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2020قانون المالية التعديل  



:التذكير بإنجازات السياسة النقدية
ضخم كان انتهاج سياسة نقدية نشطة واستباقيه مكنت البنك المركزي من تجنب انزالق الت

.سيعرض استقرار االقتصاد الكل  للمخاطر مع تداعيات سلبية عل النمو

ياالستباقيةالنقديةالسياسةإجراءاتأدت•  
ةالثالثةالسنواتخاللالمركزيالبنكاتخذهايالت  منالتضخمفضخإىلاألخير

ي٪7,7بلغتذروة  
 
ي٪5,8إىل2018جوانف  

 
.2020فيفريف

يالمسارياستمراريشجع• يالمسجلللتضخمالتنازىل   
 
ةاألشهريف بالتخفيضالنقديةسياستهتخفيفعىلالمركزيالبنكاألخير

يأساسيةنقطة100بـ  
 
يتخفيضتاله،2020مارسف يأساسيةنقطة50قدرهثان   

 
يالرئيسيةالفائدةأسعاريف  

 
يسبنهايةف تمي 

اجع،2020 ةهذهلتي  .٪6,25إىلاألخير

انعجزيتقليصمنالمتبعةالنقديةالسياسةمكنتكماي• يمن٪8,5)الجاريالمير  يالناتجاجماىل  يالمحىل   
 
مقابل2019ف

ي11,2٪  
 
يوساهمت(2018ف يبالتاىل   

 
األجنبيةملةالعمنالصافيةالموجوداتوتدعمالوطنيةالعملةرصفسعري"تصحيح"ف

ي  
يخاللحرجةمستوياتبلغتبعدمايحاليايتوريدييوم145يقابلمايأيدوالريملياري7.730رصيدهافاقالت   

2017سنت 
.2018و

ياالستقالليةدونالنتائجهذهتحقيقباإلمكانكانوماي•  
يالمركزيالبنكبهاييتمتعالت   

 
عّززيمايوهويالنقديةةالسياسقيادةف

يوالمصداقيةالثقةمخزون  
يالت  كائهايلدىتونسبهتحظ  يالصعيديعىلشر يكةبلدانمنالدوىل  عالميةماليةاتومؤسسشر

يومستثمرين  
 
قيمووكاالتيالعالميةالماليةاألسواقف .الي 
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عجز تسجيلمع19-كوفيدالصحيةاألزمةتداعياتمنبشدةالعموميةالماليةتوازناتتأثر 
وعضمنمقدر ٪13يفوق إىلالعموم  الدينيرفعمما ،2020لـالتعديل  الماليةقانونمشر

.للخطراستدامتهتعرضأنشأنها منمسبوقةغير مستويات

  رسم
 
انيةحاصلتوقعات:بيان يالدينوتطوريالمير  يمنالعموم  يالناتحاجماىل  ٪بـالمحىل 
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انيةمسبوقغير عجز  تعود اتوتراكمعميقةهيكليةاختالالتيعكسالعموميةللمير 
...سنواتعدةإىل

يمرتقبهامانخفاض•  
بتوقعاتمقارنةالجبائيةللمداخيلديناريمليون5652-)للدولةالذاتيةالموارديف 

.دينارمليون1057بـــالخارجيةالهباتمنمتأتيةهامةموارديتعبئةمنالرغمعىل(2020الماليةقانون

يزيادة• يمتوقعةغير  
مجةالتدخالتحجمف  يالمي   

انيةف  االقتصاديمنالرغمعىل،(دينارمليون2833)+المير 
ي  
يالنفطأسعاريتراجعمعبالعالقةالمحروقاتنفقاتف   

ميلأمريكًيايدوالًراي41)العالميةاألسواقف  برنتلي 
أمامالديناريرصفسعريوتحسن(2020الماليةبقانونمقدرايأمريكًيايدوالًراي65مقابل2020لعاممتوقًعاي
يالدوالري .االمريك 

يلنفقاتاالرتفاعنحويمراجعة• يالتأجير  
مايأويديناريمليون19247إىلاألجوريكتلةرفعممايالعامالقطاعف 

يالناتجمن٪17يفوق ،المحىل  .اإلطالقعىلبلوغهتممستوىأعىلوهوياإلجماىل 
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  هامةداخليةتمويلحاجياتمعمسبوقةغير فجوة
 
انيةمعجز لسد وجير  وقتف ير 

2020لسنةالدولة
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انيةتمويل:جدول اضموارديالدولة،مير  يبماليير ي)والخزينةاالقي  (الدنانير

ق م ت 2020احتياجات 2020إنجازات 2020ق م 20192020

اض والخزينة       549,0 21        428,7 12       120,3 9      248,0 11        899,7 9موارد االقتر

اض الداخلي وموارد الخزينة       267,0 14          668,5 9       598,5 4         400,0 2        846,7 2االقتر

ي اض الخارج           282,0 7          760,2 2       521,8 4         848,0 8        053,0 7موارد االقتر

ع الدولة             849,0              133,4          715,6            849,0           668,9تمويل مشاري    

            120,0                55,8             64,2            120,0           100,0قروض معاد اقراضها

انية ز          313,0 6          571,0 2       742,0 3         441,0 4        065,7 4دعم المي 

                 -                   -               -         438,0 3        218,4 2السوق المالية العالمية
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35القانون 
لسنة 
2016

ي الهدفيالرئيس 
استقرارياألسعار

يهوي  
الهدفيالثان 
يالمساهمة  
 
ف
ي االستقراريالماىل 

لمواجهةيالضغوطيالتضخمية،ياضطريالبنكي▪
مراتي9المركزييإىليزيادةينسبةيالفائدةيالرئيسيةي

.2012منذيأوتي
يالسوقيوتحديده▪  

 
يحجميتدخلهيف  

 
عنديالتحكميف

ياستدامة مستوياتيأكير
مالءمةيسياسةيضماناتيمقابالتيإعادةيالتمويلي▪

بتوجهاتيالسياسةيالنقدية

قانون المالية 
التعديل  
2020

يمناسبت▪  
 
يخالليخفضينسبةيالفائدةيالرئيسيةيف ير 

ةيمايبعديجائحةيكورونايبـي نقطةي50وي100في 
ي يمارسيوسبتمي   

 
2020أساسيةيف

إنشاءينسبةييالقروضيمنيااليداعاتي▪
حظريتوزيــــعياألرباح▪

يشكليع▪  
 
ملياتيزيادةيتدخليالبنكيالمركزييف

اءيباتةيقريبةيمنيالحدوديالممكنة شر

تراجعيالتضخميإىل
٪يبعديأنيبلغي5.4

ي7.7ذروتهيعندي  
 
٪يف

2018جواني

عىليالرغميمنياألزمةي
يبدويأني،الصحية

يتمي االستقراريالماىل 
ضمانهينسبًيا

يمسبوقيلعج▪ زياتساعيغير
انية المير 

تطوريشيــــعيلمصاريف▪
الترصف

ةيغيابيأييجهوديتقشفي▪
وإصالحاتيهيكلية

استحالةيتعبئةيالمواردي▪
يظليغيابي  

 
الخارجيةيف

يمعيصندوق إطاريتمويىل 
ي النقديالدوىل 

ياحتياج▪  
ةيف  اتيزيادةيكبير

ي التمويليالمحىل 
سوقيتفتقريللعمق▪
ييُيطلبيمنيالبنكيالمركزي▪

يتمويليالعجز التونس 
يالييسمحان  

يوالقانون  بذلكاإلطاريالتنظيم 

منعيأييشكليمنيأشكالي
يللخزين ةالتمويليالمباشر

ياالستقراري  
 
التشكيكيف

يواالقتصادي الماىل 

  واألهداف النظامية للبنك المركزي
 
اإلطار القانون



جابهةلمالالزمةالموارد تعبئةعلومساعدتها الحكومةمجهود دعمعلالمركزيالبنكعمل
  االقتصاد عل19-كوفيدالصحيةاألزمةتداعيات

الوطن 

يالحكومةمساندة•  
 
النقديوقصندقبلمنالسيمايالخارجيةالموارديتعبئةف

ي يالصندوقمعالمراجعاتتوقفبعدي(دوالرمليون745)الدوىل   
 
اريإطف

.«الممددالصندوقتسهيل»برنامج

يالحكومةدعم•  
 
بنوكالمناألجنبيةبالعملةالداخليةالموارديتعبئةف

.المحلية

كثفللخزينة،اإلضافيةاالحتياجاتتلبيةعىلالسوققدرةعدمأمام•
اءبهدفتدخالتهمن،2020سنةالمركزي،البنك يالخزينةسنداتشر  

 
ف

.المفتوحةالسوقعملياتخاللمنالثانويةالسوق

اءعملياتحصةبلغت• ةالخزينةسنداتشر يالمباشر  
 
ياإليالحجمف جماىل 

.2020اكتوبر23بتاريــــخ٪41التمويلإلعادة

أكتوبرغايةإىلالخزينةإصداراتحجمارتفع،2020لعامبالنسبة•
اءتمدينار،مليون6102إىل2020 مايأي)منهاديناريمليون3400شر
.المركزيالبنكقبلمن(٪55,7يعادل
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  رسم
 
اءعملياتقائمتطوري:بيان المركزيللبنكالباتالشر

  رسم
 
اءعملياتتوزيــــع:بيان الهدفحسبالمركزيللبنكالباتالشر



  المعتمدالسيناريو ان
 
وعف تنعكسوفسعاليةمخاطر عليحتويالتعديل  الماليةقانونمشر

.الجمليةالتوازناتمستوىعل

اءات الضخمة • الشر
لسندات الخزينة

انشاء نقدي قوي •
وة دون خلق للير

زيادة الطلب •
االستهالك  

تدهوريالتوازناتيالخارجية•
.ارضغوطيقويةيعىلياالحتياطياتيوسعريرصفيالدين•

توقعاتيانزالقيالعملةيالوطنية•
ارتفاعيالتضخميالمستورد•

امهيبمهم• اريبمصداقيةيالبنكيالمركزييوالي   تهياإلرص 
يالحفاظيعىلياستقرارياألي  

يتتمثليف   
.سعاراألساسيةيالت 

يعىلي• خميةيالتضاالستباقاتفقدانيالقدرةيعىليالتأثير
(anticipations inflationnistes.)

يللمستثمرينيوالمؤسساتيالدولية• ووكاالتيتصوريسلت  
ليالتصنيفيبشأنيقدرةيالحكومةيعىليوضعيحديالختال

انية .المير 
يالسنداتيالماليةيالحكومية•  

.ثقةيمنخفضةيف 
.صعوبةيالنفاذيإىلياألسواقيالماليةيالعالمية•

مخاطر 
تضخمية عالية 
للغاية ودوامة 
األسعار واألجور
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ار بالنمو  اإلض 
االقتصادي وتآكل 
ائية  المقدرة الشر
ه للمستهلك وقدرت

عل االدخار فضال 
عن عرقلة قرارات 

االستثمار



  تقديمها تمكما الخزينةتمويلمتطلباتشأنمن
 
ترفعأن2020التعديل  الماليةقانونف

  التغيير معدل
 
  ،(3ن)النقدعرضف

 
المتوقعومن٪15منأكير إىل،النقديالتمويلحالةف

  تطور 
 
.لالقتصادالقروضزيادةبضعفالدولةعلالصافيةالمستحقاتصاف
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التطور المقارن للقروض لالقتصاد وصافي المستحقات

الصافية على الدولة

ة على تطور نسبة صافي المستحقات الصافيتطور قائم عمليات الشراء البات

الدولة من القروض لالقتصاد



ةالسنواتخاللالمبذولةالجهود مواصلةعلالمركزيالبنكيحرص منىحاللدعماألخير
.الكل  االقتصاد واستقرار للتضخمالتنازىل  

ي• يللغايةالصعبمنأنهالمركزيالبنكيعتي   
 
احتياجاتتعبئةالدقيقالظرفهذايف

يالخزينة  
 
يالماليةقانونلغلقشهرينغضونف .2020التعديىل 

يالمنىحمنالرغمعىل• ياالستهالك،ألسعاريالتنازىل 
ّ
يإل

ّ
نشطةزالتاليالتضخممخاطريأن

وعالواردةالعموميةالماليةسياسةتوجهاتوأن يالماليةقانونبمشر ي،2020التعديىل   
 
ف

وة،وخلقاإلنتاجنسقارتفاععدمظل ناتالتوازياختاللمنتزيديأنشأنهايمنالير
يالنقدياحتياطياتوتآكلالخارجية يوبالتالديناريرصفسعريوانزالقاألجنت   ياىل   

 
إحياءف

.التضخميةالضغوط
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تيسير فيوقوأنالتضخممكافحةمسار يعيقأنالعموميةالماليةمستوىعلاالنزالقشأنمن
  النقديةالسياسة

التشديد دورةإىلالعودة←(أساسيةنقطة150)2020مارسمنذ بدأ الن 
  الحقيقيةالفائدةنسبةعلللحفاظالنقدي

 
اإليجابيةالمنطقةف

  رسم
2011منذالنقديةالسياسةقيادة:بيان 
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Monétisation)المباشر التمويلأنيبدو ال  directe)الذي  
انيةعجز تمويلعلينبن  نمالمير 

اءخالل   الحكومةمنالخزينةلسنداتالمباشر الشر
 
  األوليةالسوقف

البنكقوانير  معمتماشر
.الرشيدةالحوكمةمبادئومعالمركزي

يالمؤرخ2016لسنة35عددالقانونمن25الفصلمن4للفقرةوفقاي•  
 
2016أفريل25ف

يالنظامبضبطوالمتعلق ،المركزيللبنكاألساس  يمنحأنكزيالمر للبنكيمكنال "التونس 
  تسهيالتللدولةالعامةالخزينةلفائدة

 
  أنأو قروضأو كشوفاتشكلف

ةصفةبيقتن  مباشر
يالتمويلإتاحةالمركزيللبنكيحقالي،"الدولةتصدرها سندات ي)المباشر  

 
(ألوليةاالسوقف

.عجزهالتمويلللخزينة

هيمكنالديمقراطية،للدولالمركزيةللبنوكالتنظيميةالنصوصتشاركهالذيالمنع،هذاي• يتفسير  
 
ف

عىلخيمةويتداعياتمعجدايمرتفًعايتضخًماييولدي"النقودطباعة"إىلاللجوءبأناألمريحقيقة
.االقتصاد
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اء األصول امج شر التجارب المقارنة لير
يلتمويليالبنكيالمركزي  

اإلطاريالقانون 

يالنقديصندوقبياناتقاعدةتمثل يالمركزيةالبنوكلقوانير يالدوىل   
يالت  يتغظ  يمهمايمرجعايدولة150منأكير  

حرصيف 
تيبات يالمؤسساتيةالي   

يالتسبيقاتأويالقروضتحكمالت   
يتللحكوماالمركزيالبنكيقدمهايالت   

 
أفضلتحديديوف

يالممارسات  
اتيبهذهإصالحتم.المجالهذايف  يالقانونيةواألحكامالي   

العقوديمدىىلعوتطورتالناميةالبلدانف 
يالماضية  
يالتحكمهدفتكريساتجاهف   

انيةعجزيمويلتتقييديأويمنعهواإلصالحهذايركائزيأحديكان.التضخمف  المير 
.الطوارئأويالطبيعيةالكوارثأويالحروبحاالتيعىلواالقتصاريالمركزيالبنكقبلمنالعمومية
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ة أو أحكام الدساتير أو القوانير  األساسية للبنوك المركزي
  تحدد سياق ومبلغ ومحتوى وسع

ر القوانير  األخرى الن 
الفائدة لتمويالت البنك المركزي

  الد
 
  المنع التام لتمويل البنك المركزي المضمن ف

 
ساتير أو ف

  أنظمة البنوك المركزية
 
القوانير  االساسية أو ف

يايلكندايالمركزيةالبنوك ينيايوألباوالمغربوكينيايومالير  وتشيىل 
ازيل ...ابانواليوبوتسوانايالجنوبيةوكوريايوالمكسيكوالي 

يالمركزيالبنك ياألخرىالمركزيةوالبنوكاألورون    
 
منطقةف

،المركزيالبنك،األوروي  
،الرويالمركزيالبنكالصيت  س 

يالمركزيالبنك ك 
يالمركزيالبنك،الي  ...التونس 



14

يالناتجمننسبةعىلالتمويليقترصي▪ يالمحىل  ياإلجماىل   
ايتختلفوالت 

ً
عددياستيفاءمعاليأميةاحتياطعملةالبلديعملةكانتإذايمايعىلاعتماد

وطمن ي.الشر  
 
،بير يالتميير ييمكناإلطار،هذايوف اءواسعبرنامجبرنامجير  اوحأنيمكنوالذياألصوللشر إجماىل  من٪40و٪10بير ييي 

ض.األخرىللبلدان٪3و٪2وبير ياالحتياطيةالعملةذاتللبلدانالمحل  الناتج نامجويفي  وطمنجملةاستيفاءالواسعالي  :الشر

المركزيالبنكاستقاللية1.

اتيجيةتوفري2. المركزيالبنكلدىالمعالمواضحةنقديةسياسةإسي 

اءعملياتإجراء3. يالشر  
الثانويةاألسواقف 

المستهدفةالنسبةمنقريًبةالتضخمنسبةتكونأنيجب4.

.الصفرمنقريبةالرئيسيةالفائدةنسبةتكونأن5.

ييمكنكماي▪  
 
نامجإطاريف اءالواسعالي  يياإليراداتطمتوسأساسعىلالمقدرةالخزينةموارديمننسبةعىلبناءالتمويلاعتمادياألصوللشر

اوحالسابقةالثالثللسنوات يالمركزيوالبنككندايبنك)الخزينةمداخيلمن٪12و٪5بير  عامبشكلتي  يالكالمركزيوالبنكالمالير   
يت 

هااليابانوبنكبوتسوانايوبنكألبانيايوبنكالمغربوبنك .(وغير

يللبلدانبالنسبة▪  
ياليالت   

 
وطتستوف اءمصغرةبرامجتنفيذيالممكنمنأعاله،المذكورةالشر   أياألصوللشر

 
الناتجإجماىل  من٪0.5حدودف

.المحل  

ي▪  
 
ثابتمبلغاختياريتمالبلدانبعضف

اء األصول امج شر التجارب المقارنة لير
تمويليالبنكيالمركزيحدود
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ييقترصيولكنهأخرىإىلدولةمنالقروضلمدةاألقىصالحدييختلف▪  
يالقصالمدىعىلالحاالتيمعظمف  بنكمثلير

يعىلأشهر6ويوًماي120كنداوبنكالمغرب هايةنقبلالقروضهذهسدادييجباألخرى،للبلدانبالنسبة.التواىل 
ازيلبنك)التسبقة/القرضعىلللتوقيعالمواليةالماليةالسنةمناألولالربــع يبنك،الي  (امالير 

لجنةأويرةاإلدامجلس)المركزيالبنكقبلمنمثبتايأويالسوقسعريإمايالتمويلعىلالفائدةسعرييكونأنيمكن▪
أسعاريتحديديتميالحاالت،منالعظمللغالبيةبالنسبة.الحكومةقبلمنعليهالتفاوضيتمأوي(النقديةالسياسة
وطالحكوماتإىلالمقدمةالقروضعىلالفائدة .الّسوقبشر

اءيتم:الثانوية/األوليةالسوق▪ يعامبشكلالخزينةسنداتشر  
.الثانويةالسوقف 

اء األصول امج شر التجارب المقارنة لير
وطيالقرض المدةيالقصوىيالمسموحيبهايوتحديديشر
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ي▪  
يالبلديأنتعلنأنالحكومةعىليجبباتمنعوجوديعدمحالةف   

(بالحربديتهديأويحرب)أمنيةطوارئحالةف 
انيةإنفاقتمويلالمركزيللبنكيمكنإذنحير ي.طبيعيةكارثةأوي الدومينيكيةلجمهوريالمركزيالبنك)المير 

يالمركزيوالبنك .(الشيىل 

قرضاقيةاتفالقروضهاتهترفق/المركزيالبنكإدارةمجلسقبلمنالقروضعىلالموافقةتتمأنيجب▪
مة يأنيجب/والحكومةالمركزيالبنكبير يوموقعةمي  لمانبموافقةالقروضاتفاقياتتحظ  ألبانيايبنك)الي 
يالمركزيوالبنك ازيىل  يوبنككوريايوبنكالمكسيكوبنكالي  ييالمركزيوالبنكالهندياالحتياط   

 
الهندوراسف

ها .(وغير

ييجب▪
ّ
يالمبالغعنالتنازلأوي)القروضمنحيتعارضأل  

يالحديعنتزيديالت   
.النقديةياسةالسأهدافمع(القانون 

اء األصول امج شر التجارب المقارنة لير
يوطريقةيالمصادقة  

التمسر



أهم االستنتاجات

وعلمراجعةمدعوةالحكومةفإن،2020لعامالهائلةالعجز توقعاتإىلبالنظر ▪ انيةمشر يالمير   
 
عضبتأجيل)النفقاتتخفيضاتجاهف

يالنفقات وريةغير داديعمليةتكثيفأوي/و(الرص  .الدولةلفائدةالمستحقةالمبالغاسي 

ياإلطارييمنع▪  
يالقانون  يالماليةقانونمستوىعىلالمعروضللعجزيالنقديالتمويلالمركزيللبنكالحاىل  ذلكيتطلبحيث،2020التعديىل 

نا يكون،الشعبنوابمجلسمناستثنائيا ترخيصا  اممقي    الدولةبالي  
  قدما بالمض 

 
باستعادةالكفيلةةالهيكلياإلصالحاتطريقف

.العموميةالماليةتوازنات

اي▪
ً
يالمركزيللبنكيمكناليالعمل،بهايالجاريللقوانير يوفق باإلضافة.السوقوطلشر ووفقا الثانويةالسوقخاللمنإاليالدعمتقديمالتونس 

يلذلك، يالمقارنةالتجاربتشير يالدوليةوالمعايير  
 
يالدعمأنإىلالمجالهذايف أالييجبتونسلالمماثلةالمركزيةالبنوكمنالمقدمالجمىل 

يالناتجمن٪0,5يتجاوز يالمحىل  وطاستيفاءيتملمماياإلجماىل  يالناتجمن٪3يتجاوزأندونمسبقةشر يالمحىل  من٪12أواإلجماىل 
.أقضكحد للخزينةالذاتيةالموارد

يالتمويلحرصييجب▪  
 
  لجدولووفقا المدةحيثمناإلضاف

يالتمويلمعظمويكونمسبقامحدد زمن  آثارهواءاحتبهدفاألجلقصير
.االقتصادتمويلعىلالسلبيةوتداعياتهالتضخمية
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