
 

 

 

مائة ألفحفل استقبال المسافر رقم   

تطوان سانية الرملطار بم   
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مسافر مائة ألفعتبة يتخطى  تطوان سانية الرملمطار   

 غشت 25وذلك يوم  مسافر ألف 100في تاريخه عتبة ول مرة ألمطار تطوان تخطى 

 ،ألف 100. وبهذه المناسبة نظم المكتب الوطني للمطارات حفال الستقبال المسافر رقم 2022

 Ryanairالطيران لشركة   FR 4539مسافر قادم عبر الرحلة الجوية رقميتعلق األمر بو

ا نظيم هذت في حيث تلقى هدايا من طرف المكتب وشركائه، سبانيةاال مالقامدينة من  القادمة

   .الحدث

 

 129 88 مطار تطوان سانية الرمل خالل السبعة أشهر األولى من السنة الجارية واستقبل

نفس ل ل الجوي المسجلة خالمن حجم حركة النق %378وذلك بنسبة استرجاع تقدر بـ  امسافر

 .%70، في حين أن المعدل الوطني ال يتجاوز 2019الفترة من سنة 

 

ت حيث انتقلخالل العشر سنوات األخيرة، مرات  8حركة النقل الجوي بنحو  وقد تضاعفت

 ذلك بمتوسط نمو سنوي قدرهو. 2021في مسافر   215 61إلى  2011في مسافر   333 7من 

23,64%. 

 

ينكب المكتب الوطني للمطارات حاليا على إنجاز مشروع ، االستجابة لهذه الدينامية أجل منو

كذا وبرج مراقبة و جوية جديدة بناء محطة تطوير مطار تطوان سانية الرمل، حيث سيتم

 ه.بوالبنيات التحتية المرتبطة مدرج جديد 

 



 

 

 

تطوان سانية الرملتقديم : مطار   

 من المدينة اتمتركيلو 7على بعد  تطوانيقع مطار 

 المنشآت المطارية 
 

 متر مربع 000 1المحطة الجوية: 
 

 مسافر في السنة ألف 100 : االستيعابيةالطاقة 
 

 موقف الطائرات
 الطاقة :

 3 ات متوسطة الحجمطائر 
  مركزواحد لطائرة من نوعATR  

 

 : المدرج

  : 24/06الوجهة 
  : متر  300 2الطول 

  : متر 45العرض 
 استقبال طائرة من نوع  المطار يمكنهB 737 - 800 

 
 

 VOR/ Glide DME/Localiseur : تجهيزات اتصاالت المالحة الجوية
 

 



 

 

 

 حركة النقل الجوي
 

 129 88من السنة الجارية استقبل مطار تطوان سانية الرمل خالل السبعة أشهر األولى 

 ي.على التوال %228و  %378أي بنسبة استرجاع تصل إلى  رحلة جوية 878عبر  مسافرا

 
حسب المناطق  (2022 يوليوز)من يناير إلى متم  تطوان سانية الرملحركة النقل الجوي بمطار 

 الجغرافية :
 

  
 الجهة

سبعة أشهر األولى 

2022 
سبعة أشهر األولى 

2019 
معدل 

 االسترجاع

الطائراتحركة   

 %501 127 636 أوروبا

 %94 258 242 المغرب

 %228 385 878 المجموع

 المسافرون

 %547 942 14 761 81 أوروبا

 %76 394 8 368 6 المغرب

 %378 336 23 129 88 المجموع

 

 Airو  ROYAL AIR MAROC  ، TUI FLY  ،RYANAIR: الجويشركات للنقل  4تسير 

Nostrum 18  مدريد،  ،مالقا:  وهيأوروبية  اتوجه 7 ـب تطوانرحلة أسبوعية تربط مدينة

مدينة  انيربط ينجوي ينإضافة إلى خط، مارسيليا وأليكانتي، شارل لوروا إشبيلية، بروكسيل،

 تطوان بكل من الدار البيضاء والحسيمة.

 

 توزيع الترددات األسبوعية للرحالت الجوية الدولية حسب الوجهات :

 
سبوعيةالترددات األ الوجهات  

 5 مالقا

 3 مدريد

 2 إشبيلية

 2 بروكسيل

 2 شارل لوروا

 2 مارسيليا

 2 أليكانتي

 18 المجموع

 


