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اء المنقح والمتمم  المتعلق بالمجلس األعلى للقض2016أفريل  28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد   بالفصول الالحقة، اوعلى مجلة المحاسبة العمومية، مثلما تم تنقيحها وإتمامه   منه،113بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء،  .لى للقضاءاألعيتعلق بضبط المنح واالمتيازات المخولة ألعضاء المجلس  2018 مارس 30 مؤرخ في 2018 لسنة 1قرار ترتيبي عدد      أفريل 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19بالقانون األساسي عدد 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد    منه،4 وخاصة الفصل 2017
واالمتيازات المخولة ألعضاء المجلس األعلى للقضاء بعنوان سنة بط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح  المتعلق بض2017نوفمبر  13 المؤرخ في 2017 لسنة 2وعلى القرار الترتيبي عدد   ،2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
وعلى قرار الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء المؤرخ في   ،2017

ت للمجلس األعلى  المتعلق بانتخاب رئيس مؤق2018مارس  21وعلى قرار الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء بتاريخ   ،2018 فيفري 9  لسنة 2المنح واالمتيازات المنصوص عليها بالقرار الترتيبي عدد الفصل األول ـ ينتفع أعضاء المجلس األعلى للقضاء بنفس   :قررت ما يلي  .للقضاء
ورية نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهي ـ 2الفصل   .2018جانفي  وذلك ابتداء من غرة 2017 نوفمبر 13 المؤرخ في 2017     .2018 مارس 30تونس في   .التونسية

 
 الهادي القديري  المجلس األعلى للقضاءرئيس   عن الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء

مارس  29مؤرخ في  2018لسنة  324أمر حكومي عدد    
ت الصغرى والمتوسطة وشروط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسا يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم 2018  جويلية 11  المؤرخ في2016 لسنة 48وعلى القانون عدد    منه،24الفصل  وخاصة 2003 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2002 رديسمب 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101وعلى القانون عدد    االطالع على الدستور،دبع  باقتراح من وزير المالية،  إن رئيس الحكومة،  .وأساليب تدخله
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد    المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016
 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   منه، 14 وخاصة الفصل 2018 بقانون المالية لسنة ق المتعل2017
 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916 عدد وعلى األمر   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975
 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3215وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه 1995
  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  مية عضوين بالحكومة،س المتعلق بت2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124ر الرئاسي عدد وعلى األم   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2010
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، كل مؤسسة صغرى 2018المتعلق بقانون المالية لسنة  2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66القانون عدد  من 14المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل الفصل األول ـ تنتفع بتدخالت خط اعتماد دعم ودفع   أحكام عامة  القسم األول  :صه يصدر األمر الحكومي اآلتي ن مؤسسات الناشطة في القطاع  مليون دينار باستثناء ال15و ألف دينار 100تة الخام بين ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثاب ة توجد سس االعتماد كل مؤ ـ ال تنتفع بتدخالت خط3الفصل   .مالالنصف رأس ـ تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ األموال الذاتية مستوى دون   ـ تسجيل متخلدات لدى القطاع البنكي،  ـ تراجع ملحوظ في اإلنتاج،  قم المعامالت،ـ تراجع ملحوظ في ر  :تستجيب ألحد الشروط التالية خالل الثالث السنوات األخيرة وتعتبر مؤسسات تمر بصعوبات مالية المؤسسات التي   .ـ وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل  ـ ودخلت حيز النشاط منذ سنة على األقل،  ـ تمر بصعوبات مالية،  : تستجيب للشروط التالية مجتمعة والتيوالمتوسطة كما تم تعريفها بالفصل األول من هذا األمر الحكومي  ـ تنتفع بتدخالت خط االعتماد، المؤسسات الصغرى 2الفصل   .المحروقات وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع التجاري ا في إطار هية المنصوص علءات التسوية القضائيـ تخضع إلجرا  :في إحدى الحاالت التالية  ى ـ انتفعت بتدخالت صندوق دعم المؤسسات الصغر  بنوك أو مؤسسات مالية،ـ صدر في شأنها حكم نهائي باألداء بعنوان تمويالت لفائدة    عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،ـ توقفت  المتعلق باإلجراءات الجماعية، 2016 أفريل 29 المؤرخ في 2016 لسنة 36القانون عدد    .المجمعة نتيجة صافية إيجابيةـ المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية   ،2014التكميلي لسنة  من قانون المالية 51 و50والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 

الواحدة أن تستفيد أكثر من مرة بخط وال يمكن للمؤسسة   .لفائدة المؤسسة الواحدة االعتماد  خطع بين مختف أشكال تدخل ـ يمكن الجم4الفصل  فوق حجم مؤسسات التي ال يتدخالت خط االعتماد لفائدة ال على األقل من %50ويتعين في جميع الحاالت تخصيص   .االعتماد من هذا  11 لكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل بعنوان المؤسسة الواحدة يتم احتسابه طبقا رف دينا أل15أقصاه المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ لبنوك والمؤسسات الدى المالي واالقتصادي وعمليات المرافقة  ـ يتدخل خط االعتماد لتمويل دراسة التشخيص 6الفصل   مجاالت التدخل  القسم الثاني  .خط االعتماد مليون دينار من موارد 15ية الضمان مبلغ ويخصص لفائدة آل  .رف في هذه اآلليةصتضبط شروط وكيفية الت وبين الوزير المكلف بالمالية نهابياتفاقية تبرم في الغرض بمقتضى  ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان  .مواردهمحافظ البنك المركزي التونسي يضبط شروط وكيفية التصرف في نوك بمقتضى منشور من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الب ـ يعهد بالتصرف في خط اعتماد دعم ودفع 5الفصل   . مليون دينار5أصولها الثابتة الخام  تمويل ذاتي من  ويشترط لالنتفاع بقرض المساهمة توفير  . المالامش ربح يخصص قصرا للترفيع في رأسه مدة أقصاها سبع سنوات مع سنة إمهال بدون فائض أو ىعلشخصي لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة لى موارد خط االعتماد بإسناد قرض مساهمة المنتفعة وتحمل ع ـ تمول عملية إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات 7الفصل   .خبير محاسب أو مختص في الحسابية من بين المذكورين أعالهالدراسات المختصة التي يكون ضمن فريقها المتدخل على األقل بالد التونسية أو من قبل مكاتب بجدول مجمع المحاسبين بال المرسمين صين في الحسابيةللبالد التونسية أو من بين المختالخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين   .األمر الحكومي ن المبلغ الجملي لتدعيم األموال  م%10الباعث ال يقل عن    .الذاتية
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يير سجنة تل"المؤسسات الصغرى والمتوسطة لجنة تسيير تسمى  ـ تحدث لغرض إدارة خط اعتماد دعم ودفع 9الفصل   لجنة التسيير  القسم الثالث 2,25%.الرئيسية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد نسبة فائدة قارة ال تتجاوز نسبة الفائدة : ـ نسبة الفائدة   أقصاها سنتين،: مدة اإلمهال ـ   سنوات،) 10(أقصاها عشر : ـ مدة سداد القرض   :المستفيدةخط االعتماد وتسند وفق الشروط التالية لفائدة المؤسسات  كما بينته دراسة التشخيص المالي واالقتصادي على موارد كالبنو ـ تمول قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل 8الفصل  يترأسها "  المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفعخط اعتماد دعم : ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة   عضوان،: عن وزارة المالية ) 2(ـ ممثلين   :الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه وتتركب من  رى فائدة في حضوره ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص ي  .عضو: المالية ـ ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات   عضو،:  الشركة التونسية للضمان ـ ممثل عن  عضو،:  التونسي  المركزيـ ممثل عن البنك  عضو، له يتحة التسيير إعداد تقرير سنوي حول نشاطها نى لجلووتت  .التمويالت المسندةلتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف الهيكلة ومتابعة تدخالت خط االعتماد واتخاذ اإلجراءات الالزمة  ـ تتولى لجنة التسيير المصادقة على برنامج إعادة 10الفصل   . والهياكل المعنيةبناء على اقتراح من الوزاراتويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة   .دون أن يشارك في التصويت وز نهاية شهر مارس من السنة اإلى وزير المالية في أجل ال يتج ل الخبير الموكلة له بالمرافقة والمتابعة يتم وجوبا اعتماده من قشخيص المالي واالقتصادي وعمليات يتعلق بعمليات دراسة الت ـ تتولى لجنة التسيير إعداد كراس شروط نموذجي 11الفصل   .بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعةد بكتابة لجنة التسيير إلى اإلدارة العامة للنهوض هويع  .الموالية   .هذه المهام

لنصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط وفي صورة عدم توفر ا  .على األقل من ضمنهم ممثل عن وزارة الماليةضور أغلبية أعضائها حتكون مداوالت اللجنة قانونية إال بوال   .ةأسبوعا على األقل قبل تاريخ انعقاد الجلسحول جدول أعمال يتم إعداده مسبقا ويتم إبالغه ألعضاء اللجنة  ـ تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها للتداول 12الفصل  مال ودون وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول األعضور ثالث أعضاء على األقل من بينهم ممثل عن وزارة المالية ح   :توي المطلب وجوبا على ويح  .والتجديد أو لدى أحد مراكز األعمال الجهويةبالصناعة أو لدى إحدى الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بتدخالت خط االعتماد إيداع مطلب في الغرض باإلدارة العامة لتي ترغب في االنتفاع  ـ تتولى المؤسسات ا13الفصل   إجراءات االنتفاع بالتدخالت  القسم الرابع  .أعضائهابمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على األقل من بين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها   .التقيد بأجل التبليغ
  ،2014 من قانون المالية التكميلي لسنة 51و 50 بمقتضى الفصلين المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثالقانوني للمؤسسة بأنها لم تنتفع بتدخالت صندوق دعم ـ تصريح على الشرف معرف باإلمضاء من قبل الممثل   باألداء بعنوان تمويالت لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،أنها حكم نهائي شالمتعلق باإلجراءات الجماعية وأنه لم يصدر في  2016 أفريل 29ي  المؤرخ ف2016 لسنة 36إطار القانون عدد القانوني للمؤسسة بأنها ليست محل إجراءات تسوية قضائية في ـ تصريح على الشرف معرف باإلمضاء من قبل الممثل   ـ بطاقة إرشادات بخصوص الشيكات غير المستخلصة،  ـ قائمة في التعهدات المالية للمؤسسة لدى البنوك،  قوائم المالية المقدمة،ـ تقرير مراقب الحسابات بعنوان ال  حسابات،مراقب من قبل تنتمي إلى مجمع شركات بعنوان السنتين األخيرتين مصادق عليها النسبة للشركات التي بـ القوائم المالية الفردية أو المجمعة    أشهر،ةثالث يمر على استخراجه لمـ مضمون حديث من السجل التجاري   : ـ ملف يتعلق بالمؤسسة 1
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رأس م المؤسسة مع التنصيص على تركيبة  لتقديبطاقة .  :ـ مذكرة حول المؤسسة تحتوي أساسا على  يان تأثيرها  طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسة مع ب.  مقترح لتعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية، .  المال ونسب المساهمات،   . جدول االستغالل المستقبلي للسنتين القادمتين على األقل.   تصور لآلفاق المستقبلية للمؤسسة،.  على وضعها المالي واالقتصادي،
نتفاع الصغرى والمتوسطة رأيها بخصوص قبول مطلب اال ـ تبدي اإلدارة العامة للنهوض بالمؤسسات 14الفصل   .ة اإلطارية مبرمة بين الطرفينوثالث نظائر من االتفاقيير الذي تختاره المؤسسة طبقا لكراس الشروط النموذجي بللخ ـ ملف حول الخبير يتضمن بالخصوص السيرة الذاتية 2 خذ رأي البنك المترئس للمجموعة بتدخالت خط االعتماد بعد أ وفي صورة قبول المطلب تمد المؤسسة . ملف مستوفى الشروط يوم عمل من تاريخ إيداع 15مطلب االنخراط في أجل أقصاه  ـ تعلم الوزارة المكلفة بالصناعة المؤسسة بمآل 15الفصل   .اإللكترونيللوزارة المكلفة بالصناعة وموافاتها بإسمه وصفته وبريده كية تعيين مخاطب وحيد وعلى البنك المترئس للمجموعة البن  .المؤسسةتجاوز هذا األجل يعتبر البنك موافقا ضمنيا على انخراط وفي حالة . ويكون رفض االنخراط معلال. ذلك البريد اإللكتروني كتابيا بما في اتوصلها بمطلب االنتفاع وذلك بأي وسيلة تترك أثر أيام عمل بداية من تاريخ 7ؤسسة في أجل أقصاه انخراط المويتعين على البنك المترئس للمجموعة البنكية إبداء رأيه في   .البنكية   .ل بشهر واحد مرة واحدةويمكن التمديد في هذه اآلجادراسة التشخيص المذكورة لدى البنوك والمؤسسات المالية بتدخالت خط االعتماد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع والمؤسسات المالية للحصول على الموافقات المبدئية لالنتفاع على االتفاقية كما يتولى مرافقة المؤسسة لدى البنوك ر من تاريخ التأشير واالقتصادي للمؤسسة خالل مدة أقصاها شه ـ يتولى الخبير إنجاز دراسة التشخيص المالي 16الفصل   عمليات المتابعة  القسم الخامس  .قبل الوزارة المكلفة بالصناعةالمالي واالقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة مؤشرا عليها من ليتين من االتفاقية اإلطارية إلجراء دراسة التشخيص بنسختين أص

عة إعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناويتم خالص الخبير بعنوان عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج   .بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الماليةفترة ال تقل عن سنتين وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على الهيكلة  ـ تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة 19الفصل   .التسييرممضى من قبل الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة المالي واالقتصادي والمرافقة من قبل الخبير بمقتضى مقرر  ـ يتم خالص عمليات إنجاز دراسة التشخيص 18الفصل   .قرر من الوزير المكلف بالصناعةالهيكلة المالية بمقتضى موتتم المصادقة على البرنامج النهائي إلعادة . والمؤسسات الماليةواالقتصادي وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك المالية في أجل شهر من تاريخ تلقي دراسة التشخيص المالي المالية وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات الهيكلة  ـ تبدي لجنة التسيير رأيها في برنامج إعادة 17الفصل   .المرافقة ونتائجهاالمرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية المتضمن وصفا لعمليات واالقتصادي للمؤسسة المنتفعة وكذلك تقرير نتائج عمليات ويحيل الخبير على لجنة التسيير دراسة التشخيص المالي                                     سليم الفرياني  والمتوسطةوالمؤسسات الصغرى وزير الصناعة      محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 مارس 29تونس في   .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الصغرى والمت ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات 21الفصل   .أشهر من تاريخ إعالم المؤسسة المنتفعة بالقرار المذكورفي صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في أجل أقصاه ثالثة  ـ يلغى مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة 20الفصل   .بناءا على رأي لجنة التسيير

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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 مارس 29مؤرخ في  2018لسنة  325أمر حكومي عدد    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ر التربية،باقتراح من وزي  ،إن رئيس الحكومة  .الظرفية بالمدارس اإلعدادية والمعاهدالمتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات  يتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية األعوان 2018
 تممته وآخرها المرسوم عدد أووعلى جميع النصوص التي نقحته والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
دد  تممته وآخرها األمر الحكومي عأوجميع النصوص التي نقحته العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين 1973
 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد   ،2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1163
 أكتوبر 2 المؤرخ في 1998 لسنة 1936وعلى األمر عدد   ،2007فيفري  12 المؤرخ في 2007 لسنة 268تنقيحه وإتمامه باألمر عدد المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما تم  المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997
 أكتوبر 19 المؤرخ في 1998 لسنة 2015لى األمر عدد وع  ،2008 مارس 4المؤرخ في  2008 لسنة 560اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص باألعوان الوقتيين 1998
وص التي نقحته أو تممته، وآخرها األمر الحكومي وعلى جميع النصالتربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي اللغة االنقليزية واإلعالمية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة  لمدرسي ظام األساسي الخاص بالسلك المشترك المتعلق بالن1998  جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد   ،2016 جانفي 26 المؤرخ في 2016 لسنة 116عدد 
 لسنة 2338، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد الصبغة اإلداريةموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999
  ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003

 نوفمبر 11 المؤرخ في 2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد 
 مارس 24 المؤرخ في 2008 لسنة 796وعلى األمر عدد    وزارة التربية والتكوين،ت المتعلق بضبط مشموال2002
 سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 142كما وقع تنقيحه باألمر عدد بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين غورات الظرفية للتدريس  المتعلق بضبط كيفية تسديد الش2008
كما تم " أمد"التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام  على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت التحصيل المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2008  أوت 5 المؤرخ في 2009 لسنة 2273وعلى األمر عدد   ،2012جويلية  27 المؤرخ في 2012 لسنة 1232تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
جبة للمشاركة في  المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستو2009  جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 84وعلى األمر عدد   ،2 الصنف الفرعي أىتنظمها اإلدارات العمومية بالنسبة إل للدخول إلى مراحل التكوين التي  أوالمناظرات الخارجية لالنتداب
لمذكورة اويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية   .للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا األمر الحكومي وفقا 2013 جوان 30 إلى 2008 سبتمبر 14والمعاهد من بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس اإلعدادية عوان المتعاقدين المكلفين الفصل األول ـ تتم تسوية وضعية األ  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   بالمدارس اإلعدادية والمعاهد،لفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية المتعاقدين المك المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية األعوان 2017فيفري  2 المؤرخ في 2017 لسنة 193وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   هني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،المتعلقة بالتكوين الم المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا 2010   .2أعاله في رتبة عون وقتي صنف أ عون من األعوان المعنيين المشار إليهم بالفصل األول 400إدماج  ـ يتم بداية من تاريخ صدور هذا األمر الحكومي 2الفصل   .األعوان المتعاقدين المكفوفينبالفقرة األولى أعاله 
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                     حاتم بن سالم  وزير التربية     محمد رضا شلغوم  زير الماليةو  اإلمضاء المجاور     .2018 مارس 29تونس في   .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما 8الفصل   .بالتشريع والتراتيب الجاري بها العملير المنطبق على سلك األعوان الوقتيين المنصوص عليه نظام التأج ـ يتمتع األعوان الوقتيون المنتفعون بالتسوية بنفس 7الفصل   .جينة لألعوان المدمالتربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائياألعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة في بتها بمقتضى قرار من  ـ تحدث لجنة يتم ضبط تركي6الفصل   . ـ تعطى األولوية في اإلدماج للمكفوفين5الفصل   .األولوية إلى األكبر سنا فاألقدم في الشهادة العلميةالتدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى  ـ يتم ترتيب األعوان المعنيين باإلدماج حسب مادة 4الفصل   .بصفة استثنائية سنة تقع تسوية وضعيتهم 50لى حدود إو سنة 45وفي صورة تجاوز األعوان المعنيين باإلدماج سن الـ  . 2013 جوان 30و 2008 سبتمبر 14ـ القيام بنيابات خالل الفترة الممتدة من   لها في إحدى مواد التدريس، المشار إليه أعاله أو شهادة معادلة 2008 سبتمبر 22المؤرخ في  2008 لسنة 3123على األقل المسندة وفقا ألحكام األمر عدد ـ اإلحراز على شهادة األستاذية أو الشهادة الوطنية لإلجازة   :العمومية الشروط التالية عالوة على الشروط العامة المستوجبة لالنتداب في الوظيفة  ـ يجب أن تتوفر في األعوان المعنيين باإلدماج 3الفصل   .2018-2017نة الدراسية حسب مادة التدريس بالنسبة للسوتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

غل باإلدارة العامة مدير التشريع الوطني للشغل بإدارة تشريع الشكلف السيد عمران العليبي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كاهية   .2018مارس  8قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون االجتماعيةمدير األجور بإدارة األجور واإلنتاجية باإلدارة العامة للشغل  بمهام كاهية كلف السيد خالد التلمودي، متصرف مستشار،  .2018مارس  8قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل   .جتماعية بمدنينجهوي للشؤون االكلف السيد محمد بورقيبة، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير   .2018مارس  8قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى      .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5عمال بأحكام الفصل   .النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بأريانةرئيس الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي بسيدي ثابت بقسم كلف السيد علي كسوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام   .2018مارس  6 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قراربمقتضى     .الوطني لرعاية الطفولةمستشار، بمهام كاهية مدير اإلدارة الفرعية االجتماعية بالمعهد كلفت السيدة سوسن مرزوق حرم الوكيل، أخصائي اجتماعي   .2018مارس  6قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .للشغل بوزارة الشؤون االجتماعية
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  .الجهوية للشؤون االجتماعية ببن عروسرئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة باإلدارة  قيس بنالحاج نصر، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كلف السيد  .2018مارس  6قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بزغوانمصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية االجتماعية بقسم كلفت السيدة نوة بالشيخ، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس   .2018مارس  6خ في قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤربمقتضى     .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5عمال بأحكام الفصل   .االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بأريانةبقسم النهوض بمهام رئيس وحدة التضامن والتنمية االجتماعية كلفت اآلنسة هندة الورتاني، أخصائي اجتماعي مستشار،   .2018مارس  6قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى 

  .االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بالمهديةة الطفولة بوحدة الدفاع االجتماعي بقسم النهوض مصلحكلفت السيدة إيمان البريني، أخصائي نفساني، بمهام رئيس   .2018مارس  6قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى 
   

      . 2017 أوت 8 ثانية وذلك ابتداء من مؤسسة لمدة سنةجدد إسناد السيدة دوجة خديجة جميل، متصرفة، عطلة لبعث   .2018 مارس 29مؤرخ في  2018لسنة  326بمقتضى أمر حكومي عدد    
  . والطفولةبمهام مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة المرأة واألسرة كلفت السيدة سناء العزعوزي، مستشار المصالح العمومية،   .2018 مارس 29مؤرخ في  2018لسنة  327بمقتضى أمر حكومي عدد   
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  2018مــارس                                   2017 ديسمبر 31للسنة المحاسبية المختومة في   وتقرير مراقبي الحسابات  الـقــوائــم المـاليـــة                   
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   )دينار التونسيبال(    2017 ديسمبر 31الموازنة المختومة في     البـنـك المـركـزي التـونـسـي    2017 ديسمبر 31ائم المالية في والق
 

 األصــول اإليضاحات 2017/12/31 2016/12/31

    
 رصـيـد الذهـــب 1 457 349 424 031 502 356

 المـسـاهـمة فـي الـمـؤسـّسـات الـدولـيـة 2 793 371 2 793 371 2
 نـدوق النقـد الدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االح 3 295 628 400 258 931 345
 حـقوق السـحـب الخـاصةو تـوظـيـفـات موجـودات  4 835 279 77 315 136 76

 مـوجـودات العـمـلـة األجـنـبـيــة 5 011 945 991 12 435 866 117 13

  تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية 6 000 000 484 8 000 000 490 5
 وحةـوق المفتـات السـار عمليـة في إطسندات مشترا 7 721 528 981 910 079 804

 قــدـدوقي الّنـل المساهمة في صنـة مقابـتسبقة للدول 8 844 763 903 1 909 906 640 1
 محـفـظـة المـسـاهـمـات 9 560 106 38 423 059 36
 األصـول الثـابـتـة 10 212 309 39 534 893 40
 ونمديـنـون مخـتـلـفـ 11 268 995 37 225 443 35
 حـسـابـات انــتـظـار وللتـسـويـة 12 284 347 85 032 386 71

 مـجـمـوع األصــول  280 625 466 25 865 576 017 22
    

  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة 
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  )الدينار التونسيب(    2017 ديسمبر 31الموازنة المختومة في     البـنـك المـركـزي التـونـسـي
 

 الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة اإليضاحات 2017/12/31 2016/12/31
 الخـصــوم      

 في التداول األوراق والقطع النقدية 13 986 013 731 11 814 639 198 10
 الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية  599 841 398 555 987 331
 حكومة المركزي للحسابال 14 217 005 236 1 492 701 645

  لحكومةل  الخاصةحساباتال 15 615 385 298 1 062 572 036 1
  مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية تجاه التزامات 16 - 000 000 90

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 17 717 283 952 555 046 845
 حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية 18 163 714 485 1 087 673 424 1
 التزامات بالعملة األجنبية تجاه الوسطاء المقبولين 19 298 773 161 3 595 911 022 2

 حسابات غير مقيمين بالعملة األجنبية 20 009 804 106 147 213 183
   بالعملة األجنبية أخرىالتزامات 21 229 341 651 944 387 835 1

 قيم قيد االستخالص 22 916 824 6 627 589 95
2 480 897 006 078 527 280 3  فوارق التحويل و إعادة التقييم 23 

 دائنون مختلفون 24 895 601 131 142 348 88
 حسابات انتظار وللتسوية 25 800 142 495 491 934 372

 مجموع الخـصـوم  522 259 936 24 517 902 651 21
 ألموال الذاتيةا 26  

 رأس المـال  000 000 6 000 000 6
 االحتياطيات  580 311 138 876 888 137

   أخرىذاتـيـةأموال   763 160 920 94
 النتائج المؤجلة  552 90 -

 سنة المحاسبيةمجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة ال  895 562 144 796 983 143
 نتيجة السنة المحاسبية   863 802 385 552 690 221
 مجموع األمـوال الذاتـيـة قبل التخصيص  758 365 530 348 674 365

 مجموع الخـصـوم و األمـوال الذاتـيـة  280 625 466 25 865 576 017 22
 ـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائ 
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    )بالدينار التونسي(    2017 ديسمبر 31جدول التعهدات خارج الموازنة في         البـنـك المـركـزي التـونـسـي
  اإليضاحات 2017/12/31 2016/12/31

  27   
   التعهدات والضمانات المسّلمة  609 867 236 27 999 447 063 20
19 558 483 174 25 763 867 896  

  في إطار القروض الخارجية  المسّلمةهدات الضمانتع  
 قروض رقاعية   041 722 513 20  535 349 384 15
 قروض خارجية أخرى   855 145 250 5 639 133 174 4

  تعهدات مسّلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  713 999 472 1 825 964 504
  يم على عمليات مقايضة الصرفعمالت أجنبية للتسل  713 999 472 1 825 964 504

     
5 799 480 732 770 365 773 9   تعهدات مستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل  875 557 501 1 852 056 508        التعهدات والضمانات المستلمة  

  مبالغ بالدينار لالستالم على عمليات مقايضة الصرف  000 000 491 1 000 000 507
  الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف  875 557 10 852 056 1

5 290 580 723 000 815 270 8  ضمانات مستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل  
723 651 363 1  ديون جارية   963 214 115 4 

 رقاع خزينة قابلة للتنظير   037 600 155 4 000 929 926 3
  مستلمةتعهدات أخرى   895 992 157 843     

 الضمانات الوقتية المستلمة   600 112 500 109
      الضمانات النهائية المستلمة  295 880 657 733

  تعهدات أخرى  426 013 4 901 115 34
  أوراق نقدية محجوزة و مودعة لدى البنك المركزي التونسي  426 013 4 901 115 34

  ـزءا مـن القـوائـم المـالـيـةإن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل ج 
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   )بالدينار التونسي(   2017 ديسمبر 31قائمة النتائج في         البـنـك المـركـزي التـونـسـي
   اإليضاحات 2017/12/31 2016/12/31

 اإليرادات    
295 565  إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية 28 989 832 474   640
 فوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة األجنبية 29 363 113 138 258 160 149
 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 30 667 867 68 560 360 22

 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 31 336 304 2 675 381
 فوائد على حسابات البنوك والمؤسسات المالية  438 967 030 589

 رادات مختلفةإي 32 178 668 4 484 455 5
  استرداد مدخرات المخاطر و األعباء  000 175 505 354 2

 مجموع اإليرادات  971 928 689 152 867 475
 األعباء   

 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 33 248 582 7 218 088 4
 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 34 399 792 26 290 335 44
 أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية 35 576 384 76 677 517 87
 أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 36 750 018 9 834 327 5

 أعباء مختلفة  272 665 4 905 306
 أعباء الموظفين 37 353 908 77 558 873 66
 األعباء العامة لالستغالل 38 088 134 18 542 573 16
 أعباء صنع األوراق والقطع النقدية  089 933 9 518 726 16
 مخصصات استهالكات األصول الثابتة  004 146 9 903 346 7
  لمدخرات ونتيجة تصحيح  قيمة سندات المساهمةامخصصات   000 164 1 247 703 4

   للمخاطر و األعباءمخصصات المدخرات 39 329 397 63   908 376
 مجموع األعباء  108 126 304 600 176 254
  إن اإليـضـاحـات المـرافـقـة تـشـكـل جـزءا مـن القـوائـم المـالـيـة   نتيجة السنة المحاسبية  863 802 385 552 690 221
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   2017 ديسمبر 31المختومة في  اإليضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي
I- إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقا ألحكام القانون عدديت  اإلطار القانوني والمرجع المحاسبي المتعلق  و 2016 أفريل 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35م ، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من و للنظام المحاسبي التونسي، من جهة، بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي   :وائم المالية للبنك المركزي التونسي من تتكون الق  . جهة أخرى
  الموازنة، -
 جدول التعهدات خارج الموازنة، -
 قائمة النتائج، -
  . المركزيالبنك نشاط ى جدوال للتدفقات النقدية نظرا  لألهمية المحدودة لهذا الجدول بالنسبة إلضمن قوائمه الماليةال ينشر البنك المركزي التونسي  .اإليضاحات حول القوائم الماليةو -

II- المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم   
ة سعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصتتم إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كّل شهر بسعر السوق باستعمال   .الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك ومن القطع التذكارية موجودات تتكون    رصيد الذهب ) 1 ، وال يمكن "فوارق إعادة التقييم"ويسجُل الفارق اإليجابي الكامن المترّتب عن إعادة التقييم، في جانب الخصوم بالموازنة، في حساب . لندن  أوت 18 المؤرخ في 1986 لسنة 785بمقتضى األمر عدد   عند تخفيض قيمة الدينار 1986 أوت 19وهو السعر المطبق منذ تاريخ  دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص 0,6498475المحدد بـ قيم بالسعر الرسمي للذهب أما موجودات الذهب من القطع التذكارية فُت  .سبية، يتم احتساب الرصيد المدين المحتمل لهذا الحساب ضمن األعباءعند إقفال السنة المحا  .ويسجُل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره. بأي حال احتسابه ضمن نتائج البنك

1986 .  
مثل ُتالتي مرجعية، الصرف التاريخ اإلقفال بتطبيق أسعار  تحوُل األصول والخصوم المحررة بالعملة األجنبية إلى الدينار التونسي في األصول و الخصوم بالعملة األجنبية ) 2   .الخسائر الكامنة الصافية ال ُتسجل ضمن حسابات النتيجة إال و".فوارق التحويل" وتسجُل الخسائر واألرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم في حساب   .نفس يوم اإلقفالفي  كيفما يتم ضبطها من قبل البنك المركزي ) 2 / ]البيعسعر + سعر الشراء [ (أسعار الصرف الوسطية
  احتساب اإليرادات و األعباء ) 3

ملة األجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ ألعباء المترتبة عن عمليات العالى الدينار التونسي اإليرادات وتحوُل إ 2.3   .المحاسبية، فإّنه ُتحدد جميع األعباء التي ساهمت في تحقيق هذه اإليرادات، ويتم ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسهاو بالتالي،  حين ُتقيد اإليرادات أثناء السنة ". مقابلة األعباء واإليرادات"و " الدورية"اّتفاقي جُل اإليرادات و األعباء باعتماد تس 1.3   .تحقيقها
  :حسب الحالة، كما يلي ،"فوارق التحويل" عند إقفال حسابات السنة المالية، تتم معالجة رصيد حساب  3.3

 نتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،، يحول إلى حساب الإذا كان الرصيد مدينا -
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  . "فوارق التحويل"  يظُل المبلغ الجملي لهذا الرصيد، الممّثل لألرباح غير المحققة، مسجال في حساب ،إذا كان الرصيد دائنا -
 .بالعملة األجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تم ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للذي سجلت فيه العمليات المعنيةصرف السائدة في تاريخ العمليات  تسجُل في حسابات النتيجة، كأرباح أو كخسائر صرف  محققة، الفوارق الحاصلة بين أسعار ال4.3

ات الخزينة، يتم تقدير نسبة استهالكها باالعتماد عدو بالنسبة لبعض المعدات الخصوصية، كم. بتطبيق النسب المتعارف عليها لكل فئة منها، تخضع األصول الثابتة لالستهالك على أقساط سنوية متساوية خالل الفترة المتوقعة الستعمالها وذلك  واألعمال الفّنيةناء األراضيوباستث  ".التكلفة التاريخية"تسجُل األصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة   األصول الثابتة ) 4 ات النقل عدات الخزينة ومعدن األصول الثابتة المادية، أساسا، من األراضي والمباني والتجهيزات الفنية والمعدات المعلوماتية ومتتكو  .برة مستعمليهاعلى خ والمسنوات10 و3ما بين   معدات وتجهيزات فنية   سنوات10 و3ما بين   تجهيزات فنيةتركيب    سنة20 و3ما بين   تهيئة وتجهيز   سنوات10 و5ما بين   معدات الخزينة   سنوات3  معدات الطبع   سنوات3  معدات إعالمية   سنوات7 و5ما بين   معدات النقل   سنوات10 و3ما بين   معدات وأثاث مكاتب   سنة20  البناءات   سنوات3  البرمجيات    : تهالك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل وفيما يلي فترات االس  .وتتكون األصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية .ات المكتبيةعد     
5 ( السندات   ملة األجنبيةالسندات بالع مرةتقيالمحرملة األجنبية، والتي تدخل في تركيبة بند  بالع"بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال "ملة األجنبيةموجودات الع ، سندات إّال في هذه الالمتعلقة بالخسائر الكامنة يتم رصد مدخرات بعنوان  ال و بالفعل. حيازتها هي االحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها باستثناء السندات التي كانت النية من وراء ويترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصيص مدخرات على السندات،  . حسابات السنة المالية   :لتاليتين الحالتين ا
  حتى تاريخ حلول أجلها،السنداتيقدر البنك أن هناك احتماال قويا بعدم االحتفاظ بهذه  -
 .هاليسج، فال يتم تاألرباح الكامنةأما  .وجود مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة المصدرة لهذه السندات عن الوفاء بتعهداتها -
  .ض القيمة الكامنة في حين ال تسجل فوائ،بسعر السوقرصد مدخرات النخفاض قيمة السندات في صورة تسجيل ناقص قيمة كامن ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها و يتم .  كما هو في تاريخ إقفال الموازنةق بالدينار، والمشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة، بسعر السورةالمحرتقيم السندات   السندات بالدينار ) 6
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ارة خدمات للحصص الراجعة له في رأس مال بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضها إده األساسي، والممثلة نظام من 36تتكون محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من األسهم المكتتبة من قبله في إطار الفصل   المساهمات ) 7   .، علما وأن األسهم المسندة مجانا والتي لم يترّتب عنها تدّفق مالي ال يتم تسجيلها محاسبياوهي مسجلة بتكلفة اقتنائها. بنكية مشتركة
 العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) 8
  العمليات مع صندوق النقد الدولي8-1
رصيد ويترتب عن هذه العملية ارتفاع ال.  أفريل من كّل سنة30إلى سعر حقوق السحب الخاصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار تطور قيمة حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع ويخضع . د الدولي لصندوق النق1وفي جانب الخصوم، يسجُل قسط حصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن للحساب رقم   .بالدينار للمبالغ المحررة بحقوق السحب الخاصةُتسجل مبالغ هذه االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل . دينار التونسيللقسط المحرر بالالمساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة لبنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات التي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة ينجز ا االكتتابات 1- 8-1 مركز االحتياطي لدى صندوق النقد " بالعملة األجنبية، فإّنها تظهر كذلك في بند األصول تحت تسمية أما حصة المساهمة المكتتبة  .أما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجل عمليات معاكسة لما سبق. قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وذلك في حالة انخفاض 1الدائن للحساب رقم  مركز االحتياطي لدى "والغاية من وراء ذلك، هو إبراز بند . كيفما ُذكر آنفا" التسبقة للدولة" ، وذلك إضافة الحتسابها ضمن بند "الدولي ، مسجل به نفس المبلغ، في جانب "حساب مقابل"و لهذا الغرض، تم وضع . حتياطيات الدوليةكإحدى مكونات اال" صندوق النقد الدولي لألخذ في االعتبار تطور قيمة حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى " مركز االحتياطي" سنويا إعادة تقييم تتم  .الخصوم لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامية   .سيعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التون والمت2016 أفريل 25مؤرخ في ال 2016 لسنة 35قانون عدد  لل78الفصل  من 5ألحكام الفقرة   وذلك طبقاتقييمالإعادة فوارق حساب في خصوم موازنة البنك ب العملية هذه  عنالمترتب الكامن فائض القيمة  ويسجل. أفريل من كّل سنة30ر حقوق السحب الخاصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في سع
مركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه التسهيالت مسندة للبنك التسجل تسهيالت القروض المتحصل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي التونسي في حسابات الموازنة أو في    تسهيالت القروض 2- 8-1   .ميزانية الدولة
 ل االلتزامات المترتبة عن هذه التسهيالت في جانب الخصوم لموازنة البنك المركزي وذلك في الحساب رقم  التسهيالت المسندة للبنك المركزي التونسير التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في بالمبلغ المقابل لها بالدينا لصندوق النقد الدولي 1تسج   . مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدوليإعادة تقييم الناتج عن الذي يتضمن فائض القيمة الكامن تقييمالإعادة  فوارق حساب نفس فيالقيمة الكامن المترتب عن هذه العملية ويسجُل فائض   .تتم سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصة المذكور أعاله  . أفريل من كّل سنة30تاريخ 
 ل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيالت خارج الموازنة في حساب  التسهيالت المسندة للحكومة التونسيةة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في السندات لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار تسجسنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيالت وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحق  . أفريل من كل سنة30باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاص ة المذكور وتتموق السحب الخاص   .وال تؤثر عملية إعادة التقييم هذه ال على الموازنة وال على نتيجة االستغالل للبنك المركزي. أعاله
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  .الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد 1977 ديسمبر 7 في  المؤرخ1977 لسنة 71ألحكام القانون عدد صندوق النقد الدولي تسجل حسب الحالة كأعباء أو كإيرادات وتؤثر تبعا لذلك على نتيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا  لدعم ميزانية الدولة، فإن كّل الفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع باستثناء تسهيالت القروض الموجهة   التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد الدولي3- 8-1
   العمليات مع صندوق النقد العربي8-2
ازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل ُتسجل مبالغ هذه االكتتابات كتسبقة للدولة في جانب األصول لمو. للقسط المحرر بالدينار التونسيالمساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرر بالعملة األجنبية، أو بالنسبة ي تصادق عليها هذه األخيرة والمتعلقة بحصة ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، االكتتابات الت   االكتتابات 1- 8-2 .  ديسمبر من كّل سنة31إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في ب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي لألخذ في االعتبار تطور قيمة حقوق السحب الخاصة ويخضع المبلغ المكتت. دفاتر البنك المركزي التونسيوفي جانب الخصوم، يسجُل قسط حصة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في   ٭.بالدينار للمبالغ المحررة بالدينار العربي الحسابي أما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجل عمليات معاكسة لما . األصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصةد العربي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النق ويترتب عن هذه .  في آخر شهر ديسمبرقد الدولي إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النة السحب الخاصوقسعر حق حسب إعادة تقييم اآلنف ذكره، فإن  حصة المساهمة المكتتبة  بالعملة األجنبية خضعت إلى عملية 1977 لسنة 71القانون عدد  من 2عليه في أحكام الفصل  العربي  كما هو منصوص صندوق النقدرأس مال المساهمة في ي إطار فللدولة وفي جانب آخر، ولغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبقة           .سبق ، في جانب الخصوم، "تقييمالإعادة فوارق  "حسابالعملية ارتفاع مبلغ التسبقة للدولة، في جانب األصول، وتسجيل فائض قيمة كامن في    .فتسجل عمليات معاكسة لما سبقأما في حالة ارتفاع قيمة الدينار، . وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصة
  .تعهد بعنوان التسهيالت المذكورة، ال في الموازنة وال خارج الموازنةودفوعات الفوائد والعموالت وخالص االستحقاقات بعنوان األصل على هذه التسهيالت، وال يسجل البنك المركزي التونسي في حساباته أي  في دفاتر البنك سوى التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات أما تسهيالت القروض المسندة للحكومة التونسية، فإّنه ال تسجل منها  .الخصوم لموازنة البنكتسجل تسهيالت القروض التي يبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب    تسهيالت القروض 2- 8-2
  .جهة أخرى المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي  من جهة وصندوق النقد العربي من 1977 ديسمبر 7المؤرخ في  1977 لسنة 71تيجة االستغالل للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقا ألحكام القانون عدد العربي تسجل كأعباء  وتؤثر تبعا لذلك على نباستثناء تسهيالت القروض المخصصة لدعم ميزانية الدولة، فإن كّل الفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد   التسجيل المحاسبي للفوائد والعموالت المتعلقة بالعمليات والمعامالت مع صندوق النقد العربي 3- 8-2

  :ُتسجُل في حسابات خارج الموازنة  ولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيينالتسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الد9) 
  القروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة التونسية في األسواق المالية الخارجية، -
يرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع القروض الخارجية للدولة المبرمة في إطار التعاون االقتصادي الثنائي والتي يد -    القروض،هيتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كّل االستحقاقات المتعلقة بهذ) بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية( التزام للجهة األجنبية 
  أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والمخصصة لدعم ميزانية الدولة، -
    حقوق سحب خاصةوحدات  3=  دينار عربي حسابي 1٭             .جية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والمحالة إلى الوسطاء المقبولين التونسيينالقروض الخار -
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 .االستحقاقات على القروض المعنية وكذلك كل األعباء المالية المترتبة عنهاعلما وأن االلتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل  ،"أفضلية الجوهر على الشكل"وتعتبر االلتزامات المترتبة عن القروض المذكورة أعاله تعهدات توقيع وذلك تطبيقا للمبدئ المحاسبي 
  . سواء في مقره الرئيسي أو في الفروعالمركزي لبنكا الموجودة في خزائن األوراق والقطع النقديةوقع إصدارها ورصيد  التي األوراق والقطع النقدية الفارق بين رصيد بخصوم موازنة البنك المركزي في التداول والمسجل األوراق والقطع النقديةيمثل رصيد   . والقطع النقدية داخل البالد التونسيةقإلصدار األورااشرة االمتياز الحصري يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مب   التداول النقدي10)
  .الشركات على مه األساسي وهو تبعا لذلك معفى من الضريبةالنظ 72ألحكام الفصل   طبقاخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةي    الجباية)11
 .فظ ونائب المحافظ والكاتب العام واالمتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزييضبط المجلس مرتبات المحا  . من المحافظباقتراح مبلغها بأمر حكومي ضبُطيول على ميزانية البنك المركزي  المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور ُتحممن غيرمنح ألعضاء المجلس ي . وأعضاء مجلس اإلدارة- عام،ال كاتب ال- نائب المحافظ، -  المحافظ،  - :  مرتبطةا أطرافُتعتبر طةاألطراف المرتب) 12

 . الماليةملم يتم تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات وتاريخ إعداد القوائ   األحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات13)
III لة لبنود القوائم الماليةن هذا البند موجودات  رصيد الذهب : 1 اإليضاح  اإليضاحات المفصديسمبر 31  تاريخ أطنان من الذهب الخالص في6,8من الذهب وقد بلغت البنك المركزي التونسي يتضم 
    : تفصيلها كالتالي، 2017

    بالغرام  بالدينار بالغرام بالدينار  2017 2016
 رصيد الذهب 6 782 998 424 349 457 6 784 276 356 502 031

 سبـــائك 014 131 4 073 626 422 292 132 4 647 778 354
 في خزائن البنك٭ 418 730 2 124 337 279 418 730 2 467 420 234
 وّظفةم٭   596 400 1  949 288 143  874 401 1  180 358 120

  : منكل  تأثير المتزامن الرتفاع الالذهب موجوداتفي المسجلة مليون دينار  67,8 بمبلغ الزيادة تعكسو .لذهب بسعر السوق في موّفى شهر ديسمبر باستعمال سعر اإلقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندنوتقيم الموجودات من سبائك ا             قطع تذكارية 984 651 2 384 723 1 984 651 2 384 723 1



  27عـــدد   2018 أفريل 3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   948صفحــة 

  دوالر أمريكي  37,27أو  (2016يسمبر  دموّفىدوالر أمريكي في  1.159,10 الذي انتقل من ة من الذهب الخالصيوقاألسعر   ،)دوالر أمريكي للغرام من الذهب الخالص 41,68 أو (2017 ديسمبرموّفىدوالر أمريكي في  1.296,50إلى ) للغرام من الذهب الخالص
 ها بالسعر الرسمي  .2017يسمبرد موّفىفي 2,45455  إلى 2016 ديسمبر  في موّفى2,3036 إزاء الدينار الذي انتقل من مريكياألدوالر وسعر صرف الإعادة تقييمها بسعر السوق وتواصل تقييم القطع التذكارية من الذهب لم تتم ونظرا لخصوصيتها، فإن :

تضى نصوص قانونية مالت األجنبية في رأس مال هذه المؤسسات، وذلك بمقالحصص المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعه لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان  المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جمثُلي   المساهمة في المؤسسات الدولية :2اإليضاح  .2016 ألف دينار في سنة 322 مقابل ،2017في موّفى ديسمبر  ألف دينار 300إيرادات بهذا العنوان بلغت قيمتها  إلى عمليات توظيف لدى بنوك دولية مما مّكن البنك المركزي التونسي من تحصيل ،2017 في سنة ،الذهب المودع لدى بنك انقلترا خضع مخزون ، من سبائك الذهب بما في ذلك الموجودات،وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار التصرف الديناميكي في احتياطي الصرف  .دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص 0,6498475 وقد . 1969ويرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هذا اإلطار إلى سنة  .رّخصت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة ضمن أصوله أخذت الدولة على عاتقها، فيما بعد، كل عمليات االكتتاب سواء كانت بالعت ويتعلق األمر بالمؤسسا .مالت األجنبيةملة المحلية أو بالع     :التالية 
  .المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف التاريخية٭     375 992 1 375 992 1 البنك اإلفريقي للتنمية 808 76 808 76 الشركة المالية الدولية  202 87  202 87  الجمعية الدولية للتنمية 408 215 408 215 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير     2 371 793 2 371 793  المساهمة في المؤسسات الدولية  *2016  *2017    )بالدينار(

تسوية مبلغ هذا البند من خالل تسديد الدولة التونسية للمبالغ التي سبق دفعها في هذا اإلطار من  وتجدر اإلشارة إلى أّنه من المطروح  وهو يساوي الفارق بين مبلغ الحصة الكاملة لتونس في .  من حصة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي)من حقوق السحب الخاصة مليون وحدة 121,2 ( ، المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة األجنبية1) مليون دينار400,6 ( المبلغ المسجل في هذا الباب مثُلي  مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي : 3اإليضاح   . وال تزال هذه المسألة قيد الدرس. ليست له صفة مساهم في رأس مال المؤسسات المذكورةقبل البنك، باعتبار أن هذا األخير    ___________________  .ستثناء الموجودات المتأتية من استعمال قرض صندوق النقد الدولي، بافي دفاتر البنك المركزي المفتوح 1رقم   وموجودات الصندوق بالدينار في حسابه)مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة  545,2 (رأس مال الصندوق المذكور
  .2017 أفريل30 وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ 0,30251=ت. د1-1
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 :   كما يلي نـدوق النقـد الدولـيـيـاطي لدى صـتـمـركـز االحيفصل   .ملة األجنبيةلالحتياطيات الدولية على غرار موجودات العويدخل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر المكونة   
 

   الخـاصةحـقوق السـحـب ب بالدينار الخـاصةحـقوق السـحـب ب بالدينار  2017 2016
نـدوق النقـد ـيـاطي لدى صـتــز االحمـرك 121 194 065 400 628 295 121 175 915 345 931 258  الدولـي

     
 نـدوق النقـد الدولـيـصالحصة في  000 200 545 471 254 802 1 000 200 545 120 429 556 1

نـدوق ـص ل1الرصيد اإلجمالي للحساب رقم  (935 705 448) (368 276 483 1) (085 124 498)  (478 037 422 1)  النقـد الدولـي
  :يجمع هذا الباب   موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة :4اإليضاح     1رقم  في الحساب نـدوق النقـد الدولـيـصقروض  000 700 24 192 650 81 000 100 74 616 539 211

 .1 دينارمليون 69، في نفس التاريخ، مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 19,8 ما قدره 2017ديسمبر  موّفى في الرصيد المتوفر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي والذي بلغ -
وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما مليون  2,4وتبلغ هذه المساهمة . لدان الفقيرة كثيرة المديونيةودعم النمو والتدخل لفائدة البمساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق االئتماني الذي يديره صندوق النقد الدولي والخاص بتسهيالت التقليص من الفقر  -   )بالدينار(   .ماليين دينار 8,2يعادل 

2016 2017  
 موجودات و توظيفات حقوق السحب الخاصة 835 279 77 315 136 76
 موجودات حقوق السحب الخاصة 269 035 69 174 820 68
  ___________________   توظيفات حقوق السحب الخاصة  566 244 8 141 316 7

  .2017 ديسمبر 29 دت في 3,491086=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1-1
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  )صةوحدة حقوق سحب خا(  :  كما يليحقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدوليوُتفصُل العمليات المسجلة ب
2016 2017  
 موجودات حقوق السحب الخاصة 726 774 19 725 214 22

 الرصيد األولي 725 214 22  274 833 122
  )قروض صندوق النقد العربي(تسديدات ألصل الدين   (000 961 47) (122 602 38)
  )العربي والدولي قروض صندوقي النقد( تسديدات الفوائد  (528 388 22) (066 347 14)

 المكافآت المقبوضة 290 403 1 922 434
 العموالت المدفوعة (761 993 4) (283 429 3)

  صندوق النقد الدولي  تونس في رأس مالالزيادة في حصة - (000 675 64)
 :  تتوزع موجودات العملة األجنبية كما يلي  موجودات العملة األجنبية: 5اإليضاح     حـقوق السـحـب الخـاصة شراء 000 500 71 000 000 20

  )بالدينار(
2016 2017  

 العملة األجنبية موجودات 011 945 991 12  435 866 117 13
 األوراق النقدية األجنبية موجودات 961  376 451 364 819 108
 الموجودات تحت الطلب 434 046 684 1 190 084 132 

  عملة األجنبيةالصكوك بال 517 153 502 133
  الموجودات المودعة 496 243 974 4 179 393 395 4
  السندات 758 101 356 5 643 027 945 7

  )مدخراتال( (444 579 2) (259 070 1)
  األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة 899 298 510 439 813 474
 )المدخرات( (601 355 3) (825 783 1)
  حسابات بالعملة األجنبية مدينة لغير مقيمين 991 658 21 202 449 64

الحصة  دوالر أمريكي أورو جنيه أسترليني يان ياباني عمالت أخرى : تركيبة الموجودات في موّفى السنة 
% 

الحصة  *بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

الحصة  بالماليين
% 

 بالماليين
 

1,3 100 2,2 14 390 11,3 526 47,1 2 550 38,1  2 171 31-12-2016 
0,9 86 0,3 2 066 11,6 457 51,5 2 281 35,7 1 892 31-122017- 

 )بالماليين(التغيرات  (279) (269) (69) (324 12) (14)
 بالدينار*
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 مال  موجودات األوراق النقدية األجنبيةت كما يلي تتوزع موجودات األوراق النقدية األجنبية حسب الع:    
   بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار  2017 2016
 األوراق النقدية األجنبية موجودات  451 376 961  108 819 364

  األورو  870 163 119 962 602 349 520 910 11 438 879 28
 الدوالر األمريكي  873 146 14 207 724 34 226 759 10  953 784 24
  الريال السعودي 671 791 47  888 279 31 892 370 33 400 495 20
  الفرنك السويسري  540 746 4 937 912 11 910 806 4 761 863 10
 أخرى عمالت  967 856 23  812 795 23

 
 محفظة السندات  
   (589 2) 945 7 356 5  المجموع 234 247 481   سنوات5أكثر من  (717) 210 3 493 2   سنوات5 من سنة و أقل أو يساوي أكثر (106 2) 488 4 382 2  أقل من أو يساوي سنة التغيرات 2016 2017    )بماليين الدنانير (  التوزيع حسب األجل المتبقي للسندات -   (589 2) 945 7 356 5 المجموع (057 2) 904 6 847 4 سندات الدين  (532) 041 1 509 رقاع الخزينة  التغيرات 2016 2017    )بماليين الدنانير (  :  وتفصيلها كالتاليدينتتكون محفظة السندات من رقاع الخزينة وسندات ال     فئة السندات التوزيع حسب -
  2017 2016 التغيرات )بماليين الدنانير(                     التوزيع حسب جهة اإلصدار                 -

 وكاالت إقليمية  199 554 (355)
 (122) 508 

 
  سلطات إقليمية 386

  سيادية 165 2 549 2 (384)
  وكاالت سيادية 426 934 (508)
 بنوك فوق القومية 839 275 1 (436)
 أخرى  341 1 125 2 (784)

  المجموع 356 5 945 7 (589 2)
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ت سلطا سيادية سياديةوكاالت   فوق القوميةبنوك أخرى  المجموع  )ماليين الدنانيرب (  )لبلومبارغ التصنيف المركب (   التوزيع حسب مخاطر االئتمان -   قليمية إوكاالت قليميةإ
     

 
  رقاع الخزينة  

 509 - - - 509 - - F2 ) ترقيم ألجل  )قصير
 سندات التوظيف       

250 - 26 - 224 - - AAA 
1 
4 

-  - 
-  - 

-  - 
1 
4 

-  - 
-  - 

AA- 
+B 

 ت االستثمارسندا       
 1 613 453 813 122 88 34 103 AAA 

892 749 - - 32 15 96 AA+ 
1 235 139 - 304 621 171 - AA 

562 - - - 396 166 - -AA 
184 - - - 184 - - +BBB  
10 
96 

-  - 
-  - 

-  - 
10 
96 

-  - 
-  - 

BBB 
B+  

   المجموع 199 386 165 2 426 839 341 1 356 5
 الــــودائـــــع  
  )بماليين الدنانير(    التوزيع حسب الطرف المقابل -

2016 2017  
 بنوك فوق القومـيـة 455 548  بنوك تجاريـة 507 4 835 3

 بنــوك مـركـزيــة 12 12
  المجموع 974 4 395 4

 
    التوزيع حسب الموقع الجغرافي-

  )ربماليين الدناني(     
2016 2017  

 المجموع 974 4 395 4   بلدان أخرى 613 712  هونغ كونغ  437 -  الواليات المتحدة األمريكية 12 12    بلدان عربية 724 045 1  اليابان  250 470   أوروبا 938 2 156 2
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  2017 2016 التغيرات  )بماليين الدنانير      (      حسب مخاطر االئتمان البنكية توزيع الودائع-
 قيمرالت   

(395) 897 502 Aaa و أمثالها  
(531) 531 - Aa2 

33 1 205 1 238 Aa3 
611 882 1 493 A1 
452 27 479 A2 

(132) 781 649 A3 
541 72 613 NR 
 المجموع 974 4 395 4 579

ن دينار في و ملي8.484ئم وقد بلغ هذا القا. يسجُل تحت هذا البند قائم تدّخل البنك المركزي في السوق النقدية لضّخ السيولة للبنوك  تسهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية :6اإليضاح     : يتوزع هذا القائم كما يلي .حاجة الجهاز المصرفي للسيولة مما يعكس ارتفاع ، مليون دينار 2.994 بــ ملحوظة أي بزيادة،2016  سنة مليون دينار في5.490 بــ مقابل قائم 2017ديسمبر موّفى 
 مليون دينار، 7.000غ قائم ضخ للسيولة عن طريق طلبات العروض لمدة سبعة أيام بمبل -
وقد .  مليون دينار221 تم ضمانه من قبل الدولة في حدود مبلغ 2017وجدير بالذكر أن جزءا من قائم التدخل في موّفى ديسمبر   .2017في موّفى ديسمبر  مليون دينار، 4.115,2 مليون دينار و4.155,6 ، التواليىعل وقد بلغ مجموع كّل منهما ،وتجدر اإلشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية . مليون دينار1.484 ساعة بمبلغ 24وقائم تسهيالت القرض لمدة  -   )بالدينار(      . 2018 جانفي 15تسّلم البنك المركزي التونسي هذا الضمان في تاريخ 

2016 2017  
 سهيالت لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقديةت 000 000 484 8 000 000 490 5
ز البنك المركزي التونسي، خالل سنة أنجهة احتياجات البنوك من السيولة، جاو بهدف مإلى أنه ، تجدر اإلشارة في هذا السياقكما    ساعة24 تسهيالت قروض لمدة  000 000 484 1 -  أيام7 ضّخ للسيولة عن طريق طلبات العروض لمدة  000 000 000 7 000 000 490 5

مليون دينار  6.572ن دينار مقابل ييمال 6.244  قام بواسطتها بضخ، بأجلي شهر واحد وثالثة أشهر،مقايضة صرفة  عملي12، 2017   .2016  مليون دينار في سنة25 مليون دينار مقابل 31,8 مع تحصيل إيرادات، بعنوان الفوارق اإليجابية، بمبلغ ،2016في سنة 
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ل شهر جويلية  خروج رقاع خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقها خال2017 شهد هذا البند خالل سنة ،وفي جانب آخر  .2016 مليون دينار في سنة 804,1 مقابل 2017 مليون دينار في سنة  981,5 وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى،المفتوحة بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق 2017نة قام البنك المركزي في س بغرض تلبية حاجيات الجهاز المصرفي من السيولة،  . للتنظيريتكون هذا البند من محفظة السندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة   سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة :7اإليضاح  من في إطار عمليات السوق المفتوحة،  رقاع الخزينة القابلة للتنظير، والمشتراة بصفة باتة ، تتكون محفظة 2017 ديسمبر موّفىوفي  . 2017سنة المالية في تاريخ إقفال حسابات الرقاع الخزينة محفظة ، كمؤشر مرجعي لتقييم 2017 ديسمبر 21تاريخ وتجدر اإلشارة إلى أّنه تم اعتماد منحنى سعر الفائدة على اإلصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي تم إطالقه بصفة رسمية في   . مليون دينار186,8بمبلغ صاف قدره   : الخطوط التالية
  ) بالدينار (
2016 2017  

  سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة 721 528 981 910 079 804
 رقاع خزينة قابلة للتنظير باتة الشراء 233 544 986 358 097 804
 )2017 جويلية   6,75 %  ( قاع خزينة قابلة للتنظير ر - 913 755 186
  )2018جانفي    5,3 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير  142 897 117 784 799 103
  )8201أكتوبر     5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 934 681 174 190 028 170
 ) 2019مارس 5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير    973 510 161 086 720 80

 )2020فيفري     5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 510 347 179 756 157 176
 )2020كتوبر أ    5,5 %  ( رقاع خزينة قابلة للتنظير 699 368 202 629 635 86

  ) 2021جانفي   5,75 %  ( ينة قابلة للتنظير رقاع خز 975 737 150 -
 ) المدخرات ( (512 015 5) (448 17)

منحنى سعر الفائدة لهيئة السوق المالية اعتماد دينار لو واصل البنك ن الييم 4وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ المدخرات كان سيكون   ، المنظم لعالقة البنك 1977 ديسمبر 7 المؤرخ في 1977 لسنة 71 عدد الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك تطبيقا ألحكام القانونيسجل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد   تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد :8اإليضاح     .2016ان الشأن في سنة  مثلما ك،رقاع الخزينة القابلة للتنظيرمحفظة تقييم كمرجع ل  .هاتين المؤسستين الماليتينمع المركزي التونسي 
ويجدر  .مليون مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل121,2  للصندوق و1ومنزلة في الحساب رقم  مليون مكتتبة بالدينار 424الخاصة، منها  مليون وحدة من حقوق السحب 545,2تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق  : صندوق النقد الدولي - مليون وحدة من 258,7  ، ارتفاعا بمبلغ2016سجلت حصة تونس في سنة  ، إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصصي ف أنه،التذكير  .ةحقوق السحب الخاص
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 :   مليون دينار عربي حسابي، منها19,275ة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق تبلغ الحصة الكامل : صندوق النقد العربي - 
 7 المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي  في حساب الصندوق مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل 0,1و  ماليين مكتتبة بعمالت قابلة للتحويل6,9 ( ماليين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا(،  
 5,85 لسنة 3 ماليين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق  قرار مجلس المحافظين رقم 

 ،ي رأس مال الصندوقاألعضاء بحسب نسبة مساهمتها ف، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام و توزيع حصص جديدة على الدول 2005
 6,425 ة تونس في االكتتاب في رفع رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلسر نقدا . 2013 لسنة 3المحافظين رقم  ماليين دينار عربي حسابي تمثل حصحرتحريره عن طريق التحويل من رصيد االحتياطي العام والنصف اآلخر ي ونصف المبلغ المذكور تم حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى   المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة فيصتخضع الحصو .شارة إلى أن الدينار العربي الحسابي يساوي ثالث وحدات من حقوق السحب الخاصةوتجدر اإل . وحدة حقوق سحب خاصة7.710.000يعادل  أي ما ، دينار عربي حسابي2.570.000 أي بمبلغ جملي قدره ،دينار عربي حسابي للقسط الواحد 642.500  بمبلغ2017 و2016و 2015 و2014 أقساط تباعا في كل من سنوات 4وقد تم في هذا اإلطار تحرير . 2014مس سنوات بداية من غرة أفريل على مدة خ   المساهمةنسبة   بالدينار  2016- 12- 31  بالدينار  *2017- 12- 31  الرصيد بالعملة  2016- 12- 31  الرصيد بالعملة  2017- 12- 31  المؤسسة      :رة من مساهمات البنك المركزي التونسي في رأس مال المؤسسات التاليةحريتعلق المبلغ المسجل في هذا البند باألقساط الم  محفظة المساهمات :9اإليضاح       .بطه صندوق النقد الدولي إزاء الدينار كيفما يضة السحب الخاصوقإعادة تقييم سنوي حسب سعر حق

 5,294 566 809 4  402 819 5  أورو571,50 983 1     أورو571,50 983 1 بنك تونس الخارجي %
قيمة  المدخرات النخفاض( ستيراد البنك اإلفريقي لال         0,007 923 12 637 15  أورو 330 5   أورو330 5  " سويفت"شركة   (000 420 2) (000 584 3)   )السندات لالستثمار  ي البنك المغارب        2,65 000 036 23 500 545 24  دوالر أمريكي000 000 10   أمريكي دوالر 000 000 10 والتصدير  البينية  برنامج تمويل التجارة        6,667  000 759 5  375 136 6  دوالر أمريكي 000 500 2   دوالر أمريكي000 500 2 والتجارة الخارجية  المشتركة  الشركة المصرفية        0,272  934 756 4  646 068 5  دوالر أمريكي 000 065 2   دوالر أمريكي000 065 2  لعربية ا راجعت من  التي تبنك تونس الخارجيإلى انخفاض نسبة مساهمة البنك المركزي التونسي في رأس مال  ،وتجدر اإلشارة، في هذا الصدد    423 059 36 560 106 38   المجموع 3 000 105 000 105  دينار تونسي 000 105   دينار تونسي000 105 للمقاصة اإللكترونية 

 .2017المؤسسة والتي تم إقرارها في شهر ماي من سنة  وذلك نظرا لعدم اكتتاب البنك المركزي التونسي في عملية الزيادة في رأس مال هاته 2017 في سنة 5,3 % إلى 2016 في سنة % 9,7
  ت.د2,45455 = دوالر أمريكي 1   ت.د 2,9338  =  أورو 1  :2017 ديسمبر 29حسب أسعار الصرف السائدة في ٭  
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 القيمة الخام االستهالكات

  الصافيةالقيمة المحاسبية 
31/12/2017 

31/12/2017 
 خروج
2017 

 

  مخصصات
2017  

 

 31/12/2017 31/12/2016  التعديالت
  خروج
2017 

  دخول
التالتعدي  2017  31/12/2016  الـــــبنــــــــــود 

 البرمجيات 201 724 5  400 422 - 601 146 6 192 521 5  675 127 - 867 648 5 734 497

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

 تسبقات على شراء برمجيات 919 236  525 235 362 365 082 107 -  - - - 082 107

 األصول الثابتة غير المادية 438 005 6  925 657 362 365 001 298 6 192 521 5  675 127 - 867 648 5 134 649

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

 البناءات 148 078 55  - - 148 078 55 698 955 46  966 457 1 - 664 413 48 484 664 6

 معدات و أثاث مكاتب 761 987  021 73 - 782 060 1 360 752 (660 1) 271 85  971 835 811 224

 معدات النقل 666 406 3  302 660 174 426 794 640 3 271 845 2  911 175 174 426 008 595 2 786 045 1

 معدات إعالمية 444 587 8  601 477 1  801 448 244 616 9 135 748 7  329 007 1 801 448 663 306 8 581 309 1

 معدات الطبع 450 112  313 344 - 763 456 732 105  740 32 - 472 138 291 318

 معدات الخزينة 738 748 19 (651 39) 042 930 1 - 129 639 21 929 223 13 900 534 385 442 3  214 201 17 915 437 4

 تهيئة و تجهيز 297 848 2  791 500 - 088 349 3 143 994 1  224 268 - 367 262 2 721 086 1

 فّنيةركيب تجهيزات ت 801 334 9  656 451 16  - 457 786 25   568 765 5  975 497 2 -  543 263 8 914 522 17

 معدات و تجهيزات فّنية 884 703  228 28 - 112 732 744 478  528 50 - 272 529 840 202

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

1 158 451 - - -  - 1 158 451 19 036 837 5 412 893  14 782 395 
أصول ثابتة مادية في طور 

 اإلنشاء

 ل الثابتة الماديةاألصو 868 278 120   (651 39) 847 878 26      812 911 19 252 206 127  580 869 79 240 533 329 018 9 975 874 174 546 88 078 660 38

39 309 212 94 195 041 874 975 9 146 004 533 240 85 390 772 133 504        المجموع 306 284 126  (651 39) 772 536 27 174 277 20  253 
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المختلفة  التسبقات وكذلك دوق االجتماعييتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة لألعوان والممولة من احتياطي الصن    مدينون مختلفون: 11اإليضاح    :كاآلتي  وتفصيله،خرىاألمختلفة المدينة الحسابات اإليرادات المستحقة والباألساس يتضمن هذا البند     ) أصول (حسابات انتظار و للتسوية : 12 اإليضاح    ).2016 مليون دينار في سنة 34,5  مليون دينار مقابل  37,4 (لألعوان الممنوحة
  ) بالدينار (

2016 2017   
  ) أصول (حسابات انتظار و للتسوية  284 347 85 032 386 71
   وأعباء مسجلة مسبقاإيرادات مستحقة 658 768 82 762 958 64
 ذهب مخصص للبيع لحرفيي المصوغ 959 924 955 585 4
 حسابات مدينة مختلفة أخرى 667 653 1 315 841 1

         
  مليون دينار مقابل11.731، لتبلغ 15% مليون دينار أو بنسبة 1.532,4سجلت األوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ     األوراق والقطع النقدية في التداول :13اإليضاح    

  :، وتفصيلها كاآلتي 2016 مليون دينار في سنة 10.198,6
 

 )بالدينار                                                                                              (
2016 2017   

 األوراق والقطع النقدية في التداول 986 013 731 11 814 639 198 10
 األوراق النقدية  605 998 388 11 200 733 870 9

 القطع النقدية  381 015 342 614 906 327
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 )بالدينار (      : كاآلتي  حسب الفئةلتداول األوراق والقطع النقدية في اوُتفصل
2016 2017  

 نقدية في التداول أوراق 605 998 388 11 200 733 870 9
  دينارا 50 650 839 240 3 450 803 307 3

  دينارا 30 800 057 10 680 978 10
  دينارا 20 540 633 564 4 900 232 277 4
  دنانير 10 440 994 480 3 230 837 228 2

  دنانير 5 175 473 92 940 880 45
  قطع نقدية في التداول 381 015 342 614 906 327
  دنانير 5 360 440 89  900 981 88
   دينار2 938 639 16 680 583 14

    دينار1 965 851 135 243 823 128
   مليم500 192 417 44 443 550 41
   مليم200 411 134 6 080 677 4

   مليم100 306 997 28 442 829 28
   مليما50 275 120 8 618 055 8
  مليما 20 957 677 7 692 669 7
   مليمات10 366 400 2 029 400 2
 مليمات 5 340 202 2 277 202 2

 مليم 2 033 73 002 73
بالدينار التونسي و الذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى  ابات بالعملة األجنبية أويسجُل تحت هذا البند الرصيد الدائن للحس   الحساب المركزي للحكومة :14اإليضاح      مليم1 238 60 208 60   )بالدينار  (  ). مليون دينار733,5(والمخصص لدعم ميزانية الدولة البنوك المحلية   قبل مجموعة منمن المسند للحكومة التونسية ع القرض المجملمتأتية من للموارد االمتضمن الخاص باألورووالحساب  )مليون دينار 466,1 (الحساب الجاري للخزينةويدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات  .الخزينة والمخول لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية للسيولة

2016 2017   
  الحساب المركزي للحكومة 217 005 236 1  492 701 645

   
 ينةالحساب الجاري للخز  302 113 466 492 255 209

36 441 915 -   مليون أورو250القرض المجمع من البنوك المحلية بمبلغ  000 450 733 -  المدمجةبرنامج دعم التنمية الجهوية   مليون أورو180 بمبلغ  للتنميةيقرض البنك اإلفريق - 000 446 436   حسابات أخرى 
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بالعملة األجنبية أو بالدينار التونسي التي ال يمكن استعمال أرصدتها من قبل الخزينة في إطار إدارتها ات يتضمن هذا البند الحساب     حكومةلل  الخاصةحساباتال :15اإليضاح  والمتضمنة لألموال المتأتية من السحوبات من  حسابات الحكومة الخاصة المحررة بالعملة األجنبيةوتشتمل أساسا على . اليومية للسيولة ، ) مليون دينار1.089,4 ( والمخصصة لمشاريع معينة ة للدولة أو لمؤسسات عمومية بضمان الدولةالقروض و الهبات الخارجية الممنوح كذلك  و) مليون دينار63,4 (، رصيد الحسابات المختلفة للحكومة ) مليون دينار119,2 (رصيد حسابات القروض المعنونة بالدينار   .والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرىا البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير والالمركزية الصناعية أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكه
 ) بالدينار (
2016 2017   

 حكومةلل  الخاصةحساباتال 615 385 298 1 062 572 036 1
 ملة األجنبية للحكومة بالعة الخاصاتالحساب 568 385 089 1 346 292 878
   حسابات القروض-الحكومة التونسية  144 163 119 973 279 101
   حسابات مختلفة-الحكومة التونسية  883 372 63 810 949 45

 : منها  
  اآللية الظرفية لمساندة المؤسسات 212 253 21 622 767 44

 الحساب المركزي لبرنامج المسكن األول 483 937 40 -
 حساب صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 563 416 15 356 808 1
 التقليدية و الحرف الصغرى  حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات 190 240 6 739 146 5
    : كالتاليالخاصة بالعملة األجنبيةُتفصل الحسابات     حساب الهبات-الحكومة التونسية  267 807 4 838 094 4

ربالدينا  2017 2016   بالعملة بالدينار بالعملة 
 حسابات الخاصة بالعملة األجنبيةال  568 385 089 1  346 292 878
 األورو 117 789 325 110 800 955 116 680 309 377 881 750
 الدوالر األمريكي 981 884 13  380 081 34 893 478 18 979 567 42
 اليان الياباني 562 478 067 4 140 593 88 620 712 225 4 322 347 83
 عمالت أخرى  938 910 10  668 495 1
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بالصناعات  الصندوق الوطني للنهوض و صندوق التطوير والالمركزية الصناعية موارد و استعماالت دفقات تمثلت توفي جانب آخر،  : ، المسجلة خالل السنة المحاسبية فيما يليالتقليدية و الحرف الصغرى
  الصناعيةحساب صندوق التطوير والالمركزية  الصغرى بالصناعات   التقليدية و الحرفحساب الصندوق الوطني للنهوض  ) بالدينار (

  
2016 2017 2016 2017  

 الرصيد األولي 356 808 1 517 165 4 739 146 5 456 895 4
 الموارد 196 267 53 559 236 50 451 731 20 283 902 22
 عتمادات الميزانيةا 000 000 49 000 000 47 000 000 8 000 000 12
 ستخالصاتا 196 267 4 559 236 3 451 731 12 283 902 10
 ستعماالتاال 989 658 39 720 593 52 000 638 19 000 651 22
لسحب الخاصة التي منحت لتونس من قبل صندوق النقد الدولي باعتبارها بلدا عضوا يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق ا  صات حقوق السحب الخاصةمخص :17اإليضاح     .تسجيل أي قائم بهذا العنوان لم يتم ،2017 رفي موفى ديسمب .ُتسجُل تحت هذا البند عمليات تدّخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المتصاص السيولة  طة بعمليات السياسة النقديةالتزامات تجاه مؤسسات القرض مرتب :16اإليضاح    الرصيد النهائي 563 416 15 356 808 1 190 240 6 739 146 5 وبما أن البنك المركزي . 2017  ديسمبر نهاية شهرفي1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة272,8 بلغ مجموع المخصصاتو  .في هذه المؤسسة المالية الدولية صات المذكورة تمثل التزاما قائما، غير ر هذا األخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، فإن المخصمطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قر  )بآالف وحدة حقوق السحب الخاصة(                  .محدود المدة، تجاه الصندوق
2016 2017   

 مخصصات حقوق السحب الخاصة 776 272 776 272
                                                             1970جانفي / مخصصات  880 5 880 5
  1971جانفي / مخصصات  745 3 745 3
 1972جانفي / مخصصات  088 5 088 5

552 6  552 6  1979جانفي / مخصصات  
552 6  552 6    1980جانفي / مخصصات  
426 6  426 6    1981جانفي / مخصصات  
385 212  385 212   2009أوت  / مخصصات  
148 26  148 26   2009سبتمبر / مخصصات  

  2017 ديسمبر29ت في . د3,491086=  وحدة من حقوق السحب الخاصة 1 -1                                                           
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  : لة كاآلتيفصوهي م  من أهم مكونات هذا البند،تعتبر  المفتوحة في دفاتر البنك المركزيصندوق النقد الدولي وتجدر اإلشارة إلى أن حسابات .يوالبنك اإلفريقي للتنمية وصندوق النقد العرب هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات األجنبية، ومنها بالخصوص صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مثُلي  حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات األجنبية :18اإليضاح 
  ) بالدينار (

2016 2017   
 صندوق النقد الدولي حسابات 852 292 483 1 034 065 422 1
 1 الحساب رقم -  الدوليصندوق النقد  368 276 483 1 478 037 422 1
 مساهمة تونس بالدينار في رأس مال الصندوق 176 626 401 1 862 497 210 1

  ٭سحوبات من قروض صندوق النقد الدولي 192 650 81 616 539 211
كما تجدر اإلشارة إلى أن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النقد الدولي والبالغ رصيده     .تال المسحوبة على القرض االئتماني و المخصصة لدعم ميزان المدفوعالألمو يتعلق األمر بالمقابل بالدينار٭  2الحساب رقم - صندوق النقد الدولي 484 16                    556 27

قروض " الموازنة على مستوى البند الفرعي ، مدرج ضمن جدول التعهدات خارج2017 ماليين دينار في نهاية شهر ديسمبر 3.903,8 ، من جهة، و قائم اقتراض البنك )ن ديناريي مال(2.410,7يتضمن هذا البند موجودات العملة األجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين  بية تجاه الوسطاء المقبولينملة األجنالتزامات بالع :19اإليضاح       .التسهيالت الموسعة للقرض والمخصصين لدعم ميزانية الدولة عليهما في إطار القرض االئتماني وآلية ل صندوق النقد الدولي المتحصيويتعلق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار لقرض". خارجية أخرى ُل هذه االلتزامات كما يلي  .، من جهة أخرى) مليون دينار 751,1 (ملة األجنبية المركزي من السوق النقدية بالعتفص  :   
  بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار  2017 2016

 الوسطاء المقبولينالتزامات بالعملة األجنبية   تجاه   298 773 161 3  595 911 022 2
  األورو 957 419 633     471 327 858 1 142 598 562 715 131 364 1

 ر األمريكيالدوال 094 133 426 986 964 045 1 836 936 172 295 377 398
 الفرنك السويسري 183 555 39 193 276 99 239 464 38 333 930 86
 الجنيه األسترليني 744 434 19 745 234 64 322 639 23 638 849 66
 الريال السعودي 940 285 35 824 094 23 578 402 15 802 459 9

   عمالت أخرى  079 875 70  812 162 97
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  :أو ودائع من الخارج، وتفصيله كالتالي  غ التزامات البنك المركزي التونسي بالعملة األجنبية ألجل بعنوان اقتراضات لمبال في هذا البند المقابل بالدينار ُلسج المبلغ الممثُلي  التزامات أخرى بالعملة األجنبية: 21اح اإليض   . أو بالدينار القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة ملة األجنبية للحسابات المفتوحة بالعة الدائناألرصدة هذا البند ُلسجي  مقيمين بالعملة األجنبيةحسابات غير  :20اإليضاح 
  ،2011 أفريل 28رض بتاريخ االتفاقية المبرمة معه في الغ بمقتضى  لدى البنك المركزي التونسي من قبل بنك الجزائرالمودعمبلغ ال ُتمّثُل ) مليون دينار122,7 ( مليون دوالر أمريكي 50 -
   على التوالي،2015 مارس 17 و2014ماي  4 ي في الغرض بتاريختين المبرمتين بمقتضى االتفاقيلدى البنك المركزي التونسي من قبل بنك الجزائر المودعين  مليون دوالر لكل واحد،100 بقيمة غينمبلال تمّثُل ) مليون دينار490,9( مليون دوالر أمريكي 200 -
قرض تسهيالت اإلصالح الهيكلي الخامس ئم المتبقي من  القا ُتمّثُل) مليون دينار37,7 (ماليين وحدة حقوق سحب خاصة 10,8  - ن وحدة ماليي 9,6بمبلغ قدره اإلصالح الهيكلي الرابع  تسهيالت في إطار صندوق النقد العربيوكذلك القرض  المتحصل عليه من  )دينار مليون 1.133,7 (الر  مليون دو500 تسديد الوديعة القطرية بمبلغ 2017لى أنه تم خالل سنة ، إوتجدر اإلشارة في هذا الصدد  . 2013 المتحصل عليه من صندوق النقد العربي خالل سنة   : يتضمن هذا البند  فوارق التحويل و إعادة التقييم: 23اإليضاح     .الخزينة والتحويالت المأذون بها من قبل مصالح البنك والتي تمر عبر المقاصة اإللكترونية لفائدة والسندات الصافية لحسابات استخالص القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة  قيم قيد االستخالص :22اإليضاح    . )مليون دينار 32,8 ( حقوق سحب خاصة
  ملة األجنبيةفائض القيمة الصافي المتراكم بعنوانمليون  2.074,8 مليون دينار منها  2.768,7  بمبلغإعادة تقييم الحسابات بالع  ،2016دينار متأتية من سنة 
  منها  مليون دينار 416,5إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من سبائك الذهب بمبلغ المتراكم بعنوان  فائض القيمة الصافي

 ،2016ة متأتية من سن  مليون دينار348,5
 المدخرات المخصصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد واإلجازات خالصة و ،يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات اإليداع ألعوان البنك  دائنون مختلفون :24اإليضاح    .2016متأتية من سنة   مليون دينار57,6 ادينار منه مليون 95,4في حدود  فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي    .أخرى باسم هيئات وطنيةاألداءات المقتطعة من المورد لفائدة الدولة، ومبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع ومبالغ العقل التوقيفية وحسابات األجر، و
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  ) بالدينار (
2016 2017   
 دائنون مختلفون 895 601 131 142 348 88
 ...)ودادية الحسابات األعوان، حساب ( حسابات إيداع األموال  069 392 18 799 443 16
  لتقاعدلمدخرات بعنوان منحة الخروج  008 539 11 541 881 10
  مدخرات لإلجازات خالصة األجر 968 346 6 530 655 5
 ضرائب وأداءات أخرى لفائدة الدولةو   الضريبة، أداء مجمع على القيمة المضافةالخصم من المورد بعنوان 687 757 2 815 429 1
 مبالغ مساهمات التغطية االجتماعية في انتظار الدفع  893 690 1 357 372 1

 دائنون مختلفون آخرون  270 875 90 100 565 52
 عقل توقيفية : ها من 135 903 34 059 950 39
 )بالدينار                                                                     (                                              .األعباء للدفع للمخاطر واألعباء والمدخرات والدولي يضم هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز االحتياطي لدى صندوق النقد    ) خصوم (حسابات انتظار و للتسوية  :25اإليضاح    الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات        077 989 53 864 445 10
2016 2017   

 ) خصوم (حسابات انتظار و للتسوية  800 142 495 491 934 372
 مقابل مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 295 628 400 258 931 345
   للدفعأعباء الموظفين 486 041 15 777 533 12
  أعباء للدفع وإيرادات مختلفة مقبوضة مسبقا 859 906 10 230 790 8
  صاريف للدفع ذات طابع خصوصي واستثنائيم 028 058 2 448 184 2

726 375 1 429 151 مالت أجنبية في انتظار التسويةع 
    .2017األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة  تصنيف بعضوقعت إعادة ٭    انتظار و للتسوية أخرىحسابات  871 261 1 622 173 2 ٭  مدخرات المخاطر و األعباء 110 817 63 781 594
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  مقابل2017ار في نهاية شهر ديسمبر  ماليين دين530,4، ما قدره 2017بلغت األموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة المحاسبية   األموال الذاتية :26 اإليضاح
 )بالدينار(  :لة كاآلتيفص وهي م،% 45 أو بنسبة مليون دينار164.7 ، أي بارتفاع بـ2016مليون دينار في سنة  365,7

2016 2017  
 رأس المال 000 000 6 000 000 6

137 888 876 
 

138 311 580 
 

  القانونياالحتياطي  000 000 3 000 000 3    االحتياطيات
  االحتياطي الخاص 668 794 102 668 794 102
  احتياطي الصندوق االجتماعي 912 516 32 208 094 32

 النتائج المؤجلة 552 90 -  أموال ذاتية أخرى 763 160 920 94
 مجموع األموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 895 562 144 796 983 143
221 690 552 863 802 385  نتيجة السنة المحاسبية 
365 674 348 758 365 530   )بالدينار       ( :  فيما يلي2017  ديسمبر31وتمثلت تحركات األموال الذاتية المسجلة في السنة المحاسبية المقفلة في     000 600 221  القسط الراجع للدولة  552 90  النتائج المؤجلة 552 690 221  نتيجة السنة المحاسبية   :  كما يلي2016 على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2017وكان مجلس إدارة البنك قد صادق خالل اجتماعه بتاريخ غرة مارس    مجموع األموال الذاتية قبل التخصيص 

الرصيد في   البيانات
الرصيد في    المحاسبيةةتيجة السنن  أخرىأموال ذاتية   االجتماعياحتياطي الصندوق   توزيع النتيجة  المؤجلةالنتائج   31/12/2016

31/12/2017  
  000 000 6  -  -  -  -  -  000 000 6  س المالأر

  000 000 3  -  -  -  -  -  000 000 3   القانونياالحتياطي
  912 516 32  -  -  704 422  -  -  208 094 32  االجتماعياحتياطي الصندوق   668 794 102  -  -  -  -  -  668 794 102   الخاصاالحتياطي

  763 160  -  843 65  -  -  -  920 94  ذاتية أخرىأموال 
  552 90  -  -  - 552 90 -  -  النتائج المؤجلة

  758 365 530  863 802 385   843 65  704 422  (000 600 221)  -  348 674 365  مجموع األموال الذاتية  863 802 385 863 802 385   -  -  (552 690 221) -  552 690 221  نتيجة السنة المحاسبية
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الرصيد في              التسمية الرصيد في الموارد االستعماالت )بالدينار( :  فكانت كاآلتي2017ا موارد واستعماالت الصندوق االجتماعي كما هي في موّفى ديسمبر أم   31-12-2017 2016- 12-31 التسديدات القروض    
 الموارد 208 094 32 704 422 - 912 516 32
 المخصصات  126 038 25 - - 126 038 25
 األمدفوائد على قروض طويلة  977 820 3 183 125 - 160 946 3
 متوسطة األمدفوائد على قروض  105 235 3 521 297 - 626 532 3

 االستعماالت (135 998 28) 198 103 9 (178 336 11) (115 231 31)
 قروض السكن (699 783 12) 391 858 1 (459 597 2) (767 504 13)

متوسطة األمد قروض (802 144 10) 963 616 2 (372 049 2) (211 577 9)  
ألمدقروض قصيرة ا (634 069 6) 844 627 4 (347 707 6) (137 149 8)  

 الموارد المتوفرة 073 096 3 902 525 9 (178 336 11) 797 285 1
   : ات المسّلمةالضمانو تعهداتال  :موازنة علىيشتمل جدول التعهدات خارج ال  التعهدات خارج الموازنة: 27اإليضاح  

  :المتعلقة هي التعهدات  : قروض خارجية أخرى وقروض رقاعية   : تعهدات الضمان المسّلمة في إطار القروض الخارجية -
 بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الدولة التونسية في األسواق المالية األجنبية، -
 ،، يلتزم بمقتضاها بخالص االستحقاقات المتعلقة بهذه القروض) بنك أجنبي أو مؤسسة مالية (مع إمضائه تعهدات للطرف األجنبي المتدخل والقروض الخارجية للدولة، المتحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائي، و التي يديرها البنك المركزي لحساب هذه األخيرة  -
تحصل عليه ض الموكما يتضمن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد الدولي بالنسبة لألجزاء من القر    .)تمويل التجارة العربية البينية  وتتعّلق تحديدا بالقروض المبرمة مع برنامج (ارجية المبرمة من قبل البنك المركزي والمحالة إلى الوسطاء المقبولين والقروض الخ - ويتعلق األمر بالقرض االئتماني والقرض المتحصل عليه في إطار آلية التسهيالت الموسعة   .من الصندوق والمخصصة لدعم ميزانية الدولة  .2017أفريل  18 االكتتاب الخاص القطري بمبلغ مليار دوالر أمريكي بتاريخ ومن جهة أخرى إلى ،2017 فيفري في شهر والمصدر بسوق أوروبوند مليون أورو 850القرض الرقاعي بمبلغ   مليون دينار يعزى من جهة إلى5.129,4، أي بارتفاع قدره 2017مليون دينار في ديسمبر  20.513,7 إلى 2016 مليون دينار في ديسمبر 15.384,3ن قائم القروض الرقاعية انتقل من وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أ    . مليون دينار751,4 بمبلغ يساوي 2017، الذي تم بعنوانه تحويل القسط الثاني خالل سنة للقرض
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، علما و أن االلتزامات "أفضلية الجوهر على الشكل"  المحاسبي للمبدأ تطبيقا ) خارج الموازنة (وتعتبر هذه التعهدات تعهدات توقيع  بسداد كل أو الوسيط المقبول قابلها التزام مماثل من قبل الدولة المالية للبنك المركزي المترتبة عن القروض المشار إليها أعاله، ي   )بالدينار(    .االستحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل األعباء المالية المترتبة عنها
2016 2017   

 قروض رقاعية 041 722 513 20 535 349 384 15
  قروض خارجية أخرى 855 145 250 5 639 133 174 4

  متحصل عليها في إطار التعاون االقتصادي الثنائي خارجية للدولة قروض 374 216 107 1 417 503 907
 مبرمة من قبل البنك المركزي ومحالة إلى الوسطاء المقبولين قروض خارجية 078 133 239 829 176 37

   ولة لدعم ميزانية الدالمخصصة صندوق النقد الدوليض وقر 403 796 903 3 393 453 229 3
صرف البتطبيق أسعار  ، المقابل بالدينار) مليون دينار1.473(ثل المبلغ المدرج في هذا البند  يم،2017وفي نهاية شهر ديسمبر   .بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة 2015من شهر ماي هي التعهدات المسّلمة والمتعلقة بعمليات مقايضة الصرف كأحد أدوات السياسة النقدية التي شرع البنك المركزي في استعمالها بداية  :عمليات إعادة التمويل التعهدات المسّلمة مقابل -   .د وثالثة أشهري شهر واحل بأج2017الثالثة أشهر األخيرة من سنة  للعمالت األجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلول أجل عمليات مقايضة الصرف التي قام بها البنك خالل ،السائدة في تاريخ اإلقفال
 : مةلات المستالضمانو تعهداتال 
  ). ماليين دينار10,6( من مبالغ الفوارق اإليجابية غير الجارية بعنوان هذه العمليات ،ىمن ناحية أخرو) مليون دينار 1.491( األجل  من المبالغ بالدينار لالستالم في تاريخ ، من ناحيةهي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات مقايضة الصرف والمتكونة، :  إعادة التمويلالتعهدات المستلمة مقابل عمليات -
 وهي موزعة إلى ديون جارية بمبلغ 2017 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 8.270,8د بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات  وق،الصرفهي الضمانات المستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة   : الضمانات المستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل -

  . مليون دينار4.155,6 مليون دينار ورقاع خزينة قابلة للتنظير بمبلغ 4.115,2
و في نهاية شهر . ي إطار طلبات العروض المعلنة من قبل البنك المركزيالمستلمة من العارضين فهي الضمانات الوقتية و النهائية   :  مستلمةتعهدات أخرى  - والمصالح الديوانية والمودعة لدى ة من قبل السلطات القضائية حجوزهي التعهدات المتعلقة باألوراق النقدية التونسية واألجنبية، الم : أخرى تعهدات  .2016 دينار في سنة مليون 0,8مليون دينار مقابل 1 ، بلغت قيمة هذه الضمانات 2017ديسمبر   مليون دينار في سنة 34,1 دينار مقابل اليين م4، بلغت قيمة هذه األوراق النقدية 2017وفي نهاية شهر ديسمبر  .البنك المركزي التونسي

 .ال عند تحقيقهاوتجدر اإلشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنك ال ُتؤخذ بعين االعتبار إ  .2016
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 مليون دينار في سنة  60,8كما قام البنك المركزي بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، أفرزت إيرادات بــ  .% 22,7مليون دينار أو بنسبة  1.273، أي بزيادة قدرها 2016 مليون دينار في سنة 5.617 مليون دينار مقابل 6.890 قدره بحجم وسطي 2017و بالفعل، تدخل البنك المركزي بهذا العنوان في سنة . ارتفاع حجم السيولة التي تم ضّخها عن طريق طلبات العروض مما يعكس ،2016 مليون دينار مقارنة بسنة  95,6ي بزيادة أ،2017ديسمبر   مليون دينار في موّفى339,5حيث ارتفعت هذه الفوائد إلى  ، أيام7الفوائد المحصلة بعنوان تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عن طريق طلبات العروض لمدة  ،أساسا ،يتضمن هذا البند  إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية: 28 اإليضاح
  )بالدينار(  . مليون دينار في السنة السابقة25مقابل  2017شهر ديسمبر   مليون دينار في نهاية31,8 ارتفعت اإليرادات المحصلة بعنوان الفوارق اإليجابية المتعلقة بعمليات مقايضة الصرف إلى ،ومن جانبها  .2016ماليين دينار فقط في سنة  4,7 مليون دينار مقابل 37,1 ساعة و التي أسفرت عن إيرادات تقدر بــ24، لجأت البنوك إلى تسهيالت القرض لمدة من ناحية أخرى  .% 230 مليون دينار أو بنسبة 42,4 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 18,4 مقابل 2017

2016 2017   
 ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية 474 832 989 295 565 640

 طلبات العروض في شكل شراء علىفوائد التدخل في السوق النقدية  986 473 339 027 913 243
 ت على السندات المشتراة بصفة باتةإيرادا 066 759 60 727 352 18
  تسهيالت قروض ليوم واحدعلى  فوائد 111 110 37 500 705 4

 الفارق اإليجابي على عمليات مقايضة الصرف 823 844 31 084 969 24
  إيرادات أخرى  003 645 5 302 625 3

 ماليين دينار في نهاية شهر ديسمبر 108,1 الفوائد المحصلة على السندات بالعملة األجنبية والتي بلغت ، بالخصوص،يتضمن هذا البند  آلجلة بالعملة األجنبيةفوائد التوظيفات ا: 29اإليضاح     منها فوائد جزائية 555 627 5 3 605 779
  )بالدينار( : وتفصيل هذا البند كاآلتي  .2017

2016 2017   
 األجنبيةفوائد التوظيفات اآلجلة بالعملة  363 113 138 258 160 149
  فوائد على السندات بالعملة األجنبية 643 064 108 437 314 134
 األورو 062 598 50 208 158 53
  مريكياأل الدوالر 791 788 27 576 056 52
 اإلسترليني الجنيه 489 368 29 247 211 28

 اليان الياباني 301 309 406 888
  ملة األجنبيةفوائد على الودائع بالع 595 857 22 753 861 9
  مريكياأل الدوالر 834 985 20 738 925 8

  اإلسترليني الجنيه 537 155 1 378 801
   األورو 606 574 612 109
  عمالت أخرى 618 141 025 25

  فوائد على األموال المعهودة للتصرف بالوكالة 125 191 7 068 984 4
       مريكي              األ الدوالر 125 191 7 068 984 4
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  )بالدينار( : تفصيله كالتالي و. المتأتية من الهامش المطبق على أسعار الصرف عند البيع) دينار مليون14,3( الصرف عموالت منو)  دينار ليون م38,9 (الصرف الصافية المحققة على العمليات بالعملة األجنبية ، بالخصوص، من أرباح نديتكون هذا الب إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية: 30اإليضاح 
2016 2017   

 إيرادات أخرى لعمليات بالعملة األجنبية 68 867 667 22 360 560
  أرباح صرف على العمليات الجارية 846 890 38 - البيععند  من الهامش المطبق على أسعار الصرف المتأتية عموالت الصرف 960 318 14 398 879 10

  ئد على موجودات العملة األجنبية تحت الطلبفوا 188 276 4 826 201
   على األوراق األجنبية لغير المقيمينعموالت 150 472 2 505 043 3
  تمديد االنخفاض على السندات بالعملة األجنبية    501 904 2 703 508 2

  عموالت على بيع األوراق النقدية األجنبية من قبل البنوك 407 212 2  073 948
  استرداد مدخرات على األموال بالعملة األجنبية المعهودة للتصرف بالوكالة 825 783 1  506 436 1
 ألموال المعهودة للتصرف بالوكالةزائد قيمة على ا 407 760 796 239 2

  استرداد مدخرات على سندات التوظيف بالعملة األجنبية 296 549 357 459
     : كاآلتي، وتفصيلها ةبقاس دينار في السنة المليون 0,4 مقابل 2017ديسمبر نهاية شهر في  مليون دينار 2,3 بلغت ثدينار حي مليون 1,9دات زيادة بــوقد سجلت هذه االيرا.  في إطار العمليات المنجزة مع صندوق النقد الدولييتعلق األمر باإليرادات المحصلة  إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية :31اإليضاح     .2017األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة  تصنيف بعض وقعت إعادة٭   إيرادات أخرى 087 699 ٭396 643
 ) بالدينار (

2016 2017   
 إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية 2 304 336  381 675

  لى مركز االحتياطيالتأجير الموظف ع 552 916 1 150 253
  الدوليفوائد على موجودات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد  443 347 904 102
    فوائد على التوظيفات بحقوق السحب الخاصة 341 40 621 25
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عتمادات االباقي  المبلغ المتعلق بلتقلص ساسنتيجة باأل دينار من نهاية سنة إلى أخرى ليون م0,8  بـ طفيفاانخفاضاسجل هذا البند   ةإيرادات مختلف: 32اإليضاح    .غير مستعملة من الميزانيةال
  ) بالدينار (

2016 2017  
 إيرادات مختلفة 178 668 4 484 455 5
 إيرادات سندات المساهمة 386 522 2  142 201 2

 مبالغ أعباء مسترجعة 712 820 723 767
 ت المبالغ الكبرىإيرادات خدمات منظومة تحويال 870 300 480 297
 أو استثنائية غير متواترة إيرادات صافية من التفويت في أصول ثابتة وأرباح أخرى على عناصر 181 256 500 173

 إيرادات من باقي اعتمادات غير مستعملة من الميزانية 351 240 331 606 1
 استرجاعات بعنوان الجرايات التكميلية للتقاعد للملحقين 696 25 873 55
  عموالت بيع الذهب لحرفيي المصوغ 810 12 921 6

  استرداد مدخرات على اإلجازات خالصة األجر - 676 85
  . ماليين دينار5 نتيجة لتكوين مدخرات النخفاض قيمة هذه السندات بمبلغ ،إلى أخرى ماليين دينار من سنة  5,3التي ازدادت بـ) ينار ماليين د(7,1األعباء على السندات المشتراة بصفة باتة ، باألساس، يتضمن هذا البند  أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية: 33اإليضاح    إيرادات أخرى 172 489 838 260

 ) بالدينار   (
2016 2017   
 أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية 248 582 7 218 088 4
 بصفة باتةأعباء على السندات المشتراة  526 084 7 756 801 1
   ليوم واحدالودائععمليات تسهيالت فوائد على  986 458 000 259 2

  )بالدينار(  .مليون دوالر أمريكي 500 و ذلك نتيجة تسديد وديعة بنك قطر الوطني بمبلغ 2016 مليون دينار في سنة 44,3 مقابل 2017دينار في نهاية شهر ديسمبر  مليون  26,8حيث بلغت ، من نهاية سنة إلى أخرى، ديناريون مل17,5بـمبلغ  الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية تقلصت  فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية :34اإليضاح     أعباء أخرى 736 38 462 27
2016 2017   

 فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة األجنبية 399 792 26 290 335 44
 فوائد التدخل في السوق النقدية بالعملة األجنبية 989 486 5 072 756 1

 فوائد على الودائع بالعملة األجنبية 171 844 12 563 720 37
 أعباء الفوائد على العمالت األجنبية الموظفة ألجل 450 253 5 496 699 2
 جنبية تحت الطلب فوائد على سحوبات على المكشوف من حسابات بالعملة األ 789 207 3 213 919 1

 فوائد على قرض ناتيكسيس - 946 239
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  )بالدينار(        :  و يفصل كاآلتي) مليون دينار62,6( األجنبية يتضمن هذا البند، بالخصوص، األعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة  أعباء أخرى على العمليات بالعملة األجنبية: 35اإليضاح 
2016 2017   

   أخرى على العمليات بالعملة األجنبيةأعباء 76 384 576 87 517 677
 تمديد المنحة على السندات بالعملة األجنبية 379 633 62 144 504 76

 خسائر صرف على العمليات الجارية - 938 744
  مخصصات المدخرات النخفاض قيمة األموال المعهودة للتصرف بالوكالة  601 355 3  825 783 1
  ناقص قيمة على األموال المعهودة للتصرف بالوكالة 656 577 2 672 629 4

 أعباء على السندات ذات عائد سلبي 247 392 2 482 352
  مخصصات المدخرات النخفاض قيمة سندات التوظيف 491 058 2 118 058 1

  فوائد على عمليات إعادة الشراء للسندات بالعملة األجنبية 665 814 - أتعاب بعنوان خدمات تفويض التصرف الخارجي في االحتياطيات 265 987 928 890
 أعباء التصرف في السندات بالعملة األجنبية 942 733 749 847
  ناقص القيمة من التفويت في سندات التوظيف 268 662 075 471
  مصاريف مسك الحسابات بالعملة األجنبية 297 110 783 138
و كذلك يتعلق األمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي   أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية: 36اإليضاح      بالعملة األجنبيةأعباء أخرى 765 58 963 95   )بالدينار(    .نتيجة ارتفاع النسب المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي ماليين دينار 4,1إلى أخرى ارتفاعا بمبلغ و قد سجلت هذه العموالت من سنة . العموالت المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة

2016 2017   
  أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية 9 018 750 5 327 834

 صندوق النقد الدولي على مخصصات حقوق السحب الخاصةعموالت  590 826 4 897 691
 فوائد على قروض صندوق النقد الدولي 445 053 3 494 593 2
 فوائد على قروض صندوق النقد العربي 207 113 1 525 004 2

  .2017األرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة  تصنيف بعضوقعت إعادة ٭   أعباء أخرى 508 25   ٭918 37
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   :يكالتال وتفصيلها .2016 موّفى ديسمبرمليون دينار في  66,9  مقابل2017  ديسمبر نهاية شهرفي  مليون دينار77,9بلغت أعباء الموظفين   أعباء الموظفين :37 حاإليضا
 ) بالدينار                      (
2016 2017  

 أعباء الموظفين  77 353 908  66 558 873
 جور و ملحقاتهااأل 515 533 28 273 283 25
 المنح 276 288 15 000 824 13
  اجتماعيةأعباء 098 451 32 003 498 26
     منها جرايات التقاعد التكميلية  000 630 19 000 185 15

 مخصصات المدخرات بعنوان منحة الخروج في التقاعد 466 657 191 315
  الّتكوينأعباء 498 553 091 570
 ) بالدينار                                                                                                             (  :يلي وتفصيلها كما 2016سنة دينار في مليون  16,6 مقابل 2017 ديسمبر  مليون دينار في موّفى18,1 العامة لالستغالل عباءاألبلغت   األعباء العامة لالستغالل: 38اإليضاح     .وتجدر اإلشارة إلى أن جرايات التقاعد التكميلية تسجل محاسبيا كأعباء عند صرفها لألعوان المتقاعدين  الرواتبعلى مماثلةداءات ودفوعات أائب وضر 500 424 000 383

2016 2017  
 األعباء العامة لالستغالل 18 134 088 16 573 542

 ءاتاالشر 484 970 2  622 999 2
 مواد مستهلكة و لوازم: الشراءات المستهلكة  118 959 2 553 992 2

 شراء معدات صغيرة  366 11 069 7
 خدمات خارجية 923 106 8 304 501 7
 صيانة و إصالحات 257 630 3 845 266 3
 نفقات بريدية ونفقات االتصاالت الالسلكية 342 389 2 441 911 1
 ينمنح التأم 427 807 565 058 1

 المرتبطة بها نفقات نقل األوراق النقدية األجنبية و المصاريف الجمركية 980 568 568 517
 مناولة عامة 737 27 966 44

 أعباء أخرى 180 683 919 701
 أعباء مختلفة عادية  538 015 7 079 043 6

  . مليون دينار63,4 قدرهمبلغ جملي للمخاطر ب مدخرات 2017بعنوان سنة  التونسيالمركزي البنك  ووفقا لمبدأ الحذر، خصص) ةعملياتيو مالية( مختلفة مخاطرل هتعرضبالنظر إلى   مخصصات المدخرات للمخاطر و األعباء :39اإليضاح    داءات ودفوعات مماثلة دون الرواتبأضرائب و  143 41 537 29
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واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم ،  وقائمة النتائج للسنة المنتهية في ذلك التاريخ2017 ديسمبر 31  فيخارج الموازنة والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات  القوائم المالية للبنك المركزي التونسيبتدقيق أوكلت إلينا، قمنا  التيمراقبة الحسابات مهمةل اتنفيذ   الرأي  تقرير حول تدقيق القوائم المالية    البنك المركزي التونسي  السيد رئيس مجلس إدارة      2017 ديسمبر 31المختومة في   تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية نك النواحي الجوهرية، الوضعية المالية للبمن كافة   لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة،المرفقةفي رأينا، فإن القوائم المالية  .السياسات المحاسبية مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند  إن.  في البالد التونسيةالمعتمدة تمت عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية يأساس الرأ    .عموما بالبالد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي و لنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها 2017 ديسمبر31المركزي التونسي كما هي في  وفقًا لقواعد السلوك  البنك المركزي التونسينحن مستقلون عن . مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا إننا نعتقد أن أدلة .  التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه القواعداألخالقي المطبقة على مراجعة القوائم المالية في البالد وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية مع رضها بصورة عادلة إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وع مجلس اإلدارة عن القوائم المالية مسؤوليات       .رأيناإلبداء التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساسًا  نية مجلس أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث  البنك المركزي التونسيالمسؤول عن تقييم قدرة  د إعداد القوائم المالية، يكون مجلس اإلدارةعن .سواًء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي المعمول بها في تونس   لمعايير التدقيق الدوليةيعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا . أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا  دافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن االحتيال إن أه مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية     .إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة  على عاتق تقع .أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك البنك المركزي التونسياإلدارة تصفية   .خدمي هذه القوائم الماليةمجتمعًة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستإن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو . سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها
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المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل  كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن . تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا تدقيق إجراءاتتجة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت نا :التدقيق، وكما نقوم بما يلي و حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أ وليس بهدف  .الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف القائمة .الداخلي على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما  االستمرارية في المحاسبة، وبناء لمبدأ اإلدارةمالئمة استخدام مجلس  التأكد من مدى .ة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارةتقييم مدى مالئم .إبداء رأي حول مدى فعالية نفهم الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي على االستمرار  البنك المركزي التونسيري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة إذا كان هناك عدم تيقن جوه فصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك اإل .في أعماله كمنشأة مستمرة البنكالتدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير . صاحات غير كافيةالمالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفوإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم . كمنشأة مستمرة   شركة المحاسبة مراد قالتي وشركاؤه    سي.أم.مكتب سيشركة     مــــراقــــبـــا الـــحـــســـابـــات   .2018 مارس 5  فيتونس .خلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق التي قمنا بهاوجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الدا ي ذلك أي الرئيسية، بما فالتدقيق وأمور  التدقيقورزنامة أعمال يتعلق بمجال فيما المركزي بنكلل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة .واألحداث التي تحقق العرض العادل
    

 
 
 
 



للبنك   و المتعلق بضبط النظام األساسي2016 أفريل 25المؤرخ في  2016 لسنة 35 من القانون عدد 78عمال بأحكام الفصل    2017توزيع نتيجة السنة المحاسبية    "2018  أفريل4تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "        رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة                                         383.893.415  القسط الراجع للدولة  2.000.000  احتياطي الصندوق االجتماعي  385.893.415  األرباح للتوزيع  90.552   السابقةاألرباح المرحلة من السنوات  385.802.863  نتيجة السنة المحاسبية   : )بالدينار( كما يلي 2017، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2018 مارس 5المركزي التونسي، صادق مجلس إدارة البنك، خالل اجتماعه بتاريخ 



دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.
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