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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

حجم دين الدولة  

نسبة المديونية % إجمالي الناتج المحلي

خدمة دين الدولة  

األصل

الفائدة

االقتراض: السحوبات و االصدارات

تمويل الميزانية (موارد االقتراض)

عوامل تطور الدين اإلجمالي للدولة (% إجمالي الناتج المحلي)

تطور نسبة المديونية  % إجمالي الناتج المحلي

6768,47063,413831,8

6768,47359,714128,1

7116,77674,814791,5

4952,36144,411096,7

2164,41530,43694,8

وضعية دين الدولة في موفى ديسمبر 2021

الدين الداخلي للدولة

40819,2

31,37%

إجمالي دين الدولةالدين الخارجي للدولةم د

62860,2103679,4

48,31%79,68%

-0,46%-0,55%-1,24%-1,57%-0,85%

6,07%

-2,22%

2,62%
3,57%3,69%

2,01%
0,77%

6,27%

4,68%

-0,12%
-0,39%

-0,44%
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-2,28%

-1,21%

-1,28%

-0,40%
-0,69%

-0,33%

-0,33%

-0,45%

-0,69%

-0,07%

0,86%

4,13%
5,24%8,38%

-3,71%

0,75%

0,48%
1,55%

0,37%

0,92%

0,47%

1,06%

-1,33%

0,25%

52,66%

59,10%

66,94%

73,44%

67,98%

77,84%
79,68%
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مساهمة نسبة النمو الحقيقي  مساهمة العجز األولي للميزانية  مساهمة كلفة الفوائد الحقيقية

الهبات و التخصيص و المصادرة تأثير سعر الصرف  عوامل أخرى 

نسبة المديونية 
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

خدمة دين الدولة

خدمة دين الدولة

أصل دين الدولة

القروض متعددة األطرافالقروض 

قروض التعاون الثنائي

السندات/رقاع الخزينة

القروض  

3107,94952,34953,099,99%

5126,56397,0أصل دين الدولة

%1582,81573,61530,41544,099,12الدين الخارجي
3204,5فوائد دين الدولة

7398,311096,7
3246,1أصل الدين الخارجي

نسبة اإلنجاز 2021ق.م.ت 2021 2021*20192020م د

3736,23694,83782,097,70%

%5233,94290,46144,46176,099,49الدين الخارجي
الدين الداخلي

%6397,07398,311096,711129,099,71أصل دين الدولة

1163,1

%9601,511134,514791,514911,099,20خدمة دين الدولة 
%1621,72162,62164,42238,096,71الدين الداخلي

2021*201820192020م د

5233,94290,46144,4

2439,12384,61548,21621,7

0,00,00,00,0مخصصات حقوق السحب الخاصة
0,02142,42009,23472,0السندات :  السوق المالية العالمية

1880,41163,13107,94952,3أصل الدين الداخلي

1270,21127,6495,2227,0منها صندوق النقد الدولي

807,0706,9733,01050,7

96,226,6436,22440,7رقاع الخزينة 52 أسبوع 
1179,7648,41626,61502,2رقاع الخزينة القابلة للتنظير    

180,2180,2166,6166,6االكتتاب الوطني  

2,32,32,01,0قروض بالدينار
293,9277,0850,2815,0قروض داخلية بالعملة األجنبية

22,022,020,821,3تحمل الدولة للديون البنكية
5,76,65,55,5تفعيل ضمان الدولة

3,31%3,37%
4,65%4,54%5,22%

6,19%

8,53%8,83% %1,83%2,08

%2,22%2,48
%2,61

%3,13

%2,84
%3,00

5,14%5,46%

6,87%7,02%
7,83%

9,32%

11,37%
11,83%

  2021ت .م.ق*2015201620172018201920202021

الناتج المحلي إجمالي  %خدمة دين الدولة 

فوائد دين الدولة

أصل دين الدولة

خدمة دين الدولة 
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

فوائد دين الدولة

القروض متعددة األطرافالقروض 
قروض التعاون الثنائي

معدل كلفة فوائد دين الدولة

دين الدولة
الدين الخارجي
الدين الداخلي

كلفة الصرف : تأثير أسعار الصرف على حجم دين الدولة
م دينار

1,32%

5328,0
14,63%

5,24%

2017201820192020

17,0155,2-131,3130,6
-7,32%1,03%

9309,9-4413,5771,7628,9

0,48%
630,7

الدين الخارجي 
%قائم الدين الخارجي

%الناتج المحلي الخام

19,88%

الدين الداخلي بالعملة

8,38%-3,71%0,75%

1,8
4544,8902,3-5345,09465,2دين الدولة

2021*201820192020م د
2801,93204,53736,23694,8فوائد دين الدولة

1282,91582,81573,61530,4فوائد الدين الخارجي

510,0589,6502,7527,3
121,5144,8165,2175,9

651,4848,4905,7827,2السندات :  السوق المالية العالمية

1519,01621,72162,62164,4فوائد الدين الداخلي

970,51028,41388,51277,7رقاع الخزينة

25,40,099,8120,7دين قصير المدى (13-26 أسبوع)
463,4541,6620,9676,6اإليداعات بالخزينة العامة

2,22,31,81,2تفعيل ضمان الدولة

*2021

24,618,336,676,6الدين الداخلي بالعملة

33,031,114,911,6فوائد أخرى

5,99%

201820192020*2021

4,03%3,80%4,42%3,79%
2,74%2,63%2,69%2,50%
6,67%6,71%8,34%

3,96%
2,76%
6,08%

2017

0,77%0,86%0,98%1,14%1,29%1,32%1,18%1,22%

%1,07
%1,22

%1,23
%1,34

%1,32

%1,81
%1,66

%1,78 1,83%

2,08%
2,22%

2,48%
2,61%

3,13%

2,84%
3,00%

  2021ت .م.ق*2015201620172018201920202021

إجمالي الناتج المحلي% فوائد دين الدولة 

فوائد الدين الداخلي

فوائد الدين الخارجي

فوائد دين الدولة
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

تمويل ميزانية الدولة

موارد الخزينة

تمويل ميزانية الدولة : موارد االقتراض

م د

0,00,02810,00,0 قروض أخرى

14128,120270,069,70% 9692,615896,8
نسبة اإلنجاز 2021ق.م.ت 2021 2021*20192020

موارد االقتراض  

%2639,511126,36768,48120,083,35االقتراض الداخلي
%7053,04770,57359,712150,060,57االقتراض الخارجي

%10089,918343,421288,321071,0101,03موارد االقتراض و الخزينة

397,32446,67160,2801,0موارد الخزينة األخرى
%182,2158,8217,7150,0145,13استخالص أصل قروض الخزينة

-242,12287,83931,71000,0موارد خزينة مختلفة

1819,1480,11215,35974,0االقتراض الخارجي الصافي
%3295,58498,53031,49141,033,16 االقتراض الصافي

%3692,910945,110191,69942,0102,51التمويل الصافي
1476,48018,41816,13167,0االقتراض الداخلي الصافي

2021*201820192020م د
9498,29692,615896,814128,1موارد االقتراض

7065,17053,04770,57359,7موارد االقتراض الخارجي

706,7668,9849,01548,3         لتمويل مشاريع الدولة
831,7768,9969,01690,0 القروض الموظفة 

125,0100,0120,0141,7        القروض المحالة
4547,74065,73801,55669,7قروض دعم الميزانية           

4431,74358,64627,25414,8       السحوبات
825,7255,0-292,8-116,0       حسابات الدولة بالعملة 

1685,82218,40,00,0السوق المالية العالمية
2433,12639,511126,36768,4موارد االقتراض الداخلي

1696,81450,65701,85498,6رقاع الخزينة
26,6436,22440,7194,4   رقاع الخزينة 52 أسبوع  

1670,21014,43261,13498,1    رقاع الخزينة القابلة للتنظير  

736,31188,92614,61269,8قروض داخلية بالعملة األجنبية
0,00,00,01806,1    االكتتاب الوطني  

0,01188,92614,61269,8     القرض البنكي بالعملة    
736,30,00,00,0   حسابات الدولة بالعملة 

0,03010,8-22,027,0االصدارات الصافية قصيرة المدى

0,00,00,01450,0
0,01560,8-22,027,0رقاع الخزينة قصيرة المدى  13 أسبوع
رقاع الخزينة قصيرة المدى 26 أسبوع

%0,03010,81651,0182,36-27,0االصدارات الصافية قصيرة المدى

4,34%

3,03%

4,63%

3,38%

1,48%
0,40%

0,93%

4,74%

%0,66
%2,16

%0,80

%0,49

%1,20

%6,71

%1,40

%2,51
4,99%5,19%5,43%

3,87%

2,69%

7,11%

2,33%

7,25%

  2021ت .م.ق*2015201620172018201920202021

إجمالي الناتج المحلي% االقتراض الصافي 

االقتراض الداخلي 
الصافي

االقتراض الخارجي 
الصافي

االقتراض الصافي 
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

قروض الدولة: السحوبات و االصدارات 

السحوبات و االصدارات 

0,00,01433,8

0,00,0354,7القرض البنكي بالدوالر جوان2020
0,00,00,0862,1القرض البنكي باألورو ماي2021
0,00,00,0407,7القرض البنكي بالدوالر ماي2021

1560,8
1488,10,01000,04369,1االصدارات  

1466,1التسديد

0,00,00,01450,0

0,0

0,0القرض البنكي بالعملة 2019

0,00,0158,70,0   - إيطاليا

9049,310607,417325,213831,8االقتراض 

17352,5. االقتراض الخارجي

1188,90,00,0
القرض البنكي بالعملة مارس2020

3.20,00,02810,00,0. قروض أخرى

0,03010,8-22,027,0االصدارات الصافية قصيرة المدى
0,0-22,027,0رقاع الخزينة قصيرة المدى 13  أسبوع

27,01000,02808,3

رقاع الخزينة قصيرة المدى  26  أسبوع

0,0
0,00,0826,00,0القرض البنكي باألورو جوان2020

221,5152,3

2.14431,74358,6. قروض دعم الميزانية

2021*201820192020م د

1.11235,11390,91571,71648,6. القروض الموظفة 
986,81242,11350,21496,3لتمويل مشاريع الدولة

0,0956,10,0970,1    - االتحاد األوروبي

1422,5174,7779,9349,3   - البنك الدولي   

357,6376,7590,9194,4   -  البنك االفريقي للتنمية

303,1106,1335,8341,6   - صندوق النقد العربي

0,00,00,00,0     اصدار بالدوالر

0,00,00,0862,2   - الجزائر

(KFW) 301,8332,8325,2248,0   - ألمانيا

3.11685,82218,40,00,0. السوق المالية العالمية 

1685,82218,40,00,0     اصدارات باألورو

21696,82639,511126,36768,4. االقتراض الداخلي

1.21696,81450,65701,85498,6. رقاع الخزينة

0,00,00,01806,1االكتتاب الوطني  

26,6436,22440,7194,4رقاع الخزينة 52أسبوع  

1670,21014,43261,13498,1رقاع الخزينة القابلة للتنظير

1,20,02410,01450,0االصدارات  
1,20,02410,00,0التسديد

(AFD) 0,0203,9256,8362,2   - الوكالة الفرنسية للتنمية

2.20,01188,92614,61269,8. القروض الداخلية بالعملة األجنبية

0,01495,20,00,0   - العربية السعودية

2046,6713,02179,90,0   -  صندوق النقد الدولي/ قروض

0,00,00,02087,0   -  صندوق النقد الدولي/ مخصصات حقوق السحب

248,3148,9القروض المحالة

4627,25414,8

7967,96198,97063,4
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

قائم دين الدولة

حجم دين الدولة

837,21617,83512,73969,3الدين الداخلي بالعملة

22676,924727,331753,837808,438410الدين الداخلي طويل األجل

0,00,00,00,00الدين الخارجي قصير األجل

27,00,00,03010,81651الدين الداخلي قصير األجل

0,00,00,02103,02109,5مخصصات حقوق السحب 
60267,958606,361286,562860,267783الدين الخارجي طويل األجل

م د

4692,4

ق.م.ت 2021 2021*201820192020

دين الدولة في موفى ديسمبر 2021

60267,958606,361286,562860,267783الدين الخارجي
82971,783333,693040,3103679,4107844إجمالي دين الدولة

24727,331753,840819,240061

22129,420799,218855,315508,515750,3السوق المالية العالمية

7992,89229,19980,011164,713851,2قروض التعاون الثنائي
30145,728578,032451,234084,036072,0القروض المتعددة األطراف

270,3246,03033,23020,73020,7 ديون أخرى

7982,38681,17553,011774,510959,5االيداعات بالخزينة
13587,114182,517654,819043,919737,5رقاع الخزينة

22703,9الدين الداخلي

قروض السوق  
ةالمالية العالمي

24,7%

مخصصات حقوق 
%3,3 السحب الخاصة

القروض 
المتعددة 
األطراف

54,2%

القروض 
الثنائية

17,8%

الدين الخارجي للدولة

اإليداعات   …  دين قصير المدى
بالخزينة

28,8%

 رقاع الخزينة  
46,7%   دين داخلي بالعملة

9,7%

%7,4 ديون أخرى

الدين الداخلي للدولة

األورو
55,6%

الدوالر 
األمريكي

15,8%

اليان 
الياباني

9,1%

حقوق السحب 
%15,1 الخاصة

عمالت أخرى
4,5%

للدولة توزيع الدين الخارجي
حسب العملة 

33,29%
38,21%

45,91%
53,34%

47,81%51,27%48,31%
53,77%

19,38%
20,88%

21,03%

20,09%
20,17%

26,57%31,37%
31,78%

52,66%

59,10%

66,94%

73,44%
67,98%

77,84%79,68%

85,56%

  2021ت .م.ق*2015201620172018201920202021

إجمالي الناتج المحلي% حجم دين الدولة 

الدين الداخلي للدولة

الدين الخارجي للدولة

نسبة دين الدولة من 
إجمالي الناتج المحلي
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

محفظة دين الدولة : مؤشرات مخاطر/كلفة دين الدولة

مؤشرات مخاطر/كلفة دين الدولة

20192020*202120192020*202120192020*2021

%100%100%100%60,6%65,9%72,6%39,4%34,1%27,4نسبة الدين % من اجمالي دين الدولة

%79,68%77,84%73,44%48,31%51,27%53,34%31,37%26,57%20,09نسبة الدين % من الناتج المحلي الخام

مؤشرات مخاطر- كلفة إعادة التمويل

 (ATM)  4,894,884,216,926,676,996,326,065,89معدل مدة سداد الدين

%14,4%11,1%9,7%6,9%9,9%7,3%26,0%13,3%15,3إعادة  التمويل خالل سنة

%53,8%52,1%47,5%50,7%50,8%45,7%58,5%54,7%51,8إعادة  التمويل خالل 5 سنوات

(Duration) 3,683,713,224,794,414,284,424,133,74مدة الدين

مؤشرات مخاطر- كلفة فوائد دين الدولة

%18,9%29,6%27,8%17,8%32,5%27,4%20,5%24,0%28,6الدين بنسبة فائدة متغيرة

%32,7%39,8%36,5%24,0%41,5%33,7%46,0%36,7%43,0إعادة تحديد نسبة الفائدة خالل سنة

%66,2%73,8%69,8%58,5%71,6%65,7%78,1%78,0%79,4إعادة تحديد نسبة الفائدة خالل5سنوات

(ATR) 2,842,992,824,484,045,893,993,684,68معدل مدة إعادة تحديد نسبة الفائدة

مؤشرات مخاطر- كلفة أسعار الصرف

%64,5%69,6%72,3%100%100%100%9,7%11,1%6,5نسبة الدين بالعمالت األجنبية

55,7%58,4%60,3% نسبة الدين المرتبط بمخاطراألورو

إجمالي دين الدولة الدين الخارجي للدولة الدين الداخلي للدولة

55,7%

27,4%
10,9%

5,9%

58,4%

24,8%

10,6%

6,3%

60,3%

22,1%

10,2%

7,4%

التغطية الطبيعية لمخاطر أسعار الصرف 
مخاطر الصرف للدين الخارجي

األورو

الدوالر األمريكي

اليان الياباني

عمالت أخرى

2021

2020

2019

72,3%

27,7%

69,6%

30,4%

64,5%

35,5%

نسبة الدين بالعمالت األجنبية
 %من اجمالي دين الدولة

دين الدولة بالعمالت األجنبية

دين الدولة بالدينار
2021

2020

2019
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 ديسمبر 2021

 
نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

رقاع الخزينة

BTABTABTABTABTABTABTABTA
7.3%7.5%7.5%7.4%8.0%7.0%7.5%8.0%

مارس33جويلية32جانفي31نوفمبر30فيفري30ديسمبر28جانفي28ديسمبر27
6.61%9.20%9.36%7.00%9.48%
62.3م د1000م د56.1م د234.1م د63.1م د
6.61%9.21%9.37%9.50%
68.1م د49.5م د178.2م د47.0م د

 --9.25%9.41%9.53%
11.2م د27.6م د151.9م د0
 --9.28%9.43%9.54%
14.3م د30.2م د310.6م د0

6.80%9.30%9.44%9.55%
18.7م د2.0م د232.9م د29.3م د

 --9.36%9.45%9.56%
14.0م د5.8م د237.2م د0

6,52% --9.38%9.46%9.57%
41.5م د9.7م د61.3م د14000م د
6,83% -- -- -- --
14080000م د

 --9.41% --9.58%
3.5م د56.50م د0

6.85%9.43%9.48%9.58%
9.5م د10.0م د46.0م د10.0م د

BTABTABTABTABTA
7.0%8.0%7.5%8.0%8.0%

مارس33نوفمبر30ديسمبر28نوفمبر25نوفمبر23
6.79%6.93%8.04%8.89%9.44%9.48%9.58%
56.0م د4.6م د14.0م د19.0م د26.5م د45م د1661م د
6.78% --8.09%8.93%9.48%
61.3م د194.0م د180.0م د13500م د

رقاع الخزينة القابلة للتنظير رقاع 
الخزينة 
 26/13
أسبوع

رقاع 
الخزينة   

  52
أسبوع

%6.23 مارس2021

52s 13/26s TMM

%6.25 أفريل2021

%6.25 ماي2021

%6.26 جوان2021

%6.25نوفمبر2021

%6.25 ديسمبر2021

%6.24 أكتوبر2021

%6.29 جويلية2021

%6.26 أوت2021

%6.25سبتمبر2021

السوق 
النقدي 
TMM

%6.15 جانفي2021

%6.23فيفري2021

6,52%

7,03%

8,12%

8,59%

8,94%

9,21%
9,38%

9,48%9,53%9,55%9,56%9,57%9,59%

8,17%

8,66%

9,05%

9,35%
9,55%

9,67%9,71%9,72%9,72%9,72%9,75%

6,4%
6,6%
6,8%
7,0%
7,2%
7,4%
7,6%
7,8%
8,0%
8,2%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
9,2%
9,4%
9,6%
9,8%

0123456789101112

ية
ود

رد
لم

ة ا
سب

ن

أجل السداد

منحنى نسبة الفائدة 
السوق األولية   

2021ديسمبر 
YTM  نسبة المردودية عند أجل السداد

Taux Zéro Coupon  نسبة صفر قصاصة

6,4%
6,6%
6,8%
7,0%
7,2%
7,4%
7,6%
7,8%
8,0%
8,2%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
9,2%
9,4%
9,6%
9,8%
10,0%

0123456789101112

منحنى نسبة المردودية
عند أجل السداد 

YTM  
2021ديسمبر 

2020ديسمبر 

2019ديسمبر 

2018ديسمبر 
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نشرية إجمالي دين الدولة

الجـمهورية التـونســـــية
 وزارة الماليـة / ا ع ت د ت م

 CCT رصيد الحساب الجاري للخزينة

 CCT رصيد الحساب الجاري للخزينة

لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بـ 

rehafid@yahoo.frالسيد عبد الحفيظ الربيعي

20202021

577,4

10461245

kbibia@finances.tnالسيدة  كوثر بابية

201720182019م د

466,1667,9905,1نهاية الفترة

731777626المعدل السنوي

اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي

نهج باب بنات - القصبة 1019 تونس

الفاكس: 415 562 71 216 + الهاتف :   842 571 71 216 +

3234,1

2094

1261

835

108910441013

1868

1063

1316

1573

999

791

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

)م د(  CCTالمعدل الشهري لرصيد الحساب الجاري للخزينة   

2018

2019

2020

2021
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