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 لتواصل والعالقات العامةا

 09/2222الغ صحفي عدد ب

 

 للمطاراتمكتب الوطني لل اإلداريمجلس الانعقاد 

 1211ماي  21 دورة

 

، بمقر الوزارة بالرباط 2222ماي  12 بتاريخترأس السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، 

 سم سنةربللمكتب  المالية الحسابات لحصر خصص اإلداري للمكتب الوطني للمطارات المجلس اجتماع

 .طاالنقعدد من في للتداول كذا و ،2222أبريل  غاية متم إلى األنشطةودراسة مؤشرات  ،2222

، 2222سنة  مليون مسافر 9,94 مسافرينلل النقل الجوي حركةفقد سجلت ، المكتب يلةحصوحسب 

 . 2222 مقارنة بسنة %60وبانخفاض  2222بسنة مقارنة  %39بزيادة 

 % 27-و 2222 مقارنة بسنة % 21أي ألف طن  02 بلغحيث انتعاشا الشحن الجوي كما سجل 

وبانخفاض  2222مقارنة بسنة  % 12تطورا يقدر ب  الطائراتحركة  توسجل، 2222مقارنة مع سنة 

  .2222 مقارنة بسنة%  12بنسبة 

رقم حيث سجل  ،هنشاطعلى  يدكوفجائحة تأثير  2222 سنةخالل للمكتب وتعكس الحصيلة المالية 
 بسنة مقارنة %50بانخفاض قدره و 2222بسنة  مقارنة %34درهم، بزيادة  مليار 2,1المعامالت 

وبانخفاض  2222 بسنةمقارنة  %0,5بزيادة  ،مليار درهم  1,8االستغاللكاليف فيما بلغت ت .2222
 .2222 بسنة مقارنة %7قدره 

 .مليار درهم عجزا ماليا قدره 2222خالل سنة  ، فقد سجل المكتبالصافيةلنتيجة وبالنسبة ل

 تهطاق رفعت يت، اللمطار الناظور العروي المحطة الجوية الجديدةبافتتاح  2222 تميزت سنةوقد 

 المخصصة للرحالتالمحطة الجوية الجديدة تشغيل عرفت كما . مليون مسافر سنويا 2إلى  ستيعابيةاال

 . خرىأ مشاريعإلى  باإلضافة مواصلة االشغال بمطار الرباط سالو بمطار محمد الخامسالداخلية  الجوية

المشاريع التي  عدد من الماضية إنجازخالل السنة المكتب الوطني للمطارات واصل من جهة اخرى، و

 ".2221إقالع " الجديد االستراتيجيبرنامجه ج ضمن رندت

مطارات المغرب، حيث تم ب يالجو النقل حركةفي  اتحسنالمكتب  لسج، 2222سنة  مستهل وفي

 %64ما يمثل  ،2222أبريل  02فبراير إلى  0من  الممتدة مليون مسافر خالل الفترة  3,2استقبال

 . 2222 سنةنفس الفترة من  المسجلة خاللمن حركة النقل الجوي 

 2222 استرجاع حركة النقل الجوي برسم سنةلألشهر المقبلة إلى أن معدل  المرتقبة وتشير التوقعات

  .2222 مقارنة بسنة %75حوالي  سيبلغ



 

2 
 

  .2222برسم سنة لمكتب الوطني للمطارات احسابات على في ختام أعماله  صادق المجلس اإلداريقد و

 .هوأيد هللا الملك محمد السادس نصرهرفع برقية والء وإخالص إلى صاحب الجاللة ، بهذه المناسبةو


