
   

 

 نشرية 
 وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

مشاركة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في صالون 

2017الفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري سياماب   

لعددد ل لعددد ددد  للا ل لعدددادددلل  لل ا 7ندددبل ددد ددد ددد ل 1 0 2  
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 هذا العدد

 

 من إعداد بسمة الحمداوي لحمر

 

 قراءة ومراجعة فوزي بن حميدة

 في هذا العدد
1الصفحة  “2017سياماب ”مشاركة الوكالة يف صالون الفالحة واألالت الفالحية والصيد البحري    

2الصفحة  اء الصيد البحري بصفاقس   زيارة السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ملي

3الصفحة  مشاركة الوكالة يف ندوة رؤساء أقسام ودوائر الصيد البحري وأمري موانئ الصيد  
 البحري واألطباء البياطرة  املشرفني على موانئ الصيد البحري 

زيارة السيد الكاتب الدولة لدى السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  
لق الوادي اء الصيد البحري  ية مبي  للورشة  الف

4الصفحة  رجيس  موذجي  اء األزرق ال  متابعة مشروع املي

5الصفحة اء الصيد البحري هبرقلة   مشروع جهر مي

8الصفحة  اء الصيد البحري بطبلبة   إنطالق مشروع توسعة مي

9الصفحة  اء الصيد البحري بطبلبة    معطيات حول مي

11و 10الصفحة    تقدم إجناز مشاريع الوكالة 

12الصفحة  ائية   صوص صيانة التجهيزات املي  تدخالت الوكالة 
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 إحالة على القاعد
ة  ة  7102مت خالل الثالثية الثانية لس  :إحالة السادة األيت ذكرهم على شرف امله

  السيد رضا الرتهوين املدير الفين بالوكالة 

 لق الوادي اء الصيد البحري   السيد نور الدين القامسي رئيس مي

  السيد نور الدين العيساوي مساعد تقين بوحدة اجلهر باإلدارة العامة 

هودهم املبذول طيلة  ان على  وتتقدم هلم أسرة وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري بأمسى عبارات الشكر واإلمت
ا هلم مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد. يات  مسارهم املهين وعلى تفانيهم يف العمل مع مت

 نعي
رائرهرا و را السريرد مسر   رني مرن أبر رقرنيريرة إثر فقدت وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحرري خرالل الرفررتة املر

اء الصيد البحري بالعطايا الذي وافا األجل احملتوم يوم اخلميس  إثرر  7102أكتوبر 07الشلي عامل مبي
صراع مرير مع املرض والسيدة زهرة الصايف موزعة اهلاتر  براإلدارة املرركرزيرة الره وافراهرا األجرل احملرتروم يروم 

ني  إثر وعكة صحية مفاجئة. نسال اهلل العلي القدير أن يتغمد ا برواسرع رهرتر   7102أكتوبر  01اإلث
ت  ويرزق أهلهما وذويهما مجيل الصرب والسلوان، البقاء هلل وحرد  وإنرا هلل وإنرا إلرير   هما فسيح ج ويسك

 راجعون.

2017إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الوكالة في جلسته الثالثة لسنة   

لس إدارة الوكالة عدد  أشرف السيد فوزي بن هيدة رئيس مدير عام وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري على اجتماع 
ة  0 قاط التالية:  7102جوان  01الذي إنعقد بتاريخ  7102لس  وقد مت تدارس ال

  عقد بتاريخ لس اإلدارة امل نير جلسة إجتماع   .7102مارس  00اإلعالم باملصادقة على 

  ة احملاسبية املختتمة يف  .7102ديسمرب  00القوائم املالية الوقتية للس

  على الصفقات.املصادقة 
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  وكالة موانئ وتجهيزات الّصيد البحري            

 المقر االجتماعي ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 
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 مشاركة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
2017في صالون الفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري   

للصالون الدويل  31شاركت وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري يف الدورة 
اللل ي “  7132سليللامللا  ” لللللةلواللة وافالت الللةلوالليللة والصلليللد الللبلحللري 

 10اكلتلوبلر إ   13إنتظم باملعرض الدويل بالكرم خول الةرتة اململتلدة مل  
. ايث مت إبراز أهم أنشطة ومشاريع الوكالة امللجلةلزة وامللرب لة 7132نوفمرب 

 سواء كانت ممولة على خزيجة الدولة أو خزيجة الوكالة. 

وقلد مت إعللدال لللليلئ مللوانلئ الصليللد الللبللحلري يف نصللرلتلل  الل للانليللة  مت إ للدار 
للل  و لللوزيللعللل  بلللالصلللاللللون.            7112الللجلللصلللرلللة ا و  سلللجلللة  ( خصللليلللصلللا لللعلللر

وقد زار الصيد وزير الةواة واملوارل املائية والصيد البحري ججاح اللوكلاللة إ  
 جانب العديد م  الشرصيات الوطجية واملصت مري .

وقد القت مشاركلة اللوكلاللة اسلتلحلصلان ئليلع الل لائلمل  
على الصالون وعلى رئصهلم احتالال اللتلونصلال للللةلوالة 
والصيد البحري ال ي قام باملجاسبة بت دمي معل لة شلكلر 

 للوكالة على اص  املشاركة يف الصالون.
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زيارة السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق 
 له لميناء الصيد البحري بصفاقس 

ألى الصيد مسري الطيب وزير الةواة واملوارل 
ال كا ب  املائية والصيد البحري والصيد عبد اهلل الرا
الدولة املكلف باملوارل املائية والصيد البحري والوفد 
املرافق ل  زيارة ميدانية إ  ميجاء الصيد البحري 

، وقد 7132سبتمرب  73 بصةاقس يوم اخلميس
انطل ت الزيارة م  ال اعدة البحرية الوطجية بصةاقس 
ايث متت معايجة احتجراءات املتر ة للتصدي للصيد 
العشوائال واجملوهولات املب ولة م  طرف البحرية 
رية  ة دية  الوطجية يف ه ا اجملال مث  لتها خرجة 
 بعتها اوارات مع احتطارات العصكرية املكلةة باملراقبة 

 البحرية.

كما متت معايجة   دم إجناز مشروع 
ميجاء سيدي مجصور وهو مشروع ممول ع  

مليون  2..3طريق خزيجة الدولة ب يمة 
ليجار، ايث مت اال ةاق على إيةال فريق 
مركزي لصياغة برنامج للحد م  استجزاف 
ئ  مان لخئ أف ال روات الصمكية و
للبحارة واستغول االمتيازات املتااة. 
واختتمت الزيارة بع د جلصة عمئ مب ر 
مت مم لال املهجة واحتطارات اجلهوية  الوالية 
 جاولت إشكاليات ال طاع وسبئ جتاوز 

  الصعوبات.
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زيارة السيد الكاتب الدولة لدى السيد وزير الفالحة والموارد المائية 
 والصيد البحري  للورشة الفنية بميناء الصيد البحري بحلق الوادي 

ال كا ب الدولة لدى وزير الةلوالة وامللوارل   قام الصيد عبد اهلل الرا
املائية والصيد البحري امللكلللف بلامللوارل امللائليلة والصليلد اللبلحلري يلوم 

بزيارة  ة د للورشة الةجية التابعة لإللارة  7132أكتوبر  11ال وثاء 
العامة لوكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري مبليلجلاء الصليلد اللبلحلري 
لق الوالي للوقوف على مدى جاهزية وارفية فريق التدخئ الت ل  

 التابع للوكالة، مث  لتها جلصة عمئ.

شارك وفد متكون م  الرئيس املدير العام لوكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري وبعض رؤساء  موانئ الصيد البحري يف 
الجدوة ا و  املرصصة لرؤساء أقصام ولوائر الصيد البحري وآمري موانئ الصيد البحري وا طباء البياطرة املشرف  عليها 
ال كا ب الدولة لدى وزير الةواة واملوارل املائية والصيد البحري املكلف باملوارل  وذلك ات إشراف  الصيد عبد اهلل الرا

  .7132أكتوبر  33املائية والصيد البحري يوم ا ربعاء 

وقد عرض الصيد املدير العام لوكالة املواين وجتهيزات الصيد البحري خول الجدوة مداخلة اول احتجراءات الكةيلة بتحص  
 إستروص معلوم احتنزال.

 ويف ختام اجللصة أو ى الصيد كا ب الدولة بل:

  كوي  جلجة قيالة جهوية على مصتوى كئ ميجاء -

ع لليئ إجراءات مواد لكئ املوانئ -  و

 التةكري يف آليات للعمئ املشرتك -

 التصّدي لظاهرة الصيد العشوائال -

 ع د جلصات لورية لرؤساء جلان ال يالة على مصتوى وزاري  -

مشاركة الوكالة في ندوة رؤساء أقسام ودوائر الصيد البحري وأمري موانئ 
 الصيد البحري واألطباء البياطرة المشرفين عليها
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ألى  الصيد فوزي ب  محيدة الرئيس املدير العام لوكالة موانئ وجتهيزات الصيلد اللبلحلري رفل لة الصليلد اصلام محلزة امللجلصلق اللعلام ملشلروع 
رجيس ووفد م  الةاو مكتب مشال إفري يا متكون م  الصيد شريف طويلب والصيدة أمجة الصحلبةال، زيلارة  امليجاء ا زرق الجموذجال 

رجيس يومال   .7132أكتوبر  10و 10عمئ مليجاء الصيد البحري 

رجيس اول  دعيم التمشال املتعلللق مبشلروع  7132أكتوبر  10وقد مت ع د جلصة عمئ بتاريخ  مبركز التكوي  امله  للصيد البحري 
رجيس و عزيز ا نشطة احتقتصالية بامليجاء  وقد اظر احتجتماع عدل م  مهجيال قطاع الصيد البلحلري بلاجللهلة  املبجاء ا زرق الجموذجال 

 ومم لال احتلارات اجلهوية العاملة بال طاع باجلهة. 

لرجليلس الول نلةلس املشلروع. مث قلام اللرئليلس امللديلر  7132أكتوبر  10ومت بتاريخ  ع د جلصة عمئ مب ر إلارة ميجاء الصيد البحري 
  العام لوكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري بزيارة لصوق اجلملة لألمساك وملشروع  وسعة امليجاء.

زيارة الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري          
 ووفد من الفاو لميناء الصيد البحري بجرجيس

 زيارة وفد من الفاو لإلدارة العامة لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري 

ألى وفد م  مجظمة ا مم املتحدة للزراعة والتغ ية، مكتب مشال إفري يا زيارة لإللارة العامة لوكالة موانئ وجتلهليلزات الصليلد    
رجيس. 7132سبتمرب  37البحري بتاريخ   وذلك لإلطوع على مدى   دم مشروع امليجاء ا زرق الجموذجال 



5  

 

 مشروع جهر ميناء الصيد البحري بهرقلة
أشلغلال جلهلر  7132أكلتلوبلر  .7إ   7132سبتملرب  10 بعا للطلبات امللحة لبحارة املجط ة، مت خول الةرتة املمتدة م   

ونلظلرا .     1م0011أل ايث بلغت كلمليلة ملوال اجللهلر املصلتلرلرجلة مل  ا الواض  ..ميجاء الصيد البحري هبرقلة بكلةة ئلية قدرت بل 
لصبغت  احتستعةالية، قامت الوكالة بكراء معدات جهر م  طرف شركة خا ة حتجناز املشروع ايث أن ملعلدات اجللهلر اللتلابلعلة للللوكلاللة 

 مصررة يف موانئ أخرى. 

 الحوض المخصص للرواسب بعد عملية الجهر

 الحوض المخصص للرواسب قبل عملية الجهر

 الحوض المخصص للرواسب أثناء عملية الجهر

 الحوض الرئيسي بعد عملية الجهر

 الحوض الرئيسي قبل عملية الجهر

 الحوض الرئيسي أثناء عملية الجهر





www.agil.com.tn

Plus de 55 ans d’activité ont permis à la Société Nationale de Distribution des Pétroles, en tant
qu’entreprise publique opérant sous le label Agil, de s’enraciner comme leader du marché.

De l’industrie, à l’agriculture en passant par la pêche, le soutage national et international et le 
transport sous toutes ses formes… Agil marque sa présence de manière éloquente et met à la 
disposition de ses partenaires un éventail riche et varié de services de qualité dans le cadre d’un
véritable contrat  de confiance.

AGIL a une longue histoire dans le secteur maritime. Présente dans plus de 50 ports, Agil Marine,AGIL a une longue histoire dans le secteur maritime. Présente dans plus de 50 ports, Agil Marine,
reflète la spécialisation de la SNDP dans la grande marine à travers le soutage national et 
international des navires en carburants et lubrifiants  et aussi dans la petite marine par sa présence 
exclusive dans les ports de pêche et de plaisance .

Grâce à son expertise et au savoir-faire technologique de son partenaire International Eni, Agil 
Lubrifiants a conçu une gamme dédiée de lubrifiants marins pour chaque type de moteurs: 
hors-bords, bateaux de plaisance, yachts, embarcations de pêche, et aussi les navires.

La gamme comprend des lubrifiants technologiquement avancés tels que:La gamme comprend des lubrifiants technologiquement avancés tels que:

- huiles pour moteurs
- huiles pour systèmes hydrauliques
- et des graisses.

Conscients que les bateaux sont soumis à des environnements rudes, Agil Lubrifiants offre des
lubrifiants de haute qualité garantissant une performance optimale en toutes circonstances 
notamment les avantages suivants :

• Propreté du moteur• Propreté du moteur
• Longévité du moteur
• Démarrages à froid faciles
• Excellentes propriétés anti-usure, anti-corrosion et anti-oxydation
• Bonne résistance thermique

L’équipe d’experts Agil lubrifiants  assurent une assistance technique continue  et sur mesure et
trouvent des solutions à tous les  problèmes de lubrification.

AGIL MARINE, Présente dans
plus de 50 ports maritimes
AGIL MARINE, Présente dans
plus de 50 ports maritimes



 

 

 إنطالق مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة 
  

أشغال توسعة وإعادة هتيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة من والية املنستتتو و تو  1122سبتمرب 21إنطلقت يوم  

شهرا. وتتتوتوأ أ ت   21مليار وستتواصل األشغال ملدة  35مشروع ممول على خزينة الدولة حيث مت رصد ميزانية تنا ز 

 موونات املشروع من :

 

 م،2121إجناز حاجز محاية رئيسي بطول 

 م،151إجناز حاجز محاية ثانوي بطول 

هر الالزمة،  إجناز حوض مينائي جديد مع عمليات ا

  ك، 22.1إجناز أرضية مسطحة جديدة مبساحة 

 م،511إجناز حاجزين حجريني بطول 

 م(،2-م و5.3-م )عمق 181م و225إجناز رصيفني قائمني بطول 

 م،2م ورصيف عمق5.3أرصفة عمق 5م لول رصيف: 01أرصفة عائمة بطول  2إجناز 

 طن،131إجناز حوض جديد لرافعة سفن طاقة 

وض القدمي لرافعة السفن،  إصالح ا

 إصالح األرصفة القدمية،
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 م خ 0111حواجز واقية من األمواج:  

 

 م خ 0241األرصفة الثابتة: 

 

 م خ 471األرصفة العائمة: 

 

 هك  5.1الحوض: 

 

 هك 5.8الملك العمومي المينائي: 

 

 نقاط تزود  17شبكة التنوير العمومي: 

 

نقاط  04شبكة الماء الصالح للشراب: 
 تزود 

 

 البنية األساسية

طن 150رافعة متنقلة بحمولة   

 

إشارات ضوئية بمدخل  02
خضراء  01حمراء و 01الميناء 

  22و

 التجهيزات

  2م458 :سوق جملة لبيع األسماك

 

  3م 700 :فضاء لترقيع الشباك

 

  3م150 :محطتان لتزويد الوقود

 

 محل لحفظ معدات الصيد البحري  75

    

 محالت بيع معدات الصيد البحري 12

 

 مقرات إدارية + مركز حرس  11

 

 مركز تكوين مهني للصيد البحري 

 

 مصانع ثلج 12مركبات تبريد +  04

 

 ورشة مختلفة 81ورشات صنع وإصالح السفن +  01

 

 

 مقهى + مطعم + محل لبيع المرطبات 18

 

 محالت بيع مواد غذائية 12

   

 محل لبيع الصحف والتبغ

 المرافق

المشاريع المنجزة وبصدد اإلنجاز في إطار برنامج 
 280جملية تناهز  تأهيل موانئ الصيد البحري بكلفة

 تهيئة سوق الجملة لألسماك وإقتناء مصطبات 

 تجهيز غرفة حجز بسوق الجملة لألسماك

 تركيز نظام مراقبة بالكاميرا

 تهيئة البوابة والطرقات 

ميناء صيد أعماق منجز منذ سنة 
تمت توسعته في مناسبتين سنة  1970
  2003وسنة  1987

مليون دينار 11.4تكلفته الجملية   

 معطيات عامة

 ميناء الصيد البحري بطبلبة
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 13إىل  13قتتام التتفتتريتتق التتفتتك التتتتتابتتع لتتلتتومتتالتتة ختتالل التتفتت ة املتتمتتتتتدة متتن 
مدفع إرساء جديد مبيناء الصيد البحري  31بصنع وترميب  1122سبتمرب
 . باملهدية

 صنع وتركيب مدافع ربط 

 بميناء الصيد البحري بالمهدية

اإلستالم الوقيت ألشغال إصالح األرصفة وممر رافعة السفن مبيناء الصتيتد التبتحتري بتبتنتزرت و لتك   تور  1122سبتمرب  11مت بتاريخ 
تويت تلف األطراف املعنية )ومالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري، اإلدارة العامة للصيد البتحتري، اإلدارة التعتامتة لتلتمتصتا  ا ة ممثلني عن 

هوية للتجهيز ببنزرت(. هوية للتنمية الفالحية ببنزرت، اإلدارة ا ملية للمشتروع  والبحرية، املندوبية ا متلتيتوأ  2.222وبلغت الولفة ا
 دينار و و مشروع ممول من طرف الدولة.

 إنتهاء مشروع بناء ممر الرافعات بميناء الصيد البحري ببنزرت

يف نطاق سياسة الومالة خبصوص التحو  يف الطاقة، إنطلق منذ  
مشتروع تترمتيتز ستاعتتات فتلتوتيتة  متيتة لتلتتتحتوت  يف  1122شتهتر جتانتفتي 

مواعيد تشغيل وإيقاف اإلنارة العمومية الليلية مبوانئ الصيد البحري و لتك 
  لتجنب ف ات اإلضاءة غو ال رورية بالنهار.

 مشروع تركيز ساعات فلكية ذكية 
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ديدة  مولة  طن بولفة مجلية  30إنتهت أشغال بناء القاعدة اإلمسنتية واألرضية اجملاورة هلا استعداد الستقبال الرافعة الثابتة ا
أ د و و مشروع ممول على خزينة الومالة . 899نا زت    

 إنتهاء مشروع بناء قاعدة إسمنتية وأرضية مجاورة لها بميناء الصيد البحري بسوسة

 أشغال إصالح العالمات الضوئية بميناء الصيد البحري بسيدي داود 
أد و و مشروع ممول  122متت أشغال إصالح العالمات ال وئية مبيناء الصيد البحري بسيدي داود بولفة مجلية نا زت 

 على خزينة الومالة.
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 إصالح الرافعة المتنقلة بقليبية 
إصالح الرافعة املتنقلة مبيناء الصتيتد التبتحتري بتقتلتيتبتيتة  1122خالل شهر سبتمرب مت 

حيث مت توليف شرمة ختاصتة بتحصتالح اهلتيتوتل    ) أد081بولفة مجلية قدرت بت
sablage, peinture, soudure وتتوتتفتل التفتتريتق التفتتك أد 041( بتوتلتفتتة

. متمتا أد01( بولفة نا زت révision moteurالتابع للومالة بحصالح احملرك )
قام نفس الفريق بالتدخل على الدارة اهليدروليوية إلعادة تأ يلها  وقام بتجديد لوحة 

 .أد 6القيادة بول مووناهتا وإعادة ربط مل الشبوة الوهربائية للرافعة بولفة نا زت 

 إصالح الرافعة المتنقلة بطبرقة
إصتالح الترافتعتة املتتتنتقتلتة مبتيتنتاء  1122مت خالل شهتر ستبتتتمترب 

الصيد البحري بطربقة إثر عطب طارئ على احملرك حيث تدختل 
الفريق الفك وقام بحستبدال إسطوانة ماملة باحملرك مت جتلتبتهتا متن 
رك قتدمي ومتهتمتل نتنترا الأ قتطتع التغتيتار غتو متتتوفترة بتالستوق 

 . احمللية

 إصالح الرافعة المتنقلة بالمهدية
 1122قتام التفتريتتق التفتك التتتابتع لتلتومتالتتة ختالل شتتهتر ستبتتتتمترب 

بتالتدخل على الرافعة املتنقلة مبيناء الصيد البحري باملهدية حيث 
 COURONNE DEقتتتتتتام بتتتتتتفتتتتتتك وإعتتتتتتادة تتتتتتترمتتتتتتيتتتتتتب 

DIRECTION   ومت توليتف شترمتة ختراطتة عتامتة بتحصتالحتهتا
 أ د. 22أ د بدال من شرائها بت  2.1بولفة قدرت بت
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