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 مطارات المغرب تتجند
 2022إلنجاح عملية الحج لموسم 

 
 

مختلف المتدخلين برنامجا هاما وضع المكتب الوطني للمطارات بشراكة مع 
ظروف اإلستقبال والراحة  في أحسن  2022ن سير عملية الحج يهدف إلى ضما

 عملية.ال مستوى جميع المطارات المعنية بهذهعلى  للحجاج 
 
 

رحلة  28 وتهم ،2022يونيو  20 يومابتداءا من ذهاب المرحلة إنطلقت  وقد
الدار  : مطار عمليةهذه النية بالمعالمغربية المطارات تستقبلها الحج بخاصة 

 4ادير )كأ ،رحالت( 3، فاس )(رحالت 9) الرباط ،(رحالت10 البيضاء )
ضافة إلى . باإلمراكش )رحلة واحدة( ووجدة )رحلة واحدة( ،رحالت(

 .ي الدار البيضاء و مراكشوية المنتظمة التي تنطلق من مطارالرحالت الج
 
 

والتي تهدف إلى تسهيل  بتدبير رحالت الحج،تطبيقا للمسطرة المتعلقة ف هكذاو

جملة من  عناية خاصة، فقد تم اتخاذ عبر إيالء الحجاج المغاربةهده العملية 

واالستقبال  واإلعالم البشرية،تعزيز الموارد  التدابير تهم على وجه الخصوص

 ومنظومة التشوير واإلرشاد الخاصة بهذه العملية.

 

جدير بالذكر أنه بخصوص مطار محمد الخامس، تتميز عملية الحج هذه السنة 

تتمثل هذه و ."طريق مكة" مبادرةبإعمال السلطات السعودية بالمغرب 

التراب السعودي قبل مغادرة لولوج  إنجاز اإلجراءات األمنيةالمبادرة في 

لمحطة في فضاء تم تهييئه وتجهيزه بهذه المناسبة با مطار محمد الخامس

لإلجراءات األمنية منها مكتبين مكاتب  8مطار محمد الخامس )ل 3الجوية 

 استكمال مراقبةلنقطتين باإلضافة إلى الخاصة االحتياجات ذوي  لألشخاص

 إجراءات السفر.

 



 

 

السلطات تتكلف وفرز أمتعة الحجاج التي  ترميز خدمةهذا النظام  يشملكما 

 السعودية فورلمملكة العربية باإقامتهم  بإرسالها مباشرة إلى فنادق السعودية

  .وصولهم إلى مطار الوجهة

 

مكة المكرمة أو بإقامتهم  بأماكنمباشرة  يلتحقون، المغاربة فإن الحجاج وهكذا

دون الحاجة إلى االنتظار  الوجهة،المدينة المنورة بمجرد وصولهم إلى مطار 

 .األمتعةأو استالم  الدخول جراءاتإإلكمال 

 

لتزويدهم بكل ما المكتب الوطني للمطارات رهن إشارة ضيوفه يبقى و

 مجند للمكتب الوطني للمطارات مركز االتصال يحتاجونه من معلومات كما أن

 اليوم واألسبوع.على مدار 

 

 2022يونيو  23النواصر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Call Center opérationnel 7j/7 : 080 1000 224 

 
 

Site internet : www.onda.ma 
 

 Facebook : @OFFICENATIONALDES AEROPORTS 
 

 Twitter : @Ondaofficiel 
 

 LinkedIn : @Office National Des Aéroports 
 

 YouTube : @Office National Des Aéroports 
 

 Instagram : @Ondaeroports 

http://www.onda.ma/


 

 


