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توطئة
ميثــل قطــاع تربيــة االحياء املائيــة بالبالد التونســية رافــدا هاما لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية
 .فزيــادة علــى توفيــر الغــذاء وخلــق مواطــن الشــغل ،ميكــن لهــذا القطــاع ان يحقــق مداخيــل معتبــرة مــن
العملــة الصعبــة متكننــا مــن املســاهمة فــي تــوازن مبادالتنــا اخلارجيــة و تطويــر نســق النمــو ببالدنــا.

ورغــم التطــور الهــام املســجل فــي معــدل اإلنتــاج الوطنــي لتربيــة األحيــاء املائية خــال العشــرية األخيرة
 2020-2011حيــث تضاعــف ثــاث مــرات مقارنــة بالعشــرية الســابقة مبعـ ّدل إنتــاج ســنوي بلــغ 16181
طــن إال أن كميــات إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة عرفــت تراجعــا طفيفــا خــال الســنتني األخيرتــن متأثــرا
كبقيــة القطاعــات احليويــة بتداعيــات جائحــة كورونــا العامليــة .فقــد مــر اإلنتــاج الوطنــي لتربيــة األحيــاء
املائيــة مــن  24051طــن ســنة  2019إلــى  23553طــن ســنة  2020مســجال بذلــك تراجعــا بــــنسبة .% 2
وقــد إســتقر فــي حــدود  23000طــن خــال ســنة  2021حســب التقديــرات األوليــة لــإدارة العامــة للصيــد
البحــري وتربيــة األحيــاء املائيــة.
هــذا ويبلــغ حجــم اليــد العاملــة املباشــرة فــي قطــاع تربيــة األحيــاء املائيــة  % 2مــن مجمــوع اليــد العاملــة
املباشــرة فــي قطــاع الصيــد البحــري وتربيــة االحيــاء املائيــة واملقــدرة بـــ 50ألــف بحار.

وتتنــوع املجــات التــي تنشــط بهــا مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة حيــث بلــغ عدد الشــركات ســنة:2020
 23شــركة تربيــة امســاك بحريــة (وراطــة وقــاروص) 15 ،شــركات تربيــة قوقعيــات 05 ،شــركات تربيــة
امســاك بامليــاه العذبــة (البلطــي النيلــي)  09،شــركات تربيــة الطحالــب (الســبيرولينا) وشــركة لتربيــة
الطحالــب الكبيــرة 02 ،شــركات تســمني الــن األحمــر 02 ،مفــارخ امســاك بحريــة 02 ،مفــارخ امســاك
ميــاه عذبــة 03 ،شــركات صنــع اعــاف األمســاك إضافــة إلــى املشــروع النموذجــي لتربيــة القمبــري
مبلولــش.
و فــي هــذا االطــار و ســعيا لتنويــع منتوجــات تربيــة األحيــاء املائيــة يعمــل املركــز الفنــي جاهــدا علــى
إدخــال انــواع جديــدة للتربيــة بتونــس علــى غــرار القمبــري الفامنــي حيــث انطلــق املشــروع النموذجــي
ـم
لتربيــة القمبــري الفامنــي مبلولــش منــذ ســنة  2015فــي إطــار مشــروع تعــاون تونســي صينيــى ومــن ثـ ّ
قــام املركــز ســنة  2021بالقبــول األولــي ملشــروع توســعة املفــرخ ليصبــح بطاقــة انتــاج جمليــة تقـ ّدر بـــ
 20مليــون وحــدة مــن فــراخ القمبــري.
كمــا ســعى املركــز خــال الســنوات االخيــرة الــى توســعة دائــرة نشــاطه وتنويــع مجــاالت اختصاصــه
مــن خــال ضــم العديــد مــن الفــروع واملقــرات اجلديــدة حتــت تصرفــه :

محطة تربية االمساك باملياه العذبة ببشيمة قابس واملختصة في تفريخ وتربية مسك البلطي النيلي
مفرخ القوقعيات ببنزرت واملختص في تفريخ وتربية القفالة واحملار

مفرخ طبرقة املختص في تفريخ امساك املياه البحرية

هــذا وقــد وضــع املركــز الفنــي لتربيــة االحيــاء املائيــة ســنة ّ 2021
خطــة عمــل خماس ـ ّية تهــدف إلــى
وضــع برامــج عمــل علــى مســتوى مختلــف منظومــات اإلنتــاج خــال خمــس ّســنوات  2025-2021تأخذ
ّ
لتخطيهــا والتّجــارب النّاجحــة ملزيــد دعمهــا .وتتمثــل األهــداف املرســومة
بعــن االعتبــار اإلشــكال ّيات
لهــذه الفتــرة فــي:

تدعيم وتطوير منظومة التّأطير الفنّي ملشاريع تربية االمساك
الت ّ
ّحكم في تربية القمبري الفانامي واملساهمة في إدخال هذا النّشاط حيز التّنفيذ
تدعيم وتطوير منظومة تربية القوقع ّيات

بالسدود
السمكي
ّ
تدعيم وتطوير منظومة تربية البلطي النّيلي باملناطق الداخل ّية واإلستزراع ّ
الت ّ
ّحكــم فــي تربيــة أصنــاف وتقنيــات تربيــة أحيــاء جديــدة عبــر القيــام بتجــارب منوذج ّيــة ونقلهــا إلــى
املهنيــن واملســتثمرين
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المحور األول :الّتعريف بالمركز الفنّي لتربية االحياء المائّية
إقتصاديــة تتمتّــع
مؤسســة عموم ّيــة ذات مصلحــــة
املركــــز الفنّــــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــــة هــو
ّ
ّ
ّ
بالشــــخص ّية املدن ّيــــة وباالســتقالل املالــي خاضعــــة إلشــــراف وزارة الفالحــــة والصيــد البحــري
واملــوارد املائيــة ،متحصــل علــى شــهادة املطابقــة للمواصفة  .ISO9001v2015وقــــد مت إنشــــاؤه فــــي
ليتــم
إطــــار االســــتراتيج ّية الوطنية الهادفــــة إلــى النّهــــوض بقطــاع تربيــــة االحياء املائية بتونــس
ّ
الســـيد وزيــر الفالحــة فــــي  18جويليــة
الحقــــا املصادقــــة علــــى نظامــه األساســــي بقــرار مــن ّ
 2007ليبــــدأ نشــــاطه الفعلــــي سنة . 2009

 - 1مهام املركز
العامــة املضبوطــة بالفصــل  7مــن القانــون عــدد  4لســنة 1996
يتو ّلــــى املركــــز القيــام باملهــام
ّ
ّ
املــــؤرخ فــــي  19جانفــــي  1996واملتعلــق بإحــداث مراكــز فن ّيــة فــــي القطــاع الفالحــي وباملهــام
الســيد وزيــر الفالحــة املــــؤرخ فــي  18جويليــة
اخلصوص ّيــــة املضبوطــــة بالفصــــل  4مــن قــــرار ّ
 2007واملتع ّلــــق باملصادقــــة علــى النّظــــام االساسي للمركــز الفنّــي لتربيــــة االحيــاء املائ ّيــة.

العامة
 - 1.1املهام
ّ

ّ
■ تأمــــن مالئمــــة نتائــج البحــث مــع ّ
للمســتغلت حســب طلبــات واحتياجات
الظـروف احلقيق ّيـة
ّ
ومنظماتهــم املهن ّية
املنتجــــن وهياكلهــم

الســــريع والناجــــع للتطــ ّور الفنّــــي فــي هــذا
■ القيــــام بعمل ّيــــات االرشــــاد الهادفــــة إلــــى النّقــل ّ
املجــال
املؤسســات العاملــة فــي ميــدان
■ تنظيــــم نشــــر التّقنيــات اإلنتاج ّيــة بالتّعــاون مــع مختلــــف
ّ
البحــوث
■ إرســــاء بنــــك للمعلومــات قصــــد ضمــان اإلســتغالل االمثــل للمعلومــــات واملعــارف الفنّيــة
املنجــزة
■ العمل على دعم التّنمية عبر التّكوين وال ّرسكلة

ّ
حــل
والصحــي والإلقتصــــادي للمنتجـيـن قصــد مســــاعدتهم علــى
■ ضمــــان التّأطيــــر الفنّــــي
ّ
خاصــــة بـــــتقنيات تربيــة االحيــاء املائ ّيــة ،اإلنتــاج ،جودة املنتجــات ،تكاليف
املشــــاكل املتع ّلقــــة
ّ
ّجاريــة ،تقنيــات اخلــزن والتّكييــف
اإلنتــاج ،التّقنيــات الت ّ

■ تنميــــة التّعــــاون مــع الهيــاكل ّ
الشــبيهة أو ذات نفــس االهتمــــام الوطن ّيــة واألجنب ّيــة وكذلــك
ّ
املنظمــات ال ّدوليــة
مــع
■ القيــام بــكل ال ّدراســات وجمــع كل الوثائــق العلم ّيـة والفنّيــة املتع ّلقــة بالقطــاع قصــد نشــرها
ـم اســتعمالها مــن قبــل املهتمني بهــذا القطــاع
ليتـــ ّ

تهتــم بصفــة مباشــرة أو
املهــام االخــرى التــي
عامـة ،يســاهم املركــز فــي تنفيــذ كل
■ وبصفــة ّ
ّ
ّ
غيــر مباشــرة فــي تنميــة القطــاع.

 - 2.1املهام اخلصوص ّية

■ اقتراح محاور بحوث في مجال تربية األحياء املائ ّية

املؤهلــة لهــذا
■ دراســــة وإعــــداد مشــــاريع لتربيــة األحيــــاء املائية وضبــط خارطــة للمواقــــع
ّ
النّشــاط
■ متابعة املستجد ّات التّقنية على مستوى أنشطة تربية األحياء املائ ّية وتعميم إستعمالها
ذمــة
■ وضــــع منظومــــات فنّيــــة مجديــــة
ّ
إقتصاديــا ملشــاريع تربيــــة االحيــاء املائ ّيــــة علــى ّ
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الباعثـيـــن واملســتغ ّلني

الصلة بتربية األحياء املائ ّية
■ إصدار الن ّ
ّشريات واملراجع العلم ّية ذات ّ

البحرية والعذبة
■ القيام بتجارب منوذج ّية لتربية األحياء املائ ّية باملياه
ّ

السدود والبحيرات اجلبل ّية وتأطير مستغل ّيها
■ القيام بعمل ّيات إستزراع منوذج ّية لعدد من ّ
■ دراسة جدوى إدخال أنواع جديدة للتّربية

 - 2مجلس اإلدارة
مبي باجلدول التالي:
يدير املركز مجلس إدارة يتك ّون من  12عضو مثل ماهو ّ

جدول عدد  :1أعضاء مجلس إدارة املركز الفني لتربية األحياء املائية لسنة 2021
االسم واللقب

الصفة

املؤسسة

عمر الصامت

رئيس

اإلحتاد ال ّتونسي للفالحة والصيد البحري

عامر بن عمر

نائب رئيس

اإلحتاد ال ّتونسي للصناعة وال ّتجارة والصناعات ال ّتقليدية

محمد العابد طراد

عضو

اإلحتاد ال ّتونسي للصناعة وال ّتجارة والصناعات ال ّتقليدية

جوهر الغول

عضو

اإلحتاد ال ّتونسي للصناعة وال ّتجارة والصناعات ال ّتقليدية

نور الدين بن عياد

عضو

اإلحتاد ال ّتونسي للفالحة والصيد البحري

نور الدين العيادي

عضو

اإلحتاد ال ّتونسي للفالحة والصيد البحري

راقية بالكاهية

عضو

املجمع املهني املشترك ملنتوجات الصيد البحري

إميان دربال حرم بوكثير

عضو

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

لبنى صيود

عضو

وزارة املالية

جميلة بن سويسي

عضو

وزارة ال ّتعليم العالي والبحث العلمي

بلقاسم امللولشي

عضو

ممثّل عن مؤسسة البحث وال ّتعليم العالي الفالحي

أمني الشبيلي

عضو

وكالة االرشاد والتكوين الفالحي

ـم احملاور التــي مت
عقــــد مجلــــس إدارة املركــــز خالل ســنة  2021أربــــع جلســات فــي ما يلــي أهـــ ّ
عرضهــــا ومناقشــتها بها:

جدول عدد  :2أنشطة مجلس إدارة املركز لسنة 2021
اجللسة

أهم املواضيع

التاريخ

تالوة مالحظات سلطة اإلشراف املتعلقة مبحضري اجللسة الثالثة واجللسة الرابعة لسنة .2020األولى

(عن بعد)

 08أفريل 2021

 متابعة مدى تقدم إجناز توصيات ومالحظات مراجع احلسابات. -املصادقة على تقرير نشاط املركز لسنة .2020

 -تقدم إجناز نشاط املركز إلى غاية  20مارس .2021

ميزانية املركز لسنة .2022
 عرض مشروعّ
 -عرض التقرير األدبي واملالي لودادية املركز.

تالوة مالحظات سلطة اإلشراف املتعلقة مبحضري اجللسة الرابعة لسنة  2020واألولى لسنة .2021الثانية

(عن بعد)

 29جوان 2021

هائيــة.
عــرض القوائــم املالية واملوازنة وتقريــر مراجــع احلســابات لســنة  2020واملصادقــة ال ّن ّ

 -تقدم إجناز نشاط املركز إلى غاية  20جوان 2021

 -جتسيم تسميات في خطط وظيفية

 -إمكانية مواصلة العمل بقرار تسمية إطار في خطة رئيس مصلحة على إثر إنتهاء إحلاق.
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تالوة مالحظات سلطة اإلشراف املتعلقة مبحضري اجللسة األولى والثانية لسنة .2021الثالثة (حضوري)

 20أكتوبر 2021

 متابعــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــات ومالحظــات مراجــع احلســابات -تقدم إجناز نشاط املركز إلى غاية موفى شهر سبتمبر 2021

 -مناقشة إتفاقية شراكة مع شركة تونس للتربية األحيومائية

-تالوة مالحظات سلطة اإلشراف املتعلقة مبحضر اجللسة الثالثة لسنة .2021

 متابعــة مــدى تقــدم إجنــاز توصيــات ومالحظــات مراجــع احلســاباتالرابعة

(حضوري)

 30ديسمبر2021

 -تقدم إجناز نشاط املركز إلى غاية  15ديسمبر 2021

 إبداء الرأي حول جتديد الثقة في املدير العام احلالي لإلشراف على تسيير املركز للفترة .2022-2025 -تعيني مراقب حسابات للسنوات 2021-2022-2023

 -إعالم حول فتح مناظرة إلسناد خطط وظيفية.

 - 3الهيكل ال ّتنظيمي
يتضمــــن الهيــــكل التّنظيمــــي احلالــي للمركــــز علــى إدارة لتربيــــة أحيــاء امليــــاه العذبــة وأخــرى
ّ
البحريـــة و 5إدارات فرع ّيـة باإلضافــــة إلــى  9مصــاحل فنّيــة .هــــذا وقــد مت ســنة
لتربيــــة األحيــــاء
ّ
 2014إعــداد مشــروع إلجراء بعــض التّغييــرات علــى هــذا الهيــكل مت عرضــه علــى أنظــار مجلــس
إدارة املركــــز وعلــــى وزارة الفالحــة كســلطة إشــراف .وتتم ّثـل التّغييــرات فــي إدراج  02إدارات و03
إدارت فرع ّيـــة و 03مصــاحل إضاف ّيـة.
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المحور الثاني :أهم مميزات ونتائج نشاط سنة 2021
 - 1تطور نشاط الصيد البحري وتربية األحياء املائية
حســب التقديــرات األوليــة ،بلــغ إنتاج الصيد البحري وتربية األحيـــاء املائية خـــال ســنة  2021حـــــوالي
ـعا بنسبة  6557( 5%طن).
 130873طن مقابل  137430طن خـــــال سنة 2020
مسجـــا بـــذلك تراجـــ ً
ّ
وميثــل إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة  17%مــن جملــة إنتــاج الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائيــة .وقــد
متيــزت ســنة  2021باإلســتقرار فــي الكميــات املنتجــة فــي حــدود 23000طــن حســب التقديــرات األوليــة
لــإدارة العامــة للصيــد البحــري وتربيــة األمســاك.
يبــن الرمســان البيانيــان عــدد  1وعــدد  2تطــور كميــة وقيمــة إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة خــال
العشــرية األخيــرة.

رسم بياني عدد  :1تطور كمية إنتاج تربية األحياء املائية خالل العشرية األخيرة (طن)*

رسم بياني عدد  :2تطور قيمة إنتاج تربية األحياء املائية خالل العشرية األخيرة (أد)*
هــذا وحتتــل واليــة املنســتير املرتبــة االولــى مــن حيــث كميــة وقيمــة إنتــاج تربيــة األحيــاء املائيــة خــال
ســنة  2021وســنة  2020كمــا يبينــه الرمســان البيانيــان عــدد  3وعــدد.4
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رسم بياني عدد  :3توزيع كميات إنتاج تربية األحياء املائية حسب الواليات خالل سنة 2020

(طن)*

رسم بياني عدد  :4توزيع قيمة إنتاج تربية األحياء املائية حسب الواليات خالل سنة ( 2020أد)*

العامة للصيد البحري وتربية األمساك
* املصدر  :اإلدارة
ّ

 - 2تطور صادرات منتجات تربية االحياء املائية
بلغــت صــادرات منتجــات الصيــد البحــري الــى موفــى ســنة  2021طــن  33189.4طــن بقيمــة 708.1مليون
دينــار مقابــل  23665.4طــن بقيمــة  486.2مليــون دينــار مقارنــة بســنة  2020حيــث ســجلت ارتفاعــا مــن
حيــث الكميــة بنحــو  9524طــن ( )+40%ومــن حيــث القيمة بـــ  221.9مليــون دينــار (.)%45.6

ويبني اجلدول التالي تطور صادرات الورقة والقاروص خالل سنتي  2020و :2021
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جدول عدد  :3تطور صادرات الورقة والقاروص خالل سنتي  2020و * 2021
قاروص

وراطة
2020

2021

2020

2021

الكمية بالطن

2185.7

4384.8

413.9

494.1

القيمة باملليون دينار

33.5

58.7

7.9

9.9

السعر د  /كلغ

15.4

13.4

19

20.1

وتعتبــر اإلمــارات العربيــة املتحــدة ثــم اجلماهيريــة الليبيــة الشــقيقة ثــم اململكــة األردنيــة الهاشــمية أهــم
وجهــات صــادرات الورقــة مــن حيــث الكميــة والقيمــة كمــا يبينــه الرمســان البيانيــان التاليــان:

رسم بياني عدد  :5توزيع كمية صادرات الورقة حسب الوجهات خالل سنة * 2021

رسم بياني عدد  :6توزيع قيمة صادرات الورقة حسب الوجهات خالل سنة *2021
* املصدر  :املصدر املجمع املهني املشترك ملنتجات الصيد البحري
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هــذا وجتــدر اإلشــارة الــى ان أســعار تصديــر الورقــة الــى ليبيــا تبقــى منخفضــة (فــي حــدود  8.5د/كــغ) مقارنــة بســعر الكلفــة
عنــد اإلنتــاج اال ان هــذه الســوق أصبحــت الوجهــة اجلديــدة ألمســاك الوراطــة املربــاة مبــا يفــوق  40باملائــة مــن الكميــات املنتجــة.

 - 3مميزات ونتائج سنة النشاط

متيزت سنة  2021بعديد اإلجنازات على ّ
أهمها:
جل املستويات ومن ّ

✓ القبول االولي ملشروع توسعة مفرخ القمبري مبلولش.

✓ إنتــاج  500ألــف وحــدة مــن فــراخ القمبــري فــي عمر  20يــوم بعــد اليرقــات باملشــروع النموذجي
مبلو لش .
✓ إنتاج  600كغ من القمبري باملشروع النموذجي مبلولش.
✓ إنتــاج  117.5ألــف وحــدة مــن فــراخ البلطــي النيلــي باحملطــة التجريبيــة لتربيــة األمســاك
بامليــاه العذبــة ببشــيمة.
✓ إنتــاج  3.650مليــون يرقــة مــن الــكارب الصينــي باحملطــة النموذجيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه
العذبــة ببومهــل منهــا  2900ألــف يرقــة مــن الــكارب كبيــر الــرأس و 750ألــف يرقــة مــن الــكارب
العاشــب.
✓ إنتــاج قرابــة  3.6مليــون دعمــوص مبعــدل حجــم 2مم فــي املفــرخ النموذجــي لتربيــة القوقعيــات
ببنــزرت ّ
موفــى أوت .2021
✓ إســتزراع  30مــن الســدود والبحيــرات اجلبليــة مبليــون و 394ألفــا مــن صغــار البــوري خالل موســم اســتزراع
فراخ البــوري 2020/2021
✓ إســتزراع  110أالف مــن صغــار البــوري الــى جــدود  31ديســمبر  2021خــال موســم اســتزراع
فــراخ البــوري .2022/2021
✓ إنطــاق مشــروع التعــاون الدولــي لتنميــة تربيــة االحيــاء املائيــة املندمجــة  Projet Patinerو املمــول
مــن قبــل برنامــج التعــاون
✓ جتديــد ّ
العامــة للصيــد البحــري وتربيــة األمســاك و
االتفاقيــة املتع ّلقــة بإنتــاج دعاميــص الق ّفالــة مــع اإلدارة
ّ
املتوســطي للزراعــة ببــاري وذلــك فــي إطــار مشــروع نيمــو قنطــرة « .»Nemo Kantara
املعهــد
ّ

✓ ابــرام ّ
مذكــرة تفاهــم ممضــاة بتاريــخ  24مــاي  2021مــع منظمــة االغذيــة والزراعــة والتــي
تهــدف الــى دعــم مفــ ّرخ بنــزرت باملــوارد البشــرية والقيــام بدراســة اإلطــار التشــريعي اخلــاص
بتربيــة القوقعيــات وعمليــات االســتزراع والتزريــب للق ّفالــة حيــث ّ
مت التعاقــد مــع تقنيــن اثنــن
ملــدّة ســ ّتة أشــهر و ّ
مت اختيــار اخلبيــر فــي اإلطــار التشــريعي للقيــام بالدراســة االنفــة الذكــر.

✓ احلصــول علــى املوافقــة البــرام ّ
مذكــرة تفاهــم ثانيــة مــع منظمــة االغذيــة والزراعــة تهــدف الــى دعــم مفـ ّرخ
بنــزرت باملــوارد البشــرية والقيــام بإعــداد “ ”Guide de bonnes pratiques aquacolesوذلــك فــي اطــار
مشــروع TCP3803 «Élaboration d’un plan de gestion de la lagune de Bizerte en Tunisie pour un
.»développement socio-économique territorial
✓ القيام بــ  70حتليل مبخابر فرع املنستير منها:

 38حتليــل مخبــري مبخابــر فــرع املنســتير ملعاينــة  741عينــة مــن األمســاك (وراطــة والقــاروص
والقمبــري) واألعــاف الطازجــة املســتعملة فــي مفـ ّرخ القمبــري ،األرمتيــا ،الدوالبيــات (،)Rotifères
الطحالــب املجهريــة وعينــات مــن يرقــات قــاروص ووراطــة مســك البلطــي والبــوري والقفالــة.
 32حتليل مخبري مبخابر فرع املنستير لــ 144ع ّينة من ماء وسبيرولني ورواسب بحرية.

✓ القيام بـــ  62زيارة ميدانية في إطار إحاطة وتأطير مشاريع تربية األحياء املائية.
 46زيارة ميدان ّية لشركات تربية األمساك البحرية (القاروص والوراطة).
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

 04زيارات ميدان ّية ملشاريع تربية األمساك باملياه العذبة.
 12زيارات ميدان ّية ملشاريع تربية القوقعيات.

✓ الدراسات

الصيــد ومخــزون األمســاك بالســدود املبرمجــة لســنة ( 2020كســاب
مواصلــة دراســة مــردود ّ
وســليانة وحلجــار).

✓ التجارب واملشاريع النموذجية

متابعة التجربة النموذجية لتثمني الطحالب املجهرية.PNRI

مواصلة جتربة الزراعة اإلحيومائية مبحطة بومهل.

جتربة حتضني يرقات الكارب كبير الرأس مبحطة بومهل.

القيام بتجربة تسمني مسك احلنشة مبحطة بومهل.

القيام بتجربة حتضني صغار البوري مبحطة بومهل.

✓ تنظيــم  03جلســات عــن بعــد للجنــة الفنيــة باملركــز اخلاصــة بــدرس و إبــداء الــرأي حــول
مطالــب مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة مت خاللهــا دراســة:
 03مطالب مشاريع تربية األحياء املائية يوم  29أفريل.2021

 02مطالب مشاريع (تربية قمبري وتربية أمساك) يوم  15جويلية .2021
 05مطالب مشاريع تربية األحياء املائية يوم  12أكتوبر .2021

✓ تنظيم  02ندوات وطنية حول

تنظيم ندوة عن بعد حول واقع و آفاق تربية القفالة بتونس بتاريخ  17جوان 2021

ندوة حول تربية القمبري وتربية القفالة على هامش الدورة  15للصالون الدولي.SIAMAP
✓ تنظيم  05دورات تدريبية حول

تفريخ القاروص والوراطة من  09إلى 12فيفري  2021مبفرخ طبرقة.

التربية األحيومائية يومي  06و 07أفريل  2021مبحطة بومهل.

تربية القمبري من  5إلى  8جويلية  2021باملشروع النموذجي لتربية القمبري مبلولش.

تربية القوقع ّيات يومي  11و 12أوت  2021مبفرخ القوقعيات ببنزرت.

تفريخ البلطي النيلي من  28إلى  30ديسمبر  2021مبحطة بشيمة.
✓ نظام اجلودة

انعقــاد جلســة العمــل الســنوية لتقييــم جناعة وفاعليــة نظــام اجلــودة  revue de directionحســب
املواصفــة  ISO9001v2015بتاريــخ  11مــارس ( 2021عــن بعــد).
القيام مبهمة التفقد الداخلي  audit interneلنظام اجلودة من  05الى  08أكتوبر .2021

✓ النشريات واالصدارات

مت ســنة  2021نشــر التقريــر الســنوي لســنة  2020واإلســتراتيجية اخلماســية للمركــز الفنــي لتربيــة
األحيــاء املائيــة .2021-2025

✓ اإلعالمية والسالمة املعلوماتيه

مت سنة  2021مواصلة العمل باإلتفاقية اخلاصه بتجديد موقع واب املركز.
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

✓   املشــاركة فــي الــدورة  15للصالــون الدولــي للفالحــة واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري �SIA
.MAP 2021

شــارك املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة بالــدورة اخلامســة عشــر للصالــون الدولــي للفالحــة
واآلالت الفالحيــة والصــد البحــري  SIAMAP2021وذلــك بتأثيــث وتزويــق جنــاح مســاحته 19م 2مت
مــن خاللــه التعريــف بأهــم أنشــطة وتدخــات املركــز.

✓ مشــاركة املركــز مــن خــال إطاراتــه فــي اجللســات واإلجتماعــات وأعمــال ال ّلجــان علــى املســتوى
الوطنــي واجلهوي:

 املشــاركة فــي جلســات عمــل جلنــة متابعــة ملفــات الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائيــة بديــوانوزارة الفالحــة خــال شــهري جانفــي و فيفــري .2021
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

 املشــاركة فــي أشــغال النــدوة اإلقليميــة لواليــات الوســط الشــرقي حــول مشــروع مجلــة امليــاه التــيتعقــد مببــادرة مــن جلنــة الفالحــة واألمــن الغذائــي والتجــارة واخلدمــات التابعــة ملجلــس نــواب الشــعب
يــوم  05فيفــري  2021بواليــة املنســتير.

 املشــاركة فــي جلســة عمــل اللجنــة اجلهويــة االستشــارية لتربيــة األحيــاء املائيــة بواليــة املنســتيريــوم  18فيفــري .2021

 املشــاركة فــي جلســة عمــل اللجنــة اجلهويــة االستشــارية لتربيــة األحيــاء املائيــة بواليــة تونــس يــوم 24فيفــري .2021
اجلهوية للتربية املائ ّية بوالية بنزرت
 املشاركة في أعمال اللجنةّ

✓ املشــاركة فــي جلســة عمــل بخصــوص تقــدم إجنــاز التوصيــات املنبثقــة عــن النــدوة الوطنيــة التــي
مت تنظيمهــا فــي فيفــري  2020حــول واقــع وآفــاق تربيــة األمســاك بواليــة مدنــن وذلــك يــوم  25فيفــري
ّ
 ،2021ومــن أهــم مخرجــات هــذه اجللســة التوصيــات التاليــة:
 vدعــم الشــركات التــي تواجــه نشــاطها بعــض االشــكاليات والصعوبــات لتجاوزهــا ومرافقــة أصحــاب
املشــاريع اجلديــدة بواليــة مدنــن

 vادراج متابعــة مشــاريع تربيــة االحيــاء املائيــة املنتصبــة باجلهــة ضمــن مهــام اللجنــة اجلهوية لدراســة
مطالــب إقامــة مشــاريع تربيــة االحيــاء املائية
 vالبحــث عــن التمويــل إلعــداد دراســة حــول افــاق تنميــة قطــاع تربيــة االحيــاء املائيــة بواليــة مدنــن
والتســريع فــي دراســة ملفــات التأثيــر علــى احمليــط بالنســبة للمشــاريع اجلديــدة

 vالرســكلة والتكويــن املســتمر مــن خــال مشــاركة إطــارات املركــز فــي النــدوات وورشــات العمــل
وال ـ ّدورات التّكوين ّيــة والتربصــات علــى املســتوى الوطنــي والدولــي:
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

✓ مشاركة إطارين بدورة تدريبية حول الزراعة املائية من  19إلى  21مارس .2021

✓ املشــاركة فــي ورشــة عمــل عــن بعــد يــوم  14أفريــل  2021حــول الشــروع فــي إجنــاز مشــروع
التعــاون حــول تنميــة تربيــة األحيــاء املائيــة املندمجــة واملمــول مــن قبــل برنامــج التعــاون التونســي
مت تقــدمي تدخــات كل طــرف فــي هــذا املشــروع.
اإليطالــي ( .)Projet Patinerحيــث ّ

✓ املشــاركة فــي نــدوة عــن بعــد  WEBINAIRE ROYALE ORGANIC SEAFOODبتاريــخ  16جــوان
. 2021
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

✓ املشاركة في الورشة اخلتامية ملشروع GEMEISA 2بتاريخ  03أوت .2021

✓ مشاركة اطارين في ندوة عن بعد بتاريخ  2و 3أوت 2021من تنظيم  FAOحول

Aquaculture continentale dans les pays du Maghreb: potentialités et perspectives

✓ مشــاركة إطاريــن بــدورة تكوينيــة عــن بعــد مــن تنظيــم AARDOحــول»Advanced Techniques in
»Fishing and Fish Processingمــن 3 1أوت إلــى  2ســبتمبر .2021
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

✓ مشاركة اطارين في ندوة عن بعد بتاريخ  10سبتمبر 2021من تنظيم CIHEAMحول

Social acceptability and governance of aquaculture development in the-Medi» terranean

✓ مشــاركة إطاريــن بــدورة تكوينيــة عــن بعــد حــول» تربيــة األحيــاء املائيــة بالــدول اإلفريقية»مــن
تنظيــم  FFRC CHINAمــن  9إلــى  29ســبتمبر 2021
✓ مشــاركة ثالثــة إطــارات مــن املركــز فــي دورة تكوينيــة حــول معايــرة اآلالت العلميــة Métrologie
 des appareils de laboratoireيــوم  20نوفمبــر .2021

✓ املشــاركة فــي جلســة عمــل عــن بعــد يــوم  24نوفمبــر  2021حــول مشــروع التعــاون الدولــي لتنميــة
تربيــة االحيــاء املائيــة املندمجــة  Projet Patinerواملمــول مــن قبــل برنامــج التعــاون التونســي
اإليطالــي حيــث خصصــت هــذه اجللســة ملناقشــة تق ـ ّدم نشــاط الركــز فــي هــذا اإلطــار.

✓ مشــاركة إطــار بــدورة تكوينيــة عــن بعــد مــن تنظيــم  CGPMحــول التخطيــط للتنميــة املســتدامة
لتربيــة األحيــاء املائيــة مــن خــال اســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافيــة ( )GISفــي إنشــاء املناطــق
املخصصــة لتربيــة األحيــاء املائيــة ( ،)AZAيومــي  6و 7ديســمبر .2021
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

المحور الثالث :نشاط ونتائج إدارة تربية األسماك البحرية خالل سنة 2021
 - 1نشاط املخابر بوحدة املنستير
 - 1.1مخابر التحاليل الطفلية والبكتيرية والفيروسية

خصصــت ملعاينــة مجمــوع  741عينــة تتمثــل في أمســاك القاروص
ّ
مت خــال ســنة  2021إجنــاز  38حتليــل ّ
و الوراطــة و عينــات مــن فحــول القمبــري وعينــات مــن األعــاف الطازجــة املســتعملة فــي مفـ ّرخ القمبري
باإلضافــة لعينــات مــن مســك البلطــي مــن محطــة بشــيمة و البــوري مــن فــرع املركــز ببومهــل و محطــة
املعهــد الوطنــي لعلــوم و تكنولوجيــا البحــار بخيــر الديــن و عينــات مــن فحــول القفالــة .و يبــن اجلــدول
التالــي جملــة العينــات الــواردة علــى مخابــر متابعــة األمــراض باملركــز.

جدول عدد  :4أنواع العينات الواردة على مخابر متابعة األمراض
Nombre de pièce

Espèce

Origine

351

Loups

272

Daurade

69

Crevette

20gr

Trimuline

65gr

Calamar

30gr

Artémia

Station Béchima

04

Tilapia

Station Boumhel - Kheireddine

37

Mulet

Station Mallouléch

08

Palourde

Les Sociétés piscicoles

Ecloserie Mallouléch

TOTAL

741

يبــن الرســم البيانــى عــدد  7اخنفــاض عــدد العينــات الــواردة علــى مخابــر املركــز باملنســتير والــذي
يصاحبــه اخنفــاض فــي عــدد التحاليــل املنجــزة.

رسم بياني عدد  :7تفاوت العينات الواردة على مخبري متابعة األمراض
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

ويبــن الرســم البيانــى عــدد  8توزيــع أنــواع حتاليــل عينــات األصنــاف املربــاة املنجــزة مبخابــر املركــز
باملنســتير حيــث بلغــت نســبة التحاليــل البكتيريــة  % 92مــن جملــة التحاليــل املنجــزة و  % 60نســبة
مت القيــام بـــــمتابعة مــرض  Nodaviroseألمســاك
التحاليــل الطفيليــة مــن مجمــوع التحاليــل .وقــد ّ
القــاروص عبــر تقنيــة  RT- PCRبنســبة  % 36مــن إجمالــي التحاليــل املنجــزة .ويعــود هــذا التفــاوت فــي
نســب التوزيــع نظــرا إلمكانيــة إجنــاز أكثــر مــن حتليــل لنفــس العينــة فــي نفــس الوقــت .

رسم بيانى عدد  : 8توزيع أنواع حتاليل عينات األصناف املرباة املنجزة مبخابر املركز باملنستير

 - 2.1مخبر املتابعة البيئية

مت خــال نفــس الفتــرة إجنــاز  32حتاليــل مبخبــر املتابعــة البيئيــة خصصــت لعينــات مــن املــاء متأتيــة
مــن  09محطــات لتربيــة األحيــاء املائيــة كمــا يبينــه اجلــدول التالــي:

جدول عدد  :5عينات ماء متأتية من  08محطات لتربية األحياء املائية
Nombre des échantillons

Nombre de bulletin d’analyse

Origine

14

01+05

Station Malloulech

04

02

01
01
01
32
06
71
14

144

01
01
01

01+01
01
07
01
32

Puits de surface à Touza
écloserie Tabarka
Puits de surface à Moknine
Souche de spiruline
Projet Sidi El Heni
Site Blue Fish
Ecloserie Aquaculture Tunisienne
Hanchia Fish
TOTAL

ميثــل الرســم البيانــى عــدد  9توزيــع أنــواع حتاليــل امليــاه والرواســب البحريــة املنجــزة مبخابــر املركــز
باملنســتير حيــث تبــن نســبة  % 88حتاليـــل فـيـزيـوكيـميائيـــة مــن جملـــة التحاليـــل املنجـــزة و % 77
حتاليل بكتيريـــة و  % 18نسبـــة قـــيس املعـــادن الثقيلـــة و % 4خصصت لتحليل الرواسب البحرية .ويعود
أيضــا هــذا التفــاوت فــي نســب التوزيــع نظــرا إلمكانيــة إجنــاز أكثــر مــن حتليــل لنفــس العينــة فــي نفــس
الوقــت.
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رسم بيانى عدد  :9توزيع أنواع حتاليل املياه والرواسب البحرية املنجزة مبخابر املركز باملنستير

 - 3.1املتابعة البيئية الذاتية ملواقع تربية األمساك عرض البحر

فــي إطــار املتابعــة البيئيــة الذاتيــة ملواقــع تربيــة األمســاك عــرض البحــر و وفقــا لالتفاقيــات املبرمــة قام
فريــق عمــل مــن املركــز الفنــي بأخــذ عينــات مــن امليــاه و الرواســب لدراســة اخلاصيــات الفيزيوكيميائية،
البكتيريــة و املعــادن الثقيلة لشــركة  blue Fishيــوم  18أوت  2021وشــركة  Hanchia Fishيــوم 21
ديســمبر  2021وذلــك بهــدف :
✓ مســاعدة مــزارع تربيــة االمســاك البحريــة ( القــاروص والوراطــة) إلجــراء الفحــص الذاتــي ملتابعــة
جــودة ميــاه التربيــة ومقارنتهــا باملعاييــر التونســية املعتمــدة .
✓ متابعة مدى تأثير مواقع تربية االمساك البحرية على احمليط البحري.

وقد خصصت التحاليل املنجزة في هذا اإلطار ملتابعة العناصر املب ّينة باجلداول التالية:

جدول عدد  :7التحاليل اخلاصة بعينات املياه
Méthodes

Les éléments

Normes

pH-métre

pH

Oxymètre

Oxygène dissout

réfractomètre

Salinité

ISO 11923 :1997

Filtration sous vide, séchage et pesée

MES

Méthode par kit rapide de
Hach

Spectrophotométrie

DCO

ISO 5815-2019

Méthode manométrique

DBO5

Multi paramètre (appareil
)de mesure normalisé

NT 09.57
NT 09.48
ISO 7150
Méthodes normalisée par Hach
)NT 16.22(1984
)NT 16.22(1984
NT 09.89-3
NT 09.89-2017

Paramètres physiques
)(Mesure in situ

paramètres chimique

Nitrates
Spectrophotométrie

Méthode par kit rapide de
Hach
Méthode de détermination
du nombre le plus probable
)(NPP
Méthode par filtration

Nitrites
Azote ammoniacal
)(ammonium
Phosphate

Sels nutritifs

Sulfate
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
Streptocoques fécaux

Eléments
bactériologiques

Vibrions
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Chrome total
Méthodes normalisée par
Hach

Zinc
Méthode par kit rapide de
Hach

Métaux lourds

Plomb
Cuivre
Cadmium
Fer

جدول عدد  :8التحاليل اخلاصة بالرواسب
Normes

Méthodes

Les éléments

NF P 94-057

Granulométrie par tamisage

Granulométrie

ISO 11465

Etuvage

Matières sèche

NF 15169, Mai 2007

Méthode par voie sèche

Matière organique

Paramètres physiques
paramètres chimiques

Chrome total
NF X31-151 Juin 1993

Dosage par ICP-OES

Zinc
Plomb

Métaux lourds

Cuivre
cadmium

 - 4.1مخبر تطوير تقنيات التربية

و فــي إطــار االســتعداد النطــاق نشــاط مخبــر تطويــر تقنيــات التربيــة يعتــزم املركــز الفنــي التحكــم فــي
تقنيــات حتليــل أعــاف األمســاك ومتابعــة مردوديتهــا و تأثيرهــا علــى اإلنتــاج و ذلــك بتركيــز التجهيــزات
الالزمــة للقيــام بهاتــه التحاليــل و خاصــة منهــا « :اســتخراج الدهــون بطريقــة  « soxhletو «تقديــر
مت فــي هــذا الغــرض :
البروتــن بتقنيــة  .»»kjeldhalو قــد ّ
✓ اقتناء آلة soxhlet

✓ القيام بطلب عروض القتناء التجهيزات و املواد الالزمة

✓ تكويــن  02إطــارات مــن املركــز الفنــي حــول التحاليــل اخلاصــة باألعــاف و ذلــك خــال الفتــرة
املمتــدة مــن  15مــارس إلــى  19مــارس  2021مبخبــر Biolivalباملعهــد العالــي للبيوتكنولوجيا باملنســتير.
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 - 2إحاطة وتأطير مشاريع تربية األحياء املائية:
 - 1.2اإلحاطة مبشاريع تربية األمساك البحرية

بلــغ العــدد اجلملــي للمشــاريع املنتجــة لألمســاك البحريــة خــال ســنة  25 ،2021مشــروع (  23مشــروع
باألقفــاص بالبحــر املفتــوح و 02مفرخــات إلنتــاج إصبع ّيــات القــاروص والوراطــة) ،كمــا الحظنــا مــن
خــال زياراتنــا لهــذه املشــاريع مــا يلــي :

✓ شــهدت بعــض مــزارع تربيــة األمســاك البحريــة ارتفــاع فــي نســب نفــوق أمســاك الوراطــة والقــاروص
خــال ســنة  2021حيــث جتــاوزت  % 35بالنســبة ألمســاك القــاروص و % 25بالنســبة ألمســاك الوراطــة
ّ
بالتدخــات الالزمــة علــى عــن املــكان مبواقــع التربيــة ومبخابــر التحاليــل
وقــد قــام املركــز الفنــي
باملنســتير لتفــادي هــذه املشــاكل الفنيــة والصحيــة والتقليــص مــن نســب النفــوق ،ويعتبــر هــذا االرتفــاع
أهمهــا :
فــي نســب النفــوق نتيجــة مباشــرة لعـ ّدة عوامــل ّ
نوعية اإلصبع ّيات املستزرعة التي ال ترتقي ملستوى اجلودة املطلوبة.
l

l

l

نقص في املراقبة البيئية الذاتية ملواقع التربية.

نقص في املتابعة للحالة الصحية لألمساك .

✓ تطــور عــدد الشــركات التــي تســتعمل االعــاف احملليــة خــال هــذه الســنة ،حيــث قـ ّدرت نســبة كميــة
األعــاف احملليــة املســتهلكة ب % 60مــن كميــة األعــاف اجلمليــة املســتهلكة مــن قبــل مــزارع التربيــة.

الزيارات امليدانية:

فــي إطــار إحاطــة وتأطيــر مشــاريع تربيــة األمســاك البحريــة مــن الناحيــة الفنيــة ومــن ناحيــة الصحــة
احليوانيــة وبهــدف:

✓ حتســن املردوديــة االقتصاديــة ملــزارع تربيــة األمســاك البحريــة مــن خــال التخفيــض مــن نســب
الوفيــات وحتســن نســبة التحويــل الغذائــي.
✓ حتيني قاعدة البيانات اخلاصة بالشركات.
قام املركز الفني بــــ:

 64زيــارة ميدان ّيــة لشــركات تربيــة األمســاك البحريــة (القــاروص ،الوراطــة والســبري) وفــي مايلــي
جــدول يبــن توزيــع الزيــارات للشــركات الناشــطة خــال ســنة :2021

جدول عدد  :9زيارات اإلحاطة والتأطير مبشاريع تربية األمساك البحرية لسنة 2021
Fermes

Jan

Mars fev

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

Sep

Oct

Nov

Porto farina
Cap farina
Medora
TSF Nabeul
ATU
AFT
Sea food
Sea Med
Golden fish
Ruspina
Rafeha
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Prima Fish
SAS
Hanchia
Pirate fish
TTf
TSf
Aquasud
STEP
King fish
Rahma
Bannour
Emir el Bahr
Blue fish
SAT
Nbres des visites

2

3

5

3

3

5

4

7

9

1

4
46

رسم بياني عدد  :10تطور عدد زيارات مشاريع تربية األمساك البحرية

 - 2.2اتفاقيات التعاون املبرمة مع املركز الف ّني لتربية األحياء املائية

قام املركز بإبرام و جتديد  9إتفاقيات في املجاالت التالية خالل سنة :2021
 -إتفاقيات التأطير و اإلحاطة في مجال املتابعة الصحية احليوانية:

 جتديد  04اتفاقيات عمل مع الشركات التالية Pirate fish, Medora, Aquasud, TTf-TSf : -إبرام  01اتفاقية عمل جديدة مع شركة روسبينا.

 إبــرام  01اتفاقيــة عمــل جديــدة مــع مف ـ ّرخ التونســية لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة للمتابعــة الصحيــةاحليوانيــة
22
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جدول عدد  :10االتفاقيات املبرمة مع شركات تربية األمساك البحرية لسنة 2021
الشركة

امليناء

تاريخ إبرام االتفاقية

تاريخ انتهاء االتفاقية

املالحظات

TTF-TSF

طبلبة

 21جانفي 2021

 20جانفي 2022

جتديد

Pirate fish

طبلبة

 02فيفري 2021

 01فيفري 2022

جتديد

Medora

بني خيار

 16مارس 2021

 15مارس 2022

جتديد

Aquasud

بقالطة

 06سبتمبر 2021

 05سبتمبر 2022

جتديد

Rus-Rafa

املنستير

 22سبتمبر 2021

 21سبتمبر 2022

اتفاقية جديدة

Blue Fish

سلقطة

 29جوان 2021

 29جوان 2022

اتفاقية جديدة

HanchiaFish

طبلبة

 29جوان 2021

 29جوان 2022

اتفاقية جديدة

Aqu Tun

هرقلة

نوفمبر 2021

جوان 2022

اتفاقية جديدة

 - 3.2اإلحاطة و التأطير في مجال املتابعة الذاتية ملف ّرخ الشركة التونسية لتربية األمساك:

فــي إطــار اإلحاطــة و التأطيــر فــي مجــال املتابعــة الذاتيــة الصحيــة احليوانيــة لشــركات تربيــة االمســاك
مت خــال شــهر نوفمبــر  ، 2021إبــرام إتفاقيــة بــن املركــز الفنــي و مف ـ ّرخ الشــركة التونســية
ببالدنــاّ ،
لتربيــة األمســاك بهــدف متابعــة دورة إنتــاج كاملــة و تعنــى هــذه اإلتفاقيــة مبجــاالت التدخــل التاليــة:
✓ متابعة اخلاصيات البكتيرية و الفيزيوكيميائية ملياه التربية .
✓ متابعة االمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية لألمساك.

أخذ عينات من مف ّرخ التونسية لتربية األمساك بهرقلة ( 16نوفمبر)2021
 - 3التجارب النموذجية
 - 1.3املشروع النموذجي لتربية القمبري مب ّلولش
 - 1.1.3موسم تفريخ القمبري 2021

مت اختيــار كميــة مــن
إنطلــق اإلعــداد ملوســم تفريــخ القمبــري  2021منــذ شــهر نوفمبــر  2021حيــث ّ
23
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مت إنتاجهــا الســنة املاضيــة ( اجليــل الســادس) مبعــدل وزن فــي حــدود 20غ لتكويــن
القمبــري التــي ّ
مخــزون مــن الفحــول .و قــد بلــغ معـ ّدل وزنهــا فــي نهايــة مــارس  2021حوالــي  28غــرام للذكــور و 30
غــرام لإلنــاث.

مت اختيارمجوعــة مــن الفحــول ( 50أنثــى مبعــدل وزن  35غ و  50ذكــر مبعــدل وزن
وفــي بدايــة شــهر أفريــل ّ
مت فصــل اجلنســن وقطــع ســاق أعــن اإلنــاث لتحفيزهــم علــى تكويــن البيــض .وانطلقــت فعل ّيــا
 31غ) و ّ
مت إنتــاج  500ألــف
مرحلــة التفريــخ فــي  27مــاي  2021وتواصلــت إلــى حــدود بدايــة شــهر جويليــة ،حيــث ّ
وحــدة فــي عمــر  20يــوم مــا بعــد اليرقــات .هــذا وقــد إنطلقــت مرحلــة التســمني فــي شــهر جويليــة مــن
مت إنتــاج  600كــغ مــن القمبــري مبعــدل وزن فــي
نفــس الســنة و تواصلــت إلــى حــدود شــهر نوفمبــر و قــد ّ
حــدود  10غــرام بالوحــدة.

مــن ناحيــة أخــرى و فــي إطــار حتســن النتائــج احملققــة باملف ـ ّرخ ،عمــل املركــز علــى جتديــد مخــزون
مت إختيــار شــركة للتجــارة العامليــة لتوريــد مجموعــة جديــدة
مت إعــداد كــراس شــروط و ّ
الفحــول .حيــث ّ
مــن الفحــول و كميــة مــن األعــاف اخلاصــة املســتعملة فــي مفــ ّرخ القمبــري مــن نــوع فانامــاي .إالّ
أنــه لــم يتــم التــزود بهــذه الفحــول و األعــاف إلــى غايــة موفــى جــوان  2021و ذلــك لع ـ ّدة إشــكاليات
املزوديــن .
واجهتهــا الشــركة املــوردة مــع
ّ
األول مــن  2020بجملــة مــن عمليــات
كمــا نشــير فــي هــذا املجــال إلــى أن املركــز قــام خــال الثالثــي ّ
الصيانــة للمفـ ّرخ القــدمي (تهيئــة قســط مــن شــبكة الكهربــاء و طــاء داخلــي) .و فــي نفــس اإلطــار شــرع
املركــز فــي تهيــأة الغــاف اخلارجــي للبيــت املكيفــة (املع ـ ّدة ملرحلــة التســمني) و ذلــك بتكلفــة جمليــة
فــي حــدود  75ألــف دينــار.

إنطالق أشغال تهيأة الغالف اخلارجي للبيت املكيفة
24

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

- 2.1.3مشروع توسعة املفرخ

إنطلقــت أشــغال توســعة املفـ ّرخ فــي نوفمبــر  2019و قــد تواصلــت إلــى حــدود موفــى مــارس  2021حيــث
مت بتاريــخ  18مــارس  2021القبــول األولــي للمفـ ّرخ .و يتكــون هــذا املفـ ّرخ مــن  18حــوض بســعة 18,5
ّ
م 3للحــوض الواحــد و وحــدة إلنتــاج االعــاف احليــة و مكتــب و دورة ميــاه علــى مســاحة جمليــة فــي
حــدود  500م .2و بتركيــز هــذا املفـ ّرخ اجلديــد ،ميكــن ان تبلــغ طاقــة إنتــاج فــراخ القمبــري مبلولــش فــي
حــدود  20مليــون وحــدة فــي عمــر  20يــوم مــا بعــد اليرقــات.

و فــي إطــار متابعــة مســتجدات املشــروع النموذجــي لتربيــة القمبــري مبلولش و برنامــج العمل املســتقبلي
ّأدت كاتبــة الدولــة لشــؤون البحــر رفقــة السـ ّيد والــي املهديــة  ،زيــارة إلى املشــروع يــوم  9جــوان .2021
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 - 3.1.3املصادقة الصحية احليوانية

فــي إطــار العمــل علــى احلصــول علــى املصادقــة الصحيــة احليوانيــة ملشــروع تربيــة القمبــري مبلولــش
إنطلــق املركــز الفنــي منــذ بدايــة  2021في تفعيــل برنامــج متابعة صحيــة يشــمل التحاليــل الفيزيوكيميائية
مليــاه املوقــع و التحاليــل البكتيريولوجيــة للميــاه والقمبــري و األعــاف.

 - 2.3املشروع النموذجي لتربية القوقعيات مبفرخ بنزرت
 - 1.2.3موسم تفريخ القوقعيات 2021

 مواصلــة العمــل باتفاقيــة االســتغالل املبرمــة مــع املعهــد العالــي للصيــد البحــري و تربيــة األحيــاءاملائ ّيــة ببنــزرت،
املجهرية العلف ّيــة لالســتجابة للمتط ّلبــات الفيزيولوجيــة والبيولوجية
 انتــاج أربــع أنــواع مــن الطحالــبّ
للقوقعيــات مبختلــف مراحلهــا احليات ّيــة (فحــول ،يرقــات ،دعاميــص) بكميــات يوميــة جتــاوزت 800
لتــر.
 اقتنــاء مــادة البروبيوتيــك « احمل ّفــزات احليويــة» بالتنســيق مــع شــركة «  ”Ostreaواعتمادهــا فــيمرحلــة تربيــة اليرقــات
 القيــام ّموفــى شــهر مــاي  2021بحــث الفحــول علــى انتــاج االمشــاج عــن طريــق الصدمــة احلراريــة
وقــد بلــغ عــدد البيضــات امللقّحــة قرابــة الـــ ــــ 100مليــون ،بلــغ  20باملائــة منهــا مرحلــة االســتقالب
مت وضعهــا فــي غرابــل مســتديرة قصــد تســمينها وقــد
( يرقــة حاملــة للرجــل) بحجــم  250ميكرومتــر ّ
حتص ّلنــا علــى قرابــة  3.6مليــون دعمــوص بحجــم 2مم (معــدل) ّ
موفــى أوت  2021نفقــت كل ّيــا علــى اثــر
ارتفــاع درجــة احلــرارة و انقطــاع التيــار الكهربائــي.

 القيــام باقتنــاء  50كــغ مــن فحــول الق ّفالــة خــال شــهر نوفمبــر ( 9و  16نوفمبــر  )2021و الشــروعفــي أقلمتهــا قصــد القيــام مبوســم جديــد إلنتــاج الدعاميــص.

املجهرية
انتاج مك ّثف للطحالب
ّ

غ ّدة تناسل ّية ناضجة
ألنثى الق ّفالة
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أقلمة الفحول واعدادها ملوسم التفريخ

جمع اليرقات عن طريق
الترشيح كل  48ساعة

توزيع البروبيوتيك لليرقات

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

 - 2.2.3التأطير وزيارة املشاريع

مت القيــام بزيــارة جميــع مشــاريع تربيــة القوقعيــات علــى احلبــال العائمــة ( 12مشــروع) ومشــروع تربيــة
ّ
الطحالــب الكبيــرة «  »Marine Seltببحيــرة بنــزرت.

يرقة قادرة للق ّفالة
بحجم  250ميكرومتر

دعاميص ق ّفالة بحجم  1.5مم دعاميص ق ّفالة مبعدل حجم 2
مم (موفى أوت )2021
(موفى جويلية )2021

شركة أوستريا

شركة أكواكمبني

 - 3.3املشروع النموذجي لتثمني الطحالب البحرية :

فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للبحــث و التجديــد لــوزارة الصناعــة يقــوم املركــز الفنــي مــن خــال إتفاقيــة
مــع مخبــر البحــوث العلميــة للمعهــد العالــي للبيوتكنولوجيــا باملنســتير ( )laboratoirebiolivalو شــركة
 BIOALGUEإلنتــاج الطحالــب املجهريــة بقصــور الســاف ،بإجنــاز حتربــة لتثمــن الطحالــب املجهريــة
مــن صنــف Ulva lactucaو التــي تهــدف إلــى الوقــوف علــى إمكانيــات إســتخراج مــادة الــــ ulvaneذات
القيمــة العاليــة و املســتعملة فــي عــدة مجــاالت مثــل الصيدلــة و التجميــل  ،و فــي هــذا اإلطــار قــام
املركــز بتنظيــم جلســة عمــل مــع جميــع األطــراف املتداخلــة يــوم  05فيفــري  2021للنظــر فــي مــدى تقــدم
إجنــاز هــذه التجربــة و مناقشــة مخرجــات املرحلــة و مــدى تق ـ ّدم األنشــطة و املصادقــة علــى التقريــر
النهائــي لهــذه املرحلــة  .حيــث بينــت نتائــج هــذه املرحلــة مــن إمكانيــة احلصــول علــى نســبة  15%مــن
مــادة  ulvaneاملســتخرجة مــن  1كــغ مــن الطحالــب املجففــة .

كمــا قــام فريــق عمــل متكــون مــن  :الســيد كمــال احلــاج مبــارك و الســيد عدنــان قاســم و الســيدة عزيــزة
بزيــارة ميدانيــة ملوقــع شــركة  Aquaculture Tunisienneو ذلــك يــوم  06افريــل 2021جلمــع كميــة
هامــة مــن طحالــب  Ulva lactucaحوالــي 100كــغ.
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 - 4.3جتربــة منوذجيــة لتقييــم خاصيــات االعــاف املصنعــة محل ّيــا و املســتعملة فــي مرحلــة
تربيــة يرقــات القــاروص والوراطــة.

بهــدف تقييــم خاصيــات االعــاف املصنعــة محل ّيــا و املســتعملة فــي مرحلــة تربيــة يرقــات
القاروصوالوراطــة ،شــرع املركــز فــي إجنــاز جتربــة منوذجيــة مبفـ ّرخ طبرقــة فــي إطــار إتفاقيــة تعــاون مع
شــركة  Nutrifishلصناعــة أعــاف االمســاك و املجمــع املهنــي املشــترك ملنتوجــات الصيــد البحــري.

وقــد متثلــت املنهجيــة املعتمــدة خــال هــذه التجربــة فــي تقييــم خاصيــات األعــاف املصنعــة محليــة
ـوردة و املســتعملة فــي نفــس مرحلــة التربيــة و ذلــك مــن خــال
مقارنــة بنــوع ثــان مــن االعــاف املـ ّ
مقارنــة اخلصائــص البيوكيميائيــة ( البروتيــن ،الدهنيــات ،الرمــاد) مــن ناحيــة و تأثيرهــا على املؤشــرات
الزووتقنيــة مــن ناحيــة أخــرى ( النمــو و نســبة اإلحيــاء).
مت إســتزراع  4أحــواض إســطوانية الشــكل بســعة
إنطلقــت هــذه التجربــة فــي شــهر فيفــري  ، 2021حيــث ّ
 200لتــر لــكل حــوض ب  2000يرقــة قــاروص فــي عمــر  80يــوم باحلــوض الواحــد.
مت احلــرص فــي هــذا اإلطــار علــى ضمــان نفــس خاصيــات التربيــة باألحــواض املع ـ ّدة فــي الغــرض
ّ
( جــودة اليرقــات املســتعملة عنــد إنطــاق التجربــة ،اخلاصيــات الفيزيوكيميائيــة مليــاه التربيــة ،العمــل
الروتينــي اليومــي مــن تنظيــف و تعليــف  ،نســبة جتديــد امليــاه ،كميــة و قطــر األعــاف املوزعــة و طريقــة
و أوقــات توزيعهــا)  ،علــى أن يكــون الفــارق فــي هــذه التجربــة هــو نــوع العلــف املســتعمل .وفيمــا يلــي
ـجلة:
نق ـ ّدم أهــم النتائــج املسـ ّ
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 - 1.4.3مقارنة اخلصائص البيوكيميائية
نسبة البروتيني:
 نســبة البروتيــن املســجلة فــي النوعــن مــن األعــاف املســتعملة (:Nالنــوع احمللــي و Pالنــوعاملســتورد)  ،أقــل مــن النســبة املطلوبــة فــي هــذه املرحلــة مــن التربيــة ( فــي حــدود . )50- % 45
 األعــاف مــن نــوع )Nالنــوع احمللــي) حتتــوي علــى نســبة بروتيــن أقــل منالنــوع  ( Pالنــوع املســتورد).أمــا بالنســبة لألعــاف قطــر  1.7 – 1.5مم  ،فــإن نســبة
و ذلــك بالنســبة للقطــر  0.6مم و  0.8مم ّ
البروتيــن أعلــى باألعــاف مــن نــوع .P

رسم بياني عدد : 11متابعة نسبة البروتني في األعالف

نسبة الدهنيات و األحماض الدهنية:

 نســبة الدهنيــات املســجلة فــي النوعــن مــن األعــاف املســتعملة (: Nالنــوع احمللــي و  Pالنــوعاملســتورد)  ،أعلــى مــن النســبة املطلوبــة فــي هــذه املرحلــة مــن التربيــة ( فــي حــدود  .)% 12و يحتــوي
العلــف احمللــي علــى نســبة دهــون تفــوق النســبة املوجــودة بالعلــف املــورد .كذلــك حتتــوي األعــاف
احملليــة بصفــة عامــة نســبة مــن األحمــاض الدهنيــة (  )acides grasأعلــى مــن العلــف املــورد.
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رسم بياني عدد  :12متابعة نسبة الدهنيات في األعالف

رسم بياني عدد  :13متابعة نسبة االحماض الدهنية في األعالف

نسبة الرماد

ـن أن األعــاف مــن نــوع  Nحتتــوي علــى نســبة
مقارنــة نســبة الرمــاد (  )cendreبنوعــي األعــاف ،تبـ ّ
رمــاد أقــل مــن االعــاف مــن نــوع .P

رسم بياني عدد  : 14متابعة نسبة الرماد في األعالف
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- 2.4.3مقارنة تأثير النوعني من األعالف على املؤشرات الزوو تقنية
النم ّو
مت
بعــد حوالــي  90يــوم مــن التربيــة و إنطالقــا مــن يرقــات مبعــدل وزن فــي حــدود  0.13 – 0.12غــرام ّ
مت تعليفهــا بالنــوع
التحصــل فــي كلتــا املجموعتــن مــن األحــواض ( املجموعــة األولــى  :أحــواض  1و ّ 2
ـورد) علــى فــراخ مبعــدل وزن بــن  12و
احمللــي و املجموعــة  : 2أحــواض  3و ّ 4
مت تعليفهــا بالنــوع املـ ّ
 14غــرام .و قــد بينــت التحاليــل اإلحصائيــة (  )Les analyses statistiquesتقــارب النتائــج املســجلة
ـجلة.
بالنســبة لنوعــي األعــاف املسـ ّ

رسم بياني عدد  :15متابعة نسبة النمو عند اليرقات
نسبة اإلحياء
يبــن الرســم البيانــي التالــي بــأن تط ـ ّور عــدد الفــراخ النافقــة كانــت متقاربــة فــي مختلــف األحــواض
 .وأكــدت التحاليــل اإلحصائيــة للبيانــات املجمعــة أن إختــاف نــوع العلــف املســتعمل لــم يكــن عامــا
أساسـ ّيا فــي التأثيــر علــى نســبة اإلحيــاء املســجلة و التي تراوحــت بــن  30و  .% 35حيــث أن اإلخنفاض
الشــديد لنســبة األكســجني املــذاب فــي املــاء فــي بعــض الفتــرات كان الســبب الرئيســي فــي نفــوق بعــض
األمساك.

رسم بياني عدد  :16متابعة نسبة اإلحياء عند اليرقات
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المحور الرابع :نشاط ونتائج إدارة تربية األسماك بالمياه العذبة
خالل سنة 2021
السدود:
 - 1إستزراع ّ
تنــدرج عمليــات صيــد وإســتزراع صغــار البــوري بالســدود والبحيــرات اجلبليــة ضمــن أنشــطة التدخــل
التــي يقــوم بهــا املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة لفائــدة مســتغلي الســدود مــن مجامــع تنميــة
ومســتثمرين خــواص وبحــارة.

 - 1.1موسم 2021/2020

مت اإلنطــاق الفعلــي لعمليــات الصيــد واإلســتزراع ملوســم  2021/2020يــوم  12أكتوبــر 2020ســبقتها
مجموعــة مــن العمليــات اإلستكشــافية خــال شــهر ســبتمبر علــى إمتــداد الســواحل الشــمالية والشــرقية
للتأكــد مــن وجــود كميــات معتبــرة مــن صغــار البــوري .وقــد تواصلــت عمليــات الصيــد واإلســتزراع إلــى
غايــة يــوم  4مــاي .2021
ـزود
مت إســتزراع 30ســدا و بحيــرة جبليــة مــن جملــة  31س ـ ّدا وبحيــرة جبل ّيــة ّ
وقــد ّ
مت التق ـ ّدم بطلــب تـ ّ
بصغــار البــوري بهــا وهــو مــا ميثــل نســبة  .% 96.77هــذا وقــد بلغ عدد صغــار البــوري املســتزرعة1.394
مت صيدهــا خــال  72خرجــة صيــد مثمــرة أي مبعـ ّدل  19.3ألــف مــن صغــار البــوري لــكل
مليــون يرقــة ّ
وأن قرابــة  50باملائــة مــن خرجــات الصيــد كانــت مثمــرة.
خرجــة .علمــا ّ
وقــد تكفــل بهــذه املهمــة فريــق صيــد وإســتزراع مكــون مــن تقنــي وعامــل مختــص باإلضافــة إلــى ســائق
ســيارة .وتركــزت  80.63%مــن الكميــات املصطــادة بواليــة أريانــة و 19.36%بوالية سوســة.

وقــد إســتم ّر النّقــص الفــادح فــي تواجــد صغــار البــوري بعــد أن شــهد تراجعــا بدايــة مــن موســم
ّ
وتأخــر نــزول األمطــار إضافــة
 .2013/2012ويعــود هــذا التراجــع فــي ظاهــره لعـ ّدة أســباب أبرزهانقــص
الصحــي والصناعــي.
إلــى تل ـ ّوث ميــاه مجــاري األوديــة مبيــاه الصــرف
ّ
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رسم بياني عدد :17عدد صغار البوري املستزرعة حسب املواسم
أمــا بخصــوص التطــور الشــهري للكميــات املســتزرعة فقــد بلغــت أكبــر كميــة مــن صغــار البــوري 510
ّ
ألــف خــال شــهر أفريــل .2021

رسم بياني عدد  : 18التطور الشهري لعدد صغار البوري املستزرعة ملوسم 2021/2020
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جدول عدد  :9كميات صغار البوري املستزرعة بالسدود خالل موسم 2021/2020
السد

الكمية املستزرعة (بحساب األلف)
ّ

الوالية

مالق

80.000

واد السواني

20.000

سالمة

45.000

كساب

40.000

سيدي البراق

285.000

جالص (تستور)

20.000

بحيرة التل

60.000

غزالة

21.000

الطني

55.000

القني

10.000

سليانة

85.000

خلماس

60.000

شيخ معيز

16.000

الرمل

77.000

اخليرات

25.000

سيدي فرج (صواف)

65.000

سيدي مدين

15.000

بزيخ

35.000

لبنة

30.000

املصري

19.000

حلجار

40.000

الكامش

10.000

تاوشت

10.000

الطاحونة قرمبالية

50.000

سيدي سعد

110.000

احلمى

21.000

البكباكة

10.000

القصب

35.000

صفاقس

سيدي صاحل

30.000

سوسة

موسى

15.000

الكاف

باجة

بنزرت

سليانة

زغوان

نابل

القيروان

بن عروس

املجمــــــــــــــــــــــــــــوع

 - 2.1موسم 2022/2021

1394.000

مت إلــى موفــى شــهر
مت اإلنطــاق فــي موســم اإلســتزراع  2022/2021بدايــة شــهر نوفمبــر  2021وقــد ّ
ّ
جانفــي  2022إســتزراع  17ســدود وبحيــرات جبل ّيــة بـــ 231. 000مــن صغــار البــوري ومــن املبرمــج أن
تتواصــل عمليــات الصيــد واإلســتزراع إلــى غايــة شــهر جــوان .2022
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ّ
احملطة النموذجية لتربية األمساك باملياه العذبة بالبشيمة
-2
ّ
احملطــة إلــى ال ّرفــع فــي إنتــاج أمســاك البلطــي مــن خــال توفيــر اإلصباع ّيــات لفائــدة
تهــدف هــذه
املســتثمرين مبــا ّ
ميكــن مــن النّهــوض مبنظومــة تربيــة أمســاك البلطــي بامليــاه العذبــة بتونــس.
ّ
احملطــة وذلــك فــي إطــار إتفاقيــة تعــاون مــع املعهــد
مت منــذ ســنة  2016االنطــاق فــي عمل ّيــة تأهيــل
وقــد ّ
الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار .وســتتواصل عمل ّيــة التّأهيــل خــال الســنوات القادمــة وذلــك فــي
حــدود اإلمكانيــات املاديــة املتاحــة.
مت خالل سنة : 2021
حيث ّ

✓ إنشــاء حــوض إمسنتــي لتبريــد امليــاه خــال فصــل الصيــف والســتغالله فــي التربيــة خــال بقيــة
الفصــول.

✓ ربــط امليــاه باحملطــة مباشــرة وهــو مــا سيســاهم فــي احلـ ّد مــن كلفــة الكهربــاء بعــد االســتغناء عــن
ضــخّ امليــاه بواســطة املضخــات.
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مت :
وقد ّ

✓ انتاج وبيع  37.5ألف إصبع ّية بوزن  15غ.

✓ انتاج وبيع  20ألف إصبع ّية مبعدل وزن 2غ.

✓ إنتاج  40ألف إصبع ّية مبعدل وزن بني 2غ و 10غ.
✓ إنتاج  20ألف إصبع ّية مبعدل وزن أقل من 2غ.

جدول عدد  :10كميات اصبعيات البلطي املوزعة لفائدة املستثمرين لسنة 2021
املستغل

املكان

الكمية

مهدي جراية

منزل شاكر – صفاقس

 8.000إناث 2( 10.000 +غ)

كوثر الرجباني

بني خداش – مدنني

 3.000ذكور  7.000 +إناث 2( 10.000 +غ)

محمد لعريبي
ّ

سيدي بوزيد

 3.500ذكور

ALPO

متغزة– توزر

 8.000إناث  8.000 +ذكور

الصحــي للمحطــة بالتعــاون مــع مخبــر تربيــة األحيــاء املائيــة
مت اإلنتهــاء مــن إعــداد ملــف التأهيــل
كمــا ّ
ّ
ـم تقدميــه للمصادقــة عليــه إثــر القيــام مبجموعــة
باملعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار علــى أن يتـ ّ
مــن اإلصالحــات عنــد ّ
توفــر االعتمــادات الضروريــة .وتتمثــل اإلصالحــات أساســا فــي :
)3 pédiluves (1 devant chaque serre
)2 rotoluve (1 devant chaque porte d’entrée
)Terrassement pavé devant les serres (30 m * 2 m = 60 m2
Climatiseur pour la salle de fabrication et de stockage des aliments.
Divers (peinture, panneaux, petit matériel spécifique pour chaque serre, solution hydroalcoolique …).

ّ
احملطة النموذجية لتربية األمساك باملياه العذبة ببومهل
-3

ّ
للمحطــة النموذجيــة لتربيــة األمســاك بامليــاه
 - 1.3أشــغال صيانــة وتعهــد البنيــة التحتيــة
العذبــة ببومهــل
 - 1.1.3تهيئة مفرخ الكارب الصيني

مت بدايــة مــن شــهر مــارس  2021اإلنطــاق فــي تهيئــة مفــرخ الــكارب الصينــي باحملطــة النموذجيــة
لتربيــة األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل وذلــك بتبليــط األرضيــة مبــادة مضــادة لالنــزالق واعــداد
قاعــدة امسنتيــة وتغييــر مــكان خــزان امليــاه واجــراء حتويرعلــى شــبكة ضــخ امليــاه واقتنــاء وتركيــب
مرشــح رملــي جديــد.
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ّ
للمحطة
 - 2.1.3أشغال صيانة وتعهد البنية التحتية

عرفت احملطة سنة  2021العديد من اعمال الصيانة والتعهد اهمها

 تبليط أرضية احمليط اخلارجي للمحطة -صيانة جزء من شبكة توزيع املاء

 صيانة شبكة توزيع الهواء -إصالح البوابات احلديدة

 تسييج احملطة -تهيئة املخزن

 - 2.3تفريخ أمساك الكارب الصيني ملوسم 2021
 - 1.2.3استخراج الغدة النخامية للكارب العادي احلي

اســتعدادا النطــاق موســم التفريــخ لســنة 2021قــام فريــق فنــي تابــع للمحطــة النموذجيــة لتربيــة
األمســاك بامليــاه العذبــة ببومهــل مبهمــة اســتخراج الغــدة النخاميــة مــن الــكارب العــادي احلــي مــن
ســد املخشــبية مــن واليــة باجــة وذلــك مــن  17فيفــري الــى  16مــارس  ،2021حيــث آلــت النتائــج الــى
تكويــن مخــزون ب  599غــدة متأتيــة مــن  894كــغ والتــي مت حفظهــا الــى حــن اســتعمالها خــال موســم
التفريــخ.

 - 2.2.3زراعة الفصة لتعليف مسك الكارب الصيني

مت خــال شــهر فيفــري  2021حراثــة وتســميد قطعــة ارض باحملطــة النموذجيــة ببومهــل ثــم زراعتهــا
بالفصــة لغــرض تعليــف امســاك الــكارب الصينــي.

 3-2-3موسم التفريخ اإلصطناعي الكارب الصيني

مت خــال موســم تفريــخ الــكارب الصينــي لســنة  2021الــذي امتــد مــن  21جــوان الــى  4جويليــة 2021
تفريــخ  3650ألــف مــن يرقــات الــكارب الصينــي منهــا  2900ألــف مــن الــكارب كبيــر الــرأس مت بيعهــا
كاملــة للمســتثمرين و 750ألــف مــن الــكارب العاشــب مت بيــع  150ألــف منهــا للمســتثمرين واســتزراع 600
ألــف منهــا فــي محطــة بومهــل كمــا يبينــه اجلــدول التالــي:
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جدول عدد  :11نتائج استزراع يرقات الكارب الصيني لسنة 2021
النوع

كارب كبير الراس

كارب عاشب

الكمية املستزرعة

السد
الوجهة
ّ

100.000

سد الطاحونة  -نابل

100.000

سد املصري – نابل

200.000

سد موسى – سوسة

200.000

سد الرمل – زغوان

150.000

سد الطني  -بنزرت

150.000

سد املاحل  -بنزرت

100.000

سد القصب  -بن عروس

200.000

سد بكباكة– بن عروس

150.000

سد احلمى  -بن عروس

100.000

سد العبيد  -نابل

50.000

مستثمر – بنزرت

250.000

خلماس-سليانة

200.000

سد شيخ معيز – سليانة

300.000

سد سيدي سعد القيروان

200.000

سد نبهانة – القيروان

300.000

السماطي  -القيروان

150.000

حلجار  -نابل

100.000

سد موسى  -سوسة

50.000

مستثمر – بنزرت

100.000

احلوض الدائري الصيني رقم 1

100.000

احلوض الدائري الصيني رقم 1

100.000

احلوض الدائري الصيني رقم 1

300.000

احلوض رقم 2

 - 3.3إستزراع قنال مجردة بالكارب الصيني

مت خــال شــهر جــوان  2021إســتزراع  700مسكــة مــن صغــار الــكارب الصينــي الناجتــه عــن حتضــن
يرقــات الــكارب الصينــي مــن املواســم الســابقة وذلــك كمــا يبينــه اجلــدول التالــي:
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جدول عدد  :12نتائج استزراع قنال مجرده بيرقات الكارب الصيني لسنة 2021
التاريخ

الكمية

املنطقة

املكان

اإلربعاء  16جوان 2021

 500مسكة

قرنبالية

محطة الضخ بفندق اجلديد

الثالثاء  29جوان 2021

 200مسكة

بن عروس

قنطرة اخلليدية

 - 4دراسات وجتارب منوذج ّية:
 - 1.4دراسة مردود الصيد بالسدود:

مت إجنــاز اجلانــب التطبيقــي اخلــاص مبــردود الصيــد بســدود كســاب وســليانة وحلجــار وفــق مــا متّ ــت
ّ
برمجتــه لهاتــه الســنة.

وجتــرى هــذه العمل ّيــات فــي إطــار االتّ فاق ّيــة املمضــاة ســنة2014مع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا
للصيــد
للصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء املائ ّيــة ببنــزرت واإلدارة العامــة ّ
البحــار واملعهــد العالــي ّ
بالســدود ومخــزون األمســاك بهــا .وتتم ّثــل
ـد
ـ
ي
الص
ـردود
ـ
م
ـة
ـ
دراس
ـل
ـ
أج
ـن
البحــري وتربيــة األمســاك مـ
ّ
ّ
إلتزامــات املركــز فــي :
✓ توفير ّ
الصيد التّجريب ّية.
الصيد ال ّالزمة للقيام بعمل ّيات ّ
الشباك ومع ّدات ّ
الصيد بها.
الصيد التّجريب ّية ملتابعة تن ّوع األمساك وتقييم مردود ّ
✓ القيام بعمل ّيات ّ

األول ّية من هذه ال ّدراسة.
مت إلى ح ّد اآلن دراسة  19س ّدا كما ّ
هذا وقد ّ
مت إجناز النّسخة ّ

جدول عدد  :13نتائج دراسة مردود الصيد بالسدود
2021

2020

2019

Kasseb
)›’(2
Siliana
)›’(3
Lahjar
)’›(9

Kasseb
(2’) Sili)’ana (3
Lahjar
)’(9

)Joumine (17
Masri (18) El
)Hma (19

2018

2017

Nebhana
)(14
Barbra
)(Zouitina
)(15
BniMtir
)(16

)Ghezala (8
)Lahjar (9
)Laabid (10
)Bzikh (11
)Lebna (12
)Sejnane (13

2016

2015 - 2016

)Mellègue (4
)Bouhertma (5
)Sidi Saad (6

)Kasseb (2
)Siliana (3

BirMcherga
)(7

2014

Technique
d’échantillonnage
Echantillonnage
conjoint (acous)tique + filet

Sidi
Salem
)(1

Echantillonnage
par les filets multimailles uniquement

 - 2.4التجربة النموذجية للزراعة األحيومائية

مت أواخــر شــهر ديســمبر 2020االنطــاق فــي دورة جديــدة للزراعــة االحيومائيــة ومت بتاريــخ  04جانفــي
 2021زراعــة مجموعــة متنوعــة مــن النباتــات :خــس بـــنظام  DWCوطماطــم وفلفــل بنظــام  NFTوخيــار
وفلفــل وطماطــم بنظــام MediaBedوقــد امثــرت هــذه التجربــة علــى كميــة هامــة مــن هــذه اخلضــر خاصــة
الطماطــم حيــث بلــغ الكميــة املنتجــة حوالــي  40كــغ .هــذا وقــد مت خــال هــذه الــدورة شــراء كميــة
إضافيــة مــن  bille d’argileوتغييــر بعــض الوســائط مــن  DWCالــى .MEDIABED
39

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

هــذا وقــد مت االنطــاق فــي دورة جديــدة للزراعــة االحيومائيــة بتاريــخ 19نوفمبــر  2021وبعد إعــداد النظام
(تنظيــف وصيانــة مختلــف االحــواض والوسائط واملرشــحات البيولوجيــة) قمنــا بزراعــة مجموعــة مــن
النباتــات املتنوعة.
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 - 3.4جتربة حتضني يرقات الكارب العاشب

مت بتاريــخ  04جويليــة  2021اســتزراع  300ألــف يرقــة كارب عاشــب باحلــوض عــدد  2و 100ألــف بــكل
حــوض دائــري ( 1و  2و )3بعــد ان ســبق تســميدها بالســماد العضــوي .ومت يــوم  8ســبتمبر  2021صيــد
حوالــي  400يرقــة مــن الــكارب العاشــب مــن األحــواض الدائريــة أي بنســبة اعاشــه قــدرت بـــ  .0.2%وقد
بلــغ معــدل وزن اليرقــات  5غ ومعــدل طولهــا  8صــم .مــع تســجيل تفــاوت فــي االحجــام .امــا بالنســبة
للحــوض عــدد  2فلــم تتــم عمليــة الصيــد والتقييــم بعــد.
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 - 4.4التجربة النموذجية لتسمني مسك احلنشة

فــي إطــار مشــروع تعــاون بــن املركــز الفنــي لتربيــة االحيــاء املائيــة واملعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيا
البحــار يهــدف للتحكــم فــي تســمني مســك احلنشــة مت الشــروع فــي جتربــة منوذجيــة لتســمني هــذا النــوع
مــن األمســاك بوحــدة النظــام املغلــق مبحطــة بومهــل.
ومت لهــذا الغــرض صيانــة جميــع مكونــات النظــام املغلــق منــذ أواخــر ســنة ( 2020شــبكة الكهربــاء.
مضخــات الهــواء وشــبكة املــاء واالحــواض واملرشــحات البيولوجــي وامليكانيكــي والضوئــي filtre UV
وجتديــد .)les vannes

مت علــى اثــر ذلــك التــزود بكميــة مــن صغــار احلنشــة مــن بحيــرة تونــس الشــمالية علــى  3دفوعــات علــى
النحــو التالي:

جدول عدد  :14دفعات صغار احلنشة التي مت التزود بها للقيام بالتجربة النموذجية لتسمني احلنشة
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الدفعة

تاريخ الشراء

الوزن اجلملي (كغ)

معدل الوزن الفردي (غ)

العدد

األولى

04/01/2021

45

115

390

الثانية

13/01/2021

52

123

400

الثالثة

11/03/2021

45

119

395
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علــى إثــر شــراء كل كميــة مــن مســك احلنشــة يقــع اقلمتهــا بامليــاه العذبــة لتمــر ملوحــة امليــاه مــن
 42-43درجــة الــى  6-8درجــة ثــم يقــع نقلهــا بعــد  24ســاعة الــى حــوض خارجــي لقضــاء فتــرة احلجــر
الصحــي.

ثــم مت نقــل األمســاك ألحــواض النظــام املغلــق لتســمينها .ومت لهــذا الغــرض جتربــة تركيبــات مختلفــة
مــن االعــاف باســتعمال الســردينه الطازجــة وحلــم الــكارب العــادي

كمــا مت اإلنطــاق فــي تعليــف الدفعتــان األولــى والثانيــة منــذ  10أفريــل  2021بكميــة  % 2مــن وزنهــا
طريــة علــى شــكل عجينــة متكونــة مــن  80%ســردينة و 15%فرينــة و5%بيــض .أمــا
بتركيبــة أعــاف ّ
بالنســبة للدفعــة الثالثــة فتــم جتربــة تعليفهــا بعلــف مركــب بحجــم  3مم الــى انهــا لــم تقبــل عليهــا ابــدا.
هــذا ومتــت جتربــة تســمني كميــة  10كــغ مــن احلنشــة فــي أحــد احــواض األمســاك بنظــام الزراعــة االحيومائية
وقــد تبــن مــن خــال متابعــة منوهــا بتاريــخ  14/07/2021ان معــدل وزنهــا قــد تضاعــف خــال  3أشــهر فقــد
مــر مــن  128غ الــى  382غ .وقــد مت تســجيل نســبة منــو اهــم مــن بقيــة أمســاك احلنشــة بالنظــام املغلــق بســبب
تســخني امليــاه خــال فصــل الشــتاء بنظــام الزراعــة االحيومائية.

وقــد الحضنــا صعوبــة وعــدم اقبــال صغــار احلنشــه لألعــاف عندمــا يكــون أحجامهــا (معــدل طــول 30
صــم ومعــدل وزن  115غ) كمــا تبــن لنــا طــول فتــرة مــدة األقلمة التــي بلغــت مــن  3الــى  4أشــهر إضافــة
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إلــى عــدم قبولهــا للعلــف املركــب أبــدا وتفضيلهــا لألعــاف الطريــة  ( humideعجينــة).

كمــا مت تســجيل نفــوق كميــات هامــه مــن أمســاك احلنشــة خــال شــهري جويليــه واوت  2021بســبب
االرتفــاع القياســي لدرجــات احلــرارة خــال هــذه الصائفــة بســبب عــدم حتملهــا لدرجــارة حــرارة ميــاه
مرتفعــة (أكثــر مــن  30درجــة) وتفضيلهــا لألماكــن املغلقــة واملضللــة (غيــر معرضــة للشــمس مباشــرة)
خاصــة فــي فصــل الصيــف.

 - 5.4التجربة النموذجية ألقلمة وحتضني صغار البوري

مت بدايــة مــن شــهر أكتوبــر  2020االنطــاق فــي جتربــة اقلمــة صغــار البــوري مبحطــة بومهــل قبــل
اســتزراعها بالســدود والبحيــرات اجلبليــة .حيــث حتصلنــا علــى نســبة إحيــاء تقــدر بـــ .25%

بدايــة مــن شــهر افريــل  2021مت تكويــن مخــزون مــن صغــار البــوري املؤقلمــة إلســتعماله فــي إطــار
مشــروع بحــث مــع املعهــد الوطنــي لعلــوم وتكنولوجيــا البحــار حــول تأشــير صغــار البــوري واســتزراعها
بالســدود والبحيــرات اجلبليــة ومتابعــة نســبة االحيــاء لترشــيد وحتســن مــردود عمليــات اســتزراع
الســدود والبحيــرات اجلبليــة.
مت اســتزراع دفعتــن جتربيتــن (األولــى بســد العبيــد مــن واليــة نابــل والثانيــة ببحيــرة جبليــة
حيــث ّ
بواليــة باجــة) ملقارنــة نســبة إحيائهــا ببقيــة الدفعــات التــي ســيقع حتضينهــا مبحطــة بومهــل حتــى يبلــغ
طولهــا اجلملــي 4.5صــم ثــم يقــع تأشــيرها واســتزراعها.

واملجموعــه األخــرى مت االحتفــاظ بهــا مبحطــة بومهــل ونقلهــا الــى احلــوض االمسنتــي (نظــام مفتــوح) وقــد بلــغ
خــال شــهر ديســمبر  2021معــدل طولهــا  11صــم ومعــدل وزنهــا  8غ .وقــد مت تســجيل نســق منــو مرتفــع فــي
النظــام املفتــوح مقارنــة بالنظــام املغلــق.
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 - 5التأطير واإلحاطة مبشاريع تربية أمساك املياه العذبة:
مت خــال ســنة  2021القيــام مبجموعــة مــن الزيــارات لتأطيــر مشــاريع تربيــة أحيــاء امليــاه العذبــة وهــي
ّ
:

✓ مشروع  Spiruinvestلتربية طحالب السبيرولني مبنطقة شانشو -احلامة قابس.
✓ مشروع  Eden Lifeلتربية طحالب السبيرولني مبنطقة كتانة قابس.

✓ مشروع كوثر الرجباني لتربية مسك البلطي مبنطقة بني خداش – مدنني.
✓ مشروع لتربية مسك البلطي مبنطقة منزل شاكر – صفاقس.
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التقـريـر ّ

المحور الخامس :التكوين ونشر المعارف
 - 1الندوات وورشات العمل
فــي إطــار العمــل علــى نقــل نتائــج البحــث العلمــي واملســتجدات التكنولوجيــة للمهنيــن و تشــجيع املســتثمرين لبعــث
مشــاريع تربيــة األحيــاء املائيــة ،نظــم املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة ســنة  2021ندوتــن األولــى عــن بعــد
والثانيــة حضوريــة.

 - 1.1ندوة عن بعد حول واقع و آفاق تربية القفالة بتونس يوم  17جوان .2021
بهــدف الوقــوف علــى واقــع منظومــة الق ّفالــة والبحــث عــن ســبل تنميتهــا ح ّتــى تواصــل لعــب دورهــا فــي تأمــن
مواطــن الشــغل واســتجالب العملــة الصعبــة ،قــام املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة حتــت إشــراف الســيد املديــر
منصــة التواصــل عــن بعــد « Microsoft
العــام  ،بتنظيــم نــدوة التأمــت عــن بعــد بتاريــخ  17جــوان  2021عبــر ّ
املؤسســات العموم ّيــة و الهيــاكل املهن ّيــة علــى املســتويني الوطنــي و
 « teamsحضرهــا  47شــخصا مم ّثلــن عــن
ّ
اجلهــوي و عــن ّ
منظمــة األغذيــة والزراعــة بتونــس .هــذا وجتــدر اإلشــارة أنّ ــه فــي إطــار اإلعــداد لهــذه النــدوة ،قــام
املركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة باجتماعــن حتضيريــن ( 2و  8جــوان  )2021مــع املتداخلــن فــي القطــاع.
هــذا ّ
ومثــن املشــاركون املجهــود الــذي تقــوم بــه اإلدارة والبحــث العلمــي بالتعــاون مــع املهنــة إليجــاد احللــول الكفيلة
إلنقــاذ منظومــة الق ّفالــة ومتثلــت أهــم التوصيــات املنبثقــة عــن اللجنــة فــي مــا يلــي:
اجلهويــة واملجامــع قصــد القيــام باحصائيــات مح ّينــة حــول عــدد جامعــات
 .1ضــرورة التنســيق مــع الســلط
ّ
احملــار مبناطــق االســتغالل الالتــي تض ـ ّررن مــن اجــراء عــدم فتــح املوســم احلالــي،
 .2ضــرورة إحــكام وتشــديد املراقبــة خــال املوســم احلالــي حيــث متّ ــت اإلشــارة إلــى انــه يت ـ ّم االســتغالل
أن املوســم مغلــق وعليــه ضــرورة مراســلة الديوانــة واعالمهــا بالقــرارات املتعلقــة بصيــد
والتصديــر بالرغــم مــن ّ
القفالــة.
ّ
التنظم صلب هياكل مهنية والعمل على مزيد االحاطة و التاطير
 .3تشجيع ال ّلقاطة على
 .4مزيــد حتســيس جامعــي الق ّفالــة بأهميــة إحتــرام التراتيــب القانونيــة املتع ّلقــة بفتــح وغلــق املوســم ومناطــق
ّ
املرخــص فــي إســتغاللها واألحجــام القانونيــة وكذلــك اإلجــراءات الصح ّيــة املعمــول بهــا.
اإلنتــاج
 .5ضــرورة إيــاء اجلانــب االجتماعــي األهم ّيــة القصــوى و األولويــة ضمــن اخلطــة الوطنيــة إلنقــاذ منظومــة
القفالــة وذلــك مــن خــال رصــد الدولــة العتمــادات ماليــة فــي الغــرض ( علــى غــرار اخلطــة التــي مت إقرارهــا
لســلطعون البحــر) قصــد تقــدمي تعويضــات للمهنيــن املتضرريــن مــن عمليــة غلــق موســم صيــد القفالــة.
 .6ضــرورة االســراع بالقيــام بجلســات عمــل حــول األنــواع التــي ميكــن اســتغاللها بالتــوازي مــع الق ّفالــة وادراج
هــذه االنــواع فــي حمــات تقييــم املخــزون.
 .7ضــرورة تكاتــف اجلهــود لتثمــن مجهــود مؤسســات الدولــة فــي التصنيــف الصحــي «réseau de suivi
الصحــي.
 »sanitaireوادراج مناطــق اســتغالل جديــدة فــي برنامــج التصنيــف
ّ
 .8العمــل علــى متكــن املســتثمرين اخلــواص مــن بعــث مشــاريع اســتزراع وكذلــك مف ّرخــات للق ّفالــة فــي إطــار
شــراكة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
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 - 2.1نــدوة وطنيــة حــول تربيــة القمبــري و تربيــة القفالــة يــوم األربعــاء  17اكتوبــر 2021
ضمــن فعاليــات الــدورة  15للصالــون الدولــي للفالحــة و اآلالت الفالحيــة و الصيــد البحــري
.SIAMAP 2021

مت تنظيــم هــذه النــدوة بالتعــاون مــع االحتــاد التونســي للفالحــة و الصيــد البحــري وقــد حضرهــا 65
مشــاركا مــن مختلــف ممثلــي املؤسســات املعنيــة بالقطــاع كدوائــر صيــد بحــري (سوســة ،بنــزرت،
تونــس ،نابــل ،بــن عــروس) ،وكالــة املوانــئ و جتهيــزات الصيــد البحــري ،وكالــة النهــوض باالســتثمارات
الفالحية ،املجمــــع املهنـــي املشتـــرك ملنتوجـــات الصيــــد البحــــري ،الوكالــة الوطنيــة حلماية احمليط،
املعهــد الوطنــي للعلــوم الفالحيــة بتونــس ،وكالــة االرشــاد و التكويــن الفالحــي و عــدد مــن العاملــن فــي
املهنــة مــن باعثــن جــدد و مهنيــن بشــركات تربيــة األحيــاء املائيــة .ومــن أبــرز توصيــات هــذه النــدوة
نذكــر:

 -إدراج التحكم في تربية النوع احمللي من القمبري ضمن برامج البحث العلمي.

 حتديــد الشــروط و املعاييــر الفنيــة و البيئيــة املثلــى لبعــث مشــاريع لتربيــة القمبــري علــى الســواحلالتونســية.
 مزيد تفعيل الشراكة بني املركز الفني و القطاع اخلاص بخصوص استغالل محطة م ّلولش. ضــرورة تثمــن املكتســبات املتحصــل عليهــا باملشــروع النموذجــي لتربيــة القمبــري مبلولــش والتجــارب التــي قــام بهــا املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة مــع بعــض املهنيــن.

 تعزيــز قــدرات املركــز الفنــي و توفيــر املــواد الالزمــة ملواصلــة العمــل فــي تنميــة نشــاط تربيــة القمبريو تربيــة القفالة.
ضــرورة التعجيــل بتجســيم اخلطــة الوطنيــة إلنقــاذ منظومــة القفالــة و خاصــة منهــا املكونــة اإلجتماعيــة
املتمثلــة فــي إســناد تعويضــات للمهنيــن املتضرريــن مــن غلــق موســم القفالــة.
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 - 2الدورات التدريبية
نظم املركز خالل سنة  2021خمسة دورات تدريبية:

 - 1.2دورة تدريبيــة حــول التفريــخ االصطناعــي ألمســاك القــاروص والوراطــة مبفــرخ طبرقــة
مــن  09إلــى 12فيفــري  2021والتــي متيــزت مبشــاركة  12مشــترك مــن بينهــم  6ممثلني لشــركات
ناشــطة فــي مجــال تربيــة األحيــاء البحريــة.

 - 2.2دورة تدريبيــة حــول الزراعــة االحيومائيــة مبحطــه تربيــة االمســاك بامليــاه العذبــه
ببومهــل يومــي  6و 7افريــل  2021مبشــاركة  23مشــتركا مــن أســاتذة جامعيــن وباحثــن
ومهندســن وتقنيــن ومســتثمرين.
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 - 3.2دورة تدريبيــة حــول تربيــة القمبــري باملشــروع النموذجــي مبلولــش مــن  5إلــى 8
جويليــة 2021بحضــور  15مشــاركا مــن املهتمــن ببعــث مشــاريع فــي املجــال.

 - 4.2دورة تدريبيــة حــول تقنيــات تربيــة القوقع ّيــات يومــي  11و  12أوت  2021باملفــرخ
النموذجــي ببنــزرت

 – 5-2دورة تدريبيــة حــول تربيــة البلطــي النيلــي باحملطــة النموذجيــة لتربيــة
االمســاك بامليــاه العذبــة بامليــاه اجليوحراريــة بالبشــيمة قابــس مــن  28إلــى 30
ديســمبر .2021
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 - 3تأطير الطلبة
مت ســنة  2021القيــام بتأطيــر مجموعــة مــن الطلبــة مــن طــرف فنيــي وتقنيــي املركــز وذلــك فــي إطــار
ّ
مشــاريع بحــث وختــم الــدروس كمــا يبينــه اجلــدول التالــي:

جدول عدد  :15مشاريع بحث وختم الدروس املؤطرة من طرف فنيي وتقنيي املركز سنة 2021
عنوان مشروع البحث أو ختم الدروس

الشهاده املتحصل عليها

Production des bactéries pro-biotiques adaptées aux traitements des organismes aquatiques d’élevage

شهادة املاجستير من املعهد العالي

Caractérisation des paramètres zootechniques en élevage larvaire et pré
grossissement du Loup dicentrarchus labrax dans l’écloserie pilote de Tabarka

« Etude de l’effet de Lactobacillus sur le stress oxydatif induit chez le Tila”pia nourri avec un régime alimentaire contaminé par l’Aflatoxin B1
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للبيوتكنولوجيا باملنستير

شهادة مهندس وطني من املعهد الوطني
للعلوم الفالحية بتونس

شهادة ختم الدروس من املعهد العالي
للبيوتكنولوجيا التطبيقية مبدنني

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

المحور السادس :مشاريع التعاون الدولي
 - 1مشروع تربية األحياء املائية املندمجة PATINER
)�Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique durable et inté
)grée PATINER IS_2.1_103
ينــدرج هــذا املشــروع فــي إطــار برنامــج التعــاون العابــر للحــدود تونســي-إيطالي Programme
Transfrontalier Tunisie-Italie

وتقــوم فكــرة املشــروع علــى إعتمــاد تقنيــة جديــدة لتربيــة األحيــاء املائيــة « نظــام تربيــة متنــوع
مندمــج»()Aquaculture multi-trophique intégrée AMTIويهــدف املشــروع باألســاس الــى تطويــر مجــال تربيــة االحيــاء املائيــة مــن خــال األبحــاث العلميــة
والتجريبيــة باعتمــاد التطــور التكنولوجــي والتقنيــات املبتكــرة .مســاهما بذلــك فــي حتقيــق اهــداف أخــرى
ذات بعــد اقتصــادي بيئــي واجتماعــي.

امليزانية اجلملية ملشروع PATINER
امليزانية اجلملية

UE-IEVمساهمة االحتاد األوروبي

مساهمة الشركاء

1.300.000,000 €

1.170.000,000 €

130.000,000 €

تأثيرات املشروع بشكل عام
 -املساهمة في احلفاظ على احمليط

 -املساهمة في خلق الثروة

 -تطوير مجال البحث العلمي

املستفيدون من املشروع
يعــود املشــروع بالفائــدة علــى أطــراف متعــددة فــي مجــال تربيــة االحيــاء املائيــة وفــي مجــال الفالحــة
والصيــد البحــري نذكــر منهــم مؤسســات ووحدات تربيــة االحيــاء املائيــة ،مراكــز البحــث العلمــي،
باحثــن ومهندســن فــي املجــال ،باعثــي مشــاريع ،صنــاع القــرارات...

الشركاء املتدخلون في املشروع من اجلانب التونسي
 املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار (رئيس املجموعة) -املركز الفني لتربية األحياء املائية

 -اإلدارة العامة للصيد البحري وتربية األحياء املائية

يعد املركز الفني لتربية األحياء املائية الشريك الرابع في املشروع.
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■ امليزانية € 131,000,000
■ املهام

سيشارك املركز في أربع مجموعات عمل كاالتي:

مجموعة العمل 1

إدارة املشروع

مجموعة العمل 2

أنشطة االتصال والترويج

مجموعة العمل 4

جتارب منوذجية واختبارات على النطاق الصناعي

*مجموعة العمل 5

نشر نتائج األبحاث العلمية ألصاحب املصلحة وملؤسسات القطاع بكامل املنطقة العابرة للحدود -اقتراح وتقدمي توجيهات وبروتوكوالت معتمدة ومشتركة للجانبني

*يتولــى املركــز تــرؤس مجموعــة العمــل  5وتتمثــل مهمــة هــذه املجموعــة باألســاس فــي اعــداد خطــة
لنقــل املعرفــة حتــت عنــوان « توجيهــات وبروتوكــوالت معتمــدة ومشــتركة حــول تربيــة االحيــاء املائيــة
باعتمــاد -نظــام تربيــة متنــوع -مندمــج  .»AMTIالــى جانــب القيــام بنشــر نتائــج املشــروع العلميــة
والتجريبيــة لكافــة أصحــاب املصلحــة وملؤسســات القطــاع بكامــل املنطقــة العابــرة للحــدود.

 - 2مشروع نيمو قنطرة « »Nemo Kantara
مت جتديـ�د االتّ فاقيـ�ة املتع ّلقـ�ة بإنتـ�اج دعاميـ�ص الق ّفالـ�ة فـ�ي إطـ�ار مشـ�روع نيمـ�و قنطـ�رة  « �Nemo Kan
املتوســطي للزراعــة ببــاري إيطاليــا
العامــة للصيــد البحــري وتربيــة األمســاك واملعهــد
»taraمــع اإلدارة
ّ
ّ
بتاريــخ  01مــارس .2021

ّ -3
مذكرة تفاهم مع منظمة االغذية والزراعة FAO
مت إبــرام ّ
مذكــرة تفاهــم ممضــاة بتاريــخ  24مــاي  2021مــع منظمــة االغذيــة والزراعــة تهــدف الــى دعــم
مفـ ّرخ بنــزرت باملــوارد البشــرية والقيــام بدراســة اإلطــار التشــريعي اخلــاص بتربيــة القوقعيــات وعمليات
مت اختيــار اخلبيــر
مت التعاقــد مــع تقنيــن اثنــن مل ـ ّدة س ـتّة أشــهر و ّ
االســتزراع والتزريــب للق ّفالــة حيــث ّ
فــي اإلطــار التشــريعي للقيــام بالدراســة االنفــة الذكــر
كمــا مت احلصــول علــى املوافقــة البــرام ّ
مذكــرة تفاهــم ثانيــة مــع منظمــة االغذيــة والزراعــة تهــدف الــى
دعــم مفـ ّرخ بنزرت باملوارد البشــرية والقيــام اعــداد “”Guide de bonnes pratiques aquacoles
وذلــك فــي اطــار مشــروع TCP3803 «Élaboration d’un plan de gestion de la lagune
.»de Bizerte en Tunisie pour un développement socio-économique territorial
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المحور السابع :متابعة نظام الجودة حسب المواصفة ISO 9001
تبعــا حلصــول املركــز الفنّــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة بتاريــخ  12نوفمبــر  2019علــى شــهادة مطابقــة
حســب املواصفــة
 ISO9001 v 2015على إثر وضع نظام إلدارة اجلودة ّ
يغطي العمل ّيات التّالية)processus(:
العامة
✓ اإلدارة
ّ
✓ نظام اجلودة
✓ إدارة العالقات مع املواطن
البشرية
✓ التّص ّرف في املوارد
ّ
املادية
✓ التّص ّرف في املوارد
ّ
ّ
الشراءات والتّص ّرف في املخزون
✓
✓ النّدوات واملعارض والتّكوين
املخبرية
✓ التّحاليل
ّ
✓ تطوير مشاريع جديدة
البحرية
والص ّحية للمشاريع تربية االمساك
✓ اإلحاطة الف ّن ّية
ّ
ّ
والص ّحية للمشاريع تربية القوقعيات واالمساك باملياه العذبة
ة
✓ اإلحاطة الف ّن ّي
ّ
وعلــى إثــر إقــرار احملافظــة علــى شــهادة املطابقــة لنظــام اجلــودة مــن طــرف فريــق تدقيــق تابــع للمعهــد الوطنــي
الصناع ّيــة وفــي إطــار متابعــة جناعــة وأداء نظــام اجلــودة مت خــال ســنة :2021
للمواصفــات وامللك ّيــة ّ
✓ القيــام مبهمــة التدقيــق الداخلــي  Audit Interneباملركــز جلميــع عمليــات نظــام اجلــودة خــال الفتــرة املمتــدة
مــن  04إلــى  08أكتوبــر .2021
✓ القيــام بجلســة العمــل الســنوية لتقييــم جناعــة نظــام اجلــودة (خــال ســنة revue de direction )2021
بتاريــخ  11مــارس  2021ضمــت جميــع اطــارات واعــوان املركــز.
✓ االستعداد وبرمجة مهمة التدقيق الداخلي لسنة 2022

✓ اإلســتعداد الســتقبال فريــق تدقيــق الرقابــة الــدوري الثانــي لنظــام اجلــودة مــن طــرف املعهــد الوطنــي
الصناع ّيــة  INNORPIخــال الثالثــي األول مــن ســنة 2022
للمواصفــات وامللك ّيــة ّ
هــذا وقــد بلغــت نســبة العامــة لبلــوغ األهــداف  54%وبلغــت نســبة رضــاء االعــوان  78%وبلغــت نســبة
رضــاء احلرفــاء  % 98.49علــى النحــو التالــي:
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المحور الثامن :الوسائل والموارد
 /1املوارد البشرية
بلغ عدد االعوان املباشرون باملركز الفني لتربية االحياء املائية  44عونا واطارا في سنة  ،2021كما يبينه اجلدول التالي:

جدول عدد :16االعوان واالطارات املباشرون باملركز سنة 2021
مكان العمل

االختصاص

العدد

والصنف
الرتبة
ّ
ّ

مدير عام  +مدير

02

متصرف رئيس أ1
ّ

واملالية
اإلدارية
كاهية مدير الشؤون
ّ
ّ

1

طبيب بيطري متفقّ د جهوي

صنف ا1

متصرف مستشار أ1
ّ

ومالي+مك ّلف ّ
بالشراءات
+متصرف إداري
محاسب
والبناءات
ّ

3

ملحق إدارة

مغازة

1

تصرف صنف ب
كاتبة
ّ

مكتب الضبط

1

القوقعيات
وحدة
ّ

1

مهندس عام

مهندس رئيس أ1

العامة
اإلدارة
ّ

أول أ2
تقني ّ
تقني

محطة بومهل

وحدة املنستير

وحدة اإلستزراع

القوقعيات ببنزرت
مفرخ
ّ
ّ

54

2

عامل صنف 6

وحدة اإلستزراع

عامل صنف  4و5

سائق

1+2

عامل صنف 2

عون تنظيف

1

عامل صنف 2

حراسة

1

مهندس رئيس

ّ
محطة
رئيس

1

أول أ2
تقني ّ

وحدة تربية الكارب واملخابر

1

وحدة تربية احلنشة والزراعة االحيومائية

1

عامل صنف2

وحدة البلطي والكارب

1

عامل صنف 1

وحدة البلطي والكارب

1

عامل صنف 2

حراسة

3

مهندس رئيس أ1

كاهية مدير التجارب وتثمني نتائج البحث العلمي

1

صحي أ1
طبيب بيطري ّ

املائية
تربية األحياء
ّ

1

أول أ2
تقني ّ

أول أ 2و تقني سامي أ3
تقني ّ

عامل صنف 1

وحدة ّ
بشيمة

01

1

عامل صنف  1و2

وحدة ملولش

املائية
اقتصاد ريفي  +تربية األحياء
ّ

1+1

تقني سامي أ3

تربية ّ
البحرية
الطحالب+تربية األمساك
ّ
حراسة

1+2
1+2

عون تنظيف

1

املائية  +الكتروميكانيك
تربية األحياء
ّ

2

عامل صنف 2

حراسة

مهندس رئيس أ1

كاهية مدير

1

عامل صنف 2

حراسة

1

مهندس رئيس

رئيس مصلحة

1

املجموع

2
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 /2الفروع واملقرات اإلدارية
باإلضافة لإلدارة العامة ،يتبع املركز  5فروع ،على النحو التالي:

جدول عدد :17الفروع واملقرات اإلدارية التابعة للمركز سنة 2021
اإلدارة

الفرع

العنوان

صيغة
اإلستغالل

األنشطة والمهام

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة

نهج الساحل05 ،
مونفلوري ،تونس

كراء

الشؤون اإلدارية والمالية والمحاسبة
البرمجة واعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية
الشراءات والتصرف في المخزون وفي االسطول
تنسيق ومتابعة المشاركة في المعارض والتظاهرات
والدورات التكوينية والندوات متابعة نظام الجودة
اعداد النشريات واإلعالم واإلتصال

مفرخ القوقعيات بنزرت

المعهد العالي للصيد
البحري وتربية األسماك
ببنزرت

إتفاقية
إستغالل
مع المعهد
العالي للصيد
البحري
وتربية
األسماك
ببنزرت

تفريخ المحار الجوفي والقفالة وتزويد المستثمرين
بالدعاميص وانتاج الطحالب المجهرية العلفية

إدارة تربية
األحياء البحرية

إدارة تربية
األسماك
بالمياه العذبة

وحدة متابعة وتأطير مشاريع تربية
االحياء المائية البحرية بالمنستير

سطح جابر ،المنستير

تخصيص ملك
الدولة

المتابعة والتأطير الفني والتقني والبيئي والصحي
لمشاريع تربية األحياء المائية البحرية والقيام
بالتحاليل الالزمة في المخابر الموجودة بالفرع

المشروع النموذجي لتربية القمبري
الفنمي بملولش

ملولش ،المهدية

إشغال وقتي

تفريخ وتسمين القمبري الفنمي بعد اعداد الفحول
من الجيل الرابع قصد التحكم في تقنيات تربية هذا
النوع وتعزيز االستثمار في هذا المجال

وحدة تربية األسماك بالمياه العذبة
بومهل

نهج القنال ،بومهل
البساتين ،بن عروس

وحدة تربية األسماك بالمياه العذبة
بشيمة

البشيمة ،الحامة ،قابس

إتفاقية وضع

الذمة مع
على
ّ
SICA DU
NORD

إتفاقية
إستغالل
مع المعهد
الوطني لعلوم
وتكنولوجيا
البحار

تفريخ الكارب الصيني لالستزراع في السدود والقيام
بتجارب نموذجية (الزراعة األحيومائية)

تفريخ وتسمين البلطي النيلي لالستزراع في السدود
وتزويد المستثمرين بالصبعيات من جنس الذكور
للنهوض بمنظومة انتاج البلطي النيلي بالمياه
الجوفية الجيوحرارية والسدود
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 -3وسائل ال ّنقل:
يتكــون اســطول وســائل النقــل التابعــة للمركــز فــي ســنة  2021مــن  12عربــة كمــا يبينــه اجلــدول
التالــي:
جدول عدد :18وسائل النقل التابعة للمركز سنة 2021
نوع السيارة

رقم التسجيل

القوة
اجلبائية

أول إذن
تاريخ ّ
باجلوالن

الصنف

املصلحة
املستعملة

MAZDA

 1746تونس 221

خ ج 14

 25فيفري 2021

شاحنة مصلحة

مصلحة
االستزراع

Ford Fusion

تونس 5128 210

خ ج9

ماي 2019

وظيفية
سيارة
ّ

اإلدارة العامة

)Nissan (4*4

تونس 5352137

خ ج13

2009/03/18

سيارة مصلحة
بصفة ثانوية
ألغراض
شخصية
ّ

محطة ملولش

)Volkswagen (polo

 6970تونس 137

5خج

01/04/2009

)Volkswagen (polo

 6974تونس 137

5خج

2009/04/01

سيارة مصلحة
بصفة ثانوية
ألغراض
شخصية
ّ
سيارة مصلحة
بصفة ثانوية
ألغراض
شخصية
ّ

االارة الفرعية
ّ
للشؤون
اإلدارية
ّ
واملالية
ّ

مقر ايواء العربة
ليال

محطة بومهل

احلالة

حسنة

مقر سكن املدير
العام

حسنة

مقر سكن رئيس
وحدة ملولش

حسنة

مقر سكن كاهية
مدير ّ
الشؤون
واملالية
اإلدارية
ّ
ّ

متوسطة

محطة بومهل

مقر سكن رئيس
محطة بومهل

متوسطة

Peugeot 206

 1136تونس 145

6خج

2010/05/21

سيارة مصلحة
بصفة ثانوية
ألغراض
شخصية
ّ

ادارة تربية
األحياء
البحرية

مقر سكن مدير
ادارة تربية األحياء
البحرية

حسنة

)Ford (4*4

 6095تونس 146

 10خ ج

2010/07/23

شاحنة مصلحة

اإلستزراع

االدارة العامة

متوسطة

)Ford (4*4

 6096تونس 146

 10خ ج

2010/07/23

شاحنة مصلحة

اإلستزراع

االدارة العامة

متوسطة

Volkswagen

 5369تونس 151

7خج

2011/05/16

وظيفية
شاحنة
ّ

ادارة تربية
األحياء
البحرية

ادارة تربية األحياء
البحرية

حسنة

Citroën

 7450تونس 162

6خج

2012/11/19

سيارة مصلحة

محطة ملولش

محطة ملولش

حسنة

Prado

166524 rs

 11خج

2013

سيارة مصلح

بومهل

بومهل

حسنة

Mercedes

166523 rs

 7خج

2013

سيارة مصلح

املنستير

املنستير

حسنة

Peugeot

7515 tu172

7خج

2014/05/31

سيارة مصلحة
بصفة ثانوية
ألغراض
شخصية
ّ

العامة
اإلدارة
ّ

مقر سكن كاهية
مدير

حسنة
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المحور التاسع :تقدم تنفيذ ميزانية المركز لسنة 2021
مرســة
ّ
مت إلــى حــدود شــهر ديســمبر  2021فتــح إعتمــادات جمل ّيــة قيمتهــا  1561أد مــن جملــة إعتمــادات ّ
قيمتهــا  2074أ د منهــا  900أد بعنــوان نفقــات املرتّ بــات واألجــور و  140أد علــى مســتوى نفقــات
التّصـ ّرف اإلعتيــادي و 712أد علــى مســتوى نفقــات الت ّ
ّدخــل و 322أد علــى مســتوى نفقــات التّجهيــز .وفي
مــا يلــي تقـ ّدم تنفيــذ ميزان ّيــة املركــز باأللــف دينــار:

جدول عدد  : 19ميزانية املركز املرمسة لسنة 2021
نفقات التسيير
نفقات التجهيز

البيانات

صناديق الخزينة صندوق تنمية القدرة
الصادرات (أ.د)
التنافس ّية ودعم ّ
ّ

مرتبات واجور

نفقات التصرف اإلعتيادية

اد 900

اد 140

اد 322

نفقات التدخل

اد 712

الجملة

اد 2074

جدول عدد  :20تقدم تنفيذ ميزانية املركز الى حدود  31ديسمبر ( 2021بحساب األلف دينار)

بيان التدخالت

املرسم

املفتوح
سنة 2021
بعنوان
2021

املفتوح سنة
 2021بعنوان
2020

املرتبات

900

793,5

منح مجلس اإلدارة

10

التصرف االعتيادي

140

ودادية املركز

25

التامني على املرض

0

تكوين إطارات املركز

5

113

0

فواضل/نقص
2020

اجلملي املفتوح

املستعمل

التعهدات

املتبقي

0

498-

295,5

802

146

652,1 -

0

0

0

290 -

177 -

104

0

7-

7-

16,1

0

0

0

0

12

 29323,1 -

20

20 -

0

املجموع 1

1040

906,5

0

795 -

112

922

178

988 -

جتهيزات إعالمية
ومسعية

5

0

5

5,8

10,8

0

0

10,8

0

0

3,5

3,5

0,4

0

3,1

0

80

20 -

60

93,2

66,9

100 -

اثاث
وسائل نقل

70

57

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

وحدة املنستير

52

0

35

48

83

58,5

7,4

17

وحدة بشيمة

30

0

25

24

49

17,6

6,2

25

وحدة ملولش

70

0

97

97

194

32

141,5

21

مفرخ القوقعيات
العالية

75

0

60

160

220

0

0

220

عالمات اجلودة

0

0

0

10

10

0

0

10

اإلدارة العامة

0

0

0

9

9

0,2

0

8,8

وحدة بومهل

20

0

20

19,8

39,8

18,5

14

7,3

جتهيزات التربية
املندمجة

0

0

0

20

20

1,3

0

18,7

سالمة النظم
املعلوماتية

0

0

0

0,1 -

0,1 -

0

0

0,1 -

املجموع 2

322

0

322

377

699

221,7

236

242

وحدة املنستير

30

15

0

23 -

8-

29

83

121 -

وحدة بومهل

63

33

0

115

148

55

1

92

استزراع السدود

30

15

0

19

34

19

10

5

تربية القمبري

300

120

0

329

449

427

110

88 -

تربية القوقعيات
بالعالية

80

40

0

489

529

44

0

485

توثيق ودراسات
ونشريات

25

13

0

15

28

9

0

19

مراجع وبنك
املعلومات

10

8

0

29

37

0

0

37

التظاهرات واملعرض

25

12

0

5

17

0

0

17

تربية البلطي ببشيمة

60

30

0

97

127

41

0

86

اإلحاطة والتكوين
والرسكلة

54

28

0

6-

22

13

0

9

دراسات وجتارب
منوذجية

35

18

0

32

50

5

0

45

املجموع 3

712

332

0

1101

1433

642

204

586

املجموع العام

2074

1239

322

683

2244

1784

618

158 -
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السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

ملخص تق ّدم إجناز برامج ّ
دول عدد ّ :21
البحرية خالل سنة 2021
تدخل إدارة تربية األحياء
ّ
ال ّنشاط

املبرمج

املنجز

نسبة اإلجناز()%

نشاط املخابر
متابعة أمراض األمساك
حتليل املياه

60

70

% 116

الـتأطير و اإلحاطة في مجال تربية األمساك البحرية

60

47

% 80

تربية القمبري
املفرخ
مرحلة
ّ

 2مليون وحدة

500000

% 25

مرحلة التسمني

 2طن

 600كغ

% 30

مالحظات

بسبب العوامل
املناخية

بسبب عدم جودة
الفحول واألعالف

ملخص تق ّدم إجناز برامج ّ
جدول عدد ّ :22
تدخل إدارة تربية أحياء املياه العذبة خالل سنة 2021
النشاط

املبرمج

املنجز

نسبة اإلجناز
()%

اإلستزراع السمكي

إستزراع مليون من صغار البوري بقرابة
جبلية
سد وبحيرة
ّ 30
ّ

متّ إستزراع 30سدا وبحيرة جبلية من جملة
جبلية متّ
تزود
ّ
ّ 31
التقدم بطلب ّ
سدا وبحيرة ّ
بصغار البوري بها بـ  1.394مليون يرقة

130

ّ
مبحطة
إنتاج صغار البلطي
بشيمة

إنتاج  200.000من صغار البلطي املعدة
للتسمني

إصبعية بوزن  15غ
إنتاج وبيع  37.5ألفّ
إصبعية مبعدل وزن 2غ
إنتاج وبيع  20ألفّ
إصبعية مبعدل وزن بني 2غ و10غ
إنتاج  40ألفّ
إصبعية مبعدل وزن أقل من 2غ
إنتاج  20ألفّ

60

 إنشاء حوض إمسنتي لتبريد املياهخالل فصل الصيف والستغالله في
التربية خالل بقية الفصول
 ربط املياه باحملطة مباشرة وهو مااحلد من كلفة الكهرباء
سيساهم في
ّ
بعد االستغناء عن ّ
ضخ املياه بواسطة
املضخات

100

مواصلة تهيئة محطة
بشيمة

بانشاء حوض امسنتي لتبريد املياه خالل
فصل الصيف ولتربية البلطي خالل بقية
الفصول.

مالحظات

مت انتاج وبيع صغار
البلطي حسب
املطالب املقدمة

تهيئة مفرخ الكارب
الصيني باحملطة
النموذجية لتربية
األمساك العذبة
ببومهل وذلك
بتبليط األرضية مبادة
مضادة لالنزالق
واعداد قاعدة
امسنتية وتغيير مكان
خزان املياه واجراء
حتوير على شبكة
ضخ املياه واقتناء
وتركيب مرشح رملي
جديد

59

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

تفريخ الكارب اإلصطناعي
مبحطة بومهل

تكوين مخزون متكون من  40من فحول
وامهات الكارب الصيني

مت تكوين مخزون متكون من  8من
فحول وامهات الكارب الصيني
(العاشب وكبير الراس)

20

صعوبة التنسيق مع
املستثمرين والبحارة
بالسدود

انتاج  3ماليني من يرقات الكارب
الصيني بأنواعه الثالث

مت انتاج  3.650مليون من يرقات
الكارب الصيني (العاشب وكبير
الراس)

120

لم نتمكن من تفريخ
صغار الكارب
الفضي بسبب عدم
تكوين مخزون
أمهات وفحول
الكارب الفضي

-

لم يقع تقييم نتائج
التجربة بعد

انتاج  50ألف وحدة من اصبعيات
الكارب الصيني

اإلحاطة وال ّتكوين
والرسكلة
ّ

60

التكوينية والدورات
تنظيم  3الورشات
ّ
التدريبية

 ورشة حول الزراعة األحيومائيةمبحطة بومهل أيام  06و 07أفريل 2021
تكوينية حول تربية مسك
 ورشةّ
البلطي مبحطة بشيمة من  28الى 30
ديسمبر 2021

66

لم يقع تنظيم ورشة
تكوينية حول تفريخ
ّ
الكارب الصيني
مبحطة بومهل خالل
شهر جويلية بسبب
تفشي املوجة الثالثة
ملرض الكوفيد 19

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

المحور العاشر :ميزانية وبرنامج عمل المركز لسنة 2022
تقديريــة لســنة  2022للمركــز الف ّنــي لتربيــة األحيــاء املائ ّيــة فــي حــدود 3.175.936أد
مت ضبــط ميزان ّيــة
ّ
ّ
الصــادرات .وتتــوزّ ع هــذه النّفقــات علــى النّحــو
علــى مــوارد صنــدوق تنميــة القــدرة التّنافس ـ ّية ودعــم ّ
التّالــي:

جدول عدد  :23تقديرات ميزانية املركز الفني لتربية األحياء املائية لسنة 2022
العناصر

الصندوق)
القيمة ال ّت
قديرية (أ.د) (موارد ّ
ّ

نفقات ال ّتسيير

1.642.936

نفقات ال ّتجهيز

416.000

نفقات ال ّت ّ
دخل

1117.000

املجموع

3.175.936

وختصــص هــذه األخيــرة
تضــم نفقــات التّســيير املرتّ بــات واألجــور ونفقــات التّصــ ّرف اإلعتيــادي.
ّ
ّ
ّ
(محطــة بومهــل ووحــدة املنســتير ووحــدة م ّلولــش) باإلضافــة
العامــة للمركــز و 3فــروع
اإلدارة
ـيير
لتسـ
ّ
إلــى وحــدة ّ
بشــيمة ومفــرخ القوقعيــات ببنــزرت ومــا تتط ّلبــه كل إدارة مــن نفقــات احملروقــات والكهربــاء
روريــة لتســيير أنشــطة املركــز.
واملــاء والهاتــف والتّن ّقــل وغيرهــا مــن النّفقــات ّ
الض ّ
وختصــص نفقــات التّجهيــز لســنة  2022فــي مواصلــة تهيئــة وحــدة بشــيمة وتهيئــة وحــدة ملولــش و
ّ
وإقتنــاء وصيانــة جتهيــزات وحــدة القمبري واقتنــاء كاميــرا للغمــر فــي البحــر لوحــدة املنســتير و املعـ ّدات
و املــواد االســتهالك ّية ملف ـ ّرخ القوقع ّيــات باإلضافــة إلــى جتديــد شــاحنة خفيفــة لإلســتزراع وجتهيزات
بصريــة.
إعالم ّيــة ومسعيــة
ّ
يخص نفقات الت ّ
ّدخل ،فقد وضع املركز في الغرض البرنامج التّالي:
أما في ما
ّ
ّ

تدعيــم وتطويــر منظومــة التّأطيــر الف ّنــي ملشــاريع تربيــة األمســاك باألقفــاص البحريـ ّة وذلــك مــن خــال
احليويــة ،معـ ّدل وزن األمســاك و
اقتنــاء كاميــرا قابلــة للغمــر فــي البحــر ملتابعــة حالــة املخــزون (الكتلــة
ّ
نســبة حتويــل األعــاف مبشــاريع تربيــة األمســاك باألقفــاص العائمــة عــرض البحــر )
الشــروع فــي تنفيــذ مســار احلصــول علــى االعتمــاد ال ّدولــي  Accréditationملخبــري متابعــة األمــراض
البكتيريــة و متابعــة العناصــر الفيزيوكيميائيــة بفــرع املنســتيرمن خــال انتــداب مكتــب دراســات فــي
ّ
الغــرض.
املربــات ســنة 2022
تكثيــف متابعــة أمــراض األمســاك لبلــوغ  70حتليــا لع ّينــات مــن األحيــاء املائ ّيــة
ّ
وحتليــل تركيبــة األعــاف ومتابعــة جودتهــا.
التّحكــم فــي تربيــة القمبــري مــن نــوع الفانامــاي و املســاهمة فــي تفعيــل هــذا النّشــاط وذلــك مــن خــال
بلــوغ ّ
الطاقــة القصــوى إلنتــاج فــراخ القمبــري املقـ ّدرة بـــ 10مليــون وحــدة فــي عمــر  20يــوم بعــد اليرقات
PL20

القيــام بتجــارب منوذج ّيــة مــن خــال الت ّ
ّحكــم فــي التّربيــة املندمجــة لبلــح البحــر مــع تربيــة األمســاك باألقفــاص
61

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

العائمــة عــرض البحــر
والفضــي وكبيــر الــرأس)
ّ
الصينــي بأنواعــه ال ّثــاث (العاشــب
إنتــاج  3،5مليــون يرقــة مــن الــكارب ّ
وتســمني  50ألــف إصبع ّيــة .
ّ
مبحطــة
إنتــاج  500.000يرقــة وتســمني  200.000مــن صغــار البلطــي مــن جنــس الذكــور إلــى وزن  20غ
(احلامة-قابــس)
بشــيمة
ّ

مواصلــة اإلســتزراع الســنوي لصغــار البــوري والبلطــي وفقــا للكميــات املتوفــرة وتبعــا للمطالــب الــواردة
علــى املركــز

مواصلــة جتربــة إنتــاج دعاميــص ّ
احملــار اجلوفــي والفقّالــة مبفــ ّرخ بنــزرت للمســاهمة فــي تزويــد
املســتثمرين مبنتــوج ّ
الضغــط علــى تكلفــة اإلنتــاج وجتــاوز إشــكال ّيات التّوريــد
ميكــن مــن ّ
كمــا ســيواصل املركــز العمــل علــى تأطيــر وإحاطــة املســتثمرين عبــر تنظيــم األيــام والـ ّدورات التّكوين ّيــة ورشــات
العمــل وفقــا للبرنامــج التّالــي:

 03ندوات حول:

البحرية
الصحة احلوان ّية لألمساك
✓
ّ
ّ
البحرية
✓ تقنيات تربية األحياء
ّ
✓ واقع وافاق تربية القوقعيات

 06دورات تدريب ّية حول:

✓ تسمني البلطي
الصيني
✓ التّفريخ اإلصطناعي للكارب ّ
✓ الزراعة األحيومائ ّية
✓ تفريخ األمساك البحرية
✓ تقنيات تربية القوقعيات
✓ تقنيات تربية القمبري

جدول عدد  :24تقديرات نفقات املركز الفني لتربية االحياء املائية لسنة2022
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العناصر

قديرية (أ.د)
القيمة ال ّت
ّ

املرتّ بات واألجور

1.432.936

االعتيادية
صرف
ّ
نفقات ال ّت ّ

210.000

مجموع تقديرات نفقات التسيير لسنة 2022

1.642.936

* إقتناء  01شاحنة خفيفة لإلستزراع

100

اإلدارة العامة ( اثاث ،جتهيزات خفيفة )... ،

08

جتهيزات إعالمية ومسعية

5

السنــوي لسنــة 2021
التقـريـر ّ

عالمات اجلودة والنظم املعلوماتية

10

مواصلة تهيئة وحدة بشيمة (بناء حوض امسنتي لتبريد املاء)

30

مخبرية بفرع املنستير
مجموع جتهيزات
ّ

135

مجموع جتهيزات ملفرخ القمبري

53

ومبردات )
املفرخ
القوقعيات (تهيئة
ملفرخ
ّ
ّ
مجموع جتهيزات ّ
ّ

50

مجموع جتهيزات بومهل

25

مجموع تقديرات نفقات التجهيز لسنة 2022

416

وحدة املنستير

50

مشروع تربية القمبري

668

القوقعيات
تربية
ّ

100

والرسكلة
اإلحاطة وال ّتكوين ّ

46

منوذجية
دراسات وجتارب
ّ

41

ّ
محطة ّ
ببشيمة

35

ّ
محطة بومهل

37

السدود
إستزراع ّ

50

ونشريات
توثيق
ّ

20

مراجع وبنك معلومات وموقع واب

10

والعاملية
الوطنية
املشاركة في ال ّتظاهرات
ّ
ّ

60

مجموع تقديرات نفقات التدخل لسنة 2022

1117

املجموع

3.175.936
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المحور الحادي عشر :متابعة تقارير الرقابة
فــي إطــار مهمــة مراجعــة حســابات املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة ،قــام مكتــب خبيــر محاســب
بالتدقيــق فــي القوائــم املاليــة للمركــز التــي تضــم املوازنــة املختومــة بتاريــخ  31ديســمبر  2020وقائمــة
النتائــج وجــدول التدفقــات النقديــة بعنــوان الســنة املختومــة بنفــس التاريــخ ،وكذلــك اإليضاحــات حــول
القوائــم املاليــة ،والتــي تشــمل ملخــص للسياســات احملاســبية الهامــة .وتعكــس هــذه القوائــم املاليــة
بصــورة وفيــة كافــة اجلوانــب اجلوهريــة للوضعيــة املاليــة للمركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة فــي
 31ديســمبر  ،2020وأدائــه املالــي وتدفقاتــه النقديــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للنظــام
احملاســبي للمؤسســات فــي تونــس.
كمــا قــام مكتــب اخلبيــر احملاســب بفهــم وحتليــل إجــراءات الرقابــة الداخليــة للمركــز لســنة  .2020والغايــة
ّ
التدخــل هــو تقييــم مــدى قــدرة إجــراءات الرقابــة الداخل ّيــة املعمــول بهــا علــى صيانــة أصــول
مــن هــذا
املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء املائيــة واحلفــاظ علــى ممتلكاتــه وحتديــد طبيعــة وأهميــة أعمــال التدقيــق
املدونــة بالقوائــم املاليــة.
فــي احلســابات وتقييــم مصداقيــة املعلومــة
ّ
ويحتوي تقرير الرقابة على:

اجلوهريــة املتع ّلقــة بتنظيــم أصــول املركــز الفنــي لتربيــة األحيــاء وأنظمــة
وصــف للنقائــص
	
ّ
اإلداريــة و املال ّيــة و احملاســب ّية؛
الرقابــة ومعلومــات التصــ ّرف وكذلــك اإلجــراءات
ّ
األخطار احملتملة لهذه النقائص مع حتديد أهميتها النسب ّية؛
	
توصيــات اخلبيــر احملاســب ملعاجلــة هــذه النقائــص وتطويــر اإلجــراءات الداخل ّيــة املعتمــدة
	
و تبســيطها .
وقــد عمــل املركــز علــى إصــاح هــذه النقائــص حســب اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية املتوفــرة غيــر أن
بعــض النقائــص التــي تتطلــب توفيــر مــوارد بشــرية بقيــت غيــر منجــزة إلــى حــن توفــر الــزاد البشــري.
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