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 لتواصل والعالقات العامةا

 بالغ صحفي عدد 2022/05

 

 Lean Six Sigma التدبيرمنهجية إلطالق اجتماع 

  بمطار الدار البيضاء محمد الخامس الزبونلتحسين تجربة  
 

، بمقر مطار 2022مارس  22ترأست المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، السيدة حبيبة لقاللش، يوم 

إلعادة هندسة العمليات  Lean Six Sigma (LSS) التدبيرمنهجية محمد الخامس، اجتماعا إلطالق 

لة القيم المتعلقة جميع الشركاء المطاريين المتدخلين في سلس ممثلوحضر هذا االجتماع قد المطارية. و

وال سيما المديرية العامة لألمن الوطني، ووزارة الصحة، وإدارة الجمارك  بالمطار،ستقبال المسافرين با

، والمقاوالت العاملة في مجال المناولة شركات الطيرانووالدرك الملكي،  المباشرة،والضرائب غير 

 ... ،األرضية
 

على  اي تم اعتمادهت، الLSS منهجية التدبيروقد أشارت السيدة لقاللش في كلمتها االفتتاحية إلى أن أهداف 

الذي المسافرين، تنبثق عن األهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد لبالدنا،  استقبالمستوى عمليات 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس، يرقى تحت القيادة الرشيدة لمن أجل بناء مغرب جديد يدعو إلى التعبئة 

 2035في أفق  المرتبةإلى وضع المغرب في مصاف الدول  ويهدفالمواطنين،  كافة إلى مستوى تطلعات

 .التصنيفات العالميةالثلث األول من  ضمن
 

، إضافة إلى الكفاءات العاملة للنقل الجوي الموقع الجغرافي الفريد الذي يتميز به محور الدار البيضاء ويمنح

 ، مطار محمد الخامس مؤهالت تسمح له بالتموقع بين أفضل المطارات في العالم. ورجالبه من نساء 
 

أكبر إلى تحسين  ةالجديد هذه الرؤيةويتطلع مطار محمد الخامس، المطار األول في المملكة، من خالل تبني 

خالل مختلف عمليات االفتحاص المتعلقة بالجودة التي خضع لها نتائج المشرفة التي تم الحصول عليها لل

 وأضافت السيدة لقاللش "هذه النتائج تعتبر(. ACI/  1ASQ، 2Skytraxمن طرف المنظمات الدولية )

 أغتنم الفرصة لإلشادة بشكل خاص بمجهوداتهم". جميع المتدخلين الذين والتزام لتعبئة نتاجا
 

 LSS ستمكننا منهجية العملوتابعت السيدة المديرة العامة مخاطبة الحاضرين "... بفضل التزامكم المعتاد، 

 مطار في العالم".  100إدراج مطار محمد الخامس ضمن أفضل من  ههذ
 

عن هذه المنهجية بعد هذه الكلمة، قدم مستشار مكتب الدراسات المسؤول عن المشروع عرضا مفصال 

 .الزبونوالطويل على تحسين تجربة اإليجابية على المدى القصير والمتوسط  هاوانعكاسات الجديدة
 

يتكامالن بانسجام ، Six Sigmaو Lean، في التدبير طريقتين منتتألف تركيبة  LSSوتعتبر منهجية العمل 

يجمعان بين مفهومي لمنهجيتين  اندماجوهي بمثابة بشكل مستمر،  الزبون لتحسين جودة الخدمات وإرضاء

  (.Six Sigma( والجودة )Leanاإلنتاجية )
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ة غير على الوقت الضائع واألنشط أن تقضيمطار محمد الخامس ب LSS ومن شأن اعتماد منهجية التدبير

ع وتحسين جودة الخدمة م المدة المخصصة للمعالجة قليصلت ،مراحلالفي كل مرحلة من  ،الضرورية

وقت من ال٪ 20بنسبة تقليل لل وذلك الوصول الدولي"،األمر في البداية " وسيخصاالستخدام األمثل للموارد. 

داء التشغيلي تحقيق هذا األ ويتطلب المستغرق.ختالف الوقت امن كذا المنطقة وفي هذا  الذي يقضيه المسافر

 بين جهود جميع الشركاء المعنيين.  في الميدان يألف اجماعي المستهدف عمال
 

حقا ال ها. وسيتم تعميم2022موسم الصيف وخاصة عملية مرحبا  قبلاعتماد منهجية التدبير هذه وسيتم 

 .بباقي مطارات المغربوكذلك  العبور، المغادرة واستقبال المسافرين مساراتعلى جميع 
 

مال مختلف تنزيله واستكمن أجل  من عدة متدخلينيتكون مشروع ال إلدارة هذا فريقوقد تم بالفعل إنشاء 

مشروع في هذا ال المكتب الوطني للمطارات الذي يواكبالمكتب االستشاري تكفل يسمن جانبه . ومراحله

 .والتدريب وتكوين الموارد البشرية االستشاراتنقل الخبرات من خالل تقديم  منالطموح 

مستوى و تجربة سفر ممتعة ن على توفيريحريص المطاريين وكافة شركائهالوطني للمطارات  ويبقى المكتب

 .المسافرين ستقبالالرفيع 

 2022مارس  22النواصر، 

1- ASQ Airport Service Qualityاستطالع للجودة من إنجاز المجلس الدولي للمطارات :  
2- Skaytrax هيئة افتحاص دولية للخدمات المقدمة من المطارات ومن شركات الطيران : 
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