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 المجلس اإلداري للمكتب الوطني للمطارات

 2022يناير  10دورة 

 

 ،بتقنية التناظر المرئي 2022يناير  10عادية يوم اإلثنين ال تهالمجلس اإلداري للمكتب الوطني للمطارات في دور انعقد

. وقد خصصت أشغال هذا المجلس لتقديم حصيلة اإلنجازات وزير النقل واللوجستيك ،رئاسة السيد محمد عبد الجليلب

 .2022لسنة التقديرية  ميزانيةالوبرنامج العمل  وللمصادقة على، 2021برسم سنة 

حفاظ على صحة وسالمة المستخدمين ومستعملي للض المجلس الجهود المبذولة من طرف المكتب استعرفي هذا اإلطار، 

، ضمان جاهزية التجهيزات والبنيات التحتية الحساسةاألزمة الصحية، وكذا  باستمرارتسمت التي اخالل هذه السنة  المطارات

 .على شهادة المصادقة الصحية للمجلس الدولي للمطارات مطار مغربيا 16حيث مكنت هذه الجهود من حصول 

تشغيل والتي تهم  2021األساسية لالستثمار التي تم استكمالها خالل سنة  مشاريعبال وقد تم كذلك خالل هذا المجلس التذكير

حالت الداخلية بمطار تشغيل المحطة الجوية الجديدة المؤقتة المخصصة للروالمحطة الجوية الجديدة لمطار الناظور العروي 

استغالل عدة تجهيزات والمغربي ي تفعيل مفهوم الطرق الجوية المباشرة في الفضاء الجوي ف البدءوكذا ، محمد الخامس

  .واالتصالللمالحة الجوية 

، مليار درهم 2، فيما بلغ رقم المعامالت مليون درهم 832، فقد بلغت نفقات االستثمار 2021وبخصوص إنجازات سنة 

يرجع هذا األداء و، 2020سنة مقارنة مع  %29بارتفاع بنسبة و ،2019مقارنة مع سنة  %52أي بانخفاض قدره 

من حركة النقل  %40، أي ما يمثل مليون مسافر 9,97باألساس إلى تحسن حركة النقل الجوي للمسافرين التي بلغت 

 .2019الجوي المسجلة خالل سنة 

على توقعات حركة النقل ، استنادا درهممليار   2,8معامالت الرقم أن يبلغ توقع في، 2022أما فيما يخص ميزانية سنة 

 ، وعلى توقعات2019من حركة النقل الجوي المسجلة خالل سنة  %56ما يمثل  أي مليون مسافر 14 تصل إلىالجوي 

سيخصص في إطار هذه الميزانية ، كما 2019من المستوى المسجل خالل سنة  67 % تبلغ حركة عبور المجال الجوي

 لمواصلة توسيع الطاقة االستيعابية المطارية.منها  %50ستخصص   مليار درهم 2 بحواليغالف لالستثمار 

وجه أعضاء المجلس اإلداري برقية والء وإخالص إلى حضرة صاحب الجاللة الملك محمد  ،الجلسةهذه وقبل اختتام أشغال 

 السادس نصره هللا.
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