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قانون  :72خسارة فادحة للعملة الصعبة
النقاط الرئيسية :
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• فقدت تونس ب 
 2016ما يعادل  43مليار دينار من
µ
استثناª
العملة الصعبة بسبب النظام


الممنوح لل كات غ المقيمة © القانون
. 72
• خÊل نفس 
الفة ،و  © صورة عدم
امتيازات لم تكون تونس
منحها لهاته À

لتحتاج إ ºاللجوء لÊقاض الخارجي،
بل كان بامكانها تحقيق فائضا قدره ما
يناهز  16مليار دينار من العملة الصعبة .
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خسائر العملة الصعبة بسبب تصنيف ال كات 

اقاض الخارجي لتونس

التعليق:

تعت ال كات المصدرة كلياً مؤسسات غ مقيمة كما أ ©  ªالفصل  5من قانون  72و إعتماداً ع £ذلك فهي  تخضع لنظام الف
µ
ا ¯جن للبنك المركزي ،حيث أنها  تلجؤ إ ºاحتياطي ¸ف هذا µ
خ  
ح تستورد وبالمقابل فهيا ليست مطالبة بضخ مرابيحها
ا

¯

ضمن إحتياطي ¸ف البنك المركزي  
ح تصدر .

تنتج هذه ال كات معضم انتاجها ع £
اطار رقم .1
التون،
الاب
وبالتا ºينبغي أن تخضع لنظام الف القائم )كما أدرج © À



بكث نسبة وارداتها فأن
الغ مقيمة وفقا للقانون  72تتجاوز 
© مذكرتنا التحليلية السابقة( .و بمأن نسبة صادرات هذه ال كات 
ذلك يولد خسارة جسيمة للعملة الصعبة لتونس .تتجاوز هذه الخسارة خÊل الع سنوات الماضية كما يمليه الرسم 
البيا ªجميع

احتياجات 
.
الخارجي لتونس
اقاض
µ

غ عن-
جن للبنك المركزي طيلة الع سنوات الماضية ،لكانت تونس ©  ً
إن تم إخضاع ال كات غ المقيمة إ ºنظام الف ا ¯ 
احتفاض بما يعادل  16مليار دينار من العملة الصعبة .ولو حدث ذلك لتفادينا اللجوء
القروض الخارجية ،بل أنه كان بإمكان تونس À
التون .
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