
 
 ميناء الحسيمة تقديمبطاقة 

 
 
 
I –  الموقع الجغرافي للميناءتحديد 
 
ويوج�د عل�ى الس�احل . وه�و مخص�ص للص�يد. الساقية الحم�راء –بوجدور  –ميناء بوجدور في جهة لعيون قع ي

' 29° 14وخ�ط ط�ول غرب�ا ' 07° 26م�ع خ�ط ع�رض ش�ماال  ،كلم جنوب ميناء لعي�ون 160األطلسي على بعد 
76. 

 
 

II – لبنيات التحتية المينائيةا 
 

 منشآت الحماية -1
2-  

 :يتعلق األمر بحاجزين . مترا خطيا 984يبلغ طول هذه المنشآت 
 

 .مترا خطيا 724حاجز الحماية طوله  •
 
 .مترا خطيا 260يبلغ طوله ساندا  احاجز •

 
  منشأت رسو السفن -3
 :تضم 

 
 :األسطول الساحلي 

  
 .مترا خطيا 150ب  -5رصيف  -
 .ترا خطيام 160ب  -3رصيف  -

 
 األسطول التقليدي

 .مترا خطيا x 60  =180 3أرصفة بحرية بطول  3
 
 النقل إلى اليابسةوسائل  – 3

 :الميناء على التجهيزات التالية يتوفر 
 .إلى اليابسة قوارب الصيدلنقل مائل لتصميم  -
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III – البنيات التحتية 
 .للسمك سوقا •
 .الصناعية األسماكلتصنيف  منصة •
 .ورشات تقليدية إلصالح قوارب الصيد 8 •
 .الجملة يقع خارج فضاء الصيدب السمك مخزنا لتجار 25 •
 .لسفن داخل الميناءا ألربابمخزنا  168 •
 .مصنعين للثلج في طور اإلنهاء •
 .محطتين للوقود في طور اإلنهاء •
 .مترا مربعا 100طبيا مساحته  مركزا •
 .وحدة تسيير الحاويات القياسية •

 
IV – مصائد األسماك إنتاج  

   
 القيمة بالدرهم الوزن بالكيلوغرام نوع الصيد

 119.504.170 3.528.717 التقليدي
 5.101.954 169.892 الطحالب البحرية

 124.606.124 3.698.609 المجموع 
 

V – أسطول الصيد 
 تجديد رخص الصيد في دائرة بوجدور -1

 الصيد التقليدي 
  .Tx 2 < قاربا للصيد 1.732

 
 ميناء بوجدورب العاملةالسفن  -2

 الصيد التقليدي
 .Tx 2 < قاربا للصيد 765

 
VI – مناصب الشغل 

 في الدائرة البحرية لبوجدور الغواصين رة البحا -1
 2012 

 5.200 البحارة الغواصين 
 5.200 الصيد التقليدي

 
 األنشطة األخرى -2
 200    )المقدرين(السمك بالجملة تجار 

 50    اليد العاملة في صناعات الصيد
 33     النجارةاليد العاملة في 

 147  )لطحالب والقواقعالصيد بالقصبة، جمع ا(اليد العاملة المختلفة 
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VII – صناعات الصيد  
 :وحدات للتحويل، منها  6تشمل 

 
 .السمك وحدة واحدة لتجفيف

 .وحدتين لتعبئة السمك الطازج
 .مراكز معتمدة لتعبئة وشحن المحار الحي 3
 

______________________________________________________________
______ 

 3/3                                                        2012ميناء بوجدور لسنة تقديم بطاقة 
 


