
 

 

 

 

 

 

 والعالقات العامة تواصلال

 
 

 

 : قطب الطيران للدارالبيضاء
 تدشين وحدة جديدة لإلنتاج

 
 

 

أكتوبر  29يومه الثالثاء  (EFOA)الشركة المغربية للدراسات وتصنيع أدوات الطيران قامت 
دوات األوحدتها الجديدة لإلنتاج المتخصصة في  بتدشينبقطب الطيران للدارالبيضاء،  2019

 الفرعية. هالصفائح الطائرات ووحداتوتصنيع القطع األساسية 
 

، متر مربع 350 2على مساحة التي تمتد الجديدة  الصناعية هذه الوحدة وقد كلف إنشاء
 .منصب شغل مباشر 55باإلضافة إلى خلق  مليون درهما 50استثمارا بقيمة 

 
عزز القدرة اإلنتاجية لصناعة الطيران تي تتجدر اإلشارة إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة، ال

 المكتب الوطني للمطارات وهذه المقاولة المغربية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين  يأتيفي المغرب، 
"EFOA "الطيران في معرض  المخصص للمكتبجناح الفي  2018أكتوبر  24 بتاريخ
 .« Marrakech Air Show » مراكشب

 
شركات مغربية تمكنت من كون من بين شركائه أن يالمكتب الوطني للمطارات بر تفخوي

 .كبيرا نمواالذي يعرف هذا القطاع في فرض نفسها 
 

ي يعتبر مهد صناعة الطيران بالمغرب، يكرس ذوهكذا فإن قطب الطيران للدار البيضاء ال
قيمة الذات الصناعة  تواكب هذهمكانته على مر السنوات كمنطقة صناعية مرجعية بالمغرب 

تسريع في مخطط عتبر أولوية وت ا ببالدنا،طردضموالتي تعرف تطورا عالية، المضافة ال
 ة.الصناعيالتنمية 

 

 عن قطب الطيران للدارالبيضاء :

قطب الطيران للدارالبيضاء هو قطب صناعي متكامل مخصص لصناعة الطيران، متواجد بالمنطقة المطارية للمطار األول للمملكة )مطار 
 الدارالبيضاء محمد الخامس(. ويوفر هذا القطب المتميز مزايا متعددة للمستثمرين انطالقا من الربط بمختلف وسائل النقل وصوال إلى خدمة

كما يوفر قطب الطيران كذلك وعاءا عقاريا جذابا وتدابير تحفيزية فيما يتعلق ، ختلف المصالح واإلدارات المغربيةكبة لدى مالدعم والموا
جذب العديد من كبريات الشركات  من هكتارات 206مساحة   هذا القطب الصناعي الذي يمتد على نجح وقد برسوم وواجبات االستغالل.

و  MATIS AEROSPACEو  SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSEو  SAFRAN NACELLESكـ  العالمية
RATIER FIGEAC  وSTELIA AEROSPACE ..... و 



 

 

 

 

 :"  EFOA-Etude et Fabrication des Outillages Aéronautiquesعن شركة "

، السيد رؤوف مستحسن خالل هامؤسسوبفضل التقنيات العالية المكتسبة من طرف ، بموظفين اثنين 2006 سنة « EFOA »بدأت مغامرة 
المزودين في سلسلة  أساسيةكحلقة من تجاوز كل التحديات وفرض مكانتها هذه المقاولةتمكنت  مساره المهني الطويل في مجال الطيران،

العديد من في ، وتنشط موظف 100إنتاج و أكثر من  وحدات 3على  « EFOA »، وتتوفر اآلن مقاولة لطيرانالمغاربة في مجال ا
الفرعية واألجزاء  الوحداتتجميع  ا، وكذالخارجية ألسطح الطائرات وصباغتها معالجةال، والطائرات صفائحواألدوات صناعة ك المجاالت
 .المجهزة

 

 
 

 

2019 أكتوبر 29النواصر،   


