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حفيــــــــف صــــــــــمل مذكرة المشروع  

 

الرابطة بين مدنين ورأس جدير السريع الطريق بناء مشروع  
 

 مخّطط التمويل: 
 ...............مليون أورو 43.731...............البنك اإلفريقي للتنمية 

 .............مليون أورو .43.71.......................التعاون الياباني 

 مليون أورو .49.78.......(الحكومة )الشركة التونسّية للطرقات السّيارة 

 ................أورومليون  1717.9..................... الكلفة الجملّية 

 سنة .0......................................................مدة التسديد 

 سنوات 7....................................................فترة اإلمهال 
 

 المشروع وصف: 
 ورأس جدير )على الحدود قابس بين في الطريق x 0 2 الممرات من كيلومترا 487 بناء المشروع منيتض  

 رأس جدير. -مدنين رأس مقطع بناء في تمويل للتنمية األفريقي البنك وسُيساعد قرض(. التونسية الليبية
ل مرحلة االنجاز موطن شغل بصفة مباشرة خال ...0حوالي خلق من  هذه العملية االنتهاء من وسيمّكن

غير المباشرة من  من الوظائف عدد كبير توفيرسيتم  إلى ذلك باإلضافة .خالل مرحلة االستغالل. ..4و
على  من شأنه أن يسهل  الطريق السريعهذا  أن بناء على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى، فهذا المشروع قبل

 .وحدهلاع السياحة قط وظيفة في ألف .3ي حوال من خلق المدى المتوسط
 

 مبّررات المشروع: 
في المتنوعة  االمكانات االقتصادية على الرغم منلكن و،و التونسية لبالدل يشرقالجنوب ال المشروع في يقع 

 .فرص العمل نقص مزمن في عاني منتُ القدرة التنافسية و لكسب تكافح المنطقة فإّنهاهذه 
في  مبادالت تجارّية ثنائّية حجمب ،(EU) األوروبي االتحادبعد  ونسلت ثاني أكبر شريك تجاري ليبيا أيضاتمّثل 
منذ عام و .تونسل اجمالي حجم التبادل التجاري من % 7 وهو ما ُيعادل، 8..0 سنةفي  أورو مليار 477 حدود

ن مليو 479سنوّيا ما ُيقارب أصبحت تونس الوجهة السياحّية المفضلّة للسّياح الليبيين باستقطابها ، 3..0
 4701بحوالي وإيطاليا والجزائر  متقدمة على فرنسا للسياح التونسيينوجهة  هي أول ليبيا وبالمثل فإنّ .سائح

طريق فإّن الساحقة  غالبيةأو كذلك لل للمبادالت التجارّيةسواء بالنسبة و. 8..0وافد تونسي إلى ليبيا خالل سنة 
 .الليبية الحدودب تونس ربطيالذي  (RN1)  4رقم ةالوطني الطريق المفضل هو نقلالت

 يمرّ خاللها  مني التي الشمال الشرق مناطق  مع ليبيا ومع ة والسياحةيّ التجارالمبادالت  الزيادة المطردة فيإّن 
ى الخدمة عل ومستوى لقدرةل تكيفتواكبُه عملية  ألغراض التصدير، لم يشرقالجنوب لاإلنتاج الصناعي ل

 . 4الطريق الوطنية رقم 
زيادة تكاليف  في تدهور مستمر، مما يؤدي إلى ةاالستراتيجي الطريقهذه على  وف حركة المرورظر إّن 

 .الهوائي التلوث وزيادة وتدهور البيئةات السالمة على الطرق مستوى، بإنخفاض العربات استغاللو صيانةال
 
 

 5102 في أفق سنة هذه الطريق عتشبّ  ودرجة المرور توقعات حركة: 
 من واحد في تحقيق المشروع وسُيساهم الليبية التونسية قابس بالحدود ربط خالل فمن ، ذلك إلى باإلضافة
 المفقودة هي األخرى الوصلة. التونسية األراضي المفقودين من الطريق المغاربّية السّيارة على االثنين الروابط



 

 تسريع في تسهمسلمغاربّية السّيارة الطريق ا(. كلم .47) وادي الزرقاء مدينة إلى الجزائرية الحدود من المقطع
 ربطت يالت ةالسريع الطريق لتركيز الممر تشكل التي الخمس العربي المغرب لدول اإلقليمي التكامل وتيرة

 .مصر في والقاهرة ليبيا في طبرقب موريتانيا في نواكشوط العاصمة
 

  )المشروع والمستفيدون من المجال )المنطقة: 
 تونس بين الربط إلى التي تهدف المغاربّية منها الطريق نطاقا، أوسع برنامج من جزء هو الطريق هذا 

 والمهدية صفاقس أيضايهّم  الممر هذا لكون نظراو. ذي طابع إقليمي هذا المشروع من يجعل مما وطرابلس،
التأثير  منطقة أن االعتبار في مع األخذ ،ةالسريع الطريق محورب وتونس فإّنه مّتصل ونابل وسوسة والمنستير

 نسمة مليون 4.71مليون شخص من جملة عدد السكان اإلجمالي للبالد والبالغ  7الواسعة تمّس عدد سّكان يفوق 
 .8..0 سنة في

كيلومتر  55000 أكثر من غطييُ نه إ .وتطاوين قابس ومدنين بواليات  يتعلق  للمشروع التأثير المباشر مجال 
 (.كيلومتر مربع 162155) بالد التونسيةلل المساحة الكلية أي ثلث مربع ،

 49) السكانّية الكثافة انخفاض  ممميزاتهمن أهّم و 2009 سنة بمليون ساكن منطقةالهذه  في يقدر عدد السكانو
) الحضرأصبحوا من  سكانأغلب ال أنّ و .كلم مرّبع( /ساكن 73..يبلغ وطني معدل  مقابلالكلم المرّبع /ساكن 
 .197) المعدل الوطني أقل من الذكورمن البالغين، ونسبة  هيمنةو ( % 178.طني بـ مقابل معّدل و % 474.

 . من الرجال( %
في المناطق  تلك الّتي ُتسّجل  أبطأ من  تنمية اجتماعية واقتصادية يتونسال يشرقالجنوب ال واليات لـسجّ ت 

حوالي  بمعّدلفي البالد   طالةالبتعرُف أعلى نسب  الوالياتهذه كما أّن  .منطقة الساحل الساحلية من
في و % 4773 تطاوين وفي مدنينفي   %4970، فهذا المعّدل هو على الصعيد الوطني % 47  مقابل% 49

 %.497 معّدل  كثيرا عن والذي يختلف  % 28.2  بنسبة البطالة بين اإلناث إلى جانب  %4879.قابس
ائد الذين يرتفع عددهم باستمرار وهو ما يدفعهم الشباب من أصحاب الشهو،الصعيد الوطني  على مسجلال

هذا السبب ول .وضع أفضل عن للبحث قابس ومدنين مدن ليستقروا في مناطقهم األصلية مغادرة إلى
فرص العمل وتنفيذ  خلقه أولويات الحكومة االنتقالية من بين الّذي وضعتُه  برنامج الطوارئ تضّمن
 .اجتماعية األخرى أنشطة

 

 روعالمش أهداف: 
 الوطنية المبادالت التجارية نمو في للمساهمة النقل نظام وكفاءة العام األداء تحسين إلى المشروع يهدفُ  

 نقل البضائع حركة بتسهيل أيضا المشروع كما سيقوم. اإلقليمي دون التكامل إضافة لتعزيز لتونس، والدولية
 التي الرئيسية التنمية أقطاب ومراكز إلى أفضل وصول وضمان الليبية التونسية والحدود قابس بين واألشخاص

 .للبالد الشرقي الجنوب في تقع
 
 
 
 

 النقل قطاع في ممّيز لتونس شريك اإلفريقي للتنمية البنك: 
بمبلغ  عملّية .44 البنك اإلفريقي للتنمية على مجموعة وافقت ،48.9 سنة في تونس في عملياتها بداية منذ 

 49  بتمويل اآلن حتى البنك اإلفريقي للتنمية قام النقل قطاع وفي. تونسي دينار ليارم 9ُيقارب الـ  خام  إجمالي
 .تونسي دينار مليار 0 بقيمة جملّية في حدود عملية

أّما ، تّم االنتهاء من إنجاز ثالث منها  مشاريع ستة بتمويل، قام البنك اإلفريقي للتنمية  اتالطرقوبخصوص 
 في التوالي على ة عليهماوافقن تّمت المتاوالل (للطرقات  والخامس الرابع انعشروالم)العمليتان قبل األخيرة  



 

 مشروع بخصوصأّما ٪.  .7 و٪  87نفيذ واالنجاز بنسبة تقّدم بـفهما في طور الت ، 9..0 و 7..0 سنتي
 .جارية االستحواذ فإّن مرحلة .0.4 سبتمبر في السادس والّذي تّمت الموافقة عليه الطريق

 

 3/ 5.2ة المحفظة االستثمارّية لتونس: عالم: 
بشكل  كانت ناجحة تونس محفظة  أن ،9..0في عام  التي وقعت  المحفظة االستثمارّية، مراجعة أظهرت 

 سنةفي  0773 مقابل 9..0سنة في  3من  على مقياس نقطة .07عالمة إجمالية من ولها نتحسّ وفي خاص 
 .بنكلدى ال من بين األفضل جدا، وتعتبر مرضيّ  المحفظة التونسّية  ، فإن أداء...0

 

 


