
 

 

 

االكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 

 

 

 لسنة 418األمر الحكومي عدد أقرت الحكومة التونسية إصدار قرض رقاعي وطني بمقتضى 

والمعنويين  األشخاص الطبيعيين  من طرف فيه يتم االكتتاب2021 جوان 8المؤرخ في 2021

وذلك لتمكين الدولة من توفيرجزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة وإعطاء الفرصة لكافة 

 مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندةالبالد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

 

  األمر  تقرربمقتضى وقد2021 نوفمبر 12 و3للقسط الثالث بين يوم حددت فترة االكتتاب بالنسبة

المتعلق بإتمام األمر الحكومي  2021 أكتوبر20 المؤرخ في 2021 لسنة 146الرئاسي عدد 

إضافة إمكانية االكتتاب بنسب فائدة متغيرة في كل   جوان8المؤرخ في 2021 لسنة 418عدد 

األصناف نظرا لطلبات المستثمرين على هذه اآللية والتي من شأنها مضاعفة حظوظ نجاح عملية 

 اإلصدار وباعتبار ذلك تصبح الفوائد حسب األصناف كالتالي:

 

القيمة الصنف 
اإلسمية 

نسبة الفائدة 
طريقة التسديد المدة نسبة الفائدة المتغيّرة الثابتة 

 %8.7 د 10 أ
المعدل الشهري لنسبة 

الفائدة بالسوق النقدية + 
2.45 %

 3 سنوات منها 5
سنوات إمهال 

تسديد قار ومتساوي ابتداء 
 من السنة الرابعة

 %8.8 د 100ب 
المعدل الشهري لنسبة 

الفائدة بالسوق النقدية + 
2.55 %

 سنوات دفعة 5
تسديد دفعة واحدة عند األجل واحدة عند األجل 

 % 8.9 د 1000ج 
المعدل الشهري لنسبة 

الفائدة بالسوق النقدية + 
2.65 %

 5 سنوات منها 7
سنوات إمهال 

تسديد قار ومتساوي ابتداء 
من السنة السادسة 

 



 

قيمة اإلصدار فترة االكتتاب  
المبلغ المعلن 

عنه 
 توزيع االكتتاباتحسب المكتتبين ف ااألصنتوزيع االكتتاباتحسب 

القسط 

 األول

 21 بين يوم 

 جوان 28و

2021 

 م د 715.6

 من % 119أي 

 المبلغ المعلن عنه

 500بين 

  م د700و

 على الصنف  االكتتاباتتركزت أغلب

"ج" ، يليه الصنف %72ب" بنسبة "

 .% 27بنسبة 

أهم االكتتابات على مؤسسات التوظيف توزعت

 بنسبة البنوكو%65 بنسبة (OPCVM)الجماعي 

 ولم تتجاوز %9التأمين بنسبة  وشركات % 26

 % 1نسبة األشخاص الطبيعيين 

لقسط ا

 الثاني

 18بين يوم 

 أوت 24و

2021 

  م د467.9

 من %104أي 

 المبلغ المعلن عنه

 400بين 

  م د500و

على الصنف  االكتتاب تركزت أغلب

الصنف "ج"  يليه % 81"ب" بنسبة 

 .% 18.5بنسبة 

توزعت أهم االكتتابات على مؤسسات التوظيف 

والبنوك بنسبة %57 بنسبة (OPCVM)الجماعي

 ولم تبلغ نسبة %19وشركات التأمين بنسبة % 23

 % 1األشخاص الطبيعيين 

 


