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 02/2023 عدد بالغ صحفي
 

 : مطار مراكش المنارة

 االنتقال إلى نظام جديد للعمليات المطارية

 (SOAM)متعدد المنصات 
 

 

متعدد المنصات يسمى  يةمطارالعمليات جديد للنجح مطار مراكش المنارة في االنتقال إلى نظام 

"SOAMكما هو محدد في طني للمطاراتاستراتيجية التحول الرقمي للمكتب الو "، يندرج في إطار ،

 .الممتد على ثالث سنوات "Envol 2025"االستراتيجي  همخطط

 

لكون تدبير المطارات يرتكز على أنظمة متعددة ومعقدة، فقد تمت االستعانة بالتكنولوجيات الحديثة نظرا و

 التي تقدم مجموعة من المزايا تمكن من رفع نجاعتها وتحسين مردوديتها.

 

متعدد  افي مطار مراكش المنارة، نظامالجاري يناير  17تشغيله منذ  تمالذي  "SOAM" نظامويعتبر 

اآلني في الوقت الحصول من  ، يمكن، صممه خبراء في أنظمة المطاراتالتدابيرالمنصات ومتعدد 

 ،وكذلك للمسافرين للمطاراتقيمة الفي سلسلة المتدخلين على معلومات مفيدة لمختلف تفاعلية وبطريقة 

 والتوظيفهل التخطيط الرحالت الجوية، مما يسمتعلقة بتوقعات البيانات اليمكن من الحصول على كما 

 (....، كوبية، مواقف الطائرات، والممرات التلسبوابات االركاب، مكاتب التسجيلاألمثل لموارد المطار )

 

بفضل  بصورة جيدة الوقتربح و للمطارات في تعزيز الكفاءة التشغيلية" SOAMنظام "ساهم وي

 .الحاالت والتقييم األمثل لمختلف طالعاال

 

بشكل فعال في " SOAM" نظام ساهمي، في وقت آني وبطريقة تفاعلية البيانات من خالل استخدامو

 حيث يمكن من : ،المسافرتحسين تجربة 

  تقليص الوقت وبالتالي  ناجعة،توزيع تدفقات المسافرين بمختلف مناطق المطار بطريقة

 ؛ألمنية واإلركاب ومعالجة األمتعةالمخصص إلجراءات المراقبة ا

  على معلومات واضحة  لتوفرهتقليص انزعاج المسافرين عند حدوث تأخير أو إلغاء لرحلة جوية

 ؛ودقيقة
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  من حيث الكمية المستعملة من طرف المسافرين التجهيزات إلى ة حاجلل ياستباقاالستجابة بشكل

 ؛والجاهزية )عربات نقل األمتعة، المصاعد، الساللم الكهربائية...(

  العبور القصير، أي الفترة  في حاالتالجوية  تبالرحال من االلتحاق ينالمسافر تمكنتفادي عدم

، النهائية وجهتهموالرحلة الموالية التي ستقلهم إلى من وجهة معينة  أتوا عبرهاما بين الرحلة التي 

 التجهيزات المطارية الموضوعة رهن إشارة شركات الطيران. توظيفترشيد  من خالل وذلك

 

المطارات باقي  علىهذا النظام في مطار الدار البيضاء محمد الخامس قبل تعميمه  حاليا تنزيل يجريو

 المغربية.

 

واالستجابة تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر على  المكتب الوطني للمطاراتتلتزم فرق و

 .والشركاء المطاريينشركات الطيران  ،نجميع األطراف المعنية بالمطار؛ المسافروالنتظارات 
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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/

