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         بنزرت - منزل بورقيبة: متميز 
بحركة احملروقات.

حركة  في  أساسا  مختص  رادس:         
احلاويات والوحدات السيارة.

استقبال  في  مختص  الوادي:  حلق    
املسافرين وسياح الرحالت البحرية.

البضائع  معاجلة  في  مختص  سوسة:      
اتلفة.

ميناء  يوسف:   سيدي   - صفاقس      
متعدد االختصاصات (بضائع مختلفة، حبوب 

.(...
في  ميناء صناعي متخصص  قابس:        

املواد الكيميائية.

املواد  في  مختص  الصخيرة:   
البتروكيميائية.

      جرجيس: أغلب نشاطه من احملروقات 
وامللح البحري... 

ديوان البحرية التجارية واملوانئ "  " مؤسسة عمومية ذات استقالل مالي وشخصية قانونية ومكلف بتنفيذ وظيفتني أساسيتني:

وتتكون سلسلة املوانئ التونسية من ثمانية موانئ متتد على الشريط الساحلي ألكثر من كم مفتوحة أمام النشاط الدولي. ميثل ديوان البحرية التجارية واملوانئ جهويا سبع جهات بحرية متكونة من منطقة بحرية مكلفة 
بإدارة السفن ورجال البحر ومصلحة جهوية لسالمة املالحة البحرية ومعاينة السفن.

- املوانئ البحرية التجارية:

     ضمان ومراقبة املعاجلة في أفضل الظروف من حيث الوقت والسالمة والتكلفة واألمن جلميع السفن 
والبضائع عبر املوانئ التجارية التونسية (بنزرت وحلق الوادي ورادس وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس).

 - اجلهات البحرية:  بنزرت، تونس وسوسة واملنستير وصفاقس وقابس وجربة.

      تأمني مهام السلطة واإلدارة البحرية في ثالث مجاالت رئيسية هي: إدارة السفن ورجال البحر والسالمة 
البحرية من خالل اجلهات البحرية ( بنزرت وتونس وسوسة واملنستير وصفاقس وقابس وجربة ).



اإلنتاج  في  حتسنا  سنة  االقتصادية، شهدت  الناحية  من 
مت  وقد  الفارطة  بالسنة  مقارنة   ٪ قدرها   بزيادة  العاملي، 

تسجيل هذا النمو بشكل رئيسي في أوروبا وآسيا. 

غرار  على  والنامية،  الناشئة  البلدان  سجلت  السنة،  نفس  خالل 
سنة  متوقع  من  أعلى  منواً  والصني،  والبرازيل  أفريقيا  جنوب 
حدود  إلى  لسنة   املسجَل  العاملي  النمو  ليرتفع   
ارتفاع  بفضل  وذلك  سنة   مقابل    
االستثمارات في الدول املتقدمة خاصة بأملانيا والواليات املتحدة 
كوريا  في  سيما  ال  بآسيا  الصناعي  اإلنتاج  وزيادة  األمريكية 

واليابان.

أما بالنسبة للبالد التونسية، فقد عرف معدل النمو تطورا مقارنة 
سنة  مقابل   سنة   بلغ   حيث  املاضية  بالسنة 
البطالة  معدل  في  بنسبة   انخفاض  إلى  أدَى  والذي   
السنة  في  مقابل   سنة إلى   ليصل 

الفارطة.

متكنت العديد من العوامل اإليجابية من دعم النمو في تونس سنة 
 نذكر منها السياسة األمنية التي ظهرت بعد هجمات

حيث  السياحة  انتعاش  في  واضح  بشكل  ساهمت  والتي   
بلغت نسبة  ما من شأنه حتسني ميزان الدفوعات. كما مت 
واالستثمار  التصدير  و  االنتاج  مستوى  على  حتسن  تسجيل 
(األجنبي واحمللي على حد سواء) وكذلك تواصل  زيادة صادرات 
ال  اليورو،  منطقة  في  املستمر  االنتعاش  بفضل  التونسية  البالد 

سيما في إسبانيا وأملانيا وفرنسا. 

قيمة  في  ارتفاعا  التونسية  البالد  سجلت   ، سنة  خالل 
في  حاد  ارتفاع  وكذلك   ( ) الطاقة  منتجات  شراءات 
في  زيادة  الى  الراجع   (+ ) الغذائية  املنتجات  واردات 
 .( ) والسكر   ( ) النباتية  الزيوت  شراءات 
وخالل نفس الفترة، مت تسجيل مواصلة في حتسن نسق صادرات 
بعض  مبيعات  ارتفاع  الى  الراجع  التحويلية  الصناعات  قطاع 
جانب  إلى   ( ) واجللد  واملالبس  كالنسيج  املنتوجات 
إلى  باإلضافة  هذا   ( ) وااللية  امليكانيكية  الصناعات 
مبيعات  شهدت   .( ) األخرى  التحويلية  الصناعات 
بنسبة   تطورا  الزراعية  والصناعات  الزراعي  القطاع 

) الصيد  منتجات  مبيعات  ارتفاع  الى  باالساس  ذلك  ويعود 
)، كما    ) وزيت الزيتون ( ) والتمور (+ 

مت تسجيل ارتفاع  في واردات املواد االستهالكية بنسبة  
 ( ) واملالبس  النسيج  مواد  استهالك  تطور  مع  خاصة  

.( واملستحضرات الصيدلية (
 

بلغ حجم املبادالت التجارية في تونس  مليون طن، مسجال 
منها    ، بسنة  مقارنة  بنسبة   انخفاض  بذلك 
واردات و  صادرات. ويتجلى هذا االنخفاض بشكل رئيسي 
ميناء  عبر  اخلام  النفط  واردات  خاصة  احملروقات  مستوى  على 
بنزرت وصادرات النفط اخلام واملكرر عبر ميناء الصخيرة وكذلك 
على مستوى السوائب الصلبة الغذائية  خاصة حركة احلبوب عبر 

موانئ بنزرت وصفاقس وقابس.

أما بالنسبة حلركة احلاويات، فقد سجّلت تراجعا في العدد ( 
ألف حاوية قياس  قدم) بنسبة  أساسا مبيناء رادس وفي 
باحلاويات  املنقولة  البضائع  في حجم  ارتفاع  تسجيل  متَ  املقابل، 
أساسا  الزيادة  هذه  وتتجلّى  الفارطة  بالسّنة  مقارنة  بنسبة 

مبوانئ بنزرت وسوسة وصفاقس.



الصنف

سوائب سائلة

سوائب سائلة

سوائب صلبة

سوائب صلبة

بضائع عامة 

بضائع عامة 

  مجموع البضائع العامة
 بضائع غير موحدة 

حجم الوحدات السيارة
حجم الحاويات

بضائع غير
موحدة 

بضائع 
بارورات حجم باحلاويات

 سوائب صلبة أخرى

 سوائب صلبة أخرى

سوائب صلبة غذائية

سوائب صلبة غذائية

سوائب سائلة أخرى 

سوائب 
سائلة أخرى 

محروقات

محروقات

حجم نشاط 2017  

المجموع  الصخيرةجرجيسقابسصفاقسسوسة بنزرترادس حلق الوادالنشاط/الميناء

حلق الوادي

رادس 
حجم

 البضائع
 (مليون طن)

الوحدة  (طن)

حجم
 البضائع

 (مليون طن)

بنزرت

سوسة 

صفاقس
قابس

جرجيس

 الصخيرة



عدد الحاويات (قدم 20)
عدد الوحدات السيارة

المسافرين 
سيارات المسافرين 
السيارات الجديدة

زيت النفط اخلام
املوادّ املكرّرة

اموع

السياح
السفن (دخول)

حجم البضائع 
المجموع

سوسة بنزرترادس حلق الوادالنشاط/          / الميناء

توريد

دخول + خروجخروجدخول

تصدير 
التغير 

التغير التغير التغير

مسافنة تصدير توريد مسافنة تصدير توريد مسافنة 

المجموع  الصخيرةجرجيسقابسصفاقس

الوحدة  (طن)

الوحدة  (عدد)

واردات 

مسافنة 
صادرات

. ، مليون طنّ سنة  ، مليون طن مقابل ، لتبلغ  ، تراجعا طفيفا بنسبة  عرفت حركة البضائع عند التوريد، سنة 
. ، مليون طنّ في سنة  ،  مليون طنّ سنة  لتبلغ  ، حيث ارتفعت من  ، منوّا بنسبة  باملقارنة مع سنة  وفي املقابل، عرفت حركة البضائع عند التّصدير، سنة 

الصنف 

العناصر 

العناصر 



الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)الوحدة  (طن)

. مليون طنّ سنة  مليون طن مقابل  مسجّلة بذلك  ، تراجعا بنسبة  عرفت احلركة اجلملية للمحروقات، خالل سنة 
، بينما، عرف حتميل املوادّ املكرّرة انخفاضا واضحا بنسبة  من  مليون طنّ خالل سنة   ، ليبلغ  مليون طنّ مقابل   مليون طنّ سنة  ارتفاع تفريغ املوادّ املكرّرة بنسبة  خالل سنة 

إلى  مليون طنّ سنة  وذلك راجع إلى انخفاض صادرات املواد املكرّرة بكلَ من ميناء الصخيرة بنسبة  التي بلغت   مليون طنّ سنة  مقابل  مليون طنّ سنة  ومبيناء بنزرت بنسبة 
.  التي بلغت   ألف طنّ سنة  مقابل  ألف طنّ سنة 

سجلت حركة املساحلة الوطنية لزيوت النفط اخلام بني مينائي بنزرت والصخيرة سنة  تراجعا بنسبة  لتبلغ  ألف طن مقابل  ألف طن في السنة السابقة.

 . المواد الكيميائية: بلغت حركة املواد الكيميائية عند التوريد  ألف طن مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  سنة  مقارنة بسنة
أما بالنسبة لصادرات املواد الكيميائية فقد عرفت انخفاضا بنسبة  سنة  باملقارنة مع السنة الفارطة حيث بلغت  ألف طنّ والراجع إلى تراجع صادرات احلامض الفوسفوري عبر ميناء قابس 

.( ) ورادس( ) وبنزرت( ) وحلق الوادي ( الزيوت النباتية: سجّلت حركة الزيوت النباتية املورّدة ارتفاعا بنسبة  بني سنتي  و وتتوزع هذه احلركة أساسا بني موانئ صفاقس(

مقارنة بسنة  سجلت واردات احلبوب و مشتقاتها انخفاضا بنسبة 
إلى  مليون طنّ  الفارطة مرورا من  مليون طنّ سنة 

ويعود هذا التراجع إلى حتسن موسم احلصاد لسنة  بنسبة 
تقارب  مقارنة باملوسم السابق. وتتمثّل هذه الواردات أساسا في 
) و الذرة  )، الشّعير ( )، القمح اللني ( القمح الصلب (

 ( ).ومتّ تفريغ هذه الكميات أساسا مبوانئ رادس ( )
.( ) وبنزرت ( ) وقابس ( ) وسوسة ( وصفاقس (

سجلت واردات الصّوجا وغبار الصوجا تراجعا بـنسبة   في سنة 
 باملقارنة مع سنة 

سجلّ حجم السكّر اخلام املورّد أساسا من البرازيل ارتفاعا بنسبة 
. يتمّ توريد هذه الكميّات حصريّا عبر ميناء بنزرت.

المواد الكيميائية

الكميات بالطن

الصوجا
غبار الصوجا

المجموع

الكميات بالطن

الزيوت النباتية
بضائع أخرى

المجموع

التغيردخول + خروجخروجدخول التغير التغير
 

التغير

التغيرالتغير

العناصر 

توريدتوريدالعناصر 

توريدتوريدتوريدتوريد العناصر العناصر 



الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

الوحدة  (طن)

عرف حجم واردات الكبريت الصلب املورّد أساسا من روسيا وأوكرانيا 
واإلمارات العربية املتحدة، انخفاضا بنسبة  سنة  باملقارنة 
مقابل  مليون  مع السّنة الفارطة ليسجّل أللف طنّ سنة 
. ومتّ تسجيل هذا التراجع مبينائي قابس ( ألف  طنّ سنة 

طنّ) صفاقس ( ألف طنّ). ويبقى هذا النّشاط مرتبط بشكل 
وثيق مع مستوى اإلنتاج للمجمع الكيميائي التونسي.

شهدت واردات فحم الكوك سنة  انخفاضا بنسبة  مقارنة 
) وقابس  مع السنة املنقضية وهي موزعة عبر مينائي بنزرت (

.( )

ارتفعت صادرات الرمل انطالقا من ميناء سوسة باألساس بنسبة  
. سنة  مقارنة مع سنة 

عرفت صادرات الفسفاط الطبيعي واألسمدة الكيميائية املشتقة من 
، حيث انخفظت من  مليون  الفسفاط تراجع بنسبة  سنة 

. يتمّ تصدير هذه  ألف طنّ سنة  طنّ سنة  إلى 
املواد بشكل رئيسي إلى بنغالديش وتركيا.

ارتفعت صادرات امللح البحري بنسبة  لتبلغ  مليون طنّ سنة 
 ويتوزع هذا نشاط أساسا عبر كل من موانئ جرجيس بـ 

. و صفاقس بـ و سوسة بـ

انخفضت واردات حبوب الرّخام سنة  بنسبة  باملقارنة مع 
 . سنة 

شهدت حركة الكلنكر عند التصدير خالل سنة  تطورا بنسبة 
 باملقارنة مع سنة  لتبلغ  ألف طن مع العلم وأنَه لم 

يتم تسجيل تصدير للكلنكر خالل السنوات األخيرة. 

التغير

التغير

التغير

التغير

التغير

التغير

التغير

الكميات بالطن

تصديرتصديرالعناصر 

الكميات بالطن

20162017 توريدتوريدالعناصر 

الكميات بالطن

تصديرتصديرالعناصر 

الكميات بالطن

تصديرتصديرالعناصر 

الفسفاط الخام
األسمدة الكيميائية

المجموع

تصديرتصديرالعناصر 

الكميات بالطن

توريدتوريدالعناصر 

الكميات بالطن

2016 توريدتوريدالعناصر 



الوحدة  (طن)

. ، حيث متّ توريد   مليون طنّ مقابل   مليون طنّ سنة ، باملوانئ التجارية التونسية تراجعا بــ  سجّلت حركة البضائع العامة املورّدة سنة 
بينما سجّلت حركة البضائع العامة املصدّرة  سنة  تطورا بنسبةــ  مقارنة بالسنة الفارطة، حيث مت تصدير  مليون طنّ.

و تتوزّع جملة البضائع العامة املورّدة واملصدّرة حسب نوع التعبئة واملتمثلة في بضائع موحدة (حاويات و وحدات سيّارة) و بضائع غير موحّدة (أكياس، مرصّفة على ألواح، حقائب، طرود،...) كما يلي:

بضائع غير موحدة
بضائع موحدة

بضائع في حاويات
بضائع في وحدات سيارة

المجموع

دخول+ خروجخروجدخول
التغيرالتغيرالتغير

الوحدة  (طن)

، حيث بلغت   سجّلت البضائع الغير موحّدة عند التصدير منوّا بنسبة  مقارنة مع سنة 
. مقابل  ألف طنّ سنة  ألف طنّ سنة 

وتتمثّل أهمّ البضائع الغير موحّدة املصدّرة في:

رخام
أسمدة كيميائية

حديد وفوالذ
سكّر
خردة

البضائع الغير موحدة
المصدّرة

التغير
الوحدة  (طن)

بلغت البضائع الغير موحّدة عند التوريد ( مليون طنّ) وهي متثّل نسبة  من مجموع البضائع 
العامّة املورّدة لسنة  والتي بلغت   مليون طنّ، مسجّلة بذلك انخفاضا بــ  مقارنة مع سنة 

.
تتمثّل أهمّ البضائع الغير موحّدة عند التوريد في:

سكّر مكرر
خشب

حديد وفوالذ
رخام

حلفاء، ورق وعجين الورق

البضائع الغير موحدة
عند التوريد

التغير



. متثل البضائع املوحدة  من جملة البضائع العامة حيث بلغت  مليون طن سنة  مقابل  مليون طن سنة  مسجلة بذلك منوا بـ 

مت تسجيل نسبة حتوية تقدر بـ  خالل سنة 
 . ، مقابل  مليون طنّ سنة  بلغت حركة البضائع العامة املنقولة عبر احلاويات  مليون طن مسجلة بذلك نسبة منو 

.( ) وبنزرت ( ) و سوسة ( ) و صفاقس ( ) موزعة بنسب مختلفة عبر موانئ رادس( بلغ حجم البضائع املورّدة عبر احلاويات  مليون طنّ سنة  (أي منوّ بنسبة  مقارنة مع سنة 
 ( ) وبنزرت( ) وصفاقس ( في املقابل سجّلت البضائع املصدّرة عبر احلاويات منوّا بنسبة  مرورا من  مليون طن  سنة   إلى  مليون طن  حيث يتمّ حتميلها إنطالقا من موانئ رادس(

( وسوسة(

.( ) وحلق الوادي ( . يتم معاجلة هذه احلركة حصريا في مينائي رادس ( سجّلت حركة البضائع املنقولة عبر الوحدات السيارة انخفاضا طفيفا بنسبة  مقارنة مع سنة 



المجموع جرجيسقابسصفاقسسوسة بنزرترادس حلق الواد

التجارية  املوانئ  عبر  العامة  البضائع  حركة  بلغت 
التونسية  مليون طن سنة  منها   مليون 
و  حاويات  في  معاجلتها  متت  البضائع  من  طن 
مليون طن من البضائع متت تعبئتها في وحدات سيارة.

تتوزّع حركة احلاويات بني املوانئ خالل سنة  كما يلي:

عدد الحاويات

حجم البضائع
(بالطن)

المملوءة
 بقياس

20 قدما

المجموع
 بقياس

20 قدما

المجموع

’

’



الكميات بالطنالعدد

الكمية بالطنالبضائع

. باملقارنة مع سنة  ، سجل عدد احلاويات تراجعا طفيفا بنسبة   خالل سنة 
: شهدت حركة الوحدات السيارة خالل سنة تطورا بنسبة  حيث بلغت  ألف وحدة مقابل يحوصل الرّسم البياني التالي مساهمة كلّ ميناء في نشاط احلاويات خالل سنة 

بنسبة  . بينما تراجع حجم البضائع املنقولة بالوحدات السيارة لسنة   ألف وحدة سنة 
 وهو ما يعادل تراجعا بنحو  ألف وحدة.

بلغت حركة البضائع املنقولة بالسكك احلديدية  ألف طن و حاوية قياس  قدم خالل سنة  

رادس

رادس

رادس

حلق الوادي
رادس

المجموع

المجموع

المجموع

الكبريت

دخول
خروج

المجموع أسمدة
حديد

دبس السكر 
حبوب

صفاقس

صفاقس

صفاقس

سوسة

سوسة

بنزرت 

بنزرت 

بنزرت 

حلق الوادي



ارتفعت حركة املسافرين والسيارات املصاحبة خالل سنة  على التوالي بنسبة و مقارنة 
بالسنة املاضية حيث مت تسجيل  ألف مسافر  ألف سيارة مصاحبة.

سائح سنة  ليبلغ  سائح  ارتفع عدد السياح خالل سنة  مرورا من 
بلغ عدد سفن السياح التي رست مبيناء حلق الوادي  سفن مقابل  سفن سنة    

عدد السفن
عدد السفنمسافرون

السياح سيارات

التغير
التغير

العناصر 
العناصر 



، مسجّلة  بلغ العدد اجلملي للسّفن الرّاسية باملوانئ التجارية التّونسية  سفينة خالل سنة 
, في املقابل متّ تسجيل ارتفاعا طفيفا في السّعة اجلملية  انخفاضا طفيفا بنسبة  مقارنة بسنة 

. للسفن بنسبة 

سفن السياح
سفن ناقلة للمسافرين

سفن تقليدية
سفن الدحرجة

سفن ناقلة للحاويات
سفن ناقلة للسوائب الصلبة
سفن ناقلة للسوائب السائلة

سفن ناقلة للنفط
سفن ناقلة للغاز السائل

سفن مختصة
المجموع

السفنصنف السفن

الحجم (طن)طنالعدد
البضائع (دخول+خروج)السعة الجملية



الوحدة  (طن)
بلغت املبادالت التجارية عبر املوانئ 
التجارية التونسية  مليون طن 

سنة  مسجّلة تراجع بنسبة 
 .  مقارنة مع سنة 

من خالل توزيع احلركة اجلملية 
للبضائع حسب املناطق اجلغرافية 

يبقى االحتاد األوروبي الشريك 
الرئيسي في املبادالت التجارية 

الدولية مع البالد التونسية، و ذلك 
بنسبة  باملائة من اجمالي 

البضائع املتداولة.

سجّلت املبادالت مع بلدان املغرب العربي  مليون طن مما ميثل باملائة من إجمالي البضائع املتداولة. و 
تعتبر ليبيا واجلزائر من الشركاء الرئيسيني في املبادالت مع بلدان املغرب العربي بنسب على التّوالي 

. و

) من  مثلت املبادالت مع بلدان القارة اإلفريقية (باستثناء املغرب العربي) نسبة مائوية ضئيلة (
مجموع املبادالت حيث بلغت  ألف طن.

وتعتبر مصر أهم شريك لتونس بـــ ألف طن مفرغة أساسا في موانئ بنزرت والصخيرة و قابس وبـ
 ألف طن من البضائع، مشحونة عبر مينائي الصّخيرة و قابس، تتكوَن أساسا من احملروقات 

واألسمدة الكيميائية.
بلغ حجم املبادالت التجارية مع دول االحتاد األوروبي، الشريك التجاري األول لتونس،  مليون طن 

مسجلة بذلك  من جملة املبادالت التّجارية وتنقسم إلى  من البضائع اجلملية املوردة ( ما يعادل 
 مليون طن) و  من البضائع اجلملية املصدرة (حوالي  مليون طن).

 ( ) وإسبانيا بـ مليون طنّ( تتأتّى واردات تونس أساسا من إيطاليا بـ مليون طن(
) ومتثّل البضائع العامة واحملروقات  ) ومالطا بـ مليون طن( وفرنسا بـ مليون طن( 

واحلبوب أهمّ هذه البضائع املورّدة.
ألف  ) ومالطا ( أما املوادّ املصدّرة من تونس فهي موجّهة خاصّة إلى إيطاليا ( مليون طن: 

) حيث تكوّن احملروقات وامللح البحري والرمل والفسفاط  ألف طن:  ) وفرنسا ( طن: 
ومشتقاته والبضائع العامة أهمّ هذه املواد املصدّرة.

بلغ حجم التبادل التجاري مع البلدان األوروبية األخرى (خارج االحتاد األوروبي) حوالي  مليون طن 
ممّا ميثل  من مجموع املبادالت التّجاريّة، منها أساسا مليون طنّ يتمّ توريدها من روسيا 

مليون طن بضائع مصدّرة خاصّة إلى تركيا والنّرويج وكرواتيا وأيسلندا. وأوكرانيا وتركيا و 
وتعتبر احملروقات والكبريت واحلبوب والبضائع اتلفة أهمّ املواد املتبادلة مع هذه البلدان.

المغرب العربي
إفريقيا باستثناء المغرب العربي

اإلتحاد األوروبي
أوروبا خارج اإلتحاد األوروبي

أمريكا
آسيا

بلدان أخرى
المجموع

الواردات
الوزن بالطنالوزن بالطنالوزن بالطن

الواردات + الصادراتالصادرات



بلغ حجم التبادل التجاري مع بلدان القارة األمريكية  مليون طن ما يعادل نسبة  من إجمالي التبادل 
التجاري، موزّعة بني  من املبادالت عند التّوريد ( مليون طنّ) و من املبادالت عند التّصدير 

( ألف طنّ).
أهم البلدان املورّدة في هذه املنطقة هي الواليات املتحدة األمريكية ( مليون طن) و كولومبيا ( 

الف طن) وتتمثل اهم السلع في احلبوب والفحم البترولي ( الواليات املتحدة  مليون طن) والهندوراس (
و كولومبيا) كذلك احملروقات والسكر اخلام املفرغة مبيناء بنزرت والقادمة من البرازيل.

بلغت املبادالت التجارية مع آسيا  مليون طن وهو ما ميثّل  من مجموع املبادالت التّجارية 
( ألف طنّ مورّدة أساسا من اإلمارات العربية املتّحدة و الكويت و  ألف طنّ متّ تصديرها 

أساسا إلى بنغالديش و الهند). 
أهم املنتجات املتبادلة مع آسيا هي: الكبريت و األسمدة الفسفاطيّة.



أهم األنشطة املنجزة خالل سنة  هي:
" نسخة  بالنسبة إلدارة األسطول البحري.     - وظع نظام تصرف في اجلودة مطابق للمواصفات العاملية "ايزو 

 "     - تغيير نظام التصرف في اجلودة التابع الدارة ميناء حلق الوادي من نسخة  الى نسخة  حسب املعيار العاملي "ايزو 
" نسخة  مع احترام االجال القانونية وذالك بالنسة :     - جتديد شهادات التطابق مع املواصفات العاملية "ايزو

للجهة البحرية بتونس  
إدارة ميناء صفاقس-سيدي يوسف  

إدارة ميناء قابس  
إدارة ميناء بنزرت-منزل بورقيبة  

    - متديد اجل صالحية شهادة التطابق مع معيار اجلودة "ايزو  " نسخة  وذلك بالنسبة للجهة البحرية ببنزرت وإدارة رجال البحر
    - برمجة واجناز مهام تدقيق داخلي لنظام اجلودة املركَز داخل الهياكل اتلفة لديوان البحرية التجارية واملوانئ.

، اجناز عدة برامج استثمار كاآلتي: متَ خالل سنة 
    - اجنار مخطط مديري معلوماتي لديوان البحرية التجارية واملوانيء
    - اقتناء وتركيز صيغة لنسخ بيانات ديوان البحرية التجارية واملوانيء

    - اقتناء وتركيز نظام اتصاالت موحد خاص بديوان البحرية التجارية واملوانيء
    - تطوير وحتيني عدد من التطبيقات املعلوماتية على املستوى الداخلي للديوان منها: فوترة البظائع وتطبيقة "سفينة" وتطبيقة التصرف في امللك العمومي املينائي وتطبيقة التصرف في املركز الطبي االجتماعي وتطبيقة 

االحصائيات و النظام املندمج اخلاص بالتصرف املالي واحملاسبي هذا الى جانب النظام املندمج اخلاص بالبحرية التجارية وإضبارة النقل.

في عدّة أنشطة منها: ساهمت اإلدارة املركزية املكلفة مبتابعة االنشطة البحرية التجارية سنة 
- مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية املتعلقة مبهام السّلطة البحرية.

- املساهمة في وضع النظام املندمج للبحرية التجارية حيّز التّطبيق.
-املشاركة مع وزارة النقل في إمتام برنامج التوأمة املمول من قبل اللجنة األوروبية التي جتمع بني وزارة النقل التونسية ونظيراتها الفرنسية واألملانية بالتعاون مع الوزارات التونسية املعنية.

متّ خالل سنة  اتّخاذ العديد من التّدابير الالزمة ملزيد تدعيم جانب السالمة واألمن املينائي    و حماية احمليط باملوانئ التجارية، وذلك كما يلي:
    - املشاركة في مأموريات التدقيق في مجال سالمة املوانئ التجارية التونسية باإلضافة إلى املرافق البحرية األخرى مثل األرصفة التابعة لشركة  واملنشآت البحرية البترولية املنجزة من طرف اللجنة 

الوطنيّة لتقييم أمن وسالمة املوانئ التجارية تطبيقا ملقتضيات املدوّنة الدوليّة ألمن السفن واملرافق املينائيّة.



مقارنة بالسنة الفارطة. عملية  تسجيل للسفن أي تراجع بنسبة  مت اجناز عدد  خالل سنة 

إجازة و رسم جنسية كما وقع جتديد  إجازة نظامية و  سلمت مصالح اجلهات البحرية 
رسم جنسية. إجازة و  إجازة نظامية و 

واجلهة البحرية بجربة  ومتَ تسجيل أغلب هذه العمليات أساسا في اجلهة البحرية بتونس بنسبة 
. بنسبة 

، مسجلة بذلك ارتفاعا  سنة  عملية نقل ملكية مقابل  ، إجراء  مت خالل سنة 
. بنسبة 

عملية تغيير نوع التجهيز، وكان للجهة البحرية بتونس  سجلت املصالح اتصة في اجلهات البحرية 
. عملية) بنسبة  النصيب األكبر من هذه العمليات (

ملف رهنيّة).  ،  خاصة في اجلهة البحرية بصفاقس ( ملف رهنيّة) و اجلهة البحرية ببنزرت ( ملفا متعلقا بالرهون البحرية خالل سنة  قامت املصالح اتصة في اجلهات البحرية بدرس 

شارك الديوان خالل سنة  في تظاهرات عدّة منها:
    - معرض املنعقد بامريكا في مارس  وذلك في اجلناح اصص للمنظمة املتوسطية للسياحة باعتبار ان ديوان البحرية التجارية واملوانيء  ميثل عضوا فيها.

    - زيارة عمل في اال اللوجستى الى برشلونة في جويلية  الذي مثَل فرصة مهمة إلكتشاف التجربة االسبانية الرائدة في مجال اللوجستية في شمال البحر األبيض املتوسط وكذلك في كيفية إنشاء املناطق 
اللوجستية.

    - املشاركة باالجتماعات الدورية ملنظمتي احتاد املوانئ البحرية العربية واتّحاد موانئ شمال إفريقيا لتدعيم عالقات التعاون و الوفاق مع ادارات املوانئ املتوسّطية و العربية والتي على إثرها متَ إمضاء إتفاقات تعاون مع 
كل من مصر واألردن واملغرب.

    - زيارة عمل الي ميناء سنغفورة في سبتمبر  لكسب اخلبرة في مجال التصرف احملكم في املساحات املينائية وإدارة اللوجستية داخل امليناء.

" في سبتمبر  من اجل مزيد التعرَف على فرص تطوير كل من ميناء رادس و سوسة و ميناء املياه العميقة بالنفيظة .     - لقاء وفد ياباني ممثَل لوكالة التعاون الدولي الياباني  "

    - املشاركة في أشغال جلان السالمة واألمن والصحة والنظافة وحماية احمليط داخل املوانئ التجارية التونسية مبعدَل  اجتماعات خالل السنة لكلَ ميناء.
    - اإلشراف على تأمني املوانئ التجارية التونسية من مخاطر اإلرهاب عبر التنسيق مع الوحدات األمنية ذات الصّلة و تعزيزها كلّما اقتضت احلاجة لذلك.

    - إعداد وتنظيم عملية بيضاء في مجال الوقاية من التلوث البحري مبيناء سوسة وعملية بيضاء في مجال سالمة املوانىء ومكافحة اإلرهاب مبيناء صفاقس في مارس 
    - إعداد طلب عروض إلقتناء وتركيز معدات أمنية لنقاط الدخول البرية مبوانئ حلق الوادي ورادس وبنزرت -منزل بورقيبة .

تونس
بنزرت
سوسة

المنستير
صفاقس
قابس
جربة

المجموع

الجهات
البحرية

تسجيل السفن
بصدد الصنع

تسجيل السفن
المصنوعة بتونس

تسجيل السفن
المصنوعة أو المقتنية

بالخارج

مجموع
السفن

المسجلة



عملية معاينة موزعة على النحو التالي: قامت اجلهات البحرية خالل سنة  بإجراء 
-  معاينة بدء استخدام.

معاينة دورية.  -
معاينة استثنائية.  -

معاينة في احلوض اجلاف.  -
معاينة انطالق.  -

وقد سجلت هذه املعاينات خصوصا باجلهة البحرية بتونس واملنستير و صفاقس.

قاعدة بحريّة، يقع أغلبها باجلهة  بلغ عدد القواعد البحريّة النّاشطة على امتداد السّواحل التّونسيّة 
.( ) و باجلهة البحريّة بتونس ( البحريّة بجربة (

حوادث باجلهة البحريّة بتونس و حوادث  ، منها حادثا خالل سنة  بلغ عدد احلوادث املسجلة 
باجلهة البحرية باملنستير.

عقلة موزّعة كاآلتي: بإجراء  قامت السلطة البحرية خالل سنة 
عقلة حتفّظيّة.  -
عقلة تنفيذية.  -

 ( وفقا لألحكام املنصوص عليها في االتفاقية الدولية ملعايير التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني (
بصيغتها املعدّلة والتي يحدّدها التّشريع التونسي والتي وضعت حيّز التّنفيذ خصوصا مبوجب األمر 

واملتعلّق بضبط شروط مباشرة الوظائف  مارس  املؤرّخ في  لسنة  احلكومي عدد 
لرجال البحر على منت سفن البحر امللزمة مبسك دفتر للطّاقم واملراقبة املتعلّقة بها و قرار وزير النّقل املؤرّخ 
و املتعلّق بضبط أمنوذج و مدّة صلوحيّة و شروط احلصول على املؤهّالت و اإلقرارات  مارس  في 

املستوجبة ملباشرة وظائف رجال البحر على منت سفن البحر امللزمة مبسك دفتر للطّاقم، سلّمت إدارة رجال 
: البحر سنة 

مؤهال بحريا   -  
. مقارنة بسنة  شهادة تكوين بحري مسجّلة ارتفاع بنسبة   -  

"شهادة في إيداع مطلب للحصول على إقرار يؤكّد االعتراف مبؤهّل"  مت خالل سنة  تسليم 
للضباط األجانب املزمع إبحارهم على منت السّفن التّجارية التّونسية، مسجّلة بذلك ارتفاعا بنسبة 

مقارنة بالسنة الفارطة. سلّمت هذه التراخيص وفقا ألحكام االتفاقية الدولية ملعايير التدريب واإلجازة 
 .( واخلفارة للمالحني (

من بني األنشطة األخرى إلدارة رجال البحر نذكر:
املشاركة في إعداد النّصوص القانونية.  -

واتّفاقية  املتعلقة بوثائق هوية  لالتّفاقية الدوليّة للتّدريب     واإلجازة واخلفارة للمالّحني واالتّفاقية الدوليّة للشّغل البحري  املساهمة في إعداد مشاريع النّصوص املتعلّقة بتعديالت مانيال   -
رجال البحر



-  القيام بزيارات سنوية وزيارات استثنائية على منت السّفن التّجارية من خالل عمليات مراقبة العمل ومدى مالءمة الظّروف الصحية واملعيشيّة للبحارة على متنها.
توزيع التالميذ الضبّاط لألكادميية البحرية مبنزل بورقيبة والبحّارة التابعني للمعهد املتوسّطي للتّكوين في مهن البحر على منت السّفن التّجارية التّونسية للقيام بتربّصاتهم واكتساب اخلبرات في هذا اال.  -

تنظيم توزيع التالميذ الضبّاط على منت السفن التونسية إلكمال فترة اخلدمة البحرية املعتمدة.  -
املصادقة على العدد األدنى من طواقم السّفن لتأمني السّالمة وتنظيم العمل على منت السّفن التّجارية التّونسيّة.  -



في نهاية سنة  بلغ العدد اجلملي لألعوان العاملني بالديوان  عونا مع نهاية سنة  مقابل 
، ويفسر ذالك بالعدد الكبير للمحالني على التقاعد والذي بلغ  ، ما ميثل تراجعا بنسبة 

عون تنفيذ).  عون تسيير،  إطار،  عون (
إطار و أعوان تسيير و أعوان تنفيذ.  عون منهم  انتداب  كما مت خالل سنة 

التكوين:
، أي تراجع بنسبة  باملائة باملقارنة مع  عملية تكوين مع نهاية سنة  حققت إدارة التكوين 

عمليّة تكوين). العمليات املسجلة السنة الفارطة (

: مقارنة بسنة  ويلخّص  اجلدول التالي عمليّات التكوين لسنة 

اإلدارة العامة

إدارات الموانئ

المصالح الجهوية
للبحرية التجارية

أعوان تنفيذ
أعوان تسيير

إطارات
المجموع 3
أعوان تنفيذ
أعوان تسيير

إطارات
المجموع 2
أعوان تنفيذ
أعوان تسيير

إطارات
المجموع 1
أعوان تنفيذ
أعوان تسيير

إطارات

التكوين الداخلي
التكوين داخل

المؤسسة
التكوين بين 

المؤسسات
التكوين بالخارج

تكوين عن بعد

المجموع

العدد الجملي لألعوان
المنتفعين بالتّكوين

المجموع العام

المجموع الجزئي

السنةاألصناف
عدد عمليات

التكوين
عدد

المشاركات
عدد عمليات

التكوين
عدد

المشاركات



أنشئ سنة 1835، موقعه املميز على بعد 10 كم من العاصمة تونس جعله يتخصص في حركة املسافرين والرحالت البحرية السياحية.

مجموع البضائع
سوائب سائلة أخرى

البضائع العامة
العدد (20 قدم)

الحمولة
العدد

الحمولة
بضائع غير موحدة

الوحدات
السيارة

الحاويات

المسافرون
العدد

عدد سيارات
المسافرين

عدد السياح
عدد السفن

السياح

عدد السيارات الجديدة
السفن

دخول + خروجخروجدخول النّشاط



وهو متخصص في حركة احلاويات والوحدات السيارة بدأ استغالله سنة 

مجموع البضائع
المحروقات

سوائب سائلة أخرى
سوائب صلبة غذائية

البضائع العامة
العدد(20 قدم)

الحمولة
العدد

الحمولة
بضائع غير موحدة

السفن

الحاويات

الوحدات
السيارة

دخول دخول + خروجخروجالنّشاط



وهو يقع على ضفاف القناة التي تربط البحر األبيض املتوسط ببحيرة بنزرت، متخصص في حركة احملروقات بحكم قربه من مصفاة النفط مبدينة جرزونة. أنشئ سنة 

مجموع البضائع
المحروقات
النفط الخام

المواد المكررة
سوائب سائلة أخرى
سوائب صلبة غذائية

حبوب
سكّر خام

بضائع أخرى
سوائب صلبة أخرى

كوك النّفط
بضائع أخرى
البضائع العامة

العدد(20 قدم)الحاويات
الحمولة
بضائع غير موحدة

السفن

دخول دخول + خروجخروجالنّشاط



، يقع في وسط البالد التونسية وهو يحتلّ موقعا استراتيجيا يسمح له أن يكون املنطقة اخللفية الواسعة لها، واملتخصصة في معاجلة البضائع اتلفة. أنشئ سنة 

العدد(20 قدم)

مجموع البضائع
المحروقات

سوائب سائلة أخرى
سوائب صلبة غذائية
سوائب صلبة أخرى

رمل
ملح بحري

بضائع أخرى
البضائع العامة

الحمولة
بضائع غير موحدة

الحاويات

السفن

دخول
النّشاط

دخول + خروجخروج



وهو ميناء متعدد االختصاصات، يتكون اجلزء األكبر من حركته من السوائب الصلبة (احلبوب و الفسفاط و مشتقّاته و امللح البحري). أنشئ سنة 

المحروقات
سوائب سائلة أخرى
سوائب صلبة غذائية
سوائب صلبة أخرى

فسفاط خام
أسمدة فسفاطية

كبريت
ملح بحري

بضائع أخرى
البضائع العامة

الحمولة
بضائع غير موحدة

الحاويات

السفن

العدد(20 قدم)

مجموع البضائع

دخول
النّشاط

دخول + خروجخروج



ويسمى أيضا ميناء قابس الصناعي، يركز على معاجلة املواد الكيميائية حلساب املصانع ااورة له. أنشئ سنة 

العدد(20 قدم)

مجموع البضائع
المحروقات

سوائب سائلة أخرى
سوائب صلبة غذائية
سوائب صلبة أخرى

كبريت
أسمدة فسفاطية

كوك النّفط
بضائع أخرى
البضائع العامة

السفن

الحاويات
الحمولة

دخول
النّشاط

دخول + خروجخروج



أنشئ سنة وهو يؤمن املبادالت التجارية في اجلهة خاصّة في صادرات امللح البحري والنفط اخلام وواردات املنتجات النفطية البيضاء.

المسافرون

مجموع البضائع
المحروقات

المواد المكررة
النفط الخام

سوائب صلبة أخرى:
الملح

البضائع العامة

السفن

دخول
النّشاط

دخول + خروجخروج

سيارات المسافرين



كم من العاصمة تونس. يحتوي على بنية حتتيّة هامّة لتخزين النفط اخلام واملنتجات النفطية املكررة، و كذلك على خطوط األنابيب للشّحن والتّفريغ. يقع ميناء الصخيرة في جنوب البالد التّونسية على بعد 

يستحوذ ميناء الصخيرة على  من إجمالي حركة احملروقات باملوانئ التجارية التونسية.
سفينة نقل النفط. سفينة نقل السوائب السائلة و  رسوّ  كما شهد ميناء الصخيرة سنة 

يتمّ توزيع حركة احملروقات و السّوائب السّائلة و حركة البواخر مبيناء الصّخيرة كاآلتي:

. باملائة حيث بلغت مليون طن سنة  سجلت حركة احملروقات واملواد الكيميائية عبر ميناء الصخيرة تراجعا بنسبة 
مقارنة بالسنة الفارطة، كذلك الشّأن بالنّسبة لصادرات هذه املوادّ التي تقدّر بــ  مليون طنّ والتي سجلت بذلك تراجعا  بلغت واردات املواد املكررة  مليون طنّ ، مسجّلة بذلك تراجعا بنسبة  في سنة 

بنسبة  مقارنة بالسنة السابقة.
 . بلغت صادرات النفط اخلام  مليون طن سنة  مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة  باملائة مقارنة بسنة 

 في املقابل ارتفعت صادرات احلامض الفسفوري بنسبة  مقارنة بسنة  لتبلغ  ألف طن.

النفط الخام
التونسي

(باألطنان)

الجزائري
المواد المكررة

الحامض الفسفوري
المجموع

دخول
البضائع

دخول + خروجخروج



السنوات

حلق الواديالموانئ
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادس
(باأللف طن)



صفاقس

السنوات

حلق الواديالموانئ
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات
وارداتصادراتواردات

 + 
صادرات

وارداتصادراتواردات
 + 

صادرات

المجموعجرجيسقابسسوسةبنزرترادس



المحروقات

السوائب الساّئلة
السوائب الصلبة الغذائية

البضائع المختلفة
السوائب الصلبة األخرى

المجموع الجزئي

المجموع العام

النّفط الخام  والمواد المكررة
النفط الخام

بنزين بدون رصاص

مزوط (فيول)
قازوال

وقود الطائرات
وقود اإلنارة
بنزين أبيض

مرجين النّفط
إسفلت 

غاز البروبان

غاز البوطان
زيوت نفطية

محروقات أخرى غازية

صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع

وارداتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة

(طن)



الجموع العام

المجموع الجزئي
المنتجات النفطية المكررة

هكسان

المجموع (1)

شحوم وزيوت

زيت الصوجا

مواد كيميائية أخرى
دبس السكر

الصودا
األمونياك

الحامض الفسفوري
الحامض الكبريتي

زيت الكولزا

زيت الّنخيل

زيت الّذرة
زيت كسب الزيتون

زيت عباد الّشمس
المجموع (2)

كحول
المجموع (3)

المجموع (1+2+3)

المجموع العام

وارداتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



المجموع (1)

سوائب صلبة غذائية أخرى
سكّر خام

حبوب أخرى

الذّرة
شعير

قمح لين
قمح صلب

حبوب

الفسفاط الكلسي
ثاني الفسفاط الكلسي

الصوجا

نخّالة
غبار الصوجا

كسب الزيتون

فصة
سوائب صلبة غذائية أخرى

المجموع (2)

المجموع (1+2)

المجموع العام

وارداتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



ملح بحري

كبريت

الصودا الصلبة

رمل
حبوب الرخام

ألومين
فسفاط خام

فسفاط محبب
فلدسباث

سباث فليور
طين

الباريت

إسمنت
كلنكر

صلصال

مواد أخرى
المجموع (1)

المواد المنجمية
معدن الحديد

المجموع (2)

المحروقات المعدنية

كوك النّفط
المجموع (3)

أسمدة معدنية أو كيميائية

ثاني أمونيوم الفسفاط

ثالث الفسفاط الرفيع

وارداتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



مواد كيميائية غير عضوية
األمونيترات

الفسفاط الكلسي
ثاني الفسفاط الكلسي

ثالث فسفاط الصوديوم
سلفات الصوديوم

الصودا الصلبة

المجموع العام

المجموع (2)

المجموع (1+2+3+4)

المجموع (4)
مواد أخرى

زيت الصوجا

زيت الزيتون
موز وتمور

خضر طازجة ومجفّفة

حيوانات حية

رخام

صلصال

طين وجبس

حبوب الرخام

إسمنت

جبس، جير وإسمنت
المجموع (1)

سكّر مكرر

وارداتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



فليور
مواد أخرى

المجموع (3)

مواد بالستيكية
مطاط ومواد مطاطية

خشب ومواد خشبية

حلفاء، ورق وعجين الورق

المجموع (4)
النسيج ومنتوجاته

منتجات خزفية
حديد، حديد مصبوب وفوالذ

أسلحة و ذخيرة

بضائع مختلفة أخرى
المجموع (5)

ألومنيوم و نحاس

خردة

مراجل وآالت ميكانيكية

آالت كهربائية
سيارات، جرارات ودراجات

مجموع البضائع غير الموحدة
(1+2+3+4+5) 

بضائع في الحاويات
بضائع في المجرورات

المجموع الجزئي

المجموع العام

معّدات التّنقيب

وارداتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتصادرات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



البضائع المنقولة بالحاويات

موادغذائية من أصل حيواني
غالل وخضر

مواد غذائية مصنّعة
مواد غذائية أخرى

مواد كيميائية

النّسيج ومنتوجاته
مالبس مستعملة

منتوجات صناعية
مواد تجهيز

سيارات، جرارات وآالت فالحية

مواد أخرى
مجموع البضائع المنقولة

بالحاويات
البضائع المنقولة بالوحدات

السيارة
موادغذائية من أصل حيواني

غالل وخضر
مواد غذائية مصنّعة

مواد غذائية أخرى
مواد كيميائية

النّسيج ومنتوجاته
مالبس مستعملة

منتوجات صناعية
مواد تجهيز

سيارات، جرارات وآالت فالحية

وارداتصادراتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتوارداتصادراتواردات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ الصخيرة



الصخيرة

صفاقس
جرجيس

موانئ فرعية

المجموع

جرجيس
صفاقس

موانئ فرعية
موانئ فرعية

جرجيس

رادس

نفط خامبنزرت

فيول
قازوال

بنزين بدون رصاص

معدّات تنقيب
معدّات تنقيب

معدّات تنقيب
معدّات تنقيب

مواد أخرى
مجموع البضائع 

المنقولة بالوحدات السيارة

المجموع الجزئي
المجموع العام

التغير 16/17نوع البضائعالميناء المقصودميناء الشّحن الحمولة بالطن



التّجارة العالمية

الواردات
الصادرات

المساحلة

الدّخول
الخروج

المجموع

الموانئ
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الوادي

التّجارة العالمية

الواردات
الصادرات

المساحلة

الدّخول
الخروج

المجموع

الموانئ
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت
حجم

 المبادالت

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الوادي الصخيرة 



سفن السياح

سفن المسافرين
سفن تقليدية

سفن الدّحرجة
سفن الحاويات

سفن السوائب الصلبة
سفن السوائب السائلة 

سفن النّفط
سفن الغاز السائل 

سفن مختصة
المجموع

صنف السفن
دخول + خروجخروجدخول

الحمولة باألطنان الحمولة باألطنان السعة الجمليةالحمولة باألطنان عدد السفن السعة الجملية عدد السفن السعة الجملية عدد السفن

سفن السياح

سفن المسافرين
سفن تقليدية

سفن الدّحرجة
سفن الحاويات

سفن السوائب الصلبة
سفن السوائب السائلة 

سفن النّفط
سفن الغاز السائل 

سفن مختصة
المجموع

صنف السفن
دخول + خروجخروجدخول

الحمولة باألطنان الحمولة باألطنان السعة الجمليةالحمولة باألطنان عدد السفن السعة الجملية عدد السفن السعة الجملية عدد السفن
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سفن مختصة
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صنف السفن
دخول + خروجخروجدخول

الحمولة باألطنان الحمولة باألطنان السعة الجمليةالحمولة باألطنان عدد السفن السعة الجملية عدد السفن السعة الجملية عدد السفن
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سفن المسافرين
سفن تقليدية

سفن الدّحرجة
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سفن السياح

سفن المسافرين
سفن تقليدية

سفن الدّحرجة
سفن الحاويات

سفن السوائب الصلبة
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المجموع

الحجم العام 
الحجم الجزئي 

المجموع العام

الحمولة الجزئية
  20قدما (واردات+صادرات)

قياس 20 قدما

مجموع الحاويات

مملوءة

فارغة ‘20

‘40

الحمولة

مملوءة

فارغة
الحمولة

وارداتصادراتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصنف البضائع صادراتوارداتصادراتواردات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ

مملوءة

فارغة
المجموع الجزئي

وارداتصادراتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتوارداتصادراتواردات صادراتوارداتصادراتواردات

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالموانئ

ت
الوحدا



خط مرسيليا

خط باالرمو
خط جنوة

خط سيفيتافيكيا

خطوط أخرى
المجموع

دخول
عددالمسافرين

عدد السياراتعددالمسافرينالسعة الجمليةعدد السفنعدد السياراتعددالمسافرينالسعة الجمليةعدد السفنعدد السياراتعددالمسافرينالسعة الجمليةعدد السفن

عدد السياراتعددالمسافرينعدد السياراتعددالمسافرينعدد السيارات الخطوط

الميناء

دخول + خروجخروج

دخول + خروجخروجدخول

المجموع

حلق الوادي

رادس

بنزرت
صفاقس
جرجيس



حلق الوادي

رادس
بنزرت

سوسة
صفاقس

قابس
جرجيس
المجموع

صنف السفن
دخول + خروجخروجدخول

السياح السياح السعة الجمليةالسياح عدد السفن السعة الجملية عدد السفن السعة الجملية عدد السفن



الجزائر
ليبيا

المغرب
مجموع بلدان اإلتحاد

مصر
جنوب إفريقيا

جزر السيشال
مجموع البلدان  اإلفريقية األخرى

مجموع إفريقيا

ألمانيا

بلجيكا 
بلغاريا
قبرص
إسبانيا

فنلندا
فرنسا

بريطانيا
اليونان
هولندا

إيطاليا

لتوانيا

مالطا

إفريقيا
اتحاد المغرب العربي

أوروبا
اإلتّحاد األوروبي

بلدان إفريقية أخرى

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالبلدان الصخيرة



البرتغال
رومانيا

سلوفينيا
السويد

مجموع اإلتحاد األوروبي

كرواتيا

النرويج
روسيا

تركيا

مجموع أوروبا

كرانيا أ

مجموع البلدان األوروبية األخرى

األرجنتين
البرازيل

كندا

كولمبيا
اإلكواتور

الواليات المتحدة األمريكية
الهندوراس

باناما

أورغواي

مجموع أمريكا

الصين
كوريا الجنوبية

اإلمارات العربية المتّحدة

األردن

العربية السعودية

بلدان أوروبية أخرى

امريكا

آسيا



الهند

أندونيسيا
الكويت

لبنان

ماليزيا

مجموع آسيا
مجموع الدّول األخرى

المجموع العام

الجزائر
ليبيا

المغرب
موريطانيا

مجموع بلدان اإلتحاد

جنوب إفريقيا

ساحل العاج
مصر

السنغال

مجموع إفريقيا

تنزانيا

ألمانيا

مجموع البلدان اإلفريقية األخرى

إفريقيا
اتحاد المغرب العربي

أوروبا
اإلتّحاد األوروبي

بلدان إفريقية أخرى

المجموعجرجيسقابسصفاقسسوسةبنزرترادسحلق الواديالبلدان الصخيرة



بلجيكا 
بلغاريا

الدنمارك
إسبانيا

فنلندا
فرنسا

بريطانيا
اليونان
هولندا

إيرلندا
إيطاليا
مالطا

البرتغال
رومانيا

بولندا

سلوفينيا
السويد

مجموع اإلتحاد األوروبي

األرجنتين
الواليات المتحدة األمريكية

كرواتيا

النرويج

روسيا
تركيا

مجموع أوروبا

إيزلندا

ألبانيا

مجموع البلدان األوروبية األخرى

بلدان أوروبية أخرى

امريكا



سوريا

مجموع آسيا

مجموع الدّول األخرى
المجموع العام

مجموع أمريكا

بنغالديش

الصين
كوريا الجنوبية

الهند

لبنان

آسيا



الجزائر

تونس

المغرب

مجموع بلدان اإلتحاد

الكونغو
جزر القمور

الكونغو الديمقراطية
مصر

ليبيريا
سيراليوني

مجموع البلدان  اإلفريقية األخرى

مجموع إفريقيا

تنزانيا

الطوغو

ألمانيا

بلجيكا 
بلغاريا
قبرص

الدنمارك

إسبانيا
فرنسا

بريطانيا

إفريقيا
اتحاد المغرب العربي

أوروبا
اإلتّحاد األوروبي

بلدان إفريقية أخرى

الحمولة باألطنانالسعة الجمليةعدد السفن األساطيل



اللكسمبورغ

بولندا
البرتغال

مالطا

سلوفاكيا
السويد

مجموع اإلتحاد األوروبي

اليونان
هولندا

إيطاليا

التفيا

ليتوانيا

جيورجيا

مولدافيا

النرويج
روسيا

سويسرا

كرانيا أ

تركيا

مجموع أوروبا

إيسلندا

ألبانيا

مجموع البلدان األوروبية األخرى

بلدان أوروبية أخرى

أنتيغا
باهاماس

بارباد
البيليز

كندا

امريكا



جزر برمودا
جزر كايمان

جزر المارشال
باناما

سان كيتس و نيفي
سان فانسان

الواليات المتحدة األمريكية

مجموع أمريكا

البحرين
كمبوديا
الصين

هونغ كونغ

الهند

لبنان
جزر المالديف

الفيليبين
سنغفورة

تايالندا
مجموع آسيا

جزر الكوك
باالووس

توفالو
فانواتو

بلدان أخرى

مجموع البلدان األخرى
المجموع العام

آسيا

بلدان أخرى


