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يحتــّل قطــاع تربيــة األحيــاء املائّيــة مرتبــة هاّمة في البــاد التّونســّية علــى الّصعيــد االقتصادي 
والغذائــي. هــذا وقــد تطــّور إنتــاج تربيــة األحيــاء املائّيــة ليبلــغ 18.100 طــن خــال ســنة 2016 
ــوج  ــة مــن املنت ــوج  14,21 باملائ ــل هــذا املنت ــد مّث ــل 2500 طــن خــال ســنة 2006. وق مقاب

اجلملــي للّصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء واملقــّدر بـــ 127.300 طــن. 

ــمني  ــى تس ــة إل ــة باإلضاف ــاروص والوراط ــة الق ــاه البحرّي ــاة باملي ــواع املرّب ــّم األن ــن أه وم
الــّن. كمــا يســعى املركــز إلــى مزيــد تنويــع األصنــاف املرّبــاة غبــر إدخــال مســك التشــولة 

ــرة 2020-2017.  ــال فت ــني خ والكورب

أّمــا فــي امليــاه العذبــة فيعتبــر الّصنــدر والبــوري والــكارب مــن أهم األمســاك املرباة ويســعى 
املركــز حالّيــا إلــى إدخــال مســك البلطي.

ويعتبــر نشــاط تربيــة األحيــاء املائّيــة مــن األنشــطة الواعــدة ســواء علــى املســتوى الوطنــي 
أو العاملــي. فعلــى املســتوى العاملــي وحســب توّقعــات املنّظمــة العاملّيــة لألغذيــة والّزراعــة 
فــإّن إســتهاك األمســاك وغيرهــا مــن املنتجــات البحرّيــة ســيتأّتى بنســبة 62 % مــن 
ــد  ــي فق ــد الوطن ــى الّصعي ــا عل ــنة 2030. أّم ــق  س ــي أف ــة ف ــاء املائّي ــة األحي ــات تربي منتج
مّكــن هــذا الّنشــاط مــن تعويــض الّنقــص املســّجل خاّصــة علــى مســتوى األصنــاف الّرفيعــة 
ــدرة  ــرط والعشــوائي وهــو مــا مــن شــأنه  حتســني الق مــن األمســاك جــّراء االســتغال املف
الّشــرائّية والقيمــة الغذائّيــة لــدى الّتونســي باإلضافة إلــى احلــّد مــن خــروج العملــة املوّجهــة 

حنــو الّتوريــد.

ويعتبر دور املركز ريادي في املجال حيث يساهم في:

 تقدمي اإلحاطة الفّنية والّتأطير للمستغّلني في املجال بهدف حتسني مردودّية 
نشاطهم 

 تنويع األصناف املرّباة وذلك من خال القيام بتجارب منوذجّية في إطار 
الّتعاون الّدولي إلدخال تقنيات وأصناف  جديدة لتجربتها في تونس مع تقييم 

هذه الّتجارب فّنيا واقتصادّيا وبيئّيا 
 نقل نتائج البحث والّتكنولوجيا إلى املهنة

 كمــا يقــوم املركــز بأنشــطة تنموّيــة مــن خــال إســتزراع املســّطحات املائّيــة للّســدود بهــدف 
حتســني دخــل الصّياديــن الّصغــار.

أّوال: المـقـّدمـة 1



3

20
16

ة 
نــ

س
ي ل

ـو
نـ

ّس
 ال

يـر
قـر

الت

 1.الّتعريف باملركز الفّني لتربية األحياء املائّية

املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة هــو مؤّسســة عمومّيــة ذات مصلحــة إقتصادّيــة تتمّتــع 
بالّشــخصّية املدنّيــة وباالســتقال املالي خاضعــة إلشــراف وزارة الفاحــة واملــوارد املائيــة 
ــى الّنهــوض بقطــاع  ــة إل ــي إطــار اإلســتراتيجّية الهادف ــد مّت إنشــاؤه ف ــد البحــري. وق والصي
تربيــة األحيــاء املائيــة فــي تونــس ليتــّم الحقــا املصادقــة علــى نظامــه األساســي بقــرار مــن 
الّســيد وزيــر الفاحــة فــي 18 جويليــة 2007 ليبــدأ نشــاطه الفعلــي فــي منتصــف ســنة 2009.

1.1.مهام املركز

ــنة  ــدد 4 لس ــون ع ــن القان ــل 7 م ــة بالفص ــة املضبوط ــام العاّم ــام بامله ــز القي ــى املرك يتوّل
ــاع الفاحــي  ــي القط ــة ف ــز فنّي ــق بإحــداث مراك ــي 1996 واملتعّل ــي 19 جانف 1996 املــؤرخ ف

وباملهــام اخلصوصّيــة املضبوطــة بالفصــل 4 مــن قــرار الّســيد وزيــر الفاحــة املــؤرخ فــي 18 
ــي لتربيــة األحيــاء  ــق باملصادقــة علــى الّنظــام األساســي للمركــز الفّن جويليــة 2007 واملتعّل

املائّيــة.

1.املهام العاّمة

 تأمــني مائمــة نتائــج البحــث مــع الّظــروف احلقيقّيــة للمســتغّات حســب طلبــات واحتياجات 
املنتجــني وهياكلهــم ومنّظماتهــم املهنّية

 تنفيذ البرامج اخلاّصة بتطبيق نتائج البحوث والعمل على مائمتها مع املستغّات
 القيام بعملّيات اإلرشاد الهادفة إلى الّنقل الّسريع والناجع للتطّور الفّني في هذا املجال

ــة فــي  ــة بالّتعــاون مــع مختلــف املؤّسســات العامل ــات اإلنتاجّي ــم نشــر أجــدى الّتقني  تنظي
ــات  ــل للمعلوم ــتغال األمث ــان االس ــد ضم ــات قص ــك للمعلوم ــاء بن ــوث وإرس ــدان البح مي

ــزة ــة املنج ــارف الفّني واملع
 العمل على دعم الّتنمية عبر الّتكوين والّرسكلة

ــاكل  ــّل املش ــى ح ــاعدتهم عل ــد مس ــني قص ــادي للمنتج ــي واالقتص ــر الفّن ــان الّتأطي  ضم
املتعّلقــة خاّصــة بـــ : 

 تقنيات تربية األحياء املائّية

 اإلنتاج
 جودة املنتجات

 تكاليف اإلنتاج

 الّتقنيات الّتجارّية

2ثانيا: الّتعريف بالمركز الفّني لتربية األحياء المائّية
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 تقنيات اخلزن والّتكييف

تنميــة الّتعــاون مــع الهيــاكل الّشــبيهة أو ذات نفــس االهتمــام الوطنّيــة واألجنبّيــة وكذلــك مــع 
املنّظمــات الّدوليــة

القيــام بــكل الّدراســات وجمــع كل الوثائــق العلمّيــة والفّنيــة املتعّلقــة بالقطــاع قصــد نشــرها 
ليتــّم اســتعمالها مــن قبــل املهتمــنّي بهــذا القطــاع

وبصفــة عاّمــة، يســاهم املركــز فــي تنفيــذ كل املهــاّم األخــرى التــي تهتــّم بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة فــي تنميــة القطــاع.

2.املهام اخلصوصّية

 اقتراح محاور بحوث في مجال تربية األحياء املائّية
ــة لهــذا  ــة وضبــط خارطــة للمواقــع املؤّهل ــاء املائّي  دراســة وإعــداد مشــاريع لتربيــة األحي

الّنشــاط
 متابعة املستجدّات الّتقنية على مستوى أنشطة تربية األحياء املائّية وتعميم إستعمالها

ــة  ــى ذّم ــة عل ــاء املائّي ــة األحي ــاريع تربّي ــا ملش ــة إقتصادّي ــة مجدي ــات فّني ــع منظوم  وض
ــتغّلني ــني واملس الباعث

 إصدار الّنشرّيات واملراجع العلمّية ذات الّصلة بتربية األحياء املائّية
 القيام بتجارب منوذجّية لتربية األحياء املائّية باملياه البحرّية والعذبة

 القيام بعملّيات إستزراع منوذجّية لعدد من الّسدود والبحيرات اجلبلّية وتأطير مستغلّيها
 دراسة جدوى إدخال أنواع جديدة للّتربية
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2.1.مجلس اإلدارة

أ. أعضاء املجلس :

يدير املركز مجلس إدارة يتكّون من 12 عضوا مثل ماهو مبنّي باجلدول التالي:

جدول عدد 1: أعضاء مجلس اإلدارة

املؤّسسةالّصفةاإلسم واللقب
اإلحّتاد الّتونسي للفاحة والّصيد البحريرئيسعمر الّصامت

اإلحّتاد الّتونسي للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليدّيةنائب رئيسعامر بن عمر

ممّثل عن مؤّسسة البحث والّتعليم العالي الفاحيعضوبلقاسم املّلولشي

وزارة املالّيةعضومهدي الوشتاتي

وزارة الفاحة واملوارد املائّية والّصيد البحريعضوإميان دربال حرم بوكثير

اإلحّتاد الّتونسي للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليدّيةعضومحمد العابد طراد

اإلحّتاد الّتونسي للفاحة والّصيد البحريعضونور الّدين العّيادي

اإلحّتاد الّتونسي للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليدّيةعضوسليم طريطر

اإلحّتاد الّتونسي للّصناعة والّتجارة والّصناعات الّتقليدّيةعضومحّمد العابد طراد

وكالة اإلرشاد والتكوين الفاحيعضولطفي الغّزي

املجمع املهني املشترك ملنتوجات الّصيد البحريعضونوفل احلّداد

وزارة الّتعليم العالي والبحث العلميعضوعبد الّرؤوف بن الفقيه

ب.اجتماعات مجلس اإلدارة :

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــع أعض ــات م ــّتة جلس ــنة 2016 س ــال س ــز خ ــس إدارة املرك ــد مجل عق
ــن  ــر وم ــاي و 14 نوفمب ــل و 15 م ــارس و 06 أفري ــري و 22 م ــي و 16 فيف ــخ 05 جانف بتاري

ــا ومناقشــتها: ــي مّت عرضه أهــّم احملــاور الت

 اجللســة األولــى: بتاريــخ 5 جانفــي 2016 وتناولــت فــرز وتقييــم ملّفــات الّترّشــحات خلّطــة 
مديــر عــام للمركــز

 اجللســة الّثانيــة: بتاريــخ 16 فيفــري 2016 وتناولــت تعيــني املديــر العــام للمركــز 
واملصادقــة علــى اختيــار مراجــع حســابات
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 اجللســة الّثالثــة: بتاريــخ 22 مــارس 2016 وتناولــت انتخــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب 
ــنوي  ــر الّس ــدمي الّتقري ــام وتق ــر الع ــيد املدي ــى الّس ــة إل ــات الضرورّي ــض الصاحّي ــه وتفوي ل

للمركــز 

 اجللســة الّرابعة:بتاريــخ 6 أفريــل 2016 وتناولــت مشــروع امليزانّيــة لســنة 2017 وعــرض 
القوائــم املالّيــة وإجنــاز مشــروع تربيــة القوقعّيــات

 اجللســة اخلامســة: بتاريــخ 15 مــاي وتناولــت تــاوة ماحظــات ســلطة اإلشــراف املتعّلقــة 
ــنوات 2020-2017  ــز لس ــل املرك ــج عم ــدمي برنام ــة وتق ــة والّرابع ــة الثالث ــري اجللس مبحض

ــة املختتمــة فــي 31 ديســمبر 2015 وعــرض تقريــر مراجــع احلســابات للّســنة املالّي

ــوان  ــض األع ــف بع ــادة توظي ــت إع ــر 2016 وتناول ــة:بتاريخ 14 نوفمب ــة الّسادس  اجللس
فــي رتبهــم والّترفيــع فــي منحــة الّتنّقــل ألعــوان املركــز وإســناد 02 خطــط وظيفّيــة وتطبيــق 

ــاّم. ــر الع ــر املدي ــق بتأجي ــات األمــر عــدد 247 لســنة 2015 املتعّل مقتضي

3.1.الهيكل الّتنظيمي

يتضّمــن الهيــكل الّتنظيمــي احلالــي للمركــز علــى إدارة لتربيــة أحيــاء امليــاه العذبــة وأخــرى 
ــد مّت  ــذا وق ــة. ه ــاحل فّني ــى 9 مص ــة إل ــة باإلضاف ــة و 5 إدارات فرعّي ــاء البحرّي ــة األحي لتربي
خــال ســنة 2014 إعــداد مشــروع إلجــراء بعــض الّتغييــرات علــى هــذا الهيــكل مّت عرضــه علــى 
أنظــار مجلــس إدارة املركــز وعلــى وزارة الفاحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري كســلطة 
ــة. ــة و 03 مصــاحل إضافّي ــرات فــي إدراج 02 إدارات و 03 إدارت فرعّي إشــراف.وتتمّثل الّتغيي
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الهيكل الّتنظيمي احلالي

مجلس اإلدارة

اللجنة االستشارية
العلمية

إدارة تربية أحياء 
املياه العذبة

اإلدارة الفرعية للشؤون 
اإلدارية واملالية

مصلحة احملاسبة
مصلحة التجارب
 وإدخال األنواع 

والتقنيات اجلديدة

مصلحة التنسيق 
والتكوين

مصلحة تأطير مشاريع
 تربية األمساك البحرّية

مصلحة تأطير مشاريع 
تربية القوقعيات 
واملشاريع األخرى

مصلحة التجارب
النموذجّية البحرية

مصلحة الدراسات
والتصّرف 

في املعلومات

مصلحة االستزراع 
وتأطير ومتابعة 

املشاريع

مصلحة الشؤون 
اإلدارية واملالية

اإلدارة الفرعية للتجارب
والتأطير في مجال تربية 

أمساك املياه العذبة

اإلدارة الفرعية للتنسيق 
واخلدمات

اإلدارة الفرعية للتأطير
واالحاطة باملشاريع

اإلدارة الفرعية للتجارب 
وتثمني نتائج البحث 

العلمي

إدارة تربية األحياء البحرية

التدقيق الداخلي 
ومراقبة احلسابات

املدير العام
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ثـالـثا: نشــاط سنـة 2016 3

1.تطّور نشاط تربية األحياء املائّية 

ــاج بـــ 18.100 طــن  ــّدر اإلنت ــث ق ــّورا ملحوضــا حي ــة تط ــاء املائّي ــة األحي ــاع تربي شــهد قط
خــال ســنة 2016 مقابــل 2500 طــن خــال ســنة 2006. ويرجــع هــذا الّتطــّور إلــى تعاضــد 
مجهــود املركــز واملؤّسســات األخــرى املتدّخلــة فــي القطــاع باإلضافــة إلــى جملــة اإلجــراءات 

التــي أقرتهــا اخلّطــة الوطنّيــة للّنهــوض بالقطــاع.

وفــي مــا يلــي تطــّور إلنتــاج تربيــة األحيــاء املائّيــة لســنوات 2014-2015-2016 وفقــا 
لإحصائّيــات األّولّيــة لــإدارة العاّمــة للّصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء البحرّيــة:

جدول عدد 1 : تطّور نشاط تربية األحياء املائّية

الّتطّور بنياإلنتاج ) ألف طن(
2014-2015 

الّتطّور بني
2015-2016 

الّنسبة %) ألف طن(الّنسبة %)ألف طن(201420152016

11,63714,26918,1002,632223,83126,84تربية األحياء املائّية

3,31-4,361-126,512131,661127,3005,1494اإلنتاج اجلملي 

2.ممّيزات سنة الّنشاط

ــري  ــمني القمب ــخ وتس ــث مّت تفري ــري حي ــة القمب ــاط تربي ــة نش ــنة 2016 مبواصل ــزت س متّي
باســتعمال فحــول وإنــاث مــن اجليــل األّول. وقــد جنحــت هــذه الّتجربــة ومّكنــت مــن إنتــاج 1.7 
طــن مبعــّدل وزن 20 غ. كمــا مّت الّنجــاح فــي إنتــاج األعــاف املناســبة لهــا. هــذا وقــد مّت نقــل 
الّتجربــة إلــى 02 مســتثمرين إحداهمــا كانــت نتائجهــا مشــّجعة أّمــا الّثانيــة فلــم تعطــي نتائــج 

إيجابّيــة بســبب عــدم توّفــر الّتجهيــزات الّازمــة.

كمــا مّت الّشــروع فــي إجنــاز مشــروع تربيــة القوقعّيــات ومّت إختيــار املهنــدس املعمــاري لتحديد 
ــروع. مكّونات املش

ــات ومخبــر متابعــة  ــزت ســنة 2016 باســتكمال جتهيــز مخبــر الطفيلّي مــن ناحيــة أخــرى متّي
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األمــراض البكتيرّيــة ومواصلــة جتهيــز مخبــر متابعــة نوعّيــة امليــاه مبواقــع الّتربيــة وهــو مــا 
مّكــن مــن مزيــد اســتغالها. 

أّمــا فــي مــا يخــّص نشــاط تربيــة األحيــاء بامليــاه العذبــة، فقــد مّت الّشــروع فــي إنتــاج مســك 
ــل  ــا للمركــز مــن قب ــت إحالته ــي مّت ــيمة الت ــة ببّش ــة وحــدة الّتربي ــت تهيئ ــد أن مّت البلطــي بع

ــة تعــاون. املعهــد الوطنــي لعــوم وتكنولوجيــا البحــار فــي إطــار إّتفاقّي

ــي  ــة البلط ــخ  تربي ــة تفري ــي وتقين ــكارب الّصين ــي لل ــخ اإلصطناع ــة الّتفري ــل تقني ــا مّت نق كم
الّنيلــي للمهنّيــني عبــر القيــام ب 02 دورات تدريبّيــة فــي مجــال تفريــخ و تربيــة أمســاك امليــاه 

العذبــة.

كمــا أّنــه وفــي فــي إطــار ســعيه لتحســني أدائــه وهيكلتــه الّداخليــة ونوعّيــة  اخلدمــات املســداة 
عمــل املركــز علــى إرســاء نظــام اجلــودة ISO 9001 وقــد مّت: 

 إعداد كراس شروط في الغرض مّت بتاريخ 7 نوفمبر 2016 

 إختيار مكتب دراسات والّشروع في إجناز الّدراسة. 

ــة  ــكات العمومّي ــامة املمتل ــى س ــة عل ــة واحملافظ ــي اإلدارّي ــة املبان ــكام حراس ــد إح وملزي
العاّمــة للمركــز مّت بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016 مّت تركيــز نظــام إنــذار وكاميــرات ملراقبــة املبنــى 

ــاإلدارة.  ــزات ب والّتجهي

كما مت حتيني موقع الواب اخلاّص باملركز

3.نتائج سنة الّنشاط

1.3.أنشطة تدعيم القطاع العاّم

شــارك املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة فــي العديــد مــن اجللســات التــي تهــّم القطــاع 
العــاّم وحــول احملــاور التاليــة:

 الّنهوض مبنظومة القّفالة املندرجة ضمن برنامج منظمة الفاو. 

 حتيني املؤّشرات الفّنّية لتربية القاروص والوراطة.

 إسناد عامة م.ت املتعلقة بأعاف األمساك.
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 الّتأطير الفّني لتصدير منتجات القاروص والوراطة.

 الّتجربة الّنموذجّية لتربية األرتيميا

.Saveurs de Tunisie املنتوجات الفاحّية احمللّية وذات اجلودة اخلصوصّية حتت شعار 

 دراسة ملّفات تربية األحياء املائية بالّلجان اجلهوّية )املنستير واملهدّية وسوسة(.

 الّدراسة اإلستشرافّية لقطاع الصيد البحري وتربية األمساك.

 الّتأرمي املشترك.

 عامة اجلودة  اخلصوصية لبلح البحر.

 احلوار الوطني اخلاص بالفاحة  والّصيد البحري.

 جلنة املصائد الثابتة.

 التصرف املستدمي في منظومات اجلزر بالباد الّتونسّية.

 برنامج إذاعي مبقر اإلذاعة الوطنّية حول قطاع تربية األمساك البحرّية.

 أعمــال الهيئــة العاّمــة ملصائــد البحــر األبيــض املتوســط CGPM للقيــام بالّدراســة املتعّلقــة 
.)l’Aquaculture à  Zones allouées( بتخصيــص مواقــع لتربيــة األحيــاء املائيــّة

ــن عــروس  ــات تونــس وب ــد البحــري بوالي ــي للفاحــة والّصي  ورشــات عمــل احلــوار الوطن
ــل ومــاي 2016 خــال أشــهر أفري

 دائــرة مســتديرة حــول تربيــة األحيــاء املائّيــة فــي تونــس: حتديــات وآفــاق الّتطويــر فــي 
ــر 2016 27 أكتوب

 ورشة عمل تطوير منظومة البوري بالّسدود الّداخلّية في 26 أكتوبر 2016

 ندوة حول الّتجديد في القطاع الفاحي ورفع الّتحّديات املناخّية 17 أكتوبر 2016

كمــا قــام املركــز بتنظيــم 5 جلســات عمــل لّلجنــة الفنّيــة بــاإلدارة العاّمــة للمركــز الفّنــي لتربيــة 
األحيــاء املائيــة للــدرس وإبــداء الــرأي مبشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة حيــث مّت عــرض 30 
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ملــّف مخّصصــة كمــا يلــي: 15 ملــّف  يهــّم تربيــة األمســاك و 9 ملّفــات حــول تربيــة القوقعّيات 
و 5 ملّفــات  ملشــاريع تربيــة الســبيرولني وملــّف واحــد بخصــوص تربيــة القمبــري.

2.3.نشاط املخابر بوحدة املنستير

شــهدت ســنة 2016 مواصلــة تطــّور نشــاط مخبــر حتاليــل الطفيلّيــات ومخبــر متابعــة األمراض 
البكتيرّيــة. وقــد مّت منــذ انطــاق العمــل مبخبــر حتاليــل الطفيّليــات معاينــة 4640 مسكــة منهــا 
4050 مــن نــوع الوراطــة و 590 مــن نــوع القــاروص موزعــة علــى 12 شــركة متواجــدة بـــ 5 

مناطــق ســاحلّية وهــي بنــزرت وسوســة واملنســتير واملهديــة ونابــل. 

ــة الرابعــة مــن ســنة  ــق خــال الّثاثّي ــذي انطل ــة وال ــر األمــراض البكتيرّي ــا بالّنســبة ملخب أّم
2015 فقــد متكّنــا مــن القيــام بــــ 11 حتليــا وتشــخيص لعــّدة أمــراض بكتيريــة لـــ 7 شــركات 

ــة اجلراثيــم املمرضــة واســتخراج املضــاد احليــوي الــّازم للقضــاء عليهــا. ومّت حتديــد نوعّي

معاينة األمساك مبخابر املركز فرع املنستير

ويبنّي اجلدول املوالي أهّم األمراض البكتيرّية التي وقع تشخيصها باملخابّر:

جدول عدد2: أهّم األمراض البكتيرية التي وقع تشخيصها 

PasteurelloseVibrioseSyndrome Maladie Hivernaleاألمراض البكتيرية

جرثومة املرض

 Photobacterium
damselea

Pasteurella(
)Piscicidae

 Pasteurella
pneumotropica

 Vibrio
alginolyticus

 Aeromonas
hydrophila

 Pseudomonas
aeruginosa

²XXXXXالوراطة

Xالقاروص
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3.3. صيد واستزراع صغار أمساك البوري

إستزراع الّسدود:

* إستزراع صغار البوري :

ــرة  ــنوات األخي ــوري بالوســط الّطبيعــي نقصــا شــديدا خــال الّس ــار الب شــهدت أعــداد صغ
وبلغــت ذروتهــا خــال موســم 2016/2015 الــذي انطلــق منــذ شــهر ســبتمبر 2015 وتواصــل 
إلــى غايــة منتصــف شــهر مــاي 2016 حيــث لــم يتــّم اســتزراع أي ســّد وهــو مــا يهــّدد نشــاط 

تربيــة األمســاك بالّســدود. 

ويعود هذا الّنقص في ظاهره إلى األسباب الّتالية:

 تلــّوث ميــاه مجــرى واد رّواد وواد مليــان وواد قربــة وواد شــيبة وواد حلجــار مبيــاه الّصــرف 
ــي والّصناعي. الصّح

 تفاقم ظاهرة الّصيد بالطّراحة على مستوى شاطئ رّواد وواد مجردة.

صعوبة الوصول إلى بعض أماكن الّصيد على غرار مصّب واد مجردة.

ــوح  ــة- مفت ــبخة أريان ــّوار- س ــباخ )دار ن ــال الس ــال دون إّتص ــار ح ــات األمط ــص كمّي  نق
ــيبة...(. ــار، واد ش ــة، واد حلج ــر )واد لبن ــاه البح ــة مبي ــي( أو األودي املّك

أّمــا بخصــوص موســم 2017/2016 فقــد مت اإلنطــاق فيــه منــذ منتصــف شــهر ســبتمبر 2016 
ــى أمــل تعويــض الّنقــص احلاصــل خــال  ــى شــهر مــاي 2017 وذلــك عل وســيمتّد إلــى موّف

موســم 2016/2015.

وقد مّت إلى حّد اآلن إستزراع 270 ألف من صغار البوري بوراس بسد بير مشارقة. 

وتتلخــص الوضعّيــة احلاليــة فــي بدايــة ظهــور كّميــات صغيــرة مــن البــوري بيتومــة بــواد رواد 
وواد مجــردة )حجــم 1 صم(.هــذا وقــد ورد علــى املركــز 20 مطلبــا إلســتزراع 7 مايــني و 920  
ــة للّســدود التــي قــام مســتغلوها بخــاص  ألــف مــن صغــار البــوري وســيتّم إعطــاء األولوّي
مســاهمتهم فــي كلفــة اإلســتزراع وخاّصــة تلــك التــي لــم يتــم إســتزراعها منــذ فتــرة طويلــة.

* استزراع القاردون والّروتنقل والّصندر

ــدود  ــد بالّس ــردود الّصي ــول م ــزة ح ــات املنج ــوء الّدراس ــى ض ــنة 2016 وعل ــال س مّت خ
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إســتزراع :

 1500 من فحول القاردون والّروتنقل بسّد كساب من والية باجة.

 إستزراع سدود املاحل والّطني والرمل بـ 300 من فحول أمساك القاردون والّروتنقل.

 اســتزراع البحيــرات اجلبلّيــة )ســيدي مديــن, والزيتــون( ب100 مــن فحــول أمســاك القــاردون 
والّروتنقل.

4.3. الّتفريخ اإلصطناعي ألمساك الكارب الّصيني

ــول  ــي واحلص ــكارب الّصين ــي لل ــخ اإلصطناع ــات الّتفري ــام بعملّي ــنة 2016، القي ــال س مّت خ
ــتزراع  ــد مت اس ــب( وق ــي و1.630.000 كارب عاش ــة )60.000 كارب فّض ــى 1.690.000 يرق عل

الــكارب العاشــب بـــ 13 مســّطح مائــي مــوّزع علــى 07 واليــات حســب اجلــدول الّتالــي:

جدول عدد 3: إستزراع الكارب العاشب

الكميةالسدالوالية

نابل

50.000املصري

50.000بزيخ

50.000املاعبي

بن عروس
50.000احلمى

50.000البكباكة

100.000بير مشارقةزغوان

100.000غزالةبنزرت

باجة

100.000سيدي سالم

50.000سيدي البراق

100.000كساب

سليانة
100.000سليانة

100.000خلماس

100.000شركة الضيعة املثاليةصفاقس

1.000.000املجموع:

كمــا مت اإلحتفــاظ بـــ630 ألــف يرقة كارب عاشــب و60 ألــف يرقــة كارب فّضي للقيــام بعملّيات 
حتضــني الّزريعــة باحلــوض الّترابي مبحطــة بومهل.
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5.3.اإلحاطة والّتكوين والّرسكلة

1.5.3. نشاط تربية األحياء البحرّية 
متّيــزت ســنة 2016، علــى مســتوى نشــاط إحاطــة مشــاريع تربيــة األحيــاء البحرّيــة بالّتدّخــل 
امليدانــي املكّثــف لفائــدة املســتغّلني وذلــك فــي إطــار إّتفاقّيــات تأطيــر وإحاطــة مــع شــركات 
ــز  ــع املرك ــدة م ــركات املتعاق ــع الّش ــة م ــات املبرم ــني اإلّتفاقّي ــى حتي ــة إل ــدة باإلضاف جدي
ــاء  ــة األحي ــات املبرمــة بــني املركــز وشــركات تربي ــي لاّتفاقي ــغ العــدد اجلمل ســابقا. وقد بل

املائيــة 7 منهــا 6 جديــدة و 1 محّينــة مثــل ماهــو مبــنّي باجلــدول املوالــي:

جدول عدد4: إّتفاقّيات شراكة مع شركات تربية األمساك

إّتفاقّيات محّينةإّتفاقّيات جديدة 

AQUASUD, STEP, MEDORA, PORTO FARINATTFشركات تربية األمساك

FMB, PORTO FARINAشركات تربية القوقعّيات

*نشاط تربية األمساك البحرّية

ــدة  ــة لفائ ــة والّلصيق ــة املتواصل ــة امليدانّي ــي املتابع ــة ف ــاريع البحرّي ــة املش ــل إحاط تتمّث
ــاريع  ــذه املش ــية له ــدرة الّتنافس ــني الق ــي حتس ــاهمة ف ــال للمس ــذا املج ــي ه ــتثمرين ف املس
داخــل وخــارج البــاد وذلــك فــي إطــار إتفاقّيــات مبرمــة بــني املركــز وشــركات الّتربيــة. وقــد 
قــام الفريــق املكّلــف بذلــك بـــ58 زيــارة ملواقــع تربيــة القــاروص والوراطــة. وهــو مــا مكّنــه 
مــن الوقــوف علــى اإلشــكالّيات املعترضــة ومســاعدة املســتثمرين بتقــدمي احللــول املناســبة 

ــى أهــّم الّنجاحــات املتحّصــل عليهــا.   والوقــوف عل
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ــنّي اجلــدول  كمــا مّكنــت هــذه الّزيــارات مــن حتيــني املعلومــات اخلاّصــة بهــذا الّنشــاط. ويب
ــل: ــة حســب مجــاالت التدّخ ــارات امليدانّي ــع الّزي ــي توزي املوال

جدول عدد5: توزيع الّزيارات حسب مجاالت الّتدّخل

»عــروس  مزرعــة  جديدة وهــي  شــركات   4 عمــل  بدايــة   2016 ســنة  شــهدت  وقــد 
البحر«و»أمســاك امللــك« بواليــة املنســتير وشــركتا »مســا لتربيــة األمســاك« و»كاب فرينــه« 
بواليــة بنزرت. وبذلــك أصبــح العــدد  اجلملــي للّشــركات الّناشــطة فــي البــاد الّتونســّية 27 
مزرعــة. ويبــنّي اجلــدول املوالــي توزيــع األقفــاص املســتعملة فــي تربيــة أمســاك »القــاروص« 
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ــتعملة. ــة املس ــة الّتربي ــص وتقني ــر القف ــب قط ــية حس ــة الّتونس ــة« باجلمهورّي و»الوراط

جدول عدد6: توزيع األقفاص املستعملة في تربية أمساك القاروص والوراطة

* تربية القوقعّيات

ــح  ــة غــار املل ــزرت وســواحل منطق ــرة بن ــى مســتوى بحي ــة عل ــغ عــدد الّشــركات املنتصب بل
والّناشــطة فــي مجــال تربيــة القوقعّيــات مــن صنــف بلــح البحــر و احملــار خــال ســنة 2016 

مثانيــة  مشــاريع  موّزعــة كمــا هــو مبــنّي باجلــدول املوالــي:

جدول عدد7: توزيع مشاريع تربية القوقعّيات

اإلسماملكانالعدد
FMB et Saveur de la merبجواودة20

Aquacompany, Biomarine et STLمبنزل جميل30

)Delice de la mer )Marissa talbi et Cultimerمبنزل عبد الرحمان30

ــة لـــــ 4 شــركات  ــة املبدئي ــة مــن ســنة 2016 إســناد املوافق ــة الّرابع ــا مّت خــال الّثاثّي كم
جديــدة. وقــد قــّدر اإلنتــاج خــال ســنة 2016 بـــــ 110 طــن منهــا 55طــن بلــح البحــر و55 

طــن محــار. 

وفــي إطــار أنشــطة الّتأطيــر واإلحاطــة مبشــاريع تربيــة القوقعّيــات قــام الفريــق املكّلــف بزيارة 
جّل هــذه الّشــركات.
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ــات  ــة بالّنســبة للّشــركات التــي أبرمــت مــع املركــز إّتفاقّي  إاّل أّن هــذه الّزيــارات كانــت مكّثف
ــات  ــي القوقعّي ــة ملرب ــركة الّتعاونّي ــات FMB والّش ــة للقوقعّي ــة البحرّي ــا املزرع ــاون وهم تع
ببنــزرت SMCB. وقــد شــمل التّدخــل املجــاالت املقترحــة مــن قبلهمــا واملتمّثلــة فــي  متابعــة 
ــدول  ــنّي اجل ــات. ويب ــة للقوقعّي ــة الّصحّي ــوج واملتابع ــودة املنت ــة ج ــة ومتابع ــع الّتربي مواق

ــل: ــارات ومجــاالت الّتدّخ ــع الّزي ــي توزي املوال

جدول عدد8 :مجاالت التدّخل والزيارات امليدانية لشركات تربية القوقعّيات املنجزة
خالل سنة 2016

عدد الزياراتالشركات/التدّخل
متابعة 
مواقع 
التربية

متابعة 
جودة 

القوقعّيات

املتابعة 
الصحّية 
للقوقعّيات

حتيني  اجلذاذات اخلاّصة بالشركات 
الناشطة، واإلّطالع على أهّم النجاحات 

املسجّلة وأهّم اإلشكاليات الفنّية 
املعترضة،والنظر في إمكانية ابرام 

اّتفاقيات تعاون مع املركز الفّني لتربية 
األحياء املائية

FMB8952X

SMCB (cultimer)9852X

Porto farina3---

Aquacompagnie1---X

Biomarine1---X

TRAD2---

X---1مالي جبتو

Delice de lamer1---X

Talbi mrissa1---X

STL1---X

حتيني الشركات  6مّرات12مّرة12مّرة20 زيارةاملبرمج خال 2016

8 شركات منتجة2817104املنجز خال 2016

)احلموضــة،  دوريــة  بصفــة  الفيزيوكميائّيــة  العوامــل  متابعــة  املركــز  واصــل  كمــا 
امللوحة،األكســجني، ودرجــات احلــرارة( لــــ 9 محطــات موّزعــة علــى كامــل بحيــرة بنــزرت 

مثــل ماهــو مبــنّي باخلارطــة الّاحقــة:
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Point Marquage Lieu

A STL Manzel Jemil

B Canal du lac Jarzouna

C Site FMB Jouaouda

D SOCOMENA-Usine de Fer Manzel Bourguiba

E OUED TINJA Manzel Bourguiba

F Embouchure du lac Manzel Abderrahmen

G Usine de sucre Jarzouna

I CULTIMER Manzel Abderrahmen

T : Témoin Plage Rimel Mer de Bizerte

خارطة عدد 1: توزيع احملّطات على بحيرة بنزرت

ويّبني الّرسم املوالي الّنتائج املتّحصل عليها:

رسم بياني عدد1: متابعة شهرّية للعوامل الفيزيوكميائّية ملياه بحيرة بنزرت
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ــن  ــاط وم ــذا الّنش ــرض ه ــكالّيات تعت ــّدة إش ــى ع ــوف عل ــارات الوق ــذه الّزي ــال ه ــن خ مّت م
ــا: أهّمه

- تدهور الوضع البيئي بالبحيرة نتيجة :

 وجود سبع نقاط لصرف املياه املستعملة 

 تواجد ماّدة البيوتكسني اّلتي تفرزها الّطحالب املجهرّية الّنباتّية الساّمة باملياه 

ــف  ــل الّصي ــي فص ــة ف ــاه خاّص ــة باملي ــة اّلنباتّي ــب املجهرّي ــة للّطحال ــة العالي  الكثاف
واّلتــي تعــرف بإســتهاكها الكبيــر لألكســجني مّمــا يشــّكل خطــرا علــى حيــاة القوقعّيــات 

املســتزرعة.

 ارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحيــرة )أواخــر شــهر جويليــة إلــى موفــّى شــهر ســبتمبر( 
ــوق  ــي نف ــّبب ف ــة وتتس ــة مئوي ــاوز 33 درج ــن أن تتج ــي ميك ــا واّلت ــنة تقريب ــن كّل س م

ــات املســتزرعة. ــات كبيــرة مــن القوقعّي كمّي

 ضعف حركة املياه ببعض مواقع التسمني بالبحيرة.

- افتقــار كبيــر لدعاميــص احملــار بســبب عــدم تواجــد مفّرخــات إلنتــاج هــذا الّصنــف وعــدم 
وضــوح القوانــني املنظّمــة لتوريــد دعاميــص القوقعّيــات قصــد الّتربيــة. 

- صعوبة في تسويق املنتوج وغياب مراقبة البيع املوازي 

  SMCB العجز املالي للّشركة الّتعاونّية ملرّبي القوقعّيات -

- عدم تشريك املهنة في أخذ القرار بخصوص غلق أو فتح املواقع.

- نقص في املتابعة واملراقبة الّصحّية للمستغّات.

ــذا  ــرة له ــذه البحي ــتيعاب ه ــة إس ــات طاق ــن إثب ــا م ــة متّكنن ــدة معلوماتي ــود قاع ــدم وج - ع
ــاريع. ــن املش ــف م الصن

ــاه  ــة للمي ــة والعناصــر اجلزئّي ــادن الّثقيل ــة املع ــة حــول متابع ــج طبيعّي ــا مّت تســجيل نتائ كم
بهــذه احملّطــات باملخبــر الّتابــع للوحــدة الّنموذجّيــة باملنســتير مثــل ماهــو مبــنّي فــي اجلــدول 

املوالــي:
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 جدول عدد9:متابعة املعادن الّثقيلة

NitrateNitriteFePbCdZnCu Cuالعناصر

mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lوحدة القيس

أقصى وأدنى 
نسبة

0.03-0.2450.001-0.010.01-0.1220.01-0.230.01-0.960.4-3.130.01-0.04

Normes90510.50.05101.5

*متابعة نشاط تربية الّطحالب املجهرية سبيرولني

لقــد تطــور ٍانتــاج الّطحالــب )الّســبيرولني( ليبلــغ  2.5 طــن مــن الّطحالــب اجلاّفــة خــال ســنة 
Di- ــاد الّتونســية وهــي شــركة ــى وجــود 3 شــركات منتجــة بالب ــك إل 2016. و يرجــع ذل

ــي  ــد والت ــة و Biogatrana بواليــة ســيدي بوزي ــة املهدي ــة مــن والي nosorus بجهــة العالي

 Eden Life تعتبــر مصــّدرة كليــا ملنتوجهــا البيولوجــي باإلضافــة إلــى دخــول شــركة
ــز اإلنتــاج خــال ســنة 2016. وبذلــك تصبــح الّطاقــة  مبنطقــة كتانــة مــن واليــة قابــس حّي
ــة. ومــن املنتظــر  ــب املبّلل ــي 60 طــن ســنوّيا مــن الّطحال ــة حوال ــة للمشــاريع القائم اجلملّي
 Eden ومشــروع Biogatrana أن يتواصــل منــّو وتطــّور هــذا الّنشــاط مــع توســعة مشــروع
Life وبعــث مشــاريع جديــدة خــال ســنة 2016 حيــث حتّصلــت 6 شــركات جديــدة اٍلنتــاج 

الّســبيرولني علــى ترخيــص فــي الّنشــاط وتتــوّزع هــذه الّشــركات بواليــات مدنــني وســيدي 
ــة وباملنســتير.  ــد واملهدي بوزي

شركة تربية الّطحالب
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2.5.3. اإلحاطة باملهنّيني باملياه العذبة
فــي إطــار مشــروع فكــرة املمــّول مــن طــرف جمعيــات أوروبّيــة مّت خــال ســنة 2016 مواصلــة 
ــدة  ــّدات لفائ ــر مع ــث مّت توفي ــرّاق. حي ــيدي الب ــّد س ــة بس ــع الّتنمي ــم مجم ــى تدعي ــل عل العم
ــون 40 مم و 60مم،  ــد )عي ــّدات فــي شــباك صي ــل هــذه املع ــن )وعددهــم 16( وتتمّث الصّيادي
بــدالت صيــد وســترات جناة(.علمــا أّنــه مــن املبرمــج اســتزراع الســّد مبليونــني مــن صغــار 

البــوري.

6.3. دراسات وجتارب منوذجّية

1.6.3. الــّدراســـــات
شــرع املركــز فــي إجنــاز دراســة املتابعــة البيئّيــة خلليــج املنســتير ومــدى تأثيــر تلّوثــه علــى 
مواقــع الّتربيــة حيــث مّت إختيــار 9 محّطــات باخلليــج ألخــذ عّينــات مــن امليــاه والّتربــة للقيــام 
ــا  ــي مّت اختياره ــات الت ــة للمحّط ــات اجليوغرافّي ــي اإلحداثّي ــا يل ــي م ــة. وف ــل الّازم بالّتحالي

ومتوقعهــا علــى اخلارطــة :

Emissaire
35° 43’ 48.66’’

10° 49’ 51.78’’

Points choisit au Radial Emis-
saire Farina – Fermes Aquacoles.

35° 44’ 15.58’’
E1

10° 51’ 2.31’’
35° 44’ 37’’

E2
10° 52’ 0.15’’

Oued Khniss
35° 42’ 59.15’’
10° 49’ 36.27’’

Points choisit au  Radial Oued 
Khniss – Fermes Aquacoles.

35° 43’ 47.5’’
K1

10° 51’ 13.05’’
35° 44’ 16.31’’

K2
10° 52’ 8.65’’

Oued Essouk
35° 41’ 11.32’’
10° 52’ 16.08’’

Points choisit au Radial Oued 
Souk – Fermes Aquacoles.

35° 42’ 32.42’’
S1

10° 52’ 30.43’’
35° 43’ 58.99’’

S2
10° 52’ 34.45’’

En amont des fermes
35° 45’ 9.42’’

A1
10° 51’ 22.38’’

En aval des fermes
35° 44’ 24.44’’

A2
10° 53’ 59.45’’

Point de prélèvement le plus 
proche des cages situé entre A1 

et A2

35° 44’ 50.02’’
F

10° 52’ 37.65’’
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وقــد مّت خــال ســنة 2016  القيــام بـــ 6 مهّمــات بحرّيــة للمحّطات لقيــس اخلصائــص الفيزيائّية 
مليــاه البحــر وأخــذ عّينــات لتحليلهــا مبخابــر املركــز الفّني باملنســتير.   

أّما في ما يخّص تربية األحياء باملياه العذبة فقد مّت:

- إجناز الّدراسة املومسّية ملردود الّصيد بسّدي سليانة وكّساب وفقا للبرنامج املوالي:

جدول عدد 10:أخذ عّينات بسّدي سليانة وكّساب

Barrage
Date 

d’échantillonnage

Filets benthiques 
(par strate m)

Total
benthiques

Filets 
pélagiques0 – 

2,9
3 – 
5,9

6 – 
11,9

12 – 
19,9

19 – 
34,9

Siliana

Septembre 2015

12 12 - - - 24 -Décembre 2015

Mars 2016

Juin 2016

Kasseb

Septembre 2015

12 12 12 10 10 56 6Décembre 2015

Mars 2016

Juin 2016

وقد أسفرت هذه الّدراسة على الّنتائج األولّية الّتالية :

- مردود صيد جّيد جّدا بسّد سليانة جتاوز 60 كغ/1000 م2 من الّشباك.

ــت  ــه مّت ــباك وعلي ــن الّش ــغ/1000 م2 م ــغ 7.3 ك ــاب بل ــّد كس ــف بس ــد ضعي ــردود صي - م
برمجــة عمليــات حتويــل فحــول القــاردون والّروتنقــل لهــذا الســّد مــن أجــل حتســني مردودّيــة 

مســك الّصنــدر بــه.
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جدول عدد 11:الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد سليانة

Saison
ESPECE

CAPTURES POURCENTAGES RENDEMENTS

Estivale 

EFFECTIF 
(ind)

BIOMASSE 
(g)

NUMERIQUE 
(%)

PONDERALE 
(%)

NUMERIQUE 
(ind/1000m2)

PONDERALE 
(g/1000m2)

MUL 64.00 7973.00 21.12 19.58 96.97 12080.30

BAR 5.00 281.00 1.65 0.69 7.58 425.76

CAR 1.00 1190.00 0.33 2.92 1.52 1803.03

ROT 132.00 9477.00 43.56 23.27 200.00 14359.09

SAN 101.00 21804.00 33.33 53.54 153.03 33036.36

Total 303.00 40725.00 100.00 100.00 459.09 61704.55

Automnale 

MUL 37.00 5984.00 20.00 26.38 51.39 8311.11

ROT 140.00 11927.00 75.68 52.57 194.44 16565.28

SAN 8.00 4777.00 4.32 21.06 11.11 6634.72

Total 185.00 22688.00 100.00 100.00 256.94 31511.11

Hivernale 

MUL 143.00 24330.00 64.71 73.89 198.61 33791.67

ROT 76.00 7548.00 34.39 22.92 105.56 10483.33

SAN 2.00 1050.00 0.90 3.19 2.78 1458.33

Total 221.00 32928.00 100.00 100.00 306.94 45733.33

Printanière 

MUL 85.00 20165.00 59.03 74.37 141.67 33608.33

BAR 2.00 100.00 1.39 0.37 3.33 166.67

ROT 45.00 4775.00 31.25 17.61 75.00 7958.33

SAN 12.00 2075.00 8.33 7.65 20.00 3458.33

Total 144.00 27115.00 100.00 100.00 240.00 45191.67

جدول عدد 12:الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد كّساب

Saison
ESPECE

CAPTURES POURCENTAGES RENDEMENTS

Estivale

EFFECTIF 
(ind)

BIOMASSE
 (g)

NUMERIQUE 
(%)

PONDERALE 
(%)

NUMERIQUE
 (ind/1000m2)

PONDERALE 
(g/1000m2)

BAR 19 4516 86.36 46.71 14.39 3421.21

SAN 3 5152 13.64 53.29 2.27 3903.03

Total 22 9668 100.00 100.00 16.67 7324.24

Automnale

MUL 1 127 0.38 48.11

BAR 24 6178 92.31 96.07 9.09 2340.15

SAN 1 126 3.85 1.96 0.38 47.73

Total 26.00 6431.00 100.00 100.00 9.85 2435.98

Hivernale

MUL 15 4479 15.96 15.63 6.10 1820.73

BAR 79 24175.8 84.04 84.37 32.11 9827.56

Total 94 28654.8 100.00 100.00 38.21 11648.29

Printanière

MUL 1 225 3.85 3.27 0.98 220.59

BAR 25 6660 96.15 96.73 24.51 6529.41

Total 26 6885 100.00 100.00 25.49 6750.00



24

20
16

ة 
نــ

س
ي ل

ـو
نـ

ّس
 ال

يـر
قـر

الت

كمــا مّت إجنــاز دراســة مــردود الّصيــد بســدود بوهرمتــة ومــّاق وبئــر مشــارقة وســيدي ســعد 
مثــل ماهــو مبــنّي باجلــدول املوالــي:

جدول عدد 13: أخذ عّينات بسدود سيدي سعد وبئر مشارقة وبوهرمتة وماّلق

Barrage
Date

d’échantillonnage

Flets benthiques 
(par strate m)

Total
ben-

thiques

Filets 
pélagiques

0 – 
2,9

3 – 
5,9

6 – 
11,9

12 – 
19,9

19 – 
34,9

Sidi Saad Avril 2016 11 11 10 32 4

Bir Mcherga Avril 2016 12 12 2

Bouhertma Mai 2016 10 10 10 10 40 4

Melleugue Mai 2016 10 10 10 10 40 4

وقد أسفرت هذه الّدراسة على الّنتائج األولّية الّتالية:

ــوادر  ــع ب ــباك م ــن الش ــغ/1000 م2 م ــغ 15.5 ك ــاق بل ــّد م ــط بس ــد متوس ــردود صي  م
ــرط. ــتغال مف إس

ــف جــّدا بســّد بوهرمتــة بلغــت 2.7 كــغ/1000 م2 مــن الشــباك نظــرا  ــد ضعي  مــردود صي
لعــدم إســتزراع الســّد بصغــار البــوري منــذ موســم 2013/2012 مــع إســتغال مفــرط لســمك 

الصنــدر.

ــغ 29.9 كــغ/1000 م2 مــن الشــباك مــع غيــاب  ــد بســّد ســيدي ســعد بل  مــردود صيــد جّي
ألمســاك القــاردون والّروتنقــل والصنــدر. وعليــه مّتــت برمجــة عمليــات الســتزراع الســّد بهــذه 

األمســاك.

 مــردود صيــد جّيــد بســّد بيــر مشــارقة بلغــت 35.5 كــغ/1000 م2 مــن الشــباك مــع غيــاب 
ألمســاك الصنــدر وعليــه مّتــت برمجــة اســتزراع هــذا الســمك بالســّد.
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جدول عدد 14: جدول عدد 11:الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد ماّلق

Filets Espèce

Capture Pourcentage Rendements

Effectif 

(ind)

Biomasse

(g)
Numérique Pondérale

Numérique 

(ind/1000)

Pondérale 

(g/1000m²)

Total

Gardon 783 24841 94.68 77.78 407.81 12938.02

Mulet 29 5431 3.51 17.01 15.10 2828.65

Barbeau 7 496 0.85 1.55 3.65 258.33

Sandre 7 577 0.85 1.81 3.65 300.52

Carpe 1 592 0.12 1.85 0.52 308.33

Total final 827 31937 100 100 430.73 16633.85

جدول عدد 15: الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد بوهرمتة

Filets Espèce

Capture Pourcentage Rendements

Effectif 

(ind)

Biomasse

(g)
Numérique Pondérale

Numérique 

(ind/1000)

Pondérale 

(g/1000m²)

Total

Gardon 60 2495 89.55 53.33 35.71 1485.12

Barbeau 2 374 2.99 7.99 1.19 222.62

Sandre 2 788 2.99 16.84 1.19 469.05

Mulet 3 1021 4.48 21.83 1.79 607.74

Total final 67 4678 100 100 39.88 2784.52

جدول عدد 16: الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد سيدي سعد

Filets Espèce

Capture Pourcentage Rendements

Effectif 

(ind)

Biomasse

(g)
Numérique Pondérale

Numérique 

(ind/1000)

Pondérale 

(g/1000m²)

Total

Mulet 283 42361 97.92 98.38 196.53 29417.36

Carpe 4 507 1.38 1.18 2.78 352.08

Barbeau 2 189 0.69 0.44 1.39 131.25

Total final 289 43057 100 100 200.69 29900.69

جدول عدد 17: الوفرة العددّية والكّمّية لألمساك بسّد بئر مشارقة

Filets Espèce

Capture Pourcentage Rendements

Effectif 

(ind)

Biomasse

(g)
Numérique Pondérale

Numérique 

(ind/1000)

Pondérale 

(g/1000m²)

Carpe 142 14220 47.18 33.36 118.33 11850

Barbeau 159 28403 52.82 66.64 132.5 23669.17

Total final 301 42623 100 100 250.83 35519.17

ويذكــر فــي هــذا الّصــدد أّنــه ســيتّم إضافــة نتائــج هــذه الّدراســة لنتائــج مخــزون األمســاك 
التــي يجريهــا املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار.
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2.6.3. الّتجارب الّنموذجّية 
يتولــى املركــز مهّمــة جتســيم نتائــج البحــث العلمــي وتثمينهــا وذلــك لتأمــني مائمــة نتائــج 
البحــث مــع واقــع القطــاع والّتأّكــد مــن اجلــدوى الفّنيــة واالقتصادّيــة للبحــوث املتحّصــل عليهــا 
ــي  ــني لتخّط ــات املنتج ــات واحتياج ــتجابة ملتطّلب ــة ولإس ــاء املائّي ــة األحي ــال تربي ــي مج ف
ــى  ــا عل ــل عليه ــج املتحّص ــا للّنتائ ــاج. ووفق ــال دورة ااٍلنت ــم خ ــي تواجهه ــات الت الّصعوب
ــة الّتاليــة قبــل تعميمهــا لــدى  املســتوى العاملــي والوطنــي قــام املركــز بالّتجــارب الّنموذجّي

ــتثمرين: املس

 املشروع الّنموذجي لتربية القمبري مبّلولش 

ــري ذو  ــة تفريــخ وتســمني القمب ــة عملّي ــة مــن خــال مواصل ــات الّنتائــج احملّقق فــي إطــار إثب
األرجــل البيضــاء و بهــدف الوقــوف علــى جــدوى اســتعمال فحــول مــن اجليــل األّول للقمبــري 
ــة  ــى باملشــروع( فــي عملي ــدورة األول ــذي مّت إنتاجــه خــال ال ــل ال ذو األرجــل البيضــاء ) اجلي
الّتفريــخ، مّت فــي بدايــة ســنة 2016 تكويــن مخــزون مــن الفحــول مــن خــال مواصلــة تســمني 
كمّيــة مــن هــذا الّنــوع مــن القمبــري  إنطاقــا مــن معــّدل وزن فــي حــدود 20 غــرام. وقــد دامــت 
هــذه العملّيــة حوالــي 8 أشــهر ونصــف ومّت احلصــول علــى فحــول )30 أنثــى و90 ذكــر( مبعــّدل 

وزن 65 غــرام بالّنســبة لإنــاث و 55 غــرام بالنســبة للذكــور.

ــدة  ــى ح ــوض عل ــي ح ــور كّل ف ــن الذك ــاث ع ــل اإلن ــارس 2016 مّت فص ــن 10 م ــا م وانطاق
ــة( ومّت الّشــروع فــي حتضيــر هــذه الفحــول مــن  )مّت اســتعمال 30 ذكــر بالّنســبة لهــذه العملّي
خــال  اعتمــاد العلــف الّطــازج ) دود البحــر والكلمــار( وعلــف إصطناعــي خــاص مــع توفيــر 
ــاه فــي حــدود 28  ــخ )حــرارة املي ــة للّتفري ــة املائم ــاه الّتربي ــة ملي ــات الفيزيوكيميائّي اخلاّصّي
ــز  ــام بتحفي ــارس مّت القي ــهر م ــى ش ــي موّف ــر(. وف ــدود 30 غرام/لت ــي ح ــة ف ــة وامللوح درج
.)épédonculation( اإلنــاث علــى تكويــن البيــض مــن خــال فصــل عــني واحــدة لــكّل أنثــى

كمــا مّت فــي بدايــة شــهر أفريــل الّشــروع فــي تفريــخ هــذه الفحــول ومّت بلــوغ مرحلــة مــا بعــد 
اليرقــات بـــ 20 يــوم فــي حــدود  نصــف شــهر مــاي 2016 حيــث مّت إنتــاج حوالــي 400 ألــف 
وحــدة Pl 20 ومّت التأكــد مــن قــدرة اجليــل األّول مــن هــذه الفحــول املنتجــة باملشــروع علــى 
ــث  ــمني حي ــة الّتس ــت مرحل ــك انطلق ــر ذل ــى إث ــص. عل ــض والّتفقي ــر والّتبيي ــج و الّتكاث الّنض
مّت نقــل مجموعــة أولــى )حوالــي 200 ألــف وحــدة فــي عمــر 20 يــوم مــا بعــد اليرقــات( مــن 
املفــّرخ إلــى أحــواض الّتســمني بتاريــخ 17 مــاي 2016 ثــّم مّت نقــل مجموعــة ثانيــة )حوالــي 
115 ألــف وحــدة( فــي موّفــى شــهر مــاي. وتواصلــت عملّيــة الّتســمني إلــى غايــة بدايــة شــهر 

نوفمبــر 2016 )حوالــي 5 أشــهر مــن التســمني(، حيــث مّت  إنتــاج 1,7 طــن مــن القمبــري مبعــّدل 
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وزن 20 غــرام بالوحــدة . 

ــاون مــع  ــه مّت بالّتع ــى أّن ــة الّتســمني نشــير إل ــة مبرحل ــر األعــاف اخلاّص ــي مجــال توفي وف
ــق  ــمني وف ــاف الّتس ــن أع ــن م ــداد 3 ط ــاف إع ــع األع ــّية لصن ــركة SOTUPAP الّتونس ش
التّركيبــة املثلــى املمكنــة التــي وقــع إعدادهــا بالتّعــاون بــني الّطرفــني. ومــن جهــة أخــرى قــام 
  »TUNIPECHE«  املركــز بإعــداد مجموعــة إضافّيــة مــن هــذه األعــاف مبعمــل أعــاف شــركة
وبالّتالــي مّكنــت هــذه العملّيــة مــن حتقيــق خطــوة هاّمــة  لتخّطــي عقبــة توريــد هــذه األعــاف. 

وفــي إطــار نقــل تكنولوجيــا تســمني القمبــري مــن نــوع Penaeus vannamei إلــى املهنّيــني 
ــل  ــتغّات مّت نق ــن املس ــة م ــة مبجموع ــات املتاح ــني اإلمكانّي ــة تثم ــى إمكانّي ــوف عل والوق
مجموعــة مــن القمبــري فــي مرحلــة مــا بعــد اليرقــات بـــ 20 يــوم فــي إطــار إّتفاقّيــة إلجنــاز 
جتربتــني منوذجيتــني األولــى مــع شــركة »TUNIPECHE« )35 ألــف وحــدة( والّثانيــة مــع ضيعة 
فاحّيــة مبرنــاق )10 آالف وحــدة( وكان ذلــك فــي بدايــة شــهر جــوان 2016. ومّكنتنــا الّتجربــة 
األولــى مــن حتقيــق نتائــج مشــّجعة ميكــن إســتغالها لتطويــر نشــاط املســتغّلة املذكــورة. 

أمــّا بخصــوص الّتجربــة الّثانّيــة فــإن اّلنتائــج كانــت غيــر مرضّيــة وذلــك نظــرا لعــدم توفيــر 
مجموعــة مــن الّتجهيــزات الضرورّيــة لنشــاط تربيــة القمبــري مــن قبــل صاحــب الضيعــة. 

قمبري منتج بوحدة مّلولش
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 الّتربية املندمجة لبلح البحر واحمّلار على احلبال العائمة بالبحر املفتوح 

ــح البحــر املنتــج مبوقــع األقفــاص  ــاء لبل ــة متابعــة النمــّو ونســبة اإلحي تشــمل هــذه اإلّتفاقي
الّتابــع لشــركة Porto farina  لتربيــة األمســاك املنتصبــة بالبحــر املفتــوح علــى ســواحل غــار 
امللــح مــن واليــة بنــزرت وتقييــم مــدى جنــاح التّربيــة املندمجــة بــني القوقعّيــات واألمســاك 
باألقفــاص العائمــة. وقــد مّت إعــداد 87 كيــس وتعبئتهــا ببلــح البحــر و تركيزهــا داخــل الّلزمــة 
البحرّيــة لهــذه الّشــركة فــي شــهر أكتوبــر 2015 قصــد متابعــة منّوها بالبحــر املفتــوح ومقارنته 
ــت بالفصــل اخلامــس مــن  بالنمــّو العــادي داخــل بحيــرة بنــزرت. غيــر أّن هــذه الشــّركة أخّل
االّتفاقيــة املبرمــة مــع املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة واّلــذي ينــّص علــى إعــام املركــز 
بــأي طــارئ ذو عاقــة بهــذه املتابعــة وبالّتالــي لــم يتمّكــن املركز مــن إســتكمال هــذه الّتجربة.

 املشروع الّنموذجي لتربية القّفالة بالعالية

بســبب الّتعطيــل فــي  احلصــول علــى لزمــة فــي إســتغال امللــك العمومــي البحــري مبنطقــة 
العاليــة مــن واليــة املهدّيــة، تقــّرر تغييــر موقــع املشــروع إلــى وحــدة مّلولــش وقــد مّت الّشــروع 

فيــه حيــث مّت اختيــار املهنــدس املعمــاري لتحديــد مكّونــات املشــروع. 

 الّتجربة الّنموذجّية إلنتاج األرتيميا بسبخة بوجمل

مّت خــال ســنة 2015 اإلعــداد لتجربــة إنتــاج األرتيميــا بســبخة بوجمــل فــي إطــار إّتفاقّيــة 
ــوم  ــي للعل ــد الوطن ــع املعه ــاون م ــركة BIBEN ARTEMIA بالّتع ــل ش ــز ووكي ــني املرك ب
الفاحّيــة بتونــس واملدرســة الوطنّيــة للمهندســني بتونــس وحتــت إشــراف وزارة الّصناعــة. 
ــال  ــار أعم ــي إط ــك ف ــري 2016 وذل ــهر فيف ــر ش ــي أواخ ــة ف ــذه االّتفاقي ــت ه ــد أبرم وق
ــد لدراســة املشــروع اخلــاّص ب: ــي للبحــث والّتجدي ــج الوطن ــة االستشــارّية للبرنام الّلجن
 » Conception et implantation d’une unité pilote de production de cyste d’Artémia«

ــى متويــل هــذا املشــروع خــال شــهر مــاي  وقــد مّتــت مصادقــة الّســيد وزيــر الصناعــة عل
وعلــى إثــره قــام فريــق عمــل املركــز بزيــارة ملوقــع املشــروع يومــي 26 و 27 مــاي 2016، 
ــزم  ــة  لــدى املســتثمر.و يعت ــر املــوارد الّذاتّي ــل بســبب عــدم توّف إاّل أّن إجنــاز املشــروع تعّط
املركــز تنظيــم جلســة عمــل مــع األطــراف املعنّيــة فــي بدايــة ســنة 2017 للّنظــر فــي مــآل هــذا 

املشــروع. 
 مشروع تربية البلطي الّنيلي مبحّطة بّشيمة

مّت خــال ســنة  2016 اإلنطــاق فــي عملّيــة تأهيــل محّطــة بّشــيمة التــي ســتتّم إحالتهــا للمركز 
ــة الّتعــاون املمضــاة  ــذ إتفاقّي ــة إلــى تنفي ــل احلالّي ــة الّتأهي نهايــة ســنة 2018. وتهــدف عملّي
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ــدرج ضمــن إطــار تثمــني املركــز  ــي تن ــا البحــار والت ــوم وتكنولوجي ــي لعل مــع املعهــد الوطن
لنتائــج البحــث العلمــي التــي قــام بهــا املعهــد فــي مجــال تفريــخ أمســاك البلطــي وتهــدف إلــى 
الّرفــع فــي إنتــاج أمســاك البلطــي مــن خــال توفيــر اإلصباعّيــات مــن جنــس الّذكــور لفائــدة 
املســتثمرين مبــا ميّكــن مــن الّنهــوض مبنظومــة تربيــة أمســاك البلطــي بامليــاه اجلوفّيــة احلــارة 

وبالّســدود.
ويذكــر فــي هــذا الصــدد أّن املخطــط اخلماســي 2016 – 2020 اخلــاص بقطــاع تربيــة األحيــاء 

املائّيــة يهــدف إلــى بلــوغ 500 طــن مــن أمســاك البلطــي فــي أفــق ســنة 2020. 

7.3.املشاركة في الّندوات والّتظاهرات

قــام املركــز بتنظيــم أو املشــاركة فــي تنظيــم بعــض ورشــات العمــل واأليــام الّتكوينّيــة لفائــدة 
ــنيّ ومــن أهّمها: املهني

احملوراملنّظمالّتاريخ

ــترك 19 ماي 2016 ــي املش ــع املهن املجم
ــد البحــري     ملنتوجــات الصي
واملركــز واجلامعــة الوطنّيــة 

ــة. ــاء املائي ــة األحي لتربي

ــة  ــج مهّم ــدمي نتائ ــول تق ــل ح ــة عم ورش
القــاروص  لتصديــر  الفّنــي  التأطيــر 

والوراطــة 

لتربيــة 20 جويلية 2016 الفّنــي  املركــز 
املائّيــة األحيــاء 

أصنــاف  إدخــال  حــول  وطنيــة  نــدوة 
األمســاك  تربيــة  مجــال  فــي  جديــدة 

باملنســتير املركــز  بفــرع  البحرّيــة 
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لتربيــة 21 أكتوبر 2016 الفّنــي  املركــز 
املائّيــة األحيــاء 

نــدوة وطنيــة حــول »تربيــة القمبــري مــن 
بتونــس   Penaeus vannamei نــوع 
علــى هامــش الّصالــون الّدولي لاســتثمار 

SIAT ــا ــي والّتكنولوجي الفاح

لتربيــة 22 ديسمبر 2016 الفّنــي  املركــز 
املائّيــة األحيــاء 

مــن  الوقايــة  حــول  حتسيســي  يــوم 
ــي مجــال تربيــة األمســاك  ــراض ف األم
البحريــة والّترشــيد فــي اســتعمال األدويــة 

بفــرع املركــز الفنــي باملنســتير

لتربيــة 26 و27 جويلية 2016 الفّنــي  املركــز 
املائّيــة األحيــاء 

التفريــخ اإلصطناعــي للــكارب الّصينــي 
اختصــاص  فــي  10مشــاركني  لفائــدة 

تربيــة األحيــاء املائّيــة.

لتربيــة 24 و26 أكتوبر 2016 الفّنــي  املركــز 
املائّيــة األحيــاء 

تفريــخ وتربيــة البلطــي الّنيلــي لفائــدة 14 
ــن  ــاركني م ــم 04 مش ــن بينه ــارك م مش

ــر. اجلزائ
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ــنّي باجلــدول  ــل ماهــو مب ــي بعــض الّتظاهــرات مث ــا تســّنى ألعــوان املركــز املشــاركة ف كم
ــي: املوال

احملوراملنّظمالّتاريخ

2016/02/23»Symposium Valorisation de la re-
cherche pour le développement 
d’entreprise innovante et compéti-
tive en Tunisie« UTICA.

 Lab Expo ــرض ــات مع ــي فعالي ــور ف احلض

ــرم ــارض بالك ــر املع 2016  بقص

2016/03/04»Atelier de  sensibilisation pour la 
présentation de certains résultats 
de recherche des projets transfron-
taliers Italie-Tunisie BIOVEQ et Se-
curaAqua et lancement du nouveau 
projet PromAqua.tn«

يــوم تكوينــي لتحســني منظومــة تصديــر 

ــاء  ــة األحي ــري وتربي ــد البح ــات الّصي منتوج

املائيــة بصفاقــس

ــرأة 2016/08/17 ــم امل ــروع دع ــول مش ــس ح ــى بقاب ملتق

املنــدرج  القفّالــة  الّنهــوض مبنظومــة  فــي 

ضمــن برنامــج منظّمــة الفــاو 

املنتــدى اخلــاّص بالّتشــغيل باملعهــد العالــي 

ــا باملنســتير للبيوتكنولوجي

مجلــة حقائــق بالتنســيق مــع 2016/10/27

وكالــة التأمــني اللويــد

مائدة مستديرة بتونس حول
Table ronde sur l’Aquaculture en Tu-
nisie : »Défis et Perspectives du dé-

veloppement
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30 /05 إلى

2016/05/06

لليقضــة  الوطنــي  املركــز 

احليوانيــة الصحّيــة 

تنشــيط دورة تكوينّيــة لألطبــاء البياطــرة حــول 
إنتــاج وأمــراض تربيــة األمســاك البحرّيــة   

وامليــاه العذبــة وقــد مّت تقــدمي 3 مداخــات 
حملّطــة  ميدانّيــة  الغرض وزيــارة  فــي 

مّلولش:  

 Importance et perspective de 
l’aquaculture marine en Tunisie.
 Aspects physiologiques, zootech-
niques et alimentaires de l’élevage 
des poissons marins.
 Gestion d’une ferme aquacole à 
terre.

8.3. تكوين األعوان واإلطارات

 فــي إطــار ســعيه ملزيــد تكويــن أعــوان املركــز، شــارك أعــوان املركــز فــي بعــض الــّدورات 
الّتكوينّيــة علــى املســتوى الوطنــي والعاملــي وفــي مــا يلــي أهّمهــا:  

احملوراملنّظمالّتاريخ

30 مــاي إلــى 3 جــوان 
2016

ترّبــص تكوينــي إلطــار تقنــي مــن تنظيــم 
ــة  ــة احليوانّي ــة الصّحّي ــي لليقظ ــز الوطن املرك

ــول:  ــك ح وذل
»Production et santé des poissons 
d’élevage en mer et en eau douce
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12 جــوان إلــى 19 جــوان 
2016

ــة  ــا مبملك ــزر الكناري ج
إســبانيا

تربية الّطحالب البحرّية : التقنيات 
واستخداماتها واآلفاق املستقبلية لتنميتها«

 Marine Algae Culture : Techniques, 
Uses And Development Perspec-
tives

7 جويلية إلى 6 سبتمبر 
.2016

جمهورّية الّصني 
الّشعبّية

تقنيات تربية األحياء املائّية 

16/15/14 ديسمبر 
2016

تطبيقات املستوى األول من برنامج ARCGIS املركز

9.3.تأطير الّطلبة

ــة وترّبصــات  ــة فــي إطــار زيــارات ميدانّي ــر مجموعــة مــن الّطلب مّت خــال ســنة 2016، تأطي
ــي: ــم دروس ومشــاريع ماجســتير وفــق اجلــدول الّتال ــة ومشــاريع خت صيفّي
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4

جدول عدد 17: تأطير طلبة

ماجستيرختم دروسترّبصاتزيارات ميدانّيةتكوين مهنينوع الّتأطير

07802العدد

ــة  ــة الّثاني ــتير، املرحل ــا باملنس ــي للبيوتكنولوجي ــد العال ــة املعه ــن طلب ــة م ــارة مجموع -زي
ــة  ــاء املائّي ــة األحي ــة وتربي ــا البحرّي ــي البيوتكنولوجي ــاء املشــترك ف ــة للبن لإجــازة الّتطبيقّي

ــوم  2016/11/15. ــش ي ــة مّلول ــى محّط إل
-زيــارة مجموعــة مــن طلبــة املعهــد العالــي للّصيــد البحــري و تربيــة األحيــاء املائّيــة ببنــزرت 

إلــى محطــة ملولــش يــوم 2016/11/09.

10.3.تطوير البنية الّتحتّية 

مّت خال سنة 2016 تهيئة وحدة تربية البلطي ببّشيمة حيث مّت:

 جتديد القناة التي تربط املبّرد بحوض الّتبريد.

ــاة التــي تربــط  ــى مســتوى القن ــر )bassin de sectionnement(عل  إنشــاء حــوض صغي
املبــّرد بحــوض الّتبريــد

 وضع قناة لصرف املياه من حوض جتميع املياه.

 إنشــاء حــوض صغيــر)bassin de sectionnement(علــى مســتوى قنــاة صــرف امليــاه 
مــن احملّطــة.

 تنظيف حوض ترسيب املياه.

 إصاح مضّخة مياه.

 جتهيز  قاعة صنع العلف بشّباك تهوية.

 إصاح أحواض الّتفريخ 

 تأهيل قنوات املياه واإلنارة باحملّطة.



35

20
16

ة 
نــ

س
ي ل

ـو
نـ

ّس
 ال

يـر
قـر

الت

رابـعــا:الوسـائـل والـمـوارد4

1.املوارد البشرّية
1.1. األعوان املباشرون 

العدداإلختصاصالّرتبة والّصنفمكان العمل

اإلدارة العاّمة

1مدير عاممهندس عام

1كاهية مدير الشؤون اإلدارّية واملالّيةمتصّرف رئيس أ1

مهندس رئيس أ1
ــة  ــال تربي ــي مج ــر ف ــارب والتأطي ــر التج ــة مدي كاهي

ــة ــاه العذب ــاك املي أمس
1

2+1تربية األحياء املائّية واقتصاد ريفيمهندس أول أ1

2محاسب ومتصّرف إداري وماليمتصّرف مستشار أ1

1الشراءات واستغال وصيانة املعدات واملبانيمتصرف أ2

2سكرتيرة ومكتب الضبطكاتبة تصّرف صنف ب 

1وحدة اإلستزراعتقني

1وحدة اإلستزراعمساعد تقني

1وحدة اإلستزراععامل صنف 6

2سائقعامل صنف 4 و5 

1منظفةعامل صنف 1

3حراسةعامل صنف 1 

محطة بومهل

1رئيس محّطةمهندس رئيس أ1

2وحدة تربية البلطي والكاربتقني سامي أ3

1صيانةعامل صنف 4 

2وحدة البلطي والكاربعامل صنف 1

3حراسةعامل صنف 1

وحدة املنستير

مهندس رئيس أ1 
ورئيــس مصلحــة  املائّيــة  األحيــاء  تربيــة  مديــر 

البحريــة النموذجيــة  التجــارب 
2

2تربية األحياء املائّيةمهندس أول أ1

1تربية األحياء املائّيةطبيب بيطري صحي أ1

تقنــي  أّول أ2 وتقنــي ســامي 

أ3 

ــاك  ــة األمس ــة الّطحالب+تربي ــة القوقعّيات+تربي تربي

ــة البحرّي
3+1

3حراسةعامل صنف 1

1عون تنظيفعامل صنف 1

وحدة ملولش

تقنــي أّول أ2 وتقنــي ســامي 

أ3 
2+1تربية األحياء املائّية + الكتروميكانيك

02حراسةعامل صنف 1

47املجموع

4
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2.1. دعم املوارد البشرّية:

ــة لتعويــض تقنــي ســامي فــي اإللكتروميكانــك  ــح مناظــرة خارجّي مّت خــال ســنة 2016، فت
ــدى  ــب البيطــري  امللحــق  ل ــش والطبي ــري مبّلول ــة القمب ــة لتربي مســتقيل بالوحــدة الّنموذجّي
الوكالــة التونســية للّتعــاون الفّنــي واآلن املركــز بصــدد تعويــض التقنــي امللحــق أيضــا لــدى 

ــّي. ــة الّتونســية للّتعــاون الفن الوكال
في حني لم يتمّتع املركز باإلنتدابات املطلوبة خال هذه الّسنة. 



37

20
16

ة 
نــ

س
ي ل

ـو
نـ

ّس
 ال

يـر
قـر

الت

1. املوارد املالّية:تقّدم تنفيذ ميزانية املركز لسنة  2016 )1000 د(
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مالحظات حول تنفيذ ميزانّية املركز لسنة 2016

مّت تســجيل نقــص كبيــر علــى مســتوى نفقــات الّتســيير قيمتــه 233,553 أ.د منهــا 117,201 أ.د 
علــى مســتوى األجــور و 112,783 أ.د علــى مســتوى نفقــات الّتصــّرف اإلعتيــادي منهــا 56,237 

أ.د بعنــوان ســنة 2015.
وفــي مــا يخــّص نفقــات الّتدّخــل فقــد مّت تســجيل نقــص قيمتــه 22,214 أد علــى مســتوى نشــاط 
تربيــة القمبــري ذلــك أّنــه تعــّذر حضــور اجلانــب الّصينــي. كمــا أّنــه مّت تســجيل نقــص علــى 
ــا 14,816 أد نقــص مســّجل خــال  ــه 18,017 أد منه ــي املعــارض قيمت مســتوى املشــاركة ف

ســنة 2015 بســبب الكلفــة املرتفعــة للكــراء وتهيئــة األروقــة باملعــارض.
أّمــا املــوارد املتبقّيــة علــى مســتوى مشــروع تربيــة القوقعّيــات وقيمتهــا 117,916 أد فبســبب 
عــدم احلصــول علــى ترخيــص فــي إســتغال لزمــة بامللــك العمومــي البحــري ملوقــع املشــروع 
مبنطقــة العاليــة مــن واليــة املهدّيــة وقــد تقــرّر نقــل موقــع املشــروع إلــى وحــدة مّلولــش وانطلق 

العمــل فــي إجنــاز املشــروع خــال ســنة 2016.
ــخ  ــا بتاري ــد مّت فتحه ــز فق ــات الّتجهي ــوان نفق ــة بعن ــوارد املفتوح ــّص امل ــا يخ ــي م وف

.2016 30 ديســمبر 
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3.الّتجهيزات واملعّدات

1.3. وسائل الّنقل

تاريخ أّولرقم التسجيلنوع السيارة
املصلحةالصنف إذن باجلوالن

احلالة املستعملة

Volkswagen
)Passat( 136 حسنةاإلدارة العامةسيارة وظيفّية22892008/12/18 تونس

Nissan )4*4(137 حسنةمشروع ملولششاحنة مصلحة53522009/03/18 تونس

Volkswagen
)polo( 137 69702009/04/01 تونس

سيارة مصلحة 
بصفة

ثانوية ألغراض 
شخصّية

إدارة الّشؤون
حسنة اإلدارّية واملالّية

 Volkswagen
)polo(137 69742009/04/01 تونس

سيارة مصلحة 
بصفة

 ثانوية ألغراض 
شخصّية

حسنةمحطة بومهل

Ford )4*4(111 سيئةغير مستعملةشاحنة مصلحة62452004/01/29 تونس

J.M.C138 اإلستزراع ونقلشاحنة ثقيلة25112009/05/14 تونس
حسنة املعّدات الّثقيلة

Peugeot 206145 11362010/05/21 تونس
سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية
حسنةمصلحة 

Ford (4*4)146 حسنةاإلستزراعشاحنة مصلحة60952010/07/23 تونس

Ford (4*4)146 حسنةاإلستزراعشاحنة مصلحة60962010/07/23 تونس

Volkswagen151 الّتنقل باملسالك شاحنة وظيفّية53692011/05/16 تونس
حسنةالوعرة 

Citroën162 سيارة مصلحة74502012/11/19 تونس

متابعة املشاريع 
والوحدات 
النموذجّية 
باملنستير

حسنة

 Peugeot7515 tu1722014/05/31حسنةاإلدارة العاّمةسيارة مصلحة
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Equipemet Nombre

Matériel Informatique
Ordinateurs 31
Imprimantes 17
Photocopieuse 04
Abonnement Adsl 03
Appareil Photo Numérique 02
Appareil De Projection 03
Ecran De Projection 02
Scanner 05
Logiciel )Paie/Comptabilité(+)Budget/Finance( 02
Disque Dur Externe 04
Site Web  01
Réseau Informatique )Par Poste(   10
Adaptateur     01
Boitier Gprs   03
Ecran  Lcd  01
Camera  11
Serveur Dell 01
Pointeuse   04
Système D ‘Alarme  01
Camera Digital 01

Equipements de bureaux

Bureaux  31
Retour Bureaux 03
Rangement 25
Table Basse 19
Chaise Visiteur 176
Demi Fauteuil Chaise 05
Fauteuil Chaise 20
Table Bibliothèque 02
Table Réunion Avec Coin 02
Rayonnage 06
Moquettes 09
Rideaux 03
Portes Manteaux 12
Salle D’attente D.g 01
Ouvrages 71
Autres 06
Étagère Magasin 10

2.3. معدّات وأدوات مكتبّية لسنة 2015 )أنظر ملحق(
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Élément Galvanisé 01
Vestiaires A 2 Cases 03
Element De Bibliotheque 14
Table Plastique 04
Table En Verre 01
Etagere De Livre 01
Canapé Single 02
Fauteuil Pivotant 05
Bureau Chinoix 09
Chaise Pliée 16
Equipemet Nombre

Matériel de bureaux
Climatiseurs 32
Spiraleuse 01
Agrafeuse Géant 01
 Fax 01
Appareil Téléphonique 05
 Radiateur 24
Coffre Fort 21
Machines À Calculer 09
Extincteurs 02
 Aspirateur 25
Glacière 01
 Réfrigérateur 01
Frigo-Bar 04
 Réchaud Électrique 01
Cafetière 01
Cisaille De Bureau 01

Meuble Tv 01
Lecteur Dvd 01
Televiseur Toshiba 01
Appareil De Standard 01
Comptoir De Reception 03
Micro Onde 01
Congelateur Horizontal 01
Four A Micro  Onde 01
Four Électromagnétique 08
Four A Sécher Electrique 01
Four A Rotir Electrique 01
Toasteur 01
Autocuisseur 01
Cuisseur De Riz Électrique 01
Bouilloire Électrique 09
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معّدات وأدوات االستغالل لسنة 2016

Réchaud A Gaz 08
Hotte De Cuisine 08
Buffet De Desinfection 08
Table A Manger Avec Chaises 01
Téleviseur En Couleur 07

 Frigo 07
Machine A Laver 07
Ventilateur 12

Equipemet Nombre

Matériel Informatique
Matériel Et Mobiliers Pour Hébergement )Lit +Table Vint+ Matelas + Draps + Tapies + 
Couette  + Ventilateur…(

18

Compresseur 04
Ventilateur 03
Echelle Coulissante 01
Bacs 01
Château D Eau 16
Unité De Filtration A Cartouche 02
Incubateurs Cubiques 01
Multi Chanel 01
Central De Température 01
Treuil )Cartec:i400 Lb( 01
Réservoir Rouge 01
Pompe )Puppy 3125( 01
 Filtre A Sable  04
Matériel Et Mobiliers Pour Hébergement )Lit +Table De Nuit T+ Matelas +Penderie En 
Teck

04

Chauffe – Eau 01
Pétrin Spirale 01
Hachoir À Viande 16
Pompes Submersibles 02
Electrode 01
Sonde )Conductivité + Oxygène( 01
Cages D’élevage )Filets Pour Cages, Plate Forme, Couvertures Pour Filets, Tubes Pvc, 
Flotteurs, Coudes, Tubes Galvanises …(
23/Soufflante Triphasé 

01

Soufflante triphasé 01
Pompe A Chaleur 01
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Sterilisateur 04
Chaudiere 02
Groupe Electrogène + Armoire De Commande 04
Support Pour Gaines 02
Bassins Circulaires 15
Bassins rectangulaires 12
Aquarium                05
Thermometre centrale de temperature 01

Boitier de communication 01
Compresseur 02
Réducteur de pression 01
Poste de transformation MT/BT 01
Onduleur  01
Filtre a Tambour 01
Ventilateur 01
Diffuseur 01
Echelle 02
Distributeur automatique 14
Filtre Biologique 01
 Réducteur de pression 10
Groupe Electropompe +Armoires électriques 01
Abris pour station de pompage 01
Clapet de pied 03
Présentoir Horizontal 01
glaciere 01
compresseur 02
Tamis poussés sans cadre 02
/Bassin blanc 02
Paniers pour palangre 01
Armoire électrique +motopompe electrique 02
Moteur electrique  pour 2 pompe 67
Série de Tubes Cylindrique 01
Moule en résine pour bac 01
Citerne Camion chinois 16
Support pour gaines 02
Moulin a grain 01
Bouteille d oxygene 03
Bassin jaune 01
Armoire electrique 02
Appareil du gazon 01
poste de soudure 03
perceuse 01
Tondeuse a gason 01



44

20
16

ة 
نــ

س
ي ل

ـو
نـ

ّس
 ال

يـر
قـر

الت

piquets de raisin 01
Monobloc plastic 01
Machine a souder pour  film 01
boite de contrôle 01
Groupe de generatrice de diesel 01
convertisseur 09
lit double+ matelat +literie+armoire 07
Table de nuit 14
Etagere de livre 02
canapé 07
Table du thé 07
Table a manger 07
lit+ matelas+literie  01
perceuse electrique 02
perceuse d impact 01
Scie circulaire électrique 01
Machine a meuler de découpage 01
Machine a découper l Aluminium 01
Machine a souder 01
Machine a polir 01

Matériel de laboratoire

Microscope 06
stereomicroscope 05
pied a coulisse digital 01
balance de precision 02
Cuve en quartz 02
Multiline de poche 05
Autoclave Nuve 02
Balance Analytique 01
photometre 02
Etuve Memer electrique 01
Armoire termostatique 01
 Oxymetre de poche 01
Balance electronique portable 01
Electrode d’ oxygene 01
Electrode Sentix 01
GPS portable 03
Incubateur refrigere 01
Paillase murale 01
Paillase laverie de laboratoire 03
Bloc a 4 tiroirs 01
Bloc a 1 porte 02
Micropipette 01
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Tabouret architect ronde 03
Etuve Bacteriologie type  INB 400 01
Bec binsen 03
Dessiccateur à vide en verre 01
Distillateur d eau 4 litre 01
DESSICCATEUR A VIDE DURAN 01
Etuve bacteriologie typeINB400 01
bec benzen a gaz  BOCH 7000 01
bec benzen avec veilleuse 02
Spectrophotometre 02
Lave yeux 01
Bain Marie 04
Agitateur magnetique 01
Distillateur d eau 4l 01
PH-Metre* 01
Refractometre 01
Oxi3205 Set2 avec sonde 02
Distributeur de disque 01
Seripettor 1-10ml 01
Minuterie 01
certoclave 18l 01
balance analytique AS310R2 02
Multi parametre  WTW3430 01
Rampe de filtration inox 1 poste 01
Etuve Refrigeree MEMMERT 01
Rompe a vide et compresseur 01
poste de sécurité MICBIO 01
Mortier avec bec en porcelaine 01
Agitateur Vortex 01
plaque chaufante ceramique 01
panier de stérilisation en inox 01
Oxi3205 SET2 livre avec Sonde 01
Minuterie 01
panier de stérilisation 01
plaque chauffante céramique 01
PH METRE WTW Avec Sonde 01
Refractometre a main 01
Oxi3205 SET2 avec sonde 02
Agitateur magnetique 01
 balance industriel 01
support incliné pour pipette 03
support burette 01
Mortier en porcelaine 01
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compteur manuel 01
Cellule de numération double quadrillage 01
Burette complete 01
Flux metre 02
divers petits materiels de labo )verrerie ,fiole,eprouvette et  bécher( 02
Mitrix )multimetre de courant ( 01
Régulateur de tension 01
Etuve microbiologique  01
congelateur vertical 01
Four a moule Nabertherm 01
Compteur de colonne + Loupe 01
DBO metre WTW 01
Bloc dco chauffan 01
Congelateur Ugur 01
Tamisseur a vibration 01
balance a plateau 01
PH metre en forme de stylo 02
Microscope biologique 01
Désinfecteur a vapeur elec 01
réchaud electrique universel 01
Frigorifique 01

Equipement et fournitures maritimes
Bateaux Motorisés 01
Barque à rame 01
horsbord : Mercury )Marine product et Services( 01
Fluid Technology )Marco; Type Up 6,12V, part nn 164 060 12( 04
Portable Eleo Winch capacité 2000 01
Moteur bateau chinois Yamaha 7/bateau de peche 04
Chaises pour Bateau )Starcraft, Movonty( 02
Instruments HANNA 01
Canot en fibre de verre renforcée en plastic 01
Hors bord  01

5
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5

1.إستهالك احملروقات

ــة أنشــطة املركــز خــال ســنة 2016 مــا يناهــز 39,995 أ.د  بلــغ اإلســتهاك اإلجمالــي لكاّف
منهــا 16.281 أ.د لنشــاط اســتزراع األمســاك بالّســدود وألنشــطة اإلحاطــة وتأطيــر املشــاريع 

املرتكــزة فــي كافــة واليــات البــاد الّتونســّية. 

2.استهالك الكهرباء والّطاقة

1.2.استهالك الكهرباء واملاء مبحّطة بومهل

بلــغ اإلســتهاك اإلجمالــي للمــاء والكهربــاء لنشــاط تربيــة األحيــاء بامليــاه العذبــة مبحّطــة 
بومهــل خــال ســنة 2016 مــا قيمتــه 18,031 أد فــي حــني لــم يــرد علــى املركــز فواتيــر بقّيــة 
اإلســتهاك. وميّثــل هــذا االســتهاك 85 باملائــة مــن مجمــوع الّنفقــات املســتهلكة باحملّطــة. 

2.2.استهالك الكهرباء واملاء باإلدارة العاّمة وفرع املنستير

ــنة 2016  ــال س ــتير خ ــرع املنس ــة وف ــاإلدارة العاّم ــاء ب ــاء والكهرب ــتهاك امل ــّدر إس ق
بـــ7,272 أد إمنهــا  6,217 أ.د كهربــاء و1,054 أ.د مــاء. 

5خـامـسا:التحّكـم في الطـاقـة 66
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سادسا: متابعة تقارير الّرقابة   

ــي  ــة للمركــز الفّن ــة مراجــع احلســابات، قــام هــذا األخيــر مبعاينــة القوائــم املالّي تنفيــذا ملهّم
لتربيــة األحيــاء املائّيــة املختتمــة فــي 31 ديســمبر 2015. وقــد بــنّي تقريــر الّرقابــة أّن القوائــم 
ــة، عــن مركــزه  ــة اجلوانــب اجلوهرّي ــة، مــن كاّف ــة وفّي ــر بصف ــة للمركــز صحيحــة وتعب املالّي

املالــي وعــن نتيجــة نشــاطه بالّنســبة للّســنة املذكــورة. 
ــّرف  ــة للّتص ــات الّتقديرّي ــداد امليزانّي ــراءات إع ــة وإج ــة الّداخلّي ــام الّرقاب ــم نظ ــا مّت تقيي كم
واإلســتثمار وكذلــك اإلجــراءات املتعّلقــة بإبــرام الّصفقــات. وفــي هــذا اإلطــار وقــف مراجــع 
احلســابات علــى بعــض الّنقائــص املتعّلقــة بالّتنظيــم العــاّم والّتصــرف فــي األجــور واألعــوان 
ــي  ــّرف ف ــزون والّتص ــي املخ ــّرف ف ــراءات والّتص ــة والّش ــبة واملالّي ــي احملاس ــّرف ف والّتص
ــوارد  ــا للم ــا وفق ــام املركــز بتطبيقه ــد ق ــات. هــذا وق ــّدم بعــض الّتوصي ــة وق األصــول الّثابت

ــرة. ــة املتوّف املالّي

67 6
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7سابعـا : برنامـج عـمل سنة 72017

سيتّم خال سنة 2017: 

- مواصلــة  جتربــة تربيــة القمبــري ذو األرجــل البيضــاء مــن حيث الّتفريــخ والّتســمني وإيصال 
هــذه الّتجربة للمســتثمرين 

ــن  ــون م ــاج 100 ملي ــى إنت ــل عل ــش والعم ــدة مّلول ــات بوح ــة القوقعّي ــروع تربي ــاز مش - إجن
ــن مــن الّضغــط  ــوج ميّك ــة واحمّلــار للمســاهمة فــي تزويــد املســتثمرين مبنت دعاميــص القّفال

ــد  ــاج وجتــاوز إشــكالّيات الّتوري ــة اإلنت ــى تكلف عل

- إنتــاج 100.000 مــن صغــار البلطــي بــوزن 20 غ مــن جنــس الّذكــور ســنوّيا مبحّطــة بّشــيمة 
)احلاّمــة – قابــس( فــي إطــار إّتفاقّيــة مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار بهــدف 
متكــني املســتثمرين الشــّبان بامليــاه اجلوفّيــة احلــاّرة بــكل مــن واليــات قبلــي وتــوزر وقابــس 
وبالّســدود مــن بعــث مشــاريع لتســمني مســك البلطــي باألحــواض وحتســني مداخيلهــم مــن 

خــال نشــاط تســمني مســك البلطــي

- مواصلة نشاط تفريخ الكارب الّصيني وإنتاج حوالي 2 مليون يرقة

- حتضني حوالي 100  ألف إصبعّية كارب صيني مبحّطة بومهل

- إنتاج 50 ألف إصبعّية بلطي نيلي للقيام بالّتجارب الّنموذجّية مبحّطة بومهل

- مواصلة نشاط إستزراع الّسدود حسب الّطلب والكمّيات املتوّفرة 

ــة  ــام الّتكوينّي ــر األي ــتثمرين عب ــة املس ــر وإحاط ــى تأطي ــل عل ــز العم ــيواصل املرك ــا س كم
ــي:  ــج الّتال ــا للبرنام ــدوات وفق ــل والّن ــات العم ورش

- 10 أيــام تكوينّيــة وإعامّيــة فــي مجــال: املتابعــة واملراقبــة الصّحيــة لألمســاك البحرّيــة، 
الّتصــّرف فــي وحــدات اإلنتــاج، جــودة اإلنتــاج، تطويــر تقنيــات الّتربيــة، الّتربيــة املســتدامة 
لألحيــاء املائّيــة، تقنيــات إنتــاج دعاميــص القّفالــة واحمّلــار، مــردود الّصيــد ومخــزون 

ــاد. ــدة 20 صّي ــاك لفائ األمس

-  03 دورات تكوينّيــة حول:املســائل الصّحّيــة لتربيــة األمســاك، الّتفريــخ اإلصطناعــي 
ــة ــع الّزراع ــة م ــاك املندمج ــة األمس ــة، تربي ــاه العذب ــاك املي ألمس

- تكوين 10 شّبان و10 صّيادين في مجال تربية البلطي
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-  05 ورشات عمل حول تسمني مسك البلطي

- 02 نــدوات وطنّيــة حــول: املتابعــة البيئّيــة ملشــاريع تربيــة األحيــاء املائّيــة، واقــع وآفــاق 
تربيــة الّطحالــب املجهرّيــة ســبيرولني بتونــس

ــاز  ــة إجن ــي متابع ــز ف ــاهم املرك ــة سيس ــدة للّتربي ــات جدي ــواع وتقني ــال أن ــار إدخ ــي إط وف
ــة  ــة الّتربي ــة بتمويــل مــن وزارة الّصناعــة وجترب ــاه البحرّي ــا فــي املي ــة األرتيم مشــروع تربي
ــح  ــة غــار املل ــوح بــكل مــن منطق ــال العائمــة بالبحــر املفت ــى احلب ــح البحــر عل املندمجــة لبل
ــع الّزراعــة  ــة م ــاه العذب ــاك  املي ــة املندمجــة ألمس ــة الّتربي ــام وجترب ــتير القي ــج املنس وخلي

ــتثمرين. ــا للمس ونقله

 وقد قّدرت اإلعتمادات املرمّسة إلجناز مختلف األنشطة املذكورة بـ550 أ.د

8
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8

 البيانات

صناديق 

اخلزينة

 )أ.د(

موارد 

أخرى

)أ.د(

املجموع

 )أ.د(

1- نفقات الّتسيير

780مرّتبات وأجور

115نفقات الّتصّرف اإلعتيادّية

895اجلملة 1

 2- نفقات التجهيز

33إقتناء جتهيزات مخبرّية ومعّدات قيس )مخبر األمراض الفيروسّية(

5صيانة مجموعة من اآلالت العلمّية بوحدة املنستير

5إقتناء وصيانة معّدالت مخبرّية وآالت قيس مبحّطة بومهل

5القيام بدراسة تهيئة أحواض ترابّية ببومهل

4إقتناء أثاث مكتبي

3إقتناء جتهيزات إعامّية ومسعية بصرّية

10جتهيز مقّر اإلدارة العاّمة  والفروع بكاميرات

5الّتدقيق في سامة النظم املعلوماتّية للمركز       

70اجلملة 2

 3- نفقات الّتدخل

1515الوحدة الّنموذجّية لتربية األحياء البحرّية باملنستير  

4545تربية القمبري

213213مشروع تربية القوقعّيات  

5050اإلحاطة والّتكوين والرسكلة

355085دراسات وجتارب منوذجّية

6060تربية البلطي ببشيمة    

5353وحدة بومهل

3030إستزراع الّسدود

1414توثيق ودراسات ونشرّيات

1010مراجع وبنك معلومات وموقع واب

2525ورشات عمل ومشاركة في املعارض الوطنّية والعاملّية

550600اجلملة 3

1.515501.565 املجموع العام

8ثـامنـا : ميزانية المركز لسنة 2017




