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ــة  ــاء املائّي ــة األحي ــاع تربي ــة لقط ــت أهمّي ــي أول ــدان الت ــن البل ــّية م ــاد الّتونس ــر الب تعتب
الســّيما عبــر رســم خطــط اســتراتيجّية متتاليــة للّنهــوض بهــذا القطــاع. فمنــذ ســنة 2006، 
ــز  ــداث املرك ــا إح ــرز نتائجه ــن أب ــي كان م ــة 2006 - 2016 والت ــة الوطنّي ــداد اخلّط مّت إع
ــم  ــى تدعي ــه عل ــذ إحداث ــز من ــل املرك ــد عم ــة ســنة 2009. وق ــاء املائّي ــة األحي ــي لتربي الفّن
ــة  ــام املوكول ــة فــي إطــار امله ــد البحــري واملــوارد املائّي مجهــودات وزارة الفاحــة والّصي

ــتراتيجّية.  ــط االس ــداف اخلط ــيدا أله ــه وجتس إلي

ــي  ــة ف ــاكل املتدّخل ــع الهي ــاون م ــز بالّتع ــرف املرك ــرة، أش ــة األخي ــّص اآلون ــا يخ ــي م وف
القطــاع، علــى وضــع إســتراتيجّية لتطويــر قطــــاع تربيــــة االحيــــاء املائّيــــة فــي حــدود 
2030 وتهــدف هــذه اإلســتراتيجّية إلــى بلــوغ 56.050 طــن فــي أفــــق ســــنة 2020 منهــا:

- 48.000 طــــن من منتجات تربية األحياء املائّية البحرّية وإدخال أصنــــاف جديــدة

- 4.000 طــن من إنتاج تربية األمساك باملياه العذبة 

- 2.000 طن من القوقعّيات 

- 1.000 طن من القمبري الفامنـــي املرّبى

- 500 طــن من النت األحمر

- 500 طــن من إنتاج تربية الّطحالب البحرّية

- 50 طــن من الّطحالب املجهرّية

وفــي هــذا الّصــدد، يعمــل املركــز علــى إحاطــة وتكويــن املســتثمرين املنتصبــن حلســابهم 
اخلــاّص والّراغبــن فــي ذلــك مــع إبــداء الــّرأي الفّنــي فــي املشــاريع املقّدمــة، إدخــال أنــواع 
جديــدة مثــل القمبــري والبلطــي والّســبري وتفريــخ احمّلــار والقّفالــة باإلضافــة إلــى إدخــال 
ــوح  ــر املفت ــة بالبح ــال العائم ــى احلب ــر عل ــح البح ــة لبل ــة املندمج ــدة كالّتربي ــات جدي تقني

والّتربيــة املندمجــة ألمســاك امليــاه العذبــة مــع الّزراعــة.     

وبفضــل املجهــودات املتضافــرة بــن املركــز وســلطة اإلشــراف، شــهد قطــاع تربيــة األحيــاء 
ــة  ــغ عــدد املشــاريع خــال ســنة 2019 ،26شــركة لتربي ــث بل ــّورا ملحوظــا حي ــة تط املائّي
األمســاك البحرّيــة )وراطــة وقــاروص( و16 شــركة لتربيــة القوقعّيــات و07 شــركات لتربيــة 
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ــة الّطحالــب )الّســبيرولن( و06  ــي( و10 شــركات لتربي ــاه العذبــة )البلطــي الّنيل أمســاك املي
ــة  ــي مجــال تربي ــارخ ف ــارخ )03 مف ــى 06 مف ــة إل ــر باإلضاف ــنّت األحم شــركات لتســمن ال
ــركات  ــة(  و03 ش ــاه العذب ــاء باملي ــة األحي ــال تربي ــي مج ــارخ ف ــة و03 مف ــاء البحرّي األحي

ــة القمبــري مبّلولــش. ــع أعــاف األمســاك إضافــة إلــى املشــروع الّنموذجــي لتربي لصن

 وفــي مــا يخــّص اإلنتــاج، فقــد تطــّور مــن 2.500 طــن ســنة 2006 إلــى مــا يفــوق 22.000 
طــن ســنة 2018. وبالّتالــي تّطــورت نســبة مســاهمة هــذا القطــاع فــي اإلنتــاج الوطنــي مــن 
ــة مــن 3 % إلــى %16 خــال نفــس الفتــرة. هــــذا  منتجــات الّصيــد البحــري واألحيــاء املائّي
ــة،  ــاء املائّي ــة األحي ــنة 2018 صــادرات تونــس مــن منتجــات تربي ــد بلغــت خــال ســ وقــ
4400,700 طــــن مــــن أمســاك القــــاروص والوراطــــة حســــب إحصائّيــــات املجمــــع 
املهنــــي املشــــترك ملنتوجــــات الّصيــــد البحــري. وقــــد مّثلــت الوراطــة أهــــّم منتــوج 
تربيــــة معــــّد للّتصديــــر بنســبة 98,89 % مــن جملــــي منتوجات تربيــة األحيــاء املائّيـة 

املصــّدرة. 

ــة حيــوي مــن حيــث مســاهمته فــي تعويــض  ــاء املائّي ــة األحي وبالّتالــي أصبــح قطــاع تربي
الّنقــص احلاصــل فــي توفيــر منتوجــات الّصيــد البحــري خاّصــة بعــد تراجــع إنتــاج املصائــد 
ــث  ــة ومــن حي ــى اســتهاك هــذه املنتجــات مــن ناحي ــد عل ــب املتزاي ــل الّطل ــة مقاب الطبيعّي

ــه الّتشــغيلّية.   قدرت

وعلــى الّرغــم مــن هــذا الّتطــّور، فــإّن هــذا ال ينفــي وجــود بعــض اإلشــكالّيات التــي تعــوق 
ــنة 2019  ــج س ــا نتائ ــع ولن ــّددة بالّتراج ــة ومه ــّجلة هّش ــج املس ــل الّنتائ ــاع وجتع ــذا القط ه
ــد  ــة للّصي ــات اإلدارة العاّم ــب إحصائّي ــاج حس ــى اإلنت ــث تدّن ــك، حي ــى ذل ــل عل ــر دلي خي
البحــري وتربيــة األمســاك إلــى حــدود 20.000 طــن خــال ســنة 2019 وذلــك بســبب تقّلــص 
املردودّيــة اإلقتصادّيــة الســّيما ملشــاريع تربيــة األمســاك البحرّيــة باألقفــاص عــرض البحــر 
ــة املدخــات األساّســية )أعــاف وفــراخ( وارتباطهــا الّشــديد بالّتوريــد.  ــاع كلف بســبب ارتف
وهــو مــا أفضــى إلــى تقّلــص القــدرة الّتنافســّية لهــذه املنتوجــات عنــد الّتصديــر باإلضافــة 

إلــى القبــول الّنســبي للمســتهلك الّتونســي لهــذه املنتجــات.   
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املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة هــو مؤّسســة عمومّيــة ذات مصلحــة اقتصادية 
تتمّتــــع بالّشــــخصّية املدنّيــــة وباالســتقال املالي خاضعــــة إلشــــراف وزارة الفاحــــة 
ــة  ــب املواصف ــة حس ــهادة املطابق ــى ش ــل عل ــة، متحص ــوارد املائي ــري وامل ــد البح والصي
2015V ISO9001. وقــــد مت إنشــــاؤه فــــي إطــــار االســــتراتيجّية الوطنيــة الهادفــــة 
إلــــى الّنهــــوض بقطــــاع تربيــــة االحياء املائية بتونــــس ليتــّم الحقــــا املصادقــة علــى 
نظامــــه األساسي بقــــرار مــــن الّســـيد وزيــــر الفاحــــة فــــي 18 جويليــــة 2007 ليبــــدأ 

ــاطه الفعلــي ســنة .2009 نشــ

1. مهام املركز

يتوّلــــى املركــــز القيــــام باملهــــام العاّمــة املضبوطــــة بالفصــل 7 مــــن القانــون عــدد 
4 لســــنة 1996 املــــؤرخ فــــي 19 جانفــــي 1996 واملتعّلــــق بإحــداث مراكــــز فنّيــة فــي 
القطــــاع الفاحــــي وباملهــــام اخلصوصّيــــة املضبوطــــة بالفصــل 4 مــن قــــرار الّســيد 
وزيــــر الفاحــــة املــــؤرخ فــــي 18 جويليــة 2007 واملتعّلــــق باملصادقــة علــــى الّنظــام 

االساسي للمركــــز الفّنــــي لتربيــــة االحيــــاء املائّيــة.

1. املهام العاّمة

 تأمــــن مائمــــة نتائــج البحــث مــع الّظـروف احلقيقّيـة للمســتغّات حســب 
طلبــــات واحتياجات املنتجــــن وهياكلهــــم ومنّظماتهــم املهنّية

 القيــام بعملّيــات االرشــاد الهادفــة إلــى الّنقــل الّســريع والناجــع للتطــّور 
الفّنــــي فــي هــذا املجال

 تنظيــــم نشــــر الّتقنيــــات اإلنتاجّيــــة بالّتعــــاون مــع مختلــــف املؤّسســات 
العاملــــة فــي ميــــدان البحــوث 

 إرســــاء بنــــك للمعلومــات قصــد ضمــان اإلســــتغال االمثــل للمعلومــات 
واملعــــارف الفّنيــة املنجــزة

 العمل على دعم الّتنمية عبر الّتكوين والّرســكلة

ــد  ــن قصــ ــادي للمنتجـيـ ــي واإلقتصــ ــي والصّحــ ــر الفّنــ ــان الّتأطيــ  ضمــ
مســــاعدتهم علــــى حــــّل املشــــاكل املتعّلقــة خاّصــــة بـــــتقنيات تربية االحياء 

المحور األول: الّتعريف بالمركز الفّني لتربية االحياء المائّية
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املائّيــة، اإلنتــاج، جــودة املنتجــات، تكاليــف اإلنتــاج، الّتقنيــات الّتجارّيــة، تقنيــات 
ــف ــزن والّتكيي اخل

 تنميــــة الّتعــــاون مــــع الهيــاكل الّشــبيهة أو ذات نفــــس االهتمــام الوطنّيــة 
واألجنبّيــة وكذلــك مــــع املنّظمــات الّدوليــة

 القيــــام بــــكل الّدراســــات وجمــــع كل الوثائــــق العلمّيـــة والفّنيــــة 
املتعّلقــــة بالقطــاع قصــد نشــــرها ليتــّم اســتعمالها مــن قبــل املهتمن 

بهــــذا القطــاع

 وبصفــــة عاّمـــة، يســــاهم املركــــز فــــي تنفيــذ كل املهــــاّم االخــرى التــي 
تهتــــّم بصفــــة مباشــرة أو غيــــر مباشــرة فــي تنميــــة القطــاع.

2. املهام اخلصوصّية

 اقتــراح محــاور بحوث في مجال تربية األحياء املائّية

دراســــة وإعــــداد مشــاريع لتربيــــة األحيــاء املائية وضبــــط خارطــة للمواقــع 
الّنشــاط لهــذا  املؤّهلــة 

ــة  ــاء املائّي ــة األحي ــطة تربي ــتوى أنش ــى مس ــة عل ــتجدّات الّتقني ــة املس  متابع
ــتعمالها ــم إس وتعمي

 وضــــع منظومــــات فّنيــــة مجديــــة إقتصادّيــــا ملشــــاريع تربيــــة االحيــاء 
املائّيــــة علــــى ذّمــــة الباعثـيـــن واملســتغّلن

 إصدار الّنشــرّيات واملراجع العلمّية ذات الّصلة بتربية األحياء املائّية

 القيــام بتجــارب منوذجّية لتربيــة األحياء املائّية باملياه البحرّية والعذبة

ــة  ــرات اجلبلّي ــدود والبحي ــن الّس ــدد م ــة لع ــتزراع منوذجّي ــات إس ــام بعملّي  القي
ــتغلّيها ــر مس وتأطي

 دراســة جدوى إدخال أنواع جديدة للّتربية

ــراض  ــة واألم ــة بالّتغذي ــكالّيات املتعّلق ــول الإلش ــاد حل ــي إيج ــاهمة ف  املس
ــة ــاء املائّي ــة األحي ــاريع تربي ــة ملش ــب الفنّي واجلوان
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2. مجلس اإلدارة

يديــر املركــز مجلس إدارة يتكــّون من 10 أعضاء مثل ما هو مبّن باجلدول التالي:

جدول عدد :1 أعضاء مجلس إدارة املركز الفّني لتربية األحياء املاّئية لسنة 2019

املؤّسسةالّصفةاالسم واللقب

اإلّتاد الّتونســي للفاحة والصيد البحريرئيسعمر الصامت

اإلّتاد الّتونســي للصناعة والّتجارة والصناعات الّتقليديةنائب رئيسعامر بن عمر

اإلّتاد الّتونســي للصناعة والّتجارة والصناعات الّتقليديةعضومحمد العابد طراد

اإلّتاد الّتونســي للصناعة والّتجارة والصناعات الّتقليديةعضوسليم طريطر

اإلّتاد الّتونســي للفلحة والصيد البحريعضونور الدين العيادي

املجمع املهني املشــترك ملنتوجات الصيد البحريعضوراقية بالكاهية

وزارة الفاحــة واملوارد املائية والصيد البحريعضوإميان دربال حرم بوكثير

وزارة املاليةعضومهدي الوشتاتي

وزارة الّتعليــم العالي والبحث العلميعضوعبد الرؤوف بن فقيه

امللولشي ممّثل عن مؤسســة البحث والّتعليم العالي الفاحيعضوبلقاسم 

ممّثل عن اإلّتاد الّتونســي للفاحة والّصيد البحريعضونور الدين بن عياد 

وقــد عقــــد مجلــــس إدارة املركــــز خــال ســــنة 2019 أربــــع جلســــات وفقــا للجــدول املوالــي:

جدول عدد2: أنشطة مجلس إدارة املركز لسنة 2019

أهم املواضيعالتاريخ اجللسة 

- تقدمي مشــروع امليزانّية لسنة 232020 أفريل 2019األولى

- عرض مشــروع القوائم املالّية لسنة 2018

 ISO9001 تقــدم تركيز منظومة إدارة اجلودة -

- عــــرض القوائــم املالية لســنة 2018 واملوازنــــة وتقريــر مراجــع احلســابات 27 جوان 2019الّثانية
للّســــنة املاليــة املختتمــة فــي 31 ديســــمبر 2018 واملصادقــة الّنهائّيــة

- تقدم تنفيذ أنشــطة املركز إلى غاية 15 جوان 2019
   ISO9001 تقــدم تركيــز منظومــة إدارة اجلــودة -

- متابعــــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــــات وماحظــات مراجــع احلســابات16 سبتمبر 2019الّثالثة 

- تقدم إجناز نشــاط املركز إلى غاية 15 ســبتمبر 2019

- تقــدّم إجناز تركيز نظام اجلودة
- متابعة تقدم مشــروع توسعة املشــروع النموذجي لتربية القمبري مبّلولش
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-متابعــــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــــات وماحظــات مراجــع احلســابات ديسمبر 2019الّرابعة

- تقدم تنفيذ نشــاط املركز إلى غاية 15 ديســمبر 2019

 ISO9001تقدّم تركيز نظام اجلودة -
- متابعة تقدم مشــروع توسعة املشــروع الّنموذجي لتربية القمبري مبّلولش

3. الهيكل الّتنظيمي

يتضّمــــن الهيــــكل الّتنظيمــي احلالــي للمركــــز علــى إدارة لتربيــة أحيــاء امليــاه العذبــة 
وأخــــرى لتربيــة األحيــــاء البحرّيـة و5 إدارات فرعّيـة باإلضافــة إلــى 9 مصــاحل فّنيــة. 

هــــذا وقــــد مّت خال ســــنة 2014 إعــداد مشــــروع إلجراء بعــض الّتغييــــرات علــى هــذا 
الهيــــكل مّت عرضــــه علــــى أنظــار مجلــــس إدارة املركــز وعلــــى وزارة الفاحــة والّصيد 
البحــري واملــوارد املائّيــة كســــلطة إشــــراف. وتتمّثـــل الّتغييــــرات فــــي إدراج 02 إدارات 

و03 إدارت فرعّيـــة و03 مصــاحل إضافّيـة.
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x2019 المحور الّثاني: نشاط سنة

1.تطّور نشاط تربية األحياء املائّية

ــنة  ــة بالّس ــبّيا مقارن ــا نس ــنة 2019 تراجع ــال س ــة خ ــاء املائّي ــة األحي ــاع تربي ــّجل قط س
الفارطــة حيــث قــّدر اإلنتــاج بـــ 20.000 طــن مقارنــة بســنة 2018 )22.000 طن(. كما ســّجلت 
ــف  ــا بنص ــا ملحوظ ــنة 2019 اخنفاض ــس الّس ــال نف ــة خ ــاك الّتربي ــادرات أمس ــا ص أيض
الكّمّيــة تقريبــا حيــث تقّلصــت مــن 4400 طــن خــال ســنة 2018 إلــى مــا يقــارب 2700 طــن 
خــال ســنة 2019. وقــد واصلــت أمســاك الوراطــة احتــال الّصــدارة بنســبة 94 باملائــة مــن 
جملــي صــادرات األحيــاء املرّبــاة حســب إحصائّيــات املجمــع املهنــي املشــترك ملنتوجــات 
الّصيــد البحــري. فــي مــا مّثلــت نســبة صــادرات األحيــاء املرّبــاة 9,64 باملائــة مــن جملــي 

صــادرات منتوجــات الّصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائّيــة وفقــا لنفــس املصــدر.

ويبــّن اجلدول املوالي هذه اإلحصائّيات. 

جدول عدد3: صادرات تربية األحياء املائّية:

القيمة )د(الكّمّية  )كغ(الّنوع
015 538 33236 538 2الوراطة

710 042342 18القاروص

323 238989 33بلح البحر واملحار

997 3002البلطي الّنيلي

819 72088 2الكارب

217 104 4731 104أسماك أخرى ملياه العذبة

081 066 10539 697 2املجموع

وتبّيــن الّرســوم البيانّيــة املواليــة  عــدد 1 و2 أهــّم الوجهــات لصــادرات القــاروص والوراطــة:
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2.ممّيزات سنة الّنشاط

من أهّم ممّيزات سنة 2019:

 حصــول املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2019 
ــع  ــر وض ــى إث ــة 2015V ISO9001 عل ــب املواصف ــة حس ــهادة مطابق ــى ش عل

)processus(:نظــام إلدارة اجلــودة يغّطــي العملّيــات الّتاليــة

اإلدارة العاّمة

نطام إدارة اجلودة

إدارة العاقات مع املواطن

- تطوير مشاريع جديدة

- إعداد الّتحاليل املخبرّية

- الّندوات واملعارض والّتكوين

- اإلحاطة الفّنّية والّصّحية للمشــاريع البحرّية

- الّشراءات والّتصّرف في املخزون

- الّتصّرف في املوارد البشــرّية

- الّتصّرف في املوارد املادّية
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- تأطير ومســاعدة أصحاب مشاريع تربية األحياء املائّية 

- صيد وإستزراع األمساك بالّسدود

ــد  ــنة 2016، بع ــذ س ــز من ــاص باملرك ــودة اخل ــام اجل ــز نظ ــى تركي ــل عل ــق العم ــد إنطل وق
الّتعاقــد مــع خبيــر، مت إختيــاره عــن طريــق إستشــارة، لتأطيــر إطــارات املركــز قصــد وضــع 
ــام  ــة للقي ــة مصادق ــع مؤّسس ــد م ــنة 2018 الّتعاق ــال س ــا مّت خ ــام. كم ــذا الّنظ ــز ه وتركي
ــق  ــن طري ــار ع ــد مّت االختي ــه، وق ــة علي ــودة واملصادق ــام إدارة اجل ــي لنظ ــق الّداخل بالّتدقي
ــام  ــذي ق ــة  INNORPIال ــة الّصناعّي ــات وامللكّي ــي للمواصف ــد الوطن ــى املعه ــارة عل استش
ــل 2019  ــي أفري ــى ف ــن )األول ــى مرحلت ــودة عل ــام إدارة اجل ــي لنظ ــق الّداخل ــة الّتدقي مبهّم

ــة: ــطة الّتالي ــودة األنش ــام إدارة اجل ــمل نظ ــد ش ــي أوت 2019(. وق ــة ف والّثاني

-القيام مبشــاريع منوذجّية في مجال تربية األحياء املائّية

-تأطير ومســاعدة أصحاب مشــاريع تربية األحياء املائّية )باملياه العذبة ومبياه البحر(

-صيد واستزراع األمساك بالّسدود

-إجراء الّتحاليل املخبرّية

- القيام بــدورات تدريبّية لفائدة املهنين والّطلبة
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• تنظيم 4 ورشات عمل وندوات وطنّية 

- املشــاركة فــي تنظيــم ورشــة عمــل حــول املبــادئ الّتوجيهّيــة لدعــم املقبولّيــة االجتماعّيــة 
ــر  ــد البح ــة ملصائ ــة العاّم ــاو والهيئ ــة الف ــع منّظم ــاون م ــتدامة بالّتع ــاء املس ــة األحي لتربي

األبيــض املتوّســط خــال الفتــرة املمتــدة مــن 10-8 أفريــل 2019.

- تنظيــم ورشــة عمــل خاّصــة بتربيــة القمبــري »اآلفــاق والّتحديــات« بالّتعــاون مــع الهيئــة 
العاّمــة ملصائــد البحــر األبيــض املتوّســط ومنّظمــة الفــاو بتاريــخ 11 أفريــل 2019 وقــد مّت 

تقــدمي مداخلــة حــول الّتجربــة الّتونســّية لتفريــخ وتربيــة القمبــري مبّلولــش.

- تنظيــم نــدوة وطنّيــة حــول إدخــال أصنــاف جديــدة مــن األمســاك البحرّيــة يــوم 12 أفريــل 
ــب تلّخــص جتــارب بعــض دول البحــر  ــراء أجان ــدوة مبداخــات خلب ــزت هــذه الّن 2019 ومتّي

األبيــض املتوّســط فــي تفريــخ وتســمن الكوربــن، الّشــولة، الدنديــق. 

ــاء  ــل البيض ــري ذو األرج ــة القمب ــات وتربي ــة القوقعّي ــول تربي ــة ح ــدوة وطنّي ــم ن - تنظي
ــد البحــري شــفعت  ــاد الّتونســي للفاحــة والّصي ــع اإلّت ــاون م Penaeus vannamei بالّتع
بحّصــة تــّذوق لهــذا الّنــوع وذلــك علــى هامــش الّصالــون الّدولــي للفاحــة واآلالت الفاحّيــة 

ــبتمبر 2019        ــخ 26 س ــياماب 2019 مّت بتاري ــري س ــد البح والّصي

   

• تنظيم 7 دورات تكوينّية حول: 

ــى  ــري إل ــّرخ طبرقــة مــن 26 فيف ــاروص والوراطــة مبف - الّتفريــخ االصطناعــي ألمســاك الق
ــارس 2019. 01 م

ــوان  ــى 29 ج ــن 26 إل ــك م ــوع PenaeusVannamei وذل ــن ن ــري م ــة القمب ــات تربي - تقني
ــش. ــي مبّلول ــروع الّنموذج 2019 باملش

ــل مــن  ــن عــن عم ــدة الباحث ــة 2019 لفائ ــى 24 جويلي ــة مــن 22 إل ــاء املائّي ــة األحي - تربي
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ــش.  ــة مّلول ــا مبعتمدي ــهائد العلي ــي الش حامل

- الّتفريــخ االصطناعــي للــكارب الّصينــي يومــي 30 و31 جويليــة 2019 باحملّطــة الّنموذجّيــة 
لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل.

ــوزر(  ــاش– ت ــة« )دق ــة »واد الكوش ــة الفاحّي ــع الّتنمي ــدة مجم ــي لفائ ــك البلط ــة مس - تربي
ــة. ــة احلاّم ــة 2019 مبدين ــام 9 و10 و11 جويلي ــك أي وذل

- الّزراعــة اإلحيومائّيــة يومــي 11 و12 ديســمبر 2019 باحملّطــة الّنموذجّيــة لتربيــة األمســاك 
بامليــاه العذبــة ببومهــل

- تربية مسك البلطي باحملّطة الّتجريبّية لتربية األمساك ببّشــيمة أّيام 24 و25 و26 ديســمبر 2019.

 • املشاركة في معرض وطني ومعرضني دوليني

- الّصالون الّدولي SIAMAP 2019 من 24 إلى 29 ســبتمبر 2019 بقاعة املعارض بالكرم 

معــرض AquaFarm بإيطاليا من 12 إلى 13 فيفري 2019، 

 SEAFOOD الّصالــون الّدولــي ملنتوجــات الّصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائّيــة -
ببوكســال بلجيكيــا مــن 07 إلــى 09 مــاي 2019.

 • الّنشرّيات واإلصدارات 

ــدمي  ــى بتق ــمبر تعن ــهر ديس ــال ش ــدة خ ــرّية واح ــنة 2019 نش ــال س ــز خ ــدر املرك - أص
ــة  ــة لتربي ــة الّنموذجي ــزة باحملّط ــة املنج ــة اإلحيومائّي ــة للّزراع ــة الّنموذجّي ــج الّتجرب نتائ

ــل. ــة ببومه ــاه العذب ــاك باملي األمس

 • اإلعالمّية والّسالمة املعلوماتّية

- قــام املركــز خــال ســنة 2019 بإمضــاء إّتفاقيتــي تعــاون مــع شــركة خاّصــة مختّصــة فــي 
اإلعامّيــة ملــدة 3 ســنوات األولــى حــول صيانــة املعــّدات والّتجهيــزات اإلعامّيــة والّثانيــة 
حــول صيانــة وتطويــر وإعــادة تصميــم موقــع الــواب. كمــا مّت وضــع برنامــج عمــل للّصيانــة 

الوقائّيــة للّتطبيقــات واملعــّدات والّتجهيــزات اإلعامّيــة.

ــة  ــة ملشــروع تربي ــة البيطرّي ــة الصّحّي ــات اخلاّصــة باملصادق  • إعــداد امللّف
ــل ــة ببومه ــة الّنموذجّي ــش وللمحّط ــي مبّلول ــري الفامن القمب

وذلــك تطبيقــا ملفتضيــات قــرار وزيــر الفاحــة والّصيــد البحــري واملــوارد املائيــة املــؤرخ 
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فــي 31 جويليــة 2017 واملتعّلــق بضبــط الّشــروط الّصّحّيــة لألصنــاف املائّيــة الــذي ينــّص 
فــي فصلــه الّثامــن عشــر علــى وجــوب حصــول ضيعــات تربيــة األصنــاف املائّيــة ومناطــق 
تربيــة الرخوّيــات ومنشــئات الّتحويــل التــي تتولــى ذبــح األصنــاف املائّيــة علــى املصادقــة 

الّصّحّيــة احليوانّيــة.

 • القيــام بـــــ 41 تليــل مخبــري بفــرع املركــز باملنســتير لــــ 1.572 عّينــة مــن األمســاك 
)وراطــة، القــاروص وكوربــن( ومجموعــة مــن القوقعّيــات )مّحــار و قّفالــة( وقمبــري.

 • اســتزراع 208 ألف من صغار البوري بـ13 ســّد خال موسم 2019/2020. 

ــاك  ــة األمس ــة لتربي ــة الّنموذجّي ــب باحملّط ــكارب العاش ــن ال ــة م ــون يرق ــاج 4 ملي  • إنت
ــل.  ــة ببومه ــاه العذب باملي

 • إنتــاج 100 ألــف وحــدة مــن فــراخ البلطــي الّنيلــي باحملّطــة الّتجريبّيــة لتربيــة األمســاك 
بامليــاه العذبــة ببّشــيمة.

 • إنتــاج 170 ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري الفامنــي فــي عمــر 20 يــوم مــا بعــد اليرقــات 
ــي  ــروع الّنموذج ــدة باملش ــّدل وزن 17 غ للوح ــي مبع ــري الفامن ــن القمب ــغ م ــاج 200 ك وإنت

مبّلولــش. 

 • القيــام بـــ 50 زيــارة ميدانّيــة فــي إطــار إحاطــة وتأطيــر مشــاريع تربيــة األحيــاء املائّيــة 
منهــا 

- 38 زيــارة ميدانّيــة لشــركات تربيــة األمســاك البحرّيــة )القــاروص والوراطــة( تتــوّزع كمــا 
يلــي:

ــة  ــة ملشــاريع تربي ــة والّتدّخــات امليدانّي ــة فــي إطــار املتابعــة الّدورّي • 33 زيــارة ميدانّي
ــة . األمســاك البحرّي

 MOBIDOC 04 زيارات ميدانّية في إطار مشــاريع •

ــوذج  ــة ألمن ــأول جترب ــام ب ــع القي ــش م ــرات في ــركة بي ــة لش ــارة ميدانّي • 01 زي
ــة  ــز و مزرع ــن املرك ــة ب ــة املبرم ــار االّتفاقّي ــي إط ــك ف ــرا Stéréoscopique و ذل الكامي

بيــرات فيــش وشــركة Smart Engineering  صاحبــة األمنــوذج.

- 08 زيارات ميدانّية ملشــاريع تربية األمساك باملياه العذبة.

- 04 زيارات ميدانّية ملشــاريع تربية القوقعّيات.
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 • القيام بتجارب ومشاريع منوذجّية 

- إمتــام جتربة الّتربية املندمجة لبلــح البحر مع األمساك البحرّية باألقفاص العائمة

- إمتام جتربة تســمن مسك الكوربن باألقفاص العائمة

- إمتام املرحلة األولى للّدراســة الفّنّية للّتربية اإلحيومائّية

- إمتــام جتربــة الّتربيــة املندمجــة ألمســاك البلطــي بأحــواض الــرّي الفاحــي باملركــز الفنــّي 
للقوارص

ــة  ــة الّتجريبّي ــة باحملّط ــاه اجليوحرارّي ــكارب العاشــب باملي ــة يرقــات ال ــة تربي - إمتــام جترب
ــيمة ــة ببّش ــاه العذب ــة األمســاك باملي لتربي

ــيدي  ــس، س ــة )صفاق ــق الّداخلّي ــري باملناط ــمن القمب ــة لتس ــارب منوذجّي ــاز 3 جت - إجن
ــيمة( ــي وبّش الهان

 • إجناز الّدراسات

- إمتــام دراســة مــردود الّصيــد ومخــزون األمســاك بالّســدود املبرمجــة لســنة 2019 
)جومــن، الســماطي، املصــري واحلمــى(

ــّدرة  ــاز مق ــة إجن ــش بتكلف ــري مبّلول ــّرخ القمب ــعة مف ــة لتوس ــات الفّنّي ــتكمال الّدراس - إس
ــر 2019.   ــهر نوفمب ــذ ش ــغال من ــاز األش ــي إجن ــروع ف ــار والّش ــف دين ــي 900 أل بحوال

- الّشــروع فــي إعــداد الّدراســة اخلاّصــة بإســتغال كافــة املســاحة املخّصصــة للمشــروع 
الّنموذجــي لتربيــة القمبــري بتكلفــة 80 ألــف دينــار.

3.نتائج سنة الّنشاط

1.3.أنشطة تدعيم القطاع العاّم

ــتوى  ــى املس ــان عل ــال الّلج ــات وأعم ــات واالجتماع ــي اجللس ــاركة ف ــز باملش ــام املرك ق
ــي: ــا يل ــوي كم ــي واجله الوطن

- املشــاركة فــي اجللســات اخلاّصــة باالســتعدادات والّتحضيــرات لزيــارة املفّوضّية 
األوروبّيــة للبــاد الّتونســّية مــن شــهر مــارس إلى شــهر ســبتمبر 2019.

- املشــاركة فــي إجتماعــات إعــداد خّطــة وطنّيــة لتنميــة منظومــة تربيــة القوقعّيــات 
ــزرت  ــرة بن ــات ببحي ــي تكّبدهــا منتجــي القوقعّي ــد اخلســائر الت ــة تدي ــن جلن وضم
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بعــد الّنــزاع احلاصــل بــن الصّياديــن ومربــّي القوقعّيــات.

ــاع  ــول قط ــي ح ــوار الوطن ــداد احل ــة بإع ــة املكّلف ــات الّلجن ــي جلس ــاركة ف - املش
ــة. ــاء املائّي ــة األحي ــري وتربي ــد البح الّصي

- املشــاركة فــي جلســات العمــل اخلاّصــة مبتابعــة الّدراســة االســتراتيجّية للّصيــد 
البحــري وتربيــة األحيــاء املائّيــة.

ــة  ــري وتربي ــد البح ــات للّصي ــة املؤّسس ــيير محضن ــة تس ــي جلن ــاركة ف - املش
األحيــاء املائّيــة باملنســتير.

- املشــاركة فــي الّلجنــة االستشــارّية للمصائــد الّثابتــة إلســناد الّتراخيــص 
ملشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة يــوم 11 جــوان 2019.

ــات  ــة ملّف ــة بدراس ــتير اخلاّص ــة املنس ــة بوالي ــة اجلهوّي ــي الّلجن ــاركة ف - املش
مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة يــوم 11 جــوان 2019.

ــة  ــاع الفاح ــوي لقط ــس اجله ــداد للمجل ــول اإلع ــل ح ــة عم ــي جلس ــاركة ف - املش
ــة 2019. ــوم 01 جويلي ــتير ي ــري باملنس ــد البح والّصي

- املشــاركة فــي جلســة عمــل مبقــر واليــة املهديــة ملتابعــة قــرارات رئيــس احلكومة 
بخصــوص مشــروع القمبــري مبّلولش يــوم 22 أوت 2019.

- املشــاركة فــي جلســات الّلجنــة املشــتركة 5+5 اخلاّصــة بقطــاع الّصيــد البحــري 
وتربيــة األحيــاء املائّيــة.

- إعــداد وتنظيــم جلســات عمــل الّلجنــة الفّنّيــة لــدرس وإبــداء الــرأي حــول ملّفــات 
مطالــب بعــث مشــاريع لتربيــة األحيــاء املائّيــة.

- املشــاركة فــي جلســة عمــل حــول مراجعــة وتيــن املؤّشــرات الفّنّيــة لنظــم اإلنتــاج 
وتركيبــة تكلفــة اإلنتــاج ملشــاريع تربيــة األمســاك البحرّيــة يــوم 22 فيفــري 2019.

ــم  ــة لدع ــادئ الّتوجيهّي ــول املب ــل ح ــة عم ــال ورش ــم أعم ــي تنظي ــاركة ف - املش
ــة املســتدامة بالّتعــاون مــع املنّظمــة  ــاء املائّي ــة األحي ــة لتربي ــة اإلجتماعّي املقبولّي
ــط  ــض املتوّس ــر األبي ــد البح ــة ملصائ ــة العاّم ــة والهيئ ــة والّزراع ــة لألغذي العاملّي

ــل 2019. ــى 10 أفري ــن 8 إل م

ــة  ــات تربي ــرة ملنتج ــة املباش ــن الكلف ــول تي ــل ح ــة عم ــي ورش ــاركة ف - املش
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ــة  ــة فــي إطــار مراجعــة مقاييــس وآجــال إســناد القــروض املومسّي ــاء املائّي األحي
ــتثمارات  ــل واالس ــة للّتموي ــاإلدارة العاّم ــل 2019 ب ــوم 29 أفري ــل ي ــطة األج متوّس

ــة. ــاكل املهنّي والهي

ــوي فــي مــزارع  ــات وضوابــط األمــن احلي - املشــاركة في ورشــة عمــل حــول آلّي
أمســاك القــاروص والوراطــة.

- املشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول نتائــج الّدراســة اإلســتراتيجّية لقطــاع الّصيــد 
البحــري وتربيــة األحيــاء املائّيــة يومــي 09 و10 جانفــي 2019.

- املشــاركة فــي وورشــة عمــل حــول planification maritime spatiale مــن 25 
الــى 26 نوفمبــر 2019.

- املشــاركة فــي أشــغال املنتــدى اإلفريقــي حــول االقتصــاد األزرق يومــي 25و 26 
.2019 جوان 

ــة  ــر تربي ــة ملخب ــوث العلمّي ــج البح ــول نتائ ــي ح ــوم اإلعام ــي الي ــاركة ف - املش
ــوان 2019.  ــوم 11 ج ــار ي ــا البح ــوم وتكنولوجي ــي لعل ــد الوطن ــة باملعه ــاء املائّي األحي

ــة للميــاه  ــة والكيميائّي ــل البكتيري ــول الّتحالي ــة ح ــي دورة تكوينّي - املشــاركة ف
ــارس 2019.  ــى 22 م ــن 18 إل ــتير م باملنس

2.3.نشاط املخابر بوحدة املنستير

مّت خــال ســنة 2019 إجنــاز 41 تليــا مبخابــر فــرع املنســتير. وقــد خّصصــت هــذه الّتحاليــل 
ــاروص، 972  ــن )413 ق ــة والكورب ــاروص والوراط ــاك الق ــن أمس ــة م ــة 1488 عّين ملعاين
وراطــة، 103 كوربــن( الّتابعــة لـــــــ 6 شــركات لتربيــة األمســاك البحريــة و72 عّينــة مــن 
و12  ببنــزرت  قعّيــات  فحــول احمّلــار والقّفالــة ملعاينتهــا قبــل عمليــة الّتفريــخ مبفــرخ القــو 

عّينــة مــن القمبــري مــن نــوع الفانامــاي. 

و بخصــوص مخبــر متابعــة األمــراض الفيروســّية، فقــد مت خــال شــهر مــارس القيــام بــدورة 
ــاروص  ــاك الق ــد أمس ــرض Nodavirus عن ــن م ــف ع ــة الكش ــول طريق ــن ح ــة للفّنّي تدريبّي
 Nodavirose وقــد متكّنــا مــن خالهــا مــن الّتحّقــق مــن صّحــة طريقــة الكشــف عــن مــرض
 kit commercial Gene JET Viral DNA and RNA عنــد أمســاك القــاروص ومــدى تطابــق
 Mix RNA UltraSense One-Step Quantitative RT-PCR مــع اســتخدام Purification

. la sonde Taqman و System
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ــوع  ــي الكشــف عــن األمــراض الفيروســّية مــن ن ــد ف ــج املعتم ــد مــن املنه ــع الّتأّك ــا وق كم
ــل 3 عّينــات مــن أمســاك القــاروص أثبتــت الّنتائــج  ــام بتحلي ــر القي Nodavirose وذلــك عب
ــد  ــى مزي ــروس Nodavirus هــذا ويتواصــل العمــل خــال ســنة 2020 عل ــة بفي ــا مصاب أنه

ــا.  ــل مبخابرن ــل هــذه الّتحالي ــارف الّازمــة إلجنــاز مث إكتســاب املع

PCR نتائج الّتحاليل املخبرّية لألمراض الفيروسّية باستعمال تقنية

ــز  ــر املرك ــدة مخاب ــواردة بوح ــات ال ــدد العّين ــاوت ع ــفله تف ــة أس ــوم البيانّي ــّن الّرس وتب
باملنســتير منــذ انطــاق نشــاطها )ســنة 2013( و علــى مــدى 7 ســنوات و ذلــك مــن خــال 
القيــام بــــ 278 تليــل لفائــدة 17 شــركة لتربيــة األمســاك متواجــدة بـــ 5 مناطــق ســاحلية و 

ــة.  ــزرت - نابــل - سوســة - املنســتير – املهدّي هــي : بن

رسم بياني عدد03: تطّور العدد اجلملي للعّينات الواردة على مخابر متابعة 
األمراض الطفيلية والبكتيرّية بفرع املركز باملنستير
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رسم بياني عدد04: تفاوت أصناف العّينات الواردة على مخابر متابعة األمراض 
الطفيلّية والبكتيرّية بفرع املركز باملنستير

ــر  ــى مخاب ــواردة عل ــات ال ــدد العّين ــاض ع ــة اخنف ــوم البيانّي ــذه الّرس ــال ه ــن خ ــظ م ناح
املركــز باملنســتير منــذ ســنة 2017 إذ ســّجلنا 2760 عّينــة ســنة 2017 مقابــل 2492 عّينــة 
ــة  ــاج تربي ــاض إنت ــى إخنف ــة ســنة 2019 وهــذا يرجــع باألســاس إل ســنة 2018 و1572 عّين
األحيــاء املائّيــة بتونــس بنســبة 22 % حيــث تراجعــت هــذه الكّمّيــة مــن 18400 طــن خــال 
ســنة 2017 إلــى 545 14 طــن خــال ســنة 2019 حســب املعطيــات األّولّيــة لــإلدارة العاّمــة 

ــة األمســاك. ــد البحــري وتربي للّصي

كمــا مّت خــال الفتــرة املمتــّدة مــن 01 جانفــي 2019 إلــى 13 ســبتمبر 2019 مبخبــر املتابعــة 
البيئّيــة بوحــدة املنســتير تليــل 10 عّينــات مــاء مســتخرجة مــن:

- أحــواض تربية القمبري مبحّطة مّلولش )املشــروع النموذجي لتربية القمبري(.

- بئر سطحّية بجمال.

- أحــواض تنقيــة امليــاه بالّشــركة الّتونســّية لتربيــة األمســاك فــي إطــار مشــروع 
تثمــن الّطحالــب املجهرّيــة.
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- بئر ســطحّية بســيدي الهاني في إطار جتربة منوذجّية لتسمن القمبري.

  حيث مّتت معاينــة العناصر الفيزيوكيميائّية

(Nitrate-Nitrite –phosphate-sulfate-potassium-pH- salinité)

واملعــادن الّثقيلــة ))fer -chrome)باإلضافة  إلى الّتحليل البكتيري .

 Détermination des coliformes totaux, coliforme fécaux, streptocoques

3.3.اإلحاطة والّتأطير

-إمضاء اّتفاقّيات تعاون مع شركات الّتربية

ــرام  ــة، مّت خــال ســنة 2019 إب ــاء البحرّي ــة األحي ــر وإحاطــة مشــاريع تربي فــي إطــار تأطي
ــة  ــة باملهدّي ــاروص والوراط ــاك الق ــة أمس ــور لتربي ــة بّن ــع مزرع ــدة م ــل جدي ــة عم إّتفاقّي
ليصبــح العــدد اجلملــي للمــزارع املمضيــة علــى إّتفاقّيــة تعــاون مــع املركــز الفنــّي 8 شــركات 

ــّن باجلــدول الّتالــي. ــة كمــا هــو مب ــة األمســاك البحرّي لتربي

تاريخ إبرام امليناءإسم الّشركة 
تاريخ جتديد اإلّتفاقّيةتاريخ انتهاء االتفاقيةاالّتفاقّية

STEPبصدد التجديد2018/09/132019/09/13البقالطة

AQUASEAبصدد التجديد2018/04/172019/04/17املهدية

TTF2018/08/242019/08/242019/11/27طبلبة

MEDORAبصدد التجديد2018/06/292019/06/29بني خيار

AQUASUD2018/08/142019/08/142015/11/05البقالطة

2018/09/052019/09/052019/10/29طبلبةامساك القرصان

BANNOUR2019/08/292020/08/29املهدية

SMART ENGINEE-
RING امساك القرصان

جتربة ألمنوذج كاميرا مجسمة 2019/05/152019/08/15طبلبة
مغمورة تت املاء
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جدول عدد 4: إّتفاقّيات الّتعاون املبرمة مع شركات تربية األمساك البحرّية

-الّزيارات امليدانّية

ــي  ــتوى الفّن ــى املس ــر عل ــة وتأطي ــارة إحاط ــنة 2019 بـــــــ 38 زي ــال س ــز خ ــام املرك ق
والّتقنــي والصّحــي لشــركات تربيــة أمســاك القــاروص والوراطــة، وقــد مّكنــت هــذه الزّيــارات 

مــن تيــن وجمــع املعطيــات التّاليــة:

ــة 27 مشــروع منهــا 02 مشــاريع  ــة األمســاك البحرّي ــي ملشــاريع تربي ــوغ العــدد اجلمل - بل
ــر  ــاص بالبح ــروع باألقف ــاط )23 مش ــة نش ــي حال ــروع ف ــاط و25 مش ــن الّنش ــة ع متوّقف
ــث مّت  ــة. حي ــاروص والوراط ــات الق ــاج إصبعّي ــة إلنت ــى اليابس ــاريع عل ــوح و02 مش املفت
إحــداث مزرعتــان جديدتــان لتربيــة األمســاك البحرّيــة بواليــة سوســة، مّت اســتزراع إحداهمــا 
باإلصبعّيــات( فــي حــن توّقفــت شــركتان عــن الّنشــاط خــال الّثاثــي األّول والثانــي لســنة 

.2019

 - ارتفــاع فــي نســب نفــوق أمســاك القــاروص خــال ســنة 2019 فــي مــزارع تربيــة األمساك 
ــة حيــث جتــاوزت 40 % فــي بعــض الّشــركات وقــد قــام املركــز بالّتدّخــات الّازمــة  البحرّي
ــادي هــذه املشــاكل  ــل باملنســتير لتف ــر الّتحالي ــة ومبخاب ــع الّتربي ــى عــن املــكان مبواق عل

الفّنّيــة والّصّحّيــة والّتقليــص مــن نســب الّنفــوق.

- ارتفــاع فــي نســب الّتحويــل الغذائــي خــال ســنة 2019 فــي أكثــر مــن 70 % مــن الّشــركات 
حيــث جتــاوزت 2 %بالّنســبة ألمســاك الوراطــة و2.2 % بالّنســبة ألمســاك القــاروص. 

ويعتبــر هــذا االرتفــاع فــي نســب نفــوق األمســاك ونســب الّتحويــل الغذائــي نتيجــة مباشــرة 
ــة  ــي املراقب ــص ف ــتزرعة، نق ــات املس ــاف واإلصبعّي ــودة األع ــا: ج ــل أهّمه ــّدة عوام لع
الّلصيقــة مليــاه مواقــع التّربيــة واحلالــة الّصّحّيــة لألمســاك واالســتعمال املفــرط للمضــاّدات 
ــي  ــّمى بــــbio résistance ف ــا يس ــور م ــى ظه ــا أّدى إل ــان، مّم ــض األحي ــي بع ــة ف احليوّي

ــا. ــاة وجودته ــى مخــزون األمســاك املرب ــر ســلبا عل ــة، وهــذا مــا أّث بعــض مواقــع الّتربي

وقــد ســاهمت كّل هــذه العوامــل املباشــرة والغيــر مباشــرة فــي ارتفــاع تكلفــة الكــغ الواحــد 
ــع  ــرّدي الوض ــى ت ــا أّدى إل ــع، مّم ــعار البي ــي أس ــل ف ــي املتواص ــع الّتدّن ــاك، م ــن األمس م
ــات املســتزرعة باألقفــاص خــال ســنة  اإلقتصــادي وبالّتالــي الّتقليــص فــي عــدد االصبعّي

2019 بنســبة 10 % مقارنــة بســنة 2018 وبــــــــ20 %مقارنــة بســنة 2017.

وفــي مــا يلــي تطــّور عــدد الّزيــارات لنشــاط تربيــة األمســاك البحرّيــة خــال ســنوات 2017-
2018-2018 وفقــا للّرســم البيانــي املوالــي: عــدد 3
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رسم بياني عدد 5: تطّور عدد الّزيارات لنشاط تربية األمساك البحرّية

Stéréoscopique جتربة أمنوذج لكاميرا -

قــام املركــز بتجربــة أّول أمنــوذج مــن ابتــكار تونســي لكاميــرا Stéréoscopique يتــّم غمرهــا 
فــي البحــر وذلــك ملراقبــة الكتلــة احليوّيــة ومعــّدل وزن األمســاك باألقفــاص العائمــة، فــي 
إطــار إّتفاقّيــة تعــاون مّت إبرامهــا بــن املركــز ومزرعــة بيــرات فيــش بعــرض ســواحل طبلبــة 
وشــركة Smart Engineering صاحبــة األمنــوذج )مــن 15 مــاي إلــى 15 أوت 2019(. وقــد 
قــام أعــوان املركــز املعنيــّن خــال هــذه الفتــرة مبهّمــة ميدانّيــة لتجربــة هــذا األمنــوذج فــي 
ــتقييم  ــك لـــــ ــش وذل ــرات في ــاروص والوراطــة لشــركة بي ــة ألمســاك الق ــاص العائم األقف
ــة الكاميرا وتســجيل أهــّم املاحظــات والّنقائــص ومعاينــة مــدى تأقلــم هــذا  مــردود وفاعلّي

األمنــوذج مــع البيئــة البحرّيــة.

وتتمّثــل أهّم مخرجات هذه الّتجربة في:

 ضــرورة أن يكــون شــكل األمنــوذج مرّبعــا وأصغــر حجمــا لتســهيل الّتعامــل 
ــة. معــه خاّصــة عنــد ســوء األحــوال اجلوّي

ــع  ــد مرّب ــة داخــل األمنــوذج اجلدي ــي الدّق ــان عاليت ــان صغيرت ــة مصّورت  إضاف
ــر عــدد ممكــن مــن الّصــور. الشــكل إللتقــاط أكث

 العمــل علــى تســن ربــط الكاميــرا تــت املــاء باحلاســوب مــن خــال تطويــر 
البرمجّيــة احلالّيــة املســتعملة. 

ــش  ــرات في ــة بي ــز ومزرع ــن املرك ــة ب ــد اإّلّتفاقّي ــنة 2020 جتدي ــال س ــيتّم خ وس



التقـريـر الّسنــوي لسنــة 2019

22

ــة. ــذه الّتجرب ــة ه ــركة Smart Engineering  ملواصل وش

Stéréoscopique جتربة أمنوذج لكاميرا

-املتابعة البيئية ملزارع تربية األمساك بخليج املنستير

ــة  ــات و األودي ــر املصّب ــدى تأثي ــى م ــوف عل ــى الوق ــي إل ــت احلال ــي الوق ــز ف ــل املرك توّص
ــس، واد  ــات واد خني ــذه املصّب ــّم ه ــن أه ــتير وم ــج املنس ــة خللي ــة البيئّي ــى احلال ــة عل البرّي
الّســوق، محّطــة الّتطهيــر بلمطــة ومحّطــة الّتطهيــر بالفرينــة. كمــا مّت إختيــار موقعــن بالبحــر 
ــائلة لهــذه  ــر تصريــف الّنفايــات الّس ــم مــدى تأثي ــة لتقيي ــة األمســاك البحرّي ملشــاريع تربي

ــج. ــى املــزارع املتواجــدة باخللي ــاه البحــر عل ــات فــي مي املصّب
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وتعتبــر غالبّيــة الّنتائــج التــي مّت احلصــول عليهــا، واملتعّلقــة باملعاييــر الفيزيائّيــة والكيميائّيــة 
الّثقيلــة والبكتريولوجّيــة عنــد احملطــّات القريبــة مــن املصّبــات، مطابقــة للمعاييــر الّتونســية 
 )BOD5 و MES( ــر ــات مؤّش ــج معلم ــاه املســتعملة، باســتثناء نتائ ــف املي اخلّاصــة بتصري
حيــث تعتبــر الّنســب مرتفعــة خاّصــة علــى مســتوى وادي خنيــس ووادي الّســوق. ويعتبــر 
إخنفــاض امللوحــة واحملتــوى العالــي مــن املغّذيــات )P،N( العامــات الرئيســّية التــي تســّببت 

.Phénomène d’eutrophisation فــي ظهــور مــا يســّمى بـــــــ

ــر  ــاه البح ــا أن مي ــول عليه ــي مّت احلص ــج الت ــرت الّنتائ ــة، أظه ــزارع الّتربي ــتوى م ــى مس عل
 )Cd ،Pb ،Zn ،Cu( تتــوي علــى نســب ضئيلــة مــن املعــادن الّثقيلــة التــي مّتــت دراســتها
ــاه  ــات مي ــبة حملتوي ــا بالّنس ــية 106-002 ، أّم ــر الّتونس ــاوز املعايي ــب ال تتج ــذه الّنس و ه

ــر. ــإّن الّنســب املســّجلة تســاوي صف ــكل ف ــق والّني ــادن الزئب ــة مــن مع التربي

ــرازي  ــوث الب ــى الّتل ــة عل ــم داّل ــود جراثي ــى وج ــا إل ــي أيًض ــل البكتريولوج ــير الّتحلي ــا يش كم
»contamination fécale« مــع العلــم أّن هــذه الّنســب ال تتجــاوز املعاييــر الّتونســية 002-106، 

كمــا أظهــرت الّتحاليــل غيــاب اجلراثيــم املســّببة لألمــراض مثــل الكوليــرا

.(absence des germes pathogènes tels que les vibrions cholérique)

وفــي مــا يخــّص متابعــة مشــاريع تربيــة القوقيّعــات ، فقــد مت القيــام خــال شــهر ديســمبر 
  Aquacompany, FMB, Wrimi Nader et Mellijebtou Fathi( 2019 بـــ04 زيارات ميدانّيــة

.)OSTREA ومحّطــة الّتنقيــة الّتابــع لشــركة

ــام بـــ 9   ــنة 2019 القي ــال س ــد مّت خ ــة، فق ــاه العذب ــاء باملي ــة األحي ــال تربي ــي مج ــا ف أّم
ــي: ــو الّتال ــى الّنح ــة عل ــاه العذب ــاك باملي ــة األمس ــاريع تربي ــة ملش ــارات ميدانّي زي

تاريخ الزيارةالّشركة

01 فيفري 2019  فوانيس

10 جويلية 2019الضيعــة املثالية لتربية األحياء املائية

التونكتي 21 سبتمبر 2019محّمد 

9 أكتوبر 2019أنيس الغريسي

01 افريــل و 02  اوت و 10و11 نوفمبر 2019املركز الفني للقوارص

جدول عدد 5: الّزيارات امليدانّية ملشاريع تربية األمساك باملياه العذبة سنة 2019
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4.3.استزراع الّسدود:

-موسم 2018/2019

مّت االنطــاق الفعلــي لعملّيــات الّصيــد واالســتزراع ملوســم 2018-2019 يــوم 3 أكتوبــر 2018 
ــداد  ــى امت ــبتمبر 2018 عل ــهر س ــال ش ــافية خ ــات االستكش ــن العملّي ــة م ــبقتها مجموع س
ــوري.  ــار الب ــن صغ ــرة م ــات معتب ــود كمّي ــن وج ــد م ــرقّية للّتأك ــمالّية والّش ــواحل الّش الّس
وقــد مّت اســتزراع 25 مــن الّســدود الكبــرى والّســدود والبحيــرات اجلبلّيــة. هــذا وقــد بلــغ عــدد 

صغــار البــوري املســتزرعة مليونــا و333 ألفــا. 

جدول عدد 6: كّميات صغار البوري املستزرعة بالّسدود خالل موسم 2018/2019

الكمّية املستزرعةالسّد

60.000بوهرمتة

70.000بربرة

130.000مّاق

25.000واد الّسواني

280.000سيدي سالم

255.000سيدي البراق

20.000غزالة

20.000الّزياتن
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35.000الطن

15.000القني

73.000سليانة

15.000خلماس

45.000الرمل

20.000اخليرات

15.000سيدي فرج

5.000سيدي مدين

20.000بزيخ

35.000لبنة

15.000املصري

45.000حلجار

40.000نبهانة

30.000البلدي

15.000احلمى

25.000السفاية

25.000البريج

1333.000املجموع

-موسم 2019/2020

ــبتمبر 2019  ــهر س ــال ش ــق خ ــذي إنطل ــم 2020/2019 ال ــال موس ــة خ ــاء األولوّي مت إعط
ــك  ــة تل ــة االســتزراع وخاّص ــي كلف ــام مســتغّلوها بخــاص مســاهمتهم ف ــي ق ــدود الت للّس
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التــي لــم يتــم إســتزراعها منــذ فتــرة طويلــة شــريطة الّتقــّدم مبطلــب اســتزراع فــي الغــرض. 
هــذا وقــد مّت إلــى حــّد موّفــى ديســمبر 2019 اســتزراع 14 ســّدا وبحيــرة جبلّيــة بـــ 208.000 

مــن صغــار البــوري.

جدول عدد 7: كّمّيات صغار البوري املستزرعة بالّسدود

 خالل موسم2019/2020 )إلى حدود موفّى ديسمبر 2019(

الكمّية املستزرعةالسّد

60.00سيدي البراق

5.00جومين

5.00لخماس

5.00شيخ معيز

20.00السعدين

10.00سيدي فرج

15.00بزيخ

40.00املصري

20.00املاعبي

10.00لحجار

5.00الكامش

5.00البكباكة

8.00القصب

208.000املجموع
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وفــي مــا يلــي رســم بيانــي لتطــّور كّميــات البــوري املســتزرعة خــال مواســم 2018-2017 
و2019-2018 واملتوّقــع ملوســم 2019-2020 

رسم بياني عدد 6: تطّور كّميات البوري املستزرعة )باأللف إصبعّية(

5.3.تفريخ الكارب الّصيني باحملّطة الّنموذجّية لتربية األحياء املائّية ببومهل:

ــري 2019  ــذ شــهر فيف ــي لســنة 2019 من ــكارب الّصين ــخ ال ــق االســتعداد ملوســم ّتفري انطل
ــة مــن  ــغ 578 غــّدة متأّتي ــادي يبل ــكارب الع ــة لل ــّدة الّنخامّي ــع مخــزون مــن الغ ــك بجم وذل
ــة املعتمــدة الســتعمالها  ــة والعلمّي ــرق الفّنّي 679 كــغ مــن األمســاك ومّت حفظهــا حســب الّط

فــي حقــن أّمهــات الــكارب الّصينــي فــي موســم الّتفريــخ. 

                        

إستخراج الغّدة الّنخامّية للكارب العادي
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ــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل مــن  كمــا مّت تدعيــم مخــزون احملّطــة الّنموذجّي
ــات صيــد بأحــواض قولــف ســيتروس وبالّســدود. الفحــول واألّمهــات مــن خــال عملّي

ــن  ــة م ــى 4.000.000 يرق ــن احلصــول عل ــي م ــكارب الّصين ــخ ال ــات تفري ــت عملّي ــد مّكن وق
الــكارب العاشــب خــال موســم 2019 مّت إســتزراع 2.300.000 يرقــة منهــا بالّســدود الكبــرى 
ــات  ــل وخّزان ــة بومه ــة 1.700.000 مبحّط ــة وقراب ــرات اجلبلّي ــة والبحي ــّطحات املائّي واملس
ــال  ــتزراعها بقن ــمن واس ــة أو للّتس ــوث الّتطبيقّي ــن البح ــة م ــراء مجموع ــرى إلج ــة أخ مائّي

ــي. مجــردة – الوطــن القبل

جدول عدد 8: كّميات يرقات الكارب العاشب املستزرعة بالّسدود خالل سنة 2019

الكّمّية املستزرعةالسّد

50.000 يرقةالبلدي

100.000 يرقةاملصري

100.000 يرقةالفطاميّية

100.000 يرقةبزيخ

150.000 يرقةحلجار

50.000 يرقةقلتة البل

200.000 يرقةالبكباكة

100.000 يرقةواد الطن

200.000 يرقةالتل

50.000 يرقةواد اخلروب

500.000 يرقةاحلوض عدد3 ببومهل

300.000 يرقةسيدي سالم

300.000 يرقةسيدي البراق
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150.000 يرقةنبهانة

50.000 يرقةالّرمل

100.000 يرقةكساب

1150.000 يرقةاحلوض عدد3 ببومهل

100.000 يرقةبني مطير

50.000 يرقةقولف ستروس

50.000 يرقةغزالة

50.000 يرقةالّزياتن

50.000 يرقةلعبيد

50.000 يرقةاملاعبي

4000.000يرقةاملجموع

وفــي مــا يلــي رســم بيانــي حــول تطــّور إنتــاج يرقــات الــكارب لســنوات -19-18واملتوّقــع 
لســنة 2020

رسم بياني عدد 7: تطّور إنتاج يرقات الكارب لسنوات 19-18-17و20 )باأللف(
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6.3.تربيــة البلطــي الّنيلــي باحملّطــة الّتجريبّيــة لتربيــة األمســاك باملياه 
ــيمة: العذبة ببّش

ــة  ــة بّشــيمة وذلــك فــي إطــار إّتفاقّي ــل محّط ــة تأهي ــذ ســنة 2016 االنطــاق فــي عملّي مّت من
تعــاون مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار. وســتتواصل عملّيــة الّتأهيــل خــال 

الّســنوات القادمــة وذلــك فــي حــدود اإلمكانّيــات املادّيــة املتاحــة. 

ــات  ــر اإلصباعّي ــال توفي ــن خ ــي م ــاك البلط ــاج أمس ــم إنت ــى دع ــة إل ــذه احملّط ــدف ه وته
ــن مــن الّنهــوض مبنظومــة تربيــة أمســاك البلطــي  بــوزن 15غ لفائــدة املســتثمرين مبــا ميّك
ــي 2016 – 2020  ــط اخلماس ــدد أّن املخّط ــذا الّص ــي ه ــر ف ــس. ويذك ــة بتون ــاه العذب باملي
اخلــاّص بقطــاع تربيــة األحيــاء املائّيــة يهــدف إلــى بلــوغ 500 طــن مــن أمســاك البلطــي فــي 

أفــق ســنة 2020. 

وقد مّت إلى غاية نهاية ديســمبر 2019:

 إنتــاج وتوزيــع 48.000 إصبعّية من البلطي الّنيلي. 

 إنتــاج 30.000 إصبعّية بوزن 15غ.

 إنتــاج 30.000 إصبعّيــة بوزن أقل من 2 غ.

ــغ 100.000 مــن صغــار البلطــي املعــّدة للتســمن.  علمــا وأّن هــدف إنتــاج هــذه الّســنة يبل
هــذا وقــد بلغــت مطالــب التــزّود بصغــار البلطــي 160.000 بــوزن 15 غ و30.000 بــوزن 2غ.

 7.3. الّتجارب الّنموذجّية

1.7.3.تربية القمبري باملشروع الّنموذجي مبّلولش

مّت منــذ شــهر نوفمبــر 2018 مواصلــة تربيــة القمبــري بوحــدة مّلولــش حيــث مّت الّشــروع فــي 
تكويــن مخــزون مــن فحــول القمبــري مــن اجليــل الّرابــع وتواصلــت هــذه العملّيــة إلــى غايــة 
نهايــة شــهر فيفــري 2019 وقــد تّصلنــا علــى مجموعــة مــن اإلنــاث مبعــّدل وزن 35 غــرام 

بالوحــدة ومجموعــة مــن الفحــول مبعــّدل وزن 30 غــرام بالوحــدة. 

وفــي بدايــة شــهر مــارس مّت تريــض اإلنــاث علــى تكويــن البيــض وإنطلقــت فعلّيــا مرحلــة 
الّتفريــخ فــي بدايــة شــهر أفريــل ودامــت هــذه العملّيــة إلــى نهايــة شــهر جــوان 2019. حيــث 

مّت إنتــاج 170 ألــف وحــدة فــي عمــر20 يــوم مــا بعــد اليرقــات. 

وإنطلقــت مرحلــة تســمن القمبــري فــي بدايــة شــهر جــوان 2019 بهــدف إنتــاج 1 طــن مــن 
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القمبــري مبعــّدل وزن 20 غ للوحــدة خــال شــهر نوفمبــر 2019. وقــد مّت إنتــاج 200 كــغ مــن 
القمبــري مبعــّدل وزن 17 غ للوحــدة.

ــة  ــى مســتوى املؤّشــرات احملّقق ــري للمحافظــة عل وفــي إطــار جتديــد مخــزون فحــول القمب
ــّم  ــى أن يت ــوع SPF عل ــن ن ــن الفحــول م ــد مجموعــة م ــى توري ــز عل ــل املرك ــّرخ، يعم باملف

ــا فــي بدايــة ســنة 2021.  ــزّود به الّت

كمــا مّت إجنــاز مجموعة من الّتجارب الّنموذجّية لتربيــة القمبري باملناطق الّداخلّية منها:

 تســمني 10 أالف مــن فــراخ القمبــري بامليــاه العذبــة بالّضيعــة املثالّيــة لتربيــة 
ــر 2019.  ــدود 15 أكتوب ــى ح ــوان 2019 إل ــن 15 ج ــا م ــك إنطاق ــس وذل ــاك بصفاق األمس
وتهــدف هــذه الّتجربــة للوقــوف علــى منــّو القمبــري فــي الّظــروف اخلاّصــة بهــذه الّضيعــة.  

ــة  ــة تربي ــة مبحّط ــاه اجليوحرارّي ــري باملي ــراخ القمب ــن ف ــدة م ــمني 5 أالف وح  تس
ــري  ــّو القمب ــى من ــوف عل ــة للوق ــذه الّتجرب ــدف ه ــيمة وته ــة ببّش ــاه العذب ــاك باملي األمس

بامليــاه اجليوحرارّيــة وقــد إنطلقــت هــذه الّتجربــة منــذ 12 جويليــة 2019.

 تســمني 40 ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري بامليــاه العذبــة بضيعــة بســيدي الهانــي 
ــاج حوالــي  ــة 2019 إلــى غايــة 30 أكتوبــر 2019 حيــث مّت إنت وذلــك إنطاقــا مــن 15 جويلي
100 كــغ مــن القمبــري مبعــّدل وزن 18 غ بالوحــدة بهــدف الوقــوف علــى اإلمكانّيــات املتاحــة 

بهــذه الّضيعــة. 

حوض الّتجربة بصفاقس                    حوض الّتجربة بسيدي الهاني

2.7.3.إنتاج صغار احملار مبحّطة القوقعّيات ببنزرت

ــة  ــة املبرمــة بــن املعهــد العالــي للّصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائّي فــي إطــار االّتفاقّي
واملركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة والتــي تهــدف إلــى توفيــر دعاميــص احمّلــار اجلوفــي 
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ــع  ــّرخ الّتاب ــغيل املف ــف بتش ــق املكّل ــام الفري ــة، ق ــار القّفال ــاج صغ ــات وإنت ــّي القوقعّي ملرب
للمعهــد حيــث مّت:

- الّتــزّود ب25 كغ من القّفالة قصد أقلمتهــا والقيام بعملّية الّتفريخ اإلصطناعي

- الّتــزّود بفحــول احمّلــار اجلوفــي قصــد أقلمتهــا علــى أن تتــّم مرحلــة الّتفريــخ اإلصطناعــي 
للمّحــار خــال شــهر مــاي وجــوان 2019  

ــك  ــخن وكذل ــدة الّتس ــّردات ووح ــات واملب ــواء واحلّضان ــدات اله ــات وموّل ــد املضّخ - تعّه
ــاه. ــحات املي مرّش

✓ إنتاج الّطحالب العلفّية 

ــتنبات  ــات االس ــي عملّي ــروع ف ــة، مّت الّش ــب املجهرّي ــاج الّطحال ــة إنت ــد قاع ــر تعّه ــى إث عل
ــة وذلــك باعتمــاد  ــرة مــن الّطحالــب العلفّي علــى الّنطــاق املتوّســط واملكّثــف لألنــواع املتوّف
9 أحــواض إســطوانّية بســعة 200 لتــر للحــوض الواحــد و6 أحــواض مكّعبــة جوفــاء بســعة 

ــر للحــوض الواحــد. 400 لت

االستنبات واإلنتاج املكّثف للطحالب العلفّية 
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✓ التزّود بالفحول، عملّية األقلمة واحلّث على إنتاج البيض:

قــام فريــق العمــل إثــر بلــوغ وحــدة الّطحالــب املجهرّيــة املســتوى األقصــى لإلنتــاج خــال 
ــات  ــزّود علــى مراحــل بفحــول احمّلــار اجلوفــي مــن مرّبــي القوقعّي شــهر جانفــي 2019، بالّت

ببحيــرة بنــزرت وفحــول القّفالــة مــن ســواحل صفاقــس وبحيــرة بنــزرت وبحيــرة تونــس.

Crassostrea gigas احمّلار اجلوفي -

•  الّدفعة األولى

ــد  ــك قص ــول وذل ــن الفح ــدة( م ــى )300 وح ــة األول ــزّود بالّدفع ــري الّت ــهر فيف ــال ش مت خ
ــّرخ. إاّل  ــى الّنضــوج باملف ــا عل ــا وحّثه ــة مــن البكتيري ــق الّتنقي ــا عــن طري ــا، ختليصه أقلمته
أّنــه ورغــم بلــوغ درجــة الّنضــج املرجــّوة خــال شــهر مــاي بّينــت الّتحاليــل املخبرّيــة التــي 
خّصــت املبيــض والكتلــة الّلحمّيــة والّســائل املتواجــد بــن الّصدفتــن وجــود البكتيريــا مــن 
نــوع»Vibrio alginolyticus« وهــو مــا أّدى إلــى نفــوق تــاّم لليرقــات املتحّصــل عليهــا بعــد 
8 أّيــام مــن عملّيــة احلــّث علــى إنتــاج البيــض عــن طريــق الّصدمــة احلرارّيــة. هــذا وقــد مّتــت 
ماحظــة تأّخــر كبيــر فــي النمــّو )رغــم أّن الظــروف املعتمــدة تتطابــق مــع مــا هــو متعاهــد 
ــة  ــة و الكثافــة( حيــث لــم نتجــاوز مرحل عليــه: درجــة احلــرارة، امللوحــة، الوجبــات الغذائّي
ــا  ــل عليه ــات املتحّص ــات اليرق ــى أّن كمّي ــارة إل ــدر اإلش ــا جت ــف » D«. كم ــن صن ــة م يرق

جتــاوز وزنهــا 137غ أي مــا يفــوق 130 مليــون يرقــة.



التقـريـر الّسنــوي لسنــة 2019

34

صورة مبّينة لليرقات من صنف » D« املتحّصل عليها بعد 8 أّيام من الّتفريخ 

• اّلدفعة الّثانية

علــى إثــر نفــوق محصــول الّدفعــة األولــى مــن الفحــول التــي مّتــت أقلمتهــا باملفــّرخ مّت اقتنــاء 
دفعــة ثانيــة مــن احمّلــار اجلوفــي )200 وحــدة( مــن بحيــرة بنــزرت خــال شــهر مــاي وقــد 
مّت توجيــه عّينــات منهــا إلــى مخبــر الّتحاليــل البكتريولوجّيــة بفــرع املنســتير الّتابــع للمركــز 
ــل  ــت الّتحالي ــي وقــد أثبت ــا الصّح ــت مــن وضعه ــة قصــد الّتثّب ــاء املائّي ــة األحي ــي لتربي الفّن

تواجــد الّنــوع البكتيــري Vibrio alginolyticus مّمــا يســتدعي إســتعمال مضــاد حيــوي.

ــل  ــة( وتعدي ــاء )18 درج ــّرد للم ــز مب ــا بتركي ــوي، قمن ــاد احلي ــزّود باملض ــار الت ــي انتظ وف
منســوب امليــاه املعــاجل )ultra-violet( حّتــى يتســّنى جتديــد امليــاه مبــا يتناســب والّظــروف 
املثلــى ملواصلــة إنضــاج األمشــاج مــن جهــة وتفــادي إنبعاثهــا الــّاإرادي مــن جهــة أخــرى.

صورة لفحول احمّلار اجلوفي وعّينة من أمشاج أنثى جاهزة
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 إال أّنه وعلــى إثــر انقطــاع التّيــار الكهربائــي وتعّطــل مبــّرد امليــاه مّت إنتــاج الإرادي للبيــض 
ــح جتــاوز الـــ200 مليــون بلــغ معــّدل  وأثبتــت العّينــات تواجــد عــدد هــاّم مــن البيــض امللّق

حجمهــا 45 مكرومتــر وهــو مــا يؤّكــد تواجــد البكتيريــا آنفــة الّذكــر.

ــى عــدد مــن  ــا عل ــق الّترشــيح وتوزيعه ــا عــن طري ــل عليه ــات املتحّص ــع اليرق ــد مّت جم وق
األحــواض بكثافــة 5يرقة/املــل وتواصلــت عملّيــة الّتربيــة ملــّدة 7 أيــام لتنفــق جميعهــا فــي 

ــر. ــم يتجــاوز 80 مكرومت ــا ل ــوم الّثامــن وحجمه الي

توزيع اليرقات من صنف D على أحواض الّتربية

ــة  ــتلزمات الّتربي ــع مس ــواض وجمي ــر األح ــة بتطهي ــات الّنافق ــاف اليرق ــر إت ــى إث ــا عل قمن
مبــاّدة الكلــور حّتــى يتســّنى لنــا القيــام بحملــة إنتــاج ثالثــة وذلــك علــى إثــر احلصــول علــى 

املضــاّد احليــوي.

صورة لليرقات من صنف D الّنافقة
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• الّدفعة الّثالثة

ــن  ــدة م ــتجاب 150 وح ــوي )Florfenicol( إس ــاد احلي ــى املض ــول عل ــر احلص ــى إث مّت عل
ــة  ــزرت وحيــث أّن درجــة احلــرارة جــاوزت 26 درجــة مائوّي ــرة بن احمّلــار اجلوفــي مــن بحي
وأّن أمشــاج الفحــول كانــت فــي حالــة نضــوج تاّمــة لــم يتســّنى لنــا القيــام مبعاجلتهــا ذلــك 
أّنــه مبجــّرد وضعهــا فــي املــاء تقــوم بإفــراغ مــا لديهــا مــن مخــزون تناســلي. فتقــّرر حينهــا 
معاجلــة البيــض واليرقــات. وقــد مّت فعــا ذلــك خــال فتــرة الّتربيــة إضافــة املضــاّد احليــوي 
وذلــك كل 48 ســاعة علــى إمتــداد 18 يومــا. وقــد عايّنــا نفــوق عاديــي لليرقــات مــن اليــوم 
Dاألّول إلــى غايــة اليــوم العاشــر حيــث شــهدنا نفــوق قرابــة 250 مليــون يرقــة مــن صنــف

راســبة علــى قــاع األحواض.

ــّو  ــادي للنم ــبه ع ــق ش ــرت نس ــي أظه ــات الت ــن اليرق ــة م ــتخراج مجموع ــد مّت اس ــذا وق ه
ــة الّتحــّول إلــى يرقــة  ــة الّترشــيح الفوقــي بلغــت مرحل واملتواجــدة فــي املــاء باعتمــاد تقنّي
قــادرةLarve pediveligère. )قرابــة 50 ألــف( فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن تاريــخ 

ــض. الّتبيي

صورة مبّينة لليرقات املتحّصل عليها الّنافقة بعد 10 أّيام من الّتفريخ

✓ احمّلار من نوع القّفالة

ــر 2018 و8 أوت  ــن 8 أكتوب ــّدة ب ــرة املمت ــا خــال الفت ــي قمن ــى احمّلــار اجلوف ــة إل باإلضاف
ــر  ــك إث ــة » Venerupisdecussata«وذل ــوع القّفال ــن ن ــار م ــاج احمّل ــاوالت إلنت 2019 مبح
التــزّود بالفحــول مــن الّســواحل الّتونســّية وقــد تبــّن مــن خــال الّتحاليــل املخبرّيــة وجــود 
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. Vibrioــوع ــن ن ــا م ــك البكتيري ــات Parasite وكذل ــن الطفيلّي ــد م العدي

ــي أواخــر شــهر  ــك ف ــة وذل ــاج القّفال ــة إنت ــوي بحمل ــزّود باملضــاد احلي ــر الّت ــى إث ــا عل قمن
جويليــة وقــد مّت احلصــول علــى قرابــة 20 ألــف يرقــة قــادرة فــي اليــوم 16 بعــد الّتبييــض. 
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ــب أخــذه  ــذي يتوّج ــات العنصــر ال ــخ القوقعّي ــات تفري ــة للفحــول مبحّط ــة الّصّحّي ــّد احلال تع
ــة مشــكل  ــاج. وقــد تناولــت عديــد األبحــاث العلمّي ــام بحمــات اإلنت ــل القي مبحمــّل اجلــّد قب
البكتيريــا مــن نــوع Vibrio الّشــائع باألوســاط املائّيــة والــذي يــؤّدي بتواجــده فــي املفّرخــات 

إلــى كــوارث وخســائر مادّيــة كبــرى.

ــوع  ــذا الّن ــد ه ــخ تواج ــات الّتفري ــال حم ــن خ ــنتن األخيرت ــال الّس ــا خ ــد الحظن ــذا وق ه
مــن البكتيريــا لــدى فحــول احمّلــار اجلوفــي والقّفالــة وهــو مــا دعانــا فــي آخــر املطــاف إلــى 
ــك  ــي ذل ــا مبــا ف ــلبّية له ــج الّس ــا بالّنتائ ــة رغــم قناعتن ــاد املضــاّدات احليوّي ضــرورة إعتم

ــاج ســاالت مقاومــة. إنت

ــة  ــي لتربي ــز الفّن ــة باملرك ــة احليوانّي ــق الصّح ــا فري ــام به ــي ق ــل الت ــت الّتحالي ــد أثبت وق
األحيــاء املائّيــة فــرع املنســتير والتــي خّصصــت مليــاه الّتربيــة، الّطحالــب العلفّيــة، الفحــول 
ــة للبكتيريــا املذكــورة وتنتقــل البكتيريــا مــن الفحــول  واليرقــات أن هاتــن األخيرتــن حامل

ــام. ــاّم الفجئــي خــال بضــع أّي إلــى اليرقــات ويــؤّدي ذلــك إلــى نفوقهــا الت

ــة، احلصــول  ــي والقّفال ــات احملــار اجلوف ــد يرق ــوي عن ــر اســتعمال املضــاّد احلي ــى إث مّت عل
ــوع  ــف للّن ــوع األّول و20 أل ــف للّن ــادرة جتــاوزت 50 أل ــات ق ــة مــن اليرق ــى نســبة ضعيف عل

ــي. الّثان

كمــا جتــدر اإلشــارة أّنــه مّت فتــح املجــال أمــام مجموعــة مــن املترّبصــن )خريجــي 
املؤّسســات اجلامعّيــة وطلبــة وتقنيــن( للمشــاركة فعلّيــا فــي نشــاط مفــّرخ القوقعّيــات ملــّدة 

ــهرين. ش

ــر  ــة بالبح ــال العائم ــى احلب ــر عل ــح البح ــة لبل ــة املندمج 3.7.3.الّتربي
ــوح املفت

ــمن  ــاص تس ــات أقف ــف مكّون ــي مختل ــة ف ــر العالق ــح البح ــن بل ــات م ــد كّمي ــا لتواج تبع
ــة بســواحل املنســتير، شــرع املركــز فــي إطــار  ــاروص والوراطــة بجــّل املــزارع البحرّي الق
إّتفاقّيــة مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار وشــركة خاّصــة بســواحل طبلبــة، 
فــي العمــل علــى الوقــوف علــى إمكانّيــة تثمــن هــذه املــوارد مــن خــال إجنــاز جتربــة لتربيــة 
ــل  ــل عم ــد متّث ــة. وق ــاص العائم ــاك باألقف ــة األمس ــع تربي ــة م ــة مندمج ــات بصف القوقعّي

املركــز خــال هــذه الّتجربــة فــي:

ــة  ــع الّتجرب ــة ملوق ــادن الّثقيل ــن املع ــة م ــة ومجموع ــز وكيميائي ــر الفي ــة العناص - متابع
ــة. ــواحل طبلب بس
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-  تشــخيص األصنــاف املتواجــدة مــن بلــح البحــر باملوقــع ومتابعــة تطورهــا اســتنادا إلــى 
املؤّشــرات الّتاليــة:

 متابعة تطّور نســبة تواجد كل صنف. 

 تطــّور معّدالت قيس الّطول والوزن. 

. IC)chaire cuite  ( نســبة وزن الكتلة الّلحمّية 

-اســتزراع كّمّية من بلح البحر من صنف MytilusGalloprovincialis ومتابعة منوها.

جدول عدد9 : متابعة العناصر الفيزيوكيميائّية ومجموعة

من املعادن الّثقيلة ملوقع الّتجربة بسواحل طبلبة

 Date 14/04/2017 13/07/2017 08/03/2018 24/04/2018  25/05/2018 12/07/2018 31/08/2018 NT

physicochimique

T°C 17,7 27 16,5 18 21 26 27

(pH (mg/l 7,9 7,25 8.20 8.3 8.5 8.07 8.5 6.5-8.5

(Salinité (g/l 37,5 38,1 36.70 36.7 36.9 36.6 36.5 -

(Nitrate (mg/l 0,236 1 ,0 0.153 0.166 0.140 0.244 0.122 90

(Nitrite (mg/l 0,022 0,033 0.008 0.003 0.001 0.006 0.015 5

(Fer (mg/l 0.012 - 031.-0 0.01 1

(Sulfate (mg/l 484 494 489 494 1000

(Ammonium (mg/l 0 16, 0 0.018 0.023 0.016 0.015˂ 0.015˂ 30

(Phosphate (mg/l 0 0,025 0.089 0.087 0.073 0.028 0.022 0.05

(DCO (mg/l - 69.8 - - - -

(DBO5 (mg/l - 10 - 20 - 30

(MES (mg/l - 223 0.6 - - -

(Plomb (mg/l 0,038 - 0.174 0,41 0.396 0.103 0.5

(Cadmium (mg/l 0 - - 0.076 0.02˂ 0.02˂ 0.005

(Chrome (mg/l - 0.31 - 0.216 - 0.5

(Cuivre (mg/l 0.008 0.022 0.018 0.1˂ 0.1 1.5

(Zinc (mg/l 0,934 - 0.062 0.020 0.098 0.160 10

(Nickel (mg/l - 0.02 0 0.06˂ - 2

Résultats bactério-
(logiques (UFC

 Coliforme totaux - - 4.8 - - 2000

Streptocoque - - 4 - - 1000

Vibrio cholérique - - Absence - Absence
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الّنتائــج املســّجلة مبوقــع الّتجربــة تتطابــق مــع اخلاّصّيــات الفيزيوكيميائّيــة مليــاه البحــر املفتــوح حيــث 
أّن درجــة ملوحــة امليــاه تراوحــت بــن 36,5 و 38,1 . و تراوحــت درجــة حــرارة امليــاه خــال فصــل 
ــل، مــاي 2018( بــن 16,5   ــل 2017( و ســنة 2018 )مــارس، أفري ــع بالّنســبة لســنة 2017 )أفري الّربي
ــاح  ــوص األم ــف.  وبخص ــل الّصي ــال فص ــة خ ــة 27 درج ــى غاي ــل إل ــت لتص ــة و إرتفع و 21 درج
ــة فهــي شــبيهة باملعــّدالت املســّجلة بالبحــر املفتــوح و لــم ناحــظ تفاوتــا  ــة واملعــادن الّثقيل املعدنّي

فــي الّنتائــج املســّجلة بــن فصلــي الّربيــع و الّصيــف. 

* تشخيص األصناف املتواجدة من بلح البحر باملوقع ومتابعة تطّورها

PernaPerna و Mytilus galloprovincialis : يتواجد بســواحل طبلبة صنفان من بلح البحر

          

Mytilus galloprovincialis                    Perna Perna

جدول عدد10 : نسبة تواجد الّصنفني في عّينة عشوائّية يتّم إستخراجها من بلح 
البحر العالق بأقفاص الّتربية 

 خــال الفتــرة املمتدة من 27 نوفمبر 2017 إلى غاية 31 أوت 2018 

)%( Effectif
PernaPernaMytilus GalloprovincialisDate

52,547,5)T0( 27/11/2017
64,5235,4809/03/2018
54,19, 4526/04/2018

63,5036,5025/05/2018
83,1716,8212/07/2018
81,318,731/08/2018

و ختضــع نفــس العّينــة العشــوائّية إلــى قيــس معــّدالت الّطــول والــوزن ونســبة وزن الكتلــة 
ــة ) IC)chaire cuiteو يبــّن اجلــدول الّتالــي الّنتائــج املتحّصــل عليهــا. الّلحمّي
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جدول عدد11: قيس معّدالت الّطول والوزن

IC)chaire cuite ( ونسبة وزن الكتلة الّلحمّية 

*إســتزراع كّمّية من بلح البحر من صنف MytilusGalloprovincialis ومتابعة منّوها:

Mytilus�  ببلــح البحــر  مــن صنــف )boudins ( 28 نوفمبــر 2017 مّت إســتزراع 3 أكيــاس  فــي
Galloprovincialis مقّســمة إلــى 3 أحجــام ) حســب الّطــول و الــوزن( ومّت تثبيتهــا فــي عمــق 
ــورة  ــّن بالص ــو مب ــا ه ــاروص كم ــمن الق ــة لتس ــاص العائم ــدى األقف ــب إح ــار بجان 6 أمت

الّتاليــة :

ــدول  ــّن اجل ــهر أوت 2018، ويب ــى ش ــة موّف ــى غاي ــة إل ــذه الكّمّي ــّو ه ــة من ــت متابع ــد مّت وق
ــا: ــل عليه ــج املتحّص ــي الّنتائ الّتال
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جدول عد12: متابعة منّو بلح البحر إلى غاية موّفى شهر أوت 2018

B 1 B 2 B 3

T0
28/11/217

Tf
31/08/2018

T0
28/11/217

Tf
31/08/2018

T0
28/11/217

Tf
31/08/2018

(Long. moy (mm 31,50 44,67 47,35 56,47 70,55 72,13
(max.(mm 41,00 55,00 58,00 78,00 85,00 90,00
(min.(mm 24,00 35,00 35,00 40,00 00, 56 62,00

(%) Taux de survie 91,66 80,86 85,37

كمــا تــراوح منــّو بلــح البحــر املســتزرع خــال هــذه الفتــرة )9 أشــهر( بــن 13 مم بالّنســبة 
للحجــم الّصغيــر و9 مم بالّنســبة لألحجــام املتوّســطة و2 مم بالّنســبة لألحجــام الكبــرى و2 

مم بالنســبة لألحجــام الكبــرى.  وتراوحــت نســبة اإلحيــاء مــن 85 إلــى 91 باملائــة.

رسم بياني عدد 8: متابعة منو بلح البحر

رسم بياني عدد 9: متابعة نسبة اإلحياء
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4.7.3 املشروع الّنموذجي لتثمني الّطحالب املجهرّية

فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للبحــث والّتجديــد لــوزارة الّصناعــة يقــوم املركــز مــن 
خــال إّتفاقّيــة مــع مخبــر البحــوث العلمّيــة للمعهــد العالــي للبيوتكنولوجيــا باملنســتير

ــة بقصــور الّســاف،  )laboratoirebiolival( وشــركة BIOALGUE إلنتــاج الّطحالــب املجهرّي
بإجنــاز جتربــة لتثمــن الّطحالــب املجهرّيــة مــن صنــف Ulva lactuca.  وتهــدف هــذه الّتجربة 
ــات اســتخراج مــاّدة   ulvane ذات  التــي تــدوم حوالــي 24 شــهر إلــى الوقــوف علــى إمكانّي

القيمــة العاليــة واملســتعملة فــي عــدة مجــاالت مثــل الّصيدلــة والّتجميــل. 
ــى أن  ــة 2019 عل ــهر جويلي ــة ش ــذ بداي ــروع من ــذا املش ــار ه ــي إط ــل ف ــق العم ــد إنطل وق
ــل تدّخــات املركــز فــي هــذه الّتجربــة كمــا يلــي: يتواصــل إلــى غايــة جويليــة 2021 وتتمّث

- تشــخيص موقع أخذ العّينات 

- تليل خاّصيات املستخرج

- دراســة جتربة إعتماد مخرجات هذا الّنوع من الّطحالب في أغذية يرقات القمبري. 

وتبلــغ الّتكلفــة اجلملّيــة إلجنــاز هــذه الّتجربــة حوالــي 250 ألــف دينــار وقــد مّت متويلهــا مــن قبــل وزارة 
الّصناعــة مبنحــة قيمتهــا 200 ألــف دينــار ومــن قبــل الّشــريك الّصناعــي بقيمــة 50 ألــف دينــار.

5.7.3. الّتجربة الّنموذجّية لتربية مسك الّسبري

بهــدف الوقــوف علــى إمكانّيــة تنويــع أصنــاف األمســاك البحرّيــة املربــاة ببادنــا، قــام املركــز 
الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة فــي إطــار إّتفاقّيــة مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار 
 .Argyrosomusregius  مبتابعــة جتربة لتســمن مســك الس��بري ،TTF وشــركة تربيــة األمســاك
وقدإنطلقــت هــذه الّتجربــة فــي 19 أوت 2017 ودامــت إلــى غايــة أفريــل 2019 )حوالــي 21 شــهر( 
حيــث متّثــل عمــل املركــز فــي هــذا اإلطــار فــي متابعــة منــّو هــذا الّصنــف مــن األمســاك ومتابعــة 

نســبة اإلحيــاء مــن ناحيــة ومتابعــة حالتهــا الصّحّيــة مــن ناحيــة أخــرى. 

مسك السبري
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جدول عدد 13: معطيات بداية جتربة تربية مسك السبري

عدد األمساك عند االستزراعتاريخ االستزراعالوزن عند االستزراع )غ(قطر األقفاص)م(األقفاص

EM42213،9
19/08/2017

68963

CM122210،0873716

أقفاص الّتسمني

جدول عدد 14: تركيبة العلف اخلاص بتسمني الكوربني

الّصوديومالكلسيومالفوسفورالرمادالسلولوزالّدهنّياتالبروتيناتاملرّكبات

51122.59.11.332.120.55الّنسبة )%(

وقــد مّت خــال هــذه الّتجربــة، إســتعمال أعــاف خاّصــة بتســمن هــذا الّنــوع مــن األمســاك 
ــبة  ــث نس ــن حي ــة م ــاروص و الوراط ــاف الق ــة أع ــا تركيب ــّد م ــى ح ــابهة إل ــة مش بتركيب

ــات.  البروتين



التقـريـر الّسنــوي لسنــة 2019

45

*متابعة منو مسك السبري:

ــغ مســك الســبري  ــة بل ــّدل وزن 10 غ و خــال 21 شــهر مــن الّتربي ــراخ مبع ــا مــن ف إنطاق
معــّدل وزن فــي حــدود 1,5  كــغ بالوحــدة مــع تفــاوت ملحــوظ فــي حجــم األمســاك داخــل 
القفــص العائــم. ومقارنــة بالّنتائــج املســّجلة فــي بعــض البلــدان األخــرى ناحــظ تأّخــر فــي 

منــّو هــذه األمســاك بحوالــي%20. 

رسم بياني عدد 10: متابعة منو مسك السبري

ــن  ــال مســك الكورب ــن إقب ــي 100 غ تّس ــّدل وزن حوال ــا مــن مع ــه إنطاق ــا أّن ــا الحظن كم
علــى الوجبــة املقّدمــة ومحافظتــه علــى عــادة األكل فــي القفــص العائــم مــع تشــكيل كــروي 

لســرب األمســاك.

* متابعة نسبة اإلحياء

ــذا املجــال  ــي ه ــة بــن93% و95 %. ونشــير ف ــاء خــال هــذه الّتجرب تراوحــت نســبة اإلحي
بأّنــه لــم يقــع تســجيل أي نفــوق نــاجت عــن أســباب مرضّيــة فــي مســك الكوربــن منــذ عملّيــة 

االســتزراع.

ــة  ــة لتربي ــة الّنموذجّي 6.7.3. تشــغيل وحــدة الّزراعــة املندمجــة باحملّط
ــاه العذبــة ببومهــل األمســاك باملي

ــة  ــام بتجرب ــي القي ــنة 2016 ف ــذ س ــز من ــق املرك ــدة، إنطل ــات جدي ــال ّتقني ــار إدخ ــي إط ف
منوذجيــة للّزراعــة اإلحيومائّيــة باحملّطــة الّنموذجيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة 
ببومهــل، متمّثلــة فــي تركيــز نظــام مندمــج بــن تربيــة مســك البلطــي الّنيلــي فــي أحــواض 
باســتيكّية والّزراعــة املائّيــة لبعــض اخلضــروات خــارج الّتربــة داخــل بيــت مكّيــف )اخلــّص 

ــي. ــح ميكانيك ــوي ومرش ــح حي ــى مرّش ــة إل ــل...( إضاف ــم والفلف ــار والّطماط واخلي

ــة،  ــاط إنتاجّي ــة أمن ــن ثاث ــي ب ــاط تكامل ــا نش ــى أنّه ــة عل ــة اإلحيومائّي ــرف الّزراع وتع
ــة  ــا، ومتكــن هــذه الّتقني ــات البكتيري ــر كائن ــة وتكاث ــة، الّزراعــة املائّي ــاء املائّي ــة األحي تربي
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اإلنتاجّيــة مــن رفــع مردودّيــة واســتدامة مشــاريع تربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة وتثمــن 
فضــات األمســاك وإســتغالها لتغذيــة الّنباتــات باإلضافــة إلــى توفيــر خضــروات طبيعّيــة 

ــة.  ــة أو أدوي دون مضــاّدات حيوّي

ــن  ــن م ــث متّك ــاز حي ــة بامتي ــة إقتصادّي ــة فاحّي ــة طريق ــة اإلحيومائّي ــر الّزراع ــا تعتب كم
اإلقتصــاد فــي ميــاه الــرّي وذلــك باملقارنــة مــع الّطــرق الّتقليدّيــة للّزراعــة حيــث يقــع ســقي 
الّنباتــات مبــاء تربيــة األمســاك فــي دورة مغلقــة، خاّصــة فــي ضــّل نقــص ونــدرة امليــاه. 
كمــا متّكــن مــن اســتغال األراضــي الغيــر صاحلــة للّزراعــة الّتقليدّيــة والّتخفيــف مــن حــدة 
ــة علــى حــّد الّســواء وتقيــق اإلكتفــاء الّذاتــي  ــة واحلظرّي الفقــر واجلــوع فــي املناطــق الريفّي

ــق مواطــن شــغل جديــدة.  املنزلــي مــن اخلضــروات واألمســاك واملســاهمة فــي خل

- الّتجربــة األولــى مــن جانفــي 2018 إلــى أواخــر شــهر فيفــري 2018: وقــد مّت خــال هــذه 
الّتجربــة زرع 500 وحــدة إنتــاج 480 وحــدة خضــروات اخلــّص

ــادة  ــد مت إع ــل 2018: وق ــهر أفري ــى ش ــى موّف ــري 2018 إل ــن فيف ــة م ــة الثاني - الّتجرب
ــج ــس الّنتائ ــى نف ــا عل ــد تّصلن ــات وق ــس املعطي ــة بنف الّتجرب

ــة  ــادة الّتجرب ــاى2019: مت إع ــهر م ــى ش ــى موّف ــري 2019 ال ــن فيف ــة م ــة الثالث - الّتجرب
ــام. ــذا الّنظ ــن ه ــة م ــدوى االقتصادّي ــة اجل ــات لدراس ــع املعطي ــدف جم به

وســيقع العمــل فــي إطــار إّتفاقّيــة مــع املعهــد العالــي للعلــوم البيولوجّيــة الّتطبيقّيــة بتونــس 
فــي إطــار مشــروع بحثــي عملــي ERANETMED الســتكمال ومتابعــة كاّفــة العناصــر 

ــة. ــذه الّتجرب ــة له اإلنتاجّي

     

ــة  ــة لتربي ــة الّتجريبّي ــي باحملّط ــكارب الّصين ــات ال ــة يرق 7.7.3. تربي
ــيمة ــة ببّش ــاه العذب ــاك باملي األمس

ــب  ــكارب العاش ــات ال ــة يرق ــة تربي ــي جترب ــاق ف ــة 2019 اإلنط ــخ 23 جويلي مّت بتاري
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مبحّطــة تربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببّشــيمة. حيــث مّت إســتزراع 5.000 يرقــة فــي 
حــوض ســعته 30م3 بعــد القيــام بعملّيــة تســميده بالّســماد العضــوي خــال األســبوعن 
األّولــن ثــّم تقــدمي علــف تكميلــي لليرقــات. هــذا وقــد تواصلــت الّتجربــة ملــّدة 8 أســابيع 
وقــد أفضــت إلــى تســجيل معــّدل وزن 3.2 غ ونســبة إعاشــة بـــ20% ومعــّدل منــّو يومــي 

قــّدر بـــ50 مغ/اليوم.

8.7.3.تســمني القمبــري بامليــاه اجليوحرارّيــة باحملّطــة الّتجريبّيــة 
ــيمة ــة ببّش ــاه العذب ــاك باملي ــة األمس لتربي

ــة  ــري الفامنــي مبحطــة تربي ــة القمب ــة تربي ــة 2019 اإلنطــاق فــي جترب مّت بتاريــخ 27 جويلي
األمســاك بامليــاه العذبــة ببّشــيمة.  حيــث مّت إســتزراع 5.000 يرقــة )PL 20( فــي 6 أحــواض 
مبســاحة جملّيــة تقــّدر بـــ 36 م2. هــذا وقــد أفضــت هــذه الّتجربــة التــي دامــت خمســة أشــهر 

إلــى الّنتائــج الّتاليــة: 

جدول عدد 15: نتائج جتربة تسمني القمبري مبحّطة بّشيمة

5.000Nombre initial PL 20

 1.050Survivants

 % 21Tx de survie

g 0.54 ± 18.71Poids moyen final

5TCA
g 0.82Tx croissance/semaine
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رسم بياني عدد 11: تطور منّو القمبري باملياه اجليوحرارّية

9.7.3. تسمني مسك البلطي بأحواض الرّي الفالحي 

مت جلــب 1700 مــن صغــار البلطــي )معــّدل وزنهــا 20 غ( مــن محّطــة تربيــة األمســاك بامليــاه 
العذبــة ببّشــيمة واســتزراعها فــي حــوض الــرّي باملركــز الفّنــي للقــوارص ببنــي خــاد خــال 
شــهر جــوان 2019. هــذا وقــد بلــغ معــّدل وزن األمســاك بعــد 140 يومــا مــن الّتربيــة 230غ 

أي مبعــّدل منــّو يومــي فــي حــدود 1.5 غ ونســبة إعاشــة بلغــت 99 باملائــة.

 

جتربة تسمني أمساك البلطي بأحواض الرّي

8.3.الّدراسات

1.8.3.دراسة مردود الّصيد بالّسدود: 

مّت إجنــاز اجلانــب الّتطبيقــي اخلــاّص مبــردود الّصيــد بســدود جومــن والّســماطي واملصــري 
ــد  ــع املعه ــنة 2014م ــاة س ــة املمض ــار االّتفاقّي ــي إط ــات ف ــذه العملّي ــرى ه ــى. وجت واحلم
ــاء  ــة األحي ــري وتربي ــد البح ــي للّصي ــد العال ــار واملعه ــا البح ــوم وتكنولوجي ــي لعل الوطن
املائّيــة ببنــزرت واإلدارة العاّمــة للّصيــد البحــري وتربيــة األمســاك مــن أجــل إعــداد دراســة 
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ــل  ــنة 2020. وتتمّث ــق س ــي أف ــا ف ــاك به ــزون األمس ــدود ومخ ــد بالّس ــردود الّصي ــول م ح
إلتزامــات املركــز فــي:

توفير الّشــباك ومعّدات الّصيد الّازمة للقيــام بعملّيات الّصيد الّتجريبّية.

القيــام بعملّيات الّصيد الّتجريبّيــة ملتابعة تنّوع األمساك وتقييم مردود الّصيد بها.

ــة مــن  ــا مّت إجنــاز الّنســخة األّولّي ــذ انطــاق الّدراســة دراســة 19 ســّدا كم ــد مّت من هــذا وق
هــذه الّدراســة.

جدول عدد 16: الّسدود التي مّت دراسة مردود الّصيد بها إلى غاية سنة 2019

Technique d’échantillonnage 2014 2016 - 2015 2016 2017 2018 2019

Echantillonnage conjoint

)acoustique + filet(

)Kasseb )2

Siliana

)3(

)Mellègue )4

Bouhertma

)5(

)Sidi Saad )6

 Echantillonnage par les filets
multimailles uniquement

 Sidi
Sa-
 lem
))1

)BirMcherga )7

)Ghezala )8

Lahjar

)9(

)Laabid )10

)Bzikh )11

)Lebna )12

)Sejnane )13

Nebha-
)na )14

 Barbra
)Zouiti-
)na( )15

 BniMtir
))16

Jou-
 mine
))17

 Masri
))18

 El Hma
))19



التقـريـر الّسنــوي لسنــة 2019

50

9.3. الّدورات الّتكوينّية

مّت خــال ســنة 2019 إجنــاز 07 دورات تكوينّيــة فــي مجــال تربيــة األحيــاء البحرّيــة وتربيــة 
األحيــاء بامليــاه العذبــة مثــل مــا هــو مبــّن الحقــا:

• الّتفريــخ االصطناعــي ألمســاك القــاروص والوراطــة مبفــّرخ طبرقــة: مــن 26 فيفــري إلــى 
01 مــارس 2019.  وقــد تضّمــن برنامــج الــّدورة جانبــا نظرّيــا ترّكــز حــول: فــراخ القــاروص 
والوراطــة: اإلحصائّيــات والّتوّجهــات وخاّصيــات اختيارهــا، مكّونــات املفــارخ، فيزيولوجيــا 
ــا  ــا تطبيقّي ــات، … وجانب ــمن اليرق ــة وتس ــف، تربي ــخ، والّتعلي ــة، الّتفري ــاك البحرّي األمس

للمعــارف املكتســبة ّنظريــا. وقــد شــفعت الــّدورة بتقــدمي شــهائد تكويــن لـــ 12 مشــاركا.

ــى 29 جــوان 2019  ــن 26 إل ــش: م ــدة مّلول ــري بوح ــة القمب ــول تربي ــة ح • دورة تدريبّي
شــارك فيهــا أكثــر مــن ثاثــن شــخصا مــن الّطلبــة واملهنيــّن. وتعــّد هــذه الــّدورة الّثانيــة 

ــذ إنطــاق املشــروع ســنة 2014.  من
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ــكارب الّصينــي: يومــي 30 و31 جويليــة  ــة حــول الّتفريــخ االصطناعــي لل • دورة تدريبّي
ــّدورة  ــذه ال ــّد ه ــل. وتع ــة ببومه ــاه العذب ــاك املي ــة أمس ــة لتربي ــة الّنموذجّي 2019 باحملّط

اخلامســة فــي هــذا املجــال.

• دورة تدريبّيــة حــول تربيــة البلطــي الّنيلــي لفائــدة مجمــع الّتنميــة الفاحّيــة »واد 
ــة احلاّمــة- ــة 2019 مبدين الكوشــة« )دقــاش– تــوزر( وذلــك أيــام 9 و10 و11 جويلي

ــة  ــّدورة الّثاني ــذه ال ــّد ه ــخاص. وتع ــّدورة 10 أش ــذه ال ــي ه ــارك ف ــد ش ــس وق قاب
ــة  ــمبر 2019 باحملّط ــام 24 و25 و26 ديس ــة أّي ــا دورة تالث ــال. تلته ــذا املج ــي ه ف
الّتجريبّيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببّشــيمة. ومت خالهــا تقــدمي مداخــات 
حــول اجلوانــب املتعّلقــة بتربيــة مســك البلطــي الّنيلــي، الّتفريــخ والّتســمن والّتغذيــة 
ــام  ــا مت القي ــة والّتســويق والّتثمــن. كم ــة. واملردودّي واالمــراض واجلوانــب الّصّحّي
بأعمــال تطبيقّيــة حــول جميــع مراحــل دورة تربيــة مســك البلطــي الّنيلــي وصناعــة 

األعــاف اخلاّصــة بــه.



التقـريـر الّسنــوي لسنــة 2019

52

ــة  ــمبر 2019 باحملّط ــي 11 و12 ديس ــة: يوم ــة اإلحيومائّي ــول الّزراع ــة ح • دورة تدريبّي
الّنموذجّيــة لتربيــة أمســاك امليــاه العذبــة ببومهــل. وتعتبــر هــذه الــّدورة األولــى مــن نوعهــا 
ــة  ــة بالّزراع ــب املتعّلق ــول اجلوان ــات ح ــة مداخ ــذه الورش ــملت ه ــال. وش ــذا املج ــي ه ف
اإلحيومائّيــة بجميــع مكّوناتهــا الّســمكي والّنباتــي والبكتيــري إضافــة إلــى اجلوانــب الّصّحّية، 

ــة. ــرة للّزراعــة اإلحيومائّي ــة لوحــدات مصّغ ــم وتركيــب أمثل كمــا قــام املشــاركون بتصمي

10.3.تكوين األعوان 

ــة علــى املســتوى   متّكــن أعــوان املركــز مــن املشــاركة فــي ورشــات عمــل ودورات تكوينّي
الوطنــي والّدولــي كمــا يلــي:

ــة لتربيــة  - املشــاركة فــي االجتمــاع الــّدوري الّســنوي للمنّســقن الوطنيــّن للّشــبكة العربّي
األحيــاء املائّيــة مبقــر املنّظمــة العربّيــة للّتنميــة الّزراعّيــة باخلرطــوم مــن 27 الــى 28 جانفــي 

.2019
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ــروع   ــن مش ــى م ــة األول ــات املرحل ــول مخرج ــبانيا ح ــل بإس ــة عم ــي ورش ــاركة ف - املش
Med Aid يــوم 24 جانفــي 2019.

- املشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول اســتعمال الّنظــم اجليوغرافّيــة GIS برومــا مــن 29 إلــى 
» CGPM «.31 جويليــة 2019 مبقــّر الهيئــة العاّمــة ملصائــد البحــر األبيــض املتوســط

- املشــاركة فــي الــّدورة الّتدريبّيــة بإســبانيا حــول صّحــة األحيــاء املائّيــة مــن 24 فيفــري 
إلــى 02 مــارس 2019.

ــة  ــة لتربي ــارّية العلمّي ــة االستش ــرة لّلجن ــة عش ــّدورة احلادي ــات ال ــي اجتماع ــاركة ف - املش
ــبتمبر 2019. ــى 12 س ــن 10 إل ــا( م ــبانيا )ملق ــة بإس ــاء املائّي األحي

- املشــاركة فــي الــّدورة الّتدريبّيــة بالّصــن الّشــعبّية حــول تكنولوجيــات االســتزراع 
البحرّيــة بالــّدول الّناميــة مــن 25 جــوان إلــى 13 أوت 2019.

ــن  ــاحلّية وتثم ــد الس ــاركي للمصائ ــّرف الّتش ــول الّتص ــة ح ــي دورة تكوينّي ــاركة ف - املش
ــبتمبر 2019. ــى 28 س ــن 01 إل ــان م ــري بالياب ــد البح ــات الّصي منتوج

- املشــاركة فــي دورة تكوينّيــة حــول الّتشــخيص والوقايــة مــن الطفيلّيــات فــي مجــال تربيــة 
األحيــاء املائّيــة بإســبانيا مــن 21 إلــى 25 أكتوبــر 2019. 

ــط  ــض املتوّس ــر األبي ــل األزرق بالبح ــادرة األم ــي »مب ــروع اإلقليم ــي املش ــاركة ف - املش
»Blue-hope« لدعــم قــدرات ممّثلــي القطــاع العمومــي واخلــاّص فــي مجــال اإلقتصــاد األزرق. 

ــة  ــة العاملّي ــع املنّظم ــي م ــاون الفّن ــروع الّتع ــة مبش ــات اخلاّص ــي اإلجتماع ــاركة ف - املش
ــادرة األمــل األزرق فــي البحــر األبيــض املتوّســط« يــوم 17 جــوان  ــة والّزراعــة »مب لألغذي

.2019

ــاء  ــة األحي ــة بتربي ــة املعنّي ــة الفرعّي ــرة لّلجن ــّدورة العاش ــات ال ــي آجتماع ــاركة ف - املش
املائّيــة COFI-AQ الّتابعــة ملنّظمــة األغذيــة والّزراعــة بتروندهــامي -النرويــج 22 أوت2019.

ــاه  ــة باملي ــاء املائّي ــة األحي ــاريع تربي ــع ومش ــة ملصان ــارات ميدانّي ــي زي ــاركة ف - املش
العذبــة بجمهورّيــة مصــر العربّيــة مــن 08 إلىــى 13 ســبتمبر2019 إضافــة إلــى إســتقبال وفــد 
مصــري لإلّطــاع علــى الّتجربــة الّتونســّية فــي مجــال تربيــة األمســاك البحرّيــة باألقفــاص 

العائمــة مــن 8 إلــى 10 أفريــل 2019.

- مشــاركة  15 إطــار مــن املركــز تابعــن لــإلدارة العاّمــة وفرعــي املنســتير وبومهــل فــي  
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- دورة تكوينّيــة فــي الّلغــة اإلنقليزّيــة وذلــك خــال الفتــرة املمتــدة مــن شــهر نوفمبــر 2019 
الــى شــهر مــارس 2020

11.3.تأطير الّطلبة

ــة  - تأطيــر 02 مشــاريع ختــم دروس لـــ02 طلبــة للحصــول علــى شــهادة اإلجــازة الّتطبيقّي
ــة. ــاء املائّي ــة األحي ــة و تربي ــا البحرّي فــي البيوتكنولوجي

ــد  ــا باملنســتير واملعه ــي للبيوتكنولوجي ــد العال ــكل مــن املعه ــة ب ــب وطالب ــر 17 طال - تأطي
ــي  ــس ف ــة بتون ــوم الفاحّي ــي للعل ــد الوطن ــزرت واملعه ــة ببن ــاء املائّي ــة األحي ــي تربي العال

ــة. ــات تكوينّي ــار ترّبص إط

ــاء  ــة األحي ــد البحــري وتربي ــي للّصي ــد العال ــة املاجســتير مــن املعه ــر ميدانــي لطلب - تأطي
ــام  ــل للقي ــة ببومه ــاه العذب ــاك باملي ــة األمس ــة لتربي ــة الّنموذجّي ــزرت باحملّط ــة ببن املائّي

ــة. ــة املندمج ــدات الّزراع ــاذج لوح ــع من ــة لصن ــغال تطبيقّي بأش
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المحور الّثالث: تطوير البنية الّتحتّية  

1.توســعة املشــروع الّنموذجــي لتربيــة القمبــري واســتغالل كاّفــة 
املســاحة املخّصصــة فــي الغــرض:

تبلــغ املســاحة اجلملّيــة املخّصصــة للمشــروع 22 هكتــار، مّت فــي مرحلــة أولــى إســتغال 3 
هكتــار ويعمــل املركــز علــى توســعة املشــروع وإســتغال كاّفــة املســاحة املخّصصــة فــي 

الغــرض وذلــك مــن خــال:

1.1.توسعة املفّرخ: 

ــة الّازمــة  مّت فــي هــذا اإلطــار خــال الّثاثــي األّول مــن ســنة 2019 إجنــاز الّدراســات الفّنّي
لتركيــز مفــّرخ جديــد ) Electricité, fluide, Béton ,APD , APS ( و ذلــك  قصــد مضاعفــة 
ــداد  ــار مّت إع ــذا اإلط ــي ه ــش. وف ــي مبّلول ــروع الّنموذج ــري باملش ــراخ القمب ــاج ف ــة إنت طاق
ــل  ــهر أفري ــال ش ــرض خ ــي الغ ــروض ف ــب الع ــة ومّت طل ــة والفّنّي ــروط اإلدارّي ــراس الّش ك
2019 حيــث وقــع إختيــار شــركة املقــاوالت التــي إنطلقــت فــي إجنــاز األشــغال منــذ بدايــة 

شهر نوفمبر 2019.

إنطالق أشغال إجناز املفّرخ

2.1.إجنــاز الّدراســات الفّنّيــة لتركيــز أحــواض ترابيــة للّتســمني ومجموعة 
مــن املنشــآت األخــرى علــى مســاحة 19 هكتار. 

ــب  ــار مكت ــي الغــرض مّت إختي ــب عــروض ف ــة وطل ــر إعــداد كــراس شــروط مرجعّي ــى إث عل
ــار ومــن املبرمــج  ــة الّازمــة الســتغال مســاحة 19 هكت ــام بالّدراســات الفّنّي دراســات للقي
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ــى مــّدة 5 أشــهر إنطاقــا مــن شــهر جــوان 2019.  إجنــاز هــذه الّدراســات عل

2.تطوير البنية الّتحتّية باحملّطة الّتجريبّية لتربية أمساك املياه العذبة ببّشيمة :

ــة لتربيــة أمســاك  مّت خــال موّفــى ســنة 2019 القيــام باألشــغال التاليــة باحملطــة التجريبّي
امليــاه العذبــة ببشــيمة :

 )géomembrane en PEHD 1.5 mm( إنشــاء حوضــن ترابيــن ميســح كّل منهمــا 100 م2 وتغطيتهمــا بغشــاء عــازل -
الســتغالهما فــي التســمن األّولــي ألمســاك البلطــي النيلــي )1 – 15 غ( )خــال الفتــرة مــن 
ــوان  ــهر ج ــن ش ــة )م ــارب النموذجّي ــى التج ــة إل ــاي( باإلضاف ــهر م ــى ش ــر إل ــهر نوفمب ش
ــة  ــاه التربي ــع حجــم مي ــن احلوضــن مــن رف ــن إنشــاء هذي ــد مّك ــر(. وق ــى شــهر أكتوب – إل

ــى 361.5 م3. ــن 161.5 إل ــة م باحملط

              

- تهيئة ســّتة أحواض ترابّية بالبيت احملمي عدد 3 من خال تغيير الغشــاء العازل 
.)géomembrane en PEHD 1.5 mm(

بعد عملّية الّتهيئةقبل عملّية الّتهيئة
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المحور الّرابع: الوسائل والموارد
1. املوارد البشرّية

األعوان املباشرون

ــة  ــن اإلدارة العاّم ــن ب ــون موّزع ــز بــــ46 ع ــرون باملرك ــوان املباش ــدد األع ــط ع مّت ضب
ــدد17  ــدول ع ــّن باجل ــو مب ــا ه ــل م ــه مث ــز وفروع للمرك

العدداإلختصاصالّرتبة والّصنفمكان العمل

اإلدارة العاّمة

02مدير عام+ مديرمهندس عام

1كاهية مدير الشــؤون اإلدارّية واملالّيةمتصّرف عام أ1

1+1تربيــة األحياء املائّية+ اقتصاد ريفيمهندس رئيس أ1

01صنف أ1طبيب بيطري متفّقد جهوي

3محاســب +متصّرف إداري +مكّلف بالّشراءات واملبانيمتصّرف مستشار أ1

1ملحق إدارة

1مكتب الضبطكاتبة تصّرف صنف ب 

1وحدة القوقعّياتتقني أّول أ2

2وحدة اإلستزراعتقني

1وحدة اإلستزراععامل صنف 6

3سائقعامل صنف 4 و5 

1عون تنظيفعامل صنف 1

2حراسةعامل صنف 1 

محطة بومهل

1وحدة تربية البلطي والكاربتقني أّول أ2

1وحــدة تربية الكارب والتربية املندمجةتقني سامي أ3

1وحدة البلطي و الكاربعامل صنف2

1وحدة البلطي و الكاربعامل صنف 1

3حراسةعامل صنف 2

وحدة املنستير

2تربية األحياء املائّية  02مهندس رئيس

1صنف أ1طبيب بيطري صّحي أ1

1+2تربيــة الطحالب + تربية األمساك البحرّيةتقني أّول أ2و تقني

3حراسةعامل صنف 1

1عون تنظيفعامل صنف 1

وحدة مّلولش
2+1تربيــة األحياء املائّية + إلكتروميكانيكتقني أّول وتقني ســامي أ3 

2حراسةعامل صنف 1
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1رئيس مصلحةمهندس رئيس أ1وحدة بّشيمة*

1حراسةعامل صنف 2

القوقعّيات  مفّرخ 
1رئيس مصلحةمهندس رئيس أ1ببنزرت

46املجموع

املوارد املالّية: تقّدم تنفيذ ميزانية املركز لسنة 2019 )أد(

ــة  ــن جمل ــا 2.533 أد م ــة قيمته ــادات جملّي ــح إعتم ــمبر 2019 فت ــهر ديس ــدود ش ــى ح مّت إل
إعتمــادات مرمّســة قيمتهــا 1.954 أ د منهــا 714 أد بعنــوان نفقــات املرّتبــات واألجــور و152 
أد علــى مســتوى نفقــات الّتصــّرف اإلعتيــادي و1176 أد علــى مســتوى نفقــات الّتدّخــل و322 
أد علــى مســتوى نفقــات الّتجهيــز. وفــي مــا يلــي تقــّدم تنفيــذ ميزانّيــة املركــز باأللــف دينــار:

جدول عدد18: تقّدم تنفيذ ميزانّية املركز خالل سنة 2019
البيانات املتبّقياملستعملاجلملي املفتوحموارد ذاتّيةالّتعّهداتفواضل/نقص2018املفتوحاملرّسم 

نفقات الّتسيير

413,044-65,621648,3791,061,423-800714املرّتبات واألجور

1000000مكافأة حضور ممّثلي الّدولة مبجلس اإلدارة

192,729-151,1170,117192,846-85152الّتصّرف اإلعتيادي

250023,35023,35023,3500,000ودادّية املركز

605,773-216,738671,8461277,619-920866املجموع 1

نفقات الّتجيهز

44592,7795,817جتهيزات إعامّية ومسعّية بصرّية

5050048,70098,70098,7000وسائل نقل

656564,484129,48416,779112,705وحدة بومهل

555549,861104,8612,689102,171وحدة املنستير

303027,21457,21425,17231,689وحدة بّشيمة

8080122,483202,4832,416199,997مفّرخ القوقعّيات

009,3579,35709,357أثاث

001010010عامات اجلودة لشركات الّتربية

0013,65613,6560013,656تهيئة اإلدارة العاّمة

1818102823,9934,006الّتدقيق في نظم املعلوماتّية للمركز

2020020020جتهيزات الّتربية املندمجة

322322312,05548,700682,755172,528510,277املجموع 2

نفقات الّتدّخل

151514,20129,2018,66020,541الوحدة الّنموذجّية باملنستير
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مالحظات حول تنفيذ ميزانّية املركز لسنة 2019:

ــل مشــروع تربيــة القوقعّيــات بســبب عــدم الحصــول علــى ترخيــص فــي اســتغال امللــك العمومــي 
ّ
تعط

البحــري بمنطقــة العاليــة وتــّم اســتعمال املــوارد املتبقّيــة بعنــوان هــذه الّنفقــة لتوســعة مشــروع تربيــة 
القمبــري.

3.الّتجهيزات واملباني واملعّدات

1.3. وسائل الّنقل: جدول عدد 19

636475,957139,95731,121108,836نفقات خصوصّية الستغال محّطة بومهل

413140,23271,23230,68540,547إستزراع الّسدود

247,498-300780229,2541079,5711009,254177,181تربية القمبري

100100420,020520,0208,367511,141تربية القوقعّيات

25136,19119,1915,94213,248توثيق ودراسات ونشرّيات

101019,27329,2732,95626,317مراجع وبنك معلومات

3,810-25251,46726,46730,269الّتظاهرات الوطنّية والعاملّية

606085,303145,30328,423116,878تربية البطي ببّشيمة

4,558-493521,74956,74961,307اإلحاطة والّتكوين والّرسكلة

3534116,631114150,6311,11335,518دراسات وجتارب منوذجّية

72311671030,2782197,278386,028617,163املجموع 3

196523551125,5951193,57172,0503551,8791836,175500,123املجموع العام

نوع 
القوة رقم التسجيلالسيارة

اجلبائية 
تاريخ أّول 

املصلحة الصنفإذن باجلوالن
احلالةمقر ايواء العربة ليا املستعملة

Ford Fusion210 حسنةمقر سكن املدير العام اإلدارة العامةسيارة وظيفّيةماي 92019خ ج5128 تونس

Nissan
132009/03/18 خ ج5352 تونس 137)4*4(

سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية
مقر سكن رئيس محطة ملولش

حسنةوحدة ملولش

 Volkswagen
polo137 52009/04/01 خ ج6970 تونس

سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية

االارة الفرعية 
للّشؤون اإلدارّية 

واملالّية

مقر سكن كاهية مدير 
الّشؤون اإلدارّية 

واملالّية
حسنة

 Volkswagen
polo137 52009/04/01 خ ج 6974 تونس

سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية
حسنةمحّطة بومهلمحّطة بومهل
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2.3. املباني : جدول عدد 20

العقاريةعنوان العقار صبغة االستغاللاملساحة املغطاةاملساحة اجلملّيةالوضعية 

االدارة العامة450م5102م2مكترى5 نهج الساحل تونس

البساتن احملطة النموذجية لتربية 840 م72 هكتاراشغال وقتيبومهل 
األمساك في املياه العذبة

سطح جابر املنستير
ملك الدولة اخلاص

ختصيص
ادارة تربية األحياء البحرية600 م9222 م2

وحدة تربية القمبري3500 م222 هكتاراشغال وقتيمّلولش

Ford
متوسطة محطة ملولش محطة ملولششاحنة مصلحة122004/01/29 خ ج6245 تونس 111)4*4(

J.M.C138 شاحنة ثقيلة122009/05/14 خ ج 2511 تونس
نقل املعّدات 
الّثقيلة لكل 

املصاحل
حسنةوحدة املنستير 

 Peugeot
62010/05/21 خ ج 1136 تونس 206145

سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية

ادارة تربية 
األحياء 
البحرية

مقر سكن مدير ادارة 
حسنةتربية األحياء البحرية

 Ford
حسنةاالدارة العامة اإلستزراعشاحنة مصلحة102010/07/23 خ ج 6095 تونس 146)4*4(

Ford
حسنةاالدارة العامةاإلستزراعشاحنة مصلحة102010/07/23 خ ج 6096 تونس 146)4*4(

Volkswagen151 شاحنة وظيفّية72011/05/16 خ ج 5369 تونس
ادارة تربية 

األحياء 
البحرية

ادارة تربية األحياء 
حسنةالبحرية

Citroën162 حسنةمحطة ملولشمحطة ملولشسيارة مصلحة62012/11/19 خ ج 7450 تونس

 Pradors 166524حسنةبومهلبومهل سيارة مصلحة112013  خج
 Mercedes rs 166523حسنةاملنستيراملنستير سيارة مصلحة72013 خج

 Peugeottu172 7515 72014/05/31 خ ج
سيارة مصلحة 
بصفة ثانوية 

ألغراض شخصّية
حسنةمقر سكن كاهية مدير اإلدارة العاّمة
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المحور الخامس: متابعة تقارير الّرقابة لسنة 2018
ــر  ــام خبي ــة، ق ــاء املائّي ــة األحي ــي لتربي ــز الفّن ــة للمرك ــة القانونّي ــة املراجع ــار مهّم ــي إط ف
ــك بالّنســبة لســنة 2018.  ــة للمركــز وذل ــة الّداخلّي ــل إجــراءات الّرقاب ــم وتلي محاســب بفه
والغايــة مــن هــذا الّتدّخــل، هــو تقييــم مــدى قــدرة إجــراءات الّرقابــة الّداخلّيــة املعمــول بهــا 
علــى صيانــة أصــول املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة واحلفــاظ علــى ممتلكاتــه وتديــد 

ــة أعمــال الّتدقيــق فــي احلســابات الّازمــة. طبيعــة وأهّمّي

ويحتوي تقرير الّرقابة على:

- وصــف للّنقائــص اجلوهرّيــة املتعّلقــة بتنظيــم أصــول املركــز الفّنــي لتربيــة األحيــاء املائّيــة 
وأنظمــة الّرقابــة ومعلومــات الّتصــّرف وكذلــك اإلجــراءات اإلدارّيــة واملالّيــة واحملاســبّية

- األخطار احملتملة لهذه الّنقائص مع تديد أهّميتها الّنســبّية

- توصيــات ملعاجلة الّنقائص وتطوير اإلجراءات الّداخلّية املعتمدة وتبســيطها

ويتــوّزع مجمــوع الّتوصيــات التــي مّت اقتراحهــا خــال الّســنة احملاســبّية 2018 علــى احملــاور 
ــدول عدد 21: ــة: ج الّتالي

مفيدهامضرورياحملاور

العام 231الّتنظيم 

121الّنظام املعلوماتي

110مراقبة الّتصّرف

110الّتزّود والّتصّرف في املخزون

020احملاسبة واملالّية

011املوارد البشرّية

140االستثمار والصيانة واالصاح
7143املجموع

ــة  ــى املخاطــر املتعّلق ــر إل ــد( بالّنظ ــة )ضــروري، هــام، مفي ــد مســتوى األهمّي ــد مّت تدي وق
ــدد 22 ــى الّنحــو الّتالــي: جــدول ع ــة عل بــكل وضعّي

املخاطر/الوضعّيةدرجة األولوّيةاألهمّية

01ضروري
ــة  ــام الّرقاب ــة نظ ــن جناع ــة وال تضم ــر مقبول ــر غي مخاط

ــة الّداخلّي
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مخاطــر يجب أخذها بعن اإلعتبار02هام

وضعّيــة يحّبذ أخذها بعن اإلعتبار ملزيد الّنجاعة03مفيد

وفي مــا يلي الّنقائص املذكورة بالّتقرير: جدول عدد23

درجة األولوّيةالّنقائص املاحظة

123
العام الّتنظيم 

✓املصادقــة على الهيكل الّتنطيمي

✓إرســاء وحدة خاّصة بالّتدقيق الّداخلي

✓ســّد الّشغور بالهيكل التنظيمي

✓تركيز سّلم لتفويض اإلمضاءات

✓تســن إجراءات الّتصّرف في أرشيف املركز

✓تطوير طرق املتابعة على مســتوى مكتب الّضبط

املعلوماتي الّنظام 

✓ضبط إجراءات استمرارية االستغال

✓امليثاق اخلاص باألنشطة اإلعامّية

✓تســن إجراءات سامة وحفظ البيانات اإلعامّية

✓تســن اإلجراءات في ميدان الّصيانة اإلعامّية

مراقبة الّتصّرف

✓إعداد جداول قيادة دورّية

✓تطويــر إجراءات إعداد جداول متابعة امليزانّية

الّتزّود والّتصّرف في املخزون

✓تســن إجراءات إعداد طلبات الّتزّود

✓املقاربة الّدورّية للمخزون

احملاسبة واملالّية

✓الّتأخير في الّتســجيات احملاسبّية لألعباء

مقاربة اجلرد املادي لألصول الّثابتة مع احملاســبة 
ألرصدة احملاسبّية

✓
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نقص في املوارد البشــرّية باإلدارة الفرعّية للّشؤون 
اإلدارّية واملالّية

✓

املوارد البشرّية

✓املوازنة االجتماعية

✓إجراءات تراخيص اخلروج املوقت

اإلستثمار والّصيانة واإلصالح

✓تســن إجراءات الّتصّرف في األصول الّثابتة

✓استكمال تســوية وضعية املمتلكات العقارّية للمركز

✓تبرير الفوارق بن اجلدر املادي والّدفتر احملاســبي

✓االســراع بتجديد أسطول الّسيارات للمركز

✓مزيــد العناية بإجراءات الّصيانة واإلصاح

وفــي مــا يخــّص تقــّدم إجنــاز توصيــات وماحظــات مراجــع احلســابات، فقــد عمــل املركــز 
ــادات  ــات واالعتم ــر اإلمكانّي ــب توفي ــا يتطّل ــع بعضه ــم أّن رف ــع العل ــا م ــاز جّله ــى إجن عل
ــة علــى غــرار الّتوصيــة املتعّلقــة مبقارنــة اجلــرد املــادي لألصــول الّثابتــة  البشــرّية واملالّي
مــع األرصــدة احملاســبّية حيــث عمــل املركــز علــى إجنــاز املطلــوب بالّتنســيق مــع مراجــع 

ــدان. ــي املي ــص ف احلســابات ومخت
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ــاء  ــة األحي ــي لتربي ــز الفّن ــة املرك ــوان ميزانّي ــادات بعن ــيم إعتم ــنة 2019 ترس ــال س مّت خ
املائّيــة لســنة 2019 قيمتهــا 2074 أد علــى مــوارد صنــدوق تنميــة القــدرة الّتنافســّية ودعــم 

ــى الّنحــو الّتالــي: ــات عل ــوّزع هــذه الّنفق الّصــادرات. وتت

أّمــا في ما يخّص نفقات الّتدّخــل، فقد وضع املركز في الغرض البرنامج الّتالي: 

ــع  ــمن م ــخ والّتس ــث الّتفري ــن حي ــاء م ــل البيض ــري ذو األرج ــة القمب ــة تربي ــة جترب مواصل
ــة  ــذه الّتجرب ــال ه ــة وإيص ــواض الّترابّي ــي األح ــوع ف ــذا الّن ــمن له ــة الّتس ــة جترب محاول
للمســتثمرين: إنتــاج2 مليــون وحــدة بعمــر 20 يــوم مــا بعــد اليرقــات و5 طــن مــن القمبــري 

ــدة. ــّدل وزن 20 غ للوح مبع

ــد  ــي تزوي ــاهمة ف ــزرت للمس ــّرخ بن ــي مبف ــار اجلوف ــص احمّل ــن دعامي ــون م ــاج 2 ملي - إنت
ــد  ــاج وجتــاوز إشــكالّيات الّتوري ــة اإلنت ــى تكلف ــن مــن الّضغــط عل ــوج ميّك املســتثمرين مبنت

ــى  ــور إل ــس الذك ــار البلطــي مــن جن ــة وتســمن 200.000 مــن صغ ــاج 500.000 يرق - إنت
ــس( ــيمة )احلاّمة-قاب ــة بش وزن 20 غ مبحّط

- مواصلــة نشــاط تفريــخ الــكارب الّصينــي وإنتــاج حوالــي 5 مليــون يرقــة وتضــن حوالــي 
150.000 إصبعّيــة كارب صينــي مبحّطــة بومهــل

-   مواصلة نشــاط إســتزراع الّسدود حسب الّطلب والكمّيات املتوّفرة

ــة  ــر الــّدورات الّتكوينّي كمــا ســيواصل املركــز العمــل علــى تأطيــر وإحاطــة املســتثمرين عب
ــدوات وفقــا للبرنامــج الّتالــي:  والّن

ــة ملواقــع تربيــة  • 03 نــدوات حــول:  تقنيــات تربيــة األحيــاء البحرّيــة - املتابعــة البيئّي
األمســاك - التربيــة املســتدامة

• 06 دورات تدريبّية حول:

- املتابعــة الصّحيــة لألمســاك البحرّيــة  - الّتفريــخ االصطناعــي للقــاروص والوراطــة 
ــخ  ــي  - الّتفري ــن البلط ــري - مس ــة القمب ــي - تربي ــار اجلوف ــي للمّح ــخ اإلصطناع - الّتفري
اإلصطناعــي للــكارب الّصينــي  وقــد قــّدرت االعتمــادات املطلوبــة إلجنــاز مختلــف األنشــطة 

املذكــورة ب 712 أد.


