
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 1  8102 لسنة المالية القوائم :التونسي المركزي البنك

 

 التـونـسـي المـركـزيالبـنـك 
 

 2018ديسمبر  13الموازنة المختومة في 

 

 التونسي( )بالدينار

 

 األصــول اإليضاحات 2018/12/13 2017/12/13
  

  

         

   رصـيـد الذهـــب 1 454 906 512 457 349 424

   المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2

   نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح 3 124 938 423 295 628 400

   حـقوق الّسـحـب الخـاّصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 604 055 85 835 279 77

   مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة 5 281 339 525 14 011 945 991 12

  تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 000 000 846 11 000 000 484 8

   وحةـوق المفتـات السـار عمليـسندات مشتراة في إط 7 562 861 659 1 721 528 981

   قــدـدوقي النّ ـل المساهمة في صنـة مقابـتسبقة للّدول 8 894 352 034 2 844 763 903 1

   محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 107 313 56 560 106 38

   األصـول الثـابـتـة 01 832 610 39 212 309 39

   مديـنـون مخـتـلـفـون 00 773 172 37 268 995 37

   للتـسـويـة حـسـابـات انــتـظـار و 01  704 634 130 284 347 85

   مـجـمـوع األصــول   128 557 353 31 280 625 466 25

 
   

  

 

 

 

 

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 المـركـزي التـونـسـي البـنـك

 2018ديسمبر  13الموازنة المختومة في 
 

 )بالدينار التونسي(

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2018/12/13 2017/12/13
  

  
   الخـصــوم               

   في التداول األوراق والقطع النقدية 01 639 554 453 12 986 013 731 11

398 841 599 295 118 211 
 

   المؤسسات المالية الحسابات الجارية للبنوك و

   حكومةالمركزي لل حسابال 01 875 993 562 1 217 005 236 1

 لحكومةل الخاصة حساباتال 01 380 611 218 1 615 385 298 1

   مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 06 307 005 134 1 717 283 952 

   حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 07 511 789 484 1 163 714 485 1

   التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 08  693 889 932 6 298 773 161 3

   حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 19 208 796 208 009 804 106

   بالعملة األجنبية أخرى التزامات 10 708 743 106 1 229 341 651

 قيم قيد االستخالص 11 337 774 6 916 824 6
   فوارق التحويل و إعادة التقييم 12 800 640 259 3 158 115 181 3 

   دائنون مختلفون 13 004 384 102 895 601 131

   للتسوية حسابات انتظار و 14 112 128 559 800 142 495

24 936 259 522 30 325 429 785  
 مجموع الخـصـوم

   ألموال الذاتيةا 25   

6 000 000 6 000 000 
 

   رأس المـال

   االحتياطيات   867 728 140 580 311 138

160 763 77 945 
 

   أخرى ذاتـيـةأموال 

90 552 - 
 

   النتائج المؤٌجلة

144 562 895 146 806 812 
 

 احتساب نتيجة السنة المحاسبية مجموع األموال الذاتية قبل

   نتيجة السنة المحاسبية   531 320 881 831 811 381 

503 063 837 1 028 127 343 
 

   مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص

25 466 625 280 31 353 557 128 
 

   مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة
       

 
 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2018ديسمبر  13جدول التعهدات خارج الموازنة في 

 )بالدينار التونسي(

 اإليضاحات 2018/12/13 2017/12/13
 

  16  

27 236 867 609 35 259 896 242 
 

  و الضمانات الُمسلّمة التعهدات

25 763 867 896 32 957 527 074 
 

 

  في إطار القروض الخارجية الُمسلّمة تعهدات الضمان
 قروض رقاعية    218 025 493 26 041 722 513 20

 قروض خارجية أخرى   856 501 464 6 855 145 250 5

1 472 999 713 2 302 369 168 
 

 عمليات إعادة التمويل تعهدات مسلّمة مقابل

1 472 999 713 2 302 369 168 
 

 ُعمالت أجنبية للتسليم على عمليات مقايضة الصرف
    

9 880 063 883 13 307 757 280 
 

  التعهدات و الضمانات الُمستلمة
    

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  331 572 305 2 875 557 501 1

 مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف  000 000 280 2 000 000 491 1

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  331 572 25 875 557 10

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  847 004 001 11 333 713 083 8

 ديون جارية   098 547 357 6 931 101 001 4

 رقاع خزينة قابلة للتنظير   749 457 643 4 037 600 155 4

   
 

 تعهدات أخرى ُمستلمة   102 180 1 895 992

112 600 112 000 
  

 الضمانات الوقتية الُمستلمة

 الضمانات النهائية الُمستلمة  102 068 1 295 880
    

 تعهدات أخرى  226 846 4 426 013 4
    

 نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي أوراق  226 846 4 426 013 4
    

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

 2018ديسمبر  13قائمة النتائج في 
 

 )بالدينار التونسي(
 

 اإليضاحات 2018/12/13 2017/12/13
 

  

    
 

   اإليرادات 

   إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية 27 239 627 021 1 989 832 474

   فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 28 655 399 165 363 113 138

   إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 29 293 432 32 335 835 38

   المؤسسات الدولية إيرادات العمليات مع 30 412 567 4 336 304 2

967 438 1 134 485 
 

   المؤسسات المالية فوائد على حسابات البنوك و

   إيرادات مختلفة 31 874 826 5 178 668 4

  استرداد مّدخرات المخاطر و األعباء  766 869 15 000 175

678 807 881 1 246 857 724 
   مجموع اإليرادات 

  
   األعباء 

   أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 32 510 870 19 248 582 7

   فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 33 099 849 29 399 792 26

   أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 34 140 279 101 576 384 76

   أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 35 064 567 10  750 018 9

4 665 272 870 263 
 

   أعباء مختلفة

   أعباء الموظفين 36 334 046 89 353 908 77

 األعباء العامة لالستغالل 37 571 795 20 088 134 18
 

   أعباء صنع األوراق والقطع النقدية 38 603 287 36 089 933 9

9 146 004 8 478 609 
 

   مخّصصات استهالكات األصول الثابتة

1 164 000 660 000 
 

   سندات المساهمة النخفاض قيمةلمّدخرات امخّصصات 

  للمخاطر و األعباء مخّصصات المّدخرات 39 000 833 47 329 397 63  

033 106 137 365 537 193 
 

   مجموع األعباء

373 730 760 881 320 531 
 

   نتيجة السنة المحاسبية
 

      

 

 تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة 
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 اإليضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي

 2018ديسمبر  01المختومة في  
 

 

 

 

 

 

I-اإلطار القانوني و المرجع المحاسبي 
 
 

               يتتتتتّم إعتتتتداد القتتتتوائم الماليتتتتة للبنتتتتك المركتتتتزي التونستتتتي وفقتتتتا ألحكتتتتام القتتتتانون 
بضتتبط النظتتام المتعلتتق و   1103أفريتتل  11المتتؤرف فتتي  1103لستتنة  35 عتتدد

، متتع و للنظتتام المحاستتبي التونستتي، متتن جهتتة، األساستتي للبنتتك المركتتزي التونستتي
 مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى. 

 

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :
 الموازنة، -
 لموازنة،جدول التعهدات خارج ا -
 قائمة النتائج، -
 اإليضاحات حول القوائم المالية.و -

 

جتدوال للتتدفقات النقديتة نظترا   ضمن قوائمه المالّيتةال ينشر البنك المركزي التونسي 
 نشاط البنك المركزي. ىلألهمية المحدودة لهذا الجدول بالنسبة إل

 
 

II-  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 
 
 

 ( رصيد الذهب1
 
 

التتتذهب للبنتتتك المركتتتزي التونستتتي متتتن الستتتبائك و متتتن القطتتتع موجتتتودات  تتكتتتّون
 التذكارية.

 
تتّم إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كّل شهر بسعر الستوق 

ُيستّجُل الفتارق اإليجتابي  . وسعر اإلقفال للجلستة الصتباحية لبورصتة لنتدنباستعمال 
قييم، في جانب الخصوم بالموازنة، في حساب "فتوارق إعادة التالكامن المترّتب عن 

إعتتادة التقيتتيم"، وال ُيمكتتن بتتاّي حتتال احتستتابه ضتتمن نتتتائج البنتتك. وُيستتّجُل الفتتارق 
 في الجانب المدين للحساب السالف ذكره. الكامنالسلبي 

 

ند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب ضمن ع
 عباء.األ
 

الُمحتتّدد      قتتّيُم بالستتعر الرستتمي للتتذهب أّمتتا موجتتودات التتذهب متتن القطتتع التذكاريتتة فتُ 
وهتو الستعر الُمطّبتق منتذ  دينار للغرام الواحد من الذهب الختالص 173198151بـ 
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لستنة  581بمقتضتى األمتر عتدد  عند تخفتيض قيمتة التدينار 0983أوت  09تاريخ 
 .  0983أوت  08المؤرف في  0983

 
 

 ( األصول و الخصوم بالعملة األجنبية0
 

تتاريخ  تحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعملة األجنبية إلتى التدينار التونستي فتي
           مثتل أستعار الصترف الوستطية تُ التتي ، " مرجعيتةالصرف الأسعار  "اإلقفال بتطبيق 

فتي كيفما يتّم ضتبطها متن قبتل البنتك المركتزي  ) 1/  ]سعر الشراء + سعر البيع[ (
 نفس يوم اإلقفال.

  
 

    و تسجُل الخسائر و األرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم في حساب 
 وال ُتسجل ضمن حسابات النتيجة إاّل الخسائر الكامنة الصافية. ".فوارق التحويل" 

 

 كما السنة موّفىفي  األجنبيةمالت ألهّم العُ  "مرجعيةأسعار الصرف ال " كانتو

 : يلي
   

 0318             0317  

 األورو 3,42615000 2,93380000

 الدوالر األمريكي 2,99665000 2,45455000

  سترلينيألالجنيه ا 3,81640000 3,30515000

 الفرنك السويسري 3,03955000 2,50981500

 الدوالر الكندي 2,20100000 1,95425000

 يالدرهم اإلمارات 0,81583500 0,66818500

 اللاير السعودي 0,79884000 0,65450500

 اليان الياباني 0,02718215 0,02178085

 الخاصة حقوق السحب 4,15728000 3,49108600

 
 

 ( احتساب اإليرادات و األعباء0
 

اّتفتتتاقي "الدوريتتتة" و "ُمقابلتتتة األعبتتتاء تستتتجُل اإليتتترادات و األعبتتتاء باعتمتتتاد  0.1
واإليرادات". و بالتالي،  حين ُتقّيُد اإليرادات أثناء السنة الُمحاسبية، فإّنه ُتحّدُد جميتع 
األعباء التي ساهمت في تحقيتق هتذه اإليترادات، ويتتمط ربطهتا بهتذه الستنة المحاستبية 

 نفسها.
 

ملتتة عبتتاء المترتبتتة عتتن عمليتتات العُ ألاتحتتّوُل إلتتى التتدينار التونستتي اإليتترادات و 1.1
 األجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

 

 "،فوارق التحويلعند إقفال حسابات السنة المالية، تتّم معالجة رصيد حساب "  1.1
 : حسب الحالة، كما يلي
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 ُيحتّول إلتى حستاب النتيجتة و يتدخل، تبعتا لتذلك، ضتمن إذا كان الرصييد ميدينا ،
 أعباء السنة المالية،

 

 الُممّثتل لألربتاح غيتر يظُل المبلتغ الجملتي لهتذا الرصتيد،  ،إذا كان الرصيد دائنا
 .  "فوارق التحويل" الُمحققة، مسجال في حساب 

 

تسّجُل في حسابات النتيجة، كارباح أو كخسائر صرف ُمحققة، الفوارق  1.1
العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الحاصلة بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ 

الصرف المرجعية كيفما تّم ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للذي 
 ُسّجلت فيه العمليات المعنية.

 
 ( األصول الثابتة3

 

 ".التكلفة التاريخيةتسّجُل األصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة "
 

، تخضتتع األصتتول الثابتتتة لالستتتهالك علتتى واألعمتتال الفّنيتتة و باستتتثناء األراضتتي
أقستتاط ستتنوية متستتاوية ختتالل الفتتترة الُمتوقعتتة الستتتعمالها و ذلتتك بتطبيتتق النستتب 

ات عتتدّ المتعتتارف عليهتتا لكتتل فئتتة منهتتا. و بالنستتبة لتتبعض المعتتدات الخصوصتتية، كمُ 
 يها.الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد على خبرة مستعمل

 

ن األصتول الثابتتة الماديتة، أساستا، متن األراضتي والمبتاني والتجهيتزات الفنيتة تتكوّ 
وتتكتون  ات المكتبيتة.عتدّ ات النقتل والمُ عتدّ ات الخزينتة ومُ عتدّ والمعدات المعلوماتيتة ومُ 

 األصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.
 

 : لمستخدمة حسب طبيعة كل أصلو فيما يلي فترات االستهالك ا 
 
 

 اتالفتر األصول الثابتة

 سنوات 1 البرمجيات
 سنة 11 البناءات

 سنوات 01و  1ما بين  معدات وأثاث مكاتب
 سنوات 5و  1ما بين  معدات النقل

 سنوات 1 معدات إعالمية
 سنوات 1 معدات الطبع

 سنوات 01و  1ما بين  معدات الخزينة
 سنة 11و  1بين  ما تهيئة و تجهيز

 سنوات 01و  1ما بين  تركيب تجهيزات فنية
 سنوات 01و  1ما بين  معدات و تجهيزات فنية
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 ملة األجنبية( السندات بالعُ 3
 

موجتتودات ملتتة األجنبيتتة، و التتتي تتتدخل فتتي تركيبتتة بنتتد "بالعُ  المحتتّررةتقتتّيُم الستتندات 
 "، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية. ملة األجنبيةالعُ 
يترتب عن الخسائر الكامنتة الناتجتة عتن عمليتة التقيتيم، تخصتيص متدخرات علتى  و

باستثناء السندات التي كانت النية من وراء حيازتها هي االحتفاظ بها حتتى  السندات،
المتعلقتة الخستائر الكامنتة يتتّم رصتد متّدخرات بعنتوان ال  تاريخ استحقاقها. و بالفعتل

 :سندات إالّ في الحالتين التاليتين هذه الب
 

  حتى تاريخ حلتول  السنداتُيقّدُر البنك أن هناك احتماال قوّيا بعدم االحتفاظ بهذه
 أجلها،

  وجود مخاطر تتعلق باحتمتال عجتز الجهتة الُمصتدرة لهتذه الستندات عتن الوفتاء
 بتعهداتها.

 
 ها.ليسج، فال يتّم تاألرباح الكامنةأّما 

 

 ( السندات بالدينار6
 

بالتتدينار، و المشتتتراة فتتي إطتتار عمليتتات الستتوق المفتوحتتة،  المحتتّررةتقتتّيُم الستتندات 
رصد مّدخرات النخفاض قيمة  و يتمّ كما هو في تاريخ إقفال الموازنة.  قبسعر السو

السندات في صورة تسجيل ناقص قيمتة كتامن نتاتج عتن الفتارق بتين القيمتة الدفتريتة 
 في حين ال تسجل فوائض القيمة الكامنة. ،للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق

 

 ( المساهمات8
 

تتكوُن محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من األسهم المكتتبتة متن قبلته فتي 
ه األساسي، و الُممثلة للحصص الراجعة له في رأس مال نظاممن  36إطار الفصل 

بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كتذلك المؤسستات المقيمتة التتي يكتون 
، علمتتا وأّن ستتّجلة بتكلفتتة اقتنائهتتاهتتي مُ  غرضتتها إدارة ختتدمات بنكيتتة مشتتتركة. و

 .األسهم الُمسندة مّجانا والتي لم يترّتب عنها تدفّق مالي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا
 
 ( العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي7
 

 العمليات مع صندوق النقد الدولي 8-1
 

  االكتتابات 7-1-1
 

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات 
التي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق 
النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة 
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ر بالدينار التونسي. ُتسّجل مبالغ هذه االكتتابات األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّ 
كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار 

 للمبالغ المحّررة بحقوق السحب الخاّصة.
 

وفي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب 

لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى  1الدائن للحساب رقم 

إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء 
ق السحب الخاّصة كيفما يضبطه الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقو

أفريل من كّل سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع  03صندوق النقد الدولي في 

لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع  1الرصيد الدائن للحساب رقم 

مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء 
ب الخاّصة. أّما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة حقوق السح

 لما سبق.
 

أّما حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية، فإّنها تظهر كذلك في بند األصول 
تحت تسمية "مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة الحتسابها 

إبراز بند  يُذكر آنفا. والغاية من وراء ذلك، ه ضمن بند " التسبقة للدولة" كيفما
"مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" كإحدى مكّونات االحتياطيات الدولية. 
و لهذا الغرض، تّم وضع "حساب مقابل"، ُمسّجل به نفس المبلغ، في جانب 

 الخصوم لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامية.
 

"مركز االحتياطي" لألخذ في االعتبار تطّور قيمة حقوق  تّتّم سنويا إعادة تقييم
السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب 

 و يسجل .أفريل من كّل سنة 03الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 

ب حسافي خصوم موازنة البنك ب هذه العملية عن المترتب الكامن فائض القيمة

 05قانون عدد لل 87الفصل  من 5ألحكام الفقرة  وذلك طبقا تقييمالإعادة فوارق 

علق بضبط النظام األساسي للبنك و المت 6312أفريل  65مؤرف في ال 6312لسنة 

 سي.المركزي التون
 
 تسهيالت القروض  7-1-0
 

البنك تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر 
المركزي التونسي في حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما 
إذا كانت هذه التسهيالت مسندة للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة 

 التونسية لدعم ميزانية الدولة.
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 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي 
 

تسّجل االلتزامات المترتبة عن هذه التسهيالت في جانب الخصوم لموازنة البنك 

لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابل لها بالدينار  1المركزي وذلك في الحساب رقم 

التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه 

 من كّل سنة.أفريل  03صندوق النقد الدولي في تاريخ 

تتّم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت وذلك بتطبيق سعر 
 الصرف الجديد لحقوق السحب الخاّصة المذكور أعاله.

فوارق  حسابنفس  فيو ُيسّجُل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية 
مركز  إعادة تقييم نالناتج عالذي يتضمن فائض القيمة الكامن  تقييمالإعادة 

  .االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية 
 

تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيالت خارج الموازنة في حساب السندات 
لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال سعر صرف 

 03دينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في حقوق السحب الخاّصة إزاء ال

 أفريل من كل سنة.
و تتّم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت وذلك بتطبيق سعر 
الصرف الجديد لحقوق السحب الخاّصة المذكور أعاله. وال تؤثُر عملية إعادة 

  ل للبنك المركزي.التقييم هذه ال على الموازنة و ال على نتيجة االستغال
 

التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع  7-1-0
 صندوق النقد الدولي

 

باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كّل الفوائد 
النقد الدولي والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق 

تسّجل حسب الحالة كاعباء أو كإيرادات وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل 

 1788لسنة  81للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 

المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي التونسي مع  1788ديسمبر  8المؤرف في 

 نقد العربي من جهة أخرى.صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق ال
 

 العمليات مع صندوق النقد العربي 7-0
 

 االكتتابات  7-0-1
 

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات 
التي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق 

لخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة النقد العربي، بواسطة تسبقة ل
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األجنبية، أو بالنسبة للقسط المحّرر بالدينار التونسي. ُتسّجل مبالغ هذه االكتتابات 
كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار 

 للمبالغ المحّررة بالدينار العربي الحسابي*.
 

وفي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب 
الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي 
التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار 

الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء 
ديسمبر  شهر آخرحقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 

من كّل سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد 
العربي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، 

الة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أّما في حالة وذلك في ح
 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق. ارتفاع قيمة

 

المساهمة في في إطار للدولة وفي جانب آخر، و لغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة 
من  1العربي  كما هو منصوص عليه في أحكام الفصل  صندوق النقدرأس مال 

حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة اآلنف ذكره، فإّن   0955لسنة  50القانون عدد 
إزاء  ةالسحب الخاص وقسعر حق حسب إعادة تقييمإلى عملية  خضعتاألجنبية 

ويترتب عن هذه في آخر شهر ديسمبر.  الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي
العملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، و تسجيل فائض قيمة كامن 

"، في جانب الخصوم، وذلك في حالة انخفاض قيمة تقييمالإعادة "فوارق  حسابفي 
الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أّما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل 

 .عمليات معاكسة لما سبق
 

 تسهيالت القروض  7-0-0
 

تسّجل تسهيالت القروض التي ُيبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد 
 العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

 

أّما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، فإّنه ال تسّجل منها في دفاتر 
التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات ودفوعات الفوائد والعموالت البنك سوى 

وخالص االستحقاقات بعنوان األصل على هذه التسهيالت، وال ُيسّجل البنك 
المركزي التونسي في حساباته أّي تعهد بعنوان التسهيالت المذكورة، ال في 

 الُموازنة وال خارج الُموازنة.
 

 
     

 حقوق سحب خاصةوحدات  0ي = دينار عربي حساب 1* 
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التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق  7-0-0
 النقد العربي

 

باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة لدعم ميزانية الدولة، فإّن كّل الفوائد 
تسّجل كاعباء  والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العربي 

وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا 

المتعلق بضبط  1788ديسمبر  8المؤرف في  1788لسنة  81ألحكام القانون عدد 

عالقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد 
 العربي من جهة أخرى .

 

ل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء التسجي( 8
 المقبولين التونسيين

 

 ُتسّجُل في حسابات خارج الموازنة:
 

  القروض الرقاعية الُمصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة
 التونسية في األسواق المالية الخارجية،

 

  القروض الخارجية للدولة الُمبرمة في إطار التعاون االقتصادي الثنائي والتي
ُيديرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة األجنبية 
) بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية( يتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كّل 

 القروض، هاالستحقاقات المتعلقة بهذ
 

 ض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والُمخّصصة لدعم ميزانية أقساط القرو
 الدولة،

 

  القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والُمحالة إلى
 الوسطاء المقبولين التونسيين.

 

وتعتبُر االلتزامات المترتبة عن القروض المذكورة أعاله تعّهدات توقيع وذلك 
"أفضلية الجوهر على الشكل"، علما وأّن االلتزامات  تطبيقا للمبدئ المحاسبي

المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض يقابلها التزام مماثل من قبل 
الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل االستحقاقات على القروض المعنية وكذلك كل 

 األعباء المالية المترتبة عنها.
 

  التداول النقدي (13
 

 قإلصدار األورايتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة االمتياز الحصري 

 .والقطع النقدية داخل البالد التونسية
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بخصوم موازنة البنك في التداول و المسجل  األوراق والقطع النقديةيمثل رصيد 
التي وقع إصدارها و رصيد  األوراق والقطع النقديةالفارق بين رصيد  المركزي

سواء في مقره  المركزي البنكالموجودة في خزائن  األوراق والقطع النقدية
 الرئيسي أو في الفروع.

 

  الجباية )11
 

خضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ي

و هو تبعا  مه األساسيالنظ 86ألحكام الفصل  طبقا العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 الشركات. على معفى من الضريبةلذلك 
 

 ( األطراف المرتبطة10
 

 : مرتبطة اأطراف ُتعتبرُ 
 المحافظ،  -
 نائب المحافظ، -
  عام،الكاتب ال -
 .وأعضاء مجلس اإلدارة -
 
ل علتى المحافظ ونائب المحتافظ منحتة حضتور ُتحّمت من غيرمنح ألعضاء المجلس يُ 

 .من المحافظ باقتراحمبلغها بامر حكومي  ضبطُ يُ و ميزانية البنك المركزي 
 

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام واالمتيازات الخاصة 
 .بهم ويتحملها البنك المركزي

 

  األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات 13)
 

 ميتّم تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات و تاريخ إعداد القوائ لم
 المالية.

 
III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 

 

  : رصيد الذهب 1اإليضاح 
 

      متتتن التتتذهب و قتتتد بلغتتتت البنتتتك المركتتتزي التونستتتي يتضتتتّمن هتتتذا البنتتتد موجتتتودات 
 : تفصيلها كالتالي، 1108ديسمبر  10 تاريخ أطنان من الذهب الخالص في 3,8
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الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في موفّى شهر ديستمبر باستتعمال  و تقّيم
مليتتون  88,6 بمبلتغ ةالزيتادفستتر وت .ستعر اإلقفتال للجلستة الصتتباحية لبورصتة لنتدن

 صترف التدوالر األمريكتيتطتور ستعر بأساستا  التذهب موجوداتفي المّسجلة دينار 
 .إزاء الدينار

 

في 2,45455 من  الدينارمقابل  األمريكيالدوالر سعر صرف  رتفع، ابالفعلو 
 مّما مّكن 7102حاسبية عند إقفال السنة الم  2,99665إلى 7102موفّى ديسمبر

   1,1%ـب انخفضنزول سعر األوقية من الذهب الخالص الذي  من احتواء
دوالر  41,68)أو  دوالر أمريكي 1.296,50من  ،، من سنة إلى أخرىتراجعلي

 41,21دوالر أمريكي )أو  1.281,65إلى  أمريكي للغرام من الذهب الخالص(
  .دوالر أمريكي للغرام من الذهب الخالص(

 

ونظرا لخصوصيتها، فإّن القطع التذكارية من الذهب لم تتّم إعادة تقييمها بسعر 
من دينار للغرام الواحد  173198151السوق وتواصل تقييُمها بالسعر الرسمي : 

 .الذهب الخالص
 

في سنة  ،خضعقد  مخزون الذهب المودع لدى بنك انقلتراوتجدر اإلشارة إلى أن 
إلى عمليات توظيف لدى بنوك دولية مّما مّكن البنك المركزي التونسي من  ،2018

في موفّى ديسمبر ألف دينار 154,3  تحصيل إيرادات بهذا العنوان بلغت قيمتها
 .1105ألف دينار في سنة  111مقابل  ،1108

 

 : المساهمة في المؤسسات الدولية 0اإليضاح 
 

ملتة متا تتولى البنتك المركتزي التونستي دفعته المبلغ المسجل ضمن هذا البنتد، جُ  مثلُ يُ 
لفائتتتدة عتتتدد متتتن المؤسستتتات الماليتتتة الدوليتتتة بعنتتتوان الحصتتتص المكتتبتتتة متتتن قبتتتل 

األجنبيتتة فتتي رأس متتال هتتذه المؤسستتات، مالت الجمهوريتتة التونستتية بالتتذهب أو بتتالعُ 
وذلك بمقتضى نصوص قانونية رّخصت للبنك المركزي تسجيل العمليتات المتذكورة 

. 0939و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هتذا اإلطتار إلتى ستنة  ضمن أصوله.

2017 2018  
  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب   388 791 6 454 906 512 998 782 6 457 349 424

  سبـــائك  404 139 4 070 183 511 014 131 4 073 626 422

 في خزائن البنك*      418 730 2 577 184 337 418 730 2 124 337 279

  مودعة لدى بنك انقلترا*      986 408 1 493 998 173                               -  -

 وّظفة* م                                     -  - 596 400 1 949 288 143

 قطع تذكارية  984 651 2 384 723 1 984 651 2 384 723 1
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ملتة وقد أخذت الدولة على عاتقها، فيما بعتد، كتل عمليتات االكتتتاب ستواء كانتت بالعُ 
 مالت األجنبية.و بالعُ المحلية أ

 

 و يتعلق األمر بالمؤسسات التالية :
 )بالدينار(

 1038* 1037* 

 2 793 371 2 793 371 المساهمة في المؤسسات الدولية

   
 408 215 408 215 البنك الدولي لإلنشاء و التعمير

 202 87 202 87 الجمعية الدولية للتنمية

 808 76 808 76 الشركة المالية الدولية

 375 992 1 375 992 1 البنك اإلفريقي للتنمية

   
 *المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعمالت األجنبية، باسعار الصرف التاريخية.

 

 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 0اإليضاح 
 

)مليتتون دينتتار  423,9 (المبلتتغ المستتجل فتتي هتتذا البتتاب  مثتتلُ يُ 
1

المقابتتل بالتتدينار ، 
 )مليون وحدة من حقوق الستحب الخاصتة 121,2 ( للجزء المكتتب بالعملة األجنبية

من حّصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي. و هو يساوي الفتارق بتين مبلتغ 
مليتون وحتدة متن 545,2  (الحصة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور 

المفتتوح  0رقتم  دات الصندوق بالدينار فتي حستابهو موجو )حقوق السحب الخاّصة 
، باستثناء الموجودات الُمتاتية من استعمال قترض صتندوق في دفاتر البنك المركزي

 .النقد الّدولي
و يتتتدخل مركتتتز االحتيتتتاطي لتتتدى صتتتندوق النقتتتد التتتدولي ضتتتمن العناصتتتر الُمكّونتتتة 

 .ملة األجنبيةلالحتياطيات الدولية على غرار موجودات العُ 
 

 كما يلي:   نـدوق النقـد الّدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االحيفّصل 
 

2017 2018  

 بالدينار
حـقوق الّسـحـب ب

 الخـاّصة
 بالدينار

حـقوق الّسـحـب ب
 الخـاّصة

 

628 295 400 194 065 121 938 124 423 221 291 121 
نـدوق ـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح

 النقـد الّدولـي
     

 نـدوق النقـد الّدولـيـصالحصة في  000 200 545 044 687 906 1 000 200 545 471 254 802 1

(1 483 276 368) (448 705 935) (1 482 748 920) (423 978 709) 
 0الرصيد اإلجمالي للحساب رقم 

 نـدوق النقـد الّدولـيـصل

81 650 192 24 700 000 - - 
في  نـدوق النقـد الّدولـيـصقروض 

 0الحساب رقم 
 

 
___________________ 

وحدة من حقوق الستحب الخاصتة، حستب تستعيرة صتندوق النقتد التدولي المعتمتدة منتذ  0,285941د.ت= 1-0
 .2018أفريل  11تاريخ 
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 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:  3اإليضاح  
 

 يجمع هذا الباب :
 

الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي  -
 2018ديسمبر  موفّىالمفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي و الذي بلغ في 

، في مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 18,1 ما قدره
دينار مليون 75,2نفس التاريخ، 

1
. 

 

الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق مساهمة البنك المركزي التونسي في  -
النقد الدولي و الخاص بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل 

 11وباجل  0,5% قدرها بنسبة سنوية ،لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية
وحدة من  مليون 2,4و تبلغ هذه المساهمة  ،1110في مارس  ستحقّ يُ سنة 

 ماليين دينار. 9,8حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 
 )بالدينار                                (

 

حقتتوق الستتحب الخاصتتة فتتي حستتاب البنتتك المركتتزي و ُتفّصتتُل العمليتتات المستتجلة ب
 : كما يلي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي

 

 (وحدة حقوق سحب خاصة) 

1037 1038  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة   831 097 18 726 774 19

 الرصيد األولي 726 774 19 725 214 22

 تسديدات ألصل الدين  )قروض صندوق النقد العربي( (000 200 19) (000 961 47)

 العربي( و الدولي تسديدات الفوائد ) قروض صندوقي النقد (921 019 29) (528 388 22)

 المكافآت المقبوضة 674 998 2 290 403 1

 العموالت المدفوعة (648 455 6) (761 993 4)

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة شراء 000 000 50 000 500 71

 

 موجودات العملة األجنبية:  3اإليضاح 
 

 :  تتوّزع موجودات الُعملة األجنبية كما يلي

 
 

 2018.ديسمبر  31د.ت في  4,15728=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1-0

  1038 1037 التغيّرات  

7 775 769 77 279 835 85 055 604 
موجودات و توظيفات حقوق السحب 

 الخاّصة

 موجودات حقوق السحب الخاّصة      751 237 75 269 035 69 482 202 6

 توظيفات حقوق السحب الخاّصة       853 817 9 566 244 8 287 573 1
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 )بالدينار(

 

عملية بيع متع التعهتد يتعلق األمر بسندات دين محررة باألورو، تّم تسليمها كضمان في إطار * 
مليتون  100,4، 7102ديستمبر  10 و قتد بلغتت قيمتهتا، فتيبإعادة الشراء، ثالثية األطتراف، 

 أورو.
 

 : تركيبة الموجودات في موّفى السنة
  

 بالدينار*
 األجنبية موجودات األوراق النقدية  

 

 تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب الُعمالت كما يلي :
 

2018 2017  
  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 األوراق النقدية األجنبيةموجودات   586 851 814  451 961 376

 األورو  238 024 92 842 288 315 870 163 119 962 602 349

 الدوالر األمريكي  265 773 53 655 139 161 873 146 14 207 724 34

 اللاير السعودي 527 965 72 782 287 58 671 791 47 888 279 31

 الفرنك السويسري  460 202 6  687 852 18 540 746 4 937 912 11

 أخرى عمالت  885 245 33  967 856 23

 محفظة السندات 
 

 التوزيع حسب فئة السندات  -
 

وتفصتتيلها  دينمتتن رقتتاع الخزينتتة و ستتندات التت باألستتاس تتكتتون محفظتتة الستتندات 
 : كالتالي

  1038 1037 التغيّرات

 الُعملة األجنبيةموجودات    14 525 281 339 12 991 011 945 1 533 270 394

 األوراق النقدية األجنبيةموجودات  851 814 586 961 376 451 890 437 135
 الموجودات تحت الطلب 096 629 222 2 434 046 684 1 662 582 538

 األجنبيةالصكوك بالعملة  307 180 517 153 790 26
 الموجودات المودعة 921 280 789 6 496 243 974 4 425 037 815 1

 السندات 370 081 261 4  758 101 356 5 (388 020 095 1)

 منها سندات مسلمة بموجب اتفاقيات إعادة شراء* 498 964 343 - 498 964 343

 )مّدخراتال( (538 636 1) (444 579 2) 906 942
 األموال بالعملة األجنبية المعهود ة للتصرف بالوكالة 222 799 627 899 298 510 323 500 117

 (المّدخرات( (708 015 1) (601 355 3) 893 339 2
ملة األجنبية مدينة لغير مقيمين 760 205 40 991 658 21 769 546 18  حسابات بالع 

  أمريكي دوالر أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى

الحصة 
% 

الحصة  *بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

 بالماليين

0,9 86 0,3 2 066 11,6 457 51,5 2 281 35,7 1 892 01-102017- 

1,1 129 0,3 1 605 8,1 306 60,6 2 570 29,9 1 448 01-102018- 

 التغيرات )بالماليين(     (444)     289     (151)     (461)     43
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 )بماليين الدنانير(                                                                                       
 التغيّرات 2017 2018 

 (137) 509 372 رقاع الخزينة

 (982) 847 4 865 3 سندات الدين

 24 - 24 أخرى

 (095 1) 356 5 261 4 المجموع
 

 التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات -
 الدنانير( )بماليين                                                                                       

   التغيّرات 1037 1038 

 (328) 382 2 054 2 أقل من سنة

 (997) 493 2 496 1 سنوات 1و سنة  بين

 230 481 711 سنوات 1أكثر من 

 (095 1) 356 5 261 4  المجموع
 

 التوزيع حسب جهة اإلصدار                  -
 )بماليين الدنانير(               

 

 (لبلومبارغ )التصنيف المركب   التوزيع حسب مخاطر االئتمان -
  

  0317-10-01في  
 )بماليين الدنانير( 

  1038 1037       التغيّرات
 وكاالت إقليمية  110 199 (89)

 
موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة
 
 
 
 
 

 سلطات إقليمية 410 386 24
 سيادية 319 2 165 2 154

 وكاالت سيادية 286 426 (140)
 بنوك فوق القومّية 377 839 (462)
 أخرى  759 341 1 (582)

  المجموع 261 4 356 5 (095 1)

                     قليميةإ وكاالت قليميةت إسلطا سيادية وكاالت سيادية   فوق القومية بنوك أخرى المجموع

     

 

 

 خزينةالرقاع   

 24 - 24 - - - - F1
+ 

372 - - - 372 - - F2 

 التوظيف سندات       

306 - - - 306 - - AAA 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

AA
- 

B 

 سندات االستثمار       

1 008 261 353 84 277 33 - AAA 

575 406 - - 36 23 110 AA
+ 

1 174 92 - 202 713 167 - AA 

452 - - - 382 70 - AA
- 

117 - - - - 117 - A
+ 

227 - - - 227 - - B 

 المجموع 110 410 319 2 286 377 759 261 4
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  0318-10-01في  
 )بماليين الدنانير(    

 

 الــــودائـــــع  
 

  التوزيع حسب الطرف المقابل  -
 )بماليين الدنانير(                                                                                                   

 

   التوزيع حسب الموقع الجغرافي  -
 )بماليين الدنانير(                                                                    

 

 

                     قليميةإ وكاالت قليميةت إسلطا سيادية وكاالت سيادية   فوق القومية بنوك أخرى المجموع

     

 

 

 خزينةالرقاع   

 509 - - - 509 - - F2  

 التوظيف سندات       

250 - 26 - 224 - - AAA 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

- 

- 

- 

- 

AA- 

+B 

 سندات االستثمار       

 1 613 453 813 122 88 34 103 AAA 

892 749 - - 32 15 96 AA+ 

1 235 139 - 304 621 171 - AA 

562 - - - 396 166 - -AA 

184 - - - 184 - - +BBB 

10 

96 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

96 

- 

- 

- 

- 

BBB 

B+ 

 المجموع 199 386 165 2 426 839 341 1 356 5

  1028 1027 التغيّرات
 بنوك تجاريـة 259 5 507 4 258

 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 
 
 
 
 
 

 بنوك فوق القومـيـة 499 1 455 044 1

 بنــوك مـركـزيــة 31 12 19

 المجموع 789 6 974 4 815 1

  1028 1027 التغيّرات
 أوروبا  057 4 938 2 119 1

 
 توظيفات حقوق السحب الخاّصةموجودات و  
 
 
 
 
 

 اليابان   371 250  121
 
 

 بلدان عربية 301 724 (423)
 
 
 
 

11----------------------------------------
-----------------+-*---**- 

 الواليات المتحدة األمريكية 31 12 19
 
 

 هونغ كونغ  530 732 93
 
 
 
 
 
 
 

 بلدان أخرى 499 1 303 886
 المجموع 789 6 974 4 815 1 
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                                                      حسب مخاطر االئتمان البنكية توزيع الودائع -

 بماليين الدنانير()                                                                                                                                                                   

 

 تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية : 6اإليضاح 
 

البنتك المركتزي فتي الستوق النقديتة لضتّخ الستيولة  ُيسّجُل تحت هتذا البنتد قتائم تتدّخل
ن دينتار وملي 3.362قدرها  ملحوظة بزيادة 7102سنة  هذا القائم أقفلللبنوك. وقد 

 11.846إلى 2017 موفّى مليون دينار في 8.484 من حيث انتقل39,6%  ـب وأ

 مما يعكس ارتفاع حاجة الجهاز المصرفي للسيولة. ،2018 موفّى في مليون دينار 
  

 في مثلتوالتي  ايوم 07شكل طلبات عروض لمدة  باألساس التدخالتهذه  اّتخذت

 حيث ،ت المذكورةالتدخلل القائم الجمليمن  59,1%، نسبة 7102سنة  موفى
 7.000 أي ،قبل سنةنفس المستوى المسجل  حاسبّيةعند إقفال السنة الم يمتهاق تبلغ

 التمويل إلعادةمليات الرئيسية تحديد سقف مبلغ العل نتيجةوذلك  ،مليون دينار
 .8102 بداية من شهر جويليةالمسند للبنوك 

 

البنك  اقترح ،البنوك من السيولة حاجيات احتداد بالتوازي مع هأنّ  ،رويجدر الذك
آجال إضافية ب لةسيوأشهر بهدف توفير  3ذات أجل  طلبات عروض المركزي

مليون  0.9.1ها قائم بلغو التي  ،8102ديسمبر بداية من شهر و ذلك  ،أطول
 . حاسبّيةالمفي موفى السنة  دينار

 

بحجم وسطي قدره  بعمليات مقايضة الصرف تالهذه التدخ استكمالتم وقد 
 أي بارتفاع ،8102في سنة  مليون دينار  648,4فقط مقابل مليون دينار 2.574,4

ة عملي 03علما وأنه تم إنجاز  ،المعدالت بدينار بحسامليون  1.926 قدرهملحوظ 

قد و .ثة أشهرالوذلك باجلين اثنين : شهر واحد وث من هذا النوع طوال السنة
دينار مليون  194 بمبلغ اإليجابيةعن إيرادات بعنوان الفوارق هذه العمليات  أسفرت

 .في العام السابق مليون دينار 31,8 لمقاب

  1038 1037       التغيّرات
 قيمرالت   

موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة

 

 

 

 

 

1 507 502 2 009 Aaa  و أمثالها 

219 - 219 Aa2 

35 1 238 1 273 Aa3 

796 1 493 2 289 A1 

115 479 594 A2 

(393) 649 256 A3 

(464) 613 149 NR 

 المجموع 789 6 974 4 815 1
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 11.192 مبلغب البنك المركزي في السوق النقدية تدخالتالوسطي لحجم ال بيد أن
 عن ذلك و قد نتج ،حاجيات البنوك من السيولة كاملتلبية ل اكن كافييلم  دينارمليون 

مليون  2.509,1 ـب قفزتالتي  ،ساعة 87القرض لمدة  تلتسهيال اللجوء المكثف
مليون  3.209,2 إلى مليون دينار 700,1من  حيث انتقلت ،لفي المعدّ  ،دينار

  .سنة وأخرى بين دينار
 

وتجدر اإلشارة إلى أّن إعادة تمويل البنوك تتّم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع 
مليون  4.643,5 ،التوالي ىو قد بلغ مجموع كّل منهما عل ،خزينة أو ديون جارية

  .7102 في موّفى ديسمبرمليون دينار  6.357,5دينار و 
 

تّم ضمانه  ،2018 أّن جزءا من قائم التدخل في موفّى ديسمبر وتجدر اإلشارة إلى
 مليون دينار.  752من قبل الدولة في حدود مبلغ 

 )بالدينار(                                                                          

 

 
 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة:  8اإليضاح 

 

بصفة باتة في إطار عمليات السوق  يتكّون هذا البند من محفظة السندات المشتراة
 المفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة للتنظير. 

 

سنة  خاللقام البنك المركزي  السيولة، منالمتزايدة  البنوكبغرض تلبية حاجيات و 
 أشهر خالل ،بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة 7102
مليون   1.659,8وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى ،سبتمبر و أكتوبر و مارس
 مليون دينار في سنة 981,5مقابل  2018 المحاسبّيةعند إقفال السنة دينار 
 .مليون دينار 678,3بارتفاع محسوس قدره  يأ 7102

 

خروج رقاع خزينة من المحفظة  ،7102سنة  في ،شهد هذا البند ،وفي جانب آخر
، على بمبلغين قدرهما و أكتوبرجانفي  يبسبب حلول أجل استحقاقها خالل شهر

 .مليون دينار 174,7و  مليون دينار 117,9 التوالي،
 

1037  1038   

  % نسبةال اآلجال 000 000 846 11 000 000 484 8
تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة 

 بعمليات السياسة النقدية

7 000 000 000 7 000 000 000 10/10/8100  ضّخ للسيولة عن طريق طلبات العروض   7,05 

    ساعة 11تسهيالت قروض لمدة   7,75 2019/01/02 000 000 903 2 000 000 484 1

- 1 943 000 000 08/13/8100  7,31             
عمليات التدخل في السوق النقدية في شكل 

 أشهر  3عمليات إعادة التمويل بأجل 
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اعتماد منحنى سعر بمحفظة هذه التقييم تم  ،7102 إقفال حسابات السنة الماليةعند 
تّم إطالقه بصفة كان قد الفائدة على اإلصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي 

  .7102ديسمبر  70رسمية في تاريخ 

 

في إطار عمليات  رقاع الخزينة القابلة للتنظير و المشتراة بصفة باتةتتكّون محفظة 
 : السوق المفتوحة، من الخطوط التالية

     

  )بالدينار  (                                                                                                             
1037 1038  

 سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 562 863 659 1 721 528 981

 باتة الشراءرقاع خزينة قابلة للتنظير  172 404 679 1 233 544 986

 (8102جانفي    5,3 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير  - 142 897 117

  (2201أكتوبر     5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير - 934 681 174

 ( 2019مارس 5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير    050 457 161 973 510 161

 (2020فيفري     5,5 %  ( للتنظير رقاع خزينة قابلة 449 269 180 511 347 179

 (2020كتوبر أ    5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 046 543 203 699 368 202

 ( 2021جانفي   5,75 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير  494 792 173 975 737 150

 (2021 جوان     6 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 263 562 96 -

 (2021نوفمبر    6,1 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 729 401 39 -

 (2022فيفري      6 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 004 543 181 -

 (2022 ماي    6,9 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 951 471 147 -

 (2022 وتأ    5,6 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 719 194 208 -

 (2023 فريلأ     6 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 514 752 187 -

 (2023 جوان      6 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 953 415 99 -

 )المّدخرات  ( (610 542 19) (512 015 5)

 
 تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد:  7اإليضاح 

 

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

، 0955ديسمبر  5المؤرف في  0955لسنة  50و ذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد 
 ليتين.هاتين المؤسستين المامع الُمنظم لعالقة البنك المركزي التونسي 

 

 تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا  صندوق النقد الدولي :
مليون  424مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها  545,2الصندوق 

مليون مكتتبة  121,2 للصندوق و 0مكتتبة بالدينار وُمنّزلة في الحساب رقم 
إطار المراجعة العامة الرابعة  يف أنه، يجدر التذكير و بعمالت قابلة للتحويل.
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 258,7 ، ارتفاعا بمبلغ1103سجلت حصة تونس في سنة  ،عشرة للحصص
 .ةمليون وحدة من حقوق السحب الخاص

 

 تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا  صندوق النقد العربي :
 : مليون دينار عربي حسابي، منها 09,151الصندوق 

 

 5  ماليين مكتتبة بعمالت  379 (ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا
مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب  170و  للتحويل قابلة 

 ،)المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي  الصندوق

 1781  ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية
، القاضي بتحرير 1111لسنة  1بيق  قرار مجلس المحافظين رقم في إطار تط

   القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام 
و توزيع حصص جديدة على الدول األعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس 

 ،مال الصندوق

 37111 ب في رفع ماليين دينار عربي حسابي تمثل حّصة تونس في االكتتا
لسنة  1رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 

. ونصف المبلغ المذكور تّم تحريره عن طريق التحويل من رصيد 1101
االحتياطي العام والنصف اآلخر ُيحّرر نقدا على مّدة خمس سنوات بداية من 

بمبلغ  1108 في شهر أفريل األخيرقسط ال تحريروقد تم . 1101غّرة أفريل 
 .حسابي دينار عربي 642.500قدره 

 
و تجدر اإلشارة إلى أّن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق 

 السحب الخاصة.
 

           المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة صتخضع الحصو 
    إعادة تقييم سنوي حسب حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى في

 إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي. ةالسحب الخاص وقسعر حق
 
 

 محفظة المساهمات  : 9اإليضاح 
 

رة متن مستاهمات البنتك المركتزي حرّ يتعلق المبلغ الُمسّجل في هذا البند باألقساط المُ 
 : سي في رأس مال المؤسسات التاليةالتون
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 إلى ،بالخصوص ،لمجموع هذا البند مليون دينار 18,2 البالغاالرتفاع ويعزى 
البنك للقسط الثاني من مساهمته في رأس مال  البنك المركزي التونسيتحرير 
 حصته في( و لأمريكي دوالر مليون 2,5) الخارجيةلالستثمار و التجارة  المغاربي
 (.دينار مليون 2,5) صندوق ضمان الودائع البنكية رأس مال

 

نسب مساهمة البنك في  نخفاضاالأّن  تجدر اإلشارة إلىومن ناحية أخرى، 
راجعت من التي ت) بنك تونس الخارجي كل من رأس مالالمركزي التونسي في 

راجعت من التي ت) البنك اإلفريقي لالستيراد و التصدير( و 4,5%إلى  171%
 اتعدم اكتتاب البنك المركزي التونسي في عملييعود إلى  ،(2,1%إلى  %2,7

 .1108سنة  يف المنجزة تينالمؤسس ينالزيادة في رأس مال هات
 

 ،األساسي نظامهمن  95و  15ين حكام الفصلا ألتطبيقه أنّ  تجدر  اإلشارة إلى كما
 بنك تونس الخارجي رأس مالفي  مساهمةأي  لبنك المركزي التونسيلن يكون ل
 .1109بداية من 

 
 : 1108ديسمبر  10* حسب أسعار الصرف السائدة في 

 د.ت 3,42615  أورو =  0 
 د.ت 2,99665 دوالر أمريكي = 0 

 المؤسسة
31-10-0317 

 الرصيد بالعملة
01-10-0318 

 الرصيد بالعملة
01-10-0317* 

 بالدينار
01-10-0318 

 بالدينار

نسبة 
 المساهمة

(%) 

 4,511  402 819 5 014 796 6 أورو 571,50 983 1 أورو 571,50 983 1 بنك تونس الخارجي 

 المدخرات النخفاض (
  )قيمة السندات 

  (4 244 000) (3 584 000)  

 0,007 637 15 261 18 أورو 330 5 أورو 330 5 شركة "سويفت" 

      
  البنك اإلفريقي

 لالستيراد و التصدير 
 2,124 500 545 24 500 966 29 دوالر أمريكي 000 000 10 دوالر أمريكي 000 000 10

      
 البنك المغاربي 

 لالستثمار و التجارة 
 الخارجية 

 6,667 375 136 6 250 983 14 دوالر أمريكي 000 500 2 دوالر أمريكي 000 000 5

      
 برنامج تمويل التجارة 

 البينية العربية 
 0,272 646 068 5 082 188 6 دوالر أمريكي 000 065 2 دوالر أمريكي 000 065 2

      
  الشركة المصرفية 
 المشتركة للمقاصة 

 اإللكترونية 

 3 000 105 000 105 دينار تونسي 000 105 دينار تونسي 000 105

 صندوق ضمان
 لودائع البنكيةا

 11 - 000 500 2 - دينار تونسي 000 500 2

      

  560 106 38 107 313 56  المجموع   
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 األصول الثابتة   : 13اإليضاح 
 

 : )بالدينار( 1108موفى ديسمبر يبرز الجدول الموالي تفاصيل مكونات األصول الثابتة كما هي في

  القيمة الخام االستهالكات

القيمة المحاسبّية 
 الّصافية

01/10/0317 

01/10/2018 
 خروج
2018 

 
 مخّصصات

0317 

 
 01/10/0317 01/10/0318 التعديالت

 خروج
0317 

 دخول
0317 

01/10/0318  الـــــبنــــــــــود 

 البرمجيات 601 146 6 966 922 - 567 069 7 867 648 5 - 770 384 - 637 033 6 930 035 1

 أصول ثابتة غير مادية أخرى  318 44 - - 318 44 - - - - - 318 44

 على شراء برمجّيات تسبقات 082 107 678 104 - 760 211 - - - - - 760 211

 األصول الثابتة غير المادية 001 298 6 644 027 1 - 645 325 7 867 648 5 - 770 384 - 637 033 6 008 292 1

 األراضي 518 033 4 - - 518 033 4 - - - - - 518 033 4

 البناءات 148 078 55 - -  148 078 55  664 413 48 - 199 457 1 - 863 870 49 285 207 5

 معّدات و أثاث مكاتب 782 060 1 148 85 - 930 145 1 971 835 - 315 96  286 932 644 213

 معّدات النقل 794 640 3  - - 794 640 3 008 595 2 - 400 195 - 408 790 2 386 850

 معّدات إعالمية 244 616 9 797 57 - 041 674 9 663 306 8 - 898 777 - 561 084 9 480 589

 معّدات الطبع 763 456 881 28 - 644 485 472 138 - 402 124 - 874 262 770 222

 معّدات الخزينة 129 639 21 973 316 - 102 956 21 214 201 17 - 013 311 2 - 227 512 19 875 443 2

 تهيئة و تجهيز 088 349 3 354 102 - 442 451 3 367 262 2 - 563 161 - 930 423 2 512 027 1

 فّنيةركيب تجهيزات ت 457 786 25  001 251 6 -  458 037 32 543 263 8 941 591 834 897 2 -  318 753 11 140 284 20

 معّدات و تجهيزات فّنية 112 732 458 156 - 570 888 272 529 - 215 72 - 487 601 083 287

 فنية و قطع عتيقة  أعمال 766 654 - - 766 654  - - - - - 766 654

 أصول ثابتة ماّدية في طور اإلنشاء 451 158 1 914 345 1 - 365 504 2 - - - - - 365 504 2

 األصول الثابتة الماّدية 252 206 127  526 344 8       -  778 550 135  174 546 88 941 591  839 093 8 - 954 231 97 824 318 38

39 610 832 103 265 591 - 8 478 609  591 941 94 195 041 142 876 423                   - 9 372 170 133 504  المجموع  151
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 مدينون مختلفون:  11اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والُممّولة من 
 37,1) لألعوان التسبقات المختلفة الممنوحة كذلك و الصندوق االجتماعياحتياطي 

 (.2017مليون دينار في سنة  37,4مليون دينار مقابل 
 

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية :  12 اإليضاح
 

مختلفة المدينة الحسابات ال اإليرادات الُمستحقة وباألساس يتضّمن هذا البند 
 نتيجة و ذلك دينارمليون  45,3ـ ب ،من سنة إلى أخرى ،و قد ارتفع .خرىاأل

مليون   42,8بـ لنقديةاعمليات السياسة  على اإليرادات الُمستحقةتطور ل بالخصوص
 .دينار

 كاآلتي:و تفصيله 
 )بالدينار ( 

   1038 *1037 التغيّرات

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  704 634 130 284 347 85          420 287 45

 وأعباء مسّجلة مسّبقا إيرادات م ستحقة 113 373 127 658 768 82 455 604 44

 ذهب م خصص للبيع لحرفيي المصوغ 197 41 959 924 (762 883)

2 142 595 197 2 142 792 
 عمالت أجنبية قيد االستخالص 

 للتسويةو

 حسابات مدينة مختلفة أخرى 602 077 1 470 653 1 (868 575)
    

 .0317*وقعت إعادة تصنيف بعض األرقام المتعّلقة بالسنة المحاسبّية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 

 
 األوراق والقطع النقدية في التداول:  10اإليضاح 

 
مليون دينار أو بنسبة   722,5سجلت األوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ

مليون دينار في سنة  11.731 مليون دينار مقابل 12.453,6، لتبلغ %6,2
 و تفصيلها كاآلتي : ،(97%) وراق النقديةلأل غالبة حصةمع  ،2017

 )بالدينار                                                                                              (

   1038 1037 التغيّرات     

 األوراق والقطع النقدية في التداول 639 554 453 12 986 013 731 11 653 540 722

 األوراق النقدية  425 707 083 12 605 998 388 11 820 708 694

 القطع النقدية  214 847 369 381 015 342 833 831 27
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  : كاآلتي حسب الفئة األوراق والقطع النقدية في التداول و ُتفّصل 

 )بالدينار (

       0318        0317   

 نقدية في التداول أوراق   425 707 083 12 605 998 388 11
      

 دينارا 11 800 213 833 2 650 839 240 3

 دينارا 11 - 800 057 10

 دينارا 11 540 783 961 5 540 633 564 4

 دنانير 01 300 004 216 3 440 994 480 3

 دنانير  1 785 705 72 175 473 92

 قطع نقدية في التداول  214 847 369 381 015 342

 دنانير 5 735 009 96 360 440 89

 دينار 1 228 020 26 938 639 16

 دينار  0 239 633 140 965 851 135

 مليم  111 347 229 49 192 417 44

 مليم 111 728 733 7 411 134 6

 مليم 011 242 019 29 306 997 28

 مليما  11 207 575 8 275 120 8

 مليما  11 400 867 7 957 677 7

 مليمات  01 385 423 2 366 400 2

 مليمات   1 400 202 2 340 202 2

 مليم  1 051 73 033 73

 مليم  0 252 60 238 60

 
  الحساب المركزي للحكومة:  14اإليضاح 

 
   بالدينار التونسي ملة األجنبية أوبالعُ ُيسّجُل تحت هذا البند الرصيد الدائن للحسابات 

ل لها استعمالها في إطار خوّ والذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمُ 
الحساب الجاري و يدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات  إدارتها اليومية للسيولة.

 للموارد المتاتية من الخاص المتضمنالحساب و  (مليون دينار 667,9 (للخزينة 
 صدرمُ ال ،المخّصص لدعم ميزانية الدولة مليون أورو 511الرقاعي بمبلغ القرض 
عند إقفال السنة وسنوات.  1 باجلو  %6,75بنسبة فائدة  "أورو بوند"بسوق 

الذي لم يقع تحويله بعد إلى  ،بلغ الرصيد المتبقي من هذا القرض ،7102المحاسبية 
 .مليون دينار 222 ، ما قدرهالدينار
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  ))بالدينار 

   2038 2037 التغيّرات

  الحساب المركزي للحكومة 875 993 562 1 217 005 236 1  658 988 326

    

 الحساب الجاري للخزينة 911 888 667  302 113 466 609 755 201

788 014 500 - 788 014 500 
مليون  111القرض الرقاعي بمبلغ 

 1108أكتوبر  10 أورو المـؤرخ في
 
    
 

(733 450 000) 733 450 000 - 
القرض المجمع من البنوك المحلية 

 مليون أورو 250بمبلغ 

 حسابات أخرى  464 090 107 915 441 36 549 648 70
  

  حكومةلل الخاصة حساباتال:  13اإليضاح 
 

ملة األجنبية أو بالدينار التونسي التي ال يمكن بالعُ يتضمن هذا البند الحسابات 
استعمال أرصدتها من قبل الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا 

و المتضّمنة لألموال  ملة األجنبيةحسابات الحكومة الخاصة المحررة بالعُ على 
ولة أو المتاتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للد

مليون  946,1)والمخّصصة لمشاريع معّينة  لمؤسسات عمومية بضمان الدولة
، رصيد (مليون دينار 180,8) ، رصيد حسابات القروض الُمعنونة بالدينار)دينار

كذلك أرصدة الحسابات المتعلقة و  )مليون دينار 53,9) الحسابات المختلفة للحكومة
المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك 

والالمركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف 
 الصغرى.

 )بالدينار  (   

   1038 1037 التغيّرات

 حكومةلل الخاصة حساباتال  380 611 218 1 615 385 298 1 (235 774 79)

(143 241 905) 1 089 385 568 946 143 663 
ملة للحكومة بالع   ةالخاص اتالحساب
 األجنبية

 حسابات القروض -الحكومة التونسية  190 821 180 144 163 119  046 658 61
 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية  240 879 53 883 372 63 (643 493 9)

 : منها      
 لمساندة المؤسساتاآللية الظرفية      740 345 22 212 253 21 528 092 1

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول    312 351 30 483 937 40 (171 586 10)

(4 291 308) 15 416 563 11 125 255 
حساب صندوق التطوير والالمركزية 

 الصناعية

15 148 684 6 240 190 21 388 874 
حساب الصندوق الوطني للنهوض 

 الّصغرىبالصناعات التقليدية و الحرف 

 حساب الهبات -الحكومة التونسية  158 253 5 267 807 4 891 445
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 : كالتالي ملة األجنبيةالخاصة بالعُ ُتفّصل الحسابات 

 

2017 2018  

  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

1 089 385 568  946 143 663  
حسابات الخاصة بالعملة ال

 األجنبية

 األورو 309 327 238 109 545 816 117 789 325 110 800 955

 الدوالر األمريكي 955 847 12 825 500 38 981 884 13  380 081 34

 اليان الياباني 962 768 860 2  851 761 77 562 478 067 4 140 593 88

 عمالت أخرى  878 335 13  938 910 10

     
 

مركزيتة التطتوير والالّ  صتندوقمتوارد و استتعماالت  دفقاتتمثلت ت وفي جانب آخر،
، بالصتناعات التقليديتة و الحترف الّصتغرى الصتندوق التوطني للنهتوضو  الصناعية

 : المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما يلي
 ) بالدينار(

 

حساب الصندوق الوطني للنهوض 

  بالصناعات   التقليدية و الحرف

 الّصغرى

حساب صندوق التطوير والالمركزية 

 الصناعية

  

2017 2018 2017 2018  

 الرصيد األولي 563 416 15 356 808 1 190 240 6 739 146 5

 الموارد 875 844 22 196 267 53 684 148 15 451 731 20

 عتمادات الميزانيةا 000 000 20 000 000 49 - 000 000 8

 ستخالصاتا 875 844 2 196 267 4 684 148 15 451 731 12

 ستعماالتاال 183 136 27 989 658 39 - 000 638 19

 الرصيد النهائي 255 125 11 563 416 15 874 388 21 190 240 6

 

 صات حقوق السحب الخاصةمخصّ :  16اإليضاح 
 

 ،يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي ُمنحت لتونس
صندوق النقد  قبل من المنجزة صات حقوق السحب الخاصةمخصّ  تإطار عمليافي 

مليون وحدة من حقوق  15178 بلغ مجموع المخّصصاتو .األعضاء لبلدانلالدولي 
السحب الخاصة

1
. و بما أّن البنك المركزي مطالب 1108ر ديسمب نهاية شهر في 

بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا األخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، 
 تمثل التزاما قائما، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.صات المذكورة فإن المخصّ 

                                                 
1
 .8102 ديسمبر 31د.ت في  4,15728وحدة من حقوق السحب الخاصة =  0 -  
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 حقوق السحب الخاصة( لوحدات منا)بآالف              

0318 0317   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 272 776 171

                                                              0951مخّصصات / جانفي  880 5 221 5
 0950مخّصصات / جانفي  275 3 275 3
 0951مخّصصات / جانفي  088 5 088 5
 0959مخّصصات / جانفي  558 3 558 3
  0981مخّصصات / جانفي  558 3 558 3
  0980مخّصصات / جانفي  783 3 783 3

 1119مخّصصات / أوت   325 808 325 808
 1119مخّصصات / سبتمبر 072 83 072 83

   
 

مبلغ جملي قدره ب 1119هذا البند في سنة على مستوى  ةآخر عمليلت جّ سُ  و
        بمناسبة المخصصات العامة مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 238,5

  .األعضاء لفائدة الدولصندوق النقد الدولي والخاصة التي منحها 
 

 مليون181,7 بـ  ،6317 ند إقفال السنة المحاسبيةع ،ّجلالمس االرتفاعو يفّسر 
مقابل  حقوق السحب الخاصةصرف  سعر ارتفاعب ،حصرّيا ،%19,1بـ دينار أو 

 الدينار.
 

  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 17اإليضاح 
 

المنظمات األجنبية، و منها  هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم مثلُ يُ 
بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك اإلفريقي للتنمية وصندوق 

المفتوحة في  صندوق النقد الدوليو تجدر اإلشارة إلى أن حسابات  النقد العربي.
 : لة كاآلتيفصّ وهي مُ  من أهّم مكونات هذا البند، تعتبر دفاتر البنك المركزي

 

 )بالدينار  (   

2017 2018   
 صندوق النقد الدوليحسابات  083 759 482 1 852 292 483 1

 1الحساب رقم  - صندوق النقد الدولي 920 748 482 1  368 276 483 1
 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق    920 748 482 1 176 626 401 1

 النقد الدولي*سحوبات من قروض صندوق     - 192 650 81

 0الحساب رقم  - صندوق النقد الدولي 163 10 484 16                   
 .تلألموال المسحوبة على القرض االئتماني و المخّصصة لدعم ميزان المدفوعا * يتعلق األمر بالمقابل بالدينار

 

تجدر اإلشارة إلى أّن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي  كما
دينار في نهاية شهر  مليون 4.779,8باسم صندوق النقد الدولي والبالغ رصيده 

، ُمدرج ضمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند 2018ديسمبر 
الفرعي "قروض خارجية أخرى". ويتعلق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار 
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عليهما في إطار القرض االئتماني وآلية  لصندوق النقد الدولي المتحص يلقرض
 التسهيالت الموسعة للقرض والمخّصصين لدعم ميزانية الدولة.

 

 ملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولينالتزامات بالعُ : 18اإليضاح 
 

ملتتتة األجنبيتتتة تحتتتت الطلتتتب للوستتتطاء المقبتتتولين        يتضتتتمن هتتتذا البنتتتد موجتتتودات العُ 
، متتن جهتتة، و قتتائم اقتتتراض البنتتك المركتتزي متتن الستتوق )ن دينتتارليتتوم (4.524,5
 من جهة أخرى. ،)ن دينارييمال 2.408,4)ملة األجنبية النقدية بالعُ 

 
 :  تفّصُل هذه االلتزامات كما يلي

 

*2017 2018  

  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

3 161 773 298  6 932 889 693  
التزامات بالُعملة األجنبية   

 تجاه الوسطاء المقبولين

 األورو  996 188 373 1 480 751 704 4 957 419 633      471 327 858 1

 الدوالر األمريكي 365 648 611 072 896 832 1 094 133 426 986 964 045 1

 الفرنك السويسري 239 383 43 523 865 131 183 555 39 193 276 99

 سترلينياألالجنيه   735  017 24 141 660 91 744 434 19 745 234 64

 اللاير السعودي 080 158 48 601 470 38 940 285 35 824 094 23

 ياإلماراتالدرهم  384 320 44  120 158 36 434 177 20 259 482 13

 الكندي الدوالر 021 887 16  334 168 37 641 293 10 349 116 20

 عمالت أخرى  422 919 59  471 276 37
 .0317إعادة تصنيف بعض األرقام المتعّلقة بالسنة المحاسبّية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة  *وقعت

 

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية: 19اإليضاح 
 

 أو بالتتدينار ملتتة األجنبيتتةللحستتابات المفتوحتتة بالعُ  ةالدائنتت األرصتتدةهتتذا البنتتد  لُ ستتجّ يُ 
 .  القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة

 
 : التزامات أخرى بالعملة األجنبية 20اإليضاح 

 

لمبتالغ التزامتات البنتك المركتزي فتي هتذا البنتد المقابتل بالتدينار  لُ ستجّ المبلغ المُ  مثلُ يُ 
التونسي بالُعملتة األجنبيتة ألجتل بعنتوان اقتراضتات أو ودائتع متن الختارج، وتفصتيله 

 : كالتالي
 

  11 من قبتل  المودعمبلغ الُتمّثُل  )مليون دينار 149,8 ( مليون دوالر أمريكي
بمقتضتى االتفاقيتة الُمبرمتة معته فتي  لدى البنك المركتزي التونستي بنك الجزائر

 ،1100أفريل  18الغرض بتاريخ 
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 200 011بقيمتة  غتينمبلالتمّثتُل  )مليون دينتار (599,3 مليون دوالر أمريكي 
لتدى البنتك المركتزي  من قبتل بنتك الجزائترالمودعين  ، مليون دوالر لكل واحد

  2014متاي  04 يفتي الغترض بتتاريخ تينالُمبرم تينبمقتضى االتفاقي التونسي
 على التوالي، 1101مارس  05و 

 

  3,6 المتبقتي  ئممالقتا ُتمّثتلُ  )مليون دينتار 15)ماليين وحدة حقوق سحب خاصة
تستتهيالت اإلصتتالح الهيكلتتي الختتامس المتحصتتل عليتته متتن صتتندوق قتترض متتن 

 .1101 النقد العربي خالل سنة
 

 011 أجل  يحلّ  الّذي القرض ئمُتمّثُل قا )مليون دينار (342,6أورو  مليون
إعادة  مقابل 1108في أكتوبر  لمسندا ،1109جانفي  03 ختارياستحقاقه في 

 في إطار عملية ثالثية األطراف. األجنبيةسندات بالعملة شراء 
 

 استحقاقات تسديد ،1108ه تّم خالل سنة أنّ  إلى، و تجدر اإلشارة في هذا الصدد
اإلصالح  تسهيالتفي إطار  صندوق النقد العربيالمتحصل عليه من  القرض

مليون  (26,1 وحدة حقوق سحب خاصة ينمالي 7,2بمبلغ قدره  خامسالهيكلي ال

 . (دينار
 

 قيم قيد االستخالص:  21اإليضاح 
 

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص 
لفائدة الخزينة والتحويالت الماذون  والسنداتالقيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك 

 بها من قبل مصالح البنك والتي تمّر عبر المقاّصة اإللكترونية.
 
 

 التحويل و إعادة التقييمفوارق :  22اإليضاح 
 

 : يتضمن هذا البند
 

   األجنبية فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالُعملة
إعادة تقييم الحسابات  عملّية أنّ  إلى اإلشارةوتجدر . مليون دينار 2.620 بمبلغ

مليون  148,7 قدره ياقيمة صاف ناقص 1108سنة في  أفرزت بالُعملة األجنبية
 ل من سنةالقيمة الصافي المرحّ  ضبالكامل من فائ هوالذي وقع امتصاص دينار

 ،مليون دينار 2.768,7بمبلغ  1105

   إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من المتراكم بعنوان فائض القيمة الصافي
متاتية من  مليون دينار 416,5 امليون دينار منه 504,2سبائك الذهب بمبلغ 

 ،2017سنة 

  فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد
 95,4 امليون دينار منه 135,5في حدود  الدولي و صندوق النقد العربي

 .2017متاتية من سنة  مليون دينار
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 دائنون مختلفون:  00اإليضاح 
 

المدخرات و ،يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك
األداءات  المخصصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد واإلجازات خالصة األجر، و

المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار 
 .الدفع و مبالغ الُعقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية

 

   )بالدينار(   

   2018 2017 التغيّرات

 دائنون مختلفون 004 384 102 895 601 131 (891 217 29)

2 536 343 18 392 069 20 928 412 
حسابات إيداع األموال ) حسابات األعوان، حساب 

 ودادية ...(ال

 لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  241 692 8 008 539 11 (767 846 2)

 لإلجازات خالصة األجرمدخرات  769 478 6 968 346 6 801 131

209 236 2 757 687 2 966 923  
الخصم من المورد بعنوان الضريبة، أداء مجمع على 

أداءات أخرى لفائدة  و و ضرائب القيمة المضافة
 الدولة

 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  261 763 1 893 690 1 368 72

 دائنون مختلفون آخرون  398 554 61 270 875 90 (872 320 29)

 منها : عقل توقيفية   073 341 22 135 903 34 (062 562 12)

          الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات          777 551 28 077 989 53 (300 437 25)

 البنكية  الودائع صندوق ضمان        731 980 5 - 731 980 5

 

  )خصوم(حسابات انتظار و للتسوية :  03اإليضاح 
 

 يضّم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد
  األعباء للدفع.للمخاطر و األعباء و  المّدخراتو  الدولي

                                                                                                                   (بالدينار)    

 
 

   2018 2017 التغيّرات

 )خصوم  (و للتسوية  حسابات انتظار 112 128 559 800 142 455 312 985 63

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 124 938 423 295 628 400 829 309 23

 أعباء الموظفين للدفع 463 387 18 486 041 15 977 345 3

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 575 573 12 859 906 10 716 666 1

 صاريف للدفع ذات طابع خصوصي و استثنائيم 658 546 2 028 058 2 630 488

 مالت أجنبية في انتظار التسويةع   646 654 1 151 429 1 495 225

 مّدخرات المخاطر و األعباء 110 627 98 110 817 33 000 810 34

 حسابات انتظار و للتسوية أخرى 536 400 1 871 261 1 665 138
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 األموال الذاتية:   03 اإليضاح
 

، ما قدره 1108الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة الُمحاسبية  بلغت األموال
مليون دينار 530,4 ُمقابل  2018 دينار في نهاية شهر ديسمبر نوملي 1.028,1

 .% 93,9أو بنسبة  مليون دينار497,7 ، أي بارتفاع بـ2017في سنة 
 

 لة كاآلتي:فصّ وهي مُ  
 )بالدينار)

2017 2018  

 رأس المال 000 000 6 000 000 6

 االحتياطيات 867 728 140 580 311 138
 

 االحتياطي القانوني 000 000 3 000 000 3
 االحتياطي الخاص 668 794 102 668 794 102
 احتياطي الصندوق االجتماعي 199 934 34 912 516 32

 أموال ذاتية أخرى 945 77 763 160

 النتائج المؤجلة - 552 90

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 812 806 146 895 562 144

 السنة المحاسبية نتيجة 531 320 881 233 218 325

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  343 127 028 1 758 165 510
 
 
 

علتى  1108متارس  1مجلس إدارة البنتك قتد صتادق ختالل اجتماعته بتتاريخ  و كان
 : كما يلي 2017توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 
 10ة المقفلة في لة في السنة المحاسبيّ و تمثلت تحركات األموال الذاتية المسجّ 

 : فيما يلي 1108ديسمبر
 
 
 

 
 

 863 802 385 نتيجة السنة المحاسبية

 552 90  النتائج المؤجلة

 415 893 385 األرباح للتوزيع

 000 000 2 احتياطي الصندوق االجتماعي

 415 893 383 القسط الراجع للدولة
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 )بالدينار)       

 البيانات
الرصيد في 

01/10/2017 
النتائج 
 المؤجلة

 توزيع النتيجة
احتياطي الصندوق 

 االجتماعي

أموال 
ذاتية 
 أخرى

 ةنتيجة السن
 المحاسبية

الرصيد في 
01/10/2018 

 000 000 6 - - - - - 000 000 6 س المالأر

 االحتيمممممممممممممممماطي
 القانوني

3 000 000 - - - - - 3 000 000 

 االحتيمممممممممممممممماطي
 الخاص

102 794 668 - - - - - 102 794 668 

احتيمممممممممممممممممممماطي 
الصممممممممممممممممممندوق 

 االجتماعي

32 516 912 - - 2 417 287 - - 34 934 199 

أمممممممموال ذاتيمممممممة 
 أخرى

160 763 - - - (82 818) - 77 945 

 - - - - - (552 90) 552 90 النتائج المؤجلة

نتيجمممممممة السمممممممنة 
 المحاسبية

385 802 863 - (385 802 863) - - 881 320 531 881 320 531 

األموووال  مجموووع
 الذاتية

530 365 758 (90 552) (385 802 863) 2 417 287 (82 818)  881 320 531 1 028 127 343 

 

 1108ا موارد و استعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في موفّى ديسمبر أمّ 
 : فكانت كاآلتي

 )بالدينار)

الرصيد في             

  13-31-1038  

في       الرصيد الموارد االستعماالت  

13-31-1037  
 التسمية

 المخّصصات التسديدات القروض

 الموارد 912 516 32 000 000 2 287 417 - 199 934 34
 المخّصصات 126 038 25 000 000 2 - - 126 038 27

4 087 801 - 141 641 - 3 946 160 
فوائد على قروض 

 طويلة األمد

3 808 272 - 275 646 - 3 532 626 
على قروض  فوائد

 متوسطة األمد

 االستعماالت (115 231 31) - 431 154 13 (458 080 13) (142 157 31)

 قروض السكن (767 504 13) - 035 935 4 (853 211 6) (585 781 14)

 متوسطة األمدقروض  (211 577 9) - 597 698 2 (780 332 1) (394 211 8)

 ألمدقروض قصيرة ا (137 149 8) - 799 520 5 (825 535 5) (163 164 8)

 الموارد المتوفرة 797 285 1 000 000 2 718 571 13 (458 080 13) 057 777 3

 

 التعهدات خارج الموازنة:  06اإليضاح 
 

 :يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على
 

  ات المسّلمةالضمانو تعهدات ال
 

 الخارجّيةتعهدات الضمان المسّلمة في إطار القروض  -
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 قروض خارجية أخرى و قروض رقاعية 
 

 :المتعلقة هي التعهدات  
 

بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحستاب الدولتة  -
 التونسية في األسواق المالية األجنبية،

و القروض الخارجية للدولة، الُمتحصتل عليهتا فتي إطتار التعتاون االقتصتادي  -
الثنتتائي، و التتتي يتتديرها البنتتك المركتتزي لحستتاب هتتذه األخيتترة متتع إمضتتائه 

، يلتتتزم )بنتتك أجنبتتي أو مؤسستتة ماليتتة  (تعهتتدات للطتترف األجنبتتي المتتتدخل 
 ،بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض

لخارجية الُمبرمة من قبل البنك المركزي والُمحالة إلتى الوستطاء و القروض ا -
وتتعلّتتق تحديتتدا بتتالقروض الُمبرمتتة متتع برنتتامج تمويتتل التجتتارة (المقبتتولين 

 .)العربية البينية
 

كما يتضتّمن هتذا البنتد أيضتا التزامتات البنتك المركتزي التونستي إزاء صتندوق النقتد 
المتحّصتل عليته متن الصتندوق و المخّصصتة ض والدولي بالنستبة لألجتزاء متن القتر

ويتعلق األمر بتالقرض االئتمتاني والقترض المتحصتل عليته فتي  لدعم ميزانية الدولة.
ختالل  ثالثتة أقستاط، التذي تتم بعنوانته تحويتل إطار آلية التسهيالت الموستعة للقترض

  .مليون دينار 1.820,9 جملي قدرهبمبلغ  1108سنة 
 

في هذا اإلطار، إلى أّن قائم القروض الرقاعية انتقل من  ،و تجدر اإلشارة
مليون دينار في ديسمبر  13.191إلى  8102مليون دينار في ديسمبر  11.10175

 إلى في جزء كبير منهُيعزى  ،مليون دينار 1.959,1، أي بارتفاع قدره 8102
 أكتوبر في "بوند أورو"مليون أورو الُمصدر بسوق  511لقرض الرقاعي بمبلغ ا

8102. 
 

    المحاستتبي للمبتتدأتطبيقتتا  )ختتارج الموازنتتة  (و تعتبتتر هتتذه التعهتتدات تعهتتدات توقيتتع 
" أفضتتلية الجتتتوهر علتتتى الشتتكل"، علمتتتا و أّن االلتزامتتتات الماليتتة للبنتتتك المركتتتزي 

أو المترتبتتة عتتن القتتروض المشتتار إليهتتا أعتتاله، يقابلهتتا التتتزام مماثتتل متتن قبتتل الدولتتة 
بسداد كتل االستتحقاقات علتى القتروض المعنيتة و كتذلك كتل األعبتاء الوسيط المقبول 

  المالية المترتبة عنها.

 )بالدينار)

   1038 1037 التغيّرات

 قروض رقاعية  218 025 493 26 043 722 513 20 177 303 979 5

  قروض خارجية أخرى 856 501 464 6 855 145 250 5  001 356 214 1

163 764 069 1 107 216 374 1 270 980 443 
ُمتحصل عليها في إطار  خارجية للدولة قروض

 التعاون االقتصادي الثنائي

174 566 099 239 133 078 413 699 177 
ُمبرمة من قبل البنك المركزي  قروض خارجية

 وُمحالة إلى الوسطاء المقبولين

876 025 833 3 903 796 403 4 779 822 236 
لدعم  المخّصصة النقد الدوليصندوق ض وقر

 ميزانية الدولة
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 عمليات إعادة التمويلالتعهدات المسّلمة مقابل  -
  

تعلقممة بعمليممات مقايضممة الصممرف كسحممد أدوات السياسممة هممي  التعهممدات المسمملّمة و الم 
بهتدف  1101التي شرع البنك المركزي فمي اسمتعمالها بدايمة ممن شمهر مماي  النقدية

 السيولة. تلبية حاجيات البنوك من
 

 2.302,4يمثممل المبلممغ المممدرج فممي هممذا البنممد ) ،2018و فتتي نهايتتة شتتهر ديستتمبر 

 ،الستتائدة فتتي تتتاريخ اإلقفتتالصتترف البتطبيتتق أستتعار  ،المقابممل بالممدينار )مليممون دينممار
للعمالت األجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلمول أجمل عمليمات مقايضمة الصمرف 

 ثالثة أشهر. سجلب 1108نوفمبر و ديسمبر  و أكتوبر التي قام بها البنك خالل أشهر
 

  مةلات المستالضمانو تعهدات ال
 

  التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل -
 

            التعهتتتدات المستتتتلمة متتتن البنتتتوك المشتتتاركة فتتتي عمليتتتات مقايضتتتة الصتتترف هتتتي
 2.280مممن المبممالغ بالممدينار لالسممتالم فممي تمماري  األجممل ) ،مممن ناحيممة و المتكونتتة،

من مبمالغ الفموارق اإليجابيمة غيمر الجاريمة بعنموان  ،مليون دينار( و من ناحية أخرى
 ن دينار(.ليوم 25,6هذه العمليات )

 

 الضمانات الُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل -
 

هي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل 
وقد بلغ مجموع قيمة  ،البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الصرف

 وهي موّزعة 2018مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر  11.001هذه الضمانات 
 ،على التوالي ،قدرهالغ ارقاع خزينة قابلة للتنظير بمب إلى ديون جارية و

 .دينار مليون 4.643,5و مليون دينار 6.357,5
 

   ُمستلمةتعهدات أخرى  -
 

ممن العارضمين فمي إطمار  ،بالخصموص ،المسمتلمةهي الضممانات الوقتيمة و النهائيمة 
، 2018طلبات العروض المعلنة من قبل البنك المركزي. و في نهاية شمهر ديسممبر 

 .2017دينار في سنة  مليون 1دينار مقابل  مليون1,2  الضماناتبلغت قيمة هذه 
 

  أخرىتعهدات 
 

ة متتن قبتتل حجتتوزبتتاألوراق النقديتتة التونستتية واألجنبيتتة، المالتعهممدات الم تعلقممة هممي 
     .الستتلطات القضتتائية والمصتتالح الديوانيتتة والمودعتتة لتتدى البنتتك المركتتزي التونستتي

دينمار  اليمينم 4,8، بلغت قيمة هذه األوراق النقدية 2018و في نهاية شهر ديسمبر 
 .2017دينار في سنة  ماليين 4مقابل 

 

اإلشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنمك ال ت ؤخمذ  وتجدر
 بعين االعتبار إال عند تحقيقها.
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 إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية:  08اإليضاح 
 

الفوائد المحّصلة بعنوان تمدخل البنمك المركمزي فمي السموق  ،أساسا ،يتضمن هذا البند
إقفممال  دعنمم مليممون دينممار 464,1بلغممت  التمميو طلبممات العممروضالنقديممة عممن طريممق 
السممنة مممن نفممس الفتممرة مليممون دينممار فممي  339,5مقابممل  1108السممنة المحاسممبّية 

 عكمسوالتمي ت ،%36,7 ةبنستب أو مليمون دينمار 124,6 قمدرها أي بزيمادة ،ةسمابقال
 .السيولةحاجيات البنوك من  حتدادا تواصل

 

بعمليتتتات شتتتراء بتتتات لرقتتتاع الخزينتتتة فتتتي إطتتتار الستتتوق كمتتتا قتتتام البنتتتك المركتتتزي 
 7102 ى شتهر ديستمبرمتوفّ مليتون دينتار فتي   79,6المفتوحة، أفرزت إيترادات بـتـ

 .مليون دينار في السنة السابقة 60,8 مقابل
 

ذي لتلعمليتات الرئيستّية إلعتادة التمويتل الالتشتديد الكّمتي  عتن انجرّ ، من ناحية أخرى
البنتوك  قبل ء مكّثف منإلى لجو ،1105المركزي منذ شهر جويلية البنك فيها شرع 

 201,9بمبلتغ  رتفتاعا قد نتج عن ذلتكو  ،ساعة 11ة تسهيالت القرض لمدّ  لعملّيات
تتتي أقفلتتت الّستتنة المحاستتبّية لا ،ن هتتذه العملّيتتاتمتت محّصتتلةال يتتراداتلإل مليتتون دينتتار

 .ةسابقمليون دينار فقط في الّسنة ال 37,1مليون دينار مقابل  119بمبلغ 
 

اإليرادات المحّصلة بعنوان الفوارق اإليجابية المتعلقمة بعمليمات  سجلّت ،و من جانبها
حيمث  ،من سنة إلمى أخمرىمليون دينار 162,2 بـ ارتفاعا ملحوظا مقايضة الصرف

مليمون دينمار  31,8مقابمل  2018ديسممبر نهايتة شتهر فمي  مليون دينار 194بلغت 
 .2017ديسمبرنهاية شهر في 

 )بالدينار) 

   1038 1037 التغيّرات

 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية 239 627 021 1 989 832 474 250 794 546

124 597 757 339 473 986 464 071 743 
في شكل شراء فوائد التدخل في السوق النقدية 

 على طلبات العروض 
 إيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة 194 563 79 066 759 60 128 804 18

 تسهيالت قروض ليوم واحدعلى فوائد  000 034 239 111 110 37 979 923 201
 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف 659 019 194 823 844 31 836 174 162

22 727 156 -     22 727 156 
في  السوق النقديةفوائد على عمليات التدخل في 

 لرقاع الخزينة لثالثة أشهر استئمانشكل 

10 637 925 - 10 637 925 
في فوائد على عمليات التدخل في السوق النقدية 

 أشهر 3شكل عمليات إعادة التمويل بسجل 
 إيرادات أخرى  472 573 11 003 645 5 469 928 5

 جزائيةمنها فوائد       960 557 6 555 627 5 405 930
 

 ملة األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعُ :  07اإليضاح 
 

ملممة األجنبيممة الفوائممد المحّصمملة علممى السممندات بالع   ،بالخصمموص ،يتضمممن هممذا البنممد
 108,1مقابممل  2018ديسمممبر  نهايتتة شتتهرفممي  مليممون دينممار 82,8والتممي بلغممت 

وقمد  .مليتون دينتار 25,3مستّجلة بالّتتالي تراجعتا بتـ  الّستنة الفارطتةماليين دينار في 
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بفعمل االرتفماع الملحموظ للفوائمد علمى الودائمع البنكّيمة   و زيادةخفّت حّدة هذا التراجع 
نسمب  زيمادةو الّمذي يعمود باألسماس إلمى  ،مليمون دينمار 48,7ملة األجنبية بمبلمغ بالع  

   الفائدة على التوظيفات بالدوالر األمريكي.    

 

                                       : و تفصيل هذا البند كاآلتي
 )بالدينار)          

   1038 1037 التغيّرات

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 655 399 165 363 113 138 27 292 286

 فوائد على السندات بالعملة األجنبية  875 785 82 643 064 108 (768 278 25)
   األورو    880 616 49 062 598 50 (182 981)

 مريكياألالدوالر     229 451 20 791 788 27 (562 337 7)
 سترلينياألالجنيه     952 552 12 489 368 29 (537 815 16)

 اليان الياباني    814 164 301 309 (487 144)
 على الودائع بالعملة األجنبية فوائد  607 579 71 595 857 22 012 722 48
 مريكياألالدوالر     783 107 69 834 985 20 949 121 48

 سترلينياألالجنيه     478 707 1 537 155 1 941 551
 األورو    350 606 606 574 744 31
 عمالت أخرى    996 157 618 141 378 16

3 843 048 7 191 125 11 034 173 
 على األموال المعهودة للتصرف فوائد 
    بالوكالة 

 مريكي                   األالدوالر     173 034 11 125 191 7 048 843 3
 

 ملة األجنبيةإيرادات أخرى لعمليات بالعُ : 08اإليضاح 
المتاتيتة متن الهتامل المطبتق  ، بالخصتوص، متن عمتوالت الصترفنتديتكون هتذا الب

 : اليو تفصيله كالتّ  .)دينار مليون 0171) البيععلى أسعار الصرف عند 
 )بالدينار)                                                                           

   1038 1037 التغيّرات

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 293 432 32 667 867 68 36) 435 (374

194 680 14 318 960 14 513 640 
عموالت الصرف المتستية من الهامش المطبق على 

 أسعار الصرف عند البيع
 أرباح صرف على العمليات الجارية - 846 890 38 (846 890 38)
 فوائد على موجودات العملة األجنبية تحت الطلب 692 511 2 188 276 4 (496 764 1)

 على األوراق األجنبية لغير المقيمين عموالت 886 527 2 150 472 2 736 55
 تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية    878 976 2 501 904 2 377 72

2 331 510 2 212 407 4 543 917 
عموالت على بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل 

 البنوك

1 571 776 1 783 825 3 355 601 
 مدخرات على األموال بالعملة األجنبية استرداد

 المعهودة للتصرف بالوكالة

194 244 760 407 954 651 
المعهودة  بالعملة األجنبية زائد قيمة على األموال

 للتصرف بالوكالة
 استرداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية 328 394 296 549 (968 154)
 إيرادات أخرى 700 653 087 699 (387 45)
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 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:  03اإليضاح 
 

  .في إطار العمليات المنجزة مع صمندوق النقمد المدولي لةيتعلق األمر باإليرادات المحصّ 
فمي نهايمة  ن دينماريميمال 4,6بلغمت  ثحيم ،ممن سمنة إلمى أخمرى ،تضماعفت تقريبما و قد

نتيجمة ارتفمماع نسممب  ،ةبقاسممفمي السممنة ال مليممون دينممار 2,3 مقابمل 1108شمهر ديسمممبر 
 : كاآلتيتفصيلها  و. صندوق النقد الدولي قبلالفائدة المطّبقة من 

 )بالدينار  (

   2018 2017 التغيّرات

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 412 567 4  336 304 2 076 263 2

       االحتياطي التسجير الموظف على مركز 467 880 3 552 916 1 915 963 1

295 186 347 443 642 629 
فوائد على موجودات حقوق السحب الخاصة لدى 

 الدوليصندوق النقد 

 فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة 316 44 341 40 975 3

 
 ةإيرادات مختلف:  01اإليضاح 

 

للزيمممادة نتيجمممة  %24,8أو بنسمممبة دينمممار  ليمممونم 1,2 ـبممم اارتفاعمممل همممذا البنمممد سمممجّ 
بعنمموان مسمماهمة البنممك المركممزي التونسممي فممي رأس مممال حّصممة األربمماح المتزامنممة ل

والمبلمممغ المتعلّمممق ببمماقي االعتممممادات الغيمممر  ،لالسمممتيراد و التصممديرالبنممك اإلفريقمممي 
   المستعملة من الميزانّية.

 )بالدينار  (

  1038 1037 التغيّرات
 مختلفة إيرادات  5 874 826 4 178 668 1 6 69158

 إيرادات سندات المساهمة 284 225 3 386 522 2 898 702
 مبالغ أعباء مسترجعة 365 776 712 820 (347 44)

 إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكبرى 365 311 870 300 495 10

653 160 240 351 893 511 
إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من 

 الميزانية

(471) 25 696 25 225 
استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد 

 للملحقين
 عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 637 52 810 12 827 39

 (256 181) 256 181 - 
إيرادات صافية من التفويت في أصول ثابتة وأرباح 

 متواترة أو استثنائية رعناصر غيأخرى على 
 إيرادات أخرى 487 542 172 489 315 53

 
 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية: 00اإليضاح 

 

 (19,6األعبتتاء علتتى الستتندات المشتتتراة بصتتفة باتتتة ، باألستتاس، يتضتتمن هتتذا البنتتد
لتكتوين  نتيجتة ،دينار من سنة إلتى أخترى نوملي  12,5ن دينار( التي ازدادت بـوملي

 ن دينار.يومل 19,5مّدخرات النخفاض قيمة هذه السندات بمبلغ 
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 )بالدينار  (

   1038 1037 التغيّرات

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 510 870 19 248 582 7 262 288 12

 أعباء على السندات المشتراة بصفة باتة 457 632 19 526 084 7 931 547 12

 ليوم واحد الودائععمليات تسهيالت فوائد على  333 63 986 458 (653 395)

 أعباء أخرى 720 174 736 38 984 135

 
 ملة األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات بالعُ : 00اإليضاح 

 

 دينتتار نييتتمال 1بتتـمبلغ ملتتة األجنبيتتة الفوائتتد المدفوعتتة علتتى العمليتتات بالعُ  ارتفعتتت
مليتون   26,8مقابتل 1108إقفتال الستنة المحاستبّية  دعنت دينتارمليتون   29,8لتبلتغ
عزى هتذا االرتفتاع فتي جتزء كبيتر منته إلتى يُ و .1105في نهاية شهر ديسمبر  دينار

 ،و بدرجتة أقتل ةملتة األجنبّيتالتدخل في الستوق النقديتة بالعُ في إطار  المدفوعة الفوائد
قتد حتّدة هتذا االرتفتاع أّن  العمتالت تحتت الطلتب. بيتد علتىينتة المد الفوائدإلى ازدياد 

وديعتة بنتك لفوائتد بعنتوان  ،1108في سنة  ،تسجيلالبشكل ملحوظ بفعل عدم خفّت  
فتي  احتّل أجتل استتحقاقهكان قتد ي لتا مليون دوالر أمريكي 111قطر الوطني بمبلغ 

 . 1105أفريل 
 ) بالدينار(

   1038 1037 التغّيرات

 األجنبيةفوائد مدفوعة على العمليات بالعملة   099 849 29 399 792 26 700 056 3

 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية 029 333 19 989 486 5 040 846 13

 فوائد على الودائع بالعملة األجنبية - 171 844 12 (171 844 12)

 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل 348 645 4 450 253 5 (102 608)

تحت الطلب مدينة على العمالت فوائد  722 870 5 789 207 3 933 662 2  

 

 
 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية:  03اإليضاح 

 

ملتة يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة علتى الستندات بالعُ 
 43,7) علتتى العمليتتات الجاريتتة فصتترالخستتائر و مليتتون دينتتار( 44,8)األجنبيتتة 

 : كاآلتي لُ فصّ يُ  و مليون دينار(
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(بالدينار)  

 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 03اإليضاح 
 

يتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق 
و كذلك العموالت المدفوعة على مخصصات النقد الدولي و صندوق النقد العربي 
هذه العموالت من سنة إلى أخرى ارتفاعا بمبلغ حقوق السحب الخاصة. و قد سجلت 

 .دينار نتيجة ارتفاع النسب المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي نييمال 1,9
 

 النقد صندوق موارد تاستعماال المدفوعة على فوائدتراجعت ال ،أخرى ناحيةمن 
 0,5حيث أقفلت الّسنة المحاسبّية بـ  ،مليون دينار 2,6بصفة ملحوظة بـ  الدولي

 الستكمال تسديدنتيجة  ،ةسابقلسنة الا في نهاية ن دينارييمال 3,1مقابل  مليون دينار
في إطار القرض  المسند للبنك المركزي التونسي النقد الدوليقسط قرض صندوق 

 .فوعاتلدعم ميزان الد صالمخصّ  االئتماني
 )بالدينار)

   2018 2017 التغيّرات

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 10  064567 9 750 018 1 314 548

4 919 974 4 826 590 9 746 564 
صندوق النقد الدولي على مخصصات عموالت 

 حقوق السحب الخاصة
 فوائد على قروض صندوق النقد الدولي 126 493 445 053 3 (319 560 2)

 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 925 301 207 113 1 (282 811)

 أعباء أخرى 449 25 508 25 (59)

   2018 2017 التغيّرات

 ملة األجنبيةأخرى على العمليات بالع   أعباء 101 140 279 76 576 384 24 564 894

 تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية 792 758 44 379 633 62 (587 874 17)

 خسائر صرف على العمليات الجارية 718 714 43 - 718 714 43

(2 339 893) 3 355 601 1 015 708 
 بالعملةاألموال مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة 

 المعهودة للتصرف بالوكالةاألجنبية 

3 592 550 2 577 656 6 170 206 
المعهودة  األجنبية بالعملةاألموال ناقص قيمة على 

 للتصرف بالوكالة
 أعباء على السندات ذات عائد سلبي 690 517 1 247 392 2 (557 874)

(924 995) 2 058 491 1 133 496 
مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات 

 التوظيف

(22 751) 987 265 964 514 
أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في 

  االحتياطيات
 التصرف في السندات بالعملة األجنبيةأعباء  146 568 942 733 (796 165)

 ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف 061 077 1 268 662 793 414

 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 116 218 297 110 819 107

فوائد على عمليات إعادة الشراء للسندات بالعملة  - 665 814 (665 814)

 أعباء أخرى بالعملة األجنبية 693 140 765 58 928 81 األجنبية
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 أعباء الموظفين:  06 اإليضاح
 

 77,9 مقابل 2018 ديسمبر نهاية شهر في مليون دينار 89بلغت أعباء الموظفين 
 : يو تفصيلها كالتال . 2017موفّى ديسمبر مليون دينار في 

 

 )بالدينار                     (                 
 2018 1037 التغيّرات

 
 أعباء الموظفين 334 046 89 353 908 77 981 137 11

 األجور و ملحقاتها 544 270 30 515 533 28 029 737 1

 المنح 800 482 19 276 288 15 524 194 4

اجتماعّية أعباء 710 019 38 098 451 32 612 568 5  

منها جرايات التقاعد التكميلية     800 132 24 000 630 19 800 502 4  

(657 466) 657 466 - 
مخّصصات المّدخرات بعنوان منحة الخروج في 

 التقاعد

الّتكوين أعباء 080 804 498 553 582 250  

الّرواتب على مماثلةداءات و دفوعات أضرائب و  200 469 500 424 700 44  
 

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

 

 : األعباء العاّمة لالستغالل 08اإليضاح 
 

مقابل  1108ديسمبر  مليون دينار في موفّى 11,8العاّمة لالستغالل  عباءاألبلغت 
 وتفصيلها كما يلي: 1105سنة دينار في مليون  0870

 ))بالدينار                                                                                                            
 2018 2017* التغيّرات

 
 األعباء العاّمة لالستغالل  571 795 20 088 134 18 483 661 2

 ءات االشر 200 533 3 484 970 2 716 562

 الشراءات المستهلكة : مواد مستهلكة و لوازم 199 525 3 118 959 2 081 566

 شراء معّدات صغيرة  001 8 366 11 (365 3)

 خدمات خارجية 103 732 9 923 106 8 180 625 1

 صيانة و إصالحات 534 017 4 257 630 3 277 387

  نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية 110 846 2 342 389 2 768 456

 منح التسمين 716 912 427 807 289 105

 النشر و العالقات العامة و أعباء اإلعالنات 080 793 515 157 565 635

44 666 568 980 613 646 
نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف 

 المرتبطة بها الجمركية

 أعباء أخرى 017 549 402 553 (385 4)

 أعباء مختلفة عادّية  261 500 7 538 015 7 723 484

 داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتبأضرائب و  007 30 143 41 (136 11)
* وقعووت إعووادة تصوونيف بعووض األرقووام المتعلقووة بالسوونة المحاسووبية السووابقة لكووي يكووون تقووديمها مطابقووا للطريقووة المعتموودة فووي سوونة 

0317. 
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 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية :  07اإليضاح 
 

بلغ مجموع األعباء المتعلّقة بصنع األوراق والقطع النقدية بعنوان البرنامج الذي 
عند مليون دينار  36,3 ما قدره ،1109-1105 السنوات الثالثمتد إنجازه على ي

 ة. سابقن دينار في السنة الييمال 979مقابل  1108إقفال حسابات السنة المالية 
 

 مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء:  08اإليضاح 
 

المركزي البنك  مختلفة و وفقا لمبدأ الحذر، خّصص مخاطرل هتعرضبالنظر إلى 
    قدرهمبلغ جملي ب و األعباء مدخرات للمخاطر 1108بعنوان سنة  التونسي
 تفصيلها كاآلتي:و  .في السنة الفارطة مليون دينار 31,1 مقابل مليون دينار 15,8

 
 ))بالدينار

2017 2018   

 مخّصصات المّدخرات للمخاطر و األعباء 47 000 833 63 329 397

 يةعملياتال مخاطرلتغطية ال مخصصات المدخرات 000 000 39 000 000 20

 مخصصات المدخرات / عمليات السياسة النقدية 000 700 7 000 000 15

 المدخرات على ملفات محل نزاع مخصصات 000 103 1 329 374 28

 مدخرات أخرى 000 30 000 23

 
فتي البنتك المركتزي التونستي  شترع ،1105ستنة  بدايتة متنه أّنت إلتى اإلشارةوتجدر 

مختتتاطر  تغطيتتتةبهتتتدف  ،ةالعملياتيتتت مختتتاطربعنتتتوان المتتتدخرات لتتتتدريجي الالرصتتتد 
  هوموظفيتالبنتك  عتزى إلتى إجتراءاتيُ  قصورعدم كفاية أو عن  التي قد تنتجالخسائر 
متن  %01نستبة مؤشر يستتند إلتى  عتمادوذلك با ،مخاطر خارجيةإلى أو  ،و أنظمته
.للستتتتتتتتنوات التتتتتتتتثالث األخيتتتتتتتترة ة للبنتتتتتتتتكالصتتتتتتتتافي النتيجتتتتتتتتة الماليتتتتتتتتةمعتتتتتتتتدل 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير مراقبي الحسابات
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 الحسابات حول القوائم المالية تقرير مراقبي
  8201ديسمبر 13لمختومة في ا

 

 السيد رئيس مجلس إدارة

 البنك المركزي التونسي

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية

 الرأي

 

     القوائم المالية للبنك المركزي التونسي  بتدقيقالتي أوكلت إلينا، قمنا  مراقبة الحسابات لمهمة تنفيذا

وقائمة النتائج ، 2018ديسمبر 30في الموازنةو التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج 

المتضمنة على ملخص ألهم السياسات المالية واإليضاحات حول القوائم ، للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

 .المحاسبية

ة ذاتية إجابي االو أمودينار ألف  30 353 552 تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة

 دينار.ألف  220 381المحاسبية البالغة أرباح السنة ألف دينار بما في ذلك  0 182 082بقيمة 

 

النواحي كافة  من صادقة و تعكس صورة مطابقةلهذا التقرير،  المرفقةفي رأينا، فإن القوائم المالية 

و لنتيجة عملياته  ، 2018ديسمبر 30التونسي كما هي في الوضعية المالية للبنك المركزي الجوهرية، 

للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة 

 خصوصيات نشاط البنك المركزي.
 

 أساس الرأي

 

بموجب هذه  مسؤولياتنا . إنفي البالد التونسية المعتمدة تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا  مسؤولياتالمعايير مفصلة أكثر ضمن بند 

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة  البنك المركزي التونسيهذا. نحن مستقلون عن 

األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا  مسؤولياتناالتونسية، وقد استوفينا  القوائم المالية في البالد

 .رأيناإلبداء أساساً نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير 

 

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية مسؤوليات

 

وفقا للمبادئ المحاسبية عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة  المسؤولإن مجلس اإلدارة هو 

وعن نظام الرقابة  المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي

الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت 

 .تجة عن االحتيال أو الخطانا
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على  البنك المركزي التونسيعن تقييم قدرة  المسؤول عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس اإلدارة

العمل كمنشاة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك 

وائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد الق

 .أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك أو إيقاف عملياته أو عدم وجود التونسيالبنك المركزي 

 إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي. إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة  على عاتق تقع
 

 تدقيق القوائم المالية مسؤوليات مدققي الحسابات حول

 

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تاكيد معقول بان القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، 

 سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطا وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. 

ضماناً بان التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير تاكيد عالي المستوى، ولكنه ليس هو يعتبر التاكيد المعقول 

المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن  التدقيق الدولية

األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطا ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة، يمكن أن 

 .رات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم الماليةيكون لها تاثير على القرا

المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني  كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

 :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

 سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو في القوائم الماليةطاء الجوهرية تحديد وتقييم مخاطر األخ ،

تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية  إجراءاتالخطا، وتصميم وتنفيذ 

ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطا جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر 

ضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف من ذلك الناتج عن خطا، لِما قد يت

 .أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

 

  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في

م الرقابة الداخلي للبنك ظامدى فعالية ن وليس بهدف إبداء رأي حول .ظل الظروف القائمة

 .المركزي التونسي

 

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة

 

 اًء على أدلة مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبن مالئمة استخدام التاكد من مدى

التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط باحداث أو ظروف 

على االستمرار كمنشاة مستمرة. وإذا  البنك المركزي التونسيقد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة 

ما توصلنا إلى نتيجة بان هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات 

الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية 

تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى 

 .في أعماله كمنشاة مستمرة البنك استمرار المستقبلية قد تؤدي إلى عدم 
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  تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت

 .تحقق العرض العادلالقوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي 

 

 وأمور التدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  فيما المركزي بنكلل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة

الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها  التدقيق
 خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها.

 

 

  2019مارس 18 يف، تونس

 

 الـــحـــســـابـــات امــــراقــــبـــ   

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

توزيع نتيجة السنة المحاسبية
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 2018توزيع نتيجة السنة المحاسبية 

 
 

 

أفريل  85في المؤرف  8103لسنة  35من القانون عدد  22عمال باحكام الفصل 
و المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي، صادق مجلس  8103

، على توزيع نتيجة السنة 8100مارس  80إدارة البنك، خالل اجتماعه بتاريخ 
 : كما يلي )بالدينار( 8102المحاسبية 

 
 

 881.320.531 نتيجة السنة المحاسبية                                            

 715.111.111 االحتياطي الخاص

 525.171.510 القسط الراجع للدولة

 

بغايتتة دعتتم  ،رصتتده لالحتيتتاطي الختتاص ذي تتتمّ ماليتتين دينتتار التت 815مبلتتغ ينقستتم و
 :كما يلي  ،األموال الذاتية للبنك

 

مليتون دينتار لتمويتل ميزانيتة االستتثمار كيفمتا صتادق عليهتا مجلتس  21مبلغ  -
 ،8100فيفري  03اجتماعه بتاريخ  البنك خالل إدارة

 

فتتي إطتتار التكتتوين التتتدريجي الحتياطيتتات تمّكتتن متتن  مليتتون دينتتار 085مبلتتغ  -

إلعتتداد التقتتارير  معتتايير الدوليتتةالإلتتى  االنتقتتالب رتبطتتةالتتتاثيرات الممواجهتتة 
 . المالية

 
 


