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الواقع والتحديات في تونس: إحصاءات دين القطاع العام



؟ بھا اإلبالغ / إحصاءاتھا إعداد یتم التي الدیون ھي ما : االدوات تغطیة

 المعاییر مع یتماشى بما العام، القطاع مكونات جمیع الدین إحصاءات تغطیة عدم یؤثر تونس، في
.االدوات تغطیة على ، الدولیة

 الخارجي الدین إلى باإلضافة الحكومة إحصاءات على تقریًبا الدوریة العام الدین إحصاءات تقتصر
 االجتماعي الضمان لصنادیق الفرعي القطاع إضافة تتم .الدولة من المملوكة والمؤسسات المركزي للبنك

. فقط العرضیة األعمال بمناسبة

 الخارجیة، بالدیون المتعلقة تلك خاصة اإلحصائیة، التقاریر في الدین أدوات إدراج یتم ال أو یتم قد
 .)الجدیدة الدولیة المعاییر تتبع التي( "موسعة" أو "تقلیدیة" مفاھیم على مبنیة كانت إذا ما على اعتماًدا

."التقلیدیة" التقاریر في والودائع العملة أو الخاصة السحب حقوق مثل أدوات اعتبار یتم ال وبالتالي،

 التأمین نظم بأدوات االستثناءات ھذه تتعلق .العام الدین أدوات جمیع احتساب یتم االستثناء، باعتبار
.الموحدة والضمانات التقاعد ومعاشات

 تحت المنشورة الوطنیة الموجزة البیانات صفحة في األدوات ھذه تفصیل یتم الخارجیة، للدیون بالنسبة
.)SDDS( البیانات لنشر الخاص المعیار
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تغطية االدوات



؟ بھا اإلبالغ / إحصاءاتھا إعداد یتم التي الدیون ھي ما : االدوات تغطیة

:األسواق بیانات المحلي الدین إجمالي یغطي

البنوك،المركزي البنك( المالي النظام من(،

 مالیین غیر آخرین اقتصادیین فاعلیین( المال رأس أسواق من( ،

: المحلي العام الدین أدوات  

السوق إصدار قیمة( الخزینة سندات(،

األولیة السوق( المحلي المال رأس سوق في الصادرة المالیة األوراق(

الخزینة، سندات في المقیمین غیر اكتتابات

األجنبیة بالعمالت بنكیة قروض

المال، سوق في المركزي البنك سندات یصدر ال التونسي المركزي البنك

.الدولة من المملوكة المؤسسات لدى قروض توجد ال
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)يتبع(تغطية االدوات 



؟ بھا اإلبالغ / إحصاءاتھا إعداد یتم التي الدیون تعود لمن : القطاعات تغطیة

: التالي النحو على القطاع حسب ، العام الدین من المحتسب الجزء أو العام، الدین تقسیم تم

 .المركزیة الحكومة خصوم مع تتماھى أنھا العلم مع التونسیة، الدولة خصوم تضم : العامة الحكومة
.للدولة والخارجیة الداخلیة بالدیون تتعلق إنھا

 الغالب في یخص والذي الدولة من المضمون الدین ببیانات الحكومي بالدین المتعلقة البیانات ھذه وتستكمل
.العامة المؤسسات

.خارجي دین لھ ولیس فقط، العرضیة األعمال بمناسبة االجتماعي للضمان الفرعي القطاع یضاف كذلك،

 الخارجي الدین سوى االلتزامات ھذه تغطي ال .المركزي البنك خصوم تضم : النقدیة السلطات
.لھا محلي دین وجود لعدم نظًرا اإلصدار للمؤسسة

.البنكیة غیر األخرى المالیة والمؤسسات البنكي القطاع خصوم تضم : المالي القطاع

.اآلخرین االقتصادیین الفاعلیین خصوم تضم : األخرى القطاعات

 إحصائي إطار في نشرھا یتم ال ولكن المحلي للدین بیانات توجد األخیرین، القطاعین ھذین إلى بالنسبة
.وممیز دوري بشكل نشرھا یتم الخارجیة بالدیون المتعلقة البیانات فقط .بالدین خاص رسمي
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تغطية القطاعات



؟ الدین تقییم یتم كیف : الدین تقییم

: التالیة المبادئ الدین قائم احتساب یتبع عام، بشكل

أجنبیة بعمالت الخصوم كانت إذا .التونسیة الدنانیر بمالیین البیانات تقدیم یتم : الحساب وحدة  
.المرجعیة الفترة من األخیر العمل یوم صرف بأسعار تحویلھا یتم ،)محلي أو خارجي دین(

بقیمتھا األصول تقییم یتم ،)غیرھا أو السوقیة القیمة( ذلك خالف على ُینص لم ما : التقییم 
.السوق بسعر مبدئیا، ، للتداول القابلة األدوات تقییم یتم لكن، و .االسمیة

: الخارجي الدین

  األداة تحدید بسھولة یسھل المناسبة التقییم طریقة اختیار فإن النقدیة، السلطات أو الحكومة لدیون بالنسبة
 فبالنسبة أخرى، ناحیة من .)الدولیة السوق في للتداول القابل للسند السوقیة القیمة المثال، سبیل على(

 اعتماد إلى اللجوء إال خیارا یترك ال مما سھلة لیست المھمة فإن األخرى، واألدوات األخرى للقطاعات
.االسمیة القیمة

: المحلي الدین

 لقیمة مساویة اإلصدار قیمة تكون أن إلى السوق في الدینامیكیة إلى االفتقار یؤدي األحیان، بعض في
6.السوق

تقييم الدين



؟ موحد الدین ھل : الدین توحید

 الدولیة المعاییر لتوصیات طبقا العام، القطاع في للدین موحدة إحصاءات توجد ال حالیا أنھ رغم
.احتسابھ عن الغفلة أو الدین احتساب ازدواجیة لتجنب تدابیر اتخاذ یتم أنھ إال الجدیدة،

 بین منھجیة اختالفات وجود حالة في حتى األخطاء، من النوع ھذا تجنب في القطاعي التقسیم یساعد
.أخرى قیود أو قانونیة قیود تفرضھا التي و  المعنیة اإلدارات

 مؤسسة كدین ولیس حكومي كدین للمؤسسات المحال الخارجي الدین احتساب یتم المثال، سبیل على
.الخ ، الحكومي الدین في االجتماعي للضمان الفرعي القطاع دین تضمین یتم ال أیضا، .عامة

 إلغاء المركزي البنك قبل من )بأكملھ لالقتصاد( الكلیة المدیونیة تجمیع تجربة ُتظھر أخرى، ناحیة من
.االحتساب ازدواجیة لتجنب المالي القطاع خصوم

 تبقى المخاطر و االعتبار بعین الجوانب ھذه العامة المالیة إحصاءات صیاغة إلعادة الحالي المشروع یأخذ
.السابقة بالتجارب مقارنة ضئیلة
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توحيد الدين



؟ الدین لبیانات )الرئیسیة(التقاریر ھي ما : الدین بیانات نشر

: التالي النحو على نشرھا و العام بالدین المتعلقة اإلحصاءات إعداد یتم

 في البیانات ھذه نشر یتم .)والخارجي الداخلي( الحكومة بدین المتعلقة البیانات تعد : المالیة وزارة
 كما .الدولة قبل من المضمون الدین حالة أیًضا وتعرض سنوًیا إعدادھا یتم "العام الدین كتاب" بعنوان وثیقة
.اإللكتروني موقعھا على المتاح "الشھري العام الدین نشریة« الوزارة تنشر

http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=fr

 .العامة المؤسسات دیون ذلك في بما الخارجي الدین إجمالي إحصاءات وینشر یعد : المركزي البنك
 متاحة البیانات ھذه .العامة المؤسسات تمییز دون ولكن الكلیة، المحلیة المدیونیة عن البیانات یجمع أنھ كما

.البنك موقع على

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp

 المنشورة الوطنیة الموجزة البیانات صفحة في اإللكتروني البنك موقع على الدیون بیانات تتوفر أیًضا،
.)SDDS( البیانات لنشر الخاص المعیار تحت

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/pnrd.jsp?la=AN
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نشر بيانات الدين

http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=fr


شكًرا 
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