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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي
 

ي 
 
 2020ديسمبر  31الموازنة المختومة ف

 

)  )بالدينار التونسي

 

 األصــول  اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31
  

  

      
 

  

 رصـيـديالذهـــبي 1 410 334 675  253 491 569
  

سـاتيالـدولـيـةي 2 793 371 2 793 371 2 ـّ  المـسـاهـمةيفـييالـمـؤس
  

ولـيي 3 693 259 482 907 101 506
ّ
يلدىيصـنـدوقيالنقـديالد  مـركـزياالحـتـيـاط 

  

 حـقوقيالّسـحـبيالخـاّصةيييتـوظـيـفـات ويموجـوداتي 4  338 801 50 336 376 33
  

 مـوجـوداتيالعـمـلـةياألجـنـبـّيــةي 5 961 104 430 23 797 387 722 19
  

يتسهيالتيللبنوكيمرتبطةيبعملياتيالسياسةيالنقديةي 6 000 000 310 6 000 000 995 8  

يإطـاريعمليـاتيالسـوقيالمفتـوحةي 7  893 002 321 3  547 947 955 1  
اةيف   سنداتيمشتر

 
  

  

ـقــدي 8 873 110 278 2 113 702 384 2
ّ
يالن  
يصنـدوفر  

ولـةيمقابـليالمساهمةيف 
ّ
    تسبقةيللد

ي تسهيالتيممنوحةيللدولةي 9 000 000 810 2 -
 

 المـسـاهـمـاتيمحـفـظـةي 10 303 661 61 327 467 57
  

 األصـوليالثـابـتـةي 11 816 403 129 497 009 126
  

 مديـنـونيمخـتـلـفـوني 12 474 618 46 215 011 40
  

 للتـسـويـة ويحـسـابـاتيانــتـظـاري 13 970 631 106 916 323 165
  

   مـجـمـوع األصــول    524 301 704 39 701 190 558 34

      

 

 اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن 
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 2020ديسمبر  31الموازنة المختومة ف
 

)  )بالدينار التونسي

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31
  
  

      
 

   الخـصــوم         
يالتداول 14 699 416 749 15 952 362 508 13  

   األوراقيوالقطعيالنقديةيف 
281 734 236 335 614 698 

 
   المؤسساتيالماليةي الحساباتيالجاريةيللبنوكيوي

   حسابيالمركزييللحكومةيال 15 937 941 487 4 686 050 306 1
يالحساباتيالخاصةيللحكومةي 16 623 478 707 1 071 215 446 1

 
 مخّصصاتيحقوقيالسحبيالخاّصةي 17 050 858 054 1 096 185 058 1

  

   حساباتيجاريةيبالديناريباسميالمنظماتياألجنبيةي 18 014 562 683 1 849 691 763 1
اماتيتجاهيالبنوك 19 000 000 25 000 000 120 يمرتبطةيبعملياتيالسياسةيالنقديةي التر   

اماتيبالعملةياألجنبيةيتجاهيالوسطاءيالمقبولي  ي 20 374 821 768 6 393 650 271 7  
   التر

يبالعملةياألجنبيةي 21 396 856 330 443 120 201 يمقيمي      حساباتيغت 
اماتيأخرىيبالعملةياألجنبية 22 000 050 316 2 500 287 271 2 يالتر    

 االستخالصيقيميقيدي 23 022 497 5 600 543 7
 

 فوارقيالتحويليويإعادةيالتقييم 24 105 108 941 2 082 947 013 3
  

   دائنونيمختلفون 25 426 163 174 801 174 142
   وللتسويةيحساباتيانتظاري 26 687 734 804 246 940 764

33 156 903 955 38 385 103 031 
 

 مجموع الخـصـوم 
 

   ألموال الذاتية ا 27  
6 000 000 6 000 000 

 
   رأسيالمـالي

346 130 494 691 494 156 
 

   االحتياطياتي
يأمواليذاتـيـةيأخرىي  - -   

352 130 494 697 494 156 
 

مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة  
 المحاسبية 

 
1 049 156 252 621 704 337 

 
   نتيجةيالسنةيالمحاسبيةي

1 401 286 746 1 319 198 493 
 

   مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص 

34 558 190 701 39 704 301 524 
 

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة 
  

      
 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 2020ديسمبر  31جدول التعهدات خارج الموازنة ف

)  )بالدينار التونسي

  اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

  28  

مة  903 518 745 31   986 776 005 33
ّ
  التعهدات و الضمانات الُمسل

32 420 474 414  
 

31 653 320 503  

 

مة
ّ
ي إطار القروض   تعهدات الضمان الُمسل

 
   الخارجيةف

 قروضيرقاعيةيي   461 042 766 22 048 257 547 25

 قروضيخارجيةيأخرىي   042 278 887 8 366 217 873 6

مة مقابل عمليات إعادة التمويل   400 198 92 572 302 585
ّ
 تعهدات مسل

مالتيأجنبيةيللتسليميعىليعملياتيمقايضةيالرصفي  400 198 92 572 302 585 يعُ

ي   

  التعهدات و الضمانات الُمستلمة  201 959 067 6 815 470 336 9
ي   

609 616 820 93 599 146 
 

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل 

601 470 400 92 064 000 
 

يمبالغيبالديناريلالستالميعىليعملياتيمقايضةيالرصفي

8 146 420 1 535 146 
 

يعىليي يعملياتيمقايضةيالرصفيالفارقياإليجاب  

8 721 814 532 5 963 113 212 
 

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل 

 ديونيجاريةي   308 846 260 3 253 761 291 5

ي   904 266 702 2 279 053 430 3  رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

   
ي

 تعهدات أخرى ُمستلمة    843 246 11 463 039 5

918 000 1 047 690 
 الضماناتيالوقتيةيالُمستلمةي  

4 121 463 10 199 153 
 

 الضماناتيالنهائيةيالُمستلمةي
ي   

يتعهدات أخرى  222 496 4 012 503 4
ي   

ي  222 496 4 012 503 4 يأوراقينقديةيمحجوزةيويمودعةيلدىيالبنكيالمركزييالتونس 
ي   

 

  جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل 
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 0202ديسمبر  31قائمة النتائج ف

 

)  )بالدينار التونسي
 

    اإليضاحات 2020/12/31 2019/12/31

   اإليرادات       

يالسوقيالنقديةي 29 501 342 797 729 815 201 1  
   إيراداتيمنيعملياتيالتدخليف 

   فوائديالتوظيفاتياآلجلةيبالعملةياألجنبيةي 30 810 531 101 427 953 149

   إيراداتيأخرىيلعملياتيبالعملةياألجنبيةي 31 343 934 50 220 756 86

   إيراداتيالعملياتيمعيالمؤسساتيالدوليةي 32 765 546 1 075 695 4

   المؤسساتيالماليةي فوائديعىليحساباتيالبنوكيوي  996 976 138 320 1

   إيراداتيمختلفة 33 142 056 8 801 247 9

خراتيالمخاطريوياألعباءي  129 265 1 593 574 5
ّ
داديمد ياستر  

   مجموع اإليرادات   686 653 961 983 362 459 1

   األعباء    

ي 34 528 180 10 808 659 31  
   السوقيالنقديةيأعباءيعملياتيالتدخليف 

   فوائديمدفوعةيعىليالعملياتيبالعملةياألجنبيةي 35 731 280 32 002 640 72

   أعباءيأخرىيعىليالعملياتيبالعملةياألجنبيةي 36 566 941 58 267 514 36

   أعباءيالعملياتيمعيالمؤسساتيالدوليةي 37 560 194 3 186 942 9

   أعباءيمختلفة  458 264 445 613

   أعباءيالموظفي  ي 38 761 904 98 844 050 96

  األعباءيالعامةيلالستغاللي 39 446 646 28 608 829 25

   أعباءيصنعياألوراقيوالقطعيالنقديةي 40 411 650 51 801 617 6

   مخّصصاتياستهالكاتياألصوليالثابتةي  467 400 6 069 311 7

خراتمخّصصاتيا  539 116 618 268 2
ّ
ينتيجةيتصحيحيقيمةيسنداتيالمساهمةيويي لمد   

خراتيللمخاطريوياألعباء 41 882 368 49 083 759 120
ّ
يمخّصصاتيالمد  

   مجموع األعباء   349 949 339 731 206 410

   نتيجة السنة المحاسبية  337 704 621 252 156 049 1
    

ي  

 

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

ي 
 
 2020ديسمبر   31المختومة ف

ي
ي
ي
ي
ي
ي

I-  ي ي و المرجع المحاسبر
 اإلطار القانون 

ي
ي

يييتّميإعداديالقوائميالماليةيللبنكيي يي2016لسنةيييي35وفقايألحكاميالقانونيعددييالمركزييالتونس 
يي  
،يمنيييي2016أفريليييي25المؤرخيف  يللبنكيالمركزييالتونس  ويالمتعلقيبضبطيالنظامياألساس 
يجهة،يي يالتونس  شاطيالبنكيالمركزي،يمنيجهةييمعيمراعاةيخصوصياتينيي،ويللنظاميالمحاسب  
ي.يأخرى

ي

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

ي
ي

II-   المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 
 

 ( رصيد الذهب1
ي

يمنيالسبائكيو يمنيالقطعيالتذكارية.ي تتكّونيموجوداتيالذهبيللبنكيالمركزييالتونس 
ي

يمخرييوميعمليمنيكّلياـــــــــهري ســـــــــعريالســـــــــوقي  
ــبائكيف  تتّميإعادةيتقييميالموجوداتيمنيالســـــــ

يالمامنييســعرياإلقفاليللجلســةيالصــباحيةيلبورصــةيلندنباســتعماليي .يويُيســّجُليالفارقياإليجاب  

بيعنيإعادةيالت
ّ
ت يحسابي"فوارقيإعادةيالتقييم"،يالمتر  

يجانبيالخصوميبالموازنة،يف   
قييم،يف 

يالجانبيي  
يالمامنيف  واليُيمكنيبأّييحالياحتســــابنينــــمنينتائجيالبنك.يوُاســــّجُليالفارقيالســــلب  

يالمدينيللحسابيالسالفيذكره.ي
ي

عنديإقفاليالسنةيالمحاسبية،ييتّمياحتسابيالرصيديالمدينيالُمحتمليلهذايالحسابينمنيي
يعباء.ياألي
ي

ي
ُ
ــةيفت ــاريـ ــذكـ ايموجوداتيالـــذهـــبيمنيالقطعيالتـ ــّ يللـــذهـــبييأمـ ــالســـــــــــــــعريالرســـــــــــــــ   دييقّيُميبـ

ّ
ــد الُمحـ

يي19ديناريللغراميالواحديمنيالذهبيالخالصيوهويالسعريالُمطّبقيمنذيتاريــــخييي0,6498475بــــــ
ياألمريعددييي1986أوتي ييي1986لسنةييي785بمقتض   

 .يي1986أوتييي18المؤرخيف 
ي
ي
ي
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 ( األصول و الخصوم بالعملة األجنبية2
 

ي يتاريــــخياإلقفاليي،تحّوُلياألصوليويالخصوميالمحّررةيبالعملةياألجنبيةيإىليالديناريالتونس   
يي،ف 

مثليأسعاريالرصفيالوسطيةيييي"أسعاريالرصفيالمرجعية"ييبتطبيقيي
ُ
يت  
يسعريي[يي(البر +يسعرييييءايالش 

ينفسييومياإلقفاليي)ي2/يي]البيع  
ي.يكيفماييتّمينبطهايمنيقبليالبنكيالمركزييف 

يي
ي

ي
ُ
تبةيعنيعمليةيإعادةيالتقييمييلُيسّجيويت يييالخسائريوياألرباحيالمامنةيالمتر يحسابيياليوم   

       ف 
سجلينمنيحساباتيالنتيجةفوارقيالتحويل "

ُ
يمخريالسنة،".يواليت  

يالخسائريالمامنةييي،يف 
ّ
إّل

يالصافية.ي
ي

ياألجنبيةيمالتي"يألهّميالعُيمرجعيةأسعاريالرصفياليي"يكانتوي  
يف 

ييكمايييالسنةيموف ّ  :ييىل 
ييي

 9201          2020  

 األورو 3,29280000 3,14095000

ي 2,67860000 2,80325000  الدوالرياألمريك 

يي 3,65535000 3,67675000  
ليب   الجنينياألستر

 الفرنكيالسواشي 3,04081000 2,89656500

 الدوالريالكنديي 2,10095000 2,14800000

ي 0,72924500 0,76318000  
يالدرهمياإلمارابر

يالرياليالسعودي 0,71397500 0,74728500

ي 0,02597475 0,02580000  
ياليانيالياباب 

يحقوقيالسحبيالخاصة 3,86712500 3,87932200
ي

 ( احتساب اإليرادات و األعباء3
ي

ي"الــدوريــة"يوي"ُمقــابلــةياألعبــاءيواإليرادات".ييي1.3  
فــافر
ّ
 تســـــــــــــــجــُلياإليراداتيوياألعبــاءيبــاعتمــاديات

ياإليراداتيألنــاءيالســـــــــــــــنــةيي 
ُ
د قيــّ
ُ
يت ،يحي   ييويبــالتــاىل   

يجميعياألعبــاءيالبر
ُ
د
ّ
حــد
ُ
نيت
ّ
الُمحــاســـــــــــــــبيــة،يفــبنــ

يربطهايبهذهيالسنةيالمحاسبيةينفسها.ي يتحقيقيهذهياإليرادات،يويتمُّ  
يساهمتيف 

ي

ـــــــــــــــــــــــــــيييييتحّوُليإىليالديناريي2.3 تبةيعنيعملياتيالُعملةياألجنبيةييالتونســـــــ اإليراداتيواألعباءيالمتر
يتاريــــخيتحقيقها.ي  

يبتطبيقيأسعاريالرصفيالسائدةيف 
ي

يي"،يفوارقيالتحويلعنديإقفاليحســــــــاباتيالســــــــنةيالمالية،يتتّميمعالجةيرصــــــــيديحســــــــابي"يييي3.3
:ي  حسبيالحالة،يكماييىل 

ي

،يُيحّوليإىليحســـــــــابيالنتيجةيوييدخل،يتبعايلذلك،ينـــــــــمنيأعباءييإذا كان الرصــــــــيد مدينا ✓
 السنةيالمالية،

 

يلهذايالرصـــيد،ييإذا كان الرصـــيد دائنا ✓ ليلألرباح،ييظُليالمبلغيالجمىل 
ّ
يالُمحققة،يييالُممث غت 

يحسابيي  
ي".يفوارقيالتحويل"يمسجاليف 
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ي

يييي4.3 يحساباتيالنتيجة،يكأرباحيأويكخسائريرصفيُمحققة،يالفوارقيالحاصلةيبي    
تسّجُليف 

يتاريــــخيالعملياتيبالعملةياألجنبيةيوأسعاريالرصفيالمرجعيةيكيفمايي  
أسعاريالرصفيالسائدةيف 

يمخرييوميعمليمنيالشهريي  
 السابقيللذييُسّجلتيفينيالعملياتيالمعنية.يتّمينبطهايف 

 

 ( األصول الثابتة4
ي

يالمادية،يباعتماديقاعدةي" ي".يالتكلفةيالتاريخيةتسّجُلياألصوليالثابتة،يالماديةيويغت 
ي

ية،يتخضـعياألصـوليالثابتةيلالسـتهالكيعىليأقسـاطيسـنويةييباسـتثناء و
ّ
يواألعماليالفن  

األراض 
ةيالُمتوقعةيالسـتعمالهايويذلكيبتطبيقيالبسـبيالمتعارفيعليهايلمليف ةي متسـاويةيخالليالفتر
اتيالخزينـة،ييتّميتقـديرينســـــــــــــــبـةي

ّ
منهـا.يويبـالبســـــــــــــــبـةيلبع،يالمعـداتيالخصـــــــــــــــوصـــــــــــــــيـة،يكُمعـد

ي يةيمستعمليها.ياستهالكهايباالعتماديعىليخت 
ي

اتيالفنيةيوالمعداتيي يوالتجهت    
يوالمباب   

تتكّونياألصـــــوليالثابتةيالمادية،يأســـــاســـــا،يمنياألراض 
اتيالمكتبية.يوتتكونياألصــــــــــــوليالثابتةيي

ّ
اتيالنقليوالُمعد

ّ
اتيالخزينةيوُمعد

ّ
المعلوماتيةيوُمعد

مجياتيالمعلوماتية.ي يالمادية،يبالخصوص،يمنيالت  يغت 
 

اتياالستهالكيالمستخدمةيحسبيطبيعةيكليأصلي يفتر ي:يويفيماييىل 
ي

ي
ات األصول الثابتة  الفبر

مجيات يسنواتي3يالت 
يسنةي20يالبناءات

ييمعداتيوألاثيمكاتب يسنواتي10ويي3مايبي  
ييمعداتيالنقل يسنواتي7ويي5مايبي  
يسنواتي3يمعداتيإعالمية
يسنواتي3يمعداتيالطبع
ييمعداتيالخزينة يسنواتي10ويي5مايبي  
ي ييتهي ةيويتجهت   يسنةي20ويي3مايبي  

اتيفنية ييتركيبيتجهت   يسنواتي10ويي3مايبي  
اتيفنية ييمعداتيويتجهت   يسنواتي10ويي3مايبي  

 

 ( السندات بالُعملة األجنبية5
 

اةييالمُي يتميتصبيفيالسندات يإطاريإدارةييشتر  
ايي ،العملةياألجنبيةييمنيييحتياطياتااليف 

ً
للنّيةيوفق

يواحدةيمنيالف اتيالتالية:ييعندياقتنائهايييحيازتهايييمن  
سنداتيالمتاجرة،يسنداتيالتوظيفي،يف 
يأويسنداتياالستثمار.ي

ي

المتاجرة:  محفظة تمييييسندات  ي  
البر السنداتي مني ببّيةيؤياقتناتتكوني البدايةي منذي إعادةييييهاي

يغضونيي  
تتجاوزييييمدةبيعهايف  ةيالي فتر أييخاللي ة،ي ييييوييي،أاهريييلاللةقصت   ّ ييتداولهايسوقيييتمت 

عالية  السنداتتقييديييتميييي.سيولةي مني النوعي اءيييهذاي الش  معيي سعري ييائديويالفاحتسابيي،ي



 2020الماليةيلسنةي القوائم :التونس ي المركزي البنك 8

 

يي سعريالسوقيييتميإدراجياألرباحيأويالخسائريالناتجةيعنيالتقييمييكمايي.ييجدتوُيإنييييمستحقةال  
ف 

ي.ينمنيحسابيالنتيجةالحساباتييقفالييإتاريــــخي
ي

ييييمسكهايببّيةسنداتييتمييتتكونيمنيييي: سندات االستثمار محفظة   حلوليياالحتفاظيبهايحبر
يإدراجهايي.ييتمأجلهاي  

ايللقواعديالتالية:ييالموازنةيف 
ً
 وفق

ي

اء.يتقييدهاييتمي ✓  بتكلفةيالش 
ي

ييييوارقالف ✓ )خصمييلمنييبي   دادي االستر وقيمةي اءي عالوة(أيالش  يبطريقةييستهالكهايايتميي وي
ةيالمتبقيةيمنيحياةعىلييتساويياألقساط

ّ
 .يالسنداتيالمد

ي

 الييتمياحتسابن.يفائ،يالقيمةيالمامنيي ✓
ي

تتعلقيباحتماليعجزييييمخاطريهناكيييتفقطيإذايكانييالمامنناقصيالقيمةيييتســـــــــــــــجيليتميي ✓
ييليهناكياحتماييكونييأويعندماييالجهةيالُمصــــــــــــــدرةيلهذهيالســــــــــــــنداتيعنيالوفاءيبتعهداتهاي

يتاريــــخيحلوليأجلها.يعىليييقدرةيالبنكيقوّييبعدم  االحتفاظيبهذهيالسنداتيحبر
ي

اةيببية السنداتتتكونيمنيييي: سندات التوظيفمحفظة   ةيأطوليييالُمشتر االحتفاظيبهايلفتر
االستحقاقيي تاريــــخي ي بهايحبر االحتفاظي البنكي مي يعتر  ي  

البر السنداتي باستثناءي أاهري لاللةي مني
ي  
يقواعديالتالية:يوييتمياحتسابهايوفقايلليسنداتياالستثمار.يتستجيبيلتعريفييوالبر
ي

اء.يتقييدهاييتمي ✓  بتكلفةيالش 
ي

يي ✓ دادي)خصمييلمنييالفوارقيبي   اءيوقيمةياالستر استهالكهايبطريقةيتساوييييتميي أويعالوة(يالش 
ةيالمتبقيةيمنيحياةيالسنداتعىلياألقساطيي

ّ
 .يالمد

 

يةويالُمنجرييييالمامنناقصيالقيمةيييبتجيعنيي ✓ يالقيمةيالدفتر يللسنداتيالمعنيةييعنيالفرقيبي  
يييتكوينيي سعريالسوقييهايتوقيم

ّ
المامنةيفالييائ،يالقيمةييويفييي.يأماينخفاضيالقيمةاليييخراتيمد

 .ياحتسابهاييتمي
ي

 ( السندات بالدينار6
 

يإطاريعملياتيالســــــــــوقيالمفتوحة،ي ســــــــــعريبالدينار،يويالمُيييالمحّررةتقّيُميالســــــــــنداتيي  
اةيف  شــــــــــتر
يتاريــــخيإقفاليالموازنة.يوييتّمي  

ييالســـــوقيكمايهويف   
خراتيالنخفاضيقيمةيالســـــنداتيف 

ّ
رصـــــديمد

يةيللســـــــــــنداتيالمعنيةي يالقيمةيالدفتر صـــــــــــورةيتســـــــــــجيليناقصيقيمةيكامنيناتجيعنيالفارقيبي  
ياليتسجليفوائ،يالقيمةيالمامنة.ي يحي    

يوقيمتهاي سعريالسوق،يف 
 

 ( المساهمات7
 

يمحفظة
ُ
يييتتكون ــ  يإطارييمنياألســـهميالمكتتبةيمنيقبلييالمســـاهماتيللبنكيالمركزييالتونسـ  

نيف 
يرأسيمــاليبع،يي36الفصـــــــــــــــــليي  

،يويالُممثلــةيللحصـــــــــــــــصيالراجعــةيلــنيف   منينظــامــنياألســـــــــــــــــاس 
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ييكونيغرنهايإدارةيي  
يالمقيمةيويكذلكيالمؤسساتيالمقيمةيالبر المنظماتيأويالمؤسساتيغت 

يُمسّجلةيبتكلفةياقتنائها كة.يويه 
 .خدماتيبنكيةيمشتر

 

ي.يوييســـــــــــتعماليةااليييقيمتهايحســـــــــــبييالحســـــــــــاباتيتاريــــخيإقفالييييعندييتميتقييميالمحفظةييوي
ُ
يكوّيت

ُ
ين

يإىليبالبسبةييقيمةالناقصييلياتمدخري
ُ
ياليت يحي    

يسجليفوائ،يالقيمةيالمامنة.يالتكلفة،يف 
يالييتّميتسجيلهايُمحاسبيا.ي قيماىل 

ّ
بيعنهايتدف

ّ
ت يلمييتر  

ياألسهميالُمسندةيمّجانايوالبر
ّ
يعلمايوأن

ي

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

 العمليات مع صندوق النقد الدولي  8-1
 

 االكتتابات   8-1-1
 

يي  
البر االكتتاباتي التونسية،ي للدولةي ي الماىل  العوني باعتبارهي ،ي التونس  المركزيي البنكي ينجزي
،يي يرأسيماليصندوقيالنقديالدوىل   

ةيوالمتعلقةيبحصةيالمساهمةيف  تصادقيعليهايهذهياألخت 
بالبسبةييبواسطةيتسبقةيللخزينة،يوذلكيسواءيبالبسبةيللقسطيالمحّرريبالعملةياألجنبية،يأوي

يجانبيي  
سّجليمبالغيهذهياالكتتاباتيكتسبقةيللدولةيف 

ُ
.يت للقسطيالمحّرريبالديناريالتونس 

للمبالغيالمحّررةيبحقوقيالسحبيي بالديناري للمقابلي البنكيوتكونيمساويةي األصوليلموازنةي
يالخاّصة.ي

ي

الدائ الجانبي ي  
بالديناريف  المكتتبةي المساهمةي ُيسّجُليقسطيحّصةي الخصوم،ي يجانبي  

نييوف 
.يويخضعيالمبلغيالمكتتبيبالديناريإىليإعادةيتقييميييي1للحسابيرقميي لصندوقيالنقديالدوىل 

يوذلكي التونس  الديناري إزاءي الخاّصةي السحبي قيمةيحقوقي تطّوري االعتباري ي  
ف  سنوييلألخذي

يي  
يف  أفريليييي30بالرجوعيإىليسعريحقوقيالسحبيالخاّصةيكيفماييضبطنيصندوقيالنقديالدوىل 

ت لصندوقيالنقديييي1بيعنيهذهيالعمليةيارتفاعيالرصيديالدائنيللحسابيرقمييمنيكّليسنة.يويتر
يحالةيي  

يجانبياألصول،يوذلكيف   
يجانبيالخصوم،يوارتفاعيمبلغيالتسبقةيللدولة،يف   

،يف  الدوىل 
يحالةيارتفاعيقيمةيالدينار،يفتسّجليي  

انخفاضيقيمةيالديناريإزاءيحقوقيالسحبيالخاّصة.يأّمايف 
يعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي

ي

تحتيي األصولي بندي ي  
ف  تظهريكذلكي هاي

ّ
فبن األجنبية،ي بالعملةي المكتتبةي المساهمةي أّمايحّصةي

"،يوذلكيإنافةيالحتسابهاينمنيبنديي يلدىيصندوقيالنقديالدوىل  تسميةي"مركزياالحتياط 
ي كريمنفا.يوالغايةيمنيوراءيذلك،يه 

ُ
يلدىيييي"التسبقةيللدولة"يكيفمايذ إبرازيبندي"مركزياالحتياط 

ونعيي تّمي الغرض،ي لهذاي وي الدولية.ي االحتياطياتي مكّوناتي "يكبحدىي الدوىل  النقدي صندوقي
نمنيي البنك،ي لموازنةي الخصومي جانبي ي  

ف  المبلغ،ي نفسي بني ُمسّجلي مقابل"،ي "حسابي
ي.النتظاريويالتسويةحساباتيا

ي

يي  
ف  لألخذي "ي االحتياط  "مركزي تقييمي إعادةي سنوياي ّمي

ّ
السحبييتت قيمةيحقوقي تطّوري االعتباري

يوذلكيبالرجوعيإىليسعريحقوقيالسحبيالخاّصةيكيفماييضبطنيي الخاّصةيإزاءيالديناريالتونس 
ي  
يف  تبيعنيييوييسجليفائ،يالقيمةي.أفريليمنيكّليسنةيي30صندوقيالنقديالدوىل  المامنيالمتر
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يحسابيفوارقيإعادةيالتقييميوذلكيي  
طبقايألحكاميالفقرةييهذهيالعمليةيبخصوميموازنةيالبنكيف 

الفصليييي5 يييي2016لسنةيييي35للقانونيعدديييي78مني  
ف  المتعلقيييي2016أفريليييي25المؤرخي وي

.ي يللبنكيالمركزييالتونس  يبضبطيالنظامياألساس 
ي

 تسهيالت القروض   8-1-2
 

البنكيي دفاتري ي  
ف  ي الدوىل  النقدي صندوقي مني عليهاي الُمتحّصلي القروضي تسهيالتي تسّجلي

يي  
يف  يحساباتيخارجيالموازنةيحسبيمايإذايكانتيهذهييالمركزييالتونس   

حساباتيالموازنةيأويف 
لدعمي التونسيةي للحكومةي أوي المدفوعاتي اني مت   لدعمي المركزيي للبنكي مسندةي التسهيالتي

انيةيالدولة.ي يمت  
ي

ي •  التسهيالتيالمسندةيللبنكيالمركزييالتونس 
ي

يجانبيالخصوميلموازنةيالبنكيالمركزييي  
تبةيعنيهذهيالتسهيالتيف  اماتيالمتر تسّجليااللتر 

رقميي الحسابي ي  
ف  ييي1وذلكي التونس  بالديناري لهاي المقابلي بالمبلغي ي الدوىل  النقدي لصندوقي

باستعماليسعريرصفيحقوقيالسحبيالخاصةيمقابليالديناريكيفماييضبطنيصندوقيالنقديي
يتاريــــخي  

يف   منيكّليسنة.يأفريلييي30الدوىل 
ي

تتّميسنويايإعادةيتقييميقائميالتعهداتيبعنوانيهذهيالتسهيالتيوذلكيبتطبيقيسعريالرصفيي
 الجديديلحقوقيالسحبيالخاّصةيالمذكوريأعاله.ي

ي

إعادةيي فوارقي نفسيحسابي ي  
ف  العمليةي هذهي عني تبي المتر المامني القيمةي فائ،ي ُيسّجُلي وي

الناتج المامني القيمةي فائ،ي يتضمني الذيي لدىييييالتقييمي ي االحتياط  مركزي تقييمي إعادةي عني
ي يي.صندوقيالنقديالدوىل 

ي

 التسهيالتيالمسندةيللحكومةيالتونسيةي •
ي

يحسابيالسنداتيلصندوقي  
تسّجليالتعهداتيالمتعلقةيبهذهيالتسهيالتيخارجيالموازنةيف 

السحبيي باستعماليسعريرصفيحقوقي بالديناري مقابلهاي بمبلغييساويي يوذلكي الدوىل  النقدي
يي  
يف  يأفريليمنيكليسنة.يي30الخاّصةيإزاءيالديناريكيفماييضبطنيصندوقيالنقديالدوىل 

ي

التعهداتيبعنوانيهذهيالتسهيالتيوذلكيبتطبيقيسعريالرصفييييويتتّميسنويايإعادةيتقييميقائم
الجديديلحقوقيالسحبيالخاّصةيالمذكوريأعاله.يواليتؤلُريعمليةيإعادةيالتقييميهذهياليعىليي

يالموازنةيوياليعىلينتيجةياالستغالليللبنكيالمركزي.ي
 

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

 

والعموالتيي الفوائدي يكّلي
ّ
فبن الدولة،ي انيةي مت   لدعمي الموّجهةي القروضي تسهيالتي باستثناءي

يتسّجليحسبيالحالةيي والمكافآتيالمتعلقةيبالعملياتيوالمعامالتيمعيصندوقيالنقديالدوىل 
،يوذلكيي كأعباءيأويكبيراداتيوتؤلريتبعايلذلكيعىلينتيجةياالستغالليللبنكيالمركزييالتونس 
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يييي1977لسنةيييي71القانونيعددييييتطبيقايألحكام  
يييي7المؤرخيف  المتعلقيبضبطييي1977ديسمت 

يي يمنيجهةيوصندوقيالنقديالعرب   يمعيصندوقيالنقديالدوىل  عالقاتيالبنكيالمركزييالتونس 
يمنيجهةيأخرى.ي

ي

ي  8-2  العمليات مع صندوق النقد العرنر
 

 االكتتابات   8-2-1
 

يي  
البر االكتتاباتي التونسية،ي للدولةي ي الماىل  العوني باعتبارهي ،ي التونس  المركزيي البنكي ينجزي
،يي يرأسيماليصندوقيالنقديالعرب    

ةيوالمتعلقةيبحصةيالمساهمةيف  تصادقيعليهايهذهياألخت 
بواسطةيتسبقةيللخزينة،يوذلكيسواءيبالبسبةيللقسطيالمحّرريبالعملةياألجنبية،يأويبالبسبةيي

يجانبييللقسطيالمحرّي  
سّجليمبالغيهذهياالكتتاباتيكتسبقةيللدولةيف 

ُ
.يت ريبالديناريالتونس 

للمبالغيي بالديناري للمقابلي مساويةي وتكوني البنك،ي لموازنةي يياألصولي العرب   بالديناري المحّررةي
ي.1ييـــالحساب

ي

الدائنيي الجانبي ي  
بالديناريف  المكتتبةي المساهمةي ُيسّجُليقسطيحّصةي الخصوم،ي يجانبي  

وف 
.يويخضعيي يدفاتريالبنكيالمركزييالتونس   

يالمفتوحيبالديناريف  لحسابيصندوقيالنقديالعرب  
ياالعتباريتطّوريقيمةيحقوقيالسحبيي  

المبلغيالمكتتبيبالديناريإىليإعادةيتقييميسنوييلألخذيف 
يوذلكيبالرجوعيإىليسعريحقوقيالسحبيالخاّصةيكيفماييضبطنييالخاّصةيإزاءيي الديناريالتونس 

يي  
يف  النقديالدوىل  العمليةيارتفاعييييمخرياهريصندوقي تبيعنيهذهي يمنيكّليسنة.يويتر ديسمت 

التسبقةيي يجانبيالخصوم،يوارتفاعيمبلغي  
،يف  العرب   النقدي الدائنيلحسابيصندوقي الرصيدي

ح ي  
ف  وذلكي األصول،ي جانبي ي  

ف  السحبييللدولة،ي حقوقي إزاءي الديناري قيمةي انخفاضي الةي
يحالةيارتفاعيقيمة  

يالدينار،يفتسّجليعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي الخاّصة.يأّمايف 
ي

يرأسيي  
يإطاريالمساهمةيف   

يجانبيمخر،يويلغايةيإبرازيالقيمةيالحقيقيةيللتسبقةيللدولةيف   
وف 

يأحكاميالفصليي  
يكمايهويمنصوصيعلينيف  يي71نيالقانونيعددييمييي2ماليصندوقيالنقديالعرب  

يحّصةيالمساهمةيالمكتتبةيبالعملةياألجنبيةيييي1977لسنةيي
ّ
خضعيإىليعمليةيتاآلنفيذكره،يفبن

إعادةيتقييميحسبيسعريحقوقيالسحبيالخاصةيإزاءيالديناريكيفماييضبطنيصندوقيالنقديي
يجان  
تبيعنيهذهيالعمليةيارتفاعيمبلغيالتسبقةيللدولة،يف  .يويتر يمخرياهريديسمت   

يف  بيالدوىل 
يجانبيالخصوم،يي  

يحسابي"فوارقيإعادةيالتقييم"،يف   
األصول،يويتسجيليفائ،يقيمةيكامنيف 

يحالةيارتفاعيقيمةيي  
يحالةيانخفاضيقيمةيالديناريإزاءيحقوقيالسحبيالخاّصة.يأّمايف   

وذلكيف 
يالدينار،يفتسّجليعملياتيمعاكسةيلمايسبق.ي

 

 تسهيالت القروض   8-2-2
 

يي  
ييتسّجليتسهيالتيالقروضيالبر  

يف  يمعيصندوقيالنقديالعرب   مهايالبنكيالمركزييالتونس  ُيت 
يجانبيالخصوميلموازنةيالبنك.ي  

يف  يدفاتريالبنكيالمركزييالتونس 
ي

 
 حقوق سحب خاصة وحدات ي3=ييدينار عربي حسابي ي1 1
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البنكي دفاتري ي  
ف  منهاي تسّجلي الي ني

ّ
فبن التونسية،ي للحكومةي المسندةي القروضي تسهيالتي أّماي

وال الفوائدي ودفوعاتي السحوباتي عني تبةي المتر الماليةي التدفقاتي وخالصييسوىي عموالتي
يي  
يف  االستحقاقاتيبعنوانياألصليعىليهذهيالتسهيالت،يواليُيسّجليالبنكيالمركزييالتونس 

يالُموازنةيواليخارجيالُموازنة.ي  
 حساباتنيأّييتعهديبعنوانيالتسهيالتيالمذكورة،ياليف 

 

ي التسجيل    8-2-3 صندوق النقد  للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع    المحاسبر
ي   العرنر

 

يكّليالفوائديوالعموالتيي
ّ
انيةيالدولة،يفبن باستثناءيتسهيالتيالقروضيالُمخّصصةيلدعميمت  

يتسّجليكأعباءيوتؤلريتبعايلذلكي المتعلقةيبالعملياتيوالمعامالتيمعيصندوقيالنقديالعرب  
،يوذلكيتطبيقايألحكاميالقانونيعدديي لسنةييي71عىلينتيجةياالستغالليللبنكيالمركزييالتونس 

ييييالمؤرخيي1977  
يييي7ف  يمعيييي1977ديسمت  التونس  المركزيي البنكي المتعلقيبضبطيعالقاتي

يمنيجهةيأخرىي.ي يمنيجهةيوصندوقيالنقديالعرب   يصندوقيالنقديالدوىل 
ي

الوسطاء  (  9 لحساب  أو  الدولة  لحساب  الخارجية  للقروض  ي  المحاسبر التسجيل 
 المقبولي   التونسيي   

 

يحساباتيخارجيالموازنة:ي  
سّجُليف 

ُ
يت
ي

يلحسابيالحكومةيالتونسيةيي القروضيالرقاعية ✓ الُمصدرةيمنيقبليالبنكيالمركزييالتونس 
ياألسواقيالماليةيالخارجية،  

يف 
ي

يُيديرهايالبنكيي ✓  
يوالبر  
يإطاريالتعاونياالقتصادييالثناب   

مةيف  القروضيالخارجيةيللدولةيالُمت 
)بني األجنبيةي للجهةي امي التر  توقيعي معي الدولةي لحسابي ي التونس  أوييالمركزيي ي أجنب   كي

ييهمؤسسةيماليةيأجنبية(ييتعهديفينيبمقتضاهيبتسديديكّلياالستحقاقاتيالمتعلقةيبهذ
يالقروض،

ي

انيةيالدولة، ✓ يوالُمخّصصةيلدعميمت   مةيمعيصندوقيالنقديالدوىل  يأقساطيالقروضيالمت 
ي

الوسطاءيي ✓ إىلي والُمحالةي ي التونس  المركزيي البنكي قبلي مني مةي المت  الخارجيةي القروضي
ي .يالمقبولي   يالتونسيي  

ي

تبةيعنيالقروضيالمذكورةيأعالهيتعّهداتيتوقيعيوذلكيتطبيقايللمبدئيي اماتيالمتر يااللتر  ُ وتعتت 
المركزييي للبنكي الماليةي اماتي االلتر  ي

ّ
وأن علماي الشكل"،ي عىلي الجوهري "أفضليةي ي المحاسب  

اميممالليمنيقبليالدولةيأويالوسيطيي تبةيعنيهذهيالقروضييقابلهايالتر  المقبولي سدادييالمتر
تبةيعنها.ي  كلياالستحقاقاتيعىليالقروضيالمعنيةيوكذلكيكلياألعباءيالماليةيالمتر

 

 يالتداول النقدي  (10

المركزي البنكي الدولةيي،يتوىلي والقطعييي،لفائدةي األوراقي إلصداري الحرصيي االمتيازي ةي مباش 
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ي.النقديةيداخليالبالديالتونسية
يالتداوليويالمسجليبخصوميموازنةيالبنكيالمركزييمثليرصيديي  

يي،األوراقيوالقطعيالنقديةيف 
يوقعيإصدارهايويرصيدياألوراقيوالقطعيالنقديةي  

يرصيدياألوراقيوالقطعيالنقديةيالبر الفارقيبي  
يالفروع  

يأويف  يمقرهيالرئيس   
يخزائنيالبنكيالمركزييسواءيف   

 .يالموجودةيف 
 

  للدولةنوحة ـيالت ممـتسه )11
 

بهدفيتمويليجزءيمنييييبصفةياستثنائية،ييالتسهيالتيالممنوحةيللدولة،يييتميتقييديويتقييم
انيةي  بالقيمةياإلسمية.يي19-أزمةيكوفيدناتجيعنيتداعياتيالعجزيالمت  

ي

  الجباية ) 12
ي

يللدولةيوالجماعاتيالمحليةيوالمؤسساتيالعموميةييي  
خضعيالبنكيالمركزييللنظاميالجباب 

يمنيييي72ذاتيالصبغةياإلداريةيطبقايألحكاميالفصليي يويهويتبعايلذلكيمعف  لنظامنياألساس 
كات.ي يبةيعىليالش  يالرص 

 

 ( األطراف المرتبطة 13
 

ُي عتت 
ُ
 مرتبطة:يييايأطرافييت
يالمحافظ،يي -
 المحافظ،نائبيي-
 الماتبيالعام،ييي-
 .وأعضاءيمجلسياإلدارةي-
 

انيةي حّمليعىليمت  
ُ
يالمحافظيونائبيالمحافظيمنحةيحضوريت ُيمنحيألعضاءيالمجلسيمنيغت 

احيمنيالمحافظ يباقتر يمبلغهايبأمريحكوم 
ُ
ي.البنكيالمركزييويُيضبط

ي

الخاصـــــــــــــــةيييييضـــــــــــــــبطيالمجلسيمرتباتيالمحافظيونائبيالمحافظيوالماتبيالعاميواالمتيازات
 بهميويتحملهايالبنكيالمركزي.ي

 

 ياألحداث الموالية لتاريــــخ إقفال الحسابات 14)
ي

يتاريــــخيإقفاليالحساباتيويتاريــــخيإي يالقوائميالمالية.يييقفاللمييتّميتسجيليأييحدثيجوهرييبي  
 

III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 
ي

 : رصيد الذهب    1اإليضاح  
 

يمنيالذهبيوييييــــــــــــــالمركزييالتونسيتضّمنيهذايالبنديموجوداتيالبنكي  
أطنانيييي6,8بلغتييييالبر

يتاريــــخي  
يييي31منيالذهبيالخالصيف  :ي2020ديسمت   ،يتفصيلهايكالتاىل 

 
ي
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ي

يباسـتعماليسـعريييوتقّيم ياـهريديسـمت 
يموف ّ  
الموجوداتيمنيسـبائكيالذهبي سـعريالسـوقيف 

لهذهيمليونيدينارييي 105,8ـــب المقدرةييالزيادةتفشيويي.اإلقفاليللجلسةيالصباحيةيلبورصةيلندن
ارتفعيسـعرياألوقيةيمنيييحيثيي،األوقيةيمنيالذهبيالخالصيتطوريسـعريبيأسـاسـايالموجوداتيي

ي)يي1.523 يييي48,97 أودوالريأمريك  ينهايةيديســـمت   
دوالريأمريكيللغراميمنيالذهبيالخالص(يف 

)أويييي1.891,1إىليييي2019 ي أمريك  الـــــــذهـــــــبيييي60,80دوالري مني الواحـــــــدي للغرامي ي أمريك  دوالري
ــنةالخالص(يي يانخفاضيي،بعديســــــــ ــايبالتاىل  يويالذيالدوالريمقارنةيبالديناريييرصفيســــــــــعريييمعونــــــــ
 .يسنةيإىليأخرىيمني 2,6786إىلييي2,80325ييمنيحيثيتراجعيي4,4 %ببسبةيتراجعي

ي

السوقيي تقييمهاي سعري إعادةي تتّمي لمي الذهبي التذكاريةيمني القطعي ي
ّ
فبن ونظرايلخصوصيتها،ي
:يوتواصليتقييُمهايبالسعري ي.ديناريللغراميالواحديمنيالذهبيالخالصيي0,6498475ييالرس  

ي

أنيي إىلي اإلاارةي تجدري التذكاريةكميةييييارتفاعوي يييبإدماجييييفشيحرصيايغراميييي45.117بـييالقطعي
يرصيديالذهبيللبنكييقطعةيمنيالذهبيي2.665  

يحسابييييسابقايلتييّجيُسييي،ف   
ي.يمودعة"ييقيمي"ف 

 

ي المؤسسات الدولية  2اإليضاح  
 
 : المساهمة ف

 

البنديييمثليي هذاي المسجلينمني قبلالمبلغي المدفوعةيمني المبالغي المركزيييييمجموعي البنكي
ي الحصصييييالتونس  بعنواني الدوليةي الماليةي المؤسساتي مني عددي قبلييلفائدةي مني المكتتبةي

المؤسسات،يوذلكيي يرأسيماليهذهي  
بالُعمالتياألجنبيةيف  أوي بالذهبي التونسيةي الجمهوريةي

يبمقت صتيللبنكيالمركزييتسجيليالعملياتيالمذكورةينمنيأصولن.ييييض 
ّ
نصوصيقانونيةيرخ

يهذاياإلطاريوييرجعيي  
عىلييالدولةييأخذتييييويقديي.ي1969إىليسنةييييتاريــــخيمخريعمليةيأجريتيف 

 كليعملياتياالكتتابيسواءيكانتيبالُعملةيالمحليةيأويبالُعمالتياألجنبية.ييي،مايبعديفيييعاتقهاي
ي

يالتالية:يوييتعلقياألمريبالمؤسساتي
ي)بالدينار                                                                                                                                                (

 2020* 2019* 

ي المؤسسات الدولية
 
 2 793 371 2 793 371 المساهمة ف

  ي

ي يلإلنشاءيويالتعمت   408 215 408 215 البنكيالدوىل 

ي202 87ي202 87يالجمعيةيالدوليةيللتنميةي

كةيالماليةيالدوليةي  808 76 808 76 الش 

يللتنميةي  
 375 992 1 375 992 1 البنكياإلفريفر

ي.يالمقابليبالديناريللمبالغيالمكتتبةيبالذهبيأويبالعمالتياألجنبية،يبأسعاريالرصفيالتاريخية*  ي
ي

2019 2020  
  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب    551 833 6 410 334 675 434 788 6 253 491 569

 سبـــائك    982 135 4 403 581 673 982 135 4 565 767 567
يخزائنيالبنكييييي   950 729 2 593 596 444 950 729 2 297 754 374  

 *يف 
اي*ييييي 032 406 1 810 984 228 032 406 1 268 013 193 يييمودعةيلدىيبنكيانقلتر

 قطع تذكارية   569 697 2 007 753 1 452 652 2 688 723 1
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 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي   3اإليضاح  
 

ــذايييمثـــليي يهـ  
ــليف  ــابييالمبلغيالمســـــــــــــــجـ ــاريييي2,384يي(البـ ــاريللجزءيي 2)مليونيدينـ ــدينـ ــالـ المقـــابـــليبـ
ةييي)مليونيوحدةيمنيحقوقيالســـــحبيالخاصـــــةيي121,8يي(المكتتبيبالعملةياألجنبيةيي منيحصـــــّ

يمبلغيالحصـــــــــــةيالماملةيي .يويهوييســـــــــــاوييالفارقيبي   يرأسيماليصـــــــــــندوقيالنقديالدوىل   
تونسيف 

يرأسيماليالصندوقيالمذكوري  
يي)مليونيوحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاّصةيي545,2)يلتونسيف 

يحسـابنيرقميي  
يدفاتريالبنكيالمركزي،يباسـتثناءيي1ويموجوداتيالصـندوقيبالديناريف   

المفتوحيف 
.يالموجوداتيال وىل 

ّ
يُمتأتيةيمنياستعماليقرضيصندوقيالنقديالد

ي

يوييدخلي يلدىيصــــــــندوقيالنقديالدوىل  نــــــــمنيالعنارصيالُمكّونةيلالحتياطياتييمركزياالحتياط 
ي.يعىليغراريموجوداتيالعملةياألجنبيةيالدولية

ي

:يي ولـييكماييىل 
ّ
يلدىيصـنـدوقيالنقـديالد ييفّصليمـركـزياالحـتـيـاط 

 

2019 2020  

 بالدينار 
بحـقوق الّسـحـب  

 الخـاّصة
 بالدينار 

بحـقوق الّسـحـب  
 الخـاّصة

 

101 907 506 779 253 121 259 693 482 779 253 121 
مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق  

ولـي 
ّ
 النقـد الد

ولـي 000 200 545 008 054 159 2 000 200 545 483 794 265 2     
ّ
يصـنـدوقيالنقـديالد  

 الحصةيف 

(1 759 692 576) (423 420 747) (1 676 794 315) (423 420 747) 
يللحسابيرقميي يي1الرصيدياإلجماىل 

ولـي
ّ
 لصـنـدوقيالنقـديالد

 
 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:ي  4اإليضاح  

ي

يالباب:ييجمعيهذاي
يي -  

يحسابيالبنكيالمركزييالمفتوحيف   
الرصيديالمتوفريمنيحقوقيالسحبيالخاصةيف 

ي الدوىل  النقدي صندوقي الرصيدييي.يدفاتري هذاي بلغي قدي ييييوي ديسمت  ي
موف ّ ي  

يي2020ف 
ينفسيالتاريــــخ،ييي10,8  

يي41,7مليونيوحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةيأييماييعادل،يف 
 .3ديناريمليون

 

يييمثلييويالذيييالمبلغيمنيحقوقيالسحبيالخاصةيي -  
يف  مساهمةيالبنكيالمركزييالتونس 

يي يالذيييديرهيصندوقيالنقديالدوىل   
بتسهيالتيالتقليصيييالخاصيييويالصندوقياالئتماب 

ةيالمديونية ةيكثت  ييببسبةيسنويةييي،منيالفقريودعميالنمويوالتدخليلفائدةيالبلدانيالفقت 
ييُيسنةيي20وبأجليي 0,5% قدرهاي

ّ
يمارسيييستحق  
يي2,4هذهيالمساهمةييييويتبلغ .ي2021ف 

يدينار.يي9,1وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةيأييماييعادليي مليون  ماليي  
 

 

 
يالمعتمدةيمنذيتاريــــخييي0,252518د.ت=ي1ي2 ةيصندوقيالنقديالدوىل   2020أفريليي30وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة،يحسبيتسعت 
يي3,867125وحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةي=ي1ي3  

يي31د.تيف   ي2020ديسمت 
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ي)بالدينار                                                                                                                              (

 

ُليي ــّ فصـ
ُ
يحســـابييويت  

البنكيالمركزييالمفتوحيالعملياتيالمســـجلةيبحقوقيالســـحبيالخاصـــةيف 
ي يدفاتريصندوقيالنقديالدوىل   

ي ف  ي:كماييىل 
ي
 

ي)وحدةيحقوقيسحبيخاصة(ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9201  2020   

 الخاّصةموجودات حقوق السحب    115 775 10 047 242 6

 الرصيد األولي  047 242 6 831 097 18

(24 154 869) (41 041 629) ) يتسديداتيألصليالدينيي)قروضيصندوقيالنقديالعرب  

يالنقد (797 564 31) (278 660 33)  
ي تسديداتيالفوائدي)يقروضيصندوفر (يوييالدوىل  يالعرب  

 المكافآتيالمقبونة 017 408 173 938 1

 العموالتيالمدفوعة (523 268 3) (810 978 5)

اء 000 000 80 000 000 50 يحـقوقيالّسـحـبيالخـاّصة ش 

 
 موجودات العملة األجنبية:يي5اإليضاح  

ي

عي
ّ
يتتوز ي:ي موجوداتيالُعملةياألجنبيةيكماييىل 

 )بالدينار(                                                                                                       يييييييييييييييييي       ييييييييييي              

 

 

ات   2020 2019 التغب ّ   

17 425 002 33 376 336 50 801 338 
موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة 

 موجوداتيحقوقيالسحبيالخاّصةيييييي 716 668 41 910 214 24 806 453 17

 توظيفاتيحقوقيالسحبيالخاّصةيييييي 622 132 9   426 161 9 804 28-     

ات    2020 2019 التغب ّ

 موجودات الُعملة األجنبية   961 104 430 23 19 797 387 722 164 717 707 3

 موجوداتياألوراقيالنقديةياألجنبية 701 381 566 671 323 498 1 970 941 931-

 الموجوداتيتحتيالطلبي 180 549 047 3 479 893 686 2 701 655 360

يالصكوكيبالعملةياألجنبية 784 169 006 168 778 1

يالموجوداتيالمودعةي 315 063 178 6  978 482 714 9 663 419 536 3-

يالسندات 843 821 035 13 571 195 178 5 272 626 857 7

خرات( (789 851 1) (477 503) 312 348 1-  
ّ
ي)المد

ياألمواليبالعملةياألجنبيةيالمعهودةيللترصفيبالوكالةي 174 982 597 403 950 602 229 968 4-

خرات(( (583 606) (622 322) 961 283-
ّ
 المد

يمقيمي  يحساباتيبالُعملةياألجنبيةيمدينةي 336 595 6 788 199 42 452 604 35- يلغت 
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يمليونيدينــاريييي3.707,7بـــــــــــــــــــــــــــــــييييارتفــاعــابــالعملــةياألجنبيــةييييموجوداتســـــــــــــــجلــتيال  
لتســـــــــــــــتقريف 

ينهـايـةيالســـــــــــــــنـةيالمـاليـةييمليونيدينـاريييي23.430,1  
ييي19.722,4مقـابـليييي2020ف   

مليونيدينـاريف 
ي٪.ي18,8العاميالسابق،يأييبزيادةيقدرهايي

ي

يموجوداتيالُعملةيي  
يإىليالموارديالخارجيةييويعزىيهذاياالرتفاعيف  األجـنبيةي شكليرئيس 

تعبئتهايخالليسنةيي تّمتي ي  
التمويالتييييوتتمثل .2020البر بعنواني المحّصلةي التدفقاتي أهّمي

يسنةي  
ييي2020الخارجيةيف   

ي:يكاآلبر

 

أوروي371,4  - التمويلييبييالمتعلقييمليوني أداةي إطاري ي  
ف  ي الدوىل  النقدي صندوقي قرضي

 يي،ي2020أفريلييي15بتاريــــخييالشيــــع،

يإطـــاريأداةيالتمويـــلييبييالمتعلقمليونيدوالريييي341,8 -  
يف  قرضيصـــــــــــــــنـــدوقيالنقـــديالـــدوىل 

 يي،2020أفريليييي16بتاريــــخيالشيــــع،يي
يإطاريبرنامجيدعميمجابهةيبالمتعلقيييمليونيأوروييي180 -  

يللتنميةيف   
قرضيالبنكياإلفريفر

يييي27جائحةيكورونايبتاريــــخي  ،2020نوفمت 

يإطاريبرنامجيدعميقرضيالبنكييمليونيأورويالمتعلقيب161 -  
يف  يلإلنشاءيوالتعمت  الدوىل 

يي9سياساتياالنتعاشيوتعزيزيالمرونةيبتاريــــخي  ،ي2020ديسمت 

يللتنميةيمليونيأورويالمتعلقيبي100ي -  
برنامجيإصالحيقطاعيييبعنوانقرضيالبنكياأللماب 

ي،ي2020جويليةييي28المياهيبتاريــــخي
يكقسطييمليونيدوالريييي59ي -  

يييي381,14البالغيييي VIIمنيالقرضيالتلقاب  مليونيديناريعرب  

يي  
يف  يمعيصندوقيالنقديالعرب  

يالممض  جوانيييي03ذلكيبتاريــــخييوييي2020ماييييي20حساب  

ي،ي2020
يييكقسطيمنمليونيدوالريييي58,9 - ييييقرضيصندوقيالنقديالعرب    

البالغييي2020ماييي 29ف 

ييي986,23 الهيكىل  التصحيحي تسهيلي إطاري ي  
ف  ي حساب   ي عرب   ديناري يذلكوييي VIIمليوني

ي،2020جوانييي05بتاريــــخي
الوكالةيالفرنسيةيللتنميةيييييمثل مليونيأورويي50 - يمنيقرضي  

يي100ييالبالغالقسطيالثاب 

يييي31بتاريــــخييمليونيأورويي  
يإطاريبرنامجيحوكمةيالمؤسساتيالعموميةيييي2018جانف   

وييف 

ي،ي2020جوانييي4بتاريــــخييذلكي
ي

يتسديديالمبالغيالتالية:ييي2020باإلنافةيإىليذلك،يتجدرياإلاارةيإىليأننيتميخالليسنةيي

ي

ي - ياهريييي2005جوانيييي22مليونيأورويبتاريــــخيييي400بقيمةييييالقرضيالرقاع   
وذلكيف 

 ،ي2020جواني
 

  بقيمة   القطري  الخاص  االكتتاب  من  أمريكي   دوالر   مليون  250  بمبلغ  الثاني  القسط -

 .2020 أفريل شهر خالل وذلك أمريكي دوالر مليار
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 السنة
ّ 
ي موف

 
 : تركيبة الموجودات ف

 
ي 

يبالدينار*

  موجودات األوراق النقدية األجنبية •
 

:ي يتتوزعيموجوداتياألوراقيالنقديةياألجنبيةيحسبيالُعمالتيكماييىل 
ي

2019 2020  
  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

 النقدية األجنبيةموجودات األوراق   566 701 381  1 498 671 323
ياألورويي 493 940 74 054 764 246 237 496 362 556 582 138 1

ي156 391 140 ي 064 711 36 256 334 98 568 081 50  الدوالرياألمريك 

يالرياليالسعودي   079 783 115 224 666 82 865 445 136 948 963 101

يالفرنكيالسواشييي 480 076 16 521 885 48 550 888 14 653 125 43

ي358 260 74  عمالتيأخرى  646 731 89 
 

 محفظة السندات •
 

 التوزيــــع حسب فئة السندات  -
 

يباألساسيييتتكونيمحفظةيالسنداتي  
ي:يكاآلبر

(ي                                                                                                                        يالدنانت  ي)بماليي  
ات 2019 2020ي  التغب ّ

ي463- 704 1 241 1يالمتاجرةي  سندات
 790 6 085 1 875 7 سنداتيالتوظيفي
 531 1 389 2 920 3 سنداتياالستثمار

 858 7 178 5 036 13 المجموع 

 
ي للسندات -

 التوزيــــع حسب األجل المتبقر
(ي                                                                                                                         يالدنانت   )بماليي  

 2020  9201 ات     التغب ّ

 059 7 484 3 543 10يأقليمنيسنة

يسنةيوي  833 998 831 1يسنواتي5بي  

يمني  34- 696 662يسنواتي5أكتر

 858 7 178 5 036 13  المجموع
 

 
 

ي  عمالت أخرى 
 
ي جنيه   يان يابان

ليب    دوالر أمريكي  أورو  أسبر

الحصة  
% 

الحصة   *بالماليي   
% 

الحصة   بالماليي   
% 

الحصة   بالماليي   
% 

الحصة   بالماليي   
% 

 بالماليي   

1,3 252 0,8 5 952 5,5 297 52,2 3 281 40,2 2 825 31-122019- 

1,0 240 0,1 1 002 4,6 293 53,2 3 783 41,1 3 597 31-122020- 

-12 -4 950 -4               502 772  ) ات )بالماليي    التغب 
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 التوزيــــع حسب جهة اإلصدار                   -
(يييييي            ييييييييييي يالدنانت   )بماليي  

ات   2020 2019       التغب ّ

يسيادية 054 5 230 3 824 1

يوكاالتيسياديةي 561 2 47 514 2

 وكاالتيإقليميةيي 669 14 655
 
موجوداتيويتوظيفاتيحقوقيالسحبيي

 الخاّصة
 
 
 
 
 

يسلطاتيإقليمية 739 111 628

 بنوكيفوقيالقومّية 381 1 252 129 1

 *يأخرىي 632 2 524 1 108 1

  المجموع 036 13 178 5 858 7
 NRWبنك   و  KFW أخرى على غرار   ببنوك  ريتعلق األم*              

 

 ( التصنيف المركب لبلومبارغ) التوزيع حسب مخاطر االئتمان -
  

  2020-12-31في   
(يبماليين الدنانير)  

 

 أخرى  المجموع
بنوك فوق  

 القومية
وكاالت 

 سيادية
 سيادية

سلطات  

 إقليمية
وكاالت 

 إقليمية

 

     
 
 

 سندات المتاجرة   
 

1 241 163 276 274 367 - 161 +F1 

- - - - - - - F2 

 سندات التوظيف        
3 903 1 780 469 1 285 155 - 214 AAA 

1 783 231 - - 1 418 - 134 +AA 

1 070 264 275 525 6 - - AAي

 
7 - - - - 7 - +A 

570 - - - 570 - - A 

537 - - - 537 - - BBB 

5 - - - 5 - - B 

        

 سندات االستثمار       

717 107 361 68 21 - 160 AAA 

549 15 - - 534 - - +AA 

1 366 66 - 409 891 - - AAي
76 - - - - 76 - AA- 

656 - - - - 656 - A+ 

304 6 - - 298 - - A 
117 - - - 117 - - BBB 
135 - - - 135 - - B 

 المجموع  669 739 054 5 561 2 381 1 632 2 036 13
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 2019- 12- 31 في 
 

(ي                                                                                                                                                                                     يالدنانت   )بماليي  

 

  الــــودائـــــع •
 

     التوزيــــع حسب الطرف المقابل  -
                                                                                                                              ) يالدنانت   )بماليي  

ات 9201 التغب ّ  2020   

 بنوكيتجاريـة 358 5 729 7 371 2-
 
 حقوقيالسحبيالخاّصةيموجوداتيويتوظيفاتي

 
 
 
 
 

 بنوكيفوقيالقومـيـةي 806 956 1 150 1-

 بنــوكيمـركـزيــةي 14 29 15-

 المجموع  178 6 714 9 536 3-
 

ي   -
 

  التوزيــــع حسب الموقع الجغراف
                                                                                                                                ) يالدنانت   )بماليي  

ات 1920 التغب ّ  2020   

يأوروبا 717 3 625 4 908-
 
 موجوداتيويتوظيفاتيحقوقيالسحبيالخاّصةي

 
 
 
 
 

 الياباني 789 585 204
 
ي

يبلدانيعربية 705 062 1 357-
ي
ي
ي
ي
----------------------------------------------------ي33
ي-ي**ي---*-ي+---ي--

 الوالياتيالمتحدةياألمريكيةي 14 29 15-
 
 

 هونغ كونغ   147 563 416-
 
 
 
 
 
 
 

 *يبلدان أخرى 806 850 2 044 2-
 المجموع 178 6 714 9 536 3-ي

ييي   يييي      (بنك التسويات الدولية و صندوق النقد العربي)كندا وبنوك فوق القومية  * 

 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

ي-
- 

1 
728 

ي7
- 

ي-
 -ي

AA-ي

-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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                ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتوزيــــع الودائع البنكية حسب مخاطر االئتمان -

()ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يالدنانت  يبماليي  

ات   2020 2019       التغب ّ

قيم     البر

موجودات و توظيفات حقوق السحب   

 الخاّصة 

 

 

 

 

 

- 1 360 2 440 1 080 Aaa ويأمثالهاي 

-727 1 461 734 Aa2 

-1 343 2 978 1 635 Aa3 

-497 1 940 1 443 A1 

586 - 586 A2 

-256 404 148 A3 

102 392 494 Baa1 

-41 99 58 NR 

 المجموع  178 6 714 9 536 3-

 
 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية للبنوكتسهيالت :ي  6اإليضاح  
ي

يالســـــــــــــيولةيقائميهذايالبندي ُيســـــــــــــّجُليتحت
ّ
يالســـــــــــــوقيالنقديةيلضـــــــــــــخ  

ليالبنكيالمركزييف 
ّ
تدخ

ييبســــــــــــبةبييويأيمليونيدينارييي 2.685بانخفاضيقدرهيي2020ســــــــــــنةييهذايالقائمييأقفلللبنوك.يوقديي
يييي8.995ييمنييتراجعحيــثيي،يي%29,8  

يمليونيدينــاريف 
يييمليونيدينــارييي6.310ييإىليي2019ييموف ّ  

ف 
يي
يموف ّ  .تقلصيحاجياتيالبنوكيللسيولةيوهويماييعكسي،العاميالتاىل 
ي

يإلعادةيالتمويل،يبحسابيالمعدالتيالسنوية،ييييوقدي  مليونيييي10.205٫5بلغيالحجمياإلجماىل 
يي  
يي4.456٫8بـييييمسجاليبذلكيانخفانايمليونيديناريقبليسنة،يييي14.662٫3مقابليييي2020ديناريف 

 مليونيدينار.ي
 

اتخذتيي قدي باألساسياكلييوي اإلصداري معهدي ييييأيامييي7ييلمدةييطلباتيعروضتدخالتي  
البر وي

التدخالتيي%يي57ييمثلت لهذهي ي اإلجماىل  القائمي ييييمني  
قيمةيهذهييوي .ي2020نهايةييف  بلغتي قدي

قبلييييمليونيدينارييي7.000مقابلييييمليونيدينارييي3.600ييقفاليالسنةيالمحاسبيةإالتدخالتيعنديي
ي.ي48,6% بـيأوي مليونيدينار 3.400 بـيايتراجعيمسجلةيبذلكسنةي

 

أخرىييومن أدىيي،جهةي للسيولةاحتياجاتييييتراجعييفقدي ييمحسوسيانخفاضييإىلييييالبنوكي
ينهايةييي192,3ييحجميالعملياتحيثيبلغيمتوسطييييالرصفعملياتيمقايضةييل  

مليونيديناريف 
انخفانايملحوظاييبذلكييييةمسجل،ييسنةيخلتمليونيديناريقبليييي1.258مقابلييييةالجاريييسنةال

يمليونيدينار.يي1.065,7قدرهي
 

اييييوجنويقديتدعميهذايالت
ً
اجعياليبأيض ياستخداميالبنوكيلتسهيالتيالقروضيلمدةييييتر  

الحاديف 
بـييوييييساعةيي24 تقلصتي ي  

حيثيييي2.225٫7البر السنوية،ي المعدالتي بحسابي ديناري مليوني
يييي2.689٫8تراجعتيمنيي  

يي464٫1إىليي2019مليونيديناريف   
ي.ي2020مليونيديناريفقطيف 
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يالويينيبهدفيدعميالبنوكأنيوييذكري  
هةيتداعياتيجابمنيأجليميجهودهممؤسساتيالماليةيف 

ياهريأفريلالبنكيالمركزيييقامييي"19"كوفيدييي يةاألزمةيالصح  
أداةياستثنائيةييييبونعيي2020يف 

مليونيدينارييي557يياآلليةييهذهقائميالتدخليبييبلغيييوقدييي.يواحديإلعادةيالتمويليلمدةياهرييييجديدة

ينهايةي  
ي.ي2020ف 
ي

ياكليرقاعيخزينةيىلييإيياارةكمايوجبياإلي  
يإعادةيتمويليالبنوكيتتّميمقابليتقديمينماناتيف 

ّ
أن

، يي3.260,8مليونيديناريويييي2.702,3ييأويديونيجارية،يويقديبلغيمجموعيكّليمنهمايعىليالتواىل 
ييمليونيديناري يديسمت 

يموف ّ  
ي.ي2020ف 

 

ي)بالدينار( ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9201  2020  

 اآلجال 000 000 310 6 000 000 995 8
النسبة  
 % 

تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات 
 السياسة النقدية 

05/01/2021 000 000 600 3 يي000 000 000 7  7,28 
يللسيولةيعنيطريقيطلباتيي

ّ
نخ

يالعروضيي

03/01/2021 000 000 653 يي000 000 383     ساعةي24تسهيالتيقروضيلمدةيي 7,25 

1 612 000 000                 - -  
يي  
يالسوقيالنقديةيف   

عملياتيالتدخليف 
يي6اكليعملياتيإعادةيالتمويليبأجلي

يأاهري

-       557 000 000 12/01/2021  6,38 
يي  
يالسوقيالنقديةيف   

عملياتيالتدخليف 
 1 بأجلاكليعملياتيإعادةيالتمويلي

ياهري

- 1 500 000 000 03/01/2021  6,28 
ييعملياتيالتدخل  

يييالظرف 
ّ
ياكلينخ  

ف 
يلسيولةا

 

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

ي

يإطاريعملياتيالسوقيالمفتوحةييهذايالبنديييشمل  
اةيبصفةيباتةيف  يي.يمحفظةيالسنداتيالمشتر

ييمنيحاليايييهذهيالمحفظةويتتكوني ةييسنداتوييرقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي.ياألجلخزينةيقصت 
ي

بعملياتيييي2020ييسنةييخاللقاميالبنكيالمركزيييالسيولة،ييييمنييالبنوكبغرضيتلبيةيحاجياتييويي
يإطاريالسوقيالمفتوحة  

اءيباتيلرقاعيالخزينةيف  يي3.321ييوبذلكيارتفعيرصيديهذايالبنديإىليي،ش 
يسنةيي 1.955,9مقابليي2020ييالمحاسبّيةعنديإقفاليالسنةييمليونيديناريي  

يي2019ييمليونيديناريف 
ي.69,8 %أويبـييمليونيديناريي1.365,1قدرهييملحوظييبارتفاعييأي

 

يجانبيمخر  
ييي،اهديهذايالبندييي،وف   

خروجيرقاعيخزينةيمنيالمحفظةي سببيييي،2020سنةييييف 
خالليي استحقاقهاي أجلي أكتوبرييييمارس و فيفرييياهريأيحلولي ييييبمبلغيي2020وي قدرهييإجماىل 

يمليونيدينار.يي564,9
ي
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يياعتمادييبيي2020إقفاليحساباتيالسنةيالماليةييعندييمحفظةييتقييميهذهيالتمييويقديي سعرييمنحب 
الذييي لتونسي ي الماىل  للمركزي السياديةي اإلصداراتي عىلي فيفريييالفائدةي اهري ي  

ف  إعالنني وقعي
ي ويالذيييهدفيإىلييي2020  

يمستوىيأوليإصداريللمنحب   
المبشوريرسمياييييسديالعجزيالمالحظيف 

ي  
ي.ي2017ف 
ي

يومحفظةييويتتكّونيي ةييييرقاعيالخزينةيالقابلةيللتنظت  اةيياألجلييسنداتيالخزينةيالقصت  المشتر
يإطاريعملياتيالسوقيالمفتوحة،يمنيالخطوطيالتاليةيبصفةيباتة  
ي:يف 

ي
يي)بالديناريي(ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

9201  2020   

ي  893 002 321 3 547 947 955 1
 
اة ف  إطار عمليات السوق المفتوحةسندات مشبر

اء 476 890 444 1 488 695 807 1  رقاع خزينة قابلة للتنظب  باتة الشر

ي - 388 191 181  (ي2020فيفريي    5,5 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي - 392 717 204  (ي2020كتوبريأي    5,5 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 397 072 175 275 295 174  ي   5,75 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 
ي(ي 2021جانف 

ي 022 652 97 397 106 97 ي(ي2021يجوان     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 619 775 92 475 348 91 ي    6,1 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي(ي2021نوفمت 

ي 517 139 226 136 013 224 ي(ي2022فيفريي     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 905 714 221 398 273 218 ي(ي2022ييماي    6,9 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 375 789 216 700 429 211 ي(ي2022وتيأي    5,6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 214 490 226 094 433 221 ي(ي2023فريلييأ     6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 359 651 101 534 466 99 ي(ي2023يجوان      6 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت 

ي 068 605 86 699 420 84 ي      6,3 %  ( رقاعيخزينةيقابلةيللتنظت  ي(ي2023يديسمت 

ة األجل  274 763 876 1 092 958 177  سندات الخزينة قصب 

ةياألجل - 092 958 177  (ي 2020مارس (سنداتيالخزينةيقصت 

ةياألجل 591 837 235 - ييي(سنداتيالخزينةيقصت   2021)نوفمت 

ةياألجل 683 925 640 1 - ييي (سنداتيالخزينةيقصت   2021)ديسمت 

خرات  ( (857 650) (033 706 29)
ّ
 )المد

 

ي النقد:ي  8اإليضاح  
ر
ي صندوف

 
 تسبقة للدولة مقابل المساهمة ف

ي

يهذايالباب،يكتسبقة  
للخزينة،يالمقابليبالديناريللمبالغيالمدفوعةيبعنوانيمساهمةييييُيسّجليف 

،يوذلكيتطبيقايي يويصندوقيالنقديالعرب   يرأسيماليصندوقيالنقديالدوىل   
الدولةيالتونسيةيف 

القانونيعدديي يييي1977لسنةيييي71ألحكامي  
يييي7المؤرخيف  ،يالُمنظميلعالقةيالبنكيي1977ديسمت 
يالمال يالمؤسستي   يمعيهاتي   .يالمركزييالتونس   يتي  

ي

ي ✓ يرأسيماليهذايالصندوقييصندوقيالنقديالدوىل   
:يتبلغيالحصةيالماملةيلمساهمةيتونسيف 

مليونيمكتتبةيبالديناريي423,4مليونيوحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة،يمنهايي545,2
يالحسابيرقميي  

لةيف   و مليونيمكتتبةيبعمالتيقابلةيللتحويل.ي 121,8 للصندوقيويي1وُمت  ّ
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ي التذكت  للحصصييأنن،يييجدري ةي الرابعةيعش  العامةي المراجعةي إطاري ي  
سجلتيحصةيييي،ف 
يسنةيي  

 .يمليونيوحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصة  258,7،يارتفاعايبمبلغ2016تونسيف 
 

ي ✓ يرأسيماليهذايالصندوقيصندوقيالنقديالعرب    
:يتبلغيالحصةيالماملةيلمساهمةيتونسيف 

،يمنهاي19,275 يحساب    :يمليونيديناريعرب  
ي

نقدايييي7يي يمكتتبةي يحساب   ديناريعرب   ي
قابلةيي6,9يي(ماليي   يمكتتبةيبعمالتي للتحويلييييماليي  

يحسابيالصندوقيي0,1و  
ليف  يدفاتري مليونيمكتتبيبالعملةيالمحليةيويمت    

المفتوحيبالديناريف 
ي،ي)البنكيالمركزيي

 5,85 إطاريي ي  
ف  التونسيةي للجمهوريةي المسندةي الحصةي تمثلي ي حساب   ي عرب   ديناري ي

ماليي  
يرقمييييتطبيقيقراري يمنيرأسيي2005لسنةيييي3مجلسيالمحافظي    

يبتحريريالقسطيالمتبفر  
،يالقاض 

العاميويتوزيــــعيحصصيي ي التحويليمنيرصيدياالحتياط  جديدةيعىليالدوليالماليعنيطريقي
يرأسيماليالصندوق،  

 األعضاءيبحسبينسبةيمساهمتهايف 
ماليي 6,425يي رأسي رفعي ي  

ف  االكتتابي ي  
ف  تونسي حّصةي تمثلي ي حساب   ي عرب   ديناري ي

ماليي  
رقميي ي المحافظي   مجلسي قراري تطبيقي إطاري ي  

ف  المبلغيي2013لسنةيييي3الصندوقي ونصفي .ي

يالعاميوالنصفياآلخريُيحّررينقداييالمذكوريتّميتحريرهيعنيطريقيالتحويليمنيرصيدياالحت ياط 
ةيخمسيسنواتيبدايةيمنيغّرةيأفريليي

ّ
يقسطيياليييتحريريوقديتميي.يي2014عىليمد ياهريييياألخت   

ف 
ييي642.500بمبلغيقدرهيي2018أفريلي يييديناريعرب    .يحساب  

ي

السحبييييوتجدري منيحقوقي وحداتي لالثي يساويي ي الحساب   ي العرب   الديناري ي
ّ
أن إىلي اإلاارةي

يالخاصة.ي
 

يييوتخضعي  
لةيف  يويالمت   يرأسيماليهذينيالصندوقي    

حسابيهمايي الحصصيالمكتتبةيبالديناريف 
البنكيالمركزي،يإىليإعادةيتقييميسنوييحسب يدفاتري  

يف  سعريحقوقيالسحبييييالمفتوحي  
.يالخاصةيإزاءي  الديناريكيفماييضبطنيصندوقيالنقديالدوىل 

 
  : تسهيالت ممنوحة للدولة  9اإليضاح  

 
يهذايالبنديمبلغ  

ــّجليف  ــتثنائيةي،التســـهيالتيالممنوحةيللدولة ُيسـ ــفةياسـ يييي،بصـ ــ  ييأحكاميبمقتضـ
يلســـــــنةي بهدفيتمويليقســـــــطيمنيييذلكوييي،2020الفصـــــــليالخامسيمنيقانونيالماليةيالتعديىل 

انيةيالناتجي ييي.ي19-جائحةيكوفيديملاري عنعجزيالمت  
ي
ي

يمحفظة المساهماتي:  10  اإليضاح  
 

يهذايالبندييمثلي  
يالُمحّرريمنيمســاهماتيالبنكيالمركزييالتونييالجزءالمبلغيالُمســّجليف   

يف  ســ 
يرأسيماليالمؤسساتيالتالية:ي

ي
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 المؤسسة 
31-12-2020 

 الرصيد بالعملة 
31-12- 2019   

 الرصيد بالعملة 
31-12-2020* 

 بالدينار 
31-12-2019 

 بالدينار 
 نسبة المساهمة 

(%) 

 2,91 570 410 2 109 527 2يأورو  ي465,22 767يأورو  465,22 767  بنك تونس الخارجي  

يالمدخرات النخفاض  (
 يي)قيمة السندات  

  (2 527 109) (2 410 570)  

 0,007 741 16 551 17يأورو ي330 5يأورو  330 5 ي"ييسويفت"يشركة 

     ي
يالبنك اإلفريقي 

 لالستيراد و التصدير 
 1,934 500 032 28 943 417 33يدوالر أمريكي 000 000 10يدوالر أمريكي  899 475 12 

     ي
يالبنك المغاربي  

يلالستثمار و التجارة  
 الخارجية  

 9,686 375 024 21 500 089 20يدوالر أمريكي000 500 7 يدوالر أمريكي 000 500 7 

     ي
يبرنامج تمويل التجارة 

يالبينية العربية  
 0,275ي711 788 5ي309 531 5يدوالر أمريكي  000 065 2يدوالر أمريكي 000 065 2 

     ي
يالشركة المصرفية   
يالمشتركة للمقاصة  

 اإللكترونية 
 3 000 105 000 105يدينار تونسي 000 105يدينار تونسي  000 105 

يصندوق ضمان
يالودائع البنكية 

 50 000 500 2 000 500 2 دينار تونسي  000 500 2  دينار تونسي 000 500 2 

  المجموع    
    

 61 661 303 57 467 327  

يت.يد= 2,6786 دوالر أمريكي  1ت ، .يد=3,2928 أورو  1ي:ي2020ديسمبر ي31في    حسب أسعار الصرف* 

 

يييمليونيدينارييي4,2االرتفاعيبـيييييرجعيويي  
عمليةييييلمجموعيهذايالبنديباألساسيلمساهمةيالبنكيف 

فيع ييييالتر  
ادييف  يلالستت   

منيخاللينظاميإعادةياستثماريحصصيييوالتصديريرأسيماليالبنكياإلفريفر
يتصليإىليمجعليمساهماتيالبنكياليييمماي ،مساهماتيجديدةييواقتناءاألرباحيي ركزييالتونس 

يمليونيي12,5 يمليونيي10مقابليييدوالريأمريك  يقبليسنة.يييدوالريأمريك 
ي
ي

ييييكمايتجدُرياإلاارةيإىلي نيتطبيقايألحكاميالفصلي  
ّ
،يلنييكونيييينظامنيمنيييي97ويييي37أن األساس 
ي ييأيييييللبنكيالمركزييالتونس  يرأسيماليبنكيتونسيالخارج    

يسنةمساهمةيف   
ييبعدييي2021ييف 

ييعمليةيياالنتهاءيمن  
 حصتنيإىليالدولة.ييييييييالتفويتيف 
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 األصول الثابتة   :11اإليضاح  
 

يتفاصيلي زيالجدوليالمواىل  ييي"األصوليالثابتةبندي"يت   
يف  يي كمايه  يموف   :ي)بالدينار(ي2020ديسمت 

 القيمة الخام    االستهالكات
القيمة  

المحاسبّية  
 الّصافية

31/12 /2020 

31/12 /2020 
 خروج 
2020 

 
 مخّصصات
2020 31/12 /2019 31/12 /2020 

 خروج 
2020 

 دخول 
2020 

31/12 /9201  الـــــبنــــــــــود  

مجيات 540 009 8 835 881 - 375 891 8 756 638 6 935 808 - 691 447 7 684 443 1  الت 

يماديةيأخرىيي 318 44 - - 318 44 - - -  318 44  أصوليلابتةيغت 

اءيبرمجّياتي 077 268 044 80 471 224 650 123 - - -  650 123  تسبقاتيعىليش 

 الثابتة غب  المادية األصول  935 321 8 879 961 471 224 343 059 9 756 638 6 935 808 -  691 447 7 652 611 1

ي 675 754 87 391 189 1 - 066 944 88 - - - - 066 944 88  
 األراض 

 البناءات 148 078 55 - - 148 078 55 860 552 50 730 666 - 590 219 51 558 858 3

اتيويألاثيمكاتبي 238 989 1 792 337 - 030 327 2 383 029 1 095 150 - 478 179 1 552 147 1
ّ
 معد

اتيالنقل 804 196 3 581 47  385 244 3 606 527 2 343 182  949 709 2 436 534
ّ
 معد

اتيإعالمية 436 720 10 673 321 - 109 042 11 069 761 9 258 430 - 327 191 10 782 850
ّ
 معد

اتيالطبع 271 641 - - 271 641 236 420 038 147 - 274 567 997 73
ّ
 معد

اتيالخزينة 756 367 23 503 967 - 259 335 24 880 207 21 942 750 - 822 958 21 437 376 2
ّ
 معد

ي 038 563 3 726 931 3 - 764 494 7 123 588 2 404 192 - 527 780 2 237 714 4  تهي ةيويتجهت  

اتي 590 952 32 947  436 2 - 537 389 35 605 710 14 794 937 2 - 399 648 17 138 741 17 يةتركيبيتجهت  
ّ
 فن

يةي 338 012 1 411 393 - 749 405 1 152 696 928 133 - 080 830 669 575
ّ
اتيفن اتيويتجهت  

ّ
 معد

 أعماليفنيةيويقطعيعتيقةيي 766 654 - - 766 654 - - -  766 654

يطورياإلنشاءي 172 889 6 205 637 2 851 205 3 526 320 6 - - - - 526 320 6  
يةيف 
ّ
 أصوليلابتةيماد

 منها:يي          - 

يطورياإلنشاءي بناءاتي  129 075 4 780 901 1 887 204 3 022 772 2 - - - - 022 772 2  
 ف 

ية   415 467 1 874 93 - 289 561 1 - - - - 289 561 1
ّ
اتيفن يطورياإلنشاءيي تركيبيتجهت    

 ف 

ية  232 820 227 229 263 12 851 205 3 610 877 236 914 493 103 532 591 5 - 446 085 109 164 792 127
ّ
 األصول الثابتة الماد

 المجموع 167 142 236 108 225 13 322 430 3 953 936 245 670 132 110 467 400 6 - 137 533 116 816 403 129
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 مختلفونمدينون  :يي12اإليضاح  
 

ي يتضمنيهذايالبند،يبالخصوص،يقائميالقروضيالمسندةيلألعوانيوالُممّولةيمنياحتياط 
ي مليونيديناريييي46,6التسبقاتيالمختلفةيالممنوحةيلألعواني)يييوكذلك الصندوقياالجتماع 

يسنةيي40مقابلي  
ي(.ي2019مليونيديناريف 

ي

 )أصول    (حسابات انتظار و للتسوية :يي31اإليضاح  
 

يي.المدينةيالمختلفةياألخرىييوالحساباتيتضّمنيهذايالبنديباألساسياإليراداتيالُمستحقةيي
ييُيفّشييي،مليونيدينارييي58,7بـييمنيسنةيعىليأخرىييملحوظاييسجليهذايالبنديانخفاناييييويقدي

اجعياإليراداتيالُمستحقةباألساسيي ييالُمستحقةمنهايأساسايتلكييييمليونيديناري60,2 ييبـييبتر
النقدية السياسةي العمالتياألجنبيةييييعىليعملياتي المستحقةيعىلي الفوائدي الموظفةيي وي

يبلغتوييألجل  
يييالبر ي.مليونيديناريي11,2مليونيديناريوي41,4يعىليالتواىل 

ي

:ي  وتفصيلن  
 يييكاآلبر

ي)بالديناري(ي                                                يييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ات    2020 2019 التغب ّ

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  970 631 106 916 323 165 946 691 58-

يإيراداتيُمستحقةيوأعباءيمسّجلةيمسّبقاي 181 990 85 595 147 146 414 157 60-

يالمصوغي 827 461 12 605 815 13 778 353 1-  ذهبيُمخصصيللبيعيلحرفب  

يعمالتيأجنبيةيقيدياالستخالصي 437 875 5 755 019 3 682 855 2
يوللتسوية

 حساباتيمدينةيمختلفةيأخرىي 525 304 2 961 340 2 436 36-
 
ي

ي التداول:يي14اإليضاح  
 
 األوراق والقطع النقدية ف

ي

بـي ارتفاعاي التداولي ي  
ف  النقديةي والقطعي األوراقي ببسبةيييي 2.241سجلتي أوي ديناري مليوني

ي،يلت%16,6 ييي13.508,4ديناريمقابلييينيويملييي15.749,4يبقيمةيالسنةنه   
مليونيديناريف 

ي.ي (97,4%)ةالنقديييمعيحصةيغالبةيلألوراقي،2019سنةي
ي

ةيي16٫6بلغييييويالذيييهذا،يوتجدرياإلاارةيإىليتسارعيمعدليارتفاعيالتداوليالنقدي ٪يللفتر
ينهايةيسنةيي ينهايةيسنةيي8٫5،يمقابليي2020ونهايةيسنةيييي2019بي   ةيمايبي  

٪يفقطيللفتر
 .ي2019ونهايةيسنةيي2018

 )بالديناري                                                                                           (

ات         2020 2019 التغب ّ

ي التداول 699 416 749 15 952 362 508 13 747 053 241 2
 
 األوراق والقطع النقدية ف

 األوراقيالنقديةيي 495 542 341 15 805 217 112 13 690 324 229 2

 القطعيالنقديةيي 204 874 407  147 145 396 057 729 11
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يالتداول   
فّصلياألوراقيوالقطعيالنقديةيف 

ُ
:يييويت  

يييكاآلبر
 )بالدينار                                                                                                                     (

       1920         2020     

ي التداول    495 542 341 15 805 217 112 13
 
 أوراق نقدية ف

 يييي  
يديناراي50 700 880 059 2 350 905 320 2

يديناراي20 420 851 410 9 460 909 802 7

يي10 910 781 825 3 510 850 919 2 يدنانت 

ييي5 465 028 45 485 552 68 يدنانت 

ي التداول   204 874 407 147 145 396
 
 قطع نقدية ف

يي5 715 195 100 970 004 100 يدنانت 

يديناريي2 396 410 45 728 563 39

يدينارييي1 792 539 143 193 895 141

يمليمييي500 463 043 56 995 114 54

يمليمييي200 966 400 8 694 938 7

يمليمييي100 257 772 31 328 617 30

يمليماي ي50 973 492 9 117 130 9

يمليمايييي20 130 229 8 163 095 8

 مليماتيييي10 640 453 2 143 449 2

 مليماتيييي5 494 202 2 462 202 2

 مليمييي2 085 73 074 73

يمليمييي1 293 60 280 60
 

 يالحساب المركزي للحكومة:ي  51اإليضاح  
 

البندييضميي بالعُيييالرصيديييهذاي أوالدائنيللحساباتي ي ملةياألجنبيةي التونس  والذييييبالديناري
يإطاريإدارتهاياليوميةيخوّييحتوييعىليالموارديالمتوفرةيلدىيالخزينةيوالمُي  

ليلهاياستعمالهايف 
يي(3.234,1الحسابيالجارييللخزينةيييي،نمنيهذهيالف ةيمنيالحساباتوييدخليي للسيولة.ي

دينار( القريييةالمتضمنييةالخاصيياتالحساب و مليوني المتأتيةيمني الخارجيةييييضويللمواردي
انية  .)مليونيديناري(1.133,4يلدعميالمت  

 
يي1.306،يليبتقليمنييمنينهايةيسنةيإىليأخرىملحوظاييوقدياهديرصيديهذايالبنديارتفاعاي

ديناري نهايةيسنةييييمليوني ي  
دينارييي4.487٫9إىليييي2019ف  الزيادةييبعديسنةييمليوني .يوتعزىي

بمبلغيي للدولةي المركزيي البنكي منحهاي ي  
البر التسهيالتي إىلي ي أساس  مليونيييي2.810 شكلي

انيتهاي أزمةي"يكوفيديي2020لسنةييييديناريلتمويليجزءيمنيعجزيمت   -الناجميعنيتداعياتي
ي.19

 

يي2019بنهايةيسنةييمليونيديناري 3.234,1 الجارييللخزينةيبلغيرصيديالحسابهذايويقدي
ي .هيقبليسنةمقارنةيبرصيدي2.329,1يأييبزيادةيقدرهاي

ي
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ييي))بالدينار                                                                                                                    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

ات 20 التغب ّ 91  2020   

 يالحساب المركزي للحكومة  937 941 487 4 686 050 306 1 251 891 181 3

    

 الحسابيالجارييللخزينةي 013 123 234 3 074 072 905 939 050 329 2

ي256 390 155 256 390 155- ي-
يبقيمةي مليونيأورويييي500قرضياالتحادياألوروب  

يللمساعدةيالماليةيالملية  
نامجيالثاب  يإطاريالت   

يف 

-106 193 078 106 193 078 - 

يبقيمةي ييي18,532قرضيصندوقيالنقديالعرب  
ييمليون يحساب   يإطاريديناريعرب    

دعميالبي ةييف 
ةيوالمتوسطة وعاتيالصغت  يييالمواتيةيللمش 

-31 409 500 31 409 500 - 
يي60قرضيالوكالةيالفرنسيةيللتنميةيبقيمةي

لتمويليبرنامجيدفعياالستثماريييمليونيأوروي
يالمستغالتيالفالحية  وتعصت 

 000 393 13 - 000 393 13ي
كيةيبتاريــــخيي لدعميييي-2020ماييي12الهبةيالتر

انيةيالدولةي يمت  

591 222 240 - 591 222 240 
يللتنميةيبقيمةيقرضيالبنكي  

يي180اإلفريفر
تمويليبرنامجيدعميمكافحةييليي–مليونيأوروي
ياالدماجيي19-كوفيد يعت  يوالتوظيفياالجتماع 

528 815 448 - 528 815 448 
ي قرضيالبنك يلإلنشاءيوالتعمت  بقيمةيي الدوىل 

انيةييتمويليبرنامجيدعميليي-مليونيأورويي161 المت  
ي"االنتعاشيويتعزيزيالمرونةي"ي

يحساباتيأخرى 236 388 120 778 985 107 458 402 12

 

  حكومةللالحسابات الخاصة :يي61اإليضاح  
 

يالييمكنياستعمالييبالعُييتضمنيهذايالبنديالحساباتيي  
يالبر ملةياألجنبيةيأويبالديناريالتونس 

يإطاريإدارتهاياليوميةيللسيولة.يوتشتمليأساسايعىليي  
حساباتيأرصدتهايمنيقبليالخزينةيف 

ويالمتضّمنةيلألمواليالمتأتيةيمنيالسحوباتييييملةياألجنبيةالحكومةيالخاصةيالمحررةيبالعُي
ولةيأويلمؤسساتيعموميةيبضمانيالدولةيمنيالقروضيويالهباتيالخارجيةيالممنوحةيللد

معّينةيي لمشاريــــعي ديناريي1.331,9)والمخّصصةي القروضي)مليوني حساباتي رصيدي ،ي
يي52,3)يي،يرصيديالحساباتيالمختلفةيللحكومة(مليونيديناريي289,1)ييالُمعنونةيبالديناري
ييمسكهاييويييي)مليونيدينار  

البنكييكذلكيأرصدةيالحساباتيالمتعلقةيبمختلفيالصناديقيالبر
يي  
الوطب  والصندوقي الصناعيةي والالمركزيةي التطويري الدولةيكصندوقي لحسابي المركزيي

 والحرفيالصغرى.ي للنهوضيبالصناعاتيالتقليدية
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 )بالديناريي(ي                                                                                                  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي              يي      

ات 1920 التغب ّ  2020  
  

 حسابات الخاصة للحكومة ال  623 478 707 1 071 215 446 1 552 263 261

 الحساباتيالخاصةيللحكومةيبالُعملةياألجنبية 626 913 331 1 503 946 121 1 123 967 209

يحساباتيالقروضي-الحكومةيالتونسيةي 637 102 289 620 691 230 017 411 58

يحساباتيمختلفةي-الحكومةيالتونسيةي 425 325 52 312 876 45 113 499 6

 :يمنها      

يالمؤسساتياآلليةيالظرفيةيلمساندةي ي  355 599 24 364 471 23 991 127 1

نامجيالمسكنياألوليييي 242 594 10 507 206 21 265 612 10-  الحسابيالمركزييلت 

خطياعتماديدعميودفعيالمؤسساتيحسابييي 640 949 15 253 16 387 933 15
يالصغرىيوالمتوسطةيي

 حسابيصندوقيالتطويريوالالمركزيةيالصناعية 692 930 21 114 040 34 422 109 12-

يللنهوضيبالصناعاتي 802 323 6 774 823 7 972 499 1-  
حسابيالصندوقيالوطب 

 التقليديةيويالحرفيالّصغرىي
 حسابيالهباتي-الحكومةيالتونسيةي 441 882 5 748 836 5 693 45

ي
فّصليالحساباتيالخاصةيبالعُي

ُ
يت ي: ملةياألجنبيةيكالتاىل 
ي

2019 2020  

  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

 حسابات الخاصة بالعملة األجنبيةال  626 913 331 1  503 946 121 1

 األورو 400 854 382 969 662 260 1 589 340 326 472 019 025 1

ي 576 597 5 666 993 14 078 065 11 180 018 31  الدوالرياألمريك 

يالياني 530 364 552 1 281 322 40 481 155 067 2 611 332 53  
 الياباب 

 عمالتيأخرى - 710 934 15 - 240 576 12

 
 

يجـانـبيمخر،يتمثلـتيي  
يييدفقـاتتـوف 

ّ
مركزيـةييموارديوياســـــــــــــــتعمـاالتيصـــــــــــــــنـدوقيالتطويريوال 

غرى،يي ــّ يللنهوضيبالصــــــــــــناعاتيالتقليديةيويالحرفيالصــــــــــ  
الصــــــــــــناعيةيويالصــــــــــــندوقيالوطب 

ي ي:يالمسجلةيخالليالسنةيالمحاسبيةيفيماييىل 
ي
 



 

 2020 الماليةيلسنة القوائم :التونس ي المركزي البنك 31

 

ي) بالدينار(

ي للنهوض  
حساب الصندوق الوطب 

  بالصناعات التقليدية و الحرف

 الّصغرى 

 حساب صندوق التطوير

مركزية الصناعية
ّ
 والال

 

2019 2020 2019 2020  

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

 الموارد  109 565 33 496 803 63 028 500 13 900 934 15

انيةي 000 000 28 000 000 60  -  اعتماداتيالمت  

 استخالصاتي 110 565 5  496 803 3 028 500 13 900 934 15

 االستعماالت 531 674 45 637 888 40 000 000 15 000 500 29

ي  692 930 21 114 040 34 802 323 6 774 823 7
 الرصيد النهان 

 
 

 مخّصصات حقوق السحب الخاصة:يي17اإليضاح  
ي

يُمنحتيلتونسشمي  
 ،ليهذايالبند،يالمقابليلمجموعيمبالغيحقوقيالسحبيالخاصةيالبر

يي  
المنجزةيمنيقبليصندوقيالنقدييييصاتيحقوقيالسحبيالخاصةمخّصي إطاريعملياتف 

األعضاء.ي للبلداني ي المخّصصاتييييالدوىل  مجموعي منيحقوقيييي272,8وبلغي وحدةي مليوني
ي السحبيالخاصة ينهايةياهريديسمت   
يالبنكيالمركزييمطالبيبإرجاعييييوبماي.يي2020ييف 

ّ
أن

فبنيي الخاصة،ي السحبي حقوقي إلغاءي ي األخت  هذاي قرري ماي إذاي للصندوقي المبلغي هذاي
يمحدوديالمدة،يتجاهيالصندوق.ي امايقائما،يغت   

 المخّصصاتيالمذكورةيتمثليالتر
 

 حقوقيالسحبيالخاصة(يالوحداتيمن)بآالفي                                    

9201  2020    

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 272 776 272

ي  880 5 880 5  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي1970مخّصصاتي/يجانف 

ي  745 3 745 3  
ي1971مخّصصاتي/يجانف 

ي  088 5 088 5  
 1972مخّصصاتي/يجانف 

ي  552 6 552 6  
 1979مخّصصاتي/يجانف 

ي  552 6 552 6  
ييي1980مخّصصاتي/يجانف 

ي  426 6 426 6  
ييي1981مخّصصاتي/يجانف 

ي2009مخّصصاتي/يأوتييي  385 212 385 212
ي 148 26 148 26 ي2009مخّصصاتي/يسبتمت 

ي  

ي

يسنةييخريعمليةيعىليمستوىيهذايالبندييملتييّجيويُسي  
يقدرهييبيي2009ف  يي238,5مبلغيجمىل 
يي بمناسبةيالمخصصاتيالعامةمليونيوحدةيمنيحقوقيالسحبيالخاصةيي  

والخاصةيالبر
يمنحهاي ي األعضاء.ييلفائدةيالدولصندوقيالنقديالدوىل 

ي
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مليونيييي3,3ييويالبالغيي،2020ييعنديإقفاليالسنةيالمحاسبيةيي،المسّجل  وييفشياالنخفاضي
اجعبي،حرصّياديناري  الدينار.يحقوقيالسحبيالخاصةيمقابلييرصفييسعرييتر

 

ييحسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية:يي81اإليضاح  
ي

يومنهايهذايالبنديأرصدةيالحساباتيالمفتوحةيبالديناريباسميالمنظماتياألجنبية،ييييشملي
البنك يوي النقديالدوىل  للتنميةيوصندوقييييبالخصوصيصندوقي ي  

البنكياإلفريفر يوي العال  
يدفاتريي  

يالمفتوحةيف  .يويتجدرياإلاارةيإىليأنيحساباتيصندوقيالنقديالدوىل  النقديالعرب  
ي  
يُمفّصلةيكاآلبر يمنيأهّميمكوناتيهذايالبند،يوه  ي:يالبنكيالمركزييتعتت 

ي)بالديناريي(

2019 2020 
  

 صندوق النقد الدولي حسابات  776 692 678 1 393 892 761 1

 1الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي   315 794 676 1 576 692 759 1

يرأسيماليالصندوقي    315 794 676 1 576 692 759 1  
 مساهمةيتونسيبالديناريف 

 2الحساب رقم ي-صندوق النقد الدولي   461 898 1 817 199 2
ي

يي التونس  المركزيي البنكي دفاتري ي  
ف  المفتوحي السنداتي يحسابي

ّ
أن إىلي اإلاارةي تجدري كماي

يوالبالغيرصيدهي ييييمليوني6.684,6باسميصندوقيالنقديالدوىل  ينهايةياهريديسمت   
ديناريف 

ديناريييي5.274,5مقابليييي2020 الفارطةمليوني السنةي نهايةي ي  
جدولييف  نمني ُمدرجي ،ي
الموازنةيعىليمستوي ويتعلقيالتعهداتيخارجي أخرى".ي ي"قروضيخارجيةي الفرع  البندي ىي

يإطاريمليةيالتسهيالتي  
يف  يصندوقيالنقديالدوىل   

الرصيديالمذكوريبالمقابليبالديناريلقرض 
مليونيييي2.265,8المتحصليعلينيبمبلغيقدرهييمليةيأداةيالتمويليالشيــــعييويييالموسعةيللقرض

يلدعميي2020خاللياهريأفريليييديناري انيةيالدولة.يوالمخّصصي    مت  
ي

امات تجاه البنوك19اإليضاح    بعمليات السياسة النقدية مرتبطة : البر 
 

ياــكليــــــــــــــــــيســجليهذايالبنديعملياتيتدخليالبنكيالمركزييالتونســ  
يالســوقيالنقديةيف   

ييف 
يييوالمتمثلةي،امتصــــــــــاصيالســــــــــيولة.يوقديبلغيالمبلغيالمســــــــــتحقيبموجبيهذهيالعمليات  

ف 
يييي25ي،ساعةيي24عملياتيتسهيليلإليداعيلمدةيي  

يييي31مليونيديناريف   .يي2020ديسمت 
 

امات بالُعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولي   :يي20اإليضاح    البر 
 

يييييييييتضـــــــــــــــمنيهــــذايالبنــــديموجوداتيالعُي ملــــةياألجنبيــــةيتحــــتيالطلــــبيللوســـــــــــــــطــــاءيالمقبولي  
اضيالبنكيالمركزييمنيالســــــــوقيالنقديةيي) دينارنييليويميي(4.611,4 ،يمنيجهة،يويقائمياقتر

ي،يمنيجهةيأخرى.ي)نيديناريويمليي2.157,4)بالُعملةياألجنبيةي
 

يوي اماتيكماييىل 
ي: يتفّصُليهذهيااللتر 

 
ي
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2019 2020  

  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

7 271 650 393  6 768 821 374  
امات بالُعملة األجنبية     البر 

 تجاه الوسطاء المقبولي   

 األوروي 945 662 198 1 346 957 946 3 139 491 426 1 343 537 480 4

ي 749 587 932 545 029 498 2 175 923 890 392 480 497 2  الدوالرياألمريك 

 الفرنكيالسواشي 927 302 28 823 063 86 647 005 30 308 913 86

ي 951 567 22 761 493 82 125 987 22 911 517 84  
ليب   الجنينياألستر

 الرياليالسعودي 243 827 55 256 859 39 617 241 45 382 808 33

ي 473 803 23 563 358 17 136 036 22 538 817 16  
يالدرهمياإلمارابر

يالكندي الدوالر 979 793 15 359 182 33 203 749 10 287 089 23

 عمالتيأخرى  721 876 64  232 486 48
ي

 حسابات غب  مقيمي   بالعملة األجنبية:يي12اإليضاح  
 

أويبالديناريي  ُيســــــــــــّجُليهذايالبندياألرصــــــــــــدةيالدائنةيللحســــــــــــاباتيالمفتوحةيبالُعملةياألجنبية
يمقيمة.ي  القابليللتحويليباسميبنوكيأويمؤسساتيغت 

 

امات أخرى بالعملة األجنبية  22اإليضاح    : البر 
ي

امــاتيالبنــكيالمركزييي يهــذايالبنــديالمقــابــليبــالــدينــاريلمبــالغيالتر   
ُليف  ُيمثــُليالمبلغيالُمســـــــــــــــجــّ

ي ــ  انــــــــــــــــاتيأويودائعيمنيالخـارج،يوتفصـــــــــــــــيلـنييييالتونســـــــــــــ بـالُعملـةياألجنبيـةيألجـليبعنوانياقتر
:ي يكالتاىل 

ي

ييي50ي ✓ ُليييي)مليونيدينــاريي(133,9ييمليونيدوالريأمريك 
ّ
مثــ
ُ
المبلغيالمودعيمنيقبــليبنــكيت

يالغرضيىييــــــــــــبمقتضييــــــــــــالتونسالجزائريلدىيالبنكيالمركزييي  
مةيمعنيف  االتفاقيةيالُمت 

ي،2011أفريليييي28بتاريــــخي
 

يييي200 ✓ ُليييي)مليونيدينــــاريي(535,7مليونيدوالريأمريك 
ّ
ييتمثــــ يي100بقيمــــةييوديعتي  

يل،ييةمليونيدوالريلمليواحد ييبنكيالجزائريلدىيالبنكيالمركزييالتونســ  بمقتضــ 
يي  
يالغرضيبتــاري    

يف  متي   يالُمت  يي2015مــارسيييي17ويييي2014مــاييييي04االتفــاقيتي  
،  عىليالتواىل 

ُليييي)مليونيدينـاريي(1.646,4ييأورويمليونيييي500 ✓
ّ
مثـ
ُ
المبلغيالمودعيمنيقبـليالبنـكيت
ي يلدىيالبنكيالمركزييالتونس  ياالمركزييالليب   ييبمقتض   

مةيمعنيف  التفاقيةيالُمت 
 .ي2019جويليةييي4الغرضيبتاريــــخي

ي

 قيم قيد االستخالص:يي23اإليضاح  
 

يهذايالبند،يالونعيةيالدائنةيالصافيةيلحساباتياستخالصيالقيمي  
يمثليالمبلغيالمسجليف 

بمايفيها،يبالخصوص،يالصكوكيوالسنداتيلفائدةيالخزينةيوالتحويالتيالمأذونيبهايمنيي
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ي يتمّريعت   
ونية.ييينظاميقبليمصالحيالبنكيوالبر يالمقاّصةياإللكتر

ي

 فوارق التحويل و إعادة التقييم:يي24اإليضاح  
 

ي:ييتضمنيهذايالبند
 

اكميبعنوانيإعادةيتقييميالحساباتيبالُعملةييي ✓ يالمتر  
األجنبيةييفائ،يالقيمةيالصاف 

دينارييي2.091,1 بمبلغ اإلاارةمليوني وتجدري يييإىليي.ي
ّ
تقييميييعملّيةييأن إعادةي

األجنبية بالُعملةي ناقصيي2020لسنةييييالحساباتي صافيييأفرزتي ييقدرهييييايقيمةي
ييي،بالمامليمنيفائيينمليونيديناريوالذييوقعيامتصاصيي155,1  

القيمةيالصاف 
 ،مليونيديناريي2.246,2يبمبلغيي2019ليمنيسنةيالمرّحي

اكميبعنوانيإعادةيالتقييمي سعريالسوقيللموجوداتييي ✓ يالمتر  
فائ،يالقيمةيالصاف 

متأتيةيي مليونيديناريي561,1مليونيديناريمنهايييي666,9منيسبائكيالذهبيبمبلغيي
 ،ي2019منيسنةي

اكميبعنوانيإعادةيتقييميالعملياتيمعيصندوقيالنقديي ✓ يالمتر  
فائ،يالقيمةيالصاف 

ي العرب   النقدي ويصندوقي ي حدوديي الدوىل  ي  
منهايييويمليي183,1ف  ديناري يي206,7ني

 .2019متأتيةيمنيسنةي مليونيدينار
 دائنون مختلفون:ي25اإليضاح  

 

يتضمنيهذايالبند،يبالخصوص،يحساباتياإليداعيألعوانيالبنك،يوالمدخراتيالمخصصةي
بعنوانيمنحةيالخروجيللتقاعديواإلجازاتيخالصةياألجر،يوياألداءاتيالمقتطعةيمنيالمورديي
الدفعيويمبالغيالُعقليي يانتظاري  

التغطيةياالجتماعيةيف  لفائدةيالدولة،يويمبالغيمساهماتي
ي.يباسميهي اتيوطنيةيالتوقيفيةيوحساباتيأخرى

ي

ييي)بالدينار(يي                                                                                            ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييي     ي

ات    2020 2019 التغب ّ

 دائنون مختلفون  426 163 174 801 174 142 625 988 31

 حساباتيإيداعياألموالي)يحساباتياألعوان،يحسابيالوداديةي...( 569 130 29 367 655 24 202 475 4

يمدخراتيبعنوانيمنحةيالخروجيللتقاعدي 593 614 8 721 009 9 128 395-

يمدخراتيلإلجازاتيخالصةياألجر 836 223 8 550 622 7 286 601

-4 272 881 6 710 335 2 437 454 
يبة،يأداءيمجمعيعىليالقيمةيي الخصميمنيالمورديبعنوانيالرص 

ائبيويأداءاتيأخرىيلفائدةيالدولةي  المضافةيويرص 

يانتظاريالدفعيي 679 834 738 839 1 059 005 1-  
 مبالغيمساهماتيالتغطيةياالجتماعيةيف 

 دائنونيمختلفونيمخرونيي 295 922 124 090 337 92 205 585 32

 منهاي:يعقليتوقيفيةييي 851 055 69 394 957 33 457 098 35

          الهي ةيالعليايالمستقلةيلالنتخابات ييييييييي 253 420 27 390 837 4 863 582 22

يالبنكية  الودائع صندوقينمان     يي   747 236 25 076 227 23 671 009 2
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ييي)خصوم(حسابات انتظار و للتسوية :يي26اإليضاح  
ي

يي يلدىيصندوقيالنقديالدوىل  يضّميهذايالبند،يبالخصوص،يالمبلغيالمقابليلمركزياالحتياط 
خراتيللمخاطريوياألعباءيوياألعباءيللدفع.ي

ّ
ييويالمد

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )بالدينار(يييي    

 
 

 األموال الذاتية:يي27  اإليضاح
ي

يي1.319,2،يمايقدرهيي2020الذاتيةيقبليتخصيصينتيجةيالسنةيالُمحاسبيةييييبلغتياألموال
ييمليون ينهايةياهريديسمت   

يسنةي1.401,3 ُمقابليي 2020 ديناريف   
،يي2019مليونيديناريف 

ي.يمليونيديناري82,1 ـيبيفاضخنأييبا
ي

:يي  
يُمفّصلةيكاآلبر يوه 

 )بالدينار)

2019 2020  

 رأسيالمالي  000 000 6 000 000 6

ياالحتياطياتي 156 494 691 494 130 346
ي

 ي 000 000 3 000 000 3
يالقانوب  ياالحتياط 

يالخاص 668 794 647 668 794 307 ياالحتياط 

يالصندوقياالجتماع ي 488 699 40 826 335 35 ياحتياط 

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية  156 494 697 494 130 352

 نتيجةيالسنةيالمحاسبية 337 704 621 252 156 049 1

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص  493 198 319 1  746 286 401 1
ي
ي

 

المسّجيويي الذاتيةي األموالي تحركاتي المحاسبيّيتمثلتي السنةي ي  
ف  ييلةي  

ف  المقفلةي يي31ةي
ي يي2020ديسمت  ي:يفيماييىل 

ي
ييي

ات  2020 2019 التغب ّ
  

 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  687 734 804 246 940 764 441 794 39

ي 693 259 482 907 101 506 214 842 23- يلدىيصندوقيالنقديالدوىل   مقابليمركزياالحتياط 

يللدفعي 538 117 16 080 175 18 542 057 2- يأعباءيالموظفي  

يأعباءيللدفعيوإيراداتيمختلفةيمقبونةيمسبقاي 574 298 16 126 759 15 448 539

ي 683 931 3 272 130 3 411 801  
يوياستثناب  يمصاريفيللدفعيذاتيطابعيخصوض 

يانتظاريالتسوية 808 189 19 698 521 1 110 668 17  
 ُعمالتيأجنبيةيف 

خراتيالمخاطريوياألعباء 482 310 262 600 811 213 882 498 48
ّ
يمد

 حساباتيانتظاريويللتسويةيأخرى 909 626 4 563 440 6 654 813 1-
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ي
ي

 )بالدينار)ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ي

ييأمّيي ديسمت  ي
موف ّ ي  

ف  ي ه  يكماي االجتماع  الصندوقي استعماالتي وي مواردي فكانتيييي2020اي
ي  
 :يكاآلبر

 )بالدينار)                                                                                                                                                                                 

 
 

 التعهدات خارج الموازنة:ي  28اإليضاح  
 

ييشتمليجدوليالتعهداتيخارجيالموازنةيعىل:ي
ي

مة
ّ
  التعهدات و الضمانات المسل

ي

يإطاريالقروضيالخارجّيةتعهداتيالضمانيي -  
مةيف 
ّ
 المسل

ي

 قروضيخارجيةيأخرىيويييقروضيرقاعية 
 

 البيانات
ي  
 
الرصيد ف

31/12 /2019 
ـــع النتيجة   توزيـ

احتياطي  
الصندوق  
 االجتماعي 

  ةنتيجة السن
 المحاسبية 

ي  
 
الرصيد ف

31/12 /2020 

ي000 000 6ي-ي-ي-ي000 000 6يرأسيالمال

ي  
يالقانوب  ي000 000 3ي-ي-ي-ي000 000 3ياالحتياط 

يالخاص ي668 794 647ي-ي-ي000 000 340ي668 794 307ياالحتياط 

يالصندوقيي احتياط 
ي ياالجتماع 

ي488 699 40ي- 662 363ي000 000 5ي826 335 35

ي337 704 621 337 704 621ي-ي(252 156 049 1)ي252 156 049 1ينتيجةيالسنةيالمحاسبيةي

 493 198 319 1 337 704 621 662 363 (252 156 704) 746 286 401 1 مجموع األموال الذاتية

ي                
 
الرصيد ف

31-12-2020  

ي        الموارد  االستعماالت
 
 الرصيد ف

31-12-2019  
 التسمية 

 المخّصصات  التسديدات  القروض 

 الموارد  826 335 35 000 000 5 662 363  - 488 699 40
 المخّصصاتي 126 038 27 000 000 5 - - 126 038 32

4 385 556 - 136 827 - 4 248 729 
فوائديعىليقروضيي

 طويلةياألمد

4 275 806 - 226 835 - 4 048 971 
فوائديعىليقروضيي
 متوسطةياألمدي

 االستعماالت (611 304 34) - 556 883 9 (835 870 13) (890 291 38)

 قروضيالسكني (438 458 16) - 152 560 1 (870 217 3) (156 116 18)

(9 262 698) (3 372 303) 2 492 310 - (8 382 705) 
قروضيمتوسطةيي

 األمد
ةياألمدي (468 463 9) - 094 831 5 (662 280 7) (036 913 10)  قروضيقصت 

 الموارد المتوفرة 215 031 1 000 000 5 218 247 10 (835 870 13) 598 407 2
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يالتعهداتيالمتعلقةي:يي يه 
ي

 يلحســــــــــــــاببالقروضيالرقاعيةيالمصــــــــــــــدرةيمنيقبليالبنكيالمركزييي الدولةيييالتونســــــــــــــ 
ياألسواقيالماليةياألجنبية،  

 التونسيةيف 
 ي،  

يإطاريالتعاونياالقتصـــــادييالثناب   
ويالقروضيالخارجيةيللدولة،يالُمتحصـــــليعليهايف 

ــائنيتعهداتيللطرفيي ةيمعيإمضــــــــــــ ييديرهايالبنكيالمركزييلحســــــــــــــابيهذهياألخت   
ويالبر

يالمتـدخـليي يأويمؤســـــــــــــــســــــــــــــــةيمـاليـةيييي(األجنب   ميبمقتضــــــــــــــــاهـايبخالصي)بنـكيأجنب   ،ييلتر 
 االستحقاقاتيالمتعلقةيبهذهيالقروض،

 مــــةيمنيقبــــليالبنــــكيالمركزييوالُمحــــالــــةيإىليالوســـــــــــــــطــــاءييويالقروضيا لخــــارجيــــةيالُمت 
يي ــةي(المقبولي   ــارةيالعربيـ ــامجيتمويـــليالتجـ ــةيمعيبرنـ مـ ــالقروضيالُمت  ــدايبـ ــديـ قيتحـ

ّ
وتتعل

 .)البينية
ي

ي

يي يإزاءيصندوقيالنقديالدوىل  اماتيالبنكيالمركزييالتونس 
كماييتضّمنيهذايالبنديأيضايالتر 

انيةييويبالبسبةيلألجزاءيمنيالقري ضيالمتحّصليعلينيمنيالصندوقيويالمخّصصةيلدعميمت  
يإطاريمليةيالتسهيالتيالموسعةيللقرضريبويتعلقياألميالدولة.ي  

ييالقرضيالمتحصليعلينيف 
يي2020اهريأفريلييخاللييتميرصفنييييذيويالييالشيــــعيأداةيالتمويلييبييكذلكيبالقرضيالمتعلقيوي

ي.ي)مليونيدوالري341,8مليونيأورويويي(371,4
ي
ي

اإلاارةويي منيييي،تجدري انتقلي الرقاعيةي القروضي قائمي ي
ّ
أن إىلي اإلطار،ي هذاي ي  

يي25.547,3ف 
يي يديسمت   

قدرهيييينخفاض،يأييبابعديسنةمليونيديناريييي22.766إىليييي2019مليونيديناريف 
يمننييُيعزىيييي،مليونيديناريي2.781,3 يجزءيكبت   

يبمبلغييييخالص إىلف  يي400القرضيالرقاع 
ييمليونيي يخالصيالقسطياإىلييويييي،منيجهةيي2020ييانخاللياهريجويدوالريأمريك   

منييييلثاب 
القطري الخاصي قيمتنيييياالكتتابي بماي (ي أمريك  دوالري ييييي250)ملياري أمريك  دوالري مليوني

ي.منيجهةيأخرىي(ي،2020فريليأ)
ي
ي

يهــــذهيالتعهــــداتيتعهــــداتيتوقيع يييي)خــــارجيالموازنــــة(ييويتعتت  تطبيقــــايللمبــــدأيالمحــــاســـــــــــــــب  
تبةيعنيي اماتيالماليةيللبنكيالمركزييالمتر يااللتر 

ّ
"أفضـليةيالجوهريعىليالشـكل"،يعلمايويأن

اميممالليمنيقبليالدولةيأويالوســــــــــــــيطيالمقبولي القروضيالمشــــــــــــــاريإليهايأعاله،ييقابلهايالتر 
تبةيعنها.ي سداديكلياالستحقاقاتيعىليالقروضيالمعنيةيويكذلكيكلياألعباءيالماليةيالم يتر

 )بالدينار)يي

ات 9201 التغب ّ  2020  
  

 قروض رقاعية  461 042 766 22 048 257 547 25 587 214 781 2 -

  قروض خارجية أخرى 042 278 887 8 366 217 873 6 676 060 014 2

228 846 117 1 128 703 097 1 357 549 214 
يإطاري خارجيةيللدولة قروض  

ُمتحصليعليهايف 
ي  
يالتعاونياالقتصادييالثناب 
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       375 110 968 470 055 572 845 166 540 
مةيمنيقبليالبنكيالمركزييوُمحالةيي قروضيخارجية ُمت 

 إىليالوسطاءيالمقبولي  ي

1 410 103 591 5 274 458 697 6 684 562 288 
يالمخّصصةيلدعمييقروضي صندوقيالنقديالدوىل 

انيةيالدولةي  مت  
 

مةيمقابليعملياتيإعادةيالتمويلالتعهداتي -
ّ
 المسل

 ي

مةيي
ّ
المسل التعهداتي ي مقايضةييييوالُمتعلقةه  السياسةيييرصفالبعملياتي أدواتي كأحدي

ياستعمالهايبدايةيمنياهريماييي  
عيالبنكيالمركزييف  يش   

بهدفيتلبيةيييي2015النقديةيالبر
يحاجياتيالبنوكيمنيالسيولة.ي

ي

يي ينهايةياـــــهريديســـــمت   
يهذايالبندي)2020ويف   

ي)مليونيديناريي92,2،ييمثليالمبلغيالمدرجيف 
يتاريــــخياإلقفالالمقابليبالدينار،يي  

،يللعمالتياألجنبيةييبتطبيقيأســــــعاريالرـصـــــفيالســــــائدةيف 
ــالمتوقعيتسـليمهايللبنوكيعنديحلوليأجليعملياتيمقايضـةيالصـ يقاميبهايالبنكيــــــــــــــ  

رفيالبر
يييخاللياهري يلاللةيأاهر.ييأجلبيي2020ديسمت 

 

 
  مةلالتعهدات و الضمانات المست

 

 يالتعهداتيالُمستلمةيمقابليعملياتيإعادةيالتمويل -
ي

يعملياتيي  
يالتعهداتيالمستلمةيمنيالبنوكيالمشاركةيف  يويالمتكونة،يرفــــــــالصيمقايضةه 

يتــاريــــخياألجــلي)  
مليونيدينــار(يويمنييي92,1منينــاحيــة،يمنيالمبــالغيبــالــدينــاريلالســـــــــــــــتالميف 

يالجــــاريــــةيبعنوانيهــــذهيالعمليــــاتي) يي1,5نــــاحيــــةيأخرى،يمنيمبــــالغيالفوارقياإليجــــابيــــةيغت 
ينيدينار(.يوييلم
 

يالضماناتيالُمستلمةيلتغطيةيعملياتيإعادةيالتمويل -
ي

يمقابليعملياتيإعادةيتمويليالبنوكي  
يالضماناتيالُمستلمةيمنيقبليالبنكيالمركزييف  ه 

هذهيي قيمةي مجموعي بلغي وقدي الرصف،ي مقايضةي عملياتي بواسطةي المنجزةي تلكي ي غت 
يييي5.963,1الضماناتيي نهايةياهريديسمت  ي  

ديناريف  ديونيييي2020مليوني عةيإىلي
ّ
يموز وه 

و بمب جاريةي خزينةي يعىليييي،قدرهايلغييارقاعي دينارييي3.260,8يي،التواىل  يي 2.702,3وييمليوني
ي.يديناري مليون

 

ييييُمستلمةتعهداتيأخرىيي -
ي

يالضــــــماناتيالوقتيةيويالنهائيةيالمســــــتلمةيي يإطاريطلباتيبالخصــــــوصيه   
يف  منيالعارنــــــي  
يي ينهايةياــــــهريديســــــمت   

،يبلغتيقيمةي2020العروضيالمعلنةيمنيقبليالبنكيالمركزي.يويف 
يســـــــــــــنةيييي  ييمالييي5ديناريمقابلييمليونيي11,2الضـــــــــــــماناتيهذهيي  

أييبارتفاعي ،2019ديناريف 
يييالضماناتيالمستلمةيفشيأساسايبارتفاعييي،ديناريمليونيي6,2 منيقبلياألاخاصيالراغبي  

يممارسةينشاطي  
يالرصفياليدوييعنيطريقيمكاتبيالرصف.يف 
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  تعهدات أخرى
ي

ــةيالتونســـــــــــــــيــــةيي ــاألوراقيالنقــــديـ يالتعهــــداتيالُمتعلقــــةيبـ ةيمنيقبــــليحجوزيواألجنبيــــة،يالمه 
يي.ييــــــــــــــــالسلطاتيالقضائيةيوالمصالحيالديوانيةيوالمودعةيلدىيالبنكيالمركزييالتونس  

ويف 
يي عىلينفسيمســــــــتوىيالســــــــنةييهذهياألوراقيالنقديةييحافظتيي،2020نهايةياــــــــهريديســــــــمت 

ي.دينارييونلميي4,5يبمايقيمتنيالمنقضية
ي

يتكونيي  
ؤخذييوتجدرياإلاــــــارةيإىليأنيالعملياتيالبر

ُ
تســــــويتهايمرتبطةي ســــــياســــــاتيالبنكياليت

ياالعتباريإاليعنديتحقيقها.ي يبعي  
 

 

ي السوق النقدية:يي29اإليضاح  
 
 إيرادات من عمليات التدخل ف

 

ي  
تبلغتيالعائداتيالناجمةيعنيعملياتيإعادةيالتمويل،يوالبر

ّ
يأهميةييييظل العنصـــــــــــــرياألكتر

يمليوني 797,3،منيمجموعيإيراداتيالبنكيي%يي82,9بقائمةيالنتائجيحيثيمثلتينســـــــــــــــبةي
ي ينهايةيديســــــــمت   

ــنةيخلتي،ييي1.201,8مقابلييي2020ديناريف  محققةييمليونيدينار،يقبليســــــ
 .مليونيديناريي404,5انخفانايقدرهي

ي

يالســـوقيوي  
لةيبعنوانيتدخليالبنكيالمركزييف  ــّ ــا،يالفوائديالمحصـ يتضـــمنيهذايالبند،يأســـاسـ

يويالنقديةيعنيطريقيطلباتيالعروضيي  
مليونيديناريعنديإقفاليالســــــــــــــنةييي361,7بلغتييالبر

ييي542,5مقابلييي2020المحاســـــــــبّيةي  
ةييمليونيديناريف  ،يأيييةســـــــــابقالســـــــــنةيالمنيينفسيالفتر

ي.33,3%أويببسبةي دينارمليوني 180,8 قدرهانخفاضيب
 

يإطــاريالســـــــــــــــوقيالمفتوحــة،يي  
اءيبــاتيلرقــاعيالخزينــةيف  كمــايقــاميالبنــكيالمركزييبعمليــاتيش 

يييي235,5يأفرزتيإيراداتيبـــــــــــــــ  
يمليونيديناريف 

يموف ّ مليونييي145يمقابليي2020ييياهريديسمت 
يالسنةيالسابقة  

ي.62,4%أييبـييمليونيدينارييي90,5أييبارتفاعيملحوظيقدرهييديناريف 
ي

ةييإيراداتيياـــهدتيييي،ناحيةيأخرىمنيي
ّ
ــايييي24عملّياتيتســـهيالتيالقرضيلمد ســـاعةيانخفانـ

ييالبنوكيعنيعوديذلكياىليتراجعييييوييي،أخرىإىلييســـــــــــــنةييينهايةيديناريمنيييونمليي196,3ـــــــــــــــــــــــــــــيب
صيجوءيإىليهذهيالعملياتي سببييللا

ّ
 .منيالسيولةحتياجاتهايياتقل

ي
ي

تويمنيجانبها،يي
ّ
اإليراداتيالمحّصلةيبعنوانيالفوارقياإليجابيةيالمتعلقةيبعملياتيييسجل
،يحيثيبلغتييمنيسنةيإىليأخرىييمليونيدينارييي87ييبـيييملحوظايييانخفانايييمقايضةيالرصف

ينهايةييييدينارييييونمليي17  
ييمليونيديناريييي104مقابليييي2020ييسنةف   

نتيجةييييالسنةيالسابقة،ف 
التيالسنوية،يييلعملياتييلالنخفاضيالمتواصل

ّ
مقايضةيالرصفيالذييانتقل،يحسبيالمعد

يسنةيي1.258مني  
ينهايةيسنةيي192,3إىلييي2019مليونيديناريف   

 .2020مليونيديناريف 
ــيييفقديياإليراداتيالمســتلمةيعىليعملياتيالتدخليألجلييأماي مليونييي45,1تراجعتيأيضــايبـــــــــــــــ

ييمليونيدينارييي97,2اىليديناريلتصلي  
يييي142,3مقابلييي2020ف   

ي.ي2019مليونيديناريف 
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يالســــوقيالكمايي  
ي،ألجلياــــهريينقديةبلغتياإليراداتيالمتأتيةيمنياألداةيالجديدةيللتدخليف 

ييي11  
يييي31مليونيديناريف   .ي2020ديسمت 

 )بالدينار)يي

ات 9201 التغب ّ  2020  
  

ي السوق النقديةايرادات عمليات  501 342 797 729 815 201 1 228 473 404-
 
 التدخل ف

-180 767 843 542 509 078 361 741 235 
اءيعىليي ياكليش   

يالسوقيالنقديةيف   
فوائديالتدخليف 
 طلباتيالعروضي

اةيبصفةيباتة 380 466 235 540 964 144 840 501 90     إيراداتيعىليالسنداتيالمشتر

يتسهيالتيقروضيليوميواحديفوائديعىلي 055 616 36   889 896 232 834 280 196-

يعىليعملياتيمقايضةيالرصفي 905 981 16   780 987 103 875 005 87-    الفارقياإليجاب  

   10 969 430 -   10 969 430 
ياكليي  

يالسوقيالنقديةيف   
فوائديعىليعملياتيالتدخليف 
ياهري1 عملياتيإعادةيالتمويليبأجلييي

        383 778 -        383 778 
يالسوقيالماليةيلضخيي  

يف   
فوائديعملياتيالتدخليالظرف 

يالسيولة

  -45 086 605 142 289 772 97 203 167 
ي  
يالسوقيالنقديةيف   

اكلييفوائديعىليعملياتيالتدخليف 
يأاهريي6عملياتيإعادةيالتمويليبأجلي

يإيراداتيأخرىيي 551 980 37 670 167 35 881 812 2     

يمنهايفوائديجزائيةييي  يي 518 274 8 060 625 15   542 350 7-    

داديمدخراتيعىليسندات 033 706 29    610 542 19 423 163 10      اةيبصفةيباتةيياستر يمشتر

 

 ملة األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعُ :ي  30اإليضاح  
 

لةي،،يبالخصـوصيتضـمنيهذايالبندي يبالُعملةياألجنبيةييالسـنداتعىلييييالفوائديالمحصـّ  
والبر

ييييمليونيدينـارييي60,3بلغـتيي ينهـاـيةياـــــــــــــــهريديســـــــــــــــمت   
يييونيمليي62,3مقـابـليييي2020ف   

دينـاريف 
يييالّسنةيالفارطة اىل 

ّ
 .دينارمليونييي2بـيطفيفايييياينانخفامسّجلةيبالت

ي

بدورهايييبالُعملةياألجنبيةيياإليداعاتعىليييحصــــلةاــــكلتيالفوائديالمفقديي ،مخرمنيجانبيي
يهذايالبند،يحيثيبلغتييالييســـتهانيبنيجزًءايي الســـنةييبعنوانمليونيديناريييي30,2منيإجماىل 
يالعـاميالســــــــــــــــابقي،يأييبـانخفـاضيي73,9مقـابـليييي2020المـاليـةيي  

يي43,7قـدرهييييمليونيدينـاريف 
ي.دينار مليون

 
ي

ي  
ي                           :ييويتفصيليهذايالبنديكاآلبر

ي
ي         
ي
ي
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ي 
 )بالدينار)          

ات 9201 التغب ّ  2020    

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 810 531 101 427 953 149   -48 421 761

 فوائد عىل السندات بالعملة األجنبية   549 265 60   120 255 62 571 989 1-    
 ييياألوروييي 004 788 32   979 114 36 975 326 3-    
يييي 999 864 22   046 897 22 047 32-          يالدوالرياألمريك 
يييي 735 442 4     211 067 3 524 375 1       

ليب   الجنينياألستر
يييي 811 169        884 175 073 6-             

 اليانيالياباب 
 فوائد عىل الودائع بالعملة األجنبية  479 221 30 402 928 73 923 706 43-  
يييي 066 220 27    031 407 67 965 186 40-   يالدوالرياألمريك 
يييي 841 982 2       073 146 6 232 163 3-      

ليب  يالجنينياألستر
ياألوروييي -     461 305 461 305-       
يعمالتيأخرىيييي 572 18            837 69 265 51-         
 فوائد عىل األموال المعهودة للترصف بالوكالة      782 044 11    905 769 13 123 725 2-   
ييييييييييييييييييييييي 782 044 11 905 769 13 123 725 2-    يالدوالرياألمريك 

 
 ملة األجنبيةإيرادات أخرى لعمليات بالعُ : 31اإليضاح  

 

تمديدياالنخفاضيعىليالسنداتيبالعملةييشمليهذايالبند،يبالخصوص،يالمبلغيالمتعلقيب
بالوكالةويزيييوي) دينارمليونيييي(10,8األجنبيةيي للترصفي المعهودةي األموالي القيمةيعىلي يائدي

يي.ي)مليونيديناري12,3ي(ي
 

امنيييُييي،مليونيديناريي35,8هذايالبنديانخفانايبـييسجلييويقديي فشيأساسايباالنخفاضيالمتر 
الصافي الرصفي الجاريةييييةألرباحي العملياتي عىليييي28,6ييبـعىلي الفوائدي وي ديناري مليوني

 ييييييييييييييييي.يدينارييمليونيي21,5ييبـيالموجوداتيمنيالعملةياألجنبيةيتحتيالطلب
:ي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوتفصيلنيكالتاىل 

ي)بالدينار)يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ات 9201 التغب ّ  2020    

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 343 934 50 220 756 86 -877 821 35

عموالتيالرصفيالمتأتيةيمنيالهامشيالمطبقيعىليأسعاريالرصفيي 172 071 8 837 068 10 665 997 1-   
 عنديالبيعي

يأرباحيرصفيعىليالعملياتيالجارية - 556 560 28 556 560 28-
يفوائديعىليموجوداتيالعملةياألجنبيةيتحتيالطلبي 053 739 4    683 245 26 630 506 21- 
يالمقيمي  ي 265 490 1    876 499 2 611 009 1-    يعموالتيعىلياألوراقياألجنبيةيلغت 
يتمديدياالنخفاضيعىليالسنداتيبالعملةياألجنبيةيييي 006 850 10  860 079 3 146 770 7    
يعموالتيعىليبيعياألوراقيالنقديةياألجنبيةيمنيقبليالبنوكي 339 369 3  631 703 3 292 334-      
داديمدخراتيعىلياألمواليبالعملةياألجنبية 622 322      708 015 1 086 693-       ياستر

يالمعهودةيللترصفيبالوكالةي
 زائد قيمة على األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة 197 258 12 128 373 6 069 885 5    
ياسترداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية  121 453      733 333 1 612 880-      
يإيرادات أخرى  568 380 9   208 875 3 360 505 5    
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 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية:يي32اإليضاح  
 

ي ــّ ييتعلقياألمريبـاإليراداتيالمحصـــــــــــــ يإطـاريالعمليـاتيالمنجزةيمعيصـــــــــــــــنـدوقيالنقـديالـدوىل   
ييييييي لـةيف 

ييوي  
يييي  يمالييي4,7يتراجعتيمنحيثيييي،سـنةيإىليأخرىينهايةيمن،ييملحوظايييانخفانـاياـهدتيييالبر
ينهايةييديناري  
ي.يبعديسنةنيديناريوييمليي1,5ييإىليفارطةالسنةيالف 

 

ييوي  
 :يتفصيلهايكاآلبر

 )بالديناريي(

ات    2020 2019 التغب ّ

 الدوليةإيرادات العمليات مع المؤسسات  765 546 1 075 695 4 310 148 3-

ي 140 275 1 199 955 3 059 680 2- يالموظفيعىليمركزياالحتياط  يييي    التأجت 

   -496 494 702 270    205 776 
فوائديعىليموجوداتيحقوقيالسحبيالخاصةيلدىيصندوقيي

ي يالنقديالدوىل 

يفوائديعىليالتوظيفاتيبحقوقيالسحبيالخاصة 849 65      606 37 243 28       
 

 

 إيرادات مختلفة:يي33اإليضاح  
 

ــّجي ــايطفيفاياليهذايالبنديسـ ــبةييديناريينويملييي1,2ييـــــــــــــــــــبيينخفانـ ــاييأييي%12,9أويببسـ ــاسـ نتيجةييسـ
ياالعتمـاداتيييراداتيمنيياإلينخفـاضييالي  

ةغـبافر انيـّ يالمســـــــــــــــتعملـةيمنيالمت   ــاينتيجـةييييت  ويأيضـــــــــــــ
ي.يالصافيةيلبيعياألصوليالثابتةلإليراداتيي

 )بالديناريي(

ات 9201 التغب ّ  2020   

 إيرادات مختلفة   142 056 8 9 801 247 -659 191 1
 إيراداتيسنداتيالمساهمة 990 667 3  853 459 3 137 208    

جعة 755 671     518 686 763 14-       مبالغيأعباءيمستر
ى 471 310     587 311 116 1-         إيراداتيخدماتيمنظومةيتحويالتيالمبالغيالكت 

يمستعملةيي 178 770 2  110 151 3 932 380-    انيةيويغت  يالمت    
داديمصاريفيمدرجةيف   استر

جاعاتيبعنوانيالجراياتيالتكميليةيللتقاعديللملحقي  ي 530 33        600 31 930 1         
 استر

يالمصوغي 953 34       642 39 689 4-         
يعموالتيبيعيالذهبيلحرف 

يأصوليلابتةيوأرباحيأخرىيعىليي 100 18       521 322 421 304-     
إيراداتيصافيةيمنيالتفويتيف 
يمتواترةيأوياستثنائية يعنارصيغت 

 إيراداتيأخرىي 165 549     970 244 1 805 695-   

 
ي السوق النقدية:يي34اإليضاح  

 
 أعباء عمليات التدخل ف

 

يييويييفوائديعىليعملياتيتســــهيالتيالودائعيليوميواحدياليي،يباألســــاس،يتضــــمنيهذايالبندي  
البر

ينهايةيسنةيديناريييي  يمالييي9,5ييبلغت  
يمليونيديناريقبليسنة.ييي1,8مقابلييي2020ف 

ي

ينهايةيســــــــــــــنةيييي31,7منييانخف،يرصــــــــــــــيديهذايالبنديييويقدي  
يي10,2إىلييي2019مليونيديناريف 

اجعلباألســاسيييوذلكيمليونيديناريبعديســنة اةيبصــفةيييتر المدخراتيعىليالســنداتيالمشــتر
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يبلغيرصـــــــــــــــيـدهـاييبـاتـةيي  
يييمليونيدينـارييي0,7ويالبر  

يييي31ف  مليونييي29,7مقـابـلييي2020ديســـــــــــــــمت 
يديناريقبليسنة.ي

 )بالدينار (

ات 9201 التغب ّ  2020    

ي السوق النقدية 528 180 10 808 659 31 280 479 21-
 
 أعباء عمليات التدخل ف

اةيبصفةيباتة 857 650 703 721 29 846 070 29-  أعباءيعىليالسنداتيالمشتر

يعملياتيتسهيالتيالودائعيليوميواحديفوائديعىلي 167 484 9 125 789 1 042 695 7

يأعباءيأخرى 504 45 980 148 476 103-
 

 ملة األجنبيةفوائد مدفوعة عىل العمليات بالعُ :يي35اإليضاح  
 

ــمبلغييانخفضتيالفوائديالمدفوعةيعىليالعملياتيبالُعملةياألجنبيةيي مليونيدينارييي40,4بـــــــــــــ
ــبّيةييي72,6حيثيتراجعتيمنيي يي32,3إىلييي2019مليونيديناريعنديإقفاليالســــــــــــنةيالمحاســــــــــ

ــنــــة يمنــــنيإىليييي.مليونيدينــــاريبعــــديســـــــــــــ يجزءيكبت   
الفوائــــدييييتراجعوُيعزىيهــــذاياالنخفــــاضيف 

يالســـــــوقيالنقديةيبالُعملةياألجنبّية  
يإطاريالتدخليف   

يمليونيدينار،يي40,9يبـــــــــــــــــــــــييالمدفوعةيف 
ــييويبدرجةيأقل،يإىليانخفاضيالفوائديالمدينةيعىليالعمالتيتحتيالطلب مليونييي3,6يبـــــــــــــــــــــ

يدينار.ي
(يبالدينار)ي  

ات  9201 التغب ّ  2020    

 مدفوعة عىل العمليات بالعملة األجنبيةفوائد   731 280 32 002 640 72 271 359 40-

يالسوقيالنقديةيبالعملةياألجنبية 490 163 7 739 041 48 249 878 40-  
 فوائديالتدخليف 

 أعباءيالفوائديعىليالعمالتياألجنبيةيالموظفةيألجل 326 885 11 043 040 10 283 845 1

 فوائديمدينةيعىليالعمالتيتحتيالطلبيي 762 105 9 001 712 12 239 606 3-

يفوائديعىليودي 153 126 4 219 846 1 934 279 2 يعةيالبنكيالمركزييالليب    

 

 أعباء أخرى عىل العمليات بالعملة األجنبية:يي36اإليضاح  
 

ــديا ــذايالبنـ ــايســـــــــــــــجـــليهـ ــاعـ ــايييرتفـ ــاريييي22,4بلغييييمهمـ ــةيي،%يي61,4أيييمليونيدينـ ييويذلـــكينتيجـ
يمنيجهـة،يي،مليونيدينـارييي10,8بمبلغييالعمليـاتيالجـاريـةييييعىلخســــــــــــــــائريرصفييييتســـــــــــــــجيـلل

يعنيي
ً
يي10ــــــــــــيبيياألعباءيالمتعلقةيبتمديديالمنحةيعىليالسنداتيبالُعملةياألجنبيةييرتفاعافض 
يي.يجهةيأخرىمنيييدينارييمليون

ي

يييلُيفّصييُييوي  
ي:يكاآلبر

بالدينار(ي)ي  

ات    2020 2019 التغب ّ

 أخرى عىل العمليات بالُعملة األجنبية  أعباء 58 566 941 36 267 514 22 299 427

 تمديديالمنحةيعىليالسنداتيبالعملةياألجنبية 387 593 36 097 587 26 290 006 10

 خسائريرصفيعىليالعملياتيالجارية 275 790 10 - 275 790 10
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ي622 322 961 283 ي583 606
ييبالعملةمخّصصاتيالمدخراتيالنخفاضيقيمةياألمواليي

ياألجنبيةيالمعهودةيللترصفيبالوكالة

-3 205 052 3 672 714 467 662 
األجنبيةيالمعهودةيللترصفيييبالعملةيناقصيقيمةيعىلياألمواليي

يبالوكالة

ي - 971 965 971 965-  أعباءيعىليالسنداتيذاتيعائديسلب  

يمخّصصاتيالمدخراتيالنخفاضيقيمةيسنداتيالتوظيفي 433 801 1 374 408 059 393 1

-100 415 858 333 757 918 
يي  
يف  أتعابيبعنوانيخدماتيتفوي،يالترصفيالخارج  

  االحتياطيات

يالسنداتيبالعملةياألجنبيةي 137 107 1 470 517 667 589  
 أعباءيالترصفيف 

ي 219 21 887 463 668 442-  
يسنداتيالتوظيفيناقصيالقيمةيمنيالتفويتيف 

يمصاريفيمسكيالحساباتيبالعملةياألجنبيةي 905 242 861 268 956 25-

اءيللسنداتيبالعملةياألجنبيةي 023 391 6 756 349 1 267 041 5 يفوائديعىليعملياتيإعادةيالش 

 أعباءيأخرىيبالعملةياألجنبية 024 162 182 099 1 158 937-
 ي

 المؤسسات الدوليةأعباء العمليات مع : 37اإليضاح  
ي

يتعلقياألمريبالخصوصيبالفوائديالمدفوعةيبعنوانيالقروضيالممنوحةيمنيصندوقيالنقديي
يي العرب   النقدي يويصندوقي المدفوعةيعىليمخصصاتيحقوقيالدوىل  العموالتي ويكذلكي

يالسحبيالخاصة.ي
 )بالدينار)                                                                                                                    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      

ات    2020 2019 التغب ّ

 المؤسسات الدوليةأعباء العمليات مع   3 560 194 9 186 942 -6 626 747

-6 740 727 9 914 409 3 173 682 
يعىليمخصصاتيحقوقييعموالتي صندوقيالنقديالدوىل 

 السحبيالخاصة

ي - 182 20 182 20-  فوائديعىليقروضيصندوقيالنقديالعرب  

يأعباءيأخرى 878 20 595 7 283 13

 
 : أعباء الموظفي   38اإليضاح  

 

يي ييي98,9بلغتيأعباءيالموظفي   ينهايةياهريديسمت   
مليونيييي96مقابليييي2020ييمليونيديناريف 

ي يديسمت 
يموف ّ  
ي.ديناريينويمليي2,9ييـمسجلةيبذلكيارتفاعايبي2019ديناريف 

:يي  ويتفصيلهايكالتاىل 
 )بالديناري                     (ييييييييييييييييي

ات 9201 التغب ّ  2020  

 أعباء الموظفي    761 904 98 844 050 96 917 853 2

 األجوريويملحقاتهاي 998 038 33 731 506 33 733 467-

 المنحي 672 822 17 650 815 17 022 7

 أعباءياجتماعّيةي 453 171 46 936 089 43 517 081 3

منهايجراياتيالتقاعديالتكميليةييييي 312 074 29 836 401 27 476 672 1  

 مخّصصات المدّخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد  -   480 317 480 317-
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 أعباء التّكوين 506 325 1 647 828 859 496

الّرواتب  علىضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة  132 546 400 492 732 53  

 

جراياتيي ي
ّ
أن إىلي اإلاارةي عنديرصفهاييوتجدري محاسبيايكأعباءي تسّجلي التكميليةي التقاعدي
يلألعوانيالمتقاعدين.ي

 

 : األعباء العاّمة لالستغالل  39اإليضاح  
 

يي28,6بلغتياألعباءيالعاّمةيلالستغالليي يديسمت 
يموف ّ  
يي25,8مقابليييي2020مليونيديناريف 

يسنةي  
:يي2019مليونيديناريف  يوتفصيلهايكماييىل 

 ))بالدينارييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ات   2020 2019 التغب ّ

 األعباء العاّمة لالستغالل ي 446 646 28 608 829 25 838 816 2

 ءات ا الشر   113 905 5 294 883 4 819 021 1

اءاتيالمستهلكةي:يمواديمستهلكةيويلوازمي 048 885 5 558 860 4 490 024 1  الش 

ةيي 065 20 736 22 671 2- اتيصغت 
ّ
اءيمعد  ش 

 خدمات خارجية  780 445 14 454 492 11 326 953 2

 صيانةيويإصالحات 078 629 6 140 927 4 938 701 1

  االتصاالتيالالسلكيةنفقاتيبريديةيونفقاتي 393 067 4 354 291 3 039 776

ي 913 209 2 782 663 1 131 546  منحيالتأمي  

يويالعالقاتيالعامة 194 291 486 477 292 186- يأعباءياإلعالناتيويالبش 

37 462 472 538 510 000 
نفقاتينقلياألوراقيالنقديةياألجنبيةيويالمصاريفيي

 الجمركيةيالمرتبطةيبهاي
 أخرىأعباءي 202 738 154 660 048 78

ة  738 274 8 922 414 9 184 140 1-
ّ
 أعباء مختلفة عادي

ائب و  815 20 938 38 123 18-  داءات و دفوعات مماثلة دون الّرواتب أض 
 

 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية : 40اإليضاح  
 

قة
ّ
دينارييينويملييي51,6ييمايقدرهيييبصنعياألوراقيوالقطعيالنقديةييبلغيمجموعياألعباءيالمتعل

يالسنةياليي  يمالييي6,6ييمقابليي2020عنديإقفاليحساباتيالسنةيالماليةيي  
ي   ة.يسابقيديناريف 

يويييي10باألوراقيالنقديةيذاتيييياألعباءتتعلقيهذهييويي ويالقطعيالنقديةيذاتييييدينارييي20دنانت 
 ييمليم.يي200ديناريوييي1
 

خرات للمخاطر و األعباء 41اإليضاح  
ّ
 : مخّصصات المد

ي

ييبالنظريإىليي تعرننيلمخاطريمختلفةيويوفقايلمبدأيالحذر،يخّصصيالبنكيالمركزييالتونس 
يقدرهييوياألعباءييمدخراتيللمخاطرييي2020بعنوانيسنةيي ييمليونيدينارييي49,4ييبمبلغيجمىل 

يالسنةيالفارطةيمليونيديناريي120,8يمقابل  
ي.يف 

ي

 



 

 2020 الماليةيلسنة القوائم :التونس ي المركزي البنك 46

 

يييويتفصيلهايي  
ي:يكاآلبر

 

 ))بالدينار

2019 2020 
  

خرات للمخاطر و األعباء 49 882 368 120 083 759
ّ
 مخّصصات المد

 مخصصاتيالمدخراتيلتغطيةيالمخاطريالتشغيليةي 000 000 13 000 000 89

يمخصصاتيالمدخراتي/يعملياتيالسياسةيالنقدية 000 349 32 400 447 30

 المدخراتيعىليملفاتيمحلينزاعيمخصصاتي 000 500 2 -

يمدخراتيأخرى 882 519 1 683 311 1

ي
يييإىلييوتجدرياإلاــارة

ّ
عيي،2017نيبدايةيمنيســنةييأن يالرصــدييييــــــــــــــــــالتونســالبنكيالمركزيييييش   

ف 
يال يقدييمخاطريالخسائريتغطيةيبهدفيي،يتشغيليةالييمخاطريبعنوانياللمدخراتييتدري     

البر
إىليأويييي،ويأنظمتـــنيينوموظفيـــالبنـــكييييإجراءاتعزىيإىليييُيييقصـــــــــــــــوريعـــدميكفـــايـــةيأوييعنييييتبتج

ييســتنديإىلييييعتماديمخاطريخارجية،يوذلكيبا يالنتيجةيالمالية%يمنيمعدلي15نســبةييمؤش 
ةيةيللبنكالصافي     .يللسنواتيالثالثياألخت 
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية 
  2020ديسمبر 31لمختومة في ا

 

 السيد رئيس مجلس إدارة 

 البنك المركزي التونسي 

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية 

 الرأي 

 

التي   لمهمة تنفيذا التونسي و  للبنك المركزي  المالية  القوائم  بتدقيق  إلينا، قمنا  أوكلت  التي  مراقبة الحسابات 

، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في  2020ديسمبر 31تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في

 السياسات المحاسبية.ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم 

ألف دينار و أمواال ذاتية إجابية بقيمة   302 704 39تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة  

 ألف دينار.   704 621ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة   198 319 1

 

التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة من كافة النواحي الجوهرية،  في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا  

، و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في  2020ديسمبر 31الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 

بنك  نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط ال

 المركزي.
 

 أساس الرأي

 

بموجب هذه المعايير    مسؤولياتنا المعتمدة في البالد التونسية. إن تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن    مسؤولياتمفصلة أكثر ضمن بند  

وفقاً لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في  التونسي  مستقلون عن البنك المركزي

األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي    مسؤولياتنا البالد التونسية، وقد استوفينا  

 .حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساً إلبداء رأينا

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية  مسؤوليات

 

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

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

إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال يراه مجلس اإلدارة ضرورياً  

 .أو الخطأ

على العمل  عن تقييم قدرة البنك المركزي التونسي  المسؤول عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس اإلدارة

المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ    كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور 
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االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية البنك المركزي  

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

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

 مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 

 

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

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

يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق  

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

، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير  تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية

 .على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

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

 :لتدقيق، وكما نقوم بما يليعلى الشك المهني في جميع مراحل ا 

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

وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر 

جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن    أساساً إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ

خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة  

 .الداخلي

 

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

 .وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي .القائمةالظروف 

 

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

 .التي قام بها مجلس اإلدارة 

 

االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق  مالئمة استخدام مجلس   التأكد من مدى •

التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك  

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة  جوهرية حول قدرة البنك المركزي التونسي

ك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية  بأن هناك ش

أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا  

ق المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  فإن  ذلك،  ومع  التدقيق،  تقرير  تاريخ  حتى  عدم  عليها  إلى  تؤدي  د 

 .في أعماله كمنشأة مستمرة  البنك  استمرار 

 

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

 .المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 



 

 2020 الماليةيلسنة القوائم :التونس ي المركزي البنك 50

 

التدقيق   وأمور فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق المركزي للبنك اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة 
الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال  

 التدقيق التي قمنا بها. 
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 2020توزيــــع نتيجة السنة المحاسبية  
 
 

يييي2016لسنةيييي35منيالقانونيعدديييي78عماليبأحكاميالفصليي  
يي2016أفريليييي25المؤرخيف 

يييوالمتعلق يللبنكيالمركزييالتونس  ي،يصادقيمجلسيإدارةيالبنكيي،بضبطيالنظامياألساس 
كمايييي2020عىليتوزيــــعينتيجةيالسنةيالمحاسبيةيييي،2021مارسيييي31ييجتماعنيبتاريــــخاخالليي

ي)بالدينار ي:ي(يىل 
ي
ي
ي

 نتيجة السنة المحاسبية 621.704.337

يالخاص 49.000.000  االحتياط 

يالصندوقي 5.000.000 ياحتياط  ياالجتماع 

 القسطيالراجعيللدولة 567.704.337

 
يالخاص،يبغايةيدعمياألمواليييي49مبلغييييوينقسم مليونيديناريالذييتّميرصدهيلالحتياط 

يإىل:يالذاتيةيللبنك،ي
ي

ــادقيعليهايمجلسياإلدارةيييي  يماليي9مبلغي - ــتثماريكيفمايصـ انيةياالسـ يديناريلتمويليمت  
ياجتماعنيبتاريــــخي  

ييي30ف   ،2020ديسمت 
 

نيمنيمواجهـةيييي40مبلغيي -
ّ
يالحتيـاطيـاتيتمك يإطـاريالتكوينيالتـدري     

مليونيدينـاريف 
اتيالمستقبليةيعىلياألمواليالذاتيةيللبنكيي ياإلفصاحييييعنديالتألت  االنتقاليإىليمعايت 

يالدولية.ي  الماىل 

 
 


