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الجمليالخارجيوالوضعالمدفوعاتميزانإدارة

األجنبياالستثمار)الماليةالعملياتمخزونوالمدفوعاتميزانإحصاءاتاإلدارةهذهتعد

تصةالمخاللجنةعملتنسقاإلطار،هذافي.(األخرىواالستثماراتالحافظةواستثماراتالمباشر

الخارجيمارباالستثالنهوضوكالةمنكلتجمعالتي(البنكيرأسها)األجنبيةاالستثماراتلمتابعة

.الصلةذاتالوزاراتمنوغيرهاالديوانيةوالمصالحالحرةوالمناطق

الوطنيهدوالمع،(التسوياتبيانات)البنوكمنالبياناتتجمعالمدفوعات،بميزانيتعلقفيما

بوضعقيتعلفيماأّما.المعلوماتشبكةإلكمالالمنتقاةالمسوحاتعنفضالالديوانة،ولإلحصاء

(تدفقاتالمنظورمن)الماليةالعملياتعنإحصاءاتتجميعمنالبياناتفتمكنالدولي،االستثمار

تجاهنستوخصوممنمعينتاريخعندوالتوقفالعملياتهذهمخزونتطويرعلىالعملفيوالبدء

.عاتالمدفوبميزانللتنبؤنماذجبإعدادأيضااإلدارةهذهتتكفلو.أصولهاوكذلكالعالمبقية

أساسافلتتكالتيالخارجيةاألخرىاألصولوالدينإدارةمنكلمنكذلكالبياناتبعضتجمع

خاصةةالماليوالنقديةاإلحصائياتإدارةو،(والمخزونالتدفقات)الخارجيالدينإحصاءاتبإعداد

.الدولياالستثماربوضعالعالقةذاتاألصولوالمدفوعاتميزانبحاصليتعلقفيما
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بانتظامالهاإرسيتموللبنكاإللكترونيالموقعوعلىالمنشوراتمختلففياإلحصاءاتتنشر

.البياناترلنشالخاصالمعيارإطارفيبهاالتكفلومنشوراتهفيإلدراجهاالدوليالنقدصندوقإلى

.البنكموقععلىنشرهايتمالذيالمدفوعاتميزاننشريةبإعدادكذلكاإلدارةهذهتتكفلو

ميزانلدليل(BPM6)السادسةالطبعةإلى(BPM5)الخامسةالطبعةمناالنتقاليمثلو

.الرئيسيةاألهدافالدوليالنقدلصندوقالدولياالستثمارووضعالمدفوعات

:يليكماالجمليالخارجيوالوضعالمدفوعاتميزانإدارةتتهيكلو
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تقدمي موجز إلدارة ميزان املدفوعات و الوضع اخلارجي اجلملي

الرابط تاريخ النّشر  الدورية أهم اإلحصاءات

يّ الموقع االلكترونّي للبنك المركزّي التّونس

www.bct.gov.tn 
بعد شهرين شهري ميزان المدفوعات الشهري

يّ الموقع االلكترونّي للبنك المركزّي التّونس

www.bct.gov.tn 
بعد شهرين ثالثي ميزان المدفوعات الثالثي

يّ الموقع االلكترونّي للبنك المركزّي التّونس

www.bct.gov.tn 
أشهر6بعد  سنوي ميزان المدفوعات السنوي

يّ الموقع االلكترونّي للبنك المركزّي التّونس

www.bct.gov.tn 
أشهر9بعد  سنوي ميزان المدفوعات حسب البلدان

يّ الموقع االلكترونّي للبنك المركزّي التّونس

www.bct.gov.tn 
أشهر6بعد  سنوي الوضع الخارجّي الجملي 
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الفرعيةاإلدارة 

إلعداد ميزان المدفوعات 
والوضع الخارجي الجملي

إدارة

ميزان المدفوعات

والوضع الخارجي الجملي

اإلدارة الفرعية
للعمليات الجارية

مصلحة النمذجة 

وتوقعات ميزان 

المدفوعات

مصلحة إعداد الوضع

الخارجي الجملي

مصلحة إعداد ميزان 

المدفوعات
مصلحة العمليات 

الجارية األخرى
مصلحة التجارة 

الخارجية

تقدمي موجز إلدارة ميزان املدفوعات و الوضع اخلارجي اجلملي



و معاجلتهااملنهجّية احلالية املتبعة و جتميع البياانت
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المتبعةالحاليةالمنهجيّة

لميزان(MBP5)الخامسةالطبعةحسبحالياالجمليالخارجيوالوضعالمدفوعاتميزانيضبط

.الجمليالخارجيالوضعوالمدفوعات

الطبعةبمقتضياتللعملللمروراإلعدادمنالنهائيةالمرحلةفياألشغالأنإلىاإلشارةوتجدر

انهاءتمقدو.الجمليّّالخارجيوالوضعالمدفوعاتلميزانالدوليّّالنّقدصندوقدليلمنالّسادسة

.لةالصذاتوالخدماتالخارجيةالتجارةبنودذلكفيبماالمدفوعاتميزانبنودلمعظماألشغال

معالجتهاوالبياناتتجميع

منيالدولاالستثماروضعوالمدفوعاتميزانإحصاءاتإلعدادمعالجتهاوالبياناتجمعيتم

و(مسوحاتأوشاملةبيانات)متعددةبطرقرسمية،غيرو(إداريةملفات)رسميةمتعددةمصادر

تبطةمرالمعالجةطرقتكونعليه،بناءو...عليهاالحصولمدةوالوثوقيةواإلتاحةحسبذلك

.يةالدولالمعاييراحتراماالعتباربعيناألخذعنعالوةالبياناتهذهبطبيعةوثيقاارتباطا

9
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ااملنهجّية احلالية املتبعة و جتميع البياانت و معاجلته

يمصادر بياانت ميزان املدفوعات و وضع االستثمار اخلارج

ية منظومة التصريح بالمعامالت الدول
ITRS))

تصريحات الجهاز البنكي 

التحويالت بدون تعويض)عمليات مسح موجهة للسفارات والوزارات 
(التبرعات والمنح والتدريب والمساعدات التقنية: مالي

عمليات مسح موجهة لدى أهم الشركات العاملة في ميدان تبادل الخدمات
.يةمع الخارج خاصة شركات النقل الجوي والبحري واالتصاالت واإلعالم

مصالح الديوانة والمعهد الوطني
حصائيات لالحصاء بخصوص ا

التجارة الخارجية

مار اللجنة المختصة لمتابعة االستث
مار وكالة النهوض باالستث: األجنبي 

الخارجي، اإلدارة العامة للطاقة، 
. . .هيئة السوق المالية 

الديوان )وزارة السياحة : وزارات 
. . .( الوطني التونسي  للسياحة

ادارات بالبنك المركزي  
دين اإلحصائيات النقدية والمالية، ال)

...(و األصول األخرى الخارجية
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ااملنهجّية احلالية املتبعة و جتميع البياانت و معاجلته

ميزان المدفوعات-المصادر و المنهجية  البند

تحويل الواردات بدون احتساب الشحن و التأمين+ المعهد الوطني لإلحصاء السلع

الخدمات 

ض المشغلين يتم تحديد العمليات الخاصة بالنقل بشكل أساسي من خالل التصريحات البنكية والمسوحات الموجهة لبع

الواردات من تعديالت فيما يخص التغطية والتصنيف يتم إجراءها للشحن والتأمين وتتأتى من تحويل. في هذا القطاع

.قيمة  كاف إلى قيمة فوب

النقل

ال يوجد لها نظير بالنسبة للعمليات التي. يتم تحديد معامالت السفر بشكل أساسي من البيانات المصرفية للجزء النقدي

".التبرعات والمنح والتدريب "مالي، تستمد البيانات من مسح 
السفر

ون النظير المالي من تتأتى البيانات المتعلقة بالتدفقات النقدية من التصريحات البنكية ، في حين يتم تقدير المعامالت د

(مصالح الديوانة والمعهد الوطني لإلحصاء)المصادر اإلدارية 
مداخيل العوامل

بالتدفقات العينية البيانات المتعلقة بالتدفقات النقدية مستمدة من التصريحات البنكية ، في حين أن البيانات المتعلقة

.تتأتى من المسوحات
التحويالت الجارية

المنح التبرعات و"يتم التحقق من النتائج من خالل مسح . تؤخذ البيانات في هذا الصدد من التصريحات البنكية

".والتدريب 
العمليات برأس المال

.اللجنة المختصة لمتابعة االستثمار األجنبي االستثمارات المباشرة 

.سوق األوراق المالية االستثمارات في المحفظة

.القاعدة الوطنية للدين الخارجي، التصريحات البنكية، عمليات البنك المركزي المسوح الدين الخارجي متوسط وطويل األجل

.مصالح الديوانة والمعهد الوطني لإلحصاء ديون و قروض تجارية قصيرة األجل

.وضع القطاع الخارجي للنظام المالي ارصدة نقدية وايداعات

.وضع القطاع الخارجي للنظام المالي موجودات االحتياطي
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ااملنهجّية احلالية املتبعة و جتميع البياانت و معاجلته

االستثمار المباشرحول مسح 

مشروع انشاء قاعدة بيانات  

(Data Warehouse /DW) 

اطالق مسوحات جديدة تخص الخدمات 
تكنولوجيا العالج الطبي،)األخرى 

.(المعلومات واالتصاالت

بياناتقاعدة

Swift scope

ة مع اتفاقيات لتبادل البيانات اإلحصائي
الهياكل العامة

يمصادر بياانت ميزان املدفوعات و وضع االستثمار اخلارج

نات قاعدة بيا: استغالل موازنات الشركات
ءيتم إنشاؤها مع المعهد الوطني لإلحصا
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وضع االستثمار الخارجي-المنهجية اإلحصائية  المصادر البند

راكم يتم ضبط احتياطي االستثمارات الخارجية المباشرة عبر ت-

شر محينة باستعمال مؤ( األصول و الخصوم)التدفقات الصافية 

.تكوين رأس المال الثابت

احصاءات ميزان المدفوعات- (األصول و الخصوم)االستثمار المباشر 

ية يمثل احتياطي استثمار الحافظة المساهمة الفعل: الخصوم -

.لغير المقيمين في رأس مال بورصة األوراق المالية

بر يضبط احتياطي الموجودات من استثمار الحافظة ع: األصول -

المال تراكم التدفقات الصافية محينة باستعمال مؤشر تكوين رأس

.الثابت

معطيات بورصة األوراق : الخصوم-

المالية

إحصائيات ميزان المدفوعات:  األصول-

استثمار الحافظة

معطيات بورصة األوراق المالية: الخصوم-

إحصائيات ميزان المدفوعات:  األصول-

هجية يضبط قائم الدين من قاعدة بيانات الدين الخارجي و فق من

.إحصاءات الدين الخارجي

قاعدة بيانات الدين الخارجي-

التصريحات البنكية -

المسوح-

قائم الدين الخارجي متوسط وطويل األجل

لبات يتم تقييم قائم القروض التجارية قصيرة األجل من خالل ط

.معامالت التجارة الخارجية و ذلك حسب المدى الزمني للتسديد

بيانات مصالح الديوانة -

بيانات المعهد الوطني لإلحصاء-
ديون و قروض تجارية قصيرة األجل

سلطة نقدية، قطاع مالي و قطاعات )التبويب حسب القطاعات 

(اخرى
وضع القطاع الخارجي للنظام المالي النقد و االيداعات

حسب منهجيات اإلحصاءات النقدية وضع القطاع الخارجي للنظام المالي موجودات االحتياطي



أهّم حتدايت
الدويلإحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار 
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اإلنجازبصدد–الرئيسيةاألهداف

المدفوعاتميزانلدليل(BPM6)السادسةالطبعةإلى(BPM5)الخامسةالطبعةمناالنتقال

:اإلجراءاتضمنمننذكرو.الدوليالنقدلصندوقالدولياالستثمارووضع

oالسلعبندعنبدالالخدماتبندتحتاإلصالحوالصيانةخدماتإدراج

oكخدمةآخرونيملكهاماديةمدخالتعلىالقائمةالتحويليةالصناعاتخدماتتبويب

oالمبالغاجإدرووالصافية،اإلجماليةالقيمتوضيحمعالسلع،بندتحتالسلعفيالمتاجرةإدراج

تمّّالديوانية،دالحدوعبرتمرّّالالسلعمنالنوعيةهذهأنبماو.للسلعاإلجماليةالقيمتحتالصافية

العملياتبهذهالمركزيللبنكبالتصريحالبنوكيطالبالغرضفيمنشورإصدار

oمباشرةغيربصورةالمقيسةالماليّةالوساطةخدماتضبطFISIM))المرابيحوالتأمينوخدمات

ورمباشاستثمارمنالدولياالستثماروضعببنوديتعلقماكلجانبإلىاستثمارهاالمعاد

(السوقسعرأساسعلىوالمراكزالتدفقاتتقييم)الحافظةاستثمار

oالّسادسةالّطبعةلتوجيهاتطبقاالدولياالستثماروضعإلعدادطريقخارطةبرمجة

oلىعللحصولاالستثماروالخدماتقطاعاتعلىالمسوحاتبتعميمالمعطياتمصادرتنويع

15شموالودقّةأكثرمعطيات

الدويلار أهّم حتدايت إحصاءات احلالية ميزان املدفوعات ووضع االستثم



اإلنجازبصدد–الجمليالخارجيوالوضعالمدفوعاتميزانإلدارةالرئيسيةاألهداف

جيالخارالدينوضعيةإعدادإلىاإلجراءاتتهدف:الخارجيالدينبإحصائياتيتعلقفيما

Grossاإلجمالي External Debt Position))الخارجيالدينإلحصاءاتالجديدللمرشدطبقا

(EDS Guide الطبعة)الدولياالستثمارووضعالمدفوعاتميزاندليلمعالمتطابق(2013

،2008نسخة)القوميةالحساباتنظامو(السادسة

هاتحيينخاللمن(التطبيقات)المعلوماتيةالنظمواإلحصائيةالعملقواعدصياغةإعادة

،(BPM6المدفوعاتميزاندليلمنالسادسةالطبعةتوصياتمعلمواءمتها

مراكزوتدفّقاتحولمسوحاتإجراءعبرالمعطياتضبطولتجميعالكترونينظامتطوير

(الحافظةفيلالستثمارالمنسقالمسحوالمباشرلالستثمارالمنسقالمسح)األجنبيّةاالستثمارات

الدولية،صائيةاإلحوالمواصفاتللمعاييرمطابقتهاوالبياناتنوعيةتحسينفيااليجابيألثرهانظرا

بالتنبؤاتالقيامجانبإلىالمدفوعاتميزانبنودلبعض((Estimationالتقديراتتعميم

Forecasts))توازناتيفللتحكمالضروريةالسياساترسممنتمّكنالتيالبنودألهمالضروريّة

.الخارجيّّالقطاع

16
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الصعوباتالجوانب التي يتعين معالجتهاالمحاور

الخدمات•

خدماتّالتأمين•

لتحديدّكيفيةّاستغاللّالبياناتّالماليةّلشركاتّالتأمين•

.مستوىّالخدماتّمعّغيرّالمقيمين

رّمصاد)الجوانبّالمنهجيةّفيّمعالجةّمنتجاتّالتأمينّ•

(المعلوماتّوالتسجيلّعلىّمستوىّميزانّالمدفوعات

شرةّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّبطريقةّغيرّمبا•

(FISIM)

يتوافقّمعّالتقنياتّالتيّ FISIMتصميمّنموذجّتقديرّ•

.أوصىّبهاّصندوقّالنقدّالدولي

عائدات االستثمارات •

األجنبية المباشرة

.ةحسبّاألداةّونوعّالعالقةّاالستثماريتفصيل•

.األرباحّالمعادّاستثمارها•

االستثمارّمزيدّمنّالتوضيحّللمفاهيمّالمتعلقةّبتوزيعّدخل•

األجنبيّالمباشرّحسبّنوعّالعالقةّاالستثماريةّ

(لوالتسجيوّالمعالجةالمصادر)

.تحديدّبياناتّاألرباحّالمعادّاستثمارها•

إحصائيات االستثمار •

األجنبي المباشر

قًاّمعالجةّبياناتّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّوف•

لموجودةّلطبيعةّالعالقةّبينّالشركاتّالمقيمةّوتلكّا

قيقةّالشالتابعةّاوّالشركةّاألمّ،ّالشركةّ)فيّالخارجّ

...(.،ّالشركةّذاتّالتحكمّالنهائيّ

.األرباحّالمعادّاستثمارها•

.الدينّبينّالشركاتّالتابعة•

التابعةّتوضيحّتعريفاتّومفاهيمّالعالقاتّبينّالشركات•

ةّذاتّالشقيقةّ،ّالشركالتابعةّأوّالشركةّاألمّ،ّالشركةّ)

باإلضافةّإلىّمصادرّالبيانات...( التحكمّالنهائيّّ
.ميزانّالمدفوعاتوالتسجيلّعلىّمستوىّ

.تحديدّبياناتّاألرباحّالمعادّاستثمارها•

مالّبينّكيفيةّتحديدّطبيعةّالمعاملةّبدقةّلحركاتّرأسّال•

.الشركاتّاألمّوالشركاتّالتابعة

.معالجةّالبيانات•المشتقات المالية•
لمعالجةّتوضيحّالمفاهيمّ،ّمتطلباتّالبياناتّ،ّالمصادرّ،ّا•

.والتسجيل
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التّحّديّاتالمحاور

.نمنهجيةّضبطّقائمّاالستثماراتّاالجنبيةّالمباشرةّسنوياّوّحسبّالبلدا•اشرةمنهجية القيام بالمسح المنسق لالسثمارات االجنبية المب•

جي توفير تقسيم افقي يسمح بقراءة افضل للوضع الخار•

الجملي من خالل ضبط القائم في اول الفترة، التدفقات، 

عن التغييرات الناتجة عن سعر الصرف، التغييرات الناتجة

.السعر و القائم في نهاية الفترة

.طياتالمقارباتّالتيّيمكنّاعتمادهاّفيّهذاّالتقسيمّاألفقيّفيّحالّنقصّالمع•

.المنهجية،ّمصادرّالمعطياتّّوالمعالجة•.توفير تقسيم حسب البلدان و القطاعات المؤسساتية•

ير دقيق اذ اّن تقييم مخزون االستثمار األجنبّي المباشر يبقى غ•

موجودات و )يتم ضبطه عبر تراكم التدفقات الصافية 
ابتنة باستعمال مؤشر تكوين رأس المال الثمحيّ ( مستحقات

ّسعر و زيادة على عدم اعتبار التّغيّرات في سعر الّصرف و ال

.الحجم

مّالماليّةّالتّعاونّمعّوزارةّالماليّةّممثّلةّفيّادارةّاألداءاتّمنّخاللّتبادلّالقوائ•

.بياناتّمركزيّةّمشتركةعبرّانشاءّقاعدة

لمقيمةّوّمعالجةّمعطياتّاالستثمارّاالجنبيّحسبّطبيعةّالعالقةّبينّالشركاتّا•

.غيرّالمقيمة

.ماراتّاالجنبيةّالمباشرةثالمسحّالمنسقّلالست•

.تقييمّتدفّقاتّوّمخزونّاالستثمارّبسعرّالّسوق•

يفتحتسبالاستثمارهاالمعادباألرباحالخاصةالمعطيات•

.المباشراألجنبيّ االستثمار
لىّغرارّاألرباحّالمعادّاستثمارهاّهيّاحدىّالمكّوناتّالثالثّلالستثمارّالمباشرّع•

يجبّرأسّالمالّاالجتماعّيّّوّالقروضّبينّمؤّسساتّاالستثمارّالمباشرّالتي

.أخذهاّبعينّاالعتبار

.الحافظةالستثماراتالمنّسقالمسح•.فظةاضبط مخزون االستثمار في  الح•

المشتقّات الماليّة•
ولتّدفّقاتلكماالخصومولألصولبالنسبةحدىعلىالماليّةالمشتقّاتتسجيل•

.المخزون

.ضبط المعطيات بوتيرة الّسنويّة•
.سنويّةربعبوتيرةالجمليّّالخارجيّّالوضعاحصائيّاتاعداد•
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