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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي
 

ي 
 
 2021ديسمبر  31الموازنة المختومة ف

 

)  )بالدينار التونسي

 

 األصــول  اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

      
 

 رصـيـد الذهـــب 1 324 732 697 410 334 675

سـات  2  793 371 2 793 371 2 ـّ  الـدولـيـةالمـسـاهـمة فـي الـمـؤس

ولـي 3 498 814 480 693 259 482
ّ
 مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الد

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصةوتـوظـيـفـات موجـودات  4 970 018 170  338 801 50

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـّيــة 5 027 480 633 23 961 104 430 23

 تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 000 100 534 6 000 000 310 6

ي إطـار عمليـات السـوق المفتـوحة 7 533 479 045 3  893 002 321 3
اة ف   سندات مشتر

 
  

ـقــد تسبقة 8 423 069 277 2 873 110 278 2
ّ
ي الن
ي صنـدوفر

ولـة مقابـل المساهمة ف 
ّ
  للد

  تسهيالت ممنوحة للدولة 9 000 000 810 2 000 000 810 2

 محـفـظـة المـسـاهـمـات 10 946 810 61 303 661 61

 األصـول الثـابـتـة 11 164 712 137 816 403 129

 مديـنـون مخـتـلـفـون 12 333 433 47 474 618 46

 للتـسـويـة حـسـابـات انــتـظـار و 13 828 417 119 970 631 106

 مـجـمـوع األصــول    839 440 017 40 524 301 704 39

    

 

 إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 1220ديسمبر  31الموازنة المختومة ف
 

)  )بالدينار التونسي

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

 الخـصــوم       

ي التداول 14 740 533 232 17 699 416 749 15
 األوراق والقطع النقدية ف 

 الجارية للبنوك والمؤسسات الماليةالحسابات   040 945 416 698 614 335

 حساب المركزي للحكومةال 15 928 736 587 1 937 941 487 4

 الحسابات الخاصة للحكومة 16 710 811 689 1 623 478 707 1

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة 17 178 517 098 1 050 858 054 1

 بالدينار باسم المنظمات األجنبيةحسابات جارية  18 698 090 679 1 014 562 683 1

امات تجاه البنوك 19 000 000 346 000 000 25  مرتبطة بعمليات السياسة النقدية التر 

امات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولي    20 164 033 198 6 374 821 768 6  
 التر

 األجنبيةحسابات غت  مقيمي   بالعملة  21 693 982 320 396 856 330

امات أخرى بالعملة األجنبية 22 000 500 828 3 000 050 316 2  التر 

 قيم قيد االستخالص 23 027 341 6 022 497 5

 فوارق التحويل وإعادة التقييم 24 577 452 391 3 105 108 941 2

 دائنون مختلفون 25 081 618 184 426 163 174

 حسابات انتظار وللتسوية 26 852 706 833 687 734 804

 مجموع الخـصـوم  688 269 814 38 031 103 385 38

 ألموال الذاتية ا 27  

 رأس المـال  000 000 6 000 000 6

 االحتياطيات  287 947 745 156 494 691

 أموال ذاتـيـة أخرى  - -

نتيجة السنة مجموع األموال الذاتية قبل احتساب   287 947 751 156 494 697
 المحاسبية

 نتيجة السنة المحاسبية  864 223 451 337 704 621

 مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص  151 171 203 1 493 198 319 1

39 704 301 524 40 017 440 839 
 

 مجموع الخـصـوم واألمـوال الذاتـيـة 

 

 القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن  
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 1202ديسمبر  31جدول التعهدات خارج الموازنة ف

)  )بالدينار التونسي

2020 /12/31 1202   اإليضاحات 12/31/

  28  

مة والضماناتالتعهدات   693 129 388 30 903 518 745 31
ّ
  الُمسل

31 653 320 503 27 336 150 373   

مة
ّ
ي إطار القروض الخارجية تعهدات الضمان الُمسل

 
  ف

 قروض رقاعية    684 988 601 18 461 042 766 22

 قروض خارجية أخرى   689 161 734 8 042 278 887 8

مة مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصة  620 401 104 2 -
ّ
 تعهدات مسل

مة مقابل عمليات إعادة التمويل  700 577 947 400 198 92
ّ
 تعهدات مسل

مالت أجنبية للتسليم عىل عمليات مقايضة الرصف  700 577 947 400 198 92  عُ

    
  الُمستلمة والضماناتالتعهدات   584 343 114 7 201 959 067 6

    

 تعهدات ُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  702 048 960 146 599 93

 مبالغ بالدينار لالستالم عىل عمليات مقايضة الرصف  500 030 953 000 064 92

ي عىل عمليات مقايضة الرصف  202 018 7 146 535 1  الفارق اإليجاب 

 ضمانات ُمستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  000 000 139 6 212 113 963 5

 ديون جارية   735 870 155 4 308 846 260 3

 رقاع خزينة قابلة للتنظت     265 129 983 1 904 266 702 2

    

 تعهدات أخرى ُمستلمة   882 294 15 843 246 11

 الضمانات الوقتية الُمستلمة   928 805 690 047 1

 الضمانات النهائية الُمستلمة  954 488 14 153 199 10
    

 تعهدات أخرى  903 419 1 222 496 4
    

 أوراق نقدية محجوزة ومودعة لدى البنك المركزي التونسي   903 419 1 222 496 4
    

 

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة
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 البـنـك المـركـزي التـونـسـي

ي 
 
 1022ديسمبر  31قائمة النتائج ف

 

)  )بالدينار التونسي

  اإليضاحات 2021/12/31 2020/12/31

 اإليرادات       

ي السوق النقدية 29 051 103 681 501 342 797
 إيرادات من عمليات التدخل ف 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 30 342 143 78 810 531 101

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 31 193 111 43 343 934 50

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 32 021 368 19 765 546 1

 فوائد عىل حسابات البنوك والمؤسسات المالية  148 818 996 976

 إيرادات مختلفة 33 503 835 11 142 056 8

خرات   000 560 2 129 265 1
ّ
داد مد  واألعباءمخاطر للاستر

داد   109 527 2 - خراتاستر
ّ
 قيمة المساهمات  النخفاض مد

 مجموع اإليرادات   367 466 839 686 653 961

 ألعباء ا   

ي السوق النقدية 34 786 113 17 528 180 10
 أعباء عمليات التدخل ف 

 فوائد مدفوعة عىل العمليات بالعملة األجنبية 35 499 569 31 731 280 32

 العمليات بالعملة األجنبيةأعباء أخرى عىل  36 015 069 87 566 941 58

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 37 854 834 560 194 3

 أعباء مختلفة  611 929 2 458 264

 أعباء الموظفي    38 116 617 125 761 904 98

 األعباء العامة لالستغالل 39 133 346 28 446 646 28

 األوراق والقطع النقديةأعباء صنع  40 796 097 51 411 650 51

 مخّصصات استهالكات األصول الثابتة  303 372 8 467 400 6

خراتمخّصصات ا  000 190 4 539 116
ّ
 تصحيح قيمة سندات المساهمة ونتيجة لمد

خرات للمخاطر  41 390 102 31 882 368 49
ّ
 واألعباءمخّصصات المد

 مجموع األعباء   503 242 388 349 949 339

 نتيجة السنة المحاسبية  864 223 451 337 704 621
    

 

 

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

ي 
 
 2021ديسمبر   31المختومة ف

 
 
 
 
 
 

I-  ي ي و المرجع المحاسبر
 اإلطار القانون 

 
 

 2016لسنة    35وفقا ألحكام القانون عدد  المركزي التونسي  يتّم إعداد القوائم المالية للبنك  
ي 
، من  والمتعلق 2016أفريل  25المؤرخ ف  بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي
ي التونسي جهة،  شاط البنك المركزي، من جهة مع مراعاة خصوصيات ن ،وللنظام المحاسب 
 .أخرى

 

 تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من : 
 الموازنة، -
 جدول التعهدات خارج الموازنة، -
 قائمة النتائج، -
 واإليضاحات حول القوائم المالية.  -

 

 

II-   المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم 
 

 ( رصيد الذهب1
 

 القطع التذكارية.  ومنتتكّون موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك 
 

ي مخر يوم عمل من كّل اـــــــــهر  ســـــــــعر الســـــــــوق 
ــبائك ف  تتّم إعادة تقييم الموجودات من الســـــــ

ي الكامن   وُيســـّجلُ .  ســـعر اإلقفال للجلســـة الصـــباحية لبورصـــة لندنباســـتعمال  الفارق اإليجاب 
ب عن إعادة التقي

ّ
ت ي حساب "فوارق إعادة التقييم"، المتر

ي جانب الخصوم بالموازنة، ف 
يم، ف 

ي الجانب  
ي الكامن ف  وال ُيمكن بأّي حال احتســــابن نــــمن نتائج البنك. وُيســــّجُل الفارق الســــلب 

 المدين للحساب السالف ذكره. 
 

عند إقفال السنة المحاسبية، يتّم احتساب الرصيد المدين الُمحتمل لهذا الحساب نمن 
 اء. األعب

 

 
ُ
ــة فت ــاريـ ــذكـ ا موجودات الـــذهـــب من القطع التـ ــّ ــالســـــــــــــــعر الرســـــــــــــــ ي للـــذهـــب أمـ د قّيُم بـ

ّ
ــد                       الُمحـ

  19دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص وهو السعر الُمطّبق منذ تاريــــخ  0,6498475ـ ب
ي  1986لسنة  785بمقتض  األمر عدد  1986أوت 

 .  1986أوت  18المؤرخ ف 
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 ( األصول والخصوم بالعملة األجنبية2
 

ي تاريــــخ اإلقفال ،تحّوُل األصول و الخصوم المحّررة بالعملة األجنبية إىل الدينار التونسي 
 ،ف 

مثل أسعار الرصف الوسطية    "أسعار الرصف المرجعية"  بتطبيق  
ُ
ي ت
+ سعر   ءا الش  سعر  [  (البر

ي نفس يوم اإلقفال  ) 2/  ]البيع
 .كيفما يتّم نبطها من قبل البنك المركزي ف 

  
 

ــّجلُ  ســـــــ
ُ
ــائر  وت ــا الخســـــــ ــيم ،الكامنـــــــــة واألربـــــــ ــادة التقيـــــــ ــة إعـــــــ ــة عـــــــــن عمليـــــــ تبـــــــ ي  ،اليـــــــــو ي  المتر

ف 
ســـــجل نـــــمن حســـــابات النتيجـــــةفـــــوارق التحويـــــل " حســـــاب

ُ
ي مخـــــر الســـــنة،". وال ت

 ، ف 
 الخسائر الكامنة الصافية. 

ّ
 إّل
 

ي  ،األجنبيةمالت " ألهّم العُ مرجعيةأسعار الرصف ال " كانتو 
 ف 

 : يىلي  كما   ،السنة موف ّ
   

2020          2021  

 األورو 3,25340000 3,29280000

 الدوالر األمريكي  2,87550000 2,67860000

ي   3,88510000 3,65535000
ليب   الجنين األستر

 الفرنك السويشي 3,14628500 3,04081000

 الدوالر الكندي  2,25820000 2,10095000

ي  0,78287000 0,72924500
 الدرهم اإلمارابر

 الريال السعودي 0,76591000 0,71397500

ي  0,02497760 0,02597475
 اليان الياباب 

 حقوق السحب الخاصة 4,02718000 3,86712500
 

 واألعباء( احتساب اإليرادات 3
 

ي "الــدوريــة" و "ُمقــابلــة األعبــاء واإليرادات".  واألعبــاءتســـــــــــــــجــُل اإليرادات  1.3
فــافر
ّ
 بــاعتمــاد ات

ي  وبــالتــاىلي  
 جميع األعبــاء البر

ُ
د
ّ
حــد
ُ
ن ت
ّ
 اإليرادات أانــاء الســـــــــــــــنــة الُمحــاســـــــــــــــبيــة، فــ نــ

ُ
د قيــّ
ُ
، حي   ت

ي تحقيق هذه اإليرادات، ويتمُّ ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها. 
 ساهمت ف 

 

ـــــــــــــــــــــــــــي   تحّوُل إىل الدينار 2.3 تبة عن عمليات الُعملة األجنبية التونســـــــ اإليرادات واألعباء المتر
ي تاريــــخ تحقيقها. 

 بتطبيق أسعار الرصف السائدة ف 
 

  "،فوارق التحويل، تتّم معالجة رصـيد حسـاب " الُمحاسـبيةعند إقفال حسـابات السـنة  3.3
 :  حسب الحالة، كما يىلي

 

ــيد مدينا ✓ ، تبعا لذلك، نــــــــــمن أعباء  ويدخل، ُيحّول إىل حســــــــــاب النتيجة  إذا كان الرصـــــــ
 السنة المالية،

 

ل لألربا  غت  الُمحققة،  ، يظُل المبلغ الجمىلي لهذا الرصـــيد، إذا كان الرصـــيد دائنا ✓
ّ
الُممث

ي حساب 
 ". فوارق التحويل" مسجال ف 
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ي حسابات النتيجة، كأربا  أو كخسائر رصف ُمحققة،  4.3
الفوارق الحاصلة بي   تسّجُل ف 

ي تاريــــخ العمليات بالعملة األجنبية وأسعار الرصف المرجعية كيفما 
أسعار الرصف السائدة ف 

ي مخر يوم عمل من الشهر السابق للذي ُسّجلت فين العمليات المعنية. 
 تّم نبطها ف 

 

 ( األصول الثابتة4
 

 ". التكلفة التاريخيةالمادية، باعتماد قاعدة " وغت  تسّجُل األصول الثابتة، المادية 
 

ية، تخضــع األصــول الثابتة لالســتهالك عىل أقســاط ســنوية   وباســتثناء
ّ
ي واألعمال الفن

األراض 
ة الُمتوقعة الســـتعمالها  بتطبيق النســـب المتعارف عليها لكل ف ة  وذلكمتســـاوية خالل الفتر

ات الخزينة، يتّم تقدير نسبة استهالكها    سبةوبالنمنها. 
ّ
لبعض المعدات الخصوصية، كُمعد

ة مستعمليها.   باالعتماد عىل خت 
 

ات ال ي والتجهت  
ي والمباب 

والمعدات    تقنيةتتكّون األصـــول الثابتة المادية، أســـاســـا، من األراض 
ات المكتبية. وتتكون األصــــــــــــول الثابتة 

ّ
ات النقل والُمعد

ّ
ات الخزينة وُمعد

ّ
المعلوماتية وُمعد

مجيات المعلوماتية.   غت  المادية، بالخصوص، من الت 
 

ات االستهالك المستخدمة حسب طبيعة كل  وفيما    أصل: يىلي فتر
 

 
ات األصول الثابتة  الفبر

مجيات  سنوات 3 الت 
 نةس 20و 10ما بي    البناءات

 سنوات 10و  3ما بي    معدات وأااث مكاتب
 سنوات 7و  5ما بي    معدات النقل
 سنوات 3 معدات إعالمية
 سنوات 3 معدات الطبع
 سنوات 10و  5ما بي    معدات الخزينة

 سنة 20و  3ما بي    وتجهت   تهي ة 
ات   سنوات 10و  3ما بي    تقنيةتركيب تجهت  

اتمعدات   سنوات 10و  3ما بي    تقنية وتجهت  
 

 ( السندات بالُعملة األجنبية5
 

اة المُ  يتم تصنيف السندات ي إطار إدارة شتر
ا  ،العملة األجنبية من حتياطياتاال ف 

ً
للنّية وفق

ي واحدة من الف ات التاليةعند اقتنائها   حيازتها   من
سندات المتاجرة، سندات التوظيف :    ، ف 

 سندات االستثمار. أو 
 

ي تم  سندات المتاجرة:  محفظة
إعادة  ها منذ البداية بنّية ؤ اقتناتتكون من السندات البر

ي غضون 
ة ال تتجاوز  مدةبيعها ف  ة، أي خالل فتر ّ   ،أاهر  االاةقصت   تداولها سوق  ويتمت 

اء  هذا النوع من السنداتتقييد يتم  .سيولة عالية   ائد و الفاحتساب ، مع  سعر الش 
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ي  سعر السوق  يتم إدراج األربا  أو الخسائر الناتجة عن التقييم  كما  .  جدتوُ إن    مستحقةال
ف 

 . نمن حساب النتيجةالحسابات قفال إتاريــــخ 
 

حلول االحتفاظ بها حبر  مسكها بنّيةسندات يتم تتكون من  : سندات االستثمار محفظة 
ي إدراجها  ويتم . أجلها 

ا للقواعد التالية:  الموازنة ف 
ً
 وفق

 

اء. تقييدها يتم  ✓  بتكلفة الش 
 

داد )خصم امن بي    وارقالف ✓ اء وقيمة االستر  بطريقة ستهالكها ايتم  و عالوة(أ الش 
ة المتبقية من حياةعىل  تساوي األقساط

ّ
 . السندات المد

 

 ال يتم احتسابن. فائض القيمة الكامن  ✓
 

مخاطر تتعلق باحتمال عجز  هناك  تفقط إذا كان الكامنناقص القيمة  تســـــــــــــــجيليتم   ✓
  لهناك احتما يكون أو عندما  الجهة الُمصــــــــــــــدرة لهذه الســــــــــــــندات عن الوفاء بتعهداتها 

 االحتفاظ بهذه السندات حبر تاريــــخ حلول أجلها. عىل  قدرة البنك قوّي بعدم
 

اة بنية السنداتتتكون من  : سندات التوظيفمحفظة  ة أطول  الُمشتر االحتفاظ بها لفتر
م البنك االحتفاظ بها حبر تاريــــخ االستحقاق  ي يعتر 

من االاة أاهر باستثناء السندات البر
ي 
 قواعد التالية: ويتم احتسابها وفقا لل سندات االستثمار. تستجيب لتعريف والبر
 

اء. تقييدها يتم  ✓  بتكلفة الش 
 

داد )خصم أو  امن  الفوارق بي     ✓ اء وقيمة االستر استهالكها بطريقة تساوي يتم   عالوة(الش 
ة المتبقية من حياة السنداتعىل األقساط 

ّ
 . المد

 

يةوالُمنجر    الكامنناقص القيمة  ينتج عن   ✓  للسندات المعنية   عن الفرق بي   القيمة الدفتر
   تكوين   سعر السوق  ها توقيم

ّ
الكامنة فال ائض القيمة  و ف   . أما نخفاض القيمةال   خراتمد

 . احتسابها يتم 
 

 ( السندات بالدينار6
 

اةبالدينار،   المحّررةتقّيُم الســـــــــــندات  ي إطار عمليات الســـــــــــوق المفتوحة،  ســـــــــــعر   والُمشـــــــــــتر
ف 

ي تاريــــخ إقفال الموازنة. 
ي   ويتّم الســــــوق كما هو ف 

خرات النخفاض قيمة الســــــندات ف 
ّ
رصــــــد مد

ية للســـــــــــندات المعنية  صـــــــــــورة تســـــــــــجيل ناقص قيمة كامن ناتج عن الفارق بي   القيمة الدفتر
ي حي   ال تسجل فوائض القيمة الكامنة. 

 وقيمتها  سعر السوق، ف 
 

 ( المساهمات7
 

 محفظة
ُ
ــي  تتكون ي إطار  من األســـهم المكتتبة من قبل المســـاهمات للبنك المركزي التونسـ

ن ف 
ي رأس مــال بعض  36الفصـــــــــــــــــل 

، والُممثلــة للحصـــــــــــــــص الراجعــة لــن ف  من نظــامــن األســـــــــــــــــاسي
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ي يكون غرنـها إدارة  
المنظمات أو المؤسـسـات غت  المقيمة وكذلك المؤسـسـات المقيمة البر

كة. وهي ُمسّجلة بتكلفة اقتنائها
 .خدمات بنكية مشتر

 

 . ســــــــــــــتعماليةاال  قيمتها حســــــــــــــب الحســــــــــــــابات تاريــــخ إقفال  عند يتم تقييم المحفظة و 
ُ
كّون
ُ
 وت

 إىل بالنسبة  قيمةالناقص ل اتمدخر 
ُ
ي حي   ال ت

 سجل فوائض القيمة الكامنة. التكلفة، ف 
ق ماىلي ال يتّم تسجيلها ُمحاسبيا. 

ّ
ب عنها تدف

ّ
ت ي لم يتر

 األسهم الُمسندة مّجانا والبر
ّ
 علما وأن

 

ي ( العمليات مع صندوق النقد الدولي 8  وصندوق النقد العرنر
 

 العمليات مع صندوق النقد الدولي  8-1
 

 االكتتابات   8-1-1
 

ي 
، باعتباره العون الماىلي للدولة التونسية، االكتتابات البر ينجز البنك المركزي التونسي
 ، ي رأس مال صندوق النقد الدوىلي

ة والمتعلقة بحصة المساهمة ف  تصادق عليها هذه األخت 
بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة  

ي جانب للقسط المحرّ 
سّجل مبالغ هذه االكتتابات كتسبقة للدولة ف 

ُ
. ت ر بالدينار التونسي

األصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحّررة بحقوق السحب 
 الخاّصة. 

 

ي الجانب الدائن 
ي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار ف 

وف 
. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إىل إعادة تقييم  1للحساب رقم  لصندوق النقد الدوىلي

ي االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك 
سنوي لألخذ ف 

ي  بالرجوع إىل سعر حقو 
أفريل   30ق السحب الخاّصة كيفما يضبطن صندوق النقد الدوىلي ف 
تب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن للحساب رقم   لصندوق النقد   1من كّل سنة. ويتر

ي حالة 
ي جانب األصول، وذلك ف 

ي جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، ف 
، ف  الدوىلي

ي حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسّجل انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السح
ب الخاّصة. أّما ف 

 عمليات معاكسة لما سبق. 
 

ي بند األصول تحت 
ها تظهر كذلك ف 

ّ
أّما حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية، ف ن

"، وذلك إنافة الحتسابها نمن بند  تسمية "مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدوىلي
كر منفا. والغاية من وراء ذلك، هي "التسبقة للدولة" كيفما  
ُ
إبراز بند "مركز االحتياطي لدى   ذ

" ك حدى مكّونات االحتياطيات الدولية. ولهذا الغرض، تّم ونع  صندوق النقد الدوىلي
ي جانب الخصوم لموازنة البنك، نمن 

"حساب مقابل"، ُمسّجل بن نفس المبلغ، ف 
 .النتظار و التسويةحسابات ا

 

ّم سنويا إعادة
ّ
ي االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب  تت

" لألخذ ف  تقييم "مركز االحتياطي
الخاّصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إىل سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطن 

ي 
تب عن  ويسجل فائض القيمة .أفريل من كّل سنة 30صندوق النقد الدوىلي ف  الكامن المتر
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ي 
 حساب فوارق إعادة التقييم وذلك طبقا ألحكام الفقرة هذه العملية بخصوم موازنة البنك ف 

ي    2016لسنة    35للقانون عدد    78من الفصل    5
والمتعلق بضبط    2016أفريل    25المؤرخ ف 

 .  النظام األساسي للبنك المركزي التونسي
 

 تسهيالت القروض   8-1-2
 

ي 
دفاتر البنك تسّجل تسهيالت القروض الُمتحّصل عليها من صندوق النقد الدوىلي ف 

ي حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه 
ي حسابات الموازنة أو ف 

المركزي التونسي ف 
ان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم  التسهيالت مسندة للبنك المركزي لدعم مت  

انية الدولة.   مت  
 

 التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسي  •
 

ي جانب الخصوم لموازنة البنك المركزي 
تبة عن هذه التسهيالت ف  امات المتر تسّجل االلتر 

ي الحساب رقم 
لصندوق النقد الدوىلي بالمبلغ المقابل لها بالدينار التونسي  1وذلك ف 

باستعمال سعر رصف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطن صندوق النقد 
ي تاريــــخ 

 من كّل سنة. أفريل  30الدوىلي ف 
 

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

 

ي نفس حساب فوارق إعادة التقييم 
تب عن هذه العملية ف  وُيسّجُل فائض القيمة الكامن المتر

عن إعادة تقييم مركز االحتياطي لدى صندوق الذي يتضمن فائض القيمة الكامن الناتج 
  .النقد الدوىلي 

 

 التسهيالت المسندة للحكومة التونسية  •
 

ي حساب السندات لصندوق 
تسّجل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيالت خارج الموازنة ف 

النقد الدوىلي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال سعر رصف حقوق السحب 
ي الخاّصة إزاء 

 أفريل من كل سنة.  30الدينار كيفما يضبطن صندوق النقد الدوىلي ف 
 

وتتّم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت وذلك بتطبيق سعر الرصف 
الجديد لحقوق السحب الخاّصة المذكور أعاله. وال تؤاُر عملية إعادة التقييم هذه ال عىل 

 للبنك المركزي.  قائمة النتائجعىل  وال الموازنة 
 
 مخصصات حقوق السحب الخاصة  8-1-3
 

الممنوحة لتونس من قبل   ةالتعهدات المتعلقة بمخصصات حقوق السحب الخاّص تسّجل  
ي دفاتر البنك المركزي كما يىلي 

 :صندوق النقد الدوىلي ف 
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ي جانب الخصوم لموازنة البنك،    -
كانت هذه المخصصات ممنوحة للبنك   إذا ف 

 .  المركزي التونسي
 كانت هذه المخصصات ممنوحة للحكومة التونسية.   إذا خارج الموازنة،  -

 

ي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع   8-1-4 التسجيل المحاسبر
 صندوق النقد الدولي 

 

انية الدولة حقوق السحب  ومخصصات باستثناء تسهيالت القروض الموّجهة لدعم مت  
 كّل الفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة  الخاّصة الممنوحة للحكومة التونسية،

ّ
ف ن

بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد الدوىلي تسّجل حسب الحالة كأعباء أو ك يرادات 
، وذلك تطبيقا ألحكام   سنة المحاسبيةوتؤار تبعا لذلك عىل نتيجة ال للبنك المركزي التونسي

ي  1977لسنة  71القانون عدد 
المتعلق بضبط عالقات البنك  1977ديسمت   7المؤرخ ف 

ي من جهة أخرى.   المركزي التونسي مع صندوق النقد الدوىلي من جهة وصندوق النقد العرب 
 

ي  8-2  العمليات مع صندوق النقد العرنر
 

 االكتتابات   8-2-1
 

ي 
، باعتباره العون الماىلي للدولة التونسية، االكتتابات البر ينجز البنك المركزي التونسي
 ، ي ي رأس مال صندوق النقد العرب 

ة والمتعلقة بحصة المساهمة ف  تصادق عليها هذه األخت 
بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحّرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة  

ي جانب للقسط المحرّ 
سّجل مبالغ هذه االكتتابات كتسبقة للدولة ف 

ُ
. ت ر بالدينار التونسي

ي األصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ  المحّررة بالدينار العرب 
 .1يـــالحساب

 

ي الجانب الدائن 
ي جانب الخصوم، ُيسّجُل قسط حّصة المساهمة المكتتبة بالدينار ف 

وف 
. ويخضع   ي دفاتر البنك المركزي التونسي

ي المفتو  بالدينار ف  لحساب صندوق النقد العرب 
ي االعتبار تطّور قيمة حقوق السحب 

المبلغ المكتتب بالدينار إىل إعادة تقييم سنوي لألخذ ف 
الدينار التونسي وذلك بالرجوع إىل سعر حقوق السحب الخاّصة كيفما يضبطن الخاّصة إزاء  

ي 
تب عن هذه العملية ارتفاع  مخر اهر صندوق النقد الدوىلي ف  ديسمت  من كّل سنة. ويتر

ي جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة 
، ف  ي الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العرب 

ي ح
ي جانب األصول، وذلك ف 

الة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب للدولة، ف 
ي حالة ارتفاع قيمة

 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق.  الخاّصة. أّما ف 
 

ي رأس 
ي إطار المساهمة ف 

ي جانب مخر، و لغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة للدولة ف 
وف 

ي أحكام الفصل 
ي كما هو منصوص علين ف   71ن القانون عدد م 2مال صندوق النقد العرب 

 حّصة المساهمة المكتتبة بالعملة األجنبية    1977لسنة  
ّ
خضع إىل عملية تاآلنف ذكره، ف ن

 
 حقوق سحب خاصةوحدات  3= دينار عربي حسابي  1 1
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إعادة تقييم حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطن صندوق النقد 
ي جانب 

تب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، ف  . ويتر ي مخر اهر ديسمت 
الدوىلي ف 

ي جانب الخصوم، 
ي حساب "فوارق إعادة التقييم"، ف 

األصول، وتسجيل فائض قيمة كامن ف 
ي حالة انخفاض 

ي حالة ارتفاع قيمة وذلك ف 
قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاّصة. أّما ف 

 الدينار، فتسّجل عمليات معاكسة لما سبق. 
 

 تسهيالت القروض   8-2-2
 

ي 
ي ف  مها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد العرب  ي ُيت 

تسّجل تسهيالت القروض البر
ي جانب الخصوم لموازن

 ة البنك. دفاتر البنك المركزي التونسي ف 
 

ي دفاتر البنك 
ن ال تسّجل منها ف 

ّ
أّما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، ف ن

تبة عن السحوبات ودفوعات الفوائد والعموالت وخالص  سوى التدفقات المالية المتر
ي 
االستحقاقات بعنوان األصل عىل هذه التسهيالت، وال ُيسّجل البنك المركزي التونسي ف 

ي الُموازنة وال خارج الُموازنة.  حساباتن أيّ 
 تعهد بعنوان التسهيالت المذكورة، ال ف 

 

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

 

 كّل الفوائد والعموالت 
ّ
انية الدولة، ف ن باستثناء تسهيالت القروض الُمخّصصة لدعم مت  

ي تسّجل كأعباء وتؤار تبعا لذلك  المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العرب 
، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد  السنة المحاسبيةعىل نتيجة  للبنك المركزي التونسي

ي  1977لسنة  71
المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي  1977ديسمت   7المؤرخ ف 

ي من جهة   أخرى. التونسي مع صندوق النقد الدوىلي من جهة وصندوق النقد العرب 
 

ي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء ( 9 التسجيل المحاسبر
ومخّصصات حقوق السحب الخاّصة الممنوحة للحكومة  المقبولي   التونسيي   

 التونسية 
 

ي حسابات خارج الموازنة: 
سّجُل ف 

ُ
 ت
 

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

 ف 
 

ي إطار التعاون االقتصادي ا ✓
مة ف  ي ُيديرها البنك القروض الخارجية للدولة الُمت 

ي والبر
لثناب 

ي أو  ام للجهة األجنبية )بنك أجنب 
المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التر 

 همؤسسة مالية أجنبية( يتعهد بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذ
 القروض،
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انية  ✓ مة مع صندوق النقد الدوىلي والُمخّصصة لدعم مت    الدولة،أقساط القروض المت 
 

 مخّصصات حقوق السحب الخاّصة الممنوحة للحكومة التونسية، ✓
 

مة من قبل البنك المركزي التونسي والُمحالة إىل الوسطاء  ✓ القروض الخارجية المت 
 .  المقبولي   التونسيي  

 

تبة عن القروض المذكورة أعاله تعّهدات توقيع وذلك تطبيقا للمبدئ  امات المتر ُ االلتر  وتعتت 
امات المالية للبنك المركزي   االلتر 

ّ
ي "أفضلية الجوهر عىل الشكل"، علما وأن المحاسب 

ام مماال من قبل الدولة أو الوسيط المقبول  سداد  تبة عن هذه القروض يقابلها التر  المتر
تبة عنها.   كل االستحقاقات عىل القروض المعنية وكذلك كل األعباء المالية المتر

  التداول النقدي (10

ة االمتياز الحرصي إلصدار األوراق والقطع  ،لفائدة الدولة ،يتوىل البنك المركزي مباش 
 .النقدية داخل البالد التونسية

ي التداول يمثل رصيد 
 ،بخصوم موازنة البنك المركزي والمسجلاألوراق والقطع النقدية ف 

ي وقع إصدارها  
وراق والقطع النقدية األ  ورصيد الفارق بي   رصيد األوراق والقطع النقدية البر

ي الفروع. 
ي مقره الرئيسي أو ف 

ي خزائن البنك المركزي سواء ف 
 الموجودة ف 

 

  التسهيالت الممنوحة للدولة )11
 

بهدف تمويل جزء من عجز   بصفة استثنائية  التسهيالت الممنوحة للدولة  يتم تقييد وتقييم
انية   بالقيمة اإلسمية.  ،19-أزمة كوفيدناتج عن تداعيات الالمت  

 

  الجباية ) 12
 

ي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  التونسي  خضع البنك المركزيي
للنظام الجباب 

لنظامن األساسي و هو تبعا لذلك  72العمومية ذات الصبغة اإلدارية طبقا ألحكام الفصل 
كات.  يبة عىل الش   معف  من الرص 

 

 ( األطراف المرتبطة13
 

 ُ عتت 
ُ
 مرتبطة:  ا أطراف  ت
 المحافظ،   -
 نائب المحافظ، -
 الكاتب العام،   -
 .وأعضاء مجلس اإلدارة -
 

انية  حّمل عىل مت  
ُ
ُيمنح ألعضاء المجلس من غت  المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور ت

 البنك المركزي 
ُ
ا  من المحافظ وُيضبط  .مبلغها بأمر حكو ي باقتر
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يضـــــــــــــــبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام واالمتيازات الخاصـــــــــــــــة  
 م ويتحملها البنك المركزي. به
 

  األحداث الموالية لتاريــــخ إقفال الحسابات 14)
 

 القوائم المالية.   قفالإ  وتاريــــخلم يتّم تسجيل أي حدث جوهري بي   تاريــــخ إقفال الحسابات  
 
 

III- اإليضاحات المفّصلة لبنود القوائم المالية 
 

 : رصيد الذهب   1اإليضاح 
 

ي من الذهب  يـــــــــــــــــ المركزي التونسـ يتضـّمن هذا البند موجودات البنك 
أطنان   6,8بلغت  والبر

ي تاريــــخ 
: 2021ديسمت   31من الذهب الخالص ف   ، تفصيلها كالتاىلي

 
 

 

 اـــهر ديســـمت  باســـتعمال ســـعر   تقّيم
ي موف ّ
الموجودات من ســـبائك الذهب  ســـعر الســـوق ف 

لهذه مليون دينار   22,4ــــــــــــــ ب المقدرة الزيادةتفش و  .اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن
 . الدينار إزاء األمريكي  الدوالر  رصف سعر تطور ب أساسا الموجودات 

 

 اـــــــــــــــهر  2,6786الــدينــار من  بــلمقــا األمريكي الــدوالر ســـــــــــــــعر رصف  ارتفع هــذا وقــد 
ي موف ّ
ف 

نــــا بذلك انخفاض  ، معوّ 2021عند إقفال الســــنة المحاســــبية  2,8755إىل  2020ديســــمت  
،  حيث انتقل من سنة إىل أخرى ، 3,75% الذي تراجع بــــــــ من الذهب الخالص سعر األوقية 

للغرام الواحـد من الـذهـب الخـالص( إىل دوالر أمريكي  60,8) أو  دوالر أمريكي  1.891,1من 
    .للغرام الواحد من الذهب الخالص(دوالر أمريكي  58,52) أو دوالر أمريكي  1.820,1

 القطع التذكارية من الذهب لم تتّم إعادة تقييمها  سعر السوق 
ّ
ونظرا لخصوصيتها، ف ن
: وتواصل تقييُمها بالسعر   .للغرام الواحد من الذهب الخالصدينار  0,6498475 الرس ي

 

ي المؤسسات الدولية 2اإليضاح 
 
 : المساهمة ف

 

البنك المركزي  مجموع المبالغ المدفوعة من قبلالمبلغ المسجل نمن هذا البند يمثل 
لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان الحصص المكتتبة من قبل   التونسي 

ي رأس مال هذه المؤسسات، وذلك الجمهورية التونسية 
بالذهب أو بالُعمالت األجنبية ف 

صت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة نمن أصولن.   ض  بمقت
ّ
نصوص قانونية رخ

2020 20 12   
  بالغرام بالدينار بالغرام بالدينار

 رصيد الذهب  551 833 6 324 732 697 551 833 6 410 334 675

 سبـــائك   982 135 4 317 979 695 982 135 4 403 581 673
ي خزائن البنك       950 729 2 310 380 459   950 729 2 593 596 444

 * ف 
ا *      032 406 1 007 599 236 032 406 1 810 984 228    مودعة لدى بنك انقلتر

 قطع تذكارية  569 697 2 007 753 1 569 697 2 007 753 1
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ي هذا اإلطار  ويرجع
عىل الدولة أخذت  وقد  . 1969إىل سنة  تاريــــخ مخر عملية أجريت ف 

 بالُعملة المحلية أو بالُعمالت األجنبية. كل عمليات االكتتاب سواء كانت فيما بعد،   عاتقها 
 

 التالية: ويتعلق األمر بالمؤسسات 
 )بالدينار                                                                                                                                                (

 2021* 2020* 

ي المؤسسات الدولية
 
 2 793 371 2 793 371 المساهمة ف

   

 408 215 408 215 والتعمت  البنك الدوىلي لإلنشاء 

 202 87 202 87 الجمعية الدولية للتنمية 

كة المالية الدولية   808 76 808 76 الش 
ي للتنمية 

 375 992 1 375 992 1 البنك اإلفريفر

 . التاريخيةالمقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعمالت األجنبية، بأسعار الرصف *   
 

 
 : مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي  3اإليضاح 

 

ــذا يمثـــل  ي هـ
ــل ف  ــاب المبلغ المســـــــــــــــجـ ــار  8,084 (البـ ــار للجزء   2)مليون دينـ ــدينـ ــالـ المقـــابـــل بـ
ة  )مليون وحدة من حقوق الســـــحب الخاصـــــة 121,8 (المكتتب بالعملة األجنبية   من حصـــــّ

. و هو يســـــــــــاوي الفارق بي   مبلغ الحصـــــــــــة الكاملة   ي رأس مال صـــــــــــندوق النقد الدوىلي
تونس ف 

ي رأس مال الصندوق المذكور 
  )مليون وحدة من حقوق السحب الخاّصة 545,2) لتونس ف 

ي حسـابن رقم 
ي دفاتر البنك المركزي، باسـتثناء  1و موجودات الصـندوق بالدينار ف 

المفتو  ف 
. الموجودات ال وىلي

ّ
 ُمتأتية من استعمال قرض صندوق النقد الد

 

نــــــــــمن العنارص الُمكّونة لالحتياطيات  مركز االحتياطي لدى صــــــــــندوق النقد الدوىلي ويدخل 
 . عىل غرار موجودات العملة األجنبية الدولية

 

  : ولـي كما يىلي
ّ
 يفّصل مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق النقـد الد

 

2020 20 12   

 بالدينار 
بحـقوق الّسـحـب  

 الخـاّصة
 بالدينار 

بحـقوق الّسـحـب  
 الخـاّصة

 

259 693 482 779 253 121 814 498 480 779 253 121 
مـركـز االحـتـيـاطي لدى صـنـدوق  

ولـي 
ّ
 النقـد الد

ي صـنـدوق النقـد  000 200 545 930 583 152 2 000 200 545 008 054 159 2     
ولـيالحصة ف 

ّ
 الد

(1 676 794 315) (423 420 747) (1 671 769 432) (423 420 747) 
  1الرصيد اإلجماىلي للحساب رقم  

ولـي
ّ
 لصـنـدوق النقـد الد

 
 موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاّصة:  4اإليضاح 

 

 الباب: يجمع هذا 

 
 2021أفريل  30وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ  32770,25=ت. د 1 2
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ي حساب البنك المركزي  -
ي الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة ف 

المفتو  ف 
 ديسمت   دفاتر صندوق النقد الدوىلي 

ي موف ّ
مليون  39,9 بلغ هذا الرصيد ، و 2021ف 

ي نفس التاريــــخ، 
 مليون 160,5وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل، ف 

 . 3دينار
 

ي يمثل    والذيالمبلغ من حقوق السحب الخاصة   -
مساهمة البنك المركزي التونسي ف 

ي 
الذي يديره الخاص بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو الصندوق االئتماب 

  سنوات 10بأجل  ،صندوق النقد الدوىلي 
ّ
ي مارس  وُيستحق
هذه  وتبلغ . 2031ف 

ماليي    9,5وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل  مليون 2,4المساهمة 
 دينار. 

 

ي هذا السياق اإلاارة وتجدر 
ي  أنإىل ، ف 

ف ف 
ّ
ي الخاص المبلغ الموظ

 الصندوق االئتماب 
ة المديونية ة كثت   ، بتسهيالت التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقت 

ي  استحقاقن أجل حلّ الذي 
 حساب لخصيصن ت وإعادةتم تجديده قد ، 2021مارس  20ف 

ي 
 النمو. من الفقر ودعم  الخاص بتسهيالت التقليص الصندوق االئتماب 

 

 )بالدينار                                                                                                                              (

 

لُ  فصــــّ
ُ
ي حســــاب البنك المركزي   وت

المفتو  العمليات المســــجلة بحقوق الســــحب الخاصــــة ف 
ي دفاتر صندوق النقد الدوىلي 

 :كما يىلي  ف 
 

 )وحدة حقوق سحب خاصة(                                                                                                             
2020  1220   

 موجودات حقوق السحب الخاّصة   267 856 39 115 775 10

 الرصيد األولي  115 775 10 047 242 6

(41 041 629) (42 222 942)  ) ي  تسديدات ألصل الدين )قروض صندوق النقد العرب 

ي النقد (815 382 38) (797 564 31)
(و  الدوىلي  تسديدات الفوائد )قروض صندوفر ي  العرب 

 المكافآت المقبونة 505 912 4 017 408

 المدفوعةالعموالت  (596 225) (523 268 3)

 مخصصات حـقوق الّسـحـب الخـاّصة لتونس   680 549 522 -

 حـقوق الّسـحـب الخـاّصة بيع (680 549 522) -

اء 000 000 105 000 000 80  حـقوق الّسـحـب الخـاّصة ش 

 

 
  2021 ديسمبر 31ت في . د 02718,4=وحدة من حقوق السحب الخاصة  1 3

ات   2020 التغب ّ  1220   

119 217 632 50 801 338 170 018 970 
موجودات وتوظيفات حقوق السحب 

 الخاّصة 
 موجودات حقوق السحب الخاّصة      361 508 160 716 668 41 645 839 118

 توظيفات حقوق السحب الخاّصة       609 510 9 622 132 9   987 377
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 موجودات العملة األجنبية: 5اإليضاح 
 

ع 
ّ
: تتوز  موجودات الُعملة األجنبية كما يىلي

 )بالدينار(                                                                                                                                                         

 

 

  (0,9%)مليون دينــار  203,4بـــــــــــــــــــــــــــــــ  طفيفــا ارتفــاعــا بــالعملــة األجنبيــة  موجوداتســـــــــــــــجلــت ال
ــنة المليون دينار   23.633,5بلغلت ي نهاية الســــ

ــبيةف  مليون  23.430,1مقابل  2021 محاســــ
ي ال
 .ةالسابق سنةدينار ف 

 

ي تّمت تعبئتها خالل سنة  
، 2021ويعزى هذا االرتفاع  شكل رئيسي إىل الموارد الخارجية البر

، خالل نفس  ي ت من أارها عمليات تسديد االستحقاقات بعنوان الدين الخارج 
ّ
ي حد

والبر

ة.   الفتر
 

: وتجدر اإلاارة إىل أن أهّم  ي
 الموارد الخارجية المحّصلة كانت كاآلبر

 

ي تمثل حّصة تونس من مخّصصات   522,5 -
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، البر

ا   حقوق السحب الخاّصة الممنوحة ي تّم تحويلها   أخت 
، و البر من قبل صندوق النقد الدوىلي

ي سبتمت   إىل األورو و الدوالر
 ،2021األمريكي ف 

 

انية الدولة بتاريــــخ أمريكي مليون دوالر  300غ القرض الجزائري بمبل - ي إطار دعم مت  
 29ف 

 ،2021ديسمت  
 

ي  500 -
بتاريــــخ  ةبو سحوالم، 2021ديسمت   06مليون أورو بعنوان اتفاقية إيداع مؤرخة ف 

 ، 2021ديسمت   16
 

ي البالغ    292,2 - ي    المؤرخو  أورو  مليون    600مليون أورو بعنوان قرض االتحاد األوروب 
 24ف 

ي إطار برنامج المساعدات المالية الكلية  2020نوفمت  
جوان  01، وذلك بتاريــــخ IIIف 

2021، 
 

ات  2020 التغب ّ  1202   

 موجودات الُعملة األجنبية   23 633 027 480 961 104 430 23 203 066 375

 موجودات األوراق النقدية األجنبية 877 711 433 1 701 381 566 176 330 867

 الموجودات تحت الطلب  548 011 919 1 180 549 047 3 632 537 128 1-

 الصكوك بالعملة األجنبية  017 174  784 169 233 4

 الموجودات المودعة  359 726 269 9 315 063 178 6  044 663 091 3 

 السندات 946 455 357 10 843 821 035 13 897 365 678 2-

خرات( (853 204 3) (789 851 1) (064 353 1)
ّ
 )المد

 األموال بالعملة األجنبية المعهودة للترصف بالوكالة   083 639 652 174 982 597 909 656 54

خرات(( (373 920 5) (583 606) (790 313 5)
ّ
 المد

 حسابات بالُعملة األجنبية مدينة لغت  مقيمي    423 886 9 336 595 6 087 291 3
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مليون أورو، المتعلق بالسياسة العامة لدعم  100قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ  -

، وذلك بتاريــــخ   ،2021مارس  18اإلصالحات لتعزيز مرونة االقتصاد التونسي
 

ي البالغ  أمريكي  مليون دوالر  81,7 - ي الرابع لصندوق النقد العرب 
بعنوان القرض التعويض 

ي  19,175 ي حساب   ،2021أوت 05بتاريــــخ  ،مليون دينار عرب 
 

ي للتنمية  بعنوانمليون أورو  75  -
 والمخّصصمليون أورو  150 بمبلغقرض البنك األلماب 

نامجل  ،2021أفريل  27المرحلة األوىل، بتاريــــخ -دعم إصالحات القطاع العام ت 

ي بمبلغ أمريكي مليون دوالر  40,9 - ي من قرض صندوق النقد العرب 
بعنوان القسط الثاب 

ي    23,986
ي والمؤرخ ف  ي حساب  ي إطار تسهيل التصحيح    2020ماي    29مليون دينار عرب 

ف 

 ،2021جويلية  15الهيكىلي السابع، وذلك بتاريــــخ 
 

ي للتنمية البالغ  59,9 -
ي  60مليون أورو بعنوان قرض البنك اإلفريفر

مليون أورو والمؤرخ ف 

ي إطار برنامج دعم  2021جويلية  16
، وذلك االقتصادي واالندما  نعاشاإل ف  ج االجتماعي

 . 2021ديسمت   10بتاريــــخ 
 

 تسديد المبالغ التالية:  2021من جهة أخرى، تجدر اإلاارة إىل أنن تم خالل سنة و 

ي  مليون دوالر أمريكي بعنوان القرض الرقاعي  500 -
جويلية  24بنفس المبلغ والمؤرخ ف 

 ،2021جويلية  23، وذلك بتاريــــخ 2014

ي  500 -
أوت  05مليون دوالر أمريكي بعنوان القرض الرقاعي بنفس المبلغ والمؤرخ ف 

 ،2021، وذلك خالل اهر أوت 2016

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

، وذلك خالل اهر أفريل  دوالر   ،2021أمريكي

مليون أورو، وذلك   850مليون أورو بعنوان الفوائد المتعلقة بالقرض الرقاعي بقيمة    47,8 -

 . 2021خالل اهر فيفري 
 

 السنة
ّ 
ي موف

 
 : تركيبة الموجودات ف

 
  

 بالدينار*
 

  موجودات األوراق النقدية األجنبية •
 

 :  تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب الُعمالت كما يىلي

ي  عمالت أخرى 
ي  يان يابان 

ليب    دوالر أمريكي  أورو  جنيه أسبر

الحصة 
% 

الحصة  *بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

الحصة  بالماليي   
% 

 بالماليي   

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

1,5 359 0,2 1 662 4,8 291 48,1 3 494 45,4 3 733 31-122021- 

119 660 -2 -289 136 ) ات )بالماليي    التغب 
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2020 2021  
  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

 موجودات األوراق النقدية األجنبية  877 711 433 1  566 701 381

 األورو   998 234 259 141 395 843 493 940 74 054 764 246

 الدوالر األمريكي  301 152 85 442 855 244 064 711 36 256 334 98

 الريال السعودي 890 714 158 321 561 121   079 783 115 224 666 82

 الفرنك السويشي   610 584 14 340 887 45 480 076 16 521 885 48

 عمالت أخرى  633 012 178  646 731 89
 

 محفظة السندات •
 

 التوزيــــع حسب فئة السندات  -
 

:   تتكون محفظة السندات  ي
 كاآلبر

 
                                                                                                                        )  )بماليي   الدنانت 

ات 2020 2021   التغب ّ

 666- 241 1 575 المتاجرة  سندات
  250 6- 875 7 625 1 سندات التوظيف 
  237 4 920 3  157 8 سندات االستثمار

 679 2- 036 13 357 10 المجموع 

 
ي للسندات -

 التوزيــــع حسب األجل المتبقر
                                                                                                                         )  )بماليي   الدنانت 

 220 ات 2020 1    التغب ّ

 980 2- 543 10 563 7 أقل من سنة

 118 831 1 949 1  سنوات 5وبي   سنة 

 183 662 845 سنوات 5أكتر من 

 679 2- 036 13 357 10  المجموع
 

 التوزيــــع حسب جهة اإلصدار                   -
                             )  )بماليي   الدنانت 

ات   2021 2020       التغب ّ

 سيادية 229 5 054 5 175

 وكاالت سيادية 367 1 561 2 194 1-

 وكاالت إقليمية   163  669 506-
 
موجودات و توظيفات حقوق السحب  

 الخاّصة
 
 
 
 
 

 سلطات إقليمية 914 739 175

 بنوك فوق القومّية 014 1 381 1 367-

 * أخرى  670 1 632 2 962-

  المجموع 357 10 036 13 679 2-
 NRWو  بنك  KFW أخرى عىل غرار    ببنوك األمريتعلق *              
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 التوزيــــع حسب مخاطر االئتمان )التصنيف المركب لبلومبارغ( -
 

  ي
 

                                                                                                                     2021-12-31ف
)  )بماليي   الدنانت 

 
  ي

 
 2020-12-31 ف

 

                                                                                                                                                                                    )  )بماليي   الدنانت 

 أخرى المجموع 
بنوك فوق 
 القومية

وكاالت 
 سيادية

 سيادية
سلطات 
 إقليمية

وكاالت 
 إقليمية

 

 سندات المتاجرة  163 86 - - - 326 575
 

575 326 - - - 86 163 +F1 

- - - - - - - F2 

 سندات التوظيف  - 23 381 1 157 - 64 625 1
339 - - 13 309 17 - AAA 

16 16 - - - - - +AA 

192 48 - 144 - - - AA 

195 - - - 189 6 - -AA 

546 - - - 546 - - -A 

332    332 - - BBB 

5    5  - -B 

 سندات االستثمار - 805 848 3 210 1 014 1 280 1 157 8

2 344 997 597 466 284 - - AAA 

222 107 - - 115 - - +AA 

1 808 176 417 744 471 - - AA 
1 168 - - - 363 805 - AA- 

1 047 - - - 1 047 - - A- 

1 102 - - - 1 102 - - BBB 
466 - - - 466 - - B- 

 المجموع 163 914 229 5 367 1 014 1 670 1 357 10

 أخرى المجموع 
بنوك فوق 
 القومية

وكاالت 
 سيادية

 سيادية
سلطات 
 إقليمية

وكاالت 
 إقليمية

 

1 241 163 276 274 367 
 
 

 سندات المتاجرة  161 -
 

1 241 163 276 274 367 - 161 +F1 

- - - - - - - F2 

 سندات التوظيف  348 7 691 2 810 1 744 275 2 875 7
3 903 1 780 469 1 285 155 - 214 AAA 

1 783 231 - - 1 418 - 134 +AA 

1 070 264 275 525 6 - - AA 

7 - - - - 7 - +A 
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  الــــودائـــــع •
 

     التوزيــــع حسب الطرف المقابل  -
                                                                                                                              )  )بماليي   الدنانت 

ات   2021 2020 التغب ّ

 بنوك تجاريـة 132 8 358 5 774 2
 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 
 
 
 
 

 بنوك فوق القومـيـة  926 806  120

 بنــوك مـركـزيــة  212 14 198

 المجموع  270 9 178 6 092 3
 

ي   -
 

  التوزيــــع حسب الموقع الجغراف
                                                                                                                               )  )بماليي   الدنانت 

ات 220 2020 التغب ّ 1  

 أوروبا 704 4 717 3 987
 
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاّصة 

 
 
 
 
 

 اليابان  645 789 144-
 
 

 بلدان عربية 270 2 705 565 1
 
 
 
 
33 ----------------------------------------------------
-- ---+ -*--- ** - 

 الواليات المتحدة األمريكية  210 14 196
 
 

 هونغ كونغ   515 147 368
 
 
 
 
 
 
 

 *بلدان أخرى 926 806 120
 المجموع  270 9 178 6 092 3 

( وصندوقبنك التسويات الدولية كندا وبنوك فوق القومية ) *  ي                 النقد العرب 

 
                                                      توزيــــع الودائع البنكية حسب مخاطر االئتمان -

                                                                                                                                                                                                                     ()  بماليي   الدنانت 

ات   2021 2020       التغب ّ

قيم     البر

موجودات و توظيفات حقوق السحب   

 الخاّصة 

 

 

 

 

 

529 1 080 1 609 Aaa  و أمثالها 
-734 734 - Aa2 

889 1 635 2 524 Aa3 

570 - - - 570 - - A 

537 - - - 537 - - BBB 

5 - - - 5 - - B 
 سندات االستثمار 160 732 996 1 477 361 194 920 3

717 107 361 68 21 - 160 AAA 

549 15 - - 534 - - +AA 

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

656 - - - - 656 - +A 

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

 المجموع 669 739 054 5 561 2 381 1 632 2 036 13
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1 232 1 443 2 675 A1 

747 586 1 333 A2 

868 148 1 016 A3 

-413 494 81 Baa1 

-26 58 32 NR 

 المجموع  270 9 178 6 092 3

 
 

 مرتبطة بعمليات السياسة النقدية للبنوكتسهيالت  : 6اإليضاح 
 

 الســــــــــيولة للبنوك. قائم هذا البند ُيســــــــــّجُل 
ّ
ي الســــــــــوق النقدية لضــــــــــخ

ل البنك المركزي ف 
ّ
تدخ

مليون دينار  6.534,1  ليبلغ 3,6% و أ مليون دينار   224,1قدره ارتفاعا  هذا القائمســـــــــــــــجل 
 ســـــــــــنة  

ي موف ّ
رتفاع  لال  و ذلك نتيجة ،مليون دينار قبل ســـــــــــنة خلت 6.310مقابل ، 2021ف 

 .حاجيات البنوك للسيولةل الطفيف
 

ي  أيام، 7اكل طلبات العروض لمدة  ا ساسأ التدخالت  ناته  خذتأ و 
% 79,6 اكلت والبر

ي نهاية  ىلي للتدخالتاجمإل لقائم امن ا
 3.600مليون دينار مقابل    5.200  لتبلغ،  2021  سنة  ف 

 .  % 44,4مليون دينار أو  1.600 قدره مليون دينار قبل سنة خلت أي بارتفاع

إعادة التمويل لمدة اهر لعمليات  بصفة أكت  أيضا بلجوء البنوك  طور تهذا التدعم  وقد 

ي واحد وال
ي نهاية 557من  ا  ارتفع قائمهبر

ي  939إىل  2020سنة  مليون دينار ف 
مليون دينار ف 

 .68,6% بـنسبة مليون دينار أو  382، أي بارتفاع قدره 2021 سنة نهاية

 هاتن األداة كانت قد  
ّ
، ف ن  وللتذكت 

 
ي أفريل  أ

، 2020حدات من قبل البنك المركزي التونسي ف 

من أجل مواجهة تداعيات  ا هوده بهدف دعم البنوك و المؤسسات المالية لمضاعفة ج

   ". 19"كوفيد   األزمة الصحية

وتجدر اإلاارة إىل أنن بحساب المعدالت السنوية، ارتفع قائم كل من عمليات إعادة التمويل 

مليون دينار  699,8ساعة بـ  24طويلة األجل لمدة اهر واحد وتسهيالت القروض لمدة 

مليون  863مليون دينار إىل  163,2من سنة إىل أخرى، من  لينتقال،مليون دينار،  142و

.  606,1مليون دينار إىل  464,1دينار ومن   مليون دينار، عىل التواىلي

مليون دينار عند  452,3عمليات مقايضة الرصف ل الحجم الوسطي ومن ناحية أخرى، بلغ 

ي السنة ال 192,3مقابل  2021إقفال السنة المحاسبية 
، أي بارتفاع ابقةسمليون دينار ف 

 مليون دينار.  260قدره 
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ي اكل رقاع خزينة أو 
وتجدر اإلاارة إىل أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم نمانات ف 

ي نهاية اهر ديسمت  
ي بلغت عىل التواىلي ف 

مليون دينار و  1.983,1، 2021ديون جارية والبر

 مليون دينار.  4.155,9
 

 )بالدينار(                                                                                                   

2020  20 12   

 اآلجال 000 100 534 6 000 000 310 6
النسبة  
 % 

تسهيالت للبنوك مرتبطة بعمليات 
 السياسة النقدية 

3 600 000 000 5 200 000 000 05/01/2202  للسيولة عن طريق طلبات العروض    6,27 
ّ
 نخ

653 000 000 310 100 000 03/01/2202  7,25 
ي اكل

ي ف 
تسهيالت   التدخل الظرف 
    ساعة 24 القروض لمدة 

      557 000 000 939 000 000 11/01/2202  6,38 
ي  
ي السوق النقدية ف 

عمليات التدخل ف 
اهر   اكل عمليات إعادة التمويل بأجل

 واحد

1 500 000 000 - -  
  
ّ
ي اكل نخ

ي ف 
عمليات التدخل الظرف 

 لسيولة ل

 تسهيالت أخرى للبنوك   - 000 000 85 -

 

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

 

ي إطار عمليات السوق المفتوحة هذا البند يشمل
اة بصفة باتة ف   . محفظة السندات المشتر

ة  وسندات رقاع خزينة قابلة للتنظت   منحاليا  المحفظةهذه  وتتكون  . األجلخزينة قصت 
 

بعمليات   2021  سنة  خاللقام البنك المركزي  السيولة،    من  البنوكبغرض تلبية حاجيات  و  
ي إطار السوق المفتوحة

اء بات لرقاع الخزينة ف  مليون  3.045,5 رصيد هذا البند  ليبلغ ،ش 
ي سنة  3.321مقابل 2021 المحاسبّيةعند إقفال السنة دينار 

 يأ  2020 مليون دينار ف 
 مليون دينار.  275,5قدره  بانخفاض طفيف

 

ي جانب مخر
ي  ،اهد هذا البند  ،وف 

خروج رقاع خزينة من المحفظة  سبب  ،2021سنة  ف 
ي  اهر أ حلول أجل استحقاقها خالل 

إجماىلي  بمبلغ 2021 وديسمت   ونوفمت   وجوان جانف 
 مليون دينار.  2.242,3قدره 

 

سعر منحب   اعتماد  ب2021 عند إقفال حسابات السنة المالية  تم تقييم هذه المحفظة    وقد 
 . للمركز الماىلي لتونسالفائدة عىل اإلصدارات السيادية 

 

ة  رقاع الخزينة القابلة للتنظت  ومحفظة و تتكّون  اة األجل سندات الخزينة القصت  المشتر
ي إطار عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط  بصفة باتة
 التالية: ف 
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  )بالدينار  (                

2020  1220   

ي  533 479 045 3 893 002 321 3
 
اة ف  إطار عمليات السوق المفتوحةسندات مشبر

اء 214 857 099 1 476 890 444 1  رقاع خزينة قابلة للتنظب  باتة الشر

ي    5,75 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  - 397 072 175
 (  2021جانف 

 ( 2021 جوان     6 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  - 022 652 97

 ( 2021نوفمت      6,1 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  - 619 775 92

 ( 2022فيفري       6 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة    599 428 228 517 139 226

 ( 2022 ماي     6,9 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  009 147 225 905 714 221

 ( 2022وت أ    5,6 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  406 134 222 375 789 216

 ( 2023فريل أ      6 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  518 533 231 214 490 226

 ( 2023 جوان      6 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  214 830 103 359 651 101

 ( 2023  ديسمت        6,3 % (للتنظت  رقاع خزينة قابلة  468 783 88 068 605 86

ة األجل  319 622 945 1 274 763 876 1  سندات الخزينة قصب 

ة األجل - 591 837 235  2021)نوفمت    (سندات الخزينة قصت 

ة  - 683 925 640 1  2021) ديسمت   (األجلسندات الخزينة قصت 

ة  478 298 640 -  2022) فيفري (األجلسندات الخزينة قصت 

ة األجل 929 143 580 -  2022)جوان   07 (سندات الخزينة قصت 

ة  929 143 580 -  2022)جوان   22 (األجلسندات الخزينة قصت 

ة  983 035 145 -  2022)جوان   29 (األجلسندات الخزينة قصت 

خرات  ( - (857 650)
ّ
 )المد

 

ي النقد:  8اإليضاح 
ر
ي صندوف

 
 تسبقة للدولة مقابل المساهمة ف

 

ي هذا الباب، كتسبقة
للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة   ُيسّجل ف 

ي رأس مال صندوق النقد الدوىلي 
، وذلك تطبيقا  وصندوقالدولة التونسية ف  ي النقد العرب 

ي  1977لسنة  71ألحكام القانون عدد 
، الُمنظم لعالقة البنك 1977ديسمت   7المؤرخ ف 
 .  المركزي التونسي مع هاتي   المؤسستي   الماليتي  

 

ي رأس مال هذا الصندوق صندوق النقد الدوىلي  ✓
: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس ف 

مليون مكتتبة بالدينار  423,4ب الخاصة، منها مليون وحدة من حقوق السح 545,2
ي الحساب رقم 

لة ف  مليون مكتتبة بعمالت قابلة  121,8 للصندوق و 1وُمت  ّ
 .2016سنة  تعود إىل مراجعة عامة للحصص مخر أن  التذكت   ويجدر  للتحويل. 

 

ي  ✓ ي رأس مال هذا الصندوق صندوق النقد العرب 
: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس ف 

19,275  ، ي ي حساب   منها: مليون دينار عرب 
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  7  ي مكتتبة نقدا ي حساب   دينار عرب 
 0,1للتحويل و  ماليي   مكتتبة بعمالت قابلة  6,9  (ماليي  

لومُ مليون مكتتب بالعملة المحلية  ي حساب الصندوق ت  
ي دفاتر البنك  ف 

المفتو  بالدينار ف 
 ،)المركزي 

 5,85  ي إطار
ي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية ف  ي حساب   دينار عرب 

ماليي  
ي من رأس 2005لسنة    3مجلس المحافظي   رقم    تطبيق قرار 

ي بتحرير القسط المتبفر
، القاض 
حصص جديدة عىل الدول  وتوزيــــعالمال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام 
ي رأس مال الصندوق،

 األعضاء بحسب نسبة مساهمتها ف 
 6,425  ي رفع رأس مال

ي االكتتاب ف 
ي تمثل حّصة تونس ف  ي حساب   دينار عرب 

ماليي  
ي إطار تطبيق قرار مجلس المحافظي   رقم 

. ونصف المبلغ 2013لسنة  3الصندوق ف 

االحتياطي العام والنصف اآلخر ُيحّرر نقدا المذكور تّم تحريره عن طريق التحويل من رصيد  
ة خمس سنوات بداية من غّرة أفريل 

ّ
ي اهر  األخت  قسط ال تحرير وقد تم . 2014عىل مد

ف 
ي  642.500بمبلغ قدره  2018أفريل  ي  دينار عرب   . حساب 

 

ي يساوي االث وحدات من حقوق السحب  وتجدر  ي الحساب   الدينار العرب 
ّ
اإلاارة إىل أن

 الخاصة. 
 

ي رأس مال هذين الصندوقي    وتخضع 
لةالحصص المكتتبة بالدينار ف  ي  والمت  

حسابيهما  ف 
ي دفاتر البنك المركزي، إىل إعادة تقييم سنوي حسب

سعر حقوق السحب  المفتوحي   ف 
. الخاصة إزاء   الدينار كيفما يضبطن صندوق النقد الدوىلي

 
  : تسهيالت ممنوحة للدولة 9اإليضاح 

 

ي هذا البند مبلغ
ــّجل ف  ــتثنائية ،التســـهيالت الممنوحة للدولة ُيسـ ــفة اسـ ــ    ،بصـ   أحكامبمقتضـ

بهدف تمويل قســـــــط من  ذلكو  ،2020الفصـــــــل الخامس من قانون المالية التعديىلي لســـــــنة 
انية الناتج     . 19-جائحة كوفيد ماار  عنعجز المت  

 
 : محفظة المساهمات10اإليضاح 

 

ي هذا البند يمثل 
ي الُمحّرر من مســاهمات البنك المركزي التون الجزءالمبلغ الُمســّجل ف 

ســي ف 
 رأس مال المؤسسات التالية: 

 

 المؤسسة
31-12-2021 

 الرصيد بالعملة
31-12- 2020  

 الرصيد بالعملة
31-12-2021* 

 بالدينار
31-12-2020 

 بالدينار
 نسبة المساهمة

(%) 

ي     109 527 2  أورو  465,22 767   بنك تونس الخارج 

  (109 527 2)      )مدخرات (

كة "سويفت"    0,007 551 17 341 17 أورو  330 5  أورو    330 5 ش 

      
ي  
 البنك اإلفريفر
اد     والتصدير لالستت 

 1,939 943 417 33 448 874 35 دوالر أمريكي 899 475 12  دوالر أمريكي  899 475 12 
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ي    البنك المغارب 
   والتجارةلالستثمار  
 الخارجية  

 8,989 500 089 20 250 566 21 دوالر أمريكي  000 500 7  دوالر أمريكي  000 500 7 

   (000 190 4)     )مدخرات (

 برنامج تمويل التجارة        
 البينية العربية  

 0,276 309 531 5 907 937 5 دوالر أمريكي  000 065 2  دوالر أمريكي  000 065 2 

كة المرصفية           الش 
كة للمقاصة    المشتر

ونية    اإللكتر
 3 000 105 000 105 دينار تونسي  000 105  دينار تونسي  000 105 

 صندوق نمان 
 البنكية الودائع 

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

  المجموع    
    

 61 810 946 61 661 303  

ي  حسب أسعار الرصف* 
 د.ت= 2,8755 دوالر أمريكي  1د.ت ، =3,2534 أورو  1 :2021ديسمت   31ف 

 
رصد  ىلإ ا هذا البند أساس المسّجل عىل مستوى مليون دينار  0,2بـ  نخفاضاال  يرجعو 

ي رأس مال البنك المغبعنوان  ُمدخرات
ي لال امساهمة البنك المركزي التونسي ف   ستثمار رب 

ماليي   دينار( ناتج عن  4+ ( ، قابلن تأات  معاكس دينار(اليي   م 4,2 - (والتجارة الخارجية 
 .2020الدوالر األمريكي و األورو مقارنة  سنة ارتفاع سعري رصف 

 
 

   كما تجدُر اإلاارة إىل
ّ
التفويت   عملّيةل البنك المركزي التونسي  استكم،  2021  سنةخالل    نأن

ي  التونسية إىل الدولة
ي رأس مال بنك تونس تن مساهمف 

ي ف  ألحكام  تطبيقا  وذلك الخارج 
 .     األساسي  نظامنمن  97و 37الفصلي   



 

     2021لسنة  المالية القوائم :التونسي المركزي البنك 27

 

 األصول الثابتة   :11اإليضاح 
 

ز الجدول المواىلي تفاصيل  ي   "األصول الثابتةبند "يت 
 : )بالدينار( 2120ديسمت  موف   كما هي ف 

 القيمة الخام    االستهالكات
القيمة  

المحاسبّية  
 الّصافية

31/12 /2021 

31/12 /2021 
 خروج 
20 12  

 
 مخّصصات
2021 31/12 /2020 31/12 /2021 

 خروج 
2021 

2020/ 31/12    2021  دخول  الـــــبنــــــــــود  

مجيات 375 891 8 370 118 2 - 745 009 11 691 447 7 913 051 1 - 604 499 8 141 510 2  الت 

 أصول اابتة غت  مادية أخرى   318 44 - - 318 44  - - - 318 44

اء برمجّيات  650 123 800 2 000 4 450 122  - - - 450 122  تسبقات عىل ش 

 األصول الثابتة غب  المادية 343 059 9 170 120 2 000 4 513 176 11 691 447 7 913 051 1 - 604 499 8 909 676 2

ي  066 944 88 - - 066 944 88 - - - - 066 944 88
 األراض 

 البناءات 148 078 55  - 148 078 55 590 219 51 482 489 - 072 709 51 076 369 3

ات  030 327 2 612 46 - 642 373 2 478 179 1 471 166 - 949 345 1 693 027 1
ّ
 مكاتب  وأااثمعد

ات النقل 385 244 3 - - 385 244 3 949 709 2 274 190  223 900 2 162 344
ّ
 معد

ات إعالمية 109 042 11 277 931 4 - 386 973 15 327 191 10 972 478 1 - 299 670 11 087 303 4
ّ
 معد

ات الطبع 271 641 - - 271 641 274 567 085 55 - 359 622 912 18
ّ
 معد

ات الخزينة 259 335 24 094 159 2 - 353 494 26 822 958 21 660 932 - 482 891 22 871 602 3
ّ
 معد

 وتجهت   تهي ة  764 494 7 755 499 3 - 519 994 10 527 780 2 429 648 - 956 428 3 563 565 7

ات  537 389 35 892 108 6 - 429 498 41 399 648 17 213 210 3 - 612 858 20 817 639 20  تقنّيةتركيب تجهت  

ات  749 405 1 167 48 - 916 453 1 080 830 803 148 - 883 978 033 475
ّ
ات تقنّيةمعد  وتجهت  

 عتيقة   وقطع أعمال فنية  766 654 - - 766 654  - - - 766 654

ي طور  526 320 6 318 121 4 635 351 6 209 090 4 - - - - 209 090 4
ية ف 
ّ
 اإلنشاء أصول اابتة ماد

 منها:         - -  - 

ي  بناءات   022 772 2 902 653 2 229 142 2 695 283 3 - - - - 695 283 3
 طور اإلنشاء ف 

ات   289 561 1 - 219 558 1 070 3 - - - - 070 3 ي  تركيب تجهت  
 طور اإلنشاء تقنّية ف 

ية 610 877 236 115 915 20 635 351 6 090 441 251 446 085 109 389 320 7 - 835 405 116 255 035 135
ّ
 األصول الثابتة الماد

 المجموع 953 936 245 285 036 23 635 355 6 603 617 262 137 533 116 302 372 8 - 439 905 124 164 712 137
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 مختلفونمدينون : 12اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والُممّولة من احتياطي 
مليون  47,4التسبقات المختلفة الممنوحة لألعوان ) وكذلك الصندوق االجتماعي 

ي سنة  46,6دينار مقابل 
 (. 2020مليون دينار ف 

 

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية : 31اإليضاح 
 

المدينة المختلفة  والحساباتاإليرادات الُمستحقة  لخصوصيتضّمن هذا البند با
 ،مليون دينار  12,8 قيمةبـأخرى  إىلمن سنة رتفاعا سجل هذا البند ا و قد  .األخرى

 ، وهي إيرادات متعلقةمليون دينار 13,1  بـ اإليرادات الُمستحقة ارتفاعب ا  أساسفّش يُ 
ي و  المساهماتالمستحقة عىل  اإليراداتكذلك و  السياسة النقديةعمليات بأساسا 

البر
ي دينار  يي   مال  3,9 دينار ويي   مال  10,3 عىل التواىلي  بلغت

 . 2021نهاية سنة ف 
 

:   وتفصيلن ي
    كاآلبر

 )بالدينار (                                                                                                                                             

ات    2021 2020 التغب ّ

 )أصول  (حسابات انتظار و للتسوية  828 417 119 970 631 106 858 785 12

 إيرادات ُمستحقة وأعباء مسّجلة مسّبقا  867 109 99 181 990 85 686 119 13

ي المصوغ   348 178 9 827 461 12 479 283 3-  ذهب ُمخصص للبيع لحرفب 

2 904 271 5 875 437 8 779 708 
 عمالت أجنبية قيد االستخالص 

 وللتسوية
 أخرى حسابات مدينة مختلفة  905 349 2 525 304 2 380 45

 
 

ي التداول: 14اإليضاح 
 
 األوراق والقطع النقدية ف

 

ي التداول ارتفاعا بـ
مليون دينار أو بنسبة   1.483,1سجلت األوراق والقطع النقدية ف 

ي سنة  15.749,4دينار مقابل  نو ملي 17.232,5 لتبلغ، %9,4
 ،2020مليون دينار ف 

 . (97,5%)ةالنقدي مع حصة غالبة لألوراق
 

ة   %   9,4  حيث بلغت  ارتفاع التداول النقدي  نسبة  باطؤ وتجدر اإلاارة إىل تهذا،   للفتر
ة ما بي   نهاية سنة  % 16,6، مقابل 2021ونهاية سنة  2020بي   نهاية سنة 

للفتر
 .2020ونهاية سنة  2019

 )بالدينار                                                                                            (

ات         2021 2020 التغب ّ

ي التداول 740 533 232 17 699 416 749 15 041 117 483 1
 
 األوراق والقطع النقدية ف

 األوراق النقدية    535 962 803 16 495 542 341 15 040 420 462 1

 القطع النقدية   205 571 428 204 874 407 001 697 20
 

فّصل 
ُ
ي التداول وت

:  األوراق والقطع النقدية ف  ي
   كاآلبر
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 )بالدينار                                                                                                                     (

       2020         1202     

ي التداول    535 962 803 16 495 542 341 15
 
 أوراق نقدية ف

       
 دينارا 50 400 069 310 2   700 880 059 2

 دينارا 20 660 858 620 10 420 851 410 9

 دنانت   10 890 975 831 3   910 781 825 3

 دنانت    5 585 058 41 465 028 45

ي التداول   205 571 428 204 874 407
 
 قطع نقدية ف

 دنانت   5 585 528 100       715 195 100

 دينار  2 864 973 55         396 410 45

 دينار   1   622 501 150       792 539 143

 مليم   500 745 240 56         463 043 56

 مليم   200 226 785 9           966 400 8

 مليم   100   183 631 32         257 772 31

 مليما   50 872 788 9           973 492 9

 مليما    20 156 321 8           130 229 8

 مليمات    10       064 464 2           640 453 2

 مليمات    5 496 202 2           494 202 2

 مليم   2 092 73                085 73

 مليم   1 300 60                293 60
 

  الحساب المركزي للحكومة:  51اإليضاح 
 

والذي  بالدينار التونسي  ملة األجنبية أوالدائن للحسابات بالعُ  الرصيد  هذا البند يضم 
ي إطار إدارتها خوّ يحتوي عىل الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمُ 

ل لها استعمالها ف 
الحساب الجاري للخزينة  ،و يدخل نمن هذه الف ة من الحسابات اليومية للسيولة. 

 ضو للموارد المتأتية من القر  ةالمتضمن ةالخاص اتالحساب و مليون دينار( (577,4
انية  .)مليون دينار (1.010,3 الخارجية لدعم المت  

 

اجع، لينهاية سنة إىل أخرى من ملحوظا انخفانا وقد اهد رصيد هذا البند  من  تر
ي نهاية سنة    مليون دينار   4.487,9

 يفش . و بعد سنة  مليون دينار   1.587,7إىل    2020ف 
اجعالهذا  ي منحها ل ،2021خالل سنة  ،الدولة من جهة، باستعمال تر

لتسهيالت البر
انيتها لغاية مليون دينار  2.810البنك المركزي بمبلغ ها ياإ  تمويل جزء من عجز مت  

المتأتية من   األموال، إىل جانب "  19-عن تداعيات أزمة " كوفيد والناجم  2020لسنة  
ي للتنمية   منوحةالسحوبات المنجزة عىل القروض الخارجية الم

من طرف البنك االفريفر
 من جهة أخرى.  ،الدوىلي لإلنشاء و التعمت   والبنك
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  ))بالدينار                                                                                                                                                                           

ات 20 2020 التغب ّ 12    

  الحساب المركزي للحكومة  928 736 587 1 937 941 487 4 009 205 900 2-

    

 الحساب الجاري للخزينة  588 387 577 013 123 234 3 425 735 656 2-

862 650 000 - 862 650 000 
دوالر  مليون  300القرض الجزائري بقيمة 

انية الدولة  أمريكي   لدعم مت  

-13 393 000 13 393 000 - 
كية بتاريــــخ   لدعم    -2020ماي  12الهبة التر

انية الدولة   مت  

-591 222 240 591 222 240 - 

ي للتنمية بقيمة قرض البنك 
  180اإلفريفر

لتمويل برنامج دعم مكافحة    –مليون أورو 
 دماج االجتماعي والتوظيف عت  اإل  19-كوفيد

-528 815 448 528 815 448 - 

بقيمة   الدوىلي لإلنشاء والتعمت   قرض البنك
لتمويل برنامج دعم   -مليون أورو  161

 المرونة  وتعزيز النتعاش سياسات ا

 حسابات أخرى 340 699 147 236 388 120 104 311 27

 

  : الحسابات الخاصة للحكومة16اإليضاح 
 

ي ال يمكن استعمال الحسابات    يتضمن هذا البند 
بالُعملة األجنبية أو بالدينار التونسي البر

ي إطار إدارتها اليومية للسيولة. و 
حسابات   عىل  شتمل أساسا تأرصدتها من قبل الخزينة ف 

و المتضّمنة لألموال المتأتية من  الحكومة الخاصة المحررة بالُعملة األجنبية
السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو لمؤسسات عمومية 

، رصيد حسابات )مليون دينار  1.183,5عّينة )بضمان الدولة والمخّصصة لمشاريــــع م
 رصيد الحسابات المختلفة للحكومةو   مليون دينار(  358,4القروض الُمعنونة بالدينار )

ي و   )مليون دينار 115,7)
كذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق البر
اعية يمسكها البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير والالمركزية الصن

ي للنهوض بالصناعات التقليدية
 والحرف الصغرى.  والصندوق الوطب 

 )بالدينار  (                                                                                                                                                                           

ات  2021 2020 التغب ّ
  

 حسابات الخاصة للحكومة ال  710 811 689 1 623 478 707 1 913 666 17-

 الحسابات الخاصة للحكومة بالُعملة األجنبية 001 506 183 1 626 913 331 1 625 407 148-

 حسابات القروض -الحكومة التونسية  119 357 358 637 102 289 482 254 69

 حسابات مختلفة -الحكومة التونسية  134 661 115 425 325 52 709 335 63

 : منها      
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 لمساندة المؤسساتاآللية الظرفية      212 603 25 355 599 24 857 003 1

نامج المسكن األول     347 396 1 242 594 10 895 197 9-  الحساب المركزي لت 

41 022 608 15 949 640 56 972 248 
خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات حساب   

 الصغرى والمتوسطة  

19 723 235 - 19 723 235 

حساب تكفل الدولة بالفارق بي   نسبة فائض  
ي  قروض 

االستثمار ومعدل نسبة الفائدة ف 
السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى  

 والمتوسطة
 

10 733 904 - 10 733 904 

عتماد المخصص إلعادة تمويل  ال  حساب خط
قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك  

مؤسسات الصغرى والمتوسطة  اللفائدة 
وس كو  رة من تداعيات انتشار فت  ّ  19فيد المترص 

 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 070 114 8 692 930 21 622 816 13-

ي للنهوض بالصناعات   441 181 18 802 323 6 639 857 11
حساب الصندوق الوطب 

 الّصغرى  والحرف التقليدية 

 حساب الهبات -الحكومة التونسية  945 991 5 441 882 5 504 109

 
فّصل الحسابات الخاصة بالُعملة األجنبية  

ُ
 :كالتاىلي ت
 

2020 2021  

  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

 حسابات الخاصة بالعملة األجنبيةال  001 506 183 1  626 913 331 1

 األورو 866 183 339 789 500 103 1 400 854 382 969 662 260 1

 الدوالر األمريكي  076 765 4 976 701 13 576 597 5 666 993 14

ي  509 109 491 2 937 221 62 530 364 552 1 281 322 40
 اليان الياباب 

 عمالت أخرى - 299 081 4 - 710 934 15

 
ي جـاـنب مخر، تمثلـت تـ 

صـــــــــــــــنـدوق التطوير والالمركزـية   واســـــــــــــــتعمـاالتموارد  دفقـاتوف 
غرى،   والصـــــــــــندوقالصـــــــــــناعية  ي للنهوض بالصـــــــــــناعات التقليدية و الحرف الصـــــــــــّ

الوطب 
: المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما   يىلي

 ) بالدينار(

ي للنهوض  
حساب الصندوق الوطب 

  بالصناعات التقليدية و الحرف

 الّصغرى 

 حساب صندوق التطوير

مركزية الصناعية
ّ
 والال

 

2020 2021 2020 2021  

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

 الموارد  558 574 28 109 565 33 639 357 17 028 500 13
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انية  000 000 24 000 000 28 - -  اعتمادات المت  

 استخالصات  558 574 4 110 565 5  639 357 17 028 500 13

 االستعماالت 180 391 42 531 674 45 000 500 5 000 000 15

ي  070 114 8 692 930 21 441 181 18 802 323 6
 الرصيد النهان 

 
 

 مخّصصات حقوق السحب الخاصة: 17اإليضاح 
 

ي نهاية اهر ديسمت  يشمل هذا البند، 
مليون وحدة من  272,8  ،2020والذي بلغ ف 
المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة المخصصة  حقوق السحب الخاصة،

ي لتونس 
ي إطار عمليات تم منحها للبنك المركزي التونسي  والبر

مخّصصات حقوق  ف 
 البنك   السحب الخاصة المنجزة من قبل صندوق النقد الدوىلي 

ّ
للبلدان األعضاء. وبما أن

المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا األخت  إلغاء حقوق السحب 
اما قائما، غت  محدود المدة، تجاه   

الخاصة، ف ن المخّصصات المذكورة تمثل التر
 الصندوق. 

 

 )بآالف الوحدات من حقوق السحب الخاصة(                                    

2020 2021   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 272 776 272

ي  880 5  880 5
                                                               1970مخّصصات / جانف 

ي  745 3  745 3
 1971مخّصصات / جانف 

ي  088 5  088 5
 1972مخّصصات / جانف 

ي  552 6  552 6
 1979مخّصصات / جانف 

ي  552 6  552 6
   1980مخّصصات / جانف 

ي  426 6  426 6
   1981مخّصصات / جانف 

 2009مخّصصات / أوت    385 212  385 212
 2009مخّصصات / سبتمت   148 26 148 26

   

 
 

 يي   مال  3,3، والبالغ 2021عند إقفال السنة المحاسبية  المسّجل ويفش االنخفاض
اجع سعر رصف  ،دينار   حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار. حرصّيا، بتر

 

  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية: 81اإليضاح 
 

يشمل هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات األجنبية، ومنها 
ي للتنمية وصندوق 

بالخصوص صندوق النقد الدوىلي والبنك العال ي والبنك اإلفريفر
ي دفاتر 

. و تجدر اإلاارة إىل أن حسابات صندوق النقد الدوىلي المفتوحة ف  ي النقد العرب 
ي البنك المركزي تعتت  من أه 

 : ّم مكونات هذا البند، وهي ُمفّصلة كاآلبر
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 )بالدينار  (

2020 2021 
  

 صندوق النقد الدولي حسابات  120 478 673 1 776 692 678 1

 1الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي   432 769 671 1 315 794 676 1

ي رأس مال     432 769 671 1 315 794 676 1
 الصندوق مساهمة تونس بالدينار ف 

 2الحساب رقم  -صندوق النقد الدولي   688 708 1 461 898 1
 

ي دفاتر البنك المركزي التونسي باسم   وتجدر 
 حساب السندات المفتو  ف 

ّ
اإلاارة إىل أن

ي نهاية اهر ديسمت   6.440,2صندوق النقد الدوىلي والبالغ رصيده 
مليون دينار ف 

ي نهاية السنة ال 6.684,6مقابل  2021
ة، ُمدرج نمن جدول سابقمليون دينار ف 

الفرعي "قروض خارجية أخرى". ويتعلق التعهدات خارج الموازنة عىل مستوى البند 
ي إطار ملية التسهيالت  

ي صندوق النقد الدوىلي ف 
الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار لقرض 

 2020أفريل    خالل اهر   ما الموسعة للقرض وملية أداة التمويل الشيــــع المتحصل عليه
انية الدولة.  2.265,8بمبلغ قدره   مليون دينار والمخّصصي   لدعم مت  

 

امات تجاه البنوك19يضاح اإل   مرتبطة بعمليات السياسة النقدية : البر 
 

ي اكل 
ي السوق النقدية ف 

يسجل هذا البند عمليات تدخل البنك المركزي التونســـــــــــــي ف 
والمتمثلـة  العمليـاتهـذه  المســـــــــــــــتحق بموجـبســـــــــــــــيوـلة. وـقد بلغ القـائم للامتصـــــــــــــــاص 
ي  حرصّيا 
ي   346  ،ساعة 24لمدة  اإليداع  تتسهيال   عملياتف 

ديسمت    31مليون دينار ف 
 مليون دينار.  321أي بارتفاع قدره  ،مليون دينار قبل سنة 25مقابل  2021

 
امات بالُعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولي   : 20اإليضاح   البر 

 

يتضـــــــــــــــمن هـــذا البنـــد موجودات الُعملـــة األجنبيـــة تحـــت الطلـــب للوســـــــــــــــطـــاء المقبولي          
اض البنك المركزي من الســـــوق النقدية )مليون دينار (4.321,3 ، من جهة، و قائم اقتر

 ، من جهة أخرى. )مليون دينار 1.876,7)بالُعملة األجنبية 
 

امات كما   يىلي : وتفّصُل هذه االلتر 
 
 

2020 2021  

  بالعملة  بالدينار بالعملة  بالدينار

6 768 821 374  6 198 033 164  
امات بالُعملة األجنبية     البر 

 تجاه الوسطاء المقبولي   

 األورو  100 562 968 934 119 151 3 945 662 198 1 346 957 946 3

 الدوالر األمريكي  630 570 930 847 855 675 2 749 587 932 545 029 498 2

 الفرنك السويشي 543 788 32 101 162 103 927 302 28 823 063 86
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ي  483 676 24 605 870 95 951 567 22 761 493 82
ليب   الجنين األستر

 الريال السعودي 283 712 74 884 222 57 243 827 55 256 859 39

ي  161 217 23 019 176 18 473 803 23 563 358 17
 الدرهم اإلمارابر

 الكندي الدوالر 489 119 11 030 110 25 979 793 15 359 182 33

 عمالت أخرى  744 515 71  721 876 64
 

 حسابات غب  مقيمي   بالعملة األجنبية: 12اإليضاح 
 

ــابات المفتوحة  ــدة الدائنة للحســــــ ــّجُل هذا البند األرصــــــ أو بالدينار   بالُعملة األجنبيةُيســــــ
 القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غت  مقيمة. 

 

امات أخرى بالعملة األجنبية : 22اإليضاح   البر 
 

امات البنك المركزي  ي هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التر 
ُيمثُل المبلغ الُمسّجُل ف 

انات أو ودائع من الخارج لدى البنك  التونسي  بالُعملة األجنبية ألجل بعنوان اقتر
 .  المركزي التونسي

لدى بنك الجزائر ، تم تســـــــــــــــديد وديعة 2021ماي  04إىل أنن بتاريــــخ اإلاـــــــــــــــارة  وتجدر 
ي البنك المركزي التونسي 

.  50بمبلغ  2011أفريل  28 المؤرخة ف   مليون دوالر أمريكي
 

 قيم قيد االستخالص: 23اإليضاح 
 

ي هذا البند، الونعية الدائنة الصافية لحسابات استخالص 
يمثل المبلغ المسجل ف 

والتحويالت المأذون القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك والسندات لفائدة الخزينة 
ونية.  ي تمّر عت  نظام المقاّصة اإللكتر

 بها من قبل مصالح البنك والبر
 

 التقييم وإعادةفوارق التحويل : 24اإليضاح 
 

 البند: يتضمن هذا 
 

اكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالُعملة األجنبية    ✓ ي المتر
فائض القيمة الصاف 

 . 2020متأتية من سنة  2.091,1منها  مليون دينار  2.515,1 بمبلغ
اكم بعنوان إعادة التقييم  سعر السوق للموجودات من   ✓ ي المتر

فائض القيمة الصاف 
متأتية من  مليون دينار 666,9مليون دينار منها  689,3سبائك الذهب بمبلغ 

 ،2020سنة 
اكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد  ✓ ي المتر

فائض القيمة الصاف 
ي  وصندوقالدوىلي  ي حدود  النقد العرب 

مليون  183,1دينار منها  مليون 187ف 
 .2020متأتية من سنة  دينار

 

 دائنون مختلفون: 25اإليضاح 
 

يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك، والمدخرات 
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 واألداءاتالمخصصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد واإلجازات خالصة األجر، 
ي انتظار  ومبالغالمقتطعة من المورد لفائدة الدولة، 

مساهمات التغطية االجتماعية ف 
 . سم هي ات وطنيةالُعقل التوقيفية وحسابات أخرى با ومبالغالدفع 
                                                                        

   )بالدينار(                                                                                    

ات    2021 2020 التغب ّ

 مختلفوندائنون  081 618 184 426 163 174 655 454 10

 األعوان، حساب الودادية ...( )حساباتحسابات إيداع األموال  563 070 33 569 130 29 994 939 3

 مدخرات بعنوان منحة الخروج للتقاعد 685 443 19 593 614 8 092 829 10

 مدخرات لإلجازات خالصة األجر 649 139 10 836 223 8 813 915 1

196 047 2 437 454 2 633 501 
يبة، أداء مجمع عىل القيمة   الخصم من المورد بعنوان الرص 

ائبالمضافة   و أداءات أخرى لفائدة الدولة  ورص 

ي انتظار الدفع   582 035 1 679 834 903 200
 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية ف 

 دائنون مختلفون مخرون   101 295 118 295 922 124 194 627 6-

-32 286 478 69 055 851 63  منها : عقل توقيفية    373 769 

          الهي ة العليا المستقلة لالنتخابات           238 836 43 253 420 27 985 415 16

 البنكية الودائع صندوق نمان          371 495 34 747 236 25 624 258 9
 

 

   )خصوم(حسابات انتظار و للتسوية : 26اإليضاح 
 

يضّم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد 
خراتالدوىلي 

ّ
   للدفع.  واألعباء واألعباءللمخاطر  والمد

                                                                                                                    )بالدينار(       

 
 

 األموال الذاتية: 27 اإليضاح
 

 1.203,2، ما قدره  2021بلغت األموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة الُمحاسبية  
ي نهاية اهر ديسمت  

ي سنة  1.319,2 ُمقابل   2021 مليون دينار ف 
، 2020مليون دينار ف 

ات 20 2020 التغب ّ 12  
  

 )خصوم  (حسابات انتظار و للتسوية  852 706 833 687 734 804 165 972 28

 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدوىلي  498 814 480 693 259 482 195 445 1-

 أعباء الموظفي   للدفع  957 240 19 538 117 16 419 123 3

 أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبونة مسبقا 486 839 15 574 298 16 088 459-

ي مصاريف للدفع ذات طابع خصوضي  437 318 2 683 931 3 246 613 1-
 واستثناب 

ي انتظار التسوية 070 287 19 808 189 19 262 97
 ُعمالت أجنبية ف 

خرات  872 852 290 482 310 262 390 542 28
ّ
 مخاطر و األعباءلل مد

 حسابات انتظار و للتسوية أخرى 532 353 5 909 626 4 623 726
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 مليون دينار. 116  قدرهأي بانخفاض 
 

  : ي
 وهي ُمفّصلة كاآلبر

 

 )بالدينار)

2020 2021  

 رأس المال  000 000 6  000 000 6

 االحتياطيات 287 947 745 156 494 691

ي  000 000 3 000 000 3
 االحتياطي القانوب 

 االحتياطي الخاص  668 794 696 668 794 647

 احتياطي الصندوق االجتماعي  619 152 46 488 699 40

 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية  287 947 751 156 494 697

 نتيجة السنة المحاسبية 864 223 451 337 704 621

 مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 151 171 203 1 493 198 319 1

 
 

ي  و 
ي السنة المحاسبّية المقفلة ف 

 31تمثلت تحركات األموال الذاتية المسّجلة ف 
 : فيما يىلي   2021ديسمت  
   

 )بالدينار)   

 
 

 ديسمت   واستعماالتأّما موارد  
ي موف ّ

فكانت  2021الصندوق االجتماعي كما هي ف 
 : ي
 كاآلبر
 
 

 

 البيانات
ي  
 
الرصيد ف

31/12 /2020 
 توزيــــع النتيجة

احتياطي  
الصندوق  
 االجتماعي 

 ةنتيجة السن
 المحاسبية 

ي  
 
الرصيد ف

31/12 /2021 

 000 000 6 - - - 000 000 6 رأس المال 

ي 
 000 000 3 - - - 000 000 3 االحتياطي القانوب 

 668 794 696 - - 000 000 49 668 794 647 االحتياطي الخاص 

احتياطي الصندوق  
 االجتماعي 

40 699 488 5 000 000 453 131 - 46 152 619 

السنة نتيجة 
 المحاسبية

621 704 337 (621 704 337) - 451 223 864 451 223 864 

مجموع األموال  
 الذاتية 

1 319 198 493 (567 704 337) 453 131 451 223 864 1 203 171 151 
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 )بالدينار)                                                                                                                                                                                 

 

 التعهدات خارج الموازنة:  28اإليضاح 
 

 يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة عىل: 
 

مة والضماناتالتعهدات 
ّ
  المسل

 

ي إطار القروض الخارجّيةتعهدات الضمان  -
مة ف 
ّ
 المسل

 

 خارجية أخرى قروضو  قروض رقاعية 
 

 هي التعهدات المتعلقة :  
 

المصــــــدرة من قبل البنك المركزي التونســــــي لحســــــاب الدولة  بالقروض الرقاعية -
ي األسواق المالية األجنبية،

 التونسية ف 
ي إطـار التعـاون االقتصــــــــــــــــادي   -

و القروض الخـارجيـة للـدولـة، الُمتحصــــــــــــــــل عليهـا ف 
ة مع إمضـــائن تعهدات  ي يديرها البنك المركزي لحســـاب هذه األخت 

، و البر ي
الثناب 

ي المتدخل  ي أو مؤســــــــــســــــــــة مالية بنك  (للطرف األجنب  م بمقتضــــــــــاها  )أجنب  ، يلتر 
 بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

مــة من قبــل البنــك المركزي والُمحــالــة إىل الوســـــــــــــــطــاء   - و القروض الخــارجيــة الُمت 
مـة مع برنـامج تمويـل التجـارة العربيـة (المقبولي    ق تحـديـدا بـالقروض الُمت 

ّ
وتتعل

 .)البينية
 

امات البنك المركزي التونسـي إزاء صـندوق النقد الدوىلي كما يتضـّمن هذا البند 
أيضـا التر 

ل علين من الصـندوق و بالنسـبة لألجزاء من القر  صـةض المتحصـّ انية  والمخصـّ لدعم مت  

ي                
 
الرصيد ف

31-12-2021  

ي        الموارد  االستعماالت
 
 الرصيد ف

31-12-2020  
 التسمية 

 المخّصصات  التسديدات  القروض 

 الموارد  488 699 40 000 000 5  131 453 - 619 152 46

 المخّصصات  126 038 32 000 000 5 - - 126 038 37

4 575 708 - 190 152 - 4 385 556 
فوائد عىل قروض  

 طويلة األمد

4 538 785 - 262 979 - 4 275 806 
فوائد عىل قروض  
 متوسطة األمد 

 االستعماالت (890 291 38) - 109 459 11 (991 855 13) (772 688 40)

 قروض السكن  (156 116 18) - 556 969 1 (916 459 4) (516 606 20)

(10 258 656) (3 613 702) 2 617 744 - (9 262 698) 
قروض متوسطة  

 األمد
ة األمد  (036 913 10) - 809 871 6 (373 782 5) (600 823 9)  قروض قصت 

 الموارد المتوفرة 598 407 2 000 000 5 240 912 11 (991 855 13) 847 463 5
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ي إطار ملية التســــــــــــــهيالت الموســــــــــــــعة   الدولة. 
ويتعلق األمر بالقرض المتحصــــــــــــــل علين ف 

 .للقرض وكذلك بالقرض المتعلق بأداة التمويل الشيــــع
 
 

 قائم القروض الرقاعية  
ّ
ي هذا اإلطار، إىل أن

مليون   22.766من    تراجعو تجدر اإلاارة، ف 
ي ديسمت   

 4.164مليون دينار بعد سنة، أي بانخفاض قدره    18.602إىل    2020دينار ف 
مليون دوالر أمريكي   500بمبلغ    يفش أساسا، بخالص القرني   الرقاعيي     ،مليون دينار

خالص القسط الثالث من من جهة، وب 2021 خالل اهري جويلية و أوت منهما لكل 
مليون دوالر أمريكي   250بما قيمتن  )مليار دوالر أمريكي (االكتتاب الخاص القطري 

 .من جهة أخرى ،2120 خالل اهر أفريل
 
 

ي   )خــارج الموازنــة(و تعتت  هــذه التعهــدات، تعهــدات توقيع  تطبيقــا للمبــدأ المحــاســـــــــــــــب 
تبة  امات المالية للبنك المركزي المتر  االلتر 

ّ
"أفضــــــــــلية الجوهر عىل الشــــــــــكل"، علما و أن

ام ممــااــل من قبــل الــدولــة أو الوســـــــــــــــيط  عن القروض المشـــــــــــــــــار إليهــا أعاله، يقــابلهــا التر 
ت عىل القروض المعنية و كذلك كل األعباء المالية المقبول  ســــــــــــــداد كل االســــــــــــــتحقاقا

تبة عنها.   المتر

 )بالدينار)  

ات  2021 2020 التغب ّ
  

 قروض رقاعية  684 988 601 18 461 042 766 22 777 053 164 4-

  قروض خارجية أخرى 689 161 734 8 042 278 887 8 353 116 153-

16 301 367 1 357 549 214 1 373 850 581 
ي إطار  خارجية للدولة قروض

ُمتحصل عليها ف 
ي 
 التعاون االقتصادي الثناب 

74 965 141 845 166 540 920 131 681 
مة من قبل البنك المركزي وُمحالة   قروض خارجية ُمت 

 إىل الوسطاء المقبولي   

-244 382 861 6 684 562 288 6 440 179 427 
الدوىلي المخّصصة لدعم  صندوق النقد قروض 

انية الدولة   مت  
 

مة مقابل عمليات إعادة التمويل -
ّ
 التعهدات المسل

  

مة والُمتعلقة بعمليات مقايضــة 
ّ
كأحد أدوات الســياســة   لصـــــــــــــــــــرفاهي التعهدات المســل

ي اســتعمالها بداية من اــهر ماي 
ع البنك المركزي ف  ي ش 

بهدف تلبية  2015النقدية البر
 حاجيات البنوك من السيولة. 

 

ي نهـاـية اـــــــــــــــهر ديســـــــــــــــمت  
ي ـهذا البنـد )2021و ف 

مليون   947,6، يمثـل المبلغ المـدرج ف 
ــليمها للبنوك عند حلول أجل   المقابل )دينار بالدينار، للعمالت األجنبية المتوقع تســــــــــــ

ي قام بها البنك خالل اـهر ديسـمت  
بأجل االاة  2021عمليات مقايضـة الصــــــــــــــــــرف البر

ي تاريــــخ اإلقفال أاهر 
 .و ذلك بتطبيق أسعار الرصف السائدة ف 
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مة مقابل مخصصات حقوق السحب الخاصة -
ّ
 التعهدات المسل

 
الحكومة التونســــــــــية  تحصــــــــــيل عن ةناتجالالدوىلي هي التعهدات تجاه صــــــــــندوق النقد 

ــات  ــتثنائيةحقوق الســـــحب الخاصـــــة لمخصـــــصـــ ي   االســـ
تمثل الجزء الراجع لتونس  والبر

ــة المقررة من قبل مجلس المحافظي   لصــــــــــــندوق النقد   من حقوق الســــــــــــحب الخاصــــــــــ
 . 2021وت أ  2الدوىلي بتاريــــخ 

 
  مةلالمست والضماناتالتعهدات 

 

  التعهدات الُمستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل -
 

ي عمليات مقايضة الصـــرف 
 ،والمتكونةهي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة ف 

ي تــاريــــخ األجــل )
 ومنمليون دينــار(  953من نــاحيــة، من المبــالغ بــالــدينــار لالســـــــــــــــتالم ف 

ماليي     7ناحية أخرى، من مبالغ الفوارق اإليجابية غت  الجارية بعنوان هذه العمليات )
 دينار(. 

 

 لمة لتغطية عمليات إعادة التمويلالضمانات الُمست -
 

ي مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك 
هي الضمانات الُمستلمة من قبل البنك المركزي ف 

غت  تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الرصف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه 
ي نهاية اهر ديسمت   26.805,3الضمانات 

عة إىل ديون  2021مليون دينار ف 
ّ
وهي موز

عىل   ،دينار  مليون   1.983,1ومليون دينار    4.155,9لغ قدرها  اجارية ورقاع خزينة بمب
 .التواىلي 

 

   ُمستلمةتعهدات أخرى  -
 

ــمانات الوقتية  ي إطار طلبات    والنهائيةهي الضــ
ــتلمة بالخصــــوص من العارنــــي   ف  المســ

ي إطار نشــاط مكاتب    والضــمانات العروض المعلنة من قبل البنك المركزي
المســتلمة ف 

ي نهاية اــــــــهر ديســــــــمت  و . الرـصـــــــف
  يونمل15,3 ، بلغت قيمة هذه الضــــــــمانات 2021ف 
ي ســـــــــــــــنـة  مليون 11,2دينـار مقـابـل 

 ،دينـار  يي   مال  4,1 قـدره أي بـارتفـاع ،2020دينـار ف 
ي ممارســــــة أســــــاســــــا بارتفاع  فـشـــــّ يُ 

الضــــــمانات المســــــتلمة من قبل األاــــــخاص الراغبي   ف 
 الرصف اليدوي عن طريق مكاتب الرصف. نشاط 

 

  تعهدات أخرى
 

ة من قبـــل  حجوز هي التعهـــدات الُمتعلقـــة بـــاألوراق النقـــديـــة التونســـــــــــــــيـــة واألجنبيـــة، الم
ــــــــــــــــــــــــي الســــــلطات القضــــــائية والمصــــــالح الديوانية   والمودعة لدى البنك المركزي التونســــ

ي . للحفظ
 ليونم 1,4  ، بلغ رصــــــــيد هذه األوراق البنكية2021نهاية اــــــــهر ديســــــــمت   وف 
ي  يي   ال م 4,5دينار مقابل 

 .دينار يي   ال م 3,1، أي بانخفاض قدره 2020 سنة دينار ف 
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ي السوق النقدية: 29اإليضاح 

 
 إيرادات من عمليات التدخل ف

 

ي    المتأتية منبلغت العائدات  
العنصـر األكتر أهمية   زالتال  عمليات إعادة التمويل، والبر

ي  
مليون    681,1  ،من مجموع إيرادات البنك  %  81,1حيث مثلت نسبة    ،قائمة النتائجف 

ي  
مليون دينار، قبل سنة خلت، أي بانخفاض   797,3مقابل    2021ديسمت     31دينار ف 

 .% 14,6 بنسبة مليون دينار أو  116,2قدره 
 

هذا التقلص أساسا إىل انخفاض الفوائد المسجلة بعنوان تدخل البنك المركزي   ويعزى

ي تراجعت
ي السوق النقدية عن طريق طلبات العروض والبر

أو  مليون دينار  90,6بـــ  ف 

 2020مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبّية    361,7من  حيث انتقلت    25%  نسبةبـ

انخفاض الفوائد الُمتأتية من  بالتوازي مع وذلكسنة،  بعد مليون دينار  271,1إىل 

ي تراجعت بدورها بـ  6عمليات إعادة التمويل بأجل 
مليون دينار نتيجة   97,2أاهر، البر

ي  6لحلول أجل برنامج إعادة التمويل بأجل 
 . 2021 سنة أاهر والذي لم يقع تجديده ف 

 

ي إطار 
اء بات لرقاع الخزينة ف  السوق  من ناحية أخرى، قام البنك المركزي بعمليات ش 

 اهر ديسمت   265,5المفتوحة، أفرزت إيرادات بـ 
ي موف ّ
مقابل  2021مليون دينار ف 

ي السنة السابقة أي بارتفاع قدره  235,5
 مليون دينار.  30مليون دينار ف 

 

 قدره  ا ملحوظ  اهر تطورا عىل عمليات إعادة التمويل لمدة    المحصلة  ائد و الف  وسّجلت

ي نهاية ديسمت   11مليون دينار، حيث ارتفعت من  44,9
إىل  2020مليون دينار ف 

ايد للبنوك لهذ وهو ما يعكس اللجوء ،بعد سنةمليون دينار  55,9 ي المتر 
 ه األداة البر

حدات من قبل البنك المركزي التونسي 
 
، بهدف دعم البنوك 2020 منذ مايأ

ي جهودها من أجل مجابهة تد
اعيات األزمة الصحية "كوفيد والمؤسسات المالية ف 

19  ." 
 

 يراداتإو ساعة    24تسهيالت القرض لمدة    كل من ايرادات عمليات، ارتفعت  ا من جانبه

ي ب
 عىل التواىلي   نتقلتحيث ا  دينار،  يي   مال   5 دينار ويي   مال   9,7  ـعمليات التدخل الظرف 

 دينار من يي   مال  4,5مليون إىل  4,0مليون دينار ومن  5,44مليون دينار إىل  6,36من 

 نهاية سنة إىل أخرى. 
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الفوارق اإليجابية المتعلقة بعمليات مقايضة  سّجلت االيرادات المحّصلة بعنوانكما 

ي نهاية عام  30 لتبلغ  مليون دينار  13 ارتفاعا قدرهالرصف 
مقابل  2021مليون دينار ف 

ي العام السابق.  17
 مليون دينار ف 

 
 ))بالدينار

ات  2021 2020 التغب ّ
  

ي السوق النقدية 051 103 681 501 342 797 450 239 116-
 
 ايرادات عمليات التدخل ف

-90 623 659 361 741 235 271 117 576 
اء عىل   ي اكل ش 

ي السوق النقدية ف 
فوائد التدخل ف 
 طلبات العروض 

اة بصفة باتة 616 511 265 380 466 235 236 045 30  إيرادات عىل السندات المشتر

 قروض ليوم واحد الفوائد عىل تسهيالت  089 551 44 055 616 36   034 935 7

ي عىل عمليات مقايضة الرصف الفارق  754 047 30 905 981 16   849 065 13  اإليجاب 

44 947 705   10 969 430 55 917 135 
ي اكل  

ي السوق النقدية ف 
فوائد عىل عمليات التدخل ف 

 واحد  بأجل اهر عمليات إعادة تمويل  

4 985 778        383 778 5 369 556 
ي السوق 

ي ف 
لضخ   النقديةفوائد عمليات التدخل الظرف 

 السيولة

-97 203 167 97 203 167 - 
ي اكل  

ي السوق النقدية ف 
فوائد عىل عمليات التدخل ف 
 أاهر  6عمليات إعادة تمويل بأجل 

 إيرادات أخرى   325 588 8 551 980 37 226 392 29-

 فوائد جزائية منها        468 937 7 518 274 8 050 337-

اة بصفة باتة  857 650 033 706 29    176 055 29- داد مدخرات عىل سندات مشتر  استر

 
 

 فوائد التوظيفات اآلجلة بالُعملة األجنبية:  30اإليضاح 
 

لة ،، بالخصـــــــــوصيتضـــــــــمن هذا البند  عىل الســـــــــندات بالُعملة األجنبية  الفوائد المحصـــــــــّ
ي بلغت 

ي نهاية اــهر ديســمت   مليون دينار  65,3والبر
مليون دينار  60,3مقابل  2021ف 

ي الّسنة الفارطة 
 . ديناريي   مال  5 أي بارتفاع قدرهف 
 

مليون دينار أو   25,7 ـــــــــ حصلة عىل اإليداعات بالُعملة األجنبية بانخفضت الفوائد المُ و 
اجع لت %85  نســبةب ي نهاية 30,2من تر

 دينار يي   مال  4,5إىل  2020 ســنة مليون دينار ف 
ي نهاية

 التوظيفات بالدوالر وذلك نتيجة النخفاض نســــــــــبة الفائدة عىل  2021  ســــــــــنة  ف 
 .األمريكي 

 

المعهودة   حصـــــــــــــــلـــة عىل األموال بـــالُعملـــة األجنبيـــةومن جهتهـــا، اـــــــــــــــهـــدت الفوائـــد المُ 
ــا ب للترـصــف بالوكالة ــبةانخفانـ اجع % 24,4  نسـ ي نهاية 11من  لتتر

ــنة مليون دينار ف   سـ
 سنة.   دينار بعد يي   مال  8,3إىل  2020
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ُ
:  فصلوت ي

  فوائد التوظيفات اآلجلة بالُعملة األجنبية كاآلبر
 )بالدينار)          

ات    2021 2020 التغب ّ

 األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة  342 143 78 810 531 101 -23 468 388

 فوائد عىل السندات بالعملة األجنبية  005 307 65 549 265 60   456 041 5
    األورو    570 410 26 004 788 32   434 377 6-
 الدوالر األمريكي     260 675 29 999 864 22   261 810 6
ي     459 055 9 735 442 4     724 612 4

ليب   الجنين األستر
ي     716 165 811 169        095 4-

 اليان الياباب 
 فوائد عىل الودائع بالعملة األجنبية  342 506 4 479 221 30 137 715 25-
 الدوالر األمريكي     005 397 4 066 220 27    061 823 22-

ي     635 94 841 982 2       206 888 2-
ليب   الجنين األستر

 األورو    - -     -
 عمالت أخرى     702 14 572 18            870 3-

 فوائد عىل األموال المعهودة للترصف بالوكالة      995 329 8 782 044 11    787 714 2-
 الدوالر األمريكي                        995 329 8 782 044 11 787 714 2-

 
 أخرى لعمليات بالُعملة األجنبية : إيرادات31اإليضاح 

 

تمديد االنخفاض عىل السندات بالعملة يشمل هذا البند، بالخصوص، المبلغ المتعلق ب

مليون   (11,6عمليات الرصف   محّصلة منوالعموالت ال  )دينارمليون   (13,7األجنبية  

 .  )دينار
 

يفش أساسا  ،وأخرىبي   سنة  ، دينار يي   مال  7,8ل هذا البند انخفانا بـ سّج  قد و 

امن لزائد القيمة المحصل عىل األموال بالعملة األجنبية المعهودة  باالنخفاض المتر 

 دينار. يي   مال  4,8عىل سندات المتاجرة بـ  ولألربا  دينار يي   مال  9,6للترصف بالوكالة بـ 

 2,4الفوائد عىل الموجودات من العملة األجنبية تحت الطلب من جهتها بـ  وتراجعت

 مليون دينار. 
  

                                           :                                                           وتفصيلن كالتاىلي
 )بالدينار)                                                                                                                   

ات    2021 2020 التغب ّ

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 193 111 43 343 934 50 -7 150 823

عموالت الرصف المتأتية من الهامش المطبق عىل أسعار الرصف   718 589 11 172 071 8 546 518 3
 عند البيع 

 فوائد عىل موجودات العملة األجنبية تحت الطلب  635 303 2 053 739 4    418 435 2-
 عموالت عىل األوراق األجنبية لغت  المقيمي    378 867 2 265 490 1    113 377 1
 تمديد االنخفاض عىل السندات بالعملة األجنبية     341 655 13 006 850 10  335 805 2
 عموالت عىل بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوك  711 069 5 339 369 3  372 700 1

داد مدخرات عىل األموال بالعملة األجنبية 583 606 622 322      961 283  استر
 المعهودة للترصف بالوكالة 
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زائد قيمة عىل األموال بالعملة األجنبية المعهودة للترصف   718 661 2 197 258 12 479 596 9-
 بالوكالة

داد مدخرات عىل سندات التوظيف بالعملة األجنبية  828 796 1 121 453      707 343 1  استر
 إيرادات أخرى  281 560 2 568 380 9   287 820 6-

  منها:    
ي زائد قيمة عىل  089 924 1 963 925 3 874 001 2-

 سندات التوظيف التفويت ف 
 عىل سندات المتاجرة  أربا  102 552 806 384 5 704 829 4-

 

 
 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية: 32اإليضاح 

 

ي إطار العمليات المنجزة مع صندوق النقد الدوىلي  يتعلق األمر باإليرادات المُ 
ي حّصلة ف 

 والبر

ي نهاية  يو مل  1,5من    مّرتحيث  ، من نهاية سنة إىل أخرى،  ملحوظا   تطّورا اهدت  
ن دينار ف 

إيرادات  إىل تحصيلهذا االرتفاع  ويعزىن دينار بعد سنة. و ملي 19,4إىل  2020سنة 

وط   10 ،بحقوق السحب الخاصة عادلما يب 1بعنوان موارد الحساب الخاص المش 

بحقوق بما يعادل لية توزيــــع األعباء مبعنوان  حصلةتلك المُ  دينار، من ناحية، و يي   مال 

 . أخرى ناحيةمن   دينار،يي   مال  8,9السحب الخاصة 

 

:   وتفصيلها  ي
 كاآلبر

 )بالدينار  (

ات    2021 2020 التغب ّ

 العمليات مع المؤسسات الدوليةإيرادات  021 368 19 765 546 1 256 821 17

     صندوق النقد الدوىلي  لدى االحتياطي أجت  مركز ت 590 237 140 275 1 550 037 1-

-41 974    205 776 163 802 
فوائد عىل موجودات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق  

 النقد الدوىلي 

 السحب الخاصةفوائد عىل التوظيفات بحقوق  851 25 849 65      998 39-

جاع ملية توزيــــع األعباء 150 886 8 - 150 886 8  استر

وط   628 054 10 - 628 054 10 ي الحساب الخاص المش 
جاع المساهمات ف   1استر

 

 

 إيرادات مختلفة: 33اإليضاح 
 

امنة 47ماليي   دينار أو بنسبة  3,8 بـ ارتفاعا سّجل هذا البند  % ناتج عن الزيادة المتر 

جعة بعنوان  انّية ومبلغ األربا   للمبالغ المستر االعتمادات غت  المستعملة من المت  

ي للتصدير   حصلةالمُ 
ي رأس مال البنك االفريفر

بعنوان مساهمة البنك المركزي التونسي ف 

اد و   . االستت 
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 )بالدينار  (

ات   2021 2020 التغب ّ
 إيرادات مختلفة  11 503 835  056 1428 3 361 779

 إيرادات سندات المساهمة 341 031 4 990 667 3  351 363

جعة 426 857 755 671     671 185  مبالغ أعباء مستر

ى 828 313 471 310     357 3  إيرادات خدمات منظومة تحويالت المبالغ الكت 

انية  948 894 5 178 770 2  770 124 3 ي المت  
داد مصاريف مدرجة ف   مستعملة   وغت  استر

جاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقي    158 73 530 33        628 39
 استر

ي عموالت بيع الذهب لحرف 025 46 953 34       072 11   المصوغ ب 

15 665       18 100 33 765 
ي أصول 

اابتة وأربا  أخرى عىل  إيرادات صافية من التفويت ف 
 عنارص غت  متواترة أو استثنائية

 إيرادات أخرى  012 585 165 549     847 35

 
ي السوق النقدية: 34اإليضاح 

 
 أعباء عمليات التدخل ف

 

ي السوق النقدية  أعباء    بلغت
ي نهاية سنة    مليون  17,1عمليات التدخل ف 

 2021دينار ف 
ي نهاية سنة    10,2مقابل  

ماليي   دينار، تفش   6,9أي بارتفاع قدره    2020ماليي   دينار ف 
ي الفوائد المسددة 

ي ارتفعت  تسهيالت بعنوانأساسا بالزيادة ف 
الودائع ليوم واحد و البر

ن نهاية سنة مليون دينار م 17,1 دينار إىل يي   مال  9,5نتقل من تماليي   دينار ل 7,6بـ 
 إىل أخرى. 

 

 )بالدينار (

ات    2021 2020 التغب ّ

ي السوق النقدية 786 113 17 528 180 10 258 933 6
 
 أعباء عمليات التدخل ف

اة بصفة باتة - 857 650 857 650-  أعباء عىل السندات المشتر

 ليوم واحد عمليات تسهيالت الودائع فوائد عىل  042 075 17 167 484 9 875 590 7

 أعباء أخرى 744 38 504 45 760 6-
 
 

 فوائد مدفوعة عىل العمليات بالُعملة األجنبية: 35اإليضاح 
 

مليون دينار  0,7بـمبلغ انخفضت الفوائد المدفوعة عىل العمليات بالُعملة األجنبية 

 31,6إىل  2020مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبّية  32,3حيث تراجعت من 

صهذا التأن يكون  وكان من الممكن .مليون دينار بعد سنة
ّ
ي  لوال الزيادة أكت   قل

البر

ي يي   مال   6,3بـاهدتها الفوائد عىل عملّيات اإليداع ألجل بالُعملة األجنبّية 
 دينار و البر

ي نهاية مليون دينار 18,2 إىل     مليون دينار  11,9انتقلت من  
ي   ،2021  سنة  ف 

 و البر
ّ
حد

ي السوق النقدية بالُعملة األجنبّية من أارها 
ي إطار التدخل ف 

تراجع الفوائد المدفوعة ف 
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 دينار من جهة، وانخفاض الفوائد المدينة عىل الموجودات بالُعملة يي   مال  6,3بـ 

 من جهة أخرى.  ،مليون دينار  1,4تحت الطلب بـ   األجنبّية
 

 ) بالدينار(

ات     2021 2020 التغب ّ

 فوائد مدفوعة عىل العمليات بالعملة األجنبية  499 569 31 731 280 32 232 711-

ي السوق النقدية بالعملة األجنبية 560 881 490 163 7 930 281 6-
 فوائد التدخل ف 

العمالت األجنبية الموظفة ألجلأعباء الفوائد عىل  916 150 18 326 885 11 590 265 6  

اء السندات بالعملة األجنبية    930 137 - 930 137  فوائد  عىل عملّيات إعادة ش 

 فوائد مدينة عىل العمالت تحت الطلب   470 743 7 762 105 9 292 362 1-

بالعملة األجنبية  دائعفوائد عىل و  623 655 4 153 126 4 470 529  

 
 

 عىل العمليات بالعملة األجنبية أعباء أخرى: 36اإليضاح 
 

سنة  مقارنة   % 47,7 بنسبة و مليون دينار أ  28,1 بمبلغسجل هذا البند ارتفاعا 
 10,8رصف عىل العمليات الجارية بمبلغ الساسا بارتفاع خسائر أ  ذلك ويفش ، 2020
ارتفاع األعباء المتعلقة بتمديد المنحة عىل السندات بالُعملة األجنبية و  دينار، يي   مال 
 .  دينار يي   مال  10,9بـ 

 

األموال بالعملة  قيمة خرى، سجلت مخصصات المدخرات النخفاضأ من جهة 

مليون  0,6نتقل من ت دينار ليي   مال  5,3ارتفاعا بـ  ،األجنبية المعهودة للترصف بالوكالة

ي نهاية
 . دينار بعد سنةيي   مال  5,9إىل  2020 سنة دينار ف 

 

:   وُيفّصلُ  ي
 كاآلبر

 

بالدينار()   

ات    2021 2020 التغب ّ

 أخرى عىل العمليات بالُعملة األجنبية  أعباء 87 015 069 58 566 941 28 449 127

 بالعملة األجنبيةتمديد المنحة عىل السندات  743 521 47 387 593 36 356 928 10

 خسائر رصف عىل العمليات الجارية 583 545 21 275 790 10 308 755 10

5 313 790 606 583 5 920 373 
  بالعملةمخّصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال  

 األجنبية المعهودة للترصف بالوكالة

1 135 760 467 662 1 603 422 
األجنبية المعهودة للترصف   بالعملة ناقص قيمة عىل األموال  

 بالوكالة

 مخّصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف  951 153 3 433 801 1 518 352 1

46 204 757 918 804 122 
ي  
ي ف  أتعاب بعنوان خدمات تفويض الترصف الخارج 

  االحتياطيات

ي السندات بالعملة األجنبية  820 297 1 137 107 1 683 190
 أعباء الترصف ف 

ي سندات التوظيف  275 154 219 21 056 133
 ناقص القيمة من التفويت ف 
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 مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية  751 272 905 242 846 29

 بالعملة األجنبية خسائر عىل سندات المتاجرة  877 579 4 023 391 6 146 811 1-

 أعباء أخرى بالعملة األجنبية 098 215 024 162 074 53
  

 

 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 37اإليضاح 
 

يشمل هذا البند  شكل أساسي العموالت المدفوعة عىل المخصصات من حقوق 
ي انخفضت من 

 دينار عند إقفال السنة المحاسبية  يي   مال  3,2السحب الخاصة البر
ي العام التاىلي  0,8إىل  2020

 .مليون دينار ف 
 

 )بالدينار)                                                                                                                                                                           

ات    2021 2020 التغب ّ

 المؤسسات الدوليةأعباء العمليات مع   854 834 3 560 194 -2 706 359

-2 383 358 3 173 682 790 324 
صندوق النقد الدوىلي عىل مخصصات حقوق  عموالت 

 السحب الخاصة

 أعباء أخرى 530 44 878 20 652 23

 
 

 : أعباء الموظفي   38اإليضاح 
 

ي نهاية ديسمت     125,6بلغت أعباء الموظفي    
مليون   98,9مقابل    2021مليون دينار ف 

ي نهاية ديسمت  
ي ل نتيجةمليون دينار  26,7 ، أي بزيادة قدرها2020دينار ف 

لزيادات ف 
ي تاألجور 
خرات رصد إىل  كذلك، مما أدى  2021 سنةخالل  ها ر اقر ّم إالبر

ّ
 إنافية مد

  دينار. يي   مال  10,8بعنوان منحة الخروج للتقاعد بــــ 

فّصل هذه األعباء
ُ
 :عىل النحو التاىلي  وت
 

 )بالدينار                     (                 

ات   2021 2020 التغب ّ

 أعباء الموظفي    116 617 125 761 904 98 335 712 26

وملحقاتها األجور  595 470 37 998 038 33 597 431 4  

 المنح  594 460 20 672 822 17 922 637 2

 أعباء اجتماعّية 259 033 55 453 171 46 806 861 8

منها جرايات التقاعد التكميلية      390 682 34 312 074 29 078 608 5  

ي التقاعد 092 829 10 - 092 829 10
خرات بعنوان منحة الخروج ف 

ّ
 مخّصصات المد

كوين 076 272 1 506 325 1 430 53-
ّ
 أعباء الت

ائب  500 551 132 546 368 5 الّرواتب  عىلمماالة  ودفوعات وأداءات رص   
 

 جرايات التقاعد التكميلية تسّجل محاسبيا كأعباء عند رصفها 
ّ
وتجدر اإلاارة إىل أن
 لألعوان المتقاعدين. 

 
 
 



 

 2021 لسنة المالية القوائم :التونسي كزيالمر البنك 47

 

 

 األعباء العاّمة لالستغالل : 39اإليضاح 
 

 28,3 بلغت، حيث 2020مقارنة  سنة  استقرارا األعباء العاّمة لالستغالل  عرفت
ي سنة  مليون دينار 
ي سنة  28,6مقابل  2021ف 

. وهي موزعة عىل 2020مليون دينار ف 

 :  النحو التاىلي
 

  ))بالدينار                                                                                                         

ات   2021 2020 التغب ّ

 األعباء العاّمة لالستغالل   133 346 28 446 646 28 313 300-

 ءات ا الشر  619 884 3  113 905 5 495 020 2-

اءات  890 868 3 048 885 5 159 016 2-  ولوازم مواد مستهلكة   المستهلكة: الش 

ة   729 15 065 20 336 4- ات صغت 
ّ
اء معد  ش 

 خدمات خارجية  013 554 15 780 445 14 040 108 1

 وإصالحاتصيانة  042 661 6 078 629 6 964 31

  االتصاالت الالسلكيةنفقات بريدية ونفقات  578 874 4 393 067 4 185 807

 منح التأمي    773 234 2 913 209 2 860 24

68 933 
 
 
 

 العامة والعالقات والنش  أعباء اإلعالنات  127 360 194 291

196 475 510 000 706 475 
  والمصاريف نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية 

 الجمركية المرتبطة بها 
 أخرىأعباء  018 717 202 738 377 21-

ة  645 895 8 738 274 8 907 620
ّ
 أعباء مختلفة عادي

ائب  856 11  815 20 959 8-  مماثلة دون الّرواتب  ودفوعات  وأداءاتض 
 
 

 : أعباء صنع األوراق والقطع النقدية 40اإليضاح 
 

قة
ّ
مليون دينار  51,1بصنع األوراق والقطع النقدية ما قدره  بلغ مجموع األعباء المتعل

. وتتعلق هذه لسابقةمليون دينار بعنوان السنة ا 51,6مقابل  2120عند إقفال سنة 

 ذات دينار واحد النقدية  والقطع ا دينار  20دنانت  و 10عباء باألوراق النقدية ذات األ 
 مليم.  200و
 
 

خرات للمخاطر 41اإليضاح 
ّ
 واألعباء: مخّصصات المد

 

تعرنن لمخاطر مختلفة ووفقا لمبدأ الحذر، خّصص البنك المركزي التونسي بالنظر إىل  
مليون دينار  31,1مدخرات للمخاطر واألعباء بمبلغ جمىلي قدره  2120بعنوان سنة 

ي السنة ال 49,4مقابل 
 ة. سابقمليون دينار ف 

 

  : ي
 وتفصيلها كاآلبر
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 ))بالدينار

2020 2021 
  

خرات للمخاطر  31 390 102 49 882 368
ّ
 واألعباءمخّصصات المد

 مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر التشغيلية - 000 000 13

 مخصصات المدخرات / عمليات السياسة النقدية 782 880 29 000 349 32

 المدخرات عىل ملفات محل نزاع مخصصات  653 004 1 000 500 2

 مدخرات أخرى 955 216 882 519 1

 
وتجدر اإلاارة إىل أنن بالنظر إىل مستوى مخصصات المدخرات لتغطية المخاطر 

ي تم 
ي تم اإىل و  2020 سنةحبر نهاية  رصدها التشغيلية البر

ات البر ها عتماد المؤش 
لسنة المالية بعنوان ا ةإنافي مخصصاتأي  رصد هذا التخصيص، لم يتم الحتساب 
2021.   
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 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
  1202ديسمبر 31لمختومة في ا

 

 السيد رئيس مجلس إدارة

 البنك المركزي التونسي

 

 تقرير حول تدقيق القوائم المالية

 الرأي

 

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

وقائمة النتائج للسنة المنتهية ، 2021ديسمبر 31في تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

 .السياسات المحاسبيةواإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم ، في ذلك التاريخ

و أمواال ذاتية إجابية بقيمة دينار  ألف     441 017 40  تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة

 دينار.ألف   224 451ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة   171 203 1

 

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

، و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية  2021ديسمبر 31الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 

شاط في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات ن

 البنك المركزي.
 

 أساس الرأي

 

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

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

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

د أن أدلة األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا نعتق مسؤولياتناالمالية في البالد التونسية، وقد استوفينا 

 .رأيناإلبداء التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساً 

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية مسؤوليات

 

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

وعن نظام الرقابة الداخلي   اة خصوصيات نشاط البنك المركزيالمتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع مراع

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

 .االحتيال أو الخطأ
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على العمل  المركزي التونسيالبنك  عن تقييم قدرة    المسؤول عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس اإلدارة 

كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ 

البنك المركزي االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 

 .ود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلكأو إيقاف عملياته أو عدم وج التونسي

 إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي. إجراءات مراقبة 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 

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

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

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

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

 .مستخدمي هذه القوائم المالية تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل

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

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

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

تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر   إجراءاتوتصميم وتنفيذ 

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

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

 .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  .الظروف القائمة

 

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

 .التي قام بها مجلس اإلدارة 

 

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

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

على االستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا  البنك المركزي التونسيبشكوك جوهرية حول قدرة 

إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 

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

الظروف المستقبلية قد تؤدي  التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو

 .في أعماله كمنشأة مستمرة البنكاستمرار إلى عدم 

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

 .المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل
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 التدقيق وأمور التدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  فيما المركزي بنكلل مسؤولي الحوكمةاننا نتواصل مع 
في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال  الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة

 التدقيق التي قمنا بها.

  2022مارس 18 تونس، في

مــــراقــــبـــي الـــحـــســـابـــات 
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 2021توزيــــع نتيجة السنة المحاسبية 
 
 

ي   2016لسنة    35من القانون عدد   78عمال بأحكام الفصل 
 2016أفريل   25المؤرخ ف 

 ،صادق مجلس إدارة البنك  ،والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي 
 2021عىل توزيــــع نتيجة السنة المحاسبية  ،2022مارس  30خالل اجتماعن بتاريــــخ 

 : كما يىلي )بالدينار(
 
 
 

 نتيجة السنة المحاسبية 451.223.864

 االحتياطي الخاص 85.500.000

 احتياطي الصندوق االجتماعي  5.000.000

 القسط الراجع للدولة 360.723.864

 
مليون دينار الذي تّم رصده لالحتياطي الخاص، بغاية دعم األموال   85,5وينقسم مبلغ  

 الذاتية للبنك، إىل: 
 

انية االســــــــتثمار كيفما صــــــــادق عليها مجلس   يي   مال  10,5مبلغ  - دينار لتمويل مت  
ي اجتماعن بتاريــــخ 

 ،2021ديسمت   30اإلدارة ف 
 

ن 75مبلغ  -
ّ
ي الحتياطيات تمك ي إطار التكوين التدريج 

من مواجهة   مليون دينار ف 
ات المســـــــــــــــتقبليــــة عىل األموال الــــذاتيــــة للبنــــك  االنتقــــال إىل معــــايت    عنــــد التــــأات 

 اإلفصا  الماىلي الدولية. 

 




