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 كلمة المحافظ 

االقتصاديات أغلب  سنة    ، تمكنت  في  والصاعدة،  منها  الوخيمة   2021المتقدمة  التأثيرات  تجاوز  من 

كوفيد  أزمة  عن  ارتفاعا    19  -  المترتبة  العالمي  النمو  حقق  حيث  السابق،  العام  خالل  منها  عانت   والتي 

بنسبة  6,1بـ   انكماش  بعد  مبادالت  3,1⁒  لتنتعش  الحيوية  العالمية بعض  التجارة  استعادت  األساس،  هذا  ⁒. وعلى 

 ⁒ قبل سنة. 7,9⁒ مقابل تراجع بـ 10,1السلع والخدمات بـ 

قبل   ⁒3,2مقابل    2021⁒ المسجل على الصعيد العالمي في سنة  4,7  ومع ذلك، فإن ارتفاع األسعار بنسبة

 سنة، يشكل إنذارا جديا بعودة وشيكة للتهديدات التضخمية. 

يتسنى لم  السياق،  هذا  بـ    وفي  محدود  نمو  تحقيق  سوى  الوطني  متواضعة  3,1لالقتصاد  نسبة  وهي   ،⁒ 

وقدره   المنقضية  السنة  في  المسجل  الحاد  االنكماش  احتواء  مستوى  إلى  ترقى  من  8,7ال  التخفيف  عن  ناهيك   ،⁒

 االختالالت الداخلية والخارجية المتراكمة على صعيد االقتصاد الكلي. 

ال  االقتصادي،  النشاط  يزال  إجماال  وال  يتسم  التقرير،  هذا  صلب  مفصل  بشكل  بالتحليل  تناوله  سيتم  ذي 

انتعاشة  الذي سجل  الصناعي  القطاع  أداء  فإن  الظرفية. وبالفعل،  للتقلبات  بتطورات قطاعية متباينة ومتفاوتة وفقا 

لقطاع الفالحي  ⁒، فيما عرف ا2,6⁒ قد قابله ضعف أداء الخدمات التي لم تزدد قيمتها المضافة سوى بـ  8,2قدرها  

 ⁒. 4,6تراجعا بـ 

، فهو يجسد بكل تأكيد مواطن 19  -وإن كان هذا التطور المتباين يعود في جزء منه إلى تأثير جائحة كوفيد  

الضعف ذات الطابع الهيكلي، بما يترتب عن ذلك من عجز االقتصاد التونسي عن تدارك التقهقر الذي تمكنت أغلب  

تجاوزه   العالم من  في  التعافي 2021في سنة  البلدان  يجعل  أن  السنين  مّر  على  الصعوبات  هذه  تراكم   . ومن شأن 

 ال أكثر صعوبة فحسب، بل أيضا بأعلى تكلفة، مما يؤدي إلى مزيد احتداد الضغوط المسلطة على التوازنات المالية. 

ا استمرار  إلى  سيؤدي  مما  الوقت،  بعض  الجائحة  تداعيات  تتواصل  أن  المرجح  من  أنه  لنمو  وكما 

 االقتصادي الكامن في مستوى ضعيف.  

قدرها  فإن  وبالفعل،   بنسبة  االستثمار  كفاية  )مقابل  16عدم  المحلي  الناتج  إجمالي  في سنة 15,8⁒ من   ⁒

نسبته  2020 تفوق  بالكاد  الذي  االدخار  محدودية  غرار  على  وذلك  للنمو  قوي  انتعاش  أمام  عقبة  يشكل  من 9(   ⁒

(. وفي جانب مواز، ال تزال سوق الشغل في وضعية هشة مع 2020⁒ في سنة  6,2إجمالي الدخل الوطني المتاح )

قدرها   صافية  شغل  لـ    53,4إحداثات  صاف  فقدان  مقابل  شغل  موطن  السابق.   133ألف  العام  في  موطن  ألف 

ثير من  ⁒ خالل الربع األخير من السنة، فإنها تظل أعلى بك16,2وبالرغم من تراجع نسبة البطالة بشكل طفيف لتبلغ  

 (. 2019⁒ في سنة 14,9مستواها لما قبل جائحة كوفيد )

⁒ بين سنة وأخرى. ذلك أن  27,1أما على مستوى القطاع الخارجي، فقد توسع عجز الميزان التجاري بـ  

الصادرات   مع  بالمقارنة  للواردات  تسارعا  أكثر  نسق  تسجيل  مع  ولكن  انتعاشة،  عرفت  قد  التجارية  المبادالت 
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⁒(. وقد ساهم العجز بعنوان الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير في هذا التطور نتيجة ارتفاع  20,5  ⁒ مقابل22,2)

 األسعار العالمية للمنتجات المعنية. 

بيد أن هذا االنزالق على مستوى التجارة الخارجية قد خف أثره بشكل طفيف بفضل تحسن فائض مداخيل 

با المقيمين  التونسيين  )تحويالت  في  العوامل  الجاري  العجز  استقر  وهكذا،  السياحة.  بعنوان  أقل،  وبدرجة  لخارج( 

 ⁒ في المعدل خالل العقد المنقضي.  8,6⁒ في العام السابق و6⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5,9مستوى 

تزامن  نتيجة  لفائضه،  ملحوظا  تقلصا  المالية  والعمليات  المال  برأس  العمليات  ميزان  شهد  المقابل،  وفي 

نخفاض رؤوس األموال األجنبية المعبأة )استثمارات أجنبية مباشرة وقروض متوسطة وطويلة األجل( مع ارتفاع  ا

 التسديدات بعنوان الدين الخارجي. 

سنة   في  للمدفوعات  العام  الميزان  فائض  تقلص  من    2021كما  إلى    3.807ليتراجع  دينار   مليون 

 مليون دينار.   344

التي شهدت صعوبات بالغة مع تسجيل عجز قياسي قدره   2020وفيما يتعلق بالمالية العمومية وبعد سنة  

حيث تراجع عجز الميزانية إلى مستوى   هدوءا نسبيا  2021⁒ من إجمالي الناتج المحلي، عرف الوضع في سنة  9,4

⁒ وذلك بالخصوص بفضل انتعاش المقابيض الجبائية. غير أن هذا المستوى من العجز يبقى مثيرا للقلق بالنظر  7,5

 إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص، وفتور النمو بما من شأنه تهديد استدامة المقابيض. 

هذا   مثل  تمويل  فإن  ذلك،  على  قد وعالوة  العمومي  الدين  قائم  وأن  علما  حقيقية،  تحديات  يطرح  العجز 

البنكي. وفي    9مليار دينار، منها قرابة    10,5ارتفع بحوالي   للتمويل  المتزايد  مليار ذات مصدر داخلي مع اللجوء 

شكل  هذا الصدد، كان حجم تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتغطية النقص على مستوى االدخار الوطني، أقل ب

ملحوظ من حاجيات التمويل. ويبدو من الصعب تفادي مثل هذا اإلشكال في ضوء ارتفاع مخاطر البالد التونسية،  

 مثلما يعكسه تخفيض ترقيمها السيادي إلى صنف المضاربة من قبل وكاالت التصنيف الدولية. 

تث  سياسة  التونسي  المركزي  البنك  اعتمد  الدقيق،  الوضع  هذا  مجابهة  سبيل  مع وفي  االستقرار،  بيت 

المركزي اإلجراءات   مع  الحرص على تنسيق عمله البنك  اتخذ  المضمار،  للحكومة. وفي هذا  السياسة االقتصادية 

⁒، حيث أن التدخل 6,25الضرورية دون اللجوء إلى تعديل نسبة فائدته الرئيسية والتي تم اإلبقاء عليها في مستوى  

اجيات البنوك من السيولة. ويتعلق األمر بعمليات تعديل دقيق تهدف إلى اكتسى صبغة كمية من خالل االستجابة لح

 الحفاظ على معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في مستوى قريب من نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي. 

من   ومن هذا المنطلق، تمت قيادة السياسة النقدية على نحو استباقي بهدف ضمان استقرار األسعار وذلك

التضخم. وتجدر اإلشارة   المتوقعة لمحددات  المصرفية وفقا الحتياجات االقتصاد والتطورات  السيولة  خالل تعديل 

مليار دينار بفضل عودة األموال نقدا بصفة    9,5في هذا الصدد إلى أن حاجيات البنوك من السيولة قد تراجعت لتبلغ  

 السياحية ومداخيل الشغل.  إلى خزائن البنوك، فضال عن تحسن المقابيض  مكثفة



 محافظ الكلمة 
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⁒ في  4,7ونتيجة لذلك، استمرت المساعدات لالقتصاد في االرتفاع وإن بنسق أقل بين سنة وأخرى، أي  

االقتصاديين، 6,7مقابل    2021سنة   المتعاملين  لدى  الترقب  من  حالة  يعكس  ما  وهو  السابق  العام  في   ⁒ 

 شركات وأفرادا.  

سنة  في  تفعيلها  تم  التي  النشاط  استمرارية  خطة  من  المركزي  البنك  استفاد  التشغيلي،  المستوى  وعلى 

رقمنة   2020 تدعيم  خالل  من  وذلك  بعد  عن  العمل  لتيسير  متطلبات  من  الجائحة  فرضته  لما  االستجابة  بغرض 

 أعمال البنك وتعزيز سالمتها.  

إلى هجمة   2022مارس    23لومات بالبنك المركزي بتاريخ  ولعله من المفيد اإلشارة إلى تعرض نظام المع

من  مجموعة  العنيف  الهجوم  هذا  شمل  وقد  والخاصة.  العمومية  المؤسسات  من  العديد  كذلك  استهدفت  سيبرانية 

خلية   قررت  ذلك،  على  وبناء  بها.  المرتبطة  والخدمات  التطبيقات  من  مجموعة  على  أثر  مما  األساسية  الخدمات 

بقيادة   استمرارية األزمة  تأمين  بهدف  أصال،  الجاهزة  النشاط  استمرارية  خطة  تفعيل  الفور،  على  البنك،  محافظ 

كافة  استعادت  حيث  اإلبان،  في  الحادثة  لتأثير  وتقييم  تشخيص  إجراء  تم  وقد  األولوية.  وذات  الحيوية  الخدمات 

 اذ تدابير أمان معززة.  الخدمات الموجهة للمنظومة المالية في اليوم الموالي سيرها الطبيعي مع اتخ

وهكذا وبفضل التنسيق مع جميع األطراف الفاعلة وتسخير موظفي البنك، أظهر البنك المركزي التونسي  

 قدرة احتمال مكنت من استئناف نشاطه في اآلجال المطلوبة وتعزيز فعالية خطته الستمرارية النشاط. 

الما لالبتكار  المركزي  البنك  دعم  إطار  وفي  االختبارات  وبالتوازي  األولى من  المجموعة  إطالق  تم  لي، 

سنة   خالل  التنظيمي"  الرقابي  لـ"الصندوق  شرعت  2021الفعلية  االختيار،  عليها  وقع  التي  للحلول  وبالنسبة   .

الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة في إجراء االختبارات مع حرفاء وبنوك شريكة، ومتابعتها عبر  

ية يتم تناولها بالتحليل من قبل فريق متعدد االختصاصات بهدف تقييم العملية بدقة واستخالص الدروس تقارير دور

البنوك عند تفعيل سياسة "التعرف   المتطلبات والمعايير المحمولة على  النقاش حول  المستفادة منها من أجل تعميق 

اال التوقيع  استخدام  تطوير  ضرورة  حول  وكذلك  بعد"  عن  الحرفاء  للنهوض على  حافزا  لكونه   لكتروني 

 بالمالية الرقمية.  

وبخصوص أنظمة ووسائل الدفع، واصل البنك المركزي التونسي العمل في سبيل بلوغ هدفه االستراتيجي 

في   نقدا  األموال  استخدام  من  والتقليص  ومندمج  شامل  اقتصادي  نمو  لضمان  الدفوعات  بيئة  تعزيز  في  المتمثل 

نك في تمشي لتطوير القدرات الفنية وحوكمة البنى التحتية للدفوعات على الصعيد المحلي.  االقتصاد. وقد شرع الب

، ليشمل كذلك شركة المقاصة 2021وتحقيقا لهذه الغاية، بدأ العمل على إعادة هيكلة شركة نقديات تونس في سنة  

 االلكترونية وذلك بالخصوص من أجل تعزيز سالمة العمليات.  

فع من البنك المركزي التونسي، تم في اآلونة األخيرة تعزيز بيئة الدفوعات من خالل وفي هذا السياق وبد

التونسية في شهر جوان   بالبالد  الجوال  الهاتف  المحلي عبر  الدفع  ما يشكل خطوة مهمة على   2022إطالق  وهو 

ني واألمان وقابلية التشغيل  درب رقمنة الدفوعات. وتوفر هذه الوسيلة الجديدة للدفع مزايا متعددة من حيث الطابع اآل 

البيني للمعامالت فضال عن سرية البيانات وسهولة االستخدام، بما من شأنه دعم مشاريع الدفع الوطنية األخرى على 

 نطاق أوسع.  



 

 2021 السنوي التقرير د



بعين   يأخذ  حتى  اإلستراتيجية  لخطته  الدوري  بالتقييم  التونسي  المركزي  البنك  قام  آخر،  صعيد  وعلى 

التغيي الصلة. واستنادا  االعتبار عوامل  المطلوبة وعلى تكييف األهداف والمشاريع ذات  التي تحفز على المرونة  ر 

مع   يتناسب  بما  المشاريع  من  لمحفظته  تعديال  البنك  أجرى  والمالية،  االقتصادية  للتحوالت  الريادي  تصوره  إلى 

ح الخطة  في  التمديد  قرر  كما  التنفيذ.  على  قدراته  ويوافق  والدولي  الوطني  سنة  الظرف  موفى  بهدف   2022تى 

 استكمال المشاريع األكثر هيكلة باعتبارها رافعة للتحوالت بالنسبة للخطة اإلستراتيجية المقبلة. 

المشاريع   تقدم  مستوى  على  ذلك  تجلى  حيث  الدوليين،  الشركاء  مع  الفني  التعاون  تواصل  جانبه،  ومن 

حضور النشيط للبنك في أهم التظاهرات الدولية والتي تم اإلستراتيجية والمشاريع التشغيلية ولكن أيضا من خالل ال

تنمية   حول  المركزية  للبنوك  األول  السنوي  المؤتمر  السيما  التونسي،  المركزي  البنك  قبل  من  منها  عدد  تنظيم 

 االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الذي تم تنظيمه عن بعد بإشراف من البنك الدولي. 

التي   2021ذكره سابقا، فإن تحليل مختلف المؤشرات االقتصادية والمالية يظهر أن سنة  وحسب ما ورد  

للنشاط واستعادة التوازنات، قد أفرزت على العكس   االنتعاش الصلبكان من المفترض أن تكون سنة االنتقال نحو  

ا لشروط  يفتقر  أعمال  مناخ  في ظل  للتآكل  تعرضت  النمو  أسس  أن  ذلك  جدا،  باالستثمار  وضعية صعبة  لنهوض 

 والذي يتطلب بالخصوص رؤية وآفاقا واضحة بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين. 

وتعد مرحلة ما بعد كوفيد فترة حاسمة، حيث يتعين أن ترتقي تونس خاللها إلى مستوى أعلى من النمو، 

ن عدم االستقرار السياسي وهو هدف ال يمكن أن يتحقق دون إنجاز إصالحات هيكلية، مع تدارك التأخير الناجم ع 

 الذي اتسم به العقد الماضي.  

التأخير،   من  مزيدا  تحتمل  ال  قصوى  ضرورة  تشكل  للتدارك  الحثيثة  الجهود  فإن  األساس،  هذا  وعلى 

السيما وأن التحديات التي يواجهها االقتصاد الوطني قد ازدادت تعقيدا بفعل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي فرضته  

بين   لدورها  الحرب  بالنظر  العالمي  لالقتصاد  إستراتيجية  أهمية  ذات  المنطقة  هذه  وأن  السيما  وأوكرانيا،  روسيا 

 الحاسم كمزّود لسلع بالغة الحساسية مثل الطاقة والمنتجات الفالحية. 

ومن البديهي أن الوضع يتطلب من السلطات اتخاذ تدابير حاسمة ومتناسقة، من شأنها ضمان الحفاظ على  

الصغرى   النسيج الشركات  بالخصوص  ومنها  نشاطا،  األكثر  االقتصاديين  المتعاملين  استدامة  وعلى  االقتصادي 

في   الحرب  فإن  بعد،  تتالشى  لم  التي  الصحية  األزمة  تأثيرات  على  الفتيّة. وعالوة  الناشئة  والشركات  والمتوسطة 

تداعيات السلبية المتوقعة على صادرات السلع  أوكرانيا قد فاقمت من الشكوك، السيما بالنسبة للقطاع الخارجي مع ال

على   أكثر حدة  ما سيسلط ضغوطا  الغذائية وهو  والمواد  الطاقة  فاتورة  األوروبي وتضخم  االتحاد  نحو  والخدمات 

 العجز المزدوج. 

⁒( وتفاقم العجز المزدوج 2,5)  2022وفي هذا السياق، تشير التقديرات األخيرة إلى تباطؤ النمو في سنة  

األسعار  وعود ارتفاع  بلغ  وبالفعل،  للظهور.  التضخمية  الضغوط  جوان  8,1ة  شهر  في  إلى    2022⁒  يصل  وقد 

مستوى مزدوج األرقام في حالة عدم اتخاذ التدابير الالزمة، وهو ما من شأنه أن يعيق أي جهد لتوطيد االستقرار 

 الذي يعد شرطا أساسيا النتعاش اقتصادي حقيقي. 



 محافظ الكلمة 
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ة التي ظهرت بالفعل في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع االنتعاش االقتصادي وشهدت الضغوط التضخمي

للمواد   العالمية  لألسعار  الحاد  لالرتفاع  تبعا  االنشغال،  على  تبعث  مستويات  لتبلغ  ملحوظا  تسارعا  كوفيد،  بعد  ما 

شرعت كبرى البنوك  األساسية وخاصة الطاقة والحبوب واالضطرابات على مستوى سالسل التزويد. ونتيجة لذلك،  

 المركزية بعد في حركة تشديد لسياساتها النقدية.  

مالية  أعباء  االقتصادية  العناصر  بدافع تجنيب  اإلمهال  فترة من  وبعد  للقلق  المثيرة  التطورات  هذه  وأمام 

الفائ نسبة  في  الترفيع  خالل  من  ذاته  اآلن  في  ومدروسا  حازما  التونسي  المركزي  البنك  تدخل  كان  دة إضافية، 

بـ   ماي    75الرئيسية  في شهر  أساسية  إلى    2022نقطة  جماح   7لتصل  لكبح  اإلجراء ضروريا  هذا  مثل  ويعدّ   .⁒

التضخم من ناحية واحتواء العجز الجاري وبالتالي الحفاظ على االحتياطيات من العملة األجنبية وعلى سعر صرف  

ص بيئة  على  اإلبقاء  شأنه  من  ما  وهو  أخرى،  ناحية  من  الخارجي  الدينار  القطاع  تماسك  يدعم  بما  مستقرة   رف 

 يرّسخ التوقعات. و

الترفيع في نسبة تأجير االدخار بنقطة مائوية ) التشجيع  1وقد تم تدعيم هذا اإلجراء من خالل  ⁒( بهدف 

 على االدخار الوطني وتمويل االستثمار، بصفته المحرك الرئيسي للنمو. 

ي غاية قصوى بالنسبة للحكومة بكونه كفيال بخلق مواطن الشغل  ويبقى استرجاع ديناميكية النمو االقتصاد

المركزي   البنك  لتحقيقه.  وقد عمل  الجهود  كافة  بما يستوجب تكريس  الكلية،  االقتصادية  التوازنات  والحفاظ على 

فاظ على  باستمرار على تهيئة البيئة المالئمة لهذه االنتعاشة المرجوة من خالل الحرص على االستقرار المالي والح

 التوازنات الداخلية والخارجية وذلك على الرغم من الضغوط المسلطة على القطاع الخارجي وعلى المالية العمومية. 

وفي الواقع، فإن عملية تحقيق االستقرار تنطوي بالضرورة على إرساء إصالحات هيكلية بصفتها ركيزة  

و األجانب  وشركائها  تونس  بين  ما  التعاون  لتعزيز  الدولي.  أساسية  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  إلنجاح  خاصة 

وبالفعل، فقد أصبح االتفاق على برنامج جديد للتمويل مع هذه المؤسسة الدولية، قائم على تطهير مالية الدولة وتفعيل 

ن  خطة إنعاش اقتصادي صلب وسليم، ضرورة ملحة بالنسبة للبالد التونسية. ومن المعلوم أن االتفاق المعني ال يمكّ 

من الحصول على تمويل بتكاليف معقولة فحسب، بل يوفر بالخصوص رافعة لتعبئة الموارد لدى الجهات المانحة 

 األخرى واألسواق المالية الدولية. 

وعلى هذا األساس، يتعين أن تشكل الفترة المقبلة مرحلة الخروج من األزمة بالنسبة لالقتصاد، إذا ما تم  

، بدءا بالقطع بأسرع ما يمكن مع حالة الترقب المستمرة لدى السلطات منذ فترة طويلة.  توفير الظروف المناسبة لذلك

ويمكن بلوغ األهداف ذات األولية المتمثلة في االستقرار واالنتعاش االقتصادي وذلك بشكل تدريجي، بتوفر اإلرادة 

وجه على  األمر  ويتعلق  الفاعلة.  األطراف  كافة  مع  وبالتنسيق  الالزمة  الساحة    السياسة  إلى  تونس  بعودة  التحديد 

المالية الدولية وكذلك اندماج اقتصادها في سلسلة القيمة العالمية مع قطاعات أكثر خلقا للقيمة المضافة، باستخالص  

اقتصادية  ميزة  باعتباره  األوروبي  االتحاد  بلدان  مع  الجوار  تثمين  بالخصوص  ومنها  كوفيد  أزمة  من  الدروس 

 . والصادرات رات األجنبية المباشرةأساسية لدفع االستثما

وإجراءات  تدابير  إلى  الحكومة  أعدته  الذي  اإلصالحات  برنامج  يفضي  أن  يتعين  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 

 ملموسة يجب تفعيلها في أفضل اآلجال لبلوغ األهداف المرسومة.  
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التونسي خالل سنتي   المركزي  البنك  قام  الصرف،  تتعلق    2021و  2020وفي مجال  بإصدار منشورات 

المهنية  اإلقامة  تكاليف  وتغطية  الخارجية  التجارة  لعمليات  المالية  التسويات  مجال  في  الجديدة  التيسير  بإجراءات 

هذه شملت  كما  األجنبية.  التمويل  لمصادر  المقيمة  الشركات  ونفاذ  النقدية   بالخارج  السوق  تطوير سير  اإلجراءات 

 بالعملة األجنبية وأدوات التحوط ضد مخاطر الصرف ونسب الفائدة وأسعار المواد األساسية. 

سنة   خالل  التونسي  المركزي  البنك  أطلق  المضمار،  هذا  مجلة    2022وفي  لتحديث  النطاق  واسع  مشروعا 

الذي   القانون  يكون مشروع  أن  المرتقب  الخارج. ومن  مع  المالية  العالقات  تحرير  تعزيز مسار  بهدف  وذلك  الصرف 

لصعيد الدولي وأن يستجيب على أفضل وجه  يجري العمل على صياغته مواكبا للتغيرات االقتصادية والتكنولوجية على ا 

لتطلعات المتعاملين االقتصاديين، في ظل بيئة تتسم بتسارع حركة رؤوس األموال والسلع واألفراد عبر الحدود واحتداد  

المنافسة الدولية. وسيتم عرض مجلة الصرف الجديدة على السلطات المعنية حيث ستكون موضوع تشاور وتنسيق مع  

 ف الفاعلة.  مختلف األطرا 

من  الدولي  االقتصادي  المحيط  في  تونس  اندماج  تيسير  مزيد  إلى  يهدف  المشروع  هذا  فإن  الواقع،  وفي 

خالل انفتاح المؤسسات التونسية على األسواق الخارجية وذلك عن طريق رفع القيود المتبقية على عمليات الصرف  

 راعاة الحفاظ على التوازنات االقتصادية الكلية.مع تعزيز شروط الشفافية المالية واإلعالم واإلبالغ مع م

التحرّ  المسار  هذا  قيادة  أن  المؤكد  وتدعيم رومن  المركزي  بالبنك  المعلومات  نظام  تعزيز  سيرافقه  ي 

المراقبة الداخلية للبنوك في مجال تنظيم الصرف حتى تضطلع بمسؤولياتها على أفضل وجه بشأن التفويض الذي 

 سيمنح لها للغرض. 

ا واالقتصاد إن  األخضر  االقتصاد  نحو  تدريجيا  انتقاال  أيضا  يتطلب  الدولي  محيطها  في  تونس  ندماج 

األزرق، باعتبارهما رافعتين جديدتين لدفع النمو والستقطاب االستثمارات األجنبية. وفي هذا الصدد، سيعمل البنك 

إستراتيجية اعتماد  من خالل  المجتمعية  المسؤولية  لمقاربة  وفقا  البنكي   المركزي  للجهاز  دافعا  تمثل  أن  شأنها  من 

 والمالي إلحداث المنتجات المالية المالئمة التي ستواكب بفعالية مسار االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.  

هذه   االنتقال خالل  السلطات إلنجاح  مع  الوثيق  بالتعاون  التزامه  مجددا  التونسي  المركزي  البنك  ويؤكد 

وتوف الحاسمة  سنوات  المرحلة  منذ  التونسيين  من  المرتقب  الزخم  االقتصادي  النشاط  يستعيد  حتى  الالزم  الدعم  ير 

األفضل  التوظيف  تحقيق  شأنه  برنامج إصالح شامل من  إطار  في  االقتصادية  السياسات  بين  التناسق  وإن  عديدة. 

قيّ  نقاطا  تونس  سيكسب  كما  العمومية.  المالية  بعنوان  أو  نقدية  كانت  سواء  ومعالجة للموارد،  النمو  حيث  من  مة 

البالد في ظل مناخ سياسي واجتماعي مستقر من تثمين وتعزيز   الداخلية والخارجية، بما سيمّكن  مواطن الضعف 

 مزاياها المتعددة للتقدم نحو تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. 

 

 مروان العباسي

 المحافـــظ 
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 مجلس اإلدارة

 

 المجلس  تنظيم -1

   كما يلي : 2021في موفى سنة  ة مجلس إدارة البنك المركزي التونسيتركيب ترد

 ؛   رئيس المجلس ، محافظالمروان العباسي : السيد  ✓

   ؛ نائب المحافظقمحة :  عمارة  السيدة نادية ✓

 رئيس هيئة السوق المالية ؛  السيد صالح الصايل : ✓

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

 رة المكلفة بالتنمية االقتصادية ؛ بالتقديرات لدى الوزا ةمكلف : اء بوليبارجر ة السيد ✓

   ؛ن ان جامعياأستاذ   : والسيدة ليلى البغدادي معز العبيديالسيد  ✓

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

ال  تعيين  تم  قد  فإنه  نوفمبر  سيد  ولإلشارة،  شهر  خالل  العبيدي  فتحي   2021معز  السيد  عن   عوضا 

 النوري.  ر زهي

   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.  يجالة وسياسات البنك المركزي في متيجيضبط استرا ✓
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المركزيضبط   ✓ للبنك  الذاتية  األموال  لتوظيف  العامة  با  احتياطي  إدارة و  القواعد  لعملة الصرف 

 .بعة كيفية تطبيقهااومت ،الذهب واألجنبية 

 إحداث األوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها وإبدالها. ✓

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

 األنشطة   -3

سنة   خالل  التونسي  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  العموم اجتماعات  بعس   2021عقد  إطالع  تم  حيث   ،

هذه   أفضت  وقد  اإلدارة.  لمجلس  دورية  صحفية  بيانات  خالل  من  عنها  الصادرة  والتوصيات  بأشغالها 

 .  األشغال بالخصوص إلى القرارات واإلجراءات التالية

ل تدقيق القوائم المالية للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة الحسابات حو  مراقبيالنظر في تقارير   ✓

 قبة الداخلية. ارموحول إجراءات ال 2021

 التي خضعت للتدقيق وتخصيص النتيجة المتعلقة بها.  2021ة لسنة المالي  نينالمصادقة على القوا  ✓

 .  2022ميزانية البنك المركزي التونسي لسنة  ضبط ✓

  



 االستراتيجية الحوكمة و
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 التنظيم والموارد البشرية 

     ر التنظيمي  يالتطو -1

   والمتمثلة في :  2020باستكمال المشاريع التي بدأت في سنة  2021اتسمت سنة 

ي تضبط إجراءات وقواعد  توال   2021أكتوبر    25المؤرخة في    2021لسنة    33تحيين مذكرة العمل عدد    •

المادي   المخزون  بجرد  المتعلقة  إعادة  التصرف  إلى  التحيين  ويهدف  البنك.  مخزونات  في  والتصرف 

عليها   المنصوص  الداخلية  الرقابة  ممارسات  ألفضل  وفقا  الوظيفية  والمبادئ  التنظيمية  األساليب  صياغة 

 في هذا المجال.   ةصلب المعايير الدولي

ومذكرة    2021  سبتمبر   16المؤرخة في    2021لسنة    27تحيين النصين التنظيميين )مذكرة العمل عدد    •

عدد   في    2021لسنة    42العمل  وإصدار  2021ديسمبر    30المؤرخة  إدارة  إجراءات  يضبطان  اللذين   )

إلى ضمان   النصان  هذان  ويهدف  البنك.  أعوان  لفائدة  الصادرة  والدولية  الوطنية  والدفع  السحب  بطاقات 

الممارسات وتس المعنية حرصا على مواءمة  المصالح  ريع استكمال اإلجراءات  تناسق أفضل بين مختلف 

   المتعلقة بها مع إدماج منظومة سالمة تضمن تأمينا أفضل للمعامالت المنجزة من قبل موظفي البنك. 

 وضع نص قانوني يتعلق بإرساء لجنة تشغيلية للمساعدة المالية.   •

 صة :  مشاريع تتمحور حول تطوير عمليات أنشطة البنك وخاإطالق  2021وفي جانب آخر، تم في سنة 

دليل    • المصادقة على  الدليل    السالمةإطالق عملية  هذا  المعنية. ويضبط  اإلدارات  كافة  بمشاركة  بالبنك، 

 اإلجراءات الرامية لتحسين صالبة منظومة األمن واستمرارية النشاط بالبنك.  

تالؤم    • ومدى  األهداف  على  الضوء  والذي سلط  بالبنك  الضبط  مكتب  مستوى  على  التنظيمي  التشخيص 

وضوعة قياسا بأعباء العمل، مشفوعا بتوصيات قصد تحقيق  د والجودة والوسائل المد الموظفين من حيث الع

الموظفين وتيسير األداء وجودة الخدمات. وفي السياق ذاته، تم إعداد دليل لإلجراءات    المثلى من  االستفادة 

الوظيفي لتكون بمثابة إطار مرجعي لضمان استمرارية أساليب العمل وتأمين شفافية   وبطاقات التوصيف 

   عمليات الخدمات.

ليفية والمصادقة عليها من  أ ومن ناحية أخرى وفي إطار مشروع تشييد فرع سوسة الجديد، تم إعداد وثيقة ت

قبل لجنة تفكير. وتحدد هذه الوثيقة التوجهات االستراتيجية المتمحورة حول تغيير وتعصير الفرع وإدماج  

 تكنولوجيات جديدة في خدمة المتعاملين االقتصاديين للمنطقة. 

 لختام، تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار الطلبات الظرفية المقدمة من قبل مصالح البنك، تم القيام بـ :  وفي ا

وتبسيط    • تسريع  بهدف  البنكية  الضمانات  على  التوقيع  تصاريح  من  للتحقق  جديدة  ممارسات  ضبط 

 إجراءات إبرام الصفقات في إطار طلبات العروض التي يطلقها البنك.  
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نظام    • جديدة  تحيين  رموز  إلسناد  االقتصاديين  المتعاملين  من  الواردة  الطلبات  )معالجة  للبنك  المراجع 

إسناد المفاتيح لمعرف ولمصدري االقتطاعات البنكية والبريدية وترميز خدمات البنك وتحيين جدول البنوك 

 الهوية البنكية(.  

   الموارد البشرية وتقرير العمل االجتماعي   -2

التونسي  ارتفع المركزي  البنك  موظفي  سنة    888من    مجموع  في  سنة   912إلى    2020عونا  في  عونا 

سواء عن طريق  عونا. ويعود هذا االرتفاع بالخصوص إلى عملية االنتداب،    24، أي بزيادة قدرها  2021

تكوينهم لدى    طلبة تكفل بهم البنك وأكملوا  10عونا أو عبر استالم    65المناظرات الخارجية باالختبارات لـ  

 عونا.  47معهد تمويل التنمية للمغرب العربي لوظائفهم، في حين شملت اإلحالة على التقاعد 

عونا في حالة إلحاق    21عونا نشيطا و  871وحسب الوضعيات اإلدارية، يتوزع مجموع موظفي البنك بين  

 عونا في وضعية عدم مباشرة ألغراض شخصية.  20و

الـ   الذي يضم    871وفي جانب آخر، يتوزع  العاصمة  بتونس  الرئيسي  المقر  بين  عونا   696عونا نشيطا 

 ٪(.  20,1عونا ) 175فرعا داخليا للبنك المركزي التي تشمل  حدى عشر٪( واإل79,9)

     إدارة وتنمية المسار الوظيفي  .2-1

 مجموع الموظفين   2-1-1

 حسب الوضعيات كما يلي :   2021ديسمبر   31يتوزع مجموع موظفي البنك المركزي بتاريخ 

 

 توزيع موظفي البنك حسب الوضعيات :  1 عدد جدول

 الحصة بـ ٪ العدد  الصنف

 ٪ 95 871 مجموع الموظفين النشيطين

   منهم : 

  788 أعوان مرسمون   •

  1 ة ودمحد غير في إطار عقد لمدة أعوان متعاقدون •

  1 دةأعوان متعاقدون في إطار عقد لمدة محد   •

  6 أعوان في حالة إلحاق لدى البنك •

  75 أعوان متربصون  •

 ٪ 2,7 21 مجموع الموظفين في حالة إلحاق  

 ٪ 2,3 20 مجموع الموظفين في وضعية عدم مباشرة

 ٪ 100 912 مجموع الموظفين

 

 

الفئة تراجعا لحصة اإلناث قياسا بحصة الذكور، حيث انخفضت من وظفي البنك حسب  موسجل مجموع  

 .  2021عونا في سنة  356٪ أو 40,9إلى  2020عونا في سنة  367٪ أو 41,3
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 الفئة توزيع الموظفين حسب :  2عدد  جدول

 الحصة بـ ٪ مجموع الموظفين  الجنس 

 40,9 356 اإلناث 

 59,1 515 الذكور 

 100,0 871 المجموع

 

 

 

مجموع الموظفين مقابل   ٪ من27سنة تمثل  50الشريحة العمرية ما فوق  ويظهر التصنيف حسب العمر أن

٪  31,1٪ إلى  27,1عاما خالل نفس الفترة من    35قبل سنة، في حين ارتفعت حصة تلك ما دون    30,3٪

٪  42,9حصتها من  عاما والتي تراجعت    49و  35تراوحة ما بين  موذلك على حساب الشريحة العمرية ال

 ٪ في السنة الموالية. 41,9إلى   2020في سنة 

 

 

 حسب الشرائح العمرية   نموظفيال: توزيع  1رسم بياني عدد 

  إناث                             ذكور                                                            

 

 
 

 الدرجة توزيع الموظفين حسب :  3عدد  جدول

 الحصة بـ ٪ مجموع الموظفين  الجنس 

 40,47 369 اإلطارات العليا 

 29,38 268 اإلطارات المتوسطة  

 30,15 275 السلك المشترك  

 100,0 912 المجموع

 

 

سنة    358  ويتمتع في  وظيفية  بخطط  البنك  من  قدرها 2021إطارا  بمسؤولية  مكلفين  أعوان  بنسبة  أي   ،

 ٪ على التوالي في السنة المنقضية.  42,5إطارا و 377٪ قياسا بمجموع موظفي البنك مقابل 39,2
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 االنتداب والحراك الوظيفي   2-1-2

 االنتداب   -أ

سنة   خالل  البنك  )  2021انتدب  وستون  باالختبارات  65خمسة  خارجية  مناظرات  طريق  عن  عونا   )

( طالبا جديدا  17من معهد تمويل التنمية للمغرب العربي. كما تكفل البنك بسبعة عشر ) طلبة  (  10وعشرة )

 .  2023سيتسلمون وظائفهم في سنة   ،هذه المؤسسةمن نفس 

 الحراك الوظيفي   -ب

نقل تندرج في إطار    8و البنك  ما بين إدارات    نقلة   17منها    مطلب نقلة   25على    2021سنة  بعنوان  وافق البنك  

 الداخلية.    ه الرئيسي وفروع الحراك الوظيفي ما بين المقر  

 نشاط التكوين   2-1-3

سنة    مشاركةشملت   خالل  تكوينية  دورات  في  البنك  الموظفين.  50قرابة    2021موظفي  مجموع  من   ٪

٪ للتكوين عن بعد الذي نظمته مؤسسات أجنبية  29وحسب أصنافها، تتوزع هذه الدورات التكوينية بواقع  

 ٪ للتكوين المانح لشهادة.  4٪ للتكوين صلب البنك و16٪ للتكوين بتونس و1و

 التكوين المتخصص  2-1-3-1

 عن بعد الذي نظمته مؤسسات أجنبية التكوين   ✓

عن بعد سواء بمقابل أو المتاحة مجانا والتي نظمتها بنوك    عونا من البنك في دورات تكوينية  249شارك  

مؤسسات مالية دولية وكذلك جامعات ذات صيت عالمي وذلك في أشكال مختلفة السيما ومركزية أجنبية  

 . نترنات وحلقات نقاش تضم خبراء وورشات عمل ودورات دراسية مانحة لشهادة الندوات عبر األ 

 التكوين بتونس   ✓

تكوينية  اعوأ  6شارك   دورات  في  البنك  من  إطار ن  في  يعمل  تكوين  مكتب  قبل  من  بتونس  تنظيمها  تم 

وقد شملت هذه الدورات التكوينية مواضيع   .القانون التونسي ومنظمتين إقليميتين لهما مكاتب تمثيل بتونس

   تتعلق بالمجاالت المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتحول الرقمي والسالمة السيبرانية. 

 صلب البنك  التكوين   ✓

وقد شملت المواضيع    .عونا من البنك، المتابعين لدروس تعليمية  143تم توفير هذا التكوين عن بعد لفائدة  

أساسبه  المتعلقة التكوين  االستراتيجية    ا ذا  المشاريع  لمرافقة  الموجه  والتكوين  اإلنجليزية  اللغة  تعلم 

 .  365أوفيس  توالمنتجات التعاونية لميكروسوف

تأمين   تم  السابق،  العام  منذ  فيها  الشروع  تم  التي  اللغوية  المهارات  تعزيز  دورات  استمرارية  سياق  وفي 

بعددورة   ثانية عن  ذات  ذات  تكوين  قبل مؤسستين  من  واسع  هذا  صيت عالمي  ينطاق  في  ، متخصصتين 

لفائدة   وذلك  البنك  مع  شراكة  إطار  في  و  35المجال  العليا  اإلطارات  من  األسالك    86عونا  من   عونا 

 األخرى للبنك.  
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 التكوين المانح لشهادة  2-1-3-2

 التكوين لدى أكاديمية البنوك والمالية   ✓

ا الدورة  خالل  البنك  البنوك    16بتسجيل    2021-2020ألكاديمية  قام  ألكاديمية  المتوسطة  بالمرحلة  عونا 

 عونا بالسنتين األولى والثانية من دروس المعهد التقني للبنك.   11والمالية. كما تم تسجيل 

 الماجستير   ✓

إطارات من البنك دراستهم بنجاح في إطار الماجستير الدولي في إدارة األعمال الذي تنظمه   استكمل أربعة

 . دوفين بتونس  –جامعة باريس 

آخر،   جانب  تسجيلوفي  "السالمة   تم  مجال  في  المهني  للماجستير  الثانية  بالسنة  البنك  من  آخر  إطار 

مة المعلوماتية بصورة مشتركة مع المدرسة العليا  نظمه الوكالة الوطنية للسالت السيبرانية التشغيلية" الذي  

 ت بتونس وذلك بصبغة مزدوجة )حضوريا وعن بعد(. للمواصال

 التكوين لدى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي   ✓

بالسنة   م طالبا تم تسجيله  17لمعهد تمويل المغرب العربي بـ   40بعنوان الدفعة  2021تكفل البنك خالل سنة 

  للمعهد المذكور دروسهم بالسنة الثانية.   39طالبا بعنوان الدفعة  16يواصل  األولى، فيما  

 المشاريع التربوية  2-1-3-3

 .  وخاصة مشاريع التخرج في إطار مختلف أنواع التربصات 2021سنة  خالل متربصا 75استقبل البنك 

   التأجيرسياسة  .2-2

سنة    تارتفع في  البنك  موظفي  أجور  مقابل  10,4بنسبة    2021كتلة  سنة  ٪2,3  في  تبعا    ٪2020  وذلك 

في شهر جويلية    65النتداب   بعنوان    2021عونا  األجور  في  الرتبة   2021سنة  والترفيع  في  والترقيات 

 .  والخطة الوظيفية

 السياسة االجتماعية  .2-3

 القروض االجتماعية   2-3-1

مليون دينار في نهاية    2,4مقابل    2021مليون دينار في موفى سنة    5,4جتماعي  الصندوق اال  بلغ حاصل

 .  2020سنة 

مقابل تطور شبه   2021شهر ديسمبر    ٪ في موفى14مليون دينار أو    1,5وارتفعت تسديدات القروض بـ  

 .  اتهاذ مستقر لصرف القروض خالل السنة 

 التقاعد  2-3-2

انتفعوا    13عونا بلغوا السن القانونية للتقاعد و  34، منهم  عونا على التقاعد  47إحالة  ب  2021اتسمت سنة  

   اعد المبكر.قبالت 
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 خدمات التأمين والتغطية االجتماعية   2-3-3

 الطب العالجي   2-3-3-1

عونا قبل سنة. واستمر    1.945عونا مقابل    2.012قرابة    2021سنة  شملت تغطية التأمين الصحي خالل  

 ٪ في السنة المنقضية.  6مقابل  2021٪ في سنة 7ارتفاع التسديدات بهذا العنوان تقريبا بنفس الوتيرة، أي 

 الطب الوقائي والمساعدة االجتماعية   2-3-3-2

إطار الوقائية  في  الطبية  الرفاه    المساعدة  توفير  أو  ل بغرض  الرئيسي  المقر  مستوى  على  لموظفين، سواء 

سنة   خالل  البنك  عزز  متعاقدين    2021الفروع،  طبيبين  من  المتكون  الطبي  وطبيب  الفريق  عام  )طبيب 

مخابر للتحاليل  وقد قام هذا الفريق بمساعدة من ممرضة وثالثة    بطبيب نفسي.  مختص في أمراض القلب(

 متعاقد معها بإنجاز الخدمات الطبية التالية :   الطبية
  

 الخدمات الطبية  :   3جدول عدد 

 عدد األعوان  المسمى 

 580 تحاليل 

 490 فحص طبي 

 210 مخططات القلب الكهربائية  

 بالفروع( 187بالمقر الرئيسي +  150)  337 تالقيح 

 576 اختبارات فحوصات األجسام المضادة

 405 اختبارات الفحوص التشخيصية 
 

 

 

"كوفيد   لفيروس  الصحية  األزمة  سياق  وفي  آخر  جانب  سنة  19  -وفي  مدى  على  البنك  أمن    ،"2021  

الك والتي ش عمليات  التشخيصية  الفحوص  واختبارات  سريعة  اختبارات  طريق  عن  الفيروس  هذا  عن  ف 

 اختبارا.    981بلغت عددا جمليا قدره 

 كما نظم البنك :  

 عونا(.   63حملتين للتلقيح صلب الوسط المهني )تم تلقيح  -

 ".  19 -حمالت للتحسيس بفيروس "كوفيد  -

الغذ  السالمة  متابعة  إطار  مقرات مطبخ ومطعم وعالوة عن ذلك وفي  في  مفاجئة  إجراء زيارات  تم  ائية، 

خالل   متخصصة  مخابر  قبل  من  جرثومية  بحوث  برامج  تنظيم  عن  فضال  البنك،  موظفي   ودادية 

 .  2021سنة 
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 التعاون الدولي

 

قد حصرت النشاط المتعلق بالتعاون الدولي في مستوى الصيغة    19  -إذا كان من المؤكد أن جائحة كوفيد  

المركزي   االفتراضية للبنك  الخارجية  العالقات  وتنويع  لتعزيز  فرصة  ذلك  رغم  مثلت  فإنها  بعد،  عن  أو 

طلق، عمل التعاون الدولي على المحاور الثالثة التالية : تدعيم موارد تمويل ميزانية  نالتونسي. ومن هذا الم

اإلقليمية  الدو  الهيئات  في  التواجد  وترسيخ  موظفيه  قدرات  وتنمية  للبنك  المؤسساتية  القدرات  وتعزيز  لة 

 والدولية.  

إلى   وكذلك  الجائحة  تداعيات  تجاوز  على  ساعدت  جديدة  تمويالت  تعبئة  إلى  بالخصوص  ذلك  أدى  وقد 

للبنك واالستراتيجية  التشغيلية  للمشاريع  الفني  الدعم  تع  ،تطوير  عن  تواج فضال  البنك  زيز  إطارات  د 

 المركزي في التجمعات والشبكات اإلقليمية والدولية.  

   الدوليالتعاون  -1

جائحة   فرضتها  التي  السفر  على  المفروضة  القيود  لتجاوز  المختلطة  أو  االفتراضية  الصيغة  اعتماد  أدى 

 .  2021إلى تعزيز أنشطة التعاون الدولي خالل سنة   19 –كوفيد 

وفي هذا اإلطار وعالوة على صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي اللذين تواصلت برامجهما للدعم  

بالتوقيع على اتفاقيات جديدة مع بنوك مركزية    2021صة للبلدان األعضاء، فقد اتسمت سنة  المالي المخص 

البنك من خالل مرافقة مشاريعه االستراتيجية والتشغيلية وذلك   الفني من شركاء  الدعم  نظيرة. كما تعزز 

 بالتوازي مع تكثيف التظاهرات الدولية واإلقليمية.  

 المؤسسات النقدية  التعاون المالي مع  .1-1

 النقد الدولي التعاون المالي مع صندوق  1-1-1

في سنة   تونس  استثنائية    2021انتفعت  الدولي بمخصصات  النقد  األعضاء لصندوق  البلدان  وعلى غرار 

مليون دوالر أمريكي.    741مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي    522,5قدرها  

تندرج في إطار  و الدولي وهي  النقد  التونسية في رأس مال صندوق  البالد  المخصصات حصة  تقابل هذه 

بتاريخ   الصندوق  الذي صادق عليه مجلس محافظي  الجديد  إلى مساعدة    2021أوت    2التمويل  والرامي 

 البلدان األعضاء على تجاوز تداعيات الجائحة. 
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سنة   اتسمت  آخر،  جانب  ال  2021وفي  النقد  بتكثيف  ومسؤولي صندوق  التونسية  السلطات  بين  محادثات 

 الدولي وذلك بهدف التوصل إلى إبرام اتفاقية جديدة، بدعم من برنامج اإلصالحات الذي وضعته تونس.  

وفي هذا السياق ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، تم اعتماد مقاربة جديدة بين مختلف األطراف المتداخلة في 

منها البنك المركزي التونسي والدوائر الوزارية المعنية. ويتمثل الهدف من ذلك في  برنامج اإلصالحات و

 إحكام صياغة المحاور الرئيسية لإلصالحات مع ضمان تناسق البرنامج والتحكم فيه.  

 التعاون المالي مع صندوق النقد العربي  1-1-2

بتاريخ  ص العربي  صندوق  قدره    2021أوت    5رف  بمبلغ  "التعويضي"  القرض  مليون    19,175كامل 

٪ من  100مليون دينار( وهو ما يمثل نسبة    227مليون دوالر أمريكي )  81,7دينار عربي أي ما يعادل  

 الحصة الراجعة لتونس بالعملة األجنبية القابلة للتحويل.  

 التعاون الفني   -2

 الثنائي مع البنوك المركزية  التعاون  .2-1

زي المرك البنك  توقيع اتفاقيتي تعاون فني بين إلى   ذلك  أدىبتعزيز التعاون الفني الثنائي. وقد   2021اتسمت  

 التونسي وبنك إسبانيا )شهر أكتوبر( ومع مصرف ليبيا المركزي )شهر نوفمبر(.  

بادل الخبرات وتعزيز القدرات في مختلف  ويتمثل الهدف من هاتين االتفاقيتين في إرساء إطار مشترك لت

والدفوعات   النقدية  والسياسة  المصرفية  الرقابة  غرار  على  المركزية،  البنوك  بأنشطة  المعلقة  المجاالت 

 واالستقرار المالي. 

لمبادالت  ا بتدفق    2021رار القيود المفروضة على السفر، اتسمت سنة  موفي جانب مواز وبالنظر إلى است

المركزي    ةتراضيفاال والبنك  إيطاليا  وبنك  المغرب  وبنك  فرنسا  بنك  مثل  الشريكة  المركزية  البنوك  مع 

المركزي  للبنك  والتشغيلية  االستراتيجية  المشاريع  حول  المتمحورة  المبادالت  هذه  تعلقت  وقد  التركي. 

 ، بما يلي :  االتونسي، أساس

 اإلدارة االئتمانية ؛  •

 إدارة المخاطر التشغيلية ؛   •

 ة االستباقية للوظائف والمهارات ؛  اإلدار  •

 إرساء قاعدة بيانات عن االندماج المالي وسياسة اإلبالغ ؛   •

 التحول والالمركزية في الفروع ؛   •

 دقيق الداخلي ؛ الت  •

 التحول الرقمي والسالمة السيبرانية ؛    •
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 الدراسات االستقصائية ألجل اإلحصائيات النقدية والمالية ؛   •

 االتصال الخارجي ؛   •

    . وضع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات •

 مع الشركاء الفنيينالتعاون  .2-2

ليغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة على حد  السواء   2021تطور الدعم الفني بشكل ملحوظ في سنة  

التونس  المركزي  للبنك  االستراتيجية  أو  التشغيلية  الشركاء  يبالمشاريع  أهم  أبداه  الذي  االهتمام  وينطوي   .

مشروعا من قبل    44الدوليين على رغبتهم في مرافقة مسار التحول للبنك. وبالفعل، تم في هذا السياق دعم  

 شركاء فنيين.   8

 :  التركيز على المحاور الرئيسية للتدخل وفيما يلي جدول يمثل دعم أهم الشركاء الفنيين مع

 

 

   : 1عدد  جدول

 المحاور الرئيسية للتدخل  الشريك الفني
عدد المشاريع 

 المدعومة 

 GIZالتعاون األلماني 

العمليات،   البشرية،  الموارد  والتنظيم،  الحوكمة 

رقمنة  للمؤسسات،  المجتمعية  المسؤولية  االتصال، 

 العمليات الداخلية 

15 

 صندوق النقد الدولي  

المعايير   نحو  االنتقال  الصرف،  تنظيم  النقدية،  السياسة 

ومتابعة  بتجميع  يتعلق  فيما  بها  المعمول  الدولية 

 المعطيات واإلحصائيات  

3 

 8 أنظمة ووسائل الدفع، االبتكار والتكنولوجيا المالية  البنك الدولي  

 2 الدفوعات الرقمية، مركزية المعلوماتية   المؤسسة المالية الدولية 

 6 البحث ووضع النماذج  التعاون السويسري  

 2 سالسل القيم، التوقي من المتخلدات المتعثرة وتسويتها  برنامج دعم إفريقيا  

البنك األوروبي إلعادة البناء  

 والتنمية 

 معايير اإلفصاح المالي الدولية  
1 

 

 

التنمية   ةبإعداد دراسة حول مساهم  2021سنة  آخر، اتسمت  وفي جانب   بالخارج في  المقيمين  التونسيين 

بتونس. وقد تم إنجاز هذا العمل في إطار شراكة بين البنك المركزي التونسي والمؤسسة األلمانية للتعاون  

 .  (GIZ)الدولي 
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 مشاركة وتمثيل البنك المركزي التونسي في التظاهرات الدولية   .2-3

التظاهرات   في  مشاركته  التونسي  المركزي  البنك  كثف  السفر،  على  المفروضة  القيود  من  الرغم  على 

 الدولية واإلقليمية أو تلك التي نظمها الشركاء الفنيون والتي جرت في أغلبها بصيغة افتراضية. 

البنك المركزي في اجتماعات الربيع واالجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي   كالعادة، شاروكما جرت  

الدورة    2021ومجموعة البنك الدولي والتي انتظمت في شهري أفريل وأكتوبر   التوالي، فضال عن  على 

الخام العرسالسنوية  النقد  ومؤسسات  العربية  المركزية  البنوك  محافظي  لمجلس  واألربعين  المنعقدة  ة  بية، 

 .  2021سبتمبر   19عن بعد بتاريخ 

رفيع المستوى الذي تم تنظيمه باالشتراك بين  كما شارك البنك المركزي التونسي في المؤتمر االفتراضي  

"تمويل النمو من  ، حول موضوع  2021فيفري    4اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي بتاريخ  

 .  رقمي"االقتصاد ال   تمكين تنمية خالل

، باالشتراك بين  2021ديسمبر    9وشارك البنك المركزي كذلك في االجتماع رفيع المستوى المنظم بتاريخ  

صندوق النقد العربي ومعهد االستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، حول  

 .  "19 -عد أزمة كوفيد ب  ام"النظام المصرفي العالمي في مرحلة موضوع 

المستوى   رفيعة  االجتماعات  أعمال  في  فعال  بشكل  التونسي  المركزي  البنك  ساهم  ذلك،  على  وعالوة 

المخصصة لنواب محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية والتي نظمها صندوق النقد العربي  

ادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في  "التعافي االقتص، حول موضوع  2021جوان    22فيفري و  8يومي  

 .  المنطقة العربية"

وفي إطار استمرارية تواجده في القارة اإلفريقية، شارك البنك المركزي التونسي في ندوة محافظي جمعية 

فريقية  "االقتصاديات اإل، حول موضوع  2021أوت    19البنوك المركزية اإلفريقية والتي انعقدت بتاريخ  

 .  : إدارة األزمة وسياسة اإلنعاش االقتصادي" 19 -وجائحة كوفيد 

وبصفته نائب رئيس جمعية البنوك المركزية اإلفريقية، شارك البنك المركزي التونسي في االجتماع العادي  

بتاريخ   بعد  عن  المنظم  اإلفريقية،  المركزية  البنوك  جمعية  محافظي  لمجلس  واألربعين  أوت    20الثالث 

 ي للكونغو.  من قبل البنك المركز 2021

، شاركاوفي ج في االجتماع االستشاري المنظم    2021ماي    25المركزي التونسي بتاريخ    البنك   نب آخر 

 عن بعد لكبار المساهمين في البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير.  

مساهم إلى  على    تهوباإلضافة  التونسي  المركزي  البنك  عمل  واإلقليمية،  الدولية  المناسبات  في  النشيطة 

 :  ا شركاؤه الفنيونالمشاركة في أغلب التظاهرات التي نظمه
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، الذي انتظم من  "المساعدة الثنائية وتطوير القدرات للبنوك المركزية" المؤتمر السنوي التاسع لبرنامج    •

 .  "الدفوعات والعمالت الرقمية"، تحت عنوان 2021سبتمبر  24إلى  22

لشرق األوسط وشمال االستشارية اإلقليمية لمجلس االستقرار المالي لمنطقة ا  ةاجتماع أعضاء المجموع  •

 .  2021ديسمبر   3بتاريخ    إفريقيا،

المؤتمر األول للبنوك المركزية حول التنمية االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الذي    •

 . 2021انتظم في شهر ديسمبر 

حول مجموع :   2021" في شهر ماي  Talan" ومجموعة "Paris Europlaceالمؤتمر الذي نظمته "  •

 .  "العملة الرقمية وترميز األصول .... المالية في مواجهة ثورة البلوكشاين"

السادسة    • السنوية  العامة  الجلسة   : في  والمتمثلة  المالي"  الشمول  "تحالف  نظمها  التي  ندوة  والتظاهرات 

كوفيد  حول   مواجهة  في  السياسات  إفري  19  -"استجابات  في  المائدة  و(  2021جويلية    5)   قيا"للشباب 

بتاريخ   انتظمت  التي  اإلفريقية"،  المالي  الشمول  سياسة  "مبادرة  لمديري  التاسعة  السنوية   المستديرة 

 بالتعاون مع البنك المركزي لتنزانيا.   2021أوت  12

وقد تميزت الجلسة السنوية لتحالف الشمول المالي بتعيين السيدة نائب محافظ البنك المركزي التونسي في  

 مجلس إدارة هذه المؤسسة لمدة سنتين.  

التجمعات  في  موقعه  التونسي  المركزي  البنك  عزز  والتبادل،  لالنفتاح  الديناميكية  هذه  دعم  وبهدف 

ار المجموعة االستشارية اإلقليمية بمجلس االستقرار المالي لمنطقة  اإلقليمية والدولية، على غروالشبكات  

ها المشتركة مع البنك المركزي تالشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي يتولى البنك المركزي التونسي رئاس 

 .  2023جوان  30إلى غاية  2021التركي وشبكة النظام المالي األخضر وذلك منذ غرة جويلية 

 التي نظمها البنك المركزي التونسيالتظاهرات  .2-4

سنة   في  التظاهرات  تنظيم  على  الجائحة  تداعيات  من  الرغم  رفيعي  2021على  حدثين  تنظيم  تم  فقد   ،

 المستوى بشكل مشترك :  

اقتراضي من    • إلى غرة جويلية    28تكوين  :   2021جوان  المالي" حول  الشمول  لفائدة أعضاء "تحالف 

 وذلك بالشراكة مع التحالف المذكور.   "تعزيز شبكات األعوان للخدمات المالية الرقمية"

تنظيمها   • تم  التي  المتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  في  المركزية  للبنوك  الدولي  للمؤتمر  السادسة  الدورة 

مع   االقتصادي  باالشتراك  التعاون  و"منطقة  إسبانيا"  و"بنك  المتوسط"  األبيض  للبحر  األوروبي  "المعهد 

بتاريخ  والتنمية المركزية في مواجهة    2021جوان    28"  : "البنوك  بالصيغة االفتراضية، حول موضوع 

 فة وتحفيز االنتعاش". ص: الصمود في وجه العا 19 -أزمة كوفيد 
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 2021-2019االستراتيجية الخطة 

 

تعد ممارسة التخطيط االستراتيجي عملية للتحسين المستمر ال تنتهي على اإلطالق، حتى أثناء دورة تنفيذ  

لب  ق االستراتيجية. وبمعنى آخر، فإن االستراتيجية تخضع لمراجعات توجيه دورية، السيما في ظل بيئة "الت

 . 2 (PDCA)  دة "خطط، نفذ، تحقق، فع ل" عاقذلك وفقا ل و 1(VUCA)وعدم اليقين والتعقيد والغموض" 

األهداف   تحيين  أجل  من  االعتبار  بعين  والظرفية  الهيكلية  العوامل  كافة  أخذ  في  المركزية  الفكرة  وتتمثل 

 ومواءمة خطط العمل التشغيلية وفقا لذلك ومالءمة القدرة التنظيمية مع النتائج المرتقبة.  

ا لمعالجة  محاولة  في  االستراتيجية،  تدارس  في  التحول  وحدة  اإلطار، شرعت  هذا  :  وفي  التالية  إلشكالية 

 "هل نحن سائرون في المسار السليم الستراتيجيتنا ؟".  

، للتوصل في النهاية  19  –وتحقيقا لهذه الغاية، تم الشروع في مقاربتنا من خالل دراسة تأثير أزمة كوفيد  

 إلى إصدار التوصيات بغية الثبات في المسار السليم الستراتيجيتنا.  

 

 :   1رسم بياني عدد 

 

 

 
 .  Uncertainty, C : Complexity, A : Ambiguity : Volatility, U V :زية لـ : لي اختصار من االنق 1
، هي منهجية مشهورة في مجال ممارسة التحسين  Plan, Do, Check, Actج وهي اختصار من االنلقيزية لـ : ن رباعية ديم  2

 المستمر. 
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   : عديد العوامل التي تفسر مراجعة االستراتيجية، حيث تم تقسيمها كما هو موضح في الجدول أدناه وهنالك 

 

 :   1عدد  جدول

 عوامل داخلية  عوامل خارجية 

كوفيد   • إنجاز    19  –أزمة  آجال  على  وتداعياتها 

 المشاريع

األزمة   • إدارة  تتيح  التي  المشاريع  على  التركيز 

األنظمة   سالمة  وتعزيز  تشاركية  )منصة 

 المعلوماتية واالتصال الداخلي والخارجي(.  

 على مستوى تفعيل بعض المساعدات الفنية  ءبط •

 ظهور تحديات جديدة على الصعيد الوطني  •

 التأخير في تنفيذ الخطة  •

إرساء   • طور  في  تنظيمية  طابعها  متطلبات 

الوظائف   وتخطيط  العمليات  )خارطة  المؤسسي 

 .  ( والمهارات

 آجال محدودة في مجال إدارة المشاريع   •

 االشتراء بطء على مستوى عملية  •

 

 

 وقد أفضى هذا العمل للمراجعة إلى قرارين رئيسين :  

   :بهدف  2022اختيار التمديد في الخطة الثالثية السنوات إلى موفى سنة  -1

   الخطة االستراتيجية األولى مع نسبة إنجاز مرضية ؛ إنهاء  ▪

 استكمال المشاريع المهيكلة مع مخرجات مطابقة للجودة المستوجبة ؛   ▪

التالية والتي تبدأ في الثال ▪ الرئيسية لوضع برنامج الخطة  ثي األول من السنة  خلق عوامل النجاح 

 األخيرة للخطة الحالية.  

 وتحقيقا لهذه الغاية، تمثلت خطة العمل فيما يلي :  

 التواصل حول موضوع التمديد مع كافة األطراف الفاعلة )على الصعيدين الداخلي والخارجي(.  ▪

تجنب   ▪ بهدف  الراعية  واألطراف  المشاريع  مديري  على  المسلط  اإليجابي  الضغط  على  الحفاظ 

 . 1تأثيرات قانون باركسون

وال ▪ التنظيمية  والعمليات  والقدرات  )األصول  االستراتيجية  القدرات  والمعلومات تأهيل  خاصيات 

التي من شأنها   االستراتيجية  للبنك بما يمكنه من صياغة وتفعيل  االرتقاء بفعاليته  والمعارف...( 

 .  ونجاعته

ة محفظة المشاريع االستراتيجية لتحقيق االستفادة المثلى من الموارد وتحسين النتائج عاجرم   -2

 المرتقبة  

عرفت محفظة المشاريع االستراتيجية عملية تحيين تتمثل في إعادة تصنيف بعض المشاريع االستراتيجية 

 بصفتها "تشغيلية" وإدماج مشروع جديد.  

 
 .  النزوع إلى التمديد في المدة المخصصة للمشروع 1
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 المبررات التي يمكن تصنيفها على النحو التالي : ويرد تفسير هذه العملية من خالل مختلف 

 ذات طابع تنظيمي ؛   •

 هور توجهات جديدة ؛  ظ •

 النجاعة التشغيلية.    •
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للنهوض  المركزي التونسي مبادرات البنك 

 باالبتكار المالي في تونس

     الصندوق الرقابي التنظيمي  

سنة   االخت   2021اتسمت  الرقابي  ببانطالق  للصندوق  األولى  المجموعة  إطار  في  المنجزة  الفعلية  ارات 

 التنظيمي.  

دعم   آلية  الصندوق  هذا  المركزي  ويشكل  البنك  قبل  من  إطالقها  تم  المبتكرة،  واألطراف  المالي  لالبتكار 

لمعايير االختيار،   والتي تستجيب  الحديثة  المالية  التقنيات  في مجال  العاملة  الشركات  منح  بهدف  التونسي 

 إمكانية قيادة تجارب على نطاق صغير ولفترة محدودة.  

 بع تطبيقات في إطار المجموعة األولى والمتمثلة فيما يلي :  وتجدر اإلشارة في هذا السياق أنه تم قبول أر 

بعد   ✓ الحرفاء عن  للتعرف على  الحرتي  توال   (E-kyc)تطبيقة  ف،  يمكن من رقمنة عملية تسجيل 

 سواء كان شخصا طبيعيا أو ذات معنوية. 

وبنك    تطبيقة ✓ التونسي  المركزي  البنك  بين  الثنائية  بالتحويالت  المتعلقة  للحدود  العابرة  للمقاصة 

 مركزي مغاربي.  

 لتعبئة األموال ذات ترميز.   ةمركزيالتطبيقة  ✓

  تطبيقة للعملة الرقمية للبنوك المركزية.  ✓

االخت  نطاق  تحديد  وقع  لمد بوقد  بالخصوص  وفقا  التطبيقات  هذه  من  واحدة  لكل  حاالت  ارات  تعقيد  ى 

عنها الناجمة  والمخاطر  مجال    .االستعمال  في  العاملة  الشركات  شرعت  المعايير،  هذه  ضبط  وبمجرد 

 . التقنيات المالية الحديثة في االختبارات مع حرفاء متطوعين وبنوك شريكة

متعدد   فريق  قبل  من  تحليلها  يتم  دورية  تقارير  موضوع  المذكورة  االختبارات  مثلت  ذلك،  وعقب 

 الختصاصات بهدف تقييم العملية واستخالص الدروس المستفادة منها. ا

االرتقاء   من  بالخصوص  مكنت  قد  األولى  المجموعة  هذه  خالل  المنجزة  التجارب  فإن  الصدد،  هذا  وفي 

بالمناقشات حول الجدوى من ضبط المتطلبات القانونية والحد األدنى من المعايير التي يتعين على البنوك  

د وذلك عن طريق نص قانوني، وكذلك حول ع االمتثال لها عند تفعيل سياسة التعرف على الحرفاء عن ب

 ا لتطوير المالية الرقمية.  زفاضرورة إرساء استخدام التوقيع االلكتروني لجعله ح
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 واالمتثال إدارة المخاطر التدقيق الداخلي و

 

األعمال الكبرى التي ساهم فيها التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر من أجل وملخص للمشاريع    يلي  يرد فيما

 تعزيز الحوكمة الرشيدة للبنك. 

 التدقيق الداخلي   -1

لحوكمة اد معقول لهياكل  ي في أداء مهمته المتمثلة في توفير تأك  2021استمر التدقيق الداخلي بعنوان سنة  

 حول نجاعة إدارة المخاطر من قبل أقسام البنك وحول منظومة الرقابة الداخلية للبنك.  

، عمل التدقيق الداخلي على مزيد تحسين  19  -فخالل هذه الفترة التي ال تزال تتسم بتأثيرات جائحة كوفيد  

 ال مهام التدقيق.  م مع السياق الجديد للعمل عن بعد قصد استكمؤممارساته وأساليبه من أجل التال

في الخطة المعتمدة  وفي هذا اإلطار، حرص التدقيق الداخلي في المقام األول على إنجاز المهام المبرمجة  

الداخلي   التدقيق  برنامج  على  2021-2019إلغالق  عالوة  تطلبها  ق،  التي  وتلك  فجئية  إضافية  مهام  يادة 

 محافظة البنك.  

جهو  التدقيق  فرق  كرست  مواز،  جانب  استعداد وفي  الالزمة  االختبارات  مجموعات  إلنجاز  لدخول    ادها 

ورقمنة   ةالتطبيق  هبرمجة مهام التدقيق ومتابعتها. وبالفعل ومع إرساء هذ  بغرض  اي تم اقتناؤهتال   ةالتطبيق

التدقيق الرفع من قدراته من خالل متابعة أفضل لمهامه وتنفيذ التوصيات  يعتزم  عمليات التدقيق الداخلي،  

ة عن مهام التدقيق الداخلية والخارجية، بمجرد أن يتم إدماج إنجازات خطط العمل المحددة مباشرة  المنبثق

 صلب التطبيق من قبل الهياكل المعنية.  

المستمر وواصلت    ت حشدت فرق التدقيق طاقاتها إلجراء اختباراكما   التدقيق  للمشروع النموذجي لتفعيل 

 يتعين اعتمادها لتحسين ممارسته على النحو األمثل.  التفكير بشأن استراتيجية التنفيذ التي  

المالئمة   بالمعلومات  لتزويدها  للتدقيق  الدائمة  اللجنة  مع  االجتماعات  وتيرة  على  الحفاظ  تم  الواقع،  وفي 

وإنجاز  التدقيق  مهام  ونتائج  الحسابات  مراقبي  به  يقوم  الذي  الخارجي  القانوني  المالي  التحقق  بشأن 

 التوصيات لتعزيز الرقابة الداخلية.  

يق الداخلي قد ساهم مع األطراف الفاعلة المعنية في عملية تعيين مراقبي  وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن التدق

  للمصادقة حسابات جدد وحرص على مرافقتهم من خالل التنسيق مع أقسام البنك في إطار إنجاز أعمالهم  

 على القوائم المالية للبنك المركزي التونسي.  
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 إدارة المخاطر -2

سنة   منظومة  2021اندرجت  تعزيز  إطار  إجراءات    في  من خالل  وذلك  بالبنك  التشغيلية  المخاطر  إدارة 

 مختلفة.  

الحوادث   إدارة  بإجراءات  متعلقة  عمل  مذكرة  إصدار  التنظيمي  المستوى  على  تم  األساس،  هذا  وعلى 

المنصوص   األحكام  تنفيذ  البنك. وقد ساهم  أقسام  المخاطر صلب  بتعيين شبكة من مراسلي  تتعلق  وأخرى 

 عليها في :  

إدارة   ✓ نجاعة  وتحسين  البنك  أقسام  تشهدها  التي  واألعطال  الحوادث  عن  اإلعالن  آلية  تطوير 

 الحوادث.  

عن   ✓ اإلبالغ  الحتياجات  وفقا  وهيكلتها  الحوادث  قاعدة  حول تدعيم  وللتقارير  الحوادث  إدارة 

 الحوادث ذات الطابع الحيوي المرفوعة إلى محافظة البنك وإلى لجنة المخاطر.  

بعنوان سنة   تم  للحوادث،  السنوي  التقرير  على  الحوادث    2021وعالوة  معمق حول  بشكل  تقارير  إعداد 

 بر حساسة أو ذات تأثير شامل. التي تعت

السجل التاريخي المتراكم في قاعدة البيانات على مدى السنوات األخيرة، أن  كما أنه من المتوقع بالنظر إلى  

الكمي  التقييم  بغية  المخاطر  لقياس  منهجية  لصياغة  التفكير  في  استخدامها  يمكن  وجيهة  عناصر  تتوافر 

 للمخاطر المذكورة.  

ارة المخاطر في استكمال وفيما يتعلق بإعداد خارطة المخاطر التشغيلية للبنك، فقد نجح الهيكل المكلف بإد 

نموذجيا  الداخلية بصفتها مجاال  الفروع  القمة.   ،أعماله على مستوى  القاعدة نحو  من  ينطلق  وفقا ألسلوب 

 وأسفرت هذه العملية المنطوية على درجة من التعقيد والزاخرة بالمعلومات، عن ما يلي :  

 صلب الفروع.   يلية للمخاطر المرتبطة بعمليات إدارة النقد صتفعيل خارطة تف  ✓

اقتراح خارطة عمل على أساس مختلف األعطال المحتملة المسببة لمخاطر بهدف التحرك بفاعلية   ✓

 قصد التحكم في تأثيرها وفي حدوثها.  

مخاطر التشغيلية المتعلقة  لوفي جانب آخر، شرع الهيكل المكلف بإدارة المخاطر في أعمال إعداد خارطة ل 

 بأنشطة البنك وفقا لمقاربة تنطلق من القمة نحو القاعدة.  

مخاطر األمن السيبراني التي تفاقمت بفعل انتشار اللجوء إلى  بأولى البنك عناية خاصة    ،وخالل هذه السنة

مخاطر الرئيسية  تباحث على مستوى لجنة المخاطر في الال   تم كما  العمل عن بعد وإلى المنصات التعاونية  

الضرورية   والتدابير  الوسائل  تعبئة  على  االهتمام  لينصب  لها،  يتعرض  أن  يمكن  التي  الضعف  ومواطن 

 القانوني لألمن السيبراني.  لمراقبة هذه المخاطر والتحكم فيها بهدف تنفيذ توصيات مهمة التدقيق  
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المخاطر وتطور بالشكوك بشكل متزايد، فإن تفاقم  ل  ها والتي تعتبر الجائحة أكبر مث وفي ظل سياق يتسم 

التدقيق   ثنائي  بين  التفاعل  درجة  في  المتواصل  الترفيع  يستدعي  بين  ولها،  ما  المكثف  والتعاون  المخاطر 

إلرساء   األهداف  المحددة  الخارجية  الخبرات  إلى  اللجوء  حتى  أو  المراقبة،  من  والثالث  الثاني  المستويين 

 ون أكثر فعالية. يك  ،نظام للمراقبة الداخلية بالبنك

      االمتثال  -3

البنوك   مهن  بممارسة  المتعلقة  الجيدة  الممارسات  معايير  وكذلك  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  على  بناء 

 على المهام الرئيسية التالية :   2021المركزية، ركزت وظيفة االمتثال بالبنك المركزي التونسي خالل سنة 

تحسينات الالزمة وذلك فيما يخص  استكمال المنظومة القانونية القائمة في هذا المجال مع إدراج ال  ✓

المواضيع ذات الصلة بمجال االمتثال على غرار األخالقيات والمعايير في ميدان شراء   مختلف 

 اإلمدادات والخدمات.  

قبله   ✓ من  المرصودة  أو  باالمتثال  المكلف  الهيكل  على  المعروضة  الخاصة  الحاالت  مع  التعامل 

 . صلب المؤسسةبة مخاطر عدم االمتثال وذلك في إطار مهمته لتحديد وتقييم ومراق

 الشروع في اإلجراءات التي من شأنها ترسيخ ثقافة األخالقيات صلب البنك.   ✓
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 المحيط الدولي:   األول الباب 

 

 الظرف االقتصادي الدولي  .1-1

قوية للنشاط االقتصادي في أغلب بلدان العالم وذلك بعد تسجيل تراجع قياسي    بانتعاشة  2021اتسمت سنة  

. وبالفعل، تدعم النشاط في البلدان الصناعية بفضل استمرار  19 -تبعا النتشار جائحة كوفيد  2020في سنة 

تي  تأمين  من  مكن  ما  وهو  للغاية  تيسيرية  نقدية  سياسات  مع  بالتزامن  التوسعية  الميزانية  سير  سياسات 

الشروط المالية الضرورية لتحقيق االنتعاشة. وعرفت البلدان الصاعدة نفس المسار حيث سجلت نموا قويا،  

 دفع من التوسع االقتصادي في الصين والهند.  ب

العالميوعلى هذا األساس، عرف   ليبلغ نسبة قدرها  نمو االقتصاد  مقابل    2021⁒ في سنة  6,1، ارتفاعا 

بـ   العام  3,1تراجع  في  والمناطق  ⁒  البلدان  بين  النمو  نسق  مستوى  على  تفاوت  وجود  مع  لكن  السابق، 

وضعتها  التي  الدعم  خطط  نجاعة  إلى  أخرى  جهة  ومن  التلقيح  حمالت  تقدم  درجة  إلى  جهة  من  بالنظر 

 مختلف البلدان.  

بعد    2021⁒ في سنة  10,1من حيث الحجم بـ  المبادالت التجارية للسلع والخدمات  ونتيجة لذلك، ارتفعت  

ا مب  سوق الشغلفي النشاط االقتصادي إال جزئيا على  ا⁒ قبل سنة. ومع ذلك، لم ينعكس تع7,9انخفاضها بـ  

لم تتراجع سوى بشكل طفيف لتبلغ  ن نسبة  أ إلى  2020⁒ في سنة  6,6⁒ مقابل  6,2البطالة  . ويعزى ذلك 

وه الشغل.  لسوق  والمتوازن  الصلب  التعافي  أعاق  ما  وهو  الجائحة  في استمرار  البطالة  نسب  ظلت  كذا، 

 مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل األزمة. 

يتعلق   الدوليةوفيما  المالية  سنة  باألسواق  في  البورصة  مؤشرات  واصلت  التصاعدي    2021،  مسارها 

. وكانت هذه االنتعاشة مدفوعة بثقة المستثمرين تجاه آفاق النمو  2020الذي بدأ منذ األشهر األخيرة لسنة  

واالقتص التلقيح  حمالت  تقدم  مع  السيما  العالمي،  على  اإلادي  وارتفع  العمومية.  السياسات  دعم  على  بقاء 

بـ   ونازداك  دجونس  داو  األمريكيان  المؤشران  الخصوص  و18,7وجه  سنة  21,4⁒  في  التوالي  على   ⁒

كاك  2021 الفرنسي  المؤشر  من  كل  أقفل  كما  قدر  40.  بارتفاع  السنة  نيكاي  الياباني  ⁒  28,9ه  والمؤشر 

 ⁒ على التوالي.  4,9و

بضعف األورو مقابل الدوالر األمريكي.  2021منذ بداية سنة  أسواق الصرف الدوليةومن جانبها، اتسمت 

تبعا إلعالن بنك االحتياطي الفيدرالي    2021وازدادت حدة هذا االنخفاض خالل األشهر األخيرة من سنة  

سياس في  التشديد  اعتزامه  المتوقع  تهعن  األجل  قبل  أقفل    وذلك   النقدية  وهكذا،  التضخم.  تسارع  لمجابهة 
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األمر سنة  الدوالر  مستوى    2021يكي  مقابل    1,1376في  واحد  ألورو  أي    1,2216دوالر  سنة،  قبل 

 ⁒.  6,9بارتفاع قدره 

 

 
 

 

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

 

 (  2022المصدر : اآلفاق االقتصادية لصندوق النقد الدولي )أفريل  

 

 النشاط االقتصادي   1-1-1

، تعزز االقتصاد العالمي 19  -نتيجة انتشار جائحة كوفيد    2020بعد أن سجل انكماشا غير مسبوق في سنة  

⁒ في العام السابق. وتعود هذه االنتعاشة  3,1انكماش بنسبة ⁒ بعد  6,1ليعرف انتعاشة قدرها  2021في سنة 

النقدية   التي اعتمدتها العديد من البلدان والسياسات  إلى اإلجراءات غير المسبوقة لدعم الميزانية  باألساس 

 التيسيرية السيما في البلدان المتقدمة، فضال عن تعافي الطلب العالمي على إثر رفع القيود على التنقل نتيجة

للظهور خالل األشهر األخيرة من سنة   الجائحة  بيد أن عودة  التلقيح.  وخاصة متغير    2021تقدم حمالت 

"أوميكرون" وكذلك االضطرابات على مستوى سالسل التزويد، قد أدت إلى تباطؤ نسق النمو خالل الربع  

 األخير من السنة.  

في   االقتصادي  النمو  بلغ  السياق،  هذا  ظل  المتقوفي  سنة  5,2  دمةالبلدان  في  انخفاض    2021⁒   مقابل 

في  4,5بـ   المعتمدة  النقدية  والسياسات  الميزانية  سياسات  الخصوص  وجه  على  مكنت  وقد  سنة.  قبل   ⁒

⁒ في  3,4-⁒ مقابل  5,7الذي ارتفع بنسبة  منذ بداية األزمة، من دعم النشاط االقتصادي    الواليات المتحدة

ازدياد2020سنة   التحسن  هذا  ويعكس  وغير    منكل    .  السكني  الثابت  واالستثمار  االستهالكية  النفقات 

 السكني واالستثمار الخاص في المخزونات وكذلك تحسن الصادرات.  
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 بعض المؤشرات االقتصادية في العالم  تطور:  1-1جدول عدد 

 المسمى 

 النمو االقتصادي

 )بالقيمة الحقيقية وبـ ٪( 

 البطالة

 النشيطين( )بـ ٪ من السكان 

2020 2021 22201 2020 2021 22201 

 5,9 6,2 6,6 3,6 6,1 -3,1 العالم 

 4,7 5,6 6,6 3,3 5,2 -4,5 البلدان المتقدمة

             منها : 

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

 2,6 2,8 2,8 2,4 1,6 -4,5 اليابان 

 4,2 4,5 4,5 3,7 7,4 -9,3 المملكة المتحدة 

 7,3 7,7 7,9 2,8 5,3 -6,4 منطقة األورو

             منها : 

 3,2 3,5 4,1 2,1 2,8 -4,6 * ألمانيا

 7,8 7,9 8,2 2,9 7,0 -8,0 * فرنسا 

 9,3 9,5 9,1 2,3 6,6 -9,0 * إيطاليا

 .. .. .. 3,8 6,8 -2,0 2البلدان الصاعدة والنامية

             منها : 

 3,7 4,0 4,2 4,4 8,1 2,2 * الصين 

 9,3 4,8 5,8 -8,5 4,7 -2,7 * روسيا

 .. .. .. 8,2 8,9 -6,6 * الهند 

 13,7 14,2 13,5 0,8 4,6 -3,9 * البرازيل

 11,7 11,9 12,2 1,1 7,2 -6,3 * المغرب 

 .. 16,2 17,4 2,6 3,1 -8,7 * تونس

 . والمعهد الوطني لإلحصاء االقتصاد والتخطيط (  ووزارة2020 أفريلالنقد الدولي )المصادر : اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق  
   .توقعات 1
 

 

⁒ في  6,4⁒ بعد أن سجل تراجعا بـ 5,3ارتفاعا بـ   يالمحلي الحقيق عرف إجمالي الناتج ، منطقة األورو وفي

العاجل  2020سنة   الشراء  برنامج  طريق  عن  السيما  للغاية  التيسيرية  النقدية  السياسة  من  خاصة  بدفع   ،

الجائحة. المنطقة، على غرار فرنسا )  لألصول لمواجهة  بلدان  ⁒( وإيطاليا 7وشملت هذه االنتعاشة أغلب 

 ⁒(.  2,8⁒( وألمانيا )6,6)

  2021⁒ في سنة  6,8ارتفعت القيمة المضافة الجملية بـ  فقد  ،  ة يباالقتصاديات الصاعدة والناموفيما يتعلق  

أهمية  2-مقابل   يعكس  ما  وهو  البلدان  بين  كبيرة  تفاوتات  يحجب  التطور  هذا  أن  بيد  السابق.  العام  في   ⁒

فضال عن سهولة النفاذ للتالقيح.    إجراءات الدعم االقتصادي المتخذة من قبل السلطات والعوامل الهيكلية،

⁒ قبل سنة وذلك بدفع  2,2مقابل    2021⁒ في سنة  8,1وبلغت على وجه الخصوص نسبة النمو في الصين  

 من ازدياد اإلنتاج الصناعي واالستثمارات وكذلك المبيعات بالتجزئة. 
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 ⁒ مقابل  5,8اشا بـ  ، فقد عرف النشاط في مجمله انتعمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياأما بخصوص  

الشريكة  2020⁒ في سنة  3,3- البلدان  أهم  في  الخارجي  الطلب  بتحسن  االنتعاشة من جهة  هذه  . وترتبط 

 طقة ومن جهة أخرى بتصاعد أسعار النفط.  نللم
 

 

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 

  
 

 

ي2022وبالنسبة لسنة   المنتظر أن  العالمي    عرف، من  ليبلغ  االقتصاد  ⁒ ويعود ذلك في جزء  3,6تباطؤا 

الصين   العالم وهما  في  اقتصاديتين  قوتين  أول  لدى  الفتور  إلى بعض  منه  والرفع كبير  المتحدة  والواليات 

التدريجي إلجراءات الدعم النقدي وعلى مستوى الميزانية في بعض البلدان واستمرار اضطرابات سالسل  

 .  التزويد والتضخم األعلى من المتوقع فضال عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

 التجارة العالمية   1-1-2

للسلع والخدمات تصاعدا في سنة   التجارية  المبادالت  قبل سنة    2021عرفت  تراجعا حادا  بعد أن سجلت 

وذلك نتيجة االنتعاشة التدريجية ما بعد جائحة كوفيد للنشاط االقتصادي والطلب العالمي تبعا للدعم الهام من  

 قبل السياسات العمومية. 

السياق، عرف   العالميةحجم  وفي هذا  بـ    للسلع والخدمات  التجارة  مقابل    2021⁒ في سنة  10,1ازديادا 

 سابق، تبعا لالضطرابات الناجمة عن األزمة الوبائية.ل⁒ في العام ا 7,9تراجع بـ 

⁒ قبل سنة. وباحتساب  4,9⁒ مقابل انخفاض بـ  10,9، فقد ارتفعت بـ  بالمبادالت العالمية للسلعوفيما يتعلق  

 ⁒.  26,3مليار دوالر أي بزيادة بـ   21.752لصادرات العالمية من السلع قيمتها بالدوالر األمريكي، بلغت ا
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المبادالت وبخصوص   )+أسعار  والنامية  الصاعدة  البلدان  في  تحسنت  فقد  مقابل  1,4،  سنة  2,7-⁒  في   ⁒

 ⁒(.  1,2في البلدان المتقدمة )+ 2020في حين أنها استقرت في نفس مستوى سنة (، 2020

للخدماتأما   العالمية  بـ  ،  الصادرات  ازدادت  بـ  16,9فقد  تقلصت  أن  بعد  لتبلغ    2020⁒ في سنة  17,7⁒ 

تقدم    5.883 نتيجة  البلدان  أغلب  في  التنقل  على  القيود  رفع  من  بدفع  وذلك  دوالر  التلقيح  حمليار  مالت 

 ير الجيد لألسواق المالية الدولية.  س قل الجوي، فضال عن الن واالنتعاشة التدريجية للنشاط السياحي وال

أقل سرعة، أي  2022وبالنسبة لسنة   المبادالت التجارية للسلع والخدمات بنسق   ، من المتوقع أن تتطور 

يد حدته بفعل الحرب في أوكرانيا  ⁒ وذلك نتيجة التباطؤ المنتظر للنشاط االقتصادي العالمي والذي ستز5بـ  

أنها قد ساهمت في التفتت االقتصادي من خالل التسبب في قطع العالقات التجارية لعدد كبير من البلدان   بما

مع روسيا. وفي جانب آخر، من شأن الحجر الصحي األخير الذي تم إقراره في الصين أن يؤدي إلى تفاقم  

 تزويد في العالم.  االضطرابات التي ستؤثر على سالسل ال

 االستثمارات الدولية 1-1-3

ارتفاعا    دفوقات االستثمارات األجنبية المباشرة  عرفت في ظل سياق متسم بانتعاشة اقتصادية عالمية قوية،

سنة   في  + 2021هاما  أي  لت77،  مستواها  ت⁒  بالتالي  حوالي  جاوز  وتبلغ  الجائحة  قبل  مليار    1.647لما 

 دوالر. بيد أن هذا التحسن يحجب في الوقاع انتعاشة غير متكافئة بين الجهات.  

االقتصادي باألساس  االزدياد  شمل  دفوقات  اتوبالفعل،  سجلت  التي  مباشرة    المتقدمة  أجنبية  استثمارات 

المتدني   مستواها  مع  بالمقارنة  مرات  ثالث  سنة  بتضاعفت  في  استثنائي  مليار    777لتبلغ    2020شكل 

، فيما تضاعفت وزيادة  ⁒ 8مليار دوالر في االتحاد األوروبي أي بنمو بـ    305دوالر. وبلغت هذه الدفوقات  

إلى   لتصل  المتحدة  الواليات  أ  323في  دوالر.  دخول مليار  ارتفع  فقد  النامية،  لالقتصاديات  بالنسبة  ما 

شرق  السواء، شرق وجنوب    على حد    ، وشملت هذه الزيادة   .مليار دوالر  870⁒ لتبلغ  30االستثمارات بـ  

 +( )+20,2آسيا  الصين  السيما   )⁒20+( والكارييب  الالتينية  وأمريكا  وغر75⁒(  )+   ب ⁒(  ⁒(  50آسيا 

 ⁒(.  149وإفريقيا )+

ل بالنسبة  و  تعملياأما  المؤسسات دمج  بـ    اقتناء  ارتفعت  فقد  العالم،  سنة  49في  في   لتبلغ    2021⁒ 

. وشمل هذا التحسن  السياسات النقدية التيسيرية  عززتهاة السيولة التي  رمليار دوالر وذلك بدفع من وف  710

الخدمات )+ قطاع  المعملي )+105بالخصوص  القطاع  أقل  وبدرجة  هذه  5⁒(  تراجعت  المقابل،  ⁒(. وفي 

 ⁒ في قطاع الطاقة. 41العمليات بـ 

لسنة   في 2022وبالنسبة  إيجابية، السيما  آفاق  إلى  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  توقعات مؤشر  تشير   ،

بي  التحتية.  البنية  التزويد  قطاع  سالسل  مستوى  على  واالضطرابات  للجائحة  جديدة  موجات  تعاقب  أن  د 
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سلبا   تؤثر  أن  شأنها  من  الكبرى،  المخاطر  من  جملة  تشكل  التضخمية  والضغوط  الطاقة  أسعار   وتصاعد 

 على االستثمارات.  

 التضخم 1-1-4

، تبعـا لتصـاعد  2021عرفت األسعار عند االستهالك ارتفاعا ملحوظا، السيما خالل النصف الثـاني مـن سـنة 

أسعار المـواد األوليـة وخاصـة بالنسـبة للطاقـة والمـواد الغذائيـة نتيجـة انتعاشـة الطلـب العـالمي بـالتزامن مـع  

 اضطرابات سالسل التزويد.  

⁒ فـي سـنة  0,7⁒ فـي المعـدل مقابـل 3,1لتبلـغ  بلـدان المتقدمـة ال وفي هذا السياق، ارتفعت نسب التضخم فـي 

.  ⁒ فـي العـام السـابق 1,2⁒ في الواليات المتحدة مقابل 4,7. وعلى وجه الخصوص، بلغ معدل التضخم 2020

⁒ فـي سـنة  0,3⁒ مقابـل  2,6كما عرفت منطقة األورو نفس المسـار حيـث تسـارع نسـق األسـعار لـديها ليبلـغ  

مقابـل  فـي المعـدل  ⁒  5,7، فقد بلغ ارتفاع األسعار عند االستهالك  بلدان الصاعدة والنامية لل . أما بالنسبة 2020

 .  2020⁒ في سنة 5,1

بـدفع مـن االضـطرابات علـى مسـتوى   ا تسارع التضـخم وذلـك أساسـي ، من المنتظر أن 2022 وبالنسبة لسنة 

سالسل التزويد وتصاعد أسعار الطاقـة والمـواد األوليـة األخـرى نتيجـة الحـرب بـين روسـيا وأكرانيـا، اللتـان  

 للعديد من المنتوجات األساسية.    ة المزود البلدان  تعدان من أهم  

 المالية العمومية 5-1-1

ذ غير متكافئ للتلقيح بين مختلف البلدان، ظل التوجه  في ظل سياق متسم بالموجات المتعاقبة للجائحة ونفا

إلنعاش االقتصادي ما بعد الكوفيد. وعلى اوذلك بهدف تحفيز    2021العام لسياسة الميزانية مالئما في سنة  

⁒ قبل سنة( ال يزال  9,9مقابل    2021⁒ في سنة  6,4هذا األساس ورغم تقلصه، فإن معدل عجز الميزانية )

 من مستواه المسجل قبل الجائحة، السيما في البلدان المتقدمة.  أعلى 

عدل  ليبلغ في الم  2021في سنة    صنعةالبلدان الموبالفعل، تراجع عجز اإلدارات العمومية بالنسبة لجميع  

نتيجة بالخصوص الزدياد المقابيض الجبائية    2020⁒ في سنة  10,5⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل  7,3

العجز   انخفض  الخصوص،  وجه  على  المتحدة،  الواليات  ففي  االقتصادي.  النشاط  انتعاشة  حفزتها  التي 

بـ   ليبلغ    4,3العمومي  مائوية  من  10,2نقاط  ببعض  ⁒  العمل  النتهاء  تبعا  وذلك  المحلي  الناتج  إجمالي 

⁒ إلى  7,2إجراءات الدعم المؤقتة في نهاية فصل الصيف. أما بالنسبة لمنطقة األورو، فقد تراجع العجز من 

 ⁒ من إجمالي الناتج المحلي بين سنة وأخرى.  5,5
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يتعلق   والناميةوفيما  الصاعدة  الميزان  بالبلدان  توجه  فيها  كان  أقل  التي  الميزانية تالؤماية  عجز  تقلص   ، 

سنة    4بـ   مع  بالمقارنة  مائوية  إلى    2020نقاط  الرتفاع  5,3ليتراجع  تبعا  المحلي  الناتج  إجمالي  من   ⁒

 المقابيض الجبائية بالتزامن مع انخفاض النفقات اإلضافية. 

لسنة   في  2022وبالنسبة  التنازلي  مساره  الميزانية  عجز  يواصل  أن  المتوقع  من  نتيجة  ،  البلدان،  أغلب 

، بما أنه ينتظر أن يتحسن الوضع الصحي مع تواصل  19  -سحب التدابير المتخذة لمجابهة جائحة كوفيد  

 حمالت التلقيح وخاصة في البلدان النامية.  

   السياسات النقدية  1-1-6

وخاصة   2021اختارت أهم البنوك المركزية االستمرار في اعتماد سياسات نقدية تيسيرية للغاية في سنة  

 .  19 -في البلدان المصنعة وذلك بهدف تحفيز االنتعاشة االقتصادية ما بعد كوفيد 

المتحدة، أبقى الرئيسية دون تغيير، في مجال بين    االحتياطي الفيدرالي   بنك  ففي الواليات  ⁒  0على نسبته 

و0,25و المقابل  وفي  بالكامل.  للتشغيل  أهدافه  وتحقيق  االقتصادي  النشاط  دفع  بهدف  وذلك   استجابة⁒ 

سلطة على سوق الشغل ولتسارع التضخم، قررت لجنة بنك االحتياطي الفيدرالي خالل شهر مللضغوط ال

مليار    5مليار دوالر بالنسبة لسندات الخزينة وبـ    10ته بـ  ءا نوي لشراالتقليص في النسق الس  2021نوفمبر  

 دوالر لسندات الرهن العقاري. 

⁒ خالل كامل سنة 0على نسبته الرئيسية دون تغيير في مستوى    البنك المركزي األوروبيومن جانبه، أبقى  

م وضعه خالل شهر مارس ، الذي ت(PEPP)واستمر في برنامجه للشراء العاجل لمواجهة الجائحة    2021

 .  2022ورو وذلك إلى غاية شهر مارس أمليار  1.850والمتعلق بمبلغ جملي قدره  2020

حافظ   اليابانكما  نسب  بنك  مع  للغاية،  التيسيرية  النقدية  سياسته  إيداعات    ةعلى  على  سلبية  رئيسية  فائدة 

( آخر،  ز⁒( قصد تحفي0,1-البنوك  المؤسسات. وفي جانب  تمويل  في  بنجاعة  بدورها  ها على االضطالع 

لعشر  مردودها  بقاء  لضمان  الحكومية  للسندات  المحدود  غير  للشراء  سياسته  مواصلة  اليابان  بنك  قرر 

 بالمائة.   رسنوات في مستوى يناهز الصف 

ل نحو  2022سنة  وبالنسبة  النقدية  بسياساتها  الرجوع  اعتزامها  عن  المركزية  البنوك  أهم  أعلنت  فقد   ،

 الوضع الطبيعي وذلك بالخصوص بهدف احتواء الضغوط التضخمية.  
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 : تطور بعض المؤشرات المالية في العالم  2-1جدول عدد 

 المسمى 

 الحاصل الجاري

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 الميزانية حاصل 

 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( 

 التضخم

 )تغير األسعار عند االستهالك بـ ٪( 

2020 2021 22201 2020 2021 22201 2020 2021 22201 

 5,7 3,1 0,7 -4,3 -7,3 -10,5 -0,1 0,7 0,4 البلدان المتقدمة  

                   منها :   

 7,7 4,7 1,2 -4,8 -10,2 -14,5 -3,5 -3,5 -2,9 الواليات المتحدة  *  

 1,0 -0,3 0,0 -7,8 -7,6 -9,0 2,4 2,9 3,0 اليابان  *  

 7,4 2,6 0,9 -4,3 -8,0 -12,8 -5,5 -2,6 -2,5 المملكة المتحدة  *  

 5,3 2,6 0,3 -4,3 -5,5 -7,2 1,8 2,4 1,9 منطقة األورو *  

                   منها :        

 5,5 3,2 0,4 -3,3 -3,7 -4,3 5,9 7,4 7,1 * ألمانيا

 4,1 2,1 0,5 -5,6 -7,0 -9,1 -1,8 -0,9 -1,9 * فرنسا 

 5,3 1,9 -0,1 -6,0 -7,2 -9,6 1,8 3,3 3,7 * إيطاليا

 8,7 5,9 5,2 -5,7 -5,3 -9,3 1,5 0,9 0,5 والنامية البلدان الصاعدة  

                   منها :   

 2,1 0,9 2,4 -7,7 -6,0 -10,7 1,1 1,8 1,7 * الصين 

 21,3 6,7 3,4 -4,0 0,7 -4,0 12,4 6,9 2,4 * روسيا

 6,1 5,5 6,2 -9,9 -10,4 -12,8 -3,1 -1,6 0,9 * الهند 

 8,2 8,3 3,2 -7,6 -4,4 -13,3 -1,5 -1,7 -1,7 * البرازيل

 4,4 1,4 0,6 -6,3 -6,5 -7,6 -6,0 -2,9 -1,5 * المغرب 

 7,7 5,7 5,6 6,72- 7,52- 9,42- -10,1 -5,9 -6,0 * تونس

 .االقتصاد والتخطيط(  ووزارة 2022  أفريلالمصادر: اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي ) 
 . توقعات 1
 .اعتبار التخصيص والهبات بدون 2

 

 

    أسواق رؤوس األموال  .2-1

   أسواق البورصة 1-2-1

ت بأداء  نتقلبات حادة على مستوى أسواق البورصة والتي اقتر  2021، عرفت سنة  2020على غرار سنة  

استثنائي للبورصات. وبالفعل، سجلت أهم مؤشرات البورصة ذروات تاريخية واستعادت أغلب المؤسسات  

الرغم من ظهور    2020المتضررة من األزمة الصحية في سنة   مستويات نشاط أفضل بكثير وذلك على 

االقتصادي عقب    عن استئناف النشاط   جمةاختناقات نا  بروزمتحورات جديدة للفيروس وتصاعد التضخم و

 .  2021٪ طوال سنة 19,1العالمي قفزة بـ  MSCIرفع القيود الصحية. وسجل مؤشر 

وأقفلت مؤشرات البورصة األمريكية السنة بشكل إيجابي، مدعومة بالنشاط االقتصادي المتماسك واألرباح  

وارتفع مؤشرا ستن  التاريخية.   والنقدي  المالي  التحفيز  وإجراءات  للشركات  بورالهامة  أند  زداك  اون  زدار 

بـ   السنة  مدى  و 28,7على  أداء٪27,5  دجونس  داو  مؤشر  حين سجل  في  التوالي،  على  قدره    ا٪  موجبا 

20,9  .٪ 



 المحيط الدولي 

 

 2021 السنوي التقرير 41

 

أهم    ،انتشار حملة التلقيح وانتعاش النشاط االقتصادي والنتائج الجيدة للعديد من الشركات  مك نوفي أوروبا،  

من   االستفادة  من  البورصة  البورصة في سنة  زخ مؤشرات  كاك    2021م  مؤشر و٪(  29)+  40: مؤشر 

 ٪(.  14)+ 100٪( ومؤشر فوتسي 16داكس )+

البورصات   المقابل، عرفت  التي تضررت    اأداء  ةاآلسيويوفي  الصينية  األسهم  تراجعت  وبالفعل،  متباينا. 

الصا والتدابير  االقتصادي  النمو  تباطؤ  بكوفيد  من  الصلة  ذات  العقارات،    19  -رمة  في سوق  والتوترات 

 ٪. 5في حين ارتفع مؤشر نيكاي بـ +  2021٪ في سنة 14بنسبة 

 األسواق الرقاعية  1-2-2

بارتفاع الضغوط وذلك في ظل سياق متسم    2021تراجعت األسواق الرقاعية خالل الربع األول من سنة  

التضخمية والمخاوف من أن يقوم بنك االحتياطي الفيدرالي بالترفيع في نسبه الرئيسية في وقت أبكر مما 

كان متوقعا. وعلى هذا األساس، ازدادت نسب الفائدة طويلة األجل بشكل جاد، السيما في الواليات المتحدة  

بقيمة   الميزانية  لدفع  هام  برنامج  إرساء  تم  إلى رفع   1,9أين  الدفع  إجراءات  أدى حجم  وقد  مليار دوالر. 

التوقعات بانتعاشة اقتصادية أسرع لكنه أثار كذلك المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والدين العمومي. وهدأت  

و والتي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  عن  الصادرة  التصريحات  بفعل  الحقا  المخاوف  ارتفاع  صفهذه  ت 

 عي تغييرا على مستوى سياسته النقدية.  التضخم بكونه مؤقتا وال يستد 

وخالل الثالثي الثاني، عكس المردود الرقاعي مساره على الرغم من مؤشرات التضخم التي بلغت أعلى  

مستويات لها منذ العديد من السنوات حيث اعتبر المستثمرون أن ذلك ال يعد أن يكون سوى ظاهرة مؤقتة 

و العالمي  االقتصاد  فتح  بإعادة  هذا  مرتبطة  وعلى  التوريد.  سالسل  مستوى  على  األجل  قصيرة  بمشاكل 

 األساس، أدى ارتفاع المردود الرقاعي إلى حركة بيع هامة. 

من   االرتفاع  إلى  يتوجه  أن  قبل  التنازلي  مساره  الرقاعي  المردود  واصل  الثالث،  الربع  بداية  ديد  ج ومع 

ال  قبل  من  المعتمد  النقدي  للتشديد  تبعا  سبتمبر،  شهر  خلفيخالل  على  وذلك  المركزية  البنوك  من    ة عديد 

المستمر التضخمية  برنامج  ةالضغوط  في  التقليص  في  يشرع  قد  أنه  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  وأعلن   .

 .  2022شهر نوفمبر وقد ينهيه بحلول منتصف سنة  بداية منشراءات األصول  

ال من  الربع األخير  متزايدة خالل  تقلبات  الرقاعية  المخاوف  وعرفت األسواق  أدى تصاعد  وبالفعل،  سنة. 

بشأن التضخم واالرتفاع الجديد لإلصابات بفيروس كورونا إلى استواء منحنى المردود وهو ما أسفر عن  

للسندات المرجعية األمريكية   المردود  تجاوز أداء المردود قصير األجل لذلك طويل األجل. وأقفلت نسبتا 
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لـ   مستوى  10واألوروبية  في  العام  و1,53  سنوات  استهل 0,17-٪  أن  بعد  التوالي،  على  في ت٪  السنة  ا 

 ٪.  0,59-٪ و0,91مستوى 

 

 )بـ ٪(  2021سنوات في عام  10لـ  األلماني: تطور نسبتي المردود األمريكي و 4-1رسم بياني عدد 

 

 

 األسواق الدولية للصرف والذهب  .1-3

في أسواق الصرف    2021، سجل الدوالر األمريكي انتعاشة خالل سنة  2020بعد أدائه الضعيف في سنة  

وعزز أرباحه مقابل أهم العمالت الدولية وذلك بفضل تغيير بنك االحتياطي الفيدرالي لخطابه حول مستقبل  

 ى األموال الفيدرالية.  سياسته النقدية، بما يشير إلى نسق متدعم لعمليات الترفيع في نسب الفائدة عل

تحفيز االقتصادي والتي عززت التوقعات، المتفائلة  ل وتعود قوة الدوالر باألساس إلى اعتماد خطة جديدة ل

أصال، بشأن النمو االقتصادي األمريكي، وكذلك إلى المردود الرقاعي األعلى مستوى في الواليات المتحدة  

 بالمقارنة مع أوروبا واليابان.  

استفاد بنك  كما  قبل  من  األصول  شراء  لبرنامج  الوشيك  بالتقليص  التوقعات  من  األمريكية  العملة  ت 

االحتياطي الفيدرالي ومن اللجوء إلى القيم المالذ بدفع من المخاوف المتعلقة بالتخلف المحتمل عن السداد  

الديون    "، فضال عن مأزق سقف Evergrandeمن جانب الشركة الصينية العمالقة في مجال العقارات "

األوروبي  المركزي  البنك  اعتماد  عن  الناجم  الموحدة  العملة  ضعف  فإن  ذلك،  على  وعالوة  األمريكية. 

لبعض المرونة في مجابهة ارتفاع التضخم قد عزز أرباح الدوالر مقابل العملة األوروبية الموحدة. وارتفع  
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في   1,1325دوالر ألورو واحد في بداية السنة إلى    1,2251٪ مقابل األورو ليزداد من  7,9الدوالر بنسبة  

 موفى السنة.  

بنسبة   الدوالر  األمريكية  11,6وارتفع  الخزانة  نسب  منحنى  بانحدار  تدعم  حيث  الياباني،  اليان  مقابل   ٪

إجمال تراجع  أدى  وقد  األمريكي.  للنمو  االرتفاع  نحو  الربع   يوالمراجعات  بعنوان  الياباني  المحلي  الناتج 

سنة  الثال من  األمريكية   2021ث  السندات  بين  المردود  فوارق  وارتفاع  سنتين  منذ  األولى  للمرة  وذلك 

اليان   خسائر  تفاقم  إلى  اليابان،  وبنك  الفيدرالي  االحتياطي  لبنك  النقدية  السياسات  تباين  جراء  واليابانية 

في   103,13والر واحد مقابل  يان لد  115,08الياباني إزاء العملة األمريكية التي أقفلت السنة في مستوى  

 بداية السنة.  

 

   2021: تطور سعر التكافؤ أورو/دوالر أمريكي ودوالر أمريكي/يان ياباني بالنسبة لسنة  5-1رسم بياني عدد 

 
 

أنخفض بنسبة   فقد  بالذهب،  يتعلق  العام في مستوى    2021٪ خالل سنة  4وفيما  دوالر لألوقية    1.806ليقفل 

وأدت   لكوفيد  الواحدة.  الصحية  لألزمة  المتباينة  التطورات  الناجمة عن  الضغوط    19  -الشكوك  مع  بالتزامن 

ر. بيد أن ارتفاع سعر الذهب قد خف بفعل ارتفاع نسب  ف التضخمية المتصاعدة إلى تدعيم سعر المعدن األص 

 المردود الرقاعي وارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي.  
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    أسعار المواد األساسية  .4-1

سنة  تواصل   النصف    2021في  منذ  األساسية  للمواد  العالمية  األسواق  به  اتسمت  الذي  األسعار  تصاعد 

م إلى استئناف النشاط االقتصادي العالمي بعد  2020الثاني من سنة   . ويعزى هذا االرتفاع الملحوظ والمعم 

وبعض  أزمة كوفيد وإلى عوامل متعلقة بالعرض بالنسبة لبعض المواد وخاصة فيما يتعلق بالنفط والنحاس  

وكذلك   التوزيع  واضطرابات  المالية  الشروط  ومرونة  العالمي  الطلب  تدعم  فإن  وبالفعل،  الغذائية.  المواد 

 الظروف المناخية، قد زادت من حدة التصاعد السريع لألسعار العالمية للمواد األساسية.  

العام ألسعار المواد األساسيةوفي هذا الصدد، سجل   ال   المؤشر  البنك  يعد ه  بـ  الذي  ٪  60,5دولي ارتفاعا 

٪ قبل سنة(  31,6-٪ مقابل  82، مدفوعا أساسا بتصاعد أسعار الطاقة )2020٪ في سنة  9مقابل تراجع بـ  

 ٪(. 6,4٪ مقابل 29,7٪( وبدرجة أقل حدة، أسعار المواد الغذائية )1-٪ مقابل 49,9والمعادن )

 

 : تطور مؤشر أسعار المواد األساسية  6-1رسم بياني عدد 

 
 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي لمصدر : ا

 

، من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد األساسية بشكل ملحوظ وذلك بالخصوص نتيجة  2022وبالنسبة لسنة  

وأ روسيا  بين  ما  كبير  األزمة  تصاعد  إلى  وأدت  األساسية  للمواد  العالمية  األسواق  عطلت  والتي  وكرانيا 

ى أن روسيا تعد أكبر مصدر للطاقة في العالم وهي مزود رئيسي للمعادن، في لألسعار. وتجدر اإلشارة إل

 ٪ من المبيعات العالمية من القمح. 29حين أنها توفر مع أوكرانيا 

االقتصاد   على  الحرب،  عن  والناجمة  األولية  المواد  أسواق  في  الشديدة  االضطرابات  تنعكس  أن  وينتظر 

إلى حاالت نقص وندرة من شأنها أن تزيد من حدة التضخم الذي    العالمي حيث أنه من المحتمل أن تؤدي 

من سنة   الثاني  النصف  منذ  له  مستوى  أعلى  أن  2021بلغ أصال  عالية حيث  الشكوك  تظل  الواقع  وفي   .

وكذلك   بالجائحة  المرتبطة  تلك  مثل  الصدمات  عن  الناجمة  الجيوسياسية  والتداعيات  االجتماعية  اآلثار 
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لمفروضة بموجب عملية إزالة الكربون عن الصناعة العالمية، قد تسلط بدورها تأثيرا  التحوالت الهيكلية ا

 على األسعار.  

 المواد الغذائية  1-4-1

حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ   ،اصاعديمسارا ت  2021في سنة    ت األسعار العالمية للمواد الغذائيةاتبع

ويرجع هذا التصاعد في األسعار باألساس إلى نقص العرض وخاصة في أمريكا الجنوبية،    .عقد من الزمن

ال الطلب  مع  أسعار  هبالتزامن  وارتفاع  النقل  تكاليف  ازدياد  إلى  باإلضافة  وذلك  الصين  من  المتأتي  ام 

فر هذه  األسمدة، فضال عن ازدهار صناعة المحروقات الزراعية تبعا لتصاعد أسعار النفط. وقد سلط تظا

 العوامل ضغوطا على أسعار بعض المنتجات مثل القمح والسكر والزيوت النباتية. 

في  الغذائية  المواد  أسعار  المتحدة، شهد مؤشر  لألمم  والزراعة  لمنظمة األغذية  ووفقا  هذا األساس  وعلى 

٪ بالمقارنة مع العام السابق، ليبلغ بالتالي أعلى مستوى له منذ عشر  28,1معدل ازدياد قدره    2021سنة  

 سنوات وذلك على الرغم من تسجيله النخفاض طفيف في شهر ديسمبر.  

مليون طن أي    2.791,3مستوى    2021-2020نب آخر، بلغ اإلنتاج العالمي من الحبوب لموسم  وفي جا

إلى نمو إنتاج القمح في االتحاد    ا٪ بالمقارنة مع الموسم السابق. ويعود هذا التطور أساس0,7  ابزيادة قدره

 هذه البالد وفي الواليات المتحدة األمريكية.  في األوروبي وأوكرانيا وكذلك إلى أهمية محصول الذرة 

دوالر للطن الواحد أي أعلى مستوى يتم    315,2فقد بلغت في المعدل    ،لقمح ل   ةفيما يتعلق باألسعار العالميو

. وتعزى هذه الزيادة إلى تدعم  2020٪ بالمقارنة مع سنة  36,1قدره    وبازدياد  2011تسجيله منذ شهر ماي  

الرئيسية  المصدرة  البلدان  في  أهمية  األقل  المحاصيل  جراء  العرض  تقلص  مواجهة  في  العالمي  الطلب 

ن الشكوك القائمة بشأن التعديل المحتمل إلجراءات  عوخاصة كندا وروسيا والواليات المتحدة وذلك عالوة  

 المنتوج من قبل روسيا.  تصدير هذا 

سنة   من  األول  الربع  خالل  األسعار  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  المقابل  السعر  2021وفي  معدل  سجل   ،

دوالر للطن الواحد. ويعزى هذا االنخفاض بدرجة    458٪ ليتراجع إلى  7,8ة  بانخفاضا بنس  لألرز السنوي  

بالتكاليف المقيدة  للمبادالت،  التباطؤ اإلجمالي  إلى  انخفاض    كبيرة  كما أن  الحاويات.  للنقل وبنقص  العالية 

في  قيمة العملة في تايلندا وهي إحدى البلدان الرئيسية المصدرة لألرز في العالم، قد أثر على األسعار، شأنه 

ام أين ظل  نوصول محاصيل إلى السوق متأتية من حصاد مبكر لموسمي الصيف والخريف في فيتذلك شأن 

 .  19 -المرتبطة بكوفيد  ررغم ذلك، بسبب إجراءات الحج نشاط التجاري معتدالال
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  )بالدوالر للطن(                                       : التطور الشهري لألسعار العالمية للقمح  7-1رسم بياني عدد 

 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

األ و )+النباتيةلزيوت  ل   الدولية  سعاربخصوص  النخيل  زيت  وخاصة  حادا  ارتفاعا  عرفت  فقد   ،50,4  )٪

٪(. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نقص العرض العالمي تبعا لصعوبات التزود،  65,4وزيت الصوجا )+

سيما بالنسبة لزيت النخيل جراء األمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينا في جنوب شرق آسيا وازدياد  ال

المتأتي   الصينالطلب  من  المحروقات    . بالخصوص  قطاع  في  الطلب  تدعم  عزز  آخر،  جانب  وفي 

 البيولوجية بدوره األسعار العالمية لزيت الصوجا.  

، فقد قدر المجلس الدولي لزيت الزيتون تراجع اإلنتاج العالمي من زيت الزيتون  لزيت الزيتونأما بالنسبة  

مليون طن في الموسم السابق.    3.266مقابل    2021-2020مليون طن بالنسبة لموسم    3.010إلى مستوى  

اإلنتاج العالمي، فيما تراجع اإلنتاج  ٪ من  68 يزال االتحاد األوروبي يمثل المنتج األول بحصة قدرها  الو

بحوالي   والمقدر  األوروبي  االتحاد  المنتجة من خارج  للمناطق األخرى  بالنسبة  مليون طن،    959الجملي 

إلى االنخفاض الملحوظ لإلنتاج في تونس وقدره  ٪ قياسا با29بنحو   السابق. ويرجع ذلك باألساس  لموسم 

 .  2020-2019٪ بالمقارنة مع موسم 65

زيت  من  العالمي  اإلنتاج  يرتفع  أن  المنتظر  من  الزيتون،  لزيت  الدولي  للمجلس  األخيرة  للتقديرات  ووفقا 

٪ قياسا بالموسم السابق.  2,9مليون طن، أي بزيادة بـ    3.098ليبلغ    2022-2021الزيتون بالنسبة لموسم  

أدنى مستوياتها ويظل   في  الترحيل  فيه مخزونات  تكون  أنه في ظل سياق  من بيد  متدعما،  الطلب  خاللها 

 .  2022المنتظر أن تسجل األسعار الدولية لزيت الزيتون زيادات جديدة في سنة 

سنة   من  األول  الربع  شهد2022وخالل  بالنسبة    ت،  وخاصة  تصاعدا  الغذائية  للمواد  العالمية  األسعار 

في هذا البلد األخير وهو ما   ئانللحبوب بالنظر إلى تداعيات األزمة بين روسيا وأوكرانيا، تبعا إلغالق المو

 كل الشحن.  تعرقلت مبيعات روسيا جراء صعوبات الدفع ومشا  ماحد  من صادراته، في
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 )بالدوالر للطن(                                                                     : معدل أسعار المواد الغذائية 3-1جدول عدد 

 سوق التسعير المواد

 معدالت الفترة
ديسمبر 

2020 

ديسمبر 

2021 

 ٪ التغيرات بـ 

2020 2021 
2021 

2020 

 2021ديسمبر 

 2020ديسمبر 

  40,3 36,1 376,8  268,5 315,2 231,6 موانئ خليج الواليات المتحدة القمح

 -23,1 -7,8 400,0 520,0 458,3 496,8 تـايلندا األرز 

 توالزي

 37,5 65,4 1411,2 1.026,2 1385,4 837,8 الموانئ الهولندية . زيت الصوجا  

 25,0 50,4 1270,3 1.016,4 1130,6 751,8 ماليزيا  . زيت النخيل  

 -7,1 3,7 369,1 397,3 386,5 372,7 أوروبا  . زيت الفول السوداني 

 40,3 36,1 376,8 268,5 315,2 231,6 البرازيل السكر 

 المواد األساسية للبنك الدولي أسعار المصدر : 

 

 المواد األولية الصناعية  1-4-2

للمواد   سعاراأل  عرفت الصناعية  الدولية  سنة    األولية  خالل  انتعاشة  2021تسارعا  إلى  النشاط    بالنظر 

االقتصادي في أغلب البلدان المصنعة ولكن أيضا في الصين والهند. وشمل االرتفاع المدخالت الصناعية  

 األسعار الدولية للفسفاط.   عن ذات مصدر فالحي والمعادن، فضال

أسعار   هذا األساس، واصلت  في سنة    المعادن األساسيةوعلى  التصاعدي  بل وتجاوزت    2021مسارها 

الصيني   والطلب  العالمية  باالنتعاشة  مدفوعا  األسعار  ارتفاع  كان  وقد  الوبائية.  األزمة  قبل  لما  مستوياتها 

القوي فضال عن االضطرابات على مستوى العرض بالنسبة لبعض المعادن. وبلغت على وجه الخصوص  

حيث تضاعفت تقريبا بحلول موفى السنة قياسا بالعام السابق وذلك    أسعار القصدير مستويات غير مسبوقة،

أسعار النحاس مستويات لم يتم بلوغها    تنتيجة الطلب القوي على المكونات االلكترونية. ومن جانبها، عرف

بحوالي   ارتفاع  معدل  بالتالي  لتسجل  سنوات  عشر  سنة  51منذ  مع  بالمقارنة  هذه  ٪2020  تدعمت  وقد   .

الم وهي الزيادة  الشيلي  في  السيما  اإلنتاج  وباضطرابات  الصين  من  خاصة  المتأتي  الهام  بالطلب  لحوظة 

أسع وشهدت  للمخزونات.  الضعيف  بالمستوى  وكذلك  المعدن  لهذا  األول  األخرى  االمنتج  المعادن  أهم  ر 

 ٪ قياسا بالعام السابق.  32,5ره بنسبة عمسارا مماثال وخاصة الزنك الذي ارتفع معدل س

األسعار الدولية معدل   توخاصة القطن، فقد سجلبالمواد األولية الصناعية ذات مصدر فالحي  يتعلق  وفيما  

دوالر للطن الواحد، أي أعلى مستوى لها منذ    2.231لتبلغ حوالي    2021٪ خالل سنة  40,7ارتفاع قدره  

وي 2011سنة   الع  فس ر .  اإلنتاج  بضعف  كبير  حد  إلى  التطور  الوالياهذا  من  كل  في  المتحدة  لمي  ات 

 والبرازيل وباكستان والهند.  
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 )بالدوالر للطن(                                                       : معدل أسعار المواد األولية الصناعية 4-1جدول عدد  

 سوق التسعير المواد

 معدالت الفترة
ديسمبر 

2020 

ديسمبر 

2021 

 ٪ التغيرات بـ 

2020 2021 
2021 

2020 

 2021ديسمبر 

 2020ديسمبر 

 48,2 40,7 2.646,4 1.786,2 2.230,7 1.585,8 ليفربول القطن

 -17,4 19,8 1.921,0 2.327,0 2.071,0 1.728,0 سنغافورة المطاط الطبيعي

 22,89 50,91 9.551,18 7.772,24 9.317,05 6.173,77 لندن  النحاس 

 99,8 89,1 39.422,5 19.732,0 32.384,1 17.124,6 لندن  القصدير

 22,3 32,5 3.399,2 2.779,9 3.002,5 2.266,4 لندن  الزنك 

 13,9 20,6 2.301,7 2.020,5 2.200,4 1.824,9 لندن  الرصاص

 112,0 62,0 176,7 83,3 123,2 76,1 الدار البيضاء  الفسفاط 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 

 

 
 

دوالر للطن الواحد،    123,2األسعار الدولية نموا هاما لتبلغ معدال قدره    عرفتفقد    ،لفسفاطاخصوص  بو

سنة   منذ  لها  مستوى  أعلى  من 2013أي  أسرع  بنسق  الطلب  ارتفاع  باألساس  التطور  هذا  ويعكس   .

 لغذائية. العرض، السيما وأن إنتاج األسمدة قد تحفز بفعل المستويات العالية لألسعار العالمية للمواد ا

اء، من المنتظر أن تظل األسعار الدولية للمعادن في مستوى مرتفع،  2022وبالنسبة لسنة   النزاع بين    جر 

لإلنتاج   المطول  للتوقف  تبعا  وذلك  العالم  في  للمعادن  المزودين  أهم  من  تعدان  اللتان  وروسيا  أوكرانيا 

ن مشروع القانون حول  أاألوكراني بالتزامن مع العزلة الدولية المفروضة على الصادرات الروسية. كما  

جال الطاقة نحو إزالة الكربون، من شأنهما تسليط  البنى التحتية في الواليات المتحدة واالنتقال العالمي في م

 مزيد من الضغوط التصاعدية على األسعار.  

 

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

 
 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 
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 النفط الخام  1-4-3

بارتفاع شبه متواصل لألسعار. وبالفعل وبعد أن بلغت أدنى    2021سنة  خالل    العالميةاتسمت سوق النفط  

سنة   في  النفط  أسعار  ارتفعت  الجائحة،  المرتبط    2021مستوياتها خالل  للطلب  التدريجي  التعافي  بفضل 

مصدرة للنفط وحلفائها الترفيع في إنتاج  باالنتعاشة االقتصادية العالمية، فضال عن رفض منظمة البلدان ال

النفط الخام. كما أن ارتفاع أسعار النفط كان مدفوعا بتصاعد أسعار الغاز الطبيعي حيث أصبح النفط بديال  

 أكثر تنافسية للتدفئة وتوليد الكهرباء. 

بـ    2021وعلى هذا األساس، عرف معدل سعر برميل برنت على مدى كامل سنة   ليبلغ  66,5ارتفاعا   ٪

مقابل    70,4 بنسبة    42,2دوالر  األمريكي  الخفيف  برميل  ازداد سعر  فيما  قبل سنة،  ليبلغ  72,9دوالر   ٪

دوالر في المعدل خالل    83,65دوالر. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر برميل برنت قد بلغ ذروة قدرها    67,9

حلفائها في  ووذلك على الرغم من قرار أوبك  شهر أكتوبر، بتأثير من قيود العرض على وجه الخصوص  

ألف برميل يوميا لتلبية الطلب العالمي المتزايد من    400الرابع من نفس الشهر الترفيع في سقف إنتاجها بـ  

رميل برنت وهو مستوى يظل  بل دوالر    74,31الطاقة. ومن هذا المنطلق، أقفلت األسعار السنة في مستوى  

 بموفى العام السابق.   ٪ قياسا49في ارتفاع بنسبة 

الخام االزدياد لتناهز  ل ، واصلت األسعار الدولية  2022سنة  وفي مستهل   دوالر لبرميل برنت    140لنفط 

مارس وذلك في ظل سياق جيوسياسي متوتر للغاية عقب اندالع الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع    7بتاريخ  

مصانع   على  المسلطة  العقوبات  جراء  الروسي  النفط  لصادرات  الكلي  شبه  والتوقف  فيفري  شهر  موفى 

طرابات التجارة البحرية وتراجع المخزونات األمريكية التي بلغت أدنى  التكرير الروسية. كما ساهمت اض

 في ارتفاع األسعار.  2018مستوياتها منذ سنة 

خالل بقية العام، في حين يتوقع أن يتعزز الطلب على النفط ليستعيد    مرتفعةومن المنتظر أن تظل األسعار  

ال شأن  من  ذلك،  على  وعالوة  الجائحة.  قبل  لما  أن  مستوياته  الطبيعي  للغاز  كبديل  الخام  النفط  إلى  لجوء 

 يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل أعلى من المتوقع.  

 

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

 2021 2020 2019 المواد
 ديسمبر 

 2020 

 ديسمبر 

2021 

 ٪ تغيرات بـ ال

2021 

2020 

 2021ديسمبر 

 2020ديسمبر 

 49,0 66,5 74,31 49,87 70,4 42,3 64 البرنت 

 52,0 72,9 71,53 47,05 67,96 39,3 57 الخفيف األمريكي 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 
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 )بالدوالر للبرميل(                               : التطور الشهري لألسعار العالمية للبرنت 9-1رسم بياني عدد 

 

 أسعار المواد األساسية للبنك الدولي المصدر : 
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 المحيط االقتصادي :  الثانيالباب 

 والمالي الوطني
 

        عامة لمحة   .2-1

، مدفوعا بأغلب قطاعات النشاط التي سجلت ارتفاعا  2021انتعش النمو االقتصادي بشكل طفيف في سنة  

ومن  األمطار  هطول  نقص  من  تضرر  الذي  الفالحي  القطاع  باستثناء  المالئم،  القاعدي  للتأثير  تبعا  فنيا 

االستخراج  الصناعات  نشاط  استفاد  وبالفعل،  الزيتون.  زيت  إلنتاج  الدوري  مساهمة الطابع  ازدياد  من  ية 

التدريجي   االستئناف  اإلنتاج، فضال عن  المنزل طور  النفط حلق  ودخول حقل  الطبيعي  للغاز  نوارة  حقل 

إلنتاج الفسفاط بداية من الربع الثاني من السنة. ومن جانبها، استفادت الصناعات المعملية التصديرية من 

ان محدودا بفعل استمرار االضطرابات على ستوى  انتعاش النشاط الصناعي في منطقة األورو رغم أنه ك

كوفيد   لجائحة  الجديدة  الموجات  نتيجة  العالمية  التزويد  الوضع  19  -سالسل  تدهور  فإن  المقابل،  وفي   .

إجراءات   وتعزيز  التلقيح  تأخر حمالت  الجائاالصحي جراء  بشدة  ححتواء  أثرا  قد  الصيف  ة خالل فصل 

و السياحة  وخاصة  الخدمات  قطاع  ما  على  المسجل  المستوى  دون  النشاط  مستوى  ظل  حيث   النقل، 

 قبل األزمة. 

التطور   من  الرغم  على  الداخلي  الطلب  من  باألساس  مدفوعا  االقتصادي  النمو  كان  الطلب،  جانب  ومن 

الوطني لالستهالك  )  بحساب  الضعيف  القارة  مقابل  1,4األسعار  سنة  4,8-٪  في  أعاقه  ٪2020  حيث   ،)

العالي للبطالة وعودة الضغوط التضخمية وفتور إجمالي   تكوين رأس المال الثابت  ل بالخصوص المستوى 

قدرها   نسبة  اقتصر تطوره على  بـ  2,6الذي  أن عرف هبوطا  بعد  الحقيقية  القيمة  قبل  22,6٪ بحساب   ٪

األسا هذا  وعلى  )سنة.  طفيفا  تحسنا  االستثمار  نسبة  سجلت  إجمال16س،  من  مقابل    ي٪  المحلي  الناتج 

٪(، مع بقائها في مستوى ضعيف تفاقم بالوضع الصحي الذي زاد من حدة مواطن الضعف الهيكلية.  15,8

لتبلغ   نسبيا  االدخار  نسبة  العام  9وتحسنت  في  المسجل  التباطؤ  بعد  المتاح،  الوطني  الدخل  إجمالي  من   ٪

 ٪( وهو ما أدى إلى استقرار فجوة التمويل ما بين االستثمار واالدخار.  6,2ابق )سال

( المدفوعات  لميزان  الجاري  العجز  في  نسبيا  التحكم  تم  فقد  الخارجي،  بالقطاع  يتعلق  من 5,9وفيما   ٪

مقابل   المحلي  الناتج  سنة  6إجمالي  في  الزدياد  ٪2020  تبعا  التجاري  العجز  توسع  من  الرغم  على   )

الصناع  اتواردال وبالمدخالت  الداخلي  الطلب  بتطور  األسعار يالمرتبطة  تصاعد  مع  بالتزامن  وذلك  ة 

ات خاصة في الصناعات  الدولية للطاقة والحبوب. وتم تعويض هذا التطور جزئيا من خالل ارتفاع الصادر 
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+( الشغل  لمداخيل  الملحوظ  التدعم  مكن  آخر،  جانب  وفي  التصديرية.  و29,4المعملية  أقل  ٪(  بدرجة 

 من تصحيح اختالل الحساب الجاري الخارجي إلى حدّ كبير.  ⁒( 15,1)+ للمقابيض السياحية

وفي المقابل وفي ظل سياق من الصعوبات المرتبطة بتعبئة التمويالت الخارجية وتدهور الترقيم السيادي  

إبر عا وعدم  عالوة  الدولي،  النقد  صندوق  مع  تمويل  اتفاقية  الدين  ة  يأهم  لىم  أصل  بعنوان  التسديدات 

( ملحوظ  بشكل  المالية  والعمليات  المال  برأس  العمليات  حاصل  تراجع  فقد  دينار(    2,6-الخارجي،  مليار 

الموجودات   للمدفوعات وتحسن طفيف لصافي  العام  الميزان  فائض ضئيل على مستوى  إلى  ما أدى  وهو 

يوما من التوريد في موفى   133لموجودات ما يعادل  ا   ه من العملة األجنبية. وبحساب أيام التوريد، بلغت هذ 

يوما قبل سنة. كما عرف سعر صرف الدينار بعض االستقرار تجاه األورو مقابل    162مقابل    2021سنة  

كزه كقيمة مالذ على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للدين  رانخفاضه إزاء الدوالر األمريكي الذي تدعم بفعل م

 ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح بين سنة وأخرى.  58,3٪ إلى 64,7 الخارجي، فقد تراجع من

إلى ازدياد حدة الضغوط المسلطة على المالية    ةوفي جانب آخر، أدى ضعف االنتعاشة االقتصادي لتونس 

النسبي   التخفيف  من  الرغم  على  الضغوط  هذه  تسارعت  وقد  اعتبار  في  العمومية.  دون  الميزانية  عجز 

والهبا مستوى  التخصيص  إلى  تراجع  والذي  مقابل  7,5ت  المحلي  الناتج  إجمالي  من  سنة  ٪9,4  في   ٪

لل2020 الجيد  األداء  بفضل  التخفيف  هذا  تيسر  وقد  الذاتية  ر وام.  تلك  ود  وخاصة  التصرف  نفقات  تباطؤ 

في   الدعم  ونفقات  األجور  كتلة  استمرت  فيما  بالكوفيد،  في    بشدة   العجز  إثقالالمرتبطة  سياق  وذلك  ظل 

تفاع األسعار العالمية للمحروقات. وأدى التأخير الحاصل في تعبئة موارد اقتراض خارجية بالتزامن مع ار

سنة   في  الدولة  ميزانية  تمويل  فجوة  تفاقم  مزيد  إلى  العمومي  الدين  تسديدات  تمت    2021ازدياد  والتي 

من خالل   كبير  حد  إلى  بلغ  متغطيتها  األساس،  هذا  وعلى  داخلية.  اقتراض  مستوى وارد  العمومي  الدين 

 ٪ قبل سنة. 77,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 79,2

اعتماد سياسة نقدية تيسيرية،    2021وفيما يتعلق بالمجال النقدي، واصل البنك المركزي التونسي في سنة  

النشاط  من خالل الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير بهدف الحدّ من تأثير األزمة الصحية على  

االقتصادي ودعم االنتعاش وذلك على الرغم من تصاعد الضغوط المسلطة على األسعار، حيث بلغت نسبة  

، تبعا النتقال 2020٪ في شهر ديسمبر  4,9٪ بحساب االنزالق السنوي في موفى العام مقابل  6,6التضخم  

للمواد األساسية وتكاليف الشحن إلى األ سعار المحلية، السيما أسعار المواد  تأثير ارتفاع األسعار العالمية 

أسع أقل  وبدرجة  الطازجة  من  االغذائية  البنوك  حاجيات  سجلت  آخر،  جانب  وفي  المؤطرة.  المنتوجات  ر 

لتتراجع إلى معدل قدره    لجوء الخزينة المكثف للتداين الداخلي المحرر بالدينار،  السيولة انخفاضا نسبيا رغم 

هذا التراجع بالخصوص إلى استرجاع البنوك لألموال نقدا    عود. وي2021دينار في موفى سنة  مليار    9,6

تدعم   عن  فضال  الصحي،  الحجر  فترات  خالل  عليها  للطلب  الملحوظ  االرتفاع  بعد  واسع،  نطاق  على 

 مداخيل الشغل وانتعاش المقابيض السياحية. 
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االضطرابات على مستوى  تبعا بالخصوص لتواصل    2022جهة تسارع الضغوط في سنة  ابيد أنه في مو

لتأثير   نظرا  الحبوب  السيما  األساسية،  وللمواد  للطاقة  الدولية  األسعار  وارتفاع  العالمية  التزويد  سالسل 

المركزي نحو اعتماد تشديد نقدي بهدف مجابهة انزالق التضخم   األزمة الروسية األوكرانية، توجه البنك 

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه   واحتواء التوقعات التضخمية. وعلى هذا األساس، 

٪. وفي  7لتصبح في مستوى    أساسيةنقطة    75بـ    الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية  2022ماي    17بتاريخ  

 .  ٪6٪ إلى 5لتأجير االدخار من   نسبة الدنياجانب مواز، قرر المجلس الترفيع في ال

لسنة   يت2022وبالنسبة  أن  المتوقع  من  المستمرة  ،  الهيكلية  الضعف  نتيجة مواطن  االقتصادي  النمو  باطأ 

في   الحرب  حول  القائمة  بالشكوك  بالخصوص  المتسم  الصعب  الدولي  االقتصادي  الظرف  مع  بالتزامن 

العالمية للمواد األساسية وهو ما أدى أصال إلى تشديد نقدي بالتوازي مع تقلص    أوكرانيا وتصاعد األسعار

ا الميزانية،  ديناميكية نمو مستدامة. وفي جانب آخر،  هامش  أمام خلق  التونسي  يعيق االقتصاد  الذي  ألمر 

الضرورية   المالية  الموارد  تعبئة  في  والصعوبات  الهيكلية  اإلصالحات  تفعيل  في  الحاصل  التأخير  فإن 

الكلية االقتصادية  التوازنات  على  المسلطة  الضغوط  حدة  من  زادت  قد  الدولة،  ميزانية  ولتمويل  هذا .  من 

المنطلق، أصبح من الضروري التسريع في تفعيل البرنامج الوطني لإلصالحات الذي سيمكن من استعادة  

وكذلك   واألجانب  المحليين  المستثمرين  ثقة  استرداد  خالل  من  باالستثمار  والنهوض  االقتصادي  النمو 

 دريجيا.  الجهات المقرضة الدولية وبالتالي استرجاع التوازنات االقتصادية الكلية ت 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                    أهم مؤشرات االقتصاد التونسي   تطور :    1-2جدول عدد  

 * 2022 2021 2020 2019 المسّمى 
 ٪ التغيرات بـ  

2021 
2020 

2220 
2021 

 الحسابات الوطنية 

     2,5 3,1 -8,7 1,3 المحلي بأسعار السنة السابقةنمو إجمالي الناتج  -

     2,5 -4,6 1,2 5,3 * الفالحة والصيد البحري 

     2,5 4,0 -9,8 0,8 * بدون اعتبار الفالحة والصيد البحري 

 9,3 9,5 143.101 130.897 119.526 122.578 إجمالي الناتج المحلي )باألسعار الجارية(  -

 8,7 10,8 147.238 135.504 122.281 125.292 الوطني المتاحإجمالي الدخل  -

 7,7 9,9 12.308 11.425 10.399 10.747 إجمالي الدخل الوطني المتاح للفرد )بالدينار( -

 9,2 7,5 134.644 123.311 114.749 111.356 االستهالك الجملي -

 5,8 7,3 29.906 28.256 26.324 23.152 * االستهالك العمومي 

 10,2 7,5 104.738 95.054 88.425 88.204 * االستهالك الخاص
إجمالي الدخل الوطني  /    النزعة الوسطية لالستهالك )االستهالك   -

 0,4 -2,8 91,4 91,0 93,8 88,9 1المتاح( بـ ٪

 3,3 61,9 12.594 12.193 7.532 13.935 إجمالي االدخار الوطني -

 -0,4 2,8 8,6 9,0 6,2 11,1 1 من إجمالي الدخل الوطني المتاح(   ٪نسبة االدخار الوطني )بـ    -

 10,5 10,8 23.120 20.926 18.890 23.899 إجمالي تكوين رأس المال الثابت  -

 0,2 0,2 16,2 16,0 15,8 19,5 1 نسبة االستثمار )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي( -

 األسعار

  5,7   139,6 132,0 125,0 ( 2015في سنة  100مؤشر أسعار االستهالك )أساس  -

  6,9   124,4 116,4 108,5 المواد الغذائية والمشروبات  -

  6,3   138,4 130,2 124,4 المواد غير الغذائية والخدمات  -

 التشغيل

      53,4 -133 58,8 إحداثات الشغل )بآالف المواطن( -

  -1,2   16,2  17,4 14,9 1نسبة البطالة )بـ ٪(  -

 المدفوعات الخارجية

   -1,0   74,2  75,2 69,3 1نسبة تغطية الواردات بالصادرات )بـ ٪(  -

   27,1   16.215 12.758 19.436 عجز الميزان التجاري )بحساب التكلفة تأمينا وشحنا(  -

   15,1   2.337  2.030 5.628 المقابيض السياحية -

   29,4   8.618 6.658 6.015 مداخيل الشغل  -

  646   7.771 7.125 9.949 2العجز الجاري  -

  -0,1   5,9  6,0 8,1 1من إجمالي الناتج المحلي  ٪. بـ 

   -2.580   8.352 10.932 15.233 2صافي دخول رؤوس األموال  -

   -3.464   343  3.807 5.284 2حاصل الميزان العام للمدفوعات  -

   0,5   16,0  15,5 14,5 1 ُمعاِمل خدمة الدين الخارجي )بـ ٪ من المقابيض الجارية( -

  6,4   58,3 64,7 60,4 1 نسبة التداين الخارجي )بـ ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح( -

 المالية العمومية

 2,2 0,5 25,4 23,2 22,7 23,6 1 الضغط الجبائي )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(  -

 -4,3 18,5 8.189 8.188 7.752 6.258 وإسناد القروض التجهيز نفقات   -

 -0,8 -1,9 6,7 7,5 9,4 3,4 3 /  1عجز الميزانية بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي  -

 4المؤشرات النقدية 

  8,7  105.611 97.176 88.525 ( 3)نالمكونة  -

  -0,7   77,2  77,9 67,7 1إجمالي الناتج المحلي بـ ٪(    /   3. نسبة سيولة االقتصاد )المكونة ن 

  -1.169  6.403   7.572 4.958 2صافي المستحقات على الخارج  -

  214   23.313 23.099 19.521 2منها : . صافي الموجودات من العملة األجنبية 

  29   133 162  111 5. بحساب أيام التوريد 

  8.018   35.881 27.863 23.868 2صافي المستحقات على الدولة  -

  4,7   105.905  101.182 94.811 المساعدات لالقتصاد  -

 ووزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة المالية   والمعهد الوطني لإلحصاء   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

٪ بعد انكماش تاريخي  3,1نسبية للنمو االقتصادي الذي بلغ    انتعاشة  2021في سنة    االقتصاد الوطني  سجل

٪ قبل سنة. وقد تباطأت هذه االنتعاشة بفعل استمرار القيود التي فرضتها األزمة الصحية. ودون  8,7قدره  

الفال قطاع  القطاعات  اعتبار  أغلب  عرفت  الغذائية،  والصناعات  البحري  والصيد  نسبياحة  حيث    تحسنا 

االنت من  تزال  استفادت  ال  فيما  االستخراجية،  لألنشطة  النسبي  التعافي  ومن  أوروبا  في  االقتصادي  عاش 

 الخدمات تعاني من تداعيات الجائحة.  

 2020نة  ٪ في س1,2+مقابل    2021٪ في سنة  4,6بـ    يقطاع الفالحلل  وبالفعل انخفضت القيمة المضافةو

طول األمطار بالنسبة للزراعات الكبرى والطابع الدوري إلنتاج زيت  هوهو ما يعكس بالخصوص نقص  

ألف طن   400ألف طن مقابل  140على  2021-2020الزيتون. وهكذا، اقتصر إنتاج زيت الزيتون لموسم 

موسم   بـ  2020-2019خالل  بانخفاض  أي  الحب65،  من  كل  إنتاج  سجل  المقابل،  وفي  والت٪.  ور  موب 

ليبلغ   طفيفا  ارتفاعا  الموسم  نفس  و  16,4بعنوان  قنطار  مقابل   345مليون  التوالي  على  طن   ألف 

 ألف في الموسم السابق.   332مليون و 15,3

٪ في العام  10,1بـ  مقابل تراجع  2021٪ في سنة 6,7عرفت نموا بـ  فقد، لصناعات المعمليةبافيما يتعلق  و

الميكانيكية   الصناعات  من  كل  ارتفعت  وبالفعل،  التصديرية،  المعملية  الصناعات  السيما  السابق، 

بـ   مقابل  10,9والكهربائية   ٪-15,6٪  + بـ  والجلود  والمالبس  النسيج  وصناعات  سنة  مقابل 7,7قبل   ٪ 

تبعا  16,5- األزمة ٪  تأثير  استمرار  من  الرغم  على  وذلك  األورو  لمنطقة  الصناعي  النشاط  النتعاش 

المعملية   للتزويد. ومن جانبها، سجلت الصناعات  العالمية  بالسالسل  التي أضرت  الصحية واالضطرابات 

المحلي للسوق  )+  ةالموجهة  والبلور  والخزف  البناء  مواد  صناعات  باألساس  شمل  مقابل  11,7تدعما   ٪ 

نشاط الصناعات الكيميائية    ٪(. كما عرف13,3-٪ مقابل  10,8)+قبل سنة( والصناعات المتفرقة    11,3٪-

وهو ما يعكس تعافي نشاط إنتاج ونقل الفسفاط، فضال عن    2020٪ في سنة  6,4-٪ مقابل  9,6انتعاشة بـ  

 يميائية.  تحسن الطلب العالمي من األسمدة الك

(، تبعا للتحسن  2020٪ في سنة  13-٪ مقابل  19,6وظا )حي نموا مل وفي جانب آخر، عرف النشاط المنجم

مليون    3,14مقابل    2021مليون طن في سنة    3,72بداية من الثالثي الثاني ليبلغ    التدريجي إلنتاج الفسفاط

سنة   في  حيث  2020طن  ملحوظ،  بشكل  الطبيعي  والغاز  النفط  الستخراج  المضافة  القيمة  تحسنت  كما   .

٪ من اإلنتاج الوطني من 30,4٪ قبل سنة وذلك بفضل إسهام حقل نوارة )1,6-٪ مقابل  21,7ازدادت بـ  

٪ من اإلنتاج الوطني من النفط الخام(. وعلى هذا  14,3( وحقل حلق المنزل )2021الطبيعي في سنة    الغاز

مقابل تراجع    2021٪ خالل سنة  10,8ارتفاعا بـ  للصناعات غير المعملية  األساس، سجلت القيمة المضافة  

 ٪ في العام السابق.   8,6بـ 
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قدرها  الخدمات وبخصوص   انتعاشة ضعيفة  فقد سجلت  بـ  2,6،  انخفاض  مقابل  سنة  ٪9,9  في   ٪2020 

التي أدت إلى تواصل انخفاض نشاط اإليواء والمطاعم    19  -وهو ما يعكس تأثير الموجات الجديدة لكوفيد  

مقابل  3,9-) الكافي  39,1-٪  غير  والنمو   )٪+( النقل  مقابل  8,1لنشاط  والصيانة  28,5-٪  والتجارة   )٪

 ٪(. 5,6-٪ مقابل 3,5والتصليح )+

ارتفعت  ومن ج المسوقةانبها،  بـ    2021٪ في سنة  1,1بـ    الخدمات غير  انخفاض  تسجيل   ٪ في 5,1بعد 

 .  2020سنة 

 

 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( 

2020 2021 2220 * 2020 2021 2220 * 

 0,1 0,5- 0,1 1,0 4,6- 1,2 الفالحة والصيد البحري 

 0,4 0,9 1,4- 2,7 6,7 10,1- الصناعات المعملية 

             منها : 

 0,1 0,1- 0,1 1,7 3,3- 2,4 الصناعات الفالحية والغذائية  -   

 0,0  0,1 0,1- 2,0 11,7 11,3- صناعات مواد البناء والخزف والبلور  -

 0,1  0,4 0,7- 2,5 10,9 15,6- الصناعات الميكانيكية والكهربائية -

 0,1 0,2 0,5- 4,1 7,7 16,5- واألحذية صناعات النسيج والمالبس والجلود -

 0,0 0,1 0,1- 3,6 9,6 6,4- الصناعات الكيميائية -

 0,4 0,8 0,8- 4,0 10,8 8,6- الصناعات غير المعملية

             منها : 

 0,0 0,1 0,1- 5,2 19,6 13,0- المناجم  -   

 0,1 0,4 0,0 2,3 21,7 1,6- والغاز الطبيعي النفط  استخراج -

 0,2 0,3 0,6- 5,5 7,2 13,8- البناء -

 2,1  1,6 5,9- 3,5  2,6  9,9- الخدمات  

             منها : 

 0,2 0,4 0,6- 1,8 3,5 5,6- والصيانة والتصليح  التجارة -

 0,2 0,3 1,6- 6,0 8,1 28,5- والتخزين  النقل -

 0,0 0,2 0,0 1,6 6,8 0,7 االتصاالت  -

 0,3 0,1- 1,6- 10,0 3,9- 39,1- نزل والمطاعمال -

 0,1 0,1 0,5- 2,0 1,5 12,3- المؤسسات المالية -

 2,6 3,1 8,7- 2,6 3,1 8,7- إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق 

 االقتصاد والتخطيط لمصادر : المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة  ا                                                                             * توقعات.

 

 

 

٪، ناجمة عن الظرف  2,6تشير التوقعات إلى نسبة نمو اقتصادي متواضعة قدرها  ،  2022لسنة  وبالنسبة  

وال  الصعب  وخاصة  االقتصادي  أوكرانيا  في  الحرب  تداعيات  عن  فضال  أصال،  القائمة  الهيكلية  تحديات 

اإلنتعاش   تسريع  فإن  السياق،  هذا  وفي  األولية.  للمواد  العالمية  األسعار  وتصاعد  األوروبي  الطلب  تباطؤ 

الصعيد  على  للنشاط  التدريجي  التعافي  وكذلك  الهيكلية  لإلصالحات  السريع  التفعيل  يتطلب    االقتصادي 

  العالمي، السيما في أوروبا بصفتها الشريك األول لالقتصاد الوطني.  
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        الطلب الجملي   .2-3

سنة   في  المسجل  االقتصادي  النمو  باألساس    2021كان  الداخلي  مدفوعا  بـ  بالطلب  ازداد  ٪  2,9الذي 

بـ   انخفاض  مقابل  القارة  األسعار  مستوى 8بحساب  من  النمو  في  مساهمته  في  رفع  ما  وهو  سنة،  قبل   ٪

قدره   في سنة    8,8-سالب  مائوية  بـ    2020نقاط  الموالي.    3,1إلى مساهمة موجبة  العام  في  مائوية  نقاط 

على    19  -يجة تخفيف تأثير جائحة كوفيد  نتويعود هذا التطور إلى انتعاش تقني لمختلف مكونات الطلب  

الخاص   واالستهالك  الثابت  المال  رأس  تكوين  إجمالي  بالخصوص  التعافي  وقد شمل  االقتصادي.  النشاط 

 لكنهما يظالن في مستويات منخفضة. 

التونسية  ى إلى غالبية القطاعات  ز، فإن المساهمة الموجبة للصادرات التي تعللطلب الخارجيأما بالنسبة  

ل ارتفاع الواردات. وعلى هذا األساس، كانت مساهمة الصادرات  عالمصدرة، قد تم امتصاصها بالكامل بف

 .  2021ايدة في سنة حالصافية في النمو م

 

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

 

 

 يط االقتصاد والتخطوزارة بيانات  المصدر : حسابات أعدها البنك المركزي التونسي على أساس                                       * توقعات

 

 

 الطلب الداخلي   2-3-1

الداخلي  عرف النشاط االقتصادي في سنة  الطلب  العام  2021، بفضل تدعم  بالمقارنة مع  التعافي  ، بعض 

 االعتيادي.   ه ق لكن دون استعادة نسق نموبالسا 

النهائي الوطنيوارتفع   القيمة الحقيقية مقابل  1,4بـ    االستهالك  لتزداد  2020٪ في سنة  4,8-٪ بحساب   ،

مستوى   إلى  النمو  في  مقابل    1,4مساهمته  مائوية  العام    4,4-نقطة  في  األسعار  النقاط  وبحساب  سابق. 
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 الثاني الباب 

 

 2021 السنوي التقرير 58

 

بـ   االستهالك  ارتفع  لالس 7,5الجارية،  الوسطية  النزعة  لتبلغ  الوطني  91تهالك  ٪  الدخل  إجمالي  من   ٪

 ٪ قبل سنة.  93,8المتاح مقابل  

ع حصة في إجمالي الناتج المحلي  م، الذي يمثل المكونة الرئيسية للطلب الداخلي  االستهالك الخاصوعرف  

٪ على 0,3٪ و5-٪ باألسعار الجارية، مقابل  7,5القارة وبـ  ٪ بحساب األسعار  1,7٪، نموا بـ  73بحوالي  

قبل سنة. ويرجع ذلك إلى أن التحسن النسبي للنشاط االقتصادي والتحكم في التضخم كان لهما تأثير    التوالي

 إيجابي على تطور مداخيل العائالت وقدرتها الشرائية وذلك على الرغم من بقاء البطالة في مستوى مرتفع.  

بالنسبة   العموميل أما  عرف  الستهالك  فقد  بـ  ،  ضعيفا  وبـ  0,6تطورا  القارة  األسعار  بحساب   ٪7,3  ٪

مقابل   الجارية  و4,2-باألسعار  سنة  ٪13,7  في  التوالي  على  النفقات  ٪2020  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   .

تباطؤا ملحوظا بعد أن سجلت ارتفاعا استثنائيا في سنة   الدولة قد شهدت  لميزانية  ٪  2,6)  2020الجارية 

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.  15,4نسبة لنفقات المرتبات واألجور التي مثلت ٪( وخاصة بال 13,7مقابل 

٪ باألسعار 10,8وبـ    بحساب األسعار القارة ٪  2,6بـ    إجمالي تكوين رأس المال الثابت  ارتفع  ومن جانبه،

ار  . وباعتبار تغير المخزونات، ازداد االستثم2020٪ على التوالي في سنة  21-٪ و22,6-الجارية مقابل  

٪ قبل سنة. وعلى هذا األساس،  38,8٪ بعد تسجيله النخفاض حاد قدره  37,1جارية بـ  بحساب األسعار ال 

لتر  طفيفا  تحسنا  االستثمار  نسبة  من  تعرفت  إلى  15,8فع  سنة  ٪16  بين  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   ٪

 وأخرى.  

تصادي وعدم وضوح الرؤية  ويعكس ضعف االستثمار، عالوة على الصعوبات الهيكلية، فتور الظرف االق

أثر   ما  االستثمارات  ج وهو  على  وكذلك  أجانب  أو  تونسيين  كانوا  سواء  الخواص،  المستثمرين  على  ديا 

 العمومية التي تعاني إضافة لذلك من صعوبات تعبئة موارد التمويل. 

 الطلب الخارجي 2-3-2

٪  12,2باألسعار القارة أو الجارية، أي  ، سواء  2021في سنة  انتعاشة    صادرات السلع والخدمات  سجلت

الغذائية،    ٪ على19,7و الفالحة والصناعات  القطاعات باستثناء قطاعي  كافة  التوالي. وقد شمل االنتعاش 

صادرات  ل ال الخصوص،  وجه  على  واستفادت،  الزيتون.  زيت  لمحصول  الملحوظ  باالنخفاض  تأثرا  ذين 

ومشتقاته   والفسفاط  انتعالمناجم  من  الدولي. والطاقة  الصعيد  على  األسعار  وارتفاع  االستخراج  نشاط  اش 

ومن جانبها، انتفعت الصناعات المعملية المصدرة من التحسن التدريجي للطلب المتأتي من منطقة األورو. 

وعرفت صادرات الخدمات بدورها بعض التعافي، السيما مع االنتعاشة التدريجية للنشاط السياحي وبالتالي  

 .2019كن دون بلوغ المستويات المسجلة في سنة للنقل الجوي ل

عرفت   والخدمات وكما  السلع  بـ    ،اردات  ال٪  10نموا  األسعار  ال21وبـ    ة ار قبحساب  باألسعار  ة  يارج٪ 

. وشمل هذا التطور كافة مجموعات المواد،  2020٪ على التوالي في سنة 20,2٪ و16,7بـ  نخفاض مقابل ا 
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و الداخلي  للطلب  النسبي  التحسن  الدولية  لنتيجة  األسعار  ارتفاع  تأثير  على  عالوة  االقتصادي،  لنشاط 

 وخاصة بالنسبة للمحروقات والحبوب.  

 

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

 * 2022 2021 * 2020 2019 2018 المسمى 

 2,5 3,1 -8,7 1,3 2,6 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق 

 3,3 10,0 -16,7 -8,4 2,5 واردات السلع والخدمات 

 2,7 5,3 -11,6 -2,3 2,6 مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

 2,1 1,4 -4,8 2,1 2,3 االستهالك النهائي 

 0,8 0,6 -4,2 1,4 1,7 العمومي  -

 2,5 1,7 -5,0 2,3 2,4 الخاص  -

 3,4 2,6 -22,6 0,5 2,2 إجمالي تكوين رأس المال الثابت

 1,7 2,9 -8,0 -1,5 1,8 الطلب الداخلي 

 5,4 12,2 -20,2 -4,2 4,6 صادرات السلع والخدمات 

 االقتصاد والتخطيط المصدر : وزارة                                                                                                                 توقعات* 

 

 

لسنة   بارتفاع    شيرت،  2022وبالنسبة  مدفوعا  الذي سيكون  الداخلي  للطلب  ازدياد ضعيف  إلى  التقديرات 

المال الثابت واالستهالك الخاص وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية. وينتظر   إجمالي تكوين رأس 

ال التدريجي  التحسن  مع  تماشيا  االنتعاش  بعض  لتونس  الموجه  الخارجي  الطلب  يعرف  منطقة أن  قتصاد 

 في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة.  ب سيعاني رغم ذلك من تداعيات الحراألورو الذي 

      هيكل االستثمارات وتمويلها   . 2-4

 هيكل االستثمارات   2-4-1

  مقابل  بحساب األسعار الجارية  ٪10,8ارتفاعا بـ    2021سنة    في  إجمالي تكوين رأس المال الثابت  عرف

. وفي المقابل، فإن االنتعاشة التي شملت أغلب القطاعات باستثناء الصناعات غير  ٪ قبل سنة21انخفاض بـ 

سنة   في  تضررا  األكثر  القطاعات  السيما  قبل  2020المعملية  ما  مستويات  استعادة  من  تمكن  لم   ، 

 جائحة كوفيد.  

وخاصة  ٪(  42,9٪ مقابل  46,8ويظهر هيكل االستثمارات تحسنا لحصة الخدمات المسوقة من المجموع )

( المعملية  الصناعات  لحصة  طفيفا  وارتفاعا  األخرى  والخدمات  النقل  لخدمات  مقابل  12,5بالنسبة   ٪

٪ بين سنة وأخرى  16,5٪ إلى  18,9٪(. وفي المقابل، تراجعت حصة الصناعات غير المعملية من  12,3

شاط الفالحي شبه ٪. ومن جانبها، ظلت حصة الن18,4٪ إلى  20وتلك المتعلقة بالتجهيزات الجماعية من  

 ٪.  5,8مستقرة في مستوى ضعيف قدره 
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 )باألسعار الجارية(                              تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب فروع النشاط :    4-2جدول عدد  

 المسمى 

 ٪بـ  الهيكل ٪ التغيرات بـ  القيمة بماليين الدنانير 

2020 2021 2022 
2021 

2020 

2022 * 

2021 
2020 2021 2022 * 

 .. 5,8 5,9 .. 7,5 .. 1.206 1.122 الفالحة والصيد البحري 

 .. 29,0 31,2 .. 2,7 .. 6.055 5.898 الصناعة 

 .. 16,5 18,9 .. 3,5- .. 3.445 3.572 الصناعات غير المعملية -

 .. 12,5 12,3 .. 12,2 .. 2.610 2.326 الصناعات المعملية  -

 .. 46,8 42,9 .. 20,9 .. 9.794 8.100 المسوقة الخدمات 

 .. 18,4 20,0 .. 2,7 .. 3.871 3.770 التجهيزات الجماعية

 100 100 100 10,5 10,8 23.120 20.926 18.890 المجموغ

 االقتصاد والتخطيط لمصدر : وزارة ا                   توقعات* 

 

 

     ارات م تمويل االستث   2-4-2

٪ نتيجة تقلص آثار الجائحة وذلك بعد تسجيله لتراجع  61,9انتعاشة هامة قدرها    االدخار الوطني   عرف حجم 

٪ مقابل نسبة  9نسبة االدخار قياسا بإجمالي الدخل الوطني المتاح ترتفع إلى    ل وهو ما جع   2020حاد في سنة  

االدخار  و ٪ من إجمالي الناتج المحلي. وعلى هذا األساس، بلغت فجوة التمويل بين االستثمار  16استثمار تساوي  

 ٪.  6,1بلغت    د ق . وباعتبار تغير المخزونات تكون هذه الفجوة  2021٪ من إجمالي النتاتج المحلي في سنة  6,7

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             : التمويل الداخلي لالستثمارات   5-2جدول عدد  

 * 2022 2021 2020 2019 المسمى 

 ٪ التغيرات بـ

2021 

2020 

2220 * 

2021 

 10,5 10,8 23.120 20.926 18.890 23.899 إجمالي تكوين رأس المال الثابت الجملي

 .. .. 16,2 16,0 15,8 19,5 )بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي(  

 .. .. 1.583 -726 -4.161 151 اتالتغير في قيمة المخزون

)إجمالي تكوين رأس المال الثابت +   مجموع حاجيات التمويل

 (اتالتغير في قيمة المخزون
24.050 14.729 20.201 24.703 37,1 22,3 

 3,3 61,9 12.594 12.193 7.532 13.935 االدخار الوطني 

 .. .. 8,6 9,0 6,2 11,1 من إجمالي الدخل الوطني المتاح  ٪بـ -

       نسبة التمويل الداخلي

 .. .. 54,5 58,3 39,9 58,3 إجمالي تكوين رأس المال الثابت )بـ ٪(  /االدخار الوطني -

 .. .. 51,0 60,4 51,1 57,9 ( ٪ مجموع حاجيات التمويل  )بـ    / االدخار الوطني    -

 االقتصاد والتخطيط وزارة المصدر :                                                                                                                توقعات* 

 

انتعاش   الجارية    االدخارويعكس  باألسعار  المحلي  الناتح  إجمالي  نمو  مع  الداخلي،  االدخار  تدعم  الوطني 

( الوطني  االستهالك  من  أهمية  أكثر  مقابل  9,5بنسق  للقطاع  ٪7,5  الصافي  اإلسهام  تحسن  وكذلك   )٪

 ٪.  29,2ة بالخارجي نتيجة بالخصوص الرتفاع تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج بنس 



 الوطني  والمالي  االقتصاديالمحيط 

 

 2021 السنوي التقرير 61

 

ا في  محاصل الموارد الذاتية والهبات قياسا بالنفاقات الجارية ب  عرفخار اإلدارة المركزية،  وفيما يتعلق باد 

مليون دينار في سنة    3.193-مليون دينار مقابل    1.021قدره    تراجعا ليبلغ العجز مستوى   ذلك فوائد الدين

 .  2019مليون دينار في سنة  2.565وفائض بـ  2020

نا طيفا مقابل تطور أكثر أهمية لالستثمار. وعلى هذا  س يعرف االدخار تح  ، يتوقع أن2022وبالنسبة لسنة  

الصلة   ذات  الموارد  تعبئة  وستمثل  عالية  مستويات  في  الخارجي  التمويل  من  الحاجيات  ستظل  األساس، 

 مصدر انشغال.  

      سوق الشغل واألجور .2-5

تظافر مجموعة من العوامل التي تعيق االنتعاش المستدام للتشغيل. وقد زادت  بمتأثرة    سوق الشغل ال تزال  

على   الحاصل  والتأخير  الكلية  االقتصادية  االختالالت  واستمرار  االقتصادي  للنمو  الضعيف  النسق  حدة 

ة مستوى تفعيل اإلصالحات الهيكلية االستراتيجية، بفعل التداعيات االقتصادية واالجتماعية لألزمة الصحي

أعمال متسم بالشكوك. وبالفعل، لم تمكن انتعاشة النشاط االقتصادي في    خان وذلك في ظل م  19  –لكوفيد  

قدرها    2011سنة   نمو  نسبة  تحقيق  ش3,1مع  مواطن  إحداث  من  العالي غ٪  المستوى  من  للحدّ  كافية  ل 

للبطالة. وفي الواقع، فإن امتصاص البطالة الهيكلية المرتفعة الذي يمثل التحدي األبرز الذي تواجهه تونس  

المضافة  للقيمة  المحدثة  بالمشاريع  والنهوض  لالستثمار  قوية  انتعاشة  يستوجب  السنوات،  من  العديد  منذ 

 وذات التشغيلية العالية.  

ات  بعض التحسن مع إحداث  2021مقابل وعلى الرغم من هذه الوضعية، سجلت سوق الشغل في سنة  وفي ال

ألف موطن شغل في العام السابق وهو ما أدى إلى   133ألف موطن شغل مقابل فقدان    53,4شغل بلغت  

لسنة مقابل  خالل الربع األخير من ا  ٪16,2نقطة مائوية لتتراجع إلى    1,2انخفاض نسبة البطالة الجملية بـ  

. بيد أن هذه النسبة تظل أعلى من  2021٪ خالل الربع الثالث من سنة  18,4٪ قبل سنة وذروة قدرها  17,4

قبل كوفيد   ما  فإن إرساء إصالحات هيكلية  2019٪ في سنة  14,9)  19  -مستوى  (. وعلى هذا األساس، 

ة االقتصاد التونسي إلى مسار  وتحسين مناخ األعمال وتشجيع المبادرة الخاصة تعد عوامل ضرورية إلعاد

الذين يشكلون حصة غالبة من  للشباب  بالنسبة  الشغل، السيما  نمو متدعم وأكثر استدامة ومحدث لمواطن 

عاما تظل مرتفعة للغاية على    24  -  15مجموع السكان. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة بطالة الفئة العمرية  

انخفا من  سنة  ضالرغم  في  تراجعت2021ها  حيث  مقابل  40إلى    ،  من  ٪42,5  أنه  كما  سنة.  قبل   ٪

اجات سوق الشغل،  يالضروري تفعيل اإلصالحات في قطاع التربية والتكوين المهني حتى يتكيف مع احت 

بما يساهم في التقليص من بطالة الشباب وخاصة منهم خريجي التعليم العالي الذين مازالت نسبة بطالتهم  

 ٪.  30في مستوى عالي يناهز 
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ج من  وفي  وأخرى  سنة  بين  العمل  عن  العاطلين  عدد  تراجع  آخر،  إلى    725,1انب  شخص   ألف 

 ٪ للذكور.  13,9٪ لإلناث و21,3ألف شخص. وحسب الفئة، بلغت نسبة البطالة  673,5

 

 )باآلالف ما عدا إشارة مغايرة(                                            : المؤشرات الرئيسية للتشغيل 6-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2020 

2019 

2021 

2020 

 0,9 0,5 8.838 8.761 8.715 8.661 8.694 عاما فما فوق 15السكان في سن النشاط، أي  -

 0,1 0,8- 4.161 4.158 4.190 4.153 4.119 النشيطينمجموع السكان  -

 0,5- 0,6- 47,0 47,5 48,1 48,0 47,4 النسبة الجملية للنشاط )بـ ٪(  -

 1,6 3,7- 3.487 3.433 3.566 3.508 3.480 السكان النشيطون المشتغلون -

 0,3 1,7- 39,5 39,2 40,9 40,5 40,0 نسبة التشغيل )بـ ٪( -

 186,4 191,8- 53,4 133- 58,8 28,0 43 **  إحداثات الشغل -

 7,0- 16,2 674 725 624 654 639 * العمل نعدد العاطلين ع -

 1,2- 2,5 16,2 17,4 14,9 15,5 15,5 *النسبة الجملية للبطالة )بـ ٪( -

 2,5- 8,7 40,0 42,5 33,8 33,4 34,2 *)بـ ٪( سنة  24و 15الشباب ما بين منها :  نسبة بطالة  

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء    التغيرات بحساب النقاط المائوية                                                                                 *
 باآلالف.    تالتغيرا **

 
 

 وشبه استقرار مجموع السكان النشيطين   مليون شخص( 8,8)حوالي   النشاطالسكان في سن   الزدياد  ونظرا

٪ بين سنة  47٪ إلى  47,5مليون شخص(، عرفت النسبة الجملية للنشاط انخفاضا طفيفا لتتراجع من    4,2)

٪  1,6وأخرى. وفي المقابل وبالمقارنة مع إحداثات الشغل الصافية، ازداد السكان النشيطون المشتغلون بـ  

 ٪ في العام السابق. 39,2٪ مقابل 39,5ة التشغيل إلى لترتفع نسب

٪  16,2٪ مقابل 16,1، عرفت نسبة البطالة انخفاضا طفيفا لتتراجع إلى 2022وخالل الربع األول من سنة  

ألف شخص. وحسب   653,2سابق مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل مستوى ال خالل الربع األخير من العام 

نقطة لدى    0,2ارتفعت بـ  ٪، فيما  20,9نقطة لدى اإلناث لتتراجع إلى    0,4ة بـ  الفئة، انخفضت هذه النسب

 ٪.  14,1الذكور لتبلغ 

، فقد أثرت الصعوبات على مستوى الظرف االقتصادي والضغوط المتزايدة المسلطة  باألجوروفيما يتعلق  

الوظيفة العمومية بعنوان  على توازنات المالية العمومية، على المفاوضات حول األجور في القطاع العام و

وبالفعل، ظل  2023و  2022و  2021السنوات   القطاعات  .  في  المضمون  المشترك  المهني  األدنى  األجر 

سنة   في  المسجل  المستوى  نفس  في  المضمون  الفالحي  األدنى  واألجر  الفالحية  بعد    2021غير  وذلك 

 . 2020الترفيع الحاصل في سنة 
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التونسي  العام  واالتحاد  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

بالتوقيع على اتفاقية تمتد على ثالث سنوات حول الترفيع في األجور في   2022للشغل قد قاما في بداية سنة 

 .  2024و 2023و 2022القطاع الخاص بعنوان السنوات 

 

 )بالدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                        : تطور األجور الدنيا القانونية 7-2جدول عدد 

 المسمى 
 جوان 

2017 

 أوت 

2018 

 ماي

2019 

 أكتوبر

2020 

 التغيرات بـ ٪

 2018 أوت

 2017جوان 

 2020أكتوبر 

 2019 ماي 

       األجر األدنى المهني المشترك المضمون

       أجر الساعة بالمليمات  -

 6,5 6,0 2,064 1,938 1,820 1,717 ساعة في األسبوع  48. نظام 

 6,4 5,8 2,11 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 6,5 16,512 15,510 14,560 13,736 األجر األدنى الفالحي المضمون ليوم عمل

 ي للجمهورية التونسية مالرائد الرسالمصدر : 

 

 

      1المالية العمومية .2-6

خالفا للعديد من البلدان في العالم التي سجلت انتعاشة قوية للنمو االقتصادي بعد تقويض استقرارها وتأثرها 

كوفيد   تونس في سنة  19  -البالغ من جائحة  تتمكن  لم  أزمة   2021،  من  بشدة  اقتصاد تضرر  إنعاش  من 

اقتصادي ي  ةمزدوجة،  ولم  وقدره    كنوصحية.  الضعيف  على  ٪  3,1النمو  الحاد  ا قادرا  التراجع   حتواء 

 .  2020٪ في سنة 8,7-بـ 

من حدة الضغوط المسلطة على    2021وعلى هذا األساس، زاد بطء االنتعاشة االقتصادية المسجلة في سنة  

ج المحلي  ت٪ من إجمالي النا 9,4المالية العمومية، على الرغم من انخفاض عجز الميزانية الذي تراجع من  

٪( وتحقيق  12ا للتعافي الجزئي للمقابيض )ازدياد المقابيض الجبائية بنسبة  ٪، نظر7,5إلى    2020في سنة  

 توفير نسبي على مستوى النفقات. 

مع و المفاوضات  في  الحاصل  والتأخير  اإلصالحات  وغياب  الدين  قائم  تصاعد  أدى  ذلك،  على  عالوة 

األسواق   في  وخاصة  الخارجية  للتمويالت  النفاذ  من  التونسية  الحكومة  استبعاد  إلى  الدولي  النقد  صندوق 

 
 وزارة المالية.   المصدر : 1



 الثاني الباب 

 

 2021 السنوي التقرير 64

 

لغت نسبة الدين العمومي  . ونتيجة لذلك، ب 2021المالية الدولية، مع التدهور الجديد للترقيم السيادي في سنة  

 ٪ قبل سنة. 77,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 79,2

لموازسوستت  الطريق  خارطة  عجز    2022ة  نم  من  التقليص  إلى  تهدف  تصحيحية  بإجراءات  بدورها 

منظومة  وإصالح  األجور  كتلة  بتخفيض  المتعلقة  تلك  السيما  مستدامة،  حدود  ضمن  واحتوائه  الميزانية 

ي يمثل مخاطر رئيسية إضافية ذالدعم. بيد أن توازن الميزانية سيتأثر بشدة بالنزاع الروسي األوكراني ال 

ونسية حيث أنه من المتوقع أن يسلط مزيد من الضغوط على تبالنسبة لألمن الغذائي وأمن الطاقة للبالد ال 

 الحاجيات من التمويل.  

 موارد ميزانية الدولة 2-6-1

مليون  6.005٪ أو 12,3االزدياد بنسق هام، أي   2021الجملية لميزانية الدولة خالل سنة واصلت الموارد  

مليون دينار. ويعود هذا التطور باألساس إلى    54.854دينار بالمقارنة مع المستوى المحقق قبل سنة لتبلغ  

بـ   ارتفعت  التي  الذاتية  للموارد  األهم  لتبلغ  10التعبئة  دي   ٪33.547  وإلىنمليون  الخزينة   ار  موارد  تدعم 

بـ   ازدادت  لتبلغ  16,1التي  بتعبئة    ٪21.307  الميزانية  تركيبة  اتسمت  األساس،  هذا  وعلى  دينار.  مليون 

 ٪ واللجوء إلى االقتراض ولموارد الخزينة بالنسبة للمبلغ المتبقي.  61,2قع موارد ذاتية بوا

أنه رغ الميزانية الهادفة إلى إعادة هيكلة المقابيض قصد    الدولة بخصوص  توجهات  م وتجدر اإلشارة إلى 

على   يدل  الذي  األمر  األهمية،  متزايد  أصبح  االقتراض  إلى  اللجوء  فإن  الذاتية،  الموارد  حصة  تعزيز 

ضعف المالية العمومية وتبعيتها الشديدة تجاه تعبئة الموارد وخاصة الخارجية، فضال عن    مواطناستمرار  

 بة الدين العمومي. ازدياد نس
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                                  : توازن ميزانية الدولة  8-2جدول عدد 

 * 2022 2021 2020 المسمى 
 التغيرات بـ ٪ 

2120 

2020 

2220 

2021 

 15,1 10,0 38.618 33.547,3 30.494,1 مجموع موارد الميزانية 

 15,4 12 35.091 30.404,8 27.147 المقابيض الجبائية -

 12,2 -6,1 3.067 3.098,2 2.567,9 المقابيض غير الجبائية -

 -  - 460 44,3 779,2 الهبات 

 9,1 5,7 47.166 43.241,8 40.894,2 أعباء الميزانية مجموع 

 6,9 5,1 21.573,3 20.182,2 19.203 نفقات التأجير 

 1,0 -16,6 1.987,1 1.966,6 2.357 نفقات التسيير  

 13,4 12,1 14.267,4 12.582,5 11.223 نفقات التدخالت

 -7,3 7,8 4.183,2 4.513,1 4.186 نفقات االستثمار 

 -56,7 60,1 130,9 302,6 189 نفقات العملية المالية 

 17,1 -1,1 4326 3.694,8 3.736,2 أعباء التمويل

 - - 698,1 -  - نفقات طارئة وغير موزعة 

 - - -9.308 -9.788,8 -11.229,6 حاصل الميزانية دون اعتبار والتخصيص والهبات 

 - - -6,7٪ -7,5٪ -9,4٪ بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 1,3 16,2 21.582,8 21.307,1 18.343,9 مجموع موارد الخزينة 

 41,4 -11,1 19.982,8 14.128,1 15.896,9 موارد االقتراض   -

 8,3 -39,2 7.331,0 6.768,4 11.126,4 اقتراض داخلي  -

 71,9 54,3 12.651,8 7.359,7 4.770,5 اقتراض خارجي  -

 -77,7 193,4 1.600 7.179 2.447 موارد الخزينة األخرى 

 -31,2 37,1 150,0 218 159 استخالص أصل القروض 

 -79,2 204,2 1.450 6.961 2.288 موارد خزينة مختلفة  

 -12,4 16,2 1.8673 21.307,2 18.343,7 مجموع أعباء الخزينة 

 -9,7 50,0 10.025 11.096,7 7.398,3 تسديد أصل الدين  -

 12,1 59,3 5.552 4.952,3 3.107,9 الدين الداخلي  -

 -27,2 43,2 4.473 6.144,4 4.290,4 الدين الخارجي  -

 -11,8 -6,8 8.548 9.694,5 10.400,4 تمويل العجز  -

 -80,6 -5,3 100 516 545 قروض وتسبقات الخزينة الصافية -

 * معطيات وقتية  

 ** توقعات

 

 الميزانية موارد  2-6-1-1

بـ  بعنوان موارد الميزانية  2021مليون دينار في سنة    33.547مت تعبئة مبلغ قدره  ت ٪  10، أي بارتفاع 

 .  2020بالمقارنة مع سنة 

الجبائية انتعاشة هامة، أي   لتبلغ  6,1٪ مقابل تراجع بـ  12وعرفت المقابيض  مليون    30.405٪ قبل سنة 

مليون دينار( بعد    2.645دينار. ويعود هذا التحسن باألساس إلى تدعم األداءات غير المباشرة )ارتفاع بـ  

بـ   سنة    مليون  1.174انخفاضها  في  التقييدية 2020دينار  واإلجراءات  الصحية  األزمة  لتداعيات  نظرا   ،
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٪( وازدياد  3,1المتعلقة بها. ويعدّ هذا االرتفاع نتاجا لعديد العوامل على غرار انتعاش النشاط االقتصادي ) 

 ى.  ، من جهة أخر2021٪( من جهة ومردود اإلجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 22,2الواردات ) 

بـ   ارتفاعا  بدورها  المباشرة  األداءات  من  المتأتية  المقابيض  عرفت  تسجيلها  5,1كما  بعد   نخفاض  ال٪ 

سنة  4,6بـ   في   ٪2020( النفطية  الشركات  لمقابيض  الجيد  بالسير  بالخصوص  مدفوعة  نتيجة  56,9،   )٪

دوالر    70,7إلى    2020دوالر في سنة    41,7ارتفاع معدل سعر برميل النفط الذي ازداد من معدل قدره  

٪ تبعا الزدياد المنح الخصوصية بالنسبة 6. وسجلت الضريبة على الدخل كذلك ارتفاعا بـ  2021في سنة  

 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.  23,2لبعض القطاعات. وعلى هذا األساس، بلغ الضغط الجبائي مستوى 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                         ميزانية: موارد ال  9-2جدول عدد 

 2022 2021 2020 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2120 

2020  

2022 

2120  

 15,4 12 35.091 30.404,8 27.147,1 المقابيض الجبائية 

 14,9 5,1 14.570,2 12.680,6 12.068,2 األداءات المباشرة  -

 10,3 6,0 10.458,7 9.484,6 8.945,2 الضريبة على الدخل * 

 28,6 2,3 4.111,5 3.196 3.123 * الضريبة على الشركات 

 15,8 17,5 20.520,8 17.724,2 15.078,9 الضرائب واألداءات غير المباشرة   -

           منها : 

 13,8 21,7 9.976,4 8.765 7.200,9 * األداء على القيمة المضافة

 22,7 10,9 3.930 3.203,2 2.889,1 االستهالك * معلوم

 -1,0 20,7 3.067 3.098,2 2.567,9 غير الجبائية  المقابيض

           منها : 

 13,2 75,3 659 582,2 332,2 مداخيل عبور أنبوب الغاز  -

 8,2 -13,5 873 807,2 933 مداخيل المساهمات  -

 500,0 0,0 300 50 50 ومداخيل األمالك المصادرة التخصيص والهبات  -

 938,4 -94,3 460 44,3 779,2 موارد ذاتية وهبات

 المصدر : وزارة المالية 

 
 

الجبائية،ت  وعرف غير  دينار   3.098  بلغتالتي    المقابيض  بـ  مليون  ارتفاعا  العام 20,7،  مع  بالمقارنة   ٪

نبوب الغاز أي  أمليون دينار وأتاوة    593السابق. ويتضمن هذا المبلغ بالخصوص المداخيل النفطية وقدرها  

 مليون دينار.   807مليون دينار ومداخيل مساهمات الدولة أي  582

 .  مليون دينار بعنوان الهبات 44,3وفي جانب آخر، تمت تعبئة مبلغ بـ 

 ، تم إنجاز توقعات الموارد الذاتية على أساس ما يلي :  2022وبالنسبة لسنة 

استمرار اإلصالح الضريبي الهادف إلى تبسيط النظام الجبائي وتخفيف الضغط الجبائي وتحقيق العدالة    -

   ؛  الجبائية
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ي أو القابل للتحصيل، مع األخذ بعين  نتعبئة الموارد الذاتية للدولة، من خالل دعم جهود االستخالص اآل  -

  : 19 -االعتبار لوضعية الشركات المتضررة من جائحة كوفيد 

 في سعر التبغ ؛  الترفيع  •

 مليون دينار ؛   50مليون دينار بعنوان مداخيل األمالك المصادرة مقابل  300تعبئة  •

 بعنوان الهبات.    2022مليون دينار في سنة  460مبلغ متوقع قدره   •

 الخزينة موارد  2-6-1-2

بـ   الخزينة  موارد  لتبلغ  16,2ارتفعت  قدره    ٪21.307  مبلغ  )منها  دينار  تم    11.097مليون  دينار  مليون 

الصافية    هاستخدام القروض  بلغت  المنطلق،  هذا  ومن  الدين  أصل  تبعا    10.211لتسديد  دينار(،  مليون 

الحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية نتيجة استمرار توسع الفجوة بين الموارد الذاتية للميزانية  

الدولةوالنفقات   التمويل. وواصل لجوء  من  للحاجيات  ملحوظ  ازدياد  إلى  أدى  ما  التداين مساره    وهو  إلى 

 :  التصاعدي، حيث يتوزع مبلغه ما بين

 موارد االقتراض  2-6-1-2-1

بـ   السنة  هذه  خالل  بالميزانية  والمدرجة  المعبأة  االقتراض  موارد  لتبلغ    1.769انخفضت  دينار  مليون 

 .  2020مليون دينار في سنة  15.897مليون دينار مقابل  14.128

٪ من القروض 47,9لقروض الداخلية وا٪ من  52,1بواقع    2021ويتكون مبلغ القروض المعبأة في سنة  

. وتجدر اإلشارة إلى أن تونس ال تزال تشهد صعوبات في مجال تعبئة الموارد الخارجية، السيما  الخارجية

الترقيم السيادي ومن جهة ة تدهور  جي يتعين تعبئتها في األسواق المالية الدولية وذلك من جهة نتي تتلك ال 

ة مسار اإلصالحات المتعلقة أساسا بتطهير الميزانية  لأخرى جراء المخاوف بشأن قدرة تونس على مواص

 وإعادة هيكلة القطاع العمومي. 

  رولإلشارة، فإنه تم تأمين تعبئة موارد اقتراض داخلية باألساس من خالل إصدار رقاع خزينة قابلة للتنظي

 ٪ من الحجم الجملي لهذه الموارد.  51,7والتي مثلت 

 موارد الخزينة األخرى    2-6-1-2-2

خالل نفس الفترة من سنة  فحسب  مليون دينار    2.447مليون دينار مقابل    7.179بلغت موارد الخزينة األخرى  

 الخزينة قصيرة األجل.    ع مليون دينار بعنوان رقا   3.011، علما وأن المبلغ األول يشمل حجما قدره  2020
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                            : موارد الخزينة   10-2جدول عدد 

 2022 2021 2020 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2120 

2020 

2220 

2021 

 8,3 -39,2 7.331,0 6.768,4 11.126,4 االقتراض الداخلي  -

  311,5 -92,0 800 194,4 2.440,7 أسبوعا   52رقاع الخزينة لـ 

   4,3 -7,3 3.650 3.498,1 3.261,1 رقاع الخزينة القابلة للتنظير 

 -22,5 -  1.400 1.806,1  - القرض الوطني  

  16,6 -76,6 1.481 1.269,8 5.424,6 قروض أخرى 

 71,9 54,3 12.651,8 7.359,7 4.770,5 االقتراض الخارجي  -

 103,0 49,1 11.507,8 5.669,7 3.801,5 ات على القروض لفائدة الميزانية بسحو 

 32,6 82,4 1.044 1.548,3 849   قروض خارجية موظفة- 

  29,4 18,1 100 141,7 120 قروض خارجية معاد إقراضها للمؤسسات العمومية- 

 41,4 -11,1 19.982,8 14.128,1 15.896,9 قتراض مجموع موارد اال 

 -31,2 37,1 150 218 159 استخالص أصل القروض 

 -121.0 204,2 -1.460 6.961 2.288 موارد أخرى للخزينة 

 -118.2 193,4 -1.310 7.179 2.447 مجموع الموارد األخرى للخزينة 

 -12.4 16,2 18.672.8 21.307,1 18.343,9 المجموع

 وزارة المالية  المصدر :
 

 

 نفقات ميزانية الدولة  2-6-2

مليون دينار   43.242لتبلغ   سنة  ٪ قبل 14,3٪ مقابل 5,7ارتفاعا بـ    2021ميزانية الدولة في سنة   سجلت نفقات 

الناتج المحلي. ويعود هذا التطور باألساس إلى الزيادة الملحوظة لنفقات الدعم وخاصة    ي ٪ من إجمال 33,1أو  

 مليون دينار قبل سنة(.    1.470مقابل    2021في سنة    مليون دينار   3.327بالنسبة للمحروقات ) 

بما يحول دون ترك   العمومي،  القطاع  في  التأجير  بأعباء  الدولة مثقال  نفقات  يزال هيكل  وفي جانب آخر، ال 

 كاف لنفقات االستثمار بصفتها محركا يدفع االستثمار الخاص ويمكن من تحفيز النمو.   هامش 

عار الدولية للنفط. وبالفعل، من  هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه من المنتظر أن تعاني المالية العمومية من ارتفاع األس 

المحروقات )ذلك أن ارتفاع سعر برميل   نفقات إضافية بعنوان دعم  إلى  النفط أن يفضي  شأن تصاعد أسعار 

( وأن يهدد استدامة الدين العمومي ويزيد  دينار مليون    137النفط بدوالر واحد يؤدي إلى نفقات إضافية قدرها  

 ام المصرفي. من تداين القطاع العمومي لدى النظ 

المتعاملين   تمويل  على  المصرفي  النظام  قدرة  على  بالخصوص  يؤثر  أن  الوضع  هذا  استمرار  شأن  ومن 

 االقتصاديين. 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : النفقات دون اعتبار خدمة الدين  11-2جدول عدد 

 2022 2021 2020 المسمى 

 التغيرات بـ ٪

2021 

2020 

2220 

2021 

 6,9 5,1 21.573,3 20.182,2 19.203 سييرنفقات الت

 1,0  -16,6  1.987,1  1.966,6  2.357  نفقات التصرف 

 13,4 12,1 14.267,3 12.582,5 11.223 نفقات التدخالت 

 20,4 34,4 7.262 6.031 4.486 منها : الدعم 

 71,4 -8,9 3.771 2.200 2.416 األساسية المواد  -

 -13,1 126,3 2.891 3.327 1.470 المحروقات  -

 19,0 -16,0 600 504 600 النقل  -

 -7,3 7,8 4.183,2 4.513,1 4.186 ستثمار نفقات اال

 -56,7 60,1 130,9 302,6 189 نفقات العمليات المالية  

 17,1 -1,1 4.326 3.694,8 3.736,2 أعباء التمويل  

 - - 698,1 - - نفقات طارئة وغير موزعة  

 9,1 5,7 47.165,9 43.241,8 40.894,2 أعباء الميزانية مجموع

 المصدر : وزارة المالية 

 

٪ من  15,4مليون دينار، أي   20.182لتبلغ   2021٪ في سنة  5,1وارتفعت كتلة األجور المتعلقة باإلدارة بنسبة  

النفق  توجيه  المستوى يظل عاليا وال يمكن من  أن هذا  المحلي حيث  الناتج  وتقليص ا إجمالي    ت نحو االستثمار 

 التداين.  

 .  2020مليون دينار قياسا بنتائج سنة    390٪ أو  16,6أما بالنسبة لنفقات التصرف، فقد سجلت تقلصا بـ  

بـ   التدخالت زيادة  بنفقات  المتعلق  القسم  أو  12,1وعرف  بواقع    ٪1.360  النفقات  هذه  وتتوزع  دينار.  مليون 

خا   6.552 تتعلق  والتي  الدعم  اعتبار  دون  التدخالت  بعنوان  دينار  بمسا مليون  الدخل  ن صة  ذات  العائالت  دة 

ذات   والتدخالت  الجامعية  والقروض  والمنح  ) ط المحدود  استثماري  المبلغ    3.900ابع  ويتعلق  دينار(.  مليون 

للمحروقات  ب مليون دينار    6.031المتبقي أي   بالنسبة  التي واصلت االزدياد بنسق متدعم، السيما  الدعم  نفقات 

دوالر للبرميل    70,7لذي بلغ معدال قدره  وا رميل النفط في السوق الدولية  نتيجة باألساس الرتفاع معدل سعر ب 

لم يتم تعويضها  دوالر للبرميل والتي    45الواحد مقابل فرضية لمعدل السعر نص عليها قانون المالية األولي بـ  

 من خالل تعديالت األسعار في محطات التوزيع.  

 ٪ على التوالي.  16٪ و 8,9د األساسية والنقل بـ  ومن جانبها، تراجعت النفقات بعنوان دعم الموا 

مليون دينار بالمقارنة مع   441٪ أو  10,1والعمليات المالية، فقد ازدادت بـ    بنفقات االستثمار وفيما يتعلق  

 .  2020سنة 

( كما تمت عنونتها بعنوان نفقات التمويل )الفوائد  2021مليون دينار في سنة    41وقد تم تسجيل توفير بـ  

 .  2019فيفري   13المؤرخ في   2019لسنة  15في القانون األساسي للميزانية عدد 
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سنة   التي   2022وبخصوص  الكبرى  الشكوك  إلى  بالنظر  توقعات  صياغة  صعوبة  من  الرغم  وعلى 

لنفق المتوقع  المبلغ  أن  جدّا  المحتمل  فمن  وأوكرانيا،  بين روسيا  النزاع  لن ايفرضها  التجهيز  من    ت  يكون 

النزاع سيمثل عبئاأالممكن تحقيقه بما     ن تصاعد أسعار برنت وأسعار المواد األساسية المسجل تبعا لهذا 

والمواد  إ المحروقات  لدعم  المخصص  المبلغ  مراجعة  ستتم  األساس،  هذا  وعلى  الدولة.  لميزانية  ضافيا 

 فقات االستثمار. على ن مزاحمةاألساسية نحو االرتفاع وهو ما سينجم عنه تسليط أثر 

 العمومي   الدين   2-6-2-1  

الدين، أصال وفوائد،  بلغت   المرصودة بعنوان تسديد  أي    2021مليون دينار خالل سنة    14.792النفقات 

بـ   )32,8بزيادة  الداخلي  الدين، سواء  تسديدات  بارتفاع  التطور  هذا  واتسم  مقابل    ٪7.117.  دينار  مليون 

 دينار(. مليون   5.864مليون دينار مقابل  7.675مليون دينار قبل سنة( أو الخارجي ) 5.271

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             خدمة الدين : 12-2جدول عدد 

 2022 2021 2020 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2120 

2020 

2220 

2021 

 16,1 35,0 8.264,0 7.116,7 5.270,5 الدين الداخلي 

 12,1 59,3 5.552,0 4.952,3 3.107,9 األصل

 25,3 0,1 2.712,0 2.164,4 2.162,6 الفوائد 

 -20,7 30,9 6.087,0 7.674,8 5.864,0 الدين الخارجي

 -27,2 43,2 4.473,0 6.144,4 4.290.4 األصل

 5,5 -2,7 1.614,0 1.530,4 1.573,6 الفوائد 

 -3,0   32,8 14.351,0 14.791,5 11.134.5 المجموع

 -9,7 50,0 10.025,0 11.096,7 7.398,3 األصل

 17,1 -1,1 4.326,0 3.694,8 3.736,2 الفوائد 

 المصدر : وزارة المالية 
 

 

مليون دينار نتيجة    14.351٪ لتبلغ  3,0من المنتظر أن تعرف خدمة الدين انخفاضا بـ  ،  2022وبالنسبة لسنة  

 .  الداخلي ٪ مقابل تواصل ارتفاع الدفوعات المرصودة للدين  20,7ت المرتبطة بالدين الخارجي بـ  ا تراجع النفق 

 ، تم رصد نفقات إضافية من قبل الدولة لمجابهة هذه الجائحة :  19  -وفيد  أزمة ك وتجدر اإلشارة إلى أنه في سياق  

مليون دينار    100ليبلغ مجموعا قدره  مليون دينار(    55ارتفاع نفقات صندوق دعم الصحة العمومية )  ✓

 .  2021درجة صلب قانون المالية لسنة  م   ر مليون دينا   45مقابل  

الف عائلة    900لفائدة  دينار    300  قدرها   مساعدات استثنائية للعائالت المعوزة وذات الدخل المحدود  ✓

 مليون دينار(، تم تمويلها بواسطة قرض من البنك الدولي.    270) 

وبرنامج الوقاية الخصوصي  التالقيح  )شراء معدات للحماية الفردية واقتناء   19  -وفيد نفقات لمجابهة ك  ✓

واقتناء   الطبية  والمعدات  واألدوية  التشخيصية  الفحوص  اختبارات  واقتناء  الصحة  وتمويل مؤسسات 

 مليون دينار.    643األوكسيجين الطبي ونفقات أخرى( وذلك بمبلغ جملي قدره  
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 تمويل عجز الميزانية وتطور قائم الدين العمومي   2-6-3

الصع  االقتصادي  الوضع  تقلص  أمام  مع  بشأن    هامش ب  وفاق  إلى  التوصل  وعدم  حاد  بشكل  الميزانية 

األول  العجز  بلغ  والهبات    ي اإلصالحات،  التخصيص  اعتبار  أو    6.094دون  دينار  إجمالي  4,7مليون  من   ٪

، بلغ عجز الميزانية  ٪ قبل سنة. وباحتساب فوائد الدين 6,3مليون دينار أو    7.493  ي الناتج المحلي مقابل حوال 

التخصيص   اعتبار  أو    9.789الهبات  و دون  دينار  مقابل  7,5مليون  المحلي  الناتج  إجمالي  من  في  ٪9,4   ٪ 

 العام السابق.  

وبهدف تغطية هذا العجز وفي ظل سياق متسم بصعوبات النفاذ للسوق المالية الدولية نظرا بالخصوص لتصاعد  

والتي أصبحت تقييدية جراء تدهور الترقيم السيادي للبالد، وقع اللجوء  تكاليف شروط التداين في هذه السوق  

بشكل مكثف إلى التداين الداخلي. وبالفعل، تمحور عمل السلطات العمومية حول خطة تمويل تم تأمينها بواقع  

٪  12,4٪ بمداخيل الخوصصة والهبات واألمالك المصادرة وبـ  1٪ بقروض ذات مصدر داخلي وبنسبة  86,6

 وض خارجية.  بقر 

٪ من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة  6,7مليون أو    9.308، تم تقدير عجز الميزانية بـ  2022وبالنسبة لسنة  

 تظل عالية رغم تسجيلها النخفاض طفيف بالمقارنة مع العام السابق.  

 

 الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين                         : تمويل عجز الميزانية    13-2جدول عدد  

 2022 2021 2020 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ 

2021 

2020 

2022 

2021 

 95,6 14,5 369,2 8.479,2 9.920,0 التمويل الداخلي الصافي 

 8,3 -39,2 7.331,0 6.768,4 11.126,3 قروض داخلية )+(

 3,4 49,7 -5.652 -5.468,3 -3.652,9 (-تسديدات )

 -81,8 193,4 -1.309,8 7.179,1 2.446,6 موارد الخزينة )+( 

 573 153.1 8.178,8 1.215,3 480.1 التمويل الخارجي الصافي

 71,9 54,3 12.651,8 7.359,7 4.770,5 قروض خارجية )+(

 -27,1 43,2 -4.473,0 -6.144,4 -4.290,4 (-تسديدات )

 705,9 -88,6 760,0 94,3 829,2 المصادرةتخصيص وهبات ومداخيل األمالك 

 المصدر : وزارة المالية 

 

٪ مقابل  79,2لتبلغ    نقطة مائوية  1,5مسارها التصاعدي حيث ازدادت بـ  العمومي    نسبة التداين   ت وواصل

. ويعود هذا االرتفاع باألساس إلى اللجوء المكثف بشكل متزايد للتداين قصد تمويل  2020٪ في سنة  77,8

 ميزانية الدولة.  

٪ من  24,7٪ من الدين الخارجي. وحسب المقرضين، تأتى هذا الدين بنسبة  60,6ويتكون هذا المبلغ بواقع  

الدولية   المالية  وبـ  57,6بـ  والسوق  األطراف  متعدد  التعاون  من  وحسب  ٪17,7  الثنائي.  التعاون  من   ٪
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الدين متسما بغلبة األورو ) قائم  الدوالر األمريكي )60,3العمالت األجنبية، ال يزال  يليه  م  ث  ،٪(٪22,1( 

 ٪(.  10,2اليان الياباني )

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة معايرة(                                                                                : قائم الدين العمومي  14-2جدول عدد 

 المسمى 

2020 2021 2022 

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 بماليين

 الدنانير 

 بـ ٪ من

 المجموع

 36,1 41.184,0 39,4 40.819,2 34,1 31.753,8 الدين الداخلي 

  29,8  31,2  26,5 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 63,9 72.958,0 60,6 62.860,2 65,9 61.286,5 الدين الخارجي

  52,8  48,0  51,3 بـ ٪ من إجمالي الناتج المحلي 

 100 114.142,0 100 103.679,4 100 93.040 المجموع

  82,6  79,2  77,8 الناتج المحلي بـ ٪ من إجمالي 

 المصدر : وزارة المالية 

 

 

٪ من إجمالي الناتج المحلي وهو  82,6تشير التوقعات إلى نسبة تداين عمومي قدرها ،  2022وبالنسبة لسنة 

بـ   ارتفاع  في  بالنسبة    3,4مستوى  الميزانية  لعجز  المنتظر  االنخفاض  من  الرغم  على  وذلك  مائوية   نقاط 

 لهذه السنة.  

        التداين الكلي .2-7

الك التداين  التونسية في سنة  لارتفع  للبالد  المسجل في سنة    2021ي  أقل حدة بشكل طفيف من ذلك  بنسق 

٪(، في 4,6٪ مقابل  0,8٪ على التوالي وذلك نتيجة تباطؤ قائم الدين الخارجي )7,4٪ و6,9، أي  2020

  ٪(. 9,1٪ مقابل 10,6حين تسارع التداين الداخلي بعض الشيء )
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                 تطور التداين الكلي                 : 15-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمى 

 ٪( التغيرات )بـ 

9201 

2018 

2020 

2019 

2120 

2020 

 10,6 9,1 7,8 141.633 128.105 117.471 التداين الداخلي 

 28,7 17,8 12,4 41.157 31.990 27.147 الدولة  -

 4,5 6,4 6,5 100.476 96.115 90.324 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 10,0 8,5 8,0 136.112 123.749 114.010 من الجهاز المالي  ▪

 28,8 16,7 14,7 35.881 27.863 23.868 الدولة  -

 4,5 6,4 6,4 100.231 95.886 90.142 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى  -

 26,8 25,9 0,4 5.521 4.356 3.461 من أسواق رؤوس األموال  ▪

 27,9 25,9 2,1- 5.276 4.127 3.279 الدولة  -

 6,9 26,0 89,8 245 229 182 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى  -

 300,0 78,6- 6,7- 12 3 14 السوق النقدية * 

 - - - 0 0 0 الدولة   -

 300,0 78,6- 6,7- 12 3 14 غير المالية العناصر االقتصادية األخرى  -

 26,6 26,3 0,5 5.509 4.353 3.447 السوق الرقاعية * 

 27,9 25,9 2,1- 5.276 4.127 3.279 الدولة  -

 3,0 34,7 107,7 233 226 168 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 0,8 4,6 4,4- 76.324 75.723 72.389 التداين الخارجي 

 2,6 4,6 2,8- 62.860 61.291 58.606 *  الدولة -

 6,7- 4,7 10,7- 13.464 14.432 13.783 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 6,9 7,4 2,8 217.957 203.828 189.860 التداين الكلي 

 11,5 8,8 1,6 104.017 93.281 85.753 **  الدولة -

 3,1 6,2 3,8 113.940 110.547 104.107 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية  -

 .  االقتصاد والتخطيطالمصادر : البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية ووزارة 

 مقيمين.ال)*( التداين الخارجي للدولة بما في ذلك االكتتابات في رقاع الخزينة من قبل غير 

 الفترة بما في ذلك موارد الدولة المودعة في حساباتها لدى البنك المركزي التونسي والمستخدمة من قبل الخزينة.  )**( المخزونات في موفى 

 

ادت، على وجه الخصوص، حصة التداين الداخلي من مجموع التداين مسارا تصاعديا بداية من سنة عواست

وذلك باألساس نتيجة تدهور وضعية المالية العمومية التي تضررت بشدة    2021٪ في سنة  65لتبلغ    2019

م تلبيتها إلى حدّ كبير  من تداعيات األزمة الصحية. وبالفعل، فإن الحاجيات المتزايدة للدولة من التمويل قد ت 

٪(. بيد  9,1٪ مقابل  28,7)  2021من خالل أدوات الدين الداخلي الذي تسارع قائمه بشكل ملحوظ في سنة  

٪  4,5أن لجوء العناصر االقتصادية األخرى غير المالية إلى هذا المصدر من التمويل قد عرف تباطؤا )

 اط االقتصادي.  ٪( وهو ما يعكس بالخصوص صعوبات إنعاش النش6,4مقابل 

لسنة   الخارجي على نفس مستواه  الدين  قائم  التمويل    2020ومن جانبه، حافظ  إلى  النفاذ  بقيود  اتسم  حيث 

٪  2,6ينعكس ذلك من خالل تباطؤ الدين الخارجي للدولة )لالخارجي بالنسبة ألغلب العناصر االقتصادية  

األ4,6مقابل   االقتصادية  بالعناصر  المتعلق  ذلك  وتراجع   )٪( المالية  غير  مقابل  6,7-خرى  في  ٪4,7   ٪ 

 (.  2020سنة 
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 التداين الداخلي  2-7-1

الداخلي  ارتفع باألساس  9,1)مقابل    2021٪ في سنة  10,6بـ    التداين  المسار  هذا  تدعم  وقد  قبل سنة(.   ٪

( المالي  الجهاز  لدى  سواء  للدولة،  الداخلي  التداين  مقابل  28,8بفعل  رؤوس  ٪16,7  أسواق  في  أو   )٪

بالخصوص عن توسع    م ٪( وذلك في إطار مزيد تنويع مصادر التمويل، الناج 25,9مقابل    ٪27,9األموال )

على وجه الخصوص، اللجوء إلى السوق الرقاعية من خالل إصدار رقاع الخزينة  شمل،  الميزانية. و  نفقات

قدره   دينار  9.512مبلغا  سنة    مليون  موفى  تسديد   2021في  دينار    6.751بقيمة    اتمقابل   مليون 

ت الدولة (. ومن ناحية أخرى، أبرم2020مليون دينار على التوالي في سنة  5.473و مليون دينار 9.112)

بلغ  قرضا مجمّ  )  1.269,8عا  دينار  و  150مليون  أمريكي  بنوك    259,5مليون دوالر  لدى  أورو(  مليون 

قدرها    ةمنها حص،  1مليون دينار  1.806محلية. وفي جانب مواز، لجأت الدولة لقرض وطني بلغت قيمته  

٪ من قبل البنوك.  15راد...( وفأ٪ تم االكتتاب فيها من قبل وسطاء بالبورصة لفائدة حرفائهم )شركات،  85

٪  34ختاروا األصناف ذات نسبة فائدة قارة مقابل  االمكتتبين قد  من    ٪ 66وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن  

 لنسب الفائدة المتغيرة. 

لتداين الداخلي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية، فقد اتسم بالخصوص بتباطؤ اأما بالنسبة لتطور  

ا لدى  ) القائم  المالي  مقابل  4,5لجهاز  سنة  ٪6,4  بعنوان  هذا  ٪2020  في  الغالبة  الحصة  يمثل  والذي   )

فيما يتعلق بالتداين المبرم لدى أسواق رؤوس األموال، فال يزال يشمل مبالغ ضعيفة  والصنف من التداين.  

 قبل مؤسسات التمويل الصغير.   نم اوخاصة في السوق الرقاعية حيث تم إصدارها أساس

 

 مصدر التمويل : تطور التداين الداخلي حسب  3-2رسم بياني عدد  التمويل  صيغةحسب  تطور التداين الكلي:  2-2رسم بياني عدد 

  
 

 

 
  2021لسنة    418، المتمم لألمر الحكومي عدد  2021أكتوبر    20المؤرخ في    2021لسنة    146نص األمر الرئاسي عدد    1

  ، ، بالنسبة لكل صنف 2021والمتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة    2021جوان    8المؤرخ في  

 نسبة فائدة متغيرة.   السندات ذات على |إمكانية االكتتاب كذلك في 
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 التداين الخارجي  2-7-2

الخارجي   ظل  سنة    التداين  من    2021في  الرغم  على  وذلك  سنة  قبل  المسجل  المستوى  نفس  في  تقريبا 

االحتياجات المالية المتزايدة لالقتصاد، سواء لسد فجوة تمويل الميزانية أو إلنعاش النشاط االقتصادي. وبالفعل،  

ادي للبالد، عاملين  ي الترقيم الس ل التأخير الحاصل في إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي وخفض  شكّ 

 لنفس السنة.    المالية   ن والتي نص عليها قانو   2021مقيدين لتعبئة موارد اقتراض خارجية خالل سنة  

 2021في سنة    ة ٪ المسجل2,6وفيما يتعلق بالتداين الخارجي متوسط وطويل األجل للدولة، فإن الزيادة بنسبة  

إلى  4,6مقابل   السابق، ترجع  العام  في  انخف ٪  الناجم عن  اإليجابي  الصرف  الدينار ا تأثير  ض سعر صرف 

الدين  تسديد  ارتفاع  لوال  حدة  أكثر  يكون  أن  المسار  لهذا  يمكن  وكان  للتداين.  الرئيسية  العمالت  مقابل 

سنة    1.849)+  في  دينار(  بالسحوبات   2021مليون  المتعلق  ذلك  من  ملحوظ  بشكل  أهم  كان   والذي 

مليون دينار، على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أنه   6.682مليون دينار و   7.556غا  مليون دينار( ليبل   515)+ 

انتفعت تونس ب 2021خالل سنة   الدولي م ،  النقد  الخاصة من صندوق  خصصات خاصة من حقوق السحب 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة( بغرض دعم الميزانية وذلك في إطار تعزيز سيولة االقتصاد   523) 

إبرام قروض خارجية أخرى متوسطة وطويلة األجل المتضر  تم  الصحية. وفي جانب مواز،  ر من األزمة 

سنة   )   مع ساس  باأل وذلك    2021خالل  األوروبي  الجزائرية   300االتحاد  والحكومة  أورو(   مليون 

 (300   ( للتنمية  الفرنسية  والوكالة  أمريكي(  دوالر  أورو(   100مليون  أخرى،  1مليون  ناحية  ومن  اتسمت . 

في بالخصوص بتسديد قرضين رقاعيين تم إصدارهما    2021جل في سنة  تسديدات الدين متوسط وطويل األ

الدولية بضمان   المالية  وبمبلغ  م السوق  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  لكل   500ن  أمريكي  دوالر  مليون 

رقاع الخزينة التي ثاني. أما قائم  لل   2016بالنسبة للقرض األول وفي سنة    2014واحد منهما وذلك في سنة  

للغاية   ضئيال  يزال  فال  المقيمين،  غير  سنة  بحوزة  بموجب   2021في  به  المسموح  األقصى  بالحد  قياسا 

 ٪ من المبلغ الجملي نصف السنوي التقديري لإلصدارات.  20التشريع والمضبوط في مستوى  

ا  غير  االقتصادية األخرى  للعناصر  الخارجي  التداين  بـ  وبخصوص  تراجع  فقد  االنتعاشة 6,7لمالية،  بعد   ٪

مليون دينار مقابل   800٪(. ويعود هذا التطور إلى هبوط حجم السحوبات )4,7)+  2020المسجلة في سنة  

1.925   ( األجل  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين  تسديدات  ارتفع  مع  المتزامن  دينار(  مليون   2.520مليون 

 مليون دينار(.   2.055دينار مقابل  

 
 :   منهابقروض خارجية أخرى و 2021تجدر اإلشارة إلى أن تونس قد انتفعت خالل سنة  1

مليون أورو، في إطار برنامج دعم اإلصالحات في    150: قرض بنك االئتمان إلعادة التنمية بقيمة    2021أفريل   •

 المرحلة األولى.   -القطاع العمومي 

 مليون أورو(.   99,1ر )ي م: قرض البنك الدولي لإلنشاء والتع 2021جويلية  •

 ية. ن مليون دواالر(، في إطار دعم الميزا 81,7: قرض صندوق النقد العربي ) 2021أوت  •

بقيمة    2021ديسمبر   • للتنمية  اإلفريقي  البنك  بتاريخ    60: قرض  المبرم  أورو  إطار    2021جويلية    16مليون  في 

   برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي واالندماج االجتماعي.
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 : تطور التداين الخارجي حسب العناصر االقتصادية  4-2رسم بياني عدد 

 

 

 أهم مؤشرات التمويل  2-7-3

، حيث تراجعت  2021في سنة    األسعار الجاريةبنسبة التداين الكلي قياسا بإجمالي الناتج المحلي  انخفضت  

مستوى نسبة التداين الخارجي  أخرى، تبعا لالنخفاض المسجل على  و٪ بين سنة  166,5٪ إلى  170,5من  

٪(. وتجدر  107,2٪ مقابل  108,2٪(، فيما عرفت نسبة التداين الداخلي زيادة طفيفة )63,4٪ مقابل 58,3)

قد    2021أن االنتعاشة الهامة إلجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية في سنة    إلى  اإلشارة في هذا الصدد

 تداين.  ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة نسبة ال 

 

 )بالنسبة المائوية ما عدا إشارة مغايرة(                             : تطور أهم مؤشرات التمويل     16-2جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسّمى 

 166,5 170,5 154,9 الناتج المحلي باألسعار الجارية إجمالي /التداين الكلي 

 79,5 78,0 70,0 * الدولة

 87,0 92,5 84,9 العناصر االقتصادية األخرى غير المالية * 

 108,2 107,2 95,8 الناتج المحلي  إجمالي /التداين الداخلي 

 31,4 26,8 22,1 * الدولة

 76,8 80,4 73,7 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 58,3 63,4 59,0 الناتج المحلي إجمالي /التداين الخارجي 

 48,0 51,3 47,8 الدولة* 

 10,3 12,1 11,2 * العناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 29,1 25,0 23,1 التداين الداخلي  / التداين الداخلي للدولة 

 70,9 75,0 76,9 التداين الداخلي /التداين الداخلي للعناصر االقتصادية األخرى غير المالية 

 56,3 61,9 57,8 إجمالي الدخل الوطني المتاح /التداين الخارجي 

 130.897 119.526 122.578 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )بماليين الدنانير(

 135.504 122.281 125.292 إجمالي الدخل الوطني المتاح باألسعار الجارية )بماليين الدنانير( 
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 المدفوعات الخارجية :  الثالث الباب 

 

   ميزان المدفوعات .3-1

للغاية ال    صعب   ودولي   وطني  اقتصادي  في ظل ظرف  الثانية تباعا  سنة، للتطورت المدفوعات الخارجية 

يزال يعاني من تداعيات األزمة الصحية. وعلى الرغم من هذا السياق المحفوف بالشكوك، تمكن االقتصاد  

متباينة  6,1من استعادة مستوى نمو مرموق )+  2021العالمي خالل سنة   بتطورات  ٪( ومتسم رغم ذلك 

فلوفقا   التضخمية  الضغوط  بدأت  أخرى،  جهة  ومن  النشاط.  وقطاعات  الربع  لبلدان  من  بداية  االحتداد  ي 

اإلنتاج   مسار  في  الحاصلة  االختناق  وضعيات  نتيجة  وذلك  االقتصاديات  أغلب  في  السنة  من  األخير 

المنتوجات   من  العديد  في عرض  ملحوظ  انخفاض  إلى  أدى  ما  وهو  الصحية  األزمة  أعقاب  في  والتزويد 

تبعا للصراع الروسي األوكراني مما تسبب    2022األساسية. وقد تفاقم هذا الوضع بشكل متزايد خالل سنة  

 ألسعار الدولية لعديد المنتوجات االستراتيجية وخاصة الغذائية والطاقة.  افي تصاعد  

في سنة   االقتصادي  النشاط  الوطني، عرف  الصعيد  نمو   2021وعلى  نسبة  مع تحقيق  متواضعة  انتعاشة 

المسجل في سنة  3,1قدرها   الحاد  االنكماش  بعد  التطور 8,7-)  2020٪ وذلك  لهذا  كان  الواقع،  ٪(. وفي 

إن استعادت بعض الديناميكية فإنها لم  و التي    ،والخدمات  عتأثير متفاوت على حجم المبادالت الخارجية للسل

 تبلغ المستويات المرتقبة.  

بقرابة   الطاقة  موارد  تدعم  الخصوص  ليبلغ  30وأدى على وجه  كبير  إلى حدّ  الطاقة  تقليص عجز  إلى   ٪

انتعاش  مكن  أخرى،  ناحية  ومن  السابقة.  السنوات  خالل  المسجلة  االنزالقات  بعد  وذلك  مستديما  مستوى 

إلى مستوي  المعملية  الصناعات  قطاع  من دفع صادرات  األورو  منطقة  المتأتي من  تلك  تات  الطلب  تجاوز 

المحققة قبل األزمة. بيد أن انخفاض إنتاج الزيتون قد أفضى إلى تراجع مبيعات زيت الزيتون والذي خفت  

في   السياحة  من  المتأتية  المقابيض  تبدأ  لم  آخر،  وعلى صعيد  الدولية.  لألسعار  الملحوظ  النمو  بفعل  حدته 

وذلك    2022تعافي نشاط القطاع وخاصة في سنة    بر وهو ما يبشر ببوادرالتدعم إال انطالقا من شهر سبتم

. وعالوة على ذلك، سجلت التحويالت  19  -بالنظر إلى تخفيف قيود السفر وتحسن نسبة التلقيح ضد كوفيد  

مليار دينار وهو ما أتاح تعويض    7,5المالية للعمال التونسيين بالخارج ارتفاعا استثنائيا لتبلغ ما يزيد عن  

 األرباح الناجم عن األداء السيء للقطاع السياحي.  كبير من فقدان  نسبة
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 عأدت القيود المفروضة على النفاذ لألسواق المالية الدولية بالتزامن مفقد  وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي،  

الشكوك القائمة حول األفاق االقتصادية إلى الحدّ بشكل كبير من تعبئة الموارد الخارجية في شكل قروض  

 جنبية مباشرة.  واستثمارات أ 

المحقق خالل   المعدل  بالمقارنة مع  الجاري  العجز  التحكم نسبيا في  تم  الشكوك،  السياق من  وفي ظل هذا 

( الماضي  ليمثل  8,6العقد  المحلي(  الناتج  إجمالي  من  في سنة  ٪5,9  المحلي  الناتج  إجمالي  من   ٪2021  

ذلك أن  مليون دينار،    16.215-٪ ليبلغ  27,1كاف( بـ  \وذلك على الرغم من توسع العجز التجاري )فوب

لفائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية ولفائض ميزان الخدمات وإن بدرجة أقل    م التدعم الها

إلى   المسلطة    712مليون دينار و  4.876ليرتفعا  قد مكن من تخفيف الضغوط  التوالي،  مليون دينار على 

مليار    2,6بالنسبة لصافي دخول رؤوس األموال الخارجية، فقد انخفض بحوالي  على الحساب الجاري. أما  

 مليار دينار تبعا النخفاض أهم صيغ التمويل.  6,7دينار ليتراجع إلى 

 

                 تطور أهم حواصل المدفوعات الخارجية:    1-3عدد    رسم بياني 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                    أهم حواصل ميزان المدفوعات الخارجية   :   1-3جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 -7.771 -7.125 -9.949 -12.220 -10.215 المدفوعات الجارية

 -5,9 -6,0 -8,1 -10,8 -10,0 )بـ٪(إجمالي الناتج المحلي /العجز الجاري

 -13.359 -10.144 -16.298 -16.206 -13.186 السلع )بدون تكاليف الشحن( 

 712 59 3.470 1.897 739 الخدمات 

 4.876 2.960 2.879 2.089 2.232 التحويالت الجاريةومداخيل العوامل 

 6.745 9.314 13.586 11.886 8.880 العمليات برأس المال والعمليات المالية

 617 1.027 402 340 445 العمليات برأس المال 

 1.396 1.579 2.415 2.509 1.807 االستثمارات األجنبية

 4.732 6.708 10.769 9.037 6.628 االستثمارات األخرى 

 1.369 1.618 1.647 1.987 1.333 عمليات التعديل )صافي الدفوقات( 

 343 3.807 5.284 1.653 -2 عات مدفو الحاصل العام لميزان ال

 23.313 23.099 19.521 13.974 12.885 صافي الموجودات من العملة األجنبية 

 133 162 111 84 93 بحساب أيام التوريد
 

 

 الميزان الجاري   3-1-1

إجمالي  ٪ من  5,9أي    ، مليون دينار   7.771عن عجز بلغ    2021أسفر ميزان المدفوعات الجارية خالل سنة  

وتعزى هذه النتيجة باألساس  (.  في العام السابق على التوالي  ٪  6مليون دينار و   7.125-مقابل  ) الناتج المحلي  

بنسق متدعم وذلك بعد الهبوط الحاد المسجل في    2021إلى استعادة ديناميكية مبادالت السلع والخدمات في سنة  

)+   2020سنة   الصحية  األزمة  لتداعيات  بالن 22,5تبعا  و+ ٪  للصادرات  مقابل  23سبة  للواردات   ٪-20  ٪ 

مليون دينار في    13.359فوب(  \العجز التجاري )فوب   بلغ   ، عل ف (. وبال 2020٪ على التوالي في سنة  20,3-و 

مليون دينار والذي تم تعويضه بنسبة كبيرة بالتحسن الهام لفائض    3.215، مسجال بذلك توسعا بـ  2021سنة  

مليون    2.960ولفائض الخدمات حيث ارتفعا بين سنة وأخرى من    يالت الجارية والتحو زان مداخيل العوامل  مي 

وعلى هذا األساس، بلغت    . مليون دينار(   712مليون دينار و   4.876مليون دينار على التوالي إلى    59دينار و 

 .  2021٪ في سنة  67,6كاف( بالمقابيض السياحية ومداخيل الشغل مستوى  \جز التجاري )فوب ع نسبة تغطية ال 
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 التونسيين العاملين بالخارج كاف( بالمقابيض السياحية وتحويالت    \  نسبة تغطية العجز التجاري )فوب تطور  :    2-3عدد    رسم بياني 

 
 

 الميزان التجاري   3-1-1-1

التجارياتسم   سنة    الميزان  بلغ    \)فوب  عجز  ب  2021في  توسعا    16,2كاف(  بذلك  مسجال  دينار،   مليار 

مليون    3.221، مقابل تخفيف بـ  2020٪ بالمقارنة مع ذلك المسجل في سنة  27,1مليون دينار أو    3.457بـ  

أو   بسنة  16,6دينار  قياسا   ٪2019 + أي  مماثل،  بنسق  التجارية  المبادالت  وارتفعت  للصادرات  20,5.   ٪

 ٪. 74,2تتراجع إلى مستوى  ٪ للواردات وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التغطية بنقطة مائوية واحدة ل 22,2و+ 

 

 تطور المبادالت التجارية :    3-3عدد    رسم بياني 

 
 

 

 

61,157,758,855,852,349,947,548,2

59,9
68,167,6

100,0-

75,0-

50,0-

25,0-

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

20 000-

15 000-

10 000-

5 000-

0

5 000

10 000

15 000

20 000

20112012201320142015201620172018201920202021

(بحساب تكاليف الشحن والتأمين)الحاصل التجاري 

مقابيض السياحة ومداخيل الشغل

(بـ٪( )بحساب تكاليف الشحن والتأمين)نسبة مقابيض السياحة ومداخيل الشغل من العجز التجاري 

( 
ب

ن
اليي

م
الدنانير

)

(
%

ـب 
)

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

20112012201320142015201620172018201920202021

ر
نا
دي

 ال
ن

يي
ال

بم

(فوب)الصادرات  (كاف)الواردات  (كاف\فوب )الحاصل التجاري 



 المدفوعات الخارجية 

 

 2021 السنوي التقرير 81

 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                أهم مؤشرات التجارة الخارجية                           :    2-3عدد    جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 46.654,2 38.705,9 43.855,4 40.987,4 34.426,6 فوب( الصادرات )

 20,5 -11,7 7,0 19,1 18,1 تغيرات بـ ٪ ال      

 62.869,2 51.463,7 63.291,6 60.010,3 50.021,6 )كاف( الواردات 

 22,2 -18,7 5,5 20,0 19,8 تغيرات بـ ٪ ال      

 16.215,0 12.757,8 19.436,2 19.022,9 15.595,0 (فوب/كافالعجز التجاري )

 12,7 10,9 15,8 16,9 15,3 بـ٪ من إجمالي الناتج المحلي  

 74,2 75,2 69,3 68,3 68,8 * نسبة التغطية )بـ٪(

 86,1 77,0 87,3 89,6 82,8 * نسبة االنفتاح )بـ٪(

 36,7 33,1 35,8 36,4 33,7 * نسبة جهود التصدير )بـ٪(

 49,4 44,0 51,6 53,3 49,0 * نسبة التبعية )بـ٪( 

 43,8 39,6 44,5 45,6 42,5 * نسبة النفاذ )بـ٪( 

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء                 

 

بالخصوص بتدهور ميزان الطاقة الذي ازداد عجزه بين    2021واتسم تطور الميزان التجاري خالل سنة  

مليون دينار. بيد أن مستوى هذا العجز يظل أقل بكثير    5.219-مليون دينار إلى    4.200-سنة وأخرى من  

مليار دينار، حيث أن هذا الوضع يعود باألساس    7,7، أي ما يزيد عن  2019في سنة    ةمن الذروة المسجل

وفي جانب آخر، كان الختالل ميزان الطاقة أن  .  1٪30بحوالي    2021إلى تعزيز موارد الطاقة في سنة  

. ومن ناحية أخرى، تفاقم عجز  2021لبرميل برنت في سنة    2عد األسعار الدوليةيكون أكثر حدة لوال تصا

( تبعا  2020مليون دينار في سنة    859-مليون دينار )مقابل    1.946-الميزان الغذائي بشكل ملحوظ ليبلغ  

بـ   الزيتون  زيت  حجم صادرات  النخفاض  المتزامن  للتأثير  )25,6باألساس  الحجم  48,7-٪  حيث  من   ٪

الحبوب41و+ منتوجات  مشتريات  وارتفاع  باألورو(  المحررة  لألسعار  تصاعد  21,3بـ    ٪3  نتيجة   ٪

 األسعار الدولية. 

متدعم   لصادراتا  تحليل  يظهرو بنسق  انتعاشة  النشاط  قطاع  المعملية    حسب  الصناعات  قطاع  لمبيعات 

وبالفعل، شملت هذه  ٪ قبل سنة(، تبعا النتعاشة الطلب المتأتي من منطقة األورو.  14,5-٪ مقابل  20,8)+

+( والجلود  والمالبس  النسيج  في  والمتمثلة  القطاع  هذا  فروع  كافة  الملموسة  مقابل 14,4االنتعاشة   ٪ 

والكهربا13,8- الميكانيكية  والصناعات   )٪+( مقابل  21,9ئية  المعملية  14-٪  الصناعات  وكذلك   )٪

 ٪(. 17,5-٪ مقابل 28,5األخرى )+

 
 ٪(.  85"حلق المنزل" طور اإلنتاج وارتفاع هام لحجم أتاوة الغاز )+و "نوارة"   يدخول حقل 1
 .  2020بالمقارنة مع سنة  2021٪ في المعدل لسعر برميل  برنت في سنة 66,5ارتفاع قدره  2
 قمح وشعير.   3
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بـ   فقد ارتفعت  لمبيعات الصناعات االستخراجية،  بالنسبة  ٪ في 15,5-)مقابل    2021٪ في سنة  55,2أما 

على    ٪. وارتفعت20( وذلك بالتوازي مع تدعم هذا النشاط من حيث القيمة المضافة بأكثر من  2020سنة  

بـ   ومشتقاته  والفسفاط  المناجم  قطاع  صادرات  الخصوص  الزدياد  83,2وجه  المتظافر  التأثير  نتيجة   ٪

٪(. وتجدر اإلشارة إلى أن نشاط هذا القطاع مازال يعاني منذ  121٪( ومعدالت األسعار )+21الكميات )+

مواقع اإلنتاج والنقل.    وبشدة من االضطرابات الناجمة عن التوترات االجتماعية على مستوى   2011سنة  

بـ   ارتفعت  فقد  الطاقة،  قطاع  مبيعات  )+39وبخصوص  الخام  النفط  صادرات  الزدياد  تبعا   ٪42,7  )٪

 ٪(.  31,1والمواد البترولية المكررة )+ 

لتقلص صادرات زيت  تبعا  ٪  3,9وفيما يتعلق بمبيعات الفالحة والصناعات الغذائية، فقد عرفت انخفاضا بـ  

مليار دينار    1,7٪ من المجموع، لتتراجع بالتالي إلى  34ثل المكونة الرئيسية بحصة قدرها  الزيتون التي تم

سنة   سنة    2,3)مقابل    2021في  في  دينار  بـ  2020مليار  انخفاضا  التمور  مبيعات  سجلت  كما   .)2 ٪  

 مليون دينار.  716لتتراجع إلى 

سنة   في  عرفت  فقد  الواردات،  مجموع  2021وبخصوص  لكافة  مشتريات  ارتفاعا  وعرفت  المواد.  ات 

+( ارتفاعا  الخصوص،  وجه  على  الغذائية،  من  14,1المواد  الواردات  بازدياد  خاصة  اتسمت  حيث   )٪

+( بلغت  21,3الحبوب  والتي  قدرها  ٪(  الغذائية    2,6ذروة  المواد  لمشتريات  بالنسبة  أما  دينار.  مليار 

بـ   تدعمت  فقد  )+9,8األخرى،  الذرة  بالخصوص  ذلك  حيث شمل  النباتية  ٪44  الزيوت  أقل  وبدرجة   )٪

 ٪.  41٪(، فيما تقلصت الواردات من السكر بنسبة 4)+

المصنعة ارتفاعا ملحوظا )+ األولية ونصف  المواد  ٪ على  16٪ و+29,7ومن جانبها، سجلت مشتريات 

ات  ٪ قبل سنة(، تبعا النتعاشة قطاع الصناعات المعملية. كما عرفت وارد24,6-٪ و14,5-التوالي مقابل  

انتعاشة هامة )+ التجهيز  بالخصوص مشتريات النسيج  13,8-٪ مقابل  17مواد  ٪ قبل سنة( والتي شملت 

 ٪(.  11,4٪( وكذلك المواد الصيدالنية )+48,6٪( والسيارات السياحية )+14والمالبس )+

بـ   ازدادت  فقد  الطاقة،  مواد  لواردات  بالنسبة  )+ 29,3أما  الخام  والنفط  المكررة  المواد  لتشمل   ٪43,6  ٪

الزدياد موارد  تبعا  ٪  30٪ على التوالي(. وفي المقابل، تراجعت المشتريات من الغاز الطبيعي بـ  118و+

 . 1٪(35البالد من الغاز )+

مليار دينار ليرتفع    5,3بـ  النظام العام    للعجز التجاري في إطارتفاقما    تحليل المبادالت حسب النظامويظهر  

أي    29,1إلى مستوى   متقارب،  بنسق  النظام  هذا  التجارية على مستوى  المبادالت  وازدادت  دينار.  مليار 

٪ للصادرات. أما بالنسبة للفائض التجاري في إطار النظام الموجه كليا للتصدير،  23,3٪ للواردات و22,7

 
إنتاجبلغ    1 الغ  كل من  وأتاوة  نوارة  الطبيعي  احقل  و   593ز  نفط  مكافئ  نفط على    978كيلو طن  في سنة  كيلو طن  التوالي 

و  185)مقابل    2021 طن  سنة    530كيلو  في  طن  للطاقة  2020كيلو  الوطني  المرصد  قبل  من  المنشورة  للمعطيات  وفقا   )

   .والمناجم
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باستعادة ديناميكية المبادالت    12,9مليار دينار ليبلغ قرابة    1,9تدعم بحوالي  فقد   اتسم  مليار دينار، حيث 

 (.  سنة ٪ على التوالي قبل18,5-٪ و14,3-٪ للواردات مقابل 21,2٪ للصادرات و+19,5التجارية )+

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                             2019خالل سنة    تطور المبادالت التجارية :    3-3عدد    جدول 

 

 القطاع

 التجارية  المبادالت

 

 فالحة

وصناعات  

 غذائية

 طاقة

وزيوت 

 تشحيم 

 مناجم

وفسفاط  

 ومشتقاته

 نسيج

ومالبس 

 وجلود 

صناعات  

ميكانيكية  

 وكهربائية 

  صناعات 

  أخرى

 مختلفة 

 المجموع

 46.654,2 5.596,1 21.407,9 9.226,5 2.307,3 3.047,0 5.069,4 الجاريةالصادرات باألسعار 

 20,5 28,5 21,9 14,4 83,2 39,0 -3,9 1٪بـ  التغيرات   

 13,8 15,5 27,0 9,2 17,8 3,5 -9,2 2٪بـ  التغيرات   

 62.869,2 12.057,6 26.161,3 7.141,0 1461,3 8.266,2 7.781,8 الواردات باألسعار الجارية

 22,2 17,6 24,4 15,8 110,0 29,3 12,2 1٪بـ  التغيرات   

 5,4 3,8 13,9 11,9 16,8 -13,7 -8,0 2٪بـ  التغيرات   

 -16.215,0 -6.461,5 -4.753,4 2.085,5 846,0 -5.219,2 -2.712,4 الحاصل التجاري باألسعار الجارية

 والبنك المركزي التونسي : المعهد الوطني لإلحصاء المصدر       التغيرات باألسعار الجارية  1

 .  2015المحتسبة وفقا لمؤشرات األسعار للسنة األساس   القارةالتغيرات باألسعار   2

 

 

القارة  األسعار  التجارية   عرفت ،  وبحساب  أهمية   ارتفاعا   المبادالت  الواردات    للصادرات   أكثر  مع  بالمقارنة 

بـ  5,4٪ و+ 13,8)+  تدهورت  فقد  المبادالت،  أسعار  بنسبة  يتعلق  وفيما  التوالي(.  تبعا الرتفاع  8,6٪ على   ٪

أكثر   بنسق  التوريد  عند  )+ األسعار  التصدير  عند  األسعار  من  ملحوظ  بشكل  و+ 15,9حدة  على  ٪5,9   ٪

الفالحة   قطاع  بالخصوص  التطور  هذا  شمل  وقد  ) التوالي(.  الغذائية  والصناعات  13,2-والصناعات   )٪

 ٪(.  10,3-٪( وقطاع الطاقة ) 12,2-الميكانيكية والكهربائية ) 

تعرّ  آخر،  صعيد  سنة  وعلى  في  التجارية  المبادالت  قيمة  تطور  السلبي    2021ض  الوقع  السعر  إلى  لتأثير 

مليون دينار.   3.169مليون دينار والذي تقلصت حدته بتأثير الحجم الصافي المقدر بـ  6.772 المقدر بـ الصافي  

، فقد كان مالئما بحوالي  1الناجم عن تطور الدينار مقابل أهم العمالت األجنبية   لتأثير الصرف الصافي وبالنسبة  

 مليون دينار.    146

 ميزان الخدمات   3-1-1-2

الخدمات  أسفر سنة    ميزان  فائض  2021في  بشكل    قد  عن  من  لي  ملحوظتحسن  وأخرى  سنة  بين   رتفع 

إلى    59 دينار  النفقات )+  712مليون  من  تسارعا  أكثر  بنسق  المقابيض  لتدعم  تبعا  دينار،  ٪  33,8مليون 

 ٪ على التوالي(.  24و+

مليون دينار في سنة    1.619مليون دينار ليبلغ    261بـ  ،  يزان األسفار م  فائضتدعم على وجه الخصوص  و

المقابيض.  2021 صعيد  )+فعلى  ملحوظا  نموا  سجلت  فقد  باألساس  19,5،  استفادت  حيث  تدعم  من  ٪( 

 
 ٪ للدوالر األمريكي. 0,5و+ و٪ بالنسبة لألور2,7- 1
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مليون دينار. ودون اعتبار تأثير    2.337٪( التي تعد المكونة الرئيسية لتبلغ  15,1)+  المقابيض السياحية

ق الدفوقات  هذه  تكون  بـ  الصرف،  ازدادت  المقيمين  12,8د  غير  وفود  استعادت  األساس،  هذا  وعلى   .٪

+( لتبلغ  11,8مسارا تصاعديا  سنة    ٪1,6(  في  زائر  األوروبيين    2021مليون  بالخصوص  شملت  حيث 

٪(. وفي هذا السياق، شهدت بيتات غير المقيمين  3,7-المغاربيين انخفاضا )  د ٪(، فيما عرفت وفو42,1)+

بـ   قرابة  ٪  23,1ازديادا  سنة    3,5لتبلغ  في  وحدة  و  ٪39,8)+  2021مليون  ٪  25,2-لألوروبيين 

مليون    321ارتفاعا لتبلغ    الدفوقات المحصلة بعنوان العالج الطبيللمغاربيين(. وفي جانب مواز، شهدت  

 مليون دينار قبل سنة(.  209)مقابل  2021دينار في سنة 

خالل  باألساس  ص إلى التحسن الملحوظ للوضع الصحي  وبالفعل، يعود تعافي المؤشرات السياحية بالخصو

المحرز على مستوى  األشهر   للتقدم  تبعا  السنة  التلقيح ضد كوفيد  حاألخيرة من  قيود    19  -مالت  وتيسير 

 السفر، سواء على الصعيد الوطني أو العالمي.  

 

                مؤشرات السياحيةالأهم  تطور :    4-3عدد    رسم بياني 

 
 

بالنسبة   باألسأما  المتعلقة  فقد  ارفللنفقات  سنة   1.246لتبلغ  ٪  19,9بـ    ارتفاعا  تسجل،  في  دينار  مليون 

2021  +( السياحية  النفقات  لنمو  باألساس  مبلغ36,2تبعا  شملت  والتي  وتلك    701قدره    ا٪  دينار  مليون 

+( والتربصات  الدراسة  لتبلغ  10,4بعنوان  "الحج  ي ي مال  ٪401(  بعنوان  النفقات  تزال  ال  فيما  دينار،  ن 

( نتيجة 2020مليون دينار في سنة    48و  2021مليون دينار في سنة    10والعمرة" تتعلق بمبالغ ضئيلة )

 السلطات السعودية بسبب الوضع الوبائي.  قيود السفر إلى األراضي المقدسة المفروضة من قبل

النقلوبخصوص   بـ    عجزه   عرففقد    ،ميزان  إلى  10,1تقلصا  ليتراجع  سنة    ٪1.366  في  دينار  مليون 

 ٪ على التوالي(. 21,2٪ و+51، تبعا لنمو المقابيض بنسق أكثر تسارعا من النفقات )+2021
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مليون دينار في    2.405إلى    2020مليون دينار في سنة    1.593التي ارتفعت من  ،  المقابيض   اتسم ازديادو

الن 2021سنة   من  كل  بانتعاشة  المقابيض  ،  الخصوص  وجه  على  وتدعمت  الغاز.  وأتاوة  السياحي  شاط 

بنسبة   النقل،  مقابيض  تمثل حوالي ربع مجموع  التي  السفر  بتذاكر  لتبلغ  38المتعلقة  دينار   ٪602    مليون 

بالتوازي مع ازدياد وفود غير المقيمين. ومن جانبها، سجلت أتاوة الغاز المحصلة من قبل الدولة التونسية  

سنة بعنوان   في  ملحوظا  ارتفاعا  وإيطاليا،  الجزائر  بين  والرابطين  للقارات  العابرين  الغاز  أنبوبي  مرور 

مقابل    728لتبلغ    2021 دينار  ل  317مليون  تبعا  سنة،  قبل  دينار  المبلغ  المليون  لحجم  الملموس  زدياد 

 ٪(.  77,3الجزافي الضريبي الراجع للدولة التونسية )+

 

     أتاوة الغاز تطور  :    4-3عدد    جدول 

 السنة
المجموع بماليين  عينا نقدا 

 بــ ٪ من المجموع  بماليين الدنانير  بــ ٪ من المجموع  بماليين الدنانير  الدنانير 

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 

2021 162 22,3 566 77,7 728 

 المصادر : البنك المركزي التونسي والشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر للبالد التونسية

 

 

 

 

 

   2021في سنة  لمداخيل بعنوان النقلا:  5-3رسم بياني عدد 

 

 

 

. ويعود هذا  2021مليون دينار في سنة    3.771٪ لتبلغ  21,2بـ    ازدادت، فقد  بعنوان النقلوبالنسبة للنفقات  

مليون دينار وذلك نتيجة النمو    3.112٪( لتبلغ  22,2تطور باألساس إلى ارتفاع النفقات بعنوان الشحن )+ لا

 ٪(. 22,2المتدعم للواردات )+

شحن السلع

%14

المسافرون

25%

عمليات نقل أخرى

%61



 الباب الثالث 

 2021 السنوي التقرير 86

 

األخرى،  م  بخصوص  أما الخدمات  سنة  فقد  يزان  في  فائضه  ليبلغ    2021استعاد  تصاعديا   مسارا 

)مقابل    671 دينار  من   388مليون  تسارعا  أكثر  بنسق  المقابيض  الزدياد  تبعا  سنة(،  قبل  دينار  مليون 

+( و+42,8النفقات  التوالي(.  ٪36,1  على  المقابيض ٪  ناحية  إلى  فمن  بالخصوص  اإلشارة  تجدر   ،

غال الكبرى والخدمات الفنية وبالخدمات المعلوماتية والمعلومات والتي االزدياد الملحوظ لتلك المتعلقة باألش

و  921بلغت   دينار  سنة    572مليون  في  التوالي  على  دينار  دينار    537)مقابل    2021مليون   مليون 

سنة(.    308و قبل  التوالي  على  دينار  نمليون  النفقات موبخصوص  تلك  و  تدعم  إلى  باألساس  فيعود   ،

ا إطار  في  )+المرصودة  التأمين  وتعويضات  بمنح  المتعلقة  لتبلغ  60,5لخدمات  دينار    ٪696(  مليون 

وذلك أساسا نتيجة   2021مليون دينار في سنة    668٪( لتبلغ  28,7وباألشغال الكبرى والخدمات الفنية )+

 جزة من قبل متعاملين أجانب.  منالمستوى المحدود لالستثمارات وخاصة العمومية ال

 ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية   3-1-1-3

في سنة    مليون دينار  4.876شكل ملحوظ ليبلغ  ب   فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية  تدعم 

مليون دينار قبل سنة، حيث يعزى هذا التطور إلى ازدياد المقابيض بنسق أهم بكثير    2.960مقابل    2021

 ٪ على التوالي(.  6,5٪ و+28,8النفقات )+  نم

 

                تطور أهم بنود ميزان مداخيل العوامل والتحويالت الجارية  :    6-3عدد    رسم بياني 

 

 
 

وتمثل    2021مليون دينار في سنة    8.618٪( لتبلغ  29,4شكل ملحوظ )+ب  مداخيل الشغلدعمت  وبالفعل، ت 

واإلسهامات  6,6بالتالي   المالية  التحويالت  ارتفاع  إلى  التطور  هذ  ويعود  المحلي.  الناتج  إجمالي  من   ٪

وواصلت   السواء.  حدّ  على  نقداالعينية،  تمثل  الدفوقات  التي  النمو  87,5،  الشغل،  مداخيل  مجموع  من   ٪

. ودون اعتبار تأثير الصرف، فإن هذه  2021مليون دينار في سنة    7.542٪( لتبلغ  28,4م )+بنسق متدع
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  2020وبالنسبة لإلسهامات العينية وبعد االنخفاض المسجل في سنة    .٪25,9الدفوقات تكون قد ارتفعت بـ  

 مليون دينار.   1.076٪( لتبلغ 37,5٪(، فقد استعادت نسقا متسارعا )+7,1-)

ار، تجدر اإلشارة إلى أن تدعم تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج خالل السنتين األخيرتين  وفي هذا اإلط

التضامن الذي أبدته الجالية التونسية تجاه بلدها، على الرغم    ييعكس في الواقع تماسكا جيدا يدل على المدّ 

 ".  19 -من التداعيات االقتصادية الواسعة النطاق لألزمة الصحية "كوفيد 

المقيمين بالخارج مزيدا من التدعم في موفى سنة    عدد  من ناحية أخرى، عرفو  ليفوق    2021التونسيين 

 . 1٪ في البلدان العربية10منهم يقيمون في أوروبا و ٪86مليون شخص،   1,7

 

 : مداخيل الشغل حسب صيغة التحويل          5-3جدول عدد  

 السنوات 

 تحويالت عينية تحويالت نقدية  المجموع 

 بماليين الدنانير التغيرات بــ ٪ بماليين الدنانير
بــ٪ من  

 المجموع 
 بماليين الدنانير

بــ٪ من  

 المجموع 

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 

2021 8.618 29,4 7.542 87,5 1.076 12,5 

 

 

بعنوان بالمقابيض  يتعلق  الجارية،    وفيما  بـ  التحويالت  ارتفعت  لتبلغ  41,8فقد  في    ٪1.111  دينار  مليون 

االنتعاشة2021سنة   إلى  التطور  هذا  ويعزى  والخاص   .  العمومي  القطاعين  لفائدة  للتحويالت  المتزامنة 

 مليون دينار، على التوالي.  507مليون دينار و 604والتي بلغت 

صعيد   بعنوان  النفقات وعلى  التحويالت  عرفت  األجنبي،  المال  رأس  بـ    مداخيل  لتبلغ 5,9ارتفاعا   ٪ 

سنة    4.948 في  دينار  مداخيل  2021مليون  بعنوان  المرصودة  النفقات  الزدياد  باألساس  نتيجة   ،

 االستثمارات األجنبية المباشرة، فيما سجلت فوائد الدين متوسط وطويل األجل انخفاضا طفيفا. 

مداخيل رأس   ٪ من النفقات الجملية بعنوان58، التي تمثل  مداخيل االستثمارات األجنبية المباشرة وارتفعت 

تحقيقها من قبل  تم  مليون دينار    1.418منها    2021مليون دينار في سنة    2.846٪ لتبلغ  14,7المال بنسبة  

 مليون دينار أنجزتها قطاعات االقتصاد األخرى.   1.428الشركات النفطية و

 
   . الخارجيةالمصدر : وزارة الشؤون  1
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عرفت   المقابل،  األجلوفي  وطويل  متوسط  الدين  فوائد  لتسديد  المرصودة  )  النفقات  ٪(  4,4-انخفاضا 

مليون دينار.    1.425السلطة النقدية  ومليون دينار. وبلغت تلك المنجزة من قبل اإلدارة    1.766لتتراجع إلى  

 مليون دينار تسديدات المؤسسات.  341تبقي، أي موشمل المبلغ ال

 رأس المال والعمليات المالية  بميزان العمليات  3-1-2

ليتراجع   2021مليون دينار في سنة    2.569بـ    ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية  تقلص فائض

 . مليون دينار. واتسم هذا التطور باالنخفاض الحاد ألهم أصناف التمويل الخارجي 6.745إلى 

 

 )بماليين الدنانير(                                                تطور أهم حواصل ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية :    6-3عدد    جدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 617 1.027 402 340 445   عمليات برأس المال

)استثمارات أجنبية مباشرة +  استثمارات أجنبية

 استثمارات في محافظ السندات( 
1.807 2.509 2.415 1.579 1.396 

 4.732 6.708 10.769 9.037 6.628 1استثمارات أخرى

 6.745 9.314 13.586 11.886 8.880 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 

 
 

 

بميزان  و يتعلق  المالفيما  برأس  فقد  العمليات  المساعدات  فائضه    تقلص،  النخفاض  تبعا  ملحوظ  بشكل 

مليون دينار، تم منح الجزء األهم منها من قبل الواليات    645المالية في شكل هبات والتي لم تبلغ سوى  

 المتحدة األمريكية والمفوضية األوروبية وألمانيا.  
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األجنبية   فائضل  بالنسبة  أما االستثمارات  انخفاضاميزان  فقد عرف  سنة    1.396ليبلغ    ،  في  دينار  مليون 

مليون دينار في العام السابق(، تبعا باألساس لشبه ركود الدفوقات المحصلة بعنوان    1.579)مقابل    2021

 االستثمارات األجنبية المباشرة، فيما شهدت النفقات ارتفاعا. 

 

 )بماليين الدنانير(                                          : المقابيض بعنوان االستثمارات األجنبية )التعهدات(    7-3جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 2017 القطاع

 541 621 909 910 810 الطاقة 

 953 1.027 1.249 1.129 975 الصناعات المعملية

 97 17 202 134 130 السياحة والعقارات 

 56 71 66 103 76 االتصاالت

 144 1 0 386 84 القطاع المالي

 54 97 53 80 57 قطاعات أخرى 

 1.845 1.834 2.479 2.742 2.132 االستثمارات األجنبية المباشرة  

 31 52 169 124 116 االستثمارات في محافظ السندات  

 1.876 1.886 2.648 2.866 2.248 المجموع

 

 

 

تقريبا على نفس المستوى المسجل    االستثمارات األجنبية المباشرة لفائدة تونس  دفوقات  وبالفعل، حافظت

٪ من مجموع التمويالت الخارجية متوسطة  15,3مليون دينار، أي ما يمثل    1.845لتبلغ    2020في سنة  

و األجل  )مقابل  1,4وطويلة  المحلي  الناتج  إجمالي  من  و٪16,5  سنة  ٪1,5  في  التوالي  على   ٪2020  

   (. 2010٪ في سنة 3,3٪ و41,7و

عملية    502من إنجاز    ،دون اعتبار الطاقة  ،المباشرةدفوقات االستثمارات األجنبية    مكنتوفي جانب آخر،  

قدرها   جملية  بقيمة  وتوسعة(  )إنشاء  ما    1.304استثمار  وهو  دينار  موطن   11.298إحداث    حتاأمليون 

بـ   األمر  ويتعلق  جديد.  بقيمة    81شغل  إنشاء  وم  82مشروع  دينار  بقيمة    421ليون  توسعة   مشروع 

 مليون دينار.   1.222

جنبية المباشرة دون اعتبار الطاقة حسب  األاالستثمارات    من  بين التوزيع الجغرافي للدفوقات المحصلةيو

٪ من المجموع، تليه البلدان العربية  69أن االتحاد األوروبي يحتل المرتبة األولى بحصة بقرابة    ، ناطقمال

 ٪.   14بحصة قدرها 
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    تطور االستثمارات األجنبية المباشرة حسب قطاع النشاط:    8-3عدد    رسم بياني 

 

 
 

تحليل   االستثمارات ز التو ويظهر  لهذه  القطاعي  ال   يع  في  م األجنبية  القطاعات    2021سنة  حصلة  حسب 

عات المعملية. بيد أن االستثمارات األجنبية المباشرة  ا انخفاض تلك المنجزة في قطاعي الطاقة والصن  ، المستفيدة 

 الموجهة لقطاع السياحة والعقارات والقطاع المالي قد سجلت ارتفاعا ملحوظا.  

مليون دينار، أي    541لتتراجع إلى    2021٪ في سنة  12,9وعرفت الدفوقات لفائدة قطاع الطاقة انخفاضا بـ  

ة أقل في إطار أعمال  ج مار في مجال التطوير وبدر تث شملت االس   حيث   ، ٪ من مجموع هذه االستثمارات 29,3

منها    2021رخصة في سنة    19. وفي جانب آخر، بلغ العدد الجملي للتراخيص السارية المفعول  االستكشاف 

 لالستكشاف.    7للبحث و   12

د  انخفضت  بـ  كما  المعملية  الصناعات  قطاع  لفائدة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  إلى  7,2فوقات  لتتراجع   ٪

، أي ما يزيد عن نصف هذه االستثمارات. وتتوزع الدفوقات المذكورة بين  2021مليون دينار في سنة    953

ى التوالي. وحسب  مليون دينار عل   80مليون دينار و   873مشروع إنشاء وذلك بقيمة   62مشروع توسعة و   381

الفروع، ارتفعت الدفوقات لفائدة الصناعات الكهربائية واإللكترونية وتلك لفائدة الصناعات الميكانيكية والمعدنية  

 .  2021مليون دينار في سنة    171و   1مليون دينار   492٪ على التوالي لتبلغ  4,4٪ و 20,4والتعدينية بـ  

الدفوقات شهدت  المقابل،  البالستيك    وفي  صناعة  لقطاع  الموجهة  وتلك  الغذائية  الصناعات  قطاع  لفائدة 

 .  2021مليون دينار في سنة  45مليون دينار و 80٪ على التوالي لتتراجع إلى 53,6٪ و60,2بـ   اانخفاض

االستثمارات األجنبية المباشرة المنجزة في قطاع الخدمات، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا لتزداد  وبخصوص  

مليون دينار، نتيجة باألساس لتدعم دفوقات االستثمارات    345مليون دينار إلى    169سنة وأخرى من  بين  

 
 ". taMonob٪ من حصص الشركة التونسية للبطاريات "نور" من قبل المجموعة األوروبية " 60اقتناء  1
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مليون دينار متعلقة بالترفيع    70مليون دينار، منها    144المحققة في القطاع المالي والتي شملت مبلغا قدره  

 في رأس مال "البنك العربي لتونس" من قبل مجموعة "البنك العربي".  

من  موفي لتزداد  ارتفاعا  عرفت  فقد  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  بعنوان  بالنفقات  يتعلق  مليون    205ا 

مليون دينار يوافق اقتناء    183، منها مبلغ قدره  2021مليون دينار في سنة    407إلى    2020دينار في سنة  

 ٪ من رأس مال "االتحاد البنكي للتجارة والصناعة".  39مجموعة "كارت" لـ 

مليون    86مليون دينار )مقابل    93سفر عن عجز قدره  أ، فقد  لميزان االستثمارات في المحفظةما بالنسبة  أ

بورصة  في  مقيمين  غير  قبل  من  المنجزة  االقتناءات  انخفاض  إلى  التفاقم  هذا  ويعود  سنة(.  قبل  دينار 

مليون دينار في سنة    52ل  )مقاب  2021مليون دينار في سنة    32األوراق المالية بتونس والتي تراجعت إلى  

2020+( "توننداكس"  تونس  بورصة  مؤشر  انتعاشة  أن  بيد  من  2,34(.  متتاليتين  سنتين  عقب   ،)٪

ألجانب  كافية الستقطاب ا( لم تكن  2019و  2020٪ على التوالي في سنتين  2,06-٪ و3,33-االنخفاض )

 في بورصة تونس.  

األخرىوبخصوص   االستثمارات  بـ  ميزان  فائضه  تقلص  فقد  إلى    1.976،  ليتراجع  دينار   مليون 

سنة    4.732 في  دينار  للنفقات  2021مليون  الملحوظ  لالزدياد  المتزامن  التأثير  إلى  المسار  هذا  ويعود   .

+( األجل  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين  أصل  تسديدات  انخفاض  36,7بعنوان  إلى  أقل،  وبدرجة   )٪

 ٪(. 3,6-) 2021توسط وطويل األجل المعبأة خالل سنة السحوبات من أموال االقتراض م

 

 )بماليين الدنانير(                الوحدة المؤسسية توزيع السحوبات وإطفاء الدين متوسط وطويل األجل حسب  :    8-3جدول عدد  

 المسمى 

 الدفوقات الصافية إطفاء الدين السحوبات 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 -762 1.856 2.970 8.665 6.341 7.320 7.903 8.197 10.290 المجموع

 906 1.883 2.861 6.132 4.284 5.195 7.038 6.167 8.056 اإلدارة      

 2 103 -15 13 2 15 15 105 0 السلطات النقدية     

 -1.670 -130 124 2.520 2.055 2.110 850 1.925 2.234 المؤسسات     

 

 

االقتراض  من  لسحوبات  ا   وتراجعت  األجل أموال  وطويل  مثل   ، متوسط  ال   ت التي  للتمويل    رئيسي المصدر 

مليون دينار.    8.197ينار مقابل  د مليون    7.903إلى مستوى    2021متوسط وطويل األجل في سنة    الخارجي 

٪ من المجموع. وتدعمت  90مليون دينار، أي قرابة    7.038حجما قدره    األموال المعبأة من قبل اإلدارة وبلغت  

المتحصل عليها في إطار التعاون متعدد األطراف بشكل ملحوظ، تبعا باألساس    التمويالت على وجه الخصوص  

للدعم المالي من قبل صندوق النقد المالي والذي اندرج في إطار إسناد مخصصات من حقوق السحب الخاصة  
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وفي جانب مواز، منح االتحاد  .  1جعة لتونس في صندوق النقد الدولي ا مليون وحدة وفقا للحصة الر   523قدرها  

بقيمة   مبلغا  )   300األوروبي  أورو  إطار    997مليون  في  دينار(  المالية مليون  المساعدة     برنامج 

مليون   598مليون أورو )  182قد بلغت  . أما الموارد المسندة من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ف III الكلية 

 . 19  -دينار( وذلك في إطار برنامج الحماية االجتماعية ضد كوفيد  

مليون    863مليون دوالر )   300أما األموال المعبأة في إطار التعاون الثنائي، فقد شملت باألساس قرضا بقيمة  

انية. وفي جانب مواز، تم إسناد قرض بقيمة  إطار برنامج دعم الميز دينار( منحته الجزائر للدولة التونسية في  

مليون دينار( من قبل فرنسا في إطار برنامج اإلصالحات وتعزيز صالبة االقتصاد    328مليون أورو )   100

بقيمة   ألمانيا  قبل  أورو )   75وقرض آخر من  ببرنامج دعم اإلصالحات في    248مليون  مليون دينار( متعلق 

 المرحلة األولى.    ، القطاع العمومي 

مليون دينار في    105لتتراجع من انخفاضا ملحوظا ، السحوبات لفائدة السلطة النقدية  ت سجل ، جانب مواز  وفي 

 . 2021مليون دينار فقط في سنة    15إلى    2020سنة  

يتعلق المؤسساتبا  وفيما  لفائدة  )فقد  ،  لسحوبات  ملحوظ  بشكل  إلى  55,8-انخفضت  لتتراجع   )٪ 

في سنة    850 دينار  بالتالي    2021مليون  األجل 10,8وتمثل  وطويلة  متوسطة  السحوبات  مجموع  من   ٪

٪ قبل سنة(. ويعكس هذا التطور في الواقع الصعوبات التي يالقيها المتعاملون االقتصاديون  23,5)مقابل  

 .  لتمويل أنشطتهم ودفع استثماراتهم 

 

                تطور أموال االقتراض متوسط وطويل األجل :    9-3عدد    رسم بياني 

 
 

 
أوت من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي،    2شارة إلى أن هذه المخصصات التي تمت المصادقة عليها بتاريخ  إلتجدر ا  1

قدره  ت  بمبلغ جملي  بهدف    مليار  650تعلق  العالمية  السيولة  تحسين  تندرج في إطار  الخاصة. وهي  السحب  وحدة من حقوق 

 ".  19 -ات األزمة الوبائية "كوفيد تيسير صالبة واستقرار االقتصاد العالمي ومجابهة تداعي 
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ارتفعت النفقات،  جانب  األجل  ومن  وطويل  متوسط  الدين  أصل  مليون    8.665لتبلغ  ٪  36,7بـ    تسديدات 

مليون   4.284٪ أو 67,6مليون دينار تم إنجازها من قبل اإلدارة )مقابل  6.132٪ أو 70منها حوالي  دينار 

دينار قبل سنة(. ويتعلق األمر أساسا بتسديد قرضين رقاعيين مصدرين في السوق المالية الدولية بضمان  

سنة    نم في  أولهما  الدولية،  للتنمية  األمريكية  سنة  2014الوكالة  في  قدره    2016  والثاني   وبمبلغ 

منهما  500 واحد  لكل  أمريكي  دوالر  أ 1مليون  من  الثالث  القسط  تسديد  تم  كما  القرض  ص.  الرقاعي  ل 

سنة   في  الدولية  المالية  السوق  في  المصدر  قدره    2017القطري  )  250بمبلغ  دوالر  مليون   689مليون 

األج وطويل  متوسط  الدين  تسديدات  ارتفعت  مواز،  جانب  وفي  المؤسسات  دينار(.  قبل  من  المنجزة   ل 

 مليون دينار.   2.520مليون دينار إلى  2.055٪ لتزداد بين سنة وأخرى من 22,6بـ 

  

 
مليون   1.396مليون دوالر )  500بمبلغ قدره  2014الرقاعي المصدر في السوق الدولية في سنة  القرض تسديد أصل 1

مليون   1.387مليون دوالر كذلك )  500بمبلغ  2016دينار( وأصل القرض الرقاعي المصدر في السوق الدولية في سنة 

 دينار(. 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               تطور المقابيض والنفقات بعنوان المدفوعات الجارية :    9-3عدد  جدول  

 

2018 2019 2020 2021 

 ٪  التغيرات بـ

2020 

2019 

2120 

2020 

 -646,2 2.824,3 -7.771,3 -7.125,1 -9.949,4 -12.220,2 *  الحاصل الجاري

 23,4 -17,0 65.314,4 52.937,1 63.807,0 57.768,3 المقابيض 

 21,7 -18,6 73.085,7 60.062,2 73.756,4 69.988,5 لنفقات  ا

 -3.214,7 6.154,2 13.358,6- -10.143,9 -16.298,1 -16.206,4 * الحاصل التجاري )بدون تكاليف الشحن( 

 20,5 -11,7 46.654,2 38.705,9 43.855,4 40.987,4 الصادرات )بدون تكاليف الشحن(

 22,9 -18,8 60.012,8 48.849,8 60.153,5 57.193,8 الواردات )بدون تكاليف الشحن(

 652,4 -3.410,3 711,8 59,4 3.469,7 1.897,2 * الخدمات حاصل 

 33,8 -48,6 8.716,2 6.512,5 12.668,4 10.637,8 المقابيض 

 24,0 -29,8 8.004,4 6.453,1 9.198,7 8.740,6 لنفقات  ا

 153,0 -669,0 -1.365,6 -1.518,6 -849,6 -871,1 * حاصل النقل

 51,0 -51,9 2.405,3 1.592,6 3.313,7 3.023,4 مقابيضال  

 21,2 -25,3 3.770,9 3.111,2 4.163,3 3.894,5 نفقات ال 

 261,4 -2.511,0 1.619,0 1.357,6 3.868,6 2.321,0 *حاصل األسفار

 19,5 -61,4 2.865,3 2.397,1 6.210,0 4.608,6 مقابيضال  

 19,9 -55,6 1.246,3 1.039,5 2.341,4 2.287,6 نفقات ال 

 -45,6 -4,5 212,9- 167,3- -162,8 -182,7 حاصل العمليات الحكومية* 

 0,8 -8,1 374,3 371,5 404,3 416,8 مقابيضال  

 9,0 -5,0 587,2 538,8 567,1 599,5 نفقات ال 

 283,6 -225,8 671,3 387,7 613,5 630,0 * حاصل الخدمات األخرى    

 42,8 -21,5 3.071,3 2.151,3 2.740,4 2.589,0 مقابيضال  

 36,1 -17,1 2.400,0 1.763,6 2.126,9 1.959,0 نفقات ال 

 1.916,1 80,4 4.875,5 2.959,4 2.879,0 2.089,0 *  حاصل عائدات العوامل والتحويالت الجارية

 28,8 6,0 9.944,0 7.718,7 7.283,2 6.143,1 مقابيضال  

 6,5 8,1 5.068,5 4.759,3 4.404,2 4.054,1 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  

 

2018 2019 2020 2021 

 ٪  التغيرات بـ

2020 

2019 
2021 

2020 

 -2.569,1 -4.272,0 6.745,4 9.314,5 13.586,5 11.885,8 *المالية حاصل العمليات برأس المال والعمليات 

 4,4 -27,3 16.812,6 16.097,1 22.150,6 18.209,6 مقابيضال  

 48,4 -20,8 10.067,2 6.782,6 8.564,1 6.323,8 نفقات ال 

 -409,3 624,4 617,5 1.026,8 402,4 339,8 * حاصل العمليات برأس المال

 -38,3 135,4 646,6 1.048,8 445,6 383,3 مقابيضال  

 32,3 -49,1 29,1 22,0 43,2 43,5 نفقات ال 

 -2.159,8 -4.896,4 6.127,9 8.287,7 13.184,1 11.546,0 * حاصل العمليات المالية

 7,4 -30,7 16.166,0 15.048,3 21.705,0 17.826,3 مقابيضال  

 48,5 -20,7 10.038,1 6.760,6 8.520,9 6.280,3 نفقات ال 

 -183,1 -835,8 1.396,4 1.579,5 2.415,3 2.509,5 *حاصل االستثمارات األجنبية •

 0,4 -28,8 1.928,6 1.921,8 2.698,4 2.913,7 مقابيضال  

 55,5 20,9 532,2 342,3 283,1 404,2 نفقات ال 

 -1.976,7 -4.060,6 4.731,5 6.708,2 10.768,8 9.036,5 *حاصل االستثمارات األخرى • 

 8,5 -30,9 14.237,4 13.126,5 19.006,6 14.912,6 مقابيضال  

 48,1 -22,1 9.505,9 6.418,3 8.237,8 5.876,1 نفقات ال 

 -248,3 -29,3 1.369,4 1.617,7 1.647,0 1.987,4 * عمليات تعديلية )صافي الدفوقات( 

 -3.463,6 -1.477,0 343,5 3.807,1 5.284,1 1.653,0 * الحاصل العام 

            التغيرات بماليين الدنانير.  * 
 

 

 الوضع الخارجي الجملي   .3-2

الخارجي الوضع  موفى  أسفر  في  لتونس  قدرها   2021سنة    الجملي  الخارج  تجاه  صافية  تعهدات  عن 

.  2020بالمقارنة مع مستواها في نهاية سنة    مليون دينار   14.257مليون دينار، أي بازدياد بـ    210.186

٪ بين سنة وأخرى، مقابل نمو إجمالي الموجودات  6,8ارتفاع إجمالي التعهدات بـ    وتعزى هذه النتيجة إلى

 ٪.  3,5بنسبة 
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 )بماليين الدنانير(                  الوضع الخارجي الجملي للبالد التونسية:    11-3د  جدول عد 

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 -110.437,1 -100.901,4 -97.177,5 -88.283,4 صافي االستثمارات المباشرة 

 1.941,8 1.756,4 1.635,7 1.510,5 الموجودات   -   

 -112.378,9 -102.657,8 -98.813,2 -89.793,9 التعهدات  -   

 -5.195,2 -5.665,5 -5.705,2 -5.920,0 صافي االستثمارات في محافظ السندات  

 178,3 165,2 161,7 150,6 الموجودات   -   

 -5.373,5 -5.830,7 -5.866,9 -6.070,6 التعهدات  -   

 -119.535,6 -114.000,6 -105.681,8 -102.293,9 صافي االستثمارات األخرى  

 -123.555,2 -117.518,8 -109.727,8 -105.991,7 التعهدات  -   

 -84.618,2 -83.086,9 -79.620,0 -81.663,0 متوسطة وطويلة األجل   التعهدات -     

 -79.691,2 -79.715,9 -76.290,5 -79.779,8 1القروض       

 -63.391,2 -61.842,5 -59.167,2 -60.808,6 اإلدارة         

 -112,4 -102,4 0,0 -15,0 السلطات النقدية         

 -2.639,4 -3.263,9 -3.253,3 -3.425,9 القطاع المالي         

 -13.548,2 -14.507,1 -13.870,0 -15.530,3 القطاعات األخرى         

 -3.828,5 -2.316,1 -2.271,3 -749,2 وإيداعات أرصدة نقدية     

 -3.828,5 -2.316,1 -2.271,3 -749,2 السلطات النقدية       

 -1.098,5 -1.054,9 -1.058,2 -1.134,0 التعهدات األخرى متوسطة وطويلة األجل    

 -38.937,0 -34.431,9 -30.107,8 -24.328,7 التعهدات قصيرة األجل -    

 -14.064,6 -13.041,1 -12.460,7 -13.782,1 أرصدة نقدية وإيداعات         

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارة         

 -323,9 -335,9 -220,2 -636,9 السلطات النقدية          

 -13.740,7 -12.705,2 -12.240,5 -13.145,2 القطاع المالي         

 0,0 0,0 0,0 0,0 القطاعات األخرى         

 -24.872,4 -21.390,8 -17.647,1 -10.546,6 القروض التجارية    

 -24.872,4 -21.390,8 -17.647,1 -10.546,6 القطاعات األخرى         

 0,0 0,0 0,0 0,0 التعهدات األخرى قصيرة األجل     

 4.019,6 3.518,2 4.046,0 3.697,8 الموجودات  - 

 0,0 0,0 0,0 0,0 األجل   متوسطة وطويلةالموجودات  -     

 4.019,6 3.518,2 4.046,0 3.697,8 األجل الموجودات قصيرة -     

 2.510,9 1.818,3 2.423,9 2.175,6 أرصدة نقدية وإيداعات            

 2.510,9 1.818,3 2.423,9 2.175,6 القطاع المالي                

 1.508,7 1.699,9 1.622,1 1.522,2 التجاريةالقروض            

 1.508,7 1.699,9 1.622,1 1.522,2 القطاعات األخرى               

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات األخرى قصيرة األجل     

 24.982,0 24.638,5 20.831,4 15.547,3 موجودات االحتياطي 

 697,7 675,3 569,5 512,9 2الذهب النقدي  -   

 170,0 50,8 33,4 85,1 حقوق السحب الخاصة -   

 480,8 482,3 506,1 423,9 وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي -   

 23.633,5 23.430,1 19.722,4 14.525,4 عمالت أجنبية -   

 -210.185,9 -195.929,0 -187.733,1 -180.950,0 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

شكل  التعهدات  مخزون  عرف بـ    أجنبيةاستثمارات    في  ليبلغ  8,5ارتفاعا  أي    ٪117.752  دينار،  مليون 

48,8+ )مقابل  التعهدات  إجمالي  مجموع  من  و٪3,6  و  ٪108.489  دينار  في  48مليون  التوالي  على   ٪

سنة وأخرى إلى ارتفاع مخزون التعهدات بعنوان    وتعزى الزيادة المسجلة بين موفى.  (2020وفى سنة  م

 االستثمارات المباشرة، فيما شهدت تلك في المحفظة انخفاضا. 

بـ   ارتفعت  فقد  مباشرة،  أجنبية  استثمارات  شكل  في  التعهدات  لتبلغ  9,5فبخصوص  مليون   ٪112.379 

لصرف، فيما انخفض تأثير  . ويعود هذا التطور باألساس إلى تأثيري السعر وا 2021دينار في موفى سنة  

مليون   1.535٪ ليتراجع إلى  12,4الحجم الذي تعكسه الدفوقات الصافية لالستثمارات األجنبية المباشرة بـ  

 دينار.  

٪ بين نهاية سنة وأخرى  7,8بيد أن التعهدات في شكل استثمارات في محافظ السندات قد عرفت انخفاضا بـ 

هذا   5.374لتبلغ   ويعزى  دينار.  البورصة    مليون  رسملة  في  األجانب  حصة  تقلص  إلى   التطور 

لتتراجع    2,15بـ   مائوية  موفى سنة  23,10إلى  نقطة  في  مؤشر   ٪2021  انتعاشة  من  الرغم  على  وذلك 

 .  2021٪ في نهاية سنة 2,34البورصة توننداكس بـ  
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 استثمارات أخرى  3-2-1-2

األخرى  عرف االستثمارات  بعنوان  التعهدات  إجمالي  سنة    مخزون  موفى   ارتفاعا   2021في 

سنة  5,1بـ   نهاية  في  مستواه  مع  بالمقارنة  التطور    123.555ليبلغ    ٪2020  هذا  ويعزى  دينار.  مليون 

متوسطة   بالتعهدات  المتعلق  ذلك  أقل  وبدرجة  األجل  قصيرة  التعهدات  مخزون  ازدياد  إلى   باألساس 

 لة األجل.  وطوي

٪ من  64,5بلغت حصته  والذي    طويلة األجل   في شكل قروض   قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل   شهد و 

استقرار  التعهدات،  ليبلغ    ا إجمالي  وأخرى  سنة  نهاية  تأثير    79.691بين  من  الرغم  على  وذلك  دينار  مليون 

الصرف وخاصة تأثير الحجم اإليجابيين المسجلين على مستوى دين اإلدارة. وبالفعل، أسفر تغير مخزون دين  

موال  تبعا للتراجع الملحوظ للسحوبات. وإجماال، بلغ الخروج الصافي أل المؤسسات عن تأثير حجم سالب هام  

 مليون دينار.    762االقتراض على هذا األساس مستوى  

الخارجي    1ويظهر توزيع قائم   القطاعات  م الدين  الذي  غ توسط وطويل األجل حسب  المتعلق باإلدارة  لبة ذلك 

مليون دينار في    63.391٪ من مخزون تعهدات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل ليبلغ  80استأثر بقرابة  

. بيد أن مخزون الدين  2020٪( بالمقارنة مع ذلك المسجل في نهاية سنة  2,5، أي بارتفاع )+ 2021موفى سنة  

بـ   تقلص  قد  المالية(  وغير  )المالية  للمؤسسات  إلى  8,9الخارجي  ليتراجع  في    ٪16.187  دينار   مليون 

 .  2021موفى سنة  

ويلة األجل، فقد ارتفع بشكل  أرصدة نقدية وإيداعات متوسطة وطالتعهدات في شكل  فيما يتعلق بمخزون  و

 أخرى.  و مليون دينار بين نهاية سنة 3.829مليو دينار إلى  2.316٪( ليزداد من  65,3ملحوظ )+

 

 ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين الدنانير                              أهم مؤشرات الدين الخارجي متوسط وطويل األجل :    12-3جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 79.066 79.077 75.633 79.126 *  قائم الدين متوسط وطويل األجل

 60,4 66,2 61,7 70,0 )بـ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح( متوسط وطويل األجل نسبة التداين

 7.903 8.197 10.290 8.921 سحوبات من أموال االقتراض متوسط وطويل األجل 

 10.431 8.188 9.252 6.894 وطويل األجلخدمة الدين متوسط 

 8.665 6.340 7.320 5.318 األصل    

 1.766 1.848 1.932 1.576 الفوائد     

 16,0 15,5 14,5 11,9 ** ُمعامل خدمة الدين )بـ٪(

 قائم الدين بدون احتساب الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.   *

 .يتم احتسابه بالرجوع إلى المقابيض الجارية **

 

 
 باعتبار الفوائد المستحقة والتي لم يحل أجل استحقاقها بعد.   1
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بـ    ،التعهدات قصيرة األجلبخصوص  و مليون    38.937لتبلغ    2021سنة    ٪ في موفى13,1فقد ارتفعت 

٪ من مجموع إجمالي التعهدات. وشمل هذا االرتفاع، على حدّ السواء، التعهدات  16,1دينار وتمثل بالتالي  

 ٪(.  7,8٪( وتلك المالية )+16,3التجارية )+

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               تطور التعهدات والموجودات قصيرة األجل:    13-3جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 المسمى 
 ٪  التغيرات بـ

2021 /2020 

 13,1 -38.937 -34.432 -30.108 -24.329 تعهدات قصيرة األجل

 7,8 -14.065 -13.041 -12.461 -13.782  أرصدة نقدية وإيداعات*         

 6,8 -12.068 -11.297 -10.836 -10.809 إيداعات غير المقيمين منها :            

 18,8 -1.673 -1.408 -1.405 -2.336 مراسلون مصرفيون خارج البالد التونسية                    

 16,3 -24.872 -21.391 -17.647 -10.547 قروض تجارية*        

 14,3 4.020 3.518 4.046 3.698 موجودات قصيرة األجل 

 38,1 2.511 1.818 2.424 2.176 أرصدة نقدية وإيداعات*         

 48,9 1.781 1.196 1.661 1.439 منها : مراسلون مصرفيون              

 -11,2 1.509 1.700 1.622 1.522 قروض تجارية*        

 12,9 -34.917 -30.914 -26.062 -20.631 صافي التعهدات 

 13,1 -38.937 -34.432 -30.108 -24.329 االحتياطي موجودات 

 7,8 -14.065 -13.041 -12.461 -13.782 * موجودات االحتياطي )بــ ٪(  /صافي التعهدات 

  التغيرات بالنقاط المائوية.  *

 

 الموجودات   3-2-2

بالمقارنة مع مستواه المسجل في    ٪3,5ارتفاعا بـ    2021سنة    في موفى  الخام   إجمالي الموجودات  عرف

٪( والتي  1,4مليون دينار، تبعا باألساس الزدياد موجودات االحتياطي )+  31.122ليبلغ    2020نهاية سنة  

قدرها   الموجودات بحصة  لمجموع  الرئيسية  المكونة  لتبلغ  80,3تمثل  موفى   ٪24.982  في  دينار   مليون 

 .  2021سنة 

من  ب  تعلقي  فيماو األجنبيةالموجودات  فقد  العملة  بـ    203بـ    تتدعم ،  أو  دينار  لتبلغ  0,9مليون   ٪ 

سنة    23.634 موفى  في  دينار  الذ2021مليون  من  الموجودات  ارتفعت  مواز،  جانب  وفي  النقدي  ه.   ب 

. أما الموجودات في شكل حقوق سحب خاصة، فقد  2021مليون دينار في نهاية سنة    698٪ لتبلغ  3,3بـ  

مليون دينار. وفي المقابل،    51مليون دينار مقابل    170ازدادت بشكل ملحوظ بين نهاية سنة وأخرى لتبلغ  

 دينار.  مليون   481عرفت وضعية االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي شبه استقرار لتبلغ 

األجنبية العملة  من  الموجودات  صافي  تدعم  لذلك،  ليبلغ    ونتيجة  وأخرى  سنة  نهاية  مليون    23.313بين 

يوما في نهاية    162مليون دينار و  23.099مقابل    2021يوما من التوريد في موفى سنة    133دينار أي  

 .  2020سنة 
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. 2021مليون دينار في موفى سنة    4.020٪ لتبلغ  14,3ومن جانبها، تدعمت الموجودات قصيرة األجل بـ  

االرتفاع   إلى  االزدياد  هذا  )+ويعزى  األجل  قصيرة  المالية  للموجودات  لتبلغ  38,1الملحوظ   )٪ 

مليون   1.509٪ لتتراجع إلى  11,2مليون دينار. أما بالنسبة للموجودات التجارية، فقد انخفضت بـ    2.511

 .  2021دينار في موفى سنة 
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 )بماليين الدنانير(                          المدفوعات الخارجية التونسية : تطور المقابيض الجارية ودخول رؤوس األموال )الطبعة الخامسة( 

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 65.314,4 52.937,1 63.807,0 57.768,3 المقابيض الجارية –أ 

 46.654,2 38.705,9 43.855,4 40.987,4 الشحن( صادرات السلع )بدون تكاليف 

 8.716,2 6.512,5 12.668,4 10.637,8 الخدمات 

 2.405,3 1.592,6 3.313,7 3.023,4 النقل   

 345,9 333,4 436,0 381,5 شحن السلع    

 602,3 436,6 1.664,2 1.532,6 المسافرون    

 1.457,1 822,6 1.213,5 1.109,3 عمليات نقل أخرى    

 728,4 316,5 384,2 534,8 منها : األتاوة على الغاز    

 2.865,3 2.397,1 6.210,0 4.608,6 األسفار       

 2.337,0 2.030,3 5.628,4 4.141,2 السياحة  

 68,3 55,4 139,0 106,2 األسفار المهنية والرسمية 

 97,0 74,3 64,4 56,3 الدراسات والتربصات 

 321,0 208,7 350,0 283,0 العالج الطبي 

 42,0 28,4 28,2 21,9 مصاريف أخرى لإلقامة  

 374,3 371,5 404,3 416,8 العمليات الحكومية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومة التونسية 

 374,3 371,5 404,3 416,8 الحكومات األجنبية 

 3.071,3 2.151,3 2.740,4 2.589,0 خدمات أخرى    

 230,9 198,2 204,3 174,8 منح وأقساط التأمين 

 156,7 71,5 116,9 112,2 مصاريف المكاتب اإلدارية  

 519,4 372,4 420,1 434,4 مصاريف تجارية والتجارة الدولية 

 921,3 537,3 763,1 747,7 األشغال الكبرى والخدمات الفنية 

 264,7 326,9 546,6 495,6 خدمات اتصال 

 216,4 171,3 206,7 175,6 خدمات مالية 

 571,6 307,6 252,5 222,5 خدمات معلوماتية ومعلومات  

 61,4 50,9 66,1 62,8 أتاوات ومعاليم الرخص  

 27,5 15,8 34,7 29,5 خدمات شخصية وثقافية  

 101,4 99,4 129,4 133,9 خدمات مختلفة  

 8.833,1 6.935,0 6.392,7 5.376,7 مداخيل العوامل

 215,3 277,1 378,1 341,6 مداخيل رأس المال       

 114,2 200,1 246,6 244,4 فوائد على القروض والتوظيفات    

 22,5 15,6 27,2 24,5 عائدات األسهم والمرابيح   

 78,6 61,4 104,3 72,7 عائدات االستثمارات المباشرة    

 8.617,8 6.657,9 6.014,6 5.035,1 مداخيل الشغل       

 6.915,1 5.262,4 4.786,2 3.990,9 من األجور  التوفير   

 1.702,7 1.395,5 1.228,4 1.044,2 مداخيل الشغل األخرى    

 1.110,9 783,7 890,5 766,4 تحويالت جارية 

 603,7 349,6 404,4 412,9 القطاع الخاص التونسي   

 507,2 434,1 486,1 353,5 القطاع العمومي التونسي   
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 )بماليين الدنانير(  

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 16.812,6 16.097,1 22.150,6 18.209,6 العمليات برأس المال والعمليات المالية –ب 

 646,6 1.048,8 445,6 383,3 العمليات برأس المال

 16.166,0 15.048,3 21.705,0 17.826,3 العمليات المالية

 1.897,1 1.870,2 2.529,3 2.789,6 االستثمارات المباشرة 

 52,3 35,9 50,2 47,6 الموجودات     

 1.844,8 1.834,3 2.479,1 2.742,0 التعهدات     

 1.836,9 1.827,3 2.470,5 2.732,2 المساهمات        

 7,9 7,0 8,6 9,8 غيرها       

 31,5 51,6 169,1 124,1 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    

 31,5 51,6 169,1 124,1 القطاع الخاص    

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات    

 31,5 51,6 169,1 124,1 التعهدات    

 14.237,4 13.126,5 19.006,6 14.912,6 استثمارات أخرى   

 14.046,2 12.520,9 19.006,6 14.912,6 التعهدات

 9.529,1 8.196,9 11.906,1 8.921,1 التعهدات متوسطة وطويلة األجل 

 7.902,8 8.196,9 10.290,3 8.921,1 اقتراضات وقروض تجارية

 7.037,6 6.167,1 8.056,1 6.983,7 اإلدارات العمومية 

 15,1 104,5 0,0 0,0 السلطات النقدية 

 224,6 326,7 1.028,7 744,6 القطاع المالي

 625,5 1.598,6 1.205,5 1.192,8 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 0,0 0,0 0,0 0,0 السلطات النقدية 

 1.626,3 0,0 1.615,8 0,0 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل 

 4.517,1 4.324,0 7.100,5 5.991,5 التعهدات قصيرة األجل 

 1.035,5 580,3 0,0 2.440,0 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية 

 0,0 115,6 0,0 467,7 السلطات النقدية 

 1.035,5 464,7 0,0 1.972,3 القطاع المالي

 0,0 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى 

 3.481,6 3.743,7 7.100,5 3.551,5 قروض تجارية 

 3.481,6 3.743,7 7.100,5 3.551,5 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى قصيرة األجل 

 191,2 605,6 0,0 0,0 الموجودات

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل 

 191,2 605,6 0,0 0,0 الموجودات قصيرة األجل 

 0,0 605,6 0,0 0,0 أرصدة نقدية وإيداعات 

 0,0 605,6 0,0 0,0 القطاع المالي     

 191,2 0,0 0,0 0,0 قروض تجارية 

 191,2 0,0 0,0 0,0 قطاعات أخرى     

 1.369,4 1.617,7 1.647,0 1.987,4 عمليات تعديلية )دفوقات صافية(  -ج

 83.496,4 70.651,9 87.604,6 77.965,3 المجموع العام 
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 بماليين الدنانير( )         المدفوعات الخارجية التونسية : تطور النفقات الجارية وخروج رؤوس األموال )الطبعة الخامسة(     

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 73.085,7 60.062,2 73.756,4 69.988,5 النفقات الجارية –أ 

 60.012,8 48.849,8 60.153,5 57.193,8 واردات السلع )بدون تكاليف الشحن(   

 8.004,4 6.453,1 9.198,7 8.740,6 الخدمات   

 3.770,9 3.111,2 4.163,3 3.894,5 النقل     

 3.112,0 2.547,5 3.131,6 2.971,7 شحن السلع      

 134,6 105,8 267,7 238,1 المسافرون      

 524,3 457,9 764,0 684,7 عمليات نقل أخرى      

 1.246,3 1.039,5 2.341,4 2.287,6 األسفار     

 701,3 514,9 1.398,4 1.374,3 السياحــة       

 124,3 102,1 282,0 262,0 األسفار المهنية والرسمية      

 401,0 363,2 366,4 383,9 الدراسات والتربصات      

 9,3 8,9 19,9 21,8 العالج الطبي      

 10,4 50,4 274,7 245,6 مصاريف أخرى لإلقامة       

 587,2 538,8 567,1 599,5 العمليات الحكومية     

 587,2 538,8 567,1 599,5 الحكومة التونسية       

 50,6 28,0 58,3 60,0 المساعدات الفنية        

 536,6 510,8 508,8 539,5 غيرها         

 0,0 0,0 0,0 0,0 الحكومات األجنبية        

 2.400,0 1.763,6 2.126,9 1.959,0 خدمات أخرى    

 696,0 433,6 470,2 459,4 منح وأقساط التأمين      

 14,2 5,9 9,2 13,0 مصاريف المكاتب اإلدارية       

 198,2 171,5 256,6 227,0 مصاريف تجارية والتجارة الدولية      

 668,2 519,0 750,6 670,2 أشغال كبرى وخدمات فنية       

 148,6 106,9 174,7 161,6 خدمات اتصال      

 258,8 226,1 202,4 193,7 خدمات مالية      

 231,9 164,2 95,1 89,3 خدمات معلوماتية ومعلومات       

 74,2 49,8 60,2 46,9 أتاوات ومعاليم الرخص      

 44,8 29,2 37,6 34,6 خدمات شخصية وثقافية       

 65,1 57,4 70,3 63,3 خدمات مختلفة       

 5.023,6 4.738,9 4.345,9 4.022,2 مداخيل العوامل   

 4.948,4 4.674,4 4.268,8 3.950,8 مداخيل رأس المال    

 1.766,4 1.847,7 1.932,0 1.576,0 فوائد على قروض متوسطة وطويلة األجل     

 222,9 254,3 206,7 170,4 فوائد على قروض قصيرة األجل      

 112,9 91,1 78,7 115,4 عائدات األسهم والمرابيح     

 2.846,2 2.481,3 2.051,4 2.089,0 عائدات االستثمارات المباشرة     

 75,2 64,5 77,1 71,4 مداخيل الشغل     

 48,4 43,1 51,9 48,1 من األجور  التوفير      

 26,8 21,4 25,2 23,3 مداخيل الشغل األخرى       

 44,9 20,4 58,3 31,9 تحويالت جارية 

 44,8 20,4 58,2 31,9 القطاع الخاص التونسي      

 0,1 0,0 0,1 0,0 القطاع العمومي التونسي      
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 )بماليين الدنانير(  

 2021 2020 2019 2018 المسمى 

 10.067,2 6.782,6 8.564,1 6.323,8 عمليات برأس المال والعمليات المالية   –ب 

 29,1 22,0 43,2 43,5 العمليات برأس المال

 10.038,1 6.760,6 8.520,9 6.280,3 العمليات المالية

 407,4 204,8 151,9 172,0 االستثمارات المباشرة 

 97,6 122,0 63,9 90,0 الموجودات       

 309,8 82,8 88,0 82,0 التعهدات       

 283,1 52,6 58,4 48,4 المساهمات 

 26,7 30,2 29,6 33,6 غيرها

 124,8 137,5 131,2 232,2 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        

 124,8 137,5 131,2 232,2 القطاع الخاص       

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات        

 124,8 137,5 131,2 232,2 التعهدات        

 9.505,9 6.418,3 8.237,8 5.876,1 استثمارات أخرى 

 8.813,3 6.340,5 7.763,4 5.317,5 التعهدات

 8.801,3 6.340,5 7.320,0 5.317,5 التعهدات متوسطة وطويلة األجل 

 8.664,8 6.340,5 7.320,0 5.317,5 اقتراضات وقروض تجارية

 6.132,5 4.283,9 5.195,0 3.270,3 اإلدارات العمومية 

 12,7 1,6 15,2 130,0 السلطات النقدية 

 955,1 754,2 508,7 656,3 القطاع المالي

 1.564,5 1.300,8 1.601,1 1.260,9 قطاعات أخرى 

 136,5 0,0 0,0 0,0 تعهدات أخرى متوسطة وطويلة األجل 

 12,0 0,0 443,4 0,0 تعهدات قصيرة األجل 

 12,0 0,0 443,4 0,0 نقدية وإيداعات أرصدة 

 0,0 0,0 0,0 0,0 اإلدارات العمومية  

 12,0 0,0 416,7 0,0 السلطات النقدية 

 0,0 0,0 26,7 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 األجل تعهدات أخرى قصيرة 

 692,6 77,8 474,4 558,6 الموجودات  

 0,0 0,0 0,0 0,0 الموجودات متوسطة وطويلة األجل         

 692,6 77,8 474,4 558,6 الموجودات قصيرة األجل 

 692,6 0,0 374,5 368,7 أرصدة نقدية وإيداعات 

 692,6 0,0 374,5 368,7 القطاع المالي

 0,0 77,8 99,9 189,9 التجارية القروض 

 0,0 77,8 99,9 189,9 قطاعات أخرى 

 0,0 0,0 0,0 0,0 عمليات التعديل )دفوقات صافية( -ج

 83.152,9 66.844,8 82.320,5 76.312,3 المجموع العام 

 343,5 3.807,1 5.284,1 1.653,0 الحاصل 
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     تطور مؤشرات القدرة التنافسية   .3-3

 لصادرات ل  ةببالنسالسوق  من حصة التطور  3-3-1

كوفيد   أزمة  بعد  ما  االقتصادي  للنشاط  معممة  بانتعاشة  المتسم  العالمي  السياق  من  الرغم  ،  19  -على 

في مسارها التنازلي في سنة   1استمرت الحصة من السوق لصادرات البالد التونسية نحو االتحاد األوروبي

إلى    2021 مقابل  0,49لتتراجع  قدره  ٪0,50  ومعدل  سنة  قبل  األخيرة. ٪0,55  سنوات  العشر  خالل   ٪  

التونسيةويعكس   الصادرات  انتعاشة  االنخفاض  أقل    بحساب  هذا  بنسق  المنطقة  هذه  نحو  باألورو  قيمتها 

)أي   األوروبية  الواردات  من  مقابل  18,8أهمية  مع  ٪23  بالمقارنة  حتى  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر   .)٪

٪، فيما ازدادت الصادرات  8,8مستوياتها خالل الفترة ما قبل الكوفيد، ارتفعت الواردات األوروبية بنسبة  

 ٪ فقط.  2,4بـ  نحو االتحاد األوروبي التونسية

 

 بـ ٪( ) التحاد األوروبي  ا تطور الحصة من السوق لتونس في سوق  :    11-3عدد  رسم بياني 

 

              

 وحسابات أعدها البنك المركزيأوروستات   المصادر : 

 

 

السوق  و من  الحصص  تطور  األصنافيظهر  نسبياتحسن  2حسب  سنة    ا  خالل  المواد  مجموعات  ألغلب 

ارتفعت حصتها 2021 التي  والمنتجات ذات الصلة"  التشحيم  المعدنية وزيوت   ، على غرار "المحروقات 

٪ قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى االرتفاع المتزامن للكميات  0,10٪ مقابل  0,16نقاط أساسية لتبلغ    6بـ  

الطاقة وزيوت التشحيم ) ٪( ولمعدل أسعار المحروقات في السوق الدولية خالل  17,1المصدرة من مواد 

 
النسبة بين صادرات    ل( من خال 2020بلدا بداية من سنة    27يتم احتساب الحصة من السوق لبلد ما مع االتحاد األوروبي )  1

 هذا البلد نحو هذه المنطقة والواردات من خارج االتحاد األوروبي.  
   وفقا للتصنيف الموحد للتجارة الدولية الذي وضعته األمم المتحدة.  2
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لتبلغ  2021سنة   طفيفا  انتعاشا  والتبغ"  والمشروبات  الغذائية  "المواد  حصة  عرفت  كما  مقابل 0,31.   ٪

 .  2020٪ في سنة 0,30

الكيميائية والمنتوجات ذات الصلة بـ "المواد  بنقطتين   "، وفيما يتعلق  السوق زيادة    فقد شهدت حصتها من 

لترتفع من   إلى  0,09أساسيتين  ما يعكس ازدياد الصادرات نحو االتحاد  ٪0,11  ٪ بين سنة وأخرى وهو 

 ٪ من حيث الحجم.  27,7٪ من حيث القيمة وبـ 83,2األوروبي لفرع الفسفاط ومشتقاته بـ 

بـ   المنطقة  هذه  نحو  التونسية  المبيعات  ازدادت  فقد  النقل"  ومعدات  "آالت  بخصوص  سن19أما  في  ة ٪ 

بـ    2021 والكهربائية  الميكانيكية  للصناعات  الحجم  الصادرات من حيث  باألساس الرتفاع  ٪  14,8نتيجة 

٪ قبل سنة وذلك تبعا النتعاشة الطلب المتأتي من منطقة األورو. وهكذا، ارتفعت  16,7مقابل انخفاض بـ  

 .  2021في سنة  ٪0,61إلى   2020٪ في سنة 0,59من السوق لهذا الصنف من المنتوجات من  ةالحص

األوروبي  االتحاد  نحو  باألورو  قيمتها  بحساب  الصادرات  تراجعت  المقابل،  األساسية"    بالنسبة   وفي   "للمواد 

سنة  6,9بـ   في  بـ  ٪2021  الزيتون  زيت  محصول  النخفاض  باألساس  نتيجة  موسم  65،  خالل   ٪ 

  السابق(. وقد قلص هذا التراجع الحصة منألف طن في الموسم    400طن مقابل  ألف    140)أي    2020-2021

 قبل سنة.    ٪ 0,75٪ مقابل  0,52نقطة أساسية لتنخفض إلى مستوى    23السوق لهذا الصنف من المنتوجات بـ  

بـ   السوق  من  تدهورت حصتها  حيث  المسار،  نفس  األخرى"  المصنعة  "المواد  أساسية    3وعرفت  نقاط 

من   إلى  0,84لتتراجع  وأخرى٪0,81  بين سنة  األوروبية  ٪  الواردات  بانتعاشة  االنخفاض  هذا  ويرتبط   .

٪ على التوالي( نتيجة تفاقم الصعوبات على  13,9٪ مقابل  18بنسق أكثر سرعة من الصادرات الوطنية )

 .  19  –الصعيد الداخلي تبعا بالخصوص للتقييدات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 

 

 حسب مجموعة المواد )بـ ٪(    ة السوق للصادرات التونسي تطور الحصص من   12-3عدد  رسم بياني 

 
 وحسابات أعدّها البنك المركزيالمصادر : أوروستات  
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أطعمة ومشروبات ودخان مواد أولية

محروقات معدنية وزيوت ومنتجات ذات صلة مواد كيميائية ومنتجات ذات صلة

آالت ووسائل نقل منتجات معملية أخرى
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احتالل المرتبة   2021واصلت الصين في سنة    ، وفيما يتعلق بالبلدان المنافسة لتونس في السوق األوروبية

المنطقة   البلد المصدر األول نحو هذه  الطفيف  األولى بصفتها  االنخفاض  الرغم من  الجغرافية وذلك على 

( السوق  من  مقابل  22,36لحصتها  سنة  ٪22,43  في  ومصر٪2020  والهند  لتركيا  بالنسبة  أما  فقد  (.   ،

٪ على التوالي مقابل  0,43٪ و2,19٪ و3,69تمكنت من تدعيم حصصها من السوق خالل نفس السنة )أي  

و3,64 و٪1,92  سنة  ٪0,37  في  م٪2020  وهو  السوق  (  نحو  لصادراتها  الهامة  االنتعاشة  يعكس  ا 

٪ تبعا لتقلص  0,85نقاط أساسية لتتراجع إلى    3األوروبية. وفي المقابل، عرف المغرب تدهورا لحصته بـ  

 .  2021٪ في سنة 0,68نقطة أساسية لتنخفض إلى مستوى   12للمواد األساسية" بـ " حصته من السوق 

 

 بالنسبة لتونس وأهم البلدان المنافسة لها في االتحاد األوروبي )بـ ٪(   السلع سوق   تطور الحصة من   :   14-3جدول  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 الصين  14,06 13,92 15,49 16,69 15,36 14,69 14,65 15,78 17,96 18,65 18,21 17,92 18,73 22,43 22,36

 تركيا 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 3,64 3,69

 الهند  1,49 1,57 1,75 1,86 1,99 1,80 1,84 1,83 1,92 1,99 2,03 1,99 2,04 1,92 2,19

 بنغالديش 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 0,79 0,74

 المغرب   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 0,88 0,85

 تونس 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 0,49

 مصر  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 0,43

 المصدر : أوروستات وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي

 

 تطور سعر صرف الدينار   3-3-2

سنة    عرف موفى  في  الدينار  صرف  مع  2021سعر  السابق   وبالمقارنة  العام  نهاية  في  المسجلة    قيمته 

٪ إزاء الدوالر األمريكي. ويعزى هذا االنخفاض لسعر 6,3مقابل انخفاض بـ    األورو  تجاه ٪  1,3ارتفاعا بـ  

ازدادت حدته خال والذي  الوطنية  العملة  سنة    لصرف  من  األخيرة  الدوالر 2021األشهر  ارتفاع  إلى   ،.

 ٪. 6,9األمريكي مقابل العملة األوروبية في سوق الصرف الدولية حيث أقفل السنة بارتفاع قدره  

٪ إزاء 2,7٪ مقابل الدوالر األمريكي في حين انخفض بـ  0,5معدالت السنوية، ارتفع الدينار بـ  وبحساب ال

 األورو. 
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 صرف  ال تطور مقارن ألسعار  :    13-3عدد  رسم بياني 

 
 

بـ  لونتيجة   للدينار  اإلسمي  الفعلي  الصرف  سعر  ارتفع  التطورات،  ديسمبر  3,2هذه  شهر  في   ٪2021  

الس العام  من  الشهر  نفس  مع  أماابالمقارنة  بل  بالنسبة  بق.  ارتفع  فقد  الحقيقي،  الفعلي  الصرف     دوره سعر 

الشريكة والذي٪ خال4,4بـ   البلدان  التضخم مع  الفارق في  إلى معدل  بالنظر  الفترة  ليناهز    ل نفس  تقلص 

  .  2021النصف الثاني لسنة  من٪ تبعا للتسارع المعمم للتضخم في العالم بداية 2ره دمعدال ق

 

 (  2010في سنة   100تطور مؤشرات سعر صرف الدينار )أساس  :    14-3عدد  رسم بياني 

 

 

 

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

البنك المركزي التونسي: المصدر 

دوالر/أورو دينار/أورو دينار/دوالر

و 
ر
أو

 /
ر
ال
دو

رو
أو

 /
ر
ينا

د
و 

ر
ال
دو

 /
ر
ينا

د

55

65

75

85

95

105

115

125

135
٪

بـ

البنك المركزي التونسي: المصدر 

المؤشر االسمي مؤشر األسعار النسبي المؤشر الفعلي



 

 

 2021 السنوي التقرير 109

 

 النقد وتمويل االقتصاد:  الرابع  الباب 

 

 النقد ومصادر اإلحداث النقدي  .4-1

بالمقارنة مع مستواها المسجل في    هاتطورنسق  ل  تباطؤا طفيفا  2021( في سنة  3الكتلة النقدية )ن  عرفت

أي  2020سنة   المساعدات  9,8و٪  8,7،  لتباطؤ  المتزامن  التأثير  إلى  التطور  هذا  ويعود  التوالي.  على   ٪

( مقابل  4,7لالقتصاد   ٪6,7( الخارج  على  المستحقات  صافي  وتراجع  دينار    1.169-٪(  مقابل  مليون 

في  2.614+ دينار(،  متسارع  ممليون  بنسق  الدولة  على  المستحقات  صافي  ارتفع  مقابل    ٪28,8)  للغايةا 

16,7)٪  . 

٪  8,5)+  1(، المحتسبة من حيث المعدالت السنوية3وفي جانب آخر، فإن مقارنة نسبة نمو الكتلة النقدية )ن

سنة   سنة  12,3مقابل    2021في  في  الناتج  ٪2020  إجمالي  تطور  حسب  المقدر  االقتصادي  بالنمو   ،)

للفجوة بين هاتين    اتقلصا ملحوظ(، تظهر  2020٪ في سنة  2,5-٪ مقابل  9,5المحلي باألسعار الجارية )+

في    961.2  2ت هذه األخيرة بلغالمكونتين دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على سرعة التداول النقدي. وقد  

تموقعها في مستوى ل  2020في سنة    1,284مقابل    2021سنة   مع  لكن  االستقرار،  بالتالي بعض  تستعيد 

في   شبه استقرار    2021نسبة سيولة االقتصاد في سنة    سجلتجديد يقل عن السنوات السابقة. ونتيجة لذلك،  

سنة  ذل   مماثلمستوى   في  المسجل  أي  2020لك  و77,2،  التوالي  ٪77,9  على  في 67,6قابل  م٪   ٪ 

 .  2019سنة 

وفي الوقت نفسه، ظلت حصة األوراق النقدية والمسكوكات في التداول من قيمة إجمالي الناتج المحلي في 

٪. هذا المستوى الذي ال يزال مرتفعا 13,2، أي 2020مستوى يقارب ذلك المسجل في سنة في  2021سنة 

 ( يؤكد بوضوح تفضيل استخدام األموال نقدا.  2019-2013٪ على مدى الفترة 11)مقابل معدل قدره 

 

 
  

 
 تعلق األمر بمعدل حسابي بسيط.  ي  1
 ( بحساب المعدالت.  3ج المحلي بحساب األسعار الجارية والكتلة النقدية )نت ان ال يالمحتسبة من خالل العالقة بين إجمال 2
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 تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية :  1-4عدد  جدول

 2021 2020 2019 2018 2017 المسمى 

 100.995 93.111 82.894 76.341 69.358 )بماليين الدنانير( (  3)ن    ة معّدل الكتلة النقدي 

 8,5 12,3 8,6 10,1 8,8 )بـ٪(    3نسبة نمو معدل الكتلة النقدية ن 

 130.897 119.526 122.578 112.986 101.973 إجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية )بماليين الدنانير( 

 9,5 2,5- 8,5 10,8 6,8 نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي بحساب األسعار الجارية )بـ٪( 

 5,7 5,6 6,8 7,5 5,3 معدل نسبة التضخم )بـ٪( 

 1,296 1,284 1,479 1,480 1,382 سرعة التداول النقدي 

 

 

 

المسجل في   2021وعلى صعيد آخر، أقفل الحجم الجملي إلعادة التمويل سنة   في مستوى أعلى من ذلك 

مليون دينار على التوالي. وقد اتسم هذا المسار بتغيرات    9.699مليون دينار و  10.081، أي  2020سنة  

قدرها  متذبذبة   ذروة  المتزايد   12.886ليبلغ  الضغوط  نتيجة  أوت  شهر  في  دينار  على  مليون  المسلطة  ة 

   السيولة المصرفية.

 تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية والحجم الجملي لمعدل إعادة التمويل :  1-4رسم بياني عدد 
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   مكونات النقد  4-1-1

على النشاط االقتصادي، خضعت مكونات الكتلة      19  -في ظل سياق متسم بالتداعيات الكبيرة لجائحة كوفيد  

)ن )ن3النقدية  الواسع  بمفهومها  النقدية  المكونة  نمو  نسق  فإن  وبالفعل،  هامة.  لتعديالت  سنة  3(  خالل   )

2021  ( اليدوي  النقد  من  كل  تباطؤ  مقابل  9,2يعكس   ٪17,9( الكتابي  والنقد  مقابل  ٪7,6(   ٪14,9  )٪

 ٪(. 6,1٪ مقابل 8,8لمكونات شبه النقدية )ل تسارع المعتدل والذي وقع الحد من تأثيره بفعل ال

 

 (3تطور أهم مكونات الكتلة النقدية )ن:  2-4رسم بياني عدد 

 
 

 

الخصوص  وجه  على  التداول   وسجلت  في  والمسكوكات  النقدية  للنقد    التي   ، األوراق  الرئيسية  المكونة  تمثل 

سنة   في  نموها  لنسق  ملحوظا  تباطؤا  أو  9,4)   2021اليدوي  مقابل    ٪1.483  دينار  أو  16,6مليون   ٪ 

مليون دينار. بيد أن    17.233(، لتقفل بالتالي السنة قيد الدرس في مستوى  2020مليون دينار في سنة    2.242

التي اتسمت أساسا بالتأثيرات الموسمية )االحتفاالت الدينية  هذا المنحى يحجب تطورات متباينة خالل السنة و 

أعلى زيادة خالل شهر جويلية )+   . والعطلة الصيفية...(  تم تسجيل  بلغت    1.202وهكذا،  مليون دينار(، حيث 

 مليون دينار.    17.740المكونة المذكورة ذروة قدرها  
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 )أرقام موفى الفترة(           ومقابالتهاتطور موارد الجهاز المالي  :  2-4عدد  جدول

 المسمى 

 التغيرات بـ ٪ ما عدا إشارة مغايرة  ماليين الدنانير ب

 ديسمبر 

2020 

 ديسمبر 

2021 

 2020 ديسمبر

 2019 ديسمبر

 2021 ديسمبر

 2020 ديسمبر

 8,7 9,8 105.611 97.176 ( 3الكتلة النقدية )ن

 9,4 16,6 17.233 15.750 والمسكوكات في التداول منها : األوراق النقدية 

 6,7 20,3 25.416 23.818 اإليداعات تحت الطلب لدى البنوك         

 7,0 -4,1 16.163 15.106 اإليداعات ألجل ونواتج مالية أخرى        

 8,3 1,9 4.540 4.192 شهادات اإليداع           

 9,2 13,3 34.670 31.745   1حسابات االدخار         

 8,0 12,3 42.578 39.441 موارد أخرى

 9,2 9,8 148.189 136.617 مجموع الموارد = مجموع المقابالت 

 -1.169 2.614 6.403 7.572   2صافي المستحقات على الخارج 

 213 3.578 23.312 23.099        2منه : صافي الموجودات من العملة األجنبية

 -29 (51)   (133) (162) 3 )عدد أيام التوريد(        

 8.018 3.995 35.881 27.863   2صافي المستحقات على الدولة 

 4.863 920 15.145 10.282 2منه : رقاع الخزينة والقرض الوطني 

 -2.657 2.329 557 3.234 2الحساب الجاري للخزينة       

 4,7 6,7 105.905 101.182  المساعدات لالقتصاد

 4,5 6,4 100.243 95.889 منها : القروض لالقتصاد

وحسابات    ر يشمل هذا البند الحسابات الخاصة لالدخار وحسابات االدخار السكني وحسابات االدخار بغرض بعث المشاريع وحسابات االدخار بغرض االستثما   1

 واالدخار لدى مركز االدخار البريدي. االدخار األخرى  
 التغيرات بماليين الدنانير بالنسبة لهذه المكونات.   2
 التغيرات بحساب األيام.   3
 

 

، سجل النقد الكتابي خالل سنة  2020مليون دينار في سنة    3.336٪ أو  14,9ومن جانبه وبعد أن ارتفع بـ  

مليون دينار. ويعود هذا المسار باألساس إلى    1.957٪ أو  7,6تباطؤا حيث عرف نسبة نمو قدرها    2021

( البنوك  لدى  الطلب  تحت  لإليداعات  الحاد  أو  6,7التباطؤ  دينار  ٪1.598  أو  20,3مقابل    مليون   ٪ 

سنة    4.012 في  دينار  سنة  2020مليون  أن  الصدد  هذا  في  اإلشارة  وتجدر  اتسمت    2020(.  بوضع  قد 

واألفراد( للمهنيين  القروض  أقساط  )تأجيل  الصحية  األزمة  لتداعيات  للتصدي  استثنائية  وهي    1إجراءات 

، حيث  2021وضعية نجمت عنها مقدرة شرائية إضافية. بيد أنه تمت مالحظة تطورات متباينة خالل سنة  

في موفى شهر جوان )+ ارتفاع  أعلى  تسجيل  وأكتوبر )+  962تم  دينار(  في   899مليون  دينار(،  مليون 

اكتتابات  مليون دينار( والذي يعود ج  1.543-حين وقع تسجيل أكبر انخفاض في شهر نوفمبر ) إلى  زئيا 

الوطني القرض  في  االقتصادية  الصكوك .  2العناصر  مركز  لدى  الطلب  تحت  باإليداعات  يتعلق  وفيما 

 
  2020مارس    25و  19المؤرخان في    2020لسنة    7وعدد    2020لسنة    6المنشوران إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد    1

 على التوالي.  ،والمتعلقان بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين واألفراد
جزء من حاجيات ميزانيتها  ا لتغطية  على أن الدولة تصدر قرضا رقاعيا وطني   2021لسنة    418ينص األمر الحكومي عدد    2

 .  2021لسنة 
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مع سنة   بالمقارنة  ملحوظة  انتعاشة  فقد شهدت  أو +12,7)+  2020البريدية،  مقابل    ٪238  دينار   مليون 

 مليون دينار(.  674-٪ أو 26,4-

مقابل    2021مليون دينار في سنة    4.644٪ أو  8,8، فقد ارتفعت بـ  ةاإليداعات شبه النقديبخصوص  أما  

قائم اإليداعات ألجل    وذلك نتيجة التأثير المتزامن النتعاشة  2020مليون دينار في سنة    3.059٪ أو  6,1

 +( أخرى  مالية  +7ونواتج  أو  مقابل    ٪1.057  دينار  أو  4,1-مليون  قائم    646-٪  وتدعم  دينار(  مليون 

مليون دينار(، في حين ازدادت إيداعات    80٪ أو  1,9مليون دينار مقابل    348٪ أو  8,3شهادات اإليداع )

٪ في سنة  13,3مقابل   2021٪ في سنة 9,2ية )ومركز االدخار البريدي بنسق أقل أهماالدخار لدى البنوك 

2020  .) 

 مصادر اإلحداث النقدي  4-1-2

المتسم باالختالالت وخاصة   تأثر صافي المستحقات على الدولة بشكل ملحوظ بالظرف االقتصادي الفاتر 

ي سنة  ٪ ف4,5( ارتفاعا حيث ازدادت من 3على مستوى الميزانية لتعرف مساهمته في نمو الكتلة النقدية )ن

سنة  8,3إلى    2020 في  شهدت    ٪2021  والتي  لالقتصاد  بالمساعدات  المتعلقة  تلك  حساب  على  وذلك 

لمساهمة صافي المستحقات على    بالنسبة(. أما  2020٪ في سنة  7,2مقابل    2021٪ في سنة  4,9تباطؤا )

 ٪(.  3+٪ مقابل 1,2-سلبية )صبحت  أ  الخارج، فقد

 

 : مساهمة المقابالت في نمو المكونة  3-4رسم بياني عدد 

 (  3)ن 

: تطور تركيبة القروض حسب المؤسسات    4-4رسم بياني عدد  
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المساعدات   الخصوص،  بـ  لوارتفعت، على وجه  أو  4,7القتصاد  في سنة    ٪4.723  دينار    2021مليون 

أو  6,7)مقابل   السابق(.    ٪6.371  العام  في  دينار  ازدياد مليون  القروض  طبيعة  حسب  التوزيع    ا ويظهر 

مليون دينار    3.401، سواء بالنسبة للتمويالت في محفظة اإلسقاط للبنوك )2020من سنة  حدّة  بنسق أقل  

المج  4.648مقابل   للمستحقات  أو  دينار(  خالمّ مليون  في  والمشكوك  )صدة  مقابل    359ها  دينار  مليون 

مليون دينار مقابل    145ة انتعاشة )+نابات الجارية المديسقائم الح مليون دينار(. ومن جانبه، سجل    1.204

 مليون دينار(.   188-

الملحوظ  التباطؤ    2021وفي جانب آخر، يتبين من خالل هيكل القروض حسب المؤسسات المالية في سنة  

( البنكي  القطاع  قبل  من  االقتصاد  مقابل    4.603لتمويل  دينار  وفي  8.554مليون  دينار(.  جانب   مليون 

مليون   76-مواز، واصلت القروض الممنوحة من قبل مؤسسات اإليجار المالي تراجعها للعام الثالث تباعا )

 مليون دينار(.  221-دينار مقابل 

المسندة   القروض  ازدياد  فإن  المستفيدين،  سنة    4.350)  1للمهنيينوحسب  في  دينار  مقابل   2021مليون 

االقتصاد    4.908 قطاعات  كافة  منه  استفادت  قد  سنة(  قبل  دينار  وبالفعل،  لمليون  متفاوتة.  بدرجات  كن 

مليون    2.247مقابل  مليون دينار    2.372استفاد على وجه الخصوص من هذه القروض قطاع الخدمات )

يليه   )ال دينار(،  الصناعي  البحري    710مقابل    مليون  1.393قطاع  والصيد  الفالحة  وقطاع  دينار(  مليون 

مليون دينار    1.086تباطؤا )  األفرادمليون دينار(. وعرفت القروض لفائدة    192مليون دينار مقابل    152)

(، حيث خصص الجزء األهم منها لتمويل اقتناء 2020مليون دينار في سنة    1.604مقابل    2021في سنة  

 وتهيئة المساكن.

مليون دينار ليعرف    6.403في مستوى    2021ا يتعلق بصافي المستحقات على الخارج، فقد أقفل سنة  وفيم

بـ   انخفاضا  لسنة  مليون    1.169بالتالي  مستواه  مع  +  2020بالمقارنة  سنة(.    2.614)مقابل  قبل  مليون 

+( المالي  للجهاز  الخارجية  للتعهدات  الهام  االرتفاع  النتيجة  هذه  مقابل    مليون  2.095وتعكس   دينار 

الخارجية    691+ الموجودات  ازدياد  خالل  من  جزئيا  سوى  امتصاصه  يتم  لم  والذي  دينار(   مليون 

مليون دينار(. وتجدر اإلشارة إلى أن صافي دخول أموال االقتراض    3.305مليون دينار مقابل +  926)+

مليون دينار )مقابل    762  عن تدفقات صافية سالبة قدرها  2021متوسط وطويل األجل قد أسفر في سنة  

 (.  2020مليون دينار في سنة  1.857+

 
 المصدر : مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي.  1
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بمخصصات خاصة من حقوق السحب الخاصة لدى    2021وانتفعت تونس، على وجه الخصوص، في سنة  

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة(. وعالوة على   523صندوق النقد الدولي، موجهة لدعم الميزانية )

مليون   300الخارجية األخرى المعبأة، باألساس، تلك الممنوحة من االتحاد األوروبي )ذلك، شملت الموارد  

مليون    100سية للتنمية )ن مليون دوالر أمريكي( وكذلك من الوكالة الفر  300أورو( والحكومة الجزائرية ) 

أخرى،  1أورو( ناحية  ومن  هاما .  ارتفاعا  األجل  وطويل  متوسط  الخارجي  الدين  تسديدات  سجلت 

المالية    2021٪( في سنة  36,7)+ السوق  بتسديد قرضين رقاعيين مصدرين في  اتسمت خصوصا  حيث 

مليون دوالر أمريكي لكل واحد منهما وذلك    500الدولية بضمان من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة  

 للثاني.    2016للقرض األول وسنة   2014في سنة 

المو أقفل صافي  األساس،  هذا  العملة األجنبية سنة  وعلى  من  مليون   23.312في مستوى    2021جودات 

يوما على التوالي في موفى   162مليون دينار و  23.099يوما من التوريد مقابل    133دينار، أي ما يعادل  

 .  2020سنة 

 

 

 األجنبية  العمالتتطور صافي الموجودات من :  5-4رسم بياني عدد 

 
 

 

 
 بقروض خارجية أخرى وخاصة :   2021تجدر اإلشارة في هذا المستوى أن تونس قد انتفعت كذلك خالل سنة   1

مليون أورو، في إطار برنامج دعم اإلصالحات في    150: قرض بنك االئتمان إلعادة التنمية بقيمة    2021أفريل   •

 المرحلة األولى.   –القطاع العمومي 

 مليون أورو(.   99.1لإلنشاء والتعمير ): قرض البنك الدولي   2021جويلية  •

 مليون دوالر( في إطار دعم الميزانية.  81,7: قرض صندوق النقد العربي ) 2021أوت  •

بقيمة    2021ديسمبر   • للتنمية  البنك اإلفريقي  برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي    60: قرض  مليون أورو، في إطار 

 واالندماج االجتماعي.   
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ارتفاعا ملحوظا    2021عرف في موفى سنة ، فقد لدولة تجاه الجهاز المالي لصافي  التداين ال أما بخصوص

الرتفاع الملحوظ  ل(، تبعا بالخصوص  2020مليون دينار في سنة    3.995مليون دينار مقابل +  8.018)+

البنوك   الخزينة في محفظة  دينار(، عالوة عن    1.087مقابل    دينار  مليون  3.223)لمستوى رقاع  مليون 

( للخزينة  الجاري  الحساب  انخفاض  قبل  من  المسلط  التوسعي  مقابل    2.657-التأثير  دينار   مليون 

نفقات    2.329+ تغطية  قصد  للتمويل  مواردها  تنويع  إطار  في  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  دينار(.  مليون 

مليون دوالر    150عا بالعملة األجنبية لدى بنوك محلية )قرضا مجمّ   2021برمت الدولة في سنة  أالميزانية،  

 مليون دينار.   1.806مليون أورو( وقرضا وطنيا بقيمة  259,5امريكي و

مقابل تسديدات    2021مليون دينار في موفى سنة    9.512وفيما يتعلق بإصدارات رقاع الخزينة، فقد بلغت  

قدرها   العنوان  +  6.751بهذا  تساوي  صافية  باكتتابات  أي  دينار،  )مقابل    2.761مليون  دينار   مليون 

 (.  2020نة مليون دينار على التوالي في س 3.639مليون دينار و+  5.473مليون دينار و 9.112

     تمويل االقتصاد. 4-2

 لالقتصاد تطور قائم القروض  4-2-1

بلغ قائم القروض، دون اعتبار التعهدات باإلمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية لالقتصاد كما 

مركزي و   ةأحصتها  المركزي،  مركزية  المخاطر  بالبنك  لألفراد  دينار  104,4قرابة  القروض  في    مليار 

الذي  2021موفى سنة   تباطؤا لنسق نموه  ما بين سنتي  5,7إلى  ٪  6,8  تراجع من، حيث سجل   ٪2020  

 ي ال يزال صعبا ومتسما بمناخ الترقب.  ذ. ويعود هذا التباطؤ إلى السياق الصحي واالقتصادي ال 2021و

 

 المستفيدين  صنفتطور القائم الجملي للقروض حسب :  6-4رسم بياني عدد 
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اآلجال،   متوسطة   القروض  تباطؤ   يعودوحسب  المهنية  للقروض  الحاد  التباطؤ  إلى  لالقتصاد  المسندة 

٪ وذلك على الرغم من االنتعاشة الطفيفة للقروض المهنية قصيرة األجل بالمقارنة  11,2وطويلة األجل بـ  

سنة   والمترقب    2020مع  الحذر  السلوك  بوضوح  يعكس  ما  وهو  الصحية  باألزمة  اتسمت   التي 

 صر االقتصادية.  ا للعن

القروض  وحس قائم  السواء،  حدّ  على  لالقتصاد،  المسندة  القروض  تباطؤ  شمل  المستفيدين،  صنف  ب 

 فين(.  ن لصا كالنقطة مائوية ل  1,1الممنوحة للمهنيين وقائم القروض لألفراد )

 الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()بماليين               توزيع قائم القروض لالقتصاد حسب المستفيد والقطاع واألجل    : 3-4عدد  جدول

 2021 2020 2019 المسمى 
 ٪التغيرات بـ 

2020 

2019 

2120 

2020 

 6,1 7,2 77.577 73.146 68.241 قروض للمؤسسات و للمهنيين  

 6,8 0,5 42.365 39.667 39.472 األجل    قصيرة

 5,2 16,4 35.212 33.479 28.769 األجل    وطويلة  متوسطة

 5,1 6,6 3.245 3.088 2.897 الفالحة والصيد البحري 

 8,5 10,5 1.992 1.836 1.662 األجل    قصيرة

 0,1 1,4 1.253 1.252 1.235 األجل    وطويلة  متوسطة

 4,7 2,3 32.819 31.345 30.637 الصناعة

 5,5 2,9- 20.073 19.026 19.585 األجل    قصيرة

 3,5 11,5 12.746 12.319 11.052 األجل    وطويلة  متوسطة

 7,2 11,5 41.513 38.713 34.707 الخدمات

 8,0 3,2 20.300 18.805 18.225 األجل    قصيرة

 6,6 20,8 21.213 19.908 16.482 األجل    وطويلة  متوسطة

 4,5 5,6 26.806 25.658 24.290 القروض لألفراد 

 6,0 7,8 14.665 13.839 12.834 قروض االستهالك

 9,6 15,6 4.049 3.694 3.196 األجل    قصيرة

 4,6 5,3 10.616 10.145 9.638 األجل    وطويلة  متوسطة

 2,7 3,2 12.141 11.819 11.456 قروض السكن  

 2,7 3,2 12.141 11.819 11.456 متوسطة وطويلة األجل

 5,7 6,8 104.383 98.804 92.531 المجموع  

 7,0 1,6 46.414 43.361 42.668 األجل    قصيرة

 4,6 11,2 57.969 55.443 49.863 األجل    وطويلة  متوسطة

 

 

الممنوحة   القروض  عرفت  لالقتصاد،  المسندة  القروض  قائم  من  الحصص  حيث  ومن  آخر  جانب  وفي 

 ٪ خالل الثالث سنوات األخيرة.  25,7٪ ثم إلى 26,0٪ إلى 26,3لألفراد انخفاضا حيث تراجعت من 

 تطور قائم القروض المسندة للمهنيين   4-2-2

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين   4-2-2-1

للمؤسساتتن الممنوحة  القروض  قائم  انخفاض  عن  للمهنيين  المسندة  القروض  قائم  تباطؤ  واإلدارة    ج 

الخاصة   1.651بـ    العمومية للمؤسسات  المسندة  القروض  قائم  ارتفع  المقابل،  وفي  دينار.   مليون 
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ليون دينار( واإلسقاط م  1.131ض االستثنائية بعنوان كوفيد ) مليون دينار تأتت أساسا من القرو  2.780بـ  

 مليون دينار(.   510التجاري )

 

   حسب القطاعالخاصة ووالمؤسسات العمومية واإلدارة  توزيع قائم القروض بين المؤسسات : 4-4عدد  جدول

 بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة()

 2021 2020 2019 المسمى 

 ٪ التغيرات بـ 

2020 

2019 

2120 

2020 

 5,1 6,6 3.245 3.088 2.897 الفالحة والصيد البحري 

 17,5 27,7 168 143 112 العمومية واإلدارة المؤسسات

 4,5 5,7 3.077 2.945 2.785 المؤسسات الخاصة

 4,7 2,3 32.819 31.345 30.637 الصناعة  

 14,1 1,2 1.945 1.705 1.685 العمومية واإلدارة المؤسسات

 4,2 2,4 30.874 29.640 28.952 المؤسسات الخاصة

 7,2 11,5 41.513 38.713 34.707 ت الخدما 

 14,2 53,5 11.169 9.783 6.375 العمومية واإلدارة المؤسسات

 4,9 2,1 30.344 28.930 28.332 المؤسسات الخاصة

 6,1 7,2 77.577 73.146 68.241 للمهنيين   للمؤسسات و القروض 

 14,2 42,3 13.282 11.631 8.172 العمومية واإلدارة المؤسسات

 4,5 2,4 64.295 61.515 60.069 المؤسسات الخاصة
 

 

بـ   العمومية  المؤسسات  تعهدات  منها    1,2وارتفعت  دينار،  الحبوب    870مليار  ديوان  لفائدة  دينار  مليون 

ومليون    278و التكرير  لصناعات  التونسية  للشركة  الكيميائي    132دينار  المجمع  لفائدة  دينار  مليون 

  2021ع بالعملة األجنبية لفائدة الدولة خالل شهر فيفري  جانب آخر، تمت تعبئة قرض مجمّ في  التونسي. و

 بنكا محليا.   14مليون دوالر وذلك من قبل  150مليون أورو و 260بقيمة 

مليار دينار   29,4مليار دينار مقابل  31,3  قائم قدره  ساهمت البنوك العمومية في تمويل االقتصاد بواقعكما 

. وعلى هذا  2020٪ في سنة  10,3مقابل    2021في سنة    ٪6,6  نسبة ازدياد قدرها  مسجلة بذلكقبل سنة،  

ترفيع حصتها   من  البنوك  هذه  تمكنت  في سنة  40,1من    بشكل طفيف  السوق  مناألساس،  إلى   ٪2020 

 .  2021٪ في سنة 40,3

 توزيع قائم القروض المسندة للمهنيين حسب قطاع النشاط   4-2-2-2

انخفاض حصة القروض الممنوحة لقطاعي  تواصل يظهر التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة للمهنيين  

     .الخدماتوالفالحة والصيد البحري وذلك لفائدة قطاع الصناعة 
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 تطور حصة قائم القروض المهنية حسب قطاع النشاط :  7-4رسم بياني عدد 

 

 

 

 والصيد البحريتمويل الفالحة   4-2-2-2-1

الممنوحة القروض  قائم  الفالحة  سجل  البحري  لقطاع  من    والصيد  نموه  ليتراجع  في موفى  6,6تباطؤا،   ٪

قائم  2021٪ في سنة  5,1إلى    2020سنة   انخفاض نسق تطور كل من  إلى  الطفيف  التباطؤ  . ويعود هذا 

 .  ٪1,3٪ وقائم القروض متوسطة وطويلة األجل بـ  2القروض قصيرة األجل بـ 

 

 قائم القروض المسندة لقطاع الفالحة والصيد البحري :   5-4جدول عدد 

 1المسمى
 المجموع قروض متوسطة وطويل قروض قصيرة األجل

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

الحيوا واإلنتاج  ي نالزراعة 

 والصيد والخدمات ذات الصلة 
1.415 1.578 1.736 1.151 1.154 1.135 2.566 2.732 2.871 

األحياء  وتربية  البحري    الصيد 

 المائية
228 238 233 66 77 95 294 315 328 

 46 41 37 23 21 18 23 20 19 الحراجة واستغالل الغابات  

 3.245 3.088 2.897 1.253 1.252 1.235 1.992 1.836 1.662 المجموع

 

  

 

 ما يلي :  فيوتجدر اإلشارة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لفائدة قطاع الفالحة والصيد البحري، تتمثل 

قر • موسم   وضمنح  بعنوان  والتسميد  الطفيلية  األعشاب  بمداواة  المتعلقة  النفقات  لتغطية  تكميلية 

 . 2 2022-2021الزراعات الكبرى 

 
أنه منذ شهر جوان    1 التونسي لألنشطة )لسنة  2021تجدر اإلشارة إلى  يتم نشر معطيات مركزية المخاطر وفقا للتصنيف   ،

سنة  2009 تصنيف  لإلحصاء، عوضا عن  الوطني  المعهد  يعده  الذي  جانفي    1996(  منذ شهر  لدخول    2007المعتمد  تبعا 

 مركزية المعلومات بالبنك المركزي طور التشغيل.  
والمتعلقة بضبط مبلغ القروض التكميلية قصد تغطية   2022فيفري    14المؤرخة في    2022لسنة    4ذكرة إلى البنوك عدد  الم  2

 .  2022-2021النفقات المتعلقة بمداواة األعشاب الطفيلية والتسميد بعنوان موسم الزراعات الكبرى 
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 . 1 1202-0202إعادة جدولة ديون الفالحين المتضررين من الجفاف خالل الموسم الفالحي  •

 .  2 مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب  •

 تمويل الصناعة    4-2-2-2-2

الصناعة   لقطاع  الممنوحة  القروض  قائم  سنة    32.819بلغ  نهاية  في  دينار   مقابل    2021مليون 

 ٪ قبل سنة.  2,3٪ مقابل 4,7قدره مليون دينار في العام السابق، مسجال بذلك نموا  31.345

سنة  و في  المسجل  االنخفاض  عرف  2020بعد  األجل  القروض    قائم،  قدره  ارتفاعقصيرة  هاما  ٪  8,4ا 

متوسطة  القروض  قائم  تباطؤ  وتعلق  والبناء.  التعدين  صناعة  فرعي  باستثناء  الفروع  كافة  شمل  والذي 

 ٪ بكافة فروع النشاط.  8وطويلة األجل الذي بلغ 

 

 )بماليين الدنانير(                   حسب فروع النشاط الصناعة توزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  6-4جدول عدد 

 المسمى 
 قصيرة األجل   قروض 

 قروض متوسطة 

 وطويلة األجل 
 المجموع 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 7.637 7.050 6.539 2.001 1.863 1.660 5.636 5.187 4.879 غذائيةالصناعات ال

 7.138 7.338 7.377 4.436 4.599 4.626 2.702 2.739 2.751 تشييد المباني

صناعة مواد منجمية أخرى  

 غير المعدنية 
1.411 1.062 1.110 1.272 1.469 1.427 2.683 2.531 2.537 

دون اعتبار    عدين صناعة الت 

 اآلالت والتجهيزات  
1.321 1.211 1.220 325 439 516 1.646 1.650 1.736 

 1.294 1.162 1.143 399 365 323 895 797 820 الصناعات الكيميائية 

 1.202 1.233 1.120 378 310 234 824 923 886 صناعة التعدين

 1.053 1.008 1.037 291 268 240 762 740 797   يةمنتجات مطاطية وبالستيك

 10.222 9.373 9.092 3.298 3.006 2.372 6.924 6.367 6.720 أخرى  صناعيةاعات قط

 32.819 31.345 30.637 12.746 12.319 11.052 20.073 19.026 19.585 المجموع

 

 

 الخدمات قطاع تمويل   4-2-2-2-3

ال  الخدمات  لقطاع  المسندة  التمويالت  عن  ي ي  ذعرفت  يزيد  بما  الممنوحة 53,5ستأثر  القروض  من   ٪

 .  2021٪ في سنة 7,2إلى   2020٪ في سنة 11,5لالقتصاد، تباطؤا لنسق ازديادها حيث أنه تراجع من 

نقطة مائوية   14أكثر من  األجل الذي سجل انخفاضا ب متوسطة وطويلة وقد تعلق هذا التباطؤ بقائم القروض

 احة. بالخصوص فروع األنشطة المالية والتجارة والسي حيث شمل

 
والمتعلقة بجدولة ديون الفالحين المتضررين من    2120ديسمبر    16المؤرخة في    2021لسنة    33كرة إلى البنوك عدد  المذ  1

 . 2021-2020الجفاف خالل الموسم الفالحي  
والمتعلق بمراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات    2021سبتمبر    16المؤرخ في    2021لسنة    6المنشور إلى البنوك عدد    2

 الحبوب. 
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القروض   قائم  نمو  لنسق  بالنسبة  فقد  قصيرةأما  ارتفاعا    األجل،  فرعانق  4,8بـ  عرف  شمل  مائوية   ي ط 

 .  اإلدارة العمومية واألنشطة المالية وللتأمين

 

 الدنانير()بماليين                        حسب فروع النشاط   الخدماتتوزيع قائم القروض المسندة لقطاع :  7-4جدول عدد 

 المسمى 
 قروض قصيرة األجل 

 قروض متوسطة  

 وطويلة األجل 
 المجموع 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

التجارة وتصليح السيارات  

 دراجات الناريةوال
11.556 12.658 14.073 3.846 4.449 4.827 15.402 17.107 18.900 

 4.774 4.651 4.473 2.935 2.699 2.423 1.839 1.952 2.050 والمطاعم اإليواء

 4.205 4.076 3.963 3.060 2.983 2.622 1.145 1.093 1.341 والتأمينية األنشطة المالية

 4.021 3.589 1.830 4.013 3.562 1.781 8 27 49 اإلدارة العمومية  

 2.931 2.777 2.626 1.934 1.763 1.577 997 1.014 1.049   خزينالنقل والت

 1.416 1.383 1.271 1.180 1.179 1.075 236 204 196 الصحة والعمل االجتماعي

 5.266 5.130 5.142 3.264 3.273 3.158 2.002 1.857 1.984   خدمات أخرى

 41.513 38.713 34.707 21.213 19.908 16.482 20.300 18.805 18.225 المجموع

 

 

 محل نزاع   وأغير المستخلصة    الديون 4-2-2-3

نزاع   ارتفع  محل  أو  المستخلصة  غير  المهنية  الديون  سنة    10.485من    قائم  في  دينار    إلى    2020مليون 

سنة    11.109 في  دينار  بـ  2021مليون  زيادة  بذلك  مسجال  ي 6,1،  وقد  االرتفاع    عزى ٪.  السياقين    إلى هذا 

الصحي واالقتصادي. بيد أنه باعتبار تباطؤ القروض المهنية، ظلت نسبة المستحقات غير المستخلصة أو محل  

   .  2021و   2020٪ خالل سنتي  14,3نزاع مستقرة في مستوى  

 

  محل نزاع وأغير المستخلصة   الديونتطور :  8-4رسم بياني عدد 
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 (ما عدا إشارة مغايرة )بماليين الدنانير        النشاط  قطاعاتمحل نزاع حسب    وأغير المستخلصة   الديونتوزيع قائم :  8-4جدول عدد  

 المسمى 

2020 2021 

 من الحصة  

 المجموع 

 )بـ ٪( 

 متخلدات 

 ديون   و أ 

 محل نزاع 

 مجموع 

 القروض 

 الحصة 

 بـ ٪ 

 متخلدات 

 ديون   و أ 

 محل نزاع 

 مجموع 

 القروض 

 الحصة 

 بـ ٪ 
2020 2021 

 7,4 7,7 25,4 3.245 825 26,0 3.088 804 البحري   والصيد قطاع الفالحة  

 45,4 44,2 15,4 32.819 5.039 14,8 31.345 4.636 قطاع الصناعة  

 47,2 48,1 12,6 41.513 5.245 13,0 38.713 5.045 قطاع الخدمات 

 100,0 100,0 14,3 77.577 11.109 14,3 73.146 10.485 المجموع 
 

 

انخفاضا   النشاط،  قطاعات  حسب  نزاع  محل  أو  المستخلصة  غير  المهنية  الديون  قائم  توزيع  ويظهر 

واللت  والخدمات  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاعي  المتعلقتين  من  يللحصتين  التوالي  على  تراجعتا  ٪  7,7ن 

 .  2021و 2020٪ ما بين سنتي 47,2٪ إلى 48,1٪ ومن 7,4إلى 

الصناعة   بقطاع  المتعلقة  الحصة  ارتفعت  المقابل،  من  و وفي  ازدادت  سنة  ٪  44,2التي  إلى    2020في 

 .  2021في سنة ٪ 45,4

مليون دينار أو قرابة   9.272وفي جانب آخر، تجدر اإلشارة إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ  

 غير المستخلصة أو محل نزاع وهي موزعة كما يلي :  المهنية ٪ من القائم الجملي للديون83,5

 ٪.  27,6مليون دينار أو   3.069الصناعات المعملية :  •

 ٪.  20,2ن دينار أو و ملي 2.246:  الدراجات الناريةح السيارات ويصلت التجارة و •

 ٪.  15,6مليون دينار أو  1.731البناء :  •

 ٪.  12,7مليون دينار أو  1.406المطاعم : و اإليواء •

 ٪. 7,4مليون دينار أو  820الصيد البحري : الغابات و الفالحة و •

 تمويل األفراد   4-2-3

مليون دينار في العام   25.658مقابل  2021مليون دينار في سنة  26.806ألفراد لدى القطاع البنكي  ا بلغ تداين  

السواء، إلى تباطؤ مسار . ويعود هذا ال 2020٪ في سنة  5,6٪ مقابل  4,5السابق، أي بزيادة قدرها     ، على حدّ 

 روض السكن.  فتور ق والذي شمل بالخصوص قروض تهيئة المساكن و   قروض االستهالك 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               التمويل  أغراضتوزيع قائم القروض المسندة لألفراد حسب :  9-4جدول عدد 

 2021 2020 2019 المسمــى

 ٪  التغيرات بـ 

2020 

2019 

2120 

2020 

 2,7 3,2 12.141 11.819 11.456  السكن قروض  

 6,0 7,8 14.665 13.839 12.834 االستهالكقروض  

 3,3 7,6 10.254 9.922 9.222 المساكن  تهيئة     

 10,3 7,5 1.668 1.512 1.407 مصاريف جارية   

 15,3 13,0 1.473 1.277 1.130 المكشوفات   

 8,9 10,9 378 347 313 سيارات   

 14,2 2,5 892 781 762  أخرى قروض    

 4,5 5,6 26.806 25.658 24.290 المجموع

 

 

نزاع   محل  أو  المستخلصة  غير  الديون  قائم  ازدياد  نسق  هذا    ةنقط  1,2بـ    ارتفاعاوسجل  ويعود  مائوية. 

   .ازدياد قائم القروض محل نزاعارتفاع نسق  إلى سارعالت 

 

 التمويل أغراضغير المستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض لألفراد حسب   الديونتوزيع قائم :  10-4جدول عدد 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(

 المسمى
ديسمبر 

2019 

ديسمبر 

2020 

ديسمبر 

2021 

 التغيرات 

2020 

2019 

2021 

2020 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪ 

بماليين 

 الدنانير
 بـ ٪ 

 10,5 59,0 5,8 31,0 623 564 533 محل نزاع 

 9,0 49,0 11,7 57,0 592 543 486 مجموع المتخلدات  

 6,9 21,0 8,1 23,0 327 306 283 متخلدات قروض السكن   -     

 11,8 28,0 16,7 34,0 265 237 203 متخلدات قروض االستهالك   -     

 17,0 27,0 22,3 29,0 186 159 130 منها : متخلدات قروض تهيئة المساكن 

 9,8 108,0 8,6 88,0 1.215 1.107 1.019 محل نزاع(   قروض المجموع )المتخلدات +  

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

II- مهام البنك 
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 السياسة النقدية:   األول الباب 

 

       السياسة النقدية   .-11

سنة   غرار  سنة  2020على  في  تواجه  أن  النقدية  السياسة  على  تعين  متسما   2021،  مالئم  غير  سياقا 

كوفيد   أزمة  على   19  -باستمرار  ذلك  عن  الناجمة  التداعيات  كل  مع  الصحية  البروتوكوالت  وتشديد 

 المجاالت االقتصادية والنقدية واالجتماعية.  

، بدأ النشاط االقتصادي العالمي في 2020انكماش غير مسبوق في سنة  صعيد الدولي وبعد تسجيل  ال وعلى  

وذلك بالخصوص بفضل سياسات نقدية وسياسات ميزانية توسعية للغاية ومدعومة    2021عافي في سنة  تال

 بحمالت تلقيح واسعة النطاق.  

بالخ  نتيجة  العالم،  للتضخم حول  تصاعد  تسجيل  تم  االستهالك،  عند  األسعار  ناحية  لتواصل  ومن  صوص 

العديد   الطاقة. وهكذا، شرعت  المواد األولية، السيما  العالمية وارتفاع أسعار  التزويد  اضطرابات سالسل 

الب دورة نمن  في  العالم  أنحاء  شتى  في  المركزية  نسبها   تشديد   وك  في  الترفيع  خالل  من  النقدية  لسياستها 

والرجوع  بغية الرئيسية   التضخم  لتسارع  المس  به  التصدي  المتوسط.  نحو  المدى  على  المستهدفة  تويات 

خال تيسيرية  نقدية  سياسات  اعتماد  تم  فإنه  االنكماش   لوللتذكير،  على  فعل  كردة  األخيرة  السنوات 

 على االقتصاد العالمي مواجهته.   توّجباالقتصادي الذي 

شاط االقتصادي  ، كانت انتعاشة الن 2020٪( المسجل في سنة  8,7-)  1وفي تونس وبعد التراجع الحاد للنمو

 ٪(، حيث لم تكن قادرة على تعويض االنكماش الحاد للسنة السابقة. 3,1)  2021طفيفة في سنة 

السياسة النقدية نفسها في   التضخم في مسار تنازلي، وجدت  وعلى صعيد آخر وبعد أن نجحت في وضع 

التضخم   2021سنة   الضغوط  مرة أخرى تصاعد  تواجه  الثاني  الربع  من  بداية  هذا  وخاصة  اتسم  وقد  ية. 

 التطور بارتفاع األسعار الدولية والتأثير الناجم عن اإلجهاد المائي والترفيع في بعض األسعار المؤطرة.  

  للدولة  ي للمواد الذاتيةافوعلى مستوى المالية العمومية، أدى تسارع النفقات بالتزامن مع التطور غير الك

 بشكل   إلى بقاء عجز الميزانية في مستوى مرتفع. وبهدف تغطية فجوة التمويل، تعين على الدولة أن تلجأ

الميزانية توازنات  ما وضع  وهو  الداخلي  التداين  إلى  بتزايد    في  مكثف  يتسم  في ظل وضع  وذلك  المحك 

 صعوبة النفاذ إلى التمويل الخارجي مع تدهور الترقيم السيادي للبالد.  

 
 بأسعار العام السابق.   1
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مقابل    2021٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة  5,9وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، بلغ العجز الجاري  

ستقرار المذكور بالسير الجيد لمداخيل الشغل التي عوضت وزيادة تفاقم العجز  اال٪ قبل سنة. واتسم شبه  6

حدود للموارد الخارجية، أظهرت  الجاري الناجم عن انتعاشة النشاط االقتصادي. وعلى الرغم من النفاذ الم

وهو الصالبة  بعض  الصرف  الصرف    ما  احتياطيات  سوق  على  المسلطة  الضغوط  من  الحدّ  في  ساهم 

 وتخفيف التوترات على مستوى سيولة البنوك.  

آثار األزمة الصحية، إال أنها وجدت نفسها تواجه مرة أخرى أزمة جديدة    منورغم أن البالد لم تتعافى بعد  

ل انتعاشة ما بعد كوفيد. وبالفعل، فإن الحرب الروسية األوكرانية التي بدأت في موفى شهر فيفري  قد تعرق

نحو مستويات قياسية    بنسق حثيث  قد دفعت األسعار الدولية للمواد الغذائية األساسية والمواد األولية  2022

أ ما  وهو  ل تاريخية  السريع  التعافي  االقتصاديلعاق  ال  العالمي  نمو  البلدان  وخاصة  االقتصادي ألهم  نشاط 

 الشريكة لتونس في منطقة األورو. 

إلى   التضخم  نسبة  لترتفع  تونس  في  األسعار  على  المسلطة  الضغوط  حدة  ازدادت  أخرى،  ناحية  ومن 

على التوالي.    2021وديسمبر    ٪ في شهري أفريل6,6٪ و5مقابل    2022٪ في شهر أفريل  7,5مستوى  

عالية   مستويات  في  النفط  وخاصة  األولية  المواد  بقاء  مع  يتواصل  أن  التصاعدي  المسار  هذا  شأن  ومن 

 تاريخيا وكذلك مع توجه الدولة نحو إرساء إصالح لدعم المواد الغذائية األساسية والطاقة.  

تحيط   م وأما التي  االزدياد  نحو  والمتوجهة  العالية  الرئيسية    المخاطر  مهمته  إلى  واستنادا  التضخم،  بمسار 

المتمثلة في الحفاظ على استقرار األسعار، قرر البنك المركزي لدى اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ  

٪. ويهدف البنك من  7مستوى    تصبح فينقطة أساسية ل   75الترفيع في نسبته الرئيسية بـ    2022ماي    17

متأتية    التصدي  إلى  خالل هذا اإلجراء المسلطة على األسعار  الضغوط  التضخم حتى وإن كانت  النزالق 

إلى حدّ كبير من صدمات العرض التي ال تتحكم فيها البنوك المركزية، على غرار األسعار الدولية للمواد  

والطاقة. احتواء    األساسية  في  النقدية  السياسة  تشديد  من  المنشود  الهدف    االستباقية  توقعاتال ويتمثل 

ضخم. وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم توجه العديد من البنوك المركزية نحو التشديد النقدي، إال أن درجة لت ل

إلى حد كبير على قدرتها على ترسيخ توقعات   ، أي قدرتها  ين االقتصادي  المتعاملين استجاباتها قد اعتمدت 

 على تقريب التضخم نحو المستويات المستهدفة التي تعهدت بها. 

 السيولة إدارة 1-1-1

السيولة    عرف من  البنوك  حاجيات  سنة    1معدل  بـ    2120في  مع   702انخفاضا  بالمقارنة  دينار  مليون 

 .  (1-1البياني عدد   م)راجع الرسمليون دينار  9.469ليبلغ   2020مستواه لسنة 

  

 
 .  طلوبالم  حاجيات البنوك من السيولة = تأثيرات العوامل الذاتية + االحتياطي اإلجباري 1
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 بماليين الدنانير(معدالت يومية )حاجيات البنوك من السيولة تطّور :  1-1رسم بياني عدد 

 
 

 

 المسلط من العوامل الذاتية للسيولة.   األثر اجعواتسم هذا االنخفاض بالخصوص بتر

البنوك في سنة  فمن جهة، ساهمت األوراق النقدية والمسكوكات في التداول بشكل ملحوظ في تحسن سيولة  

  2021مليون دينار في سنة    4.223)وذلك بفضل الرجوع المكثف لألموال نقدا إلى خزائن البنوك    2021

، كانت  2020التذكير أنه في سنة    (. وفي هذا الصدد، يجدره 2020مليون دينار فقط في سنة    1.895مقابل  

الشامل   الموجّ ثلفترات الحجر الصحي  انعكاسات هامة على الطلبم  نقد. ومن جهة أخرى، أدى  ال   على  ه 

إلى تحسن    2021٪( في سنة  15,1مقابيض السياحية )+٪( وانتعاش ال28,4كذلك تدعم مداخيل الشغل )+ 

الهيكلي   والمقدرة  ل الوضع  الدينار  إلى  أجنبية  نقدية  أوراق  تحويل  عمليات  خالل  من  البنوك   سيولة 

 بما أتاح بعض التوازن في سوق الصرف.   2021مليون دينار في سنة  932بـ 

 

 )بماليين الدنانير(   تطور قائم إصدارات الخزينة:  2-1رسم بياني عدد 
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خزينة  رقاع  شكل  في  بالدينار  الداخلي  للتداين  المكثف  الخزينة  لجوء  من  المسلط  التقييدي  التأثير  ولوال 

وذلك لمجابهة حاجياتها من التمويل، لكان تحسن سيولة البنوك أهم. ونتيجة لذلك، واصل   1وقروض وطنية  

مقابل    2021٪ في سنة  24,9قائم الدين الداخلي للخزينة المحرر بالعملة المحلية االرتفاع حيث ازداد بنسبة  

 .   ( 2-1)راجع الرسم البياني عدد  2020٪ في سنة 24,5

لديناميكية   2021سنة  المصرفية في    السيولة  عرفتو السنة  التحليل خالل  يدل عليه  أربعة مراحل، مثلما 

 (. 3-1)راجع الرسم البياني عدد حاجيات البنوك من السيولة 

 

 )بماليين الدنانير( التطور اليومي لحاجيات البنوك من السيولة :  3-1رسم بياني عدد 

 
 

 

رار نسبي لحاجيات  قباست  2021على مدى النصف األول من سنة    المرحلة األولى التي امتدتواتسمت    •

 مليون دينار في المعدل.   8.499البنوك من السيولة في مستوى يناهز 

الثانيةواتسمت    • وأوت    المرحلة  جويلية  شملت شهري  البنوك    2021التي  لحاجيات  الملحوظ  باالزدياد 

وقدره   لها  مستوى  أعلى  في  12.077لتبلغ  دينار  مقابل    مليون  أوت  شهر    8.088شهر  في  دينار  مليون 

بالدينار في    ةمليون دينار وهو ما يعكس لجوء الخزينة المكثف للسوق الداخلي  3.989جوان، أي بارتفاع بـ  

( األجل  )  2.762شكل رقاع خزينة قصيرة  للتنظير  قابلة  دينار( ورقاع خزينة  دينار(    103مليون  مليون 

 مليون دينار.   1.184 وقرض وطني بمبلغ جملي يساوي

 
تباعا وبمبالغ    2021خالل سنة    لجأت الخزينة   1 إلى القرض الوطني في ثالث مناسبات خالل أشهر جويلية وأوت ونوفمبر 

 مليون دينار، على التوالي.  622,5مليون دينار و 467,9مليون دينار و 715,6قدرها 
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الثالثة أشهر الموالية حيث تراجع خاللها طلب البنوك على السيولة بشكل تدريجي    الفترة الثالثةوشملت    •

دينار وذلك    8.943ليبلغ   المالية والمسكوكات في مليون  قبل األوراق  المسلط من  التوسعي  التأثير  بفضل 

 التداول مباشرة بعد الموسم الصيفي.  

بعودة الضغوط المسلطة على السيولة للظهور   2021التي تغطي شهر ديسمبر  الفترة الرابعة  واتسمت    •

مليون    670دل أي بارتفاع بـ  مليون دينار في المع  9.613وهو ما جعل حاجيات البنوك ترتفع إلى مستوى  

. وقد اتسم هذا التطور بالتأثير التقييدي المسلط من جهة من عمليات 2021دينار بالمقارنة مع شهر نوفمبر  

قدره   جملي  بمبلغ  المركزي  البنك  لدى  البنوك  أنجزتها  التي  الدينار  مقابل  األجنبية  العمالت   شراء 

تبعا لتفاقم العجز الجاري في شهر ديسمبر، ومن جهة   (4-1)راجع الرسم البياني عدد  مليون دينار    694

قرابة   تعبئة  من  تمكن  الذي  المصرفي  للقطاع  المكثف  الخزينة  لجوء  من  عن  دينار    مليون  1.305أخرى 

 رقاع الخزينة قصيرة األجل.  طريق

 

 (الدنانير)بماليين على السيولة المصرفية  عمليات الصرف بين البنوك والبنك المركزي تأثير :  4-1 رسم بياني عدد

 
 

البنك المركزي في السوق    1من السيولة إلى تراجع تدخالت    كوقد أدى االنخفاض المذكور لحاجيات البنو

وال المعدل   9.229ي بلغت  تالنقدية  بـ    ،مليون دينار في  أقل  )راجع   2020مليون دينار من سنة    677أي 

البياني عدد   بأجل  .  (5-1الرسم  مدى طويل  على  التمويل  عمليات  بانخفاض  التطور  هذا  أشهر   6واتسم 

يلجأ إليها البنك المركزي طوال سنة   لم  ما يفسر تراجعها بـ    2021والتي  مليون دينار. كما   1.267وهو 

  لتبلغمليون دينار في المعدل    903الرئيسية إلعادة التمويل قد انخفضت بـ    تجدر اإلشارة إلى أن العمليات 

 
البنك المركزي والمتمثلة حاليا في العمليات الرئيسية    تدخالت البنك المركزي = عمليات السياسة النقدية المنجزة بمبادرة من  1

أشهر( والعمليات الباتة وعمليات مقايضة الصرف    6و  3شهر واحد وتمويل طويلة األجل ) الإلعادة التمويل وعمليات إعادة  

 . الدقيق للسيولة التعديل وعمليات ألغراض السياسة النقدية
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مليون دينار. وفي المقابل، يتوقع أن تكون عمليات التمويل على مدى طويل بأجل شهر واحد )خط    4.245

البا  الشراء  وعمليات  قد  ل  تكوفيد(  النقدية  السياسة  ألغراض  الصرف  مقايضة  وعمليات  الخزينة  رقاع 

بـ  ازداد المعدل  في  دينار  700ت  دينار  458و  مليون  تباعا    258و  مليون  لتبلغ  التوالي  دينار على  مليون 

 مليون دينار.   450مليون دينار و 3.588مليون دينار و 863

  

التطورات السنوية لتدخالت البنك المركزي  :  5-1رسم بياني عدد 

 (الدنانير)بماليين في السوق النقدية 

عدد بياني  السيولة:    6-1  رسم  وعجز  النقدية   في  فائض    السوق 

 (الدنانير)بماليين 

  
 

غطية حاجيات البنوك من السيولة إلى حد كبير بواسطة تدخالت البنك المركزي.  ت، تمت  2021وخالل سنة  

السيولةوعلى   العجز من  بلغ  أقل بشكل طفيف من    240حوالي    1هذا األساس،  مليون دينار وهو مستوى 

المسجل في سنة   دينار    265وقدره    2020ذلك  البياني عدد  مليون  إلى  وهو    ( 6-1)راجع الرسم  ما أدى 

بـ   الهامشي  القرض  لتسهيالت  الصافي  المبلغ  بسنة    15انخفاض  قياسا  فقط  دينار   ليبلغ    2020مليون 

 .  2021مليون دينار في سنة  285

 

 

  

 
 ولة في السوق النقدية : تدخالت البنك المركزي تخصم منها حاجيات البنوك من السيولة.  ي الفائض أو العجز من الس 1
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(شهر واحد)عمليات إعادة تمويل على مدى أطول 

ديةعمليات مقايضة الصرف الغراض السياسة النق
(أشهر6)عمليات إعادة تمويل على  مدى أطول 
(أشهر3)عمليات إعادة تمويل على  مدى أطول  

عمليات باتة
عمليات رئيسية إلعادة التمويل
مجموع تدخالت البنك المركزي

البنك المركزي التونسي:المصدر2021سنة : البياناتآخر

25-665-

3190-2633-

265-240-

102700

32092690

464606

4000-

3000-

2000-

1000-

0

1000

2000

3000

4000

201620172018201920202021

الفوائض من اإلحتياطيات

ساعة24تسهيالت اإليداع لمدة 

ساعة24تسهيالت القرض الهامشي لمدة 

فائض أو عجز السيولة بالسوق النقدية 

البنك المركزي التونسي:المصدر2021سنة : البياناتآخر



 السياسة النقدية 

 2021 السنوي التقرير 133

 

 

 )معدالت البيانات بماليين الدنانير(                    نقدية  لتطور أهم مؤشرات السوق ا:  1-1جدول عدد 
 2022 –  1ث 2021 2020 

 4.359 4.245 5.148 عمليات رئيسة إلعادة التمويل

 3.234 3.588 3.130 عمليات باتة

 919 450 192 ألغراض السياسة النقدية  مقايضة الصرفعمليات 

 1.012 863 163 ()شهر واحدعمليات إعادة تمويل على مدى أطول 

 - - 1.267 أشهر(   6عمليات إعادة تمويل على مدى أطول ) 

 - 83 6   التعديل الدقيق للسيولةعمليات 

 9.524 9.229 9.906 البنك المركزي  تدخل

 9.590 9.234 9.972 للسيولة  العوامل الذاتية

 245 235 199 المطلوب  االحتياطي اإلجباري

 9.835 9.469 10.171 حاجيات البنوك 

 311- 240- 265- في السوق النقدية  ( -) والحاجيات )+( الفوائض

 90 321 164 ساعة  24لمدة   تسهيل اإليداع

 448 606 464 ساعة 24الهامشي لمدة  تسهيل القرض

 47 45 35 ات يالفوائض من االحتياط
 

 

 سياسة المقابالت   1-1-2

األولى   االستراتيجية  خطته  إطار  التحتية  2022-2019في  بنيته  تعصير  على  المركزي  البنك  ركز   ،

. ومن شأن (1)راجع المؤطر عدد  فق تحول المجال المالي  ااعتماد نظام دفع جديد سير للدفوعات من خالل  

عن   فضال  المركزي،  والمودع  المحلية  البنوك  بين  المقابالت  تحويالت  ييسر  أن  المهيكل  المشروع  هذا 

 واسترجاع السندات.   الخصم  المرونة الكبيرة التي يوفرها في مجال إدارة المقابالت وخاصة تطبيق

 طور االستغالل  RTGS –لدفع عليسة ل : دخول النظام الجديد  1ؤطر عدد م

ليحل محل   2022جانفي    28بتاريخ    للتسوية الخام الحينية طور االستغالل  "عليسة " دفع  لدخل النظام الجديد ل

عاما. وبالفعل، أصبحت   15النظام القديم "المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة" المستخدم منذ أكثر من  

الحينية،  الخام  للتسوية  عليسة  نظام  مستوى  على  المقابالت  من  مجموعة  بتكوين  ملزمة  المشاركة  األطراف 

النقدية وتلك المتعلقة   اليوم وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل  تمكن من تغطية عمليات السياسة  بالتسبقات خالل 

 النظام القديم.  

األ لمعايير  االعتبار  بعين  األخذ  المقابالت، مع  قيمة  آنية عن طريق  المجموعة بصورة  تزويد هذه  لية  هويتم 

ال مراقبة  وإجراءات  العمل  به  الجاري  التنظيم  من  كل  قبل  من  البنك   1خاطر مالمحددة  قبل  من  المعتمدة 

  لمركزي.ا

 
نى والخصم الواجب تطبيقه على األصول غير القابلة للتداول وقاعدة توزيع دالمتمثلة في القائم وأجل االستحقاق المتبقي األ  1

 بلة للتداول وتلك غير القابلة للتداول.  ٪ بين األصول القا50 -٪ 50المقابالت 
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التمويل إلعادة  المؤهلة  المعيارية  المقابالت  محفظة  قدرها    1وسجلت  جملية  نمو  سنة 14,6نسبة  في   ٪

 .  (7-1)راجع الرسم البياني عدد  2021

 

 هيكلة الضمانات المقبولة بعنوان عمليات التمويل )بيانات حسب المعدل الشهري  م د( :  7-1رسم بياني عدد 

 

 
 

 

لألزمة   باألساس  يعود  استقرار،  شبه  البنوك  ديون  من  المقبولة  المعيارية  الجملية  المحفظة  عرفت  وبالفعل، 

". وفي  19  -الصحية التي وجهت الجهود نحو مجال إعادة التمويل على مدى طويل بأجل شهر واحد "كوفيد  

٪ وذلك تبعا الزدياد  18,9المقبول من رقاع الخزينة نموا قدره   للمقابالت  المقابل، سجل الحجم الجملي المعياري 

 .  2021صدارات رقاع الخزينة الذي اتسمت به سنة  إ 

األزمة الصحية، تطورت المقابالت غير المعيارية المؤهلة لعملية إعادة التمويل على مدى طويل  وبالنظر إلى  

 .  2021مليار دينار في شهر ديسمبر    3ستوى  بشكل ملحوظ حيث قاربت م   2  " 19  -بأجل شهر واحد "كوفيد  

 

 

 
والمتعلق بتنفيذ    2017مارس    10المؤرخ في    2017لسنة    2إلى البنوك عدد    البنك المركزي  من منشور  15بموجب الفصل    1

المجسدة بسندات قابلة للتداول،    ذات جودة  السياسة النقدية، يقبل البنك المركزي كمقابالت لعمليات إعادة التمويل، الضمانات

 .  (0)مصنفة  عمومية وخاصة وديون بنكية سليمة
"، المنشورة على الموقع  19  -راجع ورقة المعلومات المتعلقة بعملية إعادة التمويل على مدى طويل بأجل شهر واحد "كوفيد    2

 االلكتروني للبنك.  
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نة معدل عمليات التمويل دون احتساب عمليات مقايضة الصرف الغراض السياسة النقدية و عمليات الشراء البات لرقاع الخزي

الحجم االجمالي إلعادة التمويل
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وحجم   المعياريةتطور حجم الضمانات غير :   8- 1رسم بياني عدد 
كوفيد (بيانات  -إعادة التمويل الممنوح على مدى أطول لمدة شهر 

  حسب تاريخ العمليات م د) 

عدد   بياني  الممنوحة :    9- 1رسم  القروض  قائم  حجم   تطور 
(القائم  الصغرى  والصناعات  والسياحة  المالي  االيجار  لشركات 

 م د)  حسب تاريخ العمليات
  

  

إطار  في  الممنوح  التمويل  إعادة  ارتفاع  واحد    عملية   ويشير  شهر  بأجل  طويل  مدى  على  التمويل   إعادة 

الجهود  19  - "كوفيد   إلى  المعيارية،  غير  المقابالت  لحجم  والمتواصل  اإليجابي  التطور  مع  تزامنت  التي   "

  .  ) 8- 1(راجع الرسم البياني عدد  المبذولة من قبل البنوك لمساندة الشركات في مواجهة تأثيرات األزمة  

الديون المقبولة الممنوحة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية، فقد تضاعف تقريبا خالل سنة  وفيما يتعلق بقائم  

بـ    2021 نموا  لشركات  92حيث سجل  المسندة  القروض  لفئة  المنتمية  المقبولة  الديون  قائم  انخفاض  مقابل   ٪

قبل القطاع السياحي الذي  ا إلعادة التمويل من  ح ٪ وهو ما يدل على حاجة أكثر إلحا 20اإليجار المالي بنسبة  

  .  ) 9- 1(راجع الرسم البياني عدد  ية  ح بشدة من األزمة الص   ر تضر 

المقابل،   المؤهلة   عرف وفي  المعيارية  غير  المقابالت  لمساره   حجم  جانفي    انعكاسا  شهر  من  .  2022بداية 

ل االنتفاع باألهلية  جراء انقضاء أج   2022وبالفعل، اتبع هذا الحجم مسارا تنازليا طوال الربع األول من سنة  

بمقتضى المنشور عدد    2021ديسمبر   31" المضبوط بتاريخ 19 - االستثنائية للتمويالت غير المعيارية "كوفيد  

في    2020لسنة    21 الشركات    2020ديسمبر    30المؤرخ  لدعم  االستثنائية  اإلجراءات  في  بالتمديد  والمتعلق 

  والمهنيين.  
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 ك  نشاط السوق فيما بين البنو   1-1-3

، أي سوق العمليات  1بالتصاعد الملحوظ لقائم المعامالت في قسمي السوق فيما بين البنوك   2021اتسمت سنة  

 إعادة الشراء.    ات ق اتفاقي و البيضاء وس 

المعامالت. وبالفعل وقياسا  فيما يتعلق بالعمليات البيضاء، فقد تم تسجيل ارتفاع سواء من حيث القائم أو حجم  و 

مليون دينار إلى    1.404٪ ليرتفع من  22,8، عرف معدل القائم الشهري للعمليات البيضاء زيادة بـ  2020بسنة  

ازدياد   1.724 المبادالت  حجم  سجل  كما  دينار.  الوق   ا مليون  الطلب  في  تحت  العمليات  من  لكل  نفسه   ت 

بـ   أي  ألجل،  و 31,9وتلك  السنتين ٪17,6  بين  ما  التوالي  على  استأثرت  المعنيتين   ٪  الحصص،  وبحساب   .

بـ   مقابل    ٪ 60,6المعامالت ألجل  البيضاء  العمليات  مجموع  بلغت حصة  63,3من  فيما  السابق،  العام  في   ٪

 .  ( 10-1سم البياني عدد  )راجع الر ٪ فقط  39,4المعامالت تحت الطلب  

 

 )بماليين الدنانير( فيما بين البنوك  البيضاء : تطور معدل قائم العمليات 10-1رسم بياني عدد 

 

 
 

 

٪ في  18,3  قائم العمليات البيضاء فيما بين البنوك قياسا بالحجم الجملي إلعادة التمويل   بلغ ومن حيث النسبة،  

  ما  بة ضعيفة وهو س ٪ قبل سنة. وعلى الرغم من هذا التحسن، تظل هذه الن 13,9مقابل    2021المعدل في سنة  

ا  أخرى ف يعكس  أمور  من ضمن  تفسيره،  يمكن  والذي  للعمق  السوق  م تقاد  النسبي  باالختالل  العرض  ،  بين  ا 

 .  ( 11-1)راجع الرسم البياني عدد  والطلب وبالتالي استمرار التبعية الشديد للبنوك تجاه موارد البنك المركزي  

  

 
والمتعلق بالسوق    2018نوفمبر    28المؤرخ في    2018لسنة    12د  بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك عد  1

 ما بين البنوك بالدينار، فإنه يتم إنجاز مبادالت السيولة بين البنوك في شكل عمليات بيضاء أو اتفاقيات إعادة الشراء.  في 
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 مؤشر قائم العمليات البيضاء فيما بين البنوك بالمقارنة مع الحجم الجملي إلعادة التمويل: تطور  11-1رسم بياني عدد 

 

 
 

 

يتعلق   اآلجال وفيما  حسب  السنة  موفى  في  البنوك  بين  فيما  البيضاء  العمليات  قائم  بهيمنة  بهيكل  فيتميز   ،

٪( القائم الجملي  45,9المعامالت بآجال قصيرة وخاصة تلك ليوم واحد التي استأثرت لوحدها بقرابة نصف ) 

سنة   في  المنجزة  البنوك  بين  فيما  البيضاء  المعا 2021للعمليات  تليها  واحد  ،  لشهر  واحد  و مالت  تلك ألسبوع 

واحد  بانخفاض حصة قائم المعامالت ألسبوع    2021٪. واتسمت سنة  26٪ و 26,5بحصتين متتاليتين قدرهما  

٪ إلى  17,3التي ارتفعت حصتها من    واحد   نقاط مائوية وذلك لفائدة المعامالت لشهر   8قياسا بالقائم الجملي بـ  

، تم تسجيل شبه غياب للمعامالت فيما بين البنوك بآجال تفوق شهرين  ٪ بين سنة وأخرى. وفي المقابل 26,5

نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن التطور المستقبلي للظرف االقتصادي وتداعياته المحتملة على وضعية سيولة  

 .  ( 12-1)راجع الرسم البياني عدد  السوق  

 

 العمليات فيما بين البنوك حسب اآلجال )أرقام موفى الفترة(  قائم  ةهيكل:  12-1رسم بياني عدد 
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. وبالفعل، بلغ قائم  2021، فقد عرفت تصاعدا ملحوظا خالل سنة  لسوق اتفاقيات إعادة الشراء أما بالنسبة  

مليون دينار قبل سنة أي بنمو    1.340مقابل    2021ديسمبر    31مليون دينار بتاريخ    1.840هذه العمليات  

ر المزيد من األمن والضمانات  ويمكن تفسير هذا االزدياد بتفضيل البنوك ألدوات توفّ   .٪37,3سنوي قدره  

 تزايد النفور من المخاطرة في أوقات األزمات.  بضد مخاطر المقابالت في ظل سياق متسم  

، تركزت عمليات اتفاقيات إعادة الشراء على آجال أطول بالمقارنة مع العمليات البيضاء.  ث اآلجال ومن حي

للمعامالت المضمونة ) الجملي  القائم  بثلث  ،  2021٪( في سنة  33,1وبالفعل، استأثرت آجال ثالثة أشهر 

ن القائم الجملي لسوق  ٪ على التوالي م17,4٪ و22شهر وسنة واحدة والتي تمثل  أ  9تليها العمليات بآجال  

لنسبة  با، تم تسجيل ارتفاع طفيف لحصة القائم  2020اتفاقيات إعادة الشراء. وفي جانب آخر وقياسا بسنة  

(، األمر الذي يمكن 2020٪ في سنة  44مقابل    2021٪ في سنة  56يوما )  90  دونلآلجال التي تعادل أو  

اآلجال األطول جراء عدم وضوح الرؤية الناجم  ور من المخاطرة من قبل البنوك تجاه  فنال تفسيره بازدياد  

 .  (13-1)راجع الرسم البياني عدد  عن الظرف االقتصادي غير المالئم المقترن بأزمة صحية حادة 

 

 هيكل قائم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء حسب اآلجال )أرقام موفى الفترة( :  13-1رسم بياني عدد 

 

 

الجائحة   من  المتتالية  الموجات  بوقع  النقدية  السوق  نسب  تأثرت  عدد  كما  البياني  الرسم  .  (14-1)راجع 

النقدية ونسبة الفائدة المرجحة للعملية الرئيسية إلعادة   السوق  اتبع كل من معدل نسبة الفائدة في  وبالفعل، 

ديناميكية  ال . ويعود هذا التطور باألساس إلى  2021التمويل مسارا تصاعديا خالل النصف األول من سنة  

لتمويل خالل نصف السنة المذكور، نتيجة كثر تنافسية لعروض البنوك بعنوان العملية الرئيسية إلعادة ااأل

للتأثيرات   الحكومة خالل هذه بالخصوص  أقرتها  التي  المتأتية من إجراءات الحجر الصحي  السيولة  على 
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٪ لمعدل نسبة الفائدة في 6,25، استقرت النسبتان في حدود  2021الفترة. وخالل النصف الثاني من سنة  

و النقدية  ا 6,27السوق  الفائدة  لنسبة  بفضل  ٪  بالخصوص  وذلك  التمويل  إلعادة  الرئيسية  للعملية  لمرجحة 

 التدخالت العرضية االستباقية من خالل عمليات التعديل الدقيق. 

 

 في السوق )بـ ٪( تطور نسب الفائدة  :  14-1رسم بياني عدد 

 

 

مستوى قريب من نسبة الفائدة  وإجماال، نجحت السياسة النقدية على مدار السنة في الحفاظ على نسب الفائدة في  

والنسبة الوسطية للسوق النقدية لسنة    ة الرئيسية. وعلى هذا األساس، بلغ معدل الهامش بين نسبة الفائدة الرئيسي 

نقطة أساسية وذلك بين نسبة الفائدة الرئيسية ونسبة الفائدة المرجحة للعملية الرئيسية إلعادة    1-مستوى    2021

 ساسية.  نقاط أ   4التمويل مستوى  

وفيما يتعلق بتطور معدل الهامش بين نسبة الفائدة الرئيسية والنسبة الوسطية للسوق النقدية في موفى السنة، فقد  

، في حين تراجع  2020نقطة أساسية في شهر ديسمبر    13-مقابل    2021تقارب مع الصفر في شهر ديسمبر  

نقاط أساسية في    3المرجحة للعملية الرئيسية إلعادة التمويل من  الهامش بين نسبة الفائدة الرئيسية ونسبة الفائدة  

 .  ( 15-1)راجع الرسم البياني عدد    2021أساسية خالل نفس الفترة من سنة    ة نقط   2  إلى   2020شهر ديسمبر  
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 نسب الفائدة )بـ ٪( هوامش:  15-1رسم بياني عدد 

 
 

 

 نشاط سوق سندات الدين القابلة للتداول   1-1-4

ارتفاعا بحوالي    2021قائم سندات الدين القابلة للتداول لكل اآلجال مجتمعة في موفى شهر ديسمبر  سجل  

.  2020مليون دينار في سنة    5.090مليون دينار مقابل    5.526٪ بالمقارنة مع مستواه قبل سنة ليبلغ  8,6

مليون دينار    987٪( في شكل شهادات إيداع و 82,1مليون دينار )  4.539ره  ويتوزع هذا القائم بين مبلغ قد 

سنة  17,9) في  المسجل  الهيكل  نفس  على  تقريبا  ليحافظ  خزينة،  أوراق  شكل  في  أي  ٪2020(   ، 

4.014  ( دينار  و78,9مليون   )٪1.076   ( دينار  التوالي.  21,1مليون  على  كان  ٪(،  آخر،  جانب  وفي 

الدين القابلة للتداول بين شهادات اإليداع وأوراق الخزينة مستقرا قياسا    التوزيع من حيث حصص سندات

ارتفاعا    2022بالتطور الشهري لقائم هذه السندات. وسجل القائم المذكور في موفى الربع األول من سنة  

ليبلغ    225قدره   دينار  بين    5.673مليون  تتوزع  دينار،  اإليداع    4.731مليون  لشهادات  دينار   مليون 

 .  (16-1)راجع الرسم البياني عدد مليون دينار ألوراق الخزينة  942و

 

 شهر )بماليين الدنانير( لتطور قائم كل من شهادات اإليداع وأوراق الخزينة لموفى ا :  16-1رسم بياني عدد 
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بـ   انخفاضا  للتداول  القابلة  الدين  سندات  سوق  في  اإلصدارات  حجم  سنة  5,4وعرف  في  ليبلغ    ٪2021 

٪  91,7  بـ  . واستأثرت شهادات اإليداع 2020مليون دينار في سنة    35.245مليون دينار مقابل    33.353

مقابل   المذكور  الحجم  الجديدة  8,3من  اإلصدارات  بلغت  العمليات،  عدد  وبحساب  الخزينة.  ألوراق   ٪ 

سنة    14.701 في  منها  2021عملية  أو    11.458،  و 77,9عملية  اإليداع  لشهادات  أو    ٪3.243  عملية 

النشاط  22,1 السوق من حيث  تتوافر لهذه  التي يمكن أن  ما يدل على اإلمكانيات  الخزينة وهو  ٪ ألوراق 

 والدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به لتمويل االقتصاد.  

مليون دينار إلى    32.399حيث تراجعت من    2021في سنة    اوسجلت إصدارات شهادات اإليداع انخفاض

قدره  مليو  30.574 بانخفاض  أي  وأخرى،  سنة  بين  دينار  أوراق  5,6ن  إصدارات  حجم  عرف  كما   .٪

مليون دينار في    2.779إلى    2020مليون دينار في سنة    2.846ليتراجع من    ⁒2,4بـ    الخزينة تقلصا طفيفا

. وبالفعل، فإن هذا االنخفاض على مستوى لجوء البنوك والشركات إلى استخدام هذه األدوات  2021سنة  

ومنا الرؤية  وضوح  عدم  ظل  في  الجديدة  االستثمارات  غياب  شبه  تأثير  إلى  باألساس  الشكوك    خيعود 

 االقتصادي للبالد.  والمحيط بالوضع الصحي 

ويظهر تحليل تطور نسبة الفائدة المرجحة إلصدارات هذه األدوات تطورا على مرحلتين. وبالفعل، كانت  

نسب الفائدة المرجحة لكل اآلجال مجتمعة الخاصة بأوراق الخزينة أعلى إجماال من تلك المتعلقة بشهادات  

بيد    المخاطر لدى المصدرين.  لنمطاإليداع وذلك بالنسبة للثمانية أشهر األولى من السنة نظرا بالخصوص  

أنه خالل األربعة األشهر األخيرة من السنة، ارتفعت نسب الفائدة المرجحة لشهادات اإليداع وبلغت ذروة  

مرجحة  8,89قدرها   فائدة  نسبة  مقابل  نوفمبر(  شهر  )في  الخزينة خال7,68تساوي  ٪  ألوراق  نفس  ٪  ل 

شارة إلى أن نسب الفائدة المرجحة ألوراق الخزينة ال  . وتجدر اإل(17-1)راجع الرسم البياني عدد  الشهر  

اإلي بشهادات  المتعلقة  تلك  من  ملحوظ  بشكل  أدنى  إلى  دتزال  الخصوص  وجه  على  ذلك  ويرجع  اع 

اإلصدارات داخل المجموعات المنجزة بنسب مالئمة ألوراق الخزينة وإلى لجوء البنوك لعمليات "تجميل  

 سنة.  البيانات شكليا" عموما في موفى كل
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 تطور نسب شهادات اإليداع وأوراق الخزينة قياسا بالنسبة الوسطية للسوق النقدية )بـ ٪( :  17-1رسم بياني عدد 

 
 

 

 تطور نسب الفائدة وانتقال قرارات السياسة النقدية   1-1-5

مستوى   في  تغيير  دون  المركزي  للبنك  الرئيسية  الفائدة  نسبة  على  الحفاظ  كامل سنة  6,25ساهم  ٪ خالل 

الفائدة    2021 نسب  استقرار  شبه  في  النقدية،  السوق  في  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  قيادة  على  والقدرة 

 المطبقة على العقود الجديدة لإليداع والقرض خالل الفترة المذكورة.  

 فائدة على القروض الجديدة للقرض واإليداع  نسب ال ✓

، سواء لإليداع أو للقرض، والمبرمة إما مع األفراد أو مع  1عرفت نسب الفائدة المطبقة على العقود الجديدة 

 . 2020بالمقارنة مع مستوياتها في موفى سنة   2021الشركات الخاصة، شبه استقرار في سنة 

االنخفاض   أدى  األفراد،  مستوى  النقدية فعلى  السوق  في  الشهرية  الفائدة  نسبة  لمعدل  الوسطي   السنوي 

 واحدا    انقطة أساسية إلى تراجع تأجير الودائع الجديدة بأجل يقل عن عام واحد وتلك بأجل يفوق عام  62-بـ  

. كما انخفضت  (18-1)راجع الرسم البياني عدد  نقطة أساسية على التوالي    81-نقطة أساسية و  100-بـ  

بـ   الخاصة  الشركات  مع  المبرمة  لإليداع  الجديدة  العقود  على  المطبقة  أساسية   101-النسب   نقطة 

التوالي    110-و على  أساسية  عدد  نقطة  البياني  الرسم  يفوق (19-1)راجع  الذي  االنتقال،  هذا  ويعكس   .

 
لإليداع   1 البنكية  الجديدة  العقود  شروط  بشأن  محلية  بنوك  تسعة  أهم  لدى  المنجز  الشهري  المسح  نتائج  ذلك  تعكس  مثلما 

 والقرض.  

1
,7

7

1
,0

4

0
,9

2

1
,0

3

1
,1

8

1
,0

9

1
,0

7

1
,1

8

1
,0

51
,3

1

1
,4

3

2
,6

4

2
,1

4

1
,7

41
,9

5

2
,0

4

1
,8

6

1
,4

3

1
,4

21
,6

2

1
,2

8

2
,1

5

1
,5

9

1
,1

3

1
,8

4

1
,2

6

0
,8

1
,4

3

1
,8

5

1
,3

31
,5

5

1
,1

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

ديسمبر  

2020

جانفي 

2021

فيفري 

2021

مارس 

2021

أفريل 

2021

ماي 

2021

جوان 

2021

جويلية 

2021

أوت 

2021

سبتمبر 

2021

أكتوبر 

2021

نوفمبر 

2021

ديسمبر 

2021

جانفي 

2022

فيفري 

2022

مارس 

2022

(المحور األيمن)الهامش بين النسبة الوسطية المرجحة لشهادات اإليداع و النسبة الوسطية للسوق النقدية 

(المحور األيمن)الهامش بين النسبة الوسطية المرجحة ألوراق الخزينة و النسبة الوسطية للسوق النقدية 

النسبة الوسطية المرجحة لشهادات اإليداع

النسبة الوسطية المرجحة ألوراق الخزينة

2022مارس :  آخر البيانات  المركزي التونسيالبنك: المصدر



 السياسة النقدية 

 2021 السنوي التقرير 143

 

تقار كبير  حد  إلى  النقدية،  السوق  في  الفائدة  نسبة  معدل  تراجع  أكثر صمقدار  إدارة  نحو  البنوك  رامة ب 

   لألصول والخصوم بعد فترات من المزايدة على الودائع ألجل.  

 

تطور معدل نسبة الفائدة الشهرية في  :  18-1رسم بياني عدد 

السوق النقدية والنسب المطبقة على العقود الجديدة إليداعات  

 )معدالت ربع سنوية( األفراد

عدد   بياني  في  :    19-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

إليداعات   الجديدة  العقود  على  المطبقة  والنسب  النقدية  السوق 

 )معدالت ربع سنوية( الشركات الخاصة

  
 

الجديدة   العقود  على  المطبقة  الفائدة  بنسب  يتعلق  انتقال  ولقر لوفيما  درجة  كانت  الوسطي  ض،  االنخفاض 

هذا االنخفاض.    ر أعلى من مقدا  2021نقطة أساسية في سنة    62-لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بـ  

نقطة أساسية    74-د انخفاضا بـ  وبالفعل، سجلت النسب المطبقة على العقود الجديدة للقروض المسندة لألفرا 

عن  ل تقل  التي  تفوق    3آلجال  التي  وتلك  وبـ    7سنوات  بين    67-سنوات  ما  لآلجال  أساسية   نقطة 

وعلى مستوى العقود الجديدة للقروض الممنوحة للشركات    . ( 20-1)راجع الرسم البياني عدد    سنوات  7و  3

نقطة أساسية للقروض ذات آجال تقل عن سنة    86-الخاصة، عرفت النسب المدينة انخفاضا أكثر أهمية، أي  

نقطة أساسية للقروض بآجال    79-سنوات و   3نقاط أساسية للقروض بآجال من سنة واحدة إلى    104-واحدة و 

إلى    3من   و سنوا   7سنوات  تزيد عن    92-ت  بآجال  لتلك  أساسية  البياني عدد  سنوات    7نقطة  الرسم   )راجع 

الموارد البنكية في انخفاض مستوى تكلفة    . وفعال، ساهم تخفيف الضغوط المسلطة على جميع تكاليف ( 1-21

 القروض البنكية.  
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عدد   بياني  في  :    20-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

لقروض  السوق   الجديدة  العقود  على  المطبقة  والنسب  النقدية 

 )معدالت ربع سنوية( األفراد

عدد   بياني  في  :    21-1رسم  الشهرية  الفائدة  نسبة  معدل  تطور 

لقروض   الجديدة  العقود  على  المطبقة  والنسب  النقدية  السوق 

 )معدالت ربع سنوية( الشركات الخاصة

  

 

 تدفقات الودائع والقروض الجديدة   ✓

مستوى   على  خاصة(  وشركات  )أفراد  الحرفاء  من  المحصلة  ألجل  الودائع  المعتمدة  ارتفعت   العينة 

بالمقارنة مع إنجازات السنة السابقة. وبالفعل، عرفت الودائع الجديدة لألفراد نموا    2021٪ في سنة 17,4بـ 

بـ   لتبلغ  26,4سنويا  دينار  ٪8.470  وبـ    مليون  واحد  عام  عن  تقل  التي  لآلجال  لتبلغ  44بالنسبة   ٪ 

شهدت    2.189 كما  واحدا.  عاما  تفوق  التي  لآلجال  دينار  زيادة  لل   ألجل  ودائعالمليون  الخاصة   شركات 

وا11,9بـ   عام  تقل عن  التي  لآلجال  لتبلغ  ح ٪  وبـ    22.250د  دينار  عام37,2مليون  تفوق  التي  لتلك   ا ٪ 

 .  (22-1الرسم البياني عدد  )راجعمليون دينار   595لتبلغ   اواحد 

ها لتوزيع القروض. وفعال،  ، استعادت مؤسسات القرض نسق2020ويعد انخفاض النشاط المسجل في سنة  

نموا ملحوظا قدره    عينة البنوك المعتمدةعرفت تدفقات القروض الجديدة المخصصة لألفراد على مستوى  

لتبلغ  30,9 عن  مليو  ٪6.065  تقل  بآجال  الجديدة  القروض  ارتفعت  وبالتفصيل،  دينار.   سنوات    3ن 

٪ لتبلغ  28,3سنوات بـ    7و  3مليون دينار. كما ازدادت القروض بآجال تتراوح بين    486٪ لتبلغ  35,7بـ  

تفوق    4.557 )بآجال  الجديدة  السكن  قروض  وسجلت  دينار.  ملحوظا   7مليون  ارتفاعا  بدورها  سنوات( 

ل41,5قدره   ل  1.022تبلغ  ٪  بالنسبة  أما  فقد  لمليون دينار.  الخاصة،  للشركات  الجديدة المخصصة  قروض 

واحدة   سنة  عن  تقل  بآجال  الجديدة  القروض  حجم  ارتفع  وفعال،  اآلجال.  متباينة حسب  بتطورات   اتسمت 

سنوات ارتفاعا    7مليون دينار. كما سجلت تدفقات القروض الجديدة بآجال تفوق    24.438٪ ليبلغ  1,7بـ  
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مليون دينار. أما بخصوص القروض الجديدة بآجال تتراوح بين عام واحد    761٪ لتبلغ  56,6ملحوظا قدره  

 .  (23-1ي عدد )راجع الرسم البيان مليون دينار  3.644٪ لتبلغ 8,4-سنوات، فقد انخفضت بـ  7و

 

عدد   بياني  الجديدةتطور  :    22-1رسم  ربع    الودائع  )معدالت 

 سنوية( 

عدد   بياني  الجديدةتطور  :    23-1رسم  ربع   القروض  )معدالت 

 سنوية( 

  

 

 السياسة النقدية والتضخم   .1-2

 تطور التضخم  1-2-1

في سنة   بدأ في مستهل سنة    2021توقف  الذي  للتضخم  التنازلي  الم2019المسار  أفسح  منذ  ج، حيث  ال 

متو شبه  تصاعدي  منحى  إلى  أفريل  الذي  ا شهر  للتضخم  قدرها  أصل  بنسبة  السنة  بحساب  6,6قفل   ٪

. وتعكس هذه الديناميكية بالخصوص تعاقب صدمات  2021٪ في شهر جانفي  4,9االنزالق السنوي مقابل  

 العرض، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني.  

ا بـ  لشهرية وبحساب المعدالت  ٪  0,4مقابل    2021٪ في سنة  0,5، ارتفع مؤشر األسعار عند االستهالك 

)راجع   ٪ قبل سنة5,6٪ في المعدل مقابل  5,7، بلغ التضخم  2021مل سنة  ا. وعلى مدى ك2020في سنة  

 .  (24-1الرسم البياني عدد 

األولية   المواد  أسعار  بتصاعد  باألساس  مدفوعة  للظهور  التضخمية  الضغوط  عودة  كانت  ارتفاع  ووقد 

تكاليف الشحن البحري، األمر الذي انتقل إلى سلسلة األسعار على الصعيد الوطني. وفي جانب آخر، فإن  

مستوى على  المحلي  سالسل  االضطرابات  السوق  في  تف  ةالتزويد  بفعل  حدتها  زادت  حاالت  التي  شي 

االحتكار والسوق الموازية فضال عن الترفيع في أسعار المحروقات في محطات التوزيع في أربع مناسبات  

لألسعار  ،  2021خالل سنة   تسارع  وتمت مالحظة  الجملي.  التضخم  ازدياد  في  كبير  إلى حد  قد ساهمت 
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المؤطرة. وفي الواقع، مثل  المواد الغذائية الطازجة وبدرجة أقل على مستوى المواد  على مستوى تضخم  

 .  (25-1)راجع الرسم البياني عدد تباطؤ التضخم األساسي عامل تخفيف للتضخم الجملي 

 

التطور الشهري للتضخم الجملي  :  24-1رسم بياني عدد 

    بحساب التغير الشهري وباالنزالق السنوي 

بحساب االنزالق    أهم مكونات التضخم  تطور:    25-1رسم بياني عدد  

 السنوي

  

 التونسي  المركزي البنك أعدها وحسابات لإلحصاء الوطني المعهد:  المصادر

 

المحتسب من خالل تغير مؤشر األسعار دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة  التضخم األساسي  واستفاد تباطؤ  

 ( المؤطرة  األسعار  ذات  مقابل  5,4والمواد  سنة  ٪5,6  في  عدد  (  ٪2020  الجدول  تخفيف    ( 2-1)راجع  من 

٪(  8,9٪ مقابل  2,4الحليب )   شتقات ٪( وم 14,1٪ مقابل  4,8وة سريعة الذوبان ) ه ق أسعار ال الضغوطات على  

) والمعل  مقابل  4,4بات  المنتو ٪9,2  أسعار  أقل  وبدرجة  ) ج ٪(  الحبوب  على  المعتمدة  مقابل  5,1ات   ٪7,1  )٪

٪  5,7٪( وخدمات المطاعم ) 9,1٪ مقابل  7,2٪( والخدمات شبه الطبية ) 4,8٪ مقابل  3,5واألجهزة المنزلية ) 

أهم 8,6مقابل   يكون  أن  المكونات  لهذه  التخفيفي  للتأثير  ، استجابة  رع بعض األسعار لوال تسا   ٪(. وكان يمكن 

البحري،  ل   باألساس  الدولي وارتفاع تكاليف الشحن  المواد األولية على الصعيد  المتظافر لتصاعد أسعار  لتأثير 

وصيانة   البناء  مواد  أسعار  بالخصوص  ليشمل  الوطني  المستوى  على  األسعار  سلسلة  إلى  انتقل  الذي  األمر 

 ( مقابل  10,6المساكن   ٪6,6 ( والسيارات  مقابل  ٪1,9(  ال 0,9-٪  الزيوت  وأسعار   )٪ ( مقابل  19,6نباتية   ٪ 

-13,2  .)٪ 

٪( واتسم تطوره  5,7٪ مقابل 5,8)   2021، فقد سجل التضخم تسارعا طفيفا في سنة للمواد المؤطرة أما بالنسبة  

الحليب )  النباتي  4,0٪ مقابل  10,4٪( والسكر ) 3,6٪ مقابل  10,2بالتعديل نحو االرتفاع ألسعار  ٪( والزيت 

 ( مقابل  1,1المؤطر  والكتب ٪0,1   )٪   ( مقابل  3,3المدرسية  المرض  ٪0,0  على  التأمين  تكاليف  وكذلك   )٪

مقابل  13,2)  أن  ٪1,2  إلى  أربع  ٪(. وتجدر اإلشارة  في  التوزيع  في محطات  المحروقات  أسعار  في  الترفيع 
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قد سلط  ،  1استجابة لالزدياد السريع لألسعار العالمية للنفط    ، ٪( 3,0-٪ مقابل  3,5)   2021مناسبات خالل سنة  

تكون أكثر أهمية لوال    ن ه ضغوطات تصاعدية على تضخم المواد المؤطرة. وكان يمكن لهذه التأثيرات أ بدور 

 ( بالمقاهي  الخدمات  أسعار  نمو  نسق  مقابل  11,8تخفيف  القطاع  ٪21,6  ألطباء  الطبي  الفحص  وتكاليف   )٪

 ٪(.  5,4٪ مقابل  1,2٪( وتعريفات النقل ) 9,8٪ مقابل  5,4الخاص ) 

 )بـ ٪(             تطور التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد  :  2-1عدد  جدول

 المسمى 
 األوزان  

 بـ ٪ 

 الوتيرة السنوية  الوتيرة ربع السنوية 

2021 2022 
2019 2020 2021 

 * 1ث  * 4ث  * 3ث  * 2ث  * 1ث 

 5,7 5,6 6,7 7,0 6,5 6,3 5,2 4,9 100,0 المؤشر العام  

 5,7 5,6 7,4 7,1 6,4 6,0 5,4 5,0 73,5 مؤشر أسعار المواد الحرة 

 7,1 5,9 8,3 10,7 8,6 9,4 6,2 4,2 12,7 مواد غذائية طازجة   -

 5,8 3,7 7,2 7,3 6,5 5,9 5,3 5,4 8,3 مواد غذائية محولة   -    

 5,7 6,3 8,8 7,1 6,4 5,7 5,4 5,1 27,3 معملية مواد    -    

 4,9 5,3 5,3 5,1 5,1 4,7 4,9 5,0 25,2 خدمات    -

 5,8 5,7 4,7 6,5 6,7 7,0 4,8 4,6 26,5 مؤشر أسعار المواد المؤطرة 

 5,1 2,8 2,3 3,6 4,2 5,4 6,7 4,3 5,2   مواد غذائية محولة   -

 8,4 6,9 6,2 11,3 11,5 12,6 5,8 3,4 9,2   مواد معملية   -

 1,7 -1,3 5,4 4,5 4,0 3,7 1,5 -2,4 7,2 منها : الطاقة  

 4,0 5,9 4,5 3,9 3,9 3,4 3,4 5,5 12,1 خدمات    -

                   التضخم األساسي 

ــؤطرة   ــواد المـ ــار المـ دون اعتبـ

 والمواد الغذائية الطازجة 
60,8 5,1 5,2 5,3 5,9 6,4 7,2 5,6 5,4 

دون اعتبــــار المــــواد الغذائيــــة  

 والطاقة 
66,3 5,6 5,3 6,0 6,4 6,6 6,8 6,7 5,8 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي                            االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي * التغيرات بحساب  
 

 

 

يلها ج٪ تم تس 5,9نسبة  مقابل  ٪ في المعدل  7,1ليبلغ    2021في سنة    المواد الغذائية الطازجةوتدعم تضخم  

قبل سنة. ويعود هذا التصاعد باألساس إلى تعاقب صدمات العرض وذلك بالخصوص جراء االضطرابات  

هذه الصدمات  التي أثرت على مسالك التوزيع المحلية وارتفاع تكاليف المدخالت الموردة. وتمت مالحظة  

٪ مقابل  9,8بيض )٪( وال6,6٪ مقابل  12,3٪( والخضر )4,6٪ مقابل 17,6على مستوى أسعار الدواجن ) 

0,2  .)٪ 

 

 

 

 

 

 
العالمية    1 األسعار  عتبة  لتجاوزت  سنة    80لنفط  خالل  بـ    2021دوالر  سعر  مقابل  تم   45وذلك  الواحد  للبرميل  دوالر 

 .  2021سنة التنصيص عليه في إطار قانون المالية ل
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 ( حساب النقاط المائوية )بـ                  المساهمة في التضخم بالنسبة لبعض مجموعات المواد :  3-1عدد  جدول

 المسمى 
 األوزان  

 بـ ٪ 

 الوتيرة السنوية  الوتيرة ربع السنوية 

2021 2022 
2019 2020 2021 

 * 1ث  * 4ث  * 3ث  * 2ث  * 1ث 

 5,7 5,6 6,7 7,0 6,5 6,3 5,2 4,9 100,0 المؤشر العام  

 4,3 4,2 5,6 5,4 4,9 4,6 4,0 3,8 73,5 مؤشر أسعار الحرة 

 0,9 0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 0,8 0,6 12,7 مواد غذائية طازجة   -

 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 8,3 مواد غذائية محولة   -    

 1,7 1,8 2,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 27,3 معملية مواد    -    

 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 25,2 خدمات    -

 1,4 1,4 1,1 1,6 1,6 1,7 1,2 1,1 26,5 مؤشر أسعار المؤطرة 

 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 5,2 محولة مواد غذائية    -

 0,7 0,6 0,5 1,0 1,0 1,1 0,5 0,3 9,2 مواد معملية   -

 0,1 -0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,2 7,2 منها : الطاقة  

 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 12,1 خدمات    -

                  التضخم األساسي 

ــؤطرة   ــواد المـ ــار المـ دون اعتبـ

 والمواد الغذائية الطازجة 
60,8 3,2 3,2 3,3 3,7 4,0 4,5 3,5 3,4 

الغذائيــــة  دون اعتبــــار المــــواد  

 والطاقة 
66,3 3,8 3,6 4,1 4,3 4,5 4,5 4,5 3,9 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي                            * التغيرات بحساب االنزالق السنوي ؛ ث = ثالثي 
 

 

جعا ملحوظا لمساهمة التضخم األساسي في  ترا(  3-1توزيع التضخم الجملي )راجع الجدول عدد  ويظهر  

٪  16,2٪ قبل سنة( وذلك لصالح تدعم مساهمة المواد الغذائية الطازجة )62,0  ٪ مقابل59,4)  2021سنة  

المؤطرة13,7مقابل   المواد  لمساهمة  بالنسبة  أما   .)٪،   ( استقرار  شبه  عرفت  مقابل  24,4فقد   ٪24,3  )٪

 ( المحولة  الغذائية  المواد  ارتفاع مساهمة  إلى  مقابل  3,9يعزى   ٪2,2( المعملية  والمواد  مقابل  ٪12,6(   ٪

10,5( الطاقة  مساهمة  السيما  مقابل  ٪1,7(  المتتالية1,4-٪  للتعديالت  جهة  من  تبعا  الترفيع  ٪(،   نحو 

سنة   خالل  المحروقات  )  2021ألسعار  الخدمات  مساهمة  النخفاض  أخرى  جهة  مقابل  7,9ومن   ٪

11,9  .)٪ 

 محددات التضخم  1-2-2

 .  2021عرف نسق نمو مختلف مكونات سلسلة األسعار تسارعا خالل سنة  

. وقد  2021مسارا تنازليا مقابل أهم العمالت األجنبية خالل النصف األول من سنة    سعر صرف الدينار وشهد  

لكّن ت  السنة  نهاية  حتى  األمريكي  للدوالر  بالنسبة  المسار  هذا  جويلية  واصل  شهر  في  توقف  بالنسبة    2021ه 

السنة   من  الثاني  النصف  خالل  طفيف  الرتفاع  المجال  ليفسح  الرس لألورو  عدد    م )راجع  (.  26-1البياني 

٪ في سنة  2,4٪ مقابل األورو بعد ارتفاعه بـ  2,7وبحساب المعدالت السنوية، انخفض سعر صرف الدينار بـ  

  2021السابق، تواصل االرتفاع مقابل الدوالر األمريكي في سنة  ام  الع . وفي جانب آخر وبالمقارنة مع  2020

. وانتقل تأثير هذا التطور بالتزامن مع  2020٪ في سنة  4,3٪ مقابل  0,5وإن بنسق أقل أهمية ليبلغ في المعدل  

مت  االرتفاع الحاد لألسعار الدولية للمواد األساسية، بشكل سريع نحو مختلف مكونات سلسلة األسعار، حيث ت 
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المساكن   وصيانة  البناء  مواد  مثل  المعملية  المواد  السيما  االستهالك،  عند  األسعار  مستوى  على  مالحظته 

٪ مقابل  3,5٪( والمحروقات ) 0,9-٪ مقابل 1,9( والسيارات ) 2020٪ في المعدل في سنة 6,6٪ مقابل 10,6) 

-3,0  .)٪ 

 

تطور سعر صرف الدينار مقابل أهم  : 26-1رسم بياني عدد 

 العمالت األجنبية 

عدد   بياني  التوريد  :    27-1رسم  عند  لألسعار  الشهري  التطور 

 )بحساب االنزالق السنوي(  

  
 وحسابات أعدها البنك المركزي التونسي البنك الدوليالمصادر:   المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي             

 

 

٪ في المعدل في سنة  12,6هامة مع ارتفاع النسب بـ    تعرف منذ شهر أفريل انتعاشة   األسعار عند التوريد وبدأت  

و 4,3-مقابل    2021 التوريد  عند  األسعار  مؤشر  ازدياد  نسبة  فإن  وبالفعل،  سنة.  قبل  من    رغم ٪  انطالقها 

  من   ٪ في شهر ديسمبر 25,0قد بلغت بحساب االنزالق السنوي    2021٪ في شهر جانفي  5,8-انخفاض قدره  

قد نتج هذا التطور عن االرتفاع المعمم ألهم مكونات األسعار  ف .  ( 27-1البياني عدد  رسم  ال )راجع  نفس السنة  

 ( ومشتقاته  والفسفاط  المناجم  أسعار  مستوى  على  هاما  االزدياد  وكان  مختلفة.  بدرجات  مقابل  29,3وإن   ٪ 

٪(  23,0-بل  ٪ مقا 17,7وقطاع الطاقة )   ٪( 0,2-٪ مقابل 20,3٪( والقطاع الفالحي والصناعات الغذائية ) 6,5-

٪( والصناعات المعملية األخرى  1,3٪ مقابل  9,5قل أهمية على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية ) أ و 

النسيج والمالبس والجلود ) 0,9٪ مقابل  6,5)  ٪(. وأدى تطور األسعار عند  1,6-٪ مقابل  7,6٪( وصناعات 

 المحلية خالل الفترة قيد الدرس.  إلى تأثير تصاعدي لألسعار    ، بالضرورة   ، التوريد بنسق متدعم 

٪ قبل  2,3٪ مقابل  9,3نموا ملحوظا قدره   2021، فقد سجل في سنة بمؤشر أسعار البيع الصناعية وفيما يتعلق  

عدد  سنة   البيانيين  الرسميين  الصناعية  ( 29-1وعدد    28-1)راجع  البيع  أسعار  مؤشر  بارتفاع  مدفوعا   ،
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 ( المعملية  مقابل  11,5للصناعات  الصناع   ٪( ٪2,5  مؤشرات  )   ات السيما  مقابل  28,6الكيميائية   ٪-7,6  )٪

٪( وصناعات مواد البناء والخزف  1,2٪ مقابل  4,6٪( والغذائية ) 6,2٪ مقابل  13,5والميكانيكية والكهربائية ) 

٪  2,3٪( والذي تزامن مع انتعاشة مؤشر أسعار البيع الصناعية للصناعات المنجمية ) 4,4٪ مقابل  6,5والبلور ) 

الم 2,0-مقابل   هذا  وشمل  والصناعات  سار  ٪(.  المناجم  اعتبار  دون  الصناعية  البيع  أسعار  مؤشر  كذلك 

سعار عند االستهالك، لتعرف بدورها تسارعا وإن  الكيميائية، حيث أن هذه المكونة تعد األكثر تأثيرا على األ 

 ( أقل  سنة  6,3بدرجة  في  سنة  4,2مقابل    ٪2021  في  وه ٪2020  المسلطة  و  (  الكامنة  الضغوط  يعكس   ما 

 التضخم.  على  

 

عدد   تطور مؤشر أسعار البيع الصناعية : 28-1رسم بياني عدد  بياني  البيع :    29-1رسم  أسعار  مؤشر  مكونات  أهم  تطور 

 الصناعية  

 
 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي           

   2021آخر البيانات : ديسمبر  

 

العمومي أو الخاص  اال   2021في سنة    تكاليف األجور ومن جانبها، واصلت   القطاع  )راجع  رتفاع، سواء في 

. وبالفعل، ساهم ارتفاع األجور بنسق أعلى من النشاط االقتصادي في  ( 31-1و   30-1الرسمين البيانيين عدد  

 اإلبقاء على الضغوط المسلطة على األسعار عند االستهالك.  
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التطور السنوي لألجور في القطاع الخاص :  30-1رسم بياني عدد 

 غير الفالحي 

عدد   بياني  في  :    31-1رسم  واألجور  للمرتبات  السنوي  التطور 

 القطاع العمومي  

  

 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي             

 

   2021آخر البيانات : ديسمبر  

 

انتعاشة معتدلة مع نسبة    2021، عرف نمو االقتصاد التونسي في سنة  2015وبحساب األسعار القارة لسنة  

الصحي ومن التسريع في حملة التلقيح    حجر ٪ حيث استفاد من إعادة فتح االقتصاد عقب فترة ال 3,1تطور قدرها  

٪ بالمقارنة مع  8,7-)   2020والتحسن التدريجي للوضع الصحي وذلك بعد تسجيل هبوط حاد للنشاط في سنة  

 (، ناجم عن الجائحة.  2019سنة  

أقل بكثير من    2021في سنة    إجمالي الناتج المحلي ومستواه الكامن وعلى الرغم من هذه التطورات، ال يزال  

)تدهور القدرة التنافسية التونسية مع انكماش النسيج الصناعي    19  -قيم ما قبل الجائحة، نظرا لتداعيات كوفيد  

ظلت  قد المقدرة   فجوة اإلنتاج  بالفعل، فإن لبطالة وتقهقر القدرة الشرائية...(. و نتوج السياحي وارتفاع ا م وتردي ال 

سنة   طوال  سالب  نطاق  من   وهو    2021في  متأتية  اإلنتاج  طاقات  على  مسلطة  غياب ضغوط  إلى  يشير  ما 

 .  ( 33-1و   32-1)راجع الرسمين البيانين عدد  الطلب الجملي  
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إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع   حجم: 32-1رسم بياني عدد 

 مساره )بيانات ربع مجمعة(* 

 تطور فجوة اإلنتاج )بيانات سنوية بـ ٪(:  33-1رسم بياني عدد 

 

 

 المصادر : المعهد الوطني لإلحصاء وحسابات أعدها البنك المركزي              

على مرشح "كالمان" المدمج في نموذج التوقع على المدى المتوسط للبنك المركزي    استنادا* تم تقدير طاقات اإلنتاج المستخدمة الحتساب فجوة اإلنتاج  

 التونسي. 

 

 اآلفاق االقتصادية   1-2-3

في سنة   تدريجيا  االقتصادي  النشاط  ينتعش  أن  المنتظر  يست2022من  أن  دون  مستوى   ذلك  يد رغمع، 

الموارد    ئةبتعالنشاط لما قبل الجائحة. وبالفعل، فإن المخاطر المحيطة بآفاق الطلب األجنبي وصعوبات  

ستؤثر بشكل ملحوظ على مسار النمو االقتصادي    2022المالية الضرورية لميزانية الدولة بعنوان سنة  

 الوطني.  

.  2021مما كان عليه في سنة  صادي أقل  ، من المتوقع أن يكون نسق النمو االقت2022وعلى مجمل سنة  

النشاط،   قطاعات  أهم  المحسوحسب  الناتج  إلجمالي  المعتدل  النمو  توقعات  القطاعية لتعكس  اآلفاق   ي 

 التالية :  

قطاعات    • تظل  أن  المنتظر  والنقل  من  والمطاعم  سنة  النزل  من  األول  النصف  متأثرة    2022خالل 

في النشاط بطيئا خالل النصف األول من سنة تعابتداعيات الجائحة واألزمة الروسية األوكرانية. وسيكون  

 .  2022قبل أن يتدعم تدريجيا خالل النصف الثاني من سنة   2022

قطاع    • لهذا  الفالحة بخصوص  المضافة  القيمة  تراجع  استمرار  المتوقع  من  فإن  ،  وبالفعل،  القطاع. 

الظروف المناخية الصعبة مع نقص هام في هطول األمطار على مستوى كافة الجهات بما أدى إلى تشديد  

 الرّي، من شأنها التقليص في نسق إنتاج القطاع. القيود على مياه  
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معتدال حيث سيتسم بالتطورات المتباينة ألهم قطاعات النشاط. وفعال،    اإلنتاج الصناعييتوقع أن يكون    •

ستتأثر الصناعات التصديرية بانعكاسات األزمة في أوكرانيا على الطلب العالمي إجماال واألوروبي بشكل 

خاص. كما أنه من المنتظر أن تستمر صعوبات الصناعات الموجهة نحو السوق المحلية نتيجة بالخصوص  

 ة على تكاليف اإلنتاج )المواد األولية الموردة والطاقة(.  لطس مالضغوط اللتفاقم 

المضافة    • القيمة  آفاق  تظل  أن  العموميةينتظر  الميزانية   لإلدارة  توازنات  على  بشدة  ومعتمدة  ضعيفة 

تغطية  في  الصعوبات  ستستمر  وبالفعل،  الخارجية.  السيما  الضرورية،  األموال  تعبئة  على  والقدرة 

الهامالحاجيا لسنة    ةت  المالية  قانون  المنصوص عليها صلب  التمويل  التأثير على مساهمة   2022من  في 

 القطاع العمومي في النمو االقتصادي.  

ويعكس   .، مستقبالوإجماال، يشير السيناريو الرئيسي للتوقعات إلى نسق معتدل لنمو إجمالي الناتج المحلي   •

الحاد لطاقات اإلنتا التدهور  النسق  السابقهذا  المطولة من وحاليا   ج، في  الفترة  بالخصوص جراء  ، وذلك 

 عمليات التخلي عن االستثمارات والتي زادت حدتها خالل األزمة الصحية. 

 .  2022في سنة  ٪1,3-إلى   2021٪ في سنة 2,7-ويتوقع أن تتقلص فجوة اإلنتاج تدريجيا لتنتقل من 

٪ خالل 7من المتوقع أن يحافظ على مساره التصاعدي ليرتفع من    هوفيما يتعلق بالتضخم الجملي، فإن

٪ 7,3٪ خالل الربع األخير وهو ما سيؤدي إلى معدل سنوي قدره  7,8إلى    2022الربع األول من سنة  

. ومن جانبه، ينتظر أن يتوجه  2021، أي أعلى بقرابة نقطتين مائويتين قياسا بسنة  2022لكامل سنة  

ا ليبلغ  التضخم األساسي نحو  ما من  5,4مقابل    2022٪ في سنة  7,1الرتفاع  السابق وهو  العام  في   ٪

 شأنه أن يسلط مزيدا من الضغوط على التضخم.  

على    الّضغوط  وستظل سنة  المسلطة  طوال  نشيطة  س  2022التضخم  الرئيسية    ىتأتت حيث  المحددات  من 

األساسية للمواد  العالمية  األسعار  تصاعد  يستمر  أن  المتوقع  ومن  في لألسعار.  الخصوص،  وجه  على   ،

حدة الضغوط المسلطة على األسعار المحلية. وبالفعل، سيمثل االرتفاع الملحوظ في أسعار كل   الترفيع من

رئيسيا   مصدرا  المواد،  بعض  عرض  مستوى  على  االختناقات  واستمرار  الغذائية  والمواد  الطاقة  من 

سنة   في  االستهالك  عند  األسعار  على  من  2022للضغوط  يمكن  ميزانية  هامش  غياب  ظل  في  السيما   ،

تخفيف الضغوط المتأتية بالخصوص من أسعار الطاقة )من المقرر إجراء العديد من التعديالت لألسعار في  

بالنظر إلى االرتفاع الحاد ألسعار النفط(. كما أنه من المنتظر أن ينتقل    2022محطات التوزيع خالل سنة  

التضخم   المحليةتسارع  األسعار  إلى  التجاريين  شركائنا  أهم  ع  لدى  المواد  وذلك  واردات  طريق  ن 
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اإلنتاج الفالحي وخاصة    آخر، سيستمر اإلجهاد المائي المطول في الحد من آفاق  ب . وفي جاناالستهالكية

اإلبقاء وفي  الري(  على  القيود  )تشديد  الخضر  بالنسبة    من  األسعار، السيما  على  المسلطة  الضغوط  على 

  ةات )المباشرة وغير المباشرة( للترفيعات المنتظرللمنتوجات الطازجة. وعالوة على ذلك، من شأن التأثير

وكهربا )محروقات  الطاقة  المكونات    ءألسعار  المعمم ألسعار  االرتفاع شبه  في  تساهم  أن  وغاز طبيعي( 

 األخرى لسلة االستهالك.  

 

توقعات كل من التضخم وأهم مكوناته )معدالت  :  4-1عدد  جدول

 سنوية بـ ٪(**

 آفاق المساهمات في التضخم الجملي :  34-1رسم بياني عدد 

 2020 2021 2022 

 7,3 5,7 5,6 التضخم 

 7,1 5,4 5,6 * التضخم األساسي

 9,5 7,1 5,9 تضخم المواد الطازجة 

 6,7 5,8 5,7 تضخم المواد المؤطرة  

 * التضخم دون اعتبار المواد المؤطرة والمنتوجات الغذائية الطازجة 

 .  2022تم إعداد التوقعالت في شهر افريل ** 

 
 المصدر : حسابات أعدها البنك المركزي              

 

 قيادة السياسة النقدية   1-2-4

الترفيع في نسبة الفائدة    2022ماي    17قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه بتاريخ  

٪. كما قرر الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير االدخار  7نقطة أساسية لتصبح في مستوى    75الرئيسية بـ  

 .  1٪ 6٪ إلى 5من 

على التضخم وعلى محدداته الرئيسية   تي أثرت ارة بتقييم مدى تعدد وحجم الصدمات الد وقد قام مجلس اإل

 ستقرار األسعار. ال  بالنسبةالمتوسط و وكذلك المخاطر التي تلوح على المدى القصير

 
 والمتعلق بتنظيم الشروط البنكية.  2022مارس   31المؤرخ في  2022لسنة  4راجع منشور البنك المركزي إلى البنوك عدد  1
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وراء  الدافع ، ومثل تسارع التضخم بشكل حثيث والمخاطر الكبيرة التي تلوح على المدى القصير والمتوسط

تشديد السياسة النقدية. وبالفعل، من المنتظر أن تظل الضغوط المسلطة على األسعار عند االستهالك نشيطة  

ومن بين العوامل الخارجية، يبدو أن ارتفاع األسعار  على مستوى المحددات الرئيسية الداخلية والخارجية.  

ال لفترة أطول من  التي توردها تونس سيتواصل  المواد  ما من شأنه اإلبقاء على  العالمية ألهم  متوقع وهو 

المسلطة على ميزان  كذلكالتضخم في مستويات عالية   استمرار الضغوط  المتوقع أن يؤدي  أنه من  . كما 

الواردات  ،المدفوعات  على  الطلب  ارتفاع  خلفية  األ  ، على  على  الضغوط  حدة  ازدياد  خالل  إلى   سعار 

 الفترة المقبلة.  

تنبثق  لمخا ل  الداخلية  مصادرال  وتعدّ  أنها  حيث  األهمية،  من  كبيرة  درجة  على  بدورها  التضخمية  طر 

إلى   بالخصوص من احتداد االختالالت بين الطلب االستهالكي والقدرات اإلنتاجية للبالد. وتجدر اإلشارة 

يسّ  قد  الصحية  األزمة  النقدية خالل  السياسة  تيسير  الطلب  أن  أن  في حين  االستهالكي،  الطلب  انتعاشة  ر 

غير  ثاالست  التطور  هذا  وأدى  الصحية.  األزمة  خالل  المسجل  الحاد  الهبوط  عقب  بعد،  يتعافى  لم  ماري 

المالئم لالستثمار إلى ضعف مستمر لطاقات اإلنتاج، وهو ما يمثل مصدرا للضغوط على األسعار في ظل  

 االستهالكي.   الطلب  سياق متسم بتدعم 
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 التصرف في :  الثاني الباب 

 االحتياطيات الدولية 

      . تطور االحتياطيات 2-1

منبلغ   الموجودات  األجنبية    إجمالي  ديسمبر    23.633العملة  شهر  موفى  في  دينار  مقابل    2021مليون 

  .مليون دينار 188أي بارتفاع قدره   ،2020مليون دينار في نهاية سنة  23.445

 

 )بالماليين(       تطور بنود احتياطيات الصرف :    1-2جدول عدد  

 االحتياطيات الدولية  بنود

31 /12 /2020 31 /12 /2021 

بالدينار 

 التونسي

 بالدوالر

 األمريكي  

بالدينار 

 التونسي

 بالدوالر

 األمريكي  

 8.219,0 23.633,5 8.752,5 23.444,6 إجمالي الموجودات من العملة األجنبية

 59,1 170,0 18,9 50,8 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة

 167,2 480,8 180,0 482,3 االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  وضعية 

 242,6 697,7 252,1 675,3 رصيد الذهب 

 8.687,9 24.982,0 9.204,0 24.653,0 مجموع االحتياطيات الدولية

 

 

ويعود تغير الموجودات من العملة األجنبية باألساس إلى الدفوعات المنجزة بعنوان خدمة الدين الخارجي  

عن   يزيد  ما  أي  الرقاعية    7.500العمومي،  اإلصدارات  أصل  تسديد  بالخصوص  )منها  دينار  مليون 

بقيم2017و  2014المصدرة بضمان من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خالل سنتي   مليار دوالر   1ة  ، 

مليون دوالر أمريكي( والتي تجاوزت المداخيل    250أمريكي والقسط قبل األخير للقرض القطري بمبلغ  

بعنوان السحوبات من قروض خارجية المنجزة خالل السنة وبعنوان تحصيل القيمة المعادلة لمخصصات  

الحاصل الصافي لعمليات الخزينة (. وعلى هذا األساس، بلغ  دينارمليار    2حقوق السحب الخاصة )حوالي  

 مليون دينار.   1.200-مستوى 
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  شهر ديسمبر   يوما من التوريد في موفى   133وبحساب أيام التوريد، بلغ صافي الموجودات من العملة األجنبية  

سنة يوما    162مقابل    2021 با قبل  أي  من    29قدره    نخفاض ،  ارتفعت  قد  التوريد  نسبة  وأن  علما   يوما 

، أي  2021سنة   نهاية   مليون دينار في اليوم في  174,6إلى    2020سنة  في موفى  مليون دينار في اليوم  143,0

 . الموجودات من العملة األجنبية يوما من التوريد لقيمة    30أدى إلى انخفاض يعادل    وهو ما   ٪ 20تغير يزيد عن  ب 

 أداء االحتياطيات   .2-2

مستوى   األجنبية  العملة  من  للموجودات  الجملي  المردود  نسبة  أساسية  46,7-بلغت  مردود    نقطة  مقابل 

المرك   المرجعي قدره  للمؤشر  بالمؤشر    59,9-ب  قياسا  أداء االحتياطيات  الفارق في  نقطة أساسية. ويعود 

عن   يزيد  بما  الجه  13المرجعي  سندات  أداء  إلى  أساسية  والوكاالت نقطة  القومية  فوق  المصدرة  ات 

قرابة   تبلغ حصتها  والتي  بالمقارنة مع 20الحكومية  وذلك  العملة األجنبية  من  ٪ من محفظة االحتياطيات 

هبوط عرفت  والتي  الحكومية  السندات  من  حصريا  المكون  المركب  خالل   االمؤشر  ألسعارها   حادا 

 .  2021سنة 

 تحليل المخاطر  .2-3

 االسترداد فترة   2-3-1

منخفض أي    مستوىفي  ،  2021  االسترداد الجملية لالحتياطيات، على مدى سنة  تم الحفاظ على معدل فترة

شهرا والتي تم ضبطها في المبادئ التوجيهية لالستثمار. ويعكس    15أشهر مقابل فترة قصوى قدرها    7,5

لية من السيولة االحتياطيات في ظل المستوى الضعيف لفترة االسترداد الجملية خيار اإلبقاء على درجة عا

 .  19  -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   2021في  كافة  على  تعرضا 

 وهو ما يعكس سياسة تنويع محفظة السندات.    سنوات تقريبا  10-1 المنحنى
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 بالنسبة لمحفظة السندات    تطور نسب المفاتيح لمعدل فترة اإلسترداد :     1-2رسم بياني عدد  
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 ووسائل الدفع   أنظمة:  الثالث   الباب

  

  تطور نشاط الدفوعات  .1- 3

ة والدفوعات  من الدفوعات المكثفة التي تشمل المقاصة اإللكترونية والمقاصة النقدينشاط الدفوعات    يتكون

  يؤمنها نظام الدفع الذي يديره البنك المركزي التونسي.   حيثالخام الحينية 

   ات المكثفةعتطور نشاط الدفو 1- 3-1

تراجعا نتيجة تأثير جائحة كوفيد بانتعاشة في سنة   2020الدفوعات المكثفة الذي عرف في سنة    نشاط  اتسم

و11قدرها    2021 العدد  حيث  من  لتبلغ    ٪11,6٪  القيمة،  حيث  تساوي   173,5من  بقيمة  عملية    مليون 

  مليار دينار.  207,1

اصلت التميز  ول نشاط النقديات التي  نمو نشاط المقاصة اإللكترونية، بفضبوقد تيسر هذا االرتفاع المدعوم  

  بالمقارنة مع الدفوعات األخرى، مثلما يتضح من خالل الرسمين البيانيين التاليين : 

 

 
 ماليين)  التطور الدفوعات من حيث العدد (ب:   1-3رسم بياني عدد  )  الدفوعات من حيث المبلغ (بمليارات الدنانيرتطور  :   2-3رسم بياني عدد 

  

 

العدد قرابة ثلثي الدفوعات المكثفة، في حين تظل حصتها من حيث القيمة ضعيفة وتمثل المعامالت من حيث  

لون  ضفيكترونية وهو ما يعكس سلوك المستعملين الذين  االلنسبيا بفعل الدفوعات المنجزة عن طريق المقاصة  
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بالخصوص للدفوعات    خرى المستعملةالبطاقات في حالة المبالغ الصغيرة على عكس وسائل الدفع األ   استخدام 

 ذات قيمة أعلى.  

 

 الحّصة من حيث قيمة المعامالت :  4- 3رسم بياني عدد 

 

 الحّصة من حيث عدد العمليّات  :  3- 3رسم بياني عدد 

 

 
 

 المقاصة اإللكترونية  3-1-1-1

٪ من حيث القيمة 4,4قدره    2020سجل نشاط المقاصة اإللكترونية، بعد أن شهد تراجعا ملحوظا في سنة  

وذلك على الرغم من الصعوبات    2021، انتعاشة متدعمة في سنة  19  -في ارتباط وثيق بسياق جائحة كوفيد  

تعويض االنخفاض المسجل    االقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية من الوباء، بحيث مكنت هذه الزيادة من

 .  2020في سنة 

 

  تطور نشاط المقاصة اإللكترونية :    1- 3جدول عدد  

 

 القيم 

2020 2021 
 بالعدد التغيرات

 2020\2021 

 بـ ٪  التغيرات

 2020\2021 

العدد  

 بالماليين  

المبلغ 

بماليين 

 الدنانير 

 المبلغ العدد  
العدد  

 بالماليين

المبلغ 

بماليين 

 الدنانير 

 المبلغ العدد  

 ٪10,8 ٪ 2,4 4.088 0,7 41.851 30,4 37.763 29,7 التحويالت 

 ٪12,6 ٪34,9 2.162 1,6 19.351 6,3 17.189 4,7 االقتطاعات

 ٪11,7 ٪ 7,2 10.611 1,6 101.318 24,1 707. 90 22,5 الشيكات 

 ٪ 9,4 ٪ 0,0 2.304 0,0 26.813 1,7 24.509 1,7 الكمبياالت 

 ٪11,3 ٪ 6,7 19.165 3,9 189.333 62,5 170.168 58,6 المجموع

 

 

، مع نمو بأكثر من الثلث من حيث العدد )مقابل  2021واتبعت االقتطاعات منحى تصاعديا ملحوظا في سنة 

(. وقد تدعم هذا االزدياد  2020٪ في سنة  5,9٪ من حيث القيمة )مقابل  12,6( وبـ  2020٪ في سنة  0,5

0
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1
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ئب الذين يقومون باألساس من خالل إدراج مصدرين جدد لالقتطاعات وخاصة توسيع قاعدة دافعي الضرا 

 بتصاريحهم عن بعد.  

كما مكنت هذه العودة إلى حالة ما قبل جائحة الكوفيد الشيكات من استئناف النشاط االعتيادي، حيث شهدت  

لبوادر االنتعاشة االقتصادية  11,7ارتفاعا قدره    2021في سنة   المتزامن  التأثير  نتيجة  القيمة  ٪ من حيث 

 الثانية من الجائحة.   ةالموج لت إصدار الشيكات خالوعدم تجديد تعليق آجال وإجراءا

نفس   على  اإللكترونية  المقاصة  عبر  المتبادلة  القيم  توزيع  أعاله، حافظ  المذكورة  التطورات  إلى  وبالنظر 

الهيكل كما في السنوات السابقة. وفي الواقع، إن كانت التحويالت ال تزال في المركز األول من حيث عدد  

لمنجزة عبر المقاصة اإللكترونية وتتبعها الشيكات، فإن هذا الهيكل يميل إلى االنعكاس من  مبادالت القيم ا

 حيث القيمة، مع حصة غالبة للشيكات، تليها التحويالت.   

 

 

توزيع القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية بحساب :  6- 3رسم بياني عدد 

 (٪)بـ  المبلغ

 

القيم المقدمة عبر المقاصة االلكترونية توزيع :  5- 3رسم بياني عدد 

 (٪)بـ   بحساب الحجم

 
 

٪ من حيث القيمة قياسا  3٪ من حيث العدد و1,9بلغت نسبة المرفوضات للشيكات  مرفوضات  الوفيما يتعلق ب

بالنسبة   األرصدة  كفاية  عدم  في  للمرفوضات  شيوعا  األكثر  األسباب  وتتمثل  المصدرة.  الشيكات  بجميع 

   لالقتطاعات والشيكات والكمبياالت وغلق الحساب بالنسبة للتحويالت. 

مقاصة اليدوية للشيكات والكمبياالت غير المطابقة للمواصفات الموحدة  وفي جانب آخر، فإن اللجوء إلى ال

٪على التوالي من حيث العدد والقيمة 0,4٪ و0,5سوى حصة قدرها    2021دّ هامشيا حيث لم يمثل في سنة  عي

 من مجموع مقاصة القيم.  
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   نقديات ال 3-1-1-2

سنة  شهد   في  النقديات  مع    2021نشاط  بالمقارنة  متدعم  نمو  حيث    2020سنة  نسق  من   وخاصة 

 المعامالت : 

 

 مؤشرات النقديات تطور :    2- 3جدول عدد  

 2021 2020 2019 المسّمى 

 التغيرات بـ ٪  

2020 

2019 

 التغيرات بـ ٪  

2021 

2020 

 7,0 3,6 6,1 5,7 5,5 البطاقات المحلية بالماليين 

 2,0 3,3 3.005 2.947 2.854 عدد الشبابيك والموزعات اآللية 

 13,5 18,6 29.856 26.297 22.180 مطارف الدفع اإللكترونيعدد 

      المعامالت النقدية 

 13,7 5,4 111,0 97,6 92,6 العدد بالماليين 

 15,6 6,8 17.740 15.344 14.361 المبلغ بماليين الدنانير

 

 

قد عرفت    2021فإن سنة    ،وبالفعل وإن كانت السحوبات ال تزال تمثل الخيار المفضل ألصحاب البطاقات 

الدفوعات   البطاقات، سواء عن قرب )عازديادا ملحوظا الستعمال  الدفع االلكتروني( أو  عبر  بر  مطارف 

 نترنات المتعلقة بالتجارة االلكترونية )الدفع اإللكتروني(.  للدفوعات عبر األ 

 

 

 المعامالت النقدية تطور  :    3- 3جدول عدد  

 

2019 2020 2021 
 التغيرات بـ ٪

 (2020 /2019 ) 

 التغيرات بـ ٪

 (2021 /2020 ) 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 
 المبلغ العدد  المبلغ العدد 

 12,8 8,3 10,1 3,7 14.979,50 78,1 13.281,70 72,1 12.063,20 69,5 السحب 

 33,9 29,0 10,3- 9,9 2.761,40 32,9 2.062,20 25,5 2.297,80 23,2 الدفع 

 15,6 13,7 6,8 5,3 17.740,90 111,0 15.343,90 97,6 14.361,00 92,7 المجموع

 

 

 

نقاط على التوالي،    3نقاط و  4وبناء على ذلك، يدل هيكل المعامالت النقدية على ارتفاع حصة الدفوعات بـ  

مليون دينار قياسا بالعام    699,2ماليين معاملة إضافية للدفع بقيمة قدرها    7,4من حيث العدد والقيمة، أي  

ك بالتأكيد على خلفية مرحلة التعلم في وهو ما يشير إلى تغير في سلوك المستعمل نحو الرقمنة وذلالسابق  

 سياق جائحة كوفيد ولكن أيضا بالنظر إلى تحسن شروط إسداء خدمات الدفوعات الرقمية.  
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 )بـ ٪( توزيع المعامالت النقدية بحساب الحجم : 7- 3رسم بياني عدد  )بـ ٪( : توزيع المعامالت النقدية بحساب القيمة 8- 3رسم بياني عدد 

  

 

قد شهدت زيادة ملحوظة   نترناتوبالفعل ورغم أن الدفوعات عن قرب تظل مهيمنة، فإن الدفوعات عبر األ

بالمقارنة مع السنوات السابقة، تعود بالخصوص إلى تطور التجارة اإللكترونية وإزالة بعض العراقيل في  

 مجال التشغيل البيني.  

 

 

 إحصائيات الدفوعات عن قرب مقابل الدفوعات عبر األنترنات:    4- 3جدول عدد  

 

2019 2020 2021 
 التغيرات بـ ٪

 (2020 /2019 ) 

 التغيرات بـ ٪

 (2021 /2020 ) 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 

العدد  

 بماليين 

المبلغ 

 بماليين 
 المبلغ العدد  المبلغ العدد 

دفوعات 

 عن قرب
19,4 2.026,7 19,1 1.715,5 23,0 2.184,5 -1,5 -15,4 20,4 27,3 

دفوعات 

عبر 

 األنترنات

3,8 271,1 6,4 346,7 9,9 576,9 68,4 27,9 54,7 66,4 

 33,9 29,0 10,3- 9,9 2761,4 32,9 2062,2 25,5 2297,8 23,2 المجموع

 

 

 

ومن شأن هذا المسار الذي يبشر بقدرات يتعين استغاللها في مجال الدفع اإللكتروني في تونس عوضا عن  

يتعزز من خالل تنويع األطراف الفاعلة والقنوات ذات الصلة بالدفوعات المذكورة  الدفع نقدا عند التسليم، أن  

طريق التحفيز الجبائي المتعلق بإعفاء العموالت المدفوعة بعنوان الدفوعات الرقمية )مطارف    نوكذلك ع

الدفع اإللكتروني والدفع اإللكتروني والدفع بواسطة الهاتف الجوال( من األداء على القيمة المضافة وذلك  

 .  2022بمقتضى قانون المالية لسنة 

  

%84

%16

2021

السحب
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%70

%30

2021

السحب

الدفع
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 كترونية بالبالد التونسية إحصائيات التجارة اإلل:    5- 3جدول عدد  

 2021 2020 2019 المسّمى 

 التغيرات بـ ٪  

2020 

2019 

 التغيرات بـ ٪  

2021 

2020 

 34,2-  17,1 1.4361 2.182 1.864 عدد المواقع التجارية 

 54,7 68,4 9,9 6,4 3,8 )بالماليين(   عدد المعامالت

 66,4 27,8 576.9 346.7 271.1 المبلغ بماليين الدنانير 

 .  2021ة المواقع التجارية غير الناجحة أو غير النشيطة والتي تم إنجازها في سنة نيعود انخفاض عدد المواقع التجارية إلى تدابير تصفية وصيا   1

 

 

 "  RTGSنظام التسوية الخام الحينية "عليسة  3-1-2

، قام نظام التسوية الخام الحينية الذي يديره البنك المركزي والمخصص باألساس  2021بحلول موفى سنة  

البنوك   بين  فيما  العمليات  المنبثقة عن  ولتسوية  الخارجية  األنظمة  أرصدة  النقدية ودعم  والسياسة  الخزينة 

ة" و"بورصة األوراق المالية  "شركة نقديات تونس" و"التونسية للمقاصو  "المصرفية المشتركة للمقاصة "

مليار دينار، أي    2.456ألف أمر دفع بقيمة قدرها    207.540بتونس" )صندوق ضمان السوق(، بإنجاز  

٪ من حيث القيمة بالمقارنة مع العام السابق وذلك نتيجة الظرف  20,5٪ من حيث العدد وبـ  5,6بزيادة بـ  

 ح من خالل الجدول التالي :  االقتصادي وحاجيات البنوك من السيولة، مثلما يتض

 

 

          لغ الضخمة   اتطور نشاط المنظومة التونسية لتحويل المب :    6- 3جدول عدد  

 القيم 

2020 2021 

 التغيرات بـ ٪ 

2021 

2020 

 المبلغ العدد   المبلغ العدد   المبلغ العدد 

I-  17,6 1,0- 1.782,8 90.693 1.516,1 91.696 عمليات البنك المركزي 

II- 28,6 11,4 672,9 116.847 523,1 104.900 عمليات المساهمين 

 20,5 5,6 2.456 207.540 2.039 196.596 المجموع

 21,3 6,5 9,9 837 8,16 786 المعدل اليومي *  

 يوم عمل.    248  :   2021سنة  يوم عمل ؛   250  :   2020سنة  *  
 

 

األعمال التحضيرية التي جمعت كافة األطراف الفاعلة وقد شرع البنك المركزي التونسي، بعد سنتين من  

السوق  بتاريخ    ،في  الحينية  الخام  للتسوية  الجديدة  المنصة  إطالق  عملية  والمسماة  2022جانفي    28في   ،

 " لتحل محل النظام القديم "المنظومة التونسية لتحويل المبالغ الضخمة". RTGS –"عليسة 
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وتندرج المنصة الجديدة في إطار استراتيجية تطوير بيئة الدفوعات وخاصة تعصير البنى التحتية ذات الصلة.   

ركزي مراقبة وهي تتوافر على قدرات تقنية وتشغيلية وأمنية تتماشى مع المعايير الدولية بما يتيح للبنك الم

المشاركين بإمكانيات من حأكثر   التشغيلية مع تزويد  ث  ي فاعلية وإدارة أفضل لمخاطر السيولة والمخاطر 

 األدوات تمكنهم من التصرف األمثل في السيولة والمقابالت والعمليات االستئمانية.  

التونسي في نظام التسوية عبر الحدود    RTGS  –نظام عليسة    إطالقوقد تعزز   من خالل انخراط البنك 

، الذي قام صندوق النقد العربي بإرسائه. وهكذا، أصبح البنك المركزي التونسي  1ومتعدد العمالت "بنى"

 ثاني بنك مركزي عربي ينخرط فعليا في نظام "بنى".  

 اإلشراف على أنظمة ووسائل الدفع وتطويرها   .3-2

إطار   البنك  في  يعمل  األساسي،  نظامه  بموجب  له  الموكولة  الدفع،  ووسائل  أنظمة  على  اإلشراف  مهمة 

استمرارية   المذكورة لضمان  الدفع  ووسائل  أنظمة  لمتابعة  وناجعة  مالئمة  منظومة  إرساء  على  المركزي 

يل هذه المنظومة والذي  سيرها بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن المنتظر أن يستمر تفعونجاعة وسالمة 

تم الشروع فيه بدعم فني من البنك الدولي، وذلك من خالل تعزيز اإلطار القانوني وإضفاء الطابع المؤسساتي  

على مسارات عمليات المراقبة على أساس الوثائق وعلى عين المكان، فضال عن إرساء عمليات اإلبالغ  

 وقواعد البيانات ذات الصلة.  

   ةالقانوني مةالمنظوتطور  3-2-1

من المنتظر أن يعرف إصدار البنك المركزي لمنشورات تنظم ممارسة نشاط مؤسسات الدفع وإسداء خدمات  

الدفع عبر الهاتف الجوال مزيدا من التدعم من خالل نصوص أخرى تضبط األطراف الفاعلة لبيئة الدفوعات  

 وق الدفوعات.  وقنوات الدفع وقواعد الحوكمة وإدارة مخاطر البنى التحتية لس

لمعايير إسناد    2022أفريل    8المؤرخ في    2022لسنة    317في هذا السياق، يندرج ضبط األمر الرئاسي عدد  

 الترخيص إلحداث أنظمة الدفع والشروط الواجب توافرها لممارسة نشاط إدارة هذه األنظمة. 

 لإلشراف   ي تطور اإلطار العمليات  3-2-2

قام البنك المركزي التونسي، في إطار تطوير بيئة الدفوعات، بإطالق العديد من المشاريع المهيكلة التي تتعلق  

 بالخصوص بما يلي :  

 

 
   .العربية "بنى" هي منصة تستخدمها مؤسسات المقاصة والتسوية للبنوك في المنطقة 1
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 إعادة هيكلة شركة نقديات تونس   •

البنك المركزي التونسي في مسار لتطوير القدرات الفنية وأساليب حوكمة البنى التحتية للدفوعات    انخرط

المحلية وذلك بفضل الديناميكية الواعدة لالبتكار التكنولوجي وتطور التوحيد القياسي الدولي في هذا المجال.  

هيكلة شركة نقديات تونس بدعم    ومن هذا المنطلق وبعد إجراء تشخيص شامل، وقع الشروع في عملية إعادة 

من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتشمل كذلك شركة المقاصة االلكترونية. ومن 

شأن هذه العملية أن تقوم بإرساء بنى تحتية ذات حوكمة أفضل وفاعلية أعلى مع تعزيز سالمة تسوية التدفقات  

 كات الدفع الدولية.  بش المالية والقدرة على االندماج مع

 االمتثال للمعايير الدولية للبنى التحتية لألسواق المالية   •

بدورها في إطار استمرارية    2021اندرجت سنة    ،والتسويةبهدف تيسير إعادة هيكلة األنظمة المحلية للدفع  

بادئ األساسية للبنى التحتية لألسواق المالية. وبالفعل وعقب ورشة العمل مأعمال تقييم امتثال هذه األنظمة لل

بالتعاون مع البنك الدولي والمتعلقة بتعميم هذه المبادئ لدى األطراف    2021التي انتظمت في شهر نوفمبر  

ة الدفع والتسوية، تم الشروع في عملية تقييم ذاتي لمدى امتثال األنظمة المذكورة قياسا بهذه  التي تدير أنظم

 بإشراف من سلطة الرقابة.    ،المجموعة من المبادئ 

ومن شأن هذه العملية التي ستؤدي بكل تأكيد إلى ترسيخ ثقافة اإلشراف لدى مشغلي أنظمة الدفع والتسوية،  

انية تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة هذه األنظمة، السيما تلك ذات الطابع القانوني  ان توفر للبنك المركزي إمك

 والتنظيمي والتشغيلي، وإصدار التوصيات الحتوائها.  

 السالمة السيبرانية للبنى التحتية لألسواق المالية   •

دفع والتسوية وتأثيرها لالمحلية ل ألهمية المخاطر السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها األنظمة  إدراكا منه  

على استقرار الدفوعات، أطلق البنك المركزي عملية لتشخيص الوضع القائم للحوكمة وإلدارة المخاطر ذات  

تل المعلوماتية ومنها  السيبرانيةالصبغة  مع   ك  الغرض  لهذا  اجتماعات  استبيان وعقد  وذلك من خالل نشر 

 .  (و"المصرفية المشتركة للمقاصة" و"التونسية للمقاصة" األنظمة المذكورة )"شركة نقديات تونس"

 بيئة الدفع تطور  3-2-3

في سياق استمرارية تجسيد المشاريع االستراتيجية لتطوير بيئة الدفع وإضفاء الطابع    2021اندرجت سنة  

 الستخدام في مجال الدفوعات الرقمية. االصناعي لحاالت 

 توزيع المساعدات االستثنائية لفائدة العائالت المتضررة من أزمة كوفيد   •

سنة   في  األول  النموذجي  المشروع  نجاح  عن    2020بعد  يزيد  ما  لفائدة  االجتماعية  التحويالت   لرقمنة 

الجوالة    350 بالهواتف  المدعومة  االلكترونية  النقود  استخدام محافظ  إنجاز  ألف عائلة من خالل  بما مكن من 
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النقدية،   2.500فرع بنكي وبريدي و   3.000سحوبات عبر   البنك المركزي التونسي    موزعا آليا لألوراق  قام 

إلسناد مساعدات    2021باالشتراك مع الحكومة واألطراف الفاعلة األخرى بالتمديد في هذا المشروع خالل سنة  

 .  19  - لفائدة قرابة مليون عائلة وذلك بهدف التخفيف من وقع جائحة كوفيد    ة اجتماعية استثنائي 

بين مختلف األطراف،    اتفاقيةوفي إطار هذا المشروع، تم إرساء منصة فنية لهذا الغرض، حيث تم توقيع  

منصة  لوتوعية موجه لهذه العائالت لتسهيل استخدامها ل  تواصل تضبط التزامات كل منها ووضع برنامج  

 وتبسيط عملية التسجيل والسحب. 

   الجوالل للدفع عبر الهاتف  إطالق أعمال إرساء محوّ  •

فريق عمل   وقيادة بإنشاء    2021في إطار اضطالعه بدور تحفيزي، قام البنك المركزي التونسي في سنة  

ئة الدفوعات. وتتمثل مهمة فريق العمل المذكور في ضبط وتوحيد القواعد  يب يضم كافة األطراف المعنية ب

بواسطة الهاتف الجوال والعالقات بين األطراف  الفنية والقانونية واالقتصادية التي تخضع لها عمليات الدفع 

)المحوّ  أحكام  المتدخلة  مع  يتماشى  بما  المعامالت،  هذه  تسوية  عملية  إطار  في  الدفع(  ومسديي خدمات  ل 

المنظم لعملية الدفع بواسطة الهاتف الجوال على  و  2020ماي    18المؤرخ في    2020لسنة    11المنشور عدد  

 الصعيد المحلي.  
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 التداول النقدي:  الرابع  الباب 

 

 

كوفيد   بجائحة  المرتبطة  الصحية  األزمة  فترة  سنة    19  -خالل  في  تواصلت  المركزي 2021والتي  البنك  كان   ،

لتلبية الحاجيات الظرفية المتزايدة للعموم من األموال  البنوك المركزية،  التونسي مدعوا، شأنه في ذلك شأن أغلب 

، تم إيالء اهتمام خاص لنشاط إصدار العملة وتعهدها بهدف تسهيل تداولها حتى 2020نقدا. وهكذا وعلى غرار سنة  

الفترة  ت هذه  خالل  النقدية  والقطع  باألوراق  التزود  من  االقتصادية  العناصر  مخلف  وذلك ب  المتسمةتمكن  الشكوك 

للبنك  الرئيسي  بالمقر  فروعها  وشبكة  العامة  الخزينة  إدارة  صلب  وضعها  تم  التي  الطوارئ  خطة  تماسك   بفضل 

 وداخل البالد.  

 . إصدار األوراق والقطع النقدية4-1

 النقدية ر األوراق  إصدا 4-1-1

مليون ورقة نقدية، أي    210وهو ما يوافق    2021مليون دينار في سنة    3.300إصدار األوراق النقدية    بلغ

 .  2020⁒ في الحجم بالمقارنة مع سنة 12,9⁒ في القيمة وبـ 1,3بانخفاض بـ 

 

 

 : تطور إصدار األوراق النقدية   1-4جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القيمة 

 210 241 142 98 156 65 54 217 189 بماليين األوراق النقدية 

 3.300 3.343 2.811 1.892 1.535 803 729 2.701 4.178 بماليين الدنانير 

 

 

بالمقارنة مع السنوات السابقة إلى تأثير    2021و   2020وتشير أهمية حجم وقيمة المبالغ المصدرة في سنتي  

 األزمة الصحية على الطلب من األوراق النقدية.  

 إصدار القطع النقدية   4-1-2

النقدية   القطع  إصدار  قطعة    34بلغ  قدرها    2021سنة    خاللمليون  دينار، حيث عرف  وملي  12بقيمة  ن 

 .  2020القيمة بالمقارنة مع سنة  في٪ 20الحجم وبـ  في٪ 19بـ   انخفاضا

 

 
 

 

 



 الباب الرابع 
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 : تطور إصدار القطع النقدية   2-4جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 القيمة 

 34 42 51 43 12 9 38 75 145 بماليين القطع النقدية 

 12 15 10 11 5 2 25 50 22 الدنانير بماليين  

 
 

 

 اإليداع والتزود والسحب . 4-2

للطلب   االستجابة  قصد  فروعه  تزويد  إطار  أنج  علىفي  الجهات،  داخل  نقدا  المركزي    زاألموال  البنك 

عملية تسليم مباشرة    26و  2021شحن أموال نحو األحد عشر فرعا داخليا خالل سنة  عملية    69التونسي  

بـ  بفرع   لوحده  استأثر  الذي  و  ⁒68تونس،  النقدية  األوراق  إرسال  عمليات  إرسال  40من  عمليات  من   ⁒

 القطع النقدية.  

، أي ما 2021مليون دينار في سنة    8.870,9وبلغت سحوبات األوراق النقدية المنجزة في شبابيك الفروع  

قيمة   بـ    535,4يعادل  تراجعا  بالتالي  لتسجل  نقدية،  ورقة  وبـ    ⁒8,5مليون  القيمة  الحجم  24,5في  في   ⁒

 .  2020بالمقارنة مع سنة 

السنة   نفس  بعنوان  النقدية  األوراق  إيداعات  بلغت  المقابل،  يعادل    7.408,5وفي  ما  أي  دينار   مليون 

ارتف  470,1 سجلت  حيث  نقدية  ورقة  قدره  امليون  القيمة  في  طفيفا  الحجم  0,3عا  في  وانخفاضا   ⁒ 

 ⁒ قياسا بالعام السابق.  12,8بـ 

 ويظهر رصد تحركات القطع النقدية نسق تطور متباطئ، سواء بالنسبة للسحوبات أو لإليداعات. 

مليون قطعة   45,4، أي ما يعادل  2021مليون دينار في سنة    25,7وبالفعل، بلغ الحجم المسحوب ما قيمته  

قدره   والحجم  القيمة  في  ارتفاعا  بالتالي  سجل  حيث  و16,6نقدية  مع 0,7⁒  بالمقارنة  التوالي  على   ⁒ 

 .  2020سنة 

النقدية   القطع  إيداعات  بلغت  جانبها،  موفى  5ومن  في  دينار  يعادل  2021سنة    ماليين  ما  أي   ، 

ماليين قطعة، حيث    8,4بمجموع قدره    2020ماليين دينار في سنة    10,3ماليين قطعة نقدية مقابل    5,6

 ⁒ على التوالي.  32,9⁒ و51,8الحجم، بـ  في في القيمة أوشهدت على هذا األساس تراجعا هاما، سواء 
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 تحركات  القطع النقدية  بحساب القيمة :  2-4رسم بيان عدد  النقدية بحساب القيمة تحركات األوراق  :  1-4رسم بيان عدد 

 
 

 

 تعهد العملة النقدية. 4-3

إلى الحفاظ على جودة األوراق النقدية في جهوده الرامية    2021سنة    البنك المركزي التونسي خالل  استمر

مليون دينار، أي بارتفاع سواء من حيث الحجم    7.036,2مليون ورقة نقدية بقيمة    433,8من خالل فرز  

 . 2020⁒ على التوالي بالمقارنة مع سنة 15,6⁒ و12,6أو القيمة قدره 

⁒ من إيداعات األوراق النقدية  81,4وقد غطت هذه العمليات النوعية للفرز المنجزة في كامل شبكة الفروع  

⁒  73,5مليون ورقة نقدية صالحة للتداول أي    318,1، حيث مكنت من استعادة  2021خالل سنة  المسجلة  

 من مجموع األوراق النقدية التي تم فرزها.  

التي وقع إتالفها   بلغ عدد األوراق  السياق،  نقدية، منها    38,7وفي نفس هذا  فئة    ⁒27,3مليون ورقة   من 

ون دينار  ملي  548,7، حيث تعادل قيمتها  2013دنانير صنف    10⁒ من فئة  56,1و  2011دينار صنف    20

 ⁒ في الحجم بالمقارنة مع العام السابق.  28,3⁒ في القيمة وبـ 33,9أي بانخفاض بـ 
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 األوراق والقطع النقدية في التداول  . 4-4

بتاريخ   النقدي  التداول    2021ديسمبر    31سجل 

بـ   سنويا  سنة  9,4ازديادا  مع  بالمقارنة   ⁒2020  

مثل  17.232ليبلغ   )حيث  دينار  األوراق    تمليون 

 ⁒ للقطع النقدية(.  2⁒ مقابل 98النقدية 

دينار    20وتتكون األوراق النقدية باألساس من فئتي 

و55)  )⁒10  ( الفئتان  39دنانير  هاتان  وتعد   )⁒

أساسا   ةدفوعماألكثر استعماال، نظرا ألن حيازتهما  

 باحتياجات المعامالت. 
 

 

 

 حجم القطع النقدية في التداول :  4-4رسم بيان عدد  حجم األوراق النقدية في التداول :  3-4رسم بيان عدد 

  

 

 التصرف في األوراق النقدية المحررة بالعملة األجنبية  .4-5

في سنة   التونسي  المركزي  البنك  فروع  لدى شبابيك  األجنبية  العملة  بنسبة    2021ارتفعت عمليات شراء 

مليون دينار، تبعا للزيادة المتزامنة لعمليات    4.257,9⁒ قياسا بنفس الفترة من العام المنقضي لتبلغ  47,2

⁒  47,3ية من السياحة ومداخيل الشغل وتلك المنجزة لدى أصحاب حسابات غير المقيمين بـ  الشراء المتأت 

كوفيد  46,1و ضد  التلقيح  حملة  مستوى  على  المحرز  التقدم  نتيجة  وذلك  التوالي  على  وتخفيف    19  -⁒ 

 احة.  غير مسبوقة بالنسبة لقطاع السي سنة إجراءات الحجر الصحي المعتمدة في العديد من البلدان، عقب

مليون دينار17.232

من األوراق والقطع 
النقدية في التداول

مليون دينار16.804

من األوراق النقدية

مليون دينار408

من القطع النقدية 
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ليبلغ ذروة  2021وعلى هذا األساس وبداية من شهر جوان   العملة األجنبية  ، تسارع نسق عمليات شراء 

دينار خالل شهر جويلية    799,5قدرها   من    390,2مقابل    2021مليون  الشهر  نفس  دينار خالل  مليون 

 العام السابق، أي ضعف الشراءات على مدى الفترة المذكورة.  

بـ   انخفاضا  فقد سجلت  األجنبية،  العملة  من  بالمبيعات  يتعلق  سنة  2,1وفيما  مع   2021⁒ خالل  بالمقارنة 

 مليون دينار.   445,4العام السابق لتبلغ 

 

 

 بماليين الدنانير األجنبيةتطور مؤشرات العملة :  5-4رسم بيان عدد 

 
 

 

إرسال   عمليات  بلغت  الخارج،  مع  عملياته  إطار  المراسلين  وفي  نحو  األجنبية  للعملة  المركزي  البنك 

سنة    2.962,2األجانب   في  دينار  أي  2021مليون  لنفس  69,5،  األجنبية  العملة  شراءات  مجموع  من   ⁒

. ويعود هذا االنخفاض في 2020⁒ بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة  13,1الفترة وهو ما يعكس انخفاضا بـ  

إلى االضط باألساس  الرحالت  عمليات اإلرسال  بعض  التي عرفتها  األجانب  رابات  مراسلينا  الجوية نحو 

 السيما خالل النصف األول من السنة.  ،19 -جراء صعوبات ملئ الطائرات المرتبطة بجائحة كوفيد 

المراسلين األجانب  2020و  2019وعلى غرار سنتي   للعملة األجنبية من  إنجاز أي عملية شراء  يتم  لم   ،

ا يدل على االستراتيجية السليمة للبنك المركزي في مجال التصرف في األرصدة  وهو م  2021خالل سنة  

ة لحاجيات البنوك  بمن األوراق النقدية األجنبية والمتمثلة في حيازة مخزون من االحتياطيات قصد االستجا

ق الصرف  خالل فترات التدفقات المنخفضة وبالتالي قيادة عمليات شراء األوراق النقدية األجنبية في أسوا

 الدولية على النحو األمثل.  

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2015201620172018201920202021

الشراء البيع االرسال الى الخارج الشراء من الخارج 





 

 

 2021 السنوي التقرير 177

 

 الرقابة المصرفية:  الخامس الباب 

وال  عدد   ارتفع لهاالمرخ    المالية  مؤسساتالبنوك  التونسية    ص  سنة    44إلى    42  منبالبالد  مؤسسة خالل 

التونسيو  .2021 الفرنسي  البنك  لتصفية  سنة    تبعا  المالية  2022في  والمؤسسات  البنوك  عدد  أصبح   ،

 مؤسسة.   43 لها خ صالمر

فرعا، أي    1999فرعا جديدا ليبلغ عددها    26من خالل فتح    2021وتدعمت شبكة الفروع البنكية في سنة  

 .  2020ساكنا في موفى سنة  5934ساكن مقابل  5921بواقع فرع واحد لكل 

 

 

 بالبنوك والمؤسسات المالية : أهم المؤشرات المتعلقة   1-5جدول عدد 

 2019 2020 2021 * 

      التركيبة والحجم

 44 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  

 2 - - مؤسسات الدفع 

 152.019 142.278 134.234 مجموع األصول )بماليين الدنانير( 

 92,7 92,2 92,2 حصة البنوك المقيمة )بـ ٪(

 116,1 119,0 116,8 )بـ ٪( باألسعار الجارية إجمالي الناتج المحلي /مجموع األصول 

 101.141 96.529 91.281 قروض للحرفاء )بماليين الدنانير(

 92.286 85.338 77.663 إيداعات الحرفاء )بماليين الدنانير(      

    مؤشرات الصيرفة 

 1.999 1.973 1.945 شبكة الفروع البنكية  

 5.921 5.934 6.027 عدد السكان لكل فرع بنكي  

 معطيات وقتية.  *

 

 البنوك المقيمة  .5-1

 النشاط  5-1-1

 تطور الموارد    5-1-1-1

أي   متدعم،  بنسق  الموارد  تعبئة  البنكي  القطاع  واصل  االقتصادية،  الصعوبات  استمرار  من  الرغم  على 

 ٪(.  9,3)  2019و 2020٪ وهو نسق أقل بشكل طفيف من ذلك المسجل في سنتي  8,5
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انتعاشة هامة في   قائم اإليداعات ألجل وشهادات اإليداع  بالدينار، عرف  المحررة  باإليداعات  ففيما يتعلق 

٪ قبل سنة. وفي المقابل، تم تسجيل تباطؤ لنسق نمو 3,5٪ مقابل تراجع بـ  7,7حيث ارتفع بـ    2021سنة  

٪،  10٪ إلى  14,8٪ ومن  8,1إلى    ٪21,6كل من اإليداعات تحت الطلب وإيداعات االدخار ليتراجع من  

 على التوالي.  

األجنبية بالعملة  المحررة  لإليداعات  بالنسبة  ذلك    ،أما  مع  بالمقارنة  لنسقها  ملحوظا  تسارعا  سجلت  فقد 

مليون دينار    368٪ أو  2,6مقابل    2021في سنة    مليون دينار   1.087٪ أو  7,5)  2020المسجل في سنة  

 (.  2020في سنة 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                            موارد االستغالل المعبأة        :   2-5جدول عدد  

 2019 2020 2021 * 

 التغيرات 

2020 

2019 

2120 

2020 

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

 8,5 6.967 9,3 6.968 89.212 82.245 75.277 إيداعات الحرفاء 

 8,7 5.879 10,8 6.600 73.661 67.782 61.182 بالدينارإيداعات 

 8,1 1.849 21,6 4.074 24.769 22.920 18.846 إيداعات تحت الطلب ومبالغ مستحقة أخرى  

 10,0 2.503 14,8 3.248 27.656 25.153 21.905 إيداعات اإلدخار  

 7,7 1.526 -3,5 -721 21.236 19.710 20.431 شهادات اإليداع وإيداعات ألجل 

 7,5 1.087 2,6 368 15.550 14.463 14.095 إيداعات بالعملة األجنبية 

 3,2 269 7,0 541 8.586 8.317 7.776 موارد االقتراض متوسطة وطويلة األجل  

 -4,7 -246 -0,1 -6 4.972 5.218 5.224 موارد خصوصية 

 6,5 133 15,9 279 2.172 2.039 1.760 قروض رقاعية عادية  

 36,0 382 33,8 268 1.442 1.060 792 قروض أخرى 

 8,0 7.236 9,0 7.509 97.798 90.562 83.053 االستغاللمجموع موارد 

 معطيات وقتية.   * 

 

 

هي اإليداعات كوظل  سنة    ل  مع  بالمقارنة  تقريبا  تغيير  بهيمنة 2020دون  متسما  يزال  ال  أنه  حيث   ،

عن   يزيد  ما  تمثل  التي  االدخار  وإيداعات  الطلب  تحت  و40اإليداعات  من  ٪30  التوالي  على   ٪ 

 مجموع اإليداعات.  
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 تطور هيكل اإليداعات   )بــ ٪( : 1-5رسم بياني عدد 

 

 

 

٪ حيث تأتت من إصدارات  3,2مليون دينار أو    269وارتفعت موارد االقتراض متوسط وطويل األجل بـ  

 القروض الرقاعية.  

 ستعماالت  تطور اال    5-1-1-2

٪ قبل سنة، أي بقائم  6,2٪ مقابل  5,3تراجعا لنسق نموها لتبلغ    2021القروض للحرفاء في سنة  سجلت  

 مليار دينار.   96قدره 

وسندات الحكومة األخرى  وفي جانب آخر، قامت البنوك بجهود هامة من حيث االكتتاب في رقاع الخزينة  

 ٪.  34,7مليون دينار أو  3.551بما قيمته 

للقطاع بأكثر    1لة في مجال تعبئة اإليداعات، تحسن معدل نسبة القروض / اإليداعاتوبفضل الجهود المبذو 

 .  2021٪ في موفى سنة 113,6من ثالث نقاط مائوية ليبلغ 

 

 

 

 

 
 .  2018المؤرخ في غرة نوفمبر  2018لسنة  10كما ينص عليه المنشور إلى البنوك عدد  1

5,34,95,0

25,221,921,6

29,330,831,2

40,242,442,2

20192020*2021

.  معطيات وقتية* 

إيداعات تحت الطلب إيداعات اإلدخار  إيداعات ألجل  شهادات اإليداع
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                                           : االستعماالت 3-5جدول عدد 

 2019 2020 2021 * 

 التغيرات 

2020 

2019 

2120 

2020 

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين 

 الدنانير 
 بـ ٪

 5,3 4.796 6,2 5.279 95.852 91.056 85.777 قروض للحرفاء  

 22,9 3.786 9,6 1.452 20.334 16.548 15.096 محفظة السندات 

 21,0 732 -2,2 -78 4.214 3.482 3.560 الملكية سندات 

الحصة من مؤسسات التوظيف 
 الجماعي في األوراق المالية

54- 55 58 1 1,9 3 5,5 

 23,4 3.051 13,3 1530 16.063 13.012 11.482 الدينسندات 

سندات حكومية ورقاع الخزينة 
 أخرى 

9.545 10.234 13.785 689 7,2 3.551 34,7 

 -65,0 -692 142,0 625 373 1.065 440 سندات رقاعية 

 11,1 191 14,5 217 1.905 1.714 1.497 األموال المتصرف فيها  

 8,0 8.582 6,7 6.731 116.186 107.604 100.873 مجموع االستعماالت 

 * معطيات وقتية.
 

 

النسب المطبقة على عمليات القرض في سنة   انخفاضها المعمم الذي شمل كافة أصناف    2021وواصلت 

 . تأثير انخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقديةالقروض وذلك نتيجة 

 

     *تطور معدالت نسب الفائدة الفعلية حسب صنف القروض:  4-5جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات 

2020 

2019 

2120 

2020 

 بـ ٪ بـ ٪

 -0,62 -0,88 6,24 6,86 7,74 معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية

 -0,64 -0,78 9,26 9,90 10,68 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض السكن 

 -0,46 -0,42 10,63 11,09 11,51 معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على المكشوفات

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 طويلة األجل 
10,24 9,40 9,03 0,84- 0,37- 

الفائدة الفعلية المطبقة على القروض معدل نسبة 

 متوسطة األجل 
10,32 9,44 9,21 0,88- 0,23- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على قروض 

 االستهالك 
11,88 11,05 10,59 0,83- 0,46- 

معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القروض 

 قصيرة األجل 
10,06 9,44 9,01 0,62- 0,43- 

 . يتعلق األمر بالنسب المطبقة خالل النصف الثاني من السنة* 
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 نتيجة االستغالل   5-1-2

  2020قياسا بنهاية سنة    2021المقارن لوضعية النتيجة المجمعة للقطاع البنكي في موفى سنة  يظهر تحليل  

هذا االرتفاع  . ويعود  2020٪ مقابل شبه استقرار في سنة  12,3ارتفاعا هاما للناتج البنكي الصافي قدره  

 بالخصوص إلى ازدياد :  

نتيجة استئناف النشاط والعودة إلى الوضع الطبيعي ٪  13,2مليون دينار أو    159الت الصافية بـ  والعم  •

في إطار اإلجراءات االستثنائية    2020ي تم تعليقه في سنة  ذعلى مستوى تسعير بعض الخدمات البنكية ال

 ؛  قصد مجابهة األزمة الصحية

بـ    • االستثمار  سندات  محفظة  أو    225مداخيل  دينار  على ٪  28,7مليون  المحصلة  الفوائد  من  والمتأتية 

 .رقاع الخزينة

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                           : نتيجة االستغالل   5-5جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات 

2020 

2019 
2120 

2020 

بماليين  

 الدنانير 
 بـ ٪

بماليين  

 الدنانير 
 بـ ٪

 6,3 193 1,7 52 3.267 3.074 3.022 هامش الفائدة  

 13,2 159 3,3 38 1.366 1.207 1.169 العموالت الصافية 

 21,2 109 -12,0 -70 624 515 585 أرباح محفظة السندات التجارية  

 28,7 225 10,0 71 1.009 784 713 مداخيل محفظة سندات االستثمار 

 12,3 686 1,7 91 6.266 5.580 5.489 الناتج البنكي الصافي 

 16,1 411 2,2 55 2.959 2.548 2.493 األعباء التشغيلية 

 18,1 315 2,1 36 2.054 1.739 1.703 كتلة األجور منها :  

المخصصات الصافية للمدخرات ونتيجة 
 تصحيح القيمة على الديون

770 1.301 1.241 531 69,0 60- 4,6- 

 41,8 337 -38,8 -512 1.143 806 1.318 النتيجة الصافية  

 * معطيات وقتية. 

 

 

٪  3حصة هامش الفائدة بـ  بانخفاض  بالخصوص    الناتج البنكي الصافي  هيكللهذه التطورات، اتسم    وتبعا

 .  2021٪ في موفى سنة 16,1وتدعم حصة مداخيل محفظة سندات االستثمار بنقطتين مائويتين لتبلغ 
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 تطور تركيبة الناتج البنكي الصافي   : 2-5رسم بياني عدد 

 
 

 

مردودية   معدل  انخفض  القروض،  توزيع  وتباطؤ  النقدية  السوق  في  الفائدة  نسبة  معدل  النخفاض  ونظرا 

 .  2020نقطة مائوية بالمقارنة مع سنة  0,4القروض بـ 

بـ   تراجعت  فقد  اإليداع،  لتكلفة  بالنسبة  اإليداعات ألجل    0,5أما  الفوائد على  انخفاض  نتيجة  مائوية  نقطة 

 مليون دينار.   400وشهادات اإليداع بأكثر من 

 .  2020وظل هامش الوساطة الصافي في نفس المستوى المسجل في سنة 

 

 تطور هامش الوساطة البنكية  :  3-5رسم بياني 

 

 

 

%55,1%55,1%52,1

%21,3%21,6%21,8

%10,6%9,2%10,0

%13,0%14,1%16,1

20192020*2021
.  معطيات وقتية* 

مداخيل محفظة سندات االستثمار

أرباح محفظة السندات التجارية 

العموالت الصافية

هامش الفائدة 

8,7
8,2

7,8

4,54,4
3,9

4,2
3,83,9

20192020*2021

ـ 
ب

٪

.معطيات وقتية* 

معدل مردودية القروض  معدل تكلفة اإليداع هامش الوساطة الصافي
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وخاصة أعباء الموظفين تبعا للترفيع القطاعي    2021وارتفعت األعباء التشغيلية للقطاع بشكل حاد في سنة  

٪(  12,3٪( بنسق أعلى من الناتج البنكي الصافي )+16,1في األجور. وقد أدى تطور األعباء التشغيلية )+ 

 .  2021٪ في سنة 47,2إلى  2020٪ في سنة 45,7تقل من إلى تدهور ضارب االستغالل الذي ان

  2021٪ في سنة  4,6مليون دينار أو    60وانخفضت المخصصات الصافية للمدخرات على المستحقات بـ  

القروض( وتكوين مبلغ إضافي من  أقساط  للتمديد في إجراءات مساندة األعوان االقتصاديين )تأجيل  تبعا 

 .  2020مليون دينار في سنة  309مليون دينار مقابل  115المدخرات الجماعية قدره  

بنمو مزدوج األرقام للنتيجة الصافية التي أسفر عنها القطاع البنكي مقابل انخفاض في    2021واتسمت سنة  

 مليون دينار.   1.143٪ لتبلغ 38,8-٪ مقابل 41,8، أي +2020سنة 

 مؤسسات اإليجار المالي   . 5-2

 النشاط   5-2-1

المالي    قطاع  سجل سنة  اإليجار  بـ  ارتفاعا    2021في  أو    245للدفوعات  دينار  مقابل 17,7مليون   ٪

بـ   أو    186انخفاض  دينار  سنة  11,9مليون  في  الحاد    ٪2020  باالنكماش  اتسمت  استثنائية  سنة  وهي 

 .  19 -المرتبط بجائحة كوفيد 

المالي قد انخفض بـ   ليبلغ  3,3بيد أن قائم قروض اإليجار  ،  2021مليون دينار في موفى سنة    ٪3.933 

تم   بنسبة  حيث  و44تمويله  بنكية  قروض  من  و٪26  رقاعية  قروض  من  موارد ٪25  شكل  في   ٪

 .  خصوصية

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                            : تطور قائم اإليجار المالي وموارد االقتراض  6-5جدول عدد 

 2019 2020 2021 * 

 3.933 4.069 4.290 قائم اإليجار المالي 

 1.626 1.381 1.567   الدفوعات

 3.078 3.190 3.225 موارد االقتراض 

 44,1 43,9 46,6 منها : موارد بنكية )بـ٪(

 26,4 28,9 26,0 موارد رقاعية )بـ ٪(       

 24,8 21,7 18,5 )بـ٪(  خصوصيةموارد         

 معطيات وقتية. * 
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 نتيجة االستغالل   5-2-2

٪ في سنة 21,1مقابل    2021٪ خالل سنة  18,4ارتفاعا بـ  الناتج الصافي لمؤسسات اإليجار المالي    عرف

 تبعا الزدياد الدفوعات.  2020

بـ   االستغالل  ضارب  سنة    0,6وتحسن  في  مائوية  من  لي  2021نقطة  سنة  40,6نتقل  في  إلى    ٪2020 

 .  2021في سنة  40,0٪

المستحقات   للمدخرات على  الصافية  المخصصات  في سنة    54وبلغت  دينار  مليون    1منها    2021مليون 

 دينار لمخصصات المدخرات الجماعية.  

في سنة   المالي  اإليجار  لقطاع  الصافية  النتيجة  بـ    2021وقد تضاعفت  مليون   60,6لتبلغ    2020مقارنة 

 دينار.  

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                            مؤشرات االستغالل   : 7-5جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسّمى 

 206,6 153,5 121,3 هامش الفائدة 

 244,7 207,2 171,0 الناتج الصافي 

 98 84 82 األعباء التشغيلية  

المخصصات الصافية للمدخرات ونتيجة تصحيح  

 القيمة على الديون 
52,0 58,0 54,0 

 60,6 30,1 22,3 النتيجة الصافية  

   معطيات وقتية.  * 
 

 

 البنوك غير المقيمة   . 5-3

 النشاط   5-3-1

 موارد االستغالل   5-3-1-1

مليون دوالر أمريكي مقابل   169,4٪ أو  8,6بـ    نخفاضاا  2021في سنة    موارد البنوك غير المقيمة  سجلت

ويتكون هيكل الموارد باألساس من إيداعات  .  قبل سنةمليون دوالر أمريكي    313,6٪ أو  18,8بـ  رتفاع  ا

 ( مقابل  54,5الحرفاء  في سنة  ٪54,1   ٪2020( البنكية  والقروض  سنتي  21,6(  في  (  2021و  ٪2020 

 (.  2020٪ في سنة 15,8٪ مقابل 18,1والموارد الذاتية )
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موفى  في  موارد البنوك غير المقيمة : 4-5رسم بياني عدد 

 2020 سنة

  موفىفي   : موارد البنوك غير المقيمة 5-5رسم بياني عدد 

 2021 سنة

 

 

 
 

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                 : تطور موارد البنوك غير المقيمة  8-5جدول عدد 

 المسمى 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 التغيرات

2020 

2019 

2120 

2020 

2019 2020 2021 * 

بماليين  

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

بماليين  

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

 -8,5 -36,1 -1,8 -7,9 391 427 435  يةبنك قروض

 -7,7 -12,0 -7,5 -12,5 143 155 168 المنتصبة بتونس  

 -8,9 -24,1 1,7 4,6 248 272 267 المنتصبة بالخارج 

 -8,0 -85,2 36,5 286,0 984 070 1 784 إيداعات الحرفاء  

 -8,6 -0,6 -83,7 -35,9 6 7 43 ن يالمقيم

 -8,0 -84,5 43,5 321,9 978 063 1 741 غير المقيمين 

 -44,4 -62,2 8,0 10,4 78 140 130 موارد أخرى  

 4,8 15,1 8,1 23,3 328 313 289 أموال ذاتية 

 -3,5 -1,0 6,7 1,8 28 29 27 مدخرات 

 -8,6 -169,4 18,8 313,6 1.808 1.978 1.664 مجموع الموارد  

  * معطيات وقتية.
 

 

 تطور االستعماالت  5-3-1-2

المقيمة  سجلت غير  البنوك  أو  17,7بـ    انخفاضا  استعماالت  أمريكي  ٪365,4  دوالر   زيادة    مقابل  مليون 

أو 13,6  بـ أمريكي  246,5  ٪  دوالر  سنة    مليون  الممنوحة  اال   هذا   وشمل  .2020في  القروض  نخفاض 

ودائع 

الحرفاء

54,1٪

ة قروض بنكي

21,6٪

أموال ذاتية

15,8٪

المدخرات

1,4٪
موارد أخرى

7,1٪

ودائع 

الحرفاء

54,5٪

قروض 

بنكية 

21,6٪

أموال ذاتية

18,1٪

المدخرات

1,5٪
موارد 

أخرى

4,3٪
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( أو    33,1-لمقيمين  أمريكي  دوالر  )23,4-مليون  مقيمين  ولغير  أو    15,1-٪(  أمريكي  دوالر   مليون 

 .  (٪38,9-مليون دوالر أمريكي أو  359,4-لدى البنوك )٪( والتوظيفات 5,0-

 

 األمريكية ما عدا إشارة مغايرة( )بماليين الدوالرات                       : تطور استعماالت البنوك غير المقيمة 9-5جدول عدد 

 المسمى 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 التغيرات 

2020 

2019 

2120 

2020 

2019 2020 2021 * 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 بـ ٪

 -24,7 -344,9 18,5 218,6  1.052,4   1.397,3   1.178,7  عمليات األموال الجاهزة 

 -38,9 -359,4 33,0 229,1  563,7   923,1   694,0  منها : توظيفات لدى البنوك : 

 -55,8 -314,5 86,2 261,2  249,6   564,1   302,9  المنتصبة بتونس     

 -12,5 -44,8 -8,2 -32,1  314,2   359,0   391,1  المنتصبة بالخارج    

 -10,9 -48,2 15,8 60,4  394,8   443,0   382,6  القروض 

 -23,4 -33,1 -4,4 -6,5  108,5   141,6   148,1  للمقيمين 

 -5,0 -15,1 28,5 66,9  286,3   301,4   234,5  لغير المقيمين  

 9,8 16,1 -7,5 -13,3  180,6   164,5   177,8  محفظة السندات 

 20,5 11,4 -25,7 -19,2  66,9   55,5   74,7  استعماالت أخرى 

 -17,7 -365,4 13,6 246,5  1.694,8   2.060,2   1.813,7  مجموع االستعماالت 

  * معطيات وقتية.

 
 

 

بياني عدد   في    6-5رسم  المقيمة  البنوك غير  استعماالت    موفى : 

 2020سنة 

بياني عدد   في    :   7-5رسم  المقيمة  البنوك غير    موفى استعماالت 

 2021سنة 

  

 

 

 

عمليات 

األموال 

الجاهزة

67,8٪

القروض 

محفظة 21,5٪

السندات 

8,0٪

استعماالت

أخرى

2,7٪

عمليات 

األموال 

الجاهزة

62,1٪

القروض 

23,3٪

محفظة 

السندات 

10,7٪

استعماالت

أخرى

3,9٪
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   نتيجة االستغالل 5-3-2

ا بـ  ل سجل  انخفاضا  الصافي  البنكي  سنة  12,6ناتج  في  محفظة    ٪2021  لمداخيل  الملحوظ  للتراجع  تبعا 

 .  2020مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع سنة  9٪ أو 72االستثمار وقدره  

ارتفا المقيمة  البنوك غير  الناتج عن نشاط  الفائدة  بـ  7,2بـ    اعوسجل هامش  انخفاض  ٪ في 12,2٪ مقابل 

 .  2021سنة  ةمليون دوالر أمريكي في نهاي 22,4لغ ليب  2020سنة 

 .  2021٪ في سنة 51,9نقطة مائوية ليبلغ  11,5وارتفع ضارب االستغالل بـ 

 

 

 )بماليين الدوالرات األمريكية ما عدا إشارة مغايرة(                             : مؤشرات االستغالل  10-5جدول عدد 

 المسمى 

 الدوالرات األمريكية بماليين 

 التغيرات 

2020 

2019 

 التغيرات 

2120 

2020 

2019 2020 2021 * 
بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 ٪بـ 

بماليين 

الدوالرات 

 األمريكية 

 ٪بـ 

 7,2 1,5 -12,2 -2,9 22,4 20,9 23,8 هامش الفائدة

 -12,6 -8,6 -8,1 -6,0 59,7 68,3 74,3 الناتج البنكي الصافي 

 12,3 3,4 11,7 2,9 31,0 27,6 24,7 األعباء التشغيلية 

 * معطيات وقتية. 
 

 

 إدارة الديون مؤسسات  .5-4

 النشاط  5-4-1

 . 2020٪ في سنة 0,8مقابل  2021في سنة ٪ 7,8قائم تمويالت قطاع إدارة الديون بـ   ارتفع

 
 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                               إدارة الديون: مؤشرات حول نشاط قطاع  11-5جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات

2020 

2019 

 التغيرات

2120 

2020 

بماليين  

 الدنانير 
 بــ ٪

بماليين  

 الدنانير 
 بــ ٪

 0,8 1,5 7,8 15,7 216,4 200,7 199,2 قائم التمويالت  

  * معطيات وقتية.

 

تعزيز   عليه  يدل  مثلما  البنكية  القروض  نحو  تتوجه  الديون  إدارة  تزال شركات  ال  الموارد،  وعلى صعيد 

 . 2021٪ في سنة 94,1إلى  2019٪ في سنة 69,4حصتها بين سنة وأخرى لترتفع من 
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 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                      : تطور الموارد                                   12-5جدول عدد  

 * 2021 2020 2019 المؤشرات 

 التغيرات

2120 

2020 

 بـ ٪ بماليين الدنانير

 3,4 2,5 77,0 74,5 67,1 األموال الذاتية

 16,5 6,1 43,4 37,2 40,1 موارد االقتراض 

 14,0 - 94,1 80,0 69,4 قروض بنكية )بـ ٪(**

 -14,0 - 5,9 20,0 30,6 خزينة )بـ ٪(** الأوراق 

 * معطيات وقتية. 

 ** يتم احتساب التغيرات بالنقاط المائوية. 

 

 

 نتيجة االستغالل  5-4-2

٪.  29,2وذلك نتيجة ازدياد قائم العموالت بـ    2021في سنة  ٪  8,7الناتج الصافي إلدارة الديون بـ    ارتفع

 ٪. 4,5مليون دينار أو  0,5وعرف هامش الفائدة انخفاضا بـ 

 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(               : مؤشرات االستغالل  13-5جدول عدد 

 * 2021 2020 2019 المسمى 

 التغيرات

2120 

2020 

بماليين  

 الدنانير 
 بــ ٪

 -4,5 -0,5 10,7 11,2 10,3 هامش الفائدة    

 8,7 1,4 17,4 16,0 17,6 إلدارة الديونالناتج الصافي    

 9,4 0,6 7,0 6,4 6,1 األعباء التشغيلية    

  .* معطيات وقتية
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 المالي  ستقراراال:  السادس الباب 

 

سنة   خالل  التونسي  المركزي  البنك  على    2021استمر  للحفاظ  الضرورية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  في 

كوفيد   الصحية  األزمة  تداعيات  بتواصل  متسم  سياق  ظل  في  المالي  القطاع  االنتعاش  و  19  -استقرار 

السيادي.  للترقيم  المتتالية  والتخفيضات  االقتصادي  للنمو  على    الضعيف  التونسي،  المركزي  البنك  وقام 

وجه الخصوص، بتشديد القواعد في مجال المخصصات وذلك في ضوء الدروس المستفادة من اختبارات  

 التحمل المنجزة، مع دعوة البنوك في الوقت ذاته العتماد سياسة حذرة لتوزيع األرباح.  

كما يتضح من خالل ارتفاع   اد الوطنيوفي ظل هذا السياق، واصل القطاع المصرفي التونسي دعم االقتص 

القروض الممنوحة للعناصر االقتصادية وإن بنسق معتدل. وقد تجسدت ديناميكية النشاط المصرفي في سنة 

سجلت تحسنا ملحوظا  على مستوى مؤشراتها المالية التي    المخاطر  ة والتزام البنوك في مجال إدار   2021

 يولة والربحية والمالءة. مع تدعم نسب الس  2020بالمقارنة مع سنة 

التونسية، فقد شهدت إجماال تطورا إيجابيا في سنة   المالية  بالسوق  يتعلق  أقفل  2021وفيما  . وبالفعل، 

، مع  2020و  2019⁒ عقب انخفاضين متتاليتين في سنتي  2,3مؤشر توننداكس السنة بمردود إيجابي قدره  

ا  مينة في السوق األولية في مستوى مرتفع وهو  ازدياد حجم المعامالت. وظل حجم إصدارات رقاع الخز

يعكس زيادة لجوء الدولة للتمويل الداخلي، في حين أن إصدارات الشركات عبر طرح األوراق للمساهمة 

 العامة ال تزال في مستوى ضئيل. 

ضبط النظام  المتعلق ب  2016لسنة    35وعلى صعيد آخر، تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا ألحكام القانون عدد  

المالية  األساسي للبنك المركزي التونسي، عقدت هيئة الرقابة االحترازية الكلية والتصرف في األزمات  

سنة   خالل  اثنين  بهدف    .2021اجتماعين  اليقظة  بتعزيز  الهيئة  أوصت  االجتماعين،  هذين  أعقاب  وفي 

ية، مع التشديد على حتمية الحفاظ على  المناسب لتأثير األزمة الصحية على العناصر االقتصادتأمين التقييم  

 صالبة الجهاز المالي وتعزيز اليقظة االحترازية الكلية وتنسيق أعمال الهيئات التعديلية للجهاز المالي. 

 1. المخاطر المالية الكلية 6-1

في تلك المرتبطة بالسيولة وجودة   2021سنة  خالل  التي سجلت تحسنا لية الكلية  االمخاطر الم تمثلت عوامل

الم والمالءة  القروض  ونمو  باألوضاع  األصول  المتعلقة  المخاطر  تزال  ال  المقابل،  وفي  والربحية.  الية 

 .  2020ها قياسا بسنة فاالقتصادية الكلية عالية على الرغم من تخفي 

 

 
المفرط    1 والنمو  الكلية  االقتصادية  باألوضاع  متعلقة  عوامل  ستة  على  ترتكز  لمنهجية  وفقا  الكلية  المالية  المخاطر  تقييم  يتم 

 محفظة القروض. سيولته وكذلك جودة ربحيته وة القطاع المصرفي والءللقروض وم
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 تطور المخاطر المالية الكلية   :  1-6رسم بياني عدد 

 

 

 األوضاع االقتصادية الكلية   6-1-1

سنة   في  متباينا  الكلية  االقتصادية  األوضاع  تطور  صعوبات    2021كان  االقتصادي  النشاط  واجه  حيث 

، أي  2021. وبالفعل، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل طفيف في سنة كبيرة أعاقت انتعاش النمو

االقتصادية كافية لتعويض    ة. ولم تكن االنتعاش2020⁒ في سنة  8,7⁒ وذلك بعد انخفاض حاد بـ  3,1بنسبة  

 .  2021⁒ في موفى سنة 16,2الخسائر الناجمة عن األزمة الصحية وظلت نسبة البطالة في مستوى 

وذلك على الرغم من تراجع عجز    وعلى مستوى المالية العمومية، تفاقمت مواطن الضعف بشكل ملحوظ

. وقد تعين على الخزينة أن تواجه 2020⁒ في سنة 9,4⁒ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,5الميزانية إلى 

صعوبات كبيرة لتعبئة الموارد الخارجية وهو ما أدى إلى اللجوء المكثف للتداين الداخلي.   2021خالل سنة 

بتعبئة   الدولة  قامت  المحلية في سنة  ملي  9,7وفعال،  المالية  السوق  ، عالوة عن قرض 2021ار دينار في 

مجم   قيمته  بنكي  بما  ارتفاع    465ع  مع  بالتزامن  التطورات  هذه  وأدت  دوالر.  المؤسسات  يتدا مليون  ن 

 2021في سنة  ⁒ من مجموع األصول  19بنسبة    1  العمومية إلى زيادة تعرض البنوك إلى المخاطر السيادية

 بل سنة. ⁒ ق 16,6مقابل 

  2020⁒ في سنة 5,6⁒ مقابل 5,7في مستوى   2021وعلى صعيد آخر، استقرت نسبة التضخم طوال سنة 

 .  خالل النصف الثاني من السنة المسجل وذلك على الرغم من المسار التصاعدي

 
يتعلق األمر بقائم سندات الدولة في محفظة سندات البنوك والقروض المجمعة لفائدة اإلدارة والقروض الممنوحة للمؤسسات    1

 العمومية. 
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، مع تباعا وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، ظلت مواطن الضعف المرتبطة بهذا القطاع معتدلة للعام الثاني  

مستوى   في  الجاري  العجز  مقابل  5,9بقاء  المحلي  الناتج  إجمالي  من  سنة  ⁒  6⁒  هذا  2020في  ويعود   .

⁒(.  15,1⁒( وتعافي المقابيض السياحية )+29,4التطور باألساس إلى الزيادة الملحوظة لمداخيل الشغل )+

وعلى هذا األساس، عرف صافي    .دات⁒ نتيجة انتعاشة الوار 27,1أما بالنسبة للعجز التجاري، فقد توسع بـ  

 يوما.  120الموجودات من العملة األجنبية بحساب أيام التوريد انخفاضا مع بقائه في مستوى يفوق 

 مخاطر القرض   6-1-2

بتأجيل المتعلقة  الشركات  دعم  إجراءات  في  التمديد  من  الرغم  والتمويالت    سداد   على  القروض  أقساط 

االستثنائية، عرف قائم القروض الممنوحة لالقتصاد تباطؤا بالمقارنة مع السنة المنقضية. وبالفعل، بلغ نسق  

القروض  2020⁒ في سنة  6,8مقابل    2021⁒ في سنة  5,7نموه   السواء،  التباطؤ، على حد   هذا  . وشمل 

 المهنية والقروض لألفراد.  

 

عدد   بياني  لإلدارة    :  2-6رسم  الممنوحة  القروض  تطور 

 العمومية  

 تطور تعهدات المؤسسات العمومية   :  3-6رسم بياني عدد 

  

 

للقطاع الخاص   الممنوحة  القروض  ارتفاعا    فيوفي جانب آخر، عرفت مساهمة  المهنية  القروض  ازدياد 

 . 2021⁒ في سنة 63إلى  2020⁒ في سنة  30لتنتقل من قرابة 

سنة   في  سجلت  فقد  لألفراد،  للقروض  بالنسبة  لتمثل    2021أما  نموها  لنسق  مجموع  25,7تباطؤا  من   ⁒

⁒ في 21,5مع تراجع حصتها في إجمالي الناتج المحلي من    2020⁒ في سنة  26القروض لالقتصاد مقابل  

سنة  20,5إلى    2020سنة   في  بواقع  2021⁒  لألفراد  القروض  ازدياد  تأتى  وقد  قروض  ⁒  72.  من 
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موفى  في  القطاعي  للتركيز  طفيفا  ارتفاعا  القروض  تركز  مؤشر  تطور  يكشف  آخر،  شهر   وعلى صعيد 

. وفي جانب مواز، عرف تركز القروض لفائدة أكبر خمسة وعشرة مستعملي القروض من  2021ديسمبر  

 ⁒ على التوالي.  12,1⁒ و7,3ليبلغ  2021الخواص شبه استقرار في سنة 

 1متانة القطاع البنكي  6-1-3

سنة   موفى  في  البنكي  للقطاع  المالية  األسس  سنة    2021تدعمت  نهاية  مع  وبالفعل،  2020بالمقارنة   .

األساسية   الذاتية  األموال  ونسبة  المالءة  نسبة  من  كل  و13,6لتبلغا    (TIER I)ارتفعت  مقابل  10,6⁒   ⁒

وذلك بفضل اإلجراءات التي اتخذها البنك المركزي   2020⁒ على التوالي في موفى سنة  10,1⁒ و12,9

 التونسي في مجال تغطية المخاطر وتوزيع األرباح.  

حيث أن هذه النتيجة تعزى    2021وفي جانب آخر، تحسنت جودة محفظة القروض بشكل طفيف في سنة  

إلى اإلجراءات االستثنائية لمرافقة العناصر االقتصادية. وعلى هذا األساس، بلغت حصة القروض المتعثرة  

التعهدات في نهاية سنة    ⁒ من13,3 كما ا2020⁒ في موفى سنة  13,6مقابل    2021جملة  نسبة  .  زدادت 

بـ    القروضتغطية   بالمخصصات  لتبلغ    2,1المصنفة  مائوية  سنة  57,5نقطة  موفى  في  مقابل   2021⁒ 

 .  2020⁒ في نهاية سنة 55,4

شهر  نهاية  في  تركزه  لمؤشر  طفيفة  زيادة  فيكشف  المتعثرة،  للقروض  القطاعي  بالتوزيع  يتعلق  وفيما 

 .  2021ديسمبر 

 

   لقروض المتعثرةاتوزيع  : 4-6رسم بياني عدد 

الحلقة   /  2020  الحلقة المركزية / 2019الحلقة الداخلية 

 2021الخارجية 

 للقروض   يالقطاع  التوزيع : 5-6رسم بياني عدد 

 / الحلقة الخارجية   2020/ الحلقة المركزية    2019الحلقة الداخلية  

2021  
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سنة   موفى  في  المقيمة  البنوك  مردودية  مؤشرات  سنة    2021وتحسنت  مع  ارتفاع  2020بالمقارنة  مع   ،

لتبلغ   الذاتية  األموال  مقابل  9,9مردودية  مستوى 8,7⁒  في  األصول  مردودية  وبقاء  السابق  العام  في   ⁒

0,8  .⁒ 

 السيولة   6-1-4

الجملي إلعادة  الحجم  ، كما يعكسه التراجع الطفيف لحصة  2021تحسنت السيولة المصرفية إجماال في سنة  

  2020⁒ في نهاية سنة  7,4مقابل    2021في موفى  ⁒  7,2بلغت    يالتمويل من مجموع موارد البنوك والت

  السيولةالبنوك من    . بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن معدل حاجيات2018⁒ في موفى سنة  12,9وذروة قدرها  

 قد سجل ارتفاعا خالل الربع الثالث من السنة تبعا لتكثف لجوء الخزينة إلى التداين الداخلي. 

القصير   المدى  على  السيولة  نسبة  تحسنت  من    (LCR)كما  سنة  140لترتفع  موفى  في  إلى    2020⁒ 

من مجموع أصول البنوك.    وذلك باألساس نتيجة ازدياد حصة رقاع الخزينة  2021⁒ في نهاية سنة  180,3

الت  في  الودائع   / القروض  نسبة  استمرت  سنة  قوبدورها،  خالل  مستوى    2021لص  إلى  تراجعت  حيث 

 ، تبعا الزدياد الودائع البنكية بنسق أكثر تسارعا من القروض.  2020سنة  ⁒ في موفى117⁒ مقابل  113,3

 

 تطور نسبة القروض/ الودائع :   6-6رسم بياني عدد 
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 دخار الجماعي  السوق المالية واإلنشاط . المخاطر المرتبطة ب 6-2

 .  2021عرفت بورصة األوراق المالية بتونس تطورا إيجابيا إجماال على مدى كامل سنة 

 

 )بماليين الدنانير ما عدا إشارة مغايرة(                أهم مؤشرات البورصة :    1-6جدول عدد  

 2021 2020 2019 2018 المسمى 
 الربع األول 

 2022من سنة  

 3.677 7.915 8.279 1.132 2.732   1إصدارات الدولة 

رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات    -

 قصاصة  صفر  
1.216 696 2.364 1.9652 338 

 3.339 5.950 5.915 436 1.516 رقاع الخزينة قصيرة األجل   -    

 24.178 22.055 17.655 14.182 13.614 قائم رقاع الخزينة )نهاية الفترة(  

 رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة    -      

 صفر          
12.975 13.341 14.976 16.972 16.872 

 4.873 3.205 2.440 436 54 رقاع الخزينة قصيرة األجل   -      

 2.433 1.878 239 405 585 القرض الرقاعي الوطني   -    

 18,53 16,8 14,8 11,6 12,0 الناتج المحلي )بـ ٪( قائم رقاع الخزينة / إجمالي  

      إصدارات المؤسسات عبر طرح األوراق للمساهمة العامة  

 205 240 265 883 365 المبالغ المؤشر على إصدارها   

 0 10 0 718 20 الترفيع في رأس المال    -     

 205 230 265 165 345 القروض الرقاعية    -    

 170 238 620 683 441 4المبالغ المعبأة  

 0 13 206 462 0 الترفيع في رأس المال   -    

 170 225 414 221 441 القروض الرقاعية    -    

 313 1.672 1.564 1.590 2.521 مبلغ المعامالت في تسعيرة البورصة  

 288 1.555 1.400 1.329 1.899 سندات رأس المال )أ(    -    

 25 117 164 261 622 سندات الدين    -    

 81 80 80 81 82 عدد الشركات المدرجة )بالوحدة(  

 23.088 23.262 23.092 23.724 24.380 رسملة البورصة )ب(  

 17,63 17,8 19,3 19,4 21,6 ٪( إجمالي الناتج المحلي )بـ    / رسملة البورصة  

يوم  1.000بالنقاط )أساس   مؤشر توننداكس 

31 /12 /1997 ) 
7.271,7 7.122,1 6.884,9 7.046,0 7.107,9 

 1,2 6,7 6,1 5,6 7,8 ب( )بـ ٪(    / النسبة السنوية لدوران األسهم = )أ  

 -  - 51 39 44   5نسبة السيولة )بـ ٪( 

 6 60 23 203 166 مبلغ المعامالت في السوق الموازية  

 166 854 1.220 1.574 1.151 مبلغ التسجيالت والتصريحات  

  مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية )باستثناء    

 الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية(  
     

 115 115 119 119 124 الوحدات في طور النشاط     -   

 5.058 4.813 4.683 3.675 3.956 األصول الصافية   -   

 المصادر : بورصة األوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية                                                                                    

 
 ودون اعتبار القرض الوطني.  على أساس تواريخ المناقصات هاتم احتساب 1
مليون دينار وذلك من قبل البنك الوطني الفالحي بغرض تغطية ديون ديوان   1.000دون اعتبار االكتتابات في رقاع الخزينة القابلة للتنظير والتي بلغت    2

 الحبوب.  
 .           2021على أساس إجمالي الناتج المحلي لسنة   هاتم احتساب 3
 .على أساس تواريخ إقفال االكتتابات هاتم احتساب 4
 يتم تعريف نسبة السيولة بكونها حجم السندات المتداولة قياسا بحجم السندات المعروضة للبيع في تسعيرة البورصة.  5

 رقاع الخزينة. مبادلةمناقصات  بدون اعتبار)*( 
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التي  واتسمت   الدولة  )منها    1مليون دينار  7.915بلغت  اإلصدارات في السوق األولية بهيمنة إصدارات 

لمبادلة رقاع الخزينة   2الخزينة لثالث مناقصات. كما لجأت  ⁒ في شكل رقاع خزينة قصيرة األجل(75,2

 مليون دينار.  1.806وأقفلت بنجاح القرض الرقاعي الوطني بمبلغ جملي قدره  2021في سنة 

ملحوظا   انخفاضا  عرفت  فقد  العامة،  للمساهمة  األوراق  طرح  عبر  الشركات  بإصدارات  يتعلق  وفيما 

من   في سنة    620لتتراجع  دينار  في سنة  م  238إلى    2020مليون  دينار  منها  2021ليون  مليون    225، 

 دينار في شكل قروض رقاعية. 

 

 تطور إصدارات رقاع الخزينة :   7-6رسم بياني عدد 

 

 

قدره   إيجابيا  أداء  توننداكس  مؤشر  الثانوية، سجل  السوق  مستوى  سنة  2,3وعلى  في  ليبلغ    2021⁒ 

بـ    7.046,01 متتاليين  انخفاضين  أن عرف  بعد  وذلك  في سنة  3,3نقطة  في سنة  2,1وبـ    2020⁒   ⁒

بـ  2019 البورصة  تسعيرة  في  المبادالت  حجم  ارتفع  جانبه،  ومن  سنة  6,9.  في   ليبلغ    2021⁒ 

⁒ تتعلق بسندات رأس المال. أما بالنسبة لرسملة البوصة للسوق، فقد استقرت  93مليون دينار، منها  1.672

أي    23.262لتبلغ    3  2021تقريبا في سنة   دينار،  المحلي. وبخصوص  17,8مليون  الناتج  إجمالي  من   ⁒

⁒ في 23,1مستوى    رسملة البورصة إلى  فياالستثمار في المحفظة بالنسبة لألجانب، فقد تراجعت حصتهم  

 
قدره    1 مبلغا  شملت  التي  للتنظير  القابلة  الخزينة  رقاع  في  االكتتابات  اعتبار  البنك    1.000دون  قبل  من  وذلك  دينار  مليون 

 الوطني الفالحي لتغطية ديون ديوان الوطني للحبوب.  
األ  2 المناقصة  بخط تتعلق  جانفي  شهر  في  المنجزة  للتنظير    ولى  القابلة  الخزينة  جانفي5,75-"رقاع  لشهر   ⁒  2021  " 

  103" )2021⁒ لشهر جوان  6-مليون دينار( وتهم الثانية المنجزة في شهر جوان خط "رقاع الخزينة القابلة للتنظير    305)

للتنظير   القابلة  الخزينة  "رقاع  خط  بعنوان  نوفمبر  شهر  في  الثالثة  الناقصة  إنجاز  وتم  دينار(  نوفمبر  6,1-مليون  لشهر   ⁒

   " وذلك برقاع أخرى ذات آجال أطول. 2021
بإدراج شركة "سمارت تونس" بالسوق الرئيسية للتسعيرة وشطب "الشركة التونسية للتجهيز". كما منح   2021اتسمت سنة    3

 مجلس إدارة بورصة تونس موافقته المبدئية إلدراج "الشركة التونسية للسيارات" بالسوق الرئيسية لتسعيرة البورصة.  
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سنة   سنة  25,3مقابل    2021موفى  في  البورصة  2020⁒  تسعيرة  في  لمبادالتهم  سالب  حاصل  مع   ، 

 .  1مليون دينار 277بـ 

ارتفاعا   المالية  األوراق  في  الجماعي  التوظيف  لمؤسسات  الصافية  األصول  عرفت  آخر،  جانب   وفي 

سنة  2,8بـ   في  مع    4.813لتبلغ    2021⁒  دينار  قدره  مليون  سنوي  مقابل  5,1مردود  سنة  4,5⁒  في   ⁒

إلى  2020 قد تراجع  المذكورة  المؤسسات  بيد أن عدد  .  2020في موفى سنة    119مقابل    2  وحدة   115. 

  ⁒ منها على الوحدات الرقاعية. 86,8وتظل األصول الصافية لهذه المؤسسات متركزة بواقع 

 

 لمؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية وحصتها في االدخار البنكي الصافية تغير األصول:   8-6رسم بياني عدد 

 

 

. كما 2021سنة    ⁒ بالمقارنة مع موفى0,9، ارتفع مؤشر توننداكس بـ  2022وخالل الربع األول من سنة  

تعززت تسعيرة البورصة من خالل إدراج شركة جديدة. وعرفت السوق األولية حجما هاما من إصدارات  

مليون دينار وذلك باإلضافة إلى إصدار قرض رقاعي وطني مكن من   3.677سندات الدولة والتي بلغت  

إلصدارا   555تعبئة   بالنسبة  أما  منه.  األول  القسط  بعنوان  دينار  األوراق  مليون  طرح  عبر  الشركات  ت 

مليون دينار. وسجلت السوق    170للمساهمة العامة، فقد اقتصرت على القروض الرقاعية وذلك بمبلغ قدره  

ليبلغ   المبادالت  انخفاضا لحجم  الربع األول من  امليون دين  674مليون دينار مقابل    313الثانوية  ر خالل 

مؤسسات  2021سنة   عدد  استقر  آخر،  جانب  وفي  مستوى  .  في  المالية  األوراق  في  الجماعي   التوظيف 

 مليون دينار.   5.058⁒ بالمقارنة مع العام السابق لتبلغ 5,1وحدة وارتفعت أصولها الصافية بـ  115

 
ش  1 قد  التفويتات  أن  إلى  اإلشارة  تفويت مجمع    سباألسا لت  متجدر  إطار  في  وذلك  للتجارة والصناعة"  البنكي  االتحاد  أسهم 

"BNP – Paribas  مليون دينار.  183الكارت" بمبلغ قدره "" لجزء من رأس المال لفائدة مجموعة 
لس  2 المبكرة  التصفية  "ت إقفال  المختلط  الصنف  من  و"FCP Indice Maxulaة صناديق   "StabilityFCP Maxula   "

و" Tunisia Equity Fundو"  "Airlines FCP Valeurs CEA"و  " FCP Maxula Croissance Prudence  " 

المختلط  FCP Maxula Croissance Equilibrée و" الصنف  في صندوقين من  العمومية  االكتتابات  وانطالق عملية   "

"FCP Ilboursa CEA"و "Attijari FCP obligataire  ." 
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 تحليل الوضعية المالية والنتائج 

 

التونسي بلغ   المــركزي  البنك  ُموازنة  المحاســبيّة    ،مجموع  السنة  إقفال  قدره  ،  2021عند   ما 

مقابل    40.017,4 دينار  دينار   39.704,3مليون  سنة    مليون  قدره2020في  سنوي  بارتفاع  أي   ،   

 .٪0,8 مليون دينار أو بنسبة 313,1

من قبل معهد  للبنوكتطّور التسهيالت الممنوحة  ب ويفّسر هذا االرتفاع أساسا، على مستوى بنود األصول،  

  ناحية، وارتفاعمليون دينار، من    224,1بــ    اإلصدار في إطار عمليات إعـادة تمـويـل الجـهـاز المصرفــي

لسحوبات المنجزة  لر نتيجة بالخصوص  مليون دينا  203,4الموجودات من العملة األجنبية في موفّى السنة بـ  

 على عدد من القروض الخارجية، من ناحية أخرى. 

في   النقدية  والقطع  األوراق  ازدياد  إلى  أساسا  االرتفاع  يعزى  الخصوم،  بنود  مستوى   التداول  وعلى 

دينار، مقابل    مليون   1.512,5  " بـمليون دينار و تطور بند "التزامات أخرى بالعملة األجنبية  1.483,1  بـ

 .مليون دينار  2.917,9 تراجع حسابات الحكومة بـ

أي   مليون دينار في السنة السابقة،   621,7مليون دينار مقابل    451,2فقد بلغت    ،أما نتيجة السنة المحاسبية 

وق  أساسا بتراجع إيرادات عمليات التدخل في الس  رُ فسّ يُ   ،٪27,4أو بنسبة    مليون ديـنار  170,5بتراجع قـدره  

األخيرة،    ، النقدية السنوات  طيلة  البنك  إليرادات  الرئيسي  المصدر  تشّكل  تزال  ال   التي 

 .٪14,6 نسبةمليون دينار أو بـ 116,2بـ 

 

 

 : الموازنة المجّمعة    1جدول عدد  

 األصول  الخصوم واألموال الذاتية 

31/12/20  31/12/21   31/12/20  31/12/21   

 الموجودات بالعملة األجنبية 23.633,5 23.430,1 األوراق والقطع النقدية في التداول  17.232,5 15.749,4

 إعادة تمويل البنوك 9.579,6 9.631,0 حسابات الحكومة  3.277,5 6.195,4

 تسهيالت ممنوحة للدولة  2.810,0 2.810,0 التزامات بالعملة األجنبية  10.347,5 9.415,7

 األصول األخرى  3.994,3 3.833,2 الخصوم األخرى  7.956,8 7.024,6

    مجموع الخصوم  38.814,3 33.385,1

    قبل النتيجة المحاسبية األموال الذاتية 751,9 697,5

    النتيجة المحاسبية  451,2 621,7

 مجموع األصول  40.017,4 39.704,3 مجموع الخصوم واألموال الذاتية  40.017,4 39.704,3
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 الوضعية الماليةأهّم تغيّرات  .1

 :   يلي   فيما مستوى بنود األصول، تتمثل أهم التغيرات    على 

  العُملة األجنبية ب  موجوداتال ➢

 مقابل 2021سنة    فىمليون دينار في مو 23.633,5 ارتفع مستوى الموجودات من العُملة األجـنبية ليبلغ

  .٪0,9مليون دينار أو بنسبة  203,4أي بتطور قدره  السابقةمليون دينار في السنة   23.430,1

، والتي حدّت  2021ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى الموارد الخارجية التي تّمت تعبئتها خالل سنة  

 خالل نفس الفترة. ، من أثرها عمليات تسديد االستحقاقات بعنوان الدين الخارجي 

  سنة   أصول البنك في نهاية  في  األهم البند    مثلتوالتي    ،لة األجنبيةملى أن الموجودات من العُ إوتجدر اإلشارة  

بنسبة    ، ٪59,1بنسبة    ، 2021 نقدية  ودائع  شكل  في  أساسا  توظيفها  تم  سندات  39قد  شكل  وفي   ٪ 

   ٪.44بنسبة 

 : ما يلي تركيبة الموجودات من العملة األجنبية وفي

 

 بية  األجنتركيبة الموجودات من العُملة  -2 جدول عدد 

2020 2021 
 بماليين الدنانير

 المبلغ   الحصة  المبلغ   الحصة 

 الودائع ألجل  269,79. ٪ 39 6.178,1 ٪ 26

 الموجودات تحت الطلب  1.919,0 ٪ 8 3.047,5 ٪ 13

 محفظة السندات  10.357,5 ٪ 44 13.035,8 ٪ 56

 1موجودات أخرى 2.087,3 ٪ 9 1.168,7 ٪ 5

 المجموع  633,5 23 ٪ 100 23.430,1 ٪ 100
والصكوك بالعملة األجنبية   األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة واألوراق النقدية األجنبية موجودات  تتضمن 1

 وحسابات لغير مقيمين مدينة بالعُملة األجنبية. 

 

 إعادة تمويل الجهاز المصرفي  ➢

حاجيات البنوك للسيولة،    ا نتيجة لتطورطفيف  اارتفاع   2021  سنة  خاللعمليات إعادة تمويل البنوك    شهدت

مليون دينار أو    224,1مما أسفر عن ارتفاع البنــد "تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية" بـ  

ليبلغ  ٪ 3,6بنسبة   سنة    6.534,1،  موفي  في  دينار  مقابل  2021مليون  قبل    6.310,0،  دينار   مليون 

 سنة خلت. 

مليون دينار عند إقفال السنة    452,3بلغ  ليعمليات مقايضة الصرف  ل  الوسطي  م تطور الحج عالوة على ذلك،  و

 مليون دينار.  260 بارتفاع قدره مليون دينار قبل سنة، أي   192,3 مقابل 2021 المحاسبية
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المقابل، الخزينة  ال شراء  ال عمليات    تراجعت  وفي  لرقاع  إطاربات  لتبلغ    في  المفتوحة،   السوق 

أي    2020مليون دينار في سنة  3.321,0 مقابل    2021مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية    3.045,5

 مليون دينار.  275,5بانخفاض قدره 

 

 

 )بماليين الدنانير( الحجم اإلجمالي إلعادة التمويل  : 1رسم بياني عدد 

 

 

 

 : ما يلي فتتمثل أهم التغيرات فيالخصوم، مستوى بنود   أما على

 التداول النقدي  ➢

ليبلغ    ٪9,4مليون دينار أو بنسبة    1.483,1سجل مستوى األوراق والقطع النقدية المتداولة ارتفاعا قدره  

، مع أغلبية لحصة األوراق النقدية  2020  سنة  مليون دينار في  15.749,4مليون دينار مقابل    17.232,5

(97,5٪ .) 

كوفيد  ويُ  الصحية  األزمة  لتداعيات  االرتفاع  هذا  رمضان   19نسب  لشهر  الموسمية  التأثيرات  عن  فضال 

 الصيفية. والعطلالدينية   واألعياد

استقر في مستوى    حيثارتفاع التداول النقدي،    معدل  هومن ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى التباطؤ الذي شهد

بالنسبة للفترة ما بين نهاية سنة   ٪16,6، مقابل  2021ونهاية سنة    2020في الفترة ما بين نهاية سنة    9,4٪

 .  2020ونهاية سنة  2019
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 )بماليين الدنانير(   : التطورات الشهرية للتداول النقدي2 عدد رسم بياني 

 

 

 لحكومة ا  اتحساب ➢

من   تراجع  حيث  أخرى،  إلى  سنة  نهاية  من  ملحوظ  بشكل   " للحكومة  المركزي  الحساب   " بند  انخفض 

 مليون دينار بعد سنة.   1.587,7إلى   2020مليون دينار في نهاية سنة  4.487,9

نائي بشكل استثالتي تّم منحها إيّاها  ، للتسهيالت  2021ويفسر هذا االنخفاض، باستعمال الدولة، خالل سنة  

لسنة    2.810  مبلغب ميزانيتها  عجز  من  جزء  لتمويل  دينار  أزمة    2020مليون  تداعيات  عن   والناجم 

"، من ناحية، ولألموال المتأتية من السحوبات المنجزة على القروض الخارجية الممنوحة من 19  -  "كوفيد

 رى. فريقي للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، من ناحية أخقبل البنك اإل

كما تجدر اإلشارة إلى أنه ونتيجة لتدفق إيرادات ونفقات هاّمة خالل السنة، شهد الحساب الجاري للخزينة  

 أقصى    ومبلغمليون دينار    116,8حيث تراوح رصيده بين مبلغ أدنى بـ    ،1202تقلبات كبيرة خالل سنة  

 مليون دينار.  3.336,6بـ 

 قائمة النتائج  بنودأهّم تغيّرات  -2

مليون دينار    621,7مليون دينار مقابل     451,2، بلغت نتيجة االستغالل2120عند إقفال السنة المحاسبية  

نتيجة    بانخفاضر ذلك أساسا  فسّ ، و يُ ٪ 27,4بنسبة مليون دينار أو  170,5قبل سنة خلت، أي بانخفاض قدره  

 عمليات تدخل البنك المركزي في السوق النقدية. 
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 تطور اإليرادات واألعباء والنتيجة   :3 عددرسم بياني 

 

 

 إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  ➢

سجلت اإليرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية، والتي ال تزال تمثّل البند األهم في قائمة نتائج  

  681,1لتبلغ    ٪14,6مليون دينار أو بنسبة    116,2من مجموع اإليرادات، انخفاًضا بقيمة  ٪  81,1  البنك بنسبة

 مليون دينار قبل سنة خلت.  797,3مقابل  2021مليون دينار في نهاية ديسمبر 

مليون دينار،   13هذا، وقد شهدت اإليرادات بعنوان الفوارق اإليجابية على عمليات مقايضة الصرف ارتفاعا بـ  

 مليون دينار منذ سنة خلت.   17، مقابل    2021مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية    30حيث بلغت  

 ويفّصل مجموع إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية كما يلي:

 

 )بماليين الدنانير( : إيرادات عمليات التدخل في السوق النقدية   3ل عدد جدو 

٪Δ 2020 2021  

 فوائد التدخل في السوق النقدية في شكل شراء على طلبات العروض 271,1 361,7 25-

 فوائد عمليات التدخل الظرفي في السوق النقدية لضخ السيولة  5,4 0,4 >100

 تسهيالت القروض ليوم واحد فوائد على  44,5 36,6 21,6

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة 265,5 235,5 12,7

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  30 17 76,5

-100 97,2 - 
فوائد على عمليات التدخل في السوق النقدية في شكل عمليات إعادة 

 أشهر  6التمويل بأجل 

100< 11 56 
عمليات التدخل في السوق النقدية في شكل عمليات إعادة فوائد على 

 التمويل بشهر واحد

 فوائد جزائية على السوق النقدية 7,9 8,2 3,7-

 استرداد مدخرات السندات المشتراة بصفة باتة 0,7 29,7 97,6-

 المجموع  681,1 797,3 14,6-
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 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية  ➢

  ، على مدى السنة، وسندات بالعملة األجنبية(  بنكيةشهدت فوائد التوظيفات ألجل بالعملة األجنبية )إيداعات  

قدره   دينار   23,4انخفاضا  المحاسبية    78,1لتبلغ  ،  مليون  السنة  إقفال  عند  دينار   مقابل   2021مليون 

ال  101,5 العام  من  الفترة  نفس  في  دينار  أساس  ويُفّسر.  سابقمليون  على  ذلك  المحصلة  الفوائد  بتراجع  ا 

بـ   انخفضت  التي  األجنبية،  بالعـمـلـة  البنكية  بـ    25,7اإليداعات  أو  دينار  لت ٪85مليون   من   تراجع، 

 . 2021 سنة دينار في نهاية ماليين 4,5إلى  2020 سنة نهاية في دينار  مليون 30,2

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية   ➢

مليون دينار   19,4مليون دينار، لتصل إلى   17,8بـ   ارتفاعاالعمليات مع المؤسسات الدولية    إيرادات شهدت  

. ونتج هذا االرتفاع من تسجيل  2020سنة  مليون دينار في    1,5مقابل    2021عند إقفال السنة المحاسبية  

  الخاص المشروط بعنوان موارد الحساب    لمحّصلة من صندوق النقد الدولين التسديدات اعإيرادات ناجمة  

حّصلة من نفس  ن دينار من حقوق الّسحب الخاّصة من ناحية، والتسديدات المييمال  10عادل  تُ بقيمة    1  رقم 

من ناحية   ،ن دينار من حقوق السحب الخاّصةيي مال 8,9 تُعادل ، بعنوان آليّة توزيع األعباء بقيمة الصندوق

 أخرى. 

 

 األجنبية أعباء أخرى على العمليات بالعملة  ➢

من نهاية سنة    ٪47,7 نسبةمليون دينار أو بـ  28,1ارتفعت األعباء األخرى على العمليات بالعملة األجنبية بـ  

الجارية بـ    رتفاعإلى أخرى، وذلك نتيجة باألساس ال دينار،    ماليين   10,8خسائر الصرف على العمليات 

 ن دينار. ييمال  10,9والرتفاع األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية بـ 

 أعباء االستغالل  ➢

 

قدره  سنويا  ارتفاعا  االستغالل  أعباء  انتقلت  مليون   26,3سجلت  حيث  دينار   127,6 من دينار،  مليون 

 .مليون دينار  153,9إلى

 :   وتتكّون هذه األعباء في حدود

 مليون دينار   98,9مقابل    2021  سنة  مليون دينار في نهاية  125,6من أعباء الموظفين التي بلغت    81,6٪  •

التي  ألساس إلى الزيادة في األجور  مليون دينار،  و يعزى ذلك  با  26,7في السنة السابقة أي بارتفاع قدره  

 . 2021خالل سنة  تّم إقرارها

بـــ  ٪  18,4  • طفيفا  انخفاضا  سجلت  التي  لالستغالل،  العاّمة  األعباء  دينار  0,3من   لتبلغ ،  مليون 

 .في السنة السابقة مليون دينار 28,6مليون دينار مقابل  28,3



 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقرير مراقبي الحسابات القوائم المالية 
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 2021ديسمبر   31الموازنة المختومة في 
 

 

 )بالدينار التونسي(

 األصــول  اإليضاحات  2021/12/31 2020/12/31

 رصـيـد الذهـــب  1 324 732 697 410 334 675

 المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2  793 371 2 793 371 2

 مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الدّولـي 3 498 814 480 693 259 482

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة و تـوظـيـفـات  موجـودات  4 970 018 170  338 801 50

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـيّــة  5 027 480 633 23 961 104 430 23

 بعمليات السياسة النقدية تسهيالت للبنوك مرتبطة  6 000 100 534 6 000 000 310 6

 سندات مشتراة في إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة  7 533 479 045 3  893 002 321 3

 تسبقة للدّولـة مقابـل المساهمة في صنـدوقي النّـقــد  8 423 069 277 2 873 110 278 2

 تسهيالت ممنوحة للدولة   9 000 000 810 2 000 000 810 2

 محـفـظـة المـسـاهـمـات  10 946 810 61 303 661 61

 األصـول الثـابـتـة 11 164 712 137 816 403 129

 مديـنـون مخـتـلـفـون 12 333 433 47 474 618 46

 للتـسـويـة  حـسـابـات انــتـظـار و  13 119 828 417 106 970 631

 مـجـمـوع األصــول   40 017 839 440 39 704 524 301

 

 

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة 
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 2021ديسمبر   31الموازنة المختومة في 

 
 

 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم واألمـوال الذاتـيـة  اإليضاحات  2021/12/31 2020/12/31

 الخـصــوم      

 األوراق والقطع النقدية في التداول  14 740 533 232 17 699 416 749 15

335 614 698 416 945 040 
 

 الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية 

 حساب المركزي للحكومة ال 15 928 736 587 1 937 941 487 4

 الحسابات الخاصة للحكومة  16 710 811 689 1 623 478 707 1

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة  17 178 517 098 1 050 858 054 1

 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية  18 698 090 679 1 014 562 683 1

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  التزامات تجاه البنوك 19 000 000 346 000 000 25

 التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 20 164 033 198 6 374 821 768 6

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية  21 693 982 320 396 856 330

 التزامات أخرى بالعملة األجنبية  22 000 500 828 3 000 050 316 2

 قيم قيد االستخالص  23 027 341 6 022 497 5

 فوارق التحويل وإعادة التقييم 24 577 452 391 3 105 108 941 2

 دائنون مختلفون 25 081 618 184 426 163 174

 حسابات انتظار وللتسوية  26 852 706 833 687 734 804

 مجموع الخـصـوم   688 269 814 38 031 103 385 38

 ألموال الذاتيةا 27  

6 000 000 6 000 000 
 

 رأس المـال 

691 494 156 745 947 287 
 

 االحتياطيات 

- - 
 

 أموال ذاتـيـة أخرى 

697 494 156 751 947 287 
 

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 

621 704 337 451 223 864 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 

1 319 198 493 1 203 171 151 
 

 مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص 

39 704 301 524 40 017 440 839 
 

 مجموع الخـصـوم واألمـوال الذاتـيـة

 

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة 
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 2021ديسمبر  31جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 
 )بالدينار التونسي(

  اإليضاحات  2021/12/31 2020/12/31

  28  

31 745 518 903 30 388 129 693 
 

  التعهدات و الضمانات الُمسلّمة

31 653 320 503 27 336 150 373 
  

   في إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسلّمة

 قروض رقاعية     684 988 601 18 461 042 766 22

 قروض خارجية أخرى    689 161 734 8 042 278 887 8

- 2 104 401 620 
 

 تعهدات مسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل 

92 198 400 947 577 700 
 

 تعهدات مسلمة مقابل عمليات إعادة مقايضة تصرف  

92 198 400 947 577 700 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف 

  
  

6 067 959 201 7 114 343 584 
 

  الضمانات الُمستلمةالتعهدات و 

  
 

 

93 599 146 960 048 702 

 

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل 

92 064 000 953 030 500 

 

 مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف 

1 535 146 7 018 202 

 

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف 

5 963 113 212 6 139 000 000 

 

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل 

 ديون جارية    735 870 155 4 308 846 260 3

 رقاع خزينة قابلة للتنظير    265 129 983 1 904 266 702 2

  

  

 تعهدات أخرى ُمستلمة    882 294 15 843 246 11

 الُمستلمة الضمانات الوقتية    928 805 690 047 1

 الضمانات النهائية الُمستلمة  954 488 14 153 199 10

    

 تعهدات أخرى   903 419 1 222 496 4

 أوراق نقدية محجوزة ومودعة لدى البنك المركزي التونسي  903 419 1 222 496 4

    

 

  المـالـيـة إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم  
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 2021ديسمبر  31قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات  2021/12/31 2020/12/31
 

 اإليرادات       

 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية  29 051 103 681 501 342 797

 األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة  30 342 143 78 810 531 101

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية  31 193 111 43 343 934 50

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية  32 021 368 19 765 546 1

 المالية  المؤسساتوفوائد على حسابات البنوك   148 818 996 976

 إيرادات مختلفة  33 503 835 11 142 056 8

 واألعباءاسترداد مدّخرات المخاطر   000 560 2 129 265 1

 النخفاض قيمة المساهماتاسترداد مدّخرات   109 527 2 - 

 مجموع اإليرادات   367 466 839 686 653 961

 األعباء    

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 34 786 113 17 528 180 10

 العمليات بالعملة األجنبيةفوائد مدفوعة على  35 499 569 31 731 280 32

 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 36 015 069 87 566 941 58

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية  37 854 834 560 194 3

 أعباء مختلفة  611 929 2 458 264

 أعباء الموظفين 38 116 617 125 761 904 98

 األعباء العامة لالستغالل  39 133 346 28 446 646 28

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية  40 796 097 51 411 650 51

 مخّصصات استهالكات األصول الثابتة  303 372 8 467 400 6

 تصحيح قيمة سندات المساهمة  ونتيجة لمدّخراتامخّصصات   000 190 4 539 116

 المدّخرات للمخاطر واألعباءمخّصصات  41 390 102 31 882 368 49

 مجموع األعباء   503 242 388 349 949 339

 نتيجة السنة المحاسبية   864 223 451 337 704 621

 

 

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

 2021ديسمبر   31المختومة في 
 

I-  اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي 

ــي وفـقا ألحـكام الـقانون ـعدد ـــنة   35 يتّم إـعداد القوائم الـمالـية للبـنك المركزي التونســ  المؤرخ في    2016لســ

المحاسـبي  وللنظام  ، من جهة، بضـب  النظام األسـاسـي للبنك المركزي التونسـيالمتعلق  و  2016أفريل   25

 ، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.  التونسي

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

 الموازنة، -

 جدول التعهدات خارج الموازنة، -

 قائمة النتائج، -

 اإليضاحات حول القوائم المالية.و -

 

II-   المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم 

 رصيد الذهب(  1

 

 تتكّون موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك و من القطع التذكارية.

بائك في خخر يوم عمل من كّل ـههر بـسعر الـسوق باـستعمال ـسعر اإلقفال  تتّم إعادة تقييم الموجودات من الـس

ســّجُل الفارق اإليجابي الكامن المترتّب عن إعادة التقييم، في جانب  للجلســة الصــباحية لبورصــة لندن. و يُ 

ــمن نتائج البنك.   ــابئ  ـ ــاب  فوارق إعادة التقييم ، وال يُمكن بلّي حال احتسـ ــوم بالموازنة، في حسـ الخصـ

 ويُسّجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره.

 المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب  من األعباء.عند إقفال السنة  

ــ   دينار للغرام    0,6498475أّما موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيُّم بالسعر الرسمي للذهب الُمحدّد ب

لســنة    785بمقتضــى األمر عدد   1986أوت   19الواحد من الذهب الخالص وهو الســعر الُمطبّق منذ تاري   

 .1986أوت   18المؤرخ في   1986

 

 األصول والخصوم بالعملة األجنبية(  2

ــي ــوم المحّررة بالعملة األجنبية إلى الدينار التونسـ ــول و الخصـ بتطبيق     ،في تاري  اإلقفال  ،تحّوُل األصـ

عار الصـرف الوـسطية   عار الصـرف المرجعية  التي تُمثل أـس عر [  (أـس راءـس عر البيع  الـش كيفما  ) 2/   ]+ ـس

 يتّم  بطها من قبل البنك المركزي في نفس يوم اإلقفال.

  فوارق التحويل .     في حساب   اليومي  الخسائر و األرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم   لُ سجّ و تُ  

 إاّل الخسائر الكامنة الصافية.  ، في خخر السنة،وال تُسجل  من حسابات النتيجة

 : وكانت   أسعار الصرف المرجعية  ألهّم العُمالت األجنبية في موفّى السنة كما يلي
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2020 2021 
 

 األورو 3,25340000 3,29280000

 الدوالر األمريكي  2,87550000 2,67860000

 الجنيئ األسترليني   3,88510000 3,65535000

 الفرنك السويسري 3,14628500 3,04081000

 الدوالر الكندي  2,25820000 2,10095000

 الدرهم اإلماراتي  0,78287000 0,72924500

 الريال السعودي  0,76591000 0,71397500

 اليان الياباني 0,02497760 0,02597475

 حقوق السحب الخاصة  4,02718000 3,86712500

 

 احتساب اإليرادات واألعباء(  3

ــت  1.3 وبالـتالي، حين    رادات واألعـباء باعتـماد اتـّفاقي  الدورية  و  ُمـقابـلة األعـباء واإليرادات .يجُل اإلســ

هذه اإليرادات، ويتمُّ  تُقيّدُ اإليرادات أثناء السـنة الُمحاسـبية، فّنّئ تُحدّدُ جميع األعباء التي سـاهمت في تحقيق  

 ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

ــي  تحّوُل إلى الدينار    2.3 اإليرادات واألعباء المترتبة عن عمليات العُملة األجنبية بتطبيق أســعار التونســــــ

 الصرف السائدة في تاري  تحقيقها.

 فوارق التحويل ، حسب الحالة، كما يلي:عند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب     3.3

 ، يُحّول إلى حساب النتيجة ويدخل، تبعا لذلك،  من أعباء السنة المالية،كان الرصيد مديناإذا   -

يظُل المبلغ الجملي لهذا الرـصيد، الُممثّل لررباح غير الُمحققة، مـسجال في حـساب    ،كان الرـصيد دائناإذا   -

 .    فوارق التحويل 

ّجُل ف  4.3 ائر صـرف ُمحققة، الفوارق الحاصـلة بين أـسعار الصـرف  تـس ابات النتيجة، كلرباح أو كخـس ي حـس

السـائدة في تاري  العمليات بالعملة األجنبية وأسـعار الصـرف المرجعية كيفما تّم  ـبطها في خخر يوم عمل  

 لذي ُسّجلت فيئ العمليات المعنية.امن الشهر السابق  

 

 األصول الثابتة(  4

 تسّجُل األصول الثابتة، المادية وغير المادية، باعتماد قاعدة  التكلفة التاريخية .

اوية خالل  نوية متـس اط ـس تثناء األرا ـي واألعمال الفنّية، تخضـع األصـول الثابتة لالـستهالك على أقـس وباـس

ــ ــب المتعارف عليها لكل فاة منها. وبالنسـ ــتعمالها وذلك بتطبيق النسـ بة لبعض المعدات  الفترة الُمتوقعة السـ

 الخصوصية، كُمعدّات الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمليها.

ــا، من األرا ــي والمباني والتجهيزات التقنية والمعدات المعلوماتية  ــاس تتكّون األصــول الثابتة المادية، أس

ن األصــول الثابتة غير المادية، بالخصــوص، من  وُمعدّات الخزينة وُمعدّات النقل والُمعدّات المكتبية. وتتكو

 البرمجيات المعلوماتية.

 وفيما يلي فترات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل:
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 الفترات  األصول الثابتة 

 سنوات 3 البرمجيات

 سنة 20و 10ما بين   البناءات

 سنوات 10و  3ما بين   معدات وأثاث مكاتب

 سنوات 7و  5ما بين   معدات النقل

 سنوات 3 معدات إعالمية

 سنوات 3 معدات الطبع

 سنوات 10و  5ما بين   معدات الخزينة

 سنة 20و  3ما بين   تهياة و تجهيز

 سنوات 10و  3ما بين   تركيب تجهيزات فنية

 سنوات 10و  3ما بين   معدات و تجهيزات فنية

  

 السندات بالعُملة األجنبية(  5

وفقًا للنيّة من حيازتها عند   الُمشــتراة في إطار إدارة االحتياطيات من العملة األجنبية، تصــنيف الســنداتيتم  

 اقتنائها، في واحدة من الفاات التالية : سندات المتاجرة، سندات التوظيف أو سندات االستثمار.

بنيّة إعادة بيعها في غضـون مدة تتكون من السـندات التي تم اقتناهها منذ البداية   :  ســندات المتاجرة محفظة

قصــيرة، أي خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أهــهر، ويتميّز ســوق تداولها بســيولة عالية. يتم تقييد هذا النوع من  

ائر الناتجة   الـسندات بـسعر الـشراء، مع احتـساب الفوائد المـستحقة إن ُوجدت. كما يتم إدراج األرباح أو الخـس

 ي  إقفال الحسابات  من حساب النتيجة.عن التقييم بسعر السوق في تار

ويتم إدراجها   تتكون من سـندات يتم مسـكها بنيّة االحتفاظ بها حتى حلول أجلها.  محفظة سـندات اسسـتثمار:

 في الموازنة وفقًا للقواعد التالية:

 يتم تقييدها بتكلفة الشراء. ✓

الكها بطريقة تـساوي األقـساط يتم اـسته الفوارق بين ثمن الـشراء وقيمة االـسترداد )خـصم أو عالوة( ✓

 على المدّة المتبقية من حياة السندات.

 فائض القيمة الكامن ال يتم احتسابئ. ✓

يتم تســجيل ناقص القيمة الكامن فق  إذا كانت هناك مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة الُمصــدرة   ✓

رة البنك على االحتفاظ  لهذه السندات عن الوفاء بتعهداتها أو عندما يكون هناك احتمال قوّي بعدم قد

 بهذه السندات حتى تاري  حلول أجلها.

ــندات التو ي  ــندات :  محفظة سـ ــهر   تتكون من السـ ــتراة بنية االحتفاظ بها لفترة أطول من ثالثة أهـ الُمشـ

باســتثناء الســندات التي يعتزم البنك االحتفاظ بها حتى تاري  االســتحقاق والتي تســتجيب لتعريف ســندات  

 م احتسابها وفقا للقواعد التالية:االستثمار. ويت

 يتم تقييدها بتكلفة الشراء. ✓

يتم اـستهالكها بطريقة تـساوي األقـساط  الفوارق بين ثمن الـشراء وقيمة االـسترداد )خـصم أو عالوة( ✓

 على المدّة المتبقية من حياة السندات.

ة   ✓ امن والُمنجر عن الفرق بين القيـم ة الـك اقص القيـم ا  ينتج عن ـن ة وقيمتـه دات المعنـي ـــن ة للســ دفترـي اـل

 بسعر السوق تكوين مدّخرات النخفاض القيمة. أما فوائض القيمة الكامنة فال يتم احتسابها.

 

 السندات بالدينار(  6

تقيُّم الســندات المحّررة بالدينار، والُمشــتراة في إطار عمليات الســوق المفتوحة، بســعر الســوق كما هو في  

ــجيل ناقص قيمة كامن  تاري  إقفال الموازنة ــندات في صــورة تس . ويتّم رصــد مدّخرات النخفاض قيمة الس
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ــجل فوائض  ــوق، في حين ال تسـ ــعر السـ ــندات المعنية وقيمتها بسـ  ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسـ

 القيمة الكامنة.

 

 المساهمات( 7

ــ ــاهمات للبنك المركزي التونس ــهم المكتتبة من قبلئ في إطار الفصــل    يتتكوُن محفظة المس من    36من األس

اـسي، و الُممثلة للحصـص الراجعة لئ في رأس مال بعض المنظمات أو المؤـسـسات غير المقيمة  نظامئ األـس

 .وكذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غر ها إدارة خدمات بنكية مشتركة. وهي ُمسّجلة بتكلفة اقتنائها

ــتعمالية.  تاري  إقفال   المحفظة عندويتم تقييم   ــب قيمتها االسـ ــابات حسـ   قيمة الناقص  ل  تُكّوُن مدخراتوالحسـ

 .سجل فوائض القيمة الكامنة، في حين ال تُ بالنسبة إلى التكلفة

 علما وأّن األسهم الُمسندة مّجانا والتي لم يترتّب عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا.

 

 ق النقد الدولي وصندوق النقد العربي( العمليات مع صندو8

 العمليات مع صندوق النقد الدولي  8-1

 اسكتتابات    8-1-1

ــية، االكتتابات التي تصــادق عليها هذه   ــي، باعتباره العون المالي للدولة التونس ينجز البنك المركزي التونس

األخيرة والمتعلقة بحـصة المـساهمة في رأس مال ـصندوق النقد الدولي، بواـسطة تـسبقة للخزينة، وذلك ـسواء 

ر بالدينار التونســي. تُســّجل مبالغ هذه  بالنســبة للقســ  المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنســبة للقســ  المحرّ 

االكتتابات كتسـبقة للدولة في جانب األصـول لموازنة البنك وتكون مسـاوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحّررة  

 بحقوق السحب الخاّصة.

ة المســاهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن للحســاب رقم   1وفي جانب الخصــوم، يُســّجُل قســ  حصــّ

ق النقد الدولي. ويخـضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم ـسنوي لرخذ في االعتبار تطّور قيمة  لـصندو

ة كيفما يـضبطئ   ة إزاء الدينار التونـسي وذلك بالرجوع إلى ـسعر حقوق الـسحب الخاصـّ حقوق الـسحب الخاصـّ

فاع الرصــيد الدائن للحســاب  أفريل من كّل ســنة. ويترتب عن هذه العملية ارت 30صــندوق النقد الدولي في 

لصــندوق النقد الدولي، في جانب الخصــوم، وارتفاع مبلغ التســبقة للدولة، في جانب األصــول، وذلك   1رقم  

ل   ــجـّ ة. أّما في حالة ارتـفاع قيـمة الديـنار، فتســ ــّ ـــحب الـخاصــ في حالة انخـفاض قيـمة الديـنار إزاء حقوق الســ

 عمليات معاكسة لما سبق.

ة المســـاهمة ال مكتتبة بالعملة األجنبية، فّنّها تظهر كذلك في بند األصـــول تحت تســـمية  مركز  أّما حصـــّ

االحتياطي لدى صـندوق النقد الدولي ، وذلك إ ـافة الحتسـابها  ـمن بند  التسـبقة للدولة  كيفما ذُكر خنفا.  

ا ّـحدى مكّوـن دولي  ـك د اـل دوق النـق ـــن دى صــ اطي ـل د  مركز االحتـي ك، هي إبراز بـن ة من وراء ذـل اـي ت والـغ

ولهذا الغرض، تّم و ـع  حسـاب مقابل ، ُمسـّجل بئ نفس المبلغ، في جانب الخصـوم    االحتياطيات الدولية.

 لموازنة البنك،  من حسابات االنتظار والتسوية.

ة إزاء الدينار   تتّّم ـسنويا إعادة تقييم  مركز االحتياطي  لرخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق الـسحب الخاصـّ

ة كيفما يـضبطئ ـصندوق النقد الدولي في التونـسي وذلك ب أفريل   30الرجوع إلى ـسعر حقوق الـسحب الخاصـّ

ويـسجل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية بخـصوم موازنة البنك في حـساب فوارق   .من كّل ـسنة

أفريل   25 المؤرخ في  2016لسـنة   35للقانون عدد   78من الفصـل   5إعادة التقييم وذلك طبقا ألحكام الفقرة  

 والمتعلق بضب  النظام األساسي للبنك المركزي التونسي.  2016
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 تسهيالت القروض    8-1-2

ل عليها من صـندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي التونسـي في   تسـّجل تسـهيالت القروض الُمتحصـّ

هيالت ابات خارج الموازنة حـسب ما إذا كانت هذه التـس ابات الموازنة أو في حـس ندة للبنك المركزي   حـس مـس

 لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي •

ــوم لموازـنة البـنك المركزي وذـلك في   ــهيالت في ـجاـنب الخصــ ل االلتزاـمات المترتـبة عن ـهذه التســ ــجـّ تســ

بالمبلغ المقابل لها بالدينار التونســي باســتعمال ســعر صــرف حقوق لصــندوق النقد الدولي   1الحســاب رقم  

 أفريل من كّل سنة. 30السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطئ صندوق النقد الدولي في تاري   

ــرف الجديد لحقوق   ــعر الصـ ــهيالت وذلك بتطبيق سـ ــنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسـ تتّم سـ

 مذكور أعاله.السحب الخاّصة ال

ــمن   ــاب فوارق إعادة التقييم الذي يتضـ ــّجُل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية في نفس حسـ ويُسـ

   .فائض القيمة الكامن الناتج عن إعادة تقييم مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية •

تســهيالت خارج الموازنة في حســاب الســندات لصــندوق النقد الدولي وذلك  تســّجل التعهدات المتعلقة بهذه ال

ة إزاء الدينار كيفما يضــبطئ   بمبلغ يســاوي مقابلها بالدينار باســتعمال ســعر صــرف حقوق الســحب الخاصــّ

 أفريل من كل سنة.  30صندوق النقد الدولي في 

التســـهيالت وذلك بتطبيق ســـعر الصـــرف الجديد لحقوق  وتتّم ســـنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه  

ة المذكور أعاله. وال تؤثُر عملية إعادة التقييم هذه ال على الموازنة وال على قائمة النتائج   ــّ ــحب الخاصـ السـ

 للبنك المركزي.

 مخصصات حقوق السحب الخاصة    8-1-3

الممنوحة لتونس من قبل صندوق النقد الدولي  تسّجل التعهدات المتعلقة بمخصصات حقوق السحب الخاّصة  

 :في دفاتر البنك المركزي كما يلي

 في جانب الخصوم لموازنة البنك، إذا كانت هذه المخصصات ممنوحة للبنك المركزي التونسي.  ✓

 خارج الموازنة، إذا كانت هذه المخصصات ممنوحة للحكومة التونسية. ✓

ــبي للفوائد والعموس  8-1-4 ــندوق  التســـجيل المحاسـ ت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صـ

 الدولي النقد

ة الممنوحة  باسـتثناء تسـهيالت القروض الموّجهة لدعم ميزانية الدولة ومخصـصـات حقوق السـحب الخاصـّ

للحكومة التونســـية، فّّن كّل الفوائد والعموالت والمكافات المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صـــندوق النقد  

دولي تـسّجل حـسب الحالة كلعباء أو كّيرادات وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة الـسنة المحاسبية للبنك المركزي  ال

المتعلق بضــب     1977ديســمبر    7المؤرخ في    1977لســنة   71التونســي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  

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

 العمليات مع صندوق النقد العربي  .8-2

 اسكتتابات    8-2-1

ــية، االكتتابات التي تصــادق عليها هذه   ــي، باعتباره العون المالي للدولة التونس ينجز البنك المركزي التونس

األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء 

ر بالدينار التونســي. تُســّجل مبالغ هذه  بالنســبة للقســ  المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنســبة للقســ  المحرّ 
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اوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحّررة   بقة للدولة في جانب األصـول لموازنة البنك، وتكون مـس االكتتابات كتـس

 .  1ـــيبالدينار العربي الحساب

ة المـساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحـساب ـص ندوق النقد  وفي جانب الخـصوم، يـُسّجُل قـس  حصـّ

العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسـي. ويخضـع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم  

ة إزاء الدينار التونـسي وذلك بالرجوع إلى ـسعر  ـسنوي لرخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق الـسحب الخاصـّ

ة كيفما يـضبطئ ـصندوق النقد الدول ي في خخر ـههر ديـسمبر من كّل ـسنة. ويترتب عن حقوق الـسحب الخاصـّ

بقة   اب صـندوق النقد العربي، في جانب الخصـوم، وارتفاع مبلغ التـس هذه العملية ارتفاع الرصـيد الدائن لحـس

ة. أّما في حالة  للدولة، في جانب األصــول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق الســحب الخاصــّ

 سّجل عمليات معاكسة لما سبق.الدينار، فت ارتفاع قيمة

وفي جانب خخر، ولغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسـبقة للدولة في إطار المسـاهمة في رأس مال صـندوق النقد  

اآلنف ذكره، فّّن    1977لســـنة   71من القانون عدد   2العربي كما هو منصـــوص عليئ في أحكام الفصـــل  

ة المـساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية تخضـ ع إلى عملية إعادة تقييم حـسب ـسعر حقوق الـسحب الخاصـة  حصـّ

إزاء الدينار كيفما يـضبطئ ـصندوق النقد الدولي في خخر ـههر ديـسمبر. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ 

التـسبقة للدولة، في جانب األـصول، و تـسجيل فائض قيمة كامن في حـساب  فوارق إعادة التقييم ، في جانب  

ــوم، وذلك في ة. أّما في حالة ارتفاع قيمة   الخصــ ــّ ــحب الخاصــ حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق الســ

 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.

 تسهيالت القروض    8-2-2

ــي مع صــندوق النقد العربي في دفاتر البنك   ــهيالت القروض التي يُبرمها البنك المركزي التونس ــّجل تس تس

 خصوم لموازنة البنك.المركزي التونسي في جانب ال

وى التدفقات المالية   ّجل منها في دفاتر البنك ـس ية، فّنّئ ال تـس ندة للحكومة التونـس هيالت القروض المـس أّما تـس

ــل على هذه   ــتحـقاقات بعنوان األصــ ــحوبات ودفوعات الفوائد والعموالت وخالص االســ المترتـبة عن الســ

ســاباتئ أّي تعهد بعنوان التســهيالت المذكورة، ال في  التســهيالت، وال يُســّجل البنك المركزي التونســي في ح

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.

 التسجيل المحاسبي للفوائد والعموست المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العربي  8-2-3

صـة لدعم ميزانية الدولة، فّّن كّل الفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات   باسـتثناء تسـهيالت القروض الُمخصـّ

والمعامالت مع صـــندوق النقد العربي تســـّجل كلعباء وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة الســـنة المحاســـبية للبنك  

المتعلق    1977ديـسمبر   7المؤرخ في   1977لـسنة   71المركزي التونـسي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  

ــندوق النقد العربي من   ــندوق النقد الدولي من جهة وصـ ــي مع صـ ــب  عالقات البنك المركزي التونسـ  بضـ

 جهة أخرى.

 التسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيين9) 

 تُسّجُل في حسابات خارج الموازنة :

الرقاعية الُمصـــدرة من قبل البنك المركزي التونســـي لحســـاب الحكومة التونســـية في القروض   ✓

 األسواق المالية الخارجية،

ك   ✓ ا البـن ديرـه ائي والتي يـُ اون االقتصـــــادي الثـن ة الُمبرـمة في إـطار التـع دوـل ة لـل القروض الـخارجـي

أو مؤسـسـة مالية   المركزي التونسـي لحسـاب الدولة مع توقيع التزام للجهة األجنبية ) بنك أجنبي

 أجنبية( يتعهد فيئ بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

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

 
 حقوق سحب خاصة.  وحدات  3دينار عربي حسابي =  1 1
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ــطــاء   ✓ الوســ إلى  والُمحــالــة  ــي  التونســ المركزي  البنــك  المبرمــة من قبــل  الخــارجيــة  القروض 

 التونسيين. المقبولين

ــبي   ا للمـبدس المـحاســ دات توقيع وذـلك تطبيـق ة عن القروض الـمذكورة أعاله تعهـّ وتعتبُر االلتزاـمات المترتـب

ـــكل ، علـما وأّن االلتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض   ــلـية الجوهر على الشــ  أفضــ

د كل االسـتحقاقات على القروض المعنية وكذلك يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسـي  المقبول بسـدا

 كل األعباء المالية المترتبة عنها.

  التداول النقدي  10)

ــري    ،يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة ــرة االمتياز الحصــ ــدار األورامباهــ والقطع النقدية داخل    قإلصــ

 .التونسية البالد

الفارق بين   بخصــــوم موازنة البنك المركزيفي التداول والمســــجل    األوراق والقطع النقديةيمثل رصــــيد  

الموجودة في خزائن    األوراق والقطع النقديةالتي وقع إصــدارها و رصــيد    األوراق والقطع النقديةرصــيد  

 سواء في مقره الرئيسي أو في الفروع. المركزي  البنك
 

 تسهيالت ممنوحة للدولة    )11

تثنائية بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية الناتج عن يتم تقييد وتقييم   التـسهيالت الممنوحة للدولة بصـفة اـس

 ، بالقيمة اإلسمية.19-تداعيات أزمة كوفيد

 

  الجباية(  12

ــبغة  ي ــات العمومية ذات الصـ ــسـ ــع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسـ خضـ

 الشركات. على  و هو تبعا لذلك معفى من الضريبة مئ األساسي  النظ 72ألحكام الفصل    طبقا  اإلدارية
 

 طراف المرتبطة  األ  (13

 تعتبر أطرافا مرتبطة : 

 المحافظ،   -

 نائب المحافظ، -

   عام،الكاتب  ال -

 وأعضاء مجلس اإلدارة. -

ل على ميزانية البنك المركزي المحافظ ونائب المحافظ منحة حضــور تُحمّ  من غيرمنح ألعضــاء المجلس  يُ 

 .من المحافظ  باقتراحمبلغها بلمر حكومي   ضب ُ يُ و

يضــــب  المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام واالمتيازات الخاصــــة بهم ويتحملها البنك  

 .المركزي
 

 حداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات  األ(  14

 المالية.  م لم يتّم تسجيل أي حدث جوهري بين تاري  إقفال الحسابات وتاري  إعداد القوائ
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III-  اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 

 : رصيد الذهب   1اإليضاح  

أطنان من الذهب الخالص    6,8يتضـــّمن هذا البند موجودات البنك المركزي التونســـي من الذهب وقد بلغت  

 :  ، تفصيلها كالتالي2021ديسمبر   31في تاري   

 

2020 2021  

  بالغرام  بالدينار  بالغرام  بالدينار 

 رصيد الذهب    551 833 6 324 732 697 551 833 6 410 334 675

 سبـــائك    982 135 4 317 979 695 982 135 4 403 581 673

 * في خزائن البنك       950 729 2 310 380 459   950 729 2 593 596 444

 مودعة لدى بنك أنقلترا *      032 406 1 007 599 236 032 406 1 810 984 228

 قطع تذكارية   569 697 2 007 753 1 569 697 2 007 753 1

 

 

ــال  ــوفّى هــهر ديســمبر باســتعمال ســعر اإلقف ــي م ــذهب بســعر الســوق ف ــن ســبائك ال ــيّم الموجــودات م تق

ــدن ــاد .للجلســة الصــباحية لبورصــة لن ــدرة  ة وتفســر الزي ـــ المق ــذه الموجــودات   22,4ب ــار له ــون دين ملي

 أساسا بتطور سعر صرف الدوالر األمريكي إزاء الدينار .

فــي مــوفّى هــهر ديســمبر  2,6786يكــي مقابــل الــدينار مــن هــذا وقــد ارتفــع ســعر صــرف الــدوالر األمر

ــى  2020 ــبية  2,8755إل ــنة المحاس ــال الس ــد إقف ــن 2021عن ــة م ــعر األوقي ــاض س ــذلك انخف ، معّو ــا ب

ـــ   ــع ب ــذي تراج ــالص ال ــذهب الخ ــرى، مــن ⁒3,75ال ــى أخ ــنة إل ــن س ــل م ــا انتق دوالر  1.891,1، حي

دوالر  1.820,1دوالر أمريكــــي للغــــرام الواحــــد مــــن الــــذهب الخــــالص( إلــــى  60,8أمريكــــي ) أو 

    .دوالر أمريكي للغرام الواحد من الذهب الخالص( 58,52أمريكي ) أو  

ــم تــتّم إعــادة تقييمهــا بســعر الســوق وتواصــل  ونظــرا لخصوصــيتها، فــّّن القطــع التذكاريــة مــن الــذهب ل

 .دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص  0,6498475تقييُمها بالسعر الرسمي:  

 : المساهمة في المؤسسات الدولية 2اإليضاح  

يُمثُل المبلغ المـسجل ـ من هذا البند، ُجملة ما تولى البنك المركزي التونـسي دفعئ لفائدة عدد من المؤـسـسات  

هب أو بالعُمالت األجنبية في رأس المالية الدولية بعنوان الحـصص المكتتبة من قبل الجمهورية التونـسية بالذ

مال هذه المؤسـسـات، وذلك بمقتضـى نصـوص قانونية رّخصـت للبنك المركزي تسـجيل العمليات المذكورة  

. وقد أخذت الدولة على 1969 ـــمن أصـــولئ. ويرجع تاري  خخر عملية أجريت في هذا اإلطار إلى ســـنة  

 عُملة المحلية أو بالعُمالت األجنبية.عاتقها، فيما بعد، كل عمليات االكتتاب سواء كانت بال

 و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية :

 )بالدينار(

 2021 * 2020 * 

 793.371.2 793.371.2 المساهمة في المؤسسات الدولية 

 215.408 215.408 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

 87.202 87.202 الجمعية الدولية للتنمية 

 76.808 76.808 الدولية الشركة المالية 

 1.992.375 1.992.375 البنك اإلفريقي للتنمية 

 ، بلسعار الصرف التاريخية.بالذهب أو بالعملة األجنبية  المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة *
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 : مركز اسحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 3اإليضاح  

المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة األجنبية   1)مليون دينار    480,8 (يمثل المبلغ المسـجل في هذا الباب  

ة تونس في رأس مال صــندوق النقد الدولي.    )مليون وحدة من حقوق الســحب الخاصــة  121,8 (  من حصــّ

مليون وحدة    545,2وهو يـساوي الفارق بين مبلغ الحـصة الكاملة لتونس في رأس مال الـصندوق المذكور ) 

ة ــّ ــحب الخاصـ ــابئ رقم   )من حقوق السـ ــندوق بالدينار في حسـ المفتوح في دفاتر البنك   1و موجودات الصـ

 المركزي، باستثناء الموجودات الُمتلتية من استعمال قرض صندوق النقد الدّولي.

دخل مركز االحتياطي لدى ـصندوق النقد الدولي ـ من العناـصر الُمكّونة لالحتياطيات الدولية على غرار وي

 موجودات العملة األجنبية.

 يفّصل مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الدّولـي كما يلي:  

 

 

2020 2021 

 
 بالدينار 

 بحقوق السحب 

 الخاصة 
 بالدينار 

 بحقوق السحب 

 الخاصة 

259 693 482 221 291 121 814 498 480 779 253 121 
 مـركـز اسحـتـيـاطي لدى صـنـدوق 

 النقـد الّدولـي 

 الحصة في صـنـدوق النقـد الدّولـي  000 200 545 930 583 152 2 000 200 545 008 054 159 2

(1 676 794 315) (423 978 709) (1 671 769 432) (423 420 747) 
 1الرصيد اإلجمالي للحساب رقم 

 لصـنـدوق النقـد الدّولـي 
 

 

 

 موجودات وتو يفات حقوق السحب الخاّصة:   4اإليضاح  

 يجمع هذا الباب : 

النقد   - المفتوح في دفاتر صندوق  المركزي  البنك  الخاصة في حساب  السحب  المتوفر من حقوق  الرصيد 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما   39,9، وبلغ هذا الرصيد  2021الدولي في موفّى ديسمبر  

 .2مليون دينار 160,5يعادل، في نفس التاري ، 

الخاصة والذي يمثا - االئتماني لمبلغ من حقوق السحب  التونسي في الصندوق  المركزي  البنك  ل مساهمة 

بلجل   الدولي،  النقد  صندوق  يديره  الذي  النمو  ودعم  الفقر  من  التقليص  بتسهيالت  سنوات    10الخاص 

وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل   مليون 2,4. وتبلغ هذه المساهمة 2031ويُستحّق في مارس 

 ماليين دينار.  9,5

هـارة في هذا السـياق، إلى أن المبلغ الموّظف في الصـندوق االئتماني الخاص بتسـهيالت التقليص  وتجدر اإل

ــتحقاقئ في   مارس    20من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية، الذي حّل أجل اسـ

الت التقليص من الفقر  ، قد تم تجديده وإعادة تخصــيصــئ لحســاب الصــندوق االئتماني الخاص بتســهي2021

 ودعم النمو.

  

 
 . 2021أفريل  30وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاري   0,253277 = د.ت 1 1
   2021ديسمبر  31د.ت في  4,02718 وحدة من حقوق السحب الخاصة = 1 2
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 )بالدينار(

  2021 2020 التغيرات 

 موجودات و تو يفات حقوق السحب الخاّصة  970 018 170 338 801 50 632 217 119

 موجودات حقوق السحب الخاّصة  361 508 160 716 668 41 645 839 118

 السحب الخاّصة توظيفات حقوق  609 510 9 622 132 9   987 377

 

 

ُل العمليات المسـجلة ب حقوق السـحب الخاصـة في حسـاب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صـندوق  وتُفصـّ

 : كما يلي  النقد الدولي
 
 

 )وحدة حقوق سحب خاصة(  

2020 2021  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة  267 856 39 115 775 10

 لي الرصيد األوّ  115 775 10 047 242 6

 تسديدات ألصل الدين )قروض صندوق النقد العربي(  (942 222 42) (629 041 41)

 ( عربيوال الدوليتسديدات الفوائد )قروض صندوقي النقد  (815 382 38) (797 564 31)

 المكافات المقبو ة  505 912 4 017 408

 العموالت المدفوعة  (596 225) (523 268 3)

 حقوق السحب الخاصة لتونسمخصصات  680 549 522 - 

 بيع حقوق السحب الخاصة   (680 549 522) - 

 هراء حـقوق الّسـحـب الخـاّصة   000 000 105 000 000 80

 

 

 موجودات العملة األجنبية:   5اإليضاح  

 :   تتوّزع موجودات العُملة األجنبية كما يلي

 

 

 )بالدينار(   
  2021 2020 التغيرات 

 موجودات العُملة األجنبية  23 633 027 480  96123 104 430 203 066 375

 موجودات األوراق النقدية األجنبية 877 711 433 1 701 381 566 176 330 867

 الموجودات تحت الطلب   548 011 919 1 180 549 047 3 -632 537 128 1

 الصكوك بالعملة األجنبية   017 174  784 169 233 4

 المودعة الموجودات  359 726 269 9 315 063 178 6  044 663 091 3 

 السندات  946 455 357 10 843 821 035 13 -897 365 678 2

 )المدّخرات( (853 204 3) (789 851 1) (064 353 1)

54 656 909 597 982 174 652 639 083  
األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف  

 بالوكالة  

 )المدّخرات( (373 920 5) (583 606) (790 313 5)

    حسابات بالعُملة األجنبية مدينة لغير مقيمين   423 886 9 336 595 6 087 291 3
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ــ   مليون   23.633,5لتبلغ  ⁒(0,9)مليون دينار    203,4سجلت الموجودات بالعملة األجنبية ارتفاعا طفيفا بـــ

 .مليون دينار في السنة السابقة  23.430,1مقابل   2021دينار في نهاية السنة المحاسبية  

، والتي حدّت  2021ويعزى هذا االرتفاع بشـكل رئيسـي إلى الموارد الخارجية التي تّمت تعباتها خالل سـنة 

 من أثرها عمليات تسديد االستحقاقات بعنوان الدين الخارجي، خالل نفس الفترة.

 : وتجدر اإلهارة إلى أن أهّم الموارد الخارجية المحّصلة كانت كاآلتي

صـات حقوق الـسحب    522,5 ● ة تونس من مخصـّ مليون وحدة من حقوق الـسحب الخاصـة، التي تمثل حصـّ

ة الممنوحة األمريكي  من قبل صــندوق النقد الدولي، و التي تّم تحويلها إلى األورو و الدوالر  يراأخ الخاصــّ

 ،2021في سبتمبر  

اري     300القرض الجزائري بمبلغ    ● ة بـت دوـل ة اـل ار دعم ميزانـي ــمبر    29مليون دوالر أمريكي في إـط ديســ

2021، 

ديســـمبر    16، والمســـحوبة بتاري   2021ديســـمبر 06مليون أورو بعنوان اتفاقية إيداع مؤرخة في   500 ●

2021  ، 

الغ    292,2  ● اد األوروبي الـب نوفمبر   24مليون أورو و المؤرخ في    600مليون أورو بعنوان قرض االتـح

 ،2021جوان   01، وذلك بتاري   IIIفي إطار برنامج المساعدات المالية الكلية    2020

رو، المتعلق بالسياسة العامة لدعم اإلصالحات لتعزيز  مليون أو 100قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ   ●

 ،2021مارس   18مرونة االقتصاد التونسي، وذلك بتاري   

اـلبــاـلغ    81,7  ● اـلـعرـبي  اـلـنقــد  ــنــدوق  لصــ اـلراـبع  ــي  اـلـتـعويضــ اـلـقرض  ـبـعـنوان  أـمرـيـكي  دوالر   ـمـلـيون 

 ،2021أوت 05مليون دينار عربي حسابي، بتاري     19,175

ص لبرنامج 150قرض البنك األلماني للتنمية بمبلغ  مليون أورو بعنوان   75 ● ــّ دعم   مليون أورو والمخصــ

 ،2021أفريل   27المرحلة األولى، بتاري   -إصالحات القطاع العام 

ــ  الثاني من قرض صــندوق النقد العربي بمبلغ    40,9 ● مليون   23,986مليون دوالر أمريكي بعنوان القس

في إطار تسـهيل التصـحيح الهيكلي السـابع، وذلك بتاري     2020ماي  29دينار عربي حسـابي والمؤرخ في 

 ،2021جويلية   15

الغ    59,9  ● ة الـب ك اإلفريقي للتنمـي ة    16مليون أورو والمؤرخ في    60مليون أورو بعنوان قرض البـن جويلـي

 .2021ديسمبر    10في إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي واالندماج االجتماعي، وذلك بتاري     2021

 تسديد المبالغ التالية:  2021ن جهة أخرى، تجدر اإلهارة إلى أنئ تم خالل سنة  وم

اعي بنفس المبلغ والمؤرخ في    500  ● ة    24مليون دوالر أمريكي بعنوان القرض الرـق ، وذـلك 2014جويلـي

 ،2021جويلية    23بتاري   

، وذلـك 2016أوت    05مليون دوالر أمريكي بعنوان القرض الرقـاعي بنفس المبلغ والمؤرخ في    500  ●

 ،2021خالل ههر أوت 

مليون دوالر أمريكي من االكتتاب الخاص القطري بقيمة مليار دوالر أمريكي،   250القســ  الثالا بمبلغ  ●

 ،2021وذلك خالل ههر أفريل 

ــهر   850د المتعلـقة ـبالقرض الرـقاعي بقيـمة  مليون أورو بعنوان الفواـئ  47,8 ● مليون أورو، وذـلك خالل هــ

 .2021فيفري  
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 : تركيبة الموجودات في موفّى السنة
 

 

 بالدينار *

 

 

 

 : موجودات األوراق النقدية األجنبية

 

 مالت كما يلي :تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب العُ 

 

 

2020 2021  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

 موجودات األوراق النقدية األجنبية   877 711 433 1  566 701 381

 األورو   998 234 259 141 395 843 493 940 74 054 764 246

 الدوالر األمريكي   301 152 85 442 855 244 064 711 36 256 334 98

 الريال السعودي  890 714 158 321 561 121   079 783 115 224 666 82

 الفرنك السويسري   610 584 14 340 887 45 480 076 16 521 885 48

 عمالت أخرى   633 012 178  646 731 89
 

 

 : * محفظة السندات

   : التوزيع حسب فئة السندات  -

 : كالتالي  باألساستتكون محفظة السندات  

 

 

 )بماليين الدنانير(                                          

 التغيرات  2020 2021 

 -666 241 1 575 المتاجرة   سندات

 -250 6 875 7 625 1 سندات التوظيف 

 237 4 920 3 157 8 االستثمار سندات 

 -679 2 036 13 357 10 المجموع 

 

 

  دوسر أمريكي  أورو جنيه أسترليني  يان ياباني عمالت أخرى

 الحصة

 بـ ٪
 *بالماليين

 الحصة

 بـ ٪
 بالماليين

 الحصة

 بـ ٪
 بالماليين

 الحصة

 بـ ٪
 بالماليين

 الحصة

 بـ ٪
 بالماليين

1,0 240 0,1 1 002 4,6 293 53,2 3 783 41,1 3 597 31 -12 -2021 

1,5 359 0,2 1 662 4,8 291 48,1 3 494 45,4 3 733 31 -12 -2020 

119 660 -2  -289  136 
 يرات  التغ

 )بالماليين( 
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  التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات : -

 
 

 )بماليين الدنانير( 

 التغيرات  2020 2021 

 -980 2 543 10 563 7 أقل من سنة 

 118 831 1 949 1  سنوات  5بين سنة و

 183 662 845 سنوات  5أكثر من 

 -679 2 036 13 357 10  المجموع

 

 

 

                                              :التوزيع حسب جهة اإلصدار    -

 
 

 )بماليين الدنانير( 

  2021 2020 التغيّرات 

 سيادية 229 5 054 5 175

 وكاالت سيادية 367 1 561 2 -194 1

 وكاالت إقليمية  163  669 -506

 سلطات إقليمية 914 739 175

 بنوك فوق القوميّة  014 1 381 1 -367

 * أخرى  670 1 632 2 -962

  المجموع 357 10 036 13 -679 2
 . NRWوبنك  KFWبنوك أخرى على غرار    ب يتعلق األمر  * 
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 )التصني  المركب لبلومبارغ(   : التوزيع حسب مخاطر اسئتمان 
 

 :    2021ديسمبر  31في   ✓
 

 

 )بماليين الدنانير(                                

 أخرى المجموع 
 بنوك فوق 
 القومية 

 وكاست 
 سيادية

 سيادية
 سلطات 
 إقليمية 

 وكاست 
 إقليمية 

 

 سندات المتاجرة  163 86 - - - 326 575

575 326 - - - 86 163 +F1 

- - - - - - - F2 

 التو ي  سندات  - 23 381 1 157 - 64 625 1

339 - - 13 309 17 - AAA 

16 16 - - - - - +AA 

192 48 - 144 - -  - AA 

195 - - - 189 6 - -AA 

546 - - - 546 - - -A 

332 - - - 332 - - BBB 

5 - - - 5 - - -B 

8 157 1 280 1 014 1 210 
3 

848 
 سندات اسستثمار  - 805

2 344 997 597 466 284 - - AAA 

222 107 - - 115 - - +AA 

1 808 176 417 744 471 - - AA 

1 168 - - - 363 805 - AA- 

1 047 - - - 1 047 - - A- 

1 102 - - - 1 102 - - BBB 

466 - - - 466 - - B- 

 المجموع  163 914 229 5 367 1 014 1 670 1 357 10
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 :    2020ديسمبر  31في   ✓
 

 

 )بماليين الدنانير(                                

 أخرى المجموع 
 بنوك فوق 
 القومية 

 وكاست 
 سيادية

 سيادية
 سلطات 
 إقليمية 

 وكاست 
 إقليمية 

 

 سندات المتاجرة  161 - 367 274 276 163 241 1

1 241 163 276 274 367 - 161 +F1 

- - - - - - - F2 

 سندات التو ي   348 7 691 2 810 1 744 275 2 875 7

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 اسستثمار  160 732 996 1 477 361 194 920 3

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  669 739 054 5 561 2 381 1 632 2 036 13
 

 

 : الــــودائـــــع* 
 

 

 )بماليين الدنانير(                                                                       : التوزيع حسب الطرف المقابل - 

  2021 2020 التغيرات 

 بنوك  تجاريـة 132 8 358 5 774 2

 بنوك فوق القومـيـة  926 806 120

 مـركـزيةبنوك  212 14 198

 المجموع  270 9 178 6 092 3
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 )بماليين الدنانير(       التوزيع حسب الموقع الجغرافي   -

  2021 2020 التغيرات 

 أوروبا  704 4 717 3 987

 اليابان   645 789 -144

 بلدان عربية  270 2 705 565 1

 الواليات المتحدة األمريكية  210 14 196

 هونغ كونغ  515 147 368

 *  بلدان أخرى 926 806 120

 المجموع  270 9 178 6 092 3

                (بنك التسويات الدولية وصندوق النقد العربي)كندا وبنوك فوق القومية  * 
 

 

 )بماليين الدنانير(                                                     : توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر اسئتمان -

  2021 2020 التغيرات 

 الترقيم    

  Aaa ثالهاأمو  609 1 080 1 529

734- 734 - Aa2 

889 1 635 2 524 Aa3 

1 232 1 443 2 675 A1 

747 586 1 333 A2 

868 148 1 016 A3 

413- 494 81 Baa1 

26- 58 32 NR 

 المجموع  270 9 178 6 092 3
 

 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية  للبنوكتسهيالت  :   6اإليضاح  

 

 يُسّجُل هذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدية لضّ  السيولة للبنوك. سجل هذا القائم ارتفاعا

أو     224,1قدره  دينار  سنة    6.534,1ليبلغ    ⁒3,6مليون  موفّى  في  دينار  مقابل 2021مليون   ، 

 و ذلك نتيجة لالرتفاع الطفيف لحاجيات البنوك للسيولة. مليون دينار قبل سنة خلت، 6.310

من القائم اإلجمالي    ⁒79,6  والتي هكلت أيام،  7هاتئ التدخالت أساسا هكل طلبات العروض لمدة   وأخذت 

نهاية في  لتبلغ  2021  سنة  للتدخالت  مقابل  مل  5.200،  دينار  أي    3.600يون  قبل سنة خلت  دينار  مليون 

 .   ⁒ 44,4 مليون دينار أو 1.600بارتفاع قدره 

وقد تدعم هذا التطور أيضا بلجوء البنوك بصفة أكبر لعمليات إعادة التمويل لمدة ههر واحد والتي ارتفع  

، أي بارتفاع  2021هاية سنة  مليون دينار في ن  939إلى    2020مليون دينار في نهاية سنة    557قائمها من  

   ⁒.68,6 مليون دينار أو بـنسبة 382قدره 

، بهدف دعم  2020وللتذكير، فّّن هاتئ األداة كانت قد أُحدثت من قبل البنك المركزي التونسي في أفريل  

     .19 كوفيد   البنوك و المؤسسات المالية لمضاعفة جهودها من أجل مواجهة تداعيات األزمة الصحية
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ر اإلهارة إلى أنئ بحساب المعدالت السنوية، ارتفع قائم كل من عمليات إعادة التمويل طويلة األجل وتجد

مليون دينار، لينتقال، من    142مليون دينار و  699,8ساعة بـ    24لمدة ههر واحد وتسهيالت القروض لمدة  

من   أخرى،  إلى  إلى    163,2سنة  دينار  ومن    863مليون  دينار  إلى    مليون  464,1مليون   دينار 

 مليون دينار، على التوالي.  606,1

بلغ   أخرى،  ناحية  الوسطيومن  الصرف  ل  الحجم  مقايضة  السنة    452,3عمليات  إقفال  عند  دينار  مليون 

 مليون دينار. 260مليون دينار في السنة السابقة، أي بارتفاع قدره  192,3مقابل  2021المحاسبية 

وتجدر اإلهارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم  مانات في هكل رقاع خزينة أو ديون جارية  

   مليون دينار. 4.155,9مليون دينار و 1.983,1، 2021والتي بلغت على التوالي في نهاية ههر ديسمبر 

 

 )بالدينار(                                  

 اآلجال  2021 2020
 النسبة  

٪ بـ   

 

6 310 000 000 6 534 100 000   
تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات  

 السياسة النقدية 

3 600 000 000 5 200 000 000 05/01/2021  6,27  
 ّ  للسيولة عن طريق طلبات   

 العروض  

653 000 000 310 100 000 03/01/2021  7,25 
التدخل الظرفي في هكل تسهيالت  

 ساعة   24القروض لمدة 

557 000 000 939 000 000 12/01/2021  6,38 

عمليات التدخل في السوق النقدية في 

هكل عمليات إعادة التمويل بلجل ههر 

 واحد 

1 500 000 000 - 03/01/2021   - 
عمليات التدخل الظرفي في هكل    

 السيولة 

    تسهيالت أخرى للبنوك -  -  000 000 85 -
 

 

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة:   7اإليضاح  

المفتوحة. السوق  عمليات  إطار  في  باتة  بصفة  المشتراة  السندات  محفظة  البند  هذا   يشمل 

 وتتكون هذه المحفظة حاليا من رقاع خزينة قابلة للتنظير وسندات خزينة قصيرة األجل.  

بعمليات هراء بات لرقاع الخزينة    2021وبغرض تلبية حاجيات البنوك من السيولة، قام البنك المركزي خالل سنة  

البند   هذا  رصيد  ليبلغ  المفتوحة،  السوق  إطار  المحاسبّية    3.045,5في  السنة  إقفال  عند  دينار    2021مليون 

 مليون دينار.   275,5أي بانخفاض طفيف قدره    2020مليون دينار في سنة     3.321مقابل 

خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقها    ، خروج رقاع2021وفي جانب خخر، ههد هذا البند، في سنة  

 مليون دينار. 2.242,3بمبلغ إجمالي قدره   2021وجوان ونوفمبر وديسمبر  خالل أههر جانفي

باعتماد منحنى سعر الفائدة على اإلصدارات  2021 وقد تم تقييم هذه المحفظة عند إقفال حسابات السنة المالية  

 السيادية للمركز المالي لتونس. 

تتكّون محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير وسندات الخزينة القصيرة األجل المشتراة بصفة باتة في إطار  و

 عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط التالية: 
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   )بالدينار   (                                                                                                                     

2020 2021  

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة  533 479 045 3 893 002 321 3

 خزينة قابلة للتنظير باتة الشراءرقاع  214 857 099 1 476 890 444 1

 (  2021جانفي  ٪ )5,75 رقاع خزينة قابلة للتنظير    - 397 072 175

 ( 2021جوان  ٪  )6    رقاع خزينة قابلة للتنظير - 022 652 97

 (  2021نوفمبر )  ٪ 6,1 رقاع خزينة قابلة للتنظير    - 619 775 92

 (  2022فيفري ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير      599 428 228 517 139 226

 (  2022 ماي٪ ) 6,9 رقاع خزينة قابلة للتنظير    009 147 225 905 714 221

 (  2022 أوت٪ ) 5,6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    406 134 222 375 789 216

 (  2023أفريل ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    518 533 231 214 490 226

 ( 2023 جوان ٪ )6 رقاع خزينة قابلة للتنظير    214 830 103 359 651 101

 (  2023 ديسمبر٪ ) 6,3 رقاع خزينة قابلة للتنظير    468 783 88 068 605 86

 (  2020مارس (سندات الخزينة قصيرة األجل 319 622 945 1 274 763 876 1

 (  2021نوفمبر  )  األجل  قصيرةخزينة  ال سندات - 591 837 235

 ( 2021ديسمبر  األجل  ) قصيرةخزينة  ال سندات - 683 925 640 1

 (  2022فيفري )    األجل  قصيرةخزينة  ال سندات 478 298 640 -

 (  2022 جوان 07)   األجل  قصيرةخزينة  ال سندات 929 143 580 -

 (  2022 جوان 22)   األجل  قصيرةخزينة  ال سندات 929 143 580 -

 (  2022 جوان 29)   األجل  قصيرةخزينة  ال سندات 983 035 145 -

 )المّدخرات) - (857 650)

 

 

 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:   8اإليضاح  

للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في   يُسّجل في هذا الباب، كتسبقة

  1977لسنة    71رأس مال صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  

 تين. ، الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي مع هاتين المؤسستين المالي 1977ديسمبر  7المؤرخ في 

مليون وحدة    545,2تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  :    صندوق النقد الدولي  -

منها   الخاصة،  السحب  حقوق  رقم    423,4من  الحساب  في  وُمنّزلة  بالدينار  مكتتبة   للصندوق    1مليون 
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جعة عامة للحصص تعود إلى سنة  ويجدر التذكير أن خخر مرا مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل.  121,8 و

2016 . 

مليون    19,275تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  :    صندوق النقد العربي  -

 :  دينار عربي حسابي، منها

مليون مكتتب    0,1ماليين مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل و  6,9  (ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا  7 •

 ، )المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي  بالعملة المحلية وُمنزل في حساب الصندوق

ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق قرار مجلس   5,85 •

القا ي بتحرير القس  المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من    ،2005لسنة    3المحافظين رقم  

رصيد االحتياطي العام وتوزيع حصص جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال 

 الصندوق، 

ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتاب في رفع رأس مال الصندوق في إطار   6,425 •

. ونصف المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق التحويل  2013لسنة    3جلس المحافظين رقم  تطبيق قرار م

.  2014بداية من غّرة أفريل    من رصيد االحتياطي العام والنصف اآلخر يُحّرر نقدا على مدّة خمس سنوات

 دينار عربي حسابي.  642.500بمبلغ قدره  2018وقد تم تحرير القس  األخير في ههر أفريل 
 

 جدر اإلهارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصة.وت

حسابيهما المفتوحين في  وتخضع الحصص المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين والمنزلة في

ما يضبطئ  دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيف

 صندوق النقد الدولي.

 

 تسهيالت ممنوحة للدولة  :   9اإليضاح  

التسـهيالت الممنوحة للدولة، بصـفة اسـتثنائية، بمقتضـى أحكام الفصـل الخامس من   يُسـّجل في هذا البند مبلغ

ـــنة   ــ  من عجز الميزانـية الـناتج عن2020ـقانون الـمالـية التـعديلي لســ  خـثار ـجائـحة   ، وذـلك بـهدف تموـيل قســ

 . 19 -  كوفيد

 

 محفظة المساهمات:   10اإليضاح  

ــي في رأس مال   ــاهمات البنك المركزي التونســ ــّجل في هذا البند الجزء الُمحّرر من مســ يمثل المبلغ الُمســ

 المؤسسات التالية:
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 المؤسسة 

31-12 -

2021 

الرصيد  

 بالعملة 

31-12-2020 

 الرصيد بالعملة 

31-12 -

0212 * 

 بالدينار 

31-12-2020 

 بالدينار 

 نسبة 

 المساهمة 

 ٪بـ 

 بنك تونس الخارجي   

   )السندات قيمة  المدخرات النخفاض(

 109 527 2 - أورو   465,22 767 

(2 527 109) 

 

 0,007 551 17 341 17 أورو  5 330 أورو  5 330 هركة  سويفت    

 475 12 لالستيراد والتصدير  البنك اإلفريقي

899   

 دوالر أمريكي

12 475 899 

 دوالر أمريكي 

35 874 448 33 417 943 1,939 

 والتجارة الخارجية  البنك المغاربي لالستثمار

 

 )مدخرات(

000 500  7   

 دوالر أمريكي

0007 500  

 دوالر أمريكي

21 566 250 

 

(4 190 000) 

20 089 500 9,686 

   2  065 000 البينية العربية   تمويل التجارةبرنامج 

 دوالر أمريكي

000 065  2   

 دوالر أمريكي

5 937 907 5 531 309 0,276 

للمقاصة   الشركة المصرفية المشتركة

 اإللكترونية  

000 105  

 دينار تونسي 

000 105  

 دينار تونسي 

000 105  000 105 3 

 صندوق  مان 

   الودائع البنكية

000 500  2  

 دينار تونسي 

000 500   

 دينار تونسي  2

000 500  2  000 500  2  50 

  56  313 107 946 810 61 المجموع 

 

 

 

ا إلى رصـد ُمدخرات بعنوان  0,2ويرجع االنخفاض بــــــ   اـس توى هذا البند أـس ّجل على مـس مليون دينار المـس

ماليين   4,2-(مـساهمة البنك المركزي التونـسي في رأس مال البنك المغاربي لالـستثمار والتجارة الخارجية  

لثير معـاكس   ئ ـت ابـل ار(، ـق دوالر األمريكي   4+(ديـن ــرف اـل ــعري صــ اع ســ اتج عن ارتـف ار( ـن  ماليين ديـن

 .2020ورو مقارنة بسنة  واأل

، اســتكمل البنك المركزي التونســي عمليّة التفويت إلى الدولة  2021كما تجدُر اإلهــارة إلى أنّئ خالل ســنة 

ــلين   ــاهمـتئ في رأس ـمال بـنك تونس الـخارجي وذـلك تطبيـقا ألحـكام الفصــ ـــية في مســ من    97و  37التونســ

 األساسي.     نظامئ

 

 
 :  2021 ديسمبر 31حسب أسعار الصرف السائدة في  *

 . د.ت 3,2534 = أورو  1 

 . د.ت 2,8755 = دوالر أمريكي 1 

 



  

 

 2021 السنوي التقرير 231
 

 

 

 

 ثابتة  األصول ال : 11اإليضاح 

         : ) بالدينار( 2021ديسمبر  موفىيبرز الجدول الموالي تفاصيل مكونات األصول الثابتة كما هي في 
 
 

 

 القيمة 

 المحاسبيّة 

 الّصافية 

31/12/2021 

 القيمة الخام  اسستهالكات 

 الـــــبنــــــــــود 
31/12/2021 

 خروج 

2021 

 مخصصات 

2021 
31/12/2020 31/12/2021 

 خروج 

2021 

 دخول 

2021 
31/12/2020  

 البرمجيات  375 891 8 370 118 2 - 745 009 11 691 447 7 913 051 1 - 604 499 8 141 510 2

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

 على هراء برمجيّات  تسبقات 650 123 800 2 000 4 450 122  - - - 450 122

 األصول الثابتة غير المادية 343 059 9 170 120 2 000 4 513 176 11 691 447 7 913 051 1 - 604 499 8 909 676 2

 األرا ي  066 944 88 - - 066 944 88 - - - - 066 944 88

 البناءات  148 078 55  - 148 078 55 590 219 51 482 489 - 072 709 51 076 369 3

 معدّات و أثاث مكاتب  030 327 2 612 46 - 642 373 2 478 179 1 471 166 - 949 345 1 693 027 1

 معدّات النقل  385 244 3 - - 385 244 3 949 709 2 274 190  223 900 2 162 344

 معدّات إعالمية  109 042 11 277 931 4 - 386 973 15 327 191 10 972 478 1 - 299 670 11 087 303 4

 معدّات الطبع  271 641 - - 271 641 274 567 085 55 - 359 622 912 18

 معدّات الخزينة  259 335 24 094 159 2 - 353 494 26 822 958 21 660 932 - 482 891 22 871 602 3

 تهياة و تجهيز 764 494 7 755 499 3 - 519 994 10 527 780 2 429 648 - 956 428 3 563 565 7

 تركيب تجهيزات فّنية 537 389 35 892 108 6 - 429 498 41 399 648 17 213 210 3 - 612 858 20 817 639 20

 معدّات و تجهيزات فّنية  749 405 1 167 48 - 916 453 1 080 830 803 148 - 883 978 033 475

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

 في طور اإلنشاء  أصول ثابتة مادّية 526 320 6 318 121 4 635 351 6 209 090 4 - - - - 209 090 4

 منها :         - -  - 

 بناءات في طور اإلنشاء 022 772 2 902 653 2 229 142 2 695 283 3 - - - - 695 283 3

 تركيب تجهيزات فنية في طور اإلنشاء  289 561 1 - 219 558 1 070 3 - - - - 070 3

 األصول الثابتة الماّدية 610 877 236 115 915 20 635 351 6 090 441 251 446 085 109 389 320 7 - 835 405 116 255 035 135

 المجموع 953 936 245 285 036 23 635 355 6 603 617 262 137 533 116 302 372 8 - 439 905 124 164 712 137
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 مدينون مختلفون:   12اإليضاح  

 يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لرعوان والُممّولة من احتياطي الصندوق االجتماعي

 (. 2020مليون دينار في سنة  46,6مليون دينار مقابل  47,4المختلفة الممنوحة لرعوان ) وكذلك التسبقات

 (أصول)حسابات انتظار و للتسوية  :   13اإليضاح  

و قد ـسجل هذا البند    .يتـضّمن هذا البند بالخـصوص اإليرادات الُمـستحقة والحـسابات المدينة المختلفة األخرى

ــنة إلى أخرى بــــــــقيمة   ــتحقة   12,8ارتفاعا من سـ ــا بارتفاع اإليرادات الُمسـ ــاسـ ر أسـ ــّ  مليون دينار، يُفسـ

مليون دينار، وهي إيرادات متعلقة أساسا بعمليات السياسة النقدية وكذلك اإليرادات المستحقة على 13,1 بـــ  

 .  2021ماليين دينار في نهاية سنة   3,9دينار وماليين   10,3المساهمات و التي بلغت على التوالي  

 وتفصيلئ كاآلتي:

 
 

 )بالدينار( 

  2021 2020 التغيرات 

 )أصول   (حسابات انتظار و للتسوية   828 417 119 970 631 106 858 785 12

 إيرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسبّقا  867 109 99 181 990 85 686 119 13

 ذهب ُمخصص للبيع لحرفيي المصوغ  348 178 9 827 461 12 -479 283 3

 عمالت أجنبية قيد االستخالص وللتسوية  708 779 8 437 875 5 271 904 2

 حسابات مدينة مختلفة أخرى  905 349 2 525 304 2 380 45
 

 

 األوراق والقطع النقدية في التداول:   14اإليضاح  

ــجلت األوراق والقطع النقدية في  ــبة  1.483,1التداول ارتفاعا بـــــــــســ ، لتبلغ  ⁒9,4  مليون دينار أو بنســ

ــنة    15.749,4مليون دينار مقابل   17.232,5 ــة غالبة لروراق النقدية 2020مليون دينار في سـ   ، مع حصـ

(97,5.)⁒ 

 2020للفترة بين نهاية ســنة    ⁒9,4  هذا، وتجدر اإلهــارة إلى تباطؤ نســبة ارتفاع التداول النقدي حيا بلغت

   .2020ونهاية سنة   2019للفترة ما بين نهاية سنة    ⁒16,6 ، مقابل2021نهاية سنة  و

 

 )بالدينار( 

  2021 2020 التغيرات 

 األوراق والقطع النقدية في التداول   740 533 232 17 699 416 749 15 041 117 483 1

 األوراق النقدية       535 962 803 16 495 542 341 15 040 420 462 1

 القطع النقدية      205 571 428 204 874 407 001 697 20
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 : كاآلتيحسب الفاة    األوراق والقطع النقدية في التداول  وتُفّصل

 
 

 )بالدينار( 

2020 2021   

 أوراق نقدية في التداول   535 962 803 16 495 542 341 15

 دينارا 50 400 069 310 2   700 880 059 2

 دينارا  20 660 858 620 10 420 851 410 9

 دنانير  10 890 975 831 3   910 781 825 3

 دنانير  5 585 058 41 465 028 45

 قطع نقدية في التداول   205 571 428 204 874 407

 دنانير  5 585 528 100       715 195 100

 دينار 2 864 973 55         396 410 45

 دينار  1   622 501 150       792 539 143

 مليم  500 745 240 56         463 043 56

 مليم 200 226 785 9           966 400 8

 مليم 100   183 631 32         257 772 31

 مليما  50 872 788 9           973 492 9

 مليما  20 156 321 8           130 229 8

 مليمات  10       064 464 2           640 453 2

 مليمات   5 496 202 2           494 202 2

 مليم  2 092 73                085 73

 مليم  1 300 60                293 60

 

 
 
 

  الحساب المركزي للحكومة:   15اإليضاح  

ــابات بالعُملة األجنبية أويضــم هذا البند   بالدينار التونســي والذي يحتوي على الموارد   الرصــيد الدائن للحس

و يدخل ـ من هذه الفاة من   المتوفرة لدى الخزينة والُمخّول لها اـستعمالها في إطار إدارتها اليومية للـسيولة.

المتـضمنة للموارد المتلتية    الحـسابات الخاـصة و مليون دينار(  (577,4الحـسابات، الحـساب الجاري للخزينة  

 .)مليون دينار  (1.010,3من القروض الخارجية لدعم الميزانية  

مليون دينار    4.487,9وقد هــهد رصــيد هذا البند انخفا ــا ملحوظا من نهاية ســنة إلى أخرى، ليتراجع من 

تعمال الدولة،  مليون دينار بعد سـنة. ويفسـر هذا التراجع من جهة، باسـ  1.587,7إلى   2020في نهاية سـنة  

مليون دينار لغاية تمويل جزء   2.810، للتـسهيالت التي منحها إياها البنك المركزي بمبلغ  2021خالل ـسنة  

ـــنة    ، إلى جانب األموال المتلتية من    19-والناجم عن تداعيات أزمة   كوفيد  2020من عجز ميزانيتـها لســ

ة من طرف ة الممنوـح ارجـي ات المنجزة على القروض الـخ ــحوـب ة    الســ ك االفريقي للتنمـي كالبـن دولي    والبـن اـل

    لإلنشاء والتعمير، من جهة أخرى.
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 ))بالدينار 

   2021 2020 التغيرات 

  الحساب المركزي للحكومة  1 587 928 736 4 487 937 941 2 900 009 205-

 الحساب الجاري للخزينة   588 387 577 013 123 234 3 425 735 656 2- 

862 650 000 - 862 650 000 
مليون دوالر أمريكي   300القرض الجزائري بقيمة  

 لدعم ميزانية الدولة 

 -13 393 000 13 393 000  - 
لدعم ميزانية    - 2020ماي    12الهبة التركية بتاري   

 الدولة 

 -591 222 240 591 222 240 - 

مليون أورو    180قرض البنك اإلفريقي للتنمية بقيمة  

كوفيد  – مكافحة  دعم  برنامج  عبر    19- لتمويل 

 اإلدماج االجتماعي والتوظيف 

 -528 815 448 528 815 448 - 

البنك والتعمير قرض  لإلنشاء   161بقيمة   الدولي 

لتمويل برنامج دعم سياسات االنتعاش    - مليون أورو

 وتعزيز المرونة  

 حسابات أخرى  340 699 147 236 388 120 104 311 27
 

 

  حكومةللالحسابات الخاصة  :   16اإليضاح  

أرصــدتها من قبل يتضــمن هذا البند الحســابات بالعُملة األجنبية أو بالدينار التونســي التي ال يمكن اســتعمال 

ابات الحكومة الخاصـة المحررة بالعُملة  ا على حـس اـس تمل أـس يولة. وتـش الخزينة في إطار إدارتها اليومية للـس

األجنبية و المتضـــّمنة لرموال المتلتية من الســـحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو 

اريع م صـة لمـش ات عمومية بضـمان الدولة والمخصـّ ـس ابات  )مليون دينار  1.183,5عيّنة )لمؤـس ، رصـيد حـس

ــاـبات المختلـفة للحكوـمة )  358,4القروض الُمعنوـنة ـباـلديـنار ) ـــيد الحســ مليون   115,7مليون ديـنار( ورصــ

و كذلك أرصــدة الحســابات المتعلقة بمختلف الصــناديق التي يمســكها البنك المركزي لحســاب الدولة    )دينار

ـــن ة الصــ دوق التطوير والالمركزـي ـــن ةكصــ دـي ات التقلـي اـع ـــن الصــ دوق الوطني للنهوض ـب ـــن ة والصــ   اعـي

 والحرف الصغرى.
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 )بالدينار  (       

   2021 2020 التغيرات 

 حسابات الخاصة للحكومة ال  710 811 689 1 623 478 707 1 - 913 666 17

 الحسابات الخاصة للحكومة بالعُملة األجنبية     001 506 183 1 626 913 331 1 -625 407 148

 حسابات القروض   - الحكومة التونسية     119 357 358 637 102 289 482 254 69

 حسابات مختلفة   - الحكومة التونسية     134 661 115 425 325 52 709 335 63

 منها :      

 الظرفية لمساندة المؤسسات اآللية     212 603 25 355 599 24 857 003 1

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول     347 396 1 242 594 10 -895 197 9

41 022 608 15 949 640 56 972 248 
 حساب خ  اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى     
 والمتوسطة    

19 723 235 - 19 723 235 

قروض  حساب تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض  
االستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة 

 المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

10 733 904 - 10 733 904 

تمويل  إلعادة  المخصص  العتماد  خ   حساب 
قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة  
من   المتضّررة  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات 

 19يد تداعيات انتشار فيروس كوف

 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية     070 114 8 692 930 21 -622 816 13

11 857 639 6 323 802 18 181 441  
 حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   

 التقليدية و الحرف الّصغرى    

 حساب الهبات   - الحكومة التونسية     945 991 5 441 882 5 504 109

 

 

 ل الحسابات الخاصة بالعملة األجنبية كالتالي : تفصّ 

 

 

2020 2021  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

 األجنبيةبالعملة  الحسابات الخاصة  001 506 183 1  626 913 331 1

 األورو  866 183 339 789 500 103 1 400 854 382 969 662 260 1

 الدوالر األمريكي   076 765 4 976 701 13 576 597 5 666 993 14

 اليان الياباني  509 109 491 2 937 221 62 530 364 552 1 281 322 40

 عمالت أخرى - 299 081 4 - 710 934 15

 

 

وفي جانب خخر، تمثلت تدفقات موارد واســتعماالت صــندوق التطوير والالمركزية الصــناعية والصــندوق  

 الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الّصغرى، المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما يلي:
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 )بالدينار(
حسابات الصندوق الوطني للنهوض  

الصغرىبالصناعات التقليدية والحرف   

حسابات صندوق التطوير والالمركزية  

 الصناعية 

 

2020 2021 2020 2021 

 الرصيد األولي  692 930 21 114 040 34 802 323 6 774 823 7

 الموارد 558 574 28 109 565 33 639 357 17 028 500 13

 اعتمادات الميزانية   000 000 24 000 000 28 - -

 استخالصات  558 574 4 110 565 5  639 357 17 028 500 13

 االستعماالت   180 391 42 531 674 45 000 500 5 000 000 15

 الرصيد النهائي   070 114 8 692 930 21 441 181 18 802 323 6

 

 

 مخصصات حقوق السحب الخاصة:   17اإليضاح  

ــمبر   ــهر ديســ ــمل هذا البند، والذي بلغ في نهاية هــ مليون وحدة من حقوق الســــحب    272,8  ،2020يشــ

المقابل لمجموع مبالغ حقوق الـسحب الخاصـة المخصـصـة لتونس والتي تم منحها للبنك المركزي  الخاصـة،

ـصات حقوق الـسحب الخاـصة المنجزة من قبل ـصندوق النقد الدولي في إطار عمليات التونـسي للبلدان    مخصـّ

األعضــاء. وبما أّن البنك المركزي مطالب بّرجاع هذا المبلغ للصــندوق إذا ما قرر هذا األخير إلغاء حقوق 

 السحب الخاصة، فّن المخّصصات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

 
 

    ) باالف الوحدات من حقوق السحب الخاصة (  

2020 2021   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 272 776 272

                                                               1970مخّصصات / جانفي  880 5 880 5

 1971مخّصصات / جانفي  745 3 745 3

 1972مخّصصات / جانفي  088 5 088 5

 1979مخّصصات / جانفي  552 6 552 6

   1980مخّصصات / جانفي  552 6 552 6

   1981مخّصصات / جانفي  426 6 426 6

 2009مخّصصات / أوت   385 212 385 212

 2009مخّصصات / سبتمبر 148 26 148 26

 

 

ماليين دينار، حصـريّا، بتراجع   3,3، والبالغ  2021عند إقفال السـنة المحاسـبية   ويفسـر االنخفاض المسـّجل

 سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار.

   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:   18اإليضاح  

يشـمل هذا البند أرصـدة الحسـابات المفتوحة بالدينار باسـم المنظمات األجنبية، ومنها بالخصـوص صـندوق  

النقد الدولي والبنك العالمي والبنك اإلفريقي للتنمية وـصندوق النقد العربي. و تجدر اإلـهارة إلى أن حـسابات  

ـــندوق النـقد اـلدولي المفتوـحة في دـفاتر البـنك المركزي تعتبر من أه ـلة  صــ ــّ ّم مكوـنات ـهذا البـند، وهي ُمفصــ

 : كاآلتي
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    )بالدينار  (  

2020 2021   

 صندوق النقد الدولي حسابات  120 478 673 1 776 692 678 1

 1الحساب رقم   -صندوق النقد الدولي 432 769 671 1 315 794 676 1

 الصندوق مساهمة تونس بالدينار في رأس مال     432 769 671 1 315 794 676 1

 2الحساب رقم   -صندوق النقد الدولي 688 708 1 461 898 1

 

 

وتجدر اإلهارة إلى أّن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النقد الدولي  

مليون دينار في نهاية   6.684,6مقابل    2021مليون دينار في نهاية ـههر ديـسمبر    6.440,2والبالغ رـصيده  

لبند الفرعي  قروض خارجية الســنة الســابقة، ُمدرج  ــمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مســتوى ا

أخرى . ويتعلق الرصــيد المذكور بالمقابل بالدينار لقر ــي صــندوق النقد الدولي في إطار خلية التســهيالت  

  2.265,8بمبلغ قدره  2020الموسعة للقرض وخلية أداة التمويل السريع المتحصل عليهما خالل ههر أفريل 

 .مليون دينار والمخّصصين لدعم ميزانية الدولة

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية البنوك: التزامات تجاه  19اإليضاح  

ــي في الـسوق النقدية في ـهكل امتـصاص للـسيولة. وقد بلغ  يـسجل هذا البند عمليات تدخل البنك المركزي التونـســـ

ــهيالت اإلـيداع لـمدة   ــريـّا في عملـيات تســ ــتحق بموـجب ـهذه العملـيات والمتمثـلة حصــ ــاـعة،    24الـقائم المســ  ســ

 مليون دينار.  321بارتفاع قدره    مليون دينار قبل سنة، أي   25مقابل   2021ديسمبر    31مليون دينار في   346

 التزامات بالعُملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين:  20اإليضاح  

، من جهة، )مليون دينار   (4.321,3يتضـمن هذا البند موجودات العُملة األجنبية تحت الطلب للوسـطاء المقبولين  

 ، من جهة أخرى. )مليون دينار   1.876,7األجنبية ) و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق النقدية بالعُملة  

 وتفّصُل هذه االلتزامات كما يلي : 
 

 

2020 2021  

 بالعملة  بالدينار  بالعملة  بالدينار 

6 768 821 374  6 198 033 164  
التزامات بالعملة األجنبية تجاه 

 الوسطاء المقبولين 

 األورو  100 562 968 934 119 151 3 945 662 198 1 346 957 946 3

 الدوالر األمريكي   630 570 930 847 855 675 2 749 587 932 545 029 498 2

 الفرنك السويسري   543 788 32 101 162 103 927 302 28 823 063 86

 الجنيئ األسترليني   483 676 24 605 870 95 951 567 22 761 493 82

 الريال السعودي  283 712 74 884 222 57 243 827 55 256 859 39

 الدرهم اإلماراتي  161 217 23 019 176 18 473 803 23 563 358 17

 الدوالر الكندي  489 119 11 030 110 25 979 793 15 359 182 33

 عمالت أخرى  744 515 71  721 876 64
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 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية:   21اإليضاح  

ملة األجنبية أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو للحسابات المفتوحة بالعُ   ةالدائن  األرصدة هذا البند    لُ ـسجّ يُ 

 . مؤسسات غير مقيمة

 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية  22اإليضاح  

ــ ــّجُل في هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التزامات البنك المركزي التونس ي بالعُملة األجنبية  يُمثُل المبلغ الُمس

 ألجل بعنوان اقترا ات أو ودائع من الخارج لدى البنك المركزي التونسي.

، تم تسـديد وديعة بنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسـي  2021ماي    04وتجدر اإلهـارة إلى أنئ بتاري   

 مليون دوالر أمريكي. 50بمبلغ    2011أفريل   28المؤرخة في 

 اسستخالص  قيم قيد:   23اإليضاح  

يمثل المبلغ المـسجل في هذا البند، الوـ عية الدائنة الـصافية لحـسابات اـستخالص القيم بما فيها، بالخصوص،  

الصــــكوك والســــندات لفائدة الخزينة والتحويالت الملذون بها من قبل مصــــالح البنك والتي تمّر عبر نظام  

 المقاّصة اإللكترونية.

 التحويل وإعادة التقييمفوارق :   24اإليضاح  

 : يتضمن هذا البند 

مليون دينار    2.515,1   فائض القيمة الـصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحـسابات بالعُملة األجنبية بمبلغ •

 .  2020متلتية من سنة   2.091,1منها 

فائض القيمة الصـــافي المتراكم بعنوان إعادة التقييم بســـعر الســـوق للموجودات من ســـبائك الذهب بمبلغ  •

 ،2020متلتية من سنة  مليون دينار 666,9مليون دينار منها   689,3

ــندوق النقد   • ـــندوق النـقد الدولي وصــ ــافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العملـيات مع صــ فائض القيـمة الصــ

 .2020متلتية من سنة   مليون دينار  183,1مليون دينار منها   187حدود  في  العربي

 دائنون مختلفون:  25اإليضاح  

يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك، والمدخرات المخصصة بعنوان منحة الخروج  

، ومبالغ مساهمات التغطية للتقاعد واإلجازات خالصة األجر، واألداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة

 االجتماعية في انتظار الدفع ومبالغ العُقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هياات وطنية.
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    )بالدينار  ( 

   2021 2020 التغيرات 

 دائنون مختلفون  081 618 184 426 163 174 655 454 10

3 939 994 29 130 569 33 070 563 
حسابات إيداع األموال ) حسابات األعوان، حساب  

 الودادية ...( 

 لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  685 443 19 593 614 8 092 829 10

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر  649 139 10 836 223 8 813 915 1

196 047 2 437 454 2 633 501 
مجمع على الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء 

 و رائب وأداءات أخرى لفائدة الدولة  القيمة المضافة

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع   582 035 1 679 834 903 200

 دائنون مختلفون خخرون   101 295 118 295 922 124 -194 627 6

 عقل توقيفية   منها :  373 769 36 851 055 69 -478 286 32

          الهياة العليا المستقلة لالنتخابات          238 836 43 253 420 27 985 415 16

          صندوق  مان الودائع البنكية          371 495 34 747 236 25 624 258 9

 

 

  (خصوم)حسابات انتظار وللتسوية  :   26اإليضاح  

  المدخرات للمخاطر و  بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولييضّم هذا البند،  

      .األعباء للدفعوواألعباء 

 

 

 )بالدينار(

   2021 2020 التغيرات 

 )خصوم   (حسابات انتظار وللتسوية  852 706 833 687 734 804 165 972 28

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  498 814 480 693 259 482 -195 445 1

 أعباء الموظفين للدفع  957 240 19 538 117 16 419 123 3

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبو ة مسبقا 486 839 15 574 298 16 -088 459

 مصاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائي  437 318 2 683 931 3 -246 613 1

 ُعمالت أجنبية في انتظار التسوية  070 287 19 808 189 19 262 97

 مدخرات المخاطر واألعباء  872 852 290 482 310 262 390 542 28

 حسابات انتظار وللتسوية أخرى  532 353 5 909 626 4 623 726
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 الذاتيةاألموال  :  27 اإليضاح

مليون دينار في نهاية   1.203,2، ما قدره  2021بلغت األموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة الُمحاسبية  

 مليون دينار. 116 ، أي بانخفاض قدره 2020مليون دينار في سنة 1.319,2 ُمقابل  2021 ههر ديسمبر

 

 
 

 

 

 )بالدينار)

2020 2021  

 المال رأس  000 000 6  000 000 6

 االحتياطيات  287 947 745 156 494 691

 االحتياطي القانوني 000 000 3 000 000 3

 االحتياطي الخاص  668 794 696 668 794 647

 احتياطي الصندوق االجتماعي  619 152 46 488 699 40

 المحاسبية مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة   287 947 751 156 494 697

 نتيجة السنة المحاسبية  864 223 451 337 704 621

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  151 171 203 1 493 198 319 1

 

 

   : فيما يلي 2021 ديسمبر  31المقفلة في  وتمثلت تحركات األموال الذاتية المسجلة في السنة المحاسبية 

 
 

 )بالدينار)

 البيانات
 الرصيد في 

31 /12 /2020 

 توزيع 

 النتيجة  

 احتياطي 

 الصندوق   

 اسجتماعي 

 نتيجة 

   ةالسن 

 المحاسبية

 في  الرصيد

31 /12 /2021 

 000 000 6 - - - 000 000 6 رأس المال

 000 000 3 - - - 000 000 3 القانوني  اسحتياطي

 668 794 696 - - 000 000 49 668 794 647 الخاص اسحتياطي

 619 152 46 - 131 453 000 000 5 488 699 40 احتياطي الصندوق اسجتماعي

 864 223 451 864 223 451 - (337 704 621) 337 704 621 المحاسبية  نتيجة السنة

 151 171 203 1 864 223 451 131 453 (337 704 567) 493 198 319 1 مجموع األموال الذاتية 

 

 

 

 : فكانت كاآلتي 2021ديسمبر موفى أما موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في 
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 )بالدينار)

 الرصيد في 

31-12-2021 

 الموارد  اسستعماست 
 الرصيد في 

31-12-2020  
 التسمية 

 المخصصات  التسديدات  القروض 

 الموارد  488 699 40 000 000 5  131 453 - 619 152 46

 المخّصصات  126 038 32 000 000 5 - - 126 038 37

 فوائد على قروض طويلة األمد  556 385 4 - 152 190 - 708 575 4

4 538 785 - 262 979 - 4 275 806 
فوائد على قروض متوسطة  

 األمد 

 اسستعماست  (890 291 38) - 109 459 11 (991 855 13) (772 688 40)

 قروض السكن  (156 116 18) - 556 969 1 (916 459 4) (516 606 20)

 قروض متوسطة األمد  (698 262 9) - 744 617 2 (702 613 3) (656 258 10)

 قروض قصيرة األمد  (036 913 10) - 809 871 6 (373 782 5) (600 823 9)

 الموارد المتوفرة  598 407 2 000 000 5 240 912 11 (991 855 13) 847 463 5

 

 

 التعهدات خارج الموازنة:   28اإليضاح  

   : يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على

  : التعهدات والضمانات المسلّمة ❖

 : تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجيّة

  قروض خارجية أخرى و  قروض رقاعية •

 هي التعهدات المتعلقة :

ــية في  بالقروض   - ــاب الدولة التونسـ ــي لحسـ ــدرة من قبل البنك المركزي التونسـ الرقاعية المصـ

 األسواق المالية األجنبية،

والقروض الخارجية للدولة، الُمتحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائي، و التي يديرها   -

اب هذه األخيرة مع إمضـائئ تعهدات للطرف األجنبي المتد ة    (خل  البنك المركزي لحـس ـس بنك أجنبي أو مؤـس

 ، يلتزم بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،)مالية 

ــطاء المقبولين   - وتتعلّق  (والقروض الخارجية الُمبرمة من قبل البنك المركزي والُمحالة إلى الوســ

 .)تحديدا بالقروض الُمبرمة مع برنامج تمويل التجارة العربية البينية

ذا البند أيـضا التزامات البنك المركزي التونـسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة لرجزاء من  كما يتـضّمن ه

ـصة لدعم ميزانية الدولة. ل عليئ من الـصندوق والمخصـّ ويتعلق األمر بالقرض المتحـصل   القروض المتحصـّ

 .السريععليئ في إطار خلية التسهيالت الموسعة للقرض وكذلك بالقرض المتعلق بلداة التمويل  
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ة تراجع من   اعـي ائم القروض الرـق ار، إلى أّن ـق ذا اإلـط در اإلهـــــارة، في ـه ار في    22.766وتـج مليون ديـن

مليون دينار، يفسـر أسـاسـا،    4.164مليون دينار بعد سـنة، أي بانخفاض قدره    18.602إلى    2020ديسـمبر  

ــين الرـقاعيين بمبلغ   ــهري جويلـية و أوت   مليون دوالر أمريكي لـكل منهـما خالل  500بخالص القر ــ هــ

ــ  الـثاـلا من االكتـتاب الـخاص القطري    2021 بـما قيمـتئ   )ملـيار دوالر أمريكي(من جـهة، وبخالص القســ

 .، من جهة أخرى2120مليون دوالر أمريكي  خالل ههر أفريل    250

ــلـية الجوهر عل  )ـخارج الموازـنة(وتعتبر ـهذه التعـهدات، تعـهدات توقيع   ــبي  أفضــ ى تطبيـقا للمـبدأ المـحاســ

ــار إليها أعاله، يقابلها   ــكل ، علما و أّن االلتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن القروض المشــ الشــ

التزام مماثل من قبل الدولة أو الوســي  المقبول بســداد كل االســتحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل  

 األعباء المالية المترتبة عنها.

 
 

 )بالدينار)  

  2021 2020 التغيرات 

 قروض رقاعية  684 988 601 18 461 042 766 22 - 777 053 164 4

 قروض خارجية أخرى  689 161 734 8 042 278 887 8 - 353 116 153

16 301 367 1 357 549 214 1 373 850 581 
 ُمتحصل عليها خارجية للدولة قروض

 في إطار التعاون االقتصادي الثنائي

74 965 141 845 166 540 920 131 681 
 ُمبرمة من قبل البنك قروض خارجية

 المركزي وُمحالة إلى الوسطاء المقبولين

244 382 861- 6 684 562 288 6 440 179 427 
 صندوق النقد الدولي ض  وقر

 لدعم ميزانية الدولة  ةالمخّصص  
 

 

 :  التعهدات المسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل

بعمليات مقايضـة الصـرف كلحد أدوات السـياسـة النقدية التي هـرع البنك    هي التعهدات المسـلّمة و الُمتعلقة

 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة. 2015المركزي في استعمالها بداية من ههر ماي 

ــمبر   ــهر ديسـ المقابل بالدينار،    )مليون دينار  947,6، يمثل المبلغ المدرج في هذا البند )2021وفي نهاية هـ

ة المتوقع تسليمها للبنوك عند حلول أجل عمليات مقايضة الصــرف التي قام بها البنك خالل للعمالت األجنبي

 بلجل ثالثة أههر و ذلك بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاري  اإلقفال.  2021ههر ديسمبر  

 المسلّمة مقابلة مخصصات حقوق السحب الخاصة  التعهدات   -

الدولي الناتجة عن تحصـيل الحكومة التونـسية لمخصـصـات حقوق الـسحب  هي التعهدات تجاه صـندوق النقد  

الخاصــة االســتثنائية والتي تمثل الجزء الراجع لتونس من حقوق الســحب الخاصــة المقررة من قبل مجلس 

 .2021أوت   2المحافظين لصندوق النقد الدولي بتاري   

  التعهدات والضمانات المستلمة -

  إعادة التمويل  ملياتالتعهدات الُمستلمة مقابل ع ▪

هي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات مقايضة الصـرف والمتكونة، من ناحية، من المبالغ  

مليون دينار( ومن ناحية أخرى، من مبالغ الفوارق اإليجابية غير   953بالدينار لالســـتالم في تاري  األجل )

 ماليين دينار(.  7الجارية بعنوان هذه العمليات )
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  الضمانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل ▪

المنجزة   تلك  البنوك غير  مقابل عمليات إعادة تمويل  المركزي في  البنك  قبل  الُمستلمة من  هي الضمانات 

مليون دينار في نهاية   26.805,3بواسطة عمليات مقايضة الصرف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات  

ديس قدرها    2021مبر  ههر  بمبالغ  خزينة  ورقاع  جارية  ديون  إلى  موّزعة  دينار    4.155,9وهي  مليون 

 دينار، على التوالي.  مليون 1.983,1و

   تعهدات أخرى ُمستلمة -

تلمة بالخصـوص من العار ـين في إطار طلبات العروض المعلنة من   هي الضـمانات الوقتية والنهائية المـس

،  2021قبل البنك المركزي والـضمانات المـستلمة في إطار نـشاط مكاتب الـصرف. وفي نهاية ـههر ديـسمبر  

ــنة    11,2مليون دينار مقابل 15,3 بلغت قيمة هذه الضـــمانات   أي بارتفاع قدره   ،2020مليون دينار في سـ

ر أـساـسا بارتفاع الـضمانات المـستلمة من قبل األـهخاص الراغبين في ممارـسة نـشاط    4,1 ماليين دينار، يُفسـّ

 الصرف اليدوي عن طريق مكاتب الصرف.

 تعهدات أخرى   ▪

صــالح  هي التعهدات الُمتعلقة باألوراق النقدية التونســية واألجنبية، المحجوزة من قبل الســلطات القضــائية والم 

ـــــــــي للحفظ. وفي نهاية هــهر ديســمبر   ، بلغ رصــيد هذه  2021الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونس

 ماليين دينار.  3,1، أي بانخفاض قدره  2020ماليين دينار في سنة  4,5مليون دينار مقابل  1,4األوراق البنكية  

 النقديةإيرادات من عمليات التدخل في السوق  :   29اإليضاح  

بلغت العائدات المتلتية من عمليات إعادة التمويل، والتي ال تزال العنصـــــــر األكثر أهمية في قائمة النتائج،  

ــبة ــمبر   31مليون دينار في   681,1من مجموع إيرادات البنك،    ⁒81,1  حيا مثلت نسـ مقابل   2021ديسـ

 .⁒14,6  دينار أو بنسبةمليون   116,2مليون دينار، قبل سنة خلت، أي بانخفاض قدره    797,3

ويعزى هذا التقلص أـساـسا إلى انخفاض الفوائد المـسجلة بعنوان تدخل البنك المركزي في الـسوق النقدية عن 

ــ   ــــــ ــــــ ــنســبة   90,6طريق طلبات العروض والتي تراجعت بــــ  حيا انتقلت من  ⁒  25مليون دينار أو بــــ

ــبيّة    361,7 مليون دينار بعد ســنة، وذلك بالتوازي    271,1إلى   2020مليون دينار عند إقفال الســنة المحاس

مليون   97,2أههر، التي تراجعت بدورها بـــ   6مع انخفاض الفوائد الُمتلتية من عمليات إعادة التمويل بلجل  

 .2021تجديده في سنة أههر والذي لم يقع    6دينار نتيجة لحلول أجل برنامج إعادة التمويل بلجل 

من ناحية أخرى، قام البنك المركزي بعمليات هـراء بات لرقاع الخزينة في إطار السـوق المفتوحة، أفرزت 

ــ   مليون دينار في السنة السابقة   235,5مقابل   2021مليون دينار في موفّى ههر ديسمبر    265,5إيرادات بـ

 مليون دينار. 30أي بارتفاع قدره  

مليون دينار،    44,9 المحصــلة على عمليات إعادة التمويل لمدة هــهر تطورا ملحوظا قدره وســّجلت الفوائد  

مبر    11حيا ارتفعت من   نة، 55,9إلى    2020مليون دينار في نهاية ديـس وهو ما يعكس   مليون دينار بعد ـس

، بهدف دعم  2020اللجوء المتزايد للبنوك لهذه األداة التي أُحدثت من قبل البنك المركزي التونسـي منذ ماي 

  .  19البنوك والمؤسسات المالية في جهودها من أجل مجابهة تداعيات األزمة الصحية  كوفيد  

ســـاعة وإيرادات عمليات التدخل   24من جانبها، ارتفعت كل من ايرادات عمليات تســـهيالت القرض لمدة  

ــ   ار و  9,7الظرفي بـــــــ ت على التوالي من  5ماليين ديـن ا انتقـل ار، حـي ار إلى   6,36  ماليين ديـن  مليون ديـن

 ماليين دينار من نهاية سنة إلى أخرى. 4,5مليون إلى    4,0مليون دينار ومن   5,44

لة بعنوان الفوارق اإليجابية المتعلقة بعمليات مقايضـة الصـرف ارتفاعا قدره   كما سـّجلت االيرادات المحصـّ

 مليون دينار في العام السابق. 17مقابل    2021مليون دينار في نهاية عام  30مليون دينار لتبلغ   13
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 )بالدينار)  

  2021 2020 التغيرات 

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية  051 103 681 501 342 797 - 450 239 116

90 623 659- 361 741 235 271 117 576 
 فوائد التدخل في السوق النقدية في هكل هراء 

 على طلبات العروض 

 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة  616 511 265 380 466 235 236 045 30

 فوائد على تسهيالت قروض ليوم واحد  089 551 44 055 616 36 034 935 7

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  754 047 30 905 981 16 849 065 13

44 947 705 10 969 430 55 917 135 
 عمليات التدخل في السوق النقدية فوائد على 

 ههر  1عمليات إعادة التمويل بلجل في هكل 

4 985 778 383 778 5 369 556 
 فوائد عمليات التدخل الظرفي في السوق المالية 

 لض  السيولة 

97 203 167- 97 203 167 - 
 فوائد على عمليات التدخل في السوق النقدية 

 أههر  6بلجل عمليات إعادة التمويل في هكل 

 إيرادات أخرى  325 588 8 551 980 37 -226 392 29

 منها فوائد جزائية  468 937 7 518 274 8 -050 337

 استرداد مدخرات على سندات مشتراة بصفة باتة  857 650 033 706 29 -176 055 29

 

 

 فوائد التو يفات اآلجلة بالعملة األجنبية:   30اإليضاح  

لة على السـندات بالعُملة األجنبية والتي بلغت   مليون دينار   65,3يتضـمن هذا البند، بالخصـوص، الفوائد المحصـّ

 ماليين دينار.   5مليون دينار في الّسنة الفارطة أي بارتفاع قدره   60,3مقابل  2021في نهاية ههر ديسمبر  

ــ   لتتراجع   ⁒85  مليون دينار أو بنـسبة 25,7وانخفـضت الفوائد الُمحـصلة على اإليداعات بالعُملة األجنبية بـــ

ة    30,2من   ـــن اـية ســ ار في نـه ة    4,5إلى    2020مليون ديـن ـــن اـية ســ ار في نـه وذـلك نتيـجة    2021ماليين ديـن

 النخفاض نسبة الفائدة على التوظيفات بالدوالر األمريكي.

انخفا ــا   المعهودة للتصــرف بالوكالة الفوائد الُمحصــلة على األموال بالعُملة األجنبيةومن جهتها، هــهدت  

 ماليين دينار بعد سنة.  8,3إلى   2020مليون دينار في نهاية سنة    11لتتراجع من    ⁒24,4  بنسبة

                                       : و تفصيل هذا البند كاآلتي
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 )بالدينار)

   2021 2020 التغيرات 

 فوائد التو يفات اآلجلة بالعملة األجنبية 342 143 78 810 531 101 23 468 388-

 فوائد على السندات بالعملة األجنبية    005 307 65 549 265 60   456 041 5

 األورو     570 410 26 004 788 32   434 377 6- 

 الدوالر أمريكي     260 675 29 999 864 22   261 810 6

 الجنيئ األسترليني    459 055 9 735 442 4     724 612 4

 اليان الياباني     716 165 811 169        095 4- 

 بالعملة األجنبية الودائعفوائد على     342 506 4 479 221 30 137 715 25-

 الدوالر أمريكي     005 397 4 066 220 27    061 823 22- 

  الجنيئ األسترليني    635 94 841 982 2       206 888 2- 

 األورو     - -     -

 عمالت أخرى     702 14 572 18            870 3- 

 األموال المعهودة للتصرف بالوكالة  فوائد على     995 329 8 782 044 11    787 714 2-

 الدوالر أمريكي     995 329 8 782 044 11 787 714 2- 

 
 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 31اإليضاح  

ندات بالعملة األجنبية   مل هذا البند، بالخصـوص، المبلغ المتعلق بتمديد االنخفاض على الـس مليون   (13,7يـش

 .   )مليون دينار  (11,6والعموالت المحّصلة من عمليات الصرف    )دينار

ائد  ماليين دينار، بين سنة وأخرى، يفسر أساسا باالنخفاض المتزامن لز  7,8وقد سّجل هذا البند انخفا ا بــ 

ــ   ماليين دينار ولررباح   9,6القيمة المحصـل على األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصـرف بالوكالة بــــ

ــ   ماليين دينار. وتراجعت الفوائد على الموجودات من العملة األجنبية تحت   4,8على ســندات المتاجرة بـــــ

 مليون دينار. 2,4الطلب من جهتها بـ  

 وتفصيلئ كالتّالي:  
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 )بالدينار  (

   2021 2020 التغيرات 

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية  193 111 43 343 934 50 7 150 823-

3 518 546 8 071 172 11 589 718 
من الهامش المطبق على أسعار  المتأتية عموالت الصرف

 البيععند  الصرف

 فوائد على موجودات العملة األجنبية تحت الطلب   635 303 2 053 739 4    418 435 2-

 على األوراق األجنبية لغير المقيمين عموالت 378 867 2 265 490 1    113 377 1

 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية     341 655 13 006 850 10  335 805 2

  األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوكعموالت على بيع  711 069 5 339 369 3  372 700 1

283 961      322 622 606 583 
للتصرف المعهودة استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية 

 بالوكالة

-9 596 479 12 258 197 2 661 718 
المعهودة للتصرف  بالعملة األجنبية ألموالزائد قيمة على ا

 بالوكالة

 استرداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية 828 796 1 121 453      707 343 1

 إيرادات أخرى  281 560 2 568 380 9   287 820 6-

 زائد قيمة على التفويت في سندات التوظيف منها :  089 924 1 963 925 3 874 001 2-

 أرباح على سندات المتاجرة           102 552 806 384 5 704 829 4-
 

 

 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:   32اإليضاح  

لة في إطار العمليات المنجزة مع صـندوق النقد الدولي والتي هـهدت تطّورا  يتعلق األمر باإليرادات الُمحصـّ

مليون   19,4إلى   2020مليون دينار في نهاية ـسنة   1,5ملحوظا، من نهاية ـسنة إلى أخرى، حيا مّرت من  

بما  1دينار بعد سـنة. ويعزى هذا االرتفاع إلى تحصـيل إيرادات بعنوان موارد الحسـاب الخاص المشـروط  

ماليين دينار، من ناحية، وتلك الُمحصـلة بعنوان خلية توزيع األعباء بما   10يعادل بحقوق الـسحب الخاصـة،  

 أخرى. من ناحية ماليين دينار،  8,9يعادل بحقوق السحب الخاصة  

 : و تفصيلها كاآلتي

 

               )بالدينار  (

   2021 2020 التغيرات 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية     021 368 19 765 546 1 256 821 17

     لدى صندوق النقد الدولي تلجير مركز االحتياطي 590 237 140 275 1 -550 037 1

41 974-    205 776 163 802 
على موجودات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد فوائد 

 الدولي 

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة  851 25 849 65      -998 39

 استرجاع خلية توزيع األعباء 150 886 8 - 150 886 8

 1استرجاع المساهمات في الحساب الخاص المشروط   628 054 10 - 628 054 10
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 إيرادات مختلفة:   33اإليضاح  

ــ   ناتج عن الزيادة المتزامنة للمبالغ المسـترجعة  ⁒  47ماليين دينار أو بنسـبة    3,8سـّجل هذا البند ارتفاعا بــــ

ــاهمة البنك المركزي  ــتعملة من الميزانيّة ومبلغ األرباح الُمحصــلة بعنوان مس بعنوان االعتمادات غير المس

 قي للتصدير واالستيراد.التونسي في رأس مال البنك االفري
 

               )بالدينار    (

  2021 2020 التغيرات 

 إيرادات مختلفة   11 503 835 142 056 8 3 361 779

 إيرادات سندات المساهمة  341 031 4 990 667 3  351 363

 مبالغ أعباء مسترجعة 426 857 755 671     671 185

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 828 313 471 310     357 3

 غير مستعملة  استرداد مصاريف مدرجة في الميزانية و 948 894 5 178 770 2  770 124 3

 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 158 73 530 33        628 39

 المصوغ لحرفييعموالت بيع الذهب  025 46 953 34       072 11

15 665       18 100 33 765 
إيرادات صافية من التفويت في أصول ثابتة وأرباح أخرى على  

 عناصر غير متواترة أو استثنائية 

 إيرادات أخرى  012 585 165 549     847 35
 

 

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية:   34اإليضاح  

ماليين   10,2مقابل   2021مليون دينار في نهاية ســنة    17,1بلغت أعباء عمليات التدخل في الســوق النقدية  

ماليين دينار، تفســر أســاســا بالزيادة في الفوائد المســددة    6,9أي بارتفاع قدره    2020دينار في نهاية ســنة  

ــ   بعنوان ماليين دينار إلى   9,5ار لتنتقل من ماليين دين 7,6تســهيالت الودائع ليوم واحد و التي ارتفعت بــــ

 مليون دينار من نهاية سنة إلى أخرى.  17,1
 

 

 )بالدينار   (

   2021 2020 التغيرات 

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية    786 113 17 528 180 10 258 933 6

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة     - 857 650 -857 650

 ليوم واحد الودائععمليات تسهيالت فوائد على     042 075 17 167 484 9 875 590 7

 أعباء أخرى     744 38 504 45 -760 6

 
 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية  :  35اإليضاح  

بـمبلغ   األجنبية  بالعُملة  العمليات  على  المدفوعة  الفوائد  من    0,7انخفضت  تراجعت  حيا  دينار   مليون 

وكان من الممكن أن    .مليون دينار بعد سنة  31,6إلى    2020مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبيّة    32,3

األجنبيّة   بالعُملة  ألجل  اإليداع  عمليّات  على  الفوائد  ههدتها  التي  الزيادة  لوال  أكبر  التقلّص  هذا   يكون 

  ، 2021في نهاية سنة   مليون دينار 18,2 إلى     مليون دينار  11,9انتقلت من    ماليين دينار والتي   6,3بـ

المدفوعة   الفوائد  تراجع  أثرها  من  حدّ  األجنبيّة والتي  بالعُملة  النقدية  السوق  في  التدخل  إطار   في 

األجنبيّة  6,3بـ   بالعُملة  الموجودات  على  المدينة  الفوائد  وانخفاض  جهة،  من  دينار  الطلب     ماليين   تحت 

 مليون دينار، من جهة أخرى.  1,4بـ 



  

 

 2021 السنوي التقرير 248
 

 

 

 

 ) بالدينار(

   2021 2020 التغيرات 

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية   499 569 31 731 280 32 - 232 711

 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية  560 881 490 163 7 -930 281 6

 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل  916 150 18 326 885 11 590 265 6

137 930 - 137 930 
السندات بالعملة  فوائد على عمليات إعادة هراء 

 األجنبية

 فوائد مدينة على العمالت تحت الطلب   470 743 7 762 105 9 -292 362 1

يعة البنك المركزي الليبيفوائد على ود 623 655 4 153 126 4 470 529  
 

 

 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية:   36اإليضاح  

، ويفسر ذلك أساسا  2020مقارنة بسنة    ⁒47,7  مليون دينار أو بنسبة  28,1سجل هذا البند ارتفاعا بمبلغ  

ماليين دينار، وارتفاع األعباء المتعلقة بتمديد    10,8بارتفاع خسائر الصرف على العمليات الجارية بمبلغ  

 ماليين دينار.  10,9المنحة على السندات بالعُملة األجنبية بـ  

من جهة أخرى، سجلت مخصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف  

ماليين دينار    5,9إلى    2020ر في نهاية سنة  مليون دينا  0,6ماليين دينار لتنتقل من    5,3بالوكالة، ارتفاعا بـ  

 بعد سنة.

 ويُفّصُل كاآلتي: 
 

 

 )بالدينار)        

   2021 2020 التغيرات 

 أخرى على العمليات بالعملة األجنبية  أعباء 87 015 069 58 566 941 28 449 127

 بالعملة األجنبيةتمديد المنحة على السندات  743 521 47 387 593 36 356 928 10

 خسائر صرف على العمليات الجارية  583 545 21 275 790 10 308 755 10

5 313 790 606 583 5 920 373 
  بالعملةمخّصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال 

 األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة 

1 135 760 467 662 1 603 422 
األجنبية المعهودة  بالعملةناقص قيمة على األموال 

 للتصرف بالوكالة 
 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف  951 153 3 433 801 1 518 352 1

46 204 757 918 804 122 
أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في  

  االحتياطيات
 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 820 297 1 137 107 1 683 190

 ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف  275 154 219 21 056 133

 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 751 272 905 242 846 29

 األجنبية فوائد على عمليات إعادة الشراء للسندات بالعملة  877 579 4 023 391 6 146 811 1- 

 أعباء أخرى بالعملة األجنبية 098 215 024 162 074 53
 

 

 : أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية37 اإليضاح  

يشمل هذا البند بشكل أساسي العموالت المدفوعة على المخصصات من حقوق السحب الخاصة التي انخفضت  

 مليون دينار في العام التالي. 0,8إلى    2020ماليين دينار عند إقفال السنة المحاسبية  3,2من 
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 )بالدينار)

   2021 2020 التغيرات 

 العمليات مع المؤسسات الدوليةأعباء  854 834 3 560 194 2 706 359-

 -2 383 358 3 173 682 790 324 
عموالت صندوق النقد الدولي على مخصصات حقوق  

 السحب الخاصة 

 أعباء أخرى  530 44 878 20 652 23

 
 

 

 أعباء المو فين:   38 اإليضاح

مليون دينار في نهاية ديسمبر    98,9مقابل    2021مليون دينار في نهاية ديسمبر    125,6بلغت أعباء الموظفين  

،  2021مليون دينار نتيجة للزيادات في األجور التي تّم إقرارها خالل سنة   26,7 ، أي بزيادة قدرها2020

 ماليين دينار.  10,8مما أدى كذلك إلى رصد مدّخرات إ افية بعنوان منحة الخروج للتقاعد بــــ  

 وتُفّصل هذه األعباء على النحو التالي:

 
 

 )بالدينار( 

 2021 2020 التغيرات 
 

 أعباء المو فين   116 617 125 761 904 98 335 712 26

 األجور وملحقاتها 595 470 37 998 038 33 597 431 4

 المنح  594 460 20 672 822 17 922 637 2

 اجتماعّيةأعباء  259 033 55 453 171 46 806 861 8

 منها جرايات التقاعد التكميلية      390 682 34 312 074 29 078 608 5

 مخّصصات المدّخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد  092 829 10 - 092 829 10

 أعباء التّكوين  076 272 1 506 325 1 -430 53

 الّرواتب  علىو دفوعات مماثلة    رائب و أداءات 500 551 132 546 368 5

 

 

 وتجدر اإلهارة إلى أّن جرايات التقاعد التكميلية تسّجل محاسبيا كلعباء عند صرفها لرعوان المتقاعدين. 

 : األعباء العاّمة لالستغالل  39اإليضاح  

  2021مليون دينار في سنة    28,3، حيا بلغت  2020عرفت األعباء العاّمة لالستغالل استقرارا مقارنة بسنة  

 . وهي موزعة على النحو التالي: 2020مليون دينار في سنة  28,6مقابل 
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 )بالدينار(

 2021 2020 التغيرات 
 

 لالستغالل األعباء العاّمة   133 346 28 446 646 28 - 313 300

 ءات  االشر 619 884 3  113 905 5 - 495 020 2

 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم  890 868 3 048 885 5 -159 016 2

 هراء معدّات صغيرة   729 15 065 20 -336 4

 خدمات خارجية  013 554 15 780 445 14 040 108 1

 إصالحات  صيانة و  042 661 6 078 629 6 964 31

 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية   578 874 4 393 067 4 185 807

 منح التلمين  773 234 2 913 209 2 860 24

 أعباء اإلعالنات و النشر و العالقات العامة 127 360 194 291 933 68

196 475 510 000 706 475 
 نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمركية 

 المرتبطة بها

 أعباء أخرى  018 717 202 738 -377 21

 أعباء مختلفة عاديّة   645 895 8 738 274 8 907 620

 داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتب أ ضرائب و 856 11  815 20 - 959 8

 

 

 المّدخرات للمخاطر واألعباءمخّصصات  :   40إليضاح  ا

  2120مليون دينار عند إقفال سنة  51,1بلغ مجموع األعباء المتعلّقة بصنع األوراق والقطع النقدية ما قدره 

  20دنانير و  10مليون دينار بعنوان السنة السابقة. وتتعلق هذه األعباء باألوراق النقدية ذات    51,6مقابل  

 مليم.   200ر واحد ودينارا والقطع النقدية ذات دينا 

 

 : مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء  41اإليضاح  

  2120بالنظر إلى تعر ئ لمخاطر مختلفة ووفقا لمبدأ الحذر، خّصص البنك المركزي التونسي بعنوان سنة  

 قة.مليون دينار في السنة الساب   49,4مليون دينار مقابل    31,1مدخرات للمخاطر واألعباء بمبلغ جملي قدره  

 وتفصيلها كاآلتي: 

 
 

 

 )بالدينار(

2020 2021 
 

 مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء  31 390 102 49 882 368

 مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية  - 000 000 13

 مخصصات المدخرات / عمليات السياسة النقدية  782 880 29 000 349 32

 مخصصات المدخرات على ملفات محل نزاع  653 004 1 000 500 2

 مدخرات أخرى  955 216 882 519 1
 

 

وتجدر اإلهارة إلى أنئ بالنظر إلى مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية التي تم رصدها  

سنة   نهاية  أي    2020حتى  رصد  يتم  لم  التخصيص،  هذا  الحتساب  اعتمادها  تم  التي  المؤهرات  وإلى 

      . 2021مخصصات إ افية بعنوان السنة المالية 
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية 

  2021 ديسمبر 31المختومة في  

 

 السيد رئيس مجلس إدارة 

 البنك المركزي التونسي

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 الرأي 

 

القوائم المالية للبنك المركزي التونسي و التي   بتدقيقالتي أوكلت إلينا، قمنا    مراقبة الحسابات لمهمة تنفيذا

وقائمة النتائج للسنة المنتهية  ،  2021ديسمبر 31في  تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

 . السياسات المحاسبيةواإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم  ، في ذلك التاريخ

القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة و أمواال ذاتية إجابية  دينار  ألف     441 017 40  تبرز هذه 

 دينار. ألف    224 451ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة    171 203 1بقيمة 

 

المالية   القوائم  فإن  رأينا،  من  المرفقةفي  مطابقة  صورة  تعكس  و  صادقة  التقرير،  النواحي  كافة    لهذا 

، و لنتيجة عملياته للسنة   2021ديسمبر  31الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في  

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

 شاط البنك المركزي.خصوصيات ن
 

 أساس الرأي

 

الدولية التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  التونسية  المعتمدة  تمت عملية  البالد  إنفي  بموجب هذه    مسؤولياتنا . 

مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا    مسؤولياتالمعايير مفصلة أكثر ضمن بند  

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة القوائم   البنك المركزي التونسيهذا. نحن مستقلون عن  

د أن أدلة األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتق   مسؤولياتناالمالية في البالد التونسية، وقد استوفينا  

 .رأيناإلبداء التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساً 

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية  مسؤوليات

 

وفقا للمبادئ المحاسبية  عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة    المسؤولإن مجلس اإلدارة هو  

مراع مع  التونسية  بالبالد  عموما  عليها  المركزيالمتفق  البنك  نشاط  الرقابة    اة خصوصيات  نظام  وعن 

الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت  

 .ناتجة عن االحتيال أو الخطأ
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على العمل   المركزي التونسيالبنك  عن تقييم قدرة    المسؤول يكون مجلس اإلدارة  المالية، عند إعداد القوائم  

كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ  

البنك المركزي  االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية  

 .ود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلكأو إيقاف عملياته أو عدم وج التونسي

 إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.  إجراءات مراقبة الحوكمة مسؤولي عاتقعلى  تقع
 

 مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 

 

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء  

 كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.  

فقاً لمعايير التدقيق  يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم و

المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن األخطاء  الدولية

قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها  

 .قبل مستخدمي هذه القوائم الماليةتأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من 

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

األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،    تحديد وتقييم مخاطر •

تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر   إجراءاتوتصميم وتنفيذ 

عن  أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج  

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 ظل   •

 .رقابة الداخلي للبنك المركزي التونسيوليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم ال  .الظروف القائمة

 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة   •

 .التي قام بها مجلس اإلدارة 

 

ق  مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقي التأكد من مدى •

تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي   التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم 

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا   البنك المركزي التونسيبشكوك جوهرية حول قدرة  

صلة في إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات ال 

القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق  

التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي  

 .في أعماله كمنشأة مستمرة البنكاستمرار  إلى عدم 
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لعرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم  تقييم ا •

 .المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 

  التدقيق وأمور التدقيق  ورزنامة أعماليتعلق بمجال    فيما المركزي بنك لل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة
الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال 

 التدقيق التي قمنا بها. 

 

 

 2022 مارس 18 يف، تونس

 

 الـــحـــســـابـــات  يمــــراقــــبـــ
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  2021توزيع نتيجة السنة المحاسبية 
 

 

 

والمتعلق بضــب     2016أفريل   25المؤرخ في   2016لســنة    35القانون عدد  من  78عمال بلحكام الفصــل  

مارس    30خالل اجتماعئ بتاري     ،صــادق مجلس إدارة البنك  ،النظام األســاســي للبنك المركزي التونســي

 :كما يلي )بالدينار(  2021على توزيع نتيجة السنة المحاسبية    ،2022

 

 
 

 المحاسبيةنتيجة السنة   864 223 451

 االحتياطي الخاص 000 500 85

 احتياطي الصندوق االجتماعي 5.000.000

 القسط الراجع للدولة 864 723 360

 
 

 : مليون دينار الذي تّم رصده لالحتياطي الخاص، بغاية دعم األموال الذاتية للبنك، إلى 85,5وينقسم مبلغ  

 

ــادق عليها مجلس اإلدارة في اجتماعئ   10,5مبلغ  - ــتثمار كيفما صــ ماليين دينار لتمويل ميزانية االســ

 ،2021ديسمبر  30بتاري   

من مواجهة التلثيرات المســـتقبلية   مليون دينار في إطار التكوين التدريجي الحتياطيات تمّكن  75مبلغ  -

 على األموال الذاتية للبنك عند االنتقال إلى معايير اإلفصاح المالي الدولية.
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