
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تحديد الملك العمومي المينائي
 

 

 
 
 
 
 

  2022 ديسمبر 



 
 تحديد الملك العمومي المينائي

 
 الوالية المواني المحددة بأمر  أمر التحديد

3/3/97المؤرخ في  1997لسنة  479أمر عدد   جندوبة ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي بطبرقة 
 باجة  

  9/1/2006مؤرخ في ال 2006لسنة  65أمر عدد   
  16/6/1976المؤرخ في  1976لسنة  510أمر عدد   
  18/9/1996المؤرخ في  1996لسنة  1687أمر عدد   18/9/1996المؤرخ في  1996لسنة  1687أمر عدد 

  (القديم والجديد)
  25/6/2002المؤرخ في  2002لسنة  1566أمر عدد  
  2005لسنة  3025باألمر منقح  14/6/2004المؤرخ في  2004لسنة  1375أمر عدد   

 
  27/12/2007المؤرخ في  2007لسنة  4262أمر عدد   
  21/7/2008المؤرخ في  2008لسنة  2636أمر عدد 

 الميناء القديم ببنزرت  
 الميناء البحري التجاري ببنزرت  
 الميناء القديم بغار الملح  

  الميناء الجديد للصيد البحري بغار الملح
 ببنزرت الميناء الجديد للصيد البحري  
 الميناء البحري التجاري بمنزل بورقيبة  

  
 مرفأ كاب زبيب 
 مرفأ سيدي مشرق 

 بنزرت

25/5/2004المؤرخ في  2004لسنة  1212أمر عدد   اريانة مرفأ قلعة االندلس 
  4/12/2007المؤرخ في  2007لسنة  4021أمر عدد   
  8/1/2008المؤرخ في  2008لسنة  79أمر عدد   
  2006لسنة  368عدد  لألمروقع ادماج اجزاء منه بملك الدولة الخاص طبقا  28/7/1938أمر مؤرخ في   
  31/12/2004المؤرخ في  2004لسنة  2763أمر عدد  
  18/05/2018المؤرخ في  2018لسنة  451أمر حكومي عدد 

 ميناء الصيد البحري بحلق الوادي  
 الميناء التجاري بحلق الوادي  
 الميناء التجاري بتونس  
 فيهي سيدي بوسعيدالميناء التر  
 مارينا قمرت 

 تونس

 الميناء التجاري برادس :
 في انتظار التسوية العقارية للتوسعة 

 إشكال على مستوى كيفية تطبيق كيفية تحديد الموانئ وفقا لمجلة الموانئ 

 بن عروس

  27/8/1991المؤرخ في  1991لسنة  1329أمر عدد   
  17/5/1999المؤرخ في  1999لسنة  1080أمر عدد   
  16/10/1995المؤرخ في  1995لسنة  2006أمر عدد   
  31/12/2004المؤرخ في  2004لسنة  2764أمر عدد  

 ميناء الصيد البحري بقليبية  
 ميناء الصيد البحري بسيدي داود  
 ميناء الصيد البحري ببني خيار  
 ميناء الصيد البحري بالهوارية 

 نابل

  21/8/1995المؤرخ في  1995لسنة  1509أمر عدد   
  15/8/1994المؤرخ في  1994لسنة  1728أمر عدد   
  27/5/1996المؤرخ في  1996لسنة  1037أمر عدد   
  3/6/1996المؤرخ في  1996لسنة  1053أمر عدد 

 ميناء الصيد البحري بهرقلة  
 ميناء الترفيهي بالقنطاوي  
 ميناء الصيد البحري بسوسة  
 الميناء التجاري بسوسة 

 سوسة

  10/6/1994المؤرخ في  1994لسنة  1330أمر عدد   
  2/5/2008المؤرخ في  2008لسنة  1774أمر عدد   
  2/5/2008المؤرخ في  2008لسنة  1773أمر عدد   
  31/5/1994المؤرخ في  1994لسنة  1232أمر عدد   
  13/11/1995المؤرخ في 1995لسنة 2297أمر عدد  

 ميناء الصيد البحري بطبلبة  
 مرفأ قصيبة المديوني  
 مرفأ الفضلين  
 ميناء الصيد البحري بصيادة  
 ميناء الصيد البحري بالبقالطة 

 المنستير



  27/11/1995المؤرخ في 1995لسنة  2380أمر عدد   
  3/6/1996المؤرخ في  1996لسنة  1054أمر عدد  
  8/5/1996المؤرخ في  1996لسنة  924أمر عدد 
  5/1/2010المؤرخ في  2010لسنة  34أمر عدد 
  21/12/2009المؤرخ في  2009لسنة  3797أمر عدد 

 ميناء الصيد البحري بالمهدية  
 لقطةسميناء الصيد البحري ب  
 ميناء الصيد البحري بالشابة 
 مرفأ ملولش 
 مرفأ مرسى الشابة 

 المهدية

  23/1/1995المؤرخ في  1995لسنة  190أمر عدد   
  3/3/1997المؤرخ في  1997لسنة  480أمر عدد   
  7/10/1996المؤرخ في  1996لسنة  1871أمر عدد   
  22/3/1997المؤرخ في  1997لسنة  541أمر عدد   
  30/7/1994المؤرخ في 1994لسنة  1682أمر عدد   
  3/3/1997المؤرخ في 1997لسنة  473أمر عدد   
  3/3/1997المؤرخ في  1997لسنة  472أمر عدد  
  5/10/2009المؤرخ في  2009لسنة  2983امر عدد  
  5/10/2009المؤرخ في  2009لسنة  2984امر عدد  
  26/01/2010المؤرخ في  2010لسنة  108امر عدد  
  9/03/2010المؤرخ في  2010لسنة  421امر عدد 

 الميناء التجاري بصفاقس  
 ميناء الصيد البحري بصفاقس  
  ميناء الصيد البحري باللواتة  
 ميناء الصيد البحري بالمحرس  
 الميناء التجاري بسيدي يوسف  
 ي بالعطاياميناء الصيد البحر  
 ميناء الصيد البحري بالنجاة  
 ميناء الصيد البحري بالزبوسة  
 ميناء الصيد البحري بالعوابد  
 ميناء الصيد البحري بالصخيرة  
 الميناء البحري التجاري بالصخيرة 

 صفاقس

  7/10/1996المؤرخ في  1996لسنة  1872أمر عدد   
  30/7/1974المؤرخ في  1974لسنة  760أمر عدد   
  7/10/1996المؤرخ في  1996لسنة  1873أمر عدد  

 ميناء الصيد البحري بقابس  
 الميناء التجاري بقابس غنوش  
 ميناء الصيد البحري بالزرات 

 قابس

  21/6/1994المؤرخ في  1994لسنة  1388أمر عدد   
  21/6/1994المؤرخ في  1994لسنة  1388أمر عدد   
  31/8/1993المؤرخ في  1993لسنة  1813أمر عدد   
 3/3/1997المؤرخ في  1997لسنة   477عدد  أمر   
  7/10/1996المؤرخ في  1996لسنة  1870أمر عدد  
  25/04/2017المؤرخ في  2017لسنة  513أمر عدد   
  25/04/2017المؤرخ في  2017لسنة  514أمر عدد  
  27/04/2018المؤرخ في  2018لسنة  405أمر عدد 

 الميناء التجاري بجرجيس  
  بجرجيسميناء الصيد البحري  
 ميناء الصيد البحري بحومة السوق جربة  
 ميناء الصيد البحري باجيم جربة  
 ميناء الصيد البحري ببوغرارة 
 مرفأ القرين  
 مرفأ حاسي جالبة  
 مرفأ اغير جربة 

 مدنين

 

 عدد الموانئ والمرافئ
  11           الموانئ البحرية التجارية:

  08       الموانئ السياحية:
  32        موانئ الصيد البحري: 

  13       مرفأ الصيد البحري:
 
  


