
   

 

 نشرية 
 وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

إشراف السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري على إختتام 
ية لفائدة آمري موانئ الصيد البحري وبعض إطارات الوكالة   دورات تكوي

ل ددد ل لعددد لا للا ل لعدددادددبل  لل ا ل ددد ددد ل 8جدددي 1 0 2  

إمضاء إتفاقية تعاون بين وكالة 
موانئ وتجهيزات الصيد 

ية لتوزيع  البحري والشركة الوط
“عجيل”البترول   
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 هذا العدد

 

 من إعداد بسمة الحمداوي لحمر

 

 قراءة ومراجعة فوزي بن حميدة
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ية لفائدة آمري موانئ الصيد البحري وبعض إطارات الوكالة  سلسلة دورات تكوي

هيزات الصيد البحري سلسلة متكونة من  ييية ليفيائيدة آميري ميوانيئ الصيييد اليبيحيري  وبيعيض  5نظمت وكالة موانئ و دورات تكوي
ظيمها باملركز   7102نوفمرب  01انطلقت بتاريخ اإلطارات باإلدارة العامة للوكالة  يسيتي  و مت ت يهيا الفين لرتبية األحياء امليائييية بياملي أمي

. رباء املكونيني املعرتف هبم على الصعيد الدو موعة من ا  املعهد املتوسطي للتكوين يف املهن البحرية برادس عن طريق 

 

ية يف ما يلي اور الدورات التكوي  :وتتمثل 

  .ول معرفة إلتزامات الدولة يف اجملال ة و  قانون البحار واإلتفاقيات البحرية الدولية اليت متثل القاعدة األساسية للمه

  يا ت و متيكين امليتيكيون مين ميعيرفية السالمة الفردية واملسؤولية املدنييية الييت تشيميل تيطيبيييقيات اإلتيفياقيييات اليدولييية يف عيدة 
جر عن ا تفاقيات الدولية يف اجملال  .مسؤولياته اليت ت

  ول للمتكون معرفة أهم قواعد األمن والسالمه يف املوانئ البحرية اليت متيثيل بيوابية حيدوديية األمن والسالمة يف املوانئ واليت 
 للبالد.

  يار امليؤ يرات يف املخاطر وطريقة التصرف جملاهبيتيهيا وإجيتي التصرف يف املخاطر يف املوانئ واليت متكن املتكون من معرفة تص
 السلبية املتأتية من نتائجها.

 .رائق حفاظا على األرواح واملعدات ص طرق التدخل جملاهبة ا رائق واليت  يات مقاومة ا  تق
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هوية العاملة يف قطاع الصيد البحري وتربية  وقد مت على هامش حفل اإلختتام تكرمي  لة من رؤساء موانئ الصيد البحري واإلطارات ا
 األحياء املائية من طرف السيد مس  بالطيب وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري.

 تكريم بعض رؤساء موانئ الصيد البحري

ية يوم السبت  ت اشراف السيد مس  بالطييب وزيير اليفيالحية وامليوارد  7102ديسمرب  01وقد مت اختتام هذ الدورات التكوي
يليس نيوار الشيعيب والسيييد طيارق  ييور السيييد جيالل ليدييرة عييو  يسيتي  و املائية والصيد البحري والسييد أكيرم السيربي وا املي
يسيتي   يمييية اليفيالحييية بياملي يهيوي ليليتي يدور ا ست  والسيد عبد امللك السيالميي املي البكوش املعتمد األول والسيد نبيل محيدة معتمد امل

والسيد فؤاد املست ي مدير عام املركز الفين لرتبية املعهد املتوسطي للتكوين يف املهن البحرية برادس والسيد عماد زميط رئيس مدير عام 
هوية العاملة يف قطاع الصيد اليبيحيري. وقيد و األمساك والسيد رضا املرابط مدير عام الصيد البحري وتربية األمساك   لة من اإلطارات ا

يص ميعيايي   اد املتكونني شهائد تكوين معرتف هبا دوليا  حيث ان هذا التكوين متوافق مع برنامج اإلتفاقييات اليدولييية الييت  وقع إس
فارة للمالحني ) فيز اإلطارات وحثهم على مزييد اليبيذل واليعيطياء و  ( وتتمثل أهم أهدافهSTCWالتدريب واإلجازة وا سيني يف 

يال مستوى أداءهم  وا رتقاء مبؤهالهتم من خالل مواكبة آخر املستجدات يف اجملال للحفاظ على هيبة الدولة وا لتزام بتعهداهتا يف 
 تطبيق املعاهدات الدولية البحرية.

ية  إختتام سلسلة الدورات التكوي

دس رئيس خالد السكماني دس أول حمادي بن رحومة مه  مه



5  

 

اد شهائد تكوين معترف بها دوليا  إس

دس رئيس لسعد التائب دس أول السيد البلومي مه  مه

دس رئيس فيصل الشامخي دسة أولى بسمة الحمداوي لحمر مه  مه

زرتي  دسة أولى رحاب جعيد الب  مه

دسة أولى غفران الطرابلسي   مه

دسة أولى أسماء الجالصي   مه

دس أول أيمن مزاح  مه

دس أول أشرف الجريدي   مه

 متصرف رئيس نبيل العبيدي
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 إنعقاد جلسات عمل مع آمري موانئ الصيد البحري
أشرف السيد فيوزي بين محيييدة اليرئيييس امليديير اليعيام ليوكيالية ميوانيئ 
ديدة عليى جيليسييت عيميل  ة ا هيزات الصيد البحري مطلع الس و

 10ميع آميري ميوانييئ الصييييد الييبييحيري بيالشييمييال والييوسيط بييتياريييخ 
ور بتاريخ  7102جانفي   10ورؤساء موانئ الصيد البحري با
يور السادة املديرين بالوكالة. 7102جانفي   وذلك 

ية  يليسيات إسيتيعيرات أهيم نيتيائيج امليوانيئ لسي وقد مت خالل هيذ ا
 وأهم إشكاليات ومشالل موانئ الصيد البحري.  7102

هيزات الصيد البحري بتاريخ  على اجتمياع  7102ديسمرب  71أشرف السيد فوزي بن محيدة رئيس مدير عام وكالة موانئ و
ة   .7102لس إدارة الوكالة الرابع واألخ  لس

ة  2017إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الوكالة في جلسته األخيرة لس  
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اء صيد بحري  تعيين أول إمرأة في خطة آمرة مي
ة  يسيائيي مليواقيع املسيؤولييية مبيوانيئ الصيييد اليبيحيري  7102شهدت س صر ال دخول الع

هيزات الصيد البحيري تيكيليييف السيييدة  ذ تأسيس وكالة موانئ و حيث مت ألول مرة م
ست  بداية من لرة  اء الصيد البحري بصيادة من و ية امل لطيفة خياورية مبهام آمرة مي

وهي متحصلة عليى شيهيادة األسيتياذيية يف اليقيانيون وشيهيادة ميتيصيرف  7102سبتمرب 
ييية ليتدارة اليتيونسييية وكيانيت تشيحيل خيطية رئيييس مصيليحية  مستشار مين امليدرسية اليوطي

ية  زاعات باإلدارة العامة للوكالة وهي من موالييد سي بسياقييية سيييدي ييوسيف  0111ال
ذ  امن و ية الكاف ومت انتداهب هيزات الصيد البحري م باإلدارة املركزية لوكالة موانئ و

ة   .    0110س

ة صيادة أطلق عليها هذا اإلسم نسبة  مرأة كانت متيتيهين  ض الصدف أن مدي ومن 
 الصيد البحري. 

يية  ييري  7102كيمييا مت سيي يدسييات فييالحييييات إخيتييصييا  صييييد  إنيتييدار  ييالد مييهيي
متخرجات من املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس ليشحلن خطط آمرات موانئ صيد 
هما لتسي  الشؤون اليومية ملوانئ  الصيييد اليبيحيري بيبيين خيييار  تان م ري ومت تعيني ا 

زرت.  اء الصيد البحري بب اء مساعد مبي  وسوسة ووقع تعيني الثالثة كرئيس مي

 شاركت في تأثيث هذ الصفحة لطيفة خضاورية 
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ة   هيزات الصيد البحري خالل س سني صورهتا  7102بلورت اإلدارة العامة لوكالة موانئ و خطة إتصالية وإعالمية هتدف إ 
يطها اور: ، وتدعيم إشعاعها يف   ارتكزت على عدة 

 .)هيزات الصيد البحري دوريتها  ال ية )تصدر كل  ال ة أشهر  إصدار نشرية إعالمية جامعة خاصة بوكالة موانئ و

  هيزات الصيد البحري على موقع التواصل اإلجتماعي  .facebookإحداد صفحة رمسية خاصة بوكالة موانئ و

  املشاركة يف صالون الفالحة واآل ت الفالحيية والصيييد
 7102نييوفييمييرب  15أكييتييوبيير إ  00الييبييحييري بييالييكييرم ميين 

ية  خصيييصيا  7102وإعداد دلييل ميوانيئ الصيييد اليبيحيري لسي
 . للصالون املذكور

  هيييزات الييصيد إعييداد مقييال إشييهاري عيين وكاليية موانييئ و
البحييري سيييقع نييشر بكتييار ترواييي لتقتييصاد التونييسي ميين 

ة   . 7102املزمع توزيعه يف مجيع بلدان القارة اإلفريقية س

 الخطة اإلتصالية واإلعالمية لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
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ية لتوزيع البترول  “ عجيل”إبرام إتفاقية تعاون مع الشركة الوط  

ييية لتوزيييع البييرتول  7102جييانفي  70مت بتيياريخ  هيييزات الييصيد البحييري والييشركة الوط إبييرام إتفاقييية تعيياون بييني وكاليية موانييئ و
ييي قطياع الييصيد “   عجييل” ائيية املييسداة لفائيدة مه يدمات املي يسني ا ييا ت التعياون بيني املؤسيستني بحييية  هتيدف إ تعزييز 

 ا ت التعاون املتفق عليها يف  احملاور التالية: وتتمثل أهمالبحري. 

 .اطق احمليطة مبحطات توزيع الوقود ظومة األمن والسالمة مبوانئ الصيد البحري خاصة يف امل  تعزيز م

 اطق خيراء مالية موانئ الصيد البحري وإنشاء م اء  اء بالبيئة واحمليط ومقاومة التلود. تعزيز اإلعت  هبا واإلعت

 .قلة بأحوات موانئ الصيد البحري لتزويد مراكب الصيد البحري هيزات مت  دراسة إمكانية تركيز 

  رائيق يا ت اليسالمة واألمين مبوانيئ اليصيد البحيري ومقاومية ا ية مشرتكة لفائدة إطارات الطيرفني يف  عقد دورات تكوي
اهبة الكوارد واإلسعافات األولية وكل ما يتعلق بقانون البحار واإلتفاقيات البحرية الدولية.  و

  شاط التجاري لشركة "عجيل" مبوانئ الصيد البحري والتعرييف بعالمية "عجييل البحريية"  ومزييد تيرويج وتيسويق تطوير ال
تجاهتا وخاصة الزيوت ومواد التشحيم.  م

  ظيم تظاهرات ومعارت وندوات وملتقييات ت
وأييييام دراسيييية أو إعالميييية  ميييشرتكة يف إطيييار 

 نشاط املؤسستني.

  تعزييييييييييز السياسييييييييية التواصيييييييييلية للمؤسيييييييييستني
ييال اإلتييصال واإلعييالم  همييا يف  ييسيق بي والت
ييييسني صييييورة املؤسيييييستني  ميييين أجييييل مزيييييد 

يطهما.  وتدعيم إشعاعهما يف 
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اء الصيد البحري بالهوارية  إخراج البارجة الغارقة بحوض مي
ياء الصيييد اليبيحيري بياديواريية مبيوارد اليوكيالية  7102قام الفريق الفين التابع للوكالة خالل شهر ديسمرب  يوت مييي بيإخراج البارجة الحارقية 

اصة من الكفاءات واملعدات.  ا

اء الصيد البحري بقابس“ تونس”أشغال عمرة الجرافة  بمي  

شرع الفريق الفين التابع للوكالة خيالل شيهير 
بييأشييحييال عييمييرة  لييلييجييرافيية  7102جييانييفييي 

يياء الصيييييد الييبييحييري “  تييونييس”  املييوجييودة مبييييي
يياصيية ميين  بييقييابييس بييإمييكييانيييييات الييوكيياليية ا

 الكفاءات واملعدات.

 شارك في تأثيث هذ الصفحة فتحي السوسي وأحمد الغويلي
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ياء الصيييد اليبيحيري بيقيليييبييية بيتيارييخ   ظيم محلة نظافة مبي نيوفيميرب  12يف إطار احملافظة على نظافة موانئ الصيد البحري ومحاية البيئة مت ت
فيييذا ملشيرو  7102 ة البحرية وذلك ت ع بالتعاون مع مجعية البيئة وبلدية قليبية ومبشاركة املتكونني باملركز القطاعي للتكوين املهين يف امليك

اء.  ويف ن ظيف املي هود الوكالة اليومي يف السهر على ت سن ومت معاضدة  فس ترسيخ روح املبادرة لديهم. و قد أبلى املشاركون البالء ا
ة  ة قابلة للتجدييد   7102الصدد كانت قد أبرمت الوكالة يف مطلع س زلية مبقابل ملدة س إتفاقية مع بلدية قليبية لرفع الفيالت ل  امل

فيذا لألحكام الصادرة يف شأهنا ونشر قيايا يف املراكب املتبقية.  15وقامت بإتالف   مراكب مهملة ت

اء الصيد البحري بقليبية  حملة نظافة بمي

يياء الصيييييد الييبييحييري بسييوسيية يييومييي  ديسييمييرب  07و 00قييامييت إدارة مييييي
يدوبييية  7102 اء الصيد البحري بسوسة بالتيعياون ميع املي ملة نظافة مبي

هوية للتجهيز بسوسية وبيليديية سيوسية  مية الفالحية واإلدارة ا هوية للت ا
 حيث مت رفع كمية هامة من الفيالت الصلبة.

اء الصيد البحري بسوسة  حملة نظافة بمي

 شارك في تأثيث هذ الصفحة كل من لسعد التائب وأسماء الجالصي وحمادي بن رحومة ورحاب جعيد 
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ياء الصيييد اليبيحيري بيالشيابية بيكيليفية مجيلييية قيدرت   إنتهت أشحال مشروع توسيعية وهتيييئية مييي
ة الدولة،  وتتمثل أهم مكوناته يف:  07.0بي ار وهو مشروع ممول على خزي  مليون دي

  زء املتبقي 0هدم جزء من الرصيف بعمق  مرت وإعادة هتيئة ا

  مرت خطي 17مرت على طول  0إحداد رصيف جديد بعمق 

  اء رصيف بعمق  مرت خطي 11مرت على طول  0.5هدم وإعادة ب

  اء رصيف بعمق  مرت خطي 11مرت على طول  0هدم وإعادة ب

  اهز اورة لألرصفة بيمساحة ت  7م 0011هتيئة أرضية 

  اء فياء ترقيع الشباك مبساحة  7م 111هدم وإعادة ب

  7م 0051توسعة فياء صيانة السفن  مبساحة  

 اء ارة ضوئية يف مدخل املي اء م  هدم وإعادة ب

 اء  جهر أحوات املي

 اء  إعادة تعبيد الطرقات باملي

  وير العمومي وإحداد نقاط لتوزيع الكهرباء  توسعة شبكاٍت الت

 إحداد شبكات جديدة للماء الصاحل للشرار  

اء الصيد البحري بالشابة   انتهاء مشروع تهيئة مي

اورة لألرصفة   هتيئة أرضية 

اء فياء ترقيع الشباك   هدم وإعادة ب

اء  إعادة تعبيد الطرقات باملي

 توسعة فياء صيانة السفن  

 إحداد رصيف جديد 

 إحداد رصيف جديد 

 شارك في تأثيث هذ الصفحة كل من صفوان الوكيل ووجدي رحومة وماهر الرفرافي 
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 م خ 3131حواجز واقية من األمواج:  

 

 م خ 216األرصفة الثابتة: 

 

 م خ 3113األرصفة العائمة: 

 

 هك  7الحوض: 

 

ائي:   هك 36الملك العمومي المي

 

 نقاط تزود  بالماء 12

ية األساسية  الب

قلة بحمولة  طن 130رافعة مت  

 

طن  2رافعة ثابتة   

 

اء: حمراء وخضراء  اإلشارات الضوئية بمدخل المي

 

اء:  ال المي  11حمراء و 16اإلشارات الضوئية بق

 التجهيزات

  2م288 :سوق جملة لبيع األسماك

 

  3م 600 :فضاء لترقيع الشباك

 

  3م160 :محطات لتزويد الوقود 02

 

 محل لحفظ معدات الصيد البحري  01

    

 محالت بيع معدات الصيد البحري 12

 

 مقرات إدارية + مركز حرس بحري + مركز شرطة حدود  11

 

تجات الصيد البحري 10  مصانع تجميد وتحويل م

 

 مصانع ثلج 10مركبات تبريد +  17

 

ع وإصالح السفن +  10  ورشة مختلفة 30ورشات ص

 

 

 مطعم  16مقهى +  11

 

محالت بيع مواد  17
 غذائية

   

 شركة تربية أحياء مائية

 

 المرافق

اء صيد  ة أعماق مي ذ س جز م تمت توسعته  1976م
ة   ة  1996س   2017وس

 معطيات عامة

اء الصيد البحري الشابة  مي
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 تكريم السيد محمد أحمد عاشور
اء الصيد البحري بسوسة حفل تكرمي وتوديع  نظم أعوان مي
اء الصيد البحري  مد أمحد عاشور مساعد تقين مبي السيد 

اسبة إحالته على التقاعد.  بسوسة مب

 تكريم السيد فتحي العبعاب
ية لفائدة رؤساء موانئ الصيد البحري إقامة  مت على هامش الدورات التكوي
ومة  اء الصيد البحري  حفل لتكرمي وتوديع السيد فتحي العبعار آمر مي
السوق من طرف زمالئه رؤساء موانئ الصيد البحري ومت أييا تكرميه من 

 طرف السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري.
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                                SOMATRASMلللل 

So"لللل i t  Mag i e des T avaux Sous Ma i s"   

Si ge so ial : Po t de P he de Ga s - 6  Ga s 

             Tél. / Fax :     *     

                               GSM    

L'e t ep ise  SOMATRASM e depuis 4,  sp ialis e au début  da s  le do ai e de plo -
g e sous a i e, puis elle a la gi so  ha p d'a tio  aux t avaux de g ie ivil po tuai e. 

A teu  i po ta t depuis ses d uts à Ga s, où elle a i stall   so  si ge, so  atelie  et so  pa  
de at iels, elle a apide e t offe t ses se vi es su  l'e se le du te itoi e Tu isie . 

SOMATRASM p opose ses se vi es o  seule e t à la alisatio  des ouv ages ais gale e t 
o e o seil ta t pa  le hoix de solutio  ue leu  esti atio . 

SOMATRASM est a tif su  u  la ge ve tail d'a tivit s o p e a t : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouv ages po tuai es    appo te e t, 
da se, pla  i li ...   P ote tio  pa  e o he e ts et a opodes 

D agage et d o tage 

Pose  o duites i e g es 

Co st u tio , T a spo t et    
I e sio  des ifs a tifi iels 

Expe tise sous a i e, Re floue e t des paves et aut es 
op atio s de sauvetage et de up atio  e  e   
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Librairie édition galerie abencerage .  
Résidence Janet Les jardins du Lac, Tunis 1053. tel: 71190 703 

 

              Librairie historique, livres épuisés, éditions originales, ouvrages 

                       d'art, affiches et photographies anciennes sur la Tunisie  
 


