
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 1  9102 الماليةيلسنة القوائم :التونس ي المركزي البنك

 

 البـنـك المـركـزي التـونـسـي
 

ي 
 
 9132ديسمبر  13الموازنة المختومة ف

 

)  )بالدينار التونسي

 

 األصــول اإليضاحات 2012/12/13 2018/12/13
  

  

         

 رصـيـديالذهـــب 1  253 491 569 454 906 512
  

سـاتيالـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2 ـّ  المـسـاهـمةيفـييالـمـؤس
  

ولـي 3 907 101 506 124 938 423
ّ
يلدىيصـنـدوقيالنقـديالد  مـركـزياالحـتـيـاط 

  

 الخـاّصةحـقوقيالّسـحـبيويتـوظـيـفـاتيموجـوداتي 4 336 376 33 604 055 85
  

 مـوجـوداتيالعـمـلـةياألجـنـبـّيــة 5 797 387 722 19 281 339 525 14
  

يمرتبطةيبعملياتيالسياسةيالنقديةيللبنوكتسهيالتي 6 000 000 995 8 000 000 846 11
 

يإطـاريعمليـاتيالسـوقيالمفتـوحة 7  547 947 955 1 562 861 659 1  
اةيف   سنداتيمشتر

  

ـقــد 8 113 702 384 2 894 352 034 2
ّ
يالن  
يصنـدوفر  

ولـةيمقابـليالمساهمةيف 
ّ
 تسبقةيللد

  

 محـفـظـةيالمـسـاهـمـات 2 327 467 57 107 313 56
  

 األصـوليالثـابـتـة 01 497 009 126 832 610 39
  

 مديـنـونيمخـتـلـفـون 00 215 011 40 773 172 37
  

 للتـسـويـة انــتـظـاريويحـسـابـات 09 916 323 165  704 634 130
  

   مـجـمـوع األصــول   701 190 558 34 128 557 353 31

 
   

  

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 9132ديسمبر  13الموازنة المختومة ف
 

)  )بالدينار التونسي

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2012/12/13 2018/12/13
  
  

   الخـصــوم               
يالتداول 01 952 362 508 13 639 554 453 12  

   األوراقيوالقطعيالنقديةيف 
   المؤسساتيالمالية الحساباتيالجاريةيللبنوكيو  236 734 281 211 118 295

   حسابيالمركزييللحكومةال 01 686 050 306 1 875 993 562 1
يالحساباتيالخاصةيللحكومة 01 071 215 446 1 380 611 218 1

   مخّصصاتيحقوقيالسحبيالخاّصة 06 096 185 058 1 307 005 134 1 

   حساباتيجاريةيبالديناريباسميالمنظماتياألجنبية 07 849 691 763 1 511 789 484 1
امات 08 000 000 120 - يبعملياتيالسياسةيالنقديةمرتبطةي البنوكتجاهييالتر   

اماتيبالعملةياألجنبيةيتجاهيالوسطاءيالمقبولي  ي 19 393 650 271 7  693 889 932 6  
   التر

يبالعملةياألجنبية 90 443 120 201 208 796 208 يمقيمي      حساباتيغت 
اماتيأخرىيبالعملةياألجنبية 91 500 287 271 2 708 743 106 1 يالتر    

 قيميقيدياالستخالص 92 600 543 7 337 774 6

   فوارقيالتحويليويإعادةيالتقييم 93 082 947 013 3 800 640 259 3 

   دائنونيمختلفون 94 801 174 142 004 384 102
   للتسوية حساباتيانتظاريو 25 246 940 764 112 128 559

 مجموع الخـصـوم  955 903 156 33 785 429 325 30

   ألموال الذاتيةا 26   
   رأسيالمـال  000 000 6 000 000 6

   االحتياطيات  494 130 346 867 728 140
يأمواليذاتـيـةيأخرى  - 945 77   

مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة   494 130 352 812 806 146
 المحاسبية

   السنةيالمحاسبيةينتيجة  252 156 049 1 531 320 881 
   مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص  746 286 401 1 343 127 028 1

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  701 190 558 34 128 557 353 31
  

       
 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 المـركـزي التـونـسـي البـنـك

ي 
 
 9132ديسمبر  13جدول التعهدات خارج الموازنة ف

)  )بالدينار التونسي

 اإليضاحات 2012/12/13 2018/12/13
 

  92  

مة      986 776 005 33 242 896 259 35
ّ
  التعهدات و الضمانات الُمسل

32 957 527 074 32 420 474 414  

 

 

مة
ّ
ي إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسل

 
  ف

 قروضيرقاعيةي   048 257 547 25 218 025 493 26

 قروضيخارجيةيأخرى   366 217 873 6 856 501 464 6

2 302 369 168 585 302 572 

 
مة مقابل عمليات إعادة التمويل

ّ
 تعهدات مسل

2 302 369 168 585 302 572 

 
مالتيأجنبيةيللتسليميعىليعملياتيمقايضة يالرصفيعُ

ي   

13 307 757 280 9 336 470 815 
 

  التعهدات و الضمانات الُمستلمة
ي   

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  820 616 609 331 572 305 2

يمبالغيبالديناريلالستالميعىليعملياتيمقايضةيالرصف  400 470 601 000 000 280 2

يعىليعملياتيمقايضةيالرصفالفارقي  420 146 8 331 572 25 ياإليجاب  

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  532 814 721 8 847 004 001 11

 ديونيجارية   253 761 291 5 098 547 357 6

ي   279 053 430 3 749 457 643 4  رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

   
ي

 تعهدات أخرى ُمستلمة   463 039 5 102 180 1

112 000 918 000 
  

 الضماناتيالوقتيةيالُمستلمة

 الضماناتيالنهائيةيالُمستلمة  463 121 4 102 068 1
ي   

يتعهدات أخرى  012 503 4 226 846 4
ي   

ي  012 503 4 226 846 4 يأوراقينقديةيمحجوزةيويمودعةيلدىيالبنكيالمركزييالتونس 
ي   

 

  جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 9132ديسمبر  13قائمة النتائج ف

 

)  )بالدينار التونسي
 

 اإليضاحات 2012/12/13 2018/12/13
 

  

    
 

   اإليرادات 

يالسوقيالنقدية 28 729 815 201 1 239 627 021 1  
   إيراداتيمنيعملياتيالتدخليف 

   فوائديالتوظيفاتياآلجلةيبالعملةياألجنبية 29 427 953 149 655 399 165

   إيراداتيأخرىيلعملياتيبالعملةياألجنبية 30 220 756 86 293 432 32

   إيراداتيالعملياتيمعيالمؤسساتيالدولية 31 075 695 4 412 567 4

1 134 485 1 320 138 
 

   المؤسساتيالمالية فوائديعىليحساباتيالبنوكيو

   إيراداتيمختلفة 32 801 247 9 874 826 5

خراتيالمخاطريوياألعباء  593 574 5 766 869 15
ّ
داديمد ياستر  

1 246 857 724 1 459 362 983 
   مجموع اإليرادات 

  
 

   األعباء

يالسوقيالنقدية 33 808 659 31 510 870 19  
   أعباءيعملياتيالتدخليف 

   فوائديمدفوعةيعىليالعملياتيبالعملةياألجنبية 34 002 640 72 099 849 29

   أعباءيأخرىيعىليالعملياتيبالعملةياألجنبية 35 267 514 36 140 279 101

   أعباءيالعملياتيمعيالمؤسساتيالدولية 36 186 942 9 064 567 10 

870 263 613 445 
 

   أعباءيمختلفة

   أعباءيالموظفي  ي 37 844 050 96 334 046 89

 األعباءيالعامةيلالستغالل 38 608 829 25 571 795 20
 

   أعباءيصنعياألوراقيوالقطعيالنقدية 39 801 617 6 603 287 36

8 478 609 7 311 069 
 

   مخّصصاتياستهالكاتياألصوليالثابتة

660 000 2 268 618 
 

خراتمخّصصاتيا
ّ
يقيمةيسنداتيالمساهمةيوينتيجةيتصحيحي لمد   

خراتيللمخاطريوياألعباء 40 083 759 120 000 833 47
ّ
يمخّصصاتيالمد  

365 537 193 410 206 731 
 

   مجموع األعباء

881 320 531 1 049 156 252 
   نتيجة السنة المحاسبية 

ي      

 

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

ي 
 
 9132ديسمبر  13المختومة ف

ي
ي
ي
ي
ي
ي

I-  ي ي و المرجع المحاسبر
 اإلطار القانون 

ي
ي

ي يللبنك يالمالية يالقوائم يإعداد ييتّم يالتونس  يالمركزي يعدد يالقانون يألحكام لسنةيي35وفقا
يي9102  

 
يف يالمركزييي9102يأفريلي91المؤرخ يللبنك ياألساس  يالنظام يبضبط يالمتعلق و

ي يمنيجهة، ، يالتونس  يالتونس  يالمحاسب   يخصوصياتيني،ويللنظام يمراعاة شاطيالبنكيمع
 .المركزي،يمنيجهةيأخرى

ي

يمني:ي يتتكونيالقوائميالماليةيللبنكيالمركزييالتونس 
يالموازنة، -
 جدوليالتعهداتيخارجيالموازنة، -
 قائمةيالنتائج، -
 واإليضاحاتيحوليالقوائميالمالية.ي -

ي
ي

II-  المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 
 

 ( رصيد الذهب3
ي

يمنيالسبائكيويمنيالقطعيالتذكارية.ي يتتكّونيموجوداتيالذهبيللبنكيالمركزييالتونس 
ي

ي خـــرييـــوميعمـــليمـــنيكـــّلي ـــهري ســـعريالســـوقي  
 
تـــتّميإعـــادةيتقيـــيميالموجـــوداتيمـــنيالســـبائكيف

يالمـامنيي.يويُيسـّجلُياإلقفـاليللجلسـةيالصـباحيةيلبورصـةيلنـدنسعريباستعمالي الفـارقياإليجـاب  
يحســـــــابي فـــــــوارقيإعـــــــادةي  

 
يجانـــــــبيالخصـــــــوميبالموازنـــــــة،يف  

 
ـــــــبيعـــــــنيإعـــــــادةيالتقيـــــــيم،يف

ّ
ت المتر

ي  
 
يالمـامنيف التقييم ،يواليُيمكنيبأّييحالياحتسابهيضمنينتائجيالبنك.يوُيسّجُليالفارقيالسلب  

يالجانبيالمدينيللحسابيالسالفيذكره.ي
ي

ابيالرصيديالمدينيالُمحتمليلهذايالحسابيضمنيعنديإقفاليالسنةيالمحاسبية،ييتّمياحتس
ياألعباء.ي

ي

ي
ُ
يللـــــــذهبيأّمـــــــايموجـــــــوداتيالـــــــذهبيمـــــــنيالقطـــــــعيالتذكاريـــــــةيفت دييقـــــــّيُميبالســـــــعريالرســـــــ  

ّ
ييييييييالُمحـــــــد

دينـــاريللغـــراميالواحـــديمـــنيالـــذهبيالخـــالّيوهـــويالســـعريالُمطّبـــقيمنـــذيتـــاريــــ يي172124121بــــي
ياألمريعدديي0242أوتيي02 يي0242لسنةيي241بمقتض   

 
 .يي0242أوتيي04المؤرخيف

ي
ي
ي
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 ( األصول و الخصوم بالعملة األجنبية9
 

ي يتاريــــ ياإلقفالي،تحّوُلياألصوليويالخصوميالمحّررةيبالعملةياألجنبيةيإىليالديناريالتونس   
 
ي،ف

مثليأسعاريالرصفيالوسطيةيي أسعاريالرصفيالمرجعية يبتطبيقي
ُ
يت  
يسعري[ي(البر +ييءايالش 

ينفسييومياإلقفاليي)ي9/يي]سعريالبيع  
 
 .كيفماييتّميضبطهايمنيقبليالبنكيالمركزييف

يي
ي

ي
ُ
يالتقييميلُيسّجيويت يإعادة يعملية يعن تبة يالمتر يالمامنة ييالخسائريوياألرباح يحسابيياليوم   

 
يييييف

سجليضمنيحساباتيالنتيجةفوارقيالتحويلي 
ُ
ي خريالسنة، .يواليت  

 
يالخسائريالمامنةيي،يف

ّ
إّل

يالصافية.ي
ي

ياألجنبيةيمالتي يألهّميالعُيمرجعيةأسعاريالرصفيالي يكانتوي  
 
يف

ّ 
ييكماييالسنةيموف  :ييىل 

ييي

 9138         9132  

 األورو 3,14095000 3,42615000

ي 2,80325000 2,99665000  الدوالرياألمريك 

ي 3,67675000 3,81640000  
ليب   الجنيهياألستر

 الفرنكيالسويشي 2,89656500 3,03955000

 الدوالريالكندي 2,14800000 2,20100000

ي 0,76318000 0,81583500  
يالدرهمياإلمارابر

يالرياليالسعودي 0,74728500 0,79884000

يالياني 0,02580000 0,02718215  
يالياباب 

يحقوقيالسحبيالخاصة 3,87932200 4,15728000
ي

 ( احتساب اإليرادات و األعباء1
ي

ي الدوريــــة يوي ُمقابلــــةياألعبــــاءيواإليــــرادات .يي3.1  
ر
فــــاف
ّ
ييييتســــجُلياإليــــراداتيوياألعبــــاءيباعتمــــاديات

يجميـــــعي
ُ
د
ّ
حـــــد
ُ
ـــــهيت
ّ
ياإليـــــراداتيأةنـــــاءيالســـــنةيالُمحاســـــبية،يف ن

ُ
ـــــد قّي
ُ
يت ،يحـــــي   يويبالتـــــاىل   

األعبـــــاءيالـــــبر
يربطهايبهذهيالسنةيالمحاسبيةينفسها.ي يتحقيقيهذهياإليرادات،يويتمُّ  

 
يساهمتيف

ي

تبــــةيعــــنيعمليــــاتيالُعملــــةياألجنبيــــةيالتونســـــيي تحــــّوُليإىليالــــديناري9.1 اإليــــراداتيواألعبــــاءيالمتر
يتاريــــ يتحقيقها.ي  

 
يبتطبيقيأسعاريالرصفيالسائدةيف

ي

ي ،فـــوارقيالتحويـــلّميمعالجـــةيرصـــيديحســـابي يعنـــديإقفـــاليحســـاباتيالســـنةيالماليـــة،يتـــتي1.1
:ي  حسبيالحالة،يكماييىل 

ي

 يُيحـــّوليإىليحســـابيالنتيجـــةيوييـــدخل،يتبعـــايلـــذلك،يضـــمنيأعبـــاءيإذا كـــان الرصـــيد مـــدينا،
 السنةيالمالية،

 

 يلهـذايالرصـيد،يإذا كان الرصيد دائنا يالُمحققـة،ي،ييظُليالمبلغيالجمىل  ـليلرربـاحيغـت 
ّ
الُممث

يحسابي  
 
ي .يفوارقيالتحويل يمسجاليف
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ي

يي1.1 يحساباتيالنتيجة،يكأرباحيأويكخسائريرصفيُمحققة،يالفوارقيالحاصلةيبي    
 
تسّجُليف

يالمرجعيةيي يالرصف يوأسعار ياألجنبية يبالعملة يالعمليات يتاريــــ   
 
يف يالسائدة يالرصف أسعار

ي خرييوميعمليمنيالشهريالسابقيللذييُسّجلتيفيهيالعملياتيالمعنية.ي  
 
 كيفمايتّميضبطهايف

 

 ( األصول الثابتة4
ي

يالمادية،يباعتماديقاعدةي  ي .التكلفةيالتاريخيةتسّجُلياألصوليالثابتة،يالماديةيويغت 
ي

ية،يتخضعياألصوليالثابتةيلالستهالكيعىليأقسـاطيسـنويةي و
ّ
يواألعماليالفن  

باستثناءياألراض 
ةيالُمتوقعةيالستعمالهايويذلكيبتطبيقيالنسبيالمتعـارفيعلي هـايلمـليف ـةيمتساويةيخالليالفتر

اتيالخزينـــــــة،ييــــــــتّميتقــــــــديرينســــــــبةي
ّ
منهـــــــا.يويبالنســــــــبةيلــــــــبععيالمعـــــــداتيالخصوصــــــــية،يكُمعــــــــد

ةيمستعمليها.ي ياستهالكهايباالعتماديعىليخت 
ي

اتيالفنيــةيوالمعــداتي يوالتجهــت    
يوالمبــاب   

تتكــّونياألصــوليالثابتــةيالماديــة،يأساســا،يمــنياألراض 
اتيالنقــليوا

ّ
اتيالخزينــةيوُمعــد

ّ
اتيالمكتبيــة.يوتتكــونياألصــوليالثابتــةيالمعلوماتيــةيوُمعــد

ّ
لُمعــد
مجياتيالمعلوماتية.ي يالمادية،يبالخصوص،يمنيالت  يغت 

 

اتياالستهالكيالمستخدمةيحسبيطبيعةيكليأصلي يفتر ي:يويفيماييىل 
ي

ي
ات األصول الثابتة  الفبر

مجيات يسنواتي1يالت 
يسنةي91يالبناءات

ييمعداتيوأةاثيمكاتب يسنواتي01ويي1مايبي  
ييالنقليمعدات يسنواتي2ويي1مايبي  

يسنواتي1يمعداتيإعالمية
يسنواتي1يمعداتيالطبع
ييمعداتيالخزينة يسنواتي01ويي1مايبي  
ي ييتهي ةيويتجهت   يسنةي91ويي1مايبي  

اتيفنية ييتركيبيتجهت   يسنواتي01ويي1مايبي  
اتيفنية ييمعداتيويتجهت   يسنواتي01ويي1مايبي  

 

 ( السندات بالُعملة األجنبية5
 

اةالمُي تصنيفيالسنداتيتمي يإطاريإدارةييشتر  
 
اي ،العملةياألجنبيةيمنيحتياطياتااليف

ً
يللنّيةوفق

يواحدةيمنيالف اتيالتالية:ياقتنائهايعندييحيازتهايمن  
 
يسنداتيالتوظيفي،سنداتيالمتاجرة،يف

ي.أويسنداتياالستثمار
ي

يتمييالسنداتتتكونيمنييسندات المتاجرة:  محفظة  
إعادةييبنّيةهايمنذيالبدايةيؤياقتناالبر

يغضوني  
 
ةياليتتجاوزييمدةبيعهايف ة،يأييخالليفتر ييويي،أ هرييةالةةقصت   ّ يتداولهاسوقييتمت 

يي.عاليةيسيولة  ييتم يالسنداتتقييد يمن يالنوع اءييهذا يالش  ي سعر يائدويالفياحتسابيمع،
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 سعريالسوقييتميإدراجياألرباحيأويالخسائريالناتجةيعنيالتقييميكماي.يجدتوُيإنييمستحقةال
يتاريــــ ي  

 
ي.ضمنيحسابيالنتيجةالحساباتييقفالإف
ي

ييمسكهايبنّيةيتمييسنداتيتتكونيمني:سندات االستثمارمحفظة  حلولياالحتفاظيبهايحبر
يإدراجهايي.ييتمأجلهاي  

 
ايللقواعديالتالية:ييالموازنةيف

ً
 وفق

ي

 اءبتكلفةييتقييدهايتمي  .الش 
ي

 ييوارقالف ييةمنبي   ي)خصم داد ياالستر يوقيمة اء ي ويعالوة(أالش  يبطريقةيستهالكهاايتم
ةيالمتبقيةيمنيحياةعىلييتساويياألقساط

ّ
 .السنداتيالمد

ي

 الييتمياحتسابهفائعيالقيمةيالمامني. 
ي

 تتعلــقيباحتمــاليعجــزييمخــاطريهنــاكييتفقــطيإذايكانــيالمــامنينــاقّيالقيمــةيتســجيليــتمي
يلهنـــاكياحتمـــاييكـــونيأويعنـــدمايالجهـــةيالُمصـــدرةيلهـــذهيالســـنداتيعـــنيالوفـــاءيبتعهـــداتهاي

يتاريــــ يحلوليأجلهاعىلييقدرةيالبنكيقوّييبعدم  .االحتفاظيبهذهيالسنداتيحبر
ي

اةيبنية السنداتيتتكونيمني:سندات التوظيف محفظة ةيأطولييالُمشتر االحتفاظيبهايلفتر
يتاريــــ ياالستحقاقييالسنداتمنيةالةةيأ هريباستثناءي ميالبنكياالحتفاظيبهايحبر ييعتر   

البر
ي  
يقواعديالتالية:يوييتمياحتسابهايوفقايللي.االستثمارسنداتيتعريفيليتستجيبوالبر
ي

 اءبتكلفةيتقييدهاييتمي  .الش 
ي

 ي يبي   يأويعالوة(يةمنالفوارق ي)خصم داد ياالستر يوقيمة اء ي الش  يبطريقةييتم استهالكها
ةيالمتبقيةيمنيحياةيالسنداتعىلييتساويياألقساط

ّ
 .المد

 

 ي يعن يويالُمنجرييالمامنيناقّيالقيمةينتج يبي   يالفرق يةعن يالدفتر للسنداتييالقيمة
ييتكويني سعريالسوقيهاتوقيميالمعنية

ّ
يأمّينخفاضيالقيمةالييخراتمد يائعيالقيمةويفيا.

 .الييتمياحتسابهافالمامنةي
ي

 ( السندات بالدينار6
 

اةبالــــدينار،يويالمُييالمحــــّررةتقــــّيُميالســــنداتي يإطــــاريعمليــــاتيالســــوقيالمفتوحــــة،ي ســـــعرييشــــتر  
 
ف

ي  
 
خراتيالنخفـاضيقيمــةيالســنداتيف

ّ
يتـاريــــ يإقفــاليالموازنــة.يوييـتّميرصــديمــد  

 
السـوقيكمــايهــويف

يـــةيللســـنداتيالمعنيـــةي يالقيمـــةيالدفتر صـــورةيتســـجيلينـــاقّيقيمـــةيكـــامنينـــاتجيعـــنيالفـــارقيبـــي  
ياليتسجليفوائعيالقيمةيالمامنة.ي يحي    

 
يوقيمتهاي سعريالسوق،يف

 

 المساهمات( 7
 

يمحفظة
ُ
ـالمساهماتيللبنـكيالمركـزيييتتكون يإطـارييالتونس   

 
مـنياألسـهميالمكتتبـةيمـنيقبلـهيف

يرأسيمـــــــاليبعـــــــعيي36الفصـــــــلي  
 
،يويالُممثلـــــــةيللحصـــــــّيالراجعـــــــةيلـــــــهيف مـــــــنينظامـــــــهياألســـــــاس 
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ييكــــونيغرضــــهاي  
يالمقيمــــةيويكــــذلكيالمؤسســــاتيالمقيمــــةيالــــبر المنظمــــاتيأويالمؤسســــاتيغــــت 

يُمسّجلةيبتكلفةياقتنائهاإدارةيخدماتيبنكيةي كة.يويه 
 .مشتر

 

يوي.يســـتعماليةاالييقيمتهـــايحســـبييالحســـاباتتـــاريــــ يإقفـــالييعنـــدييـــتميتقيـــيميالمحفظـــةيوي
ُ
يكـــوّيت

ُ
ين

يالتكلفةىليإبالنسبةييقيمةالناقّيلياتمدخري
ُ
ياليت يحي    

 
ي.سجليفوائعيالقيمةيالمامنة،يف

يالييتّميتسجيلهايُمحاسبيا.ييعلماي قيماىل 
ّ
بيعنهايتدف

ّ
ت يلمييتر  

ياألسهميالُمسندةيمّجانايوالبر
ّ
يوأن

ي

ي 8  ( العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العرنر
 

 العمليات مع صندوق النقد الدولي  8-3
 

 االكتتابات  8-3-3
 

ي  
يالبر ياالكتتابات يالتونسية، يللدولة يالماىل  يالعون يباعتباره ، يالتونس  يالمركزي يالبنك ينجز
،ي يرأسيماليصندوقيالنقديالدوىل   

 
ةيوالمتعلقةيبحصةيالمساهمةيف تصادقيعليهايهذهياألخت 

بواسطةيتسبقةيللخزينة،يوذلكيسواءيبالنسبةيللقسطيالمحّرريبالعملةياألجنبية،يأويبالنسبةي
يجانبيللقسطيالمحرّي  

 
سّجليمبالغيهذهياالكتتاباتيكتسبقةيللدولةيف

ُ
.يت ريبالديناريالتونس 

األصوليلموازنةيالبنكيوتكونيمساويةيللمقابليبالديناريللمبالغيالمحّررةيبحقوقيالسحبي
يالخاّصة.ي

ي

يالجانبيالدائني  
 
يجانبيالخصوم،يُيسّجُليقسطيحّصةيالمساهمةيالمكتتبةيبالديناريف  

 
وف

.يويخضعيالمبلغيالمكتتبيبالديناريإىليإعادةيتقييميلصندي0للحسابيرقمي وقيالنقديالدوىل 
يوذلكي ياالعتباريتطّوريقيمةيحقوقيالسحبيالخاّصةيإزاءيالديناريالتونس   

 
سنوييلرخذيف

ي  
 
يف يالدوىل  يالنقد يصندوق ييضبطه يكيفما يالسحبيالخاّصة يإىليسعريحقوق ي11بالرجوع

ياري يالعملية يهذه يعن تب يويتر يسنة. يكّل يمن يأفريل يرقم يللحساب يالدائن يالرصيد ي0تفاع
يجانبي  

 
يف يللدولة، يالتسبقة يمبلغ يوارتفاع يالخصوم، يجانب  

 
يف ، يالدوىل  يالنقد لصندوق

يحالةي  
 
يأّمايف يحالةيانخفاضيقيمةيالديناريإزاءيحقوقيالسحبيالخاّصة.  

 
األصول،يوذلكيف

يارتفاعيقيمةيالدينار،يفتسّجليعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي
ي

ي يالمساهمة يبندياألصوليتحتيأّمايحّصة  
 
هايتظهريكذلكيف

ّ
يف ن المكتتبةيبالعملةياألجنبية،

يلدىيصندوقيالنقديالدوىل  ،يوذلكيإضافةيالحتسابهايضمنيبندي تسميةي مركزياالحتياط 
ي يه  يذلك، يوالغايةيمنيوراء كري نفا.

ُ
يللدولة يكيفمايذ يي التسبقة إبرازيبندي مركزياالحتياط 

يك حدىيمكوّي يالدوىل   يالنقد يتّميلدىيصندوق يالغرض، يويلهذا ناتياالحتياطياتيالدولية.
يجانبيالخصوميلموازنةيالبنك،يضمني  

 
وضعي حسابيمقابل ،يُمسّجليبهينفسيالمبلغ،يف

يالحساباتيالنظامية.ي
ي

ياالعتباريتطّوريقيمةيحقوقيالسحبي  
 
يتقييمي مركزياالحتياط  يلرخذيف يسنويايإعادة ّم

ّ
تت

يبالري يوذلك يالتونس  يالدينار يإزاء يكيفمايالخاّصة يالخاّصة يالسحب يحقوق يسعر يإىل جوع
ي  
 
يف يسنةي11يضبطهيصندوقيالنقديالدوىل  المامنييوييسجليفائعيالقيمةي.أفريليمنيكّل
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يوذلكي يالتقييم يإعادة يحسابيفوارق  
 
يالبنكيف يموازنة يبخصوم يالعملية تبيعنيهذه المتر

يي9102لسنةيي11للقانونيعدديي24منيالفصليي1طبقايألحكاميالفقرةي  
 
أفريليي91المؤرخيف

.يي9102 يللبنكيالمركزييالتونس  يويالمتعلقيبضبطيالنظامياألساس 
ي

 تسهيالت القروض  8-3-9
 

يالبنكي يدفاتر  
 
يف يالدوىل  يالنقد يصندوق يمن يعليها يالقروضيالُمتحّصل يتسهيالت تسّجل

يحساباتيخارجيالموازنةيحسبيمايإذايكانتي  
 
يحساباتيالموازنةيأويف  

 
يف المركزييالتونس 
يالتسهيالتي يالتونسيةيهذه يالمدفوعاتيأويللحكومة ان يمت   يللبنكيالمركزييلدعم مسندة
انيةيالدولة.ي يلدعميمت  

ي

 ي  التسهيالتيالمسندةيللبنكيالمركزييالتونس 
ي

يجانبيالخصوميلموازنةيالبنكيالمركزيي  
 
تبةيعنيهذهيالتسهيالتيف اماتيالمتر تسّجليااللتر 

ي يرقم يالحساب  
 
يف يالمي0وذلك يبالمبلغ يالدوىل  يالنقد يلصندوق يبالديناريالتونس  يلها قابل

باستعماليسعريرصفيحقوقيالسحبيالخاصةيمقابليالديناريكيفماييضبطهيصندوقيالنقدي
يتاريــــ ي  

 
يف  أفريليمنيكّليسنة.يي11الدوىل 

ي

يتتّميسنويايإعادةيتقييميقائميالتعهداتيبعنوانيهذهيالتسهيالتيوذلكيبتطبيقيسعريالرصف
 الجديديلحقوقيالسحبيالخاّصةيالمذكوريأعاله.ي

ي

ينفسيحسابيفوارقيإعادةي  
 
يف يالعملية تبيعنيهذه يالمتر يالمامن يفائعيالقيمة ويُيسّجُل

يلدىي يتقييميمركزياالحتياط  يالمامنيالناتجيعنيإعادة التقييميالذيييتضمنيفائعيالقيمة
ي يي.صندوقيالنقديالدوىل 

ي

 التسهيالتيالمسندةيللحكومةيالتونسية 
ي

يحسابيالسنداتيلصندوقي  
 
تسّجليالتعهداتيالمتعلقةيبهذهيالتسهيالتيخارجيالموازنةيف

يوذلكيبمبلغييساوييمقابلهايبالديناريباستعماليسعريرصفيحقوقيالسحبي النقديالدوىل 
ي  
 
يف يأفريليمنيكليسنة.يي11الخاّصةيإزاءيالديناريكيفماييضبطهيصندوقيالنقديالدوىل 

يسعري يبتطبيق يالتسهيالتيوذلك يهذه يبعنوان يالتعهدات يقائم يتقييم يإعادة يسنويا ويتتّم
يالتقييمي يإعادة يواليتؤةُريعملية يالمذكوريأعاله. الرصفيالجديديلحقوقيالسحبيالخاّصة

يهذهياليعىليالموازنةيوياليعىلينتيجةياالستغالليللبنكيالمركزي.ي
 

ي للفوائد والعموالت  8-3-1 والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع التسجيل المحاسبر
 صندوق النقد الدولي 

 

يوالعموالتي يالفوائد يكّل
ّ
يف ن يالدولة، انية يمت   يلدعم يتسهيالتيالقروضيالموّجهة باستثناء

يحسبي يتسّجل يالدوىل  يالنقد يصندوق يمع يوالمعامالت يبالعمليات يالمتعلقة والمكافآت
،يالحالةيكأعباءيأويك يراداتيوتؤةريتبعايلذل كيعىلينتيجةياالستغالليللبنكيالمركزييالتونس 
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يي0222لسنةيي20وذلكيتطبيقايألحكاميالقانونيعددي  
 
يي2المؤرخيف المتعلقيي0222ديسمت 

يمنيجهةيوصندوقيالنقدي يمعيصندوقيالنقديالدوىل  بضبطيعالقاتيالبنكيالمركزييالتونس 
يمنيجهةيأخرى.ي يالعرب  

ي

ي  8-9  العمليات مع صندوق النقد العرنر
 

 االكتتابات  8-9-3
 

ي  
يالبر ياالكتتابات يالتونسية، يللدولة يالماىل  يالعون يباعتباره ، يالتونس  يالمركزي يالبنك ينجز
،ي يرأسيماليصندوقيالنقديالعرب    

 
ةيوالمتعلقةيبحصةيالمساهمةيف تصادقيعليهايهذهياألخت 

بالنسبةيبواسطةيتسبقةيللخزينة،يوذلكيسواءيبالنسبةيللقسطيالمحّرريبالعملةياألجنبية،يأوي
يجانبي  

 
سّجليمبالغيهذهياالكتتاباتيكتسبقةيللدولةيف

ُ
.يت للقسطيالمحّرريبالديناريالتونس 

يللمقابليبالديناريللمبالغي يوتكونيمساوية يالبنك، ياألصوليلموازنة يبالديناريالعرب   المحّررة
ي.1يـــالحساب

ي

يالجانبيالدائني  
 
يجانبيالخصوم،يُيسّجُليقسطيحّصةيالمساهمةيالمكتتبةيبالديناريف  

 
وف

.يويخضعي يدفاتريالبنكيالمركزييالتونس   
 
يالمفتوحيبالديناريف لحسابيصندوقيالنقديالعرب  

يحقوقي يقيمة يتطّور ياالعتبار  
 
يف يلرخذ يسنوي يتقييم يإعادة يإىل يبالدينار يالمكتتب المبلغ

ي يإزاء يوذلكيبالرجوعيإىليسعريحقوقيالسحبيالخاّصةييالسحبيالخاّصة الديناريالتونس 
ي  
 
يف تبيعنيهذهيي خري هريكيفماييضبطهيصندوقيالنقديالدوىل  يمنيكّليسنة.يويتر ديسمت 

يجانبيالخصوم،يوارتفاعي  
 
،يف العمليةيارتفاعيالرصيديالدائنيلحسابيصندوقيالنقديالعرب  

يح  
 
يجانبياألصول،يوذلكيف  

 
الةيانخفاضيقيمةيالديناريإزاءيحقوقيمبلغيالتسبقةيللدولة،يف

يحالةيارتفاعيقيمة  
 
يالدينار،يفتسّجليعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي السحبيالخاّصة.يأّمايف

ي

يرأسي  
 
يإطاريالمساهمةيف  

 
يجانبي خر،يويلغايةيإبرازيالقيمةيالحقيقيةيللتسبقةيللدولةيف  

 
وف

يأحكاميالفصلي  
 
يكمايهويمنصوصيعليهيف ي20نيالقانونيعدديمي9ماليصندوقيالنقديالعرب  

ي يي0222لسنة ياألجنبية يبالعملة يالمكتتبة يالمساهمة يحّصة
ّ
يف ن يإىليتاآلنفيذكره، خضع

ييضبطهي يكيفما يالدينار يإزاء يالخاصة يالسحب يحقوق يسعر يحسب يتقييم يإعادة عملية
تبيعنيهذهيالعمليةيارتفاعيمبلغيالتسبقةي .يويتر ي خري هريديسمت   

 
يف صندوقيالنقديالدوىل 

يجان  
 
يحسابي فوارقيإعادةيالتقييم ،يللدولة،يف  

 
بياألصول،يويتسجيليفائعيقيمةيكامنيف

يحالةيانخفاضيقيمةيالديناريإزاءيحقوقيالسحبيالخاّصة.يأّماي  
 
يجانبيالخصوم،يوذلكيف  

 
ف

يحالةيارتفاعيقيمةيالدينار،يفتسّجليعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي  
 
يف

 

 تسهيالت القروض  8-9-9
 

ي  
 
يف يمعيصندوقيالنقديالعرب   مهايالبنكيالمركزييالتونس  يُيت   

تسّجليتسهيالتيالقروضيالبر
يجانبيالخصوميلموازنةيالبنك.ي  

 
يف يدفاتريالبنكيالمركزييالتونس 

ي

                                                 
1

ي=يي0  يحساب    حقوقيسحبيخاصةوحداتيي1ديناريعرب  
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يدفاتريالبنكي  
 
هياليتسّجليمنهايف

ّ
يف ن يالتونسية، يللحكومة أّمايتسهيالتيالقروضيالمسندة

يال يعن تبة يالمتر يالتدفقاتيالمالية يوالعموالتيوخالصيسوى سحوباتيودفوعاتيالفوائد
ي  
 
يف االستحقاقاتيبعنوانياألصليعىليهذهيالتسهيالت،يواليُيسّجليالبنكيالمركزييالتونس 

يالُموازنةيواليخارجيالُموازنة.ي  
 
 حساباتهيأّييتعهديبعنوانيالتسهيالتيالمذكورة،ياليف

 

ي التسجيل المحاس 8-9-1 للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد  بر
ي   العرنر

 

يكّليالفوائديوالعموالتي
ّ
انيةيالدولة،يف ن باستثناءيتسهيالتيالقروضيالُمخّصصةيلدعميمت  

يتسّجليكأعباءيوتؤةريتبعايلذلكي المتعلقةيبالعملياتيوالمعامالتيمعيصندوقيالنقديالعرب  
يل ياالستغالل يعىلينتيجة يعدد يالقانون يألحكام يوذلكيتطبيقا ، يالتونس  ي20لبنكيالمركزي

يي0222لسنةي  
 
يي2المؤرخيف يي0222ديسمت  المتعلقيبضبطيعالقاتيالبنكيالمركزييالتونس 

يمنيجهةيأخرىي.ي يمنيجهةيوصندوقيالنقديالعرب   يمعيصندوقيالنقديالدوىل 
ي

ي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب ال( 2 وسطاء التسجيل المحاسبر
 المقبولي   التونسيي   

 

يحساباتيخارجيالموازنة:ي  
 
سّجُليف

ُ
يت
ي

 يالرقاعية يالحكومةي القروض يلحساب يالتونس  يالمركزي يالبنك يقبل يمن الُمصدرة
ياألسواقيالماليةيالخارجية،  

 
يالتونسيةيف

ي

 يُيديرهاي  
يوالبر  

يالثناب  ياالقتصادي يإطاريالتعاون  
 
يف مة يالُمت  يللدولة القروضيالخارجية

يأوي اميللجهةياألجنبيةي)بنكيأجنب  
يلحسابيالدولةيمعيتوقيعيالتر  البنكيالمركزييالتونس 

يهمؤسسةيماليةيأجنبية(ييتعهديفيهيبمقتضاهيبتسديديكّلياالستحقاقاتيالمتعلقةيبهذ
يالقروض،

ي

 انيةيالدولة،يأقساطيالقروض يوالُمخّصصةيلدعميمت   مةيمعيصندوقيالنقديالدوىل  يالمت 
ي

 يالوسطاءي يإىل يوالُمحالة يالتونس  يالبنكيالمركزي يقبل يمن مة يالمت  القروضيالخارجية
.ي يالتونسيي   يالمقبولي  

ي

يتطبيقاي يوذلك يتوقيع يتعّهدات يأعاله يالمذكورة يالقروض يعن تبة يالمتر امات يااللتر  ُ وتعتت 
ي يالمحاسب   يللبنكيللمبدئ يالمالية امات يااللتر 

ّ
يوأن يعلما يالشكل ، يالجوهريعىل  أفضلية

اميمماةليمنيقبليالدولةيأويالوسيطيالمقبولي تبةيعنيهذهيالقروضييقابلهايالتر  المركزييالمتر
تبةيعنها.ي   سداديكلياالستحقاقاتيعىليالقروضيالمعنيةيوكذلكيكلياألعباءيالماليةيالمتر
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 يالتداول النقدي (31
ي

يالمركزي يالبنك يالدولةي،يتوىل يوالقطعيي،لفائدة ياالمتيازيالحرصييإلصدارياألوراق ة مباش 
ي.النقديةيداخليالبالديالتونسية

يالتداوليويالمسجليبخصوميموازنةيالبنكيالمركزييمثليرصيدي  
 
ي،األوراقيوالقطعيالنقديةيف

يوالقطعي ياألوراق يويرصيد يإصدارها يوقع  
يالبر يالنقدية يوالقطع ياألوراق يرصيد يبي   الفارق

يالفروع.ي  
 
يأويف يمقرهيالرئيس   

 
يخزائنيالبنكيالمركزييسواءيف  

 
يالنقديةيالموجودةيف

ي

  الجباية )33
ي

يللدولةيوالجماعاتيالمحليةيوالمؤسساتيالعموميةيي  
خضعيالبنكيالمركزييللنظاميالجباب 

يمنيي29الصبغةياإلداريةيطبقايألحكاميالفصليذاتي يويهويتبعايلذلكيمعف  لنظامهياألساس 
كات.ي يبةيعىليالش  يالرص 

 

 ( األطراف المرتبطة39
 

ُي عتت 
ُ
 :يمرتبطةيايأطرافيت
يالمحافظ،ي -
 نائبيالمحافظ،ي-
 الماتبيالعام،يي-
 .وأعضاءيمجلسياإلدارةي-
 

حّمـــــليعـــــىلييُيمـــــنح
ُ
يالمحـــــافظيونائـــــبيالمحـــــافظيمنحـــــةيحضـــــوريت ألعضـــــاءيالمجلـــــسيمـــــنيغـــــت 

احيمنيالمحافظ يباقتر يمبلغهايبأمريحكوم 
ُ
انيةيالبنكيالمركزييويُيضبط ي.مت  

ي

يضـــبطيالمجلـــسيمرتبـــاتيالمحـــافظيونائـــبيالمحـــافظيوالماتـــبيالعـــاميواالمتيـــازاتيالخاصـــةي
 بهميويتحملهايالبنكيالمركزي.ي

 

 ياألحداث الموالية لتاريــــخ إقفال الحسابات 13)
ي

يإ يالحساباتيويتاريــــ  يإقفال يتاريــــ  يبي   يأييحدثيجوهري يتسجيل ييتّم القوائمييقفاللم
يالمالية.ي

 

III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 
ي

 : رصيد الذهب  3اإليضاح 
 

أطنــانيي274الــذهبيويقــديبلغــتييمــنييـالمركــزييالتونســيتضــّمنيهــذايالبنــديموجــوداتيالبنــكي
يتاريــــ ي  

 
يي10منيالذهبيالخالّيف :ي9102ديسمت   ،يتفصيلهايكالتاىل 
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ي

ي

يباسـتعماليسـعرييويتقّيم ي هريديسـمت 
ّ 
يموف  

 
الموجوداتيمنيسبائكيالذهبي سعريالسوقيف

مليونيديناريالمّسـجلةيي1272يبمبلغيالزيادةوتفشيي.اإلقفاليللجلسةيالصباحيةيلبورصةيلندن
يموجوداتيالذهب  

 
عـىليالسـوقيالعالميـةييّاألوقيـةيمـنيالـذهبيالخـاليتطـوريسـعريبأساساييف

ي)أويي0.940721مـنيياألوقيـةيارتفعيسـعرييحيث يدوالي10790دوالريأمـريك  للغـراميمـنيريأمـريكب 
ي ينهايـةيديسـمت   

 
يدوالريي0.191إىليي9104الـذهبيالخـالّ(يف يدوالريي14722)أوييأمـريك  أمــريك 

يراميالواحـــــــديمـــــــنيالـــــــذهبيالخـــــــالّ(يغـــــــلل  
 
يســـــــنةف

ّ 
ييايعوضـــــــمي9102يمـــــــوف ينخفـــــــاضااليبالتـــــــاىل 

إىليي9722221مـنيحيـثيتراجـعياريالـدوالريمقارنـةيبالـدينيرصفيسعريلي٪6,5بنسبةييالمسّجل
 .سنةيإىليأخرىيمني9741191

ي

يإعادةيتقييمهاي سعريالسوقي يالقطعيالتذكاريةيمنيالذهبيلميتتّم
ّ
يف ن ونظرايلخصوصيتها،
:يوتواصليتقييُمهايبالسعري ي.ديناريللغراميالواحديمنيالذهبيالخالّي172124121يالرس  

ي

يخزائنييويتجدري  
 
يف يسبائكيالذهبيالمودعة يكمية  

 
يف ياالنخفاضيالمسجل يإىليأن اإل ارة

يخانةيبيُيفّشيغراًما(يي124-)البنكي  
 
يزادتيي قطعإعادةيتصنيفيعدديمنهايف  

تذكارية ،يوالبر
(ي124بدورهايبنفسيالمميةي)+ي

ً
يليفائهايستاويذلكيلعدميي،غراما ايمعايت 

ً
يالتقييميوفق إعادة

يلسعريالسوق.ي
ي

يوزنيسبائكيإىليأنيأيضاي اإل ارةيويتجدري  
 
ودعيلدىيمخزونيالذهبيالمُييالفارقيالمسجليف

اي) ييعوديي9.211- بنكيإنجلتر ييمكنيأنييتوظيفالعملياتييىلإغرام(  
لهاتهيالسبائكيويالبر

يت يالوزن،  
 
يف يفوارق يعنها يأويبالنقّنتج ييتميبالزيادة  

يويالبر يالتوظيف، يأجل يحلول يعند ،
ي  .األجنبيةيبالعملةخالصيالتعويضهايعت 

ي

يويقديعرفتياإلي انخفاضاييدوليةالبنوكيالتوظيفيلدىيالعملياتييراداتيالمتأتيةيمنيهذا
يواضح ي شكل يحيثيتراجعتيمن يإىلي خر، يعام يمن يالسنةيي01171، ينهاية  

 
ألفيديناريف

ينهايةيديي2172إىليي9104الماليةي  
 
يألفيديناريف ألفيي4272،يأييبانخفاضيقدرهي9102سمت 

 دينار.ي
 
ي
ي

2018 2012  

  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب   434 788 6 253 491 569 388 791 6 454 906 512

 سبـــائك   982 135 4 565 767 567 404 139 4 070 183 511

يخزائنيالبنكيييي 950 729 2 297 754 374 418 730 2 577 184 337  
 *يف 

ا*ييييي 032 406 1 268 013 193 986 408 1 493 998 173 ييمودعةيلدىيبنكيانقلتر

 قطع تذكارية  452 652 2 688 723 1 984 651 2 384 723 1
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ي المؤسسات الدولية 9اإليضاح 
 
 : المساهمة ف

 

ي دفعهيلفائدةييُيمثُليالمبلغيالمسجليضمنيهذايالبند،يُجملةيمايتوىليالبنكيالمركزييالتونس 
يالجمهوريةي يقبل يمن يالمكتتبة يالحصّ يبعنوان يالدولية يالمالية يالمؤسسات يمن عدد

يالمؤي يهذه يرأسيمال  
 
يف يبالذهبيأويبالُعمالتياألجنبية يوذلكيبمقتالتونسية يسسات، يض 

صتيللبنكيالمركزييتسجيليالعملياتيالمذكورةيضمنيأصوله.يوييرجعي
ّ
نصوصيقانونيةيرخ

يهذاياإلطاريإىليسنةي  
 
،يقديأخذتيالدولةيعىليعاتقهايي.يو0222تاريــــ ي خريعمليةيأجريتيف

 فيمايبعد،يكليعملياتياالكتتابيسواءيكانتيبالُعملةيالمحليةيأويبالُعمالتياألجنبية.ي
ي

ييتعلقياألمريبالمؤسساتيالتاليةي:يوي
ي)بالدينار                                                                                                                                                (

 9132* 9138* 

ي المؤسسات الدولية
 
 2 793 371 2 793 371 المساهمة ف

  ي

ي يلإلنشاءيويالتعمت   408 215 408 215 البنكيالدوىل 

ي202 87ي202 87يالجمعيةيالدوليةيللتنمية

كةيالماليةيالدولية  808 76 808 76 الش 

يللتنمية  
 375 992 1 375 992 1 البنكياإلفريفر

ي.المكتتبةيبالذهبيأويبالعمالتياألجنبية،يبأسعاريالرصفيالتاريخيةيالمقابليبالديناريللمبالغ*  ي
ي

 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  1اإليضاح 
 

يهــــــذايالبـــــابي  
 
،يالمقابــــــليبالـــــديناريللجــــــزءي2)مليــــــونيدينـــــاريي506,1ي(ُيمثـــــُليالمبلــــــغيالمســـــجليف
مــنيحّصــةيي)مليــونيوحــدةيمــنيحقــوقيالســحبيالخاصــةي121,8ي(المكتتــبيبالعملــةياألجنبيــةي

يمبلـــغيالحصـــةيالماملـــةي .يويهـــوييســـاوييالفـــارقيبـــي   يرأسيمـــاليصـــندوقيالنقـــديالـــدوىل   
 
تـــونسيف

يرأسيمــــــــاليالصــــــــندوقيالمــــــــذكوري  
 
مليــــــــونيوحــــــــدةيمــــــــنيحقــــــــوقيالســــــــحبيي11179)يلتــــــــونسيف
يحســــــــابهيرقــــــــميي)الخاّصــــــــة  

 
يدفــــــــاتريالبي0ويموجــــــــوداتيالصــــــــندوقيبالــــــــديناريف  

 
نــــــــكيالمفتــــــــوحيف

.ي وىل 
ّ
يالمركزي،يباستثناءيالموجوداتيالُمتأتيةيمنياستعماليقرضيصندوقيالنقديالد

ي

يضــمنيالعنــارصيالُمكّونــةيلالحتياطيــاتي يلــدىيصــندوقيالنقــديالــدوىل  وييــدخليمركــزياالحتيــاط 
يالدوليةيعىليغراريموجوداتيالُعملةياألجنبية.ي

ي

ولـييك
ّ
يلدىيصـنـدوقيالنقـديالد :يييفّصليمـركـزياالحـتـيـاط  يماييىل 

 

2018 2012  

 بالدينار
بحـقوق الّسـحـب 

 الخـاّصة
 بالدينار

بحـقوق الّسـحـب 
 الخـاّصة

 

938 124 423 221 291 121 101 907 506 779 253 121 
مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق 

ولـي
ّ
 النقـد الد

ي 000 200 545 483 794 265 2 000 200 545 044 687 906 1       
 
ولـييالحصةيف

ّ
 صـنـدوقيالنقـديالد

(1 482 748 920) (423 978 709) (1 759 692 576) (423 420 747) 
يللحسابيرقمي ي0الرصيدياإلجماىل 

ولـي
ّ
 لصـنـدوقيالنقـديالد

                                                 
2

يالمعتمدةيمنذيتاريــــ يي0,240622د.ت=ي0  ةيصندوقيالنقديالدوىل   2019أفريليي11وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة،يحسبيتسعت 
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 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:ي 4اإليضاح 
ي

ييجمعيهذايالبابي:ي
ي

ي -  
 
يحسابيالبنكيالمركزييالمفتوحيف  

 
الرصيديالمتوفريمنيحقوقيالسحبيالخاصةيف

ي يديسمت 
ّ 
يموف  

 
يويالذييبلغيف مليونيي6,2مايقدرهيي2019دفاتريصندوقيالنقديالدوىل 

ي ينفسيالتاريــــ ،  
 
يف يأييماييعادل، يمليوني24,2وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة،

 .3دينار
 

ي -  
 
يف يالذيييديرهيصندوقيالنقديمساهمةيالبنكيالمركزييالتونس   

الصندوقياالئتماب 
يويالخاصيبتسهيالتيالتقليّيمنيالفقريودعميالنمويوالتدخليلفائدةيالبلداني الدوىل 

يالمديونية ة يكثت  ة يسنويةي،الفقت  ي 0,5% قدرهايبنسبة يي91وبأجل ييُيسنة
ّ
ييستحق  
 
ف

وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةي مليوني2,4ويتبلغيهذهيالمساهمةي ،9190مارسي
يدينار.يي9,2أييماييعادلي  ماليي  

 

ي)بالدينار                                                                                                                              (

 

يحســابيالبنــكيالمركــزييالمفتــوحي  
 
فّصــُليالعمليــاتيالمســجلةيبحقــوقيالســحبيالخاصــةيف

ُ
ويت

يدفاتري  
 
يف يكماييىل  ي:يصندوقيالنقديالدوىل 
ي
 

ي)وحدةيحقوقيسحبيخاصة(ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9138 9132  

 موجودات حقوق السحب الخاّصة   047 242 6 831 097 18

 الرصيد األولي  831 097 18 726 774 19

(19 200 000) (24 154 869) ) يتسديداتيألصليالدينيي)قروضيصندوقيالنقديالعرب  

يالنقد (278 660 33) (921 019 29)  
ر
ي تسديداتيالفوائدي)يقروضيصندوف (يوييالدوىل  يالعرب  

 المكافآتيالمقبوضة 173 938 1 674 998 2

 العموالتيالمدفوعة (810 978 5) (648 455 6)

اء 000 000 50 000 000 50 يحـقوقيالّسـحـبيالخـاّصة ش 

 
 

                                                 
3

يي3,879322وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةي=ي0   
 
يي31د.تيف  .ي2019 ديسمت 

ات     9132 9138 التغب ّ

-51 679 268 85 055 604 33 376 336 
موجودات و توظيفات حقوق السحب 

 الخاّصة

 موجوداتيحقوقيالسحبيالخاّصةييييي 910 214 24 751 237 75 841 022 51-

 توظيفاتيحقوقيالسحبيالخاّصةيييييي 426 161 9 853 817 9 427 656-
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يموجودات العملة األجنبية:ي5اإليضاح 
ي

ي عيموجوداتيالُعملةياألجنبيةيكماييىل 
ّ
ي:ي تتوز

 (بالدينار)                                                                                                       يييييييي       ييييييييييي              

يإطاري*   
 
ـاء،يةالةيـةياألطـراف،ييتعلقياألمري سنداتيدينيمحررةيباألورو،يتّميتسليمهايكضمانيف ويقـديبلغـتيقيمتهـا،يعمليةيبيعيمعيالتعهـديبإعـادةيالش 

ي  
 
يي10يف يمليونيأورو.يي100,4،ي9104ديسمت 

 
 

مليـونيدينـاريي02.29971األجنبيةيزيادةيملحوظة،يحيـثيبلغـتييةبالعمليموجوداتسجلتيال
ينهايـــةيالســـنةيالماليـــةي  

 
يالعـــاميالســـابق،يأييي01.19171مقابـــليي9102ف  

 
يزيـــادةبمليـــونيدينـــاريف

ي٪.ي1174يقدرها
ي

يتعزىيهذهيالزيادةي شكلييوي يتمـيهامةإىليالموارديالخارجيةياليرئيس   
يسـنةخـاللييتعبئتهـايتالـبر

ي.9102
ي

ييتميقدييهجدرياإل ارةيإىليأنويت  
 
ي:التاليةخارجيةيالعتماداتيااليتعب ةيي2019يسنةف

ي

يبقيمةي-  ؛01/12/9102يبتاريــــ يأورويمليونيي221يقرضيرقاع 
يقرضيسعودييي-  

 
انيةيبقيمةبرنامجيدعميالميإطارف يي111يت   ي91يبتاريــــ مليونيدوالريأمريك 

ي  
ي؛9102يجانف 
يبقيمةي- ييأورويمليونيي111يوديعةيمنيطرفيالبنكيالمركزييالليب    

 
ي؛9102يجويليةف

ييالسادس القسطي- يقرضيمن يالدوىل  يالنقد ي216,4 يبقيمةيصندوق يأورو يبتاريــــ مليون
يي9102يجوان01  

 
ي؛طاريبرنامجيالقرضيالممدديإف

ييمنيقرضي- ييأورومليونيي298,9بقيمةيياالتحادياألوروب    
 
نامجاليإطارف ييت   

لمساعدةيليالثاب 
يويذلكيالماليةيالمليةي ي؛9102خاللي هرييجويليةيوينوفمت 

يبنكياإلاليمنيقرضي-  
يي2يبتاريــــ يأورومليونيي00272بقيمةييلتنميةليفريفر يي9102سبتمت   

 
ف

؛يإطار يبرنامجيالدعميلتحديثيالقطاعيالماىل 
يياإلعمارينكياالئتمانيإلعادةيب قرضي-  

ي02يبتاريــــ يأورومليونيي011بقيمةيي(KFW)ياأللماب 
يي9102مايي  

 
؛يإطارف يوالماىل   

 
يالقطاعيالمرصف  

 
يبرنامجيدعمياإلصالحاتيف

ات   9132 9138 التغب ّ

 موجودات الُعملة األجنبية   19 387 722 797 14 525 281 339 5 197 516 048
 األوراقيالنقديةياألجنبيةيموجودات 671 323 498 1 851 814 586 820 508 911
 الموجوداتيتحتيالطلب 479 893 686 2 096 629 222 2 383 264 464

يالصكوكيبالعملةياألجنبية 006 168 307 180 301 12-
يالموجوداتيالمودعة 978 482 714 9 921 280 789 6 057 202 925 2

يالسندات 571 195 178 5 370 081 261 4  201 114 917

اء* - 498 964 343 498 964 343- يمنهايسنداتيمسلمةيبموجبياتفاقياتيإعادةيش 

خرات( (477 503) (538 636 1) 061 133 1
ّ
ي)المد

ياألمواليبالعملةياألجنبيةيالمعهوديةيللترصفيبالوكالة 403 950 602 222 799 627 819 848 24-
خرات(( (622 322) (708 015 1) 086 693

ّ
 المد

يمقيمي  ي 788 199 42 760 205 40 028 994 1 يحساباتيبالُعملةياألجنبيةيمدينةيلغت 
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بتاريــــ يييAFD)الوكالةيالفرنسيةيللتنميةي)يمنيقرضيأورومليونيي11ياألوليبقيمةالقسطيي-
يي10  

يإطاريحوكمةيالمؤسساتيالعيي9102يجانف   
 
ييموميةف  

 
فيفرييي99والمتحصليعليهيف

ي.9102
ي

ي:تسديدي9102يسنةخالليتمياإل ارةيإىليأنهييجدريت،يباإلضافةيإىليذلك
ي

يالقرضيالي- يمليونيدوالريي141يمبلغبيرقاع  يأمريك   
 
ي.9102يجويليةف

يي911بمبلـــــغييلوياأليقســـــطالويي- مـــــنياالكتتـــــابيالخـــــاصيالقطـــــرييبقيمـــــةيمليـــــونيدوالريأمـــــريك 
ي يملياريدوالريأمريك   
 
ي.9102أفريلييف

 

 السنة
ّ 
ي موف

 
 : تركيبة الموجودات ف

 
ي 

يبالدينار*

 األوراق النقدية األجنبية موجودات  
 

:ي يتتوزعيموجوداتياألوراقيالنقديةياألجنبيةيحسبيالُعمالتيكماييىل 
ي

2018 2012  
  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 موجودات األوراق النقدية األجنبية  1 498 671 323  586 851 814
ياألوروي 237 496 362 556 582 138 1 238 024 92 842 288 315

ي655 139 161 ي156 391 140 265 773 53 ي 568 081 50  الدوالرياألمريك 

يالرياليالسعودي 865 445 136 948 963 101 527 965 72 782 287 58

يالفرنكيالسويشيي 550 888 14 653 125 43 460 202 6  687 852 18

ي885 245 33 ي358 260 74   عمالتيأخرى 
 

 محفظة السندات 
 

 التوزيــــع حسب فئة السندات  -
 

يباألساسيييتتكونيمحفظةيالسنداتي  
ي:يكاآلبر

(ي                                                                                                                        يالدنانت  ي)بماليي  
ات 9138 9132ي  التغب ّ

ي308 1 122 704 1يالمتاجرة  سندات
 773 109 085 1 توظيفسنداتيال

 164 1- 553 3 389 2 سنداتياالستثمار
 917 261 4 178 5 المجموع

 
 

ي  عمالت أخرى
 
ي  يان يابان

ليب    دوالر أمريكي  أورو جنيه أسبر

الحصة 
% 

الحصة  *بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

 بالماليي   

1,1 129 0,3 1 605 8,1 306 60,6 2 570 29,9 1 448 13-392018- 

1,3 252 0,8 5 952 5,5 297 52,2 3 281 40,2 2 825 13-392019- 

123 4 347 -9 711 1 377 ) ات )بالماليي    التغب 
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ي للسندات -
 التوزيــــع حسب األجل المتبقر

(ي)بماليي  يي                                                                                                                          الدنانت 
ات 9138 9132     التغب ّ

 430 1 054 2 484 3يأقليمنيسنة
يسنةيوي  498- 496 1 998يسنواتي1بي  

يمني  15- 711 696يسنواتي1أكتر

 917 261 4 178 5  المجموع
 

 التوزيــــع حسب جهة اإلصدار                  -
(يييييي            ييييييييييي يالدنانت   )بماليي  

ات   9132 9138       التغب ّ

يسيادية 230 3 319 2 911

يوكاالتيسيادية 47 286 239-

 وكاالتيإقليميةي 14 110 96-
 
موجوداتيويتوظيفاتيحقوقيالسحبيي

 الخاّصة
 
 
 
 
 

يسلطاتيإقليمية 111 410 299-

 بنوكيفوقيالقومّية 252 377 125-

 *أخرىي 524 1 759 765

  المجموع 5178 261 4 917
 NRWبنك  و  KFW ببنوك أخرى عىل غرار    ريتعلق األم*              

 

 )التصنيف المركب لبلومبارغ(   التوزيــــع حسب مخاطر االئتمان -
  

  ي
 

  9132-39-13ف
) يالدنانت   )بماليي  

 أخرى المجموع
بنوك فوق 
 القومية

وكاالت 
 سيادية

 سيادية
سلطات 
 إقليمية

وكاالت 
 إقليمية

 

     
 
 

 سندات المتاجرة  
 1 301 1 301 - - - - - +F1 

404 - - - 404 - - F2 

 سندات التوظيف       
317 - - - 288 29 - AAA 

27 - - - 27 - - AA 

8 
728 

ي-
- 

ي-
- 

ي-
- 

1 
728 

ي7
- 

ي-
- 

-AAي

-A 

5 - - - 5 - - B 

        

 سندات االستثمار       

615 5 252 15 302 27 14 AAA 

207 175 - - 32 - - +AA 

674 43 - 32 599 - - AAي
415 - - - 367 48 - -AA 

152 - - - 152 - - -A 

325 - - - 325 - - B 
 المجموع 14 111 230 3 47 252 524 1 178 5
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  ي
 

 9138-39-13 ف
 

) يالدنانت   )بماليي  

 أخرى المجموع
بنوك فوق 
 القومية  

وكاالت 
 سيادية

 سيادية
سلطات 
 إقليمية

 وكاالت 
 إقليمية

                    

     
 
 

 سندات المتاجرة  
 24 - 24 - - - - +F1 

372 - - - 372 - - F2 
 سندات التوظيف       

306 - - - 306 - - AAA 
1 
5 

ي-
- 

ي-
- 

ي-
- 

1 
5 

ي-
- 

ي-
- 

-AAي

B 
 سندات االستثمار       

1 008 261 353 84 277 33 - AAA 
575 406 - - 36 23 110 +AA 

1 174 92 - 202 713 167 - AAي
452 - - - 382 70 - -AA 

117 - - - - 117 - +A 

227 - - - 227 - - B 
 المجموع 110 410 319 2 286 377 759 261 4

 

 الــــودائـــــع  
 

                                                                                                  التوزيـــــع حسـب الطـرف المقابـل  -
                                                                                                                                     ) يالدنانت   )بماليي  

ات   9132 9138 التغب ّ

 بنوكيتجاريـة 729 7 259 5 470 2
 
 ويتوظيفاتيحقوقيالسحبيالخاّصةموجوداتيي

 
 
 
 
 

 بنوكيفوقيالقومـيـة 956 1 499 1 457

 بنــوكيمـركـزيــة 29 31 2-

 المجموع 714 9 789 6 925 2

 

ي   -
 

  التوزيــــع حسب الموقع الجغراف
                                                                                                                                   ) يالدنانت   )بماليي  

ات   9132 9138 التغب ّ

يأوروبا 625 4  057 4 568
 
 موجوداتيويتوظيفاتيحقوقيالسحبيالخاّصةي

 
 
 
 
 

 الياباني 585  371 214
 
ي

يبلدانيعربية 062 1 301 761
ي
ي
ي
ي
11----------------------------------------------------
ي-**---*-+-----

 الوالياتيالمتحدةياألمريكية 29 31 2-
 
 

 هونغيكونغي 563 530 33
 
 
 
 
 
 
 

 *بلدانيأخرى 850 2 499 1 351 1
ي

 المجموع 714 9 789 6 925 2

(بنكيكندايوبنوكيفوقيالقوميةي) *  ييي   يييي      التسوياتيالدوليةيويصندوقيالنقديالعرب  

 



 21  9102 الماليةيلسنة القوائم :التونس ي المركزي البنك

 

                ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتوزيــــع الودائع البنكية حسب مخاطر االئتمان -

()ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يالدنانت  يبماليي  

ات   9132 9138       التغب ّ

قيم     البر

موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة

 

 

 

 

 

431 2 009 2 440 Aaa ويأمثالهاي 

1 242 219 1 461 Aa2 

1 705 1 273 2 978 Aa3 

-349 2 289 1 940 A1 

-594 594 - A2 

148 256 404 A3 

392 - 392 Baa1 

-50 149 99 NR 

 المجموع 714 9 789 6 925 2

 
 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية للبنوكتسهيالت :ي 6اإليضاح 
ي

يالســـــيولةي
ّ
يالســـــوقيالنقديـــــةيلضـــــ   

 
ليالبنـــــكيالمركـــــزييف

ّ
ُيســـــّجُليتحـــــتيهـــــذايالبنـــــديقـــــائميتـــــدخ

ينســبةبيوأمليــونيدينــاريي 2.851بانخفــاضيقــدرهي2019ســنةييهــذايالقــائميأقفــلللبنــوك.يوقــدي
يي11.846يمـنيتراجعحيثي،ي%24,1  

 
يمليـونيدينـاريف

ّ 
ييمليـونيدينـاريي8.995يإىلي2018يمـوف  

 
ف

ي
ّ 
يموف يلتـدخالتيالبنـكيالمركـزيييالتباطؤييمماييعكسي،العاميالتاىل  يالتدريج    

 
السـوقيالنقديـةييف

ي.9102المالحظيمنذي هريجويليةي
  

خذتوقدي
ّ
ييات ييباألساسيتالتدخاليهذه ييأيامي2 كليطلباتيعروضيلمدة  

ييمثلتوالبر  
 
ف

ي
ّ 
يالقائميمنيي77,8%،ينسبةي9102يسنةيموف عنديييمتهايقيتبلغيحيث،يتاليتدخلل الجمىل 

يأيي،9102سنةي هريجويليةيمنيمنذينفسيالمستوىيالمسجلييحاسبّيةإقفاليالسنةيالم
ي.مليونيديناري7.000

ي

يأدىي عملياتيليتراجعيمحسوسإىلييالبنوكيللسيولةاحتياجاتييتراجعباإلضافةيإىليذلك،
ي1.258يحجميالعمليات،يحيثيبلغيمتوسطي)ألغراضيالسياسةيالنقدية(يالرصفمقايضةي

ينهايةي  
 
مسجاليي،سنةيخلتقبليمليونيديناريي2.574,4مقابليي 2019سنةمليونيديناريف

 .دينارمليونيي1.316,4قدرهييايملحوظيايانخفاضبذلكي
ي
اجعيمدعوًماالتوّجهيكانيهذايكمايي ياستخداميالبنوكيلتسهيالتيالقرضييبالتر  

 
لمدةيالحاديف

يي2.903منيحيثيتراجعيقائمهاي،ي(يمليونيديناري2.520ي-)ييساعةي91  
 
يمليونيديناريف

ّ 
يموف

ي يي141إىليي9104ديسمت   
 
يمليونيديناريفقطيف

ّ 
.ييموف  العاميالتاىل 

ي
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ي كليرقاعيخزينةي  
 
يإعادةيتمويليالبنوكيتتّميمقابليتقديميضماناتيف

ّ
وتجدرياإل ارةيإىليأن

،أويديونيجارية،يويقديبلغيمجموعيكّليمنهمايعىلي ي5.291,8مليونيديناريويي3.430يالتواىل 
يمليونيديناري يديسمت 

ّ 
يموف  

 
ي.2019يف

 

ييهذايوقديتكفلتيالدولةيبضمانيجزئ يديسمت 
ّ 
يموف  

 
ييوذلكي،2019يمنيقائميالتدخليف  

 
ف

يمليونيدينار.يي291,7حدوديمبلغي
ي)بالدينار( يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9138 2019  

 اآلجال 000 000 995 8 000 000 846 11
النسبة 
 % 

مرتبطة بعمليات  للبنوكتسهيالت 
 السياسة النقدية

 7,75 2020/01/07 ي000 000 000 7 000 000 000 7
يللسيولةيعنيطريقيطلباتيي

ّ
ض 

يالعروضي

    ساعةي91تسهيالتيقروضيلمدةيي 8,75 2020/01/01 ي000 000 383 000 000 903 2

1 943 000 000 1 612 000 000 2020/06/09 8 
يعم  

 
يالسوقيالنقديةيف  

 
يلياتيالتدخليف

ي2 كليعملياتيإعادةيالتمويليبأجلي
يأ هري

 

ي إطار عمليات السوق المفتوحة 7اإليضاح 
 
اة ف  : سندات مشبر

ي

ي يالسندات يمحفظة يمن يالبند يهذا يالسوقييتكّون يعمليات يإطار  
 
يف يباتة يبصفة اة المشتر

ي ةييسنداتوييالمفتوحة،يوتشتمليحاليايعىليرقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي.ياألجلخزينةيقصت 
ي

ي يو يحاجيات يتلبية ييمنيالبنوكبغرض يالسيولة، يالمركزي يالبنك ييخاللقام ي2019سنة
يإطاريالسوقيالمفتوحة  

 
يف يباتيلرقاعيالخزينة اء وبذلكيي،مارسي هرييخاللي،بعملياتيش 

يإىل يالبند يهذا يرصيد يديناريي1.955,9يارتفع يمليون يالسنة يإقفال ي2019يالمحاسبّيةعند
يسنةي 1.659,8مقابل  

 
يمليونيدينار.يي296,1بارتفاعيقدرهيييأي2018يمليونيديناريف

 

يجانبي خري  
 
يي، هديهذايالبنديي،وف  

 
خروجيرقاعيخزينةيمنيالمحفظةي سببيي،2019سنةييف
يمليونيدينار.يي161,5بمبلغيقدرهييمارس حلوليأجلياستحقاقهايخاللي هر

ي

يالتميي،2019إقفاليحساباتيالسنةيالماليةيعندي يسعريبمحفظةيتقييميهذه اعتماديمنحب 
يي يلتونسيالذي يللمركزيالماىل  يالسيادية ياإلصدارات يعىل يالفائدة يقد يبصفةيكان يإطالقه تّم

يتاريــــ ي  
 
يي90رسميةيف  .9102ديسمت 

ي

ي يوتتكّونيمحفظة يللتنظت  يالقابلة ياليسنداتيرقاعيالخزينة يالخزينة ة اةيياألجلقصت  المشتر
يإطاريعملياتيالسوقيالمفتوحة،يمنيالخطوطيالتاليةيبصفةيباتة  
 
ي:يف

ي
ي
ي
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يي)بالديناريي(ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9138 9132  

اة 547 947 955 1 562 863 659 1 ي إطار عمليات السوق المفتوحة سندات مشبر
 
 ف

اء 580 653 985 1 172 404 679 1  رقاع خزينة قابلة للتنظب  باتة الشر

ييي - 050 457 161  ( 2019مارس 5,5 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 388 191 181 449 269 180  (2020فيفريي    5,5 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 392 717 204 046 543 203  (2020كتوبريأي    5,5 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 275 295 174 494 792 173  ي   5,75 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 
ي( 2021جانف 

ي 397 106 97 263 562 96 ي(2021يجوان     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 475 348 91 729 401 39 ي    6,1 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي(2021نوفمت 

ي 136 013 224 004 543 181 ي(2022فيفريي     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 398 273 218 951 471 147 ي(2022يماي    6,9 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 700 429 211 719 194 208 ي(2022وتيأ    5,6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 094 433 221 514 752 187 ي(2023فريليأ     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 534 466 99 953 415 99 ي(2023يجوان      6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 699 420 84 - ي      6,3 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي(2023يديسمت 

ة خزينة ال سندات 092 958 177 -  ( 2020مارس (األجلقصب 

خرات  ( (033 706 29) (610 542 19)
ّ
 )المد

 

ي النقد:ي 8اإليضاح 
ر
ي صندوف

 
 تسبقة للدولة مقابل المساهمة ف

ي

يكتسبقة يالباب، يهذا  
 
يف يبعنوانييُيسّجل يالمدفوعة يللمبالغ يبالدينار يالمقابل للخزينة،

،يوذلكي يويصندوقيالنقديالعرب   يرأسيماليصندوقيالنقديالدوىل   
 
مساهمةيالدولةيالتونسيةيف
يي0222لسنةيي20تطبيقايألحكاميالقانونيعددي  

 
يي2المؤرخيف ،يالُمنظميلعالقةي0222ديسمت 
يالمال يالمؤسستي   يمعيهاتي   .يالبنكيالمركزييالتونس   يتي  

ي

 ي يالدوىل  يالنقد يهذايصندوق يمال يرأس  
 
يف يتونس يلمساهمة يالماملة يالحصة يتبلغ :

ي يي545,2الصندوق يمنها يالخاصة، يالسحب يحقوق يمن يوحدة مليونيي424مليون
يالحسابيرقمي  

 
لةيف
مليونيمكتتبةيبعمالتي 121,8 للصندوقيوي0مكتتبةيبالديناريوُمت  ّ
ي و قابلةيللتحويل.ي ةيللحصّيأنه،ييجدريالتذكت  يإطاريالمراجعةيالعامةيالرابعةيعش   

 
ي،ف

يسنةي  
 
مليونيوحدةيمنيحقوقي 258,7 ،يارتفاعايبمبلغ9102سجلتيحصةيتونسيف

 .السحبيالخاصة
 

 ي يالعرب   يالنقد يهذايصندوق يمال يرأس  
 
يف يتونس يلمساهمة يالماملة يالحصة يتبلغ :

،يمنهاي027921الصندوقي يحساب    :يمليونيديناريعرب  
ي

يمكتتبةينقدايي2ي يحساب   يديناريعرب  
يمكتتبةيبعمالتيقابلةي272ي(ماليي   للتحويلييماليي  

يحسابيالصندوقي170و  
 
يف ل يويمت   يالمحلية يمكتتبيبالعملة ي مليون  

 
يبالديناريف المفتوح

ي،)دفاتريالبنكيالمركزيي
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5 174 يإطاري  
 
يف يالتونسية يللجمهورية يالمسندة يالحصة يتمثل يحساب   يديناريعرب  

ماليي  
يرقمي يمني9111لسنةيي1تطبيقييقراريمجلسيالمحافظي    

يبتحريريالقسطيالمتبفر  
،يالقاض 

يعىلي يويتوزيــــعيحصّيجديدة يالعام رأسيالماليعنيطريقيالتحويليمنيرصيدياالحتياط 
يرأسيماليالصندوق،  

 
 الدولياألعضاءيبحسبينسبةيمساهمتهايف

ياالكتت 27191ي  
 
يتونسيف يحّصة يتمثل يحساب   يديناريعرب  

يرأسيماليماليي   يرفع  
 
يف اب

ي يرقم يقراريمجلسيالمحافظي   يإطاريتطبيق  
 
يف يي1الصندوق يونصفيالمبلغي9101لسنة .

يوالنصفياآلخريُيحّرري يالعام يعنيطريقيالتحويليمنيرصيدياالحتياط  يتحريره المذكوريتّم
ةيخمسيسنواتيبدايةيمنيغّرةيأفريلي

ّ
يقسطياليتحريروقديتمي.ي9101نقدايعىليمد يياألخت   

 
ف

يي642.500بمبلغيقدرهيي9104ي هريأفريل ييديناريعرب    .حساب  
ي

ييساوييةالثيوحداتيمنيحقوقيالسحبي يالحساب   يالديناريالعرب  
ّ
ويتجدرياإل ارةيإىليأن

يالخاصة.ي
 

يي  
 
لةيف يويالمت   يرأسيماليهذينيالصندوقي    

 
حسابيهماي ويتخضعيالحصّيالمكتتبةيبالديناريف

يدفاتريالبنكيالمركزي،يإىليإعادةي  
 
يف سعريحقوقيالسحبييتقييميسنوييحسبالمفتوحي  

.ي يالخاصةيإزاءيالديناريكيفماييضبطهيصندوقيالنقديالدوىل 
ي

يمحفظة المساهماتي: 9اإليضاح 
 

يهـــــذايالبنـــــديباألقســــاطيالُمحـــــّررةيمـــــنيمســــاهماتيالبنـــــكيالمركـــــزيي  
 
يتعلــــقيالمبلـــــغيالُمســــّجليف

يرأسيماليالمؤسساتيالتالية:يالتون  
 
يف يس 

ي

 المؤسسة
31-39-9132 

 بالعملةالرصيد 
13-39- 9138  

 الرصيد بالعملة
13-39-9132* 

 بالدينار
13-39-9138 

 بالدينار
 نسبة المساهمة

(%) 

ي  2,91 014 796 6 570 410 2يأوروي571,50 983 1يأورويي465,22 767 بنكيتونسيالخارج  

يالمدخراتيالنخفاضي(
 ي)قيمةيالسنداتي

  (2 410 570) (4 244 000)  

كةي سويفت ي  0,007 261 18 741 16يأوروي330 5يأوروي330 5يش 

     ي
ي  
يالبنكياإلفريفر

اديويالتصديري  لالستت 
يي000 000 10 يي000 000 10يدوالريأمريك   1,975 500 966 29 500 032 28يدوالريأمريك 

     ي
ي يالبنكيالمغارب  

يلالستثماريويالتجارةي
 الخارجيةي

ي000 500 7  يي000 000 5يدوالريأمريك   9,686 250 983 14 375 024 21يدوالريأمريك 

     ي
يبرنامجيتمويليالتجارةي

يالبينيةيالعربيةي
يي000 065 2 يي000 065 2يدوالريأمريك   0,275ي082 188 6ي711 788 5يدوالريأمريك 

     ي
كةيالمرصفيةيي يالش 
كةيللمقاصةي يالمشتر

ونيةي  اإللكتر
يي000 105 يي000 105يديناريتونس   3 000 105 000 105يديناريتونس 

يصندوقيضمان
يالودائعيالبنكية

يي000 500 2 يي000 500 2 ديناريتونس   50 000 500 2 000 500 2 ديناريتونس 

  المجموع   
    

 57 467 327 56 313 107  

ييحسبيأسعاريالرصف*   
 
يي10ف يي1د.تي،ي=3,14095 أورويي1ي:ي2019ديسمت  يد.ت= 2,80325 دوالريأمريك 
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يُسّجلتيعىليمستوىيمكّوناتيهذايالبنديتمثلتي  
يأهّميالتطوراتيالبر

ّ
وتجدرياإل ارةيإىليأن

:ي يماييىل   
 
يف
ي

ي - يمساهمته يللقسطيالثالثيمن يالتونس  يرأسيماليتحريريالبنكيالمركزي  
 
ف

ي يالمغارب   ييلالستثمارالبنك يوالتجارة يالخارجية يقدره يدوالري2,5بما يمليون

ي  ،يدينارييي  يماليي7,1أييماييعادلييأمريك 
يا - ينخفاضيتسجيل  

 
يف يرأسيمال  

 
يف يالتونس  يالمركزي يالبنك بنكيمساهمة

ي  
ي)البر أورو(يويالذيييمليوني174يإىليمليونيأورويي9راجعتيمنيتتونسيالخارج  

يرأسيماليإىلحرصّياييعودي  
 
ي هريأفريلييةالمؤسسيههاتيعمليةيالتخفيعيف  

 
ف

يتلتهايي2019  
يرأسييةعمليويالبر  

 
يلمييقميماليالزيادةيف يالبنكيالمركزييالتونس 

ي.باالكتتابيفيها
ي

ييكمايتجدُرياإل ارةيإىل هيتطبيقايألحكاميالفصلي  
ّ
،يلنييكونيينظامهمنيي22ويي12أن األساس 
ي يرأسيماليأيييللبنكيالمركزييالتونس   

 
يمساهمةيف يسنةبنكيتونسيالخارج    

 
 .2020يف
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 الثابتة األصول  :31اإليضاح 
 

يتفاصيلي زيالجدوليالمواىل  ييي األصوليالثابتة يبنديت   
 
يف ي كمايه  يديسمت 

 
 :ي)بالدينار(ي2019موف

 القيمة الخام  االستهالكات
القيمة 

المحاسبّية 
 الّصافية

13/39/9132 

13/39/9132 
 خروج
2012 

 
 مخّصصات
9132 13/39/9138 13/39/9132 

 خروج
2019 

 دخول
2019 

13/39/9138  الـــــبنــــــــــود 

مجيات 567 069 7 973 939 - 540 009 8 637 033 6 119 605 - 756 638 6 784 370 1  الت 

يماديةيأخرىي 318 44 - - 318 44 - - - - 318 44  أصوليةابتةيغت 

اءيبرمجّيات 760 211 317 56 - 077 268 - - - - 077 268  تسبقاتيعىليش 

 األصول الثابتة غب  المادية 645 325 7 290 996 - 935 321 8 637 033 6 119 605 - 756 638 6 179 683 1

ي 518 033 4 157 721 83 - 675 754 87 - - - - 675 754 87  
 األراض 

 البناءات  148 078 55 - - 148 078 55 863 870 49 997 681 - 860 552 50 288 525 4

اتيويأةاثيمكاتب 930 145 1 308 843 - 238 989 1 286 932 097 97 - 383 029 1 855 959
ّ
 معد

اتيالنقل 794 640 3 - 990 443 804 196 3 408 790 2 188 181 990 443 606 527 2 198 669
ّ
 معد

اتيإعالمية 041 674 9 395 046 1 - 436 720 10 561 084 9 508 676 - 069 761 9 367 959
ّ
 معد

اتيالطبع 644 485 627 155 - 271 641 874 262 362 157 - 236 420 035 221
ّ
 معد

اتيالخزينة 102 956 21 654 411 1 - 756 367 23 227 512 19 653 695 1 - 880 207 21 876 159 2
ّ
 معد

 تهي ةيويتجهت  ي 442 451 3 596 111 - 038 563 3 930 423 2 193 164 - 123 588 2 915 974

ية  458 037 32 132 915 - 590 952 32  318 753 11 287 957 2 - 605 710 14 985 241 18
ّ
اتيفن  تركيبيتجهت  

ية 570 888 768 123 - 338 012 1 487 601 665 94 - 152 696 186 316
ّ
اتيفن اتيويتجهت  

ّ
 معد

 أعماليفنيةيويقطعيعتيقةي 766 654 - - 766 654 - - - - 766 654

يطورياإلنشاء 365 504 2 807 384 4 - 172 889 6 - - - - 172 889 6  
 
يةيف
ّ
 أصوليةابتةيماد

 :منهاي         

يطورياإلنشاءي بناءاتي  336 663 1 793 411 2 - 129 075 4 - - - - 129 075 4  
 ف 

ية   341 838 074 629 - 415 467 1 - - - - 415 467 1
ّ
اتيفن يطورياإلنشاءي تركيبيتجهت    

 ف 

ية  778 550 135 444 713 92      990 443 232 820 227 954 231 97 950 705 6 990 443 914 493 103 318 326 124
ّ
 األصول الثابتة الماد

 المجموع 423 876 142 734 709 93 990 443 167 142 236 591 265 103 069 311 7 990 443 670 132 110 497 009 126
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 مختلفون مدينون:ي31اإليضاح 
 

يمني يوالُممّولة يلرعوان يالمسندة يالقروض يقائم يبالخصوص، يالبند، يهذا يتضمن
ي يالصندوقياالجتماع  ي40ويكذلكيالتسبقاتيالمختلفةيالممنوحةيلرعواني) احتياط 

يسنةيي37,1مليونيديناريمقابلي  
 
ي(.2018مليونيديناريف

ي

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية :ي12اإليضاح 
 

يهذاي يويالييتضّمن يباألساسياإليراداتيالُمستحقة يالمختلفةيالبند حساباتيالمدينة
يارتفع،ي.األخرى يقد يبيو يأخرى، يإىل يسنة يمن يي34,7ـ يمليون يذلكدينار ينتيجةيو

يليبالخصوص يالُمستحقةتطور يالنقديةيعىلياإليرادات يالسياسة ي18,7)يعمليات
يدينار يويي(مليون يازدياد يلحرفب   يالذهبيالمخصّيللبيع ي)يمخزون ي13,8المصوغ
ي.(مليونيدينار

:ي  
                                                                                                                          ويتفصيلهيكاآلبر

ي)بالديناري(ي           ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

ات    9132 9138 التغب ّ

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  916 323 165 704 634 130 212 689 34

يإيراداتيُمستحقةيوأعباءيمسّجلةيمسّبقا 595 147 146 113 373 127 482 774 18

يالمصوغذهبيُمخصّي 605 815 13 197 41 408 774 13  للبيعيلحرفب  

876 963 2 142 792 3 019 755 
يعمالتيأجنبيةيقيدياالستخالصي

يوللتسوية

 حساباتيمدينةيمختلفةيأخرى 961 340 2 602 077 1 359 263 1

    
 
ي

ي التداول:ي31اإليضاح 
 
 األوراق والقطع النقدية ف

ي

يبـ يارتفاعا يالتداول  
 
يف يالنقدية يوالقطع ياألوراق يأويي 1.054,8سجلت يدينار مليون

ي يلتبلغ8,5%بنسبة يالسنةي، ينهاية  
 
ييماليي  يي13.508,4يف ي12.453,6ديناريمقابل
يسنةي  

 
ويتفصيلهايي،ي (97,1%)ةالنقدييمعيحصةيغالبةيلروراقي،2018مليونيديناريف

ي:ي  
 كاآلبر

 )بالديناري                                                                                             (

ات      ّ    9132 9138 التغب 

ي التداول 952 362 508 13 639 554 453 12 313 808 054 1
 
 األوراق والقطع النقدية ف

 األوراقيالنقديةي 805 217 112 13 425 707 083 12 380 510 028 1

 القطعيالنقديةي 147 145 396 214 847 369 933 297 26
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يالتداول   
 
فّصلياألوراقيوالقطعيالنقديةيف

ُ
ييويت  

يي:يكاآلبر
 )بالدينار                                                                                                                     (

       9138        9132   

ي التداول   805 217 112 13 425 707 083 12
 
 أوراق نقدية ف

 ييي  
يديناراي11 350 905 320 2 800 213 833 2

يديناراي91 460 909 802 7 540 783 961 5

يي01 510 850 919 2 300 004 216 3 يدنانت 

ييي1 485 552 68 785 705 72 يدنانت 

ي التداول  147 145 396 214 847 369
 
يقطع نقدية ف

يي5 970 004 100 735 009 96 يدنانت 

يديناري9 728 563 39 228 020 26

يديناريي0 193 895 141 239 633 140

يمليميي111 995 114 54 347 229 49

يمليمي911 694 938 7 728 733 7

يمليمي011 328 617 30 242 019 29

يمليما ي11 117 130 9 207 575 8

يمليمايي91 163 095 8 400 867 7

 مليماتيي01 143 449 2 385 423 2

 مليماتييي1 462 202 2 400 202 2

 مليميي9 074 73 051 73

يمليميي0 280 60 252 60
 

 يالحساب المركزي للحكومة:ي 14اإليضاح 
 

يبالعُي يللحسابات يالدائن يالرصيد يالبند يهذا يتحت يأوُيسّجُل ياألجنبية بالديناري ملة
ي ليلهاياستعمالهايخوّيوالذيييحتوييعىليالموارديالمتوفرةيلدىيالخزينةيوالمُييالتونس 

يإطاريإدارتهاياليوميةيللسيولة.ي  
 
الحسابيي،وييدخليضمنيهذهيالف ةيمنيالحسابات ف

ي يللخزينة يدينار(ي(905,1الجاري للمواردييةالمتضمنيةالخاصياتويالحساب مليون
انيةالخارجييضويالمتأتيةيمنيالقري ي.)مليونيديناري(401يةيلدعميالمت  

يي))بالدينار                                                                                                                    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

ات    2032 2038 التغب ّ

 يالحساب المركزي للحكومة 686 050 306 1 875 993 562 1 189 943 256-

    

 الحسابيالجارييللخزينة 074 072 905 911 888 667 163 183 237

-788 014 500 788 014 500 - 
يبمبلغي مليونيأورويالمـؤرخيي111القرضيالرقاع 

ي  
 
ي9104أكتوبريي10ف
ي
 ييي
 

ي- 256 390 155 ي256 390 155
يقرضياالتحادي يأورومليونييي500بقيمةيياألوروب  

ي  
 
نامجاليطارإف ييت   

يلمساعدةيالماليةيالمليةليالثاب 
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106 193 078 - 106 193 078 

يقرضي يي18,532بقيمةييصندوقيالنقديالعرب  
ييمليون يحساب   ييديناريعرب    

 
دعميالبي ةييطاريإف

وعات ةيوالمتوسطةيالمواتيةيللمش  ييالصغت 

31 409 500 - 31 409 500 
ي60بقيمةيالوكالةيالفرنسيةيللتنميةيقرضي
لتمويليبرنامجيدفعياالستثمارييأورومليوني

يالمستغالتيالفالحية  وتعصت 
يحساباتيأخرى 778 985 107  464 090 107 314 895ي

 

  حكومةللالحسابات الخاصة :ي35اإليضاح 
 

يالحساباتي يالبند يهذا ييمكنيبالعُييتضمن يال  
يالبر يأويبالديناريالتونس  ياألجنبية ملة

يإطاريإدارتهاياليوميةيللسيولة.يوتشتمليأساساي  
 
استعماليأرصدتهايمنيقبليالخزينةيف

ي يبالعُيعىل يالمحررة يالخاصة يالحكومة ياألجنبيةحسابات يلرموالييملة ويالمتضّمنة
يللد يالممنوحة يالخارجية يالهبات يو يالقروض يمن يالسحوبات يمن يالمتأتية أويولة

مليونيي1.121,9)لمؤسساتيعموميةيبضمانيالدولةيوالمخّصصةيلمشاريــــعيمعّينةي
يبالدينار)دينار يرصيديحساباتيالقروضيالُمعنونة يرصيدي(مليونيديناري230,7)ي، ،
يللحكومةالحسا يالمختلفة يديناري45,9)يبات يالحساباتيوييي)مليون يأرصدة كذلك

ييمسكهايالبنك  
المركزييلحسابيالدولةيكصندوقييالمتعلقةيبمختلفيالصناديقيالبر

يللنهوضيبالصناعاتيالتقليدية  
يوالصندوقيالوطب  يالصناعية  التطويريوالالمركزية

 والحرفيالصغرى.ي
 )بالديناريي(ي                                                                                                  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي              يي      

ات    9132 9138 التغب ّ

 حسابات الخاصة للحكومةال  071 215 446 1 380 611 218 1 691 603 227

 للحكومةيبالُعملةياألجنبيةالحساباتيالخاصةي 503 946 121 1 663 143 946 840 802 175

يحساباتيالقروضي-الحكومةيالتونسيةي 620 691 230 190 821 180 430 870 49
يحساباتيمختلفةي-الحكومةيالتونسيةي 312 876 45 240 879 53 928 002 8-

 :يمنها      
ياآلليةيالظرفيةيلمساندةيالمؤسسات ي  364 471 23  740 345 22 624 125 1

نامجيالمسكنياألولييي 507 206 21 312 351 30 805 144 9-  الحسابيالمركزييلت 

16 253 - 16 253 
خطياعتماديدعميودفعيالمؤسساتييسابحيي

يالصغرىيوالمتوسطةي
 حسابيصندوقيالتطويريوالالمركزيةيالصناعية 114 040 34 255 125 11 859 914 22

-13 565 100 21 388 874 7 823 774 
يللنهوضيبالصناعاتيحسابيالصندوقي  

الوطب 
 التقليديةيويالحرفيالّصغرى

 حسابيالهباتي-الحكومةيالتونسيةي 748 836 5 158 253 5 590 583

ي
فّصليالحساباتيالخاصةيبالعُي

ُ
يت ي: ملةياألجنبيةيكالتاىل 
ي
ي
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ي

2018 2012  

  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

 الخاصة بالعملة األجنبيةحسابات ال  503 946 121 1  663 143 946

 األورو 589 340 326 472 019 025 1 309 327 238 109 545 816

ي 078 065 11 180 018 31 955 847 12 825 500 38  الدوالرياألمريك 

ي 481 155 067 2 611 332 53 962 768 860 2  851 761 77  
 اليانيالياباب 

 عمالتيأخرى - 240 576 12 - 878 335 13

 
 

ي  
 
ييدفقاتجانــبي خــر،يتمثلــتيتــوف

ّ
مركزيــةيمــوارديوياســتعماالتيصــندوقيالتطــويريوال 

يللنهـــوضيبالصـــناعاتيالتقليديـــةيويالحـــرفيالّصـــغرى،ي  
الصـــناعيةيويالصـــندوقيالـــوطب 

ي  :يالمسجلةيخالليالسنةيالمحاسبيةيفيماييىل 
ي) بالدينار(

ي للنهوض 
حساب الصندوق الوطب 

  بالصناعات التقليدية و الحرف

 الّصغرى

 حساب صندوق التطوير

 
ّ
 مركزية الصناعيةوالل

 

2018 2012 2018 2012  

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

 الموارد 496 803 63 875 844 22 900 934 15 684 148 15

انية 000 000 60 000 000 20 - -  اعتماداتيالمت  

 استخالصات 496 803 3 875 844 2 900 934 15 684 148 15

 االستعماالت  637 888 40 183 136 27 000 500 29 -

ي  114 040 34 255 125 11 774 823 7 874 388 21
 
 الرصيد النهان

 
 

 مخّصصات حقوق السحب الخاصة:ي16اإليضاح 
ي

يُمنحتي  
يالبر يالخاصة يالسحب يحقوق يمبالغ يلمجموع يالمقابل يالبند، يهذا يمثل

ي ،لتونس  
 
يقبلييصاتيحقوقيالسحبيالخاصةمخّصي إطاريعملياتف يمن المنجزة

يللبلدانياألعضاء.ي مليونيي92974وبلغيمجموعيالمخّصصاتييصندوقيالنقديالدوىل 
ي وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة ينهايةي هريديسمت   
 
يالبنكي2019يف

ّ
يويبمايأن .

يحقوقي يإلغاء ياألخت  يقرريهذا يما يالمبلغيللصندوقيإذا المركزييمطالبيبإرجاعيهذا
يمحدوديالسح يغت  يقائما، اما  

يالتر يتمثل يالمذكورة يالمخّصصات يف ن يالخاصة، ب
 المدة،يتجاهيالصندوق.ي
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 حقوقيالسحبيالخاصة(يالوحداتيمن)بآالفي                                    

9138 9132   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 979 776 979

ي 441 5 441 5  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي0221يمخّصصاتي/يجانف 

ي 211 1 211 1  
ي0220مخّصصاتي/يجانف 

ي 088 1 088 1  
 0229مخّصصاتي/يجانف 

ي 119 2 119 2  
 0222مخّصصاتي/يجانف 

ي 119 2 119 2  
يي0241مخّصصاتي/يجانف 

ي 192 2 192 2  
يي0240مخّصصاتي/يجانف 

ي9112مخّصصاتي/يأوتيي 141 909 141 909
ي 014 92 014 92 ي9112مخّصصاتي/يسبتمت 

ي  

ي

يعىليمستوىيي خريعمليةلتيّجيُسييوي يسنة  
 
يالبنديف يقدرهيبي9112هذا يجمىل  مبلغ

يي238,5 يمنيحقوقيالسحبيالخاصة يالمخصصاتيالعامةمليونيوحدة  بمناسبة
يمنحهاي  

يوالخاصةيالبر ي األعضاء.ييلفائدةيالدولصندوقيالنقديالدوىل 
ي

 مليون75,8 بـيي،2019يعنديإقفاليالسنةيالمحاسبيةي،ّجلالمسينخفاضااليوييفّشي
ي يأو يدينار يحرصّياي%6,7بـ اجعبي،، ييسعرييتر يمقابليرصف يالخاصة يالسحب حقوق
 الدينار.ي

 

ييحسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:ي17اإليضاح 
ي

يبالديناري يالحساباتيالمفتوحة يأرصدة يالبند يهذا يالمنظماتياألجنبية،ُيمثُل يييييباسم
يللتنميةي  

يويالبنكياإلفريفر يويالبنكيالعال   ويمنهايبالخصوصيصندوقيالنقديالدوىل 
ي يالدوىل  يالنقد يصندوق يحسابات يأن يإىل يويتجدرياإل ارة . يالعرب   يالنقد وصندوق
يُمفّصلةيي يمنيأهّميمكوناتيهذايالبند،يوه  يدفاتريالبنكيالمركزييتعتت   

 
المفتوحةيف

ي  
ي:يكاآلبر

ي)بالديناريي(

2018 2012   

 صندوق النقد الدولي حسابات  393 892 761 1 083 759 482 1

 3الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي  576 692 759 1 920 748 482 1

يرأسيماليالصندوق    576 692 759 1 920 748 482 1  
 
 مساهمةيتونسيبالديناريف

 9الحساب رقم ي-صندوق النقد الدولي  817 199 2 163 10
ي

يالمركزيي يالبنك يدفاتر  
 
يف يالمفتوح يالسندات يحساب

ّ
يأن يإىل ياإل ارة يتجدر كما

يوالبالغيرصيدهي يباسميصندوقيالنقديالدوىل  ينهايةييمليوني5.274,5التونس   
 
ديناريف

ي يعىليمستوىي2019 هريديسمت  يالموازنة يالتعهداتيخارج يُمدرجيضمنيجدول ،
يويتعلقيالرصيديالمذكوريبالمقابليبالديناري يأخرى . ي قروضيخارجية البنديالفرع 
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يو ليةي  
يالقرضياالئتماب  يإطار  

 
يف يعليهما يالمتحصل يالدوىل  يالنقد يصندوق  

لقرض 
انيةيالدولة.ي يلدعميمت    التسهيالتيالموسعةيللقرضيوالمخّصصي  

ي

امات تجاه 18ح اإليضا   بعمليات السياسة النقدية مرتبطة البنوك: البر 
 

يييـالبنــــكيالمركــــزييالتونســــيســــجليهــــذايالبنــــديعمليــــاتيتــــدخلي  
 
يينقديــــةســــوقيالالف  

 
ف

،يبلــــــغيالمبلــــــغيالمســــــتحقيبموجــــــبيهــــــذهيالعمليــــــاتيوقــــــدييالســــــيولة.ييامتصــــــاص ــــــكلي
يعمليـــــات  

 
ةييوالمتمثلـــــةيف

 
يي091ي،ســـــاعةي91تســـــهيليلإليـــــداعيلمـــــد  

 
ي10مليـــــونيدينـــــاريف

ي ي.يي9102ديسمت 
 

امات بالُعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولي   :ي19اإليضاح   البر 
 

يييييييييتضــــمنيهــــذايالبنــــديموجــــوداتيالعُي ملــــةياألجنبيــــةيتحــــتيالطلــــبيللوســــطاءيالمقبــــولي  
اضيالبنــــكيالمركــــزييمــــنيالســـــوقي)نيدينــــارليــــويمي (5.333,8 ،يمــــنيجهــــة،يويقــــائمياقــــتر

ي،يمنيجهةيأخرى.ي)نيديناريويملي1.937,9)النقديةيبالُعملةياألجنبيةي
 

يوي اماتيكماييىل 
 : يتفّصُليهذهيااللتر 

ي

2018 2012  

  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار

6 932 889 693  7 271 650 393  
امات بالُعملة األجنبية    البر 

 تجاه الوسطاء المقبولي   

 األوروي 139 491 426 1 343 537 480 4 996 188 373 1 480 751 704 4

ي 175 923 890 392 480 497 2 365 648 611 072 896 832 1  الدوالرياألمريك 

 الفرنكيالسويشي 647 005 30 308 913 86 239 383 43 523 865 131

ي 125 987 22 911 517 84  111 ي017 24 141 660 91  
ليب   الجنيهياألستر

 الرياليالسعودي 617 241 45 382 808 33 080 158 48 601 470 38

ي 136 036 22 538 817 16 384 320 44  120 158 36  
يالدرهمياإلمارابر

يالكندي الدوالر 203 749 10 287 089 23 021 887 16  334 168 37

 عمالتيأخرى  232 486 48  422 919 59

ي

 حسابات غب  مقيمي   بالعملة األجنبية:ي20اإليضاح 
 

أويبالـديناري ُيسّجُليهذايالبنـدياألرصـدةيالدائنـةيللحسـاباتيالمفتوحـةيبالُعملـةياألجنبيـة
يمقيمة.ي  القابليللتحويليباسميبنوكيأويمؤسساتيغت 

 

امات أخرى بالعملة األجنبية 21اإليضاح   : البر 
ي

امــاتيالبنــكيالمركــزيي يهــذايالبنــديالمقابــليبالــديناريلمبــالغيالتر   
 
ُيمثــُليالمبلــغيالُمســّجُليف

اضـــاتيأويودائـــعيمـــنيالخـــارج،يوتفصـــيلهيي ـــيبالُعملـــةياألجنبيـــةيألجـــليبعنـــوانياقتر التونس 
ي ي:يكالتاىل 
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ي

 يي11ي ـــُليي)مليـــونيدينـــاري(140,2يمليـــونيدوالريأمـــريك 
ّ
مث
ُ
المبلـــغيالمـــودعيمـــنيقبـــليت

يياالتفاقيــةىيـبمقتضــييـالتونســالمركــزييبنــكيالجزائــريلــدىيالبنــكي  
 
مــةيمعــهيف الُمت 

ي،9100أفريليي94الغرضيبتاريــــ ي
 

 200يي ـــــُليي)مليـــــونيدينـــــاري(560,7مليــــونيدوالريأمـــــريك 
ّ
ي011بقيمـــــةييوديعتـــــي  يتمث

ــيل،يةمليـونيدوالريلمــليواحــد ــيبمقتض  بنـكيالجزائــريلــدىيالبنـكيالمركــزييالتونس 
ي  
يالغـــــرضيبتــــاريج   

 
يف متـــــي   يالُمت  ي9101مـــــارسيي02ويي2014مـــــاييي04االتفــــاقيتي  

،  عىليالتواىل 
 500ــُليي)مليــونيدينــاري(1.570,5يأورومليــونيي

ّ
مث
ُ
بنــكيالالمبلــغيالمــودعيمــنيقبــليت

ي يالمركزييالليب    
 
مـةيمعـهيف ـياالتفاقيـةيالُمت  ـيبمقتض  لدىيالبنـكيالمركـزييالتونس 

 ،9102يجويليةي1الغرضيبتاريــــ ي
ي

ــــوي ي3,6 ســــداديمبلــــغيي9102ييقــــديقــــاميخــــالليســــنةيـأنيالبنــــكيالمركــــزييالتونســــيذكرُيُي
يوحــدةيحقــوقيســحبيخاصــةي ــلُيي)مليــونيدينــاري15,2)ماليــي  

ّ
مث
ُ
يمــنيالقــايت  

ئميالمتــبفر
يالخــــامسيالمتحصــــليعليــــهيمــــنيصــــندوقيالنقــــدي قــــرضيتســــهيالتياإلصــــالحيالهــــيكىل 

ي  .العرب  
ي

 قيم قيد االستخالص:ي29اإليضاح 
 

يهذايالبند،يالوضعيةيالدائنةيالصافيةيلحساباتياستخالصي  
 
يمثليالمبلغيالمسجليف

يوالتحويالتي يالخزينة يلفائدة يوالسندات يالصكوك يبالخصوص، يفيها، يبما القيم
يالمأذونيبهاي يتمّريعت   

ونية.يينظاميمنيقبليمصالحيالبنكيوالبر يالمقاّصةياإللكتر
ي

 فوارق التحويل و إعادة التقييم:ي23اإليضاح 
 

ي:ييتضمنيهذايالبند
 

 اكميبعنوانيإعادةيتقييميالحساباتيبالُعملةيي يالمتر  
 
األجنبيةيفائعيالقيمةيالصاف

يديناري 2.246,1 بمبلغ ياإل ارةمليون يوتجدر ييإىلي.
ّ
يتقييمييعملّيةيأن إعادة

ي ياألجنبية يالحساباتيبالُعملة  
 
يأفرزتيف يصافي2019سنة يقدرهييايناقّيقيمة

ييعبالمامليمنيفائيهمليونيديناريوالذييوقعيامتصاصي373,8  
 
القيمةيالصاف

 ،مليونيديناريي2.620يبمبلغي2018ليمنيسنةيالمرّحي
 اكميبعنوانيإعادةيالتقييمي سعريالسوقيللموجوداتيي يالمتر  

 
فائعيالقيمةيالصاف

متأتيةي مليونيديناري504,2مليونيديناريمنهايي561,1منيسبائكيالذهبيبمبلغي
 ،2018منيسنةي

 اكميبعنوانيإعادةيتقييميالعملياتيمعيصندوقيالنقدي يالمتر  
 
فائعيالقيمةيالصاف

ي يالعرب   يالنقد يويصندوق ي الدوىل  يحدود  
 
ييي  يماليي206,7ف ي135,5يديناريمنها

 .2018متأتيةيمنيسنةي مليونيدينار
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 دائنون مختلفون:ي24اإليضاح 
 

يوالمدخراتي يالبنك، يألعوان ياإليداع يحسابات يبالخصوص، يالبند، يهذا يتضمن
يوياألداءات ياألجر، يواإلجازاتيخالصة يللتقاعد يالخروج يمنحة يبعنوان يالمخصصة
ي  
 
يف ياالجتماعية يالتغطية يمساهمات يويمبالغ يالدولة، يلفائدة يالمورد يمن المقتطعة

ي.انتظاريالدفعيويمبالغيالُعقليالتوقيفيةيوحساباتيأخرىيباسميهي اتيوطنية
ي

ييي)بالدينار(يي                                                                                            ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييي     ي

ات    2012 2018 التغب ّ

 دائنون مختلفون 801 174 142 004 384 102 797 790 39

3 726 955 20 928 412 24 655 367 
يحساباتيإيداعياألموالي)يحساباتياألعوان،يحساب

 الوداديةي...(

يمدخراتيبعنوانيمنحةيالخروجيللتقاعد 721 009 9 241 692 8 480 317

يمدخراتيلإلجازاتيخالصةياألجر 550 622 7 769 478 6 781 143 1

3 743 412 2 966 923  6 710 335 
يبة،يأداءيمجمعيعىلي الخصميمنيالمورديبعنوانيالرص 

ائبيويأداءات  أخرىيلفائدةيالدولةيالقيمةيالمضافةيويرص 

يانتظاريالدفعي 738 839 1 261 763 1 477 76  
 مبالغيمساهماتيالتغطيةياالجتماعيةيف 

 دائنونيمختلفوني خروني 090 337 92 398 554 61 692 782 30

 منهاي:يعقليتوقيفيةيي 394 957 33 073 341 22 321 616 11

          الهي ةيالعليايالمستقلةيلالنتخابات يييييييي 390 837 4 777 551 28 387 714 23-

يالبنكية  الودائع صندوقيضمان        076 227 23 731 980 5 345 246 17
 

ييي)خصوم(حسابات انتظار و للتسوية :ي25اإليضاح 
ي

يلدىيصندوقيالنقدي يضّميهذايالبند،يبالخصوص،يالمبلغيالمقابليلمركزياالحتياط 
خراتيللمخاطري

ّ
يويالمد ييوياألعباءيوياألعباءيللدفع.ييالدوىل 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )بالدينار(ييي    

 
 

ات  2012 2018 التغب ّ
  

 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  246 940 764 112 128 559 134 812 205

ي 907 101 506 124 938 423 783 163 82 يلدىيصندوقيالنقديالدوىل   مقابليمركزياالحتياط 

يللدفعيأعباء 080 175 18 463 387 18 383 212- يالموظفي  

يأعباءيللدفعيوإيراداتيمختلفةيمقبوضةيمسبقا 126 759 15 575 573 12 551 185 3

ي 272 130 3 658 546 2 614 583  
يوياستثناب  يمصاريفيللدفعيذاتيطابعيخصوض 

يانتظاريالتسوية 698 521 1 646 654 1 948 132-  
 
مالتيأجنبيةيف

ُ
 ع

خراتيالمخاطريوياألعباء 600 811 213 110 627 98 490 184 115
ّ
يمد

 حساباتيانتظاريويللتسويةيأخرى 563 440 6 536 400 1 027 040 5
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 األموال الذاتية:ي26  اإليضاح
ي

ياألموال ييبلغت يالُمحاسبية يالسنة يتخصيّينتيجة يقبل يقدرهي2019الذاتية يما ،
ييمليوني1.401,3 ينهايةي هريديسمت   

 
مليونيديناري1.028,1 ُمقابليي2019يديناريف

يسنةي  
 
ي.%36,3أويبنسبةييمليونيديناري373,2 ـي،يأييبارتفاعيب2018ف
ي

:يي  
يُمفّصلةيكاآلبر يوه 

 )بالدينار)

2018 2012  

 الماليرأس 000 000 6 000 000 6

ياالحتياطيات 494 130 346 867 728 140
ي

 ي 000 000 3 000 000 3
يالقانوب  ياالحتياط 

يالخاص 668 794 307 668 794 102 ياالحتياط 
يالصندوقياالجتماع ي 826 335 35 199 934 34 ياحتياط 

يأمواليذاتيةيأخرى - 945 77

 احتساب نتيجة السنة المحاسبية مجموع األموال الذاتية قبل 494 130 352 812 806 146

 نتيجةيالسنةيالمحاسبية 252 156 049 1 531 320 881

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  746 286 401 1  343 127 028 1
ي
ي

عــىليي2019مــارسيي21مجلــسيإدارةيالبنــكيقــديصــادقيخــاللياجتماعــهيبتــاريــــ ييويكــان
ييي2018توزيــــعينتيجةيالسنةيالمحاسبيةي ي:يكماييىل 

 

 

يالمسّجي يالذاتية يالمحاسبيّيويتمثلتيتحركاتياألموال يالسنة  
 
يف يلة  

 
يف يالمقفلة ي10ة

ي يي2019ديسمت  ييي:يفيماييىل 
 )بالدينار)ييي

 البيانات
ي 
 
الرصيد ف

13/39/9138 
 النتيجة توزيــــع

احتياطي 
الصندوق 
 االجتماعي 

أموال ذاتية 
 أخرى

 ةنتيجة السن
 المحاسبية

ي 
 
الرصيد ف

13/39/2201 

ي000 000 6ي-ي-ي-ي-ي000 000 6يرأسيالمال

ي  
يالقانوب  ي000 000 3ي-ي-ي-ي-ي000 000 3ياالحتياط 
يالخاص ي668 794 307ي-ي-ي-ي000 000 205ي668 794 102ياالحتياط 

ي الصـــــــــــــــــــندوقيياحتيــــــــــــــــــاط 
ي ياالجتماع 

ي826 335 35ي-ي- 627 401ي-ي199 934 34

ي-ي-ي(945 77)ي-ي-ي945 77يأمواليذاتيةيأخرى

ي252 156 049 1 252 156 049 1ي-ي-ي(531 320 881)ي531 320 881ينتيجةيالسنةيالمحاسبية

 746 286 401 1  252 156 049 1  (945 77) 627 401 (531 320 676) 3 198 397 141  مجموع األموال الذاتية

ي

 531 320 881 نتيجة السنة المحاسبية

ي  000 000 205يخاصالياالحتياط 

 531 320 676يالقسطيالراجعيللدولة
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يأمّي يديسمت 
ّ 
يموف  

 
يف يكمايه  فكانتييي9102ايموارديوياستعماالتيالصندوقياالجتماع 

ي  
 :يكاآلبر

 

 )بالدينار)

ي               
 
الرصيد ف

13-39-9132  

ي       الموارد االستعماالت 
 
 الرصيد ف

13-39-9138  
 التسمية

 المخّصصات التسديدات القروض

 الموارد 199 934 34 - 627 401 - 826 335 35
 المخّصصات 126 038 27 - - - 126 038 27

4 248 729 - 160 928 - 4 087 801 
فوائديعىليقروضي

 طويلةياألمد

4 048 971 - 240 699 - 3 808 272 
فوائديعىليقروضي
 متوسطةياألمد

 االستعماالت  (142 157 31) - 601 086 10 (070 234 13) (611 304 34)

 قروضيالسكن (585 781 14) - 436 676 1 (289 353 3) (438 458 16)

(8 382 705) (2 833 383) 2 662 072 - (8 211 394) 
قروضيمتوسطةي

 األمد
ةياألمد (163 164 8) - 093 748 5 (398 047 7) (468 463 9)  قروضيقصت 

 الموارد المتوفرة 057 777 3  228 488 10 (070 234 13) 215 031 1

 

 التعهدات خارج الموازنة:ي 27اإليضاح 
 

ييشتمليجدوليالتعهداتيخارجيالموازنةيعىل:ي
ي

مة
ّ
  التعهدات و الضمانات المسل

ي

يإطاريالقروضيالخارجّية -  
مةيف 
ّ
 تعهداتيالضمانيالمسل

ي

 قروضيخارجيةيأخرىيوييقروضيرقاعية 
 

يالتعهداتيالمتعلقةي:يي يه 
ي

ــــــيلحســــــابييبــــــالقروضيالرقاعيــــــة - المصــــــدرةيمــــــنيقبــــــليالبنــــــكيالمركــــــزييالتونس 
ياألسواقيالماليةياألجنبية،  

 
 الدولةيالتونسيةيف

يإطـــاريالتعـــاونياالقتصـــاديي -  
 
ويالقـــروضيالخارجيـــةيللدولـــة،يالُمتحصـــليعليهـــايف

ةيمــــــعيإمضــــــائهي ييــــــديرهايالبنــــــكيالمركــــــزييلحســــــابيهــــــذهياألخــــــت   
،يويالــــــبر  

الثنـــــاب 
يالمتـــدخلي يأويمؤسســـةيماليـــةيبنـــكيي(تعهـــداتيللطـــرفياألجنـــب   مي)أجنـــب   ،ييلـــتر 

 بمقتضاهايبخالصياالستحقاقاتيالمتعلقةيبهذهيالقروض،
مــةيمــنيقبــليالبنــكيالمركــزييوالُمحالــةيإىليالوســطاءي - ويالقــروضيالخارجيــةيالُمت 

ي مـــــةيمـــــعيبرنـــــامجيتمويـــــليالتجـــــارةي(المقبـــــولي   ـــــقيتحديـــــدايبـــــالقروضيالُمت 
ّ
وتتعل
 .)العربيةيالبينية

ي
ي
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ــــيإزاءيصــــندوقيالنقــــدييكمـــاييتضــــّمنيهــــذايالبنــــدي امـــاتيالبنــــكيالمركــــزييالتونس 
أيضــــايالتر 
يبالنســـبةيلرجـــزاءيمـــنيالقـــري ضيالمتحّصـــليعليـــهيمـــنيالصـــندوقيويالمخّصصـــةيويالـــدوىل 

انيـــةيالدولـــة.ي ييلـــدعميمت    
 
يوالقـــرضيالمتحصـــليعليـــهيف  

ويتعلـــقياألمـــريبـــالقرضياالئتمـــاب 
يالســادسيطقســال،يالــذييتــميبعنوانــهيتحويــليإطــاري ليــةيالتســهيالتيالموســعةيللقــرض

يي.مليونيديناري734,7يقدرهيبمبلغي2019سنةيي هريجوانيمنيخالل
ي

يقائميالقروضيالرقاعيةيانتقليمنيي،ويتجدرياإل ارة
ّ
يهذاياإلطار،يإىليأن  

 
ي92.121ف

ي يديسمت   
 
يي25.547,3إىليي2018مليونيديناريف يديسمت   

 
،يأيي2019مليونيديناريف

يينخفاضبا يمنهيُيعزىيي،مليونيديناريي945,7قدره يجزءيكبت   
 
القرضييخالصي إىلف

يبمبلغي يمليونيي485الرقاع  يخالصإىليويي،خاللي هريجويليةيمنيجهةيدوالريأمريك 
ييالقطريمنياالكتتابيالخاصييالقسطياألول ) ي911قيمتهييبماي)ملياريدوالريأمريك 

ي ي.منيجهةيأخرىي،(ي9102فريليأ)ييمليونيدوالريأمريك 
يهذاياالنخفاضيكا

ّ
،يلويييمكنيأنييكوننيمعيالعلميأن تسجيليارتفاعيملحوظياليأكت 

يبمبلغي ي.2019جويليةيي15بتاريــــ ييمليونيأورويي695نتيجةيتحصيليالقرضيالرقاع 
ي

يهـــذهيالتعهـــداتيتعهـــداتيتوقيـــع يي)خـــارجيالموازنـــة(يويتعتـــت  تطبيقـــايللمبـــدأيالمحاســـب  
تبـةي اماتيالماليـةيللبنـكيالمركـزييالمتر يااللتر 

ّ
 أفضليةيالجوهريعىليالشكل ،يعلمايويأن

اميمماةـــليمـــنيقبـــليالدولـــةيأويالوســـيطي عـــنيالقـــروضيالمشـــاريإليهـــايأعـــاله،ييقابلهـــايالـــتر 
المقبـولي سـداديكــلياالسـتحقاقاتيعـىليالقــروضيالمعنيـةيويكـذلكيكــلياألعبـاءيالماليــةي

تبةيعنها.يالم يتر

 )بالدينار)يي

ات    9132 9138 التغب ّ

 قروض رقاعية  048 257 547 25 218 025 493 26 170 768 945 -

  قروض خارجية أخرى 366 217 873 6 856 501 464 6 510 715 408

-142 277 346 1 270 980 443 1 128 703 097 
يإطاري خارجيةيللدولة قروض  

 
ُمتحصليعليهايف

يالتعاوني  
ياالقتصادييالثناب 

56 356 395 413 699 177 470 055 572 
مةيمنيقبليالبنكيالمركزيي قروضيخارجية ُمت 

 وُمحالةيإىليالوسطاءيالمقبولي  ي

494 636 461 4 779 822 236 5 274 458 697 
يالمخّصصةيلدعميقروضي صندوقيالنقديالدوىل 

انيةيالدولة  مت  
 

مةيمقابل -
ّ
 عملياتيإعادةيالتمويليالتعهداتيالمسل

 ي

مةيويالُمتعلقةيبعمليـاتيمقايضـةيالرصـفيكأحـديأدواتيالسياسـةي
ّ
يالتعهداتيالمسل ه 

ياســـتعمالهايبدايـــةيمـــني ـــهريمـــايي  
 
عيالبنـــكيالمركـــزييف يش   

بهـــدفيي9101النقديـــةيالـــبر
يتلبيةيحاجياتيالبنوكيمنيالسيولة.ي

ي

ي ينهايـــةي ـــهريديســـمت   
 
يهـــذاي2019ويف  

 
مليـــونيي585,3البنـــدي)،ييمثـــليالمبلـــغيالمـــدرجيف

يتـاريــــ ياإلقفـالالمقابليبالدينار،يي)دينار  
 
،يللعمـالتيبتطبيقيأسعاريالرصـفيالسـائدةيف
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يـاألجنبيـــةيالمتوقـــعيتســـليمهايللبنـــوكيعنـــديحلـــوليأجـــليعمليـــاتيمقايضـــةيالصـــ  
رفيالـــبر

ييوييأكتوبرييقاميبهايالبنكيخالليأ هري يويديسمت  يةالةةيأ هر.ييأجلبي2019نوفمت 
 

  مةلو الضمانات المست التعهدات
 

 يالتعهداتيالُمستلمةيمقابليعملياتيإعادةيالتمويل -
ي

يعمليـــــــــاتي  
 
يالتعهـــــــــداتيالمســـــــــتلمةيمـــــــــنيالبنـــــــــوكيالمشـــــــــاركةيف ييييييييييييرفـالصـــــــــيمقايضـــــــــةه 

يتــــــاريــــ ياألجــــــلي)يويالمتكونــــــة،  
 
ي601,5مــــــنيناحيــــــة،يمــــــنيالمبــــــالغيبالــــــديناريلالســــــتالميف

يالجاريــةيبعنــواني مليــونيدينــار(يويمــنيناحيــةيأخــرى،يمــنيمبــالغيالفــوارقياإليجابيــةيغــت 
ييدينار(.ييي  ياليمي8,1هذهيالعملياتي)

 

يالضماناتيالُمستلمةيلتغطيةيعملياتيإعادةيالتمويل -
ي

ي يتمويلييه  يمقابليعملياتيإعادة  
 
يالبنكيالمركزييف يمنيقبل الضماناتيالُمستلمة

يتلكيالمنجزةيبواسطةيعملياتيمقايضةيالرصف،يوقديبلغيمجموعيقيمةي البنوكيغت 
يي8.721,8هذهيالضماناتي ينهايةي هريديسمت   

 
عةيإىليي2019مليونيديناريف

ّ
يموز وه 

يو يجارية يبمب ديون يخزينة يارقاع يالي،قدرهايلغ يعىل يديناري5.291,8ي،تواىل  يمليون
ي.دينار مليوني 3.430و
 

يييُمستلمةتعهداتيأخرىي -
ي

يالضـــــــماناتيالوقتيـــــــةيويالنهائيـــــــةيالمســـــــتلمةي يإطـــــــاريبالخصـــــــوصيه   
 
يف مـــــــنيالعارضـــــــي  
ي ينهايــةي ــهريديســمت   

 
،ي2019طلبــاتيالعــروضيالمعلنــةيمــنيقبــليالبنــكيالمركــزي.يويف

يسنةييمليوني1,2ديناريمقابليييي  يمالي5 الضماناتيبلغتيقيمةيهذهي  
 
ي.2018ديناريف

 

  تعهدات أخرى
ي

يالتعهـــداتيالُمتعلقـــةيبـــاألوراقيالنقديـــةيالتونســـيةيواألجنبيـــة،يالم ةيمـــنيقبـــليحجـــوزيه 
يييي.يـالســـلطاتيالقضـــائيةيوالمصـــالحيالديوانيـــةيوالمودعـــةيلـــدىيالبنـــكيالمركـــزييالتونســـ

ي ينهايـةي ــهريديســمت   
 
دينــاريياليــي  يمي4,5،يبلغــتيقيمــةيهــذهياألوراقيالنقديــةي2019ويف
يسنةييماليي  يي4,8مقابلي  

 
ي.2018ديناريف

ي

يتكـــــونيتســـــويتهايمرتبطـــــةي سياســـــاتيالبنـــــكيالي  
وتجـــــدرياإل ـــــارةيإىليأنيالعمليـــــاتيالـــــبر
ياالعتباريإاليعنديتحقيقها.ي ؤخذيبعي  

ُ
 ت
 

ي السوق النقدية:ي28اإليضاح 
 
 إيرادات من عمليات التدخل ف

 

يويي،مــــنيعمليــــاتيإعــــادةيالتمويــــليتيالعائــــداتبلغــــ  
ييريـالعنصــــبقيــــتييالــــبر يأهميــــةياألكــــتر

يي1.201,8،يمجمـوعيإيـراداتيالبنـكيمن٪ي82,4يبنسبةيقائمةيالنتائجب  
 
مليـونيدينـاريف
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ي زيـادةيمحققـةي،ييليسـنةيخلـتقبـمليـونيدينـار،يي1.021,6مقابليي9102نهايةيديسمت 
 ي.مليونيديناري180,2قدرهاي

ي

يوي  
 
يتضــــمنيهــــذايالبنــــد،يأساســــا،يالفوائــــديالمحّصــــلةيبعنــــوانيتــــدخليالبنــــكيالمركـــــزييف

يويالســـوقيالنقديـــةيعـــنيطريـــقيطلبـــاتيالعـــروضي  
مليـــونيدينـــاريعنـــديي542,5بلغـــتيالـــبر

يي464,1مقابليي2019إقفاليالسنةيالمحاسبّيةي  
 
ةيمليونيديناريف السـنةيمنينفسيالفتر

ي.16,9%أويبنسبةي مليونيدينار 78,4 قدرهاي،يأييبزيادةةسابقال
 

يإطـاريالسـوقيالمفتوحـة،ي  
 
اءيباتيلرقاعيالخزينـةيف كمايقاميالبنكيالمركزييبعملياتيش 

يي145يأفـــــرزتيإيــــــراداتيبـــــــ  
 
يمليـــــونيدينــــــاريف

ّ 
يمــــــوف ي79,6يمقابــــــلي2019يي ـــــهريديســــــمت 

يالسنةيالسابقة  
 
ي.مليونيديناريف

ي

ةيإيـــــراداتي ـــــهدتيي،مـــــنيناحيـــــةيأخـــــرى
ّ
ســـــاعةيي91عملّيـــــاتيتســـــهيالتيالقـــــرضيلمـــــد

يعـنيالبنـوكعـوديذلـكياىليتراجـعيييويي،أخـرىإىلييدينـاريمـنيسـنةييـي  يماليي6,1ـيانخفاضايبـ
ّجوءيإىليهذهيالعملياتي سببيللا

ّ
 .منيالسيولةحتياجاتهايايتقل

ي
ي

تويمــــــنيجانبهــــــا،ي
ّ
اإليــــــراداتيالمحّصــــــلةيبعنــــــوانيالفــــــوارقياإليجابيــــــةيالمتعلقــــــةييســــــجل

،يمــنيســنةيإىليأخــرىيمليــونيدينــاري21يبــيملحوظــاييانخفاضــاييبعمليـاتيمقايضــةيالرـصـف
يييدينــــارييــــي  يماليي011حيــــثيبلغــــتي ينهايــــةي ــــهريديســــمت   

 
مليــــونيي021مقابــــليي9102ف

يديناري ينهايةي هريديسمت   
 
مقايضـةييلعمليـاتينتيجـةيلالنخفـاضيالمتواصـل،ي9104يف

التيالسـنوية،يمـني
ّ
يسـنةيي2.574,4الرصفيالذييانتقل،يحسبيالمعد  

 
مليـونيدينـاريف

ينهايةيسنةيي1.258إىليي9104  
 
ي.9102مليونيديناريف

 )بالدينار)يي

ات  9132 9138 التغب ّ
  

ي السوق النقدية 729 815 201 1 239 627 021 1 490 188 180
 
 ايرادات عمليات التدخل ف

78 437 335 464 071 743 542 509 078 
اءيعىلي ي كليش   

 
يالسوقيالنقديةيف  

 
فوائديالتدخليف
 طلباتيالعروضي

اةيبصفةيباتة 540 964 144 194 563 79 346 401 65  إيراداتيعىليالسنداتيالمشتر

-6 137 201 239 034 020 232 896 889 
يفوائديعىليتسهيالتيقروضيليوميواحد

-90 031 879 194 019 659 103 987 780 
يعىليعملياتيمقايضةيالرصف  الفارقياإليجاب  

-22 727 156     22 727 156 - 
ي كلي  

 
يالسوقيالنقديةيف  

 
فوائديعىليعملياتيالتدخليف

ياست مانيلرقاعيالخزينةيلثالةةيأ هر

131 651 847 10 637 925 142 289 772 
ي  
 
يالسوقيالنقديةيف  

 
 كلييفوائديعىليعملياتيالتدخليف
يأ هري2عملياتيإعادةيالتمويليبأجلي

23 594 198 11 573 472 35 167 670 
يإيراداتيأخرىي

يمنهايفوائديجزائيةي  يي 060 625 15 960 557 6 100 067 9
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 ملة األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعُ :ي 29اإليضاح 
 

البنكّيــــةيبالُعملــــةيعــــىليالودائــــعييالفوائــــديالمحّصــــلةي،،يبالخصــــوصيتضــــمنيهــــذايالبنــــدي
يبلغــتيياألجنبيــة  

ييمليــونيدينــاريي73,9والــبر ينهايــةي ــهريديســمت   
 
ي71,6مقابــليي2019ف

ييونيمل  
 
ييالّسنةيالفارطةديناريف اىل 

ّ
 .مليونيديناري2,3بـيارتفاعايطفيفايمسّجلةيبالت

ي

يالســنداتيبالُعملــةياألجنبيــةعــىلييحصــلةالفوائــديالميت ــكلفقــدي ،ذلــكباإلضــافةيإىلي
يهـــذايالبنـــد،يحيـــثيبلغـــتييهامـــايبـــدورهايجـــزًءاي ينهايـــةيي62,3مـــنيإجمـــاىل   

 
مليـــونيدينـــاريف

يالعاميالسابقي،يأييي82,8مقابليي9102السنةيالماليةي  
 
انخفـاضيقـدرهيبمليونيديناريف

يورويبـــاأليالســـنداتعديـــديمـــنياليأجـــليلحلـــويليويالـــذيييعـــوديأساســـامليـــونيدينـــاريي20,5
 .9102خالليسنةي

ي

ييويتفصيل  
ي                                      :يهذايالبنديكاآلبر

 )بالدينار)          

ات    9132 9138 التغب ّ

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 427 953 149 655 399 165 -15 228 446

 فوائد عىل السندات بالعملة األجنبية  120 255 62 875 785 82 755 530 20-

 يياألوروييي 979 114 36 880 616 49 901 501 13-

يييي 046 897 22 229 451 20 817 445 2 يالدوالرياألمريك 

يييي 211 067 3 952 552 12 741 485 9-  
ليب   الجنيهياألستر

يييي 884 175 814 164 070 11  
 اليانيالياباب 

 عىل الودائع بالعملة األجنبية فوائد   402 928 73 607 579 71 795 348 2

يييي 031 407 67 783 107 69 752 700 1- يالدوالرياألمريك 
يييي 073 146 6 478 707 1 595 438 4  

ليب  يالجنيهياألستر
ياألوروييي 461 305 350 606 889 300-

يعمالتيأخرىييي 837 69 996 157 159 88-

 عىل األموال المعهودة للترصف بالوكالة    فوائد   905 769 13 173 034 11 732 735 2

يييييييييييييييييييييي 905 769 13 173 034 11 732 735 2 يالدوالرياألمريك 
 

 

 ملة األجنبيةإيرادات أخرى لعمليات بالعُ : 30اإليضاح 
 

ي28,6)يرـصـــفيعــــىليالعمليــــاتيالجاريـــــةالأربــــاحييتكــــونيهــــذايالبنــــد،يبالخصــــوص،يمـــــني
يعرفـــتيوجـــوداتيالعملـــةياألجنبيـــةيتحـــتيالطلـــفوائـــديعـــىليماليويي)رمليـــونيدينـــا  

بيالـــبر
يسنةيويأخرىي23,7يـارتفاعايهامايب ي.مليونيديناريبي  
ي
ّ
:يوتفصيلهيكالت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياىل 

ي)بالدينار)ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ات    9132 9138 التغب ّ

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 220 756 86 293 432 32 54 927 323

-4 444 803 14 513 640 10 068 837 
عموالتيالرصفيالمتأتيةيمنيالهامشيالمطبقيعىليأسعاريالرصفي

 عنديالبيع
يأرباحيرصفيعىليالعملياتيالجارية 556 560 28 - 556 560 28
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يفوائديعىليموجوداتيالعملةياألجنبيةيتحتيالطلب 683 245 26 692 511 2 991 733 23
يالمقيمي  ييعموالتي 876 449 2 886 527 2 010 28- يعىلياألوراقياألجنبيةيلغت 
يتمديدياالنخفاضيعىليالسنداتيبالعملةياألجنبيةييي 860 079 3 878 976 2 982 102

يعموالتيعىليبيعياألوراقيالنقديةياألجنبيةيمنيقبليالبنوك 631 703 3 917 543 4 286 840-

-2 339 893 3 355 601 1 015 708 
دادي يمدخراتيعىلياألمواليبالعملةياألجنبيةياستر

يالمعهودةيللترصفيبالوكالة

5 418 477 954 651 6 373 128 
زائديقيمةيعىلياألمواليبالعملةياألجنبيةيالمعهودةيللترصفي

 بالوكالة
داديمدخراتيعىليسنداتيالتوظيفيبالعملةياألجنبية 733 333 1 328 394 405 939 ياستر

يإيراداتيأخرى 208 875 3 700 653 508 221 3
 

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:ي31اإليضاح 
 

ييتعلــقياألمــريبــاإليراداتيالمحّصــ يإطــاريالعمليــاتيالمنجــزةيمــعيصــندوقيالنقــديالــدوىل   
 
يلةيف

يوي  
ييدينـــاريييـــي  يماليي4,7بلغـــتيحيـــثيي،مـــنيســـنةيإىليأخـــرى،ي ـــهدتيارتفاعـــايطفيفـــاييالـــبر  

 
ف

ي يالسنةيالسابقةيدينارييي  يماليي4,6يمقابلي2019نهايةي هريديسمت   
 
 .يف

ييو  
 :يتفصيلهايكاآلبر

 )بالديناريي(

ات    2012 2018 التغب ّ

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 075 695 4 412 567 4 663 127

ي 199 955 3 467 880 3 732 74 يالموظفيعىليمركزياالحتياط  ييي    التأجت 

59 641 642 629 702 270 
عىليموجوداتيحقوقيالسحبيالخاصةيلدىيصندوقييفوائدي

ي يالنقديالدوىل 

يفوائديعىليالتوظيفاتيبحقوقيالسحبيالخاصة 606 37 316 44 710 6-
 

 إيرادات مختلفة:ي32اإليضاح 
 

يللزيـــــادةينتيجـــــةيي%58,7أويبنســـــبةييدينـــــارييـــــي  يماليي3,4يـبـــــيارتفاعـــــايليهـــــذايالبنـــــديســـــّجي  
 
ف

ياالعتماداتييراداتيمنياإلي  
ر
يغباف انّية.يت  يالمستعملةيمنيالمت  

 )بالديناريي(

ات   9132 9138 التغب ّ

 إيرادات مختلفة  9 801 247 5 874 826 3 927 420
 إيراداتيسنداتيالمساهمة 853 459 3 284 225 3 569 234

جعة 518 686 365 776 847 89-  مبالغيأعباءيمستر

ىإيراداتيخدماتيمنظومةيتحويالتي 587 311 365 311 222  المبالغيالكت 

انيةيوي 110 151 3 511 893 599 257 2 يالمت    
 
داديمصاريفيمدرجةيف يمستعملةيياستر  غت 

جاعاتيبعنوانيالجراياتيالتكميليةيللتقاعديللملحقي  ي 600 31 225 25 375 6
 استر

يرلحعموالتيبيعيالذهبي 642 39 637 52 995 12-  
 
يالمصوغيف

322 521 - 322 521 
يأصوليةابتةيوأرباحيأخرىيعىلي  

 
إيراداتيصافيةيمنيالتفويتيف
يمتواترةيأوياستثنائية يعنارصيغت 

 إيراداتيأخرى 970 244 1 487 542 483 702
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ي السوق النقدية:ي33اإليضاح 
 
 أعباء عمليات التدخل ف

 

اةيبصــــفةيباتــــة،يباألســــاس،ييتضــــمنيهــــذايالبنــــدي ييويياألعبــــاءيعــــىليالســــنداتيالمشــــتر  
الــــبر

خراتيالنخفـاضيي،ينتيجـةديناريمنيسنةيإىليأخـرىييي  يماليي10,1يبـيازدادت
ّ
لتكـوينيمـد

ينيدينار.ييويملي29,7ـيقيمةيهذهيالسنداتيب
 )بالدينار  (

ات    9132 9138 التغب ّ

ي السوق النقدية 808 659 31 510 870 19 298 789 11
 
 أعباء عمليات التدخل ف

اةيبصفةيباتة 703 721 29 457 632 19 246 089 10  أعباءيعىليالسنداتيالمشتر

يعملياتيتسهيالتيالودائعيليوميواحدفوائديعىلي 125 789 1 333 63 792 725 1

يأعباءيأخرى 980 148 720 174 740 25-

 

 ملة األجنبيةفوائد مدفوعة عىل العمليات بالعُ :ي34اإليضاح 
 

يدينـاريمليـوني42,8بـمبلغيملةياألجنبيةيالفوائديالمدفوعةيعىليالعملياتيبالعُييارتفعت
مليـــونيي29,8يمقابـــلي2019إقفـــاليالســـنةيالمحاســـبّيةييدينـــاريعنـــديمليـــونيي72,6يلتبلـــغ
ييدينــــــاري ينهايــــــةي ــــــهريديســــــمت   
 
يمنــــــهيإىلييُيويي.9104يف يجــــــزءيكبــــــت   

 
عــــــزىيهــــــذاياالرتفــــــاعيف

يالســــوقيالنقديــــةيبالعُييالفوائــــدي  
 
يإطــــاريالتــــدخليف  

 
يويبدرجــــةةيملــــةياألجنبّيــــالمدفوعــــةيف

ي.المدينةيعىليالعمالتيتحتيالطلبيإىليازدياديالفوائديي،أقل
 )يبالدينار(

ات    9132 9138 التغب ّ

 فوائد مدفوعة عىل العمليات بالعملة األجنبية  002 640 72 099 849 29 903 790 42

يالسوقيالنقديةيبالعملةياألجنبية 739 041 48 029 333 19 710 708 28  
 فوائديالتدخليف 

 أعباءيالفوائديعىليالعمالتياألجنبيةيالموظفةيألجل 043 040 10 348 645 4 695 394 5

 فوائديمدينةيعىليالعمالتيتحتيالطلبي 001 712 12 722 870 5 279 841 6

يفوائديعىليود 219 846 1 - 219 846 1 يعةيالبنكيالمركزييالليب    

 

 أعباء أخرى عىل العمليات بالعملة األجنبية:ي35اإليضاح 
 

ايبلــغي ً ــايكبــت 
ً
خســائرييتســجيلمليــونيدينــارينتيجــةيعــدميي64,8ســجليهــذايالبنــديانخفاض

يعـنييلياتالعميعىلرصفي
 
األعبـاءيالمتعلقـةيبتمديـديالمنحـةييانخفـاضالجاريةي،يفضـ 
يييلُيفّصييُييوي.مليونيديناري18,2ـيبيعىليالسنداتيبالُعملةياألجنبية  

ي:يكاآلبر
بالدينار()ي  

ات    2012 2018 التغب ّ

 أخرى عىل العمليات بالُعملة األجنبية أعباء 36 267 514 101 14 0279 -64 873 764

 تمديديالمنحةيعىليالسنداتيبالعملةياألجنبية 097 587 26 792 758 44 695 171 18-

 خسائريرصفيعىليالعملياتيالجارية - 718 714 43 718 714 43-
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ي708 015 1 086 693- ي622 322
يبالعملةالمدخراتيالنخفاضيقيمةياألموالييمخّصصات

ياألجنبيةيالمعهودةيللترصفيبالوكالة

-2 497 492 6 170 206 3 672 714 
األجنبيةيالمعهودةيللترصفييبالعملةناقّيقيمةيعىلياألموالي

يبالوكالة

ي 971 965 690 517 1 719 551-  أعباءيعىليالسنداتيذاتيعائديسلب  

يمخّصصاتيالمدخراتيالنخفاضيقيمةيسنداتيالتوظيف 374 408 496 133 1 122 725-

-106 181 964 514 858 333 
ي  
 
يف أتعابيبعنوانيخدماتيتفويعيالترصفيالخارج  

  االحتياطيات
يالسنداتيبالعملةياألجنبية 470 517 146 568 676 50 -  

 
 أعباءيالترصفيف

يسنداتيالتوظيفيناقّ 887 463 061 077 1 174 613-  
 
يالقيمةيمنيالتفويتيف

يمصاريفيمسكيالحساباتيبالعملةياألجنبية 861 268 116 218 745 50

اءيللسنداتيبالعملةياألجنبية 756 349 1 - 756 349 1 يفوائديعىليعملياتيإعادةيالش 

 أعباءيأخرىيبالعملةياألجنبية 182 099 1 693 140 489 958
 ي

 العمليات مع المؤسسات الدوليةأعباء : 36اإليضاح 
ي

يتعلقياألمريبالخصوصيبالفوائديالمدفوعةيبعنوانيالقروضيالممنوحةيمنيصندوقي
ي يويصندوقيالنقديالعرب   ويكذلكيالعموالتيالمدفوعةيعىليمخصصاتيالنقديالدوىل 

يحقوقيالسحبيالخاصة.ي
 )بالدينار)                                                                                                                      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      

ات    2012 2018 التغب ّ

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 9 186 942 10 064 567 -878 624

167 845 9 746 564 9 914 409 
يعىليمخصصاتيحقوقيعموالتي صندوقيالنقديالدوىل 

 السحبيالخاصة
ي - 126 493 126 493-  فوائديعىليقروضيصندوقيالنقديالدوىل 
ي 182 20 925 301 743 281-  فوائديعىليقروضيصندوقيالنقديالعرب  

يأعباءيأخرى 595 7 449 25 854 17-
ي

 : أعباء الموظفي   37اإليضاح 
 

ي يالموظفي   يي96بلغتيأعباء ينهايةي هريديسمت   
 
ي89مقابليي2019يمليونيديناريف

ي يديسمت 
ّ 
يموف  

 
يديناريبعالقةييي  يماليي2يـمسجلةيبذلكيارتفاعايبي2018مليونيديناريف
ي  
 
يف فيع يواالنتدابابالتر ييتاألجور  

يالبر ي الجديدة يسنة يخالل يالبنك ييييييي.9102 هدها
ي:ي  ويتفصيلهايكالتاىل 

 )بالدينار                     (ييييييييييييييييي

ات  2012 9138 التغب ّ
 

 أعباء الموظفي    844 050 96 334 046 89 510 004 7

 األجوريويملحقاتها 731 506 33 544 270 30 187 236 3

 المنح 650 815 17 800 482 19 150 667 1-

 أعباءياجتماعّية 936 089 43 710 019 38 226 070 5
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منهايجراياتيالتقاعديالتكميليةيييي 836 401 27 800 132 24 036 269 3  

يالتقاعد   480 317 - 480 317  
 
خراتيبعنوانيمنحةيالخروجيف

ّ
 مخّصصاتيالمد

كوين 647 828 080 804 567 24
ّ
 أعباءيالت

ائبيويأداءاتيويدفوعاتيمماةلةي 400 492 200 469 200 23 الّرواتبيعىلرص   

 

ي
ّ
جراياتيالتقاعديالتكميليةيتسّجليمحاسبيايكأعباءيعنديرصفهايوتجدرياإل ارةيإىليأن
يلرعوانيالمتقاعدين.ي

 

 : األعباء العاّمة لالستغالل 38اإليضاح 
 

يي25,8بلغتياألعباءيالعاّمةيلالستغاللي يديسمت 
ّ 
يموف  

 
مقابليي2019مليونيديناريف

يسنةيي20,8  
 
:يي2018مليونيديناريف يوتفصيلهايكماييىل 

 ))بالديناريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ات  2012 2018 التغب ّ
 

 األعباء العاّمة لالستغاللي 608 829 25 571 795 20 037 034 5

 ءات ا الشر  294 883 4 200 533 3 094 350 1

اءاتيالمستهلكةي:يمواديمستهلكةيويلوازم 558 860 4 199 525 3 359 335 1  الش 

ةي 736 22 001 8 735 14 اتيصغت 
ّ
اءيمعد  ش 

 خدمات خارجية 454 492 11 103 732 9 351 760 1

 صيانةيويإصالحات 140 927 4 534 017 4 606 909

  نفقاتيبريديةيونفقاتياالتصاالتيالالسلكية 354 291 3 110 846 2 244 445

ي 782 663 1 716 912 066 751  منحيالتأمي  

يويالعالقاتيالعامة 486 477 080 793 594 315- يأعباءياإلعالناتيويالنش 

-141 108 613 646 472 538 
نفقاتينقلياألوراقيالنقديةياألجنبيةيويالمصاريفي

 الجمركيةيالمرتبطةيبها
 أعباءيأخرى 154 660 017 549 137 111

ة  922 414 9 261 500 7 661 914 1
ّ
 أعباء مختلفة عادي

ائب و  938 38 007 30 931 8  داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتبأض 
 

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية : 39اإليضاح 
 

ياألعباء يمجموع ييبلغ يسنة  
 
يف قةويي9102المتكبدة

ّ
يوالقطعييالمتعل ياألوراق بصنع

نامجيالذيي مايي،9102-9102يالسنواتيالثالثمتديإنجازهيعىلييالنقديةيبعنوانيالت 
ييدينارييي  يماليي6,6يقدره يالمالية يحساباتيالسنة يإقفال  36,3 مقابلي2019عند
يالسنةياليليونم  

 
 ة.يسابقديناريف

 

خرات للمخاطر و األعباء40اإليضاح 
ّ
 : مخّصصات المد

ي

يخّصّيالبنكيالمركزييبالنظريإىلي يالحذر، يويوفقايلمبدأ يلمخاطريمختلفة تعرضه
يبعنوانيسنةي يقدرهيوياألعباءيمدخراتيللمخاطريي2019التونس  ي120,8يبمبلغيجمىل 

يالسنةيالفارطةيمليونيديناريي47,8يمقابليمليونيديناري  
 
:يي.ف  

يويتفصيلهايكاآلبر
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ي
 

 ))بالدينار

2018 2012 
  

خرات للمخاطر و األعباء 120 083 759 47 000 833
ّ
 مخّصصات المد

 تشغيليةمخصصاتيالمدخراتيلتغطيةيالمخاطريال 000 000 89 000 000 39

يمخصصاتيالمدخراتي/يعملياتيالسياسةيالنقدية 400 447 30 000 700 7

 مخصصاتيالمدخراتيعىليملفاتيمحلينزاع - 000 103 1

يمدخراتيأخرى 683 311 1 000 30

ي
ــــــيإىليوتجـــــدرياإل ـــــارة

ّ
عي،9102هيبدايـــــةيمـــــنيســــــنةيأن يييـالتونســــــالبنـــــكيالمركـــــزيييش   

 
ف

يالالرصـــــدي مخـــــاطريتغطيـــــةيبهـــــدفي،يتشـــــغيليةاليمخـــــاطربعنـــــوانياللمـــــدخراتيتـــــدريج  
يقـديتنــتجالخسـائري  
يهوموظفيــالبنـكييعـزىيإىليإجــراءاتيُييقصــوريعــدميكفايـةيأويعـنييالــبر
ييســتنديإىلييعتمــادمخــاطريخارجيــة،يوذلــكيباإىليأويي،ويأنظمتــه %يمــني01نســبةيمــؤش 
ةيةيللبنكالصافييالنتيجةيالماليةمعدلي ي.للسنواتيالثالثياألخت 
ي
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
  9201ديسمبر 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 ، 2019ديسمبر 13في و التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

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

 .بيةألهم السياسات المحاس

و أمواال ذاتية دينار ألف  191 558 34 تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة

ألف  156 049 1ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة  287 401 1إجابية بقيمة 

 .دينار

 

كافة  من لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة المرفقةفي رأينا، فإن القوائم المالية 

، و  2019ديسمبر 13النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 

لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد 

 .شاط البنك المركزيالتونسية مع مراعاة خصوصيات ن

 

 أساس الرأي

 

ً لمعايير التدقيق الدولية مسؤولياتنا  إن. في البالد التونسية المعتمدة تمت عملية التدقيق وفقا

بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي  المركزي التونسيالبنك نحن مستقلون عن . الواردة في تقريرنا هذا

المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية 

ً لهذه القواعد إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير . األخرى وفقا

 .رأيناإلبداء أساساً 
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 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية مسؤوليات

 

وفقا للمبادئ إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة 

 المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي

ً إلعداد قوائم مالية خالية من  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريا

 .األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

 البنك المركزي التونسيالمسؤول عن تقييم قدرة  عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس اإلدارة

واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما  على العمل كمنشأة مستمرة،

في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس 

أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى  البنك المركزي التونسياإلدارة تصفية 

 .القيام بذلك

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

 .التونسي
 

 مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

 

أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء  إن

 . الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا

ً بأن التدقيق الذي يتم وفق اً يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانا

ً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة  لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائما

إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت . عند وجودها

ستخدمي منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل م

 .هذه القوائم المالية

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

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

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو

تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق  إجراءاتالخطأ، وتصميم وتنفيذ 

ً إلبداء رأينا إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن . كافية ومالئمة توفر أساسا

كبر من ذلك الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو احتيال يعد أ

 .حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

 

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

مدى فعالية نفهم الرقابة  وليس بهدف إبداء رأي حول .مالئمة في ظل الظروف القائمة

 .الداخلي للبنك المركزي التونسي
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  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات

 .ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة

 

 ارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على مالئمة استخدام مجلس االد التأكد من مدى

أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو 

على االستمرار كمنشأة  البنك المركزي التونسيظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة 

هري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جو. مستمرة

إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير 

إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، . كافية

في أعماله  البنك دي إلى عدم استمرار ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤ

 .كمنشأة مستمرة

 
  تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا

 .كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 

 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  التدقيق وأمور

 .التي الحظناها خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها

 

 

  2020مارس 17 تونس، في

 مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات
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 9132نتيجة السنة المحاسبية  توزيــــع
 

ي
يالفصلي يي11منيالقانونيعدديي78عماليبأحكام يي9102لسنة  

 
أفريليي25المؤرخيف

،يصادقيمجلسيي2016 يللبنكيالمركزييالتونس  ويالمتعلقيبضبطيالنظامياألساس 
ي يبتاريــــ  ياجتماعه يخالل يالبنك، يالسنةي2020مارسيي17إدارة ينتيجة يعىليتوزيــــع ،

ييي2019المحاسبيةي ي(ي:بالدينار)كماييىل 
ي
ي

 نتيجة السنة المحاسبية 3.142.356.959

يالخاص 250.000.000 ياالحتياط 

ي 5.000.000 يالصندوقياالجتماع  ياحتياط 

ي 90.000.000 يالجديدياحتياط  يلبناءيالمقريالرئيس 

 القسط الراجع للدولة 704.156.252

ي
 

يالخـــاص،يبغايـــةيدعـــميي250ويينقســـميمبلـــغي مليـــونيدينـــاريالـــذييتـــّميرصـــدهيلالحتيـــاط 
ي:األمواليالذاتيةيللبنك،يإىلي

ي
انيــةياالســتثماريكيفمــايصــادقيعليهــايمجلــسيي50مبلــغي - مليــونيدينــاريلتمويــليمت  

ياجتماعهيبتاريــــ ي  
 
يي27اإلدارةيف  ،9102ديسمت 

 
ــــنيي200مبلــــغي -

ّ
يالحتياطيــــاتيتمك يإطــــاريالتكــــوينيالتــــدريج    

 
مــــنيمليــــونيدينــــاريف

اتيالمســـــتقبليةيعـــــىلياألمـــــواليالذاتيـــــةيللبنـــــكيبفعـــــلياالنتقـــــالي مواجهـــــةيالتـــــأةت 
يالدوليـــــــــةيضـــــــــمنيأهـــــــــدافيالمخطـــــــــطي ياإلفصـــــــــاحيالمـــــــــاىل  المنتظـــــــــريإىليمعـــــــــايت 

يللبنك.ي اتيج  
 االستر

ي

 

 
 


