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تقديم

ينــدرج التقريــر الســنوي حــول الديــن العمــويم الصــادر عــن االدارة العامــة للتــرف يف الديــن 
ــن  ــات الفصــل 46 م ــق مقتضي ــار تطبي ــة 2022 يف إط ــون املالي ــق لقان ــايل واملراف ــاون امل والتع
ــق بالقانــون األســايس  القانــون عــدد 15 لســنة 2019 املــؤرخ يف 13 فيفــري 2019 واملتعل

لملزيانيــة.

ويتضمن هذا التقرير باألساس حتليال لتطور الدين العمويم خالل الفرتة املمتدة من سنة 
2018 إىل السداسية األوىل لسنة 2021، وحيتوي عىل ثالث أقسام رئيسّية:

1 - دين الدولة 

2 -  قروض الدولة املمنوحة لملؤسسات العمومية

3 - الدين املضمون

يتضمـن التقريـر حتليـال هليلكـة حمفظـة الديـن العمـويم مـن حيـث األدوات، واملقرضـن، 
والعمـالت، باإلضافـة إىل خدمـة الديـن وكذلـك ملـؤرشات التلكفـة واملخاطـر املرتبطـة هبـذه 

احملفظـة.

املديونيـة يف هنايـة لك سـنة خاّصـة عـىل  الضـوء عـىل وضعيـة  التقريـر  ويسـلط هـذا 
إثـر الظرفيـة الصحّيـة واالقتصاديـة اإلسـتثنائّية حيـث يسـتعرض وضعيـة الديـن الداخـي 
ولـدى املقرضـن األجانـب.  الداخليـة  السـوق  المتويـل يف  اللجـوء إىل  واخلـاريج وظـروف 

ويتطـرق هـذا التقريـر لقـروض الدولـة املمنوحـة لملؤسسـات العموميـة، وكذلـك لملؤسسـات 
العموميـة األكـر مديونية.

مكـا يتضمـن التقريـر رشحـا تفصيليـا ملجمـوع الضامنـات املمنوحـة مـن قبل الدولـة لفائدة 
املنشـآت العموميـة واملؤسسـات العموميـة غـر اإلداريـة، وحتليـال هليلكـة الديـن املضمـون 

حسـب املقرضـن، وحسـب القطاعـات، وكذلـك حسـب العمـالت.
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األرقام األساسية: مؤشرات الدين العمومي

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

82971,783333,693044,999293,3جحم الدين العمويم 

81,74%79,49%67,93%73,64%نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل)%( 

7928,49601,511129,96173,3خدمة الدين العمويم

 5126,56397,07393,74242,8االصل	

 2801,93204,53736,21930,5الفائدة	

9049,310607,417325,26118,0االقرتاض: الحسوبات و اإلصدارات 

 7352,67967,96198,92004,1االقرتاض اخلاريج	

 1696,82639,511126,34113,9االقرتاض الداخيل	

9498,29692,615896,87263,9متويل املزيانية )موارد االقرتاض(

 7065,17053,04770,53150,0 موارد االقرتاض اخلاريج	

 2433,12639,511126,34113,9 موارد االقرتاض الداخيل	

الرمس البياين رمق 1-1 : نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل )%(

%79,49

2020 2019 2018 2017 2016 2015

%67.93
%73,64

%66,94
%59,10

%52,66%27,13
%20,16

%20,15
%21,03

%20,88
%19,38

%52,36 %47,78 %53,49 %45,91 %38,21 %33,29

الدين الداخلي من الناتج المحلي اإلجماليالدين الخارجي من الناتج المحلي اإلجمالي
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الرمس البياين رمق 1-2: توزيع الحسوبات واإلصدارات لسنة 2020

قروض خارجية موظفة لمتويل مشاريع الدولة
% 7,8

قروض خارجية معاد اقراضها
% 1,3

قروض خارجية لدمع املزيانية
% 26,7

رقاع اخلزينة 52 أسبوع 
% 14,1

قروض داخلية بالعملة  
% 15,1

قروض داخلية أخرى
% 16,2

رقاع اخلزينة القابلة للتتنظري
% 18,8

1350,2

4627,2

2440,72810

2614,5

3261,1

الرمس البياين رمق 3-1 :
 تركيبة الدين العمويم لسنة 2020 

  الرمس البياين رمق 1-4 : تركيبة الدين العمويم 
اخلاريج حسب العمالت سنة 2020 

الدوالر االمرييك

اليان الياباين

وحدة حقوق الحسب اخلاصة

بقية العمالت

االورو

الدين اخلاريج الدين الداخيل

2020

% 34,1

% 65,9% 20,0

% 9,7

% 11,7

% 4,2

% 54,4

201820192020مؤشرات مخاطر - كلفة الدين العمومي

29,60 %27,78 %28,64 %حصة الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة

39,90 %36,50 %35,10 %اعادة تثبيت سعر الفائدة خالل سنة

73,80 %69,80 %66,30 %اعادة تثبيت سعر الفائدة خالل 5 سنوات

6,756,326,05معدل مدة سداد الدين

11,06 %9,68 %8,82 %إعادة التمويل خالل سنة

52,15 %47,51 %44,16 %إعادة التمويل خالل 5 سنوات
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تطور الظرف االقتصادي العالمي سنة 2020
عرفـت سـنة 2020 ركـودا إقتصاديـا عـىل املسـتوى العاملـي إثـر إنتشـار جاحئـة كورونـا، 
حيـث حتولـت األزمـة الصحيـة إىل أزمـة عامليـة ألقـت بضالهلـا عـىل خمتلـف جوانـب احليـاة 
اإلقتصاديـة واإلجمتاعيـة. وقـد اكن لإلجـراءات الصحيـة الصارمـة وإجـراءات الغلـق العـام 
الـي أختـذت إلحتـواء الفـروس تأثـر كبر عىل النشـاط اإلقتصـادي ليدخل بذلـك االقتصاد 
العاملـي يف مرحلـة ركـود أمعـق وأشـّد مـن تلـك الـي هشدها خـالل األزمة املاليـة العاملية يف 
2008 - 2009 ، حيـث جسـل اإلقتصـاد العاملـي بالنسـبة لسـنة 2020 منـوا سـلبيّا بــ 3.3 %.

% 3,0

2008

% -3,3

% 2,8
%  3,6 % 3,8

% 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,5 % 3,5
% 4,3

% 5,4

% -0,1

2020 2018 2016 2014 2012 2010

الرمس البياين رمق 1-5 : نسبة المنو السنوي )%( للإلقتصاد العاملي )2008 - 2020(

وقـد تكبـدت أغلـب اإلقتصـادات املتقدمـة وأمّه إقتصـادات األسـواق الصاعـدة خسـائر 
غرمسـبوقة عـىل مسـتوى النـاجت احملـي اإلمجـايل وتراجعـا كبرا لوتـرة المنو؛ بإسـتثناء 
االقتصـاد الصيـي االقتصـاد الوحيـد الذي مل يجّسل إنمكاشـا خالل سـنة 2020 حيث حقق 

منـّوا إجيابّيا بــ 2.3 %.
الرمس البياين رمق 1-6  : نسبة المنو السنوي )%( للناجت احمليل اإلمجايل 

يف أمه اإلقتصادات العاملية 2018 - 2020

% 2,3

% -2,2

% -6,1

% -3,5

% -4,7

% -3,3

% 5,8

% 3,6

% 1,7 % 2,2
% 1,6

% 2,8

% 6,7

% 4,5

% 2,3
% 3,0

% 2,3

% 3,6

2020 2019 2018

اإلقتصادات اإلقتصاد العاملي
املتقدمة

الواليات املتحدة 
األمريكية

الصنياألسواق الصاعدةمنطقة األورو

(https://www.imf.org/external/datamapper) مصدر املعطيات: بيانات صندوق النقد الدويل*

الرمس البياين رمق 1-7  : تطور نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل )%(بني 2018 و2020 يف عدد من اإلقتصادات العاملّية 
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ولتطويـق التداعيـات اإلقتصاديـة واملالّيـة لألزمـة، تبّنـت أغلب البنـوك املركزية الكـرى، بداية من 
األسـابيع األوىل إلنتشـار اجلاحئة سياسـات نقدّية ومالية تيسـرية وذلك هبدف توفر السـيولة 
النقديـة الاكفيـة وتوفـر تهسيـالت المتويـل مـن أجل قروض الـدمع املمنوحة لألفـراد والرشاكت.

 ويف هذا اإلطار، جلأت لك البنوك املركزية حول العامل تقريبا لتخفيض نسب فائدهتا الرئيسية. 
فقـد قـام البنكك اإلحتيكايط الفيكدرايل األمريكيك يف مـارس 2020 بالتخفيض يف نسـبة الفائدة 
الرئيسـية إىل مـا يقـارب 0,0 % بعـد أن اكنـت تـرتاوح بـن )%1.5 - %1.75( يف هنايـة سـنة 
2019، وأكـد البنـك اإلحتيـايط توجهـه للحفـاظ عـىل هـذا االخنفـاض إىل حـدود سـنة 2022 

وذلـك حـى تعـود ظـروف سـوق العمـل األمريـي إىل مسـتوياهتا السـابقة.

وقـام بنـك االحتيـايط الفيـدرايل األمريـي بتنفيـذ سياسـة التيسـر الـيم عـن طريـق رشاء 
فـوري للسـندات بقميـة 80 مليـار دوالر يف بدايـة تفـي الفـروس، ليتبعـه بعـد ذلـك بـرشاءات 
سـندات خزينـة مبـا ال تقـل قميتـه عـن 500 مليـار دوالر وسـندات رهـن عقاري بقميـة 200 مليار 

دوالر.

مكـا إختـذ البنـك االحتيـايط الفيـدرايل مجموعـة مـن اإلجكراءات االسكتثنائية والغري مسكبوقة 
ملواجهـة اجلاحئـة، حيـث رفـع قيـودا اكن يفرضهـا فميـا خيـص متطلبـات إحتيـايط البنـوك 
ويه النسـبة املوئيـة للودائـع الـي جيـب أن حتتفـظ هبـا البنـوك التجاريـة لـدى البنـك املركـزي 

اكحتياطيـات لتلبيـة الطلـب النقـدي. 
وقـام أيضـا إىل حـد كبـر بتخفيكف قواعكد السكيولة1، والـي تشـرتط مـن البنـوك االحتفـاظ 
بأصـول سـائلة عاليـة اجلـودة؛ وذلـك قصـد حـّث البنوك عىل فتح بـاب اإلقراض هبدف مسـاعدة 

الـرشاكت واألفـراد عـىل ختـي تداعيـات جاحئـة فـروس كورونـا.

ومـن جانبـه، واصـل البنكك املرككزي األورويب احملافظـة عىل نسـب الفائدة الرئيسـية عند أدىن 
مسـتوياهتا التارخييـة يف حـدود 0.0 % وذلـك إىل غايـة بلوغـه مسـتقبال هـدف التمخض %2.0؛ 
مكـا واصـل إتبـاع سياسكة التيسكري اليمك عن طريـق اإلبقاء عىل برنـاجم رشاء األصول املالية 

الصافيـة مكـا اكن قبـل اجلاحئـة دون تغيـر، مبعـدل 20 مليـار أورو هشريا آلجـل غر حمّدد.

و يف حماولة منه لدمع االقتصاد، أعلن البنك املركزي األورويب يف مارس 2020 عن إحداث 
 Pandemic Emergency Purchase Programme( برنـاجم الـرشاء الطارئ ملواجهة األوبئة
PEPP(  مببلـغ 750 مليـار أورو ؛ وهـو عبـارة عـن خطـة رشاء مكثف وغر مسـبوق للسـندات 
املاليـة سـواءا احلكوميـة أو اخلاصـة مهنـا. وُقـرِّر يف هشـر جـوان مـن نفـس السـنة، زيـادة 
قميـة الرنـاجم مبقـدار 600 مليـار أورو، هـذا باإلضافـة إىل 500 مليـار أورو مـن مشـرتيات 
السـندات احلكوميـة الـي أعلـن عهنـا يف ديمسـر 2020، ليصل بذلك املبلـغ امجلي للرناجم 
إىل 1850 مليـار أورو. ومتّ متديـد مـدّة الرنـاجم حـىّ هنايـة سـنة 2021 أو مـارس 2022 

وذلـك حسـب مـا ميليـه نسـق التعايف مـن اجلاحئة.

ومـع إسـمترار إنتشـار اجلاحئـة وسـنّ إجـراءات الغلـق العـام، إلتجـأت أغلـب احلكومـات إىل 
إخّتـاذ تدابـر إسـتثنائية عكى مسكتوى املالیكة العموميكة وتفعيـل أدوات املزيانيـة كصناديـق 

الطـوارئ واملزيانيـات التمكيليـة وذلـك قصـد محايـة األفـراد والـرشاكت مـن تبعـات األزمـة. 

 )BASEL 3( 3 حسب اتفاقيات بازل   )Liquidity Coverage Ratio( 1

الرمس البياين رمق 1-7  : تطور نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل )%(بني 2018 و2020 يف عدد من اإلقتصادات العاملّية 
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وقـد بـادرت العديـد مـن الـدول، خاصـة االقتصـادات املتقدمـة مهنـا إىل توفـر دمع موّسـع مـن 
املاليـة العموميـة، حيـث قامـت بتقـدمي حتويـالت نقدّيـة لـآرس منخفضـة الّدخـل، بتوزيـع إعانات 
دمع االجـور للعاملـن العاطلـن مؤقّتا عن العمل، وبسـنّ ختفيضـات رضيبية للرشاكت املترضرة 
مـن األزمـة وإرجـاء دفـع الرضائـب يف حـاالت أخـرى، هـذا مـع توفـر العديـد مـن التهسيـالت 

والضامنـات للتجشيـع عـىل اإلقرتاض.

ومـع زيكادة الضغوطكات عكى املالية العمومّية وتفامق جعز املزيانية، هشدت معظم االقتصادات 
زيـادة كبـرة يف جحـم ديوهنـا، حيـث وصلـت مسكتويات الديكون العامليكة ألعـىل مسـتوى يف 

تارخيها.
الرمس البياين رمق 1-7  : تطور نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل )%( بني 2018 و2020 يف عدد من اإلقتصادات العاملّية 

2020 2019 2018

79,5

67,9

73,6

88,5

78
75,1 76,1

65,2 65,2

98,9

87,7
85,6

113,5

98,1 98

68,9

59,6 61,8

127,1

108,2
106,6

تونساألردناملغربالربازيلفرنساأملانياالواليات املتحدة األمريكية

(https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD) مصدر املعطيات: بيانات صندوق النقد الدويل*
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تطور الظرف االقتصادي الوطني سنة 2020
عىل الصعيد الوطي، تواجه البالد التونسية منذ سنوات حتديات إقتصادية كبرة تعمقت بشدة 
 مع إنتشار فروس كورونا املستجد، وقد هشد منو اإلقتصاد الوطي لسنة 2020 إنمكاشا حادا

 بـ 9.2 % ؛ وهو أدىن مستوى يجسله المنو منذ إستقالل البالد التونسية يف 1956.

تداعيات جائحة كورونا على بعض أهّم المؤشرات اإلقتصادية والنقدية خالل سنة 2020:

 املزيان التجاري:

هشدت سـنة 2020 تراجعا إسـتثنائيا للعجز التجاري مبا يقارب 34.4 % مقارنة - 
بسـنة 2019 )أي حبـوايل 6678 م د(، ويعـزى ذلـك الخنفـاض الـواردات بنسـق 
أكـر تسـارعا مـن الصـادرات ليصبـح العجـز التجـاري يف حـدود 12757 م د 

مقابـل 19436 م د قبـل سـنة و19023 م د يف هنايـة سـنة 2018.

  العائدات السياحّية:

جسـل القطاع السـيايح خسـائر فادحـة عقب إغالق الدول حدودهـا وتعطل حركة - 
املالحـة اجلويـة والبحريـة، حيـث تراجعـت العائـدات السـياحية بــ 64 % مقارنـة 
بسـنة 2019، إذ مل تجسّل سـوى 2000 مليون دينار يف هناية سـنة 2020 مقابل 

5600 مليـون دينـار يف مـوىف سـنة 2019 .

  خمزون اإلحتیاطیات من العملة األجنبیة:

كنتيجة لضعف املبادالت التجاريّة اخلارجّية يف ظّل األزمة وخاصة تراجع الواردات، - 
مّت تدعـم خمـزون اإلحتیاطیـات مـن العملـة األجنبیة )8545 مليـون دوالر أو ما يعادل 
162 يوًمـا مـن الـواردات يف هنايـة سـنة 2020، مقابل 6955 مليـون دوالر و111 يوًما 

من الواردات يف موىف سـنة 2019(.

 السياسة النقدية:

هبـدف التحـّم يف نسـبة التـمخض، إنهتـج البنـك املركـزي التونـي منـذ بدایـة - 
سـنة 2018 سیاسـة نقدیـة ذات طابـع تقييـدي )متـزيت باألخـص بالرتفيـع يف 
سـعر الفائـدة املديريـة يف مناسـبتن يف مـارس وجـوان 2018 بــمجموع 175 نقطـة 
أسـاس وبـ 100 نقطة أسـاس إضافية يف فيفري 2019(. ولكن خالل سـنة 2020 
مـع بدايـة ظهـور جاحئـة كوفيـد 19 وتراجـع الضغـوط التضخميـة )تراجـع نسـبة 
التـمخض مـن 7.7 % يف جـوان 2018 إىل 5.8 % يف فيفـري 2020(، قـّرر البنـك 
املركـزي إعمتكاد سياسكة نقديكة أككر تيسكريا هبـدف احلفـاظ عـىل االسـتقرار 
املـايل وذلـك بالتخفيـض بــ 100 نقطـة أسـاس يف سـعر الفائـدة املديريـة يف 
مـارس 2020، تـاله ختفيـض ثـاٍن قـدره 50 نقطـة أسـاس يف هنايـة سـبمتر 

2020، لترتاجـع هـذه األخـرة إىل 6.25 %.
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 سوق الرصف: 

جسلـت قمبـة الدينـار التونـي يف مـوىف سـنة 2020 مقارنـة مـع هنايـة سـنة 2019 - 
إخنفاضـا بنسـبة 4.6 % مقابـل األورو و0.69 % مقابـل اليـان اليابـاين.  بيمنـا إرتفعـت 
قميـة الدينـار مقابـل الـدوالر األمريـي حبـوايل 4.8 % مقارنـة بنفـس الفـرتة مـن السـنة 

الفارطة.

تداعيات جائحة كورونا على المالية العمومية خالل سنة 2020:

هشـدت سـنة 2020 اختكالال كبكريا لتوازنكات املاليكة العموميكة ، حيـث مّت تجسيـل تراجـع هـام 
عـىل مسـتوى املـوارد الذاتيـة للدولـة )جسلـت املداخيـل اجلبائيـة إخنفاضـا بــ 6.1 % مقارنـة 
بسـنة 2019( وتناميـا كبـرا للنفقـات )إرتفاعـا بــ14.3 % يف نفقـات مزيانيـة الدولـة بالنسـبة 
لسـنة 2020 مقارنة بسـنة 2019( بسـبب تداعيات اجلاحئة وتوسـيع التدخالت و برجمة نفقات 
طارئـة وإسـتثنائّية مّمـا أّدى إىل تعمـق جعـز املزيانيـة2 )9.6% مـن النـاجت احملـي اإلمجـايل 

هنايـة سـنة 2020 مقابـل 3.4% مجسلـة يف مـوىف سـنة 2019 (.

الرمس البياين رمق -1 :8  تطّور نسبة جعز املزيانية من إمجايل الناجت احمليل )%( خالل سنوات )2020-2015(

% 9,6

% 3,4
% 4,3

% 5,7 % 5,5

% 4,3

2020 2019 20162018 20152017

2 عجز الميزانية )دون اعتبار موارد الهبات والتخصيص والمصادرة(
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ترقيم المخاطر السيادية المحررة بالعملة االجنبية على المدى الطويل 
للبالد التونسية خالل العشر سنوات األخيرة )2021-2011(

 وقـد مت التخفيـض يف الرتقـم السـيادي لتونـس مـن قبل خمتلـف واكالت التصنيف العاملية مكا 
يبينـه اجلـدول اعـاله، وهـو مـا يعكـس الوضعيـة الصعبـة الـي متـر هبـا البـالد والرتاجـع جلـل 
املـؤرشات االقتصاديـة، وبالتـايل يشـل عائقـا للخـروج إىل السـوق املاليـة العامليـة واسـتقطاب 

االسـتمثارات األجنبية.





القسم األول : 
دين الدولة
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التوازنات المالية العامة

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

109,2 7493,1-938,3-2270,8-النتيجة األولية لملزيانية

 2801,93204,53736,21930,5 فوائد الدين العمويم

 5072,74142,811229,31821,3جعز املزيانية )دون موارد اهلبات والتخصيص واملصادرة (

-9.6%3,4%4,5%عجز الميزانية % من الناتج المحلي اإلجمالي

 373,3549,9829,294,3 اهلبات والتخصيص واملصادرة 

4699,43592,910400,11727,0 جعز املزيانية )بعد إحتساب موارد اهلبات والتخصيص واملصادرة (

  تأثـرت التوازنـات املاليـة العامـة نتيجـة التداعيـات االقتصاديـة واالجمتاعيـة لألزمـة الصحيـة 
كوفيـد 19 ، إذ جسلـت النتيجـة األوليـة لملزيانيـة سـنة 2020 جعـزا بــ 7493 م د إضافـة إىل 
تسـديد 3736  م د بعنـوان فوائـد الديـن العمـويم وبالتـايل بلـغ جعـز املزيانيـة 11229 م د 
مـا ميثـل 9.6 % مـن النـاجت احملـي اإلمجـايل مقابـل 11.4 % مقـدرة بقانـون املاليـة التعديـي 

لسـنة 2020.

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

	:6934,4 10023,910089,918338,8 تاكليف اخلزينة
-15.7%8,2%8,9%% الناتج المحلي اإلجمالي

14699,43592,910400,11727,0- تمويل عجز الميزانية                   

25126,56397,07393,74242,8 -تسديد أصل الدين

964,6 3198,0100,0545,0 -قروض و تسبقات الخزينة

بلغـت تاكليـف اخلزينـة 18339 م د ومتثلـت أساسـا يف تسـديد 7393.7 م د بعنـوان أصـل 
 الديـن، متويـل جعـز املزيانيـة )بعـد إحتسـاب موارد اهلبـات والتخصيص واملصـادرة( يف حدود
10400.1م د، هـذا مـع ختصيـص 545.0 م د عـىل شـل قروض وتسـبقات خزينة لفائدة بعض 
املؤسسـات العمومّيـة قصـد اإليفـاء بتعّهداهتـا جتـاه مقرضهيـا. ممـا إسـتوجب تعبئـة متويـالت 
إضافّيـة يف حـدود 6971 م د مقارنـة بالتقديـرات األّوليـة لقانـون املاليـة. وإمجـاال بلغـت مـوارد 
اخلزينـة 18339 م د يف سـنة 2020 )أي حـوايل15.7%  مـن النـاجت احملـي اإلمجـايل( مقابل 
19491 م د مقـدرة بقانـون املاليـة التعديـي لسـنة 2020 و10090 م د مجسلّـة سـنة 2019 

)مـا يقـارب 8.2% مـن النـاجت احملـي اإلمجايل(.  
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تمويل ميزانية الدولة
تمويل ميزانية الدولة: موارد الخزينة

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

 10089,918338,86934,4 10023,9موارد اخلزينة

9692,615896,87263,9 19498,2 - موارد االقرتاض:
6,0%13.6%7,9%8,4%% الناتج المحلي اإلجمالي

4113,9 2639,511126,3 2433,1   موارد االقرتاض الداخي

3150,0 7053,04770,5 7065,1   موارد االقرتاض اخلاريج

329,5-2525,7397,32442,0 - موارد اخلزينة األخرى

86,2 182,2158,8 215,3استخالص أصل قروض اخلزينة

415,7- 215,12283,2 310,4موارد خزينة خمتلفة )اإليداعات(

جسّلــت مــوارد اخلزينــة إرتفاعــا غــر مســبوق خــالل ســنة 2020 )+81.75%(، حيــث بلغــت 
مــا قــدره 18338.8 م د مقابــل 10089.9 م د يف ســنة 2019 وذلــك نتيجــة تفــامق حاجيــات 
متويــل املزيانيــة، وقــد مشــل هــذا اإلرتفــاع باألســاس مــوارد االقــرتاض الداخــي. وتوزعــت 

مــوارد اخلزينــة بــن مــوارد االقــرتاض 15897 م د ومــوارد اخلزينــة األخــرى 2442 م د.

1 - موارد االقتراض:

 إرتفعــت مــوارد االقــرتاض يف ســنة 2020 بنســبة 64% مقارنــة بســنة 2019 لتبلــغ
 15896.8 م د. ونظــرا للصعوبــات عــىل مســتوى األســواق العامليــة، وقــع اللجــوء أساســا 
للديــن الداخــي لتوفــر المتويــالت اإلضافّيــة الالزمــة لتغطيــة جعــز املزيانيــة و تســديد أصــل 
الديــن العمــويم. وقــد مت تعبئــة مككوارد إقككرتاض داخليككة يف حــدود 11126.3 م د خــالل ســنة 
2020 مقابــل 2400 م د مقــدرة أوليــا يف قانــون املاليــة للســنة و2639.5 م د مجسلّــة ســنة 
2019.  ويف املقابــل عرفــت مككوارد اإلقككرتاض اخلككاريج تراجعــا نســبيا ) 4770.5 م د يف 

ســنة 2020 مقابــل 7053.0 م د يف ســنة 2019(. 

* موارد االقرتاض الداخلية…

هشدت سنة 2020 إرتفاعا قياسيّا ملوارد االقرتاض الداخي، وتتوزع هذه املوارد بن: 

y إصدارات رقاع اخلزينة مببلغ 5701.8 م د، مهنا 2440.7 م د رقاع خزينة 52 أسبوع 
 و 3261.1 م د رقاع اخلزينة القابلة للتنظر،

y  قــروض داخليــة بالعملــة األجنبيــة مببلــغ يناهــز 2614.5 م د.  وتمتّثــل هــذه املــوارد
ــي  ــارخي 31 جان ــرم بت ــة )prêt syndiqué( امل ــع بالعمل ــي املجم ــرض البن يف الق
2020 مببلــغ 455 مليــون أورو أي مبــا يعــادل 1433.8 م د )والــذي مّت حتويلــه بدايــة 
مــن هشــر مــارس(، والقــرض البنــي املــرم يف مــاي 2020 مببلــغ 257 مليــون أورو 
ــن هشــر  ــة م ــه بداي ــذي مّت حتويل ــادل 1180.7 م د )وال ــا يع ــون دوالر أي م و130 ملي

جــوان (،
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ــي  ــة التعدي ــون املالي ــن قان ــى الفصــل 5 م ــل اإلســتثنايئ مبقت ــة للمتوي ــذا باإلضاف ه
ــدة  ــك املركــزي التونــي لفائ ــل البن لســنة 2020 واملمتثــل يف تهسيــالت إســتثنائية مــن قب

ــدة ســداد 5 ســنوات.  ــغ 2810 م د عــىل م ــالد التونســية مببل ــة للب ــة العام اخلزين

موارد االقرتاض الداخلية: 11126,3 مليون دينار

5701,8رقاع اخلزينة:

	2440,7رقاع اخلزينة 52 اسبوع

	3261,1رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

2614,5دين داخيل بالعملة:

	2020 1433,8القرض البنيك املجمع بالعملة مارس

	2020 1180,7القرض البنيك املجمع بالعملة جوان

2810,0ديون أخرى )تسبقة البنك المركزي التونسي(

*موارد اإلقرتاض اخلارجية..

تمتّثل موارد اإلقرتاض اخلاريج املستعملة لمتويل املزيانية سنة 2020 يف:

قروض خارجية موظفة لمتويل مشاريع الدولة يف حدود 849 م د ) ق م ت 2020(، - 

قروض معاد إقراضها بقمية 120 م د )ق م ت 2020(، - 

إضافـة إىل مـوارد قـروض دمع املزيانيـة والـي بلغـت قميهتـا 3801.5 م د، - 
وتتـأىت هـذه األخـرة أساسـا مـن املقرضـن متعـددي األطـراف وتتـوزع اكاليت:

موارد قروض دمع املزيانية لسنة 2020: 3801,5 مليون دينار

»BIRD« 251,4البنك الدويل

»FMI« 2179,9صندوق النقد الدويل

»UE« 153,7االحتاد االورويب

»AFD«  288,3الواكلة الفرنسية للتمنية

»FMA« 444,5صندوق النقد العريب

»KFW«  325,2املؤسسة االملانية للقروض من اجل اعادة االمعار

158,7إيطاليا

وجتــدر اإلشــارة أن مــوارد قــروض دمع املزيانيــة لســنة 2020 تتضمــن إســتعامل مــوارد 
احلســابات اخلاصــة بالعملــة املرتبطــة بقــروض مت حسهبــا يف ســنة 2019 مكــا يــي:

يف حدود 49.4 مليون أورو أي ما يعادل 153.7 م د تتعلق جبزء من القسـط الثالث - 
،»AMF II« مـن قـرض آليـة الدمع املايل لالحتاد االورويب

37.8 م دوالر )أي ما يقارب 108.7 م د( بعنوان قرض من صندوق النقد العريب، - 

 10 م أورو )أي ما يعادل 31.5 م د( بعنوان قسط من قرض الواكلة الفرنسية للتمنية.- 
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ــي  ــنة 2020 فه ــة لس ــاريع الدول ــل مش ــة لمتوي ــة املوظف ــروض اخلارجي ــبة للق ــا بالنس أمّ
تتــوزع حســب القطاعــات اكاليت:

الرمس البياين رمق 1-9: توزيع القروض املوظفة لمتويل مشاريع الدولة حسب القطاعات

مشاريع ذات صبغة فالحية

مشاريع لتأهيل البنية التحتية

مشاريع متعلقة بقطاع النقل واملواصالت

مشاريع دمع اصالح التعلمي

قطاعات اخرى

مشاريع متعلقة بإحداث مواطن شغل

% 37,6

% 35,2

% 2,4
% 2,6

% 12,6

% 9,6

الرمس البياين رمق 1 - 10 : توزيع القروض املوظفة واملعاد إقراضها حسب املنتفعني

خطوط متويل لفائدة البنوك التونسية

املؤسسات املتوسطة والصغرى

الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز

مؤسسات أخرى

الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه 

% 46,0

% 1,1

% 19,6

% 21,3

% 12,1
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2 - موارد الخزينة األخرى :

ــا إســتثنائيّا خــالل ســنة 2020، )2442.0 م د  ــة األخــرى إرتفاع ــوارد اخلزين هشــدت  م
ســنة 2020 مقابــل 397.3 م د ســنة 2019 و525.7 م د يف 2018(. وتتــأىّت هــذه األخــرة 

أساســا من:

تنـايم مـوارد خزينـة خمتلفـة تمشـل أساسـا إيداعـات باخلزينـة العامـة للبالد - 
التونسية،

تراجـع إسـتخالصات أصـل قـروض اخلزينـة بعنـوان القـروض املسـندة إىل - 
إنتشـار  تداعيـات  إىل  الرتاجـع  هـذا  أسـباب  وتعـود  العموميـة،  املؤسسـات 
فروس كورونا عىل النشـاط اإلقتصادي معوما وعىل الوضعية املالية اهلّشـة 

لملؤسسـات العموميـة خصوصـا.

التمويل الصافي لميزانية الدولة: موارد االقتراض الصافية

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

4371,73295,58503,13021,1موارد االقرتاض الصافية:

3819,01819,1484,71255,6  موارد االقرتاض اخلاريج الصافية

552,71476,48018,41765,5  موارد االقرتاض الداخي الصافية

هشــدت مــوارد اإلقــرتاض الصافيــة إرتفاعــا مهــامّ خــالل ســنة 2020 ويعــود ذلــك إلرتفــاع 
ــة(، هــذا فميــا عرفــت مــوارد  اإلقــرتاض الداخــي الصــايف )عــىل عكــس الســنوات املاضي
اإلقــرتاض اخلارجيــة الصافيــة تراجعــا كبــرا )مــن 4371.7 م د ســنة 2018 إىل 484.7 م د 

ســنة 2020( .
  الرمس البياين رمق 1 - 11 : اإلقرتاض الصايف % من الناجت احمليل اإلمجايل 
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جوان 2018201920202021

االقرتاض الداخيل الصايف االقرتاض اخلاريج الصايف
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السحوبات واإلصدارات
201820192020م د

السداسي االول من 
سنة 2021

9049,310607,417325,26118,0الحسوبات واإلصدارات:

7352,57967,96198,92004,1االقرتاض اخلاريج

1696,82639,511126,34113,9االقرتاض الداخي

 مت خــالل ســنة 2020 إقــرتاض مبلــغ 17325.2 م د يتــوزع بــن  35.8% إقــرتاض خــاريج 
)6198.9 م د( و 64.2% عىل شل إقرتاض داخي مببلغ 11126.3 م د.

ــة  ــن 63% مقارن ــر م ــا بأك ــنة 2020 إرتفاع ــدارات لس ــات واإلص ــت الحسوب ــد عرف  وق
بالحسوبــات واإلصــدارات املجسلــة ســنة 2019 )10607.4 م د(.

1. االقتراض الخارجي )السحوبات واإلصدارات(:

بلغــت الحسوبــات عــىل القــروض اخلارجيــة خــالل ســنة 2020 حــوايل 6198.9 م د مجسلة 
بذلــك تراجعــا بـــ  1769م د مقارنــة بســنة 2019 )7967.9 م د(، وتتــوزع هــذه الحسوبــات 

يف حــدود:

·  25.4% عى شلك قروض موظفة )1571.7 م د( تتوزع بن قروض خمصصة 	
لمتويـل مشـاريع الدولـة و بـن قـروض يعـاد إقراضهـا لملؤسسـات العموميـة 

والبنكية، 

· و74.6% يف شكلك قكروض غكري موظفكة تمتثل يف حسوبـات عىل قروض دمع 	
املزيانية.

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

7352,57967,96198,92004,1االقرتاض اخلاريج

1235,11390,91571,7443,9   القروض املوظفة:

986,81242,11350,2397.7متويل مشاريع الدولة 

248,3148,9221,546,2قروض معاد اقراضها

6117,46577,04627,21560,2  القروض غري املوظفة:

4431,74358,64627,21560,2قروض دمع املزيانية

1685,82218,40,00,0اصدارات االسواق املالية العاملية
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*حسوبات القروض اخلارجية املوظفة… 

الرمس البياين رمق -1 12 : توزيع حسوبات القروض اخلارجّية املوّظفة لسنة 2020 حسب الّدول املاحنة )م د( 
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القروض املعاد اقرتاضها قروض متويل املشاريع العمومية

أخرىالبنك الدويل الصندوق 
الدويل للتمنية 

الزراعية

الصندوق 
العريب لإلمناء 

االقتصادي

البنك االورويب 
لإلستمثار

البنك االساليم 
للتمنية

البنك االفرييق 
للتمنية

إسبانيا العربية 
السعودية

الكويت اليابان إيطاليا أملانيا فرنسا
10,4

*حسوبات القروض اخلارجية غري املوظفة… 

بلغــت يف مــوىف ســنة 2020 الحسوبــات عــىل القــروض غــر املوظفــة 4627.2 م د. وقــد 
ــان  ــذ مث ــّرة األوىل من ــط، فلمل ــة فق ــروض دمع املزياني ــىل ق ــات ع ــذه الحسوب ــرت ه إقت

ــة.  ــة املــوارد املالّي ــة لتعبئ ــة العاملي ــه البــالد التونســية للســوق املالي ســنوات مل تتوجّ
ــة يف ســنة 2019 مــا يعــادل 28 % مــن  ــة العاملي ــت اإلصــدارات عــىل الســوق املالي فقــد مّثل
مجمــوع الحسوبــات الســنوية عــىل الديــن اخلــاريج مقابــل 23 % ســنة 2018 وأكــر مــن 51 % 
ســنة 2017، حيــث دأبــت تونــس عــىل اخلــروج ســنوّيا للســوق العاملّيــة إلصــدار قــروض رقاعّيــة 
ــة واليابــان أو بــدون  ــة، ســواء بضــامن دول أخــرى اكلواليــات املتحــدة األمريكّي لمتويــل املزيانّي

مضــان خــاريج.
 ولكــن خــالل ســنة 2020 ويف ظــّل الظرفيــة الــي إتمســت بصعوبــة اللجــوء للســوق املاليــة 
ــة اإلصــدار هبــذه  ــاع لكف ــس وارتف ــف الســيادي لتون ــع التصني ــع تراج ــة خاصــة م العاملي
الســوق نتيجــة حش الســيولة جــراء تأثــر األزمــة الصحيــة عــىل نســب مديونّيــة العديــد مــن 
ــن املخاطــرة يف إقتصــادات األســواق  ــن ع ــزوف املســتمثرين الدولي ــب ع ــدول، إىل جان ال
ــل  ــة والتعوي ــة العاملي ــة باخلــروج إىل الســوق املالي ــدم املراهن ــة ع ــت احلكوم الناشــئة؛ فضل

بشــل أســايس عــىل املــوارد الّداخليــة.
بالنسككبة لقككروض دمع املزيانيككة، بلغــت الحسوبــات لســنة 2020 مــا قــدره 4627.2 م د. وقــد 
لــت الحسوبــات املســندة مــن طــرف املمولــن متعــددي األطــراف إرتفاعــا ملحوظــا مقارنــة  جسّ

بســنة 2019 لتبلــغ 3886.5 م د مقابــل 2326.6 م د يف الســنة الســابقة.
ــدوق  ــن صن ــروض املمنوحــة م ــات عــىل الق ــغ الحسوب ــاع مبل ــذا التطــّور إلرتف ــزى ه ويع
ــدويل خــالل  ــدوق النقــد ال ــدويل لإلنشــاء والتعمــر. فقــد قــام صن ــك ال ــدويل والبن النقــد ال
ســنة 2020 بــرف قــرض لتونــس مببلــغ  2179.9 م د )545.2 مليــون وحــدة حقــوق حســب 
خاصــة أي مــا يعــادل 745 مليــون دوالر أمريــي (، وذلــك يف إطــار »أداة المتويــل الرسيــع« 
الــي هتــدف لتلبيــة االحتياجــات العاجلــة لملاليــة العموميــة ومــزيان املدفوعــات نتيجــة لتفــي 

اجلاحئــة.



يف إطار التعاون الثنايئ، بلغت الحسوبات عىل القروض املخصصة لدمع املزيانية 740.7 م د 
 يف سنة 2020 مسندة من طرف املؤسسة األملانية للقروض من أجل إعادة اإلمعار )KFW( مببلغ
 325.2 م د، إضافـة لقـرض الواكلـة الفرنسـية للتمنيـة  )AFD( بقميـة 256.8 م د، إىل جانب 

القـرض اإليطـايل مببلغ 158.7 م د.

توزيع الحسوبات عى قروض دمع املزيانية بني 2018 وجوان 2021 حسب املمولني

201820192020م د
السداسي االول من 

سنة 2021

»BIRD« 1422,5174,7779,912,4البنك الدويل
»FMI« 2046,6713,02179,9صندوق النقد الدويل -

»BAD« 357,6376,7590,9البنك االفرييق للتمنية -
»UE« 970,1-956,1-االحتاد االورويب

»FMA« 303,1106,1335,8صندوق النقد العريب -
»AFD« 203,9256,8329,8-الواكلة الفرنسية للتمنية

 »KFW« 301,8332,8325,2248,0املؤسسة االملانية للقروض
 --1495,2-اململكة العربية السعودية

 -158,7 - -إيطاليا
4431,74358,64627,21560,2مجموع قروض دعم الميزانية

الحسوبات غري املستعملة:

ــة لســنة 2020 واملقــدرة  ــات عــىل قــروض دمع املزياني جيــدر الذكــر أن مــن بــن الحسوب
بـــ 4627.2 م د، مل يــم إســتعامل ســوى 3507.7 م د لمتويــل مزيانيــة 2020 مــع حسوبــات 
أخــرى تعــود لســنة  2019 تقــدّر بـــ 293.9 م د فميــا بــيق مــا يعــادل 1119.5 م د مودعــة 
يف حســابات خاصــة بالعملــة لــدى البنــك املركــزي ليــم اســتعامهلا لمتويــل مزيانيــة 2021، 

وتمتثــل هــذه الحسوبــات يف:
179.6 م أورو )أي ما يعادل حوايل 590.7 م د( بعنوان قرض البنك االفرييق للتمنية ،	 
160.6 م أورو )أي ما يعادل  526.5م د( تتعلق بقرض البنك العاملي.	 

2. إصدار االقتراض الداخلي

201820192020م د
السداسي االول 
من سنة 2021

1696,82639,511126,34113,9االقرتاض الداخيل
1696,81450,65701,82844,1*رقاع الخزينة:

	26,6436,22440,7139,4رقاع اخلزينة 52 اسبوع
	1670,21014,43261,12704,7رقاع اخلزينة القابلة للتنظر

0,01188,92614,51269,8*دين داخلي بالعملة:
	2019 1188,9-القرض البني املجمع بالعملة--
	2020 1433,8--القرض البني املجمع بالعملة مارس-
	2020 1180,7-- القرض البني املجمع بالعملة جوان-
	2021 1269,8--- القرض البني املجمع بالعملة

0,00,02810,00,0*ديون أخرى )تسبقة البنك المركزي(
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ــة اخلانقــة وتفــامق حاجيــات المتويــل، هشــدت ســنة 2020 ارتفاعــا  نتيجــة الصعوبــات املاليّ
إســتثنائّيا وغــر مســبوق إلصــدارات الّديــن الداخــي حيــث بلغــت هــذه االخــرة 11126.3 م د 

لتصــل ألكــر مــن أربــع أضعــاف املســتوى املجســل ســنة 2019 )2639.5 م د(. 

الرمس البياين رمق 1- 13 : توزيع موارد اإلقرتاض الداخيل لسنة 2020

رقاع اخلزينة 52 أسبوع

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

تسبقة البنك املركزي

القروض البنكية املجمعة بالعملة

% 21,9

% 29,3

% 25,3

% 23,5

ــة 52 أســبوع 2440.7 م د،  ــاع اخلزين ــع يف إصــدارات رق ــم للرتفي ــّور امله ــذا  التط ــزى ه ويع
ورقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر 3261.1 م د ؛ واللجــوء للقــروض البنكيــة املجمعــة بالعملــة مايعــادل 
2614.5 م دينــار؛ وللتهسيــالت االســتثنائية املمنوحــة لفائــدة اخلزينــة العامــة للبــالد التونســية مــن 
قبــل البنــك املركــزي التونــي يف حــدود مبلــغ 2810 م د عــىل مــدة ســداد 5 ســنوات مهنــا ســنة 
إمهــال بــدون توظيــف فوائــد، بغــرض متويــل جــزء مــن جعــز مزيانيــة الدولــة لســنة 2020 النــامج 
ــواب الشــعب  ــس ن ــص إســتثنايئ مــن جمل ــك يف إطــار ترخي ــا، وذل ــات جاحئــة كورون ــن تداعي ع

مبقتــى الفصــل 5 مــن قانــون املاليــة التعديــي لســنة 2020.

*إصدارات رقاع اخلزينة : 

مثّلت رقاع اخلزينة حوايل 51.2% من املوارد املعّبأة داخليا و33 % من اإلصدارات امجللية 
 للدين العمويم، مجسلة 5701.8 م د )ما يعادل 4.87 % من الناجت احملي اإلمجايل( موزعة 
بــن 2440.7 م د بعنــوان رقــاع اخلزينــة 52 أســبوع و3261.1 م د بعنــوان رقــاع اخلزينــة 
القابلــة للتنظــر؛ مقابــل 1450.6 م د مجسلــة يف هنايــة ســنة 2019   )مــا يقــارب 1.18 % 
مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل للســنة( و1696.8 م د )أي حــوايل 1.5 % مــن النــاجت احملــي 

اإلمجــايل( خــالل ســنة 2018.

وعــىل عكــس الســنوات املاضيــة، خاصــة ســنوات 2017 ،2018 و2019، تباطــأ بشــل 
ملحــوظ نســق منــو حاجيــات البنــوك مــن الســيولة لتصــل إىل9573  م د خــالل الثالثيــة االخــرة 
مــن ســنة 2020 مقابــل   12236 م د خــالل نفــس الفــرتة مــن ســنة 2019 و16138 م د خــالل 
ــىل  ــليب ع ــر الس ــر التأث ــادي خط ــبيا بتف ــنة. ممــا مســح نس ــس الس ــن نف ــع األول م الرب
متويــل اإلقتصــاد النــامج عــن تعبئــة الدولــة ملبالــغ كبــرة مــن رقــاع اخلزينــة. حيــث هشــدت 
الســنوات األخــرة ضغطــا كبــرا عــىل الســيولة املرفيــة ناجتــا يف جــزء منــه عــن تطــور 
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طلــب المتويــالت مــن القطاعــن العمــويم واخلــاص، والسياســة التقييديــة الــي اكن يتبعهــا 
البنــك املركــزي التونــي، إىل جانــب ضعــف اإلدخــار الوطــي.

وكنتيجــة لبــوادر إنفــراج أزمــة الســيولة، إىل جانــب إســمترار اإلســتقرار النســيب لنســب 
مردوديــة رقــاع اخلزينــة )رمغ مراجعــة نســب الفائــدة املديرّيــة للبنــك املركــزي التونــّي حنــو 
ــب املختصــن يف  ــة، هشــد طل ــل اخلزين ــن قب ــة م ــغ املطلوب ــاد املبال ــع إزدي ــاض(، م اإلخنف
رقــاع اخلزينــة عــىل الســندات الســيادية خــالل ســنة 2020 إرتفاعــا مهــام مقارنــة مــع ســنة   

2019 و2018 . 

و قــد بلــغ احلجــم االمجــايل لطلــب املســتمثرين عــىل رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر3536.9 م د 
هنايــة ســنة 2020 مقابــل 1215.8م د ســنة 2019 و 2273.95 م د ســنة 2018.

رقاع اخلزينة 
القابلة للتنظري

)السنة(

املبالغ املطلوبة 

م د

املبالغ املعروضة 
من املختصني

م د

املبالغ املقبولة

م د

نسبة املبالغ 
املقبولة مقارنة 

باملطلوبة

%

نسبة املبالغ 
املقبولة مقارنة 

باملعروضة

%

20203744,03536,93261,1% 87% 92

20192004,01301,91014,4% 51% 78

20182127,02273,91670,2% 79% 73

الرمس البياين رمق 1 - 14 :   تطور املبالغ املعروضة هشرّيا من طرف املختصني يف رقاع اخلزينة بني 2018 و2020 )م د(
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*مبادلة رقاع اخلزينة القابلة للتنظري...

متّ خــالل ســنة 2020 مبادلــة خــيّ رقــاع اخلزينــة: خّط 5.5 % فيفــري 2020 وخّط 5.5 % 
أكتوبــر 2020 وذلــك يف إطــار معليــات التــرف النشــيط للديــن الداخــي قصد الســي إىل 

التقليــص مــن خماطــر إعــادة المتويــل ولتخفيــف الضغــط عىل احلســاب اجلــاري للخزينة.
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ومعليــات مبادلــة رقــاع اخلزينــة يه عبــارة عــن معليــات تســديد لرقــاع اخلزينــة القابلــة 
للتنظــر الــي حيــل اجلهــا خــالل الســنة، مقابــل إصــدارا ســندات جديــدة ذات أمــد أطــول. 

ــع  ــك بالتنســيق املســبق م ــارخي اإلســتحقاق وذل ــل ت ــان قب ــب األحي ــة يف غال ــم املبادل وت
ــا  ــة إم ــي ســتم علهيــا املبادل ــغ ال ــد اخلطــوط واملبال ــة لتحدي ــاع اخلزين املختصــن يف رق

ــم. ــدة حرفاهئ ــم أو لفائ لفائدهت

الخط المعروضالخط المستبدل 

*فيفري 
2020

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
5.5 % فيفري 2020

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
6,5% جوان 2025

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
7% جويلية 2028

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
7,5% جويلية 2032

 
نسبة الفائدةالمبلغنسبة الفائدةالمبلغنسبة الفائدةالمبلغالمبلغ

384,06287,3% 9,8636,5% 9,8360,2% 9,93

*أكتوبر  
2020

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
5.5 % أكتوبر  2020

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
7,2 % ماي 2027

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
7,4 % فيفري 2030

رقاع الخزينة القابلة للتنظير 
7,5% جويلية 2032

نسبة الفائدةالمبلغنسبة الفائدةالمبلغنسبة الفائدةالمبلغالمبلغ 
509,66444,67% 9,1922,9% 9,3642,1% 9,49
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خدمة الدين العمومي
201820192020م د

5126,56397,07393,7أصل الدين العمويم

6,32 %5,21 %4,55 %نسبة أصل الدين من الناجت احملي اإلمجايل 

 3246,15233,94285,8الدين اخلاريج	

 1880,41163,13107,9الدين الداخي	

2801,93204,53736,2فوائد الدين العمويم

3,19 %2,61 %2,49 %نسبة الفوائد من الناجت احملي اإلمجايل 

 1282,91582,81573,6الدين اخلاريج	

 1519,01621,72162,6الدين الداخي	

7928,49601,511129,9خدمة الدين العمويم

9,51 %7,83 %7,04 %النسبة من الناجت احملي اإلمجايل 

الرمس البياين رمق 1 - 15 : خدمة الدين العمويم بني 2018 و2020 )م د(

الدين الداخيل الدين اخلاريج

201820192020

5270,5

5859,4

11129,9

2784,8

6816,7

9601,5

3399,4

4529,0

7928,4

بلغــت خدمــة الديــن العمــويم 11129.9 م د ســنة 2020، أي بزيــادة قدرهــا 1528.4 م د 
مقارنــة بســنة 2019 )9601.5 م د(، مقابــل 7928.4 م د مجسلــة يف ســنة 2018.

وقــد هشــدت خدمككة الديككن العمككويم الداخككيل إرتفاعــا حبــوايل  89 % أي مبــا قــدره 2485.7 م د 
لتصل إىل 5270.5 م د سنة 2020 مقابل  2784.8 م د سنة 2019 ، يف حن جسلت خدمة 
الدين اخلاريج إخنفاضا بـ957.3 م د مقارنة بسنة 2019 لتبلغ 5859.4 م د سنة 2020 مقابل 

 6816.7 م د سنة 2019 ويعزى هذا اإلخنفاض أساسا لرتاجع أصل الدين العمويم اخلاريج
 بـ 948.1 م د.
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1. أصل الدين العمومي

201820192020م د
السداسي االول من سنة 

2021
3246,15233,94285,81894,4أصل الدين الخارجي:

	2439,12384,61548,2709,7القروض متعددة األطراف
1270,21127,6495,274,5*من بيهنا أقساط قروض صندوق النقد الدويل:

	807,0706,9728,4495,7قروض التعاون الثنايئ

	2142,4-قروض السوق املالية العاملية
(735 م دوالر(

2009,2
(250 م دوالر
و 400 م أورو(

689,0
(250 م دوالر(

1880,41163,13107,92348,4أصل الدين الداخلي: )ومن بينها(

	96,226,6436,2246,7رقاع اخلزينة 52 أسبوع

	1179,7648,41626,61125,5رقاع اخلزينة القابلة للتنظر

   479خط 5.3% جاني 2018

   700,7خط 5.5% أكتوبر 2018

  648,4 خط 5.5% مارس 2019

 725,6  خط 5.5% فيفري 2020

 901,1  خط 5.5% أكتوبر 2020

700,5   خط 5.75% جاني 2021

425,0   خط 6.0% جوان 2021

	2014 180,2180,2166,6166,6القرض الوطي

	 293,9277,0850,2806,0القروض البنكية بالعملة

5126,56397,07393,74242,8أصل الدين العمومي

بلــغ أصــل الديــن العمــويم لســنة 2020 مــا قميتــه 7393.7 م د أي بإرتفــاع يبلــغ 996.7 م د 
مقارنــة بســنة 2019، وقــد عــرف أصــل الديــن العمــويم نســقا تصاعديــا بدايــة مــن ســنة 2016 
يعــود أساســا إلرتفــاع أصــل الديــن اخلــاريج خاصــة خــالل ســنوات )2017-2019( نتيجــة 
تتــايل تســديدات قــروض األســواق املاليــة العامليــة وتعــدد تســديدات أقســاط قــرض صنــدوق 
النقــد الــدويل. ولكــن خالفــا للســنوات الســابقة، هشــد أصككل الديككن العمككويم اخلككاريج الــذي 
ــة يف  ــل 5233.9 م د مجسل ــغ 4285.8 م د مقاب ــا ملحوظــا ليبل مت ســداده ســنة 2020 تراجع

ســنة 2019 .

بالنســبة ألصككل الديككن العمككويم الداخككيل، جّسل هذا األخر إرتفاعا هاّما مقارنة بالســنوات 
السابقة ليصل إىل3107.9 م د، وقد مشل سداد لّك من خي رقاع اخلزينة القابلة للتنظر فيفري 
 2020 مببلغ 725.6 م د، وأكتوبر 2020 مببلغ 901.1 م د ، وقسطا من االكتتاب الوطي مببلغ
166.6 م د، إضافــة لـــ 850.2 م د بعنــوان أقســاط القــروض البنكيــة بالعملــة ، هــذا مع ســداد 

رقــاع اخلزينــة قصــرة املــدى 52 أســبوع مببلــغ 436.2 م د.
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2. فوائد الدين العمومي:

السداسي االول من سنة 201820192020م د
2021

2801,93204,53736,21930,5فوائد الدين العمويم

 1282,91582,81573,6684,1الدين اخلاريج	

 1519,01621,72162,61246,4الدين الداخي	

1,59 %3,19 %2,61 %2,49 %نسبة الفوائد من الناجت احملي اإلمجايل 

إتمســت خــالل الســنوات االخــرة فوائــد الديــن العمــويم بنســق تصاعــدي متواصــل حيــث 
جسلــت فوائــد الديــن العمــويم الــي مت ســدادها ســنة 2020 زيــادة تتجــاوز 16.6 % مقارنــة 
بســنة 2019 لتصــل إىل 3736.2 م د أي مــا يعــادل 3.19 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل 

ويعــود ذلــك خاصــة إىل إرتفــاع فوائــد الديــن الداخــي.

جّسلــت فوائككد الديككن العمككويم الداخككيل إرتفاعــا بأكــر مــن 33.35 % مقارنــة بـــ 2019 
نتيجــة الرتفيــع يف جحــم اإلصــدارات وإرتفــاع اإليداعــات باخلزينــة العامــة بعنــوان مــوارد 

اإلّدخــار الوطــي.

ــاجئ  ــة بنت ــت تراجعــا مقارن ــا بالنســبة لفوائككد الديككن العمككويم اخلككاريج، فقــد جسل وأمّ
ــة  ــور باألســواق العاملي ــرة ليب ــدة املتغ ــاض نســبة الفائ ــك إىل اخنف ــود ذل ســنة 2019. ويع
ــدرة لســنة 2020.  ــة املق ــروض اخلارجي ــات عــىل الق ــة إىل تراجــع نســق الحسوب باإلضاف

كلفة فوائد الدين العمومي 

إرتفعــت لكفككة فوائككد الديككن العمككويم إىل 4.42 % ســنة 2020 مقابــل 3.8 % ســنة 2019. 
وحافظــت لكفــة الديككن اخلككاريج خــالل الســنوات األخــرة عــىل نســقها مســتفيدة مــن املــى 

التنــازيل ألســعار الفائــدة املتغــرة عــىل املســتوى العاملــي.

 يف املقابــل إســمترت لكفككة فوائككد الديككن الداخككيل يف منحاهــا التصاعــدي، حيــث بلغــت  
8.3% ســنة 2020 مقابــل6.7% ســنة 2019 ويفــرس ذلــك أساســا بارتفــاع جحــم إصــدارات 

رقــاع اخلزينــة.  

السداسي االول من سنة 201820192020م د
2021

1,98 %4,42 %3,80 %4,03 %لكفة فوائد الدين العمويم

 1,12 %2,69 %2,63 %2,74 % لكفة فوائد الدين اخلاريج	

 3,45 %8,34 %6,71 %6,67 % لكفة فوائد الدين الداخي  	
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السحوبات واإلصدارات الصافية:

الرمس البياين رمق 1 - 16 : التطور السنوي للحسوبات واإلصدارات الصافية مقارنة بالحسوبات واإلصدارات امجللّية

201820192020

17325,2

10607,4
9049,3

9931,5

4210,4 3922,9

الحسوبات واإلصدارات امجللية  الحسوبات واإلصدارات الصافية 

السداسي االول من سنة 201820192020م د
2021

3922,94210,49931,51875,2 الحسوبات واإلصدارات الصافية

 4106,42734,01913,1109,7االقرتاض اخلاريج الصايف	

 183,61476,48018,41765,5-االقرتاض الداخي الصايف	

30,65 %57,32 %39,69 %43,35 %نسبة الحسوبات واإلصدارات الصافية من الحسوبات واإلصدارات امجللّية

إرتفعــت الحسوبــات واإلصــدارات الصافيــة للديــن العمــويم خــالل ســنة 2020 حبــوايل 
الضعــف حيــث بلغــت 9931.5 م د ســنة 2020 مقابــل 4210.1 م د ســنة 2019.

حجم الدين العمومي
الرمس البياين رمق 1 - 17 : جحم الدين العمويم خالل سنوات 2015 - 2020  )م د(

31753,8

61291,1

93044,9

24727,3

58606,3

83333,6

22703,9

60267,9

82971,7

21454,3

46832,7

68287,0

19899,1

36412,5

56311,6

17401,3

29890,7

47292,0

2020 2019 2018 2017 2016 2015

الدين الداخيل الدين اخلاريج
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الرمس البياين رمق 1 -  18: عوامل ترامك قامئ الدين العمويم من سنة 2015 اىل سنة 2020

عرفــت الفــرتة 2015-2018 نســقا تصاعديــا الرتفــاع جحــم الديــن العمــويم لتبلــغ نســبة 
تطــور الديــن 21.5 % مــوىف ســنة 2018 مقارنــة مبــوىف ســنة 2017 و ذلــك نتيجــة لتأثــر 

ســعر رصف الدينــار مقابــل العمــالت األجنبيــة، وتفــامق جعــز املزيانيــة.

بالنســبة لســنة 2019 ورمغ تواصــل صعوبــات الوضــع اإلقتصــادي واملــايل جســل نســق 
إرتفــاع جحــم الديــن تراجعــا ملحوظــا هنايــة الســنة مقارنــة بالس ــنوات الســابقة خاصــة عــىل 
إثــر حتســن قميــة الدينــار مقابــل أمه العمــالت األجنبيــة والتخفيــض يف الديــن اخلــاريج 
ــن  ــم الدي ــغ جح ــد بل ــنة 2019( . فق ــنة 2018 إىل 58606.3 م د س ــن 60267.9 م د س )م
ــة ســنة 2018،  أي  ــل 82971.7  م د هناي ــوىف ســنة 2019 مقاب ــويم 83333.6 م  د م العم
بنســبة ارتفــاع تقــدر بــــ 0.43 % فقــط وهــو مــا مكــن مــن التخفيــض  يف نســبة املديونيــة 

ــن 73.64 % ســنة 2018 إىل 67.93 % ســنة 2019.      م

%79,49

2020 2019 2018 2017 2016 2015

%67.93
%73,64

%66,94
%59,10

%52,66%27,13
%20,16

%20,15
%21,03

%20,88
%19,38

%52,36 %47,78 %53,49 %45,91 %38,21 %33,29

الدين الداخلي من الناتج المحلي اإلجماليالدين الخارجي من الناتج المحلي اإلجمالي

الرمس البياين رمق 1 - 19 : نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل )%(
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إال أّن إنتاكســة الوضــع الــي واإلقتصــادي حتــت تأثــر جاحئــة كورونــا وتداعياهتــا عــىل املاليــة 
العموميــة أّدت إىل إرتفــاع قــامئ الديــن العمــويم يف مــوىف ســنة 2020 بأكــر مــن 9711 م د، حيــث 
بلــغ جحــم الديــن العمــويم 93044.9 م د أي بنســبة إرتفــاع تتجــاوز 11.6 % مقارنــة بســنة 
2019.  إذ إرتفــع جحــم الديــن اخلــاريج إىل 61291.1 م د )أي 52.36 % مــن النــاجت 
احملــي اإلمجــايل( مقابــل 58606.3 م د يف ســنة 2019 )أي 47.78 % مــن النــاجت احملــي 

اإلمجــايل( و 60267.9 م د ســنة 2018 )أي 53.49 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل(. 

وقــد جّســل جحــم الديــن العمــويم الداخــي إرتفاعــا إســتثنائّيا )28.4 %+( نتيجــة الرتفيع 
يف جحم إصدارات رقاع اخلزينة ليصل إىل 31753.8 م د )أي 27.13 % من الناجت احملي 
 اإلمجــايل( مقابــل 24727.3 م د هنايــة ســنة 2019 )مــا يعــادل 20.16 % مــن الناجت احملي( 
و22703.9 م د )أي 20.15 % مــن النــاجت احملــي( هنايــة ســنة 2018. وإمجــاال بلــغ الديــن 

العمــويم نســبة 79.49 % مــن النــاجت احملــي ســنة 2020.

بالنسككبة لسككنة 2021 وإىل مــوىف هشــر جــوان بلــغ جحــم الديــن العمــويم 99293.3 م د 
أي مــا يعــادل 81.74 % مــن النــاجت احملــي االمجــايل، و يتوقــع أن تتجــاوز نســبة املديونيــة 
ــة  ــة الســنة نتيجــة تواصــل أزمــة املالي ــة 85 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف هناي عتب

العموميــة. 

ديناميكية الدين العمومي
ــنوات  ــالل س ــة خ ــر خاص ــاع كب ــة بإرتف ــبة املديوني ــور نس ــرة تط ــت وت إتمس
)2016-2017-2018( حيــث جســل تــرامك هــذه النســبة خــالل هــذه الفــرتة إرتفاعــا ســنويا 
مبعــدل 7.0 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل، وذلــك نتيجــة تأثــر اإلنــزالق املتســارع لســعر 
رصف الدينــار مقابــل أمّه العمــالت األجنبيــة باإلضافــة إىل إرتفــاع جعــز املزيانيــة وتباطــئ 

المنــو االقتصــادي.  

 يف هنايــة ســنة 2019، جسلــت نســبة املديونيــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل اخنفاضــا 
بأكــر مــن 5.7 %، لتبلــغ بذلــك نســبة املديونيــة 67.93 % مــن النــاجت احملــي مقابــل 73.64 % 
يف مــوىف ســنة 2018 ويعــود ذلــك أساســا للتأثــر اإلجيــايب لتحســن قميــة الدينــار مقابــل 

بقيــة العمــالت مّمــا مســح بالتخفيــض مــن تــرامك تأثــر ســعر الــرف.

وبالــرمغ مــن حماولــة جتــاوز صعوبــات املاليــة العموميــة والتدابــر املتخــذة من أجل ترشــيد 
النفقــات والــي ســامهت يف التخفيــض يف نســبة املديونيــة والتقليــص مــن جعــز املزيانيــة 
ليبلــغ 3.4 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل هنايــة ســنة 2019 مقابــل 4.3 % مجسلــة يف 
مــوىف ســنة 2018 و5.7 % يف ســنة 2017، إاّل أّن أزمــة كورونــا وعواقهبــا املاليــة أّدت إىل 
تغــّر التوازنــات املالّيــة بزيــادة قياســية يف جعــز املزيانيــة وتفــامق كبــر حلاجيــات المتويــل. 
إذ مّثــل تفــي فــروس كورونــا املســتجد عبــا إضافيــا عــىل حمفظــة الديــن العمــويم ممــّا 

جنــم عنــه إرتفــاع نســبة املديونيــة بـــ 11.56 % لتتجــاوز 79.5 % هنايــة ســنة 2020.
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عوامل تطور نسبة املديونية:

يعــد تراجككع المنككو االقتصككادي أمه عامــل الرتفــاع نســبة املديونيــة خــالل ســنة 2020، إذ 
أدى المنــو الســليب لرتفيــع نســبة املديونيــة حبــوايل 6.54 %. وذلــك عــىل عكــس الســنوات 
ــص نســبة  ــن تقلي ــن المنــو االقتصــادي خــالل ســنوات 2015 - 2019 م الســابقة حــن مك

املديونيــة ســنويا بنســب تــرتاوح بــن 0.5 % و1.5 % مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل.

وقــدرت مســامهة العجككز األويل لملزيانيككة يف إرتفــاع نســبة املديونيــة خــالل ســنة 2020 
بـــام يقــارب 6.4 % مــن إمجــايل النــاجت احملــي، مقابــل 0.8 % ســنة 2019 و1.8% ســنة 

2018 و3.5 % ســنة 2017.

وقـد بلـغ تأثكري سكعر الكرصف عـىل جحم الدين العمويم خالل سـنة 2020 حـوايل 0.77 % من 
النـاجت احملي اإلمجايل.
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الرمس البياين رمق 1 - 20 : العوامل املسامهة يف تطور نسبة املديونية

تأثري سعر الرصف عى جحم الدين العمويم:

يعــد تأثــر ســعر الــرف أمه عامــل مــن عوامــل إرتفــاع نســبة املديونيــة، بإســتثناء ســنة 
ــة مــن  ــل العمــالت األجنبي ــار مقاب 2019 حيــث مكــن التأثــر اإلجيــايب لتحســن قميــة الدين

ختفيــض قــامئ الديــن العمــويم حبــوايل 4545 م د.

ــغ تــرامك تأثــر اخنفــاض قميــة الدينــار مقابــل العمــالت األجنبيــة خــالل الفــرتة   وقــد بل
)2015-2018( مــا يقــارب 19601 م دينــار أي بــرتامك مجــي يســاوي 18.72 % مــن النــاجت 

احملــي االمجــايل.

بالنســبة لســنة 2020، هشــد ســعر رصف األورو مقابــل الدينــار التونــي إرتفاعــا 
بـــ 4.8% مقارنــة بســنة 2019 حيــث بلــغ 3.29 يف مــوىف ســنة 2020 مقابل 3.14  يف موىف 
ــار التونــي  ــل الدين ــي مقاب ــدوالر االمري ســنة 2019. هــذا بيمنــا اخنفــض ســعر رصف ال
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مــن 2.80  هنايــة ســنة 2019 اىل 2.67 هنايــة ســنة 2020 مجســال بذلــك تراجعــا بـــ  %4.4. 
وبذلــك بلــغ تأثــر ســعر الــرف عــىل جحــم الديــن خــالل ســنة 2020 حــوايل 902 م د أي 

0.77 % مــن النــاجت احملــي االمجــايل.

الرمس البياين رمق 1 - 21 : تطّور سعر رصف األورو مقابل الدينار

الرمس البياين رمق 1 - 22 : تطّور سعر رصف الدوالر االمرييك مقابل الدينار
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هيكلة الدين العمومي
الرمس البياين رمق 1 - 23 : تركيبة الدين العمويم بني سنة 2018 وجوان 2021

جوان 2018201920202021

% 27,4

% 72,670,3% 

% 29,7

% 65,9

34,1% 37,5% 
% 62,5

الدين الداخيل الدين اخلاريج

تتســم حمفظــة الديــن العمــويم هبمينــة الديــن العمــويم اخلــاريج والــذي بلغــت حصتــه 
يف مــوىف ســنة 2020 حــوايل 65.9 % مقابــل 34.1 % للديــن الداخــي. وقــد هشــدت 
هــذه احلصــة تراجعــا إســتثنائيا خــالل ســنة 2020 نتيجــة اإلعمتــاد عــىل مــوارد اإلقــرتاض 
ــع يف  ــل ممــا مكــن مــن الرتفي ــة أساســّية للمتوي ــة، كصيغ ــاع اخلزين الداخــي، خاصــة رق
ــاب الديــن الداخــي عــىل حســاب الديــن اخلــاريج خالفــا للســنوات االخــرة الســابقة. من

1. تركيبة الدين العمومي الخارجي:

السداسي االول من سنة %201820192020
2021

62,50 %65,90 %70,30 %72,60 %مناب الدين اخلاريج
% من الدين العمومي

 53,90 %52,95 %48,76 %50,02 % القروض متعددة األطراف 	
% من الدين العمومي الخارجي

 16,65 %16,29 %15,75 %13,26 %القروض الثنائية  	
% من الدين العمومي الخارجي

 29,45 %30,76 %35,49 %36,72 %االسواق املالية العاملية	
% من الدين العمومي الخارجي

*تركيبة الدين اخلاريج حسب املقرضني

منــذ ســنوات متــزيت تركيبــة الديــن العمــويم اخلــاريج هبمينــة الديــن املتعــدد األطــراف 
حيــث بلــغ جحــم الديــن املســتحق هلــذه الفئــة يف مــوىف ســنة 2020 حــوايل 53 % مــن مجلــة 
الديــن اخلــاريج أي مــا يعــادل 32451.3 م د. ويرتكــز الديــن املســتحق لملقرضــن متعــددي 
االطــراف عــىل ثالثــة مقرضــن أساســين ومه البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر، صنــدوق 
النقــد الــدويل والبنــك االفريــيق للتمنيــة، الذيــن يســتحوذون عــىل مــا يقــارب 78.5 % مــن 

الديــن متعــدد االطــراف.

ــدويل لإلنشــاء والتعمــر )B.I.R.D( أمه  ــك ال وعــىل غــرار الســنوات الســابقة يبــى البن
املقرضــن متعــددي األطــراف و ذلــك حبجــم ديــن بلــغ 10884.2 م د أي 33.5 % مــن 
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مجمــوع الديــن متعــدد األطــراف وقرابــة 17.75 % مــن مجمــوع الديــن العمــويم اخلــاريج، 
يليــه البنــك االفريــيق للتمنيــة حبجــم ديــن يبلــغ 8104.8 م د أي حــوايل 25.0 % مــن مجمــوع 
الديــن متعــدد األطــراف، مث صنــدوق النقــد الــدويل حبجــم ديــن يتجــاوز 20 % مــن الديــن 

متعــدد األطــراف أي 6512.0 م د )أنظــر امللحــق 1(.  

ــايئ  ــاون الثن ــار التع ــويم اخلــاريج املســتحق يف إط ــن العم ــم الدي ــا بالنســبة حلج أم
ــن  ــبة 16.3 % م ــادل نس ــا يع ــوايل 9984.6 م د أي م ــنة 2020 ح ــة س ــغ يف هناي ــد بل فق
ــة بالســنوات  ــا مقارن ــذه النســبة إرتفاعه ــويم اخلــاريج وتواصــل ه ــن العم إمجــايل الدي
القليلــة الســابقة حيــث اكنــت يف حــدود 13.2 % مــن مجمــوع الديــن اخلــاريج ســنة 
ــل إىل ــن يص ــم دي ــايئ حبج ــاون الثن ــتوى التع ــىل مس ــن ع ــا أول دائ ــل فرنس  2018. متث

 2721.2 م د أي بنســبة 27.25 % مــن الديــن الثنــايئ، تلهيــا اململكــة العربيــة الســعودية مبــا 
يقــارب 2002.4 م د )أي بنســبة 20.0 % مــن مجمــوع الديــن الثنــايئ(. )أنظــر امللحــق1(.  

*تركيبة الدين العمويم اخلاريج حسب أمه العمالت األجنبية

الرمس البياين رمق 1 - 24 :  تركيبة الدين اخلاريج حسب العمالت األجنبية بني سنة 2018 وجوان 2021
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هتــدف إســرتاتيجية التــرف يف الديــن العمــويم إىل مضــان التغطيــة الطبيعيــة ملخاطــر 
الــرف عــن طريــق الســي إىل أن تكــون تركيبــة الديــن العمــويم اخلــاريج حســب 
العمــالت مطابقــة لتوزيــع املبــادالت اخلارجّيــة لبالدنــا مــع بقيــة الــدول. ويــم اختيــار األورو 
كعملــة إقــرتاض للقــروض اجلديــدة لكّــام اكن ذلــك ممكنــا، وذلــك بإعتبــار أمهيــة العالقــات 
ــك التجــاري األول  ــل الرشي ــذي ميث ــس باإلحتــاد األورويب ال ــي مجتــع تون ــة ال االقتصادي

لتونــس. 

ــاب األورو )انظــر امللحــق 2(،  ــة من تمتــزي حمفظــة الديــن اخلــاريج للبــالد التونســية هبمين
حيــث بلــغ منــاب الديــن اخلــاريج املعنــون بــاألورو يف مــوىف ســنة 2020 أكــر مــن 58.3 % 

مقابــل55.7 % ســنة 2019 و51.9 % ســنة 2018.
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تركيبة الدين العمويم الداخيل:. 1

السداسي االول من سنة %201820192020
2021

37,50 %34,10 %29,70 %27,4 %مناب الدين الداخلي
%    من الدين العمومي

 50,86 %55,60 %57,36 %59,84 %رقاع اخلزينة	
% من الدين العمومي الخارجي

 30,28 %23,79 %35,11 %35,16 %االيداعات باخلزينة	
% من الدين العمومي الخارجي

 10,73 %11,06 %6,54 %3,69 %دين داخي بالعملة	
% من الدين العمومي الخارجي

 8,13 %9,55 %0,99 %1,31 % ديون أخرى	
% من الدين العمومي الخارجي

ــل  ــة، حيــث ميث ــن العمــويم الداخــي أساســا عــىل إصــدارات رقــاع اخلزين يرتكــز الدي
ــن  ــة الدي ــوزع بقي ــي ويت ــن الداخ ــة الدي ــن حمفظ ــن 55% م ــر م ــرة أك ــذه األخ جحــم ه
العمــويم الداخــي بــن إيداعــات باخلزينــة العامــة للبــالد التونســية وديــون داخليــة معنونــة 

ــروض مســندة مــن القطــاع البنــي. ــل أساســا يف ق ــة تمتث ــة األجنبي بالعمل

*رقاع اخلزينة

السداسي االول من سنة 201820192020م د
2021

13587,114182,517654,818960,1رقاع الخزينة

 26,6436,22440,72333,4رقاع اخلزينة 52 اسبوع	

 12975,113341,214975,616554,8رقاع اخلزينة القابلة للتنظر 	

 585,3405,1238,571,9اكتتاب وطي	

تواصــل رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر اإلســتحواذ عــىل النصيــب األكــر مــن جحــم رقــاع 
اخلزينــة )يف حــدود 85 %( حيــث بلــغ جحمهــا 14975.6 م د يف مــوىف ســنة 2020 مقابــل 
13341.2 م د ســنة 2019، مجّسلــة إرتفاعــا مهــاّم حبــوايل 12.25 % نتيجــة التطــّور الكبــر 

حلجم اإلصــدارات.
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الرمس البياين رمق 1 - 25 : توزيع جحم رقاع اخلزينة القابلة للتنظري يف موىف سنة 2020 حسب آجال السداد
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* ايداعات اخلزينة العامة للبالد التونسية3:

بلغ جحم اإليداعات باخلزينة العامة للبالد التونسية يف موىف سنة 2020 حوايل 7553.0 م د 
لمتثل بذلك حنو 25 % من جحم الدين العمويم الداخي مقابل 8681.1 م د سنة 2019. وتتأىت 
 هذه اإليداعات أساسا من موارد صندوق اإلدخار الوطي التوني حيث بلغت هذه األخرة

 6741.6 م د يف ديمســر 2020 مقابــل 6220.1 م د يف مــوىف ســنة 2019 و5643.9 م د 
أواخــر ســنة 2018.

* الدين الداخيل بالعملة

السداسي االول من سنة 201820192020م د
2021

837,21617,83512,74000,3*دين داخلي بالعملة:

184,888,431,416,6القرض البنكي لسنة 2010

--652,4410,6القرض البنكي لسنة 2017

1118,7787,4402,7-القرض البنكي المجمع بالعملة 2019

1499,01502,0--القرض البنكي المجمع بالعملة مارس 2020

1195,0806,2--القرض البنكي المجمع بالعملة جوان 2020

1273,0---القرض البنكي المجمع بالعملة 2021

لقــد هشــد جحــم الديــن الداخــي بالعملــة إرتفاعــا ملحوظــا خــالل ســنة 2020 ليتضاعــف 
ــرام قرضــن  ــر إب ــك عــىل إث مــن 1617.8 م د يف مــوىف ســنة 2019 إىل 3512.7 م د وذل
بنكيــن جديديــن بالعملــة مــع مجموعــة مــن البنــوك املقميــة بغايــة متويــل حاجيــات املزيانيــة 

النامجــة عــن جاحئــة كورونــا.

3  يجدر الذكر أّنه تّم تعديل احتساب حجـم الدين العمـومي الداخـلي 2012 - 2020 بإضافة إيداعات “صندوق الودائع واألمانات” بالخزينة العامة للبالد التونسية بعنوان “رصيد 
الودائع واألمانات الصافية من التحويالت للصندوق”، وذلك وفقا لمقتضيات: 

- المرسوم عدد 85 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع واألمانات، 
-االتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وصندوق الودائع واألمانات بخصوص التصرف في موارد األمانات والودائع المؤمنة لدى أمين المال العام للبالد التونسية،

-االتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وصندوق الودائع واألمانات بخصوص شروط توظيف موارد الصندوق لدى الخزينة العامة.
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الرشوط املالية للقروض البنكية املجمعة بالعملة

المبلغ المبلغ بالعملة
نسبة األقساطبالدينار

سداد أصل الدينالفائدة 

 قرض سنة 
733,8 م د250 م أورو2017

على 3 أقساط سنوية متساوية )بداية من سنة 2018)2 % 179 م أورو
دفعة واحدة بعد 3 سنوات )في سنة 2020)2,25%71 م أورو

قرض سنة 
1188,9 م د356 م أورو2019

على 3 أقساط سنوية متساوية )بداية من سنة 2020)2,25 %351 م أورو
دفعة واحدة بعد 3 سنوات )في سنة 2022)2,5 %5 م أورو

قرض مارس 
1433,8  455 م أورو2020

م د 

دفعة واحدة في 22022 %300 م أورو
دفعة واحدة في 2,252023 %140 م أورو
دفعة واحدة في 2,752025 %15 م أورو

 قرض جوان 
2020

 257 م أورو
130 م دوالر 

1180,7 م د
2 % 257 م أورو 

على 3 أقساط سنوية متساوية )بداية من سنة 2022)
2,75 %130 م دوالر

مؤشرات مخاطر - كلفة الدين العمومي
· خماطر تغري نسب الفائدة	

الدين الداخلي الدين الخارجي الدين العمومي 

201820192020201820192020201820192020

23,96 %28,59 %29,96 %32,54 %27,43 %28,16 %29,61 %27,78 %28,64 %حصة الدين بنسبة فائدة متغيرة

36,70 %43,00 %35,80 %41,50 %33,70 %34,90 %39,90 %36,50 %35,10 %إعادة تثبيت سعر الفائدة خالل سنة

78,00 %79,40 %76,90 %71,60 %65,70 %62,40 %73,80 %69,80 %66,30 %إعادة تثبيت سعر الفائدة خالل 5 سنوات

(ATR( 4,243,993,684,574,484,043,352,842,99معّدل مّدة إعادة تحديد نسبة الفائدة

يــمّ تقيــم خماطــر لكفــة فوائــد الدّيــن العمــويم مــن خــالل متابعــة مجموعــة مــن املــؤرشات، 
مــن بيهنــا:

**حصة الدين العمويم بنسبة فائدة متغرية:

يتواصــل إرتفــاع حصــة الديــن العمــويم بنســبة فائــدة متغــرة لتبلــغ 29.6% مــن حافظــة 
الدّيــن امجلليّــة يف مــوىف ســنة 2020 . ويعــود هــذا باألســاس إلرتفــاع حّصــة الّديــن 
ــة لتصــل  ــدة ثابت ــن بنســبة فائ ــة الّدي ــرة عــىل حســاب حّص ــدة متغ اخلــاريج بنســبة فائ

إىل32.5%  يف ســنة 2020 مقابــل 27.4 % يف ســنة 2019.
**حصة الدين العمويم الذّي يتطلّب إعادة تثبيت سعر الفائدة :

تمشــل حصككة الديككن الككذي سككيمت إعككادة تثبيككت سككعر فائدتككه يف غضككون سككنة مجمــوع 
الديــون ذات نســب الفائــدة املتغــرة، إضافــة للديــون ذات نســب الفائــدة الثابتــة الــي حيــّل 
آجلهــا خــالل ســنة أي جحــم الديــن العمــويم الــذي ســتتغر رشوطــه املاليــة يف ظــرف ســنة 

واحــدة. 

ولقــد بلغــت حصــة الديــن الــذي يتطلــب إعــادة تثبيــت ســعر فائدتــه يف غضــون ســنة نســبة 
39.9% يف مــوىف ســنة 2020 ، أي أنّ حــوايل 40% مــن الديــن العمــويم معــرض ملخاطــر 

ارتفــاع ســعر الفائــدة يف غضــون ســنة.
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أّمــا بالنســبة حلصككة الديككن الككذي سككيمت إعككادة تثبيككت سككعر فائدتككه يف غضككون 5 سككنوات 
فتبلــغ حــوايل ثالثــة أربــاع حافظــة الّديــن العمــويم)%73.80 ( .

: )ATR( معّدل مّدة إعادة حتديد نسبة الفائدة**

ــع  ــح مجي ــّدة املرحجــة(  لتصب ــة )متوســط امل ــة الالزم ــّدة الزمني ــارة عــن معــدل امل هــو عب
القــروض يف حافظــة الديــن العمــويم خاضعــة لســعر فائــدة جديــد. وقــد جّســل معــّدل مــّدة 
ــة 4 ســنوات يف  ــل قراب ــدة تراجعــا لـــ 3.7 يف ســنة 2020 مقاب ــد نســبة الفائ إعــادة حتدي

 .2019

· خماطر إعادة المتويل	

الدين الداخلي الدين الخارجي الدين العمومي 

201820192020201820192020201820192020

6,756,326,057,146,926,665,694,894,88معدل مدة سداد الدين

13,35 %15,29 %8,48 %9,87 %7,31 %8,94 %11,06 %9,68 %8,82 %إعادة التمويل خالل سنة

54,67 %%49,9251,83 %50,84 %45,69 %42,05 %52,15 %47,51 %44,16 %إعادة التمويل خالل 5 سنوات

)Duration( 4,514,424,134,664,794,414,183,683,71مّدة الدين

ترتبــط خماطــر إعــادة المتويــل بظــروف جتديــد الّديــون الــذي حيــّل آجــل إســتحقاقها والي 
ميكــن أن يــّم ســدادها مــن خــالل تعبئــة مــوارد ماليــة جديــدة بلكفــة ميكــن ان تكــون أكــر 

إرتفاعا.
 **معدل مدة سداد الدين العمويم :

هــو عبــارة عــن معــدل املــّدة الزمنيــة املتبقيــة لســداد الديــون، وقــد تواصــل خــالل الســنوات 
األخــرة تراجــع معــدل مــدة ســداد الديــن العمــويم ليبلــغ حــوايل 6 ســنوات يف مــوىف ســنة 
2020، ويعــود ذلــك باألســاس إىل تراجــع معــدل مــدة ســداد الديــن الداخــي بســبب ارتفــاع 
ــون  ــال الدي ــر آج ــنة 2020  وق ــالل س ــدى خ ــرة امل ــة قص ــاع اخلزين ــدارات رق ــم إص جح
ــة إضافــة إىل اقــرتاب أجــال تســديد الديــون الســابقة وترامكهــا عــىل املــدى  ــة بالعمل الداخلي
املتوســط، هــذا إىل جانــب إخنفــاض معــدل مــدة ســداد الديــن اخلــاريج خاصــة نتيجــة تراجــع 

معــدل مــدة ســداد القــروض الرقاعيــة ومتوســط أجــال قــروض صنــدوق النقــد الــدويل.
**إعادة المتويل :

تواصــل حصــة الديــن العمــويم الــذي يتطلـّـب إعــادة المتويــل خــالل ســنة واحــدة إرتفاعهــا 
لتبلــغ مــا يقــارب11.1%  يف مــوىف ســنة 2020، و يعــود ذلــك لقــر آجــال لّك مــن الديــون 
الداخليــة واخلارجيــة الــي وقــع اللّجــوء إلهيــا يف الســنوات األخــرة. وكنتيجــة لذلــك، جّسلــت 
حصــة الديــن العمــويم الــذي يتطلـّـب إعــادة المتويــل خــالل 5 ســنوات يه األخــرى إرتفاعــا 

كبــرا، لتبلــغ أكــر مــن52.1% مــن حافظــة الّديــن العمــويم. 
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· خماطر أسعار الرصف	

الدين الداخلي الدين الخارجي الدين العمومي 

201820192020201820192020201820192020

11,1 %6,5 %3,7 %100 %100 %100 %69,7 %72,3 %73,6 %نسبة الدين بالعمالت األجنبيّة

تتــأىتّ خماطــر أســعار الــرف أساســا مــن الديــون املعنونــة بالعمــالت األجنبيــة، وتمشــل 
هــذه الّديــون كاّل مــن الّديــن اخلــاريج والديــن الداخــي بالعملــة ) القــروض البنكيــة املجمعــة 

بالعملة(.

وتــم متابعــة نســبة الديــن بالعمــالت األجنبيـّـة نظــرا إىل تأثــر ســعر الــرف عــىل حافظــة 
الديــن العمــويم حيــث يعــّد إحــدى أمّه عوامــل إرتفــاع جحــم الّديــن ونســبة املديونيــة.

وقد بلغت نسـبة الدين بالعمالت األجنبّية يف موىف سـنة 2020 ما يقارب 69.7 % من مجموع 
الديـن العمـويم مجّسلـة تراجعـا ملحوظـا مقارنـة بالسـنوات الّسـابقة بالـرمغ من إرتفـاع مناب 
الديـن الداّخـي بالعملـة، وذلـك نظـرا إىل اإلرتفـاع املـوازي حلجـم الديـن الداخـي امجلـي 

بالدينار.



القسم الثاني : 
قروض الدولة الممنوحة 

للمؤسسات العمومية
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التعهــــدات 
 خــالل ســنة 2020 أبرمــت وزارة االقتصــاد واملاليــة ودمع االســتمثار مــع املؤسســات 
العموميــة 25 إتفاقيــة قــرض مببلــغ مجــي قــدره 474.885 مليككون دينككار مقابــل 12 اتفاقيــة 
قــرض بقميــة 116.6 مليــون دينــار يف ســنة 2019 و9 اتفاقيــات قــرض بقميــة 97,9 مليــون 
ــار يف ســنة 2018. ويعــود ارتفــاع قميــة القــروض املرمــة ســنة 2020 إىل الفصــل 9  دين
ــؤرخ يف 14 ديمســر 2020  ــدد 45 لســنة 2020 امل ــي ع ــة التعدي ــون املالي ــن قان ــد م جدي
ــة  ــة لملؤسســات العمومي ــه ملنــح قــروض اخلزين ــغ األقــى املرخــص في ــذي ضبــط املبل  وال

بـ 550 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار يف قانون املالية لسنة 2019.

ــة قــرض خــالل الســتة  ــة ودمع االســتمثار 15 اتفاقي مكــا أبرمــت وزارة االقتصــاد واملالي
ــار. ــون دين أهشــر األوىل مــن ســنة 2021 بقميــة 209.8 ملي

وتتوزع هذه القروض خالل سنوات 2018 و2019 و2020 حسب املستفيدين اكلتايل:
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2018

املستفيدصنف القرض
املبلغ 

باملليون 
دينار

نسبة موضوع القرض
مدة السدادالفائدة

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء قروض الخزينة
تمويل حاجياتها من المال 30والورق

إلى حين تحسن وضعيتها بدون فائدةالمتداول
المالية

الشركة الوطنية الستغالل   
10وتوزيع المياه

تسديد قسط 5 ديسمبر 2018 
من قرض البنك األوروبي 

لإلستثمار المضمون من قبل 
الدولة

من 30 جوان 2020 الى3 %
 31 ديسمبر 2022

تمويل شراءاته من زيت 18الديوان الوطني للزيت 
دفعة واحدة بتاريخ5 %الزيتون موسم 2018/2017

 31 أكتوبر 2018

تمويل شراءاته من زيت 20الديوان الوطني للزيت 
دفعة واحدة بتاريخ 30 5 %الزيتون موسم 2018/ 2019

سبمتبر 2019

تمويل حاجياته من المال 5الديوان التونسي للتجارة
من 31ديسمبر 2019 الى 3 %المتداول

30 جوان 2021

3.4الوكالة العقارية الصناعية

للمساهمة في رأسمال 
شركة التصرف في القطب 
الصناعي و التكنولوجي 

بالكاف

% 5

من األرباح الراجعة لها 
والمتأتية من نشاط شركة 

التصرف في المركب 
الصناعي و التكنولوجي 

بالكاف.

الشركة اإليطالية التونسية 
10.14إلستغالل النفط

 80 % من حصة الدولة في 
البرنامج االستثماري لسنة 

2018
من المرابيح بدون فائدة

96.54املجموع

قروض العنوان الثاني 

شركة الدراسات و تهيئة تونس 
مصاريف صيانة و حماية 0.3الجنوبية 

من محصول بيع األراضيبدون فائدةحوزة المشروع

شركة الدراسات و تهيئة السواحل 
مصاريف دراسة و متابعة 1.1الشمالية لمدينة صفاقس

من محصول بيع األراضيبدون فائدةاالشغال

1.4املجموع

97.94املجموع العام
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2019

املستفيدصنف القرض
املبلغ 

باملليون 
دينار

نسبة موضوع القرض
مدة السدادالفائدة

قروض الخزينة

الشركة الجديدة للطباعة 
من 10 جانفي 2022 إلى5 %تسريح 114 عونا4.6والصحافة و النشر 

 10 جويلية 2026 
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء  

دفعة واحدة بتاريخبدون فائدةتمويل دورة االستغالل 20والورق
 31 ديسمبر2019

تسديد قسط 8 فيفري 2019 10شركة الفوالذ 
ITFC دفعة واحدة بتاريخ5 %من قرض

 31 جويلية 2019
الشركة الوطنية إلستغالل   

تسديد قسط 5جوان 2019 10وتوزيع المياه
BEI من 3 جوان 2020 إلى3 %من قرض

 3 ديسمبر 2022 
الشركة الوطنية إلستغالل   

تسديد قسط 28جوان 2019 13وتوزيع المياه
BEI من 1 أوت 2020 إلى3 %من قرض

 1 جويلية 2024 
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء  

دفعة واحدة بتاريخبدون فائدةتمويل دورة االستغالل15والورق
 31 ديسمبر2019

الشركة الوطنية إلستغالل   
 تسديد أقساط قروض خارجية27وتوزيع المياه

من 3 ديسمبر 2021 إلى3 %مضمونة من قبل الدولة
 3 جوان 2024 

تمويل شراءاته من زيت 15الديوان الوطني للزيت
دفعة واحدة بتاريخ 30 5 %الزيتون موسم 2020/2019

سبمتبر 2019

من 31 مارس 2020 الى 3 %تغطية حاجياتها من السيولة0.3الشركة التونسية لسياحة الشباب
31 ديسمبر 2020.

114.9املجموع

قروض العنوان الثاني 

شركة الدراسات و النهوض 
مصاريف أشغال تهيئة 0.2بتونس الجنوبية

TP4 من محصول بيع األراضي بدون فائدةالمنطقة الرطبة
التي سيتم تهيئتها 

شركة الدراسات و تهيئة سبخة بن 
0.4غياضة بالمهدية

مصاريف متابعة أشغال 
استصالح سبخة بن غياضة و 
مصاريف حراستها وصيانتها 

من محصول بيع االراضيبدون فائدة

شركة الدراسات و تهيئة السواحل 
مصاريف دراسة و متابعة 1.1الشمالية لمدينة صفاقس

من محصول بيع االراضيبدون فائدةاالشغال

1.7املجموع

116.6املجموع العام
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2020
صنف 
املستفيدالقرض

املبلغ 
باملليون 

دينار
نسبة موضوع القرض

مدة السدادالفائدة

تمويل حاجياتها من السيولة لخالص 3الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسيةقروض الخزينة
من 20 أوت 2021 الى  20 3%نفقات األجور والمزودين

فيفري 2024 

تمويل حاجياتها من السيولة لخالص 3الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
من 15 نوفمبر 2021 الى 3 %نفقات األجور والمزودين

15 ماي 2024

تسوية تسبقتي الخزينة المسندة سنة 18.7الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
من 31 مارس 2021 الى 29 1 %2020 بمبلغ 8.7 و 10 مليون دينار

فيفري 2024

من 31 مارس 2021 الى 31 3 %تغطية حاجياتها من السيولة0.075الشركة التونسية لسياحة الشباب
ديسمبر 2021

من 31 مارس 2021 الى 31 1 %مجابهة مصاريف عاجلة0.3الشركة التونسية لسياحة الشباب
ديسمبر 2021

من 31 مارس 2021 الى 29 1 %تسوية تسبقة خزينة مسندة سنة 242020شركة نقل تونس
فيفري 2024

تسوية تسبيقات خزينة مسندة لتسديد 26.533شركة الخطوط الجوية التونسية
من 31 مارس 2021 الى 29 1 %أقساط قروض خارجية مضمونة

فيفري 2024

تسديد قسطي 25 و 29 ماي 2020 من 8.8شركة الخطوط الجوية التونسية
دفعة واحدة في 01 جوان 3 %قرض سيتي بنك مضمون من الدولة

2021

تسديد قسط 29 ماي 2020 من قرض 22الشركة التونسية للمالحة
دفعة واحدة في 01 سبتمبر 1 %مضمون من الدولة

2020

تسوية تسبيقات خزينة مسندة لتسديد 163.406شركة تونس للطرقات السيارة
من 31 مارس 2021 الى 29 1 %قروض خارجية مضمونة سنة 2020

فيفري 2024

من 31 مارس 2021 الى 29 1 %تسوية جزء من تسبيقات خزينة30الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
فيفري 2024

من 31 مارس 2021 الى 29 1 %تسوية جزء من تسبيقات خزينة60الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد
فيفري 2024

من 01 سبتمبر 2020 الى 5 %خالص أجور شهر ماي 0.32020الوكالة البلدية للتصرف
01 أوت 2022

من 31 مارس 2021 الى 29 1 %تسوية جزء من تسبيقات خزينة20مصنع التبغ  بالقيروان
فيفري 2024

من 31 مارس 2021 الى 29 1 %تسوية جزء من تسبيقات خزينة40مصنع التبغ  بالقيروان
فيفري 2024

3.15الشركة االيطالية التونسية الستغالل النفط
ترفيع في قرض خزينة مبرم في 

19 أفريل 2018 من 10.144 الى 
13.294 مليون دينار

من المرابيحبدون فائدة

مناب الدولة في برنامج استكشاف 5الشركة االيطالية التونسية الستغالل النفط
من المرابيحبدون فائدةالنفط لسنة 2019 

من 31 مارس 2020 الى 31 3 %خالص مزودين أجانب5الصيدلية المركزية التونسية 
ديسمبر 2020

التدخل لشراء زيت الزيتون موسم 20الديوان الوطني للزيت
دفعة واحدة في 31 أكتوبر 3 2020/2019% 

2020

من30 أفريل 2021 الى 31 3 %تمويل عجز في السيولة5الديوان الوطني للتجارة 
أكتوبر 2022

من 20 أفريل 2021 الى 20 3 %تسديد أقساط قروض خارجية مضمونة6الشركة الوطنية لتوزيع المياه
أكتوبر 2023

دفعة واحدة في 31 ديسمبر 2021بدون فائدةتغطية نفقات أجور نوفمبر و ديسمبر 3الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
دفعة واحدة في 31 ديسمبر 2021بدون فائدةتغطية نفقات استعجالية 6.25الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق

473.535املجموع

مصاريف صيانة و حماية البحيرة 0.25شركة الدراسات و تهيئة تونس الجنوبية
دفعة واحدة في بدون فائدةالجنوبية

2021/02/26
شركة الدراسات و تهيئة السواحل 

من محصول بيع االراضيبدون فائدةمصاريف دراسة و متابعة االشغال1.1الشمالية لمدينة صفاقس

1.35املجموع

املجموع 
474.885العام
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االستخالصات
القــروض املســندة اىل  بعنــوان   2020 املنجــزة خــالل ســنة  بلغــت اإلســتخالصات 
املؤسســات العموميــة مــا قميتــه 94 مليككون دينككار )األصــل: 85.7 م د – الفوائــد : 8.3 م د( 
مقابــل 176.5 مليــون دينــار )األصــل :  158.3م د – الفوائــد :  18.2م د( خــالل ســنة  2019  
و يعــود هــذا  الرتاجــع اىل تأثــر جاحئــة كورونــا عــىل الســر العــادي لملؤسســات العموميــة 
و عــدم قدرهتــا عــىل الوفــاء بإلزتاماهتــا جتــاه الدولــة. أمــا االســتخالصات املنجــزة يف ســنة 
2018 فاكنــت يف حــدود  156.97 مليــون دينــار )األصــل : 137.99م د – الفوائــد : 18.98م د( .

مكــا بلغــت االســتخالصات خــالل الســتة أهشــر االوىل مــن ســنة 2021 مــا قــدره 
64.5 مليــون دينــار ويتوقــع أن يبلــغ جحــم االســتخالصات خــالل الفــرتة املتبقيــة مــن 

ســنة 2021 مــا يقــارب 72 مليــون دينــار.

المؤسسات العمومية االكثر مديونية:
ــة ارتفاعــا بنســبة 18 %  ــدات القــروض املســندة إىل املؤسســات العمومي ــت متخل   جسل
ــدود 808.4 م د يف ســنة  ــت يف ح ــد أن اكن ــة ســنة 2020  بع ــد هناي ــغ 957.7 م د عن لتبل
ــي  ــنة 2018  ال ــة بس ــنة 2019  مقارن ــة س ــد هناي ــا 4% عن ــبة تطوره ــت نس 2019 و اكن
اكنــت املتخلــدات تقــدر بـــ 818.5 م د و يرجــع هــذا االرتفــاع اىل  توقــف الرشكــة التونســية 
ــوزع هــذه  ــة مــن ســنة 2020 و تت ــة بداي ــاء و الغــاز عــن تســديد ديوهنــا جتــاه الدول للكهرب

ــدات حســب لك صنــف اكلتــايل: املتخل
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مكــا جسلــت املتخلــدات خــالل الســتة أهشــر مــن ســنة 2021 ارتفاعــا لتصبــح 1005.4 م د 
ويعــود ذلــك اىل الوضعيــة املاليــة احلرجــة لملؤسســات العموميــة.

ومتثــل املؤسســات التاليــة أمه الدائنــن الذيــن تعلقــت بذمهتــم متخلــدات بعنــوان خمتلــف 
أصنــاف متويــالت املؤسســات العموميــة.

مجموع 
المتخلدات  )م د(

المتخلدات الى موفى جوان 2021 )م د(

قروض صندوق إعادة المؤسسة
هيكلة المؤسسات 

العمومية

قروض العنوان 
الثاني 

القروض 
المعاد 
جدولتها

قروض 
الخزينة

القروض 
الخارجية المعاد 

إقراضها

244,4 0 0 0 0 244,4 شركة نقل تونس

84,8 0 0 0 0 84,8 الشركة المغاربية لصناعة 
المحركات الحرارية

57,9 0 0 0 0 57,9 الديوان الوطني للتطهير

59,5 9,9 8,3 41,3 الفوالذ

99 99 الشركة االتونسية للكهرباء و الغاز

51,3 0 0 51,3 0 0 الديوان الوطني للزيت

51,2 0 0 0 0 51,2 بنك تمويل المؤسسات الصغرى و 
المتوسطة

648,1 9,9 0 59,6 41,3 537,3 المجموع

357,3 21,1 71,4 71 172,6 21,2 مؤسسات أخرى

1005,4 31 71,4 130,6 213,9 558,5 المجموع العام 
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بالنســبة لملؤسســات العموميــة الــي جسلــت حمفظهتــا متخلــدات بعنــوان القــروض 
ــن القــروض  ــة ب ــة املعــاد إقراضهــا فتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل التفرق اخلارجي
ــة  ــة محتــل خدم ــوىل الدول ــي تت ــة و ال ــة للدول ــة حتتي ــي متــول مشــاريع بني ــة ال اخلارجي
ديوهنــا )األصــل و الفائــدة( و بــن مشــاريع املؤسســات العموميــة و الــي تتحمــل هــذه 
األخــرة نفقاهتــا يف جزهئــا املتعلــق باملعــدات و التجهــزيات و املنقــوالت حيــث تتــوىل الدولــة 
تســديد املقــرض مبــارشة يف أصــل الديــن و فوائــده مث تعــود عــىل املؤسســة املنتفعــة 

ــرض. ــة الق ــة خلدم ــي دفعهتــا الدول ــغ ال ــن املبال ــزء م ــرض الســرتجاع لك أو ج بالق

ويعــود العمــل هبــذه الصيغــة نظــرا لعــدم قــدرة معظــم هــذه املؤسســات عــىل احلصــول 
ــة نظــرا ألن الوضعيــة املاليــة هلــذه  عــل قــروض خارجيــة بصفــة مبــارشة أو بضــامن الدول

املؤسســات تعــرف بدورهــا جعــزا يف مواردهــا.

  فقــد ارتفعــت متخلــدات املؤسســات العموميــة املنتفعــة بإعــادة إقــراض القــروض اخلارجية 
مــن ســنة 2018 حيــث اكنــت يف حــدود 382.5 م د لتبلــغ ســنة 2019 مــا قــدره 403.1 م د 
ــة  ــل حــوايل 55 % مــن مجل ــه 527.7 م د  متث ــة ســنة 2020 مــا قميت ــد هناي وأصبحــت عن
متخلــدات القــروض املمنوحــة إىل املؤسســات العموميــة و مــرد ذلــك أن هــذه القــروض 
بالعملــة األجنبيــة و تأثرهــا بالتدهــور املتواصــل للدينــار مقابــل العمــالت األجنبيــة، و كذلــك 
وضعيــة بعــض املؤسســات الــي تشــكو مــن جعــز هيلكــي عــىل غــرار رشكــة نقــل تونــس 
ــذ 2011 رمغ االرتفــاع املتواصــل يف  ــار عــدم الرتفيــع يف أســعار النقــل  للعمــوم من باعتب
لكفــة النقــل ) أســعار الوقــود؛ قطــع الغيــار؛ األجــور...( و بلغــت متخلداهتــا جتــاه الدولــة عنــد 
هنايــة 2020 مــا قــدره 234.5 م د أي حــوايل 44 % مــن مجلــة  متخلــدات القــروض املعــاد 

إقراضهــا.

أمــا بالنســبة ملتخلــدات القــروض املمنوحــة عــىل مــوارد صناديــق اخلزينــة )صنــدوق إعــادة 
ــالث ســنوات مــن  ــت مســتقرة خــالل الث ــة( بقي هيلكــة املؤسســات ذات املســامهات العمومي
2018 اىل 2020 يف حــدود 31 مليــون دينــار و يعــود ذلــك اىل ان هــذا الصنــف مــن 
ــل  ــة و متث ــادة هيلك ــة آو إع ــة تصفي ــي يف حال ــة ال ــات العمومي ــح لملؤسس ــروض مين الق

ــة. ــة لملؤسســات العمومي ــروض املمنوح ــدات الق ــن مجمــوع متخل حــوايل 3 % م

يف ما يتعلق مبتخلدات القروض املمنوحة من موارد اخلزينة:

متنــح قككروض اخلزينككة أساســا لملؤسســات الــي تشــكو جعــزا مؤقتــا يف الســيولة النــاجت 
أساســا عــن عــدم تزامــن  التدفقــات املاليــة بــن املــوارد و األعبــاء إال أن بعــض املؤسســات 
ــل العجــز اهليلكــي يف موازنهتــا نظــرا  ــة تلجــأ هلــذا الصنــف مــن القــروض لمتوي العمومي
لعــدم قدرهتــا عــىل تعبئــة مواردهــا مــن القطــاع البنــي وتعتــر الرشكككة الوطنيككة لعجككني 
احللفككاء و الككورق مــن أمه املؤسســات الــى تعلقــت بذمهتــا متخلــدات بعنــوان قــروض 
اخلزينــة حيــث بلغــت ســنة 2018 مــا قميتــه 156.9 م د مــن مجلــة 208 م د أي بنســبة 75 % 
وتعــرف الرشكــة جعــزا هيلكيــا نتيجــة السياســة املتبعــة يف حتديــد ســعر الــورق مــع إرتفــاع 
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ــاع مديونيهتــا جتــاه  ــة للرشكــة و ارتف ــة املالي ــر ســلبا عــىل الوضعي ــاج ممــا أث ــة اإلنت تلكف
القطــاع البنــي و كذلــك عــدم تنفيــذ خطــة إصالحيــة إلنقــاذ املؤسســة ممــا اضطــر اخلزينــة 
العامــة لضــخ قــروض خزينــة ســنويا حبــوايل 30.0 م د لملحافظــة عــىل اســمترار الرشكــة و 
احملافظــة عــىل اليــد العاملــة نظــرا لــدور الرشكــة يف النســيج املجمتــي ملنطقــة القريــن 
و تأمــن العــودة املدرســية و قــد متــت خــالل ســتة 2020 إعككادة جدولككة متخلداهتككا  قصــد 

التخفبــف مــن أعباهئــا املاليــة.

ــد هشــدت  ــة فق ــة الدول ــاين ملزياني ــوان الث ــن العن ــة م ــروض املمنوح ــدات الق ــا متخل و أم
إرتفاعــا طفيفــا مــن ســنة 2018 حيــث اكنــت تقــدر بـــ 71.4 م د مث يف ســنة 2019 بلغــت 
74.1 م د  لتصبــح ســنة 2020 مــا قميتــه 75.8 م د و يفــرس التطــور الطفيــف إىل أن 
خــالل الســنوات األخــرة مت منــح قــروض مببالــغ طفيفــة لتغطيــة نفقــات تســير و دراســة 
أشــغال اســتصالح بعــض املشــاريع مثــل إســتصالح حبــرة تونــس اجلنوبيــة  و اســتصالح 
الســواحل المشاليــة ملدينــة صفاقــس و ســبخة بــن غياضــة باملهديــة أمــا اســتقرار املتخلــدات 
نــاجت عــن ارتباطــه مبــوارد بيــع األرايض الــي تقــوم هــذه الــرشاكت بإســتصالحها  ومتثــل 

ــة. ــدات القــروض املمنوحــة لملؤسســات العمومي حــوايل 8.5 % مــن مجمــوع متخل

وبالنســبة للقــروض املعــاد جدولهتــا فهــي الوســيلة الــي تلجــأ إلهيــا الدولــة ملعاجلــة وضعية 
ــي  ــئ مديونيهتــا إال أن املؤسســات ال ــف عب ــة لتخفي ــدات بعــض املؤسســات العمومي متخل
ــدات  ــت متخل ــث بقي ــة حي ــزتام بإعــادة اجلدول تعــاين مــن جعــز هيلكــي مل تمتكــن مــن االل
ــنة 2019  ــدر بـــ 97.1 م د و يف س ــنة 2018 تق ــت س ــتقرة فاكن ــبه مس ــة ش ــادة اجلدول إع
ــرامك  ــك اىل ت ــا ســنة 2020 أصبحــت 123.8م د  ويرجــع ذل إخنفضــت اىل 92.2 م د  أم
ــة ســنة  ــة املضمون ــون البنكي ــة الدي ــوان إعــادة جدول ــوان الوطــي للزيــت بعن ــدات الدي متخل
2002 والبالغــة 75,2 م د حيــث بلغــت االقســاط الــي حــل أجلهــا اىل ســنة 2020 مــا قــدره 
51.4 م د أي مــا يقــارب 41 % مــن مجلــة املتخلــدات هبــذا العنــوان، وكذلــك متخلــدات ديــوان 

ــة البالغــة ســنة 2020 حــوايل 23.2 م د. االرايض الدولي

الديون التي لم يحل أجلها
 هشــدت ديــون املؤسســات العموميــة الــي مل حيــل أجــل ســدادها ارتفاعــا خــالل ســنة 2020 
لتصبــح مــا قميتــه 2333.9 م د مقارنــة بســنة 2019 حيــث اكنــت يف حــدود: 1809.2 م د ويعــود 
ــون  ــن 125 م د يف قان ــة م ــروض اخلزين ــع يف االعمتــادات املخصصــة لق ــك اىل الرتفي ذل

املاليــة االىلص لســنة 2020 اىل 550 م د يف قانــون املاليــة التمكيــي لســنة 2020.

متثــل أقســاط القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا مــا قــدره 71 % مــن مجمــوع الديــون 
 الي مل حيل أجل سدادها حيث بلغت يف سنة 2018: 1655.5 م د و يف سنة 2019 بنسبة

 78 % مببلــغ 1410.8 م د أمــا ســنة 2020 أصبحــت متثــل 60 % مببلــغ  1386.7 م د 
ويفــرس إخنفــاض الديــون الــي مل حيــّل أجلهــا بعنــوان القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا 
بارتفــاع القــروض املســندة بعنــوان قــروض اخلزينــة مقابــل عــدم  إســناد قــروض خارجيــة 

معــاد إقراضهــا خــالل الســنوات املاضيــة. 
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وترجع أمه الديون الي مل حيل أجلها هبذا العنوان اىل املؤسسات التالية:

%2020%2019%2018املؤسسة

22,7 %25,9529,1 %20,4467,7 %421الشركة التونسة للكهرباء و الغاز

12,4 %16,5288,9 %16,5299,3 %340,4شركة نقل تونس

الشركة الوطنية للورق و عجين 
9,9 %00230,4الحلفاء

%264,211,3%297,816,5%281,913,7الديوان الوطني للتطهير 

7,8 %10181,3, %9,1185,42 %188,3البنك التونسي للتضامن 

7,0 %00163,4شركة تونس للطرقات السيارة

%1657,371,0%1250,269,1%1231,659,7المجموع

29,0 %30,9676,6 %40,3559 %832,3باقي المؤسسات

100 %1002333,9 %1001809,2 %2063,9المجموع العام

و يبــن الــرمس البيــاين التــايل جحــم هــذه الديــون الــي مل حيــل أجلهــا و تطورهــا خــالل 
الثــالث ســنوات األخــرة  حســب لك صنــف: 





القسم الثالث: 
الدين المضمون
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	 ــة ــر اإلداري ــة غ ــات العمومي ــة واملؤسس ــآت العمومي ــدة املنش ــة لفائ ــان الدول ــح مض مين
بعنــوان متويــل مشــاريع تمنويــة تنــدرج مضــن اســرتاتيجيات الدولــة املرمســة مبخططــات 
التمنيــة. وميّكــن هــذا الضــامن مــن احلصــول عــىل المتويــالت بــرشوط ماليــة تفاضليــة. 

ويقصــد بضــامن الدولــة بــأن حتــل الدولــة حمــل املديــن األصــي أي املنشــأة أو املؤسســة 
العموميــة املقرتضــة يف مجيــع الزتاماهتــا املاليــة والتعاقديــة. وبالتــايل يف صــورة إخــالل 
املقــرتض بتعهداتــه )اللكيــة أو اجلزئيــة( جتــاه املقــرض، تلــزتم الدولــة باإليفاء جبميــع تعهداته 

وخــالص املبالــغ املتخلــدة بذمتــه. 

ويضبــط قانــون املاليــة لــل ســنة املبلــغ األقــى املرخــص فيــه لوزيــر املاليــة ملنــح مضــان 
الدولــة إلبــرام قــروض أو إصــدار صكــوك إســالمية وفقــا للترشيــع اجلــاري بــه العمــل.

	:وينقسم مضان الدولة إىل نوعن من الضامن

	 مضككان خككاريج: يســند هــذا الضــامن لفائــدة ممولن أجانــب ) مؤسســات مالية دولية 
 مثل البنك الدويل والبنك األورويب لالســتمثار وبنوك جتارية عىل غرار »ســيي بنك« 

و »ناتاكسيس«( وذلك بعنوان متويل مشاريع تمنوية واستمثارية.

يعـرض هـذا النـوع مـن الضـامن عـىل املصادقـة القانونيـة نظـرا ملـا تتطلبـه اتفاقيـات 
المتويـل والضـامن مـن تعهـدات تعاقديـة ملزمة للدولة تتجـاوز اإلطار القانـوين العادي. 
ويف صـورة إخـالل املقـرتض بالزتاماتـه املاليـة جتاه املمول األجنيب، يـم تفعيل مضان 

الدولـة بصفـة آلية.

	مضككان داخككيل: يســند هــذا الضــامن لفائــدة البنــوك احملليــة بعنــوان متويــل مشــاريع 
واســتمثارات لفائــدة املؤسســات العموميــة، وبصفــة اســتثنائية يــم إســناده لمتويــل 

جعــز ســيولة لبعــض املؤسســات الــي تهشــد صعوبــات ماليــة.

ويف صـورة إخـالل املقـرتض بالزتاماتـه املاليـة جتـاه املمول، ال يم تفعيـل مضان الدولة 
إاّل بعـد اسـتمكال مجيـع مراحل التتبعـات القضائية ضد املدين.

1. الضمانات الممنوحة من قبل الدولة
يســند مضــان الدولــة حســب طلبــات املؤسســات العموميــة لمتويــل مشــاريعها. 
ويضبــط قانــون املاليــة مــن لك ســنة املبلــغ األقــى ملنــح مضــان الدولــة )قــدر هــذا 
املبلــغ بـــ3000 مليــون دينــار خــالل ســنوات 2016 و2017 و2018 وبـــ 4790 مليــون دينــار 

ــنة 2019(.  ــبة لس بالنس

ــة  ــون املالي ــة، مت مضــن قان ــىل مضــان الدول ــدة للحصــول ع ــات املزتاي ــرا للطلب ونظ
لســنة 2020 الرتفيــع يف املبلــغ األقــى املرخــص فيــه ملنــح مضــان الدولــة إىل حــدود 
ــة التعديــي  ــون املالي ــه جمــددا مضــن قان ــع في ــار. وقــد مت الرتفي ــون دين 5000 ملي

ــار.  ــون دين لســنة 2020 إىل حــدود 7000 ملي
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مت ضبــط هــذا املبلــغ بالنســبة لســنة 2021 بـــ7000 مليــون دينــار. وقــد مت إىل حــدود موىف 
هشــر جــوان 2021 منــح مضــان الدولــة مببلــغ مجــي قــدره 1072,8 مليــون دينار.

ويــوحض اجلــدول املــوايل تطــور منــح مضــان الدولــة للفــرتة املمتــدة مــن ســنة 2016 إىل 
جــوان 2021:

الوحدة: مليون دينار

جوان 201620172018201920202021السنة
300030003000479070007000املبلغ املرخص بقانون املالية

2362,22659,22592,745894603,41072,8منح مضان الدولة
877,31818,2734,92198,71730,61068,0قروض خارجية
1484,9841,01857,82390,32872,84,8قروض داخلية

        

ــة بالســنوات  ــذ ســنة 2016 مقارن ــاع متواصــل من ــة يف ارتف ــح مضــان الدول ــر من ويعت
الســابقة وذلــك نظــرا لـــــ:

	 اإلســاكن بنــك  و  الفــاليح  الوطــي  )البنــك  العموميــة  للبنــوك  املزتايــدة   الطلبــات 
ــق  ــع التدقي ــات جمام ــوان جتســم توصي ــة بعن ــك( لضــامن الدول ــة التونســية للبن و الرشك
امللكفــة بالتدقيــق الشــامل حلســابات هــذه البنــوك خاصــة املتعلقــة بالتعهــدات املاليــة لبعــض 

املنشــآت واملؤسســات العموميــة جتــاه البنــوك املعنيــة والــي تواجــه صعوبــات ماليــة.

وفميــا يــي جــدول يبــن املبالــغ املضمونــة بعنــوان الضامنــات املدرجــة يف إطــار معليــات 
التدقيــق الشــامل للبنــوك العموميــة خــالل الســنوات األخــرة:
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الوحدة: مليون دينار

201620172018201920202021السنة
66,866,273,273,2-57,9الرشكة التونسية للبنك

145,211,1156,7149,6166,8166,8بنك اإلساكن

868,61141,51570,81575,6-1186,9البنك الوطي الفاليح

1390,011,11092,11357,71810,81815,6املجموع

ــار  ــون دين ــدود 4,8 ملي ــد إاّل يف ح ــان جدي ــدار مض ــم إص ــنة 2021، مل ي ــبة لس بالنس
لفائــدة البنــك الوطــي الفــاليح. وقــد مت المتديــد يف الضامنــات املمنوحــة ســنة 2020 يف 

ــغ املصــدرة ســابقا.  حــدود نفــس املبال

رمغ أمهيككة وجحككم مبالككغ الضككان املمنوحككة لفائككدة البنككوك العموميككة يف إطككار هككذه 
العمليككة، فككإن هككذه الضانككات ليككس هلككا تأثككري عككى احلجككم الفعككيل للديككن باعتبككار أن 
إماكنيككة تفعيلككه غككري واردة خاصككة وأن هككذه الضانككات تسككند ملككدة سككنة بعنككوان تعهككدات 

السككنة املنقضيككة.

	 مضــان الدولــة لفائــدة البنــك املركزي التوني بعنوان تعهــدات البنك الفرني التوني 
ــدد 35 لســنة 2016  ــون ع ــن القان ــرة 2( م ــك جتســميا ألحــاكم الفصــل 19 )الفق و ذل

ــزي التونــي. ــك املرك ــط النظــام األســايس للبن ــق بضب املتعل

فميا يي جدول يبن املبالغ املضمونة بعنوان تعهدات البنك الفرني التوني:

الوحدة: مليون دينار

2017201820192020

201221258291.7املبلغ املضمون

نظــرا لعــدم البــت الهنــايئ يف وضعيــة البنــك الفرنــي التونــي مــن قبــل جلنــة اإلنقــاذ 
ــة  ــة ملواصل ــة امللح ــك للحاج ــك وذل ــذا البن ــة هل ــح مضــان الدول ــف، تواصــل من ــة باملل امللكف

نشــاطه. 

2. حجم الدين المضمون:
هشــد جحــم الديــن املضمــون خــالل الســنوات األخــرة تطــورا ملحوظــا نظــرا لتدخــل الدولة 
ملســاندة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة للحصــول عــىل قــروض بضــامن الدولــة 
ــع قميــة  ــة، ولرتاج ــن ناحي ــة م ــا املالي إلجنــاز مشــاريعها االســتمثارية وحتســن وضعياهت
ــة أخــرى. هــذا وقــد ارتفــع احلجــم اإلمجــايل  ــة مــن ناحي ــل العمــالت األجنبي ــار مقاب الدين
ــن  ــف جحــم الدي ــي حــن تضاع ــرتة 2016-2020 بنســبة 52,7 %: ف ــون للف ــن املضم للدي
الداخــي املضمــون خــالل 5 ســنوات، ارتفــع جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون بـــ42,6 % 

بالنســبة لنفــس الفــرتة.
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ــع  ــرتة 2016-2020 م ــون خــالل الف ــن املضم ــوايل تطــور جحــم الدي يلخــص اجلــدول امل
تقديــرات السداســية األوىل لســنة 2021.

الوحدة: مليون دينار

تقديرات20162017201820192020جحم الدين املضمون
 جوان 2021

9261,911302,813719,212714,513213,512562,8اخلاريج

75,8 %76,8 %76,1 %82,1 %82,7 %82,2 %% من الدين الجملي المضمون

2007,62369,02994,23987,53994,64000,0الداخي 

24,2 %23,2 %23,9 %17,9 %17,3 %17,8 %% من الدين الجملي المضمون

11269,513671,816713,416702,017208,116562,8املجموع

13,60 %14,70 %13,62 %14,83 %13,40 %11,83 %النسبة من الناجت احملي اإلمجايل

1.2. جحم الدين اخلاريج املضمون:

قــدر جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون بـــ 13719,2 مليــون دينــار ســنة 2018 
وبــــ 12714,5 مليــون دينــار ســنة 2019 مجســال تراجعــا بنســبة 7,3 % وذلــك بفضــل 
ــنة  ــالل س ــة خ ــالت العاملي ــل العم ــة مقاب ــة احمللي ــرف للعمل ــعر ال ــن النســيب لس التحس
ــا  ــون ارتفاع ــن اخلــاريج املضم ــد هشــد جحــم الدي ــا بالنســبة لســنة 2020، فق 2019. أم
بنســبة 3,9 % ليبلــغ 13213,5 مليــون دينــار بســبب تدهــور ســعر رصف الدينــار التونــي 

خــالل الســنة.

ــاون  ــن يف إطــار التع ــن اخلــاريج املضمــون للفــرتة 2018-2020 بــن ممول ــوزع الدي يت
ــه الــرمس البيــاين التــايل: الثنــايئ والتعــاون املتعــدد األطــراف مكــا يبين
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65,0% 35,0%

2020

63,7% 36,3%

2019

65,6% 34,4%

2018

وبالتــايل، حافــظ جحــم الديــن اخلــاريج عــىل التوزيــع اآليت: ثلثــن مــن املؤسســات املاليــة 
الدوليــة يف إطــار التعــاون املتعــدد األطــراف وثلــث يف إطــار التعــاون الثنــايئ.

ــرض  ــر مق ــىل مرتبهتــا كأك ــان ســنة 2020 ع ــايئ، حافظــت الياب ــاون الثن بالنســبة للتع
ــن  ــن جحــم الدي ــن يف حــدود 29,6 % م ــة حبجــم دي ــة بضــامن الدول لملؤسســات العمومي
ــايئ. وعــىل غــرار الســنوات الســابقة، اســتقرت  ــاون الثن اخلــاريج املضمــون مضــن التع
إســبانيا يف املرتبــة الثانيــة رمغ تراجــع جحمهــا مــن 24,6 % ســنة 2018 إىل 22,6 % ســنة 

2020 تلهيــا لك مــن فرنســا بــــــ18,5 % مث اململكــة املتحــدة بــــــ14,9 %.

 بالنسبة للتعاون املتعدد األطراف، يواصل البنك األورويب لالستمثار االنفراد باملرتبة األوىل 
 مــن جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون مضــن التعــاون املتعدد األطــراف وذلك بنســبة 44,4 % 
ــة حبــوايل  ــك اإلســاليم للتمني ــه البن ــنة 2018(، يلي ــه )48,9 % س ــنة 2020 رمغ تراجع س
امخلــس )ارتفــع مــن %17,1 إىل 18,3 % بــن ســني 2018-2020( مث الصنــدوق العــريب 

لإلمنــاء االقتصــادي واالجمتــايع بــــــ11,4 %.
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ــة والصناعــة ســنة 2020 عــىل أكــر مــن نصــف جحــم  ــا، يســتحوذ قطــاع الطاق قطاعي
الديــن اخلــاريج املضمــون بنســبة 56,5 %، حيــث ميثــل جحــم القــروض اخلارجيــة للرشكــة 
ــون. مث  ــن اخلــاريج املضم ــم اإلمجــايل للدي ــن احلج ــاز 52 % م ــاء والغ التونســية للكهرب
ميثــل القطــاع املــايل نســبة 12,6 % مث قطــاع التجهــزي بنســبة 12,1 % مــن جحــم الديــن 
ــن يهشــد  ــنة 2018. يف ح ــذ س ــتقرار من ــران يف اس ــذان يعت ــون، والل اخلــاريج املضم

ــن 10,7 % إىل 9,2 %. ــن ســني 2018 و2020 لميــر م ــا ب ــل تراجع جحــم قطــاع النق

ــون  ــاريج املضم ــن اخل ــم الدي ــايع حلج ــع القط ــايل التوزي ــاين الت ــرمس البي ــوحض ال ي
.2020-2018 للفــرتة 
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ــة  ــرا ألمهي ــون نظ ــن اخلــاريج املضم ــىل جحــم الدي ــالت، هيميــن األورو ع حســب العم
العالقــات االقتصاديــة للبــالد التونســية مــع االحتــاد األورويب، إذ يقــدر ســنة 2020 بنســبة 
69,8 % مــن احلجــم اإلمجــايل للديــن املضمــون، مجســال تراجعــا مقارنــة بســنة 2018 حــن 
بلــغ 75 %. يف املقابــل، جســل لك مــن الديــن املضمــون بالــدوالر األمريــي واليــان اليابــاين 

ارتفاعــا ليصبحــا ميثــالن عــىل التــوايل 12,8 % و10,4 % ســنة 2020.

2020

6,9%
10,4%

12,8%

69,9%

0,1%

20182019

8%
10,3%

9,9%

  %
71,6

0,2%

6,3%
8,4%

10%

75%

0,3%
االورو

اليان الياباين

معالت أخرى

الدوالر االمرييك

الدينار الكوييت

 2.2. جحم الدين الداخيل املضمون:

تطــور جحــم الديــن الداخــي املضمــون بــن ســني 2018 و2019 بنســبة 33,2 % لرتفــع 
مــن مبلــغ 2994,2 مليــون دينــار إىل 3987,5 مليــون دينــار. ويرجــع هــذا التطــور باألســاس 
إىل الضامنــات املدرجــة يف إطــار معليــات التدقيــق الشــامل للبنــوك العموميــة والــي ارتفعت 
مــن 1092,1 مليــون دينــار ســنة 2017 إىل 1810,8 مليــون دينــار ســنة 2019، إضافــة إىل 
الديــون املضمونــة اجلديــدة للرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر ورشكــة اخلطــوط التونســية 
وفروعهــا. أمــا بــن ســني 2019 و2020، فقــد هشــد جحــم الديــن الداخــي املضمــون 
اســتقرارا يف حــدود 3994,6 مليــون دينــار وذلــك خاصــة بفضــل انتفــاع املؤسســات 
واملنشــآت العموميــة باإلجــراءات واآلليــات الــي اختذهــا لك مــن البنــك املركــزي التونــي 
ــل ســداد  ــا تأجي ــن أمهه ــي م ــا وال ــات جاحئــة كورون ــة التونســية ملجاهبــة تداعي واحلكوم

أقســاط الديــون الــي حيــل أجلهــا يف الفــرتة املمتــدة بــن مــارس وديمســر 2020.

يتســم الديــن الداخــي املضمــون هبمينــة البنــوك العموميــة عــىل حــوايل ثلــي جحــم هــذا 
الديــن رمغ تراجعهــا يف الســنوات األخــرة مقابــل ارتفــاع جحــم الديــن املضمــون للبنــوك 
اخلاصــة والــي ارتفعــت مــن 22 % ســنة 2018 إىل 27 % ســنة 2020. أمــا بالنســبة للبنــك 
املركــزي التونــي فيبلــغ جحــم دينــه املضمــون 7,3 % ســنة 2020 والــذي يتعلــق بتغطيــة 

تعهــدات البنــك الفرنــي التونــي جتاهــه.
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201820192020

بنوك خاصةالبنك املركزي التونيسبنوك معومية

22%

8,6%

69,4%

27,9%

7,3%

64,8%27,0%

7,3%

65,7%

ــع القطــايع، يتصــدر قطــاع الفالحــة والتجــارة عــىل أكــر مــن مخــي  بالنســبة للتوزي
جحــم الديــن الداخــي املضمــون بالنســبة للفــرتة 2018-2020. ويعــود هــذا أساســا لعمليــات 

مضــان تعهــدات ديــوان احلبــوب لــدى البنــك الوطــي الفــاليح. 

ــاع  ــر يف ارتف ــل بنســبة 20,3 % ســنة 2020 ويعت ــاع النق ــة قط ــة الثاني ــرز يف املرتب ي
تدرجيــي مقارنــة بســنة 2018 حــن قــدر بـــ 18,2 %، يرجــع هــذا االرتفاع خاصــة إىل الديون 
ــل تونــس. أمــا قطــاع  ــل مــن رشكــة اخلطــوط التونســية ورشكــة نق ــدة ل ــة اجلدي املضمون
الطاقــة والصناعــة فقــد هشــد تراجعــا إىل املرتبــة الثالثــة بنســبة 19 % ســنة 2020، ومــن 
بــن أكــر املقرتضــن يف هــذا القطــاع جنــد الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز والرشكــة 

التونســية لصناعــات التكريــر.

يوحض الرمس البياين التايل التوزيع القطايع حلجم الدين الداخي املضمون:
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حســب العمــالت، ميثــل الديــن الداخــي املضمــون بالدينــار التونــي النســبة األكــر مــن 
ــن الداخــي رمغ تراجعــه خــالل الفــرتة 2018-2020 لميــر مــن 95,8 % إىل 90,1 %.  الدي
يف املقابــل، ارتفــع جحــم الديــن الداخــي املضمــون بالعمــالت العامليــة نتيجــة وفــرة الســيولة 

األجنبيــة باألســواق احملليــة خــالل ســني 2019 و2020، ليقفــز مــن 4,2 % إىل 9,9 %.

2020

الدوالر االمرييكاالوروالدينار التونيس

8,5%

90,1%

1,3

20182019

95,8%

1,6% 2,6%

10,6%

86,2%

3,2%

3. تفعيل ضمان الدولة:
القروض اخلارجية املضمونة:  .1.3

بالنســبة للقــروض اخلارجيــة، مل تجســل حــاالت إخــالل أو تأخــر يف التســديد مــن قبــل 
املؤسســات املنتفعــة بضــامن الدولــة قبــل ســنة 2017، إاّل أنــه بدايــة مــن ســنة 2018 ظهــرت 
عــدة صعوبــات عــىل مســتوى قــدرة هذه املؤسســات عىل تســديد أقســاط قروضهــا اخلارجية 

يف اآلجــال.

وقــد حرصــت مصــاحل وزارة املاليــة عــىل دعــوة املنشــآت واملؤسســات العموميــة املذكــورة 
ــة  ــر ســلبا عــىل عالق ــادي أي تقصــر مــن شــأنه أن يؤث عــىل احــرتام آجــال التســديد لتف

ــة التونســية ومؤسســاهتا العموميــة مبقرضهيــا األجانــب. الدول

  وفعليا، تدخلت الدولة يف عديد املناسبات ملساندة هذه املؤسسات عىل تسديد هذه األقساط 
يف اآلجال، وذلك إما مبنحها قروض خزينة أو تسبقات من اخلزينة:

y  الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه: انتفعت يف هناية سنة 2018 بقرض خزينة بقمية  
ــك األورويب لالســتمثار. وارتفعــت  ــرض البن ــار قصــد تســديد قســط ق ــون دين 10 ملي
وتــرة تدخــل الدولــة خــالل ســنة 2019 ملســاندة هــذه الرشكــة عــىل الوفــاء بالزتاماهتــا 
اخلارجيــة عــن طريــق 3 قــروض خزينــة مببلــغ مجــي قــدره 50 مليــون دينــار هبــدف 
تســديد أقســاط قــروض خارجيــة أخــرى. أمــا خــالل ســنة 2020، فتحصلــت الرشكــة 

عــىل قــرض خزينــة مببلــغ 6 مليــون دينــار. 

y  ــات عــىل مســتوى تســديد ــات الســيارة: تواجــه الرشكــة صعوب ــس الطرق  رشكــة تون
ــن ســنة  ــة م ــن السداســية الثاني ــة م ــال بداي ــة يف اآلج ــة املضمون ــروض اخلارجي الق
2018 نتيجــة اختــالل توازناهتــا املاليــة بســبب تراجــع قميــة الدينــار مقابــل العمــالت 
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األجنبيــة وعــدم تطبيــق االتفاقيــات اخلاصــة بالرتفيــع يف معالــم املــرور وتأخــر 
ــت  ــك حتصل ــزي االســتغالل. ولذل ــا ح ــرجم دخوهل ــات الســيارة امل ــرادات الطرق إي
الرشكــة يف هنايــة ســنة 2018 عــىل تســبقة مــن اخلزينــة مببلــغ 30 مليــون دينــار، 
إضافــة إىل مبلــغ 40 مليــون دينــار خــالل السداســية األوىل مــن ســنة 2019 لتســديد 
ــة تأخــرا يف تســديد بعــض أقســاط  ــت الرشك ــد جسل ــة. وق ــروض خارجي أقســاط ق
القــروض اخلارجيــة خــالل السداســية األوىل لســنة 2020. ولذلــك، مت منحهــا تســبقات 
مــن اخلزينــة مببلــغ 163,4 مليــون دينــار عنــد آجــال اســتحقاق القــروض متــت تســويهتا 
ــة  ــون املالي ــة يف مــوىف الســنة بعــد صــدور قان مــن خــالل حتويلهــا إىل قــرض خزين
التعديــي. مكــا حتصلــت رشكــة تونــس الطرقــات الســيارة يف هشــر فيفــري 2021 عىل 
قــرض خزينــة بقميــة 28,9 مليــون دينــار لتســديد أقســاط قــروض خارجيــة مضمونــة. 

y  رشكــة اخلطــوط التونســية: لتســديد أقســاط قــروض خارجيــة مضمونــة خــالل ســنة 
2020، حتصلــت الرشكــة عــىل قــروض خزينــة مببلــغ مجــي قــدره 35,3 مليــون دينــار. 
أمــا بالنســبة للســدايس األول مــن ســنة 2021، فــإن قــروض اخلزينــة املمنوحــة تبلــغ 

41,2 مليــون دينــار.

y  الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية: لتســديد قســط قــرض مضمــون مــرم 
لــدى البنــوك احملليــة، حتصلــت الرشكــة خــالل الســدايس األول مــن ســنة 2021 عــىل 

قــرض خزينــة مببلــغ 10,3 مليــون دينــار.

القروض الداخلية املضمونة:  .2.3
فميـا خيـص القـروض الداخليـة، ال يـم تفعيل مضان الدولة بصفة آليـة. وبالتايل ال يم االلتجاء 
لتفعيـل الضـامن إاّل يف إطـار قوانـن ماليـة )تطبيـق الفصـل 24 مـن قانـون املالية لسـنة 1999( 

أو تطبيقـا لقـرارات جلسـات معـل وزاريـة )عىل غـرار قروض الديـوان الوطي للزيت(.

وتتوزع مبالغ تفعيل مضان الدولة خالل الفرتة 2016 - جوان 2021 مكا يي:

الوحدة: مليون دينار

جوان 201620172018201920202021السنة

93,910,57,58,47,33,3مبلغ تفعيل ضمان الدولة

بالنسبة لسنة 2020، مت تفعيل مضان الدولة اكلتايل:

· الديوان الوطي للزيت                    : 6,960 مليون دينار.	

· الفصل 24 من قانون املالية لسنة 1999: 0,277 مليون دينار. 	

أما بالنسبة للسداسية األوىل لسنة 2021، فيتوزع مبلغ تفعيل مضان الدولة اكلتايل:

· الديوان الوطي للزيت : 3,238 مليون دينار.	

· الفصل 24 من قانون املالية لسنة 1999: 21 ألف دينار.	
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وقصـد تفـادي تفعيـل مضـان الدولـة اخلـاريج أو الداخي، يقـرتح إجياد احللـول واإلصالحات 
الكفيلـة إلعـادة التوازنـات املاليـة للـرشاكت العمومية وذلـك من خالل:

· إعـادة هيلكـة املؤسسـات العموميـة الـي تواجـه صعوبات ماليـة وذلك مثال من خـالل الرتفيع 	
يف رأس املـال واسـتخالص مسـتحقات )منـح ومقابـل اخلدمـات املسـداة( هـذه املؤسسـات 

جتـاه الدولة. 

· إقـرار الرتفيـع التدرجيـي واملتواصل لتعريفات إسـداء اخلدمات لبعض املؤسسـات العمومية 	
اكلرشكـة الوطنيـة السـتغالل وتوزيـع امليـاه ورشكة تونـس الطرقات السـيارة ورشاكت النقل 

العمويم.

· احلومكة يف تسير هذه املؤسسات.	





المالحق
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امللحق 1 : توزيع جحم الدين العمويم اخلاريج حسب املقرضني

2020 2019 2018

% بالمليون دينار % بالمليون دينار % بالمليون دينار

%52.95 32451.2 %48.7 28578.0 %50.0 30145.7 القروض متعددة االطراف
%13.22 8104.8 %13.1 7689.1 %13.71 8267.8 البنك االفرييق للتمنية
%17.75 10884.2 %16.1 9456.9 %16.84 10149.3 البنك الدويل لالنشاء و التعمر
%10.65 6512.0 %8.3 4919.7 %9.45 5696.2 صندوق النقد الدويل
%2.87 1763.0 %2.7 1617.3 %3.03 1827.9 بنك االستمثار االورويب
%2.60 1594.7 %2.7 1604.0 %2.79 1682.6 الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجمتايع
%4.30 2635.5 %4.2 2514.0 %2.85 1714.0 االحتاد االورويب
%0.38 241.1 %0.4 242.7 %0.43 262.1 البنك االساليم للتمنية 
%0.91 558.1 %0.6 377.1 %0.62 372.6 صندوق النقد العريب
%0.05 29.4 %0.0 37.7 %0.08 50.0 منمظة الدول املصدرة للنفط
%0.18 113.3 %0.1 102.2 %0.17 99.9 الصندوق الدويل للتمنية الزراعية
%0.0 2.8 %0.0 5.5 %0.02 9.7  املؤسسة الدولية للتمنية

%0.02 11.5 %0.0 11.7 %0.02 13.7 الدول اإلسكندنافية 
%16.3 9984.6 %15.7 9229.1 %13.3 7992.8 القروض الثنائية
%4.43 2721.2 %4.4 2592.7 %4.58 2764.9 فرنسا
%1.48 912.3 %1.7 1010.7 %1.96 1183.2 اليابان
%0.9 554.7 %1.0 619.8 %1.15 689.6 اجلزائر 
%1.77 1085.6 %1.4 845.2 %1.51 910.9 ايطاليا
%3.26 2002.4 %3.4 2030.5 %0.99 596.2 العربية السعودية
%0.39 241.2 %0.4 280.5 %0.5 299.8 ليبيا
%2.85 1750.7 %1.8 1111.5 %1.24 748.5 املانيا
0.42 259.1 %0.4 236.5 %0.40 242.9 الكويت
%0.1 58.6 %0.1 65.8 %0.14 83.3 اسبانيا
%0.1 60.0 %0.1 63.5 %0.13 78.3 بلجيكيا
%0.11 67.1 %0.1 74.9 %0.13 80.8 االمارات
%0.04 23.0 %0.0 30.3 %0.06 38.1 كندا 
%0.03 19.8 %0.0 25.1 %0.06 35.1 الواليات املتحدة االمريكية
%0.05 29.4 %0.0 33.2 %0.06 38.1 قطر
%0.01 6.8 %0.0 10.1 %0.02 14.9 كوريا اجلنوبية
%0.01 6.1 %0.0 7.4   %0.02 9.5 سويرسا
%0.11 68.2 %0.1   65.0 %0.12 71.0 المنسا
%0.0 2.9 %0.0 2.8  %0.01 5.6 الصن
%0.18 115.3 %0.2   123.3 %0.17 102.1 قروض الرشاء

%30.7 18855.3 %35.6 20799.2 %36.7 22129.4 االسواق املالية العاملية  
%11.58 7101.7 %13.9 8133.6 %18.08 10898.1 الدوالر 
%11.0 6753.5 %13.18 7966.1 %9.95 5998.8 االورو

%8.15 5000.0 %8.5 4966.4 %8.68 5232.5 اليان الياباين

%100.0 61291.2 %100.0 58606.3 %100.0 60267.9 الدين العمويم اخلاريج
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امللحق 2: توزيع جحم الدين العمويم اخلاريج حسب العمالت

2020 2019 2018 العملة
بالمليون دينار بالمليون دينار بالمليون دينار

%54.51 33410.8 % 52.82 30956.9 %48.67 29336.7 االورو

%20.04 12284.1 % 23.55 13802.5 %26.22 15802.5 الدوالر 

%9.65 5912.4 % 10.19 5977.1 % 10.64 6415.6 اليان الياباين

%11.65 7138.0 % 9.15 5364.1 % 10.18 6135.3 وحدة حقوق الحسب اخلاصة 

% 0.037 23.0 % 0.05 30.3 % 0.06 38.1 الدوالر الكندي 

%0.004 2.9 %0.004 2.8 % 0.01 5.6 اليوان الصيي

%0.011 6.8 %0.02 10.1 % 0.02 14.9 الوون الكوري اجلنويب

%2.87 1756.3 %2.93 1719.7 % 2.95 1775.5 الدينار الكويي

%1.07 662.5 %1.07 628.1 % 0.99 596.2 الريال السعودي

% 0.01 6.1  0.012 7.4 % 0.016 9.5 الفرنك السويرسي

%0.07 45.6 %0.09 52.4 % 0.09 56.9 الدرمه اإلمارايت

%0.07 42.7 %0.09 54.7 % 0.13 81.0 الدينار العريب احلسايب

%100.0 61291.1 %100.0 58606.3 %100.0 60267.9 الدين العمويم اخلاريج
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امللحق 3 : تطور جحم الدين املضمون

تطور حجم الدين الخارجي المضمون

الوحدة: مليون دينارحسب الممولين

201820192020

حجم الدين الخارجي الممول
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%853,46,4%815,16,4%921,96,7فرنسا
%460,63,4%424,33,3%489,23,6ألمانيا
%368,910,1 1%311,910,3 1%863,56,3اليابان
%045,87,7 1%043,48,2 1%162,38,5 1إسبانيا

%689,65,1%759,86,0%939,66,8المملكة المتحدة
%204,61,5%259,72,0%343,32,5دول أخرى

%622,935,0 4%614,236,3 4%719,734,4 4التعاون الثنائي
%817,428,1 3%926,130,9 3%404,232,1 4البنك األوروبي لالستثمار

%800,75,9%585,14,6%612,14,5البنك اإلفريقي للتنمية
%371,32,7%304,92,4%351,82,6البنك الدولي

%977,37,2%090,48,6 1%237,89,0 1الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
%677,914,8 1%483,211,7 1%535,811,2 1البنك اإلسالمي للتنمية

%670,04,9%433,83,4%585,34,3المؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة
%276,02,0%276,82,2%272,52,0مؤسسات أخرى

%590,665,0 8%100,363,7 8%999,565,6 8التعاون المتعدد األطراف

%213,5100 13%714,5100 12%719,2100 13المجموع

%11,3%10,4%12,2النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الوحدة: مليون دينارحسب العمالت
201820192020

حجم الدين الخارجي العمالت
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%224,468,1 9%103,771,6 9%294,875,0 10األورو
%696,515,0 1%263,69,9 1%369,010,0 1الدوالر األمريكي

%368,910,1 1%311,910,3 1%152,98,4 1اليان الياباني
%915,06,7%015,88,0 1%863,56,3الدينار الكويتي
%8,60,1%19,40,2%39,10,3عمالت أخرى

%213,5100 13%714,5100 12%719,3100 13المجموع

%11,3%10,4%12,2النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الوحدة: مليون دينارحسب القطاعات االقتصادية

201820192020

حجم الدين الخارجي القطاع االقتصادي
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%658,612,6 1%626,112,8 1%674,412,2 1المالي
%467,956,5 7%101,055,8 7%458,054,4 7الطاقة والصناعة

%184,29,0 1%053,58,3 1%229,59,0 1الماء والتطهير
%214,48,9 1%231,19,7 1%467,410,7 1النقل

%594,212,1 1%569,512,3 1%693,912,3 1التجهيز
%85,90,6%123,81,0%182,81,3االتصاالت

%8,30,1%9,50,1%13,20,1أخرى
%213,5100 13%714,5100 12%719,2100 13المجموع

%11,3%10,4%12,2النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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تطور حجم الدين الداخلي المضمون

حسب الممولين

 
الوحدة: مليون دينار

201820192020

حجم الدين الخارجي الممول
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%624,465,7 2%582,164,8 2%078,569,4 2بنوك عمومية
%291,77,3%291,77,3%258,08,6البنك المركزي التونسي

%078,527,0 1%113,627,9 1%657,822,0بنوك خاصة

%994,6100 3%987,5100 3%994,2100 2المجموع

%3,4%3,3%2,7النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

حسب العمالت
الوحدة: مليون دينار

 201820192020

حجم الدين الخارجي العمالت
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%600,690,1 3%437,586,2 3%868,195,8 2الدينار التونسي
%52,71,3%128,63,2%47,91,6األورو

%341,38,5%421,410,6%78,22,6الدوالر األمريكي

%994,6100 3%987,5100 3%994,2100 2المجموع

%3,4%3,3%2,7النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

حسب القطاعات االقتصادية
الوحدة: مليون دينار

 201820192020

حجم الدين الخارجي القطاع االقتصادي
حجم الدين الخارجي %المضمون 

حجم الدين الخارجي %المضمون 
%المضمون 

%484,512,1%476,612,0%445,914,9المالي
%759,219,0%792,019,9%271,49,1الطاقة والصناعة

%809,720,3%777,019,5%543,918,2النقل
%26,50,7%66,91,7%53,01,8التجهيز

%727,143,2 1%633,341,0 1%370,745,8 1الفالحة والتجارة
%187,74,7%241,76,1%309,410,3أخرى

%994,6100 3%987,5100 3%994,2100 2المجموع

%3,4%3,3%2,7النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي


