
 طانطان: ميناء 

 
 

I -  تحديد الموقع 
 

 الوضعية الجغرافية للميناء  -1
 شماال، 30 °28:  خط العرض 
 .غربا 21 °11:  خط الطول 

 
 وضعية الميناء 
 .السمارة-كلم من مدينة طانطان في جهة كلميم 25إشارة على بعد 

 
 مساحة المسطحات  -2

 :هكتارا، منها  78.4المساحة اإلجمالية 
 ودة بالماء الصالح للشرب،هكتار مز 38
 مزودة بالكهرباء، 38
 .هكتار مزودة بشبكة التطهير 00

 
 الحوض المائي -3

 .هكتارا 27حوض مائي بحوالي 
 

II –  المينائيةالبنيات التحتية 
 

 :وتتعلق ب . مترا خطيا 3671يبلغ طول هذه المنشآت 
 مترا خطيا، 1923:  حاجزا رئيسيا 

 يا،مترا خط 548:  حاجزا مستعرضا
 مترا خطيا، 700: حاجزا لوقف الرمال

 مترا خطيا، 350:  اخشبي اطرف
 مترا خطيا، 150:  حاجزا ساندا

 
 منشأت رسو السفن  -2

 :تشمل . من األرصفةمترا خطيا  1.361تضم 



 التخصيص )المتر(الطول  المنشأة
 الصيد الساحلي 340 ةمائي أمتار -4.00رصيف ب 
 الصيد الساحلي وفي أعالي البحار 364 أمتار مائية -6.00رصيف ب 
 الصيد الساحلي وفي أعالي البحار 427 أمتار مائية -6.50رصيف ب 
 الصيد الساحلي وفي أعالي البحار 150 أمتار مائية -8.00رصيفا ب 

 الصيد التقليدي 80 أرصفة بحرية عائمة 
 
 

 وسائل النقل إلى اليابسة -4
 :ية يتوفر الميناء على التجهيزات التال

 طنا، 1.000بسعة  OMPFشركة بناء سفن إفريقيا في ملكية رافعة لباخرة ورش  •
 طنا، 260بسعة تصل إلى  TABOAGرافعة بحزام ورافعة في ملكية شركة  •
 .لنقل القوارب إلى اليابسة) مترا مربعا 5000تصميم مائل ب (منصة اإلبحار  •

 
III – البنيات الفوقية     

 ،)اءفي طور البن(سوقا للسمك  •
 مترا مربعا، 200لتصنيف السمك الصناعي مساحته  منصة •
 مخزنا لتجار السمك بالجملة وأرباب السفن، 365 •
 صناعيين لبناء وإصالح سفن الصيدورشين  •
 
 مترا مغطى، 7.000مترا مربعا منها  30.000ورش بناء سفن إفريقيا مساحته  -
 مترا مربعا، 29.979مساحته  TABOAGورش  -

 
 ليدية لبناء وإصالح سفن الصيد،ثالثة أوراش تق •
 مترا مربعا، 5500مستودعات تبريدية ب  •
 طنا في اليوم، 600أربع مصانع للثلج بسعة إجمالية قدرها  •
أربع مستودعات للوقود منها واح�دا للبن�زين والك�ازوال واألخ�رى للك�ازوال فق�ط بس�عة تخزيني�ة تص�ل  •

 مترا مربعا، 18260إلى 
 مربعا، مترا 198جناحا طبيا بمساحة  •

 .مترا مربعا 198حضانة بحرية بمساحة 
 

IV – أنشطة الميناء     
 
  2012األسطول النشيط لسنة  -1
 

 عدد البحارة عدد الوحدات التعيين
 1252 *54 الصيد في أعالي البحار
 2030 145 الصيد بالشباك الساحلي

س���فن الص���يد الم���زودة بالجراف���ات 
 الشبكية 

235 7990 

 801 89 الطويلة سفن الصيد بالخيوط
 702 234 قوارب الصيد

 12775 757 المجموع
 
 ) :2012(إنتاج مصايد األسماك بالميناء  -2

 
 )الدرهم(القيمة  )الطن(الكمية  التعيين

 255195360,0 7088,76 الصيد في أعالي البحار
 416415000,0 126523 الصيد الساحلي



 78422000,0 2216 قوارب الصيد
 750032360,0 135827,76 المجموع 

-  2063,7 سمك التعشير
 750032360,0 137891,46 المجموع

 
 صناعات الصيد -3

 
 :الوحدات المعتمدة في النشاط بطانطان هي 

 
دقيق وزيت  شبه التعليب التجميد التعليب 

 السمك
 المجموع

 14 5 1 6 2 العدد 
 1397 205 60 267 865 مناصب الشغل 

ق������درة اإلنت������اج 
 )يوم/طن(

180 260 10 1750 2200 

 21950 6600 300 10050 5000 قدرة التخزين
 2012إنت����������اج 

 )طنا(
8419 9078.5 492 14715 32804.5 

 
 

 وراش بناء السفن أو النجارين أ -4
 

 أوراش بناء السفن
 

 TABOAGتابواك  ورش بناء سفن إفريقيا التعيين
 26 172 عدد مناصب الشغل 

 00---  الصيد في أعالي البحار
 00 01 البحرية الملكية

 03 00 مراكب خفر السواحل لإلنقاذ
 293 00 الصيد الساحلي

 
 .يدا عاملة 29: النجارين 

 
V – مشاريع في طور اإلنجاز 
 .سوق جديدة للسمك بميناء طانطانبناء * 
 

VI – اإلكراهات  
 ،OMPFاألزمة االجتماعية لبحارة  •
 .ينعدم استعمال الحاويات القياسية للسرد •


