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تجربة البنك المركزّي التونسّي في المجال اإلحصائيّ 



 للدولة السكان تعداد ذلك من الفرنسیة، الحمایة فترة قبل ما إلى تونس في اإلحصائیة التقالید تعود
 وجب ،1881 سنة  الحمایة انتصاب بعد.1867 سنة للسكان الرسمیة التقدیرات و 1844 سنة العثمانیة
 توجس و مدنیة حالة سجل غیاب بسبب للسكان األول التقدیر على للحصول 1911 سنة حتى االنتظار

 ىیجر )1956- 1881( المرحلة ھذه خالل للسكان العام التعداد كان و .إضافیة ضراب دفع من الناس
.كاملة لعشریة الفترة مددت حیث القاھرة الحاالت بعض في عدا ما سنوات خمس كل

 وزارة( بالتخطیط تعنى دولة كتابة انشأت و اإلحصاء دعم بضرورة االستقالل بعد الوعي تنامى
 .اإلحصاء مصلحة تسمى مصلحة إطار في اإلحصائي للنشاط األكبر الجزء تمركز )بعد فیما التخطیط

 إعداد عبر موجھ اقتصادي نمط في التفكیر في الدولة بدأت )1960- 1956 خماسیة( األولى الفترة فبعد
 الخماسیة المخططات من سلسة ثم 1976 سنة إلى رباعیة مخططات ثالثة عقبھ للتنمیة ثالثي مخطط

 ساھم مرة، من أكثر في االقتصادي النمط تغییر برغم و .)2011 سنة المنتھي 11 المخطط حدود إلى(
.مباشرة غیر و مباشرة بصفة اإلحصائي النشاط دفع في التخطیط اعتماد

 التونسي المعھد( الكمیة للدراسات »حانبھ باش معھد« بعث األولى السنوات ھذه میز ما أھم من
.1970 سنة »لإلحصاء الوطني المعھد« خاصة و 1968 سنة)حالیا الكمیة الدراسات و التنافسیة للقدرة
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 في ینعكس اإلحصائي النشاط ألھمیة واضحا تحسسا المركزي البنك أبدى 1958 سنة إنشائھ منذ
 حیث النشر، مستوى في و اإلحصاء، و بالتحالیل تعنى للدراسات مصلحة احتوت التي الھیكلة، مستوى

.1959-1958 لسنتي االقتصادي النشاط غطى والذي 1960 سنة األول السنوي تقریره بإصدار بادر

 المصدرة المعطیات ذلك في بما االقتصادي النشاط تحلیل المركزي للبنك األولى التقاریر احتوت
 الختصاص نظرا خاص بباب أفرد الذي النقد تطور و البنكي القطاع نشاط بالخصوص البنك خارج من

 األولى تقاریره منذ االقتصادیة التحالیل في المركزي البنك توسع كذلك .المجال بھذا اإلصدار معھد
.)1962( األولى سنتھ منذ األول الثالثي المخطط توقعات بتناول استبق حیث
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اإلحصائي المجال في التونسیة التجربة قدم

)الثقافیة الرواسب بقایا( اإلحصائي التصریح من التوجس

 )التخطیط(تونس في االقتصادیة السیاسات رسم في اإلحصائي  النشاط أھمیة

)الخارجي القطاع و النقد خاصة( اإلحصائي المجال في المركزي البنك تجربة قدم

تمهيد
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 تونس، في لإلحصاء الوطنیة المنظومة بدقة تحدد مرجعیة وثیقة ثمة تكن لم 1998 سنة نھایة إلى
.المنظومة ھذه یعرف )حالیا المراجعة قید( قانون أول لظھور 1999 سنة انتظار وجب لذلك

 لإلحصاء الوطنیة بالمنظومة المتعلق 1999 أفریل 13 في المؤرخ 32-1999 عدد القانون یضبط
.مكوناتھا مختلف دور و مھامھا و المنظومة ھیكلة و اإلحصائي للنشاط األساسیة المبادئ

 المنظمات و االقتصادیة المؤسسات و العمومیة اإلدارات تزوید في المنظومة ھذه مھمة تتمثل
 و االقتصادیة بالمجاالت المتعلقة اإلحصائیة بالمعلومات المواطنین سائر و الباحثین و اإلعالم ووسائل

.غیرھا و البیئیة و االجتماعیة

 المنھجیة والضوابط المصطلحات وفق بمھامھا وتقوم العلمیة باالستقاللیة المنظومة ھیاكل تتمتع
 وفق ونشرھا وخزنھا ومعالجتھا المعلومات جمع وتتولى .المیدان ھذا في علیھا المتعارف والتقنیات
.والموضوعیة الحیاد نطاق في الجیدة اإلحصائیة المعلومة إنتاج یقتضیھا التي والمتطلبات المعاییر

 تركیبتھ ضبطت الذي »لإلحصاء الوطني المجلس« إحداث 32-1999 عدد القانون میز ما أھم من
 تنظیمھ و المجلس تركیبة بضبط المتعلق 1999 دیسمبر 13 في المؤرخ 1999-2797 األمر بمقتضى

.تسییره طرق و
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: التالیة الھیاكل من لإلحصاء الوطنیة المنظومة تتكون

 اإلحصائیة الھیاكل  ضمن( لإلحصاء الوطنیة المنظومة من جزء التونسي المركزي البنك یعد و
.لإلحصاء الوطني المجلس في عضو ھو و )األخرى المختصة العمومیة
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  البیانات لنشر الخاص المعیار إلى االنضمام في رغبتھا عن تونس أعربت 1997 سنة في
)SDDS( القومیة البیانات صفحةل إصدار  أول تاریخ ،2001 جوان 20 في رسمیا فیھ لتنخرط 

 إلى لالنضمام الالزمة المتطلبات توفیر على حالیا المركزي البنك مصالح تعمل و .)NSDP( الموجزة
.المحددة اآلجال في "SDDS +" البیانات لنشر المعزز الخاص المعیار

 كـّما البشریة، الموارد مستوى على المركزي بالبنك اإلحصائي النشاط دّعم األخیرة، السنوات في
: التنظیمي و القانوني المستویین على عالوة ،)االختصاصات حیث من( كیفا و

o2016 أفریل 25 في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون سنّ  : القانوني المستوى على 
 84 و 83 الفصلین عبر دّعم الذي و التونسي المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعلق

 المالیة المؤسسات و البنوك من اإلحصائیة البیانات لتجمیع للبنك القانونیة الّصالحیات
 اإلحصاءات إلعداد المعنویین و الطبیعیین األشخاص و العمومیة المنشآت و والمؤسسات

الجملي، الخارجي والوضع المدفوعات میزان و القروض و بالنقد المتعلقة

oالتي ،2011 جوان في لإلحصائیات العامة االدارة إحداث وقع : التنظیمي المستوى على 
.الصلة ذات المھن كل فیھا جمعت و اإلحصائیة بالمھام حصریا اختصت

: یلي كما لإلحصائیات العامة اإلدارة تتھیكل و
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لإلحصائیاتة العاماإلدارة 

وحدة
التطویر و التصرف في 

قاعدة البیانات االقتصادیة 
و المالیة

مصلحة قاعدة معطیات الدین 
الخارجي

الفرعیةاإلدارة 
إلعداد میزان المدفوعات 
والوضع الخارجي الجملي

إدارة
میزان المدفوعات

والوضع الخارجي الجملي

اإلدارة الفرعیة
للعملیات الجاریة

اإلدارة الفرعیة
النقدیةلإلحصائیات 

المالیةو 

اإلدارة الفرعیة
للدین و األصول األخرى 

الخارجیة

إدارة
الدین و األصول 
األخرى الخارجیة

إدارة
اإلحصائیات النقدیة

المالیةو

مصلحة تحالیل و توقعات الدین 
الخارجي

مصلحة احصائیات األصول 
األخرى الخارجیة

مصلحة اإلحصائیات النقدیة

مصلحة اإلحصائیات المالیة

مصلحة البرمجة و متابعة 
التوازنات المالیة

مصلحة النمذجة وتوقعات 
میزان المدفوعات

مصلحة إعداد الوضع الخارجي 
الجملي

مصلحة إعداد میزان 
المدفوعات

مصلحة العملیات الجاریة 
األخرى

مصلحة التجارة الخارجیة
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لإلحصائیات العامة اإلدارة مھام أھم

 االقتصادیة الصبغة ذات البیانات نشر و تحلیل و إعداد و بجمع لإلحصائیات العامة اإلدارة تعنى
: إلى تھدف و المالیة، و والنقدیة

الدولیة، والمعاییر للمفاھیم وفقا التونسي المركزي البنك یصدرھا التي اإلحصاءات تطویر

 زمني لجدول وفقا و الوصفیة بالبیانات مرفقة ونشرھا إعدادھا یتم التي اإلحصاءات دقة ضمان
مسبقا، محدد

 تكون بیانات قاعدة إنشاء عبر جمعھا و إعدادھا یتم التي اإلحصاءات إلى المستعملین ولوج تیسیر
والمالیة، والنقدیة االقتصادیة اإلحصاءات لنشر دعامة

 مصالح من كل احتیاجات لتلبیة تنتجھا أو تجمعھا التي والمالیة والنقدیة اإلحصائیة البیانات مركزة
.المستخدمین وبقیة البنك
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المالیة و النقدیة اإلحصائیات إدارة

 من الواردة البیانات على باالعتماد والمالیة النقدیة اإلحصاءات إعداد في الرئیسیة مھمتھا تتمثل
 و )المالي اإلیجار ومؤسسات البنوك،( القرض مؤسسات جمیع و المركزي للبنك المحاسبیة المصالح

 البریدیة الصكوك ومركز العاّمة الخزینة عملیات ببعض المتعلقة البیانات وكذلك المقیمة غیر البنوك
.البریدي االدخار ومركز

 النقدي، والنظام المؤسسات، أصناف حسب مجمعة شھریة وضعیات اإلحصاءات ھذه وتبرز
 اإلحصاءات إلعداد الجدیدة المنھجیة تطبیق إلى اإلدارة ھذه تسعى و .الكلي و المقیم المالي والنظام
 )التوالي على 2008 و 2000 اإلصدارین( الدولي النقد صندوق مرشد و لدلیل وفقا والمالیة النقدیة
 المؤسسات و األخرى الودائع مؤسسات و التونسي، المركزي البنك یشمل الذي المالیة الشركات لقطاع
.النقدیة بالمجامیع للتنبؤ قیاسیة اقتصادیة نماذج بإعداد تتكفل أنھا كما .األخرى المالیة

 والمعاییر 1984 لعام الدولي النقد لصندوق المنھجیة للمذكرات وفقا حالیا المعدة اإلحصاءات تنشر
 للبنك، اإللكتروني الموقع وعلى اإلصدارات مختلف في المركزي البنك مناشیر و الوطنیة المحاسبیة

 المعیار إطار في بھا التكفل و منشوراتھ في إلدراجھا الدولي النقد صندوق إلى بانتظام ترسل كما
.البیانات لنشر الخاص
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الجملي الخارجي والوضع المدفوعات میزان إدارة

 األجنبي االستثمار( المالیة العملیات مخزون و المدفوعات میزان إحصاءات اإلدارة ھذه تعد
 المختصة اللجنة عمل تنسق اإلطار، ھذا في .)األخرى واالستثمارات الحافظة واستثمارات المباشر
 الخارجي باالستثمار النھوض وكالة من كل تجمع التي )البنك یرأسھا( األجنبیة االستثمارات لمتابعة

.الصلة ذات الوزارات من وغیرھا الدیوانیة والمصالح الحرة والمناطق

 الوطني والمعھد ،)التسویات بیانات( البنوك من البیانات تجمع المدفوعات، بمیزان یتعلق فیما
 بوضع یتعلق فیما أّما .المعلومات شبكة إلكمال المنتقاة المسوحات عن فضال الدیوانة، و لإلحصاء
 )التدفقات منظور من( المالیة العملیات عن إحصاءات تجمیع من البیانات فتمكن الدولي، االستثمار

 تجاه تونس خصوم من معین تاریخ عند والتوقف العملیات ھذه مخزون تطویر على العمل في والبدء
.المدفوعات بمیزان للتنبؤ نماذج بإعداد أیضا اإلدارة ھذه تتكفل و .أصولھا وكذلك العالم بقیة

 بانتظام إرسالھا یتم و للبنك اإللكتروني الموقع وعلى المنشورات مختلف في اإلحصاءات تنشر
 .البیانات لنشر الخاص المعیار إطار في بھا التكفل و منشوراتھ في إلدراجھا الدولي النقد صندوق إلى

.البنك موقع على نشرھا یتم الذي المدفوعات میزان نشریة بإعداد كذلك اإلدارة ھذه تتكفل و
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الخارجیة األخرى األصول و الدین إدارة

 عن فضال ،)القائم( والمخزون التدفقات سیما الخارجي، الدین إحصاءات بإعداد اإلدارة ھذه تتكفل
.)األجل والطویلة األجل القصیرة والخصوم األصول( األخرى الخارجیة األصول إحصاءات

  الخارجي للدین الوطنیة القاعدة من مباشرة البیانات تستمد الخارجي، الدین إحصاءات إلعداد
  والمؤسسات البنوك لدى المسح طریق عن تجمع أو )التونسي المركزي والبنك اإلدارة دین بیانات(
 من البیانات جمع یعتزم األخرى، الخارجیة األصول بإحصاءات یتعلق فیما .)الشركات دین بیانات(

 و التسویة عملیات قواعد( المدفوعات میزان و النقدیة اإلحصاءات بیانات قواعد من تفصیلیة معطیات
 مستوى على سواء نسبیا مجّمعة بطریقة حالیا البیانات ھذه معالجة تجري حین في ،)الدیوانة قاعدة

 مثل بعد، متاحة غیر أخرى ببیانات اإلحصاءات ھذه استكمال یعتزم كذلك، .المخزونات أو التدفقات
.)ذلك إلى وما والخیارات، المقایضات( المالیة المشتقات

 الدولي النقد صندوق إلى بانتظام وترسل للبنك، اإللكتروني الموقع على اإلحصاءات نشر ویتم
 إلى باإلضافة .الخارجي الدین مركز إجمالي سیما البیانات لنشر الخاص النظام إطار في بھا للتكفل
.البنك موقع على نشرھا یتم  التي الخارجي الدین نشریة بإعداد اإلدارة تتكفل ذلك،
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المالیة و االقتصادیة البیانات قاعدة في التصرف و التطویر وحدة

 لإلحصائیات العامة اإلدارة صلب في المختصة الوحدة ھذه أنشأت اإلحصائي العمل تطویر إطار في
:عن مسؤولة ستكون إذ البنك في اإلحصائي النشاط یشملھا یكن لم جدیدة بمھام للقیام

للتطویر قابلة بنیة ذات ومالیة اقتصادیة بیانات قاعدة وإدارة إنشاء

المالیة و االقتصادیة للبیانات طویلة زمنیة سالسل إعداد

)الخ الفصلي، التبویب الشھري، التبویب الموسمي، التعدیل( البیانات معالجة

)... الخرائط، رسم الدینامیكیة، القیادة لوحة( التقاریر تحسین

.الخارجیة والمدفوعات النقدیة المجامیع توقعات لتحلیل آلیة اعتماد
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المالیة و النقدیة اإلحصائیات إلدارة الرئیسیة األھداف

 النقدیة اإلحصاءات تنمیط إلى 1984 لعام الدولي النقد لصندوق المنھجیة المذكرات من االنتقال
.التوالي على 2008و 2000 لسنتي نسختیھما في الدولي النقد صندوق مرشد و لدلیل وفقا والمالیة

الخارجیة األخرى األصول و الدین إلدارة الرئیسیة األھداف

Gross) اإلجمالي الخارجي الدین وضعیة إعداد External Debt Position)الجدید للمرشد طبقا 
EDS) الخارجي الدین إلحصاءات Guide  ووضع المدفوعات میزان دلیل مع المتطابق(2013

.)2008 نسخة( القومیة الحسابات نظام و )السادسة الطبعة( الدولي االستثمار

المالیة و االقتصادیة البیانات قاعدة في التصرف و التطویر لوحدة الرئیسیة األھداف

 كماً  یحوي الذي )Data-Warehouse( البیانات مستودع إحداثخالل من البیانات قواعد تطویر
 ما مع الداخلیة بنیتھ بتطابق یتمیز و القرار اتخاذ في للمساعدة موجھة منظمة معطیات من ھائالً 

.التحلیل محاور و )... بیانیة رسوم منحنیات، القیادة، لوحة( مؤشرات من المستخدم یحتاجھ
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الجملي الخارجي والوضع المدفوعات میزان إلدارة الرئیسیة األھداف

 المدفوعات میزان لدلیل (BPM6) السادسة الطبعة إلى (BPM5) الخامسة الطبعة من االنتقال
: اإلجراءات ضمن من نذكر و .الدولي النقد لصندوق الدولي االستثمار ووضع

oالسلع بند عن بدال الخدمات بند تحت اإلصالح و الصیانة خدمات إدراج

oكخدمة آخرون یملكھا مادیة مدخالت على القائمة التحویلیة الصناعات خدمات تبویب

oالمبالغ إدراج و والصافیة، اإلجمالیة القیم توضیح مع السلع، بند تحت السلع في المتاجرة إدراج 
 تمّ  الدیوانیة، الحدود عبر تمرّ  ال السلع من النوعیة ھذه أن بما و .للسلع اإلجمالیة القیم تحت الصافیة
العملیات بھذه المركزي للبنك بالتصریح البنوك یطالب الغرض في منشور إصدار

oمباشرة غیر بصورة المقیسة المالّیة الوساطة خدمات ضبطFISIM)( المرابیح و التأمین وخدمات 
 و مباشر استثمار من الدولي االستثمار وضع ببنود یتعلق ما كل جانب إلى استثمارھا المعاد

)السوق سعر أساس على والمراكز التدفقات تقییم( الحافظة استثمار

oالّسادسة الّطبعة لتوجیھات طبقا الدولي االستثمار وضع إلعداد طریق خارطة برمجة

oعلى للحصول االستثمار و الخدمات قطاعات على المسوحات بتعمیم المعطیات مصادر تنویع 
17شموال و دّقة أكثر معطیات
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 من األول النصف إلى التونسي المركزي البنك في المالي االستقرار موضوع مالمسة بدایة تعود
 الفترة اتسمت لقد و .المالي لالستقرار العامة اإلدارة إحداث مع 2003 سنة بالتحدید و الماضیة العشریة
 الوسائل تحدید و الجدید االختصاص ھذا أھداف و مفاھیم استكشاف بمحاولة الھیكل ھذا لنشاط األولى
.إلنجازھا االزمة

  المالیة السالمة لمؤشرات المنسق تجمیعال تمرین في التونسي المركزي البنك شارك ،2005 سنة في
)Coordinated Compilation Exercise (CCE) for Financial Soundness Indicators (FSIs)( 

.الدلیل بإعداد 2006 سنة توجت التي و دولة 62 مشاركة و الدولي النقد صندوق بإشراف

 راتمؤشّ  أھمّ  إلعداد الدولي النقد صندوق قبل من فنيّ  تعاون بعثة من البنك استفاد ،2007 سنة في
 )2005 لسنة( أساسیّا مؤشرا 12 نشر إلى السنة، نفس في الوصول، من مّكنت التي و ،المالیة السالمة
 المنسق تجمیعال تمرین إطار في الصندوق موقع على البیانات ھذه نشرت لقد و .البنكي بالقطاع متعلقة

.المالیة السالمة لمؤشرات

 و المعلومات مسالك في التدقیق و المھارات تنمیة حول 2010-2008 الثالثیة خالل النشاط تمحور
 إلى المتطلّبات لشرح مكثّف نشاط رافقھا كما بااللتزامات، اإلیفاء و البیانات جودة ضمان كیفیّة في

.)...اإلحصاء معھد للتأمین، العامة الھیئة المالیة، السوق ھیئة( خارجھ أو البنك داخل المعنیة الھیاكل
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: منھا عملیة، إجراءات عبر التعثّر تجاوز شروط تحدید و التجربة تقییم وقع 2011 سنة

oوتحسینھا الفردیة للمعطیات الولوج إمكانیات دراسة  

oالدوریة التقاریر صیاغة إعادة في التفكیر )reporting( في البنوك من المركزي للبنك الواردة 
اإلحصاء و المصرفیّة الرقابة إطار

oبإشراف و لإلحصائیات العامة اإلدارة من بمبادرة العقّارات أسعار مؤّشر إعداد في االنطالق 
 قبل من نشره بدأ و بالنجاح كلّل الذي و المركزي البنك برئاسة و لإلحصاء الوطني المجلس
لإلحصاء الوطني المعھد

 فنيّ  تعاون بعثة من استفاد حیث القدرات بناء لتعزیز السعي المركزي البنك واصل اإلطار، ھذا في
 المركزیة للبنوك القدرات وبناء الثنائیة المساعدة برنامج قبل من الكلیّة االحترازیة الرقابة في

The(  السویسري Bilateral Assistance and Capacity Building for Central Banks (BCC)(.

 الممكنة اآلجال أقرب في مؤشرا 12 نشر استئناف المالي االستقرار بمتابعة المكلفة المصالح تعتزم
"SDDS +" البیانات لنشر المعزز الخاص المعیار إطار في مطلوبة مؤشرات 7 لنشر االستعداد و
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المجموعة األساسیة
( +SDDS)م خ م  تلقي الودائعجھات   

رأس المال التنظیمي إلى األصول المرجحة بالمخاطرنسبة    كفایة رأس المال  

 رأس المال األساسي التنظیمي إلى األصول المرجحة بالمخاطرنسبة    

 نسبة القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات كنسبة من رأس المال  

 نسبة القروض المتعثرة كنسبة من مجموع القروض اإلجمالیة   جودة األصول  

التوزیع القطاعي للقروض إلى مجموع القروض  

 العائد على األصول   اإلیرادات و الربحیة  

العائد على أسھم رأس المال  

ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل  

المصروفات بخالف الفوائد إلى إجمالي الدخل     

)نسبة األصول السائلة(نسبة األصول السائلة إلى مجموع األصول    السیولة  

 نسبة األصول السائلة إلى الخصوم قصیرة األجل     

نسبة المركز الصافي المفتوح بالعمالت األجنبیة إلى رأس المال   الحساسیة لمخاطر السوق  

 المؤشرات اإلضافیة المطلوبة في إطار المعیار الخاص المعزز لنشر البیانات 
 رأس المال التنظیمي إلى األصول  

 أسعار العقارات السكنیة  
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 استئناف ثّمة من و االحترازیة السیاسة لتطویر تحفزا األخیرة السنوات في المركزي البنك أبدى
: القانوني المستوى في خاّصة التحفز ھذا یتجلّى و .اآلجال أقرب في المالیة السالمة مؤشرات إعداد

oالمتعلق و 2016 أفریل 25 في المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون من 7 الفصل نصّ  حیث 
 للبنك األساسي الھدف یتمثل « : یلي ما على التونسي المركزي للبنك األساسي النظام بضبط

 االستقرار على الحفاظ في المركزي البنك یساھم و .األسعار استقرار على الحفاظ في المركزي
 والتشغیل، النمو مجالي في ذلك في بما للدولة االقتصادیة السیاسة أھداف تحقیق یدعم بما المالي
.»للدولة االقتصادیة والسیاسة النقدیة السیاسة بین أمثل تنسیق أجل من ویعمل

o18 فصلھ في نص و )الرابع الباب( كامل بباب المالي االستقرار 2016- 35 القانون خص حیث 
 التأثیر شأنھا من التي والتطورات العوامل مختلف رصد المركزي البنك یتولّى « : اآلتي على
 للمخاطر تراكما أو بمتانتھ مساسا تمثل التي منھا وخاصة ومتابعتھا، المالي الجھاز استقرار على

.»ضروریة یراھا معلومة كل على الحصول المركزي للبنك یمكن الغرض ولھذا .النظامیة

oالتقاریر رفعب المتعلق 2017-06 عدد المنشور 2017 سنة البنك أصدر حیث )reporting(  
 االعتبار بعین یأخذ الذي و التونسي المركزي للبنك واإلحصائیة االحترازیة و ةیالمحاسب
.الحدیثة الدولیة المعاییر
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