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ملخص التقرير حول
الدين العمومي

الجزء األول :دين الدولة
السحوبات واإلصدارات (بالمليون دينار)

مت خالل سنة  2018حسب موارد اقرتاض مببلغ  9043,4م د تتوزع بني اقرتاض خاريج يف
حدود  7346,6م د و اقرتاض داخيل مببلغ  1696,8م د و قد عرفت الحسوبات واالصدارات
لسنة  2018تراجعا بأكرث من  % 20مقارنة بالحسوبات واإلصدارات املجسلة يف موىف سنة
 11371,5( 2017م د).
باملليون دينار
حسوبات وإصدارات الدين الداخيل

 1-1رقاع اخلزينة

رقاع اخلزينة قصرية املدى

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

 1-2دين داخيل بالعملة
القرض البنكي المجمع بالعملة

2016

2017

2018

3888,6
3884,0
76,5
3807,5

2680,7
1946,8
89,2
1857,6

1696,8
1696,8
26,6
1670,2

4,7

733,8

)سنة(2010

)سنة(2017

-

اوت 2019
2304,0
1115,1
347,7
767,4
1188,9

حصة رقاع الخزينة في تمويل عجز الميزانية ()%

47,6

18,9

17

-

باملليون دينار

2016
4013,5

2017
8690,9

2018
7346,6

اوت 2019
6167,0

1042,7

1141,8

1229,1

675,9

* تمويل مشاريع الدولة

772,7

921,2

980,9

636,3

* قروض معاد اقراضها

270,0

220,6

248,3

39,6

2970,8

7549,1

6117,5

5491,0

حسوبات وإصدارات الدين اخلاريج
القروض املوظفة

القروض غري املوظفة
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خدمة الدين العمومي ( أصل الدين و الفوائد ) :
بلغت يف موىف سنة  2018خدمة الدين العمويم ( أصل الدين و الفوائد )  7928,4م د ،وجسلت
بذلك ارتفاعا قدره  923,4م د مقارنة بسنة  7005,0( 2017م د) ،مقابل  5199,1م د مجسلة
يف . 2016

و بالنسبة لسنة  2019يتوقع ان تبلغ خدمة الدين العمويم 9874,0م د مهنا  6621,0م د
بعنوان اصل الدين و  3253,0م د قمية الفوائد .هذا و قد مت اىل موىف اوت  2019تسديد
مبلغ  7568,1م د بعنوان خدمة الدين مهنا  5484,7م د خاصة بالدين اخلاريج و  2083,4م د
خاصة بالدين الداخيل و من امه القروض اليت وقع سدادها منذ بداية السنة:
 القســط األول مــن القــرض الرقــايع املصــدر يف شــل اكتتــاب خــاص مــن البنــكالوطــي القطــري  QNBيف( 2017اصــل الديــن  250مليــون دوالر امريــي و الفوائــد
 17,5مليــون دوالر)،
 -القــرض الرقــايع املــرم يف  2012بضــان الواليــات املتحــدة االمريكيــة مببلــغ 485

مليــون دوالر أمريــي والــذي مت ســداده يف جويليــة،

 مــا يقــارب  130مليــون وحــدة حقــوق حســب اخلاصــة عــى قــرض صنــدوق النقــد الــدويليف اطــار اتفــاق االســتعداد االئمتاين املــرم يف ،2013
 -رقاع اخلزينة القابلة للتنظري خلط مارس  2019مببلغ  648.4م د.

* حجم الدين العمومي:
يف موىف سنة  ،2018إرتفع قامئ الدين العمويم حبوايل  13515م د مقارنة بسنة . 2017
وتتأىت هذه الزيادة إىل حدود  9417م د من إخنفاض سعر رصف الدينار مقارنة بالعمالت
الرئيسية .وقد بلغت نسبة املديونية  % 77,08من الناجت احمليل االمجايل يف موىف سنة .2018
بالنسبة لسنة  2019و اىل موىف هشر اوت بلغ جحم الدين العمويم  81710م د أي ما
يعادل  % 73,19من الناجت احمليل االمجايل  ،و يتوقع أن تنخفض نسبة املديونية يف هناية
السنة و مقارنة بسنة  2018إىل أقل من  % 75من الناجت احمليل االمجايل.
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التقرير حول الدين العمومي

* دينامكية الدين العمومي :عوامل تراكم قائم الدين
يرجع االرتفاع يف نسبة املديونية إىل عدة أسباب من أمهها نسبة جعز املزيانية وكذلك
التأثري املهم لتطور سعر الرصف حيث بلغ ترامك تأثري سعر الرصف عىل قامئ الدين العمويم
خالل الثالث سنوات األخرية  2018-2016حوايل  18697,9مليون دينار .و يعود هذا التأثري إىل
االنزالق املتسارع لسعر رصف الدينار مقابل األورو و الدوالر.
 %من إمجايل الناجت احمليل

2015

2016

2017

2018

تأثري سعر الرصف عىل قامئ الدين

%1,01

%4,39

%5,53

%8,92

تأثري جعز املزيانية

العجز األويل لملزيانية
فائدة الدين العمويم

تأثري منو امجايل الناجت احمليل

نسبة المنو احلقييق

خمفض امجايل الناجت احمليل
عوامل أخرى (تفعيل مضان الدولة)...

مجموع ترامك املديونية

%2,44
%1,94

%3,20
%2,22

%3,51
%2,34

%1,78
%2,65

%-0,53

%-0,52

%-1,10

%-1,61

%-1,79

%-2,52

%-3,47

%-4,29

%1,53

%0,23

% 0,94

%-0,54

%4.60

% 7,00

%7,75

% 6,91

الجزء الثاني :قروض الدولة الممنوحة للمؤسسات العمومية
يمت متويل بعض استمثارات املؤسسات العمومية من طرف الدولة وذلك وفقا ملقتضيات
قانون املالية و الفصل  62من جملة احملاسبة العمومية.
•التعهــــدات

•االستخالصات

أبرمت وزارة املالية خالل الثالث سنوات األخرية ( -2016
 30 )2018إتفاقية قرض مع املؤسسات العمومية هتم
خمتلف أصناف القروض مفصلة اكلتايل :
سنة  : 2016أبرمت  7إتفاقيات قروض بقمية  96.4م د
سنة  : 2017أبرمت  14إتفاقية قرض بقمية  715.6م د

سنة  : 2018أبرمت  9إتفاقيات قروض بقمية  97.9م د

سنة ( 2019اىل غاية  31أوت)  :أبرمت  9إتفاقيات
قروض بقمية  102م د

قامت الخزينة العامة للبالد التونسية بإستخالص
مستحقات الدولة بعنوان مختلف أقساط القروض التي
حل أجلها كالتالي:
سنة  2016مت إستخالص مبلغ  110.2م د
سنة  2017مت إستخالص مبلغ  119.3م د

سنة  2018مت إستخالص مبلغ  156.9م د

سنة ( 2019اىل غاية  31أوت)  102.7 :م د

•املتخلـــدات
مكا جسلت متخلدات املؤسسات العمومية بعنوان أقساط القروض اليت حل أجلها ارتفاعا لتبلغ مكا ييل:
سنة  600.7 : 2016م د
سنة  818 : 2018م د

سنة  700 : 2017م د

سنة ( 2019اىل غاية  31أوت)  800 :م د
7

الجزء الثالث  :الدين المضمون
مينح مضان الدولة لفائدة املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية غري اإلدارية بعنوان
متويل مشاريع تمنوية و اقتصادية تندرج مضن اسرتاتيجيات الدولة املرمسة مبخططات
التمنية .وميكن هذا الضامن من احلصول عىل المتويالت الالزمة برشوط مالية تفاضلية.
يسند مضان الدولة حسب طلبات املؤسسات العمومية لمتويل مشاريعها ومل تتجاوز هذه
الطلبات خالل السنوات  2016و  2017و  2018املبلغ األقىص املرخص فيه يف قانون املالية
والذي استقر يف حدود مبلغ  3000مليون دينار .إ ّ
ال أنه هشد تطورا هاما سنة  2019ليبلغ
 4500مليون دينار ومن املنتظر أن يتجاوز  5000مليون دينار سنة .2020
ويلخص اجلدول التايل منح مضان الدولة خالل الفرتة 2019-2016

الوحدة :مليون دينار

2016
3000

2017
3000

2018
3000

جوان 2019
4500

2362,2

2659,2

2592,7

3757,4

قروض خارجية

877,3

1818,2

734,9

1761,5

قروض داخلية

1484,9

841,0

1857,8

1995,9

السنة

املبلغ املرخص بقانون املالية

منح مضان الدولة

وخبصوص جحم الدين املضمون فقد هشد يف السنوات األخرية تطورا ملحوظا نظرا
لتدخل الدولة ملساندة املنشآت العمومية واملؤسسات العمومية للحصول عىل قروض بضامن
الدولة إلجناز مشاريعها االستمثارية من ناحية ،ولرتاجع قمية الدينار مقابل العمالت األجنبية.
يلخص اجلدول املوايل تطور جحم الدين املضمون خالل الفرتة  2018-2016مع تقديرات
السداسية األوىل لسنة .2019
الوحدة :مليون دينار

جحم الدين املضمون

2016

2017

2018

اخلاريج
الداخيل

تقديرات
جوان2019

9261,9
2007,6

11302,8
2369,0

13719,2
2994,2

13981,2
3284,2

11269,5

13671,8

16713,4

17265,4

% 12,58

% 14,14

% 15,84

% 15,68

املجموع

النسبة من الناجت احمليل اإلمجايل

أما بالنسبة لتفعيل مضان الدولة فقد اقترص عىل القروض الداخلية فقط:
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 بالنســبة للقــروض اخلارجيــة :مل تجســل حــاالت إخــال يف التســديد مــن قبــل املؤسســاتاملنتفعــة بضــان الدولــة خــال ســنيت  2016و ،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  - 2016جويليــة  2019مكــا يــي:

التقرير حول الدين العمومي

السنة

2016

2017

2018

مبلغ تفعيل مضان الدولة

السداسية األولى
2019

93,9

10,5

7,5

3,9

وقصد تفادي تفعيل مضان الدولة اخلاريج أو الداخيل ،يقرتح إجياد احللول واإلصالحات
الكفيلة إلعادة التوازنات املالية للرشاكت العمومية وذلك عن طريق:
 إعادة هيلكة املؤسسات العمومية اليت تواجه صعوبات مالية هيلكية. أو إقرار الرتفيع التدرجيي واملتواصل لتعريفات إسداء اخلدمات لبعض املؤسساتالعمومية اكلرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ورشكة تونس الطرقات السيارة
ورشاكت النقل العمويم.

 -أو غريها من اإلصالحات اليت تراها اهليالك املختصة حكلول جذرية إلنقاذ هذه املؤسسات.

الجــزء الرابــع  :توصيــات لضمــان ديمومــة الديــن العمومــي
والتوجهــات المســتقبلية للديــن
← توصيات لضامن دميومة الدين العمويم
* كسب معركة المنو :
يعترب حتدي ترفيع نسبة المنو اهلدف احملوري لتفادي الوقوع يف رشك «حلقة مفرغة»
( )Cercle viscieuxلملديونية .وميكن أن نالحظ اآلثار اإلجيابية لعودة المنو عىل املديونية عرب
عدة قنوات :
لرجــوع المنــو تأثــر إجيــايب ومبــارش عــى مســتوى املديونيــة إذ أنــه لكــا ارتفــع النــاجت
احملــي اإلمجــايل تراجعــت آليــا نســبة املديونية.

تســامه عــودة المنــو اىل تعزيــز موقــف احلكومــة التونســية عنــد التفــاوض مع مؤسســات
المتويــل العامليــة ألن ارتفــاع نســبة المنــو مــن شــأنه أن يقلــص مــن وزن كتلــة األجــور
مقارنــة بالنــاجت احملــي اإلمجــايل ,وبالتــايل يدفــع حنــو متويــل أجنــي بــروط ميــرة.
رجــوع المنــو مــن شــأنه أن يعــزز املــوارد اجلبائيــة للدولــة ممــا حيــد مــن مســتوى جعــز
املزيانيــة ويقلــص مــن اللجــوء اىل االقــراض.
رجــوع المنــو يعتــر رضوري خللــق مواطــن شــغل جديــدة وتراجــع نســبة البطالــة.
وقــد تلعــب ديناميكيــة التشــغيل الــدور احملــوري للحــد مــن جعــز مســتوى الصناديــق
االجمتاعيــة ممــا يقلــص الضغــط عــى املاليــة العموميــة ويدفــع حنــو التخفيــض يف جعــز
املزيانيــة ومــن حاجيــات مزيانيــة الدولــة مــن مــوارد االقــراض.
*كسب معركة إرساء قواعد احلومكة الرشيدة يف املؤسسات واملنشآت العمومية :

إرساء قواعد احلومكة الرشيدة عند معلية تسيري املؤسسات العمومية واملنشآت العمومية
يعترب املخرج الوحيد لتحسني مردوديهتا يك تمتكن من ترفيع مستوى أرباح البعض مهنا,
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وتقليص خسائر أغلهبا .تأثري إرساء قواعد احلومكة الرشيدة يف املؤسسات واملنشآت
العمومية عىل مديونية الدولة ميكن حرصها يف ثالثة قنوات :

اخنفــاض مســتوى اخلســائر مــن شــأنه أن يقلــص الضغــوط عــى املاليــة العموميــة
وحيــد مــن جعــز املزيانيــة.

تراجــع مســتوى اخلســائر ميكــن املؤسســات واملنشــآت العموميــة من تقليــص احتياجاهتا
ممــا حيــد مــن جلوهئــا اىل االقــراض واىل مضانــات الدولة.
تراجــع خســائر املؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن شــأنه أن حيــد مــن حش الســيولة
املرصفيــة ممــا يدفــع نســبة الفائــدة يف الســوق النقديــة اىل االخنفــاض ويقلــص مــن

اللجــوء اىل المتويــل األجنــي.

*كسب معركة األسواق اخلارجية :

االخنراط يف ديناميكية دفع الصادرات يعترب من أبرز السبل لتقليص اللجوء اىل المتويل
األجنيب ،حيث أنه بارتفاع مستوى الصادرات من سلع وخدمات يرتاجع العجز التجاري الذي
ينعكس إجابا:

عــى خمــزون الدولــة مــن العملــة الصعبــة وبالتــايل يســامه يف احلــد مــن اىل االقــراض
من اخلــارج،
عــى ســعر رصف الدينــار ,إذ أنــه باســتقراره خيتــي التأثــر الســليب لتدهــور قميــة
الدينــار عــى مســتوى املديونيــة.
*تعزيز آليات تعبئة املوارد اجلبائية :

أمام ارتفاع نسب التداين يبىق العمل عىل تعزيز إجراءات االستخالص اجلبايئ وتوسيع
القاعدة اجلبائية عن طريق رمقنة اإلدارة واألنشطة االقتصادية وتشديد الرقابة اجلبائية،
اخليار األمثل لرتفيع مستوى املوارد اجلبائية .وذلك ليك تمتكن الدولة من التحمك يف مستوى
جعز املزيانية وبالتايل احلد من اللجوء اىل االقرتاض.
مفواصلة اصالح املنظومة اجلبائية وتوسيع قاعدة األداء والتصدي اىل الهترب اجلبايئ
مكا تضمنهتا قوانني املالية السابقة يبىق من أمه رهانات املرحلة ليك نتفادى السقوط يف
دوامة املديونية.
← التوجهات املستقبلية للدين العمويم

العمل عيل تنويع مصادر المتويل والبحث عن مصادر متويل بديلة .

العمــل عــى الرتفيــع يف مــدة ســداد الديــن العمــويم هبــدف التقليــص مــن خماطــر
إعــادة المتويــل.

العمــل عــى تعزيــز منــاب الديــن الداخــي قــدر اإلمــان هبــدف التقليــص مــن خماطــر
الــرف و ذلــك باللجــوء اىل الســوق الداخليــة أوال عنــد تعبئــة املــوارد .
اللجــوء اىل االقــراض بــاألورو بالنســبة للديــن اخلــاريج لضــان التغطيــة الطبيعيــة
ملخاطــر الــرف.
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تــــقـــــــديـــــــــــــم
ينــدرج التقريــر حــول الديــن العمــويم يف إطــار تطبيــق مقتضيــات الفصــل  46مــن القانون
عــدد  15لســنة  2019املــؤرخ يف  13فيفــري  2019و املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة ،
وحيتــوي التقريــر املذكــور عــى أربعــة أقســام :
 دين الدولة قروض الدولة املمنوحة لملؤسسات العمومية الدين املضمون توصيات لضامن دميومة الدين العمويم و التوجهات املستقبلية للدين العمويمو يتضمــن التقريــر حــول الديــن العمــويم حتليــا لتطــور الديــن العمــويم عــى الفــرة
املمتــدة مــن  2016اىل . 2018
و تقـــــــوم اإلدارة العامــة للتــرف يف الــــدين و الـتـــعاون املــايل بــــوزارة املــــــــالــــــية
بـالســــــي إىل تنفيــذ األهــداف األساســية إلســراتيجية التــرف يف الديــن العمــويم
للبــاد التونســية و املمتثلــة يف االســتجابة حلاجيــات املزيانيــة مــن مــوارد االقــراض بــأدىن
لكفــة و بأقــل خماطــر ،قصــد جتســيد السياســات االقتصاديــة واالجمتاعيــة للدولــة وجتســم
تدخالهتــا عــر اجنــاز املشــاريع العموميــة و ذلــك:
1

 بتعبئــة مــوارد االقــراض الداخــي و اخلــاريج املرمســة بقانــون املاليــة هبــدف متويــلجعــز املزيانيــة (القــروض اخلارجيــة املوظفــة لملشــاريع ،و القــروض املعــاد إقراضهــا
لملؤسســات ،وقــروض دمع املزيانيــة)،
 بتسديد خدمة الدين العمويم يف االجال ، مبنــح مضــان الدولــة لقــروض املؤسســات العموميــة و املؤسســات املاليــة و متابعــةالقــروض املضمونــة ،اضافــة اىل منــح قــروض اخلزينــة و قــروض العنــوان الثــاين ،
 -مبتابعة تسوية النفقات عىل القروض اخلارجية املوظفة لملشاريع.

 1مشموالت اإلدارة العامة للتصرف في الدين و التعاون المالي تم ضبطها بمقتضى األمر عدد  2856لسنة  2011المتعلق بتنظيم وزارة المالية
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بعــد المنــو الرسيــع الــذي هشدتــه ســنة  ، 2017متــزت ســنة  2018باخنفــاض حــاد يف
التجــارة الدوليــة و اإلنتــاج الصنــايع ممــا أدى اىل فقــدان ثقــة املســتمثرين يف آفــاق المنــو.

و رسعــان مــا تــاىش التحســن املجســل ســنة  2017مــع ظهــور املامرســات امحلائيــة الــى
إختذهتــا الــدول الكــرى إقتصاديــا ( التوتــرات التجاريــة بــن الصــن و الواليــات املتحــدة،
هتديــدات الواليــات املتحــدة األمريكيــة املتعلقــة باإلجــراءات امحلائيــة الــى تســهدف قطــاع
الســيارات األوروبيــة ،خــروج بريطانيــا مــن االحتاد األورويب )…  .وقد أدت عودة السياســات
امحلائيــة و وتأثرياهتــا اجلانبيــة عــى التجــارة العامليــة إىل جانــب تقلبــات األســواق املاليــة
إىل الضبابيــة يف منــاخ األمعــال .

وأثــرت عوامــل أخــرى ســلبا عــى المنــو عــى غــرار احلــراكت االحتجاجيــة االجمتاعيــة يف
فرنســا و صعوبــات املاليــة العموميــة يف ايطاليــا و القيــود املســلطة عــى قطــاع الســيارات
يف أوروبــا نتيجــة اعمتــاد معايــر جديــدة ملاكحفــة التلــوث ،مكــا تراجعــت نســبة المنــو نتيجــة
السياســة التقييديــة عــى القــروض املعمتــدة يف الصــن .

مــن ناحيــة السياســة النقديــة متــزت الســنة باحلــذر .و بالــرمغ مــن تعــدد االجــراءات
امحلائيــة ،فــان االقتصــاد األمريــي قــد إســتطاع حتقيــق نســبة منــو اجيابيــة يف ســنة
 .2018و قــد أدى املنــاخ املــامئ لعــودة الضغــوط التضخميــة إىل دفع االحتيــايط الفيدرايل
األمريــي للرتفيــع يف أســعار الفائــدة املديريــة يف عــدة مناســبات لتــراوح بــن ( %2,25
و  ) %2,5و إىل التخفيــض يف جحــم موازنتــه ووضــع حــد لعقــد مــن التوســع النقــدي .

و تــرر السياســة النقديــة التقييديــة احلالــة اجليــدة لالقتصــاد األمريــي ( معــدل بطالة يبلغ
 % 3,7وهــو أدىن مســتوى جسلــه منــذ مخــس عقــود  ،معــدل زيــادة يف األجــور أرسع مــن
التضخم و منــو يتجــاوز  . )% 3و مــع ذلــك فــان تأثــر الرتفيــع يف نســب الفائــدة املديريــة
(  9مــرات متتاليــة مهنــا  4خــال ســنة  ) 2018اكن لــه تأثــر طفيــف عــى أســعار الفائــدة
طويلــة املــدى .و قــد أدى الطلــب املتنــايم عــى ســندات اخلزينــة األمريكيــة إىل التخفيــف
مــن تأثــر أســعار الفائــدة القصــرة األجــل عــى الطويلــة األجــل.
يف منطقــة األورو  ،ال يــزال قطــاع الصناعــات التحويليــة ،و خاصــة يف أملانيــا حتــت
الضغــط خالفــا لقطــاع اخلدمــات الــذي جســل مــؤرشات اجيابيــة .أمــا بالنســبة للبنــك
املركــزي األورويب فيبــدو يف وضعيــة غــر مرحيــة بالنظــر إىل ضعــف مســتوى التضخم
الــذي ال يــزال دون .% 2

عــى مســتوى ســوق الســندات ،متــزت هــذه األخــرة بالتقلــب .فقــد عرفــت ســنة 2018
ارتفاعــا حــادا يف عائــدات ســندات اخلزينــة األمريكيــة ملــدة  10ســنوات .و اكن لهتديــدات

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب باعمتــاد سياســة ماليــة معوميــة توســعية األثــر الســليب
عــى ســوق الســندات ممــا غــذى عــدم الثقــة يف االحتفــاظ بســندات اخلزينــة األمريكيــة
وتواصــل املنحى التصاعــدى ألســعار الفائــدة األمريكيــة حيــث جتــاوز عائــد ســندات اخلزينة
ألجــل  10ســنوات اىل غايــة اكتوبــر  2018عتبــة  % 3ليســتقر يف حــدود  % 3.24وهــو مســتوى
مل يصــل لــه قبــل ســنة  . 2011و مــع مطلــع هشــر نومفــر  2018هشــدت عائــدات ســندات
اخلزينــة ألجــل  10ســنوات تراجعــا اىل أقــل مــن  % 3ليبلــغ يف مــوىف الســنة .% 2.68
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عــى مســتوى الســوق األوروبيــة للســندات  ،جسلــت ســندات اخلزينــة اخنفاضــا حــادا
يف العائــدات و تواصــل جــذب املســتمثرين األجانــب و ذلــك نتيجــة أمهيــة الطلــب عــى
الســندات املذكــورة و التجاذبــات السياســية خصوصــا بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة
والصــن وضعــف مســتوى التضخم يف منطقــة األورو.
عــى مســتوى ســوق الــرف  ،اكن لصالبــة االقتصــاد األمريــي و ارتفــاع أســعار
الفائــدة املديريــة املعدلــة مــن طــرف االحتيــايط الفيــدرايل األمريــي التأثــر االجيــايب يف
ارتفــاع قميــة الــدوالر مقابــل العمــات األخــرى (  % + 4.7مقابــل األورو) .و يواصــل الــدوالر
األمريــي لعــب دوره التارخيــي مكــاذ أمــن مســتفيدا مــن عــودة المنــو و مــن املنحى
التصاعــدي ألســعار الفائــدة.
و بالنســبة لــأورو  ،تؤكــد مــؤرشات االقتصــاد اللكــي ملنطقــة األورو هشاشــة االنتعاشــة
و الصعوبــات الــى يواجههــا البنــك املركــزي األورويب يف بلــوغ هــدف التضخم  .% 2وقــد
جعلــت هــذه الوضعيــة الســلطة النقديــة األوروبيــة جمــرة عــى مواصلــة اتبــاع سياســة
التهسيــل الكمي ( )Quantitative Easingرمغ تأثريهــا الســليب عــى العملــة املوحــدة (األورو).
عــى مســتوى البلــدان الصاعــدة ،متــزت ســنة  2018بتشــديد رشوط االقــراض عــى هــذه
البلــدان إىل جانــب ارتفــاع يف نســب الفائــدة طويلــة املــدى و ارتفــاع يف قميــة الــدوالر،
باإلضافــة لقلــة الرغبــة يف االســتمثار يف الســندات املصــدرة مــن طــرف الــدول الصاعــدة...
و قــد هشــدت اهلوامــش لبعــض البلــدان الصاعــدة ارتفاعــا و نذكــر األرجنتــن +350 :ن .ق,2
تركيــا  +150 :ن.ق ،افريقيــا اجلنوبيــة و املكســيك +100 :ن.ق ،روســيا  + 50 :ن.ق.

و بالــرمغ مــن الظــرف املــامئ للبلــدان الصاعــدة و املمتــز بضعــف عائــدات االســتمثارات
يف الــدول الكــرى املتقدمــة  ،تبــى التدفقــات املاليــة الصافيــة ســلبية.

 2نقطة قاعدية
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تطور الظرف الداخلي سنة 2018
أكــدت ســنة  2018عــودة المنــو  ،حيــث بلــغ  % 2,5مقابــل  % 1,9مجسلــة يف ســنة
 .2017ومــع ذلــك  ،يبــى املســتوى املجســل غــر اكف للحــد مــن البطالــة الــى ظــل معدهلــا
اإلمجــايل مســتقرا عنــد .% 15,5
و قــد اكن لإلنتعاشــة يف قطــاع الســياحة والنتــاجئ اجليــدة املجسلــة يف قطــاع الفالحــة (وخاصة
احلصيلــة االســتثنائية لزيــت الزيتــون)  ،مســامهة كبــرة يف حتســن نســبة المنــو لســنة .2018
مــن ناحيــة أخــرى  ،ال يــزال قطــاع الصناعــة يعــاين مــن التعطــل يف انتــاج الفســفاط ومشــتقاته
وتراجــع إنتــاج احملروقــات ممــا اكن لــه أثــر ســليب عــى مســتوى خمــزون العملــة األجنبيــة .وكذلك
فقــد اكن للمنــو احملتــم يف منطقــة األورو تأثــر ســليب عــى صــادرات املنتجــات الصناعيــة.
عــى مســتوى الطلــب فــإن المنــو يبــى رهــن تطــور الطلــب الداخــي و قــد بلغــت نســبة
)  %2مقابــل  % 0,3ســنة
المنــو باألســعار القــارة إلمجــايل تكويــن رأس املــال الثابــت (
 .2017يف حــن أن االســهالك العــام جســل ســنة  2018منــوا بنفــس وتــرة ســنة 0,3( 2017
 )%بيمنــا هشــد االســهالك اخلــاص اخنفاضــا ( % 2,1يف ســنة  2018مقابــل  % 2.4يف
ســنة .)2017
جيــدر الذكــر ان جفــوة المتويــل بــن االســتمثار واالدخــار اســمرت يف االخنفــاض يف
الســنوات األخــرة .حيــث تواصــل نســبة منــو االســتمثار اتبــاع منحى تنــازيل لتصــل إىل
 % 18,5يف ســنة  2018مقابــل  %18,8يف ســنة  .2017وقــد بــي االدخــار يف مســتوى
منخفــض حتــت عتبــة % 10مــن امجــايل الدخــل الوطــي املتــاح ( % 9يف ســنة  2018مقابــل
 % 8.9يف ســنة .)2017
بالنســبة ملــزان املدفوعــات  ،ال يــزال اتســاع العجــز يف احلســاب اجلــاري يؤثــر عــى
ً
مقارنــة بـــ 93
خمــزون العمــات األجنبيــة ( 84يو ًمــا مــن الــواردات يف هنايــة ســنة 2018
يو ًمــا يف عــام  .)2017كنســبة موئيــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل  ،وصــل جعــز احلســاب
اجلــاري إىل رمق قيــايس جديــد بلــغ  %11,1مقابــل  % 10,2يف ســنة  ، 2017وهــذا عــى
الــرمغ مــن األرقــام اجليــدة املجسلــة لملداخيــل الســياحية ( )% 46,3 +وحتويــات التونســيني
مــن اخلــارج ( .)%10,1 +و يفــر العجــز يف مــزان الطاقــة (حــوايل ثلــث العجــز التجــاري)
معظــم االجتــاه التصاعــدي يف جعــز احلســاب اجلــاري.
عــى مســتوى ســوق الــرف ،جســل الدينــار التونــي اخنفاضــا يف قميتــه مقابــل أمه
العمــات ( األورو – الــدوالر األمريــي ) ،حيــث اخنفضــت قميتــه ســنة  2018بنســبة %14,4
مقابــل األورو و  % 18,0مقابــل الــدوالر األمريــي .و نتــج عــن ذلــك الزيــادة يف االحتياجــات
المتويليــة والزيــادة يف جحــم الديــن اخلــاريج ( % 57,06مــن النــاجت الداخــي اخلــام يف
ســنة  2018مقابــل  % 48,45ســنة .)2017
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تســارعا (حيــث بلــغ معــدل
خبصــوص التضخم  ،جســل معــدل نســبة منــو األســعار
ً
ارتفاعهــا  %7,3يف ســنة  2018مقابــل % 5,3ســنة  .)2017عــدة عوامــل تفــر هــذا املنحى
التصاعــدي :اخنفــاض قميــة الدينــار مقابــل العمالت األجنبية الرئيســية  ،التعديــل التصاعدي
ألســعار احملروقــات و بعــض االجــراءات اجلبائيــة املتخــذة لمتويل املزيانيــة يف  .2018وقصد
مواجهــة االنــزالق التضخمــي  ،اتبــع البنــك املركــزي التونــي سياســة نقديــة تقييديــة ،وذلــك
بالرتفيــع يف ســعر الفائــدة املديريــة مرتــن (يف مــارس وجــوان  .)2018و مــن ناحيــة أخــرى،
أدخلــت الســلطة النقديــة أداة احرتازيــة جديــدة (نســبة القــروض  /الودائــع) والــي هتــدف
إىل كبــح االســهالك مــن خــال احلــد مــن القــروض االســهالكية  .مكــا اختــذت الدولــة عــدة
اجــراءات تمتثــل يف تكثيــف مراقبــة االســعار و مســالك التوزيــع والتصــدي للهتريــب وترشــيد
الــواردات ملســاندة ســعر رصف الدينــار و التقليــص مــن التضخم املــورد.
وقــد اســمر الضغــط عــى الســيولة املرصفيــة  ،حيــث اقرتبــت احتياجــات البنــوك العــادة
المتويــل مــن  16مليــار دينــار يف ديمســر  2018مقابــل أقــل مــن  11مليــار دينــار يف نفــس
الهشــر مــن ســنة .2017
و فميــا يتعلــق باملاليــة العموميــة  ،مت تجسيــل حتســن ملحــوظ عــى مســتوى املــوارد
الذاتيــة يف ســنة  .2018وقــد عــززت اإلجــراءات املاليــة املدرجــة يف قانــون املاليــة لســنة 2018
االجتــاه التصاعــدى هلــذه املداخيــل .و اتــت جهــود الدولــة املبذولــة للضغــط عــى املصاريــف الكهــا
حيــث مت تقليــص جعــز املزيانيــة ليبلــغ  % 4.8مــن النــاجت الداخــي االمجــايل ســنة  2018مقابــل
 % 6.1ســنة . 2017
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االرقام االساسية  :مؤشرات الدين العمومي
جحم الدين العمويم :
نسبة املديونية من إمجايل الناجت احمليل

نسبة الدين اخلاريج من إمجايل الناجت احمليل
نسبة الدين الداخيل من إمجايل الناجت احمليل

2016

2017

2018

اوت 2019

%62,42

%70,17

%77,08

%73,19

%40,65

%48,45

%57,06

%52,59

%21,77

%21,72

%20,02

%20,60

مناب الدين الداخيل و الدين اخلاريج من الدين العمويم:

مناب الدين الداخيل

مناب الدين اخلاريج

%34,9

%31,1

%65,1

%26

%74

%68,9

%5,78
األورو

%11,46

الدوالر االمرييك

%52,01

اليان اليباين

%30,57
بقية العمالت

مؤرشات التلكفة و املخاطر:
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2016

2017

2018

معدل لكفة الدين العمويم

%4,10

%3,99

%4,05

نسبة فوائد الدين العمويم من امجايل الناجت احمليل

%2,22

%2,34

%2,65

التقرير حول الدين العمومي

*خماطر إعادة المتويل :

الدين العمويم

الدين الداخيل

7,4

7

7,4

6,9
6,2

الدين اخلاريج

7,1

6,8
5,9

5,8

*خماطر سعر الفائدة :

مناب الدين العمويم بنسبة فائدة متغرية

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

2016

2017

2018

%24,7

%25,8

% 28,7

%26,3
% 23,9

% 26,8
% 25,3

% 30,2
% 28,1
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دينامكية متواصلة لتطوير السوق احمللية لسندات الدولة...

15

2013

2013

08

2014

2016

2016

2017

هبــدف تطويــر آليــات التــرف يف الديــن العمــويم الداخــي وتمنيــة الســوق احملليــة لرقــاع اخلزينــة واعمتــاد املعايــر الدوليــة إلصــدار

)(BTCT
)(BTA

30

ســندات الدولــة ّ ،
مت منــذ ســنوات القيــام جبملــة مــن اإلصالحــات هلــذه الســوق و تمتثــل هــذه االخــرة يف:

1962

19 86
1991

1993

1997

2007 /2006

30

2013
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واكلة التصنيف
االئمتاين

فيتش رايتنغ-

Fitch Ratings

موديز

MOODY’S

الواكلة اليابانية
لل ّتصنيف و ِاستمثار
املعلومات
()R&I

ستاندار اند بورز

()S&P

...الرتقمي السيادي للبالد التونسية من واكالت الرتقمي الدولية املختصة

تطور الرتقمي السيادي املمنوح للبالد التونسية من قبل واكالت التصنيف االئمتاين ()2019 - 2010
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

2010

BBB

أفاق مستقرة

السنوات
2019
B+
أفاق سلبية

Ba3
أفاق مستقرة

Ba3
أفاق سلبية

Ba3
أفاق سلبية

Baa3
أفاق سلبية

Baa3

أفاق سلبية

BBB

Baa2

أفاق مستقرة

A-

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

Ba3
أفاق سلبية

( 4جوان )2014

BBB-

( 26اوت )2016

B1
أفاق سلبية

( 25ماي )2015

BBB-

( 17نومفرب  11( )2017ديمسرب  27( )2018جوان )2019
B2
أفاق سلبية
( 22نومفرب )2016

BBB-

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

( 18اوت )2017

BB+

( 16اكتوبر )2018
-

BB

أفاق مستقرة

BB

أفاق سلبية

BB

أفاق مستقرة

أفاق مستقرة
( 01ماي )2017

-

-

-

( 18اكتوبر  4( )2018سبمترب )2019

أفاق سلبية

حتت املراقبة مع أثار
سلبية

BBB

أفاق مستقرة
-

-

أفاق سلبية

أفاق سلبية

-BBB

أفاق سلبية

( 28جويلية )2011

-

أفاق سلبية

BB
أفاق مستقرة
( 23ماي )2012

( 7سبمترب ( )2011غرة نومفرب  27( )2012نومفرب  15( )2013اكتوبر  24( )2014ديمسرب) 2015
B
أفاق سلبية
( 16اوت )2013

القسم األول :
دين الدولة

التوازنات المالية العامة:

يف مــوىف ســنة  2018بلغــت نســبة جعــز مزيانيــة الدولــة دون اهلبــات والتخصيــص
واملصــادرة  % 4,8مــن النــاجت احملــي االمجــايل (أي  5056مليــون دينــار) مقابــل % 6,1
مجسلّــة يف ســنيت  2016و ،2017بيمنــا قــدر جعــز املزيانيــة باعتبــار اهلبــات والتخصيــص
واملصــادرة ســنة  2018بـــ  4682م د ( % 4,4مــن إمجــايل النــاجت احملــي) مهنــا  2802م د
بعنــوان فوائــد الديــن العمــويم.
وقــد مت تســديد حــوايل  5127م د بعنــوان أصــل الديــن وبالتــايل بلغــت حاجيــات متويــل
املزيانيــة  9809م د يف ســنة ( 2018أي  % 9,3مــن إمجــايل النــاجت احملــي) مقابــل  9700م د
مقــدرة بقانــون املاليــة التمكيــي لســنة  % 9,1( 2018مــن إمجــايل النــاجت احملــي).

ولتلبيــة حاجيــات متويــل املزيانيــة متــت تعبئــة مــوارد إقــراض مببلــغ  9497,1م د وتتــوزع
بــن مــوارد اقــراض خــاريج بـــ  7064,0م د ومــوارد اقــراض داخــي بـــ  2433,1م د.

تمويل ميزانية الدولة :
تمويل ميزانية الدولة  :موارد االقتراض و الخزينة
باملليون دينار

موارد االقرتاض و اخلزينة
موارد االقرتاض

حصة موارد االقرتاض يف متويل املزيانية ()%
موارد االقرتاض اخلاريج
موارد االقرتاض الداخيل
موارد اخلزينة

اوت 2019

2017

2018

8066,6
8156,9

10400,1
10284,3

9809,4
9498,2

7834,0
7834,0

27,5
4268,3
3888,6
-90,3

30,0
8337,5
1946,8
115,8

25,2
7065,1
2433,1
311,2

26,8
5530,0
2304,0
0,0

2016

ارتفعــت مــوارد االقــراض واخلزينــة خــال الفــرة  ،2018-2016خاصــة خــال ســنة 2017

وذلــك لتلبيــة حاجيــات املزيانيــة مــن المتويــل .و قــد بلغــت مــوارد االقــراض و اخلزينــة مــا قــدره
 9809,4م د اىل مــوىف ســنة  2018مجسلــة تراجعــا بـــ  590,7مقارنــة بســنة  10400,1 ( 2017م د) .

25

% 12

%8

% 10

%6

%4

%2
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وقــد هشــدت خاصــة حصــة مــوارد االقــراض اخلــاريج ارتفاعــا مهــا يف ســنة 2017
حيــث تضاعفــت هــذه األخــرة (لتصــل إىل  8337,5م د) مقارنــة بســنة ( 2016حيــث اكنــت
يف حــدود  4268,3م د).
يف املقابــل جسلــت حصــة مــوارد االقــراض الداخــي تراجعــا بدايــة مــن ســنة 2017

وذلــك باعتبــار حمدوديــة و حش الســيولة الــذي هشدتــه املؤسســات البنكيــة.
إستعماالت الميزانية لسنة :2018

بلغــت مجلــة مــوارد االقــراض و اخلزينــة املستعمــــــــلة لمتويــل مزيانيــة الدولــة لســنة 2018
مــا يعــادل  9809,4م د  ،مهنــا اســتعامالت مــوارد االقــراض يف حــدود  9498,2م د و مــوارد
اخلزينــة حبــوايل  311,2م د (انظــر امللحــق .)1

وتتــوزع مــوارد االقــراض بــن مــوارد اقــراض خارجيــة حبــوايل  7065,1م د و مــوارد
اقــراض داخليــة بقميــة  2433,1م د.
*موارد االقرتاض اخلارجية...

تتــوزع مــوارد االقــراض اخلارجيــة املســتعملة لســنة  2018بــن قــروض خارجيــة موظفــة
لمتويــل مشــاريع الدولــة يف حــدود  706,7م د ،قــروض معــاد إقراضهــا بقميــة  125,0م د ،
إصــدار عــى الســوق املاليــة العامليــة مببلــغ  1685,8م د  ،إضافــة اىل قــروض دمع املزيانيــة
و الــي بلغــت قميهتــا  4547,7م د .و تتــأىت هــذه االخــرة أساســا مــن املقرضــن متعــددي
االطــراف و تتــوزع اكأليت:
قروض دمع املزيانية 4547.7 :مليون دينار
البنك الدويل
البنك االفرييق للتمنية
صندوق النقد الدويل
املؤسسة االملانية للقروض من اجل اعادة االمعار «»KFW
صندوق النقد العريب
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 1422,5م د
 357,6م د
 2046,6م د
 301,8م د
 303,1م د

و قــد مت أيضــا خــال ســنة  2018اســتعامل مــوارد احلســاب اخلــاص بالعملــة بعنــوان
قــرض البنــك الــدويل للتمنيــة احلرضيــة و الــى مت حسهبــا يف  2017يف حــدود  39,42مليــون
أورو أي مــا يعــادل  116,0م د.
*موارد االقرتاض الداخلية...

بلغــت يف مــوىف ســنة  2018مــوارد االقــراض الداخليــة املســتعملة  2433,1م د و تتــوزع
هــذه املــوارد بــن إصــدارات رقــاع اخلزينــة مببلــغ  1696,8م د و اســتعامل رصيــد احلســاب
اخلــاص بالعملــة بعنــوان القــرض البنــي املجمــع بالعملــة الصعبــة ( )prêt syndiquéاملــرم
يف  24نومفــر 2017مببلــغ  240مليــون أورو مبــا يعــادل  736,3م د.
تمويل ميزانية الدولة :موارد االقتراض الصافية
هشــدت مــوارد االقــراض الصافيــة ( و يه مــوارد االقــراض امجلليــة للســنة يطــرح مهنــا
أصــل الديــن العمــويم الــذي مت ســداده خــال الســنة) يف مجلهتــا اســتقرارا نســبيا خــال
الســنوات االخــرة إال ان مــوارد االقــراض الداخليــة الصافيــة عرفــت تراجعــا كبــرا خاصــة
يف ســنة  552,7( 2018م د) مقارنــة بســنة ( 2016مــا يعــادل  2058,8م د).
اوت 2019

باملليون دينار

2016

2017

2018

موارد االقرتاض الصافية

4944,2

5539,0

4371,7

2622,7

2885,4

4720,9

3819,0

1227,9

2058,8

818,0

552,7

1394,8

موارد االقرتاض اخلاريج
موارد االقرتاض الداخيل

السحوبات واإلصدارات:
اوت 2019

باملليون دينار

2016

2017

2018

الحسوبات واإلصدارات

7902,1

11371,5

9043,4

8471,0

4013,5

8690,9

7346,6

6167,0

3888,6

2680,7

1696,8

2304,0

االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

مت خــال ســنة  2018حســب مــوارد اقــراض مببلــغ  9043,4م د تتــوزع بــن اقــراض
خــاريج يف حــدود  7346,6م د و اقــراض داخــي مببلــغ  1696,8م د و قــد عرفــت الحسوبات
واالصــدارات لســنة  2018تراجعــا بأكــر مــن  % 20مقارنــة بالحسوبات واإلصــدارات املجسلة
يف مــوىف ســنة  )11371,5( 2017م د.
و قــد مكنــت هــذه االصــدارات مــن تعزيــز ســيولة اخلزينــة حيــث بلــغ معــدل رصيــد
احلســاب اجلــاري للخزينــة لســنة  2018مــا يقــارب  518,6م د و رصيــد احلســاب اجلــاري
لهنايــة الســنة  667,9م د .
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هناية الفرتة
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 .1االقتراض الداخلي (السحوبات واإلصدارات):
2016

2017

2018

3888,6

2680,7

1696,8

2304,0

3884,0

1946,8

1696,8

1115,1

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

76,5

89,2

26,6

347,7

3807,5

1857,6

1670,2

767,4

القرض البنيك املجمع بالعملة

)سنة(2010

4,7

)سنة(2017

-

1188,9

47,6

18,9

17

-

باملليون دينار

 1-1رقاع اخلزينة

رقاع اخلزينة قصرية املدى

 1-2دين داخيل بالعملة

حصة رقاع اخلزينة يف متويل جعز املزيانية ()%
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733,8

تواصــل خــال ســنة  2018تراجــع الحسوبــات واإلصــدارات عــى القــروض الداخليــة حيــث
بلغــت هــذه االخــرة  1696,8م د مجسلــة تراجعــا بـــ % 36,7مقارنــة مــع املســتوى املجســل يف
 ( 2017حيــث مت تعبئــة مــوارد اقــراض داخليــة يف حــدود  2680,7م د ) واخنفاضــا بنســبة
 % 56مــع املســتوى املجســل يف  2016و يعــزى هــذا االخنفــاض إلقتصار اإلقــراض الداخيل
يف  2018عــى إصــدارات رقــاع اخلزينــة بيمنــا مت يف  2017اللجــوء للديــن الداخــي بالعملــة
باعتبــار إصــدار قــرض بنيك مجمــــع بالعمــــلة الصعـــبة ممــا مكن من تعـــبئة  240م أورو أي
مــا يعــادل  733,8مليــون دينــار.
إصدارات رقاع اخلزينة :تراجع حلجم االصدارات...

بلــغ جحــم إصــدارات رقــاع اخلزينــة بالســوق املاليــة الداخليــة لســنة  2018حــوايل  1696,8م د
(مــا يعــادل  % 1,6مــن إمجــايل النــاجت احملــي) موزعــة بــن  26,6م د بعنــوان رقــاع اخلزينــة قصــرة
املــدى و 1670,2م د بعنــوان رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر مقابــل  1946,8م د مجسلــة يف هنايــة ســنة
( 2017أي مــا يقــارب  % 2مــن إمجــايل النــاجت احملــي للســنة) و 3883,9م د (أي حــوايل  % 2,8مــن
إمجــايل النــاجت احملــي) خــال ســنة  2016مهنــا  3807,5م د أي مــا يقــارب  % 98عــى شــل رقــاع
خزينــة قابلــة للتنظــر متوســطة وطويلــة املدى.
وقــد ســامهت رقــاع اخلزينــة يف متويــل جعــز املزيانيــة يف حــدود  % 17ســنة  2018مقابــل
 % 18,9ســنة  2017و  % 47,6ســنة  2016و تفــر حمدوديــة الســوق الداخليــة يف متويــل
املزيانيــة باخلصــوص مبايــي :
 خطــر التأثــر الســليب عــى متويــل االقتصــاد و ذلــك باعتبــار أن اخلزينــة ال ميكهنــاتعبئــة مبالــغ مهمــة مــن رقــاع اخلزينــة باعتبــار مشــلة الســيولة الــى يعــاين مهنــا
القطــاع البنــي الــذي مــن اولوياتــه متويــل االقتصــاد .هــذا و 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 لتعديــل الســوق النقديــة ،اىل جانــب ضعــف االدخــار الوطــي.
 و تواصــل مشــلة الســيولة للقطــاع البنــي خاصــة يف الســنوات األخــرة أثــر ســلباعــى املبالــغ املعروضــة مــن طــرف املختصــن يف رقــاع اخلزينــة ( 10خمتصــن ،مهنــم
 9بنــوك) عنــد املشــاركة يف املناقصــات اخلاصــة باالكتتــاب يف إصــدارات رقــاع
اخلزينــة .حيــث عــرف طلــب املختصــن يف رقــاع اخلزينــة عــى الســندات الســيادية
هنايــة ســنة  2018تراجعــا مهــا مقارنــة مــع ســنة  2017و  2016و ذلــك مــع متركــزه عــى
اخلطــوط متوســطة و قصــرة املــدى.
و قــد بلــغ احلجــم االمجــايل لطلــب املســتمثرين عــى رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر (و ذلــك
دون احتســاب معليــات التــرف النشــيط للديــن الداخــي)  2098,4م د يف هنايــة ديمســر
 2018مقابــل  3558,1م د يف هنايــة ديمســر  ،2017و  4403,5م د يف أواخــر ســنة .2016
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و فميــا خيــص الطلــب عــى رقــاع اخلزينــة حســب مــدة الســداد ،فقــد ارتكــز خــالل ســنة
 2018طلــب املســتمثرين عــى رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــري ذات آجــال مخــس ســنوات
وأقــل اذ بلــغ جحــم هــذا الطلــب  1268.2م د أي حــوايل  % 60.4مــن الطلــب االمجــايل مقابــل
 % 21.3ســنة  2017و أقــل مــن  % 1ســنة  .2016و لقــد توجهــت أغلــب العــروض حنــو خــط
 % 6.1نومفــر  2021و خــط  % 6.3ديمســر .2023
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خط  % 6جوان 2021
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و خبصــوص طلــب املســتمثرين عــى رقــاع اخلزينــة طويلــة املــدى ( أي ذات آجــال مثــان
ســنوات أو أكــر) فقــد هشــدت تراجعــا مهــا لتبلــغ  731,9م د يف أواخــر ســنة ( 2018أي مــا
يعــادل  % 34,9مــن الطلــب اإلمجــايل) مقابــل  2545,3م د مجسلــة ســنة ( 2016أي حــوايل
 % 57,5مــن الطلــب اإلمجــايل).
ارتفاع اسعار الفائدة املقبولة من قبل اخلزينة ...

 يفــر أيضــا تراجــع إصــدارات رقــاع اخلزينــة باالرتفــاع املشــط ملعــدل نســب الفائــدة املرحجةو يه مســتويات اســعار الفائــدة املقبولــة مــن قبــل اخلزينــة (انظــر امللحــق رمق  ،)2أي اخنفــاض
أســعار رقــاع اخلزينــة املعروضــة مــن طــرف املختصــن يف رقــاع اخلزينــة عنــد املشــاركة يف
طلبــات العــروض مســتفيدة يف ذلــك مــن تواصــل حاجــة احلســاب اجلــاري للخزينــة للســيولة.
و كنتيجة لذلك تراجعت يف السنوات األخرية املبالغ املقبولة سنويا من طرف اخلزينة:
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري

املبالغ املطلوبة

املبالغ املقبولة

نسبة املبالغ املقبولة
مقارنة باملطلوبة

2016

3550

3807,5

% 107,2

2017

2350

1857,6

%79

2018

2470

1670,5

%67

)السنة(

باملليون دينار

باملليون دينار

 .2االقتراض الخارجي (السحوبات واإلصدارات):
بلغــت الحسوبــات عــى القــروض اخلارجيــة خــال ســنة  2018حــوايل  7346,6م د مجسلــة
بذلــك إخنفاضــا قــدره  % 15,5مقارنــة بســنة  8690,9( 2017م د) ،و تتــوزع هــذه الحسوبــات
يف حــدود  % 17عــى شــل قــروض موظفــة (  1229,1م د) خمصصــة لمتويــل مشــاريع
الدولــة وقــروض يعــاد إقراضهــا لملؤسســات العموميــة و البنكيــة ،و % 83عــى شــل قــروض
غــر موظفــة تمتثــل يف حسوبــات عــى قــروض دمع املزيانيــة و إصــدارات عــى الســوق
املاليــة العامليــة.
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حسوبات وإصدارات الدين اخلاريج
القروض املوظفة

*متويل مشاريع الدولة

*قروض معاد اقراضها

القروض غري املوظفة

اوت 2019

2016

2017

2018

4013,5

8690,9

7346,6

6167,0

1042,7

1141,8

1229,1

675,9

772,7

921,2

980,9

636,3

270,0

220,6

248,3

39,6

2970,8

7549,1

6117,5

5491,0

اما فميا خيص سنة  ، 2019فقد بلغ مبلغ حسوبات و اصدارات الدين اخلاريج اىل موىف اوت  6167,0م د
مهنا  675,9م د قروض موظفة و  5491,0م د إصدارات عىل السوق املالية العاملية و قروض لدمع املزيانية .
القروض غري املوظفة اىل موىف اوت 2019
قروض دمع املزيانية

السوق املالية العاملية

 5491,0م د
 3268,0م د
 2223,0م د

*القروض غري املوظفة...

بلغــت يف مــوىف ســنة  2018الحسوبــات املخصصــة لــدمع مزيانيــة الدولــة  6117,4م د
مهنــا  1685,8م د يف شــل اصــدارات عــى الســوق املاليــة العامليــة أي مــا يعــادل % 23
مــن مجمــوع الحسوبــات الســنوية عــى الديــن اخلــاريج مقابــل أكــر مــن  % 51ســنة 2017
و  % 27ســنة  .2016وقــد مت يف أكتوبــر 2018القيــام بإصــدار يف الســوق املاليــة الدوليــة
بــاألورو مببلــغ  500مليــون أورو ويســدد دفعــة واحــدة بعــد  5ســنوات وبنســبة فائــدة تبلــغ
 ،% 6,75وقــد مت خــال ســنة  2017إصــدار عــى نفــس الســوق بقميــة  850م أورو ،و بنســبة
فائــدة تســاوي  ،% 5.625يقــع ســداده دفعــة واحــدة بعــد  7ســنوات .
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إىل جانــب ذلــك مت خــال نفــس الســنة تعبئــة  1000م دوالر يف شــل اكتتــاب خــاص
لدولــة قطــر ويســدد هــذا القــرض عــى مــدى  5ســنوات مهنــا ســنة إمهــال وعــى  4أقســاط
متســاوية وبنســبة فائــدة تفاضليــة حــددت بـــ .% 3.5
البنك الدويل

23,3 %

البنك االفرييق للتمنية

1422,5

5,8 %

1685,8

صندوق النقد الدويل

33,5 %

357,6

صندوق النقد العريب

5%

301,8

أملانيا ()KFW

4,9 %

303,1

2046,6

اصدار  2018باالرور

27,6 %

البنك الدويل

19,1 %

1439

صندوق النقد الدويل

2056,3

10,2 %

االحتاد االورويب

11,4 %

التوظيف القطري

32,1 %

768

863,3

2422,6

اصدار باالورور

27,2 %

92,5

البنك االفرييق للتمنية

36,6 %

صندوق النقد الدويل

23,4 %

1085,9

1097,7

اصدار بضامن امرييك

36,9 %

694,7
البنك الدويل

3,1 %
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مــن جانــب أخــر بلغــت الحسوبــات املخصصــة لــدمع مزيانيــة الدولــة واملســندة مــن طــرف
املمولــن املتعــددي األطــراف حــوايل  4129,8م د يف مــوىف ســنة  2018مقابــل  3070,3م د
ســنة  2017و  1873,1م د يف ســنة  2016و نالحــظ أن صنــدوق النقــد الــدويل و البنــك الــدويل
حيتــان املرتبــة االوىل يف ترتيــب املمولــن متعــددي االطــراف بنســبة جتــاوزت  ،% 84يف
حــن بلغــت الحسوبــات عــى القــروض املســندة مــن الدائنــن الثنائيــن و املخصصــة لــدمع
املزيانيــة  301,8م د ســنة  ،2018مســندة مــن طــرف املؤسســة األملانيــة للقــروض مــن أجــل
إعــادة اإلمعــار ( ،)KFWمقابــل غيــاب هــذا الصنــف مــن القــروض خــال الســنتني الســابقتني
( 2016و .)2017
امــا فميــا خيــص ســنة  2019و إىل مــوىف أوت بلغــت الحسوبــات عــى قــروض
دمع املزيانيــة  3268,0م د مهنــا  1772,9مســندة مــن طــرف املمولــن متعــددي
االطــراف و  1495,2م د مــن طــرف اململكــة العربيــة الســعودية.
قروض دمع املزيانية
*البنك الدويل لالنشاء و التعمري
* صندوق النقد الدويل
* االحتاد االورويب
* الواكلة الفرنسية للتمنية
*مؤسسة القروض من اجل اعادة االمعار
*اململكة العربية السعودية

 3268,0م د
 70,2م د
 713,0م د
 484,4م د
 172,5م د
 332,8م د
 1495,2م د

القروض اخلارجية املوظفة (القروض املعاد اقراضها و قروض متويل املشاريع العمومية)...

بلغــت الحسوبــات عــى القــروض املعــاد إقراضهــا لملؤسســات العموميــة  248,3م د يف
هنايــة ســنة  2018وقــد مكنــت هــذه الحسوبــات مــن متويــل أمه املشــاريع التاليــة:
مــروع توســيع شــباكت الغــاز الطبيــي بالمشــال الغــريب مببلــغ  71,7م د مســند مــن
طــرف اململكــة العربيــة الســعودية ومعــاد اقراضــه للرشكــة الوطنيــة للكهربــاء والغــاز،
خطــوط متويــل لفائــدة املؤسســات الصغــرى واملتوســطة مببلــغ  75م د مســندة مــن
طــرف الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجمتــايع ومعــاد إقراضهــا للبنــك
املركــزي التونــي.
امــا القــروض اخلارجيــة املوظفــة واملخصصــة لمتويــل مشــاريع الدولــة بلغــت الحسوبــات
 980,9م د و قــد مكنــت أساســا مــن متويــل مشــاريع تأهيــل البنيــة التحتيــة حبــوايل 518,0
مليــون دينــار وقطــاع الفالحــة مببلــغ  300,0مليــون دينــار و مشــاريع متعلقــة بإصــاح قطــاع
التعلــم بـــ  62,0مليــون دينــار.
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600

518,48

400

300,02

200

85,61

61,75
14,85
مشاريع لتاهيل
البنية التحتية

مشاريع ذات
ضبغة فالحية

مشاريع الهنوض
بالتشغيل

0,17
مشاريع دمع
اصالح التعلمي

مشاريع متعلقة
بقطاع النقل
واملواصالت

0
قطاعات اخرى

الحسوبات واإلصدارات الصافية
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االقرتاض

االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

االقرتاض الصايف

االقرتاض اخلاريج
االقرتاض الداخيل

2016

2017

2018

اوت 2019

7902,1

11371,5

9043,4

8471,0

4013,5

8690,9

7346,6

6167,0

3888,6

2680,7

1696,8

2304,0

4689,4

6626,2

3916,9

3259,7

2630,6

5074,3

4100,5

1864,9

2058,8

1551,9

-183,7

1394,8

تراجعــت الحسوبــات واإلصــدارات الصافية للدين العمــويم (ويه الحسوبات واإلصدارات
امجلليــة للســنة يطــرح مهنــا أصــل الديــن العمــويم الــذي مت ســداده خــال الســنة) حبــوايل
 2709م د يف مــوىف ســنة  2018حيــث بلغــت  6626,2م د ســنة  2017مقابــل  3916,9م د
ســنة .2018
و قــد عرفــت باألخــص الحسوبــات و اإلصــدارات الصافيــة للديــن الداخــي تراجعــا كبــرا
خــال ســنة  .2018حيــث جتــاوز أصــل الديــن الــذي مت ســداده خــال الســنة ( 1880,5م د) جحــم
اصــدارات رقـــــــــاع اخلزينــة ( 1696,8م د) ،و بالتــايل بلــغ اإلقــراض الداخــي الصــايف
 - 183,7م د يف حــن أنــه اكن يف حــدود  1551,9م د يف ســنة  2017و بلــغ  2058,8م د يف
أواخــر ســنة .2016

أمــا فميــا يتعلــق بالديــن اخلــاريج فقــد مثلــت الحسوبــات و اإلصــدارات الصافيــة يف
مــوىف ســنة  % 55,8 ،2018مــن اإلقــراض اخلــاريج (مــا يعادل  4100,5م د) فميا اســتخدمت
بقيــة اإلصــدارات و الحسوبــات اخلارجيــة لســداد أصــل الديــن اخلــاريج للســنة الــذي بلــغ
 3246,1م د.

35

خدمة الدين العمومي:
بلغــت يف مــوىف ســنة  2018خدمــة الديــن العمــويم ( أصــل الديــن و الفوائــد )  7928,4م د،
و جسلــت بذلــك ارتفاعــا قــدره  923,4م د مقارنــة بســنة  7005,0( 2017م د) ،مقابــل  5199,1م د
مجسلــة يف. 2016
وحســب نــوع الديــن ،فقــد ارتفعــت خدمــة الديــن العمــويم الداخــي بـــ 1015,0م د لتصل إىل
 3399,4م د يف هنايــة ســنة  2018مقابــل  2384,4م د يف مــوىف ســنة  2017و 2995,1م د يف
هنايــة ســنة  ،2016بيمنــا جسلــت خدمــة الديــن اخلــاريج اخنفاضــا طفيفــا بـــ 91,5م د مقارنــة
بســنة  2017لتبلــغ  4529,0م د يف هنايــة ســنة  2018ويعــزى هــذا االخنفــاض إىل التأثــر
املــزدوج لرتاجــع أصــل الديــن العمــويم اخلــاريج بـــ 370,4م د وارتفــاع الفوائــد بـــ 287,9م د.
و بالنســبة لســنة  2019يتوقــع ان تبلــغ خدمــة الديــن العمــويم  9874,0م د مهنــا  6621,0م د
بعنــوان اصــل الديــن و  3253,0م د قميــة الفوائــد .هــذا و قــد مت اىل مــوىف اوت  2019تســديد
مبلــغ  7568,1م د بعنــوان خدمــة الديــن مهنــا  5484,7م د خاصــة بالديــن اخلــاريج و 2083,4م د
خاصــة بالديــن الداخــي و مــن امه القــروض الــي وقــع ســدادها منــذ بدايــة الســنة :
القســط االول مــن القــرض الرقــايع املصــدر يف شــل اكتتــاب خــاص مــن البنــك
الوطــي القطــري  QNBيف ( 2017اصــل الديــن  250مليــون دوالر امريــي و الفوائــد
 17,5مليــون دوالر)،
القــرض الرقــايع املــرم يف  2012بضــان الواليــات املتحــدة االمريكيــة مببلــغ 485
مليــون دوالر أمريــي والــذي مت ســداده يف جويليــة ، 2019

مــا يقــارب  130مليــون وحــدة حقــوق حســب اخلاصــة عــى قــرض صنــدوق النقــد
الــدويل يف اطــار اتفــاق االســتعداد االئمتــاين املــرم يف ،2013
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري خلط مارس  2019مببلغ  648.4م د.

36

التقرير حول الدين العمومي

أصل الدين العمومي:
بلــغ أصــل الديــن العمــويم لســنة  2018مــا قميتــه  5126,5م د بارتفــاع قــدره  381,2م د
مقارنــة بســنة  2017وقــد هشــد أصــل الديــن ارتفاعــا متواصــا منــذ ســنة  2016نتيجــة ارتفــاع
أصــل الديــن اخلــاريج.
وقــد بلــغ أصــل الديــن العمــويم اخلــاريج الــذي مت ســداده يف مــوىف ســنة ،2018
 3246,1م د أي حــوايل  % 63مــن مجمــوع أصــل الديــن ،و جتــدر اإلشــارة أن أصــل الديــن
اخلــاريج قــد هشــد ارتفاعــا مهــا خاصــة خــال الســنتني االخريتــن  2018-2017و يعــود
هــذا التطــور أساســا إىل الســداد دفعــة واحــدة لـــ 500مليــون دوالر أمريــي يف أفريل 2017
بعنــوان القــرض القطــري املــرم خــال ســنة  ( 2012أي مــا يعــادل  1419,9مليــون دينــار)،
إضافــة إىل ســداد أقســاط قــرض صنــدوق النقــد الــدويل ( 604,0مليــون دينــار يف 2017
و 1234,0مليــون دينــار يف .)2018
مكــا هشــد ســداد أصــل الديــن العمــويم الداخــي هــو اآلخــر إرتفاعــا يف مــوىف ســنة
 2018مقارنــة بالســنة الســابقة ليصــل إىل  1880,5م د وقــد مشــل ســداد خــط رقــاع اخلزينــة
القابلــة للتنظــر  % 5,3جانــي  2018مببلــغ  479,0م د ،و خــط رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر
 % 5,5أكتوبــر  2018مببلــغ قــدره  700,7م د.
باملليون دينار

أصل الدين العمويم

الدين اخلاريج
الدين الداخيل

2016

2017

2018

اوت 2019

3212,7

4745,3

5126,6

5211,3

1382,9

3616,5

3246,1

4302,1

1829,8

1128,8

1880,5

909,2

فوائد الدين العمومي:
جسلــت فوائــد الديــن العمــويم الــي مت ســدادها ســنة  2018زيــادة تتجــاوز  % 40مقارنــة
بتلــك املجسلــة يف  2016لتصــل إىل  2801,9م د أي يف حــدود  % 2,6مــن إمجــايل النــاجت
احملــي و يعــود ذلــك إىل إرتفــاع لك مــن فوائــد الديــن الداخــي والديــن اخلــاريج عــى
حــد ســواء.
و قــد إتمســت خــال الســنوات املاضيــة فوائــد الديــن العمــويم بنســق تصاعــدي متواصــل
يرجــع أساســا إىل ارتفــاع الفوائــد عــى الديــن العمــويم الداخــي النــاجت عــن إرتفــاع
أســعار الفائــدة املقبولــة مــن قبــل اخلزينــة (انظــر امللحــق رمق  )2والرتفيــع يف نســب الفائــدة
املرجعيــة للســوق النقديــة الــذي أثــر عــى معــدل نســبة فائــدة الســوق النقديــة (.)TMM
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و فميــا خيــص فوائــد الديــن العمــويم اخلــاريج ،فقــد هشــدت ارتفاعــا بدايــة مــن ســنة
 2015و ذلــك بالــرمغ مــن تــدين نســبة الفائــدة عــى االورو( euriborســالب) ،و يعــود ذلــك
أساســا إىل ارتفــاع ســعر رصف أمه معــات التدايــن األجنبيــة أمــام الدينــار ،ارتفــاع
اهلوامــش املوظفــة عــى بعــض القــروض املتعــددة األطــراف و إصــدارات األســواق املاليــة
العامليــة و ارتفــاع جحــم الديــن .
باملليون دينار

2016

2017

2018

فوائد الدين العمويم

1986,4

2259,6

2801,9

2356,8

821,1

1004,0

1282,9

1182,6

1165,3

1255,6

1519,0

1174,1

%2,2

%2,3

%2,6

%2,02

الدين اخلاريج
الدين الداخيل

فوائد الدين العمويم من امجايل الناجت احمليل

حجم الدين العمومي:
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اوت 2019

التقرير حول الدين العمومي

تطور حجم الدين...
يف مــوىف ســنة  ،2018إرتفــع قــامئ الديــن العمــويم حبــوايل  13515م د مقارنــة بســنة
 . 2017وتتــأىت هــذه الزيــادة إىل حــدود  9417م د مــن إخنفــاض ســعر رصف الدينــار
مقارنــة بالعمــات الرئيســية .
وقــد بلغــت نســبة املديونيــة  % 77,08مــن النــاجت احملــي االمجــايل يف مــوىف ســنة 2018
مقابــل  % 70,17ســنة  2017و % 62,42يف أواخــر ســنة .2016

و قــد أ ّدى إخنفــاض ســعر رصف الدينــار مقابــل أمه العمــات االجنبيــة أساســا الرتفــاع
جحــم الديــن اخلــاريج حيــث بلــغ جحــم الديــن اخلــاريج حــوايل  % 40,65مــن النــاجت
احملــي االمجــايل يف ســنة ( 2016حــوايل  36412,5م د ) و تواصــل ارتفاعــه ليصــل إىل
 % 48,45مــن النــاجت احملــي يف ســنة ( 2017حــوايل  46832,7م د)  ،مث إىل  % 57,06يف
( 2018حــوايل  60213,5م د) ،فميــا حافــظ جحــم الديــن العمــويم الداخــي عــى نســق تطــور
مســتقر ال يتجــاوز  % 1ليصــل إىل  21131,7م د يف مــوىف ســنة  2018مقابــل  20997,3م د
يف أواخــر ســنة  2017و  19508,1م د يف ســنة .2016
وقــد جسلــت وتــرة ارتفــاع جحــم الديــن حتــ ّوال كبــرا يف الســنوات األخــرة (خاصــة
مابــن  2016و  )2018ويعــود ذلــك باالســاس لتأثــر ســعر رصف الدينــار مقابــل أمه العمــات
األجنبيــة ،وجعــز املزيانيــة إضافــة إىل تراجــع نســبة المنــو.
بالنســبة لســنة  2019و اىل مــوىف هشــر اوت بلــغ جحــم الديــن العمــويم  81710م د أي
مــا يعــادل  % 73,19مــن النــاجت احملــي االمجــايل  ،و يتوقــع أن تبلــغ نســبة املديونيــة أقــل
مــن  % 75مــن النــاجت احملــي االمجــايل يف هنايــة الســنة.

هيكلة الدين العمومي:
مناب الدين اخلاريج من الدين العمويم %
مناب الدين الداخيل من الدين العمويم %

اوت 2019

2016

2017

2018

%65,1

%68,9

%74,0

%71,9

%34,9

%31,1

%26,0

%28,1

تتســم حمفظــة الديــن العمــويم هبمينــة الديــن العمــويم اخلــاريج و الــذي بلغــت حصتــه
يف مــوىف ســنة  2018حــوايل  % 74,0مقابــل  % 26,0للديــن الداخــي .و تهشــد هــذه احلصــة
ارتفاعــا متواصــا حيــث بلغــت  % 69مــن مجمــوع الديــن العمــويم يف  2017بيمنــا اكنــت
يف حــدود  % 65ســنة .2016
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تركيبة الدين العمومي الخارجي:
مناب الدين اخلاريج
 %من الدين العمويم

القروض متعددة األطراف
 %من الدين العمويم اخلاريج

القروض الثنائية

 %من الدين العمويم اخلاريج

االسواق املالية العاملية
%من الدين العمويم اخلاريج

2016

2017

2018

%65,1

%68,9

%74,0

اوت 2019
%71,9

%49,86

%49,85

%50,07

%47,98

%16,52

%14,31

%13,18

%15,77

%33,61

%35,85

%36,75

%36,25

تركيبة الدين العمومي الخارجي حسب المقرضين ...
لســنوات متتاليــة متــزت تركيبــة الديــن العمــويم اخلــاريج هبمينــة الدين املتعــدد االطراف
حيــث بلــغ جحــم الديــن املســتحق هلــذه الفئــة يف مــوىف ســنة  2018أكــر مــن  % 50,0مــن
مجلــة الديــن اخلــاريج أي مــا يعــادل  30146,3مليــون دينــار.
القروض متعددة االطراف

50,09%

36,77%

القروض الثنائية

السواق املالية العاملية

13,14%

ويرتكــز الديــن املســتحق لملقرضــن متعــددي االطــراف عــى ثالثــة مقرضــن أساســيني
و مه البنــك الــدويل ،صنــدوق النقــد الــدويل و البنــك االفريــي للتمنيــة ،الذيــن يســتحوذون
عــى مــا يقــارب  % 80,0مــن الديــن متعــدد االطــراف .و عــى غــرار الســنوات الســابقة
يبــى البنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر ( )B.I.R.Dأمه املقرضــن املتعــددي األطــراف و ذلــك
حبجــم ديــن يبلــغ  10149,3م د أي  % 33,0مــن مجمــوع الديــن متعــدد األطــراف و % 16,86
مــن مجمــوع الديــن العمــويم اخلــاريج يلهيــا البنــك االفريــي للتمنيــة حبجــم ديــن بلــغ
 8267,8م د أي  % 27,4مــن مجمــوع الديــن متعــدد األطــراف (انظــر امللحــق رمق .)3
و فميــا خيــص الديــون املســتحقة للصناديــق العربيــة و االســامية  ،حتتــل الديــون املمنوحــة
مــن طــرف الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي و االجمتــايع ( )F.A.D.E.Sاملركــز االول
بيهنــا ،حبجــم ديــن بلــغ  1682,6م د ( % 5,5مــن الديــون متعــددة اإلطــراف) تلهيــا الديــون
املســتحقة للبنــك اإلســايم للتمنيــة حبــوايل  262,0م د.
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التقرير حول الدين العمومي

يف مــوىف ســنة  ،2018بلــغ جحــم الديــن العمــويم اخلــاريج املســتحق للدائنــن الثنائيــن
 7937,8م د أي مــا يعــادل نســبة  % 13,2مــن إمجــايل الديــن العمــويم اخلــاريج و قــد عرفــت
هــذه النســبة تراجعــا ملحوظــا يف الســنوات األخــرة حيــث اكنــت ســنة  2015يف حــدود % 18,5
مــن مجمــوع الديــن اخلــاريج.
و يبــى الديــن العمــويم اخلــاريج املتحصــل هيلع مــن الدائنــن الثنائيــن مرتكــزا عــى
فرنســا بنســبة  % 35,0حيــث تعتــر أكــر دائــن عــى املســتوى الثنــايئ بيمنــا متتلــك الــدول
العربيــة جممتعــة  % 23,0و اليابــان نســبة  ( % 15,0انظــر امللحــق رمق .)3
مــن جانــب آخــر ،بلغــت حصــة الديــن املصــدر بالســوق املاليــة العامليــة  % 36,8مــن جحــم
الديــن العمــويم اخلــاريج يف مــوىف ســنة  2018أي مــا يقــارب  22129,4م د  ،مقابــل
 16788,7م د يف ســنة  2017و  12239,3م د يف ســنة  2016و يعــزى هــذا التطــور اهلــام إىل
التأثــر املــزدوج الخنفــاض ســعر رصف الدينــار أمــام األورو والــدوالر و إىل ارتفــاع عــدد
اإلصــدارات عــى الســوق الدوليــة يف الســنوات الثــاث األخــرة :
يف : 2016إصــدار قــرض رقــايع بضــان أمريــي بقميــة  500مليــون دوالر بالســوق
املاليــة العامليــة،
يف : 2017إصدار قرض رقايع بالسوق املالية االوروبية بقمية  850مليون أورو،
يف : 2017إصــدار مببلــغ  1000مليــون دوالر أمريــي يف شــل إكتتــاب خــاص لفائــدة
دولــة قطــر (البنــك القطــري ،)QNB
يف : 2018إصدار قرض رقايع بالسوق االوروبية بقمية  500مليون أورو.
تركيبة الدين العمويم اخلاريج حسب امه العمالت األجنبية...
 %من الدين العمويم اخلاريج

األورو

الدوالر األمرييك
اليان الياباين
بقية العمالت

اوت 2019

2016

2017

2018

%43,15

%50,35

%52,01

%54,26

%36,30

%32,07

%30,57

%28,36

%14,58

%11,85

%11,46

%11,48

%5,97

%5,73

%5,96

%5,90

خيضــع تطــور تركيبــة الديــن حســب العمــات األجنبيــة لتوجهيــات احملفظــة املعياريــة
الــي تعكــس بنيــة املبــادالت التجاريــة اخلارجيــة لبالدنــا ،الــي مــن شــأن تطبيقهــا محايــة
حمفظــة الديــن العمــويم مــن التعــرض إىل خماطــر ســعر الــرف و التقليــل مــن أثــاره عــى
قــامئ و خدمــة الديــن اخلــاريج.
و تمتــز منــذ ســنوات طويلــة حمفظــة الديــن العمــويم اخلاريج للبالد التونســية هبمينــة األورو
علهيــا و ذلــك تطبيقــا لإلســراتيجية املتبعــة يف التــرف يف الديــن العمــويم و الراميــة إىل
مضــان التغطيــة الطبيعيــة باعتبــار أمهيــة العالقــات االقتصاديــة الــي مجتــع تونــس باإلحتــاد
االورويب حيــث يعــد هــذا األخــر أول رشيــك جتــاري لتونــس (مكــا يبينــه اجلدولــن التالــن) .
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صادرات البالد التونسية حسب العمالت األجنبية:
(  %من الصادرات امجللية)

األورو
الدوالر األمرييك
الدينار التونيس القابل للتحويل
اجلنيه االسرتليين
اليان الياباين
بقية العمالت

الصادرات امجللية
ً

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%67,3

%68,8

%71,0

%78,3

%77,7

%78,9

%28,3

%26,8

%25,4

%17,9

%18,2

%17,3

%3,5

%3,5

%2,9

%3,0

%3,4

%3,0

%0,4

%0,4

%0,5

%0,4

%0,3

%0,4

%0,1

%0,2

%0,1

%0,1

%0,0

%0,1

%0,3

%0,4

%0,2

%0,3

%0,3

%0,3

واردات البالد التونسية حسب العمالت األجنبية:
الواردات امجللية

(  %من الواردات امجللية)

األورو
الدوالر األمرييك
الدينار التونيس القابل
للتحويل
اجلنيه االسرتليين
اليان الياباين
بقية العمالت

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%53,3

%54,9

%54,5

%55,6

%57,9

%58,0

%44,4

%43,1

%43,6

%42,5

%40,4

%40,2

%0,7

%0,5

%0,4

%0,5

%0,6

%0,4

%0,4

%0,4

%0,5

%0,4

%0,4

%0,4

%0,4

%0,4

%0,4

%0,5

%0,4

%0,4

%0,7

%0,6

%0,6

%0,5

%0,4

%0,6

املصدر :تقرير البنك املركزي التونيس لسنة  2017حول مزيان املدفوعات والوضعية اخلارجية للبالد التونسية

جيــدر الذكــر أن مــؤرش منــاب الديــن اخلــاريج املعنــون بــاألورو قــد هشــد تراجعــا يف
ســنوات ( )2016-2015-2014حيــث مل يتجــاوز  %43,0يف هنايــة ســنة  ،2016إال أنــه عــرف
حتســنا ملحوظــا يف مــوىف ســنة  2018ليتجــاوز  %52,0مــن الديــن العمــويم اخلــاريج،
و ينــدرج الرتاجــع الــذي عرفــه منــاب الديــن اخلــاريج املعنــون بــاألورو لتعدداإلصــدارات
بالــدوالر خــال الســنوات الفارطــة:
 :2016مضــان احلكومــة األمريكيــة إلصــدار امجلهوريــة التونســية قرضا رقاعيا بالســوق
املاليــة العامليــة مببلــغ  500مليــون دوالر أمرييك،
 :2016حسوبــات قــرض صنــدوق النقــد الــدويل بتــارخي  20مــاي  ، 2016يف شــل
«تهسيــل الصنــدوق املمــدد» و البالغــة  2045,625مليــون وحــدة حقــوق حســب.
 :2017إكتتاب خاص لفائدة دولة قطر مببلغ  1000مليون دوالر أمرييك ،

42

و تبعــا لذلــك فقــد إرتفعــت حصــة الديــن املعنــون بالــدوالر األمريــي مــن  % 30,9ســنة
 2014إىل  % 36,3ســنة  2016يف الوقــت الــذي اخنفضــت فيــه حصــة الديــن املعنــون بــاألورو
مــن  % 46,0إىل % 43,15عــى التــوايل .إال أن هــذا النســق هشــد تراجعــا بدايــة مــن ســنة
 2017و ذلــك ســعيا لضــان التغطيــة الطبيعيــة ملخاطــر الــرف و تطبيقــا إلســراتيجية
الديــن يف هــذا املجــال خبصــوص اختيــار معــات التدايــن و املمتثلــة يف مطابقــة معلــة
اإلصــدار حلاجيــات مــزان الدفوعــات مــن العمــات ( انظــر امللحــق رمق .)4

التقرير حول الدين العمومي

هــذا و تتواصــل حصــة الديــن اخلــاريج املعنــون بــاألورو يف االرتفــاع لتبلــغ يف مــوىف
اوت مــن ســنة  2019اكــر مــن  % 54مــن الديــن العمــويم اخلــاريج و يعــود هــذا االرتفــاع
اىل :
 اصدار قرض رقايع بقمية  695مليون أورو يف جويلية ، 2019 حســب القســط الثــاين مــن قــرض اليــة الــدمع املــايل لالحتــاد االورويب «»AMF IIمببلــغ  150مليــون أورو يف جويليــة ، 2019

 حســب القســط الســادس اخلــاص « بتهسيــل الصنــدوق املمــدد» ( ) MEDCلصنــدوقالنقــد الــدويل بقميــة  216مليــون أورو،

تركيبة الدين العمومي الداخلي:
مناب الدين الداخيل

 %من الدين العمويم

رقاع اخلزينة

 %من الدين العمومي الداخلي

االيداعات باخلزينة
 %من الدين العمومي الداخلي

ديون أخرى

 %من الدين العمومي الداخلي

2016

2017

2018

اوت 2019

%34,9

%31,1

%26,0

%28,1

%63,98

%63,50

%64,02

%60,22

%32,71

%30,50

%30,76

%30,51

%3,31

%6,00

%5,22

%9,27

يرتكــز الديــن العمــويم الداخــي أساســا عــى اصــدارات رقــاع اخلزينــة ،حيــث ميثــل
جحــم هــذه األخــرة ســنويا  % 64,0مــن حمفظــة الديــن الداخــي و مــا يقــارب عــى % 17,0
مــن حمفظــة الديــن امجلليــة ( لســنة  )2018و يتــوزع بقيــة الديــن العمــويم الداخــي بــن
ايداعــات باخلزينــة العامــة للبــاد التونســية و ديــون داخليــة أخــرى تكــون يف أغلــب األحيــان
معنونــة بالعملــة األجنبيــة .
رقاع اخلزينة ...
2016

2017

2018

اوت 2019

12482,1

13441,0

13587,1

13846,9

76,5

96,2

26,6

347,7

11370,9

12484,6

12975,1

13094,1

رقاع اخلزينة ذات القصاصة صفر

88,9

94,6

-

-

اكتتاب وطين

945,8

765,5

585,3

405,1

باملليون دينار

رقاع اخلزينة

رقاع اخلزينة قصرية املدى  52اسبوع
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري
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و حتتــل رقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر النصيــب االكــر مــن جحــم رقــاع اخلزينــة (يف
حــدود  )% 95حيــث بلغــت  12975,1م د يف مــوىف ســنة  2018و تتــوزع عــى اخلطــوط التاليــة :

االيداعات باخلزينة...

متثــل االيداعــات باخلزينــة ســنويا حنــو ثلــث الديــن العمــويم الداخــي حيــث بلغــت
 6437,1م د يف مــوىف ســنة  2018حمافظــة تقريبــا عــى نفــس املســتوى املجســل يف
الســنوات الســابقة ( 2016و  )2017أي  6380,5م د و 6285,8م د عــى التــوايل .وتتــأىت هــذه
اإليداعــات أساســا مــن اإليداعــات يف احلســابات اخلاصــة لالدخــار بالدينــار التونــي
املفتوحــة لــدى صنــدوق االدخــار الوطــي التونــي حيــث بلغــت  5643,9م د يف ديمســر
 2018مقابــل  4980,4م د أواخــر ســنة  2017و  4377,8م د هنايــة ســنة .2016
الديون االخرى ...

نذكــر مــن أمههــا القــروض املعنونــة بالعملــة الصعبــة و املربمــة بــن الدولــة التونســية
ومجموعــة مــن البنــوك احملليــة و قــد بلــغ جحمهــا حــوايل  842,5م د يف هنايــة ســنة 2018
و 983,5م د يف مــوىف ســنة  2017و  336,6م د يف ســنة  .2016و تتكــون الديــون االخــرى مــن
قــرض مجمــع البنــوك املــرم ســنة  2017مببلــغ  240م أورو مــع مجموعــة مــن البنــوك املقميــة
و قــامئ ديــن القــرض املجمــع املــرم ســنة  2010حبــوايل  185مليــون دينــار.
و لقــد هشــد جحــم الديــون االخــرى ارتفاعــا يف  2019و ذلــك عــى إثــر إبــرام و حســب
قــرض بنــي جديــد بالعملــة يف مــاي  2019مببلــغ  356مليــون أورو.
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دينامكية الدين العمومي :عوامل تراكم قائم الدين
بدايــة مــن ســنة  2016إتســم نســق تطــور نســبة املديونية بارتفــاع ملحوظ مقارنة بالســنوات
الســابقة حيــث جســل تــرامك هــذه النســبة ارتفاعــا ســنويا مبعــدل يتجــاوز  %7,0خــال
الســنوات الثــاث االخــرة بيمنــا بلــغ تــرامك نفــس النســبة  %4,6للفــرة املرتاوحــة بــن 2014
و  2015و  %4,26لســنيت  2013و .2014
اوت 2019

2016

2017

2018

%62,42

%70,17

%77,08

%73,19

نسبة الدين اخلاريج من إمجايل الناجت احمليل

%40,65

%48,45

%57,06

%52,59

نسبة الدين الداخيل من إمجايل الناجت احمليل

%21,77

%21,72

%20,02

%20,60

%7,00

%7,75

%6,91

باملليون دينار

نسبة المديونية من إجمالي الناتج المحلي

تراكم نسبة المديونية

%-3,89

تأثير سعر الصرف...
و يفــر هــذا االرتفــاع يف نســبة املديونيــة بعــدة أســباب مــن أمههــا التأثــر املهــم لتطــور
ســعر الــرف حيــث بلــغ تــرامك تأثــر ســعر الــرف عــى قــامئ الديــن العمــويم خــال
الثــاث ســنوات األخــرة  2018-2016حــوايل  18697,9مليــون دينــار يف حــن أن هــذا
التأثــر مل يتجــاوز  2734مليــون دينــار خــال الثــاث ســنوات الســابقة . 2015-2013
باملليون دينار

تأثري سعر الرصف

2013
883,8

2014
994,8

 2733,6م د

2015
855,0

2016

3936,2

2017

5345,0

2018

9416,7

 18697,9م د

و كنتيجــة لذلــك ارتفعــت نســبة املديونيــة إىل مســتوى  %77,08مــن إمجــايل النــاجت احملــي
يف مــوىف ســنة  2018مقابــل  %46,56مــوىف ســنة  2013أي بإرتفــاع مجــي يتجــاوز %30,5
مــن إمجــايل النــاجت احملــي مهنــا  %18,84نتيجــة تــرامك تأثــر ســعر الــرف خــال الثــاث
ســنوات األخــرة حيــث بلــغ تأثــر ســعر الــرف عــى التــوايل  %4,39مــن النــاجت احملــي
االمجــايل يف  %5,53 ،2016مــن النــاجت احملــي يف  2017و %8,92مــن النــاجت احملــي يف
. 2018
و يعــود هــذا التأثــر إىل االنــزالق املتســارع لســعر رصف الدينــار مقابــل أمه العمــات
األجنبيــة حملفظــة الديــن اخلــاريج أال و يه األورو و الــدوالر ،حيــث مثلــت حصهتــا يف
مــوىف ســنة  2018أكــر مــن  %82,0مــن امجــايل الديــن العمــويم اخلــاريج .
و لقــد هشــد الدينارتراجعــا هامــا لســعر رصفــه مقابــل العملتــن األمريكيــة واألوروبيــة
خــال الفــرة املرتاوحــة بــن  2010و ( 2018خاصــة مــن  2016اىل . )2018
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إضافــة إىل تأثــر ســعر الــرف الــذي يعــد أمه عامــل مــن عوامــل ارتفــاع نســبة املديونية
يف الفــرة األخــرة ( ، )2018-2016مي ّثــل جعــز املزيانيــة عامــا أساســيا آخــر مــن عوامــل
ارتفــاع نســبة املديونيــة إذ و رمغ التدابــر املتخــذة يف إطــار سياســة املاليــة العموميــة مــن
أجــل ترشــيد النفقــات العموميــة و حتســن املداخيــل اجلبائيــة فــإنّ تواصــل جعــز املزيانيــة
يواصــل إثقــال اكهــل حمفظــة الديــن العمــويم ،حيــث قدرت مســامهة العجــز االويل لملزيانية
يف ارتفــاع نســبة املديونيــة خــال الثــاث ســنوات االخــرة ( )2018-2016بــرامك يســاوي
 %8,49مــن النــاجت احملــي االمجــايل (اذ بلــغ تأثــر العجــز األويل لملزيانيــة عــى التــوايل:
 %3,20مــن النــاجت احملــي االمجــايل يف  %3,51 ،2016مــن النــاجت احملــي يف 2017
و %1,78مــن النــاجت احملــي يف  )2018أي مبعــدل ســنوي يبلــغ  % 2.83مــن النــاجت احملــي .
فائدة الدين

1986,4

2867,4

2259,6
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2016
2017

3395,2
2798,3

التقرير حول الدين العمومي

العجز األويل لملزيانية

1880

2018

يف حــن أن نســبة المنــو احلقيــي خــال نفــس الفــرة قــد مكنــت عــى حنــو ضعيــف مــن
تقليــص نســبة املديونيــة مبعــدل ســنوي ال يتجــاوز  %1,08مــن النــاجت احملــي االمجــايل أي
بــرامك مجــي يبلــغ  %3,23مــن النــاجت احملــي خــال الثــاث ســنوات االخــرة.
 %من إمجايل الناجت احمليل

تأثري سعر الرصف عىل قامئ الدين

تأثري جعز املزيانية
العجز األويل لملزيانية
فائدة الدين العمويم
تأثري منو امجايل الناجت احمليل
نسبة المنو احلقييق
خمفض امجايل الناجت احمليل

عوامل أخرى (تفعيل مضان الدولة)...

مجموع ترامك املديونية

2015

2016

2017

2018

%1,01

%4,39

%5,53

%8,92

%2,44
%1,94

%3,20
%2,22

%3,51
%2,34

%1,78
%2,65

%-0,53
%-1,79

%-0,52
%-2,52

%-1,10
%-3,47

%-1,61
%-4,29

%1,53

%0,23

%0,94

%-0,54

%4.60

%7,00

%7,75

%6,91

بوادر التحسن في  : 2019تطور سعر صرف الدينار ...
هشــد ســعر رصف الدينــار التونــي مقابــل األورو بدايــة مــن هشــر مــارس  2019توجهــا
تصحيحيــا تصاعديــا ،و ذلــك بعــد أن شــارف عــى بلــوغ عتبــة  3,50دینــار مقابــل أورو
واحــد يف الســوق مــا بیــن البنــوك ،حیــث إســرد الدينــار أكــر مــن  25نقطــة مــن القیمــة
الــي خرسهــا مقابــل العملــة املوحــدة لــدول اإلحتــاد االورويب ليعــود مــن  3,43تقریبــا
هنايــة ســنة  2018إىل  3,17حالیــا أي مــا یعــادل حتســنا بأكــر مــن  .% 8,0مكــا هشــد
ســعر رصف الدينــار مقابــل الــدوالر االمريــي هــو االخــر إنتعاشــة نســبية ليبلــغ  2,87يف
مــوىف اوت  2019مقابــل  3.00هنايــة ســنة .2018
وحســب البنــك املركــزي فــإن االنتعاشــة األخیــرة للدینــار التونــي مقابــل أمه العمــات
األجنبيــة تفــر أساســا بالعوامــل الداخلیــة لســوق الــرف:
أوال وضعیة السیولة بالعملة األجنبیة يف سوق الرصف احمللیة حيث أن فائض
السیولة من العمالت األجنبیة خيلق دورة إیجابیة متكن من تدعیم ارتفاع الدینار.
وتعود فوائض العملة األجنبیة يف سنة  2019أساسا إىل:
99حتسن العائدات السیاحیة.
99املداخیل الناجتة عن خوصصة بنك الزیتونة والزیتونة تاكفل.
99حتصیــل تدفقــات هامــة مــن العملــة األجنبیــة يف شــل حسوبــات مــن خطــوط
المتویــل اخلارجیــة والــي أجنزهتــا بنــوك حملیــة ورشاكت إیجــار مــايل.
99عــودة رشكــة فســفاط قفصــة إىل ســوق الــرف مــن خــال مبیعــات مزتایــدة للعملــة
األجنبیــة بفضــل اســتئناف صادرات الفســفاط.
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ثانيــا توقعــات املتعاملیــن االقتصادییــن :حیــث أدت عــودة ســعر رصف الدینــار إىل
االرتفــاع يف التخفیــف مــن التوقعــات الســلبیة لملتدخلــن االقتصادییــن ممــا ســاھم
يف حتفیــز القیــام مببیعــات مزتایــدة انطالقــا مــن احلســابات املهنیــة بالعملــة األجنبیــة
مــن قبــل متعاملیــن هلــم إحتیاجــات بالدینــار.

مؤشرات التكلفة والمخاطر للدين العمومي:
كلفة الدين العمومي ...
عــى مــدار الســنوات األخــرة متكنــت الدولــة التونســية مــن مواصلــة التحــم يف لكفــة
فوائــد الديــن العمــويم فبالــرمغ مــن تغــر بنيــة حمفظــة الديــن العمــويم و تعــدد املخاطــر
احمليطــة هبــا فقــد متــت احملافظــة النســبية عــى نفــس اللكفــة خــال الســنوات الفارطــة.
وقــد اســتقرت لكفــة الديــن العمــويم امجلليــة يف حــدود  % 4,05ســنة  2018يف حــن أهنــا
اكنــت يف حــدود  %4,5ســنة  2010و يعــزى هــذا االســتقرار أساســا إىل اخنفــاض لكفــة
الديــن اخلــاريج الــي بلغــت  %2,74يف مــوىف ســنة  2018بيمنــا اكنــت يف حــدود %4,04
ســنة .2010
لكفة الدين العمويم

لكفة الدين اخلاريج
لكفة الدين الداخيل

2016

2017

2018

%4,10

%3,99

%4,05

%2,75

%2,76

%2,74

%6,28

%6,2

%6,81

و قــد حافظــت لكفــة الديــن اخلــاريج خــال الســنوات الثــاث املاضيــة عــى نســقها
مســتفيدة مــن املنحى التنــازيل ألســعار الفائــدة املتغــرة عــى املســتوى العاملــي  ،خصوصــا
إثــر اخنفــاض االوريبــور لســتة أهشــر خــال الســنوات األربعــة املاضيــة.
و فميــا يتعلــق بلكفــة الديــن الداخــي ،فقــد إســمرت يف منحاهــا التصاعــدي حيــث بلغــت
 %6,81يف  2018مقابــل  %6,28يف أواخــر ســنة  2016ويعــود ذلــك إىل ارتفــاع معــدل نســبة
الفائــدة املرحجــة عــى اإلصــدارات و الــذي يرتبــط بقلــة العــروض املقدمــة مــن املختصــن يف
رقــاع اخلزينــة خــال املناقصــات الهشريــة و ذلــك بســبب ضعــف الســيولة البنكيــة إضافــة
إىل ارتفــاع معــدل نســبة الفائــدة للســوق النقديــة .
الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة ...
هيميــن الديــن املعنــون بنســب فائــدة ثابتــة عــى حمفظــة الديــن العمــويم للبــاد التونســية
بنســبة تتجــاوز  ،% 70,0بيمنــا ميثــل الديــن العمــويم بنســب فائــدة متغــرة حصــة الديــن
املعرضــة ملخاطــر ارتفــاع ســعر الفائــدة وقــد بلغــت هــذه احلصــة يف مــوىف ســنة  2018مــا
يقــارب عــى  %28,74مــن حمفظــة الديــن العمــويم امجلليــة ،و  %30,29مــن الديــن العمــويم
الداخــي و %28,19مــن الديــن العمــويم اخلــاريج.
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2016

2018

2017

%24,7

%25,8

%28,74

الدين الداخلي بنسبة فائدة متغيرة

%26,3

%26,84

%30,29

الدين الخارجي بنسبة فائدة متغيرة

%23,9

%25,3

%28,19

حصة الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة

و بإعتبــار تركيبــة حمفظــة الديــن العمــويم فــان حــوايل  % 34,8مــن الديــن العمــويم
ســيعىن بإعــادة تثبيــت ســعر الفائــدة يف غضــون ســنة و  %66,3مــن الديــن العمويم امجليل
ســيعاد تســعريه يف غضــون مخــس ســنوات .و جيــدر الذكــر أن  %77,5مــن الديــن العمــويم
الداخــي ســتمت إعــادة تســعريه يف غضــون  5ســنوات ويعــود ذلــك هلمينــة االصــدارات عــى
اخلطــوط قصــرة و متوســطة املــدى يف الســنوات القليلــة املاضيــة.
2016

2017

2018

%31,7

%31,0

%34,8

% 32,2

%35,63

% 34,6

الدين اخلاريج الذي سيعاد تسعريه يف سنة

% 31,5

%29,03

% 34,81

حصة الدين اليت سيعاد تسعريها خالل  5سنوات

% 58,9

%61,4

% 66,3

% 60,6

%69,5

% 77,5

% 57,9

%58,0

% 62,3

حصة الدين اليت سيعاد تسعريها يف غضون سنة
الدين الداخيل الذي سيعاد تسعريه يف سنة

الدين الداخيل الذي سيعاد تسعريه خالل  5سنوات

الدين اخلاريج الذي سيعاد تسعريه خالل  5سنوات

مخاطر إعادة التمويل ...
(سنوات)

معدل مدة سداد الدين العمويم

معدل مدة سداد الدين الداخيل

معدل مدة سداد الدين اخلاريج

2016

2017

2018

7,0

6,9

6,8

6,2

5,9

5,8

7,4

7,4

7,1

يرتبــط تقيــم خماطــر إعــادة المتويــل أساســا مبعــدل مــدة ســداد الديــن العمــويم و قــد
عــرف هــذا املــؤرش حتســنا ملحوظــا يف مــوىف ســنة  2016ليبلــغ  7ســنوات بعــد أن اكن يف
حــدود  6,3ســنوات اواخــر ســنة  ،2014إال أنــه هشــد تراجعــا مــن جديــد لينخفــض إىل 6,8
ســنوات يف  2018و يعــود ذلــك أساســا اىل تراجــع معــدل مــدة ســداد القــروض الرقاعيــة
حيــث مت اللجــوء خــال الســنوات األخــرة اىل قــروض متوســطة املــدى نتيجــة حملدوديــة
الســوق املاليــة العامليــة بــاألورو و لرتاجــع الرتقــم الســيادي للدولــة التونســية.
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و باختصــار فــإن أهــداف اإلســراتيجية املتبعــة يف التــرف يف الديــن العمــويم تمتحور
أساســا حــول احلــد مــن املخاطــر الــى تتعــرض هلــا حمفظــة الديــن العمــويم و املمتثلــة
أساســا يف التخفيــض يف منــاب الديــن اخلــاريج وتنويــع معــات التدايــن مــع مراعــاة
مطابقــة معــات القــروض اجلديــدة حلاجيــات مــزان الدفوعــات مــن العملــة والتخفيــض مــن
لكفــة الديــن و خاصــة الرتفيــع قــدر اإلمــان يف مــدة الســداد.

التصرف النشيط في الدين العمومي:
التصرف النشيط في الدين العمومي الداخلي...
يف إطــار الســي إىل التقليــص مــن خماطــر إعــادة المتويــل و لتخفيــف الضغــط عــى
احلســاب اجلــاري للخزينــة ،تســى منــذ ســنوات اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن
والتعــاون املــايل العمتــاد سياســة التــرف النشــيط يف الديــن العمــويم الداخــي و ذلــك
بالقيــام بعمليــات مبادلــة لرقــاع اخلزينــة الــي حيــل اجلهــا خــال الســنة و يه عبــارة عــن
معليــات إعــادة رشاء أو اســرجاع لرقــاع اخلزينــة القابلــة للتنظــر الــي حــل أجــل ســدادها،
وإســتبداهلا بســندات جديــدة خلطــوط موجــودة  /قامئــة .
و تــم املبادلــة قبــل تــارخي االســتحقاق و ذلــك بالتنســيق املســبق مــع املختصــن يف رقــاع
اخلزينــة لتحديــد اخلطــوط و املبالــغ الــي ســتمت علهيــا املبادلــة ( إمــا لفائدهتــم أو لفائــدة
حرفاهئــم).
يف ســنة  ،2018أجنــزت اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن و التعــاون املــايل ثــاث
معليــات تــرف نشــيط يف الديــن العمــويم الداخــي و قــد تعلقــت هــذه العمليــات بالتســديد
املســبق جلــزء مــن اخلطــوط التاليــة:
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اخلط املستبدل
*جانفي 2018

*أوت 2018

رقاع اخلزينة القابلة
للتنظري %5,3جانيف 2018

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري % 6,6

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري %6

مارس 2027

جوان 2021

املبلغ

نسبة الفائدة

املبلغ

167,85

% 5,32

124,88

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري
 % 5,5أكتوبر 2018
املبلغ
23,65

*سبتمبر2018

اخلط املعروض

% 7,50

51,74

% 6,58

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري  % 6جوان 2023

نسبة الفائدة
% 6,99

رقاع اخلزينة القابلة للتنظري
 % 5,5أكتوبر 2018

نسبة الفائدة

املبلغ

نسبة الفائدة

املبلغ
27,08
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري % 7
جويلية 2028

نسبة الفائدة
% 8,55
رقاع اخلزينة القابلة
للتنظري  % 6.5جوان
2025

املبلغ

نسبة الفائدة

املبلغ

نسبة
الفائدة

املبلغ

نسبة الفائدة

105.88

% 5,35

8,56

% 9,504

10,54

% 8,97

رقاع اخلزينة القابلة
للتنظري  % 6.3ديمسرب
2023
املبلغ

103,96

نسبة الفائدة
% 8,68

التصرف النشيط في الدين العمومي الخارجي...
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.
و يف هــذا اإلطــار تقــوم اإلدارة العامــة للتــرف يف الديــن و التعــاون املــايل بــوزارة
املاليــة مبتابعــة تطــورات نســب فائــدة املقايضــة ( )les taux de swapو نســب الفائــدة املرجعية
عــى االســواق املاليــة العامليــة وذلــك مبســاعدة تطبيقــة توفرهــا واكلــة « ، »Thomson Reuters
هبــدف جتســم معليــات التغطيــة و اختــاذ قــرارات تثبيــت نســب الفائــدة املتغــرة يف الوقــت
املناسب.
اضافــة اىل ذلــك عرفــت الســنوات األخــرة تعــدد معليــات الرســلة أو حتويــل لديــون
خارجيــة لمتويــل مشــاريع تمنويــة ،مــع فرنســا و أملانيــا و ايطاليــا وبلجيكيــا.
مع فرنسا:
عرفــت ســنة  2016إبــرام اتفاقيــة حتويــل قســط مــن ديــون تونــس جتــاه فرنســا
مببلــغ  60,0م أورو وذلــك لملســامهة يف متويــل إجنــاز مستشــى جامــي متعــدد
االختصاصــات بواليــة قفصــة.
إضافــة إىل ذلــك مت بتــارخي  31جانــي  2018بــن اجلانبــن التونــي والفرنــي ،توقيــع
ملحــق للرتفيــع مببلــغ  30,0مليــون أورو يف جحــم الديــون الفرنســية الــي ســيمت حتويلهــا
لمتويــل املشــاريع التمنويــة التاليــة:
مــروع املستشــى اجلامــي بقفصــة مببلــغ  20,0م أورو كمتويــل إضــايف ومــروع
اجلامعــات واملعاهــد العليــا للدراســات التكنولوجيــة مببلــغ  10,0م أورو.
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مع ألمانيا:
عرفــت ســنيت  2012و  2013عــى التــوايل إبــرام اتفاقيــي رســلة للديــون التونســية
مــع أملانيــا مببلــغ مجــي يبلــغ  60,0م أورو و ذلــك لمتويــل مشــاريع تتعلــق بالــزود باملــاء
الصــاحل للــراب (يف حــدود  30,0م أورو) ،الديــوان الوطــي للتطهــر( 20,0م أورو) ،
صنــدوق مقاومــة التلــوث الصنــايع ( 5,0م أورو) و تأهيــل مركــز معاجلــة النفايــات اخلطــرة
جبــرادو ( 5,0م أورو) .و قــد مت يف مــوىف جــوان  2017اســتمكال رســلة اكمــل مبلــغ
الديــن و قــد بلغــت مــوارده بالدينــار  130,960م د هــذا فميــا مت حســب  84,532م د مهنــا .
مع ايطاليا:
هنايــة ديمســر  2016متكنــت تونــس مــن ابــرام اتفاقيــة رســلة جــزء مــن الديــون التونســية
جتــاه الطــرف االيطــايل مببلــغ  25,0م أورو و قــد مت بتــارخي  30افريــل  2019ابــرام ملحــق
هلــذه االتفاقيــة لرســلة قســط ثــان مببلــغ  25,0م أورو ليصبــح املبلــغ امجلــي للرســلة
 50,0م أورو ،و تســهدف هــذه املبالــغ قطاعــات الصحــة و التعلــم االســايس و البنيــة
التحتيــة باملناطــق احملرومــة اضافــة اىل خلــق فــرص معــل و تمنيــة املؤسســات الصغــرى
عــن طريــق القــروض الصغــرى.
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القسم الثاني :
قروض الدولة الممنوحة
للمؤسسات العمومية

التعهــــدات:
خــال ســنة  2018أبرمــت وزارة املاليــة مــع املؤسســات العموميــة  9اتفاقيــات قــروض مببلــغ
مجــي قــدره  97,9مليــون دينــار مقابــل  15إتفاقيــة قــرض بقميــة  715,6مليــون دينــار ســنة
2017و يرجــع هــذا الفــرق اىل إبــرام إتفاقيــة إعــادة إقــراض قــرض كويــي لفائــدة الرشكــة
الوطنيــة إلســتغالل و توزيــع امليــاه مببلــغ  22مليــون دينــار كويــي وإبــرام اتفاقيــة قــرض
ســعودي لفائــدة الرشكــة التونســية للكهربــاء و الغــاز مببلــغ  483,75مليــون ريــال ســعودي
اىل جانــب منــح البنــك التونــي للتضامــن لقــرض بقميــة  125مليــون دينــار مــن مزيانيــة
الدولــة و خــال ســنة  2016مت إبــرام  7اتفاقيــات قــروض مببلــغ مجــي قــدره  96,4مليــون
دينار.

مكــا أبرمــت وزارة املاليــة  9اتفاقيــات قــروض خــال المثــاين أهشــر األوىل مــن ســنة 2019
بقميــة  102مليــون دينار.
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و تتــوزع هــذه القــروض خــال ســنوات  2016و  2017و  2018و ( 2019اىل غايــة  31أوت)
حســب املســتفيدين اكلتــايل:

2016
املبلغ
باملليون
دينار

موضوع القرض

نسبة
الفائدة

مدة السداد

1,181

ترسحي  35عون

بدون
فائدة

من  30جوان  2017إىل
 30جوان 2021

الرشكة الوطنية لعجني احللفاء
والورق

29

متويل حاجياهتا من املال
املتداول

بدون
فائدة

دفعة واحدة بتارخي 31
ديمسرب 2016

الديوان الوطين للزيت

20

متويل رشاءاته من زيت الزيتون
مومس 2016/2015

%5

دفعة واحدة بتارخي 30
سبمترب 2016

الديوان الوطين للزيت

15

متويل رشاءاته من زيت الزيتون
مومس 2017/2016

%5

الواكلة الوطنية للتبغ و الوقيد

15

متويل حاجياته من املال املتداول

بدون
فائدة

 2أقساط هشرية من
 30سبمترب  2017إىل
 31أكتوبر  2017بعد 9
أهشر إمهال

من  31مارس  2016اىل
 31ماي 2017

مصنع التبغ بالقريوان

15

لتسديد جزء من ديوهنا جتاه
بعض مزودين التبغ

%3

من  30جوان  2016اىل
 31أوت 2017

املستفيد

صنف القرض

الرشكة التونسية لصناعة الفوالذ

قروض
اخلزينة

املجموع

قروض
العنوان الثاين

95,181
رشكة الدراسات و هتيئة السواحل
المشالية ملدينة صفاقس

املجموع

املجموع العام
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1,3
1,3

96,48

مصاريف دراسة و متابعة
االشغال

بدون
فائدة

دفعة واحدة من حمصول
بيع االرايض

صنف القرض
القروض اخلارجية
املعاد إقراضها
املجموع

قروض اخلزينة

املستفيد
الرشكة الوطنية إلستغالل
و توزيع املياه

الرشكة التونسية للكهرباء
و الغاز
الرشكة الوطنية لعجني
احللفاء و الورق

الرشكة الوطنية لعجني
احللفاء و الورق

املبلغ
باملليون
دينار

 22مليون
دينار كوييت

 483,7مليون
ريال سعودي
476,56
15

إعادة تأهيل منظومة توزيع
املياه

%2

من  01مارس  2023اىل
 01سبمترب 2042

متويل مرشوع حمطة
كهرباء املرناقية

متويل حاجياهتا من املال
املتداول

%2

بدون فائدة

من  15ماي  2022إىل
 15نومفرب 2035

اىل حني حتسن وضعيهتا
املالية

15

3,5

لملسامهة يف رأمسال
رشكة الترصف يف القطب
الصنايع و التكنولويج
بالاكف

بدون فائدة

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

من األرباح الراجعة هلا
واملتأتية من نشاط رشكة
الترصف يف املركب
الصنايع و التكنولويج
بالاكف.

%5

10,3

من حصة الدولة يف80%
متويل استكشاف البرئ
407-8

بدون فائدة

من املرابيح

مصنع التبغ بالقريوان

12

لرشاء الجسائر االجنبية

%3

رشكة سباق اخليل

3

لتسديد جوائز ماليك
اخليول

من  31أوت  2017اىل
 31أوت 2020

%5

املجموع

لتسديد جزء من ديوهنا
جتاه بعض املزودين

اىل حني حتسن وضعيهتا
املالية

من 31أكتوبر  2020اىل
 30أفريل 2025

الرشكة اإليطالية التونسية
إلستغالل النفط

املجموع العام

مدة السداد

متويل حاجياهتا من املال
املتداول

الديوان الوطين للزيت

املجموع

موضوع القرض

نسبة
الفائدة

بدون فائدة

رشكة إمسنت أم اللكيل

قروض العنوان
الثاين

2017

من  30سبمترب  2019اىل
 31أو 2020

111,8
1

رشكة الدراسات و هتيئة
السواحل المشالية ملدينة
صفاقس

مصاريف صيان و محاية
حوزة املرشوع

بدون فائدة

من حمصول بيع االرايض

رشكة الدراسات و هتيئة
تونس اجلنوبية

1,3

مصاريف دراسة و متابعة
االشغال

بدون فائدة

من حمصول بيع االرايض

البنك التونىس للتضامن

125

خط متويل املرشيع
الصغرى و القروض
املومسية

بدون فائدة

 15سنة بعد  5سنوات
إمهال

127,3

715,66

57

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 و الورق

30

الشركة الوطنية الستغالل
و توزيع 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

58

املبلغ
باملليون
دينار

2018
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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

2019
صنف القرض

قروض الخزينة

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 و الورق

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
و توزيع المياه

10

تسديد قسط 5جوان 2019
من قرض BEI

%3

من  3جوان  2020إلى
 3ديسمبر 2022

الشركة الوطنية إلستغالل
و توزيع المياه

13

تسديد قسط 28جوان 2019
من قرض BEI

%3

من  1أوت  2020إلى
 1جويلية 2024

الشركة الوطنية لعجين
الحلفاء و الورق

15

تمويل دورة االستغالل

بدون فائدة

دفعة واحدة بتاريخ
 31ديسمبر2019

الشركة الوطنية إلستغالل
و توزيع المياه

27

تسديد أقساط قروض خارجية
مضمونة من قبل الدولة

%3

من  3ديسمبر  2021إلى
 3جوان 2024

املستفيد

املجموع

قروض العنوان الثاني

املجموع

املجموع العام

(إلى غاية  04سبتمبر )2019

99,6
شركة الدراسات و النهوض
بتونس الجنوبية

0,2

مصاريف أشغال تهيئة
المنطقة الرطبة TP4

بدون فائدة

شركة الدراسات و تهيئة
سبخة بن غياضة بالمهدية

0.4

مصاريف متابعة أشغال
استصالح سبخة بن غياضة
و مصاريف حراستها و
صيانتها

بدون فائدة

من محصول بيع األراضي
التي سيتم تهيئتها
من محصول بيع االراضي

0,6

100,2
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االستخالصات
بلغــت اإلســتخالصات املنجــزة خــال ســنة  2018بعنــوان القــروض املســندة اىل املؤسســات
العموميــة مــا قميتــه  156,97مليــون دينــار (األصــل 137,99 :م د – الفوائــد 18,98 :م د) بنســبة
تطــور بــــ  31%مقارنــة باالســتخالصات املنجــزة يف ســنة  2017حيــث مت اســتخالص مبلــغ
 119,3م د ( االصــل  102,9م د الفوائــد  16,4م د ) و بنســبة  42%مقارنــة باالســتخالصات
املنجــزة يف ســنة  2016حيــث مت اســتخالص مبلــغ  110,19م د ( االصــل  94,03م د الفوائــد
 16,16م د ).

مكــا بلغــت االســتخالصات خــال المثــاين أهشــر االوىل مــن ســنة  2019مــا قــدره
 102,7مليــون دينــار و يتوقــع أن يبلــغ جحــم االســتخالصات خــال الفــرة املتبقيــة من ســنة
 2019مــا يقــارب  70مليــون دينــار.

المؤسسات العمومية االكثر مديونية:
جسلــت متخلــدات القــروض املســندة اىل املؤسســات العموميــة إرتفاعــا لتبلــغ  818م د عنــد
هنايــة ســنة  2018بعــد أن اكنــت يف حــدود  700م د عنــد هنايــة ســنة  2017و  600,7م د يف
مــوىف ســنة  2016اي مبعــدل إرتفــاع بـــ  17%ســنويا خــال الثــاث ســنوات االخــرة و يــرز
الــرمس البيــاين التــايل تتطــور هــذه املتخلــدات حســب لك صنــف :
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مكــا جسلــت املتخلــدات خــال المثــاين أهشر مــــن ســنة  2019تراجعـــــا طفيفا بنســبة % 2
لتصبــح  800م د و يعــود ذلــك اىل إعــادة جدولــة متخلــدات لك مــن الديــوان الوطــي للتطهــر

و الرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية و رشكــة اخلطــوط التونســية.

و متثــل املؤسســات التاليــة أمه الدائنــن الذيــن تعلقــت بذمهتــم متخلــدات بعنــوان خمتلــف
أصنــاف القــروض املســندة إلهيــم:
املتخلدات اىل موىف أوت ( 2019م د)
القروض
اخلارجية املعاد
إقراضها

قروض
اخلزينة

القروض
املعاد
جدولهتا

قروض
العنوان
الثاين

قروض صدوق
إعادة هيلكة
املؤسسات
العمومية

(م د)

205,1

0

0

0

0

205,1

12,5

89,2

0

2,8

8,4

112,9

84,8

0

0

0

0

84,8

0

0
22,6

48
8,4

0

0
9,9

48
40,9

35,5

0

0

0

0

35,5

املجموع

337,9

111,8

56,4

2,8

18,3

527,2

مؤسسات أخرى

59,8

96,2

35,8

68,6

12,4

272,8

املجموع العام

397,7

208

92,2

71,4

30,7

800

املؤسسة

رشكة نقل تونس
الرشكة الوطنية لعجني احللفاء
و الورق
الرشكة املغاربية لصناعة
احملراكت احلرارية
الديوان الوطين للزيت
الفوالذ
بنك متويل املؤسسات الصغرى
و املتوسطة

مجموع
املتخلدات

و بالنســبة لملؤسســات العموميــة الــي جسلــت حمفظهتــا متخلــدات بعنــوان القــروض
اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا جتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل مســألة 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 املتعلــق باملعــدات و التجهــزات و املنقــوالت 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 يــم 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.
فقــد تضاعفــت متخلــدات املؤسســات املنتفعــة بإعــادة إقــراض القــروض اخلارجيــة مــن ســنة
 2016حيــث اكنــت يف حــدود  251م د لتبلــغ ســنة  2018مــا قــدره  382,5م د وهــو مــا ميثــل
حــوايل  % 40مــن مجلــة متخلــدات القــروض املمنوحــة اىل املؤسســات العموميــة ومــرد ذلــك أن
هــذه القــروض بالعملــة االجنبيــة و تأثرهــا بانــزالق الدينــار املتواصــل مقابــل العمــات االجنبيــة،
و كذلــك وضعيــة بعــض املؤسســات الــى تشــكو مــن جعــز هيلكــي عــى غــرار رشكــة نقــل تونــس

61

باعتبــار عــدم الرتفيــع يف أســعار النقــل للعمــوم منــذ  2011رمغ اإلرتفــاع املتواصــل يف لكفــة
النقــل ( أســعار الوقــود؛ قطــع الغيــار؛ األجــور )...و بلغــت متخلداهتــا جتــاه الدولــة عنــد هنايــة
 2018مــا قــدره  193,0م د أي حــوايل  % 50مــن مجلــة متخلــدات القــروض املعــاد إقراضهــا.

أمــا يف مــا يتعلــق مبتخلــدات القــروض املمنوحــة مــن مــوارد اخلزينــة و الــي متنــح أساســا
لملؤسســات الــي تشــكو جعــزا مؤقتــا يف الســيولة النــاجت عــن عــدم تزامــن التدفقــات املاليــة بــن
املــوارد و األعبــاء فــان بعــض املؤسســات العموميــة تلجــأ هلــذا الصنــف مــن القــروض لمتويــل
العجــز اهليلكــي يف موازنهتــا نظــرا لعــدم قدرهتــا عــى تعبئــة مواردهــا مــن القطــاع البنــي
عــى غــرار الرشكــة الوطنيــة لعجــن احللفــاء و الــورق الــي تعتــر مــن أمه املؤسســات الــى
تعلقــت بذمهتــا متخلــدات بعنــوان قــروض اخلزينــة حيــث بلغــت ســنة  2018مــا قميتــه  86.6م د
مــن مجلــة  236,5م د أي بنســبة  % 37و 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 قــروض خزينــة ســنويا حبــوايل  30,0م د لملحافظــة عــى
اســمرار الرشكــة و احملافظــة عــى اليــد العاملــة نظــرا لــدور الرشكــة يف النســيج املجمتــي
ملنطقــة القرصيــن ويف تأمــن العــودة املدرســية.
و ترصــد مزيانيــة الدولــة بالعنــوان الثــاين إعمتــادات بعنــوان قــروض يــم إســنادها اىل
املؤسســات العموميــة لمتويــل بعــض معلياهتــا املاليــة و قــد هشــدت متخلــدات هــذا الصنــف مــن
القــروض إرتفاعــا طفيفــا مــن  69م د ســنة  2016اىل  71,4م د ســنة  2018و يفــر هــذا التطــور
اىل انــه خــال الســنوات االخــرة مت منــح قــروض مببالــغ طفيفــة لتغطيــة نفقــات تســيري و دراســة
أشــغال إســتصالح بعــض املشــاريع مثــل إســتصالح حبــرة تونــس اجلنوبيــة و اســتصالح
الســواحل المشاليــة ملدينــة صفاقــس و ســبخة بــن غياضــة باملهديــة أمــا إســتقرار املتخلــدات
فهــو نــاجت عــن إرتباطــه مبــوارد بيــع االرايض الــي تقــوم هــذه الــراكت بإســتصالحها ومتثــل
حــوايل  % 9مــن مجمــوع متخلــدات القــروض املمنوحــة لملؤسســات العموميــة.

و نظــرا لــرامك ديــون عــدد مــن املؤسســات تلجــأ وزارة املاليــة إىل إعــادة جدولة هــذه املتخلدات
يف شــل قــرض جديــد بآجــال جديــدة إال أن األزمــات الــي تعيهشــا العديــد مــن املؤسســات
ورمغ جمهــود وزارة املاليــة لتخفيــف عــبء مديونيــة هــذه املؤسســات جبدولهتــا عــى آجــال طويلــة
تصــل إىل  10ســنوات فــإن القــروض املعــاد جدولهتــا تضاعفــت متخلداهتــا حيــث اكنــت ســنة
 2014يف حــدود  76,8م د لتبلــغ ســنة  2018حــوايل  154,0م د و متثــل متخلــدات الديــوان الوطــي
للزيــت بعنــوان إعــادة جدولــة الديــون البنكيــة املضمونــة ســنة  2002مــا يقــارب  % 45مــن مجلــة
املتخلــدات بعنــوان هــذا الصنــف مــن المتويــل ســنة  44,5 ( 2018م د مــن مجلــة  97,1م د ) .
أمــا بالنســبة ملتخلــدات القــروض املمنوحــة عــى مــوارد صناديــق اخلزينــة (صنــدوق إعــادة
هيلكــة املؤسســات ذات املســامهات العموميــة) بقيــت مســتقرة خــال الثــاث ســنوات مــن 2016
اىل  2018يف حــدود  30مليــون دينــار و يعــود ذلــك اىل ان هــذا الصنــف مــن القــروض مينــح
لملؤسســات العموميــة الــي يف حالــة تصفيــة او إعــادة هيلكــة و متثــل حــوايل  % 4مــن مجمــوع
متخلــدات القــروض املمنوحــة لملؤسســات العموميــة.
وبالنســبة للقــروض املعــاد جدولهتــا فهــي الوســيلة الــي تلجــأ إلهيــا الدولــة ملعاجلــة وضعيــة
متخلــدات بعــض املؤسســات العموميــة لتخفيــف عبــئ مديونيهتــا إال أن املؤسســات الــي تعــاين
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مــن جعــز هيلكــي مل تمتكــن مــن االلــزام بإعــادة اجلدولــة حيــث إرتفعــت قميــة متخلــدات إعــادة
اجلدولــة مــن  88م د ســنة  2016اىل  97.1م د ســنة  2018ويرجــع ذلــك اىل تــرامك متخلــدات
الديــوان الوطــي للزيــت بعنــوان إعــادة جدولــة الديــون البنكيــة املضمونــة ســنة  2002والبالغــة 75,2
م د حيــث بلغــت االقســاط الــي حــل أجلهــا اىل ســنة  2018مــا قــدره  44,5م د وكذلــك متخلــدات
ديــوان االرايض الدوليــة البالغــة ســنة  2018حــوايل  22,2م د.

الديون التي لم يحل أجلها
هشــدت ديــون املؤسســات العموميــة الــي مل حيــل أجــل ســدادها إرتفاعــا حيــث اكنــت
ســنة  2016يف حــدود  1744,8م د لتبلــغ ســنة  2017مــا قميتــه  1900,3م د مث ســنة : 2018
 2034م د.
متثــل أقســاط القــروض اخلارجيــة املعــاد إقراضهــا نســبة  % 80مــن مجمــوع الديــون
الــي مل حيــل أجــل ســدادها حيــث بلغــت يف ســنة  1390,3 : 2016م د ويف ســنة 1496 : 2017
م د و أمــا يف ســنة  1655,3 : 2018م د.
و ترجع أمه الديون اليت مل حيل أجلها هبذا العنوان اىل املؤسسات التالية:
املؤسسة

2016

%

2017

%

2018

%

الرشكة التونسية للكهرباء و الغاز

416,8

% 23,9

460,3

% 24,2

421

% 20,7

283,3

% 16,2

315,2

% 16,6

340,4

% 16,7

258,3

% 14,8

273,8

% 14,4

281,9

% 13,9

البنك التونيس للتضامن

189,2

% 10,8

189,2

% 10,0

188,3

% 9,3

املجموع

1147,6

% 65,8

1238,5

% 65,2

1231,6

% 60,6

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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الحوصلة:
إن متخلــدات املؤسســات العموميــة بلغــت ســقف مرتفــع مببلــغ  818م د يعكــس وضعيــة
العديــد مــن املؤسســات العموميــة الــي تشــكو مــن صعوبــات متثلــت يف:
صعوبــات هيلكيــة تعــود أساســا إىل تدخــل الدولــة يف دمع املــواد الــي تنتجهــا وذلــك
ألهــداف اجمتاعيــة فيكــون العائــد أقــل بكثــر مــن ســعر التلكفــة ممــا ينجــر عنــه
اخنفــاض مــوارد معظــم هــذه املؤسســات و توقفهــا عــن تســديد مســتحقاهتا جتــاه
اخلزينــة ( رشكــة نقــل تونــس -الديــوان الوطــي للزيــت – الرشكــة الوطنيــة لعجــن
احللفــاء و الــورق)..
تعــود عــدد مــن املؤسســات العموميــة إىل اإللتجــاء إىل قــروض اخلزينــة باعتبــار مرونــة
اإلطــار القانــوين يف معليــة اســناد هــذا الصنــف مــن القــروض و كذلــك يف معليــة
اســتخالص األقســاط و الــروط امليــرة باملقارنــة مــع الــروط املعمــول هبــا يف
الســوق املاليــة ممــا دفــع بالعديــد مــن املؤسســات إىل التوجــه إىل هــذا الصنــف مــن
المتويــل.
إعــادة النظــر يف حومكــة عــدد مــن املؤسســات الــي تفتقــد إىل رؤيــة اســترشافية
لواقــع القطــاع الــي تنشــط فيــه و تعمــل عــى جتــاوز الصعوبــات بصفــة آنيــة و ظرفيــة
ممــا جيعلهــا عرضــة لكثــر مــن املخاطــر.
وجــود مؤسســات متــت تصفيهتــا أو يه يف طــور التصفيــة يف حــن مازالــت هلــا ديــون
مثقلــة بعنــوان بعــض القــروض الــي حتصلــت علهيــا مــن الدولــة و خاصــة مــن صنــدوق
إعــادة هيلكــة املؤسســات العموميــة ممــا يتعــن البــت فهيــا و إعــادة النظــر يف تدخــات
الصنــدوق و الضامنــات املمنوحــة إلســتخالص ديونه.
اإلرساع هبيلكــة و إنقــاذ املؤسســات الــي تشــكو مــن جعــز هيلكــي ممــا يضمــن عــى
املــدى املتوســط للخزينــة العامــة إســتخالص مســتحقاهتا جتــاه هــذه املؤسســات.
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القسم الثالث:
الدين المضمون

مينــح مضــان الدولــة لفائــدة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة غــر اإلداريــة
بعنــوان متويــل مشــاريع تمنويــة و اقتصاديــة تنــدرج مضــن اســراتيجيات الدولــة
املرمســة مبخططــات التمنيــة .وميكــن هــذا الضــان مــن احلصــول عــى المتويــات
الالزمــة بــروط ماليــة تفاضليــة.
ويقصــد بضــان الدولــة بــأن حتــل الدولــة حمــل املديــن األصــي أي منشــأة أو مؤسســة
معوميــة املقرتضــة يف مجيــع الزتاماهتــا املاليــة والتعاقديــة .وبالتــايل ويف صــورة
إخــال املقــرض بتعهداتــه (اللكيــة أو اجلزئيــة) جتــاه املقــرض ,تلــزم الدولــة باإليفــاء
وخبــاص مجيــع املبالــغ املتخلــدة بذمتــه.
و يضبــط الفصــل التاســع مــن قانــون املاليــة لــل ســنة املبلــغ األقــى املرخــص فيــه
لوزيــر املاليــة ملنــح مضــان الدولــة إلبــرام قــروض أو إصــدار صكــوك إســامية وفقــا
للترشيــع اجلــاري بــه العمــل.
ينقسم مضان الدولة إىل نوعني من الضامن:

	9مضــان خــاريج :يســند هــذا الضــان لفائــدة ممولني أجانــب ( مؤسســات مالية دولية
مثــل البنــك الــدويل والبنــك األورويب لالســتمثار وبنــوك جتاريــة مثــل «ســييت بنــك»
و «ناتاكسيس») وذلك بعنوان متويل مشاريع و استمثارات.
و يعــرض هــذا النــوع مــن الضــان عــى املصادقــة القانونيــة نظــرا ملــا يتطلبــه مــن
تعهــدات تعاقديــة هامــة للدولــة .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
و اســتمثارات و بصفــة اســتثنائية يــم إســناده لمتويــل جعــز ســيولة لبعــض
املؤسســات.
يف صــورة إخــال املقــرض بالزتاماتــه املاليــة جتــاه املمــول ال يــم تفعيــل مضــان
الدولــة إال بعــد اســتمكال مجيــع مراحــل التتبعــات القضائيــة ضــد املديــن.

الضمانات الممنوحة من قبل الدولة:
يســند مضان الدولة حســب طلبات املؤسســات العمومية لمتويل مشــاريعها ومل تتجاوز هذه
الطلبــات خــال الســنوات  2016و  2017و  2018املبلــغ األقــى املرخــص فيه يف قانون املالية
والــذي اســتقر يف حــدود مبلــغ  3000مليــون دينــار .إ ّ
ال أنــه هشد تطورا هاما ســنة  2019ليبلغ
 4500مليون دينار ومن املنتظر أن يتجاوز  5000مليون دينار سنة .2020
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ويلخص اجلدول التايل منح مضان الدولة خالل الفرتة .2019-2016
الوحدة :مليون دينار
السنة

2016

2017

2018

املبلغ املرخص بقانون املالية
منح مضان الدولة
قروض خارجية
قروض داخلية

جوان 2019

3000
2362,2
877,3
1484,9

3000
2659,2
1818,2
841,0

3000
2592,7
734,9
1857,8

4500
3757,4
1761,5
1995,9

ويعتــر منــح مضــان الدولــة يف ارتفــاع متواصــل بدايــة مــن ســنة  2016مقارنــة بالســنوات
الســابقة وذلــك نظــرا لـــ:
الطلبــات املزتايــدة للبنــوك العموميــة (الرشكــة التونســية للبنــك وبنــك اإلســان
والبنــك الوطــي الفــايح) لضــان الدولــة بعنــوان جتســم توصيــات جمامــع التدقيــق
املتعلقــة بالتدقيــق الشــامل حلســابات هــذه البنــوك خاصــة املتعلقــة بالتعهــدات املاليــة
لبعــض املنشــآت واملؤسســات العموميــة جتــاه البنــوك املعنيــة والــي تواجــه صعوبــات
ماليــة.
و فميــا يــي جــدول يبــن املبالــغ املضمونــة بعنــوان الضامنــات املدرجــة يف إطــار معليــات
التدقيــق الشــامل للبنــوك العموميــة للثــاث الســنوات األخــرة:
البنك
الشركة التونسية للبنك
بنك اإلسكان
البنك الوطني الفالحي

املجموع
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الوحدة :مليون دينار

2016

2017

2018

2019

57,9
145,2
1186,9
1390,0

11,1
11,1

66,8
156,7
868,6
1092,1

66,2
149,6
1141,5
1357,7

ونظــرا لتواصــل الصعوبــات املاليــة لملؤسســات العموميــة ,ســيمت مواصلــة منــح مضــان
الدولــة للبنــوك العموميــة بعنــوان تغطيــة تعهــدات هــذه املؤسســات وذلــك بعــد مراجعــة وتقيــم
جحــم هــذه التعهــدات.
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

2016

2017

2018

2019

-

201

221

258

املبلغ املضمون

ونظــرا لعــدم البــت الهنــايئ يف وضعيــة البنــك الفرنــي التونــي مــن قبــل جلنــة اإلنقــاذ
امللكفــة بامللــف ،إضافــة حلاجــة البنــك هلــذا الضــان ملواصلــة نشــاطه ،فســيتواصل منــح
مضــان الدولــة.
جتســم الصفقــة اإلطاريــة املربمــة بتــارخي  18أوت  2016بــن الديــوان التونــي للتجارة
ومجموعــة مــن املزوديــن واملعــدة القتنــاء  1108حافلــة لفائــدة رشاكت النقــل أدى إىل
تزايــد طلبــات منــح مضــان الدولــة لفائــدة هــذه الــراكت و الــي بلغــت مــا يقــارب
 290,3مليــون دينــار موزعــة مكــا يــي:
الوحدة :مليون دينار

الشركة

عدد الحافالت

الطلبات

األقساط المنجزة  2017األقساط المنجزة 2018

شركة نقل تونس

494

160,0

100,0

0,0

الشركة الجهوية للنقل ببنزرت

83

17,3

17,3

0,0

شركة النقل بالساحل

158

60,9

25,0

20,0

شركة النقل بنابل

42

14,5

3,7

0,0

شركة النقل بالقيروان

21

5,6

0,0

5,6

شركة النقل بالمدنين

19

16,9

16,9

0,0

شركة النقل بباجة

42

10,8

0,0

10,8

شركة النقل بجندوبة

18

4,3

4,3

0,0

املجموع

877

290,3

167,2

36,4

و مــن املنتظــر أن تهشــد ســنة  2019ارتفاعــا عــى مســتوى منــح مضــان الدولــة خاصــة
بعــد الرتفيــع يف املبلــغ املرخــص بقانــون املاليــة لســنة  2019يف حــدود  4500مليــون دينــار
حيــث بلغــت الضامنــات املمنوحــة  3757,4مليــون دينــار 3إىل مــوىف هشــر جــوان .2019
 3ميكن االطالع عىل التقرير عدد  8اخلاص بضامنات الدولة لملؤسسات العمومية ملزيد من التفاصيل.
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حجم الدين المضمون:
هشــد جحــم الديــن املضمــون يف الســنوات األخــرة تطــورا ملحوظــا نظــرا لتدخــل الدولــة
ملســاندة املنشــآت العموميــة واملؤسســات العموميــة للحصــول عــى قــروض بضــان الدولــة
إلجنــاز مشــاريعها االســتمثارية مــن ناحيــة ,ولرتاجــع قميــة الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة.
يلخــص اجلــدول املــوايل تطــور جحــم الديــن املضمــون خــال الفــرة  2018-2016مــع
تقديــرات السداســية األوىل لســنة .2019
الوحدة :مليون دينار
جحم الدين املضمون

2016

2017

2018

تقديرات
جوان 2019

اخلاريج

9261,9

11302,8

13719,2

13981,2

الداخيل

2007,6

2369,0

2994,2

3284,2

املجموع

11269,5

13671,8

16713,4

17265,4

النسبة من الناجت احمليل اإلمجايل

% 12,58

% 14,14

% 15,84

% 15,68

حجم الدين الخارجي المضمون:
قــدر مبلــغ جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون ســنة  2016بـــ  9261,9مليــون دينــار وســنة
 2017بــــ  11302,8مليــون دينــار أي بنســبة ارتفــاع تقــدر بــــ  % 22,0يف حــن بلــغ
 13719,2مليــون دينــار ســنة  2018أي بنســبة ارتفــاع تقــدر بــــ  % 21,4مقســم بــن ممولــن
يف إطــار التعــاون الثنــايئ والتعــاون املتعــدد األطــراف مكــا يبينــه الــرمس البيــاين التــايل:
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2016
35,2%

2017
64,8%

36,1%

2018
63,9%

65,6%

34,4%

بالنســبة للتعــاون الثنــايئ ,إمجــاال يعتــر نســبيا مســتقرا يف الثــاث ســنوات األخــرة.
حيــث متثــل إســبانيا أكــر مقــرض لملؤسســات العمومية بضامن الدولة حبجــم دين يف حدود
 % 24,6ســنة  2018مــن جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون يف إطــار التعــاون الثنــايئ تلهيــا
لك مــن اململكــة املتحــدة بـــ  % 19,9مث فرنســا بـــ .% 19,5
2016

2017

2018

بالنســبة للتعــاون متعــدد األطــراف ,حيتكــر البنــك األورويب لالســتمثار عــى احلجــم األكــر
مــن الديــن اخلــاريج املضمــون يف إطــار التعــاون املتعــدد األطــراف بنســبة تقــدر بـــ % 48,9
ســنة  ،2018يليــه البنــك اإلســايم للتمنيــة بـــ  % 17,1و الصنــدوق العريب لإلمنــاء االقتصادي
واالجمتــايع بــ .% 13,8
2016

2017

2018
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قطاعيــا ,يســتحوذ قطــاع الطاقــة والصناعــة نســبيا عــى نصــف جحــم الديــن اخلــاريج
املضمــون بنســبة  % 54,4ســنة  2018خاصــة نتيجــة جحــم القــروض اخلارجيــة الــي انتفعــت
هبــا الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز املقــدرة بــــــ  % 48,5مــن احلجــم امجلــي و يعتــر
يف ارتفــاع نســي مقارنــة بســنة  .2016و يــرز قطــاع التجهــز يف املرتبــة الثانيــة بنســبة
 % 12,4مــن جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون مث يليــه القطــاع املــايل بنســبة  % 12,2مــن
جحــم الديــن اخلــاريج املضمــون والــذي يعتــر يف تراجــع مقارنــة بســنة  2016حيــث قــدر
بـــــ  ,% 16مث قطــاع النقــل بنســبة  % 10,7و الــذي كذلــك هشــد تراجعــا طفيفــا مقارنــة بســنة
 2016حيــث قــدر بـــــ.% 12,7
يوحض الرمس البياين التايل التوزيع القطايع حلجم الدين اخلاريج املضمون لسنوات 2016
و  2017و .2018

2016

2018

2017

حســب العمــات ,حيتكــر األورو دامئــا الصــدارة مــن مجلــة الديــن اخلــاريج املضمــون مبــا
ال يقــل عــن ثــاث أربــاع احلجــم امجلــي للديــن اخلــاريج .أمــا بالنســبة للديــن بالــدوالر
األمريــي فقــد هشــد ارتفاعــا بنســبة  % 4,4حيــث اكن حيتــل املرتبــة الرابعــة ســنة 2016
بنســبة  % 5,6مث أصبــح يف املرتبــة الثانيــة ســنة  2018بنســبة  % 10مقابــل تراجــع طفيــف
للديــن باليــان اليابــاين بنســبة  % 1,8ليحتــل املرتبــة الثالثــة بنســبة  % 8,4ســنة  2018مث الديــن
بالدينــار الكويــي بنســبة  % 6,3ســنة .2018

2016

2017

0,6%

2018
0,3%

0,4%
4,8%

6,3%
10,2%

6,3%

8,8%

8,4%

6,2%

10%

5,6%
77,4%
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75%

79,8%

االورو

اليان الياباين

الدوالر االمرييك

الدينار الكوييت

معالت أخرى

حجم الدين الداخلي المضمون:
بلــغ جحــم الديــن الداخــي املضمون ســنة  2016مبلــغ  2007,6مليون دينار وقــد تطور بصفة
ملحوظة سنة  2017يبلغ  2369مليون دينار أي بنسبة تطور  % 18مث مبلغ  2994,2مليون دينار
سنة ( 2018نسبة تطور .)% 26,4
ويتــوزع الديــن الداخــي املضمــون بــن بنــوك معوميــة بنســبة تتجــاوز الثلثــن مــن احلجــم
امجلــي للديــن ,وبنــوك خاصــة والــي ارتفــع جحــم الديــن املضمــون لفائدهتــا يف الســنوات
األخــرة ليبلــغ  % 22ســنة  ،2018إضافــة إىل البنــك املركــزي التونــي الــذي يبلــغ جحــم دينــه
املضمــون  % 8,6ســنة  2018والــي هتــم تغطيــة تعهــدات البنــك الفرنــي التونــي جتاهــه.
2016

2017

13,7%

2018
19%

22%

10%
76,2%

9,3%

71,7%

بنوك معومية

69,4%

8,6%

بنوك خاصة

البنك املركزي التونيس

قطاعيــا ,يســتحوذ قطــاع الفالحــة والتجــارة عــى مــا يقــارب نســبيا نصــف جحــم الديــن
الداخــي املضمــون بالنســبة للثــاث ســنوات  2016و  2017و  .2018ويعــود هــذا لعمليــات
مضــان تعهــدات ديــوان احلبــوب لــدى البنــك الوطــي الفــايح .مث قطــاع النقــل بنســبة % 18,2
ســنة  2018و يعتــر يف ارتفــاع تدرجيــي مقارنــة بســنة  2016بنســبة ( % 16,9يعــود هــذا التطــور
إىل ارتفــاع االحتياجــات املاليــة لرشكــة اخلطــوط التونســية يف الســنوات األخــرة حيــث تقــدر
مبالــغ قــروض الــي انتفعــت هبــا الرشكــة مــا يناهــز  200مليــون دينــار) .يلهيــا يف املرتبــة
الثالثــة القطــاع املــايل بنســبة  % 18,9ســنة  2018مــن جحــم الديــن الداخــي املضمــون وذلــك
لتغطيــة تعهــدات البنــك الفرنــي التونــي لــدى البنــوك العموميــة والبنــك املركــزي التونــي.
يوحض الرمس البياين التايل التوزيع القطايع حلجم الدين الداخيل املضمون:
2016

2018

2017
0,5%

0,6%

14,9%

16,9%

18,8%

10,3%

9,1%
10,2%

49,4%

13,2%

45,9%

45,8%
18,2%

16,9%

21%

2,4%

4%

1,8%

املايل

النقل

الفالحة والتجارة

الطاقة والصناعة

التجهزي

أخرى
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و حسب العمالت ,ميثل الدين الداخيل املضمون بالدينار النسبة األكرب من الدين الداخيل
وقــد هشــدت نســبته ارتفاعــا مقارنــة بســنة  2016بنســبة  % 91,4لتصبــح  % 95,8ســنة .2018
وهــو مــا أثــر عــى لك مــن الديــن بالــدوالر األمريــي الــذي هشــد تراجعــا مــن نســبة % 6,0
ســنة  2016إىل  % 2,6ســنة  2018و عــى الديــن بــاألورو برتاجــع مــن نســبة % 2,6
سنة  2016إىل  % 1,6سنة .2018
2016

2017
1,7%
4,8%

2,6%
6%
91,4%

2018

1,6% 2,6%

93,5%

الدينار التونيس

95,8%

االورو

الدوالر االمرييك

تفعيل ضمان الدولة:
القروض الخارجية المضمونة:
بالنســبة للقــروض اخلارجيــة مل تجســل حــاالت إخــال يف التســديد مــن قبــل املؤسســات املنتفعــة
بضــان الدولــة خــال ســنيت  2016و ،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 السداســية األوىل مــن ســنة  2019ملســاندة هــذه
الرشكــة عــن طريــق قــريض خزينــة مببلــغ مجــي قــدره  23مليــون دينــار هبــدف
تســديد أقســاط أخــرى لقــروض البنــك األورويب لالســتمثار .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 بدايــة مــن السداســية الثانيــة مــن ســنة  2018نتيجــة
اختــال التوازنــات املاليــة بســبب تراجــع قميــة الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة وعــدم
تطبيــق االتفاقيــات اخلاصــة بالرتفيــع يف التعريفــة .ولذلــك حتصلــت الرشكــة يف هنايــة
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ســنة  2018عــى تســبقة مــن اخلزينــة مببلــغ  30مليــون دينــار ،إضافــة إىل مبلــغ
 40مليــون دينــار خــال السداســية األوىل مــن ســنة  2019لتســديد أقســاط قــروض
البنــك األورويب لالســتمثار والصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجمتــايع.
ومــن املنتظــر منــح الرشكــة تســبقات أخــرى خــال السداســية الثانيــة مــن الســنة يــم
تســويهتا مــن املبالــغ املخصصــة للرتفيــع يف رأس مــال الرشكــة بعنــوان ســنة .2020
y yالرشكــة التونســية لصناعــة احلديــد «الفــوالذ» ،حتصلــت الرشكــة يف بدايــة ســنة
 2019عــى قــرض خزينــة بقميــة  10مليــون دينــار قصــد تســديد قســط قــرض املؤسســة
الدوليــة اإلســامية لمتويــل التجــارة.
y yالرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية ،وهبــدف تســديد قســط قرضهــا مــع
البنــك الصيــي ،حتصلــت الرشكــة عــى تســبقة مــن اخلزينــة يف بدايــة السداســية
الثانيــة مــن ســنة  2018مببلــغ  8,5مليــون دينــار إضافــة إىل تســبقة ثانيــة يف بدايــة
السداســية الثانيــة مــن ســنة  2019بنفــس املبلــغ.
y yالرشكــة التونســية لصناعــات التكريــر ،وبســبب تدهــور التوازنــات املاليــة للرشكــة الــي
حتتــاج إلعــادة هيلكــة إضافــة إىل التقلبــات العامليــة يف أســعار املــواد األوليــة وخاصــة
البــرول اخلــام والغــاز وتراجــع قميــة الدينــار أمــام العمــات الرئيســية وخاصــة الــدوالر
األمرييك.
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 (تطبيــق الفصــل  24من قانون املالية لســنة )1999
أو تطبيقا لقرارات جلسات معل وزارية (كقروض الديوان الوطين للزيت).
وقــد مت تفعيــل مضــان الدولــة ســنة  2016مببلــغ مجــي قــدره  93,9مليــون دينــار مــوزع
اكلتــايل:
y yالرشكة التونسية لصناعات التكرير:

 78,9مليون دينار.

y yالديوان الوطين للزيت:

 9,8مليون دينار.

y yالرشكة الوطنية لعجني احللفاء و الورق:

 2,5مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة :1999

 2,7مليون دينار.

أمــا ســنة  ,2017فقــد مت تفعيــل مضــان الدولــة مببلــغ مجــي قــدره  10,5مليــون دينــار
مــوزع اكلتــايل:
y yالديوان الوطين للزيت:

 9,6مليون دينار.

y yالرشكة الوطنية لعجني احللفاء و الورق:

 0,7مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة :1999

 0,2مليون دينار.
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وبالنســبة لســنة  ,2018فقــد مت تفعيــل مضــان الدولــة مببلــغ مجــي قــدره  7,5مليــون دينــار
مــوزع اكلتايل:
y yالديوان الوطين للزيت :

 7,3مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة : 1999

 0,2مليون دينار.

وقــد مت إىل مــوىف السداســية األوىل لســنة  2019تفعيــل مضــان الدولــة مببلــغ مجــي
قــدره  3,9مليــون دينــار مــوزع اكلتــايل:
y yالديوان الوطين للزيت :

 3,7مليون دينار.

y yالفصل  24من قانون املالية لسنة : 1999

 0,2مليون دينار.

وقصــد تفــادي تفعيــل مضــان الدولــة اخلــاريج أو الداخــي ،يقــرح إجيــاد احللــول
واإلصالحــات الكفيلــة إلعــادة التوازنــات املاليــة للــراكت العموميــة وذلــك عــن طريــق:
99إعادة هيلكة املؤسسات العمومية اليت تواجه صعوبات مالية هيلكية.
99أو إقــرار الرتفيــع التدرجيــي واملتواصــل لتعريفــات إســداء اخلدمــات لبعض املؤسســات
العموميــة اكلرشكــة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع امليــاه ورشكــة تونــس الطرقات الســيارة
ورشاكت النقــل العمويم.
99أو غريهــا مــن اإلصالحــات الــي تراهــا اهليــالك املختصــة حكلــول جذريــة إلنقــاذ هــذه
املؤسسات.
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التقرير حول الدين العمومي

القسم الرابع  :توصيات
لضمان ديمومة الدين
العمومي و التوجهات
المستقبلية للدين العمومي

توصيات لضمان ديمومة الدين العمومي:
قصــد الســي لضــان دميومــة الديــن العمــويم جيــب العمــل عــى دفــع المنــو ،ارســاء
قواعــد احلومكــة الرشــيدة يف املؤسســات و املنشــات العموميــة ،تعزيــز الصــادرات التونســية
باألســواق اخلارجيــة  ،وكذلــك تعزيــز آليــات تعبئــة املــوارد اجلبائيــة.
كسب معركة النمو :
يعتــر حتــدي ترفيــع نســبة المنــو اهلــدف احملــوري لتفــادي الوقــوع يف رشك «حلقــة
مفرغــة» ( )Cercle viscieuxلملديونيــة وللمتكــن مــن إرســاء «حلقة فاضلــة» ()Cercle vertueux
لملديونيــة تعــى أكــر هامــش حتــرك لملاليــة العموميــة .وميكــن أن نالحــظ اآلثــار اإلجيابيــة
لعــودة المنــو عــى املديونيــة عــر عــدة قنــوات :
لرجــوع المنــو تأثــر إجيــايب ومبــارش عــى مســتوى املديونيــة إذ أنــه لكــا ارتفــع
النــاجت احملــي اإلمجــايل تراجعــت آليــا نســبة املديونيــة.

نسبة النمو

(

)المديونية(

نسبة
التداين

)

الناتﺞ المحلي
االجمالي

)المديونية(
الناتﺞ المحلي
االجمالي

100 X

تســامه عــودة المنــو اىل تعزيــز موقــف احلكومــة التونســية عنــد التفــاوض مــع
مؤسســات المتويــل العامليــة ألن ارتفــاع نســبة المنــو مــن شــأنه أن يقلــص مــن وزن
كتلــة األجــور مقارنــة بالنــاجت احملــي اإلمجــايل ,وبالتــايل يدفــع حنــو متويــل أجنــي
بــروط ميــرة.
نسبة النمو

(

تعزيز قوة المساومة
مﺅسساتعلى
تعزيز القدرة
مع
مؤسسات
مع
المفاوضات
التمويل العالمية

)كتلة اﻷجور(

)

الناتﺞ المحلي
االجمالي

التمويل العالمية

تيسير كلفة
االقتراض

رجــوع المنــو مــن شــأنه أن يعــزز املــوارد اجلبائيــة للدولــة ممــا حيــد مــن مســتوى جعز
املزيانيــة ويقلــص مــن اللجــوء اىل االقرتاض.

نسبة النمو

نسبة الفائدة >
ميزانية
خدمة
الدين

نسبة النمو

الموارد
الجبائية

عجز الميزانية

اللجوء الﻰ
االقتراض
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رجــوع المنــو يعتــر رضوري خللــق مواطــن شــغل جديــدة وتراجــع نســبة البطالــة.
وقــد تلعــب ديناميكيــة التشــغيل الــدور احملــوري للحــد مــن جعــز مســتوى الصناديــق
االجمتاعيــة ممــا يقلــص الضغــط عــى املاليــة العموميــة ويدفــع حنــو التخفيــض يف
جعــز املزيانيــة ومــن حاجيــات مزيانيــة الدولــة مــن مــوارد االقــراض.
نسبة النمو

خلﻖ
مواطن شﻐل

عجز
الصناديﻖ االجتماعية

عجز الميزانية

التداين

كسب معركة إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في المؤسسات والمنشآت العمومية :
إرســاء قواعــد احلومكــة الرشــيدة عنــد معليــة تســيري املؤسســات العموميــة واملنشــآت
العموميــة يعتــر املخــرج الوحيــد لتحســن مردوديهتــا يك تمتكــن مــن ترفيــع مســتوى أربــاح
البعــض مهنــا ,وتقليــص خســائر أغلهبــا.
تأثــر إرســاء قواعــد احلومكــة الرشــيدة يف املؤسســات واملنشــآت العموميــة عــى مديونيــة
الدولــة ميكــن حرصهــا يف ثالثــة قنــوات :
 اخنفــاض مســتوى اخلســائر مــن شــأنه أن يقلــص الضغــوط عــى املاليــة العموميــةوحيــد مــن جعــز املزيانيــة.
 تراجــع مســتوى اخلســائر ميكــن املؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن تقليــصاحتياجاهتــا ممــا حيــد مــن جلوهئــا اىل االقــراض واىل مضانــات الدولــة.
 تراجــع خســائر املؤسســات واملنشــآت العموميــة مــن شــأنه أن حيــد مــن حش الســيولةاملرصفيــة ممــا يدفــع نســبة الفائــدة يف الســوق النقديــة اىل االخنفــاض ويقلــص مــن
اللجــوء اىل المتويــل األجنــي.
الحوكمة
الرشيدة

خسائر
المﺅسسات العمومية

تقلﺹ المخاطر
علﻰ المالية العمومية

عجز
الميزانية

ارتفاع مستوﻯ السيولة
في السوق النقدية

-

مديونية المﺅسسات
العمومية
 -ﺿمانات الدولة

 نسبة الفائدةفي السوق المحلية
 -التمويل اﻷجنبي

نسبة التداين

كسب معركة األسواق الخارجية :
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االخنــراط يف ديناميكيــة دفــع الصــادرات يعتــر مــن أبــرز الســبل لتقليــص اللجــوء اىل
المتويــل األجنــي ,حيــث أنــه بارتفــاع مســتوى الصــادرات مــن ســلع وخدمــات يرتاجــع
العجــز التجــاري الــذي ينعكــس إجابــا :

التقرير حول الدين العمومي

 عــى احتيــايط الدولــة مــن العملــة الصعبــة وبالتــايل يســامه يف احلــد مــن اللجــوءاىل االقــراض اخلــاريج
 عــى ســعر رصف الدينــار ,إذ أنــه باســتقراره خيتــي التأثــر الســليب لتدهــور قميــةالدينــار عــى مســتوى املديونية.
الصادرات

)سلع وخدمات(

العجز الجارﻱ

الحد من تدﻫور
قيمة الدينار

تقلﺹ احتياجاتنا
من العملة الصعبة

الحد من التﺄثير السلبي
لسعر الصرف

تقلﺹ
الدين الخارجي

نسبة التداين

تعزيز آليات تعبئة الموارد الجبائية :

أمــام ارتفــاع نســب التدايــن يبــى العمــل عــى تعزيــز إجــراءات االســتخالص اجلبــايئ
وتوســيع القاعــدة اجلبائيــة عــن طريــق رمقنــة اإلدارة واألنشــطة االقتصاديــة وتشــديد الرقابة
اجلبائيــة ,اخليــار األمثــل لرتفيــع مســتوى املــوارد اجلبائيــة .وذلــك لــي تمتكــن الدولــة مــن
التحــم يف مســتوى جعــز املزيانيــة وبالتــايل احلــد مــن اللجــوء اىل االقــراض.

مفواصلة اصالح املنظومة اجلبائية وتوسيع قاعدة األداء والتصدي اىل الهترب اجلبايئ
مكا تضمنهتا قوانني املالية السابقة يبىق من أمه رهانات املرحلة ليك نتفادى السقوط يف
دوامة املديونية.
تعزيز ﺁليات تعبئة
الموارد الجبائية
رقمنة اإلدارة
تشديد الرقابة

االستخالﺹ
الجبائي

توسيع القاعد
الجبائية

الموارد الجبائية

عجز الميزانية

اللجوء الﻰ االقتراض
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التوجهات المستقبلية للدين العمومي
إستراتجية الدين العمومي على المدى المتوسط :
هتدف إسرتاتيجية الدين العمويم أساسا إىل :

مضــان متويــل حاجيــات مزيانيــة الدولــة مــن خــال تعبئــة مــوارد االقــراض باقــل
خماطــر و ادىن لكفــة.
العمــل عــى تطويــر و تنشــيط الســوق الداخليــة لرقــاع اخلزينــة هبــدف التقليــص مــن
خماطــر إعــادة المتويــل و خاصــة تعزيــز منــاب الديــن الداخــي هبــدف التقليــص مــن
خماطــر الرصف.
األخــذ بعــن االعتبــار حلاجيــات مــزان الدفوعــات مــن العملــة و التنســيق مــع البنــك
املركــزي التونــي يف هــذا املجــال قصــد املســامهة يف متويــل جعــز احلســاب
اجلــاري و احملافظــة عــى مســتوى االحتيــايط مــن العملــة .
و تمتثل التوجهات العامة إلسرتاتيجية الدين العمويم عىل املدى املتوسط يف :

العمل عيل تنويع مصادر المتويل والبحث عن مصادر متويل بديلة لالقرتاض .
العمــل عــى الرتفيــع يف مــدة ســداد الديــن العمــويم هبــدف التقليــص مــن خماطــر
إعــادة المتويــل.
العمــل عــى تعزيــز منــاب الديــن الداخــي قــدر اإلمــان هبــدف التقليــص مــن خماطر
الــرف و ذلــك باللجــوء اىل الســوق الداخليــة أوال عنــد تعبئــة املــوارد .
اللجــوء اىل االقــراض بــاألورو بالنســبة للديــن اخلــاريج للتقليــص مــن خماطــر
الــرف لضــان التغطيــة الطبيعيــة ملخاطــر الــرف (couverture naturelle de
)risque de change

 يف االقــراض اخلــاريج اعطــاء أولويــة اللجــوء إىل االقــراض اخلــاريج شــبه
التفاضــي ( )semi concessionnelللتخفيــض مــن لكفــة الفائــدة.
التــرف يف خماطــر نســبة الفائــدة و ذلــك باملوازنــة بــن تثبيهتــا مــن ناحيــة أو
تركهــا متغــرة لالســتفادة مــن اخنفــاض نســبة فائــدة األورو.
و ترتكز إسرتاتيجية االقرتاض عىل املدى املتوسط عىل :
تفــادي القــروض متوســطة املــدى (دون  7ســنوات) وااللتجــاء إىل القــروض طويلــة
املــدى لتفــادي خماطــر اعــادة المتويــل عــى املــدى املتوســط.
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االلتجــاء اىل الســوق الداخليــة أوال و القــروض اخلارجيــة ذات نســب فائــدة شــبه
تفاضليــة مث يف مرحلــة أخــرة اإلصــدار بالســوق املاليــة العامليــة مــع تفضيــل األورو
وإصــدار املبلــغ املتبــي بالــدوالر .
التقرير حول الدين العمومي

المالحق

امللحق  : 1متويل املزيانية  :موارد االقرتاض و اخلزينة

2016

2017

2018

8156,9

10284,3

9498,2

7834,0

4268,3

8337,5

7065,1

5530,0

متويل مشاريع الدولة

645,5

673,0

706,7

659,4

الحسوبات

772,7

921,2

980,9

636,3

احلسابات اخلاصة بالعملة

-127,2

-248,2

-274,2

23,1

قروض معاد إقراضها

242,7

231,0

125,0

41,1

الحسوبات

270,0

220,6

248,3

39,6

احلسابات اخلاصة بالعملة

-27,3

10,4

-123,3

1,5

قروض دمع املزيانية 

2282,4

2954,6

4547,7

3240,8

1873,1

3070,3

4431,7

3268,0

409,3

-115,6

116,0

-27,2

السوق املالية العاملية

1097,7

4478,8

1685,8

1588,7

االصدارات

1097,7

4478,8

1685,8

2223,0

0,0

0,0

0,0

-634,3

3888,6

1946,8

2433,1

2304,0

3883,9
4,7

1946,8
733,8

1696,8
0,0

1115,1
1188,9

0,0

-733,8

736,3

0,0

بالمليون دينار
موارد االقرتاض امجللية
موارد االقرتاض اخلاريج

الحسوبات

حسابات الدولة بالعملة

حسابات الدولة بالعملة

موارد االقرتاض الداخيل
رقاع اخلزينة

القرض البنيك بالعملة 

حسابات الدولة بالعملة

اوت 2019
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امللحق  : 2تطور نسبة الفائدة املرحجة لرقاع اخلزينة القابلة للتنظري
2016
الخط

2017
معدل نسبة
الفائدة المرجحة

جانفي
نصف جانفي

فيفري

 % 6,3اكتوبر 2026
 %6,0افريل 2023
 %5,3جانفي 2018

%6,71
%6,63
%5,60

2018

الخط

معدل نسبة
الفائدة المرجحة

 % 6,3مارس 2026
 %6,0جانفي 2024
 % 6,3مارس 2026
 %6,0جانفي 2024
 % 5,75جانفي 2021
% 6,7أفريل 2028
% 6,3مارس 2026
 %6,0جانفي 2024

%7,53
%7,30
%7,55
%7,35
%6,23
%7,65
%7,56
%7,35

نصف فيفري

مارس

 % 6.3اكتوبر 2026
 %6,0افريل 2023
 %5,3جانفي 2018

%6,74
%6,68
%5,63

نصف مارس
 % 6,7أفريل 2028
افريل
ماي

جوان

جويلية

 6,3%أكتوبر 2026
 %6,0جانفي 2024
 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3أكتوبر 2026

%6,89
%6,76
%6,72
%7,02
%6,80

 %6,0جانفي 2024
 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
 % 6.0فيفري 2022
 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 026
 % 6,0فيفري 2022

%6,80
%7,14
%6,83
%6,72
%7,35
%7,06
%6,99

اوت
سبتمبر

اكتوبر

 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
 %6,0فيفري 2022
 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
 %6,0أكتوبر 2023

%7,63
%7,31
%7,26
%7,83
%7,63
%7,55

 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
% 6,0جوان 2023
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 %6,0جوان 2023
 % 6,6مارس 2027
 %6,0جوان 2023

%7,70
%7,59
%7,24
%8,16
%7,58
%8,16
%7,63
%7,23
%7,71
%7,31

 % 7,5جويلية 2032
 % 6,3مارس 2026
 %6,0جوان 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,3مارس 2026
 %6,0جوان 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,3مارس 2026
 %6,0جوان 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 %6,0جوان 2023
مارس 6,6%2027

%8,17
%7,67
%6,87
%8,18
%7,73
%6,94
%8,20
%7,75
%6,98
%8,22
%7,85
%7,39
%7,50

جوان 6.0%2021

%6,60

نصف اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
 %6,0أكتوبر 2023
 % 6,7أفريل 2028
 % 6,3مارس 2026
 % 6,0أكتوبر 2023

نصف ديسمبر
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%7,79
%7,62
%7,46
%7,60
%7,45
%7,23

 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 % 6.0جوان 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 %6,0جوان 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,6مارس 2027
 %6,0جوان 2021

%7,91
%7,50
%6,60
%7,91
%7,51
%6,61
%7,91
%7,50
%6,59

الخط

 % 7,5جويلية 2032
 %7,0جويلية 2028
 % 6,1نوفمبر 2021
 % 7,5جويلية 2032
 %7,0جويلية 2028
 % 6,1نوفمبر 2021
 % 7,5جويلية 2032
 %7,0جويلية 2028
 % 6,1نوفمبر 2021
 % 7,5جويلية 2032
 % 6,5جوان 2025
 % 6,1نوفمبر 2021

معدل نسبة
الفائدة المرجحة

%7,97
%7,60
%6,80
%7,94
%7,61
%6,85
%7,99
%7,62
%6,92
%8,04
%7,55
%7,03

 % 7,5جويلية 2032
 % 6,1نوفمبر 2021

%8,04
%7,09

 % 6,5جوان 2025

%7,61

 % 6,5جوان 2025
 % 6,1نوفمبر 2021

%8,90
%8,50

جويلية 7.0%2028
 % 6,5جوان 2025
 % 6,3ديسمبر 2023
 % 7جويلية 2028
 5% ,6جوان 2025
 % 6,3ديسمبر 2023
 % 5,6اوت 2022

%9,50
%8,94
%8,58
%9,50
%8,99
%8,71
%8,46

 %6,0افريل 2023

%8,53

 %6,0جوان 2023

%8,55

امللحق  : 3توزيع جحم الدين العمويم اخلاريج حسب املقرضني
2016
القروض متعددة االطراف

2018

2017

بالمليون دينار

%

بالمليون دينار

%

بالمليون دينار

%

18156,6

%49,3

23344,0

%49,8

30146,3

%50,1

البنك االفريقي للتنمية

6264,6

%17,2

7003,3

%14,95

8267,8

%13,73

البنك الدولي لالنشاء و التعمير

5125,8

%14,08

7433,5

%15,87

10149,3

%16,86

صندوق النقد الدولي

3503,1

%9,62

4128,0

%8,81

5696,2

%9,46

بنك االستثمار االوروبي

1357,9

%3,73

1677,2

%3,58

1827,9

%3,04

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي

957,2

%2,63

1204,1

%2,57

1682,6

%2,79

االتحاد االوروبي

485,2

%1,33

1467,7

%3,13

1714,0

%2,85

البنك االسالمي للتنمية

211,0

%0,58

221,5

%0,47

262,1

%0,44

صندوق النقد العربي

130,1

%0,36

62,9

%0,13

372,6

%0,62

منظمة الدول المصدرة للنفط

50,6

%0,14

49,7

%0,11

50,0

%0,08

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

46,2

%0,13

75,4

%0,16

100,5

%0,17

المؤسسة الدولية للتنمية

14,0

%0,04

11,4

%0,02

9,7

%0,02

الدول اإلسكندنافية

10,9

%0,03

12,4

%0,03

13,7

%0,02

القروض الثنائية

6016,7

%18,5

6700,0

%14,3

7937,8

%13,2

فرنسا

2380,1

%6,54

2581,8

%5,51

2764,9

%4,59

اليابان

980,1

%2,69

1034,1

%2,21

1183,2

%1,96

الجزائر

548,5

%1,51

574,7

%1,23

689,6

%1,15

ايطاليا

564,1

%1,55

754,6

%1.61

910,9

%1,51

العربية السعودية

296,6

%0,81

403,8

%0,86

547,2

%0,91

تركيا

230,5

%0,63

122,8

%0,26

0,0

%0,00

ليبيا

230,5

%0,63

245,6

%0,52

299,8

%0,50

المانيا

249,7

%0,69

321,0

%0,69

748,5

%1,24

الكويت

146,6

%0,40

189,4

%0,40

236,9

%0,39

اسبانيا

79,4

%0,22

82,1

%0,18

83,3

%0,14

بلجيكيا

63,9

%0,18

71,5

%0,15

78,3

%0,13

االمارات

61,2

%0,17

67,0

%0,14

80,8

%0,13

كندا

45,8

%0,13

40,2

%0,09

38,1

%0,06

الواليات المتحدة االمريكية

39,9

%0,11

35,8

%0,08

35,1

%0,06

قطر

28,1

%0,08

33,3

%0,07

38,1

%0,06

كوريا الجنوبية

15,9

%0,04

15,9

%0,03

14,9

%0,02

سويسرا

9,6

%0,03

9,3

%0,02

9,5

%0,02

النمسا

8,4

%0,02

40,5

%0,09

71,0

%0,12

الصين

5,0

%0,01

4,9

%0,01

5,6

%0,01

قروض الشراء

32,9

%0,09

71,8

%0.15

102,1

%0,17

االسواق المالية العالمية

12239,3

%33,6

16788,7

%35,8

22129,4

%36,8

الدوالر

7225,6

%19,84

8926,8

%19,06

10898,1

%18,10

االورو

970,4

%2,66

3669,1

%7,83

5998,8

%9,96

اليان الياباني

4043,4

%11,10

4192,7

%8,95

5232,5

%8,69

الدين العمومي الخارجي

36412,5

%100,0

46832,7

%100,0

60213,5

%100,0
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2016

2017

2018

بالمليون دينار

بالمليون دينار

بالمليون دينار

العملة
االورو
الدوالر
اليان الياباني
وحدة حقوق السحب الخاصة
الدوالر الكندي
اليوان الصيني
الوون الكوري الجنوبي
الدينار الكويتي
اللاير السعودي
الفرنك السويسري
الدرهماإلماراتي
الجنيه اإلسترليني
الدينار العربي الحسابي

14570,3

%40,01

22173,9

%47,35

29335,9

% 48,73

11583,4

%31,81

13247,9

%28,29

15802,5

% 26,25

5023,6

% 13,80

5226,8

% 11,16

6415,6

% 10,66

3675,4

% 10,09

4245,2

% 9,06

6135,4

% 10,19

40,8

% 0,11

40,2

0,09 %

38,2

0,06 %

5,0

% 0,01

4,9

% 0,01

5,6

% 0,01

15,9

% 0,04

15,9

3% 0,0

14,9

% 0,02

1046,1

% 2,87

1332,1

% 2,84

1769,6

% 2,94

296,6

% 0,81

403,8

% 0,86

547,2

% 0,91

20,4

% 0,06

9,3

% 0,02

9,5

% 0,02

42,8

% 0,12

47,4

% 0,10

56,9

% 0,09

1,2

% 0,00

0.0

% 0,00

0,0

% 0,00

91,0

% 0,25

85,3

% 0,18

81,0

% 0,13

الدين العمومي الخارجي

36 412,5

100,0%

46832,7

% 100,0

60213,5

% 100,0
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اإلطار المفاهيمي:

أصل الدين:

Principal de la Dette Publique
Principal

ينشــأ أصــل الديــن يف ذمــة املديــن عنــد قيــام الدائــن
بتقــدمي قميــة اقتصاديــة أو إنشــاء الزتامــات ديــن
بوســائل أخــرى ،وقــد تتغــر قميــة أصــل الديــن مبــرور
الوقــت إىل أن يــم ســداده .ويف حالــة أدوات الديــن
وحدهــا ميكــن أن تســتحق فائــدة عــى مبلــغ الديــن
األصــي  ،وهــو مــا حيــدث يف ألعــادة مقابــل اســتخدام
ذلــك املبلــغ أألصــي ممــا يــؤدي إىل زيــادة قميتــه.

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 بالفعــل للوفــاء
بالــزام الديــن ،مبــا يف ذلــك أصــل الديــن والفائــدة وأي
رســوم عــى املدفوعــات املتأخــرة.

دين معويم:

Dette Publique
Public Debt

مجمــوع االلزتامــات املاليــة االساســية اخلاضعــة
لســيطرة احلكومــة املركزيــة واملســتحقة عــى مقميــن
لغــر املقميــن وعــى مقميــن ملقميــن اخريــن يف نفــس
االقتصــاد.

دين خاريج:

Dette Extérieure
Foreign Debt

مجمــوع الزتامــات الديــن للحكومــة املركزيــة املســتحقة
عــى غــر 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
عــى مقميــن 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 ســنة واحــدة
أو أقــل.

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

ميثاللديــن املتعــدد األطــراف مجمــوع القــروض املربمــة
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).
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رقاع اخلزينة:

Bons de Trésor
Treasury Bill/ Treasury Bond/Treasury Note

يه أداة لمتويل خزينة الدولة ،تمتثل يف سندات اقرتاض
غري مادية تعيط حق المتتع بقميهتا لفرتة معينة وتكتتب
من طرف املختصني يف رقاع اخلزينة يف حسابات
مفتوحة لدى الرشكة التونسية لملقاصة .تصدر اإلدارة
العامة للترصف يف الدين و التعاون املايل نوعان مـن
رقاع اخلـزينة :
رقاع اخلزينة القابلة للتنظري و رقـاع اخلزينة القصرية
املدى.
• رقاع اخلزينة القابلة للتنظري :يقع إصدارها عن
طريق مناقصات هشرية مببلغ امسي  1000د
مل ّدة تساوي أو تفوق السنتني و يمتثل التنظري يف
ربط اصدار جديد برقاع مماثلة مصدرة سابقا.
• رقاع اخلزينة قصرية املدى  :يقع إصدارها أسبوعيا
عن طريق مناقصات مببلغ امسي  1000د ومل ّدة – 13
 52 – 26أسبوع

مضان داخيل:

Garantie Intérieure
Domestic Guarantee

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

مضان خاريج:

Garantie Extérieure
Foreign Guarantee

يسند هذا الضامن لفائدة ممولني أجانب (مؤسسات
مالية دولية مثل البنك الدويل و البنك األورويب لالستمثار
و بنوك جتارية مثل «سييت بنك» و «ناتاكسيس» )
وذلك بعنوان متويل مشاريع واستمثارات.

فائدة:

سندات:

Obligations
Bonds

يه ادوات /اوراق مالية غري مادية قابلة للتداول تعلن
عن أن مالك السند دائن إىل اجلهة املصدرة للسند
وتعيط حاملها حقا غري مرشوط يف احلصول عىل
مدفوعات ثابتة او مدفوعات متغرية حمددة تعاقديا يف
تارخي او توارخي معينة .و تتخذ هذه السندات أشاكل
خمتلفة حسب اجلهة املصدرة:
سندات الدولة مثل رقاع اخلزينة و سندات خاصة
مصدرة من قبل املؤسسات.

مضان الدولة:

Garantie de l’Etat
Guaranteed Debt

هو أن حتل الدولة حمل املدين (املنشأة أو املؤسسة
العمومية) يف مجيع الزتاماته املالية والتعاقدية .حيث
أنه ويف صورة إخالل املقرتض بتعهداته (اللكية أو
اجلزئية) جتاه املقرض ,تلزتم الدولة باإليفاء وخالص
مجيع املبالغ املتخلدة بذمته.
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التقرير حول الدين العمومي

Intérêt de la Dette
Interest

ميكن أن ُتستحق فائدة مقابل استخدام مبلغ الدين
األصيل ،وهو ما حيدث يف العادة ،وتنشأ عنه تلكفة
فائدة يتحملها املدين .وعند دفع هذه التلكفة بشلك
دوريُ ،تعرف تلك املدفوعات مبدفوعات الفائدة .وميكن
حساب الفائدة عىل أساس سعر فائدة ثابت أو عىل
أساس سعر فائدة متغري.
يكون سعر الفائدة املتغري مربوطا مبؤرش مرجيع عىل
سبيل املثال ،سعر الفائدة السائد بني بنوك لندن ليبور
او االوريبور ،أو بسعر سلعة أولية حمددة أو سعر أداة
مالية حمددة و يتغري عادة مبرور الوقت وبصفة مسمترة
كرد فعل لضغوط السوق ،وذلك عىل عكس سعر الفائدة
الثابت الذي يظل دون تغيري عىل مدى مدة السداد.

فرتة السداد:

Période de remboursement
Repayment/Payback Period

الفرتة اليت يتعني خالهلا سداد الزتامات الدين.

صكوك

خماطر سعر الرصف :

يه أوراق مالية قابلة للتداول متثل حصصا شائعة
ومتساوية القمية يف ملكية موجودات قامئة فعال أو
سيمت إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق
أو خليط من األعيان واملنافع واخلدمات والنقود والديون
من حصيلة االكتتاب وتصدر يف إطار عقد وفق املعايري
الرشعية وعىل أساس قاعدة الغمن بالغرم.

خماطر خاصة بالدين احملرر او املؤرش بعمالت اجنبية
و ناجتة عن تقلب اسعار رصف هذه العمالت مقابل
العملة احمللية (الدينار).

Sukuk
Sukuk

Risque de change
Exchange Rate Risk

خماطر سعر الفائدة:

Risque de Taux d’Intérêt
Interest Rate Risk

قروض اخلزينة
Prêts du Trésor

يرخص قانون املالية لك سنة لوزير املالية مبنح قروض
من موارد اخلزينة اىل املؤسسات العمومية يف حدود
إعمتادات يقع التنصيص علهيا صلب قانون املالية و
ذلك قصد جماهبة نفقات إستعجالية أو سد جعز مؤقت
يف سيولة هذه املؤسسات.

قروض خارجية معاد إقراضها

Prêts extérieurs rétrocédés
Assignement Agreement in Loan Form

ويه القروض اخلارجية اليت تعيد الدولة إقراضها إىل
الرشاكت واملؤسسات العمومية لمتويل إستمثاراهتا.

قروض العنوان الثاين ملزيانية الدولة

Prêts Titre II du budget de l’Etat

ويه قروض ممنوحة مبوجب اعمتادات بالعنوان
الثاين ملزيانية الدولة لمتويل املشاريع املدرجة يف
مزيانية الدولة.

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

يه القروض املمنوحة بشلك رئييس من موارد صندوق
إعادة هيلكة املؤسسات ذات املسامهات لملؤسسات
العمومية ( )FREPلملسامهة يف خطط إعادة هيلكة
هذه املؤسسات.

يشري اىل املخاطر الناجتة عن للتقلبات يف اسعار
الفائدة يف االسواق و اليت تؤثر عىل تلكفة خدمة الدين
و عىل تلكفة االصدارات اجلديدة.

خماطر إعادة المتويل:

Risque de Refinancement
Refinancing Risk

تشري لملخاطرة اليت تتأىت عن احمتال جتديد الدين
الذي حيل موعد استحقاقه بتلكفة مرتفعة (احمتال
جتديد الدين بأسعار فائدة اعىل بكثري من تلك اليت
ختص الدين السابق) ،او يف احلاالت القصوى ،عدم
اماكنية جتديد الدين عىل االطالق.

خمتصني يف رقاع اخلزينة

()Spécialistes enValeurs du Trésor (SVT
Primary Dealers

تمتثل مهمة املختصني يف رقاع اخلزينة ،يف املشاركة
يف مناقصات رقاع اخلزينة ويف مضان تداوهلا
وسيولهتا.
اذ يمت االكتتاب يف رقاع اخلزينة عن طريق مناقصات
يقدم فهيا العروض خمتصون يف رقاع اخلزينة قاموا
مسبقا بإمضاء كراس الرشوط املعد و املصدر مبقرر
من وزير املالية و الذي حيدد طرق و رشوط التدخل يف
سوق رقاع اخلزينة .و يمت اختيار املختصني يف رقاع
اخلزينة من بني البنوك و وسطاء البورصة االخشاص
املعنويني و كذلك املؤسسات املالية و املنخرطني يف
الرشكة التونسية لملقاصة.
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