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الفهرس

مطار النفيضة : مطار بتدفق مطارين

� الوصول إ� تدّفق أو�� يبلغ 7 مليون مسافر 
وع �� لهدف الُمعلن للم��

لمطار النفيضة مع احتمال بلوغ 22 مليون مسافر عقب إتمام مراحل 
وع. من المتوقع أن يخلق  ة الم�� مجة طيل ف�� ا��شغال ا��ربعة الم��

ة بناء المطار و 1200  وع 2200 موطن شغل مبا¡� أثناء ف�� هذا الم��
وع  ة ا�شتغال. هذا وتمت إقامة هذا الم�� خ¥ل ف�� موطن شغل مبا¡�

كّية TAV Tunisie سنة  كة ال�� تحت نظام اللزمة و وقع إختيار ال��
.2007

وع النفيضة و ع° رأسهم الذراع الما��  لقد ساند ممولون دوليون م��
 .SFIال ، للبنك الدو��

كة TAV Tunisie ٔان تدفع للحكومة  � ٕاطار هذه اللزمات، يجب ع° ¡�
��

كة مع حد ٔ التونسية رسوما تختلف قيمتها حسب رقم معامالت ال��
� 2008 و 2009، هذا الحد 

�ºعقد اللزمة. بالنسبة لسن �
اد«� مذكور ��

األد«� ت ّم ضبطه بمبلغ 14.8 مليون يورو. ٕاضافة ٕا� ذلك، تم اعفاء 
يبة ع° الٔموسسات لمدة 5 سنوات بداية  كة TAV Tunisie من ال¿� �¡

من 5 جوان 2007 من ٔاجل استغالل مطار النفيضة و بداية من 1 
كة ٔايضا  . تنتفع ال�� جانفي 2008 من ٔاجل استغالل مطار المنست��

يبة ع° القيمة المضافة و معلوم  بتعليق معاليم الديوانة و من ال¿�
� ليس لها مثيل يُص َنع محّليا و 

�ºات ال � االستهالك ع° واردات التجه��
� ع° االستثمار.   كل هذا تحت عنوان مجّلة التحف��

مشروع غير مثمر اقتصاديا  
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البنك الدولي يشجب المجّلة التي قام هو نفسه بارسائها 
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� النفيضة 
" ع° بناء مطار جديد �� وع "مطار النفيضة-المنست�� يقوم م��

وإعادة تهيئة المطارمنست�� القديم، مع العلم أن المطارين يبعدان 60 كم 
عن بعضهما. فقد أشارت الدراسات إ� أن مطار المنست�� قد بلغ قدرة 

� النفيضة 
وع بناء مطار جديد �� استيعابه القصوى والهدف كان إط¥ق م��

ة لتصبح  من المفروض  قطبا صناعيا لوجستيا (خاصة مع  Íوهي منطقة ُمَعد
� النفيضة)  . 

� المياه العميقة ��
1بناء ميناء ��

 مطار النفيضة

التصميم - البناء – الصيانة – التصليح 
� �Ïإعادة التهيئة – ا�ستغ¥ل – التحس –

وتتحمل المؤسسة المخاطر واحتما�ت 
الفشل. 

تمويل بقدر أد«� يبلغ 30 بالمائة من 
 . �

رأس المال الذا«�

 مطار المنست��

الصيانة – التصليح – إعادة التهيئة – 
� �Ïا�ستغ¥ل – التحس

و تتحمل المؤسسة المخاطر و 
احتما�ت الفشل. 

خصائص اللزمة.
اع° لمشّغل TAV Tunisie أن 

يوّفر :

 2047 �º402047 عاما ح �º40 عاما ح مّدة اللزمة

SFI 36%

BAD 12%

BEI 12%

Proparco 5%
OFID 4%

وع مطار النفيضة منست�� تركيبة تمويل م��
الكلفة : 560 مليون أورو

ديون  %69
رأس مال

كة ال��
%31

وع النفيضة - منست�� الجدول 1 : خصائص عقد م��



وع مطار  � ٔان قدرة استيعابه القصوى تبلغ 3،5 مسافرا فقط. ع° هذا األساس، قام متع ّهدو م�� �Ïح �
� سنة 2008، استقبل مطار المنست�� 4،2 مليون مسافر ��

��
� نفس السنة، زار تونس 7 مليون سأيح ع�� جميع مطارات البالد (انظر الجدول 2)، ٔاي ما 

النفيضة برفض فكرة توسيع مطار المنست�� و ساندوا فكرة بناء مطار جديد. ��
� ٔان مطار  �Ïح �

كة و ع° الدولة التونسية. �� كة TAV Tunisie. و هذا يعت�� طبعا تقديرا مبالغا فيه و سيكون له ثمن باهض ع° ال�� يعادل الهدف الذي Úحت به ¡�
� ما يتعّلق بتدفق المسافرين.  

� توّقعات مقبلة و لن ترتقي ٕا� األرقام المذكورة ��
� 2008، فسوف تتب ّخر اآلمال ��

المنست�� وحده كان يستقبل 4.2 مليون مسافر ��

� مطاري النفيضة و 
. ٕاال ٔان مجموع تدفق المسافرين �� � ٔافريل 2010 باسمه ال ّرسمي : المطار الدو�� زين العابدين بن ع°�

� مراسم مهيبة ��
� مطار النفيضة �� �Ïتم تدش

كية  كة ال�� ت ال�� � سنة 2014، ن��
المنست�� كما تبينه األرقام ال يتجاوز تدفق مسافري مطار المنست�� وحده سنة 2008 (انظر الجدول 3). مطاران بتدّفق مطار واحد ! ��

� ٔان TAV Tunisie سجلت خسارة بقيمة 32.9 مليون يورو بالنسبة لرقم معامالت بقيمة 51.9 مليون يورو. و ما هذه ٕاال نتيجة ٕ �Ïألول مرة ٔارباح فروعها، حيث تب TAV
ة  � الف��

� و المطارات ٔافضت ٕا� تخفيض مستحّقات الدولة ��
ان المد«� � مفاوضات منذ 2011 مع ديوان الط��

اخا�لت باطنية موجودة منذ سنوات. و قد تم الدخول ��
� تمر بها TAV Tunisie (انظر الجدول 4).  

�ºالممتدة من 2011 ٕا� 2013 بشكل كب�� نظرا للصعوبات المالية ال

ابات أثّرت سلبا ع° نشاطيهما. حيث  �ÚÞالحقيقة، عاش كل من المطارين موجة من ا� �
وع وهي ليست ا��قل أهمّية، تداعياتها ع° التشغيل. �� من النتائج ا��خرى لهذا الم��

 �
�ºة ال ام العقد و بتحويل وجهة تدفق مطار المنست�� نحو مطار النفيضة مما يشكل خطرا ع° آ�ف مواطن الشغل الغ�� المبا¡� بون TAV Tunisie بعدم اح�� إتهم الم¿�

 .2012 �
� المطارين �� �Ïضطرابات إ� مفاوضات طويلة أفضت إ� اتفاق  ينص ع° اقتسام متساِو لتدفق المسافرين بÞأدت هذه ا� . � منطقة المنست��

تقتات من السياحة ��
� 2010 و 2014، لم يتم خلق غ�� 101 موطن شغل .  �Ïخلق 1200 موطن شغل لم يتحّقق و ب �

�� �
أما الهدف المتمّثل ��

� تحقيق المنظمة ا��وروبية  Counter-Balance. حسب هذه المنظمة و مصادرها، نبيل الشتاوي 
ّ �Ïمنذ البداية، حامت عديد الشكوك حول لزمات النفيضة و المنست�� كما يب

بّع ع° رأس الخطوط التونسية فيما  هو من تفاوض حول هذه العقود لحساب بلحسن الطرابل�å لقاء 5 بالمائة من قيمة الصفقة.  و هذا ما سمح للسيد الشتاوي بال��
� النفيضة و المنست�� بسبب "شبهة فساد" .

�ºلزم �
� 2014 عملية تدقيق حسابات ��

بعد. هذه الشكوك أّكدتها وزارة النقل باعتبار أنها أطلقت ��
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وع غ�� مثمر اقتصاديا   م��

م وعوده وع � يح�	 م��

� ع�قة بالفساد
وع تقوم حوله عديد الشكوك �� م��

4

5

1

2
3

4

5
6
7

8
9

10

السياحة
عدد السياح 

(مليون)

المسافرين (مليون)

الرح¥ت (ألف)

مستحّقات الدولة 
(مليون أورو)
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� تونس (الجمهورية)
الجدول 2 : التدفق السنوي للسياح ��

المصدر : وزارة السياحة التونسية

� مطاري النفيضة و المنست��
ان �� الجدول 3 : تدفق المسافرين و الط��

TAV Airports كة المصدر: التقارير السنوية ل��

� دفعتها TAV Tunisie إ� الدولة
�ºالجدول 4 : المستحقات ال

TAV Airports كة المصدر : التقارير السنوية ل��

كة TAV Airports لسنة 2009  تقرير السنوي ل��
ستثمار � الفصل 52 من مجلة التشجيع ع� ا��

متيازات المضمنة �� كة TAV Tunisie  ا�� � 14 أفريل 2008 و الذي يمنح ��
 المرسوم عدد 1031-2008 المؤرخ ��

كة TAV Tunisie من سنة 2010 إ� سنة 2014  التقارير السنوية ل��


