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 لتواصل والعالقات العامةا

 بالغ صحفي عدد 2022/04

 

 : محمد الخامسمطار 

لى  7من  النشاطحصيلة   2022 فبراير 28ا 

 : حركة النقل الجوي الدولي 
o 328 627 مسافر؛ 
o 50% جمالي لحركة النقل الجوي؛من ا  لحجم ال 
o كبر ، وهي نسبة 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %72 تقدر بـ نسبة استرجاع

 
ا

لى  بكـثير من المعدل الوطني  %55الذي يصل ا 

 

 رعب مسافرا  045 660استقبلت المطارات المغربية ،2022فبراير  28إلى  7 ة منالممتد الفترةخالل 
ي ما يمثل  (،ومغادرة وصول)دولية رحلة جوية   714 5

 
من   %65 من حركة المسافرين و %55ا

 .2019عدد الرحالت الجوية المسجلة خالل نفس الفترة من سنة 

من   %50 ،ملكةللم البوابة الرئيسية الذي يعتبر مطار محمد الخامس استقبلخالل هذه الفترة، و
قلت  ،)وصول ومغادرة(دولية  رحلة جوية  724 2لـ ه ، باستقباللحركة النقل الجويالحجم اإلجمالي 

 
ا

زيد
 
 2019من حركة المسافرين خالل نفس الفترة من سنة  %72وهو ما يمثل  ،مسافر 627 328من  ا
 .من حركة الطائرات %74و

حسب المناطق الجغرافية، فقد جاءت المسجلة بمطار محمد الخامس وفيما يخص توزيع الرحالت الجوية 
ولى باستحواذها على 

 
وروبا في المرتبة ال

 
 متبوعة ،الدولي الجويمن الحجم اإلجمالي لحركة النقل  %64ا

وسط
 
مريكا الشمالية بتسجيلها لـ %13لـ  كل منهماتسجيل بوإفريقيا  بالشرق ال

 
 .%6، ثم ا

جل الستجابة للشروط  7للتذكير، ففقد تم استئناف حركة النقل الجوي ابتداء من تاريخ 
 
فبراير، ومن ا

للمطارات على مستوى مطار محمد قام المكـتب الوطني الجديدة المسطرة من طرف السلطات المغربية، 
، بوضع مجموعة من التدابير لتنزيل هذه الشروط الجديدة لولوج باقي المطارات المغربية الخامس، كما في
حسن الظروف الصحية ووفق شروط السالمة  ،التراب الوطني

 
والتي تمكن من استقبال المسافرين في ا

 وجودة الخدمات.
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 وضع البنية التحتية الضرورية :
بإجراء  لمستخدمي وزارة الصحةمتر مربع للسماح  1500خيمتين بمساحة إجمالية قدرها  جهيزوتوضع تم 

فضل الظروف. PCRواختبارات  الختبارات المستضدة
 
 في ا

ن الختبارات لم تعد ونظر 
 
سبوع تم البدء فقد  ،المسافرينلجميع  تجرى بشكل منتظما ل

 
منذ نهاية ال

من المسافرين يتم  لعيناتداخل المحطة الجوية بالنسبة المستضدة السريعة ات الختبار إجراء بالماضي 
 .اختيارها بشكل عشوائي

 : تعزيز الموارد البشرية
عوان لة فرق العمل عبر ايز وتقويتم تعز

 
وإعالم م العون وتوجيه يتقد مهمتهم للتوجيه،ستعانة با

اعدة الخاصة سم المينها لتكون قادرة على تقديس هذه الفرق وتكوسيكما تم تح ،ومساعدتهم المسافرين
 ل

 
 .الخاصة الحتياجاتشخاص ذوي ال

جل تدبير تدفقات سلجوازات ومكاتب التتوى منطقة مراقبة اسز فرق العمل على ميتعزتم كذلك  
 
جيل من ا

فضل وتقليص فترات ايفرساالم
 
  .نتظارلن بشكل ا

ه وقد مكنت هذه التدابير من تقليص المدة التي يقضيها المسافر بالمطار بدءا من الوصول إلى الخروج من
 .%25بـ 

 : رشادل  ستقبال واال
ح يسهر

 
خذا بعين  نائهبلزستقبال ن ظروف السالمكـتب الوطني للمطارات على توفير ا

 
تنوعهم  العتبارا

  .همتارا وانتظ

  رشاد الستقبالمكاتب طرف شركة مختصة معروفة ومعترف بها من تم توفير هذه الخدمة  :وال 
عوان اإلرشاد والستقبال  حرصيفي هذا المجال، حيث 

 
 واإلجابةعلى إرشاد المسافرين باستمرار ا

 . تساؤلتهمعلى 
وقات الرحالت الجوية متوفرة كذلك 

 
نية المعلومات المتعلقة با

 
شاشات عرض  علىبصورة ا

 ؛الصوتي بالمطارات في المغادرة كما في الوصول اإلعالمالمعلومات ومنظومة 
 

 جل ضمان التوجيه الجيد للمسافرينتم :نظام التشوير
 
 ؛ت مالئمة التشوير وتبسيطه من ا

 

 عالنات الصوتية: لوحات العرض  الجسدي التباعدتعليمات اللتزام بية حول ونشر رسائل توع وال 
 ة وشاشات العرض ولوحات المعلومات؛من خالل اإلعالنات الصوتي واإلجراءات الحاجزية،

 

  لكـترونيالموقع وفر جميع المعلومات العملية عن الخدمات المتاحة ي www.onda.ma : ال 
وقات التجارية المحالت)بالمطارات:  المسافرينلفائدة 

 
 .)...ةيالجو الرحالت، المطاعم وا
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  نترنيت الالسلكيةبالشبكة  التصالخدمة
 
بالشبكة  التصال للمسافرينمكن ي :"WIFI" لال

نترنيت الالسلكية
 
والحواسيب الحواسيب الذكية،  الهواتف ( التصالبواسطة جميع وسائط  لال

 ؛ (اللوحية
 

 :مكن المتصلين من يحيث  ،24/24شتغل هذا المركز على مدار اليوم ي مركز خدمة الزبائن
 .المسافرينواستقبال شكاوى  المطار بهذاالحصول على جميع المعلومات العملية المتعلقة 

 

  : المطارية والتسهيالتالخدمات 

صحاب ي
 
 المحالت) التجارية المتيازاتحرص المكـتب الوطني للمطارات بشكل دائم على اشتغال ا

كشاك الجرائد، الصيدليات، مكاتب التجارية
 
ة مع إلزامهم يالجو الرحالتب مواعيد سالصرف،...)ح، ا

سعار منتوجاتهم وخدماتهم بشكل واضح 
 
 للمسافرينبعرض ا

 

على مستويات حسن الستقبال كما يبقى رهن إشارة 
 
ويبقى المكـتب الوطني للمطارات حريصا على توفير ا

 زبنائه لتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات. 

 

 2022 مارس 07النواصر، 
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