
   

 

زيارة السيد وزير الفالحة 
والموارد المائية والصيد 
 البحري إلى والية مدنين 

 نشرية 
 وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

ل ل ل لعددد ددد  للا ل لعددداددددل  لل ا 8جددديل ددد ددد ددد ل 1 0 2  

ة   2017ملف حول أهم مميزات وإنجازات س  

ة اإلقالع والتمييز  س

تدشين مشروع الرصيف العائم 
تجات الصيد البحري  إلنزال م

 بالجدارية 

الورشة اإلختتامية لعرض نتائج 
موذجي  اء األزرق ال مشروع المي

 بجرجيس
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 في هذا العدد
5و 4و 3الصفحة   ة   2017أهم مميزات وإجنازات س  

 زيارة السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري إ والية مدنني  6الصفحة 

7الصفحة  رجيس  مودجي  اء األزرق ال  الورشة اإلختتامية لعرض نتائج مشروع املي

9و8الصفحة   دارية  تجات الصيد البحري با  مشروع الرصيف العائم النزال م

ومة السوق  10الصفحة  اء الصيد البحري  ص مي  مشاريع 

11الصفحة  ومة السوق  اء الصيد البحري   بطاقة مي

13و 12الصفحة  أخبار املوانئ 

14الصفحة   الركن اإلجتماعي 

 

 هذا العدد

 

 من إعداد بسمة الحمداوي لحمر 

 

 قراءة ومراجعة فوزي بن حميدة 
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ة  2017أهم مميزات وإنجازات س  

ة املالية   هيزات الصيد البببحبري حبيب حب ب ب   7102شهدت الس تيجة احملاسبية الصافية لوكالة موانئ و ارتفاعا ملحوظا لل
ة  880نتائج أولية اجيابية يف حدود  تيجة سلبية هامة لس ار، م ارنة ب ار، حي متك  من  0261يف حدود  7102ألف دي ألف دي

سبة منو  ة من الرتفيع يف رقم املعامالت ب سببة  9.5الوكالة خالل هد الس %، هباا 01.2% والضغط على جمموع أعباء االستغالل ب
ة  ديدة 7102وشهدت س  :العديد من اإلجنازات واملشاريع ا

 أ د. 681قلعة االندلس وقابس )متواصل(، ال راطن ، اهلوارية ، أجيم ، هرقلة بكلفة مجلية ناهزت : جهر الموانئ

 

 

 

 

اء الصيد البحري بقابسس صيانة معدات الجهر:  الب     أ د( 11)   مببوارد البوكبالبة ببكبلبفبةأشغال عمرة آلة الجهر الهيدروليكية بمي
اولة. و 011كان  تفوق ) أ د(  07)   ببكبلبفبة  مببوارد البوكبالبةعملية صيانة آلة الجهر بمرفأ قلعة األنسدلسس أ د( إن مت  عن طريق امل

 أ د(  وذلك باستغالل اغلب قطع الغيار من خمزون الوكالة. 79عوضا عن )

ية األساسية:  صيانة وتعهد الب

اء الصيد البحري بسل طة بكلفة ) ة الدولة. 10هتيئة مي  م د( ممول على خزي

ديدة الثابتة  تية للرافعة ا اء ركيزة إمس ب   855طن وهتيئة األرضية اجملاورة هلا بكلفة ) 11ب باء قباعببدة مبن اإلمسبب باء سبوسبة وببب أ د( مببيب
بملة لألسبماك، وتبجبديبد لبوحة البتحببكبم البكبهبببرب ي ومببد ببائباملبسلح ملخبزن البثبلج وتبركبيز عبداد مباء ون بطبة إطبفاء حبريبق قبرب سبوق ا

 أ د(. 61شببكبة لبتبوزيع الكبهبرباء )

اء صفاقس بكلفة )  أ د(.  959إصالح ممر حوض الرافعة مبي

اء جرجيس بكلفة ) اء بي  حراسة مبي  أ د(. 169هتيئة الطريق وب

اء الصخرية بكلفة )  أد(. 007إصالح الرصيف العائم مبي

اء صيادة بكلفة ) اء سور وبي  حراسة مبي  أ د(. 20ب

اء حلق الوادي  شيب مبي  إصالح وهتيئة الرصيف ا

اء حومة السوق مبوارد الوكالة بدون تكلفة ت ريبا.  وتعهد ممر الرافعة مبي
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ة  2017أهم مميزات وإنجازات س  

ائية:   ية متعددة االختصاصات للقيام ببعض التدخالت لصيانة وتعهد التجهيزات المي  تكوين وحدة ف

ستري وطبلبة واملهدية وصفاقس وقابس وإصالح جمبد السبفبن بباملبهبديبة وتبعبهبد       صيانة رافعات السفن املت لة مبوانئ طربقة وقليبية وامل
اء قابس  بكلفة مجلية ناهزت  هر املوجودة مبي  81أد يف حني كان  من املمكن أن تبلغ تكلفة اجنازها 05.2احملرك الرئيسي آللة ا

ديدي للرافعة املت بلبة بب بلبيبببيبة ببكبلبفبة  أد عبن طبريبق شبركبة  071أد لو مت اجنازها عن طريق استشارات. إضافة إ صيانة اهليكل ا
 خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

اء الصيد البحري بحومة السوق بكلفة مجلية 1079 أد )بصدد الرتكيب( قلة لمي اء رافعة مت  إقت

 إصالح العالمات الضوئية بالموانئ: احملرس )85 أد( وسيدي داود )274 أد( والزبوسة )39 أد( وحومة السوق )124 أد(

تجديد شبكات الماء الصالح للشراب بالموانئ:        
أد(  65أد( والزارات ) 50احملرس )     

صيانة شبكات الماء الصالح للشراب: صيادة، طربقة، 
زرت، بين خيار، العطايا  بكلفة مجلية ناهزت  أد  5ب  

زرت، كاب زبيب، غار امللح،  صيانة شبكات الكهرباء: ب
ستري  بكلفة مجلية  قليبية، سيدي داود، سل طة، الكتف، امل

أد 162  

 صيانة شبكات التطهير: املهدية بكلفة مجلية ناهزت 147 أد 

 صيانة تجهيزات التبريد:بكلفة مجلية ناهزت  4725 أد 
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ة  2017أهم مميزات وإنجازات س  

ة 2017 وضع برنامج تطهير موانئ الصيد البحري من المراكب المهملة وقد مت  يق نتائج مهمة يف الغرض  مت س

اد  ة 2017 ألول مرة بإصدار إعالن طلب عروض وطين إلس ائي قام  الوكالة س التصرف في الملك العمومي المي
ائي يف  ابتة طب ا لل انون عدد  15لزمات مل اسم بامللك العمومي املي هيزات  شآت و ايات وم ة  23قسطا إلقامة ب لس

ية على اإلستثمارات . 2008أفريل  01املؤرخ يف  2008 ونصوصه التطبي ية وذلك لتمكني املستثمرين من ا وق العي  

أ د(.  73بكلفة ) إلعداد دراسة تهيئة وتقسيم موانئ جرجيس والشابة وغار الملح كما مت تكليف مكتب دراسات خمتص  

سيم اإلنتدابات  ة 2017  االنتدابات والتكوين مت س
وات الساب ة )مت انتداب  إطارات تسيري وأعوان  47املربجمة للس

فيا(.  ت

ظيم سلسلة متكونة من  ية لفائدة آمري  5ومت ت دورات تكوي
ها  موانئ الصيد البحري وبعض اإلطارات باإلدارة العامة للوكالة أم

املعهد املتوسطي للتكوين يف املهن البحرية برادس ومت أيضا إبرام 
إتفاقية تعاون مع املعهد املتوسطي للمهن البحرية برادس هتدف إ 
وضع برنامج يف جمال تكوين إطارات الوكالة وآمري موانئ الصيد 

وات ال ادمة.  البحري يف امليدان البحري للس

ا  سائي ملواقع املسؤولية مبوانئ الصيد البحري حي مت ألول مرة م صر ال ة 2017 دخول الع سائي سجل  س صر ال الع
ري بكل من صيادة وسوسة وبين خيار . ة سيدات مبهام آمري مواين صيد  ال  تأسيس الوكالة تكليف 

ها من  برنامج متابعة أسطول السيارات اإلدارية  متك  مصاحل الوكالة من إرساء نظام متابعة شاملة ألسطول السيارات اإلدارية مك
ة  ف ات حي بلغ  كلفة صيانة أسطول السيارات خالل س د من ال وكمة وحسن التصرف وا مقابل  أ د 60 2017مزيد ا

ة  80 ة  2016أ د س ة  300أ د م ابل  271: 2017وبلغ  نف ات احملروقات خالل س .2016أ د س  

بة خطة إتصالسيسة وإعسالمسيسة  إحبدا  نشبريبة إعبالمبيبة   7102مت سب
ة أشهبر ومت إحبدا  صبفبحبة رمسبيبة خباصبة  ال خاصة بالوكالة تصدر كل 

ومت إعبداد مب بال إشبهباري  facebookبالوكالة على موقع التواصل اإلجتماع
عن الوكالة وقع نشبر ببكبتباب تبروجيبي لباقبتبصباد البتبونسبي رو  يف الب بارة 

لصبالبون البفبالحبة واآلالت  01اإلفري ية كبمبا شباركب  البوكبالبة يف البدورة 
نوفمرب  19أكتوبر إ  10بالكرم من  SIAMAPالفالحية والصيد البحري 

ببة  7102  7102حببيبب مت إعببداد دلببيببل مببوانببئ الصببيببد البببببحببري لسبب
 خصيصا لعرضه وتوزيعه بالصالون.
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معة  إ والية مدنني لالطبالع  7108أفريل  12أدى السيد مسري الطيب وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري زيارة عمل يوم ا
ط ة، مبا يف ذلك  بهبيبزات الصبيبد البببحبري  6على سري بعض املشاريع بامل ص قطاع الصيبد البببحبري عبمبومبا ووكبالبة مبوانبئ و مشاريع 

: هيزات الصيد البحري وهي على التوا  خصوصا راف ه خالالها السيد فوزي بن محيدة الرئيس املدير العام لوكالة موانئ و

  ظمة األمم املتحدة لألغاية والزراعة الفاو باالشرتاك مع جز من طرف م رجيس امل مودجي  اء األزرق ال اختتام مشروع املي
رجيس. مية والبيئة  هيزات الصيد البحري ومجعية البحار للت  وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووكالة موانئ و

  ظمة جز من طرف م دارية وهو مشروع م تجات الصيد البحري با   CIHEAM - BARIتدشني الرصيف العائم إلنزال م
هيزات الصيد البحري.  باالشرتاك مع وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووكالة موانئ و

   هيزات الصيد جز من طرف وكالة موانئ و ومة السوق وهو مشروع م اء الصيد البحري  ديدة ملي تسلم الرافعة املت لة ا
 أد. 0125البحري  بكلفة مجلية 

  جز من طرف وكالة ومة السوق بإستعمال الطاقة الشمسية وهو مشروع م اء الصيد البحري  وير العمومي ملي تدشني مشروع الت
وا  هيزات الصيد  البحري بكلفة مجلية ت در   أد. 091موانئ و

رجيبس منبوذ  لبتبعبزيبز الصبيبد البتب بلبيبدي املسبتبدام” وقد حظر الورشة اإلختتامية لعرض نتائج مشروع  اء األزرق  املبمبول مبن طبرف “ املي
ظمة الفاو يف تونس والسيد شريف طويلب  املسؤول عن قطاع الصيد  ظمة األغاية والزراعة كل من السيد مايكل حا  املمثل امل يم مل م

هوية واحمللية وممثلي مجعية البحار اسبببة تب البحري بالفاو والسيد وا مدنني والعديد من اإلطارات ا رجيس ومت بامل موية البيئية  وزيبع الت
 جمموعة من شهائد الشكر والت دير لكل من ساهم يف إجناز وإجناح هاا املشروع.

 

 زيارة السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري إلى والية مدنين

 شارك في تأثيث هذ الصفحة جمال فريعة
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 شارك في تأثيث هذ الصفحة جمال فريعة

مودجي بجرجيس اء األزرق ال  الورشة اإلختتامية لعرض نتائج مشروع المي
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بداريبة مبن قام   اء  الرصيف البعبائبم ببا السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري بزيارة ميدانية لالطالع على مشروع ب
ظمة   7108أفريل  12معتمدية جرجيس خالل زيارته لوالية مدنني بتاريخ  جز من طرف م يف إطار  CIHEAM - BARI، وهو مشروع م

هوض بالصيد البحري بوالية مدنني ”مشروع التعاون الدو التونسي اإليطا  اطق الساحلية وال وذلك بباالشبرتاك ”   NEMO 7تطوير امل
هيزات الصيد البحري.                مع ووزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووكالة موانئ و

دسان  رشيد بن عمر وصالسح السقسادري وقد شارك كل من امله
ببة  مببتببابببعببة  بب ببهببيببزات الصببيببد البببببحببري يف  مببن وكببالببة مببوانببئ و
املشبروع وقبد قبامببا بباقببرتاح تببركببيبب عبمببود إنبارة عبمببومببيبة يبعببمببل 

 بالطاقة الشمسية بالرصيف العائم يف إطار املشروع.

 

 

تجات الصيد البحري بالجدارية   تدشين مشروع الرصيف العائم إلنزال م

 شارك في تأثيث هذ الصفحة رشيد بن عمر وصالح القادري
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تجات الصيد البحري بالجدارية    اء الرصيف العائم إلنزال م مراحل مشروع ب  

ديد موقع اجناز املشروع  :املراحل التحضريية  

 خالل اجناز املشروع

 بعد انتهاء أشغال املشروع  

 شارك في تأثيث هذ الصفحة رشيد بن عمر وصالح القادري
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اء الصيد البحري بحومة السوق جربة  مشاريع تخص مي

 شارك في تأثيث هذ الصفحة صالح القادري ومختار القاصر

أشرف السيد وزير الفالحة واملبوارد املبائبيبة والصبيبد 
 12البببببحببري خببالل زيببارتببه لببواليببة مببدنببني بببتبباريببخ 

اء الصبيبد  7102أفريل  على تدشني مشروعني مبي
ومة السوق    :البحري 

   ديدة  تركيب الرافعة املت لة ا

  ببويبببر عبببمبببومببي ببببالببطببباقبببة تببركبببيببز أعبببمببدة تببب

ية ببطبريبات لبيبتبيبوم  الشمسية باستعمال ت 

ية جديدة يف البالد التونسية  وهي ت 

ائبة باجملبلبس  با ال ضور السيدة بسمة ا وذلك 
نببواب الشببعببب. وقببد قببدم السببيببد  ببمببد الببعببمبباري 
ببيببابببة عببرضببا ألهببم  بباء حببومببة السببوق بببالبب رئببيببس مببيبب

 مكونات املشروعني.

ة  ارات  2018هاا وشهدت س ديد وصيانة قواعد امل أشغال 
ومة السوق بكلفة مجلية قدرت  14وعددها  اء الصيد البحري  مبي

2018ماي  11أد ومت االستالم الوق  للمشروع بتاريخ 124بب  

ة بب 9تعويض *  رية غري صا  جديدة   9قواعد عالمات 

رية  1يانة وإصالح * ص  قواعد عالمات 

ظيف ودهن  رية  2* ت  قواعد عالمات 
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 م خ 066حواجز واقية من األمواج:  

 

م خ  066م خ ) 056األرصفة الثابتة: 
 مخصصة للمراكب السياحية(

 

م خ  56م خ ) 566األرصفة العائمة: 
 مخصصة للمراكب السياحية(

 

 م 0هك  بعمق  5105األحواض: 

 

ائي:   هك 1.2.الملك العمومي المي

ية األساسية  الب

قلة  15رافعة ثابتة  طن ورافعة مت
طن بصدد التركيب 150  

 

اإلشارات الضوئية بمدخل 
اء:   60حمراء + 60المي
 خضراء

 

اء:  ال المي اإلشارات الضوئية بق

 التجهيزات

  2م185 :سوق جملة لبيع األسماك

3م50 :محطة لتزويد الوقود  

 ورشة صيانة سفن 

ورشات مختلفة 03  

مركبات تبريد  03  

مصانع ثلج 03  

 المرافق

اء صيد  ة ساحلي مي ذ س جز م   1948م

 معطيات عامة

اء الصيد البحري بحومة السوق جربة  مي
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 شارك في تأثيث هذ الصفحة مختار القاصر وتوفيق بوهدمة 

 إنطالق أشغال مشروع تهيئة سوق الجملة لألسماك ببوغرارة
اء الصيد البحري ببوغرارة  وهو مشروع مربمج على ميزانية  ملة لألمساك مبي ية األساسية لسوق ا ري حاليا أشغال هتيئة وإصالح الب

ة  رسانة املسلحة وصيانة خمزن  109بكلفة مجلية  2017الوكالة لس أد. وتتمثل أهم مكونات املشروع يف تدعيم وترميم األعمدة با

أبواب رئيسية. 2الثلج وهتيئة أرضية السوق بطب ة دهن غاائي وهتيئة املركب الصحي بالسوق وتغيري   

زرت بابتكار طريق جديدة لبيع وتوزيع املاء الصاحل للشراب عن  اء الصيد البحري بب ائية مبي قام السيد توفيق بو هدمة عامل خدمات مي
ا بوت جناعته وجدوا وفاعليته مت إعتماد  مبي ديد و وال. وبعد ال يام بتجربة املوزع اآل ا ء بعد وذلك بواسطة تطبي ية باهلاتف ا

زرت.   الصيد البحري بب

وقبببد قبببامببب  البببوكبببالبببة ببببعبببرض هببباا 
بببديبببد ضبببمبببن تبببظببباهبببرة  االبببتبببكبببار ا
ة الاكية " خالل شهر  زرت املدي "ب

وذلبك ببعبرض منبوذ   7108أفريل 
ببظببام تببوزيببع املبباء الصبباحل  مصببغببر لبب
لببلببشببراب والببكببهببرببباء عببن بببعببد عببن 
طريق اإلرسبالبيبات الب بصبرية وسبوف 
يتم تعميمه تدرجييا على كافة موانئ 

  الصيد البحري.

 مبادرة مشروع التوزيع اآللي للماء الصالح للشراب عن بعد 
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ظيف الطريق الرئيسية  أشغال تهيئة وت
اء الصيد البحري بالزارات  بمي

اء مسكن وظيفي جديد  أشغال تهيئة الطريق وب
اء الصيد البحري بالهوارية بمي   

اء الصيد البحري بطبرقة  حملة نظافة بمي

 شارك في تأثيث هذ الصفحة سامي جراد وخالد السكماني وعادل العماري 

بباء الصببيببد البببببحببري بببطببربقببة يببوم السببببب         7108مبباي  72قببامبب  إدارة مببيبب
بباء وذلببك مبسببا ببة بببلببديببة طببربقببة       ضببراء ببباملببيبب بباطببق ا ببمببلببة نببظببافببة وهتببيببئببة املبب

اء.  وبعض مستغلي املي

 

اء الصيد البحري باملهدية  قام  إدارة مي

جببوان  12و 12ببمببلببة نببظببافببة بببتبباريببخ 

بهبويبة  7108 بدوببيبة ا باالشرتاك مع املب

مية الفالحية باملهدية.   للت

اء  حملة نظافة بمي
الصيد البحري 

 بالمهدية 
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هيزات الصيد البحري  خالل شهر أفريل  بعيد ميالدها السبادس والبعبشبرون وذلبك مبب بر اإلدارة البعبامبة  7108إحتفل  وكالة موانئ و
اسبة عيد الشغل العاملي ومببادرة من الرئيس املدير العبام لبلبوكبالبة ال  سبيبدلق الوادي وبعديد إدارات موانئ الصيد البحري.  كما أقيم، مب

  فوزي بن محيدة، حفل تكرمي لثلة من أعوان الوكالة ومت تسليمهم شهادات الشكر والت دير.

إحتفاالت وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري                            
 بعيد ميالدها السادس والعشرون وبعيد الشغل العالمي 

 إحالة على التقاعد
ة  ة  7108مت خالل السداسية األو من س  :إحالة السيدات والسادة األيت ذكرهم على شرف امله

 ية دس رئيس باإلدارة الف  السيد  مود فرجاين مه

 اء الصيد البحري بصفاقس ا  قاسم ت ين أول مبي  السيد عادل ا

 اء الصيد البحري باملهدية  السيد فتحي الشافعي مساعد ت ين مبي

  زرت اء الصيد البحري بب  السيد  الطاهر الدالعي كاتب تصرف مبي

 اء الصيد البحري بصفاقس  السيد  مد بن علي املشي عامل مبي

ان على جمهودهم املباول طيلة مسارهم املهين وعلى  هيزات الصيد البحري بأمسى عبارات الشكر واإلمت وتت دم هلم أسرة وكالة موانئ و
ا هلم مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد. يات  تفانيهم يف العمل مع مت
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  العدد السادس من نشرية وكالة موانئ وتجهيزات الّصيد البحري            

 602.جويلية 

 

  وكالة موانئ وتجهيزات الّصيد البحري            

اء الصيد البحري بحلق الوادي   المقر االجتماعي مي

وان   تونس-حلق الوادي 06ص1ب1 606.الع

   80 805 090/ الفاكس   80 802 066الهاتف 

   www.apip.nat.tnموقع الواب 
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