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ملخص التقرير حول
الدين العمومي

األرقام األساسية لوضعية الدين العمومي
باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من

سنة 2020

جحم الدين العمويم

67835.0

82321.7

82554.4

89417.9

نسبة املديونية من الناجت احمليل اإلمجايل()%

%70.44

%78.20

%72.51

%79.05

خدمة الدين العمويم

7004.9

7928.4

9600.6

6694.1

االصل

4745.3

5126.5

6396.1

4776.1

الفائدة

2259.6

2801.9

3204.5

1918.0

11371.5

9049.3

10606.2

7901.8

االقرتاض اخلاريج

8690.9

7352.6

7966.7

3788.6

االقرتاض الداخيل

2680.7

1696.8

2639.5

4113.1

10284.3

9498.2

9692.6

7189.2

 موارد االقرتاض اخلاريج

8337.5

7065.1

7053.0

3939.2

 موارد االقرتاض الداخيل

1946.8

2433.1

2639.5

3250.0

االقرتاض :الحسوبات و اإلصدارات

متويل املزيانية (موارد االقرتاض)

الجزء االول :دين الدولة
السحوبات واالصدارات (بالمليون دينار)

مت خالل سنة  2019إقرتاض مبلغ  10606.2م د يتوزع بني إقرتاض خاريج يف حدود
 7966.7م د وإقرتاض داخيل مببلغ  2639.5م د وقد عرفت الحسوبات واإلصدارات لسنة
 2019إرتفاعا بأكرث من  17%مقارنة بالحسوبات واإلصدارات املجسلة سنة .2018
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باملليون دينار

االقرتاض الداخيل

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

2680.7

1696.8

2639.5

4113.1

2020

 1-2دين داخيل بالعملة

1946.8
733.8

1696.8

1450.6

1496.1

باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

االقرتاض اخلاريج

8690.9

7352.5

7966.7

3788.6

1141.8

1235.1

1389.7

751.8

* تمويل مشاريع الدولة

921.2

986.8

1241.8

727.8

* قروض معاد اقراضها

220.6

248.3

147.9

24.0

7549.1

6117.4

6577.0

3036.8

 1-1رقاع اخلزينة

القروض املوظفة

القروض غري املوظفة

-

1188.9

2617.0

2020

خدمة الدين العمومي:
بلغت خدمة الدين العمويم  9600.6م د سنة  ،2019أي بزيادة قدرها  1672.2م د مقارنة بسنة
 7928.4( 2018م د) ،مقابل  7004.9م د مجسلة يف سنة .2017

و بالنسبة لسنة  ،2020مت خالل السدايس االول من السنة تسديد مبلغ  6694.1م د
بعنوان خدمة الدين العمويم مهنا  4776.1م د بعنوان اصل الدين و  1918.0م د
قمية الفوائد.
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التقرير حول الدين العمومي

حجم الدين العمومي:
يف موىف سنة  ،2019جسل نسق إرتفاع قامئ الدين العمويم تراجعا ملحوظا مقارنة
بالسنوات السابقة .حيث بلغ جحم الدين العمويم  82554.4م د مقابل  82321.7م د مجسلة
يف هناية سنة  2018أي بنسبة إرتفاع ال تتجاوز  % 0.28مقابل  % 21.36مجسلة بني سنيت
 2017و ،2018و % 21.29مجسلة بني سنيت  2016و.2017
و لملرة األوىل منذ سنة  ،2010جسل نسق تطور نسبة املديونية من إمجايل الناجت احمليل
يف هناية سنة  2019تراجعا بأكرث من  ،% 5.6لتبلغ بذلك نسبة املديونية % 72.51
من الناجت احمليل اإلمجايل مقابل  % 78.20مجسلة يف موىف سنة .2018

الجزء الثاني :قروض الدولة الممنوحة للمؤسسات العمومية
تمت معلية متويل استمثارات املؤسسات العمومية من طرف الدولة وفقا ملقتضيات قانون
املالية والفصل  62من جملة احملاسبة العمومية:
•التعهــــدات:
أبرمت وزارة املالية خالل الثالث سنوات األخرية ( 40 )2019 - 2017إتفاقية قرض مع املؤسسات العمومية هتم
خمتلف أصناف القروض مفصلة اكلتايل:
سنة  : 2017أبرمت  15إتفاقية قرض بقمية  715.6م د.
سنة  : 2018أبرمت  9إتفاقيات قروض بقمية  97.9م د.
سنة  : 2019أبرمت  12إتفاقية قرض بقمية  116.6م د.
سنة ( 2020اىل غاية  30جوان)  :أبرمت  11إتفاقية قرض بقمية  94.7م د.

•االستخالصات
قامت الخزينة العامة للبالد التونسية باستخالص مستحقات الدولة
بعنوان مختلف أقساط القروض التي حل أجلها كالتالي:
سنة  : 2017مت إستخالص مبلغ  119.3م د.
سنة  : 2018مت إستخالص مبلغ  156.9م د.
سنة  : 2019مت إستخالص مبلغ  176.5م د.
سنة ( 2020اىل غاية  30جوان)  :مت إستخالص
مبلغ  13.7م د.

•املتخلـــدات
كما سجلت متخلدات المؤسسات العمومية بعنوان
أقساط القروض التي حل أجلها إرتفاعا لتبلغ
كما يلي:
سنة  700 :2017م د.
سنة  818 :2018م د.
سنة  855.7 :2019م د.
سنة ( 2020اىل غاية  30جوان) 852.5 :م د

•الديون الىت مل حين أجلها
أما الديون اليت مل حين أجل سدادها فقد اكنت وضعيهتا اكلتايل:
سنة  1798.9 :2019م د.
سنة  1900.3 :2017م د.
سنة ( 2020اىل غاية  30جوان) 1905.2:م د.
سنة  2034 :2018م د.
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الجزء الثالث :الدين المضمون
مينح مضان الدولة لفائدة املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية غري اإلدارية بعنوان متويل
ّ
وميكن هذا
مشاريع تمنوية تندرج مضن اسرتاتيجيات الدولة املرمسة مبخططات التمنية.
الضامن من احلصول عىل المتويالت برشوط مالية تفاضلية.
يسند مضان الدولة حسب طلبات املؤسسات العمومية لمتويل مشاريعها .ويضبط قانون
املالية من لك سنة املبلغ األقىص ملنح مضان الدولة (قدر هذا املبلغ بـ  3000م د خالل سنوات
 2016و 2017و.)2018
ونظرا للطلبات املزتايدة للحصول عىل مضان الدولة ،مت مضن قانون املالية لسنة 2019
الرتفيع يف املبلغ األقىص املرخص فيه ملنح مضان الدولة إىل حدود  4500م د .وقد مت
الرتفيع فيه جمددا مضن قانون املالية التمكييل لسنة  2019إىل حدود  4790م د.
يقدر هذا املبلغ بالنسبة لسنة  2020بـ  5000مليون دينار .ومن املنتظر أن يمت الرتفيع فيه
مضن قانون املالية التعدييل لسنة  2020لتلبية الطلبات اإلضافية من املؤسسات العمومية
للحصول عىل مضان الدولة خاصة بسبب التأثري املبارش جلاحئة فريوس الكورونا.
ويوحض اجلدول املوايل تطور منح مضان الدولة للفرتة املمتدة من سنة  2017إىل جوان :2020
الوحدة :مليون دينار

2017

2018

2019

جوان 2020

3000

3000

4790

5000

2659,2

2592,7

4589

4116,4

قروض خارجية

1818,2

734,9

2198,7

1584,9

قروض داخلية

841,0

1857,8

2390,3

2531,5

السنة

املبلغ املرخص بقانون املالية
منح مضان الدولة

وخبصوص جحم الدين املضمون فقد هشد خالل السنوات األخرية تطورا ملحوظا نظرا
لتدخل الدولة ملساندة املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية للحصول عىل قروض بضامن
الدولة إلجناز مشاريعها االستمثارية وحتسني وضعياهتا املالية من ناحية ،ولرتاجع قمية
الدينار مقابل العمالت األجنبية من ناحية أخرى.
يلخص اجلدول املوايل تطور جحم الدين املضمون خالل الفرتة  2019-2017مع تقديرات
السداسية األوىل لسنة .2020
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التقرير حول الدين العمومي

الوحدة :مليون دينار

تقديرات
جوان 2020

حجم الدين المضمون

2017

2018

2019

الخارجي

11302,8

13719,2

12714,5

12548,3

2369,0

2994,2

3987,5

4100,0

 %من الدين الجملي المضمون

الداخلي
%

من الدين الجملي المضمون

المجموع
النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%82,7

%17,3

13671,8

% 14,14

%82,1

%17,9

16713,4

% 15,84

%76,1

%23,9

16702,0

% 14,67

%75,4

%24,6

16648,3

%14,54

أما بالنسبة لتفعيل مضان الدولة فقد اقترص عىل القروض الداخلية فقط:
 بالنســبة للقــروض اخلارجيــة :مل تجســل حــاالت إخــال أو تأخــر يف التســديد مــن قبــلاملؤسســات املنتفعــة بضــان الدولــة قبــل ســنة  ،2017إ ّال أنــه بدايــة مــن ســنة  2018ظهــرت
عــدة صعوبــات عــى مســتوى قــدرة بعــض املؤسســات عــى تســديد أقســاط قروضهــا
اخلارجيــة يف اآلجــال .وقــد تدخلــت الدولــة يف عديــد املناســبات ملســاندة هــذه املؤسســات
عــى تســديد هــذه األقســاط ،وذلــك إمــا مبنحهــا قــروض خزينــة أو تســبقات مــن اخلزينــة.

 بالنســبة للقــروض الداخليــة :ال يــم االلتجــاء لتفعيــل الضــان إ ّال يف إطــار قوانــن ماليــة(تطبيــق الفصــل  24مــن قانــون املاليــة لســنة  )1999أو تطبيقــا لقــرارات جلســات معــل
وزاريــة.
وتــوزع مبالــغ تفعيــل مضــان الدولــة خــال الفــرة املمتــدة مــن ســنة  2017إىل جــوان 2020
مكــا يــي:
الوحدة :مليون دينار

السنة

2017

2018

2019

جوان 2020

مبلغ تفعيل مضان الدولة

10,5

7,5

8,4

3,7

وقصد تفادي تفعيل مضان الدولة اخلاريج أو الداخيل ،يقرتح إجياد احللول واإلصالحات
الكفيلة إلعادة التوازنات املالية للرشاكت العمومية وذلك مثال عن طريق:
 إعادة هيلكة املؤسسات العمومية اليت تواجه صعوبات مالية وذلك مثال من خالل الرتفيعيف رأس املال واستخالص مستحقات (منح ومقابل اخلدمات املسداة) هذه املؤسسات
جتاه الدولة.
 إقرار الرتفيع التدرجيي واملتواصل لتعريفات إسداء اخلدمات لبعض املؤسسات العموميةاكلرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ورشكة تونس الطرقات السيارة ورشاكت النقل
العمويم.
 -احلومكة يف تسيري هذه املؤسسات.
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الدين العمومي

تــــقـــــــديـــــــــــــم
ينــدرج التقريــر الســنوي حــول الديــن العمــويم الصــادر عــن االدارة العامــة للتــرف يف
الدين و التعاون املايل و املرافق لقانون املالية  2021يف إطار تطبيق مقتضيات الفصل 46
مــن القانــون عــدد  15لســنة  2019املــؤرخ يف  13فيفــري  2019و املتعلق بالقانون األســايس
لملزيانيــة .ويتضمــن هــذا التقريــر حتليــا لتطــور الديــن العمــويم خــال الفــرة املمتــدة مــن
ســنة  2017إىل السداســية األوىل لســنة  ،2020وحيتــوي عــى مخــس أقســام:
 - 1دين الدولة
 - 2قروض الدولة املمنوحة لملؤسسات العمومية
 - 3الدين املضمون
 - 4تداعيات جاحئة كورونا عىل املديونية
 – 5اإلصالحات.
وميثــل التقريــر حــول الديــن العمــويم فرصــة لتســليط الضــوء عــى وضعيــة املديونيــة
يف هنايــة لك ســنة حيــث يســتعرض وضعيــة الديــن الداخــي واخلــاريج وظــروف اللجــوء
إىل المتويــل يف الســوق الداخليــة ولــدى املقرضــن األجانــب .مكــا يتضمــن التقريــر حتليــا
هليلكــة حمفظــة الديــن العمــويم مــن حيــث األدوات ،واملقرضــن ،والعمــات ،باإلضافــة إىل
خدمــة الديــن وكذلــك ملــؤرشات التلكفــة واملخاطــر املرتبطــة هبــذه احملفظــة.
ويتطــرق هــذا التقريــر لقــروض الدولــة املمنوحــة لملؤسســات العموميــة ،وكذلــك لملؤسســات
العموميــة األكــر مديونيــة ويعكــس التقريــر وضعيــة العديــد مــن املؤسســات العموميــة الــي
تشــكو مــن صعوبــات ماليــة كبــرة.
مكــا يتضمــن التقريــر رشحــا تفصيليــا ملجمــوع الضامنــات املمنوحــة مــن قبــل الدولــة
لفائــدة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة غــر اإلداريــة ،وحتليــا هليلكــة الديــن
املضمــون حســب املقرضــن ،وحســب القطاعــات ،وكذلــك حســب العمــات.
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تطور الظرف العالمي سنة 2019
تراجعــت وتــرة المنــو العاملــي بدرجــة ملحوظــة يف ســنة  ،2019حيــث بلــغ معدلــه أدىن
مســتوى لــه منــذ األزمــة املاليــة العامليــة لســنة  2008مجســا  .% 2.9ونتــج عــن ذلــك إختــاذ
البنــوك املركزيــة يف أمه االقتصــادات املتقدمــة لتدابــر نقديــة تيســرية حمســت بــأن تظــل
أســعار الفائــدة منخفضــة لفــرة طويلــة ومكنــت مــن دمع اإلقتصــاد والتخفيــف مــن تقلبــات
األســواق املاليــة.
يف منطقــة األورو ،عــرف المنــو اإلقتصــادي تباطــا كبــرا إذ إخنفــض إىل حــدود % 1.2
يف سنة  2019مقابل  % 1.9يف سنة  2018و  % 2.4يف سنة .2017
بالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عرفــت وتــرة المنــو تباطــا نســبيا إذ تراجــع المنــو
إىل  % 2.3يف ســنة  2019مقابــل  % 2.9يف ســنة  2018و % 2.2يف ســنة .2017
مــن ناحيــة السياســة النقديــة ،حافظــت أمه البنــوك املركزيــة عــى نســب فائدهتــا الرئيســية
يف مســتويات ضعيفــة خــال ســنة  2019وذلــك هبــدف تدعــم اإلقتصــاد .ويف ظــل غيــاب
الضغوطــات التضخميــة ،قــام بنــك اإلحتيــايط الفيــدرايل األمريــي لملــرة األوىل منــذ
ســنة  2008بالتخفيــض يف نســبة الفائــدة الرئيســية بـــ  25نقطــة أســاس وذلــك يف ثــاث
مناســبات خمتلفــة خــال النصــف الثــاين مــن ســنة  2019لتــراوح بــن (.)% 1.75 - % 1.5
ومــن جانبــه ،واصــل البنــك املركــزي األورويب احملافظــة عــى نســب الفائــدة الرئيســية دون
أي تغيــر يف حــدود  % 0.0بغيــة بلــوغ هــدف التضخم  ،% 2.0مكــا واصــل إتبــاع سياســة
التيســر الكمي (  ) Quantitative Easingعــن طريــق رشاء األصــول الصافيــة مبعــدل
 20مليــار أورو هشريــا بدايــة مــن نومفــر .2019
فميــا خيــص أســواق الســندات الســيادية ،متــزت هــذه األخــرة بالتقلــب .وقــد ســامهت
السياســات النقديــة التيســرية إىل جانــب املخــاوف املزتايــدة مــن تباطــؤ نســق المنــو يف
دفــع املســتمثرين إىل اللجــوء للســندات احلكوميــة للبلــدان املتقدمــة وذلــك مكــاذ آمــن ،ممــا
أدى إلرتفــاع أســعارها وتراجــع عائداهتــا ،خاصــة ســندات اخلزينــة األمريكيــة ذات آجــل
 10ســنوات وســندات اخلزينــة األملانيــة فقــد تراجعــت عائداهتــا مــا بــن  60إىل  100نقطــة
أســاس خــال الفــرة مــا بــن مــارس إىل أواخــر ســبمترب .2019
أمــا عــى مســتوى أســواق الــرف ،فقــد هشــدت العمالت العديــد من التحــراكت امللحوظة.
إذ تراجعــت قميــة العملــة املوحــدة لــدول اإلحتــاد األورويب مقابــل الــدوالر األمريــي لتبلــغ
 1.121يف هنايــة ديمســر مقابــل  1.147يف نفــس الفــرة مــن ســنة  2018وذلــك بالعالقــة
مــع اآلثــر املــزدوج لتباطــؤ وهشاشــة المنــو يف منطقة األورو وبثقة املســتمثرين يف السياســة
النقديــة للبنــك اإلحتيــايط الفيــدرايل األمريــي ومتاســك اإلقتصــاد األمريــي.
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فميــا خيــص الديــن العمــويم ،جسلــت العديــد مــن اإلقتصــادات ،حــى املتقدمــة مهنــا،
مســتويات مديونيــة مرتفعــة وغــر مســبوقة لتتجــاوز بذلــك نســب مديونيهتــا عتبــة  % 100مــن
النــاجت احملــي اإلمجــايل؛ وتبــى اليابــان أبــرز مثــال عــى ذلــك حيــث ميثــل جحــم ديهنــا مــا
يقــارب  % 240مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل ،هــذا وتبلــغ نســبة مديونيــة الواليــات املتحــدة

التقرير حول الدين العمومي

األمريكيــة مــا يقــارب  % 106مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل ،هــذا وحتتــل مجموعــة مــن دول
اإلحتــاد األورويب عــى غــرار اليونــان وإيطاليــا والربتغــال مراتــب متقدمــة يف قامئــة الــدول
األكــر مديونيــة يف العــامل.
لكــن تبــى ديــون إقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة األكــر ارتفاعــا لتبلــغ
بذلــك يف ســنة  2019ضعــي مســتواها االمســي املجســل ســنة .2007

تطور الظرف الوطني سنة 2019
عــى الصعيــد الوطــي ،إتمســت ســنة  2019برتاجــع النشــاط االقتصــادي بعــد بــوادر
اإلنتعاشــة اإلقتصاديــة النســبية يف ســنة  2018حيــث بلغــت نســبة المنــو  % 1.0يف ســنة
 2019مقابــل  % 3.1مقــدرة أوليــا (قانــون املاليــة للســنة) و % 2.7حمققــة يف ســنة .2018
خبصــوص التضخم ،عرفــت ســنة  2019بدايــة مســار تدرجيــي معاكــس للتضخم ،حيــث
أنــه يف املعــدل مت تجسيــل نســبة تضخم مجــي قدرهــا  % 6.7مقابــل  % 7.3لســنة .2018
ويعــود تراجــع التضخم إىل حتســن ســعر رصف الدينــار مقابــل أمه العمــات األجنبية وإىل
تأثیــرات السیاســة النقدیــة ذات الطابــع التقييــدي املتبعــة مــن قبــل البنــك املركــزي التونــي
منــذ بدایــة ســنة ( 2018الرتفيــع يف ســعر الفائــدة املديريــة يف مناســبتني يف مــارس وجــوان
 2018بـــمجموع  175نقطة أســاس وبـ  100نقطة أســاس إضافية يف فيفري .)2019
بالنســبة ملزيان املدفوعات ،يف موىف ســنة  2019بلغ العجز التجاري  19408.7م د مقابل
 19022.9م د قبــل ســنة و 15595م د هنايــة ســنة  .2017حيــث تواصــل إتســاع اهلــوة بــن
واردات البــاد التونســية وصادراهتــا خاصــة نتيجــة تعمــق العجــز يف مــزان الطاقــة ليتجاوز
هــذا االخــر  7800م د هنايــة ســنة  2019أي مــا ميثــل حــوايل  % 40مــن العجــز التجــاري
امجلــي .وعــى مســتوى مــزان اخلدمــات ،فقــد مســح حتســن إيــرادات القطــاع الســيايح
(أفضــل مســتوى مجســل منــذ ســنة  )2010و إرتفــاع حتويــات التونســيني املقميــن باخلــارج
مــن التخفيــف مــن تأثــر توســع العجــز التجــاري عــى املدفوعــات اجلاريــة و مــن تدعــم
خمــزون اإلحتیاطیــات مــن العملــة األجنبیــة ( 6955مليــون دوالر أو  111يو ًمــا مــن
الــواردات يف هنايــة ســنة  2019مقارنـ ًـة بـــ 4667مليــون دوالر أو  84يو ًمــا مــن الــواردات
يف موىف سنة .)2018
عــى مســتوى ســوق الــرف ،هشــد ســعر رصف الدينــار التونــي مقابــل األورو والدوالر
األمريــي توجهــا تصحيحيــا تصاعديــا بدايــة مــن الثالثيــة الثانيــة مــن ســنة  2019وذلــك
بعــد أن شــارف ســعر االورو عــى بلــوغ عتبــة  3.50دینــار؛ وســعر الــدوالر عــى بلــوغ عتبــة
 3دینــار يف مــوىف ســنة  .2018حيــث ارتفعــت قميــة الدينــار يف مــوىف ســنة  2019مقارنــة
مــع مســتواه املجســل هنايــة ســنة  2018بنســبة  % 9.1مقابــل األورو و بـــ % 6.9مقابــل
الــدوالر األمريــي و % 5.6مقابــل اليــان اليابــاين.
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فميــا يتعلــق باملاليــة العموميــة ،مت تجسيــل حتســن بـــ %15.8عــى مســتوى املــوارد
الذاتيــة للدولــة يف ســنة  2019مقارنــة بســنة  .2018حيــث جسلــت املداخيــل اجلبائيــة إرتفاعا
بـــ  .% 18.0وقــد واصلــت الدولــة جهودهــا للتقليــص من جعز املزيانية ليبلــغ  % 3.6من الناجت
احملــي اإلمجــايل هنايــة ســنة  2019مقابــل  % 4.8مجسلــة يف مــوىف ســنة  2018و% 6.1
يف سنيت  2017و .2016
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األرقام األساسية :مؤشرات الدين العمومي
نسبة املديونية:

مناب الدين الداخيل والدين اخلاريج من الدين العمويم

31
69

%

.8

26

%
.2

73

%

29

%
71

%

%

2019
2018
2017
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لكفة فوائد الدين العمويم
2017

2018

2019

معدل كلفة فوائد الدين العمومي

%3.99

%4.05

%3.82

نسبة فوائد الدين العمومي من اجمالي الناتج المحلي

%2.34

%2.66

%2.81

معدل مدة سداد الدين العمويم

الدين العمويم

الدين الداخيل

7,4

6,9

7,1

6,8
5,9

الدين اخلاريج

6,9

6,4
5,8

4,9

مناب الدين العمويم بنسبة فائدة متغرية

مناب الدين العمويم بنسبة فائدة متغرية

مناب الدين الداخيل بنسبة فائدة متغرية
مناب الدين اخلاريج بنسبة فائدة متغرية

18

التقرير حول الدين العمومي

2017

2018

2019

%25.8

%29.0

% 28.2

%26.8
% 25.3

% 31.2
% 28.2

% 29.7
% 27.6
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دينامكية متواصلة لتطوير السوق احمللية لسندات الدولة

15

30

2013

08

2016

هبــدف تطويــر آليــات التــرف يف الديــن العمــويم الداخــي وتمنيــة الســوق احملليــة لرقــاع اخلزينــة وإعمتــاد املعايــر الدوليــة إلصــدار
ســندات الدولــةّ ،
مت منــذ ســنوات القيــام جبملــة مــن اإلصالحــات هلــذه الســوق وتمتثــل هــذه االخــرة يف:

30

2013
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2019
B+

2018
B+
أفاق سلبية

2017
B+
أفاق مستقرة

2016
BBأفاق سلبية

2015
BBأفاق مستقرة

2014
BBأفاق سلبية

2013
BBأفاق سلبية

2012

BB+

أفاق سلبية

2011

BBB-

أفاق سلبية

السنوات

ترقمي املخاطر السيادية احملررة بالعملة االجنبية عىل املدى الطويل للبالد التونسية

واكلة التصنيف
االئمتاين

2020
B
أفاق سلبية

Ba3

Ba3
أفاق مستقرة

Ba3
أفاق سلبية

Ba3
أفاق سلبية

Baa3

أفاق سلبية

Baa3

أفاق سلبية

فيتش رايتنغ-

أفاق مستقرة

B1
أفاق سلبية

Fitch Ratings

( 17نومفرب  11( )2017ديمسرب  27( )2018جوان )2019

B2
أفاق سلبية

( 4جوان )2014

BBB-

( 16اكتوبر )2018

BB

( 22جويلية )2020

( 17افريل )2020

BB

BBB

BB

أفاق مستقرة

BBB-

( 26اوت )2016

( 12ماي )2020

B2
أفاق سلبية

( 25ماي )2015

BBB-

BBأفاق سلبية

أفاق سلبية

أفاق سلبية

-

-

( 18اكتوبر  4( )2018سبمترب )2019

أفاق مستقرة

-

أفاق مستقرة

BBB-

-

-

تحت المراقبة
للتخفيض

( 22نومفرب )2016

BB+

أفاق سلبية

BB

أفاق سلبية

( 28جويلية )2011

( 7سبمترب ( )2011غرة نومفرب  27( )2012نومفرب  15( )2013اكتوبر  24( )2014ديمسرب) 2015
B

أفاق مستقرة

( 23ماي )2012

( 01ماي )2017

( 19جانيف  28( )2011سبمترب  25( )2012نومفرب )2013

( 18اوت )2017

-

أفاق سلبية

حتت املراقبة مع أثار
سلبية

( 2مارس  12( )2011ديمسرب  30( )2012اكتوبر  24( )2013اكتوبر  25( )2014سبمترب )2015

موديز

MOODY’S

الواكلة اليابانية
()R&I

ستاندار اند بورز

()S&P

أفاق سلبية
( 16اوت )2013

القسم األول :
دين الدولة

التوازنات المالية العامة
2017

2018

2019

السداسي االول من

النتيجة األولية للميزانية

-3727.1

-2253.5

-848.3

-1929.0

فوائد الدين العمومي

2259.6

2801.9

3204.5

1918.0

عجز الميزانية

5986.7

5055.4

4052.8

3847.0

أصل الدين

4745.3

5126.5

6396.1

4776.1

حاجيات تمويل الميزانية

10732.0

10181.9

10448.9

8623.1

331.9

373.3

549.1

32.7

10284.3

9498.2

9692.6

7189.2

115.8

310.4

207.2

1401.2

مد
عجز الميزانية
حاجيات التمويل

الهبات والتخصيص والمصادرة
التمويل

موارد االقتراض
موارد الخزينة

سنة 2020

تراجعــت نســبة جعــز مزيانيــة الدولــة إىل  % 3.6مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل ســنة
 2019مقابــل  % 4.8مجسلّــة ســنة  2018و % 6.1ســنة  .2017إذ جسلــت النتيجــة األوليــة
لملزيانيــة جعــزا بـــ  848م د إضافــة إىل تســديد  3205م د بعنــوان فوائــد الديــن العمــويم
وبالتــايل بلــغ جعــز املزيانيــة  4053م د وقــد مت تســديد  6396م د بعنــوان أصــل الديــن.
وامجــاال بلغــت حاجيــات متويــل املزيانيــة  10449م د يف ســنة ( 2019أي  % 9.2مــن
النــاجت احملــي اإلمجــايل) مقابــل  10692مقــدرة بقانــون املاليــة التمكيــي لســنة .2019
ولمتويــل املزيانيــة بلغــت مــوارد اهلبــات والتخصيــص واملصــادرة  549م د ،يف حــن بلغــت
مــوارد االقــراض واخلزينــة  9900م د مقابــل  10112م د مقــدرة بقانــون املاليــة التمكيــي
لســنة .2019
وقــد متــت تعبئــة مــوارد إقــراض مببلــغ  9692.6م د وتتــوزع بني مــوارد إقرتاض خاريج
بـ  7053.0م د وموارد إقرتاض داخيل بـ  2639.5م د.
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تمويل ميزانية الدولة
تمويل ميزانية الدولة :موارد االقتراض والخزينة
باملليون دينار

موارد االقرتاض و اخلزينة
موارد االقرتاض

نسبة موارد االقرتاض من مجلة موارد املزيانية

موارد االقرتاض اخلاريج
موارد االقرتاض الداخيل

موارد اخلزينة

السداسي االول من

2017

2018

2019

10400.1

9808.6

9899.8

8590.4

10284.3

9498.2

9692.6

7189.2

% 30.0

% 25.2

% 22.9

%31.6

8337.5

7065.1

7053.0

3939.2

1946.8

2433.1

2639.5

3250.0

115.8

310.4

207.2

1401.2

سنة 2020

جسلــت مــوارد اإلقــراض واخلزينــة إســتقرارا نســبيا خــال ســنيت  ،2019-2018مقارنــة
باإلرتفــاع الكبــر الــذي عرفتــه مــا بــن  2016و .)%28.9 +( 2017و قــد بلغــت مــوارد
اإلقــراض و اخلزينــة مــا قــدره  9899.8م د ســنة  2019مجسلــة إرتفاعــا ضئيــا نســبيا
بـــ  91.2م د مقارنــة بســنة  .2018وقــد تواصــل تراجــع نســبة مــوارد اإلقــراض مــن مجلــة
مــوارد املزيانيــة ( %22.9يف  2019مقابــل  %25.2يف  2018وحــوايل  %30يف )2017
نتيجــة لإلرتفــاع اهلــام لملــوارد الذاتيــة للدولــة الــي تطــورت مســامههتا يف مجلــة مــوارد
املزيانيــة إىل  %76.6ســنة  2019مقابــل  %74ســنة  2018و  % 69.7ســنة .2017
بالنســبة ملــوارد االقــراض تواصــل اإلعمتــاد عــى اإلقــراض اخلاريج بشــل رئييس حيث
بلــغ  7053.0م د مقابــل  7065.1م د ســنة  .2018فميــا عرفــت مــوارد اإلقــراض الداخــي
حتســنا نســبيا ( 2639.5م د يف ســنة  2019مقابــل  2433.1م د يف ســنة  )2018نتيجــة
اللجــوء للقــروض الداخليــة بالعملــة ،بيمنــا تواصــل تراجــع جحــم إصــدارات رقــاع اخلزينــة
( 1450.6م د يف مــوىف ســنة  2019مقابــل  1696.8م د هنايــة ســنة 2018
و 1946.8م د يف  )2017رمغ بوادر إنفراج أزمة السيولة اليت هشدهتا املؤسسات البنكية.
تمويل الميزانية سنة  :2019موارد االقتراض
بلغــت مجلــة مــوارد اإلقــراض واخلزينــة املستعمــــــــلة لمتويــل مزيانيــة الدولة لســنة  2019حوايل
 9899.8م د ،مــوارد اإلقــراض يف حــدود  9692.6م د ومــوارد اخلزينــة حبــوايل  207.2م د.

وتتــوزع مــوارد اإلقــراض بــن مــوارد إقــراض خارجيــة حبــوايل  7053.0م د ومــوارد
إقــراض داخليــة بقميــة  2639.5م د.
*موارد اإلقرتاض اخلارجية
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تتــوزع مــوارد اإلقــراض اخلارجيــة املســتعملة لســنة  2019بــن قــروض خارجيــة موظفــة
لمتويــل مشــاريع الدولــة يف حــدود  668.9م د و قــروض معــاد إقراضهــا بقميــة  100م د
و إصــدار عــى الســوق املاليــة العامليــة مببلــغ  2218.4م د .إضافــة إىل قــروض دمع املزيانيــة
والــي بلغــت قميهتــا  4065.7م د .و تتــأىت هــذه األخــرة أساســا مــن املقرضــن متعــددي
األطــراف و تتــوزع اكأليت :
التقرير حول الدين العمومي

قروض دمع املزيانية 4065.7 :مليون دينار
البنك الدويل

 174.7م د

البنك االفرييق للتمنية

 376.7م د

صندوق النقد الدويل

 713.0م د

االحتاد االورويب

 800.8م د

الواكلة الفرنسية للتمنية « » AFD

 172.5م د

املؤسسة االملانية للقروض من اجل اعادة االمعار « » KFW

 332.8م د

اململكة العربية السعودية

 1495.2م د

وتتــوزع القــروض اخلارجيــة املوظفــة لمتويــل مشــاريع الدولــة لســنة  2019حســب
القطاعــات اكاليت:
توزيع القروض املوظفة لمتويل مشاريع الدولة حسب القطاعات  668.9 :م د
مشاريع لتاهيل البنية التحتية

 385.0م د

مشاريع ذات صبغة فالحية

 138.4م د

مشاريع دمع اصالح التعلمي

 74.0م د

مشاريع متعلقة بدمع التمنية و االستمثار

 29.7م د

مشاريع متعلقة بقطاع النقل و املواصالت

 5.2م د

قطاعات اخرى

 36.6م د

أمــا القــروض املوظفــة واملعــاد إقراضهــا والــي بلغــت  100م د فتتــوزع حســب املنتفعــن
اكلتــايل:
% 1,7

الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه
% 1,7

وزارة البيئة
% 3,9

خطوط متويل لفائدة البنوك التونسية
%3

% 3,9
%3

% 78

% 12,2
% 1,3

املؤسسات املتوسطة والصغرى
% 12,2

االذاعة والتلفزة الوطنية
% 1,3

الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز
% 78
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* موارد االقرتاض الداخلية

بلغــت يف مــوىف ســنة  2019مــوارد اإلقــراض الداخليــة  2639.5م د و تتــوزع هــذه
املــوارد بــن إصــدارات رقــاع اخلزينــة مببلــغ  1450.6م د والقــرض البنــي املجمــع بالعملــة
األجنبيــة ( )prêt syndiquéاملــرم بتــارخي  26مــارس  2019مببلــغ  356مليــون أورو أي
مبــا يعــادل  1188.9م د.
التمويل الصافي لميزانية الدولة :موارد االقتراض الصافية
باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

موارد االقرتاض الصافية

5539.0

4371.7

3296.4

2413.0

4720.9

3819.0

1820.0

796.3

818.0

552.7

1476.4

1616.7

موارد االقرتاض اخلاريج
موارد االقرتاض الداخيل

2020

هشــدت مــوارد اإلقــراض الصافيــة (ويه مــوارد اإلقــراض امجلليــة للســنة يطــرح مهنــا
أصــل الديــن العمــويم الــذي مت ســداده خــال نفــس الســنة) تراجعــا متواصــا خــال
الســنوات الثــاث االخــرة ،وقــد عرفــت مــوارد اإلقــراض اخلارجيــة الصافيــة تراجعــا كبــرا
خــال ســنة ( 2019مــن  4720.9م د ســنة  2017اىل  1820.0م د ســنة  )2019نتيجــة
إرتفــاع مبلــغ ســداد أصــل الديــن اخلــاريج مقارنــة بالســنوات الســابقة .هــذا فميــا إرتفــع
اإلقــراض الداخــي الصــايف ليبلــغ  1476.4م د ســنة  2019مقابــل  552.7بســنة .2018

السحوبات واإلصدارات
باملليون دينار

الحسوبات واإلصدارات
االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

11371.5

9049.3

10606.2

7901.8

8690.9

7352.5

7966.7

3788.6

2680.7

1696.8

2639.5

4113.1

2020

مت خــال ســنة  2019إقــراض مبلــغ  10606.2م د يتــوزع بــن إقــراض خاريج يف حدود
 7966.7م د و إقــراض داخــي مببلــغ  2639.5م د و قــد عرفــت الحسوبــات واإلصــدارات
لســنة  2019إرتفاعــا بأكــر مــن  % 17مقارنــة بالحسوبــات واإلصــدارات املجسلــة ســنة
 9049.3( 2018م د).
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وقــد مكنــت هــذه اإلصــدارات مــن تعزيــز ســيولة اخلزينــة حيــث بلــغ معــدل رصيد احلســاب
اجلــاري للخزينــة لســنة  2019مــا يقــارب  623.5م د ورصيــد احلســاب اجلــاري لهنايــة
الســنة  905.1م د.

التقرير حول الدين العمومي

 .1االقتراض الخارجي (السحوبات واإلصدارات)
بلغــت الحسوبــات عــى القــروض اخلارجيــة خــال ســنة  2019حــوايل  7966.7م د
مجسلــة بذلــك إرتفاعــا بـــ  614.2م د مقارنــة بســنة  7352.5( 2018م د) ،وتتــوزع هــذه
الحسوبــات يف حــدود % 17.5عــى شــل قــروض موظفــة ( 1389.7م د) خمصصــة لمتويــل
مشــاريع الدولــة وقــروض يعــاد إقراضهــا لملؤسســات العموميــة والبنكيــة ،و % 82.5يف
شــل قــروض غــر موظفــة تمتثــل يف حسوبــات عــى قــروض دمع املزيانيــة وإصــدارات
عــى الســوق املاليــة العامليــة.
السداسي االول من سنة

باملليون دينار

2017

2018

2019

االقرتاض اخلاريج

8690.9

7352.5

7966.7

3788.5

1141.8

1235.1

1389.7

751.8

921.2

986.8

1241.8

727.8

220.6

248.3

147.9

24.0

7549.1

6117.4

6577.0

3036.7

القروض املوظفة

*متويل مشاريع الدولة

*قروض معاد اقراضها

القروض غري املوظفة

2020

أمــا فميــا خيــص ســنة  ،2020فقــد بلــغ مبلــغ حسوبــات وإصــدارات الديــن اخلــاريج إىل
مــوىف جــوان  3788.5م د مهنــا  751.8م د قــروض موظفــة و 3036.7م د قــروض لــدمع
املزيانيــة.
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* القروض اخلارجية املوظفة (القروض املعاد اقراضها و قروض متويل املشاريع العمومية)

* القروض غري املوظفة (اصدارات االسواق املالية العاملية وقروض دمع املزيانية)

بلغــت يف مــوىف ســنة  2019الحسوبــات عــى القــروض غــر املوظفــة  6577.0م د مهنــا
 2218.4م د يف شــل إصــدارات عــى الســوق املاليــة العامليــة أي مــا يعــادل  % 28مــن
مجمــوع الحسوبــات الســنوية عــى الديــن اخلــاريج مقابــل  % 23ســنة  2018و أكــر مــن
 % 51ســنة  .2017حيــث متكنــت البــاد التونســية للســنة الثالثــة عــى التــوايل مــن القيــام
بإصــدار جديــد عــى الســوق املاليــة العامليــة بــاألورو مببلــغ  700مليــون أورو.
وقــد متــز اإلصــدار االخــر (جويليــة  )2019برتاجــع نســبة الفائــدة ( )% 6.375مقارنــة
بإصــدار ســنة  )% 6.75( 2018إىل جانــب إرتفــاع طلبــات املســتمثرين لــراء الســندات
التونســية (املبالــغ املقرتحــة ثــاث مــرات املبلــغ املطلــوب).
اصدارات البالد التونسية عىل السوق املالية العاملية باألورو خالل الفرتة 2019-2017
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(السنة)

املبلغ
باملليون أورو

املبلغ
باملليون دينار

نسبة الفائدة االمسية
()taux de coupon

سداد أصل الدين

2017

850

2056.3

% 5.625

دفعة واحدة بعد  7سنوات
(فيفري )2024

2018

500

1685.8

% 6.75

دفعة واحدة بعد  5سنوات
(أكتوبر )2023

2019

700

2218.4

% 6.375

دفعة واحدة بعد  7سنوات
(جويلية )2026

التقرير حول الدين العمومي

بلغــت الحسوبــات عــى قــروض دمع املزيانيــة  4358.6م د ســنة  2019مقابــل  4431.7م د
ســنة  .2018وقــد تراجعــت الحسوبــات املســندة مــن طــرف املمولــن املتعــددي األطــراف إىل
 2326.6م د يف ســنة  2019مقابــل  4129.8م د يف ســنة  2018و 3070.3م د يف ســنة
 ،2017ويعــزى هــذا الرتاجــع الخنفــاض مبلــغ الحسوبــات عــى القــروض املمنوحــة مــن
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر.
يف اطــار التعــاون الثنــايئ ،بلغــت الحسوبــات عــى القــروض املخصصــة لــدمع املزيانيــة
 2031.9م د يف ســنة  2019أي مــا يقــارب  % 25مــن الحسوبــات امجلليــة عــى الديــن
اخلــاريج ،مجسلــة إرتفاعــا إســتثنائيا مقارنــة بالســنوات الســابقة ( 301.8م د يف ســنة
 )2018وذلــك نتيجــة حســب قــرض دمع املزيانيــة املســند مــن طرف اململكــة العربية الســعودية
بقميــة  1495.2م د ،والقــرض املســند مــن املؤسســة األملانيــة للقــروض مــن أجــل إعــادة
اإلمعــار ( )KFWمببلــغ  332.8م د ،اضافــة لقــرض الواكلــة الفرنســية للتمنيــة ()AFD
بقميــة  203.9م د.
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البنك الدويل

%4

174.7

صندوق النقد الدويل

% 16,4

713

البنك االفرييق للتمنية

% 8,6

1495.2

االحتاد االورويب

% 21,9

376.7

صندوق النقد العريب

% 2,4

الواكلة الفرنسية للتمنية

% 4,7

املؤسسة االملانية للقروض من اجل اعادة االمعار

332.8

956.1

% 7,6

203.9

اململكة العربية السعودية

106.1

% 34,4

توزيع الحسوبات عىل قروض دمع املزيانية بني  2017و  2019حسب املمولني
البنك الدويل

صندوق النقد الدويل

البنك االفرييق للتمنية
االحتاد االورويب

صندوق النقد العريب

الواكلة الفرنسية للتمنية

املؤسسة االملانية للقروض من اجل اعادة االمعار
اململكة العربية السعودية
مجموع قروض دمع املزيانية

2017

2018

2019

1439.0

1422.5

174.7

768.0

2046.6

713.0

-

357.6

376.7

863.3

-

956.1

303.1

106.1

-

-

203.9

-

301.8

332.8

-

-

1495.2

3070.3

4431.7

4358.6

جيــدر الذكــر أن مــن بــن الحسوبــات عــى قــروض دمع املزيانيــة لســنة 2019
( 4358.6م د) ،مل يمت إستعامل سوى  4065.7م د لمتويل مزيانية  2019فميا بيق
مــا يعــادل  292.8م د مودعــة يف حســابات خاصــة بالعملــة لــدى البنــك املركــزي
لتســتعمل لمتويــل مزيانيــة  ،2020و تمتثــل هــذه الحسوبــات يف :
  49.4م أورو (أي مــا يقــارب  155.3م دينــار) تتعلــق بالقســط الثالــث مــنقــرض آليــة الــدمع املــايل لالحتــاد االورويب «،»AMF II
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  37.8م دوالر (أي مــا يقــارب  106.1م د) بعنــوان قــرض مــن صنــدوق النقــدالعــريب،
التقرير حول الدين العمومي

  10م أورو (أي مــا يعــادل  31.4م د) قســط مــن قــرض الواكلــة الفرنســيةللتمنيــة.
أمــا بالنســبة لســنة  2020وإىل مــوىف الســدايس األول مــن الســنة بلغــت
الحسوبــات عــى قــروض دمع املزيانيــة  3036.8م د مهنــا  2179.9م د مــن
صنــدوق النقــد الــدويل ،إىل جانــب  105.6م د مــن البنــك الــدويل و  335.8م د مــن
صنــدوق النقــد الــدويل و 158.7م د مــن طــرف إيطاليــا و  256.8م د مــن طــرف
الواكلــة الفرنســية للتمنيــة.
 .2إصدار االقتراض الداخلي
باملليون دينار

 1-1رقاع اخلزينة

رقاع اخلزينة قصرية املدى

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

 1-2دين داخيل بالعملة

القرض البنيك املجمع بالعملة

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة 2020

2680.7

1696.8

2639.5

4113.1

1946.8

1696.8

1450.6

1496.1

89.2

26.6

436.2

246.7

1857.6

1670.2

1014.4

1249.4

733.8

-

1188.9

2617.0

عرفــت ســنة  2019ارتفاعــا ملبلــغ اإلصــدارات الداخليــة حيــث بلغــت هــذه االخرية
 2639.5م د مجسلــة إرتفاعــا بأكــر مــن  % 55.5مقارنــة مــع املســتوى املجســل
ســنة ( 2018حيــث متــت تعبئــة مــوارد إقــراض داخليــة يف حــدود  1696.8م د)،
لتصــل تقريبــا لنفــس املبلــغ الــذي متــت تعبئتــه ســنة  2680.7( 2017م د) .ويعــزى
هــذا اإلرتفــاع لللجــوء للديــن الداخــي بالعملــة عــوض اإلقتصــار عــى إصــدارات
رقــاع اخلزينــة ،حيــث مت يف هنايــة الثالثيــة االوىل مــن ســنة  2019إصــدار قــرض
بنــي مجمــــع بالعمــــلة مببلــغ  356م أورو أو مــا يعــادل  1188.9م دينــار.
إصدارات رقاع اخلزينة :اسمترار تراجع جحم اإلصدارات

تواصل يف ســنة  2019تراجع جحم إصدارات رقاع اخلزينة بالســوق املالية الداخلية
ليبلغ أدىن مستوى له منذ سنة  2012مجسال  1450.6م د (ما يعادل  % 1.27من إمجايل
الناجت احمليل) موزعة بني  436.2م د بعنوان رقاع اخلزينة قصرية املدى و 1014.4م د
بعنــوان رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظري ،مقابل  1696.8م د مجسلة يف هناية ســنة 2018
(مــا يقــارب  % 1.61مــن إمجــايل النــاجت احملــي للســنة) و  1946.8م د (أي حــوايل
 % 2مــن إمجــايل النــاجت احملــي) خــال ســنة .2017
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ومت التخفيــض يف جحــم اصــدارات رقــاع اخلزينــة يف الســنوات االخــرة لتفــادي خطــر
التأثــر الســليب عــى متويــل اإلقتصــاد يف حالــة تعبئــة اخلزينــة ملبالــغ كبــرة مــن رقــاع
اخلزينــة وذلــك يف ظــل أزمــة الســيولة الــى بــدأ يتعــاىف مهنــا تدرجييــا القطــاع البنــي حاليــا
والــذي مــن أولوياتــه متويــل اإلقتصــاد .حيــث تواصــل يف الســنوات األخــرة الضغــط عــى
الســيولة املرصفيــة النــامج يف جــزء منــه عــن تطــور طلــب المتويــات مــن القطاعــن العمــويم
واخلــاص ،والسياســة التقييديــة الــي يتبعهــا البنــك املركــزي التونــي ،إىل جانــب ضعــف
اإلدخــار الوطــي.
وقــد جســل معــدل حاجيــات البنــوك مــن الســيولة خــال الربــع االخــر مــن ســنة  2018رمقــا
قياســيا تارخييــا قــدره  16161م د ليتواصــل إحتــداد حاجيــات البنــوك مــن الســيولة خــال
النصــف االول مــن ســنة  2019بـــ  16138م د خــال الربــع األول مــن الســنة و 16059م د يف
الثالثيــة الثانيــة .إال أن السداســية الثانيــة مــن ســنة  2019قــد هشــدت تراجعــا ملحوظــا ملعــدل
حاجيــات البنــوك مــن الســيولة بنســبة  % 23.8مقارنــة بالسداســية الســابقة.

مصدر المعطيات :البنك المركزي التونسي
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ولكــن ورمغ بــوادر إنفــراج أزمــة الســيولة الــي هشدهتــا املؤسســات البنكيــة ،إســمر تراجــع
طلــب املختصــن يف رقــاع اخلزينــة ( 9خمتصــن ،مهنــم  8بنــوك) عــى الســندات الســيادية
ســنة  .2019و قــد بلــغ احلجــم االمجــايل لطلــب املســتمثرين عــى رقــاع اخلزينــة القابلــة
للتنظــر  1215.8م د ســنة  2019مقابــل  2273.95م د ســنة  2018و  3565.4م د
يف سنة .2017

التقرير حول الدين العمومي

ﲦان سنوات او اكﱶ

ﲬس سنوات او اقل

بني  6و  7سنوات

1810,6

1220,2
989,7
757,4

609,4

577,8
352,65
98,3

2017

2018

52,5

2019

و فميــا خيــص الطلــب عــىل رقــاع اخلزينــة حســب مــدة الســداد ،فقــد إرتكــز طلــب املســتمثرين
خــالل ســنة  2019عــىل رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــري ذات آجــال مابــني ســت وســبع ســنوات
وقــد توجهــت أغلــب العــروض خلــط رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــري  % 6.5جــوان ،2025
إذ بلغ جحم الطلب عىل هذا اخلط  577.8م د أي حوايل  % 59من الطلب اإلمجايل.
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وجيــدر الذكــر أن مناقصــات رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر يف ســنة  2019إقتــرت عــى
الثــاث خطــوط التاليــة:
 خط  % 6.5جوان ،2025 خط  % 7جويلية ،2028 خط  % 7.5جويلية ،2032(إال يف مناسبة واحدة مت فتح خط  % 6أفريل .)2024
إسمترار إرتفاع نسب مردودية رقاع اخلزينة

جيــدر الذكــر أن تراجــع إصــدارات رقــاع اخلزينــة يرتبــط أيضــا باالرتفــاع املشــط
واملتواصــل ملعــدل نســب مردوديــة رقــاع اخلزينــة والخنفــاض أســعارها املعروضــة مــن
طــرف املختصــن يف رقــاع اخلزينــة نتيجــة سياســة البنــك املركــزي التونــي القامئــة عــى
الرتفيــع يف ســعر الفائــدة املديريــة.
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

املبالغ املطلوبة

املبالغ املعروضة من املختصني

املبالغ املقبولة

2017

2350

3557.7

1857.6

2018

1830

2273.9

1670.2

2019

1700

1215.8

1014.4

)السنة(

باملليون دينار

باملليون دينار

باملليون دينار

خدمة الدين العمومي
بلغــت خدمــة الديــن العمــويم  9600.6م د ســنة  ،2019أي بزيــادة قدرهــا  1672.2م د
مقارنــة بســنة  7928.4( 2018م د) ،مقابــل  7004.9م د مجسلــة يف ســنة .2017
و قــد هشــدت خدمــة الديــن العمــويم اخلــاريج إرتفاعــا ملحوظــا بأكــر
مــن  % 50أي مبــا قــدره  2286.8م د لتصــل إىل  6815.8م د ســنة 2019
مقابــل  4529.0م د ســنة  2018و 4620.5م د ســنة  ،2017يف حــن جسلــت
خدمــة الديــن الداخــي إخنفاضــــــا بـــ 614.6م د مقارنــة بســنة  2018لتبلــغ
 2784.8م د ســنة  2019مقابــل  3399.4م د ســنة  2018و يعــزى هــذا
اإلخنفــاض إىل التأثــر املــزدوج لرتاجــع أصــل الديــن العمــويم الداخــي
بـ 717.3م د و إرتفاع الفوائد بـ 102.7م د.
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التقرير حول الدين العمومي

بالنســبة للســدايس االول لســنة  2020مت تســديد مبلــغ  6694.1م د بعنــوان خدمــة الديــن
العمــويم مهنــا  3917.7م د بعنــوان خدمــة الديــن اخلــاريج و 2776.4م د بعنــوان خدمــة
الديــن الداخــي.
أصل الدين العمومي
بلــغ أصــل الديــن العمــويم لســنة  2019مــا قميتــه  6396.1م د أي بإرتفــاع يبلــغ
 1269.6م د مقارنــة بســنة  ،2018وقــد عــرف أصــل الديــن العمــويم نســقا تصاعديــا
تدرجييــا بدايــة مــن ســنة  2016يعــود أساســا إلرتفــاع أصــل الديــن اخلــاريج .حيــث بلــغ
أصــل الديــن العمــويم اخلــاريج الــذي مت ســداده يف مــوىف ســنة  5233.0 ،2019م د
أي حــوايل  % 82مــن مجمــوع أصــل الديــن .و جتــدر اإلشــارة أن أصــل الديــن اخلــاريج
قــد هشــد إرتفاعــا مهــا خاصــة خــال الثــاث ســنوات االخــرة ( )2019-2017ويعــود
هــذا التطــور أساســا لـــ :
تتايل تسديدات قروض األسواق املالية العاملية:

  500مليــون دوالر أمريــي أي مــا يعــادل  1419,9مليــون دينــار يف أفريــل 2017بعنــوان القــرض القطــري املــرم ســنة ،2012
  485مليــون دوالر أمريــي ســنة  2019بعنــوان قــرض الســوق املاليــة بضــان احلكومــةاالمريكيــة املــرم ســنة ،2012
 ســداد القســط األول مــن اإلكتتــاب القطــري اخلــاص املــرم ســنة 2017مببلغ  250مليون دوالر،
تعدد تسديدات أقساط قرض صندوق النقد الدويل:

  604,0م د سنة ،2017  1270.2م د سنة ،2018 1127.6 -م د سنة .2019
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تراجــع أصــل الديــن العمــويم الداخــي يف ســنة  2019مقارنــة بالســنة الســابقة ليصــل
إىل  1163.1م د وقــد مشــل ســداد خــط رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر مــارس 2019
مببلــغ  648.4م د ،وقســطا مــن االكتتــاب الوطــي مببلــغ  180.2م د ،إضافــة لـــ  277.0م د
بعنــوان القــروض البنكيــة بالعملــة.
باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

أصل الدين العمويم

4745.3

5126.5

6396.1

4776.1

3616.5

3246.1

5233.0

3142.9

1128.8

1880.4

1163.1

1633.2

الدين اخلاريج
الدين الداخيل

2020

ومن أمه القروض اليت مت سدادها خالل السدايس االول من سنة :2020

 قــرض الســوق املاليــة العامليــة املصــدر ســنة  2005مببلــغ  400م أورو (أي مــا يعــادل 1283.6مليــون دينــار بعنــوان أصــل الديــن)،

 القســط الثــاين مــن القــرض الرقــايع املصــدر يف شــل إكتتــاب خــاص مــن البنــك الوطينالقطــري  QNBســنة  2017مببلــغ  250مليــون دوالر أمريــي أي مــا يعــادل  725.6م د)،
 -ما يقارب  68.6مليون وحدة حقوق الحسب اخلاصة عىل أقساط قرض صندوق النقد الدويل،

 166.6 -م د بعنوان قسط من االكتتاب الوطين املربم سنة ،2014

 رقاع اخلزينة القابلة للتنظري خلط فيفري  2020مببلغ  725.6م د.فوائد الدين العمومي

إتمســت خــال الســنوات االخــرة فوائــد الديــن العمــويم بنســق تصاعــدي متواصــل حيــث
جسلــت فوائــد الديــن العمــويم الــي مت ســدادها ســنة  2019زيــادة تتجــاوز  % 14.0مقارنــة
بســنة  2018لتصــل إىل  3204.5م د أي مــا يعــادل  % 2.81مــن إمجــايل النــاجت احملــي
ويعــود ذلــك إىل إرتفــاع لك مــن فوائــد الديــن الداخــي والديــن اخلــاريج عــى حــد ســواء.

ويفــر إرتفــاع فوائــد الديــن العمــويم الداخــي بإرتفــاع لكفــة اصــدارات رقــاع اخلزينــة
والرتفيــع يف نســب الفائــدة املرجعيــة للســوق النقديــة
باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

فوائد الدين العمويم

2259.6
1004.0
1255.6
%2.3

2801.9
1282.9
1519.0
%2.6

3204.5
1582.8
1621.7
% 2.81

1918.0
774.8
1143.2
%1.7

الدين اخلاريج
الدين الداخيل

فوائد الدين العمويم من امجايل الناجت احمليل

2020

وفميــا خيــص فوائــد الديــن العمــويم اخلــاريج ،فقــد هشــدت إرتفاعــا بدايــة مــن ســنة
 2015وذلــك بالــرمغ مــن تــدين نســبة الفائــدة عــى االورو ( euriborســالب) ،ويعــود ذلــك
أساســا إىل إرتفــاع جحــم الديــن و إرتفــاع ســعر رصف أمه معــات التدايــن األجنبيــة
أمــام الدينــار ،إضافــة إلرتفــاع اهلوامــش املوظفــة عــى بعــض القــروض املتعــددة األطــراف
وإصــدارات األســواق املاليــة العامليــة.
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التقرير حول الدين العمومي

السحوبات واإلصدارات الصافية
باملليون دينار

2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

االقتراض

11371.5
8690.9
2680.7
6626.2
5074.3
1551.9

9049.3
7352.5
1696.8
3922.9
4106.4
183.6-

10606.2
7966.7
2639.5
4210.1
2733.7
1476.4

7901.8
3788.6
4113.1
3125.6
645.7
2479.9

االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

االقتراض الصافي

االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

2020

إرتفعــت الحسوبــات واإلصــدارات الصافيــة للدين العمــويم (ويه الحسوبات واإلصدارات
امجلليــة للســنة يطــرح مهنــا أصــل الديــن العمــويم الــذي مت ســداده خــال نفــس الســنة)
حبــوايل  287.2م د ســنة  2019حيــث بلغــت  3922.9م د ســنة  2018مقابــل  4210.1م د
ســنة .2019

حجم الدين العمومي
يف مــوىف ســنة  ،2019جســل نســق إرتفــاع قــامئ الديــن العمــويم تراجعــا ملحوظــا مقارنــة
بالســنوات الســابقة .حيــث بلــغ جحــم الديــن العمــويم  82554.4م د مقابــل  82321.7م د
مجسلــة يف هنايــة ســنة  2018أي بنســبة إرتفــاع ال تتجــاوز  % 0.28مقابــل % 21.36
مجسلــة بــن ســنيت  2017و ،2018و % 21.29مجسلــة بــن ســنيت  2016و2017

37

وقــد عرفــت وتــرة تطــور نســبة املديونيــة منحى تنــازيل لملــرة االوىل منــذ ســنة 2010
لتبلــغ بذلــك نســبة املديونيــة  % 72.51مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف مــوىف ســنة 2019
مقابــل  % 78.2ســنة .2018
وقــد ســامه حتســن قميــة الدينــار مقابــل أمه العمــات االجنبيــة 1يف إخنفــاض جحــم
الديــن اخلــاريج حيــث بلــغ هــذا االخــر حــوايل  % 51.5مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل
يف مــوىف ســنة ( 2019أي مــا يعــادل  58605.2م د) مقابــل  % 57.25مــن النــاجت احملــي
يف ســنة ( 2018يف حــدود  60267.9م د)  ،و  % 48.63مــن النــاجت احملــي هنايــة
سنة ( 2017أي ما يعادل  46832.7م د).
فميــا إســمر إرتفــاع جحــم الديــن العمــويم الداخــي ليصــل إىل  23949.3م د ســنة
 2019مقابــل  22053.9م د ســنة  2018و 21002.3م د ســنة .2017
بالنســبة لســنة  2020و إىل مــوىف هشــر جــوان بلــغ جحــم الديــن العمــويم  89417.9م د
أي مــا يعــادل  % 79.05مــن النــاجت احملــي االمجــايل ،و يتوقــع أن تتجــاوز نســبة املديونيــة
عتبــة  % 80مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل يف هنايــة الســنة نتيجــة صعوبــة الوضــع
اإلقتصــادي النــامج عــن إنتشــار وبــاء فــروس كورونــا املســتجد وتداعياتــه عــى ارتفــاع
جعــز املزيانيــة .

هيكلة الدين العمومي
باملليون دينار

مناب الدين اخلاريج من الدين العمويم %
مناب الدين الداخيل من الدين العمويم %

2017

2018

2019

السداسي االول من

%69.0
%31.0

%73.2
%26.8

%71.0
%29.0

%67.6
%32.4

سنة 2020

تتســم حمفظــة الديــن العمــويم هبمينــة الديــن العمــويم اخلــاريج و الــذي بلغــت حصتــه
يف مــوىف ســنة  2019حــوايل  % 71.0مقابــل  % 29.0للديــن الداخــي .وتهشد هذه احلصة
إرتفاعــا متواصــا يف الســنوات االخــرة حيــث بلغــت  % 73.2مــن مجمــوع الديــن العمــويم
يف سنة  2018بيمنا اكنت يف حدود  % 69يف هناية سنة .2017

تركيبة الدين العمومي الخارجي:
مناب الدين اخلاريج
 %من الدين العمويم

القروض متعددة األطراف
 %من الدين العمومي الخارجي

القروض الثنائية

 %من الدين العمومي الخارجي

االسواق املالية العاملية
%من الدين العمومي الخارجي
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بداية من الثالثية الثانية من سنة 2019

التقرير حول الدين العمومي

2017

2018

2019

السداسي االول من

%69.0

%73.2

%71.0

%67.6

%49.85

%50.02

%48.76

%52.19

%14.31

%13.26

%15.75

%15.93

%35.85

%36.72

%35.49

%31.88

سنة 2020

تركيبة الدين العمومي الخارجي حسب المقرضين
لســنوات متتاليــة متــزت تركيبــة الديــن العمــويم اخلــاريج هبمينــة الديــن املتعــدد
األطــراف حيــث بلــغ جحــم الديــن املســتحق هلــذه الفئــة ســنة  2019حــوايل  % 48.8مــن
مجلــة الديــن اخلــاريج أي مــا يعــادل  28578.0مليــون دينــار.
ويرتكــز الديــن املســتحق لملقرضــن متعــددي االطــراف عــى ثالثــة مقرضــن أساســيني
ومه البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر ،صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك االفريــي للتمنيــة،
الذيــن يســتحوذون عــى مــا يقــارب  % 77مــن الديــن متعــدد االطــراف .و عــى غــرار
الســنوات الســابقة يبــى البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر ( ) B.I.R.Dأمه املقرضــن
املتعــددي األطــراف و ذلــك حبجــم ديــن بلــغ  9456.9م د أي  % 33.1مــن مجمــوع الديــن
متعــدد األطــراف و % 16.13مــن مجمــوع الديــن العمــويم اخلــاريج ،يليــه البنــك االفريــي
للتمنيــة حبجــم ديــن يبلــغ  7689.0م د أي  % 26.9مــن مجمــوع الديــن متعــدد األطــراف،
مث صنــدوق النقــد الــدويل حبجــم ديــن بلــغ  % 17.2مــن الديــن متعــدد األطــراف أي
حبــوايل 4919.7م د (أنظــر امللحــق .)1
وفميــا خيــص الديــون املســتحقة للصناديــق العربيــة واالســامية ،حتتــل الديــون املمنوحــة
مــن طــرف الصنــدوق العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واالجمتــايع ( )F.A.D.E.Sاملركــز
االول بيهنــا ،حبجــم ديــن بلــغ  1604.0م د ( % 5.61مــن الديــن متعــدد األطــراف) تلهيــا
الديــون املســتحقة للبنــك اإلســايم للتمنيــة حبــوايل  242.7م د.
أمــا بالنســبة حلجــم الديــن العمــويم اخلــاريج املســتحق يف اطــار الثنــايئ فقــد بلغ ســنة
 2019حوايل  9228م د أي ما يعادل نسبة  % 15.75من إمجايل الدين العمويم اخلاريج
وقــد عرفــت هــذه النســبة تطــورا ملحوظــا مقارنــة بالســنوات القليلــة الســابقة حيــث اكنــت
يف حدود  % 13.2من مجموع الدين اخلاريج سنة  2018و  % 14.3سنة .2017
وتعتــر فرنســا أكــر دائــن عــى املســتوى الثنــايئ حبجــم ديــن يتجــاوز  2592.7م د أي
بنســبة  % 28.1مــن الديــن الثنــايئ ،تلهيــا اململكــة العربيــة الســعودية مبــا يقــارب  2030.5م د
(أي بنســبة  % 22.0مــن الديــن الثنــايئ) ،هــذا و تبلــغ حصــة الــدول العربيــة مجمعــة % 35.5
مــن مجمــوع الديــن الثنــايئ (أنظــر امللحــق.) 1
مــن جانــب آخــر ،بلغــت حصــة الديــن املصــدر عــى الســوق املاليــة العامليــة % 35.5
مــن جحــم الديــن العمــويم اخلــاريج يف مــوىف ســنة  2019أي مــا يقــارب  20799.2م د،
مقابــل  22129.4م د يف ســنة  2018و 16788,7م د يف ســنة . 2017
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تركيبة الدين العمومي الخارجي حسب أهم العمالت األجنبية
 %من الدين العمويم اخلاريج

األورو

الدوالر األمرييك
اليان الياباين

وحدة حقوق الحسب اخلاصة
بقية العمالت

السداسي االول من سنة

2017

2018

2019

2020

%47.35

%48.68

%52.82

%51.25

%28.29

%26.22

%23.55

%21.91

%11.16

%10.66

%10.20

%10.06

%9.06

%10.18

%9.15

%12.64

%4.14

%4.27

%4.27

%4.14

تمتــز حمفظــة الديــن اخلــاريج للبــاد التونســية بارتفــاع منــاب األورو (أكــر مــن )% 50
و ذلــك تطبيقــا لإلســراتيجية املتبعــة يف التــرف يف الديــن العمــويم و الراميــة إىل
مضــان التغطيــة الطبيعيــة بإعتبــار أمهيــة العالقــات االقتصاديــة الــي مجتــع تونــس باإلحتاد
األورويب الــذي ميثــل الرشيــك التجــاري األول لتونــس (انظــر امللحــق .)2
وقــد عــرف منــاب الديــن اخلــاريج املعنــون بــاألورو حتســنا ليتجــاوز  % 52.8ســنة
 ،2019مقابــل  % 48.7ســنة  2018و % 47.4ســنة .2017

تركيبة الدين العمومي الداخلي:
2017

2018

2019

السداسي االول من سنة

31.0%

%26.8

%29.0

%32.4

%64.0

%61.6

%59.2

%49.9

االيداعات باخلزينة

%29.9

%33.3

%33.0

%30.2

دين داخيل بالعملة

%4.6

%3.8

%6.8

%13.5

%1.5

%1.3

%1.0

%6.4

مناب الدين الداخيل

 %من الدين العمويم

رقاع اخلزينة

 %من الدين العمومي الداخلي

 %من الدين العمومي الداخلي
 %من الدين العمومي الداخلي

ديون أخرى

 %من الدين العمومي الداخلي

2020

يرتكــز الديــن العمــويم الداخــي أساســا عــى إصــدارات رقــاع اخلزينــة ،حيــث ميثــل جحــم
هــذه األخــرة أكــر مــن نصــف حمفظــة الديــن الداخــي ويتــوزع بقيــة الديــن العمــويم الداخــي
بــن إيداعــات باخلزينــة العامــة للبــاد التونســية وديــون داخليــة معنونــة بالعملــة األجنبيــة.
* رقاع اخلزينة
بالمليون دينار

رقاع الخزينة
رقاع اخلزينة قصرية املدى  52اسبوع
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

رقاع اخلزينة ذات القصاصة صفر

اكتتاب وطين
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السداسي االول من

2017

2018

2019

13441.0

13587.1

14182.5

14447.7

96.2

26.6

436.2

344.2

12484.6

12975.1

13341.2

13865.0

94.6

-

-

-

765.5

585.3

405.1

238.5

سنة 2020

وحتتــل رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر النصيــب األكــر مــن جحــم رقــاع اخلزينــة (يف
حــدود  )% 94حيــث بلــغ جحمهــا  13341.2م د يف مــوىف ســنة  2019و يتــوزع عــى
اخلطــوط التاليــة :

* االيداعات باخلزينة

متثــل اإليداعــات باخلزينــة ســنويا حنــو ثلــث الديــن العمــويم الداخــي حيــث بلــغ جحمهــا
ســنة  2019مــا قــدره  7903.0م د مقابــل  7332.3م د ســنة  2018و  6285.8م د
ســنة  .2017وتتــأىت هــذه اإليداعــات أساســا مــن مــوارد صنــدوق اإلدخــار الوطــي
التونــي حيــث بلغــت هــذه االخــرة  6220.1م د يف ديمســر  2019مقابــل  5643.9م د
يف موىف سنة  2018و  4980,4م د أواخر سنة . 2017
* الدين الداخيل بالعملة

بلــغ جحــم القــروض املعنونــة بالعملــة االجنبيــة و املربمــة بــن الدولــة التونســية ومجموعــة
مــن البنــوك احملليــة حــوايل  1617.8م د يف هنايــة ســنة  2019مقابــل  837.2م د
يف موىف سنة  2018و  975.9م د يف سنة .2017
السداسي االول من سنة

بالمليون دينار

2017

2018

2019

الديون االخرى

975.9

837.2

1617.8

3909.5

القرض البنيك لسنة 2010

242.1

184.8

88.4

57.5

القرض البنيك لسنة 2017

733.8

652.4

410.6

419.4

القرض البنيك لسنة 2019

-

-

1118.7

767.2

القروض البنكية لسنة 2020

-

-

-

2657.4

2020
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ولقــد هشــد جحــم الديــن الداخــي بالعملــة إرتفاعــا ملحوظا يف السداســية األوىل من ســنة
 2020و ذلــك عــى إثــر إبــرام قرضــن بنكيــن جديديــن بالعملة مع مجموعة مــن البنوك املقمية
يف  31جانــي  2020مببلــغ  455مليــون أورو و  5مــاي  2020مببلــغ  257مليــون أورو
و  130مليون دوالر أمرييك لمتويل حاجيات املزيانية النامجة عن جاحئة كورونا.

دينامكية الدين العمومي
لملرة األوىل منذ ســنة  ،2010جسل نســق تطور نســبة املديونية من إمجايل الناجت احمليل
يف هنايــة ســنة  2019تراجعــا بأكــر مــن  ،% 5.6لتبلــغ بذلــك نســبة املديونيــة % 72.51
من الناجت احمليل اإلمجايل مقابل  % 78.20مجسلة يف موىف سنة .2018

وقــد إتمســت وتــرة تطــور نســبة املديونيــة بإرتفــاع ملحــوظ خــال ســنوات
( )2018-2017-2016حيث جسل ترامك هذه النسبة إرتفاعا سنويا مبعدل يتجاوز.%7,0
2017

2018

2019

%70.44

%78.20

%72.51

%79.05

نسبة الدين اخلاريج من إمجايل الناجت احمليل

%48.63

%57.25

%51.48

%53.43

نسبة الدين الداخيل من إمجايل الناجت احمليل

%21.81

%20.95

%21.04

%25.62

%8.16

%7.76

%-5.69

نسبة المديونية من إجمالي الناتج المحلي

تراكم نسبة المديونية
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السداسي االول من
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سنة 2020

%6.54

تأثير سعر الصرف
يعــود تراجــع نســبة املديونيــة يف هنايــة ســنة  2019أساســا ملســامهة حتســن قميــة الدينــار
التونــي مقابــل أمه العمــات األجنبيــة .فقــد هشــد ســعر رصف األورو مقابــل الدينــار
التونــي اخنفاضــا بـــ  % 8.3مقارنــة بســنة  2018حيــث بلــغ  3.14مــوىف ســنة  2019مقابل
 3.43مــوىف ســنة  .2018مكــا اخنفــض ســعر رصف الــدوالر االمريــي مقابــل الدينــار
التونــي مــن  3.00هنايــة ســنة  2018اىل  2.80هنايــة ســنة  2019مجســا بذلــك تراجعــا
بـ .% 6.5

وقــد مكــن التأثــر اإلجيــايب لتحســن قميــة الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة مــن ختفيــض
قــامئ الديــن العمــويم يف مــوىف ســنة  2019حبــوايل  4545.6م د أي مــا يعــادل  4%مــن
النــاجت احملــي اإلمجــايل للســنة.
جيــدر الذكــر أن تــرامك تأثــر اإلنــزالق املتســارع لســعر رصف الدينــار مقابــل العمــات
األجنبيــة خــال ســنوات ( )2018-2017-2016قــد جتاوز  18746م دينار و كنتيجة لذلك بلغت
نســبة املديونيــة  % 78.2مــن إمجــايل النــاجت احملــي يف مــوىف ســنة  2018بعــد أن اكنــت
يف حدود  % 55.42هناية سنة . 2015
باملليون دينار

تأثري سعر الرصف

2016

3936.2

2017

5345.0

2018

9465.2

2019

-4545.6

إضافــة إىل تأثــر ســعر الــرف الــذي يعــد أمه عامل من عوامل إخنفاض نســبة املديونية
يف مــوىف ســنة  ،2019مت ّثــل نســبة المنــو احلقيــي عامــا آخــر مــن عوامــل تراجــع نســبة
املديونيــة خــال نفــس الفــرة ،فقــد مكنــت هــذه االخــرة مــن تقليــص نســبة املديونيــة بنســبة
 % 0.72مــن النــاجت احملــي االمجــايل.
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يف املقابــل ،ورمغ التدابــر املتخــذة يف إطــار سياســة املاليــة العموميــة مــن أجــل ترشــيد
النفقات العمومية و حتســن املداخيل اجلبائية فإنّ تواصل جعز املزيانية يواصل إثقال اكهل
حمفظة الدين العمويم ،إذ و رمغ التقليص امللحوظ يف جعز املزيانية يف موىف ســنة 2019
حيــث بلــغ  % 3.6مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل مقابــل  % 4.8مجسلة يف موىف ســنة 2018
و % 6.1ســنة  ،2017فقــد قــدرت مســامهة العجــز االويل لملزيانيــة يف إرتفــاع نســبة
املديونيــة خــال ســنة  2019بـــ  % 0.26مــن النــاجت احملــي االمجــايل.

مؤشرات الكلفة ومخاطر الدين العمومي
كلفة فوائد الدين العمومي
خــال الســنوات األخــرة متكنــت الدولــة التونســية مــن مواصلــة التحــم يف لكفــة فوائــد
الديــن العمــويم فبالــرمغ مــن تغــر هيلكــة حمفظــة الديــن العمــويم وتعــدد املخاطــر املرتبطــة
هبــا فقــد متــت احملافظــة النســبية عــى نفــس اللكفة خــال الســنوات الفارطة .فقــد اخنفضت
لكفــة فوائــد الديــن العمــويم إىل  % 3.82ســنة  2019مقابــل % 4.5ســنة .2010
2017

2018

2019

%3.99

%4.05

%3.82

كلفة فوائد الدين الخارجي

%2.76

%2.74

%2.63

كلفة فوائد الدين الداخلي

%6.2

%6.81

%6.9

كلفة فوائد الدين العمومي

وقــد حافظــت لكفــة الديــن اخلــاريج خــال الســنوات الثالث املاضية عىل نســقها مســتفيدة
مــن املنحى التنــازيل ألســعار الفائــدة املتغــرة عــى املســتوى العاملــي ،خصوصــا إثــر
إخنفــاض االوريبــور بدايــة من ســنة  .2015فقد اخنفضــت فوائد الدين اخلاريج من % 2.74
سنة  2018إىل  % 2.63سنة ( 2019مقابل  4% 4.0سنة .)2010
وفميــا يتعلــق بلكفــة فوائــد الديــن الداخــي ،فقــد إســمرت يف منحاهــا التصاعــدي حيــث
بلغــت  % 6.9ســنة  2019مقابــل  %6,2ســنة  2017ويعــود ذلــك إىل إرتفــاع لكفــة
اإلصــدارات والــذي يرتبــط بإرتفــاع معــدل نســبة الفائــدة للســوق النقديــة.
الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة
بلغــت حصــة الديــون العموميــة ذات نســب فائــدة متغــرة يف مــوىف ســنة  2019مــا
يقــارب  % 28.2مــن مجمــوع الديــن العمــويم.
وبالنســبة للديــن اخلــاريج متثــل حصــة الديــن بنســبة فائــدة متغــرة  ،% 27.6أمــا الديــن
الداخــي فــان هــذا املــؤرش اخلــاص بــه يبلــغ .% 29.7
2017
حصة الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة
الدين الداخلي بنسبة فائدة متغيرة
الدين الخارجي بنسبة فائدة متغيرة
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2018

2019

%25.8

%28.7

%28.2

% 26.8

% 29.9

% 29.7

% 25.3

%28.2

% 27.6

وبإعتبــار تركيبــة حمفظــة الديــن العمــويم فــإن حــوايل  % 36.1مــن الديــن العمــويم
معــرض ملخاطــر ارتفــاع ســعر الفائــدة يف غضــون ســنة ،يف حــن  % 69.6مــن الديــن
العمــويم امجلــي تمشلــه خماطــر ارتفــاع ســعر الفائــدة خــال مخــس ســنوات.
اعادة تثبيت سعر الفائدة خالل سنة
الدين العمومي

2017

2018

2019

%31.0

% 35.1

% 36.1

الدين الداخلي

%35.63

% 35.7

% 41.1

الدين الخارجي

%29.03

%34,8

% 34.0

اعادة تثبيت سعر الفائدة خالل خمس سنوات
الدين العمومي

%61.4

% 66.3

% 69.6

الدين الداخلي

%69.5

% 76.9

% 78.8

الدين الخارجي

%58.0

% 62.3

% 65.8

مخاطر إعادة التمويل
يرتبــط تقيــم خماطــر إعــادة المتويــل أساســا مبعــدل مــدة ســداد الديــن العمــويم و قــد
عرف هذا املؤرش حتســنا ملحوظا يف موىف ســنة  2017ليبلغ حوايل  7ســنوات بعد أن اكن
يف حــدود  6,3ســنوات يف أواخــر ســنة  ،2014إال أنــه جســل تراجعــا مــن جديــد لينخفــض
إىل  6.4ســنة يف  2019و يعــود ذلــك باألســاس إىل تراجــع معــدل مــدة ســداد القــروض
الرقاعيــة حيــث مت اللجــوء خــال الســنوات األخــرة إىل قــروض متوســطة املــدى نتيجــة
حملدوديــة الســوق املاليــة العامليــة بــاألورو و لرتاجــع الرتقــم الســيادي للدولــة التونســية.
هــذا ويســمر تراجــع معــدل مــدة ســداد الديــن الداخــي بنســق متســارع لتبلــغ أقــل
من  5سنوات بعد أن اكنت يف حدود  6.2سنوات هناية سنة .2016
(سنوات)

2017

2018

2019

6.9

6.8

6.4

5.9
7.4

5.7
7.1

4.9
6.9

2017

2018

2019

%7.7

% 8.2

% 9.3

الدين الداخلي

%10.0

% 6.2

% 13.8

الدين الخارجي

%6.6

% 9.0

% 7.5

معدل مدة سداد الدين العمومي
معدل مدة سداد الدين الداخلي
معدل مدة سداد الدين الخارجي
إعادة التمويل خالل سنة
الدين العمومي

إعادة التمويل خالل  5سنوات
الدين العمومي

%42.4

% 44.0

% 47.5

الدين الداخلي

%44.4

% 49.4

% 51.5

الدين الخارجي

%41.6

% 42.1

% 45.8
45

و بإختصــار فــإن أهــداف االســراتيجية املتبعــة يف التــرف يف الديــن العمــويم تمتحور
أساســا حــول احلــد مــن املخاطــر املرتبطــة مبحفظــة الديــن العمــويم من خــال التخفيض يف
منــاب الديــن اخلــاريج وتنويــع معــات التداين مــع مراعــاة مطابقة معالت القــروض اجلديدة
حلاجيات مزيان املدفوعات من العملة والتخفيض من لكفة الدين و خاصة الرتفيع قدر اإلماكن
يف مدة سداد الدين الداخيل و اخلاريج.

التصرف في الدين و رسكلة الدين العمومي
التصرف النشيط في الدين العمومي الداخلي
يف إطار السيع إىل التقليص من خماطر إعادة المتويل و لتخفيف الضغط عىل احلساب
اجلــاري للخزينــة ،تســى منــذ ســنوات اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن و التعــاون املــايل
إلعمتــاد سياســة التــرف النشــيط يف الديــن العمــويم الداخــي و ذلــك بالقيــام بعمليــات
مبادلــة لرقــاع اخلزينــة الــي حيــل اجلهــا خــال الســنة و يه عبــارة عــن معليات إعــادة رشاء
أو إســرجاع لرقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر الــي حــل أجــل ســدادها ،وإســتبداهلا
بســندات جديــدة خلطــوط موجــودة أو جديــدة ذات أمــد أطــول .
و تــم املبادلــة قبــل تــارخي اإلســتحقاق وذلــك بالتنســيق املســبق مــع املختصــن يف رقــاع
اخلزينــة لتحديــد اخلطــوط و املبالــغ الــي ســتمت علهيــا املبادلــة ( إمــا لفائدهتــم أو لفائــدة
حرفاهئــم).
يف ســنة  ،2019أجنــزت اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن والتعــاون املــايل معليــة
وحيــدة للتــرف النشــيط يف الديــن العمــويم الداخــي و قــد تعلقــت هــذه العمليــة بالتســديد
املســبق جلــزء مــن خــط رقــاع اخلزينــة فيفــري  2019اكلتــايل:
الخط المستبدل
*فيفري
2019

الخط المعروض

رقاع الخزينة القابلة للتنظير رقاع الخزينة القابلة للتنظير رقاع الخزينة القابلة للتنظير رقاع الخزينة القابلة للتنظير
 %6.3ديسمبر 2023
 % 6.9ماي 2022
 % 6فيفري 2022
 % 5.5مارس 2019
المبلغ
304.5

نسبة الفائدة
%5,35

المبلغ

نسبة الفائدة

المبلغ

69.81

% 8.84

143.17

نسبة الفائدة
% 8.90

المبلغ

نسبة الفائدة

91.508

% 9.304

التصرف النشيط في الدين العمومي الخارجي
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هتــدف معليــات التــرف النشــيط يف الديــن اخلــاريج اىل التخفيــف مــن عبــئ الديــن
عــى املاليــة العموميــة وحماولــة احلــد مــن تأثــرات املخاطــر املاليــة املرتبطــة بتقلبــات اســعار
الــرف وتغــر نســب الفائــدة .ويف هــذا اإلطــار تقــوم اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن
والتعــاون املــايل بــوزارة املاليــة مبتابعة تطورات نســب فائدة املقايضة ()les taux de swap
و نســب الفائــدة املرجعيــة عــى االســواق املاليــة العامليــة وذلــك مبســاعدة تطبيقــة توفرهــا

التقرير حول الدين العمومي

واكلــة «  ،« Thomson Reutersهبــدف جتســم معليــات التغطيــة و إختــاذ قــرارات تثبيــت
نســب الفائــدة املتغــرة يف الوقــت املناســب.
معليات الرسلكة

إضافــة اىل ذلــك عرفــت الســنوات األخــرة تعــدد معليــات الرســلة أو معليــات حتويــل
جــزء مــن الديــون اخلارجيــة لمتويــل مشــاريع تمنويــة.
**مــع بلجيكيــا :مت خــال ســنة  2019إبــرام إتفاقيــة حتويــل قســط مببلــغ  2.9991م أورو
مــن ديــون تونــس جتــاه بلجيكيــا اىل مشــاريع تمنويــة.
**مــع أملانيــا :مت خــال ســنة  2020إبــرام إتفاقيــة رســلة قســط ثالــث مــن القــروض
التونســية جتــاه أملانيــا مببلــغ  15.0م أورو لفائــدة املرحلــة اخلامســة مــن برنــاجم محايــة
الرشيــط الســاحيل.
**مــع إيطاليــا :هنايــة ديمســر  2016متكنــت تونــس مــن إبــرام إتفاقيــة رســلة جــزء مــن
الديــون التونســية جتــاه الطــرف اإليطــايل مببلــغ  25,0م أورو وقد مت بتــارخي  30أفريل 2019
إبــرام ملحــق هلــذه اإلتفاقيــة لرســلة قســط ثــان مببلــغ  25,0م أورو ليصبــح املبلــغ امجلــي
للرســلة  50.0م أورو ،وتســهدف هــذه املبالــغ قطاعــات الصحــة والتعلــم االســايس والبنيــة
التحتيــة باملناطــق احملرومــة إضافــة اىل خلــق فــرص معــل وتمنيــة املؤسســات الصغــرى عــن
طريــق القــروض الصغرى.
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القسم الثاني :
قروض الدولة الممنوحة
للمؤسسات العمومية

التعهــــدات
أبرمــت وزارة املاليــة خــال ســنة  2019مــع املؤسســات العموميــة  12إتفاقيــة قــرض مببلــغ

مجــي قــدره  116.6مليــون دينــار يف حــن مت يف ســنة  2018إبــرام  9اتفاقيــات قــرض

بقميــة  97.9مليــون بيمنــا مثلــت ســنة  2017ســنة اســتثنائية بابــرام  15إتفاقيــة قــرض بقميــة

 715.6مليون دينار اكن إلتفاقيات إعادة اإلقراض النصيب األوفر يف ارتفاع جحم القروض

وخاصــة مهنــا إتفاقيــة إعــادة إقــراض قــرض كويــي لفائــدة الرشكــة الوطنيــة إلســتغالل

وتوزيــع امليــاه مببلــغ  22مليــون دنيــار كويــي وإبــرام اتفاقيــة قــرض ســعودي لفائــدة الرشكة

التونســية للكهربــاء و الغــاز مببلــغ  483.75مليــون ريــال ســعودي إىل جانــب منــح البنــك

التونــي للتضامــن لقــرض بقميــة  125مليــون دينــار مــن العنــوان الثــاين مــن مزيانيــة
الدولــة.

مكــا أبرمــت وزارة املاليــة  11اتفاقيــة قــرض خــال الســتة أهشــر األوىل مــن ســنة 2020
بقميــة  94.7مليــون دينــار .و تتــوزع هــذه القــروض خــال ســنوات  2017و2018
و 2019حسب املستفيدين اكلتايل:
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2017

صنف
القرض
القروض
اخلارجية
املعاد
إقراضها
املجموع

املستفيد
الرشكة الوطنية
إلستغالل و توزيع
املياه
الرشكة التونسية
للكهرباء و الغاز

صنف
القرض
قروض
اخلزينة

املقرض
الصندوق الكوييت
للتمنية االقتصادية
العربية

املبلغ
باملليون
دينار

موضوع القرض

نسبة
الفائدة

مدة السداد

 22مليون
دينار كوييت

إعادة تأهيل منظومة توزيع
املياه

%2

من  01مارس  2023اىل
 01سبمترب 2042

متويل مرشوع حمطة
كهرباء املرناقية

%2

من  15ماي  2022إىل
 15نومفرب 2035

موضوع القرض

نسبة
الفائدة

مدة السداد

متويل حاجياهتا من املال
املتداول

بدون فائدة

اىل حني حتسن وضعيهتا
املالية

الصندوق السعودي  483.7مليون
ريال سعودي
للتمنية

املستفيد

476.56

املبلغ
باملليون
دينار

الرشكة الوطنية لعجني احللفاء و الورق

15

الرشكة الوطنية لعجني احللفاء و الورق

15

رشكة إمسنت أم اللكيل
3.5
الديوان الوطين للزيت

من األرباح الراجعة هلا
لملسامهة يف رأمسال
واملتأتية من نشاط رشكة
رشكة الترصف يف القطب
بدون فائدة الترصف يف املركب
الصنايع و التكنولويج
الصنايع و التكنولويج
بالاكف
بالاكف.

30

متويل رشاءاته من
زيت الزيتون مومس
2018/2017

%5

دفعة واحدة بتارخي
 31جويلية 2018

12

متويل رشاءاته من
زيت الزيتون مومس
2018/2017

%5

دفعة واحدة بتارخي
 30سبتمبر 2018

الديوان التونيس للتجارة

7

رشكة اللحوم

متويل حاجياته من املال
املتداول

%3

من  31ديمسرب  2018اىل
 30جوان 2020

4

الديوان الوطين للزيت

%5

10.3

بدون فائدة

من املرابيح

مصنع التبغ بالقريوان

من حصة الدولة يف
متويل  % 80استكشاف
البرئ 8-407

من 31أكتوبر  2020اىل
 30أفريل 2025

12

لرشاء الجسائر االجنبية

%3

رشكة سباق اخليل

3

لتسديد جوائز ماليك
اخليول

من  31أوت  2017اىل
 31أوت 2020

%5

الرشكة اإليطالية التونسية إلستغالل
النفط

املجموع

لتسديد جزء من ديوهنا
جتاه بعض املزودين

من  30سبمترب  2019اىل
 31أوت 2020

111.8
رشكة الدراسات و هتيئة تونس اجلنوبية

قروض
رشكة الدراسات و هتيئة السواحل
الثاين
العنوان
المشالية ملدينة صفاقس
البنك التونىس للتضامن
املجموع

املجموع
العام
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متويل حاجياهتا من املال
املتداول

بدون فائدة

اىل حني حتسن وضعيهتا
املالية
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1
1.3
125
127.3

715.66

مصاريف صيان و محاية
حوزة املرشوع

مصاريف دراسة و متابعة
االشغال
خط متويل املرشيع
الصغرى و القروض
املومسية

بدون فائدة من حمصول بيع االرايض
بدون فائدة من حمصول بيع االرايض
بدون فائدة

 15سنة بعد  5سنوات
إمهال

2018

املبلغ
باملليون
دينار

موضوع القرض

نسبة
الفائدة

مدة السداد

تمويل حاجياتها من المال
المتداول

بدون فائدة

إلى حين تحسن وضعيتها
المالية

صنف القرض

املستفيد

قروض الخزينة

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء
والورق

30

الشركة الوطنية الستغالل
وتوزيع المياه

10

الديوان الوطني للزيت

18

الديوان الوطني للزيت

20

الديوان التونسي للتجارة

5

الوكالة العقارية الصناعية

3.4

للمساهمة في رأسمال
شركة التصرف في القطب
الصناعي و التكنولوجي
بالكاف

%5

الشركة اإليطالية التونسية
إلستغالل النفط

10.14

من حصة الدولة في80%
البرنامج االستثماري لسنة
2018

بدون فائدة

املجموع
قروض العنوان الثاني
املجموع

املجموع العام

تسديد قسط  5ديسمبر 2018
من قرض البنك األوروبي
لإلستثمار المضمون من قبل
الدولة
تمويل شراءاته من زيت
الزيتون موسم 2018/2017
تمويل شراءاتة من زيت
الزيتون موسم 2018/2019
تمويل حاجياته من المال
المتداول

%3

%5
%5
%3

من  30جوان  2020الى
 31ديسمبر 2022
دفعة واحدة بتاريخ
 31أكتوبر 2018
دفعة واحدة بتاريخ 30
سبمتبر 2019
من 31ديسمبر  2019الى
 30جوان 2021
من األرباح الراجعة لها و
المتأتية من نشاط شركة
التصرف في المركب
الصناعي و التكنولوجي
بالكاف.
من المرابيح

96.54
شركة الدراسات و تهيئة تونس
الجنوبية

0.3

مصاريف صيان و حماية
حوزة المشروع

بدون فائدة

من محصول بيع األراضي

شركة الدراسات و تهيئة السواحل
الشمالية لمدينة صفاقس

1.1

مصاريف دراسة و متابعة
االشغال

بدون فائدة

من محصول بيع األراضي

1.4

97.9
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2019
موضوع القرض

مدة السداد

الشركة الجديدة للطباعة
والصحافة و النشر

املبلغ
باملليون
دينار

نسبة
الفائدة

4.6

تسريح  114عونا

%5

من  10جانفي  2022إلى
 10جويلية 2026

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء
والورق

20

تمويل دورة االستغالل

بدون فائدة

دفعة واحدة بتاريخ
 31ديسمبر2019

الفوالذ

10

تسديد قسط  8فيفري 2019
من قرض ITFC

%5

دفعة واحدة بتاريخ
 31جويلية 2019

الشركة الوطنية إلستغالل
وتوزيع المياه

10

تسديد قسط 5جوان 2019
من قرض BEI

%3

من  3جوان  2020إلى
 3ديسمبر 2022

الشركة الوطنية إلستغالل
وتوزيع المياه

13

تسديد قسط 28جوان 2019
من قرض BEI

%3

من  1أوت  2020إلى
 1جويلية 2024

الشركة الوطنية لعجين الحلفاء
والورق

15

تمويل دورة االستغالل

بدون فائدة

دفعة واحدة بتاريخ
 31ديسمبر2019

الشركة الوطنية إلستغالل
وتوزيع المياه

27

تسديد أقساط قروض خارجية
مضمونة من قبل الدولة

%3

من  3ديسمبر  2021إلى
 3جوان 2024

الديوان الوطني للزيت

15

تمويل شراءاته من زيت
الزيتون موسم 2020/2019

%5

الشركة التونسية لسياحة الشباب

0.3

تغطية حاجياتها من السيولة

%3

املستفيد

صنف القرض

قروض الخزينة

املجموع

قروض العنوان الثاني

114.9
شركة الدراسات و النهوض
بتونس الجنوبية

0.2

مصاريف أشغال تهيئة
المنطقة الرطبة TP4

بدون فائدة

من محصول بيع األراضي
التي سيتم تهيئتها

شركة الدراسات و تهيئة سبخة بن
غياضة بالمهدية

0.4

مصاريف متابعة أشغال
استصالح سبخة بن غياضة و
مصاريف حراستها وصيانتها

بدون فائدة

من محصول بيع االراضي

شركة الدراسات و تهيئة السواحل
الشمالية لمدينة صفاقس

1.1

مصاريف دراسة و متابعة
االشغال

بدون فائدة

من محصول بيع االراضي

املجموع

املجموع العام
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دفعة واحدة بتاريخ 30
سبمتبر 2019
من  31مارس  2020الى
 31ديسمبر .2020
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1.7

116.6

االستخالصات
بلغــت اإلســتخالصات املنجــزة خــال ســنة  2019بعنــوان القــروض املســندة اىل املؤسســات العموميــة
مــا قميتــه  176.5مليــون دينــار (األصــل 158.3 :م د – الفوائــد 18.2 :م د ) بنســبة تطــور بــــ % 12.4مقارنــة
باالســتخالصات املنجــزة يف ســنة  2018حيــث مت إســتخالص  156.97مليــون دينــار (األصــل 137.99 :م د
– الفوائــد 18.98 :م د ) وبنســبة  % 31ســنة  2017حيــث مت اســتخالص مبلــغ  119,3م د (االصــل:
 102.9م د – الفوائد 16.4 :م د ).

بيمنــا بلغــت االســتخالصات خــال الســتة أهشــر االوىل مــن ســنة 2020
مــا قــدره  13.7مليــون دينــار و يتوقــع أن يبلــغ جحــم االســتخالصات خــال الفــرة املتبقيــة مــن

ســنة  2020مــا يقــارب  70مليــون دينــار و تعــود أســباب اهلبــوط احلــاد حلجــم اإلســتخالصات لســنة 2020
إىل تداعيــات انتشــار وبــاء كوفيــد  19عــى النشــاط اإلقتصــادي معومــا و عــى الوضعيــة املاليــة لملؤسســات
العمومية خصوصا.

المؤسسات العمومية االكثر مديونية
جسلــت متخلــدات القــروض املســندة إىل املؤسســات العموميــة إرتفاعــا طفيفــا بنســبة %4
لتبلــغ  855.7م د عنــد هنايــة ســنة  2019مقارنــة مــع ســنة  2018حيــث بلغــت  818.5م د
و تطــورت بنســبة  % 17عنــد هنايــة ســنة  2018مقارنــة بســنة  2017حيــث قــدرت متخلــدات
املؤسســات العموميــة جتــاه اخلزينــة العامــة للبــاد التونســية بـــ 701م د .
و يفــر تراجــع نســبة ارتفــاع قميــة متخلــدات القــروض املســندة لملؤسســات يف هنايــة
ســنة  2019إىل إعــادة جدولــة متخلــدات عــدد مــن املؤسســات العموميــة عــى غــرار الديــوان
الوطــي للتطهــر مببلــغ  71.3م د و رشكــة اخلطــوط اجلويــة التونســية مببلــغ  24.5م د
و الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة مببلــغ  11.7م د .و تتــوزع هــذه املتخلــدات حســب لك
صنــف اكلتــايل:
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مكــا جسلــت املتخلــدات خــال الســتة أهشــر مــن ســنة  2020اخنفاضــا طفيفــا لتصبــح
 852.5م د و يعــود ذلــك أنــه خــال ســنة  2020مت إعــادة جدولــة متخلــدات الرشكــة الوطنيــة
لعجــن احللفــاء و الــورق و املقــدرة بقميــة  230.4م د مهنــا  182.3م د بعنــوان متخلــدات
قــروض.
ومتثــل املؤسســات التاليــة أمه الدائنــن الذيــن تعلقــت بذمهتــم متخلــدات بعنــوان خمتلــف
أصنــاف متويــات املؤسســات العموميــة:
املتخلدات اىل موىف أوت ( 2019م د)
املؤسسة

رشكة نقل تونس
الرشكة املغاربية لصناعة
احملراكت احلرارية
الديوان الوطين للتطهري
الفوالذ
الرشكة االتونسية للكهرباء
والغاز
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القروض
اخلارجية املعاد
إقراضها

قروض
اخلزينة

القروض
املعاد
جدولهتا

قروض
العنوان
الثاين

قروض صدوق
إعادة هيلكة
املؤسسات
العمومية

(م د)

222.8

0

0

0

0

222.8

84.8

0

0

0

0

84.8

67.1

0
37.8

0
8.4

0

0
9.9

67.1
56.1

مجموع
املتخلدات

54.7

54.7

الديوان الوطين للزيت

0

0

48

0

0

48

بنك متويل املؤسسات الصغرى
و املتوسطة

39.5

0

0

0

0

39.5

املجموع

468.9

37.8

56.4

0

9.9
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مؤسسات أخرى

31.9

117.2

37.9

71.4

21.1

279.5

املجموع العام

500.8

155

94.3

71.4

31

852.5

التقرير حول الدين العمومي

بالنســبة لملتخلــدات بعنــوان القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا فتجــدر اإلشــارة يف هــذا
الصــدد إىل التفرقــة بــن القــروض اخلارجيــة الــي متــول مشــاريع بنيــة حتتيــة للدولــة و الــي
تتــوىل الدولــة محتــل خدمــة ديوهنــا (األصــل و الفائــدة) و بــن مشــاريع املؤسســات العموميــة
و الــي تتحمــل هــذه األخــرة نفقاهتــا يف جزهئــا املتعلقــة باملعــدات والتجهــزات واملنقــوالت
حيــث تتــوىل الدولــة تســديد املقــرض مبــارشة يف أصــل الديــن و فوائــده مث تعــود عــى
املؤسســة املنتفعــة بالقــرض الســرجاع لك أو جــزء مــن املبالــغ الــي دفعهتــا الدولــة خلدمــة
القــرض.
و يعــود العمــل هبــذه الصيغــة نظــرا لعــدم قــدرة معظــم هــذه املؤسســات عــى احلصــول
عــل قــروض خارجيــة بصفــة مبــارشة أو بضــان الدولــة نظــرا ألن الوضعيــة املاليــة هلــذه
املؤسســات تعــرف بدورهــا جعــزا يف مواردهــا.
و تضاعفــت متخلــدات املؤسســات املنتفعــة بإعــادة إقــراض قروضهــا اخلارجيــة مــن ســنة
 2017حيــث اكنــت يف حــدود  302.2م د لتبلــغ ســنة  2019مــا قــدره  453.1م د و متثــل
حــوايل  % 53مــن مجلــة متخلــدات القــروض املمنوحــة إىل املؤسســات العموميــة و مــرد ذلــك
أن هــذه القــروض بالعملــة األجنبيــة و تأثرهــا بالرتاجــع املتواصــل للدينــار مقابــل العمــات
األجنبيــة ،و كذلــك وضعيــة بعــض املؤسســات الــى تشــكو مــن جعــز هيلكــي عــى غــرار
رشكــة نقــل تونــس باعتبــار عــدم الرتفيــع يف أســعار النقــل للعمــوم منــذ  2011رمغ اإلرتفــاع
املتواصــل يف لكفــة النقــل (أســعار الوقــود؛ قطــع الغيــار؛ األجــور )...وبلغــت متخلداهتــا
جتــاه الدولــة عنــد هنايــة  2019مــا قــدره  214.8م د أي حــوايل  % 47مــن مجلــة متخلــدات
القــروض املعــاد إقراضهــا.
أمــا بالنســبة ملتخلــدات القــروض املمنوحــة عــى مــوارد صناديــق اخلزينــة (صنــدوق إعــادة
هيلكــة املؤسســات ذات املســامهات العموميــة) بقيــت مســتقرة خــال الثــاث ســنوات مــن
 2017اىل  2019يف حــدود  31مليــون دينــار و يعــود ذلــك اىل ان هــذا الصنــف مــن القــروض
مينــح لملؤسســات العموميــة الــي يف حالــة تصفيــة أو إعــادة هيلكــة و متثــل حــوايل % 3.6
مــن مجمــوع متخلــدات القــروض املمنوحــة لملؤسســات العموميــة.
أمــا يف مــا يتعلــق مبتخلــدات القــروض املمنوحــة مــن مــوارد اخلزينــة فيجــدر التذكــر
هنــا أن قــروض اخلزينــة متنــح أساســا لملؤسســات الــي تشــكو جعــزا مؤقتــا يف
الســيولة النــاجت أساســا عــن عــدم تزامــن التدفقــات املاليــة بــن املــوارد و األعبــاء إال أن
بعــض املؤسســات العموميــة تلجــأ هلــذا الصنــف مــن القــروض لمتويــل العجــز اهليلكــي
يف موازنهتــا نظــرا لعــدم قدرهتــا عــى تعبئــة مواردهــا مــن القطــاع البنــي و تعتــر
الرشكــة الوطنيــة لعجــن احللفــاء و الــورق مــن أمه املؤسســات الــى تعلقــت بذمهتــا
متخلــدات بعنــوان قــروض اخلزينــة حيــث بلغــت ســنة  2019مــا قميتــه  156.9م د مــن
مجلــة  208م د أي بنســبة  % 75مــن متخلــدات قــروض اخلزينــة و تعــرف الرشكــة جعــزا
هيلكيــا نتيجــة السياســة املتبعــة يف حتديــد ســعر الــورق مــع إرتفــاع تلكفــة اإلنتــاج ممــا
أثــر ســلبا عــى الوضعيــة املاليــة للرشكــة و ارتفــاع مديونيهتــا جتــاه القطــاع البنــي
و كذلــك عــدم تنفيــذ خطــة إصالحيــة إلنقــاذ املؤسســة ممــا اضطــر اخلزينــة العامــة لضــخ
57

قــروض خزينــة ســنويا حبــوايل  30,0م د لملحافظــة عــى اســمرار الرشكــة و احملافظــة
عــى اليــد العاملــة نظــرا لــدور الرشكــة يف النســيج املجمتــي ملنطقــة القرصيــن و تأمــن
العــودة املدرســية.
و أمــا متخلــدات القــروض املمنوحــة مــن العنــوان الثــاين ملزيانيــة الدولــة فقــد هشــدت
إرتفــاع طفيــف مــن ســنة  2017حيــث اكنــت تقــدر بـــ  7.4م د لتبلــغ ســنة  2019مــا قميتــه
 71,4م د و يفــر التطــور الطفيــف إىل منــح قــروض مببالــغ طفيفــة لتغطيــة نفقــات تســيري
ودراســة أشــغال إســتصالح بعــض املشــاريع مثــل إســتصالح حبــرة تونــس اجلنوبيــة
واســتصالح الســواحل المشاليــة ملدينــة صفاقــس و ســبخة بــن غياضــة باملهديــة أمــا
اســتقرار املتخلــدات فيعــود إىل ارتبــاط معليــة االســتخالص مبــوارد بيــع االرايض الــي
تقــوم هــذه الــراكت بإســتصالحها والــي مل تــرع بعــد يف تفويهتــا متثــل حــوايل % 8.5
مــن مجمــوع متخلــدات القــروض املمنوحــة لملؤسســات العموميــة.
وبالنســبة للقــروض املعــاد جدولهتــا فهــي الوســيلة الــي تلجــأ إلهيــا الدولــة ملعاجلــة وضعية
متخلــدات بعــض املؤسســات العموميــة لتخفيــف عبــئ مديونيهتــا إال أن املؤسســات الــي
تعــاين مــن جعــز هيلكــي مل تمتكــن مــن االلــزام بإعــادة اجلدولــة حيــث بقيــت متخلــدات إعــادة
اجلدولــة شــبه مســتقرة فاكنــت ســنة  2017تقــدر بـــ  111.3م د و يف ســنة  2018اخنفضــت
إىل  97.1م د أمــا ســنة  2019أصبحــت  92.2م د ويرجــع ذلــك إىل تــرامك متخلــدات
الديــوان الوطــي للزيــت بعنــوان إعــادة جدولــة الديــون البنكيــة املضمونــة ســنة  2002والبالغــة
 75,2م د حيــث بلغــت األقســاط الــي حــل أجلهــا اىل ســنة  2019مــا قــدره  47.9م د
مــا يقــارب  % 52مــن مجلــة املتخلــدات بعنــوان هــذا الصنــف مــن المتويــل ســنة 2019
( 47.9م د من مجلة  92.2م د).
وكذلك متخلدات ديوان االرايض الدولية البالغة سنة  2019حوايل  22.7م د.

الديون التي لم يحل أجلها
هشــدت ديــون املؤسســات العموميــة الــي مل حيــل أجــل ســدادها إرتفاعــا حيــث اكنــت
ســنة  2017مــا قميتــه  1900,3م د مث ســنة  2034 :2018م د لترتاجــع ســنة  2019حيــث
أصبحــت  1798.9م د و يفــر هــذا الرتاجــع بإســتقرار ســعر الدينــار مقابــل العمــات
األجنبيــة و عــدم وجــود حسوبــات جديــدة عــى القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا.
ومتثــل أقســاط القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا نســبة  % 78مــن مجمــوع الديــون
الــي مل حيــل أجــل ســدادها حيــث بلغــت يف ســنة  1496 :2017م د و يف ســنة :2018
 1655,3م د أمــا ســنة  2019أصبحــت  1410,8م د.
و ترجــع أمه الديــون الــي مل حيــل أجلهــا هبــذا العنــوان القــروض املعــاد إقراضهــا إىل
املؤسســات التاليــة:
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املؤسسة

2017

%

2018

%

2019

%

الرشكة التونسية للكهرباء و الغاز

460,3

% 24,2

421

% 20,7

467,7

% 26,0

315,2

% 16,6

340,4

% 16,7

299,3

% 16,6

273,8

% 14,4

281,9

% 13,9

297,8

% 16,6

البنك التونيس للتضامن

189,2

% 10,0

188,3

% 9,3

185,4

% 10,3

املجموع

1238,5

% 65,2

1231,6

% 60,6

1250,2

69,5%

رشكة نقل تونس

الديوان الوطين للتطهري

و يبــن الــرمس البيــاين التــايل جحــم هــذه الديــون الــي مل حيــل أجلهــا و تطورهــا خــال
الثــاث ســنوات األخــرة حســب لك صنــف:
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القسم الثالث:
الدين المضمون

مينــح مضــان الدولــة لفائــدة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة غــر اإلداريــة
بعنــوان متويــل مشــاريع تمنويــة تندرج مضــن اســراتيجيات الدولة املرمســة مبخططات
ّ
وميكــن هــذا الضــان مــن احلصــول عــى المتويــات بــروط ماليــة تفاضليــة.
التمنيــة.
ويقصــد بضــان الدولــة بــأن حتــل الدولــة حمــل املديــن األصــي أي املنشــأة أو املؤسســة
العموميــة املقرتضــة يف مجيــع الزتاماهتــا املاليــة والتعاقديــة .و بالتــايل يف صــورة إخــال
املقــرض بتعهداتــه (اللكيــة أو اجلزئيــة) جتــاه املقــرض ،تلــزم الدولــة باإليفــاء جبميــع
تعهداتــه وخــاص املبالــغ املتخلــدة بذمتــه.
ويضبــط قانــون املاليــة لــل ســنة املبلــغ األقــى املرخــص فيــه لوزيــر املاليــة ملنــح مضــان
الدولــة إلبــرام قــروض أو إصــدار صكــوك إســامية وفقــا للترشيــع اجلــاري بــه العمــل.
وينقسم مضان الدولة إىل نوعني من الضامن:
9مضــان خــاريج :يســند هــذا الضــان لفائــدة ممولني أجانــب ( مؤسســات مالية دولية
مثل البنك الدويل والبنك األورويب لالســتمثار وبنوك جتارية عىل غرار «ســييت بنك»
و «ناتاكسيس») وذلك بعنوان متويل مشاريع تمنوية واستمثارية.
يعــرض هــذا النــوع مــن الضــان عــى املصادقــة القانونيــة نظــرا ملــا تتطلبــه اتفاقيــات
المتويــل والضــان مــن تعهــدات تعاقديــة ملزمــة للدولــة تتجــاوز اإلطــار القانــوين
العــادي .ويف صــورة إخــال املقــرض بالزتاماتــه املاليــة جتــاه املمــول األجنــي ،يــم
تفعيــل مضــان الدولــة بصفــة آليــة.
9مضــان داخــي :يســند هــذا الضــان لفائــدة البنــوك احملليــة بعنــوان متويــل مشــاريع
واســتمثارات لفائــدة املؤسســات العموميــة ،وبصفــة اســتثنائية يــم إســناده لمتويــل
جعــز ســيولة لبعــض املؤسســات الــي تهشــد صعوبــات ماليــة.
ويف صــورة إخــال املقــرض بالزتاماتــه املاليــة جتــاه املمــول ،ال يــم تفعيــل مضــان الدولــة
إ ّ
ال بعــد اســتمكال مجيــع مراحــل التتبعــات القضائيــة ضــد املديــن.
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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 بـــ  3000مليــون دينــار خــال ســنوات  2016و 2017و.)2018
ونظــرا للطلبــات املزتايــدة للحصــول عــى مضــان الدولة ،مت مضــن قانون املالية لســنة 2019
الرتفيــع يف املبلــغ األقــى املرخــص فيــه ملنــح مضــان الدولــة إىل حــدود  4500مليــون دينار.
وقــد مت الرتفيــع فيــه جمــددا مضــن قانــون املاليــة التمكيــي لســنة  2019إىل حــدود
 4790مليون دينار.
يقــدر هــذا املبلــغ بالنســبة لســنة  2020بـــ  5000مليــون دينــار .ومــن املنتظــر أن يــم
الرتفيــع فيــه مضــن قانــون املاليــة التعديــي لســنة  2020لتلبيــة الطلبــات اإلضافيــة مــن قبــل
املؤسســات العموميــة للحصــول عــى مضــان الدولــة خاصــة بســبب التأثــر املبــارش جلاحئــة
فــروس الكورونــا.
ويــوحض اجلــدول املــوايل تطــور منــح مضــان الدولــة للفــرة املمتــدة مــن ســنة  2017إىل
جوان :2020
السنة
املبلغ املرخص بقانون املالية
منح مضان الدولة
قروض خارجية
قروض داخلية

طلبات إضافية للضامن بصدد الدرس
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الوحدة :مليون دينار

2017

2018

2019

جوان 2020

3000
2659.2
1818.2
841.0
-

3000
2592.7
734.9
1857.8
-

4790
4589
2198.7
2390.3
-

5000
4116.4
1584.9
2531.5
7783.0

ويعتــر منــح مضــان الدولــة يف ارتفــاع متواصــل منــذ ســنة  2016مقارنــة بالســنوات
الســابقة وذلــك نظــرا لـــــ:
الطلبــات املزتايــدة للبنــوك العموميــة (البنــك الوطــي الفــايح و بنــك اإلســان
و الرشكــة التونســية للبنــك) لضــان الدولــة بعنــوان جتســم توصيــات جمامــع التدقيــق
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 خــال الســنوات األخــرة:
البنك
الشركة التونسية للبنك
بنك اإلسكان
البنك الوطني الفالحي

املجموع

الوحدة :مليون دينار

2017

2018

2019

2020

11.1
11.1

66.8
156.7
868.6
1092.1

66.2
149.6
1141.5
1357.7

73.2
166.8
1570.8
1810.8

رمغ أمهيــة وجحــم مبالــغ الضــان املمنوحــة لفائــدة البنــوك العموميــة يف إطــار هــذه العمليــة،
فــإن هــذه الضامنــات ليــس هلــا تأثــر عــى احلجــم الفعــي للديــن باعتبــار أن إماكنيــة تفعيلــه غــر
واردة خاصــة وأن هــذه الضامنــات تســند ملــدة ســنة بعنــوان تعهــدات الســنة املنقضيــة.

مضــان الدولــة لفائــدة البنــك املركزي التونيس بعنوان تعهــدات البنك الفرنيس التونيس
و ذلــك جتســما ألحــام الفصــل ( 19الفقــرة  )2مــن القانــون عــدد  35لســنة 2016
املتعلــق بضبــط النظــام األســايس للبنــك املركــزي التونــي.
فميا ييل جدول يبني املبالغ املضمونة بعنوان تعهدات البنك الفرنيس التونيس:
الوحدة :مليون دينار

املبلغ املضمون

2017

2018

2019

2020

201

221

258

291.7

نظــرا لعــدم البــت الهنــايئ يف وضعيــة البنــك الفرنــي التونــي مــن قبــل جلنــة اإلنقــاذ
امللكفــة بامللــف ،تواصــل منــح مضــان الدولــة هلــذا البنــك وذلــك للحاجــة امللحــة ملواصلــة
نشــاطه.
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حجم الدين المضمون
هشــد جحــم الديــن املضمــون خــال الســنوات األخــرة تطــورا ملحوظــا نظــرا لتدخــل
الدولــة ملســاندة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة للحصــول عــى قــروض بضــان
الدولــة إلجنــاز مشــاريعها االســتمثارية وحتســن وضعياهتــا املاليــة مــن ناحيــة ،ولرتاجــع
قميــة الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة مــن ناحيــة أخــرى.
يلخــص اجلــدول املــوايل تطــور جحــم الديــن املضمــون خــال الفــرة  2019-2017مــع
تقديــرات السداســية األوىل لســنة .2020
الوحدة :مليون دينار
جحم الدين املضمون

2017

2018

2019

تقديرات
جوان 2020

اخلاريج

11302.8

13719.2

12714.5

12548.3

% 82.7

% 82.1

% 76.1

% 75.4

2369.0

2994.2

3987.5

4100.0

% 17.3

% 17.9

% 23.9

% 24.6

املجموع

13671.8

16713.4

16702.0

16648.3

النسبة من الناجت احمليل اإلمجايل

% 14.14

% 15.84

% 14.67

% 14.54

 %من الدين الجملي المضمون

الداخيل
 %من الدين الجملي المضمون
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حجم الدين الخارجي المضمون
قــدر جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون بـــ  11302,8مليــون دينــار ســنة 2017
و بــــ  13719,2مليــون دينــار ســنة  2018أي بنســبة ارتفــاع تقــدر بــــــــــ 21,4%مردهــا أساســا تدهــور
ســعر الــرف للدينــار التونــي ســنة  .2018أمــا بالنســبة لســنة  ،2019فقد هشد جحــم الدين اخلاريج
املضمــون تراجعــا بنســبة  % 7,3ليبلــغ  12714,5مليــون دينــار وذلــك بفضــل التحســن النســي لســعر
الــرف للعملــة احمللية مقابــل العمالت العاملية خالل الســنة.
يتــوزع الديــن اخلــاريج املضمــون بــن ممولــن يف إطــار التعــاون الثنــايئ والتعــاون املتعــدد األطراف
مكــا يبينــه الرمس البيــاين التايل:
2017
36,1%

2018
63,9%

34,4%

2019
65,6%

63,7%

36,3%

بالنســبة للتعــاون الثنــايئ ،أصبحــت اليابــان ســنة  2019أكــر مقــرض لملؤسســات العموميــة
بضــان الدولــة حبجــم ديــن يف حــدود  % 28,4مــن جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون بعــد أن اكنــت
يف املرتبة الرابعة ســنيت  2017و .2018يف املقابل ،تراجعت إســبانيا إىل املرتبة الثانية بنســبة % 22,6
تلهيــا لك مــن فرنســا بــــــ % 17,7مث اململكــة املتحــدة بــــــ.% 16,5

2017

2018

2019

بالنســبة للتعــاون املتعــدد األطــراف ،يواصــل البنــك األورويب لالســتمثار االنفــراد باملرتبــة
األوىل مــن جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون مضــن التعــاون املتعــدد األطــراف وذلــك بنســبة
 % 48,5ســنة  ،2019يليــه البنــك اإلســايم للتمنيــة بنسبــة  % 18,3مث الصنــدوق العــريب لإلمنــاء

االقتصادي واالجمتايع بــــــ.% 13,5
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2017

2018

2019

قطاعيــا ،يتصــدر قطــاع الطاقــة والصناعــة ســنة  2019أكــر مــن نصــف جحــم الديــن
اخلــاريج املضمــون أي بنســبة  ،% 55,8حيــث ميثــل جحــم القــروض اخلارجيــة للرشكــة
التونســية للكهربــاء والغــاز  % 52,2مــن احلجــم اإلمجــايل للديــن اخلــاريج املضمــون.
مث يــرز يف املرتبــة الثانيــة القطــاع املــايل بنســبة  % 12,8مــن جحــم الديــن اخلــاريج
املضمــون ،يليــه قطــاع التجهــز بنســبة  % 12,3والــذي يعتــر يف اســتقرار منــذ ســنة .2017
يف حــن يهشــد قطــاع النقــل تراجعــا بــن ســنيت  2017و 2019لميــر مــن  % 12,4إىل
.% 9,7
يوحض الرمس البياين التايل التوزيع القطايع حلجم الدين اخلاريج املضمون للفرتة .2019 - 2017

2017

2018

2019

حســب العمــات ،هيميــن األورو عــى جحم الدين اخلــاريج املضمون نظرا ألمهية العالقات
االقتصاديــة للبــاد التونســية مــع االحتــاد األورويب ،إذ يقــدر ســنة  2019بنســبة  % 71,6من
احلجــم اإلمجــايل للديــن املضمــون ،مجســا تراجعــا مقارنــة بســنة  2017حيث بلــغ .% 79,8
يف املقابــل ،جســل لك مــن الديــن املضمــون باليــان اليابــاين والــدوالر األمريــي ارتفاعــا
ليصبحــا ميثــان عــى التــوايل  % 10,3و % 9,9ســنة .2019
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2017

2019

2018
0,3%

0,4%
4,8%

6,3%

8,8%

0,2%
8,4%

6,2%
79,8%

8%

10,3%

10%
75%

9,9%
71,6

االورو

اليان الياباين

الدوالر االمرييك

الدينار الكوييت

معالت أخرى

حجم الدين الداخلي المضمون
تطــور جحــم الديــن الداخــي املضمــون خــال الفــرة  2019 – 2017بنســبة  % 68,3لريتفع
مــن مبلــغ  2369مليــون دينــار إىل  3987,5مليــون دينــار .ويرجــع هــذا التطــور باألســاس
إىل الضامنــات املدرجــة يف إطــار معليــات التدقيــق الشــامل للبنــوك العموميــة والــي ارتفعت
مــن  1092,1مليــون دينــار ســنة  2017إىل  1810,8مليــون دينــار ســنة  ،2019إضافــة إىل
الديــون املضمونــة اجلديــدة للرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر ورشكــة اخلطــوط التونســية
وفروعها.
يتســم الديــن الداخــي املضمــون هبمينــة البنــوك العموميــة عــى حــوايل ثلــي جحــم هــذا
الديــن رمغ تراجعهــا يف الســنوات األخــرة مقابــل ارتفــاع جحــم الديــن املضمــون للبنــوك
اخلاصــة والــي ارتفعــت مــن  % 19ســنة  2017إىل  % 27,9ســنة  .2019أمــا بالنســبة
للبنــك املركــزي التونــي فيبلــغ جحــم دينــه املضمــون  % 7,3ســنة  2019والــذي يتعلــق
بتغطيــة تعهــدات البنــك الفرنــي التونــي جتاهــه.

2017

2018
19%

2019
22%
64,8%

22%
27,9%

9,3%
8,6%
71,7%

بنوك معومية

8,6%
7,3%
69,4%

69,4%

البنك املركزي التونيس

بنوك خاصة
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بالنســبة للتوزيــع القطــايع ،يتصــدر قطــاع الفالحــة والتجــارة عــى أكــر مــن مخــي
جحــم الديــن الداخــي املضمــون بالنســبة للفــرة  .2019-2017ويعــود هــذا أساســا لعمليــات
مضــان تعهــدات ديــوان احلبــوب لــدى البنــك الوطــي الفــايح.
يــرز يف املرتبــة الثانيــة قطــاع الطاقــة والصناعــة بنســبة  % 19,9ســنة  2019ويعتــر
يف ارتفــاع تدرجيــي مقارنــة بســنة  2017حــن قــدر بـــ  ،% 13,2هــذا االرتفــاع راجــع
باألســاس إىل الديــون املضمونــة اجلديــدة للرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر بعنــوان
متويــل معليــات اقتنــاء املــواد البرتوليــة .يف املرتبــة الثالثــة ،يجســل قطــاع النقــل ارتفاعــا
يف جحــم الديــن املضمــون نظــرا الرتفــاع االحتياجــات املاليــة لرشكــة اخلطــوط التونســية
وفروعهــا ليبلــغ نســبة .% 19,5
يوحض الرمس البياين التايل التوزيع القطايع حلجم الدين الداخيل املضمون:

2017

2019

2018

حســب العمــات ،ميثــل الديــن الداخــي املضمــون بالدينــار التونــي النســبة األكــر مــن
الديــن الداخــي رمغ تراجعــه خــال الفــرة  2019-2017لميــر مــن  % 93,5إىل .% 86,2
يف املقابــل ،ارتفــع جحــم الديــن الداخــي املضمــون بالعمــات العامليــة نتيجــة وفــرة الســيولة
األجنبيــة باألســواق احملليــة ســنة  ،2019فارتفــع جحــم الديــن بــاألورو مــن  8% ,4إىل 10,6
 %وجحــم الديــن بالــدوالر األمريــي مــن  % 1,7إىل .% 3,2
2017

2018

1,6% 2,6%

1,7%
4,8%
93,5%

2019
10,6%

95,8%
86,2%

الدينار التونيس
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االورو

الدوالر االمرييك

3,2%

تفعيل ضمان الدولة
القروض الخارجية المضمونة
بالنســبة للقــروض اخلارجيــة ،مل تجســل حــاالت إخالل أو تأخري يف التســديد من قبل املؤسســات
املنتفعــة بضــان الدولــة قبــل ســنة  ،2017إ ّال أنــه بدايــة مــن ســنة  2018ظهــرت عــدة صعوبــات
عــى مســتوى قــدرة هــذه املؤسســات عــى تســديد أقســاط قروضهــا اخلارجيــة يف اآلجــال.
وقــد حرصــت مصــاحل وزارة املاليــة عــى دعــوة املنشــآت واملؤسســات العموميــة املذكــورة عــى
احــرام آجــال التســديد لتفــادي أي تقصــر مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا عــى عالقــة الدولــة التونســية
ومؤسســاهتا العموميــة مبقرضهيــا األجانــب.
وفعليــا ،تدخلــت الدولــة يف عديــد املناســبات ملســاندة هــذه املؤسســات عــى تســديد هــذه
األقســاط يف اآلجــال ،وذلــك إمــا مبنحهــا قــروض خزينــة أو تســبقات مــن اخلزينــة.
y yالرشكــة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع امليــاه :انتفعــت يف هنايــة ســنة  2018بقــرض
خزينــة بقميــة  10مليــون دينــار قصــد تســديد قســط قــرض البنــك األورويب لالســتمثار.
وارتفعــت وتــرة تدخــل الدولــة خــال ســنة  2019ملســاندة هــذه الرشكــة عــى الوفــاء
بالزتاماهتــا اخلارجيــة عــن طريــق  3قــروض خزينــة مببلــغ مجــي قــدره  50مليــون
دينــار هبــدف تســديد أقســاط قــروض خارجيــة أخــرى .أمــا خــال الســدايس األول
لســنة  ،2020فتحصلــت الرشكــة عــى قــرض خزينــة مببلــغ  6مليــون دينــار .ومــن
املنتظــر أن يتواصــل االلتجــاء إىل قــروض اخلزينــة نظــرا لتدهــور التوازنــات املاليــة
للرشكــة.
y yرشكــة تونــس الطرقــات الســيارة :تواجــه الرشكــة صعوبــات عــى مســتوى تســديد
القــروض اخلارجيــة املضمونــة يف اآلجــال بدايــة مــن السداســية الثانيــة مــن
ســنة  2018نتيجــة اختــال توازناهتــا املاليــة بســبب تراجــع قميــة الدينــار مقابــل
العمــات األجنبيــة وعــدم تطبيــق االتفاقيــات اخلاصــة بالرتفيــع يف معالــم
املــرور وتأخــر إيــرادات الطرقــات الســيارة املــرجم دخوهلــا حــز االســتغالل.
ولذلــك حتصلــت الرشكــة يف هنايــة ســنة  2018عــى تســبقة مــن اخلزينــة
مببلــغ  30مليــون دينــار ،إضافــة إىل مبلــغ  40مليــون دينــار خــال السداســية األوىل
مــن ســنة  2019لتســديد أقســاط قــروض خارجيــة .وقــد جسلــت الرشكــة تأخــرا يف
تســديد أقســاط القــروض اخلارجيــة خــال السداســية األوىل لســنة  .2020ولذلــك ،مت
منحهــا تســبقة مــن اخلزينــة مببلــغ  41,9مليــون دينــار مــوىف هشــر جــوان .2020
y yالرشكــة التونســية لصناعــة احلديــد «الفــوالذ» :اقرتضــت الرشكــة يف بدايــة ســنة
 2020مــن البنــوك التونســية مبلــغ قــدره  2مليــون دوالر أمريــي وذلــك لإليفــاء بتعهــدات
الرشكــة جتــاه البنــك اإلســايم للتمنيــة.
y yالرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية :هبــدف تســديد قســط قرضهــا مــع البنــك
الصيــي يف اآلجــال ،وبدايــة مــن ســنة  ،2018تلتجــئ الرشكــة ســنويا إىل تســبقات
اخلزينــة.
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y yالرشكــة التونســية لملالحــة :لتســديد قســط قــرض خــاريج مضمــون خــال الســدايس
األول لســنة  ،2020حتصلــت الرشكــة عــى قــرض خزينــة مببلــغ  22مليــون دينــار.
y yرشكــة اخلطــوط التونســية :لتســديد قســط قــرض خــاريج مضمــون خــال الســدايس
األول لســنة  ،2020حتصلــت الرشكــة عــى قــرض خزينــة مببلــغ  8,8مليــون دينــار.
القروض الداخلية المضمونة
فميا خيص القروض الداخلية ،ال يمت تفعيل مضان الدولة بصفة آلية .وبالتايل ال يمت االلتجاء
لتفعيــل الضــان إ ّ
ال يف إطــار قوانــن ماليــة (تطبيق الفصل  24من قانون املالية لســنة )1999
أو تطبيقا لقرارات جلسات معل وزارية (عىل غرار قروض الديوان الوطين للزيت).
وتتوزع مبالغ تفعيل مضان الدولة خالل الفرتة 2017-جوان  2020مكا ييل:
الوحدة :مليون دينار

مبلغ تفعيل مضان الدولة

2017

2018

2019

جوان 2020

10.5

7.5

8.4

3.7

بالنسبة لسنة  ،2019مت تفعيل مضان الدولة اكلتايل:
y yالديوان الوطين للزيت

 7.4 :مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة  1 :1999مليون دينار.

أما بالنسبة للسداسية األوىل لسنة  ،2020فيتوزع مبلغ تفعيل مضان الدولة اكلتايل:

y yالديوان الوطين للزيت

 3.6 :مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة  0.1 :1999مليون دينار.
وبســبب جاحئــة فــروس كورونــا ونظــرا لرتاجــع مداخيــل املؤسســات العموميــة خــال ســنة
 ،2020مــن املنتظــر أن ترتفــع وتــرة طلبــات هــذه املؤسســات لتفعيــل مضــان الدولــة.
وقصــد تفــادي تفعيــل مضــان الدولــة اخلــاريج أو الداخــي ،يقــرح إجيــاد احللــول
واإلصالحــات الكفيلــة إلعــادة التوازنــات املاليــة للــراكت العموميــة وذلــك مثــا عــن طريــق:
99إعــادة هيلكــة املؤسســات العموميــة الــي تواجــه صعوبــات ماليــة وذلــك مثــا مــن خــال
الرتفيــع يف رأس املــال واســتخالص مســتحقات (منــح ومقابــل اخلدمــات املســداة)
هــذه املؤسســات جتــاه الدولــة.

99إقــرار الرتفيــع التدرجيــي واملتواصــل لتعريفــات إســداء اخلدمــات لبعــض املؤسســات
العموميــة اكلرشكــة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع امليــاه ورشكــة تونــس الطرقات الســيارة
ورشاكت النقــل العمــويم.
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99احلومكة يف تسيري هذه املؤسسات.
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القسم الرابع :
تداعيات جائحة كورونا
على المديونية

تداعيات جائحة كورونا على المديونية
عرفــت ســنة  2020تغــرا كبــرا لملهشــد اإلقتصــادي عــى إثــر إنتشــار وبــاء فــروس
كورونــا املســتجد ،حيــث حتولــت األزمــة الصحيــة الــي عرفــت بدايهتــا يف الصــن إىل أزمــة
عامليــة ألقــت بضالهلــا عــى خمتلــف جوانــب احليــاة اإلقتصاديــة واإلجمتاعيــة .وقــد اكن
لإلجــراءات الصحيــة الرضوريــة الــي أختــذت إلحتــواء الفــروس تأثــر كبــر عــى النشــاط
اإلقتصــادي ليدخــل بذلــك االقتصــاد العاملــي يف مرحلــة ركــود أمعــق مــن تلــك الــي هشدهــا
خــال فــرة الكســاد العاملــي الكبــر يف ثالثينــات القــرن املــايض و خــال األزمــة املاليــة
العامليــة يف ســنة . 2 2008
وقــد بــدأت العواقــب اإلقتصاديــة لتفــي جاحئــة كورونــا تتجــى بشــل كبــر وخــال
فــرة وجــزة حيــث أصيبــت حركــة التجــارة العامليــة بالشــلل نتيجــة تقلــص الطلــب اخلــاريج
وتباطــؤ اإلنتــاج ،مكــا جســل القطــاع الســيايح خســائر فادحــة عقــب إغــاق الــدول حدودهــا
وتعطــل حركــة املالحــة اجلويــة والبحريــة ،هــذا إضافــة إىل اهلبــوط احلــاد يف أســعار النفــط
عــى إثــر ضعــف الطلــب العاملــي وعــدم قــدرة البلــدان املنمتيــة ملنمظــة البلــدان املصــدرة
للنفــط والبلــدان الرئيســية األخــرى املنتجــة للنفــط التوصــل إلتفــاق حــول ختفيــض اإلنتــاج
يف الوقــت املناســب قصــد إعــادة التــوازن إىل الســوق.
ومــن جانهبــا ،تواجــه البــاد التونســية حتديــات إقتصاديــة كبــرة تعمقــت بشــدة مــع
إنتشــار وبــاء فــروس كورونــا املســتجد ،وينتظــر أن يهشــد منــو اإلقتصــاد الوطــي لســنة
 2020إنمكاشــا حــادا بـــ  % 7.7نتيجــة تراجــع النشــاط يف جــل القطاعــات وضعــف جحــم
املبــادالت التجاريــة اخلارجيــة؛ وهــو أدىن مســتوى يجسلــه المنــو منــذ إســتقالل البــاد
التونســية يف .1956
ويتوقــع أن تــؤدي أزمــة كورونــا وعواقهبــا املاليــة واإلقتصاديــة إىل زيــادة كبــرة يف جعــز
املزيانيــة وتراجــع مــوارد الدولــة .حيــث ميثــل تفــي فــروس كورونــا املســتجد عبــا إضافيــا
عىل حمفظة الدين العمويم ال سميا وأن اإلجراءات املتخذة وتداعياهتا عىل املالية العمومية
والتوازنــات العامــة تــؤدي إىل إرتفــاع جحــم الديــن وبالتــايل نســبة املديونيــة مــن النــاجت
احملــي اإلمجــايل ،ويتوقــع أن تتجــاوز عتبــة  % 80هنايــة ســنة  .2020ونظــرا هلمينــة الديــن
العمــويم اخلــاريج عــى حمفظــة الديــن العمــويم وصعوبــة تعبئة مــوارد ومتويــات خارجية
إضافيــة عــى مســتوى األســواق العامليــة خاصــة يف هذه الظرفيــة؛ وقع اللجوء أساســا للدين
الداخــي لــدمع جهــود الدولــة لتوفــر المتويــل املطلــوب ملواجهــة هــذا الوبــاء .وقــد مت حســب
موارد إقرتاض داخلية يف حدود  4124.5م د خالل السداسية األوىل من سنة  2020مقابل
 2400م د مقدرة أوليا لاكمل السنة يف قانون املالية.
وتســمر حالــة الضبابيــة حــول تأثــر جاحئــة كورونــا عــى املاليــة العموميــة وإذ اكن
اإلقتصــاد ســيتعاىف برسعــة أم أن األزمــة ســتليق بضالهلــا لفــرة أطــول ،لكــن تبــى
اإلصالحــات اهليلكيــة عامــا أساســيا لتحفــز اإلقتصــاد والهنــوض باإلســتمثار ومضــان
دميومــة الديــن العمــويم.
 2تقرير افاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل (افريل )2020
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القسم الخامس:
اإلصالحات

اإلصالحات
إحداث الوكالة التونسية للخزينة:
عرفــت البــاد التونســية خــال الســنوات العــر األخــرة إرتفاعــا ملحوظــا يف املديونيــة
العموميــة ،حيــث ارتفعــت نســبة املديونيــة مــن إمجــايل النــاجت احملــي مــن  % 44.6ســنة
 2011إىل  % 72.51ســنة  2019و ارتفــع جحــم الديــن العمــويم مــن  28778.9مليــون
دينــار ســنة  2011إىل  82554.4مليــون دينــار ســنة  2019و ذلــك يف ظــل ظــرف اقتصــادي
صعــب عــى املســتويني احملــى و العاملــي ممــا أدى إىل ارتفــاع مــؤرش املخاطــر املرتبطــة
خاصــة بإعــادة المتويــل حيــث توجــد صعوبــة يف تعبئــة املــوارد مــن الســوق املاليــة احملليــة
النــاجت أساســا عــن ضعــف االدخــار احملــي و صعوبــة يف تعبئــة املــوارد مــن الســوق املاليــة
العامليــة نظــرا لتــدين الرتقــم الســيادي ممــا ينعكــس عــى لكفــة المتويــل (إرتفــاع نســب
الفائــــدة) و مــدة الســداد (مــدة ســداد أقــل مــن  7ســنوات).
وتفــرض هــذه الوضعيــة عــى اخلزينــة العامــة حتديــات يف تعبئــة املــوارد الرضوريــة
لمتويــل حاجيــات الدولــة بلكفـــــة ومســتوى خماطــر املقبولــن مبــا ميكــن مــن القــدرة عــى
التحــم يف مســتوى الديــن العمــويم واحلفــاظ عــى دميومتــه.
وتبعــا لذلــك بــرزت احلاجــة امللحــة إىل تطويــر آليــات التــرف يف الديــن العمومــــــي يف
جانبيــه املؤسســــــايت والترشيــي وكذلــك مــن حيــث دمع اإلماكنــات البرشيــة وأســاليب
العمــل املعمتــدة لتمتــاىش مــع املعايــر الدوليــة ،وذلــك مضــن برنــاجم إصالحــات املاليــة
العموميــة والــي مشلــت حتديــث القانــون األســايس لملزيانيــة والــروع يف إعــداد نظــام
حماســي جديــد للدولــة مكــا يعــد كذلــك أحــد طلبــات املؤسســات املاليــة العامليــة واحملليــة
فقــد مت إدراج مــروع حتديــث إدارة الديــن مضــن عــدة بــراجم إصالحيــة.
وتعود أسباب مراجعة اإلطار املؤسسايت للترصف يف الدين إىل:

التوجــه العاملــي اجلديــد إىل عدم اعتبار الدين العمويم كإحدى أدوات حتقيق السياســة
النقديــة أو لمتويــل املزيانيــة بــل اعتبــاره نظــام مســتقل يف السياســة اإلقتصاديــة ألي
بلــد يأخــذ بعــن اإلعتبــار عنــد ضبــط السياســة العامــة لملاليــة العمومية.
عــدم وجــود برنــاجم واســراتيجية للديــن عــى املــدى القصــر واملتوســط ملزمة ومســندة
إىل إطــار قانــوين يسمح مجليــع األطــراف املتداخلــة باحرتامهــا وتضبــط مســؤولية
حتقيــق أهدافهــا
تعــدد املتدخلــن يف معليــة التــرف يف الديــن ممــا يســتوجب توحيدهــا يف هيــل
خمتــص يعهــد إليــه عــى األقــل مضــان التنســيق بــن خمتلــف اهليــالك املتدخلــة ومجتيع
املعلومــات وتوزيعهــا مــع حتديــد جمــال تدخــل لك طــرف بصفــة دقيقــة وضبــط عالقتــه
مــع بقيــة اهليــالك.
اإلجتــاه حنــو التــرف يف حمفظــة الديــن هبــدف التخفيــض يف التلكفــة واملخاطــر إذ
أن التــرف يف الديــن مل يعــد جمــرد تســديد خدمــة الديــن فقــط بــل معليــة ترتكــز عــى
ضبــط إســراتيجية تقــوم عىل املعـــادلة بــن اللكفــــــة واملخاطر.
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مضــان النجاعــة واملردوديــة للهيــل املتــرف يف الديــن مــن الناحيــة العملياتيــة
واإلجرائيــة باعتبــار أن معليــات التــرف يف الديــن يه باألســاس معليــات بنكيــة
ومعليــات ســوق تســتوجب توفــر خــرات وكفــاءات يف جمــال حتليــل املخاطــر ،وأســواق
املــــال والــرف وإدارة العمليـــــات البنكيــة (بيــع  /رشاء /تغطيــة /مقايضــة )..والتدخل
بالرسعــة والنجاعــة الالزمتــن دون التقيــد باإلجــراءات اإلداريــة.
غيــاب املهنــج التحليــي للوضــع املــايل وعــدم اإلعمتــاد عــى نظــام الرتقــم واالســتناد
إىل مــؤرشات القيــاس للتأكــد مــن الصالبــة املاليــة لملؤسســات العموميــة قبــل منــح
مضــان الدولــة أو متابعــة املخاطــر املتصلــة بالديــون احملمتلــة.
الرفــع مــن مردوديــة احلســاب اجلــاري للخزينــة والتــرف يف رصيــده مبــا ميكــن مــن
تمثينــه ومضــان توفــر الســيولة الالزمــة لتغطيــة النفقــات.
تطويــر الســوق الداخليــة وإضفــاء أكــر ديناميكيــة علهيــا وخاصــة تنشــيط الســوق
الثانويــة للرقــاع بتطويــر النظــام الترشيــي وإدخــال أدوات ماليــة جديــدة تسمح
بالتدخــل املبــارش للخزينــة بالســوق.
غياب إطار ترشييع للترصف النشيط يف معليات الدين.
غيــاب إطــار قانــوين يضبــط رشوط واجــراءات منح مضــان الدولة لملؤسســات العمومية
وكذلــك إســنادها قــروض وتســبيقات اخلزينة وقروض العنــوان الثاين.
فــراغ ترشيــي مل ميكــن مــن اســتغالل رصيــد احلســاب اجلــاري للخزينــة وتوظيفــه
والترصف فيه.
عــدم مالمئــة اإلطــار املؤسســايت احلــايل (إدارة عامــة) مــع هيلكــة املؤسســات املاليــة
املعنيــة بالتــرف يف الديـــون ومعليــات اخلزينــة ،حيــث ال يعكــس النظــام اهليلكــي
لــإدارة العامــة للتــرف يف الديــن والتعــاون املــايل أمهية البعد التحلييل واســترشاف
املخاطــر املتصلــة ســواءا بالتــرف يف ديــن الدولــة أو الديــون احملمتلــة.
عــدم توفــر الكفــاءات الالزمــة يف بعــض اإلختصاصــات مكحلــي املخاطــر املاليــة
ومعليــات الرتقــم ودراســة أســواق املــال العامليــة ومعليــات اإلصــدار هبــذه األســواق
باإلضافــة إىل غيــاب خــرات يف جمــال القانــون املــــــايل والقانــون الــدويل العــام
والــذي يتطلــب اســتقطاب خــرات مــن القطــاع املــايل والبنــي والقانــوين مــع مضــان
حتفــزمه ماديــا وهــو مــا ال ميكــن حاليــا حتقيقــه باعتبــار عــدم مرونــة قانــون الوظيفــة
العموميــة يف هــذا املجــال.
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غيــاب البنيــة التحتيــة املالمئــة للتــرف يف معليــات اخلزينــة أو معليــات الديــن كغيــاب
نظــام معلومــايت مندمـــج ونظــام مســاعد ألخــذ القــرار وقاعــة معليــات ماليــة.
ويف هــذه اإلطــار يتــزل مــروع إحــداث مؤسســة معوميــة ماليــة يف اقــرب اآلجــال
(قبــل هنايــة ســنة  )2020تمســى «الواكلــة التونســية للخزينــة» تمتتــع باالســتقاللية القانونيــة
واملاليــة مــع مضــان رقابــة الدولــة عــى أمعــال الواكلــة باعتبــار أن ديــون الدولة ديون ســيادية
وبالتــايل ســتخضع لك معليــات التــرف إىل رقابــة دائــرة احلســابات وباملقابــل تمتتــع

التقرير حول الدين العمومي

الواكلــة باســتقاللية أكــر يف ضبــط سياســة التدايــن وتمتتــع باملرونــة الالزمــة مــن الناحيــة
العمليــة واإلجرائيــة والتنفيذيــة (مــن حيــث انتــداب اخلــرات ،تطويــر النظــم املعلوماتيــة،
إمتــام العمليــات البنكيــة بالرسعــة والوقــت الالزمــن.)..
إبـــرام إتفاقيـــة بيـــن البنـــك المركـــزي التونســـي و وزارة االقتصـــاد
و الماليـــة و دعم اإلستثمار متعلقة بإطار التصرف في سيولة الخزينة:
ينــدرج مــروع إبــرام إتفاقيــة متعلقــة بإطــار التــرف يف ســيولة اخلزينــة ،بــن لك
مــن البنــك املركــزي التونــي و وزارة االقتصــاد و املاليـــــة و دمع االســتمثار ،يف إطــار
املعونــة الفنيــة املقدمــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل لفائــدة اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن
والتـــــعاون املــــايل واملخصصــة «للتــرف يف ســيولة اخلزينــة».
وهتــدف هــذه املعونــة الفنيــة إىل إرســاء أســاس قانــوين لتنظــم التــرف يف ســيولة
اخلزينــة وحتديــد األطــراف املتدخلــة قصــد حتســن جــودة تقديــرات ســيولة اخلزينــة وتفــادي
الضغوطــات الــي يهشدهــا احلســاب اجلــاري للخزينــة.
وملزيــد حتســن توقعــات رصيــد احلســاب اجلــاري ويف انتظــار توقيــع االتفاقيــة بــن البنــك
املركــزي التونــي و وزارة االقتصــاد و املاليـــــة و دمع االســتمثار ،مت إحــداث جلنــة خاصــة
بالتــرف يف ســيولة اخلزينــة مبقــرر ممــى مــن طــرف وزيــر املاليــة يف  21مــارس 2019
مــن دورهــا ان جتمتــع دوريــا لطــرح خمتلــف املشــاريع و األنشــطة املتعلقــة بالتــرف يف
ســيولة اخلزينــة ،ومــن أمه املهــام املولكــة هلــذه اللجنــة:
متابعة وحتليل التقديرات واالجنازات املتعلقة بسيولة اخلزينة،
النظر يف منح تسبقات وقروض اخلزينة لملؤسسات واملنشآت العمومية،
متابعــة حاجيــات املؤسســات واملنشــآت العموميــة خبصــوص التعهــدات املاليــة اخلاصــة
بالــدمع واملنــح املرمســة بقانــون املاليــة ومتابعــة وضعيــة ســيولهتا وإيداعاهتــا باخلزينــة،
إقــراح مجموعــة مــن اإلجــراءات الكفيلــة لتوفــر الســيولة الرضوريــة لتغطيــة حاجيــات
احلســاب اجلــاري للخزينــة.
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2017
القروض متعددة االطراف

البنك االفرييق للتمنية

البنك الدويل لالنشاء و التعمري

صندوق النقد الدويل

بنك االستمثار االورويب

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجمتايع
االحتاد االورويب

البنك االساليم للتمنية

صندوق النقد العريب

منمظة الدول املصدرة للنفط

الصندوق الدويل للتمنية الزراعية
املؤسسة الدولية للتمنية

الدول اإلسكندنافية

القروض الثنائية
فرنسا

اليابان

اجلزائر
ايطاليا

العربية السعودية
تركيا

ليبيا

املانيا

الكويت

اسبانيا

بلجيكيا

االمارات

كندا

الواليات املتحدة االمريكية

قطر

كوريا اجلنوبية
سويرسا
المنسا

الصني

قروض الرشاء

االسواق املالية العاملية

الدوالر
االورو

اليان الياباين

الدين العمويم اخلاريج

2018
بالمليون دينار

2019
%

بالمليون دينار

%

بالمليون دينار

%

%50.0

28578.0

%48.7

23344.0

%49.8

30145.7

7689.1

%13.1

9456.9

%16.1

7000.3

%14.95

8267.8

%13.71

7433.5

%15.87

10149.3

%16.84

%8.3

4128.0

%8.81

5696.2

%9.45

4919.7

1677.2

%3.58

1827.9

%3.03

1617.3

%2.7

1204.1

%2.57

1682.6

%2.79

1604.0

%2.7

1467.7

%3.13

1714.0

%2.85

2514.0

%4.2

221.5

%0.47

262.1

%0.43

242.7

%0.4

62.9

%0.13

372.6

%0.62

377.1

%0.6

49.7

%0.11

50.0

%0.08

37.7

%0.0

75.4

%0.16

99.9

%0.17

102.2

%0.1

11.4

%0.02

9.7

%0.02

5.5

%0.0

12.4

%0.03

13.7

%0.02

11.7

%0.0

6700.0

%14.3

7992.8

%13.3

9227.9

%15.7

2581.8

%5.51

2764.9

%4.58

2592.7

%4.4

1034.1

%2.21

1183.2

%1.96

1009.9

%1.7

574.7

%1.23

689.6

%1.15

619.8

%1.0

754.6

%1.61

910.9

%1.51

845.2

%1.4

403.8

%0.86

596.2

%0.99

2030.5

%3.4

122.8

%0.26

0.0

%0.00

0.0

%0.0

245.6

%0.52

299.8

%0.5

280.5

%0.4

321.0

%0.69

748.5

%1.24

1111.5

%1.8

189.4

%0.40

242.9

%0.40

236.5

%0.4

82.1

%0.18

83.3

%0.14

65.8

%0.1

71.5

%0.15

78.3

%0.13

63.5

%0.1

67.0

%0.14

80.8

%0.13

74.9

%0.1

40.2

%0.09

38.1

%0.06

30.3

%0.0

35.8

%0.08

35.1

%0.06

25.1

%0.0

33.3

%0.07

38.1

%0.06

33.2

%0.0

15.9

%0.03

14.9

%0.02

10.1

%0.0

9.3

%0.02

9.5

%0.02

7.4

%0.0

40.5

%0.09

71.0

%0.12

65.0

%0.1

4.9

%0.01

5.6

%0.01

2.8

%0.0

71.8

%0.15

102.1

%0.17

123.3

%0.2

16788.7

%35.8

22129.4

%36.7

20799.2

%35.6

8926.8

%19.06

10898.1

%18.08

8133.6

%13.9

3669.1

%7.83

5998.8

%9.95

7966.1

%13.18

4192.7

%8.95

5232.5

%8.68

4966.4

%8.5

46832.7

%100.0

60267.9

%100.0

58605.1

%100.0
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2018

2019

بالمليون دينار

بالمليون دينار

بالمليون دينار

العملة
االورو

22173.9

%47.35

29336.7

%48.67

30957.0

52.82%

الدوالر

13247.9

%28.29

15802.5

%26.22

13802.5

23.55%

اليان الياباين

5226.8

% 11.16

6415.6

10.64%

5976.3

10.19%

وحدة حقوق الحسب اخلاصة

4245.2

% 9.06

6135.3

10.18%

5364.1

9.15%

الدوالر الكندي

40.2

% 0.09

38.1

0.06%

30.3

0.05%

اليوان الصيين

4.9

% 0.01

5.6

0.01%

2.8

%0.004

الوون الكوري اجلنويب

15.9

% 0.03

14.9

0.02%

10.1

%0.02

الدينار الكوييت

1332.1

% 2.84

1775.5

2.95%

1719.4

%2.93

الريال السعودي

403.8

0.86%

596.2

0.99%

628.1

%1.07

الفرنك السويرسي

9.3

0.02%

9.5

0.016%

7.4

0.012%

الدرمه اإلمارايت

47.4

0.1%

56.9

0.09%

52.4

%0.09

اجلنيه اإلسرتليين 

0.0

0.00%

0.0

0.00%

0.0

0,00%

الدينار العريب احلسايب

85.3

0.18%

81.0

0.13%

54.7

%0.09

46832.7

%100.0

60267.9

%100.0

58605.1

%100.0

الدين العمويم اخلاريج
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التقرير حول الدين العمومي

اإلطار المفاهيمي:

االصدارات عىل السوق املالية العاملية

Emissions sur le Marché Financier
International
The International Financial Market

إصــدارات رقاعيــة مصــدرة باألســواق العامليــة (لــأورو،
للــدوالر )...واألســواق احملل ّيــة (اليانــي ،ســاموراي )...

جحم /قامئ الدين:

Encours de le Dette
Outstanding Debt

هو امجايل الدين املستحق.

خدمة الدين:

Service de la Dette
Debt Service

مجلــة املدفوعــات الســنوية املتعلقــة بــل مــن أصــل
الديــن والفائــدة .وتمتثــل خدمــة الديــن الفعليــة يف
مجموعــة املدفوعــات الــي يــم أداؤهــا للوفــاء بالــزام
الديــن ،مبــا يف ذلــك أصــل الديــن والفائــدة وأي رســوم
عــى املدفوعــات املتأخــرة.

دين معويم:

Dette Publique
Public Debt

مجمــوع االلزتامــات املاليــة األساســية للحكومــة
املركزيــة واملســتحقة ملقميــن ولغــر املقميــن.

دين خاريج:

Dette Extérieure
Foreign Debt

مجمــوع الزتامــات الديــن للحكومــة املركزيــة املســتحقة
لغــر املقميــن .ويتكــون الديــن اخلــاريج عــادة مــن
الديــن متعــدد األطــراف ،الديــن الثنــايئ والقــروض
عــى االســواق املاليــة العامليــة.

دين داخيل:

Dette Intérieure
Domestic Debt

مجلــة الزتامــات الديــن للحكومــة املركزيــة املســتحقة
ملقميــن اخريــن يف نفــس االقتصــاد.

دين ثنايئ:

Dette Bilatérale
Bilateral Debt

يعتــر الديــن الثنــايئ الديــن املــرم يف إطــار التعــاون
الثنــايئ مــع بقيــة الــدول وكذلــك مــع املؤسســات املاليــة
احلكوميــة والصناديــق احلكوميــة االجنبيــة ،اضافــة اىل
البنــوك األجنبيــة.

دين قصري األجل:

Dette à court terme
Short Term Debt

هــو الديــن الــذي يبلــغ أجــل اســتحقاقه أقــل مــن ســنة
واحــدة.

دين متوسط وطويل املدى:

Dette à moyen et long terme
Medium and Long term Debt

هــو الديــن الــذي يبلــغ اجــل اســتحقاقه ســنة واحــدة او
أكرث.

دين متعدد األطراف /قروض متعددة
االطراف:
Dette Multilatérale
Multilateral Debt

ميثــل الديــن املتعــدد األطــراف مجموع القــروض املربمة
مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة متعــددة األطــراف مثــل
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ،وكذلــك مــع
بنــوك التمنيــة متعــددة األطــراف (مثــل البنــك االســايم
للتمنيــة والبنــك األورويب لالســتمثار).

رقاع اخلزينة:

Bons de Trésor
Treasury Bill/ Treasury Bond/Treasury Note

يه أداة لمتويــل خزينــة الدولــة ،تمتثــل يف ســندات
اقــراض غــر ماديــة تعــي حــق المتتــع بقميهتــا
لفــرة معينــة وتكتتــب مــن طــرف املختصــن يف رقــاع
اخلزينــة يف حســابات مفتوحــة لــدى الرشكــة التونســية
لملقاصــة .تصــدر اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن
والتعــاون املــايل نوعــان مـــن رقــاع اخلـــزينة:
رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر و رقـــاع اخلزينــة
القصــرة املــدى.
• رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر :يقــع إصدارهــا
عــن طريــق مناقصــات هشريــة مببلــغ امســي
 1000د ملـ ّدة تســاوي أو تفــوق الســنتني و يمتثــل
التنظــر يف ربــط اصــدار جديــد برقــاع مماثلــة
مصــدرة ســابقا.
• رقــاع اخلزينــة قصــرة املــدى  :يقــع إصدارهــا
أســبوعيا عــن طريــق مناقصــات مببلــغ امســي
 1000د وملــ ّدة  52 – 26 – 13أســبوع

مضان الدولة:

Garantie de l’Etat
Guaranteed Debt

هــو أن حتــل الدولــة حمــل املديــن (املنشــأة أو املؤسســة
العموميــة) يف مجيــع الزتاماتــه املاليــة والتعاقدية .حيث
أنــه ويف صــورة إخــال املقــرض بتعهداتــه (اللكيــة
أو اجلزئيــة) جتــاه املقــرض ،تلــزم الدولــة باإليفــاء
وخــاص مجيــع املبالــغ املتخلــدة بذمتــه.
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مضان داخيل:

Garantie Intérieure
Domestic Guarantee

هــو مجمــوع الزتامــات الديــن بضــان مــن الدولــة جتــاه
املمولــن احملليــن واملمنــوح لفائــدة املنشــآت العموميــة
واملؤسســات العموميــة غــر اإلداريــة.

مضان خاريج:

Garantie Extérieure
Foreign Guarantee

يســند هــذا الضــان لفائــدة ممولــن أجانــب (مؤسســات
ماليــة دوليــة مثــل البنك الــدويل والبنك األورويب لالســتمثار
وبنــوك جتاريــة مثــل «ســييت بنــك «« -ناتاكســيس») وذلــك
بعنــوان متويــل مشــاريع واســتمثارات.

صكوك
Sukuk

يه أوراق ماليــة قابلــة للتــداول متثــل حصصــا شــائعة
ومتســاوية القميــة يف ملكيــة موجــودات قامئــة فعــا أو
ســيمت إنشــاؤها مــن أعيــان أو منافــع أو خدمــات أو حقــوق
أو خليــط مــن األعيــان واملنافــع واخلدمــات والنقــود والديون
مــن حصيلــة االكتتــاب وتصــدر يف إطــار عقــد وفــق املعايري
الرشعيــة وعــى أســاس قاعــدة الغــم بالغــرم.

قروض اخلزينة
Prêts du Trésor

يرخــص قانــون املاليــة لك ســنة لوزيــر املاليــة مبنــح
قــروض مــن مــوارد اخلزينــة اىل املؤسســات العموميــة
يف حــدود اعمتــادات يقــع التنصيــص علهيــا صلــب
قانــون املاليــة وذلــك قصــد جماهبــة نفقــات اســتعجالية
أو ســد جعــز مؤقــت يف ســيولة هــذه املؤسســات.

خمتصني يف رقاع اخلزينة

()Spécialistes enValeurs du Trésor (SVT
Primary Dealers

تمتثــل مهمــة املختصــن يف رقــاع اخلزينــة ،يف
املشــاركة يف مناقصــات رقــاع اخلزينــة ويف مضــان
تداوهلــا وســيولهتا .اذ يــم االكتتــاب يف رقــاع اخلزينــة
عــن طريــق مناقصــات يقــدم فهيــا العــروض خمتصــون
يف رقــاع اخلزينــة قامــوا مســبقا بإمضــاء كــراس
الــروط املصــدر مبقــرر مــن وزيــر املاليــة .ويــم اختيار
املختصــن يف رقــاع اخلزينــة مــن بــن البنــوك ووســطاء
البورصــة االخشــاص املعنويــن وكذلــك املؤسســات
املاليــة واملنخرطــن يف الرشكــة التونســية لملقاصــة.
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قروض خارجية معاد إقراضها

Prêts extérieurs rétrocédés
Assignement Agreement in Loan Form

ويه القــروض اخلارجيــة الــي تعيــد الدولــة إقراضهــا
إىل الــراكت واملؤسســات العموميــة لمتويــل
اســتمثاراهتا.

قروض العنوان الثاين ملزيانية الدولة

Prêts Titre II du budget de l’Etat

ويه قــروض ممنوحــة مبوجــب اعمتــادات بالعنــوان
الثــاين ملزيانيــة الدولــة لمتويــل املشــاريع املدرجــة يف
مزيانيــة الدولــة.

قروض عىل الصناديق اخلاصة للخزينة
Crédits des Fonds spéciaux du trésor
Credits on Special Treasury Funds

يه القــروض املمنوحــة بشــل رئيــي مــن مــوارد
صنــدوق إعــادة هيلكــة املؤسســات ذات املســامهات
لملؤسســات العموميــة ( )FREPلملســامهة يف خطــط
إعــادة هيلكــة هــذه املؤسســات.

خماطر سعر الرصف:
Risque de change
Exchange Rate Risk

خماطــر خاصــة بالديــن احملــرر او املــؤرش بعمــات
اجنبيــة وناجتــة عــن تقلــب اســعار رصف هــذه العمــات
مقابــل العملــة احملليــة (الدينــار).

خماطر سعر الفائدة:

Risque de Taux d'Intérêt
Interest Rate Risk

يشــر اىل املخاطــر الناجتــة عــن التقلبــات يف اســعار
الفائــدة يف االســواق والــي تؤثــر عــى تلكفــة خدمــة
الديــن
وعىل تلكفة االصدارات اجلديدة.

خماطر إعادة المتويل

Risque de Refinancement
Refinancing Risk

تشــر لملخاطــر الــي تتــأىت عــن احمتــال جتديــد
الديــن الــذي حيــل موعــد اســتحقاقه بتلكفــة مرتفعــة
(احمتــال جتديــد الديــن بأســعار فائــدة اعــى مــن تلــك
الــي ختــص الديــن الســابق)،
او يف احلــاالت القصــوى ،عــدم اماكنيــة جتديــد الديــن
عــى االطــاق.

