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 الوالية
 طول

 )كلم(  الشريط

 )كلم(المحدد بأمر 

 تاريخ وعدد األمر

 بنزرت

 كلم 36.835بحيرة بنزرت : 

 )منزل جميل( -كلم  18

 )منزل بورقيبة( -كلم  16.235

 )تينجة( - كلم 2.6

 2001لسنة   2367امر عدد 

 2002لسنة   1705امر عدد 

 2003لسنة   64امر عدد 

 كلم 50 بحيرة اشكل

 4/8/1903امر مؤرخ  في 

 23/10/1926امر مؤرخ  في 

 15/11/1926امر مؤرخ  في 

 بحيرة غار الملح وسيدي علي المكي

 امر المراجعة بصدد االعداد
  19/11/1913امر مؤرخ في  كلم 43

 أريانة
   1928اوت  18امر مؤرخ في  كلم 20 سبخة قلعة االندلس

 18/08/1902امر مؤرخ في  كلم 30 سبخة اريانة

 16/06/2003مؤرخ في  2003لسنة  1398امر عدد  كلم 16 بحيرة تونس الجنوبية بن عروس

 تونس
 30/03/1990مؤرخ في  1990لسنة  570 امر عدد كلم 8 1بحيرة تونس الشمالية 

 10/04/1995مؤرخ في  1995لسنة  626مراجعة جزئية امر عدد  كلم 15 2بحيرة تونس الشمالية 

 نابل

 26/02/1913امر مؤرخ في  كلم 14 سبخة سليمان

 27/08/1991مؤرخ في  1991لسنة  1328امر عدد  كلم8كلم+ 2 سبخة تقديمان قليبية -سبخة قليبية

 سبخة كلبو )قربة(

 سبخة الغربي )قربة(

 سبختي الشرقي وبكير )قربة(

 كلم1.5

 كلم 6

 كلم 20

 1/05/1996مؤرخ في  1996سنة  875عدد امر 

 30/06/1997مؤرخ في  1997سنة  1275عدد امر  كلم 9 سبخة لبنة )الميدة(

 سبخة شتيوة بني خيار

 سبخة سيدي احمد بن داود بني خيار

 كلم 1

 كلم 16
 16/10/1995مؤرخ في  1995سنة  2005عدد امر 

 سبخة بوجميل منزل تميم

 سبخة ربياح منزل تميم

 سبخة بيت العسة منزل تميم

 كلم 1.8

 كلم 3.5

 كلم 2

 30/06/1997مؤرخ في  1997سنة  1274عدد امر 

 سبخة بوزيد )حمام الغزاز(

 سبخة دار علوش

 كلم 15

 كلم 4.7
 23/01/1995مؤرخ  1995سنة  189عدد امر 
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 نابل

 يةرسبخة زاوية سيدي داود الهوا

 الهوارية 1سبخة ام ستران 

 الهوارية 2سبخة ام ستران 

 كلم 1

 كلم 2

 كلم 2

 1/02/1999مؤرخ في  1999سنة  322عدد امر 

 سوسة

 5/12/1914امر مؤرخ في  كلم 18 مالحة حلق المنجل

 6/07/1919ي امر مؤرخ ف كلم 42 مالحة عسة الجريبة

 31/03/2005مؤرخ في  2005سنة  1062عدد امر  كلم 22 سبخة سيدي خليفة )بوفيشة(

 منستير

 17/10/1899امر مؤرخ في  كلم 16 مالحة الساحلين

 10/03/1914امر مؤرخ في  كلم 42 مالحة خنيس

 23/12/1913امر مؤرخ في  كلم 10 مالحة راس ديماس

 19/10/2018مؤرخ في  867امر حكومي عدد  لمك 7 سبخة بن غياضة  مهدية

 صفاقس

 27/11/1912امر مؤرخ في  كلم 7 مالحة طينة

 2006نوفمبر  20مؤرخ في  2006لسنة  3066أمر عدد  كلم 67 سباخ جزر قرقنة

 13/11/1995مؤرخ في  2298عدد امر  كلم 9 سبخة تانيت

  كلم 568.335 طول السباخ والبحيرات المحددة  : 


