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة واألوراق النقدية األجنبية موجودات  تتضمن 1

 و حسابات لغير مقيمين مدينة بالعُملة األجنبية. 
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مليون دينار في موفى   8.995ليتراجع من   ⁒8٫29مليون دينار أو بـ    2.685بعمليات السياسة النقدية" بـ  

 مليون دينار بعد سنة.   6.310إلى   2019سنة 

العروض لمدة   بـ    7وقد شهد قائم التدخالت عن طريق طلبات  دينار  مليون    3.400أيام، تراجعا ملحوظا 

 مليون دينار قبل سنة خلت.  7.000مليون دينار مقابل  3.600على مستوى  2020ليستقر في نهاية 

لمدة   القروض  لتسهيالت  البنوك  استخدام  في  الحاد  االنخفاض  خالل  من  أيًضا  التراجع  هذا  تدعم   وقد 

بـ    24 تقلصت  التي  حيث    2.225٫7ساعة،  السنوية،  المعدالت  بحساب  دينار  من مليون   تراجعت 

 . 2020مليون دينار فقط سنة  464,1إلى  2019مليون دينار في  2.689٫8

أشهر    6كما تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة قيد العرض، شهدت أداة إعادة التمويل طويلة األجل لمدة  

 . 2020انخفاًضا تدريجيًا حتى زوالها في نهاية ديسمبر 

أ المركزي  البنك  التمويل لمدة  2020طلق، خالل سنة  ووجب التنويه إلى أن  أداة استثنائية جديدة إلعادة   ،

وبناء عليه، تم     ".19شهر واحد، بهدف دعم الشركات من أجل مواجهة تداعيات األزمة الصحية "كوفيد  

مليون دينار في نهاية ديسمبر    557. وقد بلغ قائم التدخل بهذه اآللية  2020تنفيذ أول عملية خالل شهر ماي  

2020 . 

باإلضافة إلى ذلك، وعلى عكس آليات التدخل األخرى، فقد استمرت عمليات الشراء المباشر لرقاع الخزينة  

لتستقر في حدود   الزيادة  في  المفتوحة  السوق  إطار  إقفال سنة    3.321في  دينار عند  مقابل    2020مليون 

 دينار.   مليون 1.365مليون دينار في نهاية السنة السابقة أي بارتفاع قدره   1.956

مليون دينار    10.205٫5ونتيجة لما سبق، بلغ الحجم اإلجمالي إلعادة التمويل، بحساب المعدالت السنوية،  

 مليون دينار. 4.456٫8مليون دينار قبل سنة أي ما يمثل انخفاضا بـ   14.662٫3مقابل  2020في 

ل السيولة  من  الظرفية  االحتياجات  لتلبية  أنه  إلى  أيًضا  اإلشارة  البنك  وتجدر  قام  المحلية،  البنوك  بعض 

 . 2020المركزي التونسي بعمليات ضخ استثنائية للسيولة خالل األيام الثالثة األخيرة من شهر ديسمبر 

ومن ناحية أخرى، شهد متوسط عمليات مقايضة الصرف ألغراض السياسة النقدية انخفاًضا ملحوًظا من  

مليون دينار في نهاية السنة    1.258مقابل    2020ديسمبر    مليون دينار في نهاية  192,3عام إلى آخر ليبلغ  

 المالية الفارطة. 

وتجدر اإلشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية 

 . 2020مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر    3.260٫8مليون دينار و 2.702٫3والتي بلغت على التوالي 
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 )بماليين الدنانير( الحجم اإلجمالي إلعادة التمويل  : 1رسم بياني عدد 

 

 

 

 في مستوى بنود الخصوم، تتمثل أهم التغيرات فيما يلي :  

 التداول النقدي  ➢

المتداولة   النقدية  والقطع  األوراق  ديسمبر    15.749٫4بلغت  نهاية  في  دينار  بذلك  2020مليون  مسجلة   ،

قدره   بمبلغ    2.241ارتفاعا  مقارنة  دينار  مع   13.508٫4مليون  الفارط،  العام  في  الُمسجل  دينار  مليون 

 (. ⁒97٫4أغلبية حصة األوراق النقدية )

  2019للفترة بين نهاية سنة    ⁒16٫6هذا، وتجدر اإلشارة إلى تسارع معدل ارتفاع التداول النقدي، الذي بلغ  

 . 2019ونهاية سنة  2018بين نهاية سنة  فقط للفترة ما  ⁒8٫5، مقابل  2020ونهاية سنة 
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 )بماليين الدنانير(   : التطورات الشهرية للتداول النقدي2 عدد رسم بياني 

 

 

 

 لحكومة ا  اتحساب ➢

مليون دينار من نهاية سنة إلى أخرى، لينتقل    3.181٫9ارتفع بند " الحساب المركزي للحكومة " بمقدار  

مليون دينار. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى التسهيالت التي    4.487٫9مليون دينار إلى    1.306من  

الناجم    2020مليون دينار لتمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة    2.810منحها البنك المركزي للدولة بمبلغ  

 ."19-عن تداعيات أزمة " كوفيد

الحساب الجاري للخزينة تقلبات كبيرة    كما تجدر اإلشارة إلى أنه ونتيجة لتدفق إيرادات ونفقات هامة، شهد

 مليون دينار.  4.286٫6مليون دينار و  98٫3، حيث تراوح رصيده بين  2020خالل سنة 

دعم   بهدف  المحلية،  البنوك  من  ُمجمعين  قرضين  بتعبئة  قامت  الدولة  أن  إلى  اإلشارة  أيًضا  المهم  ومن 

 مليون دوالر أمريكي(. 130ن أورو و مليو 712ميزانية الدولة والتصدي النتشار جائحة كورونا )

 فوارق التحويل وإعادة التقييم  ➢

سنــة   بعـنوان  األجنبــية،  بالعُملة  الُمحّررة  للحسابات  التقييم  إعادة  عمليات  قيمة 2020أفرزت  ناقص   ،

ن مليون دينار. وعند إقفال السنة المحاسبية، وباعتبار فائض القيمة الصافي المرحل م  155,1صافيا بمبلغ  

قدره    2.246,2بمبلغ    2019سنة   ما  الكامنة  الصافية  القيمة  لزوائد  التراكمي  الرصيد  بلغ  دينار،  مليون 

 مليون دينار.  2.091,1
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مليون دينار    105,8أّما إعادة تقييم الموجودات من سبائك الذهب فقــد أفرزت زائد قيمة صـافيا بما قـــدره  

سنة   بهذا  2020بعنوان  الُمسّجلة  الكامنة،  الصافية  القيمة  لزوائد  التراكمي  الرصيد  ارتفع  لذلك،  وتبعا   .

قدره   ما  إلى  مقابل    666,9العنوان،  المحاسبية،  السنة  إقفال  عند  دينار،  دينار   561,1مليون   مليــون 

 . 2019في سنة 

الدولي والعربي من جانب النقد  تقييم حسابات صندوقي  كامنا، وأفرزت عملية إعادة  قيمة صافيا  ها، ناقص 

مليون دينار. وتبعا لذلك، بلغ الرصيد التراكمي لزوائد القيمة الصافية    23,6، بما قدره  2020بعنوان سنة  

 مليون دينار. 183,1، ما قدره 2020الكامنة الُمسجلة بهذا العنوان، عند إقفال السنة المحاسبية 

الت التحويل وإعادة  مليون دينار، ليتراجع من نهاية    72,8قييم" سّجل انخفاضا بــ  وهكذا، فإّن بند "فوارق 

إلى أخرى، من   إلى    3.013,9سنة  نتيجة ارتفاع قيمة الدينار مقارنة    2.941,1مليون دينار  مليون دينار 

 . 2020بأهم العمالت األجنبية خالل سنة 

 قائمة النتائج  بنودأهّم تغيّرات  -2

المحاسبية   السنة  إقفال  االستغالل  2020عند  نتيجة  بلغت  مقابل    621,7،  دينار  مليون    1.049,2مليون 

بنسبة   بانخفاض  أي  خلت،  سنة  قبل  نتيجة  ⁒40,7دينار  في  االنخفاض  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويعزى   .

 عمليات تدخل البنك المركزي في السوق النقدية. 

 

 تطور اإليرادات واألعباء والنتيجة   :3 عددرسم بياني 
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 إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  ➢

سجلت اإليرادات المتأتية من عمليات إعادة التمويل، والتي تشّكل البند األكثر أهمية في قائمة نتائج البنك،  

انخفاًضا بنسبة  2011للمرة األولى منذ سنة   إلى    %33,7،  مليون دينار في نهاية ديسمبر    797,3لتصل 

 مليون دينار. 404,5مليون دينار قبل سنة خلت، أي بانخفاض قدره  1.201,8، مقابل 2020

طريق   عن  النقدية  السوق  في  المركزي  البنك  تدخل  بعنوان  الُمسّجلة  الفوائد  باألساس  البند  هذا  ويتضمن 

الى   تراجعت  والتي  العروض  المحاسبيّة    361,7طلبات  السنة  إقفال  عند  دينار   مقابل   2020مليون 

 مليون دينار. 180,8نار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض قدره مليون دي  542,5

كما قام البنك المركزي التونسي بعمليات شراء بات مكثفة لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، والتي  

قدرها   إيرادات  ديسمبر    235,5أفرزت  موفّى شهر  في  دينار  في   145مقابل    2020مليون  دينار  مليون 

 السنة السابقة.

بأجل   التمويل  إعادة  عمليات  من  الُمتأتية  الفوائد  سّجلت  ناحيتها،  قدره    6ومن  انخفاضا  مليون    45أشهر 

حيث أنه صار يتعين على البنوك، من ناحية،    دينار وذلك بعد القيود الناتجة عن قاعدة توزيع الضمانات،

بأجل   التمويل  إعادة  عمليات  حتى    6تغطية  ناحية بدي  ⁒100أشهر  ومن  لالستثمار،  موجهة  جارية  ون 

شكل   في  وذلك  المعتمدة  التوزيع  لقاعدة  وفقًا  الممنوح  التمويل  إعادة  لعملية  شاملة  تغطية  ضمان  أخرى، 

 رقاع خزينة.  ⁒50ديون جارية و ⁒50

 مليون دينار. 11من جانبها، حققت أداة إعادة التمويل الجديدة لمدة شهر دخاًل قدره 

لمدّة  أما فيما يتعلق   بـــ    24بإيرادات عمليّات تسهيالت القرض  مليون    196,3ساعة فقد شهدت انخفاضا 

دينار، من سنة إلى أخرى، مما يعكس تراجع لجوء البنوك إلى هذه العمليات بسبب تقلص احتياجاتها من 

 السيولة. 

مق المتعلقة بعمليات  الفوارق اإليجابية  الناتجة عن  انخفاضا  ومن جانبها، سجلّت اإليرادات  الصرف  ايضة 

مليون    104مقابل    2020مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر    17مليون دينار، حيث بلغت    87ملحوظا بـ  

المركزي التونسي كجزء  دينار في السنة الفارطة، وذلك بعد تقليص هذا الشكل من التدخل من قبل البنك 

 قايضة الصرف ألغراض السياسة النقدية. من استراتيجيته المتمثلة في التخفيض التدريجي لعمليات م

 : ويفّصل مجموع إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية كما يلي
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 )بماليين الدنانير( : إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية   3جدول عدد 

٪Δ 2019 2020  

 طلبات العروض فوائد التدخل في السوق النقدية في شكل شراء على  361,7 542,5 -33,3

 فوائد عمليات التدخل الظرفي في السوق المالية لضخ السيولة  0,4 - -

 فوائد على تسهيالت القروض ليوم واحد  36,6 232,9 -84,3

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة  235,5 145 62,4

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  17 104 -83,7

32- 142,3 97,2 
فوائد على عمليات التدخل في السوق النقدية في شكل عمليات إعادة التمويل بأجل 

 أشهر 6

- - 11 
فوائد على عمليات التدخل في السوق النقدية في شكل عمليات إعادة التمويل بشهر  

 واحد 

 فوائد جزائية على السوق المالية  8,2 15,6 -47,4

 السندات المشتراة بصفة باتة استرداد مدخرات   29,7 19,5 52,3

 المجموع  797,3 1.201,8 -33,6

 

 

 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية  ➢

قدره   بما  األجنبية(  بالعملة  وسندات  بنكية  )إيداعات  األجنبية  بالعملة  ألجل  التوظيفات  فوائد   انخفضت 

مليون دينار في    149,9مقابل    2020مليون دينار في نهاية السنة المالية    101,5مليون دينار لتبلغ    48,4

األجنبية  2019سنة   العـمـلـة  مـوجـودات  على  الُمحّصلة  الفوائد  بانخفاض  خاص  بشكل  ذلك  ويُفسر   .

 مليون دينار.  43,7المستثمرة في شكل إيداعات بنكية ألجل بمبلغ 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  ➢

بالعملة األ العمليات  المدفوعة على  الفوائد  من  انخفضت  تقلّصت  نهاية   72,6جنبية حيث  في  دينار  مليون 

 . 2020مليون دينار في نهاية سنة  32,3إلى   2019السنة المحاسبية 

البالغ   التقلّص  هذا  السوق    40,3ويعزى  في  التدخل  إطار  في  المدفوعة  الفوائد  إلى  باألساس  دينار  مليون 

مليون دينار    48مليون دينار، حيث تقلصت من    40,8النقدية بالعمالت األجنبية، التي انخفضت بما قدره  

 . 2020مليون دينار في سنة   7,2إلى   2019في نهاية سنة 

 أعباء االستغالل  ➢

ارتفاعا   االستغالل  أعباء  بـسجلت  انتقلت  5,7 سنويا  حيث  دينار،  دينار   121,9 من مليون  مليون 

 .مليون دينار  127,6إلى

 وتتكّون هذه األعباء في حدود: 
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بلغت    ⁒ 77,5  • التي  الموظفين  أعباء  المحاسبية    98,9من  السنة  نهاية  في  دينار   مقابل    2020مليون 

مليون دينار، ويعزى هذا باألساس إلى الزيادة في    2,9في السنة السابقة أي بارتفاع قدره   مليون دينار  96

 منح التقاعد المرتبطة بالعدد المتزايد للموظفين المتقاعدين باإلضافة إلى أعباء الموظفين المنتدبين حديثا. 

بـــ    ⁒22,5  • ارتفعت  التي  لالستغالل،  العاّمة  األعباء  دينار،  2,8من  لتبلغ    مليون  السابقة  بالسنة   مقارنة 

 مليون دينار. 28,6



 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقرير مراقبي الحسابات القوائم المالية 
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 2020ديسمبر   31الموازنة المختومة في 
 

 

 )بالدينار التونسي(

 األصــول  اإليضاحات  2020/12/31 2019/12/31

 رصـيـد الذهـــب  1 675.334.410 569.491.253

 المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 2.371.793 2.371.793

 مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الدّولـي 3 482.259.693 506.101.907

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة وتـوظـيـفـات  موجـودات  4  50.801.338 33.376.336

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـيّــة  5 23.430.104.961 19.722.387.797

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية تسهيالت للبنوك  6 6.310.000.000 8.995.000.000

 سندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة  7  3.321.002.893 1.955.947.547

 تسبقة للدّولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي النّـقــد  8 2.278.110.873 2.384.702.113

 تسهيالت ممنوحة للدولة   9 2.810.000.000 -

 محـفـظـة المـسـاهـمـات  10 61.661.303 57.467.327

 األصـول الثـابـتـة 11 129.403.816 126.009.497

 مديـنـون مخـتـلـفـون 12 46.618.474 40.011.215

 للتـسـويـة  وحـسـابـات انــتـظـار   13 106.631.970 165.323.916

 مـجـمـوع األصــول    39.704.301.524 34.558.190.701

 

 

 

 

 اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة إن  

  



المركزي التونسي للبنك القوائم المالية  
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 2020ديسمبر   31الموازنة المختومة في 

 
 

 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  اإليضاحات  2020/12/31 2019/12/31

 الخـصــوم       

 والقطع النقدية في التداول األوراق  14 15.749.416.699 13.508.362.952

281.734.236 335.614.698 

 

 المؤسسات المالية  الحسابات الجارية للبنوك و

 حساب المركزي للحكومة ال 15 4.487.941.937 1.306.050.686

 الحسابات الخاصة للحكومة  16 1.707.478.623 1.446.215.071

 السحب الخاّصة مخّصصات حقوق  17 1.054.858.050 1.058.185.096

 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية  18 1.683.562.014 1.763.691.849

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  التزامات تجاه البنوك 19 25.000.000  120.000.000

 المقبولينالتزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء  20 6.768.821.374 7.271.650.393

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية  21 330.856.396 201.120.443

 التزامات أخرى بالعملة األجنبية  22 2.316.050.000 2.271.287.500

 قيم قيد االستخالص  23 5.497.022 7.543.600

 فوارق التحويل وإعادة التقييم 24 2.941.108.105 3.013.947.082

 دائنون مختلفون 25 174.163.426 142.174.801

 للتسوية وحسابات انتظار   26 804.734.687 764.940.246

33.156.903.955 38.385.103.031 

 

 مجموع الخـصـوم 

 ألموال الذاتيةا 27  

6.000.000 6.000.000 

 

 رأس المـال 

346.130.494 691.494.156 

 

 االحتياطيات 

- - 

 

 ذاتـيـة أخرى أموال 

352.130.494 697.494.156 

 

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 

1.049.156.252 621.704.337 

 

 نتيجة السنة المحاسبية 

1.401.286.746 1.319.198.493 

 

 مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص 

34.558.190.701 39.704.301.524 

 

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـةمجموع 

 

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة 
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 2020ديسمبر  31جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 
 )بالدينار التونسي(

  اإليضاحات  2020/12/31 2019/12/31

  28  

33.005.776.986 31.745.518.903 
 

  الضمانات الُمسلّمةالتعهدات و 

 

32.420.474.414 

 

31.653.320.503 
 

 

   في إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسلّمة

 قروض رقاعية     22.766.042.461 25.547.257.048

 قروض خارجية أخرى    8.887.278.042 6.873.217.366

585.302.572 92.198.400 
 

 إعادة التمويل تعهدات مسلّمة مقابل عمليات 

585.302.572 92.198.400 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف 

  
  

9.336.470.815 6.067.959.201 
 

  التعهدات و الضمانات الُمستلمة

  
 

 

609.616.820 93.599.146 

 

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل 

601.470.400 92.064.000 

 

 مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف 

8.146.420 1.535.146 

 

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف 

8.721.814.532 5.963.113.212 

 

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل 

 ديون جارية    3.260.846.308 5.291.761.253

 رقاع خزينة قابلة للتنظير    2.702.266.904 3.430.053.279

  

  

 تعهدات أخرى ُمستلمة    11.246.843 5.039.463

 الضمانات الوقتية الُمستلمة    1.047.690 918.000

 الضمانات النهائية الُمستلمة  10.199.153 4.121.463

    

 تعهدات أخرى   4.496.222 4.503.012

 أوراق نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  4.496.222 4.503.012

    

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة 
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 2020ديسمبر  31قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات  2020/12/31 2019/12/31
 

 اإليرادات       

 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية  29 797.342.501 1.201.815.729

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 30 101.531.810 149.953.427

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية  31 50.934.343 86.756.220

 المؤسسات الدولية إيرادات العمليات مع  32 1.546.765 4.695.075

 المؤسسات المالية  فوائد على حسابات البنوك و  976.996 1.320.138

 إيرادات مختلفة  33 8.056.142 9.247.801

 استرداد مدّخرات المخاطر و األعباء  1.265.129 5.574.593

 مجموع اإليرادات   961.653.686 1.459.362.983

 األعباء    

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 34 10.180.528 31.659.808

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 35 32.280.731 72.640.002

 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 36 58.941.566 36.514.267

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية  37 3.194.560 9.942.186

 أعباء مختلفة  264.458 613.445

 أعباء الموظفين 38 98.904.761 96.050.844

 األعباء العامة لالستغالل  39 28.646.446 25.829.608

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية  40 51.650.411 6.617.801

 مخّصصات استهالكات األصول الثابتة  6.400.467 7.311.069

 و نتيجة تصحيح قيمة سندات المساهمة    لمدّخراتمخّصصات ا  116.539 2.268.618

 مخّصصات المدّخرات للمخاطر و األعباء 41 49.368.882 120.759.083

 مجموع األعباء   339.949.349 410.206.731

 نتيجة السنة المحاسبية   621.704.337 1.049.156.252

 

 

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

 2020ديسمبر   31المختومة في 
 

I-  اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي 

 المـؤر  فـي  2016لسـنة  35 يتّم إعداد القوائم المالية للبنـك المركـزي التونسـي وفقـا ألحكـام القـانون عـدد

وللنظـام المحاسـبي ، مـن جهـة، بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسـيالمتعلق  و  2016أفريل    25

 ، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.  التونسي

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

 الموازنة، -

 زنة،جدول التعهدات خارج الموا -

 قائمة النتائج، -

 اإليضاحات حول القوائم المالية.و -

 

II-   المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم 

 رصيد الذهب(  1

 من القطع التذكارية.وتتكّون موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك  

السوق باسـتعمال سـعر اإلقفـال تتّم إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كّل شهر بسعر 

ب عـن إعـادة التقيـيم، فـي جانـب  للجلسة الصباحية لبورصة لندن. ويُسّجُل الفـارق اإليجـابي الكـامن المترتـّ

الخصوم بالموازنة، في حساب "فـوارق إعـادة التقيـيم"، وال يُمكـن بـاّي حـال احتسـابت ئـمن نتـائج البنـك. 

 المدين للحساب السالف ذكره.ويُسّجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب  

 عند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب ئمن األعباء.

دينـار للغـرام   0,6498475أّما موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيُّم بالسعر الرسمي للذهب الُمحدّد بـ

لسـنة  785بمقتضـى األمـر عـدد  1986أوت    19الُمطبّق منذ تاريخ  الواحد من الذهب الخالص وهو السعر  

 .1986أوت   18المؤر  في   1986

 

 األصول والخصوم بالعملة األجنبية(  2

تحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعملـة األجنبيـة إلـى الـدينار التونسـي، فـي تـاريخ اإلقفـال، بتطبيـق " 

كيفمـا  ) 2/  ]سعر الشـراء   سـعر البيـع[  (ر الصرف الوسطية  أسعار الصرف المرجعية" التي تُمثل أسعا

 يتّم ئبطها من قبل البنك المركزي في نفس يوم اإلقفال.

فـوارق التحويـل".  " وتُسّجُل الخسائر واألرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم اليـومي فـي حسـاب

 إاّل الخسائر الكامنة الصافية.وال تُسجل ئمن حسابات النتيجة، في آخر السنة،  

 : وكانت " أسعار الصرف المرجعية" ألهّم العُمالت األجنبية في موفّى السنة كما يلي
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2019 2020 
 

 األورو 3,29280000 3,14095000

 الدوالر األمريكي  2,67860000 2,80325000

 الجنيت األسترليني   3,65535000 3,67675000

 الفرنك السويسري 3,04081000 2,89656500

 الدوالر الكندي  2,10095000 2,14800000

 الدرهم اإلماراتي  0,72924500 0,76318000

 الريال السعودي  0,71397500 0,74728500

 اليان الياباني 0,02597475 0,02580000

 حقوق السحب الخاصة  3,86712500 3,87932200

 

 واألعباءاحتساب اإليرادات  (  3

وبالتـالي، حـين   جُل اإليرادات واألعباء باعتماد اتّفاقي "الدورية" و "ُمقابلـة األعبـاء واإليـرادات".ست 1.3

تُقيّدُ اإليرادات أثناء السنة الُمحاسبية، فإنّت تُحدّدُ جميع األعباء التي ساهمت في تحقيق هـذه اإليـرادات، ويـتم  

 المحاسبية نفسها.ربطها بهذه السنة  

تحّوُل إلى الدينار التونسـي اإليرادات واألعباء المترتبـة عـن عمليـات العُملـة األجنبيـة بتطبيـق أسـعار   2.3

 الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

 عند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب " فوارق التحويل"، حسب الحالة، كما يلي:  3.3

 ، يُحّول إلى حساب النتيجة ويدخل، تبعا لذلك، ئمن أعباء السنة المالية،الرصيد مديناكان  إذا   -

يظُل المبلغ الجملي لهذا الرصيد، الُممثّل لألرباح غير الُمحققة، مسجال في حسـاب   ،كان الرصيد دائناإذا   -

 .  " فوارق التحويل"

، الفوارق الحاصلة بـين أسـعار الصـرف تسّجُل في حسابات النتيجة، كارباح أو كخسائر صرف ُمحققة  4.3

السائدة في تاريخ العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تّم ئبطها فـي آخـر يـوم عمـل 

 من الشهر السابق للذي ُسّجلت فيت العمليات المعنية.

 

 األصول الثابتة(  4

 باعتماد قاعدة "التكلفة التاريخية".تسّجُل األصول الثابتة، المادية وغير المادية،  

باستثناء األرائي واألعمال الفنّية، تخضع األصول الثابتة لالستهالك على أقسـاط سـنوية متسـاوية خـالل و

الفترة الُمتوقعة الستعمالها وذلك بتطبيق النسب المتعارف عليهـا لكـل ف ـة منهـا. وبالنسـبة لـبعد المعـدات 

 الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمليها.الخصوصية، كُمعدّات  

تتكّون األصول الثابتة المادية، أساسـا، مـن األرائـي والمبـاني والتجهيـزات الفنيـة والمعـدات المعلوماتيـة 

ص، مـن وُمعدّات الخزينة وُمعدّات النقل والُمعدّات المكتبية. وتتكون األصول الثابتة غير الماديـة، بالخصـو

 البرمجيات المعلوماتية.

 : و فيما يلي فترات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل
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 الفترات  األصول الثابتة 

 سنوات 3 البرمجيات

 سنة 20 البناءات

 سنوات 10و  3ما بين   معدات وأثاث مكاتب

 سنوات 7و  5ما بين   معدات النقل

 سنوات 3 معدات إعالمية

 سنوات 3 الطبعمعدات 

 سنوات 10و  5ما بين   معدات الخزينة

 سنة 20و  3ما بين   تهي ة و تجهيز

 سنوات 10و  3ما بين   تركيب تجهيزات فنية

 سنوات 10و  3ما بين   معدات و تجهيزات فنية

  

 السندات بالعُملة األجنبية(  5

ة مـن حيازتهـا عنـد  االحتياطيات من العملة األجنبية،الُمشتراة في إطار إدارة  يتم تصنيف السندات وفقًا للنيـّ

 اقتنائها، في واحدة من الف ات التالية: سندات المتاجرة، سندات التوظيف أو سندات االستثمار.

تتكون من السندات التي تم اقتناؤها منذ البداية بنيّة إعادة بيعها فـي غضـون مـدة  : سندات المتاجرة محفظة

خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر، ويتميّز سوق تداولها بسيولة عالية. يـتم تقييـد هـذا النـوع مـن   قصيرة، أي

السندات بسعر الشراء، مع احتساب الفوائد المستحقة إن ُوجدت. كما يتم إدراج األربـاح أو الخسـائر الناتجـة 

 عن التقييم بسعر السوق في تاريخ إقفال الحسابات ئمن حساب النتيجة.

تتكون من سندات يتم مسكها بنيّة االحتفاظ بها حتى حلول أجلها. يتم إدراجها في  ظة سندات االسـتثمار:محف

 الموازنة وفقًا للقواعد التالية:

 يتم تقييدها بتكلفة الشراء. ✓

يتم استهالكها بطريقة تساوي األقسـاط  الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة االسترداد )خصم أو عالوة( ✓

 متبقية من حياة السندات.على المدّة ال

 فائد القيمة الكامن ال يتم احتسابت. ✓

يتم تسجيل ناقص القيمة الكامن فقط إذا كانت هناك مخاطر تتعلق باحتمـال عجـز الجهـة الُمصـدرة  ✓

لهـذه الســندات عــن الوفـاء بتعهــداتها أو عنــدما يكــون هنـاك احتمــال قــوّي بعـدم قــدرة البنــك علــى 

 اريخ حلول أجلها.االحتفاظ بهذه السندات حتى ت

الُمشـتراة بنيـة االحتفـاظ بهـا لفتـرة أطـول مـن ثالثـة أشـهر  تتكون من السـندات : سندات التوظيف محفظة

باستثناء السندات التي يعتزم البنـك االحتفـاظ بهـا حتـى تـاريخ االسـتحقاق والتـي تسـتجيب لتعريـف سـندات 

 :  االستثمار. و يتم احتسابها وفقا للقواعد التالية

 يتم تقييدها بتكلفة الشراء. ✓

يتم استهالكها بطريقة تساوي األقسـاط  الفوارق بين ثمن الشراء وقيمة االسترداد )خصم أو عالوة( ✓

 على المدّة المتبقية من حياة السندات.

ينتج عن ناقص القيمة الكامن والُمنجـر عـن الفـرق بـين القيمـة الدفتريـة للسـندات المعنيـة وقيمتهـا  ✓

 ين مدّخرات النخفاض القيمة. أما فوائد القيمة الكامنة فال يتم احتسابها.بسعر السوق تكو
 

 السندات بالدينار(  6

تقيُّم السندات المحّررة بالدينار، والُمشتراة في إطار عمليـات السـوق المفتوحـة، بسـعر السـوق كمـا هـو فـي 

تاريخ إقفال الموازنة. ويتّم رصد مدّخرات النخفاض قيمة السـندات فـي صـورة تسـجيل نـاقص قيمـة كـامن 

 ، فـي حـين ال تسـجل فـوائد ناتج عن الفارق بين القيمـة الدفتريـة للسـندات المعنيـة وقيمتهـا بسـعر السـوق

 القيمة الكامنة.
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 المساهمات(  7

مـن   36تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من األسهم المكتتبة مـن قبلـت فـي إطـار الفصـل  

نظامت األساسي، والُممثلة للحصص الراجعة لت في رأس مال بعد المنظمات أو المؤسسـات غيـر المقيمـة 

 .مة التي يكون غرئها إدارة خدمات بنكية مشتركة. وهي ُمسّجلة بتكلفة اقتنائهاوكذلك المؤسسات المقي

ويتم تقييم المحفظة عند تاريخ إقفال الحسـابات حسـب قيمتهـا االسـتعمالية. وتُكـّوُن مـدخرات لنـاقص القيمـة 

 بالنسبة إلى التكلفة، في حين ال تُسجل فوائد القيمة الكامنة.

 مّجانا والتي لم يترتّب عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا.علما وأّن األسهم الُمسندة  

 

 ( العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي8

 العمليات مع صندوق النقد الدولي  8-1

 االكتتابات    8-1-1

االكتتابـات التـي تصـادق عليهـا هـذه ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية،  

األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سـواء 

بالنسبة للقسـط المحـّرر بالعملـة األجنبيـة، أو بالنسـبة للقسـط المحـّرر بالـدينار التونسـي. تُسـّجل مبـالغ هـذه 

انب األصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالـدينار للمبـالغ المحـّررة االكتتابات كتسبقة للدولة في ج

 بحقوق السحب الخاّصة.

ة المسـاهمة المكتتبـة بالـدينار فـي الجانـب الـدائن للحسـاب رقـم   1وفي جانب الخصـوم، يُسـّجُل قسـط حصـّ

لألخذ في االعتبار تطّور قيمـة لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي  

حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضـبطت 

أفريل من كّل سنة. ويترتب عـن هـذه العمليـة ارتفـاع الرصـيد الـدائن للحسـاب  30صندوق النقد الدولي في 

وارتفاع مبلغ التسبقة للدولـة، فـي جانـب األصـول، وذلـك  لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، 1رقم  

ا فـي حالـة ارتفـاع قيمـة الـدينار، فتسـّجل  ة. أمـّ في حالة انخفاض قيمـة الـدينار إزاء حقـوق السـحب الخاصـّ

 عمليات معاكسة لما سبق.

مركـز أّما حّصة المساهمة المكتتبـة بالعملـة األجنبيـة، فإنّهـا تظهـر كـذلك فـي بنـد األصـول تحـت تسـمية "

االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إئافة الحتسابها ئمن بند "التسبقة للدولـة" كيفمـا ذُكـر آنفـا. 

والغاية مـن وراء ذلـك، هـي إبـراز بنـد "مركـز االحتيـاطي لـدى صـندوق النقـد الـدولي" كإحـدى مكّونـات 

نفس المبلـغ، فـي جانـب الخصـوم  االحتياطيات الدولية. ولهذا الغرض، تّم وئع "حساب مقابل"، ُمسّجل بت

 لموازنة البنك، ئمن حسابات االنتظار والتسوية.

تتّّم سنويا إعادة تقييم "مركز االحتياطي" لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء الـدينار 

أفريـل  30  التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطت صندوق النقد الدولي فـي

ويسجل فائد القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية بخصوم موازنة البنك في حساب فـوارق   .من كّل سنة

أفريـل  25المؤر  فـي  2016لسنة  35للقانون عدد  78من الفصل  5إعادة التقييم وذلك طبقا ألحكام الفقرة 

 والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي.  2016

 تسهيالت القروض    8-1-2

تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنـك المركـزي التونسـي فـي 

حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه التسهيالت مسـندة للبنـك المركـزي 

 زانية الدولة.لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم مي
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 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي •

تسّجل االلتزامات المترتبـة عـن هـذه التسـهيالت فـي جانـب الخصـوم لموازنـة البنـك المركـزي وذلـك فـي 

لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابـل لهـا بالـدينار التونسـي باسـتعمال سـعر صـرف حقـوق   1الحساب رقم  

 أفريل من كّل سنة. 30الدينار كيفما يضبطت صندوق النقد الدولي في تاريخ  السحب الخاصة مقابل 

تتّم سنويا إعادة تقييم قـائم التعهـدات بعنـوان هـذه التسـهيالت وذلـك بتطبيـق سـعر الصـرف الجديـد لحقـوق 

 السحب الخاّصة المذكور أعاله.

حسـاب فـوارق إعـادة التقيـيم الـذي يتضـمن ويُسّجُل فائد القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية في نفـس  

   .فائد القيمة الكامن الناتج عن إعادة تقييم مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية •

تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيالت خارج الموازنة في حسـاب السـندات لصـندوق النقـد الـدولي وذلـك 

ة إزاء الـدينار كيفمـا يضـبطت بمبلغ يس اوي مقابلها بالدينار باسـتعمال سـعر صـرف حقـوق السـحب الخاصـّ

 أفريل من كل سنة.  30صندوق النقد الدولي في 

وتتّم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنـوان هـذه التسـهيالت وذلـك بتطبيـق سـعر الصـرف الجديـد لحقـوق 

ة المــذكور أعــاله. وال تــؤثرُ  عمليــة إعــادة التقيــيم هــذه ال علــى الموازنــة وال علــى نتيجــة  الســحب الخاصــّ

 االستغالل للبنك المركزي.

التسجيل المحاسـبي للفوائـد والعمـوالت والمكافـلت المتعلقـة بالعمليـات والمعـامالت مـع صـندوق   8-1-3

 الدولي النقد

الفوائـد والعمـوالت والمكافـات المتعلقـة باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لدعم ميزانية الدولة، فـإّن كـّل 

بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد الدولي تسّجل حسب الحالـة كاعبـاء أو كـإيرادات وتـؤثر تبعـا لـذلك 

المـؤر   1977لسـنة  71على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا ألحكام القـانون عـدد 

عالقات البنك المركزي التونسـي مـع صـندوق النقـد الـدولي مـن جهـة المتعلق بضبط    1977ديسمبر    7في  

 وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.

 العمليات مع صندوق النقد العربي  .8-2

 االكتتابات    8-2-1

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابـات التـي تصـادق عليهـا هـذه 

تعلقة بحصة المساهمة فـي رأس مـال صـندوق النقـد العربـي، بواسـطة تسـبقة للخزينـة، وذلـك األخيرة والم

سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالدينار التونسي. تُسـّجل مبـالغ هـذه 

بل بالدينار للمبالغ المحـّررة االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقا

 .1بالدينار العربي الحسابـــي

وفي جانب الخصوم، يُسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحساب صـندوق النقـد 

 العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعـادة تقيـيم 

سنوي لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلـى سـعر 

حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطت صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر من كّل سنة. ويترتـب عـن 

صوم، وارتفـاع مبلـغ التسـبقة هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، في جانب الخ

ا فـي حالـة  للدولة، في جانب األصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أمـّ

 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق. ارتفاع قيمة

 
  .حقوق سحب خاصةوحدات  3حسابي =  دينار عربي 1 1
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ل صـندوق النقـد وفي جانب آخر، ولغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة للدولة في إطار المساهمة في رأس ما

اآلنـف ذكـره، فـإّن  1977لسـنة  71مـن القـانون عـدد  2العربي كما هو منصوص عليت في أحكـام الفصـل 

حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية تخضع إلى عملية إعادة تقييم حسب سعر حقـوق السـحب الخاصـة 

ويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلـغ   إزاء الدينار كيفما يضبطت صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر.

التسبقة للدولة، في جانب األصول، وتسجيل فائد قيمة كامن في حساب "فوارق إعادة التقييم"، فـي جانـب 

ا فـي حالـة ارتفـاع قيمـة  ة. أمـّ الخصوم، وذلك في حالة انخفـاض قيمـة الـدينار إزاء حقـوق السـحب الخاصـّ

 .الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق

 تسهيالت القروض    8-2-2

تسّجل تسهيالت القروض التي يُبرمها البنك المركزي التونسي مـع صـندوق النقـد العربـي فـي دفـاتر البنـك 

 المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

الماليـة  أّما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّت ال تسّجل منها في دفاتر البنك سـوى التـدفقات

المترتبة عـن السـحوبات ودفوعـات الفوائـد والعمـوالت وخـالص االسـتحقاقات بعنـوان األصـل علـى هـذه 

التسهيالت، وال يُسّجل البنك المركزي التونسي في حساباتت أّي تعهـد بعنـوان التسـهيالت المـذكورة، ال فـي 

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.

 عموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العربيالتسجيل المحاسبي للفوائد وال  8-2-3

باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كّل الفوائد والعمـوالت المتعلقـة بالعمليـات 

والمعامالت مع صندوق النقد العربي تسّجل كاعباء وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االسـتغالل للبنـك المركـزي 

المتعلـق بضـبط   1977ديسـمبر    7المـؤر  فـي    1977لسنة    71التونسي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  

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

 

 المقبولين التونسيينالتسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء 9) 

 تُسّجُل في حسابات خارج الموازنة :

الُمصدرة من قبل البنك المركـزي التونسـي لحسـاب الحكومـة التونسـية فـي األسـواق  القروض الرقاعية -

 المالية الخارجية،

ديرها البنـك المركـزي  - القروض الخارجية للدولة الُمبرمة في إطار التعاون االقتصـادي الثنـائي والتـي يـُ

تونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة األجنبية )بنك أجنبي أو مؤسسـة ماليـة أجنبيـة( يتعهـد فيـت ال

 بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

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

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

دات توقيـع وذلـك تطبيقـا للمبـدس المحاسـبي  وتعتبُر االلتزامات المترتبة عن القروض المـذكورة أعـاله تعهـّ

"أفضلية الجوهر على الشكل"، علما وأّن االلتزامـات الماليـة للبنـك المركـزي المترتبـة عـن هـذه القـروض 

يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل االستحقاقات على القـروض المعنيـة وكـذلك 

 كل األعباء المالية المترتبة عنها.

 

  التداول النقدي  10)

يتولى البنك المركزي، لفائـدة الدولـة، مباشـرة االمتيـاز الحصـري إلصـدار األوراق والقطـع النقديـة داخـل 

 .البالد التونسية
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يمثل رصيد األوراق والقطع النقدية فـي التـداول والمسـجل بخصـوم موازنـة البنـك المركـزي، الفـارق بـين 

رصيد األوراق والقطع النقدية التي وقع إصـدارها ورصـيد األوراق والقطـع النقديـة الموجـودة فـي خـزائن 

 البنك المركزي سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع.
 

  هيالت ممنوحة للدولة  تس  )11

يتم تقييد و تقييم التسهيالت الممنوحة للدولة، بصفة استثنائية، بهدف تمويل جزء مـن عجـز الميزانيـة النـاتج 

 بالقيمة اإلسمية.  19-عن تداعيات أزمة كوفيد
 

  الجباية  )12

العموميــة ذات الصــبغة يخضــع البنــك المركــزي للنظــام الجبــائي للدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات 

 لنظامت األساسي وهو تبعا لذلك معفى من الضريبة على الشركات. 72اإلدارية طبقا ألحكام الفصل  
 

 طراف المرتبطة  األ  12)

 تعتبر أطرافا مرتبطة : 

 المحافظ،   -

 نائب المحافظ، -

   عام،الكاتب  ال -

 وأعضاء مجلس اإلدارة. -

ل على ميزانيـة البنـك المركـزي المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمّ   من غيرمنح ألعضاء المجلس  يُ 

 .من المحافظ  باقتراحمبلغها بامر حكومي   ضبطُ يُ و

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتـب العـام واالمتيـازات الخاصـة بهـم ويتحملهـا البنـك 

 .المركزي
 

 حداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات  األ(  14

 المالية.  م لم يتّم تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات وتاريخ إعداد القوائ

 

III-  اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 

 

 : رصيد الذهب   1اإليضاح  

أطنـان مـن الـذهب الخـالص   6,8يتضّمن هذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب وقد بلغت  

 :  ، تفصيلها كالتالي2020ديسمبر   31في تاريخ  
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2019 2020  

  بالغرام  بالدينار  بالغرام  بالدينار 

 الذهب رصيد         6.833.551 675.334.410      6.788.434 569.491.253

 سبـــائك    4.135.982      673.581.403 4.135.982      567.767.565

 * في خزائن البنك        2.729.950 444.596.593   2.729.950 374.754.297

 مودعة لدى بنك أنقلترا *      1.406.032 228.984.810 1.406.032 193.013.268

 قطع تذكارية   2.697.569 1.753.007 2.652.452 1.723.688

 

 

ــال  ــذهب بســعر الســوق فــي مــوفّى شــهر ديســمبر باســتعمال ســعر اإلقف ــيّم الموجــودات مــن ســبائك ال وتق

ــدن ــدرة  .للجلســة الصــباحية لبورصــة لن ـــ وتفســرالزيادة المق ــذه الموجــودات    105,8ب ــار له ــون دين ملي

دوالر  1.523أساســـا بتطـــور ســـعر األوقيـــة مـــن الـــذهب الخـــالص، حيـــ  ارتفـــع ســـعر األوقيـــة مـــن 

ــي )أو ــمبر  48,97أمريكـ ــة ديسـ ــي نهايـ ــالص( فـ ــذهب الخـ ــن الـ ــرام مـ ــى للغـ ــى  2019دوالر أمريكـ إلـ

لص( بعــــد دوالر أمريكـــي للغـــرام الواحـــد مـــن الـــذهب الخـــا 60,80دوالر أمريكـــي )أو  1.891,1

ــبة  ــع بنس ــذي تراج ــدينار و ال ــة بال ــدوالر مقارن ــعر صــرف ال ــاض س ــالي انخف ــنة، معوئــا بالت  ⁒4,4س

 من سنة إلى أخرى.  2,6786إلى    2,80325حي  تراجع من 

ــم تــتّم إعــادة تقييمهــا بســعر الســوق وتواصــل  ونظــرا لخصوصــيتها، فــإّن القطــع التذكاريــة مــن الــذهب ل

 .دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص  0,6498475تقييُمها بالسعر الرسمي:  

غـــرام يفســـر حصـــريا بإدمـــاج   45.117وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ارتفـــاع كميـــة القطـــع التذكاريـــة بــــ

 قطعة من الذهب في رصيد الذهب للبنك، ُسّجلت سابقا في حساب "قيم مودعة".  2.665

 : المساهمة في المؤسسات الدولية 2اإليضاح  

مثل المبلغ المسجل ئمن هذا البند مجموع المبالغ المدفوعة من قبل البنـك المركـزي التونسـي لفائـدة عـدد يُ 

المكتتبة من قبل الجمهوريـة التونسـية بالـذهب أو بـالعُمالت من المؤسسات المالية الدولية بعنوان الحصص  

األجنبية في رأس مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصـوص قانونيـة رّخصـت للبنـك المركـزي تسـجيل 

وقـد  .1969العمليات المذكورة ئمن أصولت. ويرجع تاريخ آخر عملية أجريت فـي هـذا اإلطـار إلـى سـنة 

 بعد، كل عمليات االكتتاب سواء كانت بالعُملة المحلية أو بالعُمالت األجنبية. أخذت الدولة على عاتقها فيما

 ويتعلق األمر بالمؤسسات التالية:

 

 )بالدينار(

 2020 * 2019 * 

 793.371.2 793.371.2 المساهمة في المؤسسات الدولية 

 215.408 215.408 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 87.202 87.202 للتنمية الجمعية الدولية 

 76.808 76.808 الشركة المالية الدولية 

 1.992.375 1.992.375 البنك اإلفريقي للتنمية 

 ، باسعار الصرف التاريخية.بالذهب أو بالعملة األجنبية  المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة *
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 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 3اإليضاح  

المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة األجنبيـة  1)مليون دينار  482,3 (يمثل المبلغ المسجل في هذا الباب 

ة تـونس فـي رأس مـال صـندوق النقـد الـدولي.   )مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة  121,8)  من حصـّ

مليون وحـدة  545,2مذكور ) وهو يساوي الفارق بين مبلغ الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق ال

ة المفتـوح فـي دفـاتر البنـك  1و موجـودات الصـندوق بالـدينار فـي حسـابت رقـم   )من حقوق السحب الخاصـّ

 المركزي، باستثناء الموجودات الُمتاتية من استعمال قرض صندوق النقد الدّولي.

الُمكّونة لالحتياطيات الدولية على غـرار ويدخل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ئمن العناصر 

 موجودات العملة األجنبية.

 يفّصل مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الدّولـي كما يلي:

 

 

2019 2020 

 
 بالدينار 

 بحقوق السحب 

 الخاصة 
 بالدينار 

 بحقوق السحب 

 الخاصة 

506.101.907 121.779.253 482.259.693 121.779.253 
 مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق 

 النقـد الّدولـي 

 الحصة في صـنـدوق النقـد الدّولـي  545.200.000 2.159.054.008 545.200.000 2.265.794.483

(1.759.692.576) (423.420.747) (1.676.794.315) (423.420.747) 
 1الرصيد اإلجمالي للحساب رقم 

 النقـد الدّولـي لصـنـدوق 
 

 

 

 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:   4اإليضاح  

 يجمع هذا الباب : 

النقد   - دفاتر صندوق  المفتوح في  المركزي  البنك  الخاصة في حساب  السحب  المتوفر من حقوق  الرصيد 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي   10,8  2020الدولي. وقد بلغ هذا الرصيد في موفّى ديسمبر  

 .2مليون دينار  41,7ما يعادل، في نفس التاريخ، 

الخاصة   - السحب  االئتماني المبلغ من حقوق  الصندوق  التونسي في  المركزي  البنك  والذي يمثل مساهمة 

الذي يديره صندوق النقد الدولي والخاص بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان  

وتبلغ هذه   .2021سنة يُستحّق في مارس    20وباجل    ⁒0,5 الفقيرة كثيرة المديونية، بنسبة سنوية قدرها

 ماليين دينار.  9,1وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل  مليون 2,4همة المسا
 

 

 )بالدينار(

  2020 2019 التغيرات 

 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة  50.801.338 33.376.336 17.425.002

 موجودات حقوق السحب الخاّصة  41.668.716 24.214.910 17.453.806

 توظيفات حقوق السحب الخاّصة  9.132.622   9.161.426 -28.804     

 

 

 
 2020أفريل  30وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ  0,252518د.ت= 1 1
   2020ديسمبر 31د.ت في  3,867125وحدة من حقوق السحب الخاصة = 1 2



المركزي التونسي للبنك القوائم المالية  

 

 2020 السنوي التقرير 232
 

حقوق السحب الخاصة في حساب البنـك المركـزي المفتـوح فـي دفـاتر صـندوق وتُفّصُل العمليات المسجلة ب

 : كما يلي  النقد الدولي

 

 

 )وحدة حقوق سحب خاصة(  

2019 2020  

 موجودات حقوق  السحب الخاّصة  10.775.115 6.242.047

لي الرصيد األوّ  6.242.047 18.097.831  

 تسديدات ألصل الدين  )قروض صندوق النقد العربي(  (41.041.629) (24.154.869)

( عربيوال الدوليتسديدات الفوائد ) قروض صندوقي النقد  (31.564.797) (33.660.278)  

 المكافات المقبوئة  408.017 1.938.173

 العموالت المدفوعة  (3.268.523) (5.978.810)

 شراء حـقوق الّسـحـب الخـاّصة   80.000.000 50.000.000

 

 

 : موجودات العملة األجنبية 5اإليضاح  

 :  تتوّزع موجودات العُملة األجنبية كما يلي

 

 

 

 )بالدينار(   
  2020 2019 التغيرات 

 موجودات العُملة األجنبية   23.430.104.961 19.722.387.797 3.707.717.164

 موجودات األوراق النقدية األجنبية 566.381.701 1.498.323.671 -931.941.970

 الموجودات تحت الطلب   3.047.549.180 2.686.893.479 360.655.701

 الصكوك بالعملة األجنبية  169.784 168.006 1.778

 المودعة الموجودات  6.178.063.315  9.714.482.978 -3.536.419.663

 السندات  13.035.821.843 5.178.195.571 7.857.626.272

 )المدّخرات( (1.851.789) (503.477) 1.348.312-

 األموال بالعملة األجنبية المعهود ة للتصرف بالوكالة   597.982.174 602.950.403 -4.968.229

 )المدّخرات( (606.583) (322.622) 283.961-

    حسابات بالعُملة األجنبية مدينة لغير مقيمين   6.595.336 42.199.788 -35.604.452

 

 

 

مليـون دينـار  23.430,1مليون دينـار لتسـتقر فـي  3.707,7سجلت الموجودات بالعملة األجنبية ارتفاعا بـ 

 ٪.18,8مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها    19.722,4مقابل   2020في نهاية السنة المالية  

ت تعب تهـا ويعزى هذا االرتفاع في موجودات العُملة األجـنبية بشكل رئيسي إلى المو ارد الخارجيـة التـي تمـّ

 كاآلتي:  2020وتتمثل أهّم التدفقات المحّصلة بعنوان التمويالت الخارجية في سنة  .2020خالل سنة  
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ــاريخ  371,4 • ــل الســريع، بت ــي إطــار أداة التموي ــدولي ف ــد ال ــرض صــندوق النق ــق بق ــون أورو المتعل  ملي

 ،  2020أفريل   15

ــ 341,8 • ــق بق ــاريخ مليــون دوالر المتعل ــل الســريع، بت ــدولي فــي إطــار أداة التموي ــد ال  رض صــندوق النق

 ،  2020فريل   16

مليون أورو المتعلق بقرض البنك اإلفريقي للتنمية فـي إطـار برنـامج دعـم مجابهـة جائحـة كورونـا   180  •

 ،2020نوفمبر   27بتاريخ  

برنامج دعم سياسـات االنتعـا  مليون أورو المتعلق بقرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في إطار  161  •

 ،2020ديسمبر   9وتعزيز المرونة بتاريخ  

 مليون أورو المتعلـق بقـرض البنـك األلمـاني للتنميـة بعنـوان برنـامج إصـالح قطـاع الميـاه بتـاريخ   100  •

 ،2020جويلية   28

حسابي الممضى مـع مليون دينار عربي  381,14البالغ   VIIمليون دوالر كقسط من القرض التلقائي 59 •

 ،2020جوان   03وذلك بتاريخ   2020ماي  20صندوق النقد العربي في 

مليـون  986,23البـالغ  2020مـاي  29مليون دوالر كقسط من قرض صـندوق النقـد العربـي فـي  58,9 •

 ،2020جوان   05وذلك بتاريخ    VIIدينار عربي حسابي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي

 مليـون أورو بتـاريخ  100ثل القسط الثاني من قـرض الوكالـة الفرنسـية للتنميـة البـالغ يم مليون أورو 50 •

 ،2020جوان   4في إطار برنامج حوكمة المؤسسات العمومية و ذلك بتاريخ    2018جانفي   31

 تسديد المبالغ التالية:  2020باإلئافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنت تم خالل سنة  

 ،2020وذلك في شهر جوان   2005جوان   22مليون أورو بتاريخ   400ة  القرض الرقاعي بقيم •

مليون دوالر أمريكي من االكتتاب الخاص القطـري بقيمـة مليـار دوالر أمريكـي   250القسط الثاني بمبلغ    •

 .2020وذلك خالل شهر أفريل 

 : تركيبة الموجودات في موفّى السنة
 

 

 بالدينار *

 

 

 

 : موجودات األوراق النقدية األجنبية

 

 مالت كما يلي :تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب العُ 

 

 

  دوالر أمريكي  أورو أسترليني جنيه  يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 

 بـ ٪
 *بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

الحصة 

 بـ ٪
 بالماليين

1,3 252 0,8 5.952 5,5 297 52,2 3.281 40,2 2.825 31-12-2019 

1,0 240 0,1 1.002 4,6 293 53,2 3.783 41,1 3.597 31-12-2020 

-12  -4.950  -4  502 772 
التغيرات  

 )بالماليين( 
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2019 2020  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

 موجودات األوراق النقدية األجنبية   566.381.701  1.498.323.671

 األورو   74.940.493 246.764.054 362.496.237 1.138.582.556

 الدوالر األمريكي   36.711.064 98.334.256 50.081.568 140.391.156

 الريال السعودي    115.783.079 82.666.224 136.445.865 101.963.948

 الفرنك السويسري   16.076.480 48.885.521 14.888.550 43.125.653

 عمالت أخرى   89.731.646  74.260.358
 

 

 

 : * محفظة السندات

   : التوزيع حسب فئة السندات  -

 : كالتالي  باألساستتكون محفظة السندات  

 

 

 

 )بماليين الدنانير(                                          

 التغيرات  2019 2020 

 -463 1.704 1.241 المتاجرة   سندات

 6.790 1.085 7.875 سندات التوظيف 

 1.531 2.389 3.920 سندات االستثمار 

 7.858 5.178 13.036 المجموع 

 

 

  التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات : -

 
 

 )بماليين الدنانير( 

 التغيرات  2019 2020 

 7.059 3.484 10.543 أقل من سنة 

 833 998 1.831 سنوات  5بين سنة و 

 -34 696 662 سنوات  5أكثر من 

 7.858 5.178 13.036  المجموع
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                                              :التوزيع حسب جهة اإلصدار    -

 
 

 )بماليين الدنانير( 

  2020 2019 التغيّرات 

 سيادية 5.054 3.230 1.824

 سياديةوكاالت  2.561 47 2.514

 وكاالت إقليمية  669 14 655

 سلطات إقليمية 739 111 628

 بنوك فوق القوميّة  1.381 252 1.129

 * أخرى  2.632 1.524 1.108

  المجموع 13.036 5.178 7.858
 NRWو  بنك  KFWببنوك أخرى على غرار      يتعلق األمر  * 

 
 

 
 المركب لبلومبارغ( )التصنيف    : التوزيع حسب مخاطر االئتمان 

 

 :    2020ديسمبر  31في   ✓
 

 

 )بماليين الدنانير(                                

 أخرى المجموع 
 بنوك فوق 
 القومية 

 وكاالت 
 سيادية

 سيادية
 سلطات 
 إقليمية 

 وكاالت 
 إقليمية 

 

 سندات المتاجرة        

1.241 163 276 274 367 - 161 +F1 

- - - - - - - F2 

 سندات التوظيف        

3.903 1.780 469 1.285 155 - 214 AAA 

1.783 231 - - 1.418 - 134 +AA 

1.070 264 275 525 6 - - AA 

7 - - - - 7 - +A 

570 - - - 570 - - A 

537 - - - 537 - - BBB 

5 - - - 5 - - B 

 سندات االستثمار        

717 107 361 68 21 - 160 AAA 

549 15 - - 534 - - +AA 

1.366 66 - 409 891 - - AA 

76 - - - - 76 - AA- 

656 - - - - 656 - +A 

304 6 - - 298 - - A 

117 - - - 117 - - BBB 

135 - - - 135 - - B 

 المجموع  669 739 5.054 2.561 1.381 2.632 13.036
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 :    2019ديسمبر  31في   ✓
 

 

 )بماليين الدنانير(                                

 أخرى المجموع 
 بنوك فوق 
 القومية 

 وكاالت 
 سيادية

 سيادية
 سلطات 
 إقليمية 

 وكاالت 
 إقليمية 

 

 سندات المتاجرة        

1.301 1.301 - - - - - +F1 

404 - - - 404 - - F2 

 سندات التوظيف        

317 - - - 288 29 - AAA 

27 - - - 27 - - AA 

8 - - - 1 7 - -AA 

728 - - - 728 - - -A 

5 - - - 5 - - B 

 سندات االستثمار        

615 5 252 15 302 27 14 AAA 

207 175 - - 32 - - +AA 

674 43 - 32 599 - - AA 

415 - - - 367 48 - AA- 

152 - - - 152 - - A- 

325 - - - 325 - - B 

 المجموع  14 111 3.230 47 252 1.524 5.178
 

 

 : * الــــودائـــــع
 
 

 )بماليين الدنانير(                                                                        : التوزيع حسب الطرف المقابل - 

  2020 2019 التغيرات 

 بنوك  تجاريـة 5.358 7.729 -2.371

 بنوك فوق القومـيـة  806 1.956 -1.150

 بنوك مـركـزية 14 29 -15

 المجموع  6.178 9.714 -3.536

 

 

 
 

 )بماليين الدنانير(           التوزيع حسب الموقع الجغرافي   -

  2020 2019 التغيرات 

 أوروبا  3.717 4.625 -908

 اليابان   789 585 204

 بلدان عربية  705 1.062 -357

 الواليات المتحدة األمريكية  14 29 -15

 هونغ كونغ  147 563 -416

 *  بلدان أخرى 806 2.850 -2.044

 المجموع  6.178 9.714 -3.536

                (بنك التسويات الدولية و صندوق النقد العربي)كندا وبنوك فوق القومية  * 
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 )بماليين الدنانير(                        :                              توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر االئتمان -

  2020 2019 التغيرات 

 الترقيم    

  Aaa ثالهاأمو  1.080 2.440 -1.360

727- 1.461 734 Aa2 

1.343- 2.978 1.635 Aa3 

497- 1.940 1.443 A1 

586 - 586 A2 

256- 404 148 A3 

102 392 494 Baa1 

41- 99 58 NR 

 المجموع  6.178 9.714 -3.536

 

 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  للبنوكتسهيالت  :   6اإليضاح  

 

هذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدية لضّخ السيولة للبنوك. وقد أقفل هذا القائم   يُسّجُل تحت

مليون دينار في   8.995، حي  تراجع من  ⁒29,8مليون دينار أو بنسبة     2.685بانخفاض قدره   2020سنة  

 حاجيات البنوك للسيولة. مليون دينار في موفّى العام التالي، وهو ما يعكس تقلص  6.310إلى  2019موفّى 

السنوية،   المعدالت  التمويل، بحساب  الحجم اإلجمالي إلعادة  بلغ  في    10.205٫5وقد  دينار   2020مليون 

 مليون دينار.  4.456٫8مليون دينار قبل سنة، مسجال بذلك انخفائا بـ  14.662٫3مقابل 

من القائم    ⁒57ام والتي مثلت  أي  7وقد اتخذت تدخالت معهد اإلصدار باألساس شكل طلبات عروض لمدة  

نهاية   في  التدخالت  لهذه  المحاسبية  .2020اإلجمالي  السنة  إقفال  عند  التدخالت  هذه  قيمة  بلغت   وقد 

مقابل    3.600 دينار  بـ  7.000مليون  تراجعا  بذلك  قبل سنة مسجلة  دينار  دينار 3.400 مليون   أو   مليون 

 . ⁒48,6 بـ

احتيا تراجع  أدى  فقد  أخرى،  جهة  مقايضة  ومن  لعمليات  محسوس  انخفاض  إلى  للسيولة  البنوك  جات 

مليون    1.258مليون دينار في نهاية السنة الجارية مقابل    192,3الصرف حي  بلغ متوسط حجم العمليات  

 مليون دينار. 1.065,7دينار قبل سنة خلت، مسجلة بذلك انخفائا ملحوظا قدره 

لمدة   القروض  لتسهيالت  البنوك  استخدام  في  الحاد  بالتراجع  أيًضا  التوجت  هذا  تدعم  والتي    24وقد  ساعة 

مليون دينار في   2.689٫8مليون دينار بحساب المعدالت السنوية، حي  تراجعت من    2.225٫7تقلصت بـ  

 . 2020مليون دينار فقط في  464٫1إلى  2019

  سسات المالية في جهودهم من أجل مجابهة تداعيات األزمة الصحيةويذكر أنت بهدف دعم البنوك و المؤ

أفريل  19"كوفيد   شهر  في  المركزي  البنك  قام  لمدة    2020"  التمويل  إلعادة  جديدة  استثنائية  أداة  بوئع 

 . 2020مليون دينار في نهاية  557شهر واحد. وقد بلغ قائم التدخل بهذه اآللية 

إعادة   أّن  إلى  اإلشارة  وجب  ديون كما  أو  خزينة  رقاع  شكل  في  تقديم ئمانات  مقابل  تتّم  البنوك  تمويل 

مليون دينار في موفّى   3.260,8مليون دينار و  2.702,3جارية، وقد بلغ مجموع كّل منهما على التوالي،  

 . 2020ديسمبر 
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 )بالدينار(                                  

 اآلجال  2020 2019
 النسبة  

٪ بـ   

 

8.995.000.000 6.310.000.000   
تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات  

 السياسة النقدية 

7.000.000.000 3.600.000.000   2021/01/05 7,28 
طلبات    طريق  عن  للسيولة  ئّخ 

 العروض  

    ساعة  24تسهيالت قروض لمدة   7,25 2021/01/03   653.000.000 383.000.000

1.612.000.000 - - - 

في   النقدية  السوق  في  التدخل  عمليات 

باجل   التمويل  إعادة  عمليات   شكل 

 أشهر   6

- 557.000.000 12/01/2021  6,38 
في   النقدية  السوق  في  التدخل  عمليات 

 شهر   1شكل عمليات إعادة التمويل باجل 

- 1.500.000.000 03/01/2021  6,28 
ئخ   شكل  في  الظرفي  التدخل  عمليات 

 السيولة 

 

 

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة:   7اإليضاح  

هذه   وتتكون  المفتوحة.  السوق  عمليات  إطار  في  باتة  بصفة  المشتراة  السندات  محفظة  البند  هذا  يشمل 

 المحفظة حاليا من رقاع خزينة قابلة للتنظير وسندات خزينة قصيرة األجل.  

بعمليات شراء بات لرقاع    2020وبغرض تلبية حاجيات البنوك من السيولة، قام البنك المركزي خالل سنة  

مليون دينار عند إقفال السنة    3.321الخزينة في إطار السوق المفتوحة، وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى  

مليون    1.365,1لحوظ قدره  أي بارتفاع م  2019مليون دينار في سنة     1.955,9مقابل  2020المحاسبيّة  

 . 69,8⁒دينار أو بـ 

سنة   في  البند،  هذا  شهد  آخر،  جانب  أجل  2020وفي  حلول  بسبب  المحفظة  من  خزينة  رقاع  خروج   ،

 مليون دينار. 564,9بمبلغ إجمالي قدره  2020ومارس وأكتوبر  استحقاقها خالل أشهر فيفري

السنة   حسابات  إقفال  عند  المحفظة  هذه  تقييم  تم  على    2020المالية  وقد  الفائدة  سعر  منحنى  باعتماد 

سد   والذي يهدف إلى  2020اإلصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي وقع إعالنت في شهر فيفري  

 . 2017العجز المالحظ في مستوى أول إصدار للمنحني المنشور رسميا في 

القصيرة األجل المشتراة بصفة باتة في إطار  وتتكّون محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير وسندات الخزينة  

 : عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط التالية
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   )بالدينار   (                                                                                                                     

2019 2020  

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة  3.321.002.893 1.955.947.547

 خزينة قابلة للتنظير باتة الشراءرقاع  1.444.890.476 1.807.695.488

 ( 2020فيفري  ٪  )5,5    رقاع خزينة قابلة للتنظير - 181.191.388

 (  2020أكتوبر)  ٪ 5,5 رقاع خزينة قابلة للتنظير    - 204.717.392

 (  2021جانفي  ٪ )5,75 رقاع خزينة قابلة للتنظير    175.072.397 174.295.275

 (  2021جوان  ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    97.652.022 97.106.397

 (  2021نوفمبر  ٪ ) 6,1 رقاع خزينة قابلة للتنظير    92.775.619 91.348.475

 (  2022فيفري ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    226.139.517 224.013.136

 ( 2022اي م ٪ ) 6,9 رقاع خزينة قابلة للتنظير    221.714.905 218.273.398

 (  2022أوت  ٪ ) 5,6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    216.789.375 211.429.700

 (  2023أفريل  ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    226.490.214 221.433.094

 (  2023جوان ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    101.651.359 99.466.534

 (  2023ديسمبر ٪ ) 6,3 رقاع خزينة قابلة للتنظير    86.605.068 84.420.699

 سندات الخزينة قصيرة األجل  1.876.763.274 177.958.092

 (2020سندات الخزينة قصيرة األجل )مارس  - 177.958.092

 ( 2021قصيرة األجل )نوفمبر سندات الخزينة  235.837.591 -

 ( 2021سندات الخزينة قصيرة األجل )ديسمبر  1.640.925.683 -

 )المّدخرات) (650.857) (29.706.033)

 

 

 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:   8اإليضاح  

بعنوان مساهمة الدولة التونسية في يُسّجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة  

  1977لسنة    71رأس مال صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  

 ، الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي مع هاتين المؤسستين الماليتين. 1977ديسمبر  7المؤر  في 

الدولي  - النقد  الكام  :  صندوق  مليون    545,2لة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  تبلغ الحصة 

للصندوق    1مليون مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم    423,4وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها  

يجدر التذكير أنت، في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة  و مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل.  121,8و
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سجلت حص سنة  للحصص،  في  تونس  بمبلغ2016ة  ارتفاعا  السحب   258,7 ،  حقوق  من  وحدة  مليون 

 الخاصة. 

مليون    19,275تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق    :  صندوق النقد العربي  -

 : دينار عربي حسابي، منها

نقدا    7 • مكتتبة  حسابي  عربي  دينار  و  6,9  (ماليين  للتحويل  قابلة  بعمالت  مكتتبة  مليون   0,1ماليين 

 ، )المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي  مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق

قرار   5,85 • تطبيق  إطار  في  التونسية  للجمهورية  المسندة  الحصة  تمثل  حسابي  عربي  دينار  ماليين 

رقم   المحافظين  طريق    ، 2005لسنة    3مجلس  عن  المال  رأس  من  المتبقي  القسط  بتحرير  القائي 

التحويل من رصيد االحتياطي العام وتوزيع حصص جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها  

 في رأس مال الصندوق، 

في  6,425 • الصندوق  مال  في رفع رأس  االكتتاب  في  تونس  تمثل حّصة  دينار عربي حسابي  ماليين 

. ونصف المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق  2013لسنة    3جلس المحافظين رقم  إطار تطبيق قرار م

من  بداية  سنوات  خمس  مدّة  على  نقدا  يُحّرر  اآلخر  والنصف  العام  االحتياطي  رصيد  من   التحويل 

أفريل   أفريل  2014غّرة  في شهر  األخير  القسط  تحرير  تم  وقد  قدره    2018.  دينار    642.500بمبلغ 

 عربي حسابي. 

 جدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.وت

بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين والمنزلة في المكتتبة  المفتوحين في   وتخضع الحصص  حسابيهما 

ما يضبطت  دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيف

 صندوق النقد الدولي.

 تسهيالت ممنوحة للدولة  :   9اإليضاح  

التسهيالت الممنوحة للدولة، بصفة استثنائية، بمقتضى أحكـام الفصـل الخـامس مـن  يُسّجل في هذا البند مبلغ

آثـار جائحـة  ، وذلك بهدف تمويـل قسـط مـن عجـز الميزانيـة النـاتج عـن2020قانون المالية التعديلي لسنة 

 .  19-يدكوف

 

 محفظة المساهمات :   10اإليضاح  

رة من مساهمات البنك المركـزي التونسـي فـي رأس مـال حرّ يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المُ 

 :  المؤسسات التالية
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 المؤسسة 
31-12-2020 

 الرصيد بالعملة 

31-12-2019 

 الرصيد بالعملة 

31-12-2020 * 

 بالدينار 

31-12-2019 

 بالدينار 

نسبة 

 المساهمة 

 ٪بـ 

 بنك تونس الخارجي   

المدخرات النخفاض  (
   )السندات قيمة 

 2.527.109 أورو  767.465,22 أورو   767.465,22

(2.527.109 ) 

2.410.570 

(2.410.570 ) 

2,91 

 0,007 16.741 17.551 أورو  5.330 أورو  330.5 شركة "سويفت"   

البنك اإلفريقي  

 لالستيراد والتصدير  

دوالر    12.475.899

 أمريكي

دوالر    10.000.000

 أمريكي

33.417.943 28.032.500 1,934 

البنك المغاربي 

لالستثمار والتجارة  

 الخارجية  

دوالر   7.500.000

 أمريكي

دوالر   7.500.000

 أمريكي

20.089.500 21.024.375 9,686 

برنامج تمويل التجارة  

 البينية العربية  

دوالر   2.065.000

 أمريكي

دوالر   2.065.000

 أمريكي

5.531.309 5.788.711 0,275 

الشركة المصرفية  

المشتركة للمقاصة  

 اإللكترونية  

 3 105.000 105.000 دينار تونسي 105.000 دينار تونسي 105.000

صندوق ئمان الودائع  

  البنكية

دينار  2.500.000

 تونسي 

دينار  2.500.000

 تونسي 

2.500.000 2.500.000 50 

  57.467.327 61.661.303 المجموع 

 

 :   2020 ديسمبر 31سب أسعار الصرف السائدة في  * ح

 . د.ت 3,2928 =  أورو  1 

 . د.ت 2,6786 = دوالر أمريكي 1 

 

مليون دينار لمجموع هذا البند باألساس لمساهمة البنك في عملية الترفيـع فـي رأس   4,2ويرجع االرتفاع بـ  

مال البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير من خالل نظام إعادة استثمار حصـص األربـاح واقتنـاء مسـاهمات 

ليون م 10مليون دوالر أمريكي مقابل  12,5مما جعل مساهمات البنك المركزي التونسي تصل إلى  جديدة،

 دوالر أمريكي قبل سنة.

من نظامت األساسي، لـن يكـون للبنـك المركـزي   97و  37كما تجدُر اإلشارة إلى أنّت تطبيقا ألحكام الفصلين  

بعد االنتهاء من عمليـة التفويـت فـي  2021التونسي أي مساهمة في رأس مال بنك تونس الخارجي في سنة 

 حصتت إلى الدولة.  
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 مدينون مختلفون:   12اإليضاح  

 يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والُممّولة من احتياطي الصندوق االجتماعي

 (. 2019مليون دينار في سنة  40مليون دينار مقابل  46,6وكذلك التسبقات المختلفة الممنوحة لألعوان )

 (أصول)حسابات انتظار و للتسوية  :   13اإليضاح  

و قـد سـجل هـذا البنـد   .يتضّمن هذا البند باألساس اإليرادات الُمستحقة والحسابات المدينة المختلفـة األخـرى

ر باألسـاس بتراجـع اإليـرادات الُمسـتحقة   58,7انخفائا ملحوظا من سنة على أخرى بـ    مليون دينـار، يُفسـّ

مليون دينـار منهـا أساسـا تلـك الُمسـتحقة علـى عمليـات السياسـة النقديـة و الفوائـد المسـتحقة علـى 60,2 بـ 

 .مليون دينار   11,2مليون دينار و  41,4الموظفة ألجل والتي بلغت على التوالي   العمالت األجنبية  

 ي:وتفصيلت كاآلت

 
 

 )بالدينار( 

  2020 2019 التغيرات 

 )أصول   (حسابات انتظار وللتسوية  106.631.970 165.323.916 -58.691.946

 إيرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسبّقا 85.990.181 146.147.595 -60.157.414

 ذهب ُمخصص للبيع لحرفيي المصوغ 12.461.827 13.815.605 -1.353.778

 عمالت أجنبية قيد االستخالص وللتسوية  5.875.437 3.019.755 2.855.682

 حسابات مدينة مختلفة أخرى  2.304.525 2.340.961 -36.436

 

 

 األوراق والقطع النقدية في التداول:   14اإليضاح  

، لتنهـي السـنة ⁒16,6مليـون دينـار أو بنسـبة   2.241سجلت األوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بــ

، مـع حصـة غالبـة لـألوراق 2019مليون دينـار فـي سـنة  13.508,4مليون دينار مقابل  15.749,4بقيمة  

 .⁒(97,4)  النقدية

٪ للفتـرة بـين نهايـة سـنة 16٫6هذا، وتجدر اإلشارة إلى تسـارع معـدل ارتفـاع التـداول النقـدي والـذي بلـغ  

 .2019ونهاية سنة    2018٪ فقط للفترة ما بين نهاية سنة 8٫5، مقابل 2020ونهاية سنة   2019
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 )بالدينار( 

  2020 2019 التغيرات 

 األوراق والقطع النقدية في التداول   15.749.416.699 13.508.362.952 2.241.053.747

 األوراق النقدية      15.341.542.495 13.112.217.805 2.229.324.690

 القطع النقدية      407.874.204 396.145.147 11.729.057

 

 

 : كاآلتيحسب الف ة    األوراق والقطع النقدية في التداول  وتُفّصل

 
 

 )بالدينار( 

2019 2020   

 أوراق نقدية في التداول   15.341.542.495 13.112.217.805

 دينارا 50 2.059.880.700 2.320.905.350

 دينارا  20 9.410.851.420 7.802.909.460

 دنانير  10 3.825.781.910 2.919.850.510

 دنانير  5 45.028.465 68.552.485

 قطع نقدية في التداول   407.874.204 396.145.147

 دنانير  5 100.195.715 100.004.970

 دينار 2 45.410.396 39.563.728

 دينار  1 143.539.792 141.895.193

 مليم  500 56.043.463 54.114.995

 مليم 200 8.400.966 7.938.694

 مليم 100 31.772.257 30.617.328

 مليما  50 9.492.973 9.130.117

 مليما  20 8.229.130 8.095.163

 مليمات  10 2.453.640 2.449.143

 مليمات   5 2.202.494 2.202.462

 مليم  2 73.085 73.074

 مليم  1 60.293 60.280
 

 
 

 

  الحساب المركزي للحكومة:   15اإليضاح  

بالـدينار التونسـي والـذي يحتـوي علـى المـوارد  يضم هذا البند الرصيد الدائن للحسابات بالعُملة األجنبيـة أو

و يدخل ئمن هذه الف ة مـن  إدارتها اليومية للسيولة.المتوفرة لدى الخزينة والُمخّول لها استعمالها في إطار 

والحسـابات الخاصـة المتضـمنة للمـوارد  مليـون دينـار( (3.234,1الحسـابات، الحسـاب الجـاري للخزينـة 

 .)مليون دينار  (1.133,4المتاتية من القروض الخارجية لدعم الميزانية  
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مليـون دينـار فـي  1.306ى أخـرى، لينتقـل مـن  من نهاية سـنة إلـ  وقد شهد رصيد هذا البند ارتفاعا ملحوظا

مليون دينار بعد سنة. وتعزى الزيـادة بشـكل أساسـي إلـى التسـهيالت التـي   4.487٫9إلى    2019نهاية سنة  

النـاجم   2020مليون دينار لتمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة    2.810منحها البنك المركزي للدولة بمبلغ  

 .19-عن تداعيات أزمة " كوفيد

أي بزيـادة قـدرها  2019مليـون دينـار بنهايـة سـنة  3.234,1 هذا وقد بلغ رصيد الحساب الجاري للخزينـة

 .مقارنة برصيده قبل سنة  2.329,1

 
 

 ))بالدينار 

   2020 2019 التغيرات 

  الحساب المركزي للحكومة  4.487.941.937 306 1 050.686 3.181.891.251

 الحساب الجاري للخزينة   3.234.123.013 905.072.074 2.329.050.939

155.390.256- 155.390.256 - 
في  مليون أورو    500قرض االتحاد األوروبي بقيمة  

 إطار البرنامج الثاني للمساعدة المالية الكلية 

106.193.078- 106.193.078 - 

بقيمة   العربي  النقد  صندوق  مليون   18,532قرض 

حسابي   عربي  إطاردينار  المواتية   في  البي ة  دعم 

   للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

31.409.500- 31.409.500 - 

  مليون أورو   60قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة  

المستغالت   وتعصير  االستثمار  دفع  برنامج  لتمويل 

 الفالحية 

13.393.000 - 13.393.000 
بتاريخ   التركية  ميزانية   -2020ماي    12الهبة  لدعم 

 الدولة 

591.222.240 - 591.222.240 

بقيمة   للتنمية  اإلفريقي  البنك   مليون   180قرض 

كوفيد  -أورو   مكافحة  دعم  برنامج  عبر   19-لتمويل 

 االدماج االجتماعي والتوظيف 

528.815.448 - 528.815.448 

البنك والتعمير قرض  لإلنشاء   بقيمة  الدولي 

أورو   161 الميزانية    -  مليون  دعم  برنامج  لتمويل 

 "االنتعا  و تعزيز المرونة " 

 أخرى حسابات  120.388.236 107.985.778 12.402.458

 

 

  حكومةللالحسابات الخاصة  :   16اإليضاح  

يتضمن هذا البند الحسابات بالعُملة األجنبية أو بالدينار التونسـي التـي ال يمكـن اسـتعمال أرصـدتها مـن قبـل 

الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا على حسابات الحكومة الخاصـة المحـررة بالعُملـة 

األجنبية و المتضّمنة لألموال المتاتية من السحوبات مـن القـروض والهبـات الخارجيـة الممنوحـة للدولـة أو 

، رصـيد حسـابات )مليـون دينـار  1.331,9لمؤسسات عمومية بضمان الدولة والمخّصصة لمشاريع معيّنة )

 )مليون دينـار  52,3مليون دينار(، رصيد الحسابات المختلفة للحكومة )  289,1القروض الُمعنونة بالدينار )

وكذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك المركزي لحسـاب الدولـة كصـندوق 

 والحرف الصغرى. التطوير والالمركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية
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 )بالدينار  (       

   2020 2019 التغيرات 

 حسابات الخاصة للحكومة ال  1.707.478.623 1.446.215.071 261.263.552

 الحسابات الخاصة للحكومة بالعُملة األجنبية     1.331.913.626 1.121.946.503 209.967.123

 حسابات القروض  -الحكومة التونسية     289.102.637 230.691.620 58.411.017

 حسابات مختلفة  -الحكومة التونسية     52.325.425 45.876.312 6.499.113

 منها :      

 اآللية الظرفية لمساندة المؤسسات     24.599.355 23.471.364 1.127.991

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول     10.594.242 21.206.507 -10.612.265

15.933.387 16.253 15.949.640 
 حساب خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى     

 والمتوسطة    

 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية     21.930.692 34.040.114 -12.109.422

1.499.972- 7.823.774 6.323.802 
 حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   

 التقليدية و الحرف الّصغرى    

 حساب الهبات  -الحكومة التونسية     5.882.441 5.836.748 45.693

 

 

 

 ل الحسابات الخاصة بالعملة األجنبية كالتالي : تفصّ 

 

 

2019 2020  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

 األجنبيةبالعملة  الحسابات الخاصة  1.331.913.626  1.121.946.503

 األورو  382.854.400 1.260.662.969 326.340.589 1.025.019.472

 الدوالر األمريكي   5.597.576 14.993.666 11.065.078 31.018.180

 الياباني اليان  1.552.364.530 40.322.281 2.067.155.481 53.332.611

 عمالت أخرى - 15.934.710 - 12.576.240

 

 

وفي جانب آخر، تمثلت تدفقات موارد و استعماالت صندوق التطوير والالّمركزيـة الصـناعية و الصـندوق 

 : الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الّصغرى، المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما يلي
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 )بالدينار(
حسابات الصندوق الوطني للنهوض  

 بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى

حسابات صندوق التطوير والالمركزية  

 الصناعية 

 

2019 2020 2019 2020 

 الرصيد األولي  34.040.114 11.125.255 7.823.774 21.388.874

 الموارد 33.565.109 63.803.496 13.500.028 15.934.900

 اعتمادات الميزانية   28.000.000 60.000.000  -

 استخالصات  5.565.110  3.803.496 13.500.028 15.934.900

 االستعماالت   45.674.531 40.888.637 15.000.000 29.500.000

 الرصيد النهائي   21.930.692 34.040.114 6.323.802 7.823.774

 

 

 الخاصةمخصصات حقوق السحب :   17اإليضاح  

 فـي إطـار عمليـات يشمل هذا البند، المقابل لمجمـوع مبـالغ حقـوق السـحب الخاصـة التـي ُمنحـت لتـونس،

مخّصصات حقوق السحب الخاصة المنجزة من قبل صندوق النقد الـدولي للبلـدان األعضـاء. وبلـغ مجمـوع 

وبما أّن البنـك  .2020في نهاية شهر ديسمبر  مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 272,8المخّصصات 

المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هـذا األخيـر إلغـاء حقـوق السـحب الخاصـة، فـإن 

 المخّصصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

 
 

    ) باالف الوحدات من حقوق السحب الخاصة (  

2019 2020   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة  272.776  272.776

                                                               1970مخّصصات / جانفي   5.880  5.880

 1971مخّصصات / جانفي   3.745  3.745

 1972مخّصصات / جانفي   5.088  5.088

 1979مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

   1980مخّصصات / جانفي   6.552  6.552

   1981مخّصصات / جانفي   6.426  6.426

 2009مخّصصات / أوت    212.385  212.385

 2009مخّصصات / سبتمبر 26.148 26.148

 

 

مليون وحدة من حقـوق   238,5بمبلغ جملي قدره    2009وُسّجلت آخر عملية على مستوى هذا البند في سنة  

والخاصـة التـي منحهـا صـندوق النقـد الـدولي لفائـدة الـدول  السحب الخاصـة بمناسـبة المخصصـات العامـة

  األعضاء.

مليـون دينـار حصـريّا، بتراجـع  3,3، والبـالغ 2020ويفسر االنخفاض المسّجل، عند إقفال السنة المحاسبية 

 سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار.
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   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:  18اإليضاح  

يشمل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسـم المنظمـات األجنبيـة، ومنهـا بالخصـوص صـندوق 

والبنك اإلفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي. و تجدر اإلشارة إلى أن حسـابات النقد الدولي والبنك العالمي  

لة  صندوق النقد الدولي المفتوحة في دفاتر البنك المركـزي تعتبـر مـن أهـّم مكونـات هـذا البنـد، وهـي ُمفصـّ

 : كاآلتي

 

 

    )بالدينار  (  

2019 2020   

 النقد الدولي صندوق حسابات  1.678.692.776 1.761.892.393

 1الحساب رقم   -صندوق النقد الدولي 1.676.794.315 1.759.692.576

 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق     1.676.794.315 1.759.692.576

 2الحساب رقم   -صندوق النقد الدولي 1.898.461 2.199.817

 

 

كما تجدر اإلشارة إلى أّن حساب السندات المفتوح في دفـاتر البنـك المركـزي التونسـي باسـم صـندوق النقـد 

مليـون دينـار  5.274,5مقابـل  2020مليون دينار في نهاية شهر ديسـمبر   6.684,6الدولي والبالغ رصيده  

في نهاية السنة الفارطة، ُمدرج ئمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند الفرعـي "قـروض 

خارجية أخرى". ويتعلق الرصيد المذكور بالمقابل بالـدينار لقرئـي صـندوق النقـد الـدولي فـي إطـار آليـة 

مليـون دينـار  2.265,8يـت بمبلـغ قـدره التسهيالت الموسعة للقرض وآلية أداة التمويل السريع المتحصـل عل

 والمخّصصين لدعم ميزانية الدولة.  2020خالل شهر أفريل 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية البنوك: التزامات تجاه  19اإليضاح  

يسجل هذا البند عمليات تدخل البنك المركزي التونسـي في السوق النقدية في شكل امتصـاص السـيولة. وقـد 

مليـون   25سـاعة،    24لمستحق بموجب هذه العمليات، والمتمثلة في عمليات تسهيل لإليداع لمدة  بلغ المبلغ ا

 .  2020ديسمبر    31دينار في 

 التزامات بالعُملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين:  20اإليضاح  

، مـن جهـة،  ) مليون دينـار   (4.611,4يتضمن هذا البند موجودات العُملة األجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين  

 ، من جهة أخرى. )مليون دينار   2.157,4وقائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعُملة األجنبية ) 

 :  وتفّصُل هذه االلتزامات كما يلي 
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2019 2020  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

7.271.650.393  6.768.821.374  
التزامات بالعملة األجنبية تجاه 

 الوسطاء المقبولين 

 األورو  1.198.662.945 3.946.957.346 1.426.491.139 4.480.537.343

 الدوالر األمريكي   932.587.749 2.498.029.545 890.923.175 2.497.480.392

 الفرنك السويسري   28.302.927 86.063.823 30.005.647 86.913.308

 الجنيت األسترليني   22.567.951 82.493.761 22.987.125 84.517.911

 الريال السعودي  55.827.243 39.859.256 45.241.617 33.808.382

 الدرهم اإلماراتي  23.803.473 17.358.563 22.036.136 16.817.538

 الدوالر الكندي  15.793.979 33.182.359 10.749.203 23.089.287

 عمالت أخرى  64.876.721  48.486.232

 

 

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:   21اإليضاح  

ملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنـوك أو للحسابات المفتوحة بالعُ  ةالدائن األرصدة هذا البند   لُ سجّ يُ 

 . مؤسسات غير مقيمة

 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية  22اإليضاح  

يُمثُل المبلغ الُمسّجُل في هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التزامات البنك المركـزي التونسـي بالعُملـة األجنبيـة 

 ألجل بعنوان اقترائات أو ودائع من الخارج، وتفصيلت كالتالي :

ُل المبلـغ المـودع مـن قبـل بنـك الجزائـر لـدى البنـك   )مليون دينار  (133,9مليون دوالر أمريكي    50  • تُمثـّ

 ،2011أفريل   28المركزي التونسـي بمقتضـى االتفاقية الُمبرمة معت في الغرض بتاريخ  

ُل وديعتـين بقيمـة    )مليون دينار  (535,7مليون دوالر أمريكي    200  • ل واحـدة، مليـون دوالر لكـ  100تمثـّ

مـاي   04لبنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى االتفـاقيتين الُمبـرمتين فـي الغـرض بتـاريخي  

 على التوالي، 2015مارس  17و  2014

تُمثُّل المبلغ المودع من قبل البنك المركزي الليبـي لـدى البنـك   )مليون دينار  (1.646,4مليون أورو    500  •

 .2019جويلية   4االتفاقية الُمبرمة معت في الغرض بتاريخ  المركزي التونسي بمقتضى  

 قيم قيد االستخالص:   23اإليضاح  

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوئعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص القيم بما فيها، بالخصـوص، 

البنـك والتـي تمـّر عبـر نظـام الصكوك والسندات لفائدة الخزينة والتحويالت الماذون بهـا مـن قبـل مصـالح  

 المقاّصة اإللكترونية.
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 فوارق التحويل وإعادة التقييم:   24اإليضاح  

 : يتضمن هذا البند 

مليون دينـار.  2.091,1 فائد القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعُملة األجنبية بمبلغ •

أفرزت ناقص قيمـة صـافيا   2020وتجدر اإلشارة إلى أّن عمليّة إعادة تقييم الحسابات بالعُملة األجنبية لسنة  

 2019مليون دينار والذي وقع امتصاصت بالكامل من فائد القيمة الصافي المرّحل مـن سـنة    155,1قدره  

 مليون دينار،  2.246,2بمبلغ  

تراكم بعنوان إعـادة التقيـيم بسـعر السـوق للموجـودات مـن سـبائك الـذهب بمبلـغ فائد القيمة الصافي الم  •

 ،2019متاتية من سنة  مليون دينار 561,1مليون دينار منها   666,9

فائد القيمة الصافي المتراكم بعنـوان إعـادة تقيـيم العمليـات مـع صـندوق النقـد الـدولي و صـندوق النقـد   •

 .2019متاتية من سنة  مليون دينار 206,7منها   مليون دينار  183,1في حدود   العربي

 دائنون مختلفون:  25اإليضاح  

منحة   بعنوان  المخصصة  والمدخرات  البنك،  ألعوان  اإليداع  حسابات  بالخصوص،  البند،  هذا  يتضمن 

مساهمات الخروج للتقاعد واإلجازات خالصة األجر، واألداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ  

 التغطية االجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ العُقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هي ات وطنية. 

 
 

    )بالدينار  ( 

   2020 2019 التغيرات 

 دائنون مختلفون  174.163.426 142.174.801 31.988.625

4.475.202 24.655.367 29.130.569 
حسابات األعوان، حساب  حسابات إيداع األموال ) 

 الودادية ...( 

 لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  8.614.593 9.009.721 -395.128

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر  8.223.836 7.622.550 601.286

4.272.881- 6.710.335 2.437.454 
الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على 

 وئرائب وأداءات أخرى لفائدة الدولة  القيمة المضافة

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع   834.679 1.839.738 -1.005.059

 دائنون مختلفون آخرون   124.922.295 92.337.090 32.585.205

 منها : عقل توقيفية    69.055.851 33.957.394 35.098.457

          الهي ة العليا المستقلة لالنتخابات          27.420.253 4.837.390 22.582.863

          صندوق ئمان الودائع البنكية          25.236.747 23.227.076 2.009.671

 

 

  (خصوم)حسابات انتظار وللتسوية  :   26اإليضاح  

لدى   االحتياطي  لمركز  المقابل  المبلغ  بالخصوص،  البند،  هذا  الدولييضّم  النقد  المدخرات  و  صندوق 

      .األعباء للدفعوواألعباء  للمخاطر
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 )بالدينار(

   2020 2019 التغيرات 

 )خصوم   (حسابات انتظار وللتسوية  804.734.687 764.940.246 39.794.441

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  482.259.693 506.101.907 -23.842.214

 أعباء الموظفين للدفع  16.117.538 18.175.080 -2.057.542

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوئة مسبقا 16.298.574 15.759.126 539.448

 مصاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي  3.931.683 3.130.272 801.411

 انتظار التسوية ُعمالت أجنبية في  19.189.808 1.521.698 17.668.110

 مدخرات المخاطر واألعباء  262.310.482 213.811.600 48.498.882

 حسابات انتظار وللتسوية أخرى  4.626.909 6.440.563 -1.813.654

 

 

 

 األموال الذاتية :  27 اإليضاح

مليون دينار في نهاية   1.319,2، ما قدره  2020بلغت األموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة الُمحاسبية  

 مليون دينار. 82,1 ، أي بانخفاض بـ 2019مليون دينار في سنة 1.401,3 ُمقابل  2020 شهر ديسمبر

 
 

 

 

 )بالدينار)

2019 2020  

 رأس المال   6.000.000 6.000.000

 االحتياطيات  691.494.156 346.130.494

 االحتياطي القانوني 3.000.000 3.000.000

 االحتياطي الخاص  647.794.668 307.794.668

 احتياطي الصندوق االجتماعي  40.699.488 35.335.826

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية  697.494.156 352.130.494

 نتيجة السنة المحاسبية  621.704.337 1.049.156.252

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  1.319.198.493 746. 1.401.286

 

 

 : فيما يلي  2020ديسمبر 31وتمثلت تحركات األموال الذاتية المسّجلة في السنة المحاسبيّة المقفلة في 
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 )بالدينار)

 البيانات
 الرصيد في 

31 /12 /2019 

 توزيع 

 النتيجة  

 احتياطي 

 الصندوق   

 االجتماعي 

 نتيجة 

   ةالسن 

 المحاسبية

 في  الرصيد

31 /12 /2020 

 6.000.000 - - - 6.000.000 رأس المال

 االحتياطي 

 القانوني 
3.000.000 - - - 3.000.000 

 االحتياطي 

 الخاص 
307.794.668 340.000.000 - - 647.794.668 

 احتياطي  

 الصندوق  

 االجتماعي 

35.335.826 5.000.000 363.662 - 40.699.488 

 نتيجة السنة 

 المحاسبية
1.049 156.252 (1.049.156.252) - 621.704.337 621.704.337 

 مجموع 

 األموال 

 الذاتية 

1.401.286.746 (704.156.252) 363.662 621.704.337 1.319.198.493 

 

 

 

 : فكانت كاآلتي 2020ديسمبر موفى أما موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في 

 

 

 )بالدينار)

الرصيد في                

31-12-2020 

 الرصيد في  الموارد  االستعماالت 

31-12-2019  
 التسمية 

 المخصصات  التسديدات  القروض 

 الموارد  35.335.826 5.000.000 363.662  - 40.699.488

 المخّصصات  27.038.126 5.000.000 - - 32.038.126

4.385.556 - 136.827 - 4.248.729 
فوائد على قروض  

 طويلة األمد 

4.275.806 -  226.835 - 4.048.971 
فوائد على قروض  

 متوسطة األمد 

 االستعماالت  (34.304.611) - 9.883.556 (13.870.835) (38.291.890)

 قروض السكن  (16.458.438) - 1.560.152 (3.217.870) (18.116.156)

(9.262.698) (3.372.303) 2.492.310 - (8.382.705) 
قروض متوسطة 

 األمد 

 قروض قصيرة األمد  (9.463.468) - 5.831.094 (7.280.662) (10.913.036)

 الموارد المتوفرة  1.031.215 5.000.000 10.247.218 (13.870.835) 2.407.598

 

 

 التعهدات خارج الموازنة:   28اإليضاح  

       : يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على
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  : التعهدات والضمانات المسلّمة ❖

 

 : تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجيّة

  قروض خارجية أخرى و  قروض رقاعية •

 التعهدات المتعلقة :هي 

بالقروض الرقاعيـة المصـدرة مـن قبـل البنـك المركـزي التونسـي لحسـاب الدولـة التونسـية فـي   -

 األسواق المالية األجنبية،

والقـروض الخارجيــة للدولـة، الُمتحصــل عليهـا فــي إطـار التعــاون االقتصـادي الثنــائي، و التــي  -

بنـك أجنبـي أو  (ائت تعهدات للطرف األجنبـي المتـدخل يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة مع إمض

 ، يلتزم بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،)مؤسسة مالية 

ق (والقروض الخارجية الُمبرمة من قبل البنك المركزي والُمحالة إلـى الوسـطاء المقبـولين   - وتتعلـّ

 .)العربية البينيةتحديدا بالقروض الُمبرمة مع برنامج تمويل التجارة  

كما يتضّمن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة لألجزاء من 

ويتعلق األمر بـالقرض المتحصـل  القروض المتحّصل عليت من الصندوق والمخّصصة لدعم ميزانية الدولة.

بـالقرض المتعلـق بـاداة التمويـل السـريع و الـذي تـم   عليت في إطار آلية التسهيالت الموسعة للقرض وكذلك

 .)مليون دوالر  341,8مليون أورو و   (371,4 2020صرفت خالل شهر أفريل  

مليـون دينـار فـي  25.547,3وتجدر اإلشارة، في هذا اإلطـار، إلـى أّن قـائم القـروض الرقاعيـة انتقـل مـن 

مليـون دينـار، يُعـزى فـي   2.781,3مليون دينار بعد سنة، أي بانخفاض قدره    22.766إلى    2019ديسمبر  

مـن  2020مليون دوالر أمريكي خالل شهر جوان  400خالص القرض الرقاعي بمبلغ  جزء كبير منت إلى

 250جهة، و إلى خالص القسط الثـاني مـن االكتتـاب الخـاص القطـري )مليـار دوالر أمريكـي( بمـا قيمتـت 

 .( ، من جهة أخرى2020أمريكي  )أفريل  مليون دوالر  

تطبيقـا للمبـدأ المحاسـبي "أفضـلية الجـوهر علـى   )خـارج الموازنـة(وتعتبر هـذه التعهـدات تعهـدات توقيـع  

الشكل"، علما و أّن االلتزامات المالية للبنك المركزي المترتبـة عـن القـروض المشـار إليهـا أعـاله، يقابلهـا 

الوسيط المقبول بسداد كل االسـتحقاقات علـى القـروض المعنيـة و كـذلك كـل التزام مماثل من قبل الدولة أو  

 األعباء المالية المترتبة عنها.

 
 

 )بالدينار)  

   2020 2019 التغيرات 

 قروض رقاعية   22.766.042.461 25.547.257.048 -2.781.214.587

  قروض خارجية أخرى 8.887.278.042 6.873.217.366 2.014.060.676

228.846.117 1.128.703.097 1.357.549.214 
ُمتحصل عليها في إطار   خارجية للدولة قروض

 التعاون االقتصادي الثنائي

       

375.110.968 
470.055.572 845.166.540 

خارجية المركزي  قروض  البنك  قبل  من  ُمبرمة 

 وُمحالة إلى الوسطاء المقبولين 

1.410.103.591 5.274.458.697 6.684.562.288 
لدعم   ةصندوق النقد الدولي المخّصصض  وقر

 ميزانية الدولة 
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 :  التعهدات المسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل

هي التعهدات المسلّمة والُمتعلقة بعمليات مقايضة الصـرف كاحـد أدوات السياسـة النقديـة التـي شـرع البنـك 

 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة. 2015استعمالها بداية من شهر ماي المركزي في 

المقابـل بالـدينار،   )مليـون دينـار  92,2، يمثل المبلغ المدرج فـي هـذا البنـد )2020وفي نهاية شهر ديسمبر  

ول أجـل بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلقفال، للعمالت األجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلـ

 باجل ثالثة أشهر.  2020عمليات مقايضة الصـرف التي قام بها البنك خالل شهر ديسمبر  

  التعهدات والضمانات المستلمة -

  إعادة التمويل  التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات ▪

هي التعهدات المستلمة من البنوك المشـاركة فـي عمليـات مقايضـة الصــرف و المتكونـة، مـن ناحيـة، مـن 

مليـون دينـار( و مـن ناحيـة أخـرى، مـن مبـالغ الفـوارق  92,1المبالغ بالدينار لالستالم فـي تـاريخ األجـل )

 مليون دينار(. 1,5اإليجابية غير الجارية بعنوان هذه العمليات )

  الضمانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل ▪

مقابل ع المركزي في  البنك  قبل  الُمستلمة من  المنجزة  هي الضمانات  البنوك غير تلك  مليات إعادة تمويل 

مليون دينار في نهاية   5.963,1بواسطة عمليات مقايضة الصرف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات  

ديسمبر   جارية    2020شهر  ديون  إلى  موّزعة  التوالي،  و وهي  على  قدرها،  بمبالغ  خزينة   رقاع 

 دينار.  مليون 2.702,3ومليون دينار  3.260,8

   تعهدات أخرى ُمستلمة -

هي الضمانات الوقتية والنهائية المستلمة بالخصوص من العارئين في إطار طلبات العروض المعلنـة مـن 

 5مليون دينار مقابـل  11,2، بلغت قيمة هذه الضمانات 2020قبل البنك المركزي. وفي نهاية شهر ديسمبر  

مليون دينار، يفسر أساسـا بارتفـاع الضـمانات المسـتلمة مـن  6,2أي بارتفاع  ،2019ماليين دينار في سنة 

 قبل األشخاص الراغبين في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكاتب الصرف.

 تعهدات أخرى   ▪

هي التعهدات الُمتعلقة باألوراق النقدية التونسية واألجنبية، المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصـالح 

، حافظـت هـذه األوراق 2020الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونسـي. وفي نهايـة شـهر ديسـمبر  

 مليون دينار.  4,5النقدية على نفس مستوى السنة المنقضية بما قيمتت 

وتجدر اإلشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنك ال تُؤخذ بعـين االعتبـار إال عنـد 

 تحقيقها.

 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية:   29اإليضاح  

ئج حيـ  بلغت العائدات الناجمة عن عمليات إعادة التمويل، والتي ظلّت العنصـر األكثـر أهميـة بقائمـة النتـا

مقابــل  2020مليــون دينــار فــي نهايــة ديســمبر  797,3مــن مجمــوع إيــرادات البنــك، ⁒82,9مثلــت نســبة 

 مليون دينار.  404,5مليون دينار، قبل سنة خلت ، محققة انخفائا قدره    1.201,8

ويتضمن هذا البند، أساسا، الفوائد المحّصلة بعنوان تـدخل البنـك المركـزي فـي السـوق النقديـة عـن طريـق 

مليـون  542,5مقابـل  2020مليون دينار عند إقفال السـنة المحاسـبيّة   361,7طلبات العروض والتي بلغت  

 .⁒33,3أو بنسبة   مليون دينار 180,8 دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض قدره 
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 كما قام البنك المركزي بعمليات شراء بـات لرقـاع الخزينـة فـي إطـار السـوق المفتوحـة، أفـرزت إيـرادات 

مليون دينار في السنة السابقة أي بارتفـاع  145مقابل   2020مليون دينار في موفّى شهر ديسمبر    235,5بـ  

 .⁒62,4مليون دينار أي بـ   90,5ملحوظ قدره  

مليون دينـار  196,3ساعة انخفائا بـ  24أخرى، شهدت إيرادات عمليّات تسهيالت القرض لمدّة من ناحية  

ص  من نهاية سنة إلـى أخـرى، ويعـود ذلـك الـى تراجـع البنـوك عـن اللجـوء إلـى هـذه العمليـات بسـبب تقلـّ

 احتياجاتها من السيولة.

لة بعنـوان الفـوارق اإليجابيـة المتعلقـة بعمليـات مقايضـة الصـرف   ومن جانبها، سـجلّت اإليـرادات المحصـّ

 2020مليون دينار في نهايـة سـنة  17مليون دينار من سنة إلى أخرى، حي  بلغت   87انخفائا ملحوظا بـ  

مليون دينار في السنة السـابقة، نتيجـة لالنخفـاض المتواصـل لعمليـات مقايضـة الصـرف الـذي   104مقابل  

مليون دينار فـي نهايـة  192,3إلى  2019ن دينار في سنة مليو 1.258انتقل، حسب المعداّلت السنوية، من  

 .2020سنة  

 مليـون دينـار لتصـل الـى   45,1أما اإليرادات المستلمة على عمليات التـدخل ألجـل فقـد تراجعـت أيضـا بــ  

 .2019مليون دينار في   142,3مقابل   2020مليون دينار في   97,2

مليـون دينـار فـي  11للتدخل في السوق النقديـة ألجـل شـهر،   كما بلغت اإليرادات المتاتية من األداة الجديدة 

 .2020ديسمبر   31

 
 

 )بالدينار)  

   2020 2019 التغيرات 

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية   797.342.501  1.201.815.729 -404.473.228 

فوائد التدخل في السوق النقدية في شكل شراء على طلبات    361.741.235 542.509.078 -180.767.843

 العروض 

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة  235.466.380 144.964.540 90.501.840   

 فوائد على تسهيالت قروض ليوم واحد   36.616.055   232.896.889 -196.280.834

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف   16.981.905   103.987.780 -87.005.875  

شكل   10.969.430   - 10.969.430    في  النقدية  السوق  في  التدخل  عمليات  على  فوائد 

 شهر  1عمليات إعادة التمويل باجل 

لضخ   383.778        - 383.778         المالية  السوق  في  الظرفي  التدخل  عمليات  فوائد 

 السيولة 

شكل   97.203.167   142.289.772 -45.086.605   في  النقدية  السوق  في  التدخل  عمليات  على  فوائد 

 أشهر  6عمليات إعادة التمويل باجل 

 إيرادات أخرى   37.980.551   35.167.670   2.812.881     

 منها فوائد جزائية   8.274.518     1.625.060    -7.350.542    

   ةاسترداد مدخرات على سندات مشتراة بصفة بات  29.706.033    19.542.610  10.163.423    
 

 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية:   30اإليضاح  

مليـون  60,3يتضمن هذا البند، بالخصوص، الفوائد المحّصلة على السـندات بالعُملـة األجنبيـة والتـي بلغـت 

الي انخفائـا   62,3مقابل    2020دينار في نهاية شهر ديسمبر   نة الفارطـة مسـّجلة بالتـّ مليون دينـار فـي السـّ

 مليون دينار.  2طفيفا بـ  
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فقد شكلت الفوائد المحصلة على اإليداعات بالعُملة األجنبية بدورها جزًءا ال يستهان بـت مـن  من جانب آخر،

مليـون دينـار فـي  73,9مقابـل    2020مليون دينار بعنوان السنة المالية    30,2إجمالي هذا البند، حي  بلغت  

 دينار. مليون 43,7العام السابق ، أي بانخفاض قدره  

                            : وتفصيل هذا البند كاآلتي

 

 )بالدينار)

   2020 2019 التغيرات 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 101.531.810 149.953.427 48.421.617-

 فوائد على السندات بالعملة األجنبية    60.265.549   62.255.120 -1.989.571    

 األورو     32.788.004   36.114.979 -3.326.975    

 الدوالر أمريكي     22.864.999   22.897.046 -32.047         

 الجنيت األسترليني    4.442.735     3.067.211 1.375.524     

 اليان الياباني     169.811        175.884 -6.073           

 بالعملة األجنبية الودائعفوائد على     30.221.479   73.928.402 -43.706.923  

 الدوالر أمريكي     27.220.066    67.407.031 -40.186.965  

  الجنيت األسترليني    2.982.841       6.146.073 -3.163.232    

 األورو          305.461 -305.461       

 عمالت أخرى     18.572            69.837 -51.265         

 األموال المعهودة للتصرف بالوكالة فوائد على     11.044.782    13.769.905 -2.725.123   

 الدوالر أمريكي     11.044.782     13.769.905 -2.725.123   

 
 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 31اإليضاح  

مليـون   (10,8يشمل هذا البند، بالخصوص، المبلغ المتعلق بتمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبيـة  

 .  )مليون دينار  12,3 ( وزوائد القيمة على األموال المعهودة للتصرف بالوكالة) دينار

ألربـاح الصـرف مليـون دينـار، يُفسـر أساسـا باالنخفـاض المتـزامن    35,8وقد سجل هذا البند انخفائـا بــ  

مليون دينار والفوائـد علـى الموجـودات مـن العملـة األجنبيـة تحـت   28,6الصافية على العمليات الجارية بـ  

 مليون دينار.   21,5الطلب بـ  

 :                        وتفصيلت كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 2020 السنوي التقرير 257
 

 
 

 )بالدينار  (

   2020 2019 التغيرات 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 50.934.343 86.756.220 35.821.877-

  1.997.665- 10.068.837 8.071.172 
من الهامش المطبق على أسعار   المتأتية عموالت الصرف

 البيععند  الصرف 

 الجاريةأرباح الصرف على العمليات  - 28.560.556 -28.560.556 

 فوائد على موجودات العملة األجنبية تحت الطلب   4.739.053    26.245.683 -21.506.630 

 على األوراق األجنبية لغير المقيمين  عموالت 1.490.265    2.499.876 -1.009.611   

 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية     10.850.006  3.079.860 7.770.146    

   عموالت على بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوك 3.369.339  3.703.631 -334.292      

      693.086- 1.015.708      322.622 
المعهودة  استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية 

 للتصرف بالوكالة 

    5.885.069 6.373.128 12.258.197 
المعهودة للتصرف   بالعملة األجنبية ألموالزائد قيمة على ا

 بالوكالة

 األجنبيةاسترداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة  453.121      1.333.733 -880.612      

 إيرادات أخرى  9.380.568   3.875.208 5.505.360    

 

 

 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:   32اإليضاح  

لة فـي إطـار العمليـات المنجـزة مـع صـندوق النقـد الـدولي والتـي شـهدت  يتعلق األمـر بـاإليرادات المحصـّ

ماليين دينار في نهايـة السـنة الفارطـة   4,7انخفائا ملحوظا، من نهاية سنة إلى أخرى، حي  تراجعت من  

 مليون دينار بعد سنة.  1,5إلى  

 : وتفصيلها كاآلتي

 

 

               )بالدينار  (

   2020 2019 التغيرات 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية     1.546.765 4.695.075 -3.148.310

 التاجير الموظف على مركز االحتياطي    1.275.140 3.955.199 -2.680.059

 يصندوق النقد الدول حب الخاصة لدى فوائد على موجودات حقوق الس    205.776    702.270 -496.494   

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة     65.849      37.606 28.243      
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 إيرادات مختلفة:   33اإليضاح  

أساسـا نتيجـة النخفـاض اإليـرادات مـن  ⁒12,9مليون دينار أو بنسـبة  1,2سّجل هذا البند انخفائا طفيفا بـ 

 باقي االعتمادات غير المستعملة من الميزانيّة وأيضا نتيجة لإليرادات الصافية لبيع األصول الثابتة.
 

               )بالدينار    (

  2020 2019 التغيرات 

 إيرادات مختلفة    8.056.142 9.247.801 1.191.659-

 إيرادات سندات المساهمة 3.667.990  3.459.853 208.137    
 مبالغ أعباء مسترجعة 671.755     686.518 -14.763    

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 310.471     311.587 -1.116       
 غير مستعملة  استرداد مصاريف مدرجة في الميزانية و 2.770.178  3.151.110 -380.932   
 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 33.530        31.600 1.930        

 المصوغ يلحرفيعموالت بيع الذهب  34.953       39.642 -4.689       

   304.421- 322.521       18.100 
أخرى على  إيرادات صافية من التفويت في أصول ثابتة وأرباح 

 عناصر غير متواترة أو استثنائية 
 إيرادات أخرى  549.165     1.244.970 -695.805   

 

 

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية:   34اإليضاح  

ماليين دينـار  9,5يتضمن هذا البند، باألساس، الفوائد على عمليات تسهيالت الودائع ليوم واحد والتي بلغت 

 مليون دينار قبل سنة. 1,8مقابل   2020في نهاية سنة  

مليـون دينـار بعـد سـنة  10,2إلـى  2019مليون دينار في نهاية سنة   31,7وقد انخفد رصيد هذا البند من  

مليـون دينـار  0,7اجع المدخرات على السندات المشتراة بصفة باتة والتـي بلـغ رصـيدها وذلك باألساس لتر

 مليون دينار قبل سنة.    29,7مقابل   2020ديسمبر   31في 

 

 

               )بالدينار    (

   2020 2019 التغيرات 

 النقديةأعباء عمليات التدخل في السوق     10.180.528 31.659.808 -21.479.280

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة     650.857 29.721.703 -29.070.846

 ليوم واحد الودائععمليات تسهيالت فوائد على     9.484.167 1.789.125 7.695.042

 أعباء أخرى     45.504 148.980 -103.476

 

 

 األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات بالعملة    :  35اإليضاح  

بـمبلغ   األجنبية  بالعُملة  العمليات  على  المدفوعة  الفوائد  من    40,4انخفضت  تراجعت  حي   دينار  مليون 

المحاسبيّة    72,6 السنة  إقفال  عند  دينار  سنة  32,3إلى    2019مليون  بعد  دينار  هذا    .مليون  ويُعزى 

التد إطار  في  المدفوعة  الفوائد  تراجع  إلى  منت  كبير  جزء  في  بالعُملة االنخفاض  النقدية  السوق  في  خل 

بـ   دينار،  40,9األجنبيّة  الطلب    مليون  تحت  العمالت  على  المدينة  الفوائد  انخفاض  إلى  أقل،   وبدرجة 

 مليون دينار.  3,6بـ 
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 ) بالدينار(                                                                               

   2020 2019 التغيرات 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية   32.280.731 72.640.002 -40.359.271

 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية  7.163.490 48.041.739 -40.878.249

 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل  11.885.326 10.040.043 1.845.283

 فوائد مدينة على العمالت تحت الطلب   9.105.762 12.712.001 -3.606.239

يعة البنك المركزي الليبيفوائد على ود 4.126.153 1.846.219 2.279.934  
 

 

 العمليات بالعملة األجنبيةأعباء أخرى على  :   36اإليضاح  

، وذلك نتيجة لتسجيل خسائر صرف على  ⁒61,4مليون دينار أي    22,4سجل هذا البند ارتفاعا مهما بلغ  

مليون دينار، من جهة، فضالً عن ارتفاع األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على    10,8العمليات الجارية بمبلغ  

  مليون دينار من جهة أخرى.  10السندات بالعُملة األجنبية بـ 

 : و يُفّصُل كاآلتي
 

 

 )بالدينار)        

   2020 2019 التغيرات 

 أخرى على العمليات بالعملة األجنبية  أعباء 58.941.566 36.514.267 22.427.299

 تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية 36.593.387 26.587.097 10.006.290

 خسائر صرف على العمليات الجارية  10.790.275 - 10.790.275

283.961 322.622 606.583 
  بالعملةمخّصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال 

 األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة 

3.205.052- 3.672.714 467.662 
األجنبية المعهودة للتصرف   بالعملةناقص قيمة على األموال 

 بالوكالة

 أعباء على السندات ذات عائد سلبي  - 965.971 -965.971

 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف  1.801.433 408.374 1.393.059

100.415- 858.333 757.918 
أتعاب بعنوان خدمات تفويد التصرف الخارجي في  

  االحتياطيات

 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 1.107.137 517.470 589.667

 التفويت في سندات التوظيف ناقص القيمة من  21.219 463.887 -442.668

 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 242.905 268.861 -25.956

 فوائد على عمليات إعادة الشراء للسندات بالعملة األجنبية  6.391.023 1.349.756 5.041.267

 أعباء أخرى بالعملة األجنبية 162.024 1.099.182 -937.158
 

 

 العمليات مع المؤسسات الدولية: أعباء  37 اإليضاح  

الدولي وصندوق   بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد  يتعلق األمر بالخصوص 

 النقد العربي وكذلك العموالت المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة. 
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 )بالدينار)

   2020 2019 التغيرات 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 3.194.560 9.942.186 6.747.626-

6.740.727- 9.914.409 3.173.682 
عموالت صندوق النقد الدولي على مخصصات حقوق  

 السحب الخاصة 

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي - 20.182 -20.182

 أعباء أخرى  20.878 7.595 13.283

 
 

 

 أعباء الموظفين:   38 اإليضاح

مليون دينار في موفّى   96مقابل    2020مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر    98,9بلغت أعباء الموظفين  

 .مليون دينار 2,9مسجلة بذلك ارتفاعا بـ  2019ديسمبر 

 و تفصيلها كالتالي : 

 
 

 )بالدينار( 

 2020 2019 التغيرات 
 

 أعباء الموظفين   98.904.761 96.050.844 2.853.917

 األجور وملحقاتها 33.038.998 33.506.731 -467.733

 المنح  17.822.672 17.815.650 7.022

 أعباء اجتماعّية 46.171.453 43.089.936 3.081.517

 منها جرايات التقاعد التكميلية      29.074.312 27.401.836 1.672.476

 المدّخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد مخّصصات  - 317.480 -317.480

 أعباء التّكوين  1.325.506 828.647 496.859

 الّرواتب  علىئرائب وأداءات و دفوعات مماثلة   546.132 492.400 53.732

 

 

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

 : األعباء العاّمة لالستغالل  39اإليضاح  

مليون دينار في    25,8مقابل    2020مليون دينار في موفّى ديسمبر    28,6بلغت األعباء العاّمة لالستغالل  

 : وتفصيلها كما يلي 2019سنة 
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 )بالدينار(

 2020 2019 التغيرات 
 

 األعباء العاّمة لالستغالل   28.646.446 25.829.608 2.816.838

 ءات  االشر 5.905.113 4.883.294 1.021.819

 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم  5.885.048 4.860.558 1.024.490

 شراء معدّات صغيرة   20.065 22.736 -2.671

 خدمات خارجية  14.445.780 11.492.454 2.953.326

 صيانة وإصالحات   6.629.078 4.927.140 1.701.938

 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية   4.067.393 3.291.354 776.039

 منح التامين  2.209.913 1.663.782 546.131

 أعباء اإلعالنات والنشر والعالقات العامة 291.194 477.486 -186.292

 النقدية األجنبية والمصاريف الجمركية نفقات نقل األوراق  510.000 472.538 37.462
 المرتبطة بها

 أعباء أخرى  738.202 660.154 78.048

 أعباء مختلفة عاديّة   8.274.738 9.414.922 -1.140.184

 داءات ودفوعات مماثلة دون الّرواتب أ ضرائب و 20.815 38.938 -18.123

 

 

 واألعباءمخّصصات المّدخرات للمخاطر :   40إليضاح  ا

مليون دينار عند إقفال حسابات    51,6بلغ مجموع األعباء المتعلّقة بصنع األوراق والقطع النقدية ما قدره  

وتتعلق هذه األعباء باألوراق النقدية ذات   ماليين دينار في السنة السابقة.  6,6مقابل    2020السنة المالية  

 مليم.  200دينار و 1دينار والقطع النقدية ذات    20دنانير و 10

 : مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء  41اإليضاح  

سنة   بعنوان  التونسي  المركزي  البنك  خّصص  الحذر،  لمبدأ  ووفقا  مختلفة  لمخاطر  تعرئت  إلى  بالنظر 

قدره    2020 بمبلغ جملي  واألعباء  للمخاطر  مقابل    49,4مدخرات  دينار  في    120,8مليون  دينار  مليون 

 السنة الفارطة.

                            : كاآلتي  هاوتفصيل

 

 

 )بالدينار(

2019 2020 
 

 مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء  49.368.882 120.759.083

 مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية  13.000.000 89.000.000

 النقدية مخصصات المدخرات / عمليات السياسة  32.349.000 30.447.400

 مخصصات المدخرات على ملفات محل نزاع  2.500.000 -

 مدخرات أخرى  1.519.882 1.311.683
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سنة   من  بداية  أنّت  إلى  اإلشارة  التدريجي 2017وتجدر  الرصد  في  التونسـي  المركزي  البنك  شرع   ،

عدم كفاية أو قصور لمدخرات بعنوان المخاطر التشغيلية، بهدف تغطية مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن  

يُعزى إلى إجراءات البنك وموظفيت وأنظمتت، أو إلى مخاطر خارجية، وذلك باعتماد مؤشر يستند إلى نسبة  

    من معدل النتيجة المالية الصافية للبنك للسنوات الثالث األخيرة. ⁒15
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية 

  2020 ديسمبر 31المختومة في  

 

 السيد رئيس مجلس إدارة 

 البنك المركزي التونسي

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 الرأي 

 

التونسي والتي   لمهمة تنفيذا المركزي  للبنك  المالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  إلينا،  التي أوكلت  الحسابات  مراقبة 

، وقائمة النتائج للسنة المنتهية 2020ديسمبر 31تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في

 في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 

جابية بقيمة  يألف دينار وأمواال ذاتية إ  302 704 39تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 

 ألف دينار.   704 621ا في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة ألف دينار بم  198 319 1

 

النواحي   كافة  من  مطابقة  صورة  تعكس  و  صادقة  التقرير،  لهذا  المرفقة  المالية  القوائم  فإن  رأينا،  في 

، ولنتيجة عملياتت للسنة  2020ديسمبر  31الجوهرية، الوئعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في  

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

 خصوصيات نشاط البنك المركزي.
 

 أساس الرأي

 

الدولية التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  عملية  إن  تمت  التونسية.  البالد  في  هذه   المعتمدة  بموجب  مسؤولياتنا 

أكثر ئمن   الواردة في تقريرنا  المعايير مفصلة  المالية  القوائم  الحسابات عن تدقيق  بند مسؤوليات مدققي 

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة القوائم   هذا. نحن مستقلون عن البنك المركزي التونسي

لهذه القواع  د. إننا نعتقد أن أدلة  المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 

 .التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساً إلبداء رأينا

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية  مسؤوليات

 

المحاسبية   للمبادس  المالية وعرئها بصورة عادلة وفقا  القوائم  المسؤول عن إعداد  إن مجلس اإلدارة هو 

عموما   عليها  الرقابة  المتفق  نظام  وعن  المركزي  البنك  نشاط  خصوصيات  مراعاة  مع  التونسية  بالبالد 

كانت   الجوهرية، سواًء  مالية خالية من األخطاء  قوائم  إلعداد  اإلدارة ئرورياً  يراه مجلس  الذي  الداخلي 

 .ناتجة عن االحتيال أو الخطا

على العمل  قدرة البنك المركزي التونسي  المسؤول عن تقييم  عند إعداد القوائم المالية، يكون مجلس اإلدارة 

كمنشاة مستمرة، واإلفصاح، حي  أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ  
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االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية البنك المركزي  

 .تت أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك أو إيقاف عمليا التونسي

 إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.  إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة على عاتق تقع
 

 مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 

 

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تاكيد معقول بان القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء  

 كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطا وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.  

فقاً لمعايير التدقيق  يعتبر التاكيد المعقول هو تاكيد عالي المستوى، ولكنت ليس ئماناً بان التدقيق الذي يتم و

المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاط ة عند وجودها. إن األخطاء  الدولية

قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطا ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها  

 .مستخدمي هذه القوائم المالية تاثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل

الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  عملية  من  المهني  كجزء  االجتهاد  نمارس  تونس،  في  بها  المعمول 

 :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطا،   •

ومالئمة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لتلك  تستجيب  تدقيق  إجراءات  وتنفيذ  وتصميم 

كبر من ذلك  توفر أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أ 

الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز  

 .لنظام الرقابة الداخلي

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في  •

وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم الرقابة الداخلي للبنك المركزي    .ظل الظروف القائمة

 .التونسي

ذات   • واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة،  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم 

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة 

مدى • من  االستم التأكد  لمبدأ  االدارة  مجلس  استخدام  أدلة  مالئمة  على  وبناًء  المحاسبة،  في  رارية 

التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد  

التونسي البنك المركزي  على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما  تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة 

اإلش فعلينا  جوهري،  شك  هناك  بأن  نتيجة  إلى  ذات  توصلنا  اإلفصاحات  إلى  التدقيق  تقرير  في  ارة 

مبنية   استنتاجاتنا  إن  كافية.  كانت هذه اإلفصاحات غير  إذا  تعديل رأينا  أو  المالية  القوائم  الصلة في 

على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  

 .في أعماله كمنشأة مستمرة  البنك ارالمستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمر

كانت   • إذا  وفيما  حولها  اإلفصاحات  ذلك  في  بما  ومحتواها  المالية  القوائم  وهيكل  العام  العرض  تقييم 

 .القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل
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التدقيق   وأمور مة أعمال التدقيقفيما يتعلق بمجال ورزنا المركزي للبنك اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة

الرئيسية، بما في ذلك أي وجت من أوجت قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال 

 التدقيق التي قمنا بها. 

 

 

 

  2021مارس   31 يف، تونس

 الـــحـــســـابـــات  يمــــراقــــبـــ
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   2020توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 

 

 

والمتعلـق بضـبط  2016أفريـل  25المـؤر  فـي  2016لسـنة  35من القانون عدد   78عمال باحكام الفصل  

مـارس  31النظام األساسي للبنك المركزي التونسـي، صـادق مجلـس إدارة البنـك، خـالل اجتماعـت بتـاريخ 

 كما يلي )بالدينار(:  2020المحاسبية  ، على توزيع نتيجة السنة  2021

 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 621.704.337

 االحتياطي الخاص 49.000.000

 احتياطي الصندوق االجتماعي 5.000.000

 القسط الراجع للدولة 567.704.337

 
 

 الذاتية للبنك، إلى:مليون دينار الذي تّم رصده لالحتياطي الخاص، بغاية دعم األموال  49وينقسم مبلغ  

ماليين دينار لتمويل ميزانية االستثمار كيفما صادق عليهـا مجلـس اإلدارة فـي اجتماعـت   9مبلغ   -

 ،2020ديسمبر  30بتاريخ  

ن مـن مواجهـة التـاثيرات   40مبلغ   - مليون دينار فـي إطـار التكـوين التـدريجي الحتياطيـات تمكـّ

 االنتقال إلى معايير اإلفصاح المالي الدولية.المستقبلية على األموال الذاتية للبنك عند  
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