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 المحتويات

 
 بالغ صحفي 

 المشروع حول معطيات تفصيلية 

 الطيران الخاص بالمغرب 

  حسب مفهوم المشاريع المنجزةFBO والمشاريع في طور اإلنجاز 

 ان الخاصمعطيات إحصائية حول حركة النقل الجوي للطير  

 مطار الداخلة  حول 

 مقاولة حول :Jetex Executive Aviation Morocco   
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 بالغ صحفي
 

 : الداخلةمطار 
 تدشين محطة جوية جديدة مخصصة بالكامل لطيران 

 رجال األعمال والطيران الخاص
 

ل محطة جوية جديدة مخصصة بالكامن يدشت 2023فبراير  08 األربعاءيومه تم 
اسبة ، وقد تم بهذه المنبمطار الداخلة ن رجال األعمال والطيران الخاصلطيرا

 .تللمطارا المديرة العامة للمكتب الوطني، حبيبة لقاللشسته السيدة ترأتنظيم حفل 
 

 FBO " Fixed"ا لمفهوم الجوية الجديدة، التي تم بناؤها وفقهذه المحطة وتمتد 
Base Operator ، إنشاؤها من طرف، وقد تم مترا مربعا 424على مساحة 

تم اختياره من خالل الذي ، "Jetex" الفاعل العالمي المتخصص في هذا المجال 
 .تم إطالقه من طرف المكتب الوطني للمطارات طلب عروض دولي

 
 Swissportتيار الفاعلين الدوليين "اخوقد تم من خالل طلب العروض هذا 
Executive Aviation Maroc  " وJetex Executive Aviation 

Morocco ثاني أكبر  المنارة في مطار مراكشيملك األخير "، حيث أن هذا
 في جميع أنحاء العالم بعد دبي.شبكته ضمن  FBOمحطة جوية 

 
وفر على محطة جوية الداخلة ثالث مطار بالمغرب يتوهكذا، أصبح مطار 

 يمخصصة بالكامل لطيران رجال األعمال والطيران الخاص بعد مطار
 .ومراكش المنارة محمد الخامسالدارالبيضاء 

 
 

 إطار وقد مكن إدخال هذين الفاعلين الدوليين المكتب الوطني للمطارات من وضع
لية ر الدو، وفقًا ألفضل المعاييوطيران رجال األعمال فعال لتطوير الطيران الخاص

 المتعلقة باألمن والسالمة وجودة الخدمات.
 

 

 2023فبراير  08، الداخلة                                                             
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 معطيات تفصيلية حول المشروع

 

طابعها ب وتتميزمتر مربع   424على مساحة الداخلةتمتد المحطة الجوية الجديدة لمطار 

 فيمسافري الطيران الخاص  المثلى الستقبالالذي يوفر الظروف  العصريالهندسي 

فرا مسا 19لراحة والسالمة، وهو يتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى أفضل ظروف ا

 في آن واحد.
 

ية حطة الجوالما عن تمتلك مرافقها الخاصة المستقلة تمامالجديدة الجوية المحطة كما أن 

 الخاصة بالرحالت التجارية :
 

 من جانب المدينة؛مدخل مخصص  •

 ؛سيارة 20جانب المدينة بسعة  منموقف للسيارات  •

ن م للطيران الخاصالمحطة الجوية من وإلى منطقة لنزول المسافرين ومرورهم  •

 جهة المدرج؛

 جهة مسلك تتوفر علىوضعية : خارج المنطقة الخاضعة للمراقبة الجمركية ال •

 المدينة؛

 مطار الداخلة -المحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص من الداخل 
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المحطة الجوية الجديدة للطيران  داخلمساحة مخصصة لإلجراءات األمنية  •

. هذه ة الجمركية ومعزولة عن باقي المناطقخاضعة للمراقب، في منطقة الخاص

التفتيش المنطقة مجهزة بجميع المعدات الالزمة لضمان اإلجراءات الجمركية و

 .وختم الجوازات

 

 

 : منتتكون المحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص 

 الزوار(؛كبار  قاعة) للمسافرينمخصص  فضاء •

هذه  .ات / مرافق صحية: صالون / حمام لطياريناستراحة فضاء مخصص ال •

 .فضاء أخضر للراحة على المنطقة مفتوحة

 .للمحطة الجويةمكاتب العمليات  •

 

ذا يشمل ه ماليين درهم، حيث 10 حواليبـغالفا ماليا يقدر كلف هذا المشروع وقد 

ت العرباو للطائرات الدعم األرضيتجهيزات البناء، التهيئة والمبلغ استثمارات 

 سيتمف، خلقهاالتي تم  ، أما من حيث مناصب الشغلوأمتعتهم ينالمخصصة لنقل المسافر

محطة ال من افتتاحابتداء األسبوع  وطولاليوم على مدار  مستخدمين موزعين 6 تشغيل

 .المسافرينحجم حركة  حسب تعزيز عدد المستخدمين ن كميو الجوية،

 

 ر الداخلةمكتب اإلجراءات األمنية بالمحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص بمطا
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 ورجال األعمال قطاع الطيران الخاص

 بالمغرب
 

ال األعم لتلبية احتياجات النقل لرجال خاص وطيران رجال األعمالالطيران التم تصميم 

ت أو من خالل شركات النقل الجوي، وعمليا ،الشخصيات بواسطة طائراتهم الخاصةو

 .... اإلجالء الطبي

 

دولي  ووعيا من المكتب باآلفاق التنموية لهذا القطاع فقد أطلق المكتب طلب عروض

 Fixed Baseصة للطيران الخاص حسب مفهوم لتفويت الخدمات األرضية المخص

Operator «FBO حيث يعتبر هذا األخير المزود الرئيسي للخدمات المقدمة ،"

تدبير حركة المسافرين   بين تتنوعللفاعلين في مجال طيران رجال األعمال، والتي 

وأطقم الطائرات واألمتعة إلى توفير خدمات المناولة األرضية، مرورا بخدمات 

 تقبال واإلرشاد وخدمات الدعم.االس

 

مقاولة ن الوتبعا لطلب العروض هذا، فقد تم منح امتيازين لالستغالل على التوالي لكل م

" على مستوى  JETEX Executive Aviation Morocco اإلماراتية "

 مطارات محمد الخامس، مراكش، الرباط، أكادير، والداخلة ولمقاولة "

SWISSPORT EXECUTIVE AVIATION MAROC  على مستوى "

 مطارات محمد الخامس، مراكش، الرباط وطنجة.

 لمحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص بمطار مراكشالواجهة الخارجية ل
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خدمات في مستوى عال من  هو تقديم المنافسة إلى هذا القطاعالهدف من إدخال ويبقى 

فضل الجودة لصالح الزبناء والفاعلين في مجال طيران رجال األعمال، وذلك وفقا أل

التحمالت الموقعة مع هاتين المقاولتين  دفاتر كذا فإنوهالمعايير الدولية في هذا المجال. 

تلزمهما بإنجاز بنيات تحتية عصرية وفقا لبرنامج استثماري محدد مسبقا من أجل 

 استقبال زبنائهما في أحسن ظروف السالمة وجودة الخدمات.

 

 

 بمطار مراكش  JETEXلـ  FBOالمحطة الجوية للطيران الخاص 

 الفضاء الخارجي لالستقبال للمحطة الجوية الجديدة للطيران الخاص بمطار مراكش
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 FBOالمشاريع المنجزة حسب مفهوم 

 والمشاريع في طور اإلنجاز

 
 المشاريع المنجزة :

 

 مطار محمد الخامس :
 

 الحصولمن  كل مقاولةلتمكين  الخاصلطيران لالمخصصة  الجوية تم تجديد المحطة

 يمسافر الستقبالجميع وسائل الراحة الالزمة باإلضافة إلى ، اصالخ فضائهاعلى 

 الظروف. أحسنفي  الخاص الطيران

 

 : مطار مراكش المنارة
 

 فبراير فاتحفي  الخاص بمطار مراكش المنارةطيران الجوية للمحطة تم تدشين ال

متر مربع، وتتميز بطابعها  3000مساحة وتمتد هذه المحطة الجوية على ، 2020

 .ارالزومن كبار  الستقبال المسافرينالمعماري األصيل، مما يوفر الظروف المثلى 
 

 لىع  JETEX تم بناؤه من طرفول فضاءات، األ 3وتنقسم هذه المحطة الجوية إلى 

في  JETEXمحطة جوية للطيران الخاص لـ ثاني أكبر  ، وهومتر مربع 2500مساحة 

 بعد دبي.العالم 

 Swissport Executive Aviationأما الفضاء الثاني، فقد تم تهيئته من طرف 

Moroccoمتًرا مربعًا تقريبًا، وهو أكبر محطة جوية 525مساحة  متد علىي، و FBO 

كما تتوفر هذه المحطة الجوية على ، يع أنحاء العالمفي جم Swissportفي شبكة 

 .جراءات األمنيةلإلفضاء مشترك 

 

 بمطار مراكش  Swissport يران الخاص لـالفضاء الخارجي لالستقبال للمحطة الجوية الجديدة للط
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 : في طور اإلنجازمشاريع 

 

 مطار محمد الخامس :
 

ر تقد على مساحة لإلجراءات األمنية فضاء جديد مخصص لبناءا جري األشغال حاليت

دة إعااإلضافة إلى ب ،بالمبنى الحالي وممر زجاجي يربطه، متر مربع  200بحوالي 

 ة.سيار 16ـ تسع ليللسيارات  موقفوإنشاء الجوية الحالية وتزيين المحطة  تهيئة

ية محطة جو بناءتعرف سالتي  وسيتم الشروع في المرحلة الثانية من هذا المشروع،

ية من تهيئة المحطة الجوية الحالمتر مربع وإعادة  500على مساحة  JETEX جديدة لـ

 .Swissportطرف 

 

 :طنجة ابن بطوطة مطار 
 

 طرفمن جوية جديدة للطيران الخاص محطة إنجاز مطار طنجة ابن بطوطة سيعرف 

، وسيتم تزويدها بجميع Swissport Executive Aviation Morocco الفاعل

، لتجاريةاالجوية الخاصة بالرحالت عن المحطة بها في استقاللية تامة مرافق الخاصة ال

 في اتجاه موقف للسياراتلإلجراءات األمنية وصصة ومتكاملة منطقة مخوال سيما 

 المدينة.

 

 : أخرىمشاريع 

 
 لمسيرةادير كامطار أالخاص بطيران جوية للالمستقبلية بناء محطة تهم باقي المشاريع 

 .أخرى بمطار الرباط سالو

 

 ديدةج يكون قطاع الطيران الخاص قد تمكن من اجتياز مرحلة المشاريع،من خالل هذه و

 المغرب.ب لهذا القطاع بمستقبل واعد تبشرفي تطوره 
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معطيات إحصائية حول حركة النقل الجوي 

  للطيران الخاص
 

نة سإلى غاية ملحوظا  نموا لمملكةبالمطارات الرئيسية ل الخاصطيران الشهد قطاع 

رف ا بسبب األزمة الصحية، إال أنه أصبح يعكبير اانخفاضبعد ذلك عرف ثم ، 2019

جلة في المس يقترب من معدالت النمو اتدريجي اانتعاشاما متزايدا، بحيث يسجل اهتم حاليا

 لهذا القطاع. زاهرمستقبل تعد بوهذه الديناميكية  .2019 سنة

 

لرباط ، ال سيما مطارات الداخلة واارتفاعا قويا، سجلت عدة مطارات 2022خالل سنة 

 ٪30٪ و32٪ و43٪ و85تقدر على التوالي بـ  وطنجة ومحمد الخامس بنسب نمو

 .2019 مقارنة مع سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة الطائرات المسافرون المطارات
 التغير (%)  2019 2022 التغير (%)  2019 2022

 %2 771 1 798 1 %30 239 7 426 9 محمد الخامس
 %3 018 4 155 4 %2- 526 21 026 21 مراكش
 %25- 865 646 %19- 575 1 275 1 أكادير
 %33 630 1 165 2 %43 497 5 877 7 الرباط
 %43- 318 1 749 %32 992 1 627 2 طنجة
 %4- 573 548 %9- 333 1 207 1 فاس

 %8- 034 1 956 %51- 134 6 994 2 العيون
 %38 273 378 %85 393 726 الداخلة

 %1- 482 11 395 11 %3 689 45 158 47 المجموع
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 حول مطار الداخلة 
 

لتنمية لفعة مطار الداخلة من بين أهم المطارات باألقاليم الجنوبية للمملكة، ورا يعتبر

ظرا نذلك االقتصادية والسياحية لمدينة الداخلة ولجهة الداخلة واد الذهب بأكملها، و

 على لمساهمته في تعزيز جاذبية الجهة على المستويين الوطني والدولي، حيث يتوفر

انب األجن استقبال العدد المتنامي من السياح المغاربة وبنيات تحتية مطارية تمكن م

 الذين يتوافدون على هذه المدينة الجميلة.

 

ر ، وهي توفمتر مربع 3000مساحة على محطة جوية تمتد على مطار الداخلة ويتوفر 

موقف  ىفي السنة، كما يتوفر المطار عل مسافر 000 300طاقة استيعابية سنوية قدرها 

ختلف مآن واحد، إضافة إلى  في متوسطة الحجماستقبال أربع طائرات نه يمك تلطائرال

مة السال من استقبال المسافرين في أحسن شروط تمكنالتجهيزات المطارية الحديثة التي 

 واألمن وجودة الخدمات.

 

حركة  1 848و  افرامس  480 222ما مجموعه 2022سنة خالل  قبل مطار الداخلةاستو

 بسنة٪ مقارنة 72٪ و 87 إلىعلى التوالي استرجاع تصل ة بنسب وذلك ،طائرات

2019. 
 

  Jetex Aviation Moroccoحول مقاولة :

 
" فرعا مغربيا من JETEX Executive Aviation Moroccoتعتبر شركة "

دولة )ميامي، لندن،  15في  FBOمنشأة  40"، التي تدير   JETEX"شركة  فروع

 يرتدبفي ، وهي فاعل دولي متخصص  ...(يد، مسقطدبي، باريس، روما، برشلونة، مدر

 من أصحاب ومشغلي الطائرات الخاصةالخاص؛ حيث توفر لزبائنها طيران منشآت ال

 الذين يقومون برحالت تجارية أو شخصية في جميع أنحاء العالم خدمات فاخرة. 

 

رضية األتزويد الطائرات بالوقود والمناولة  JETEXتشمل الخدمات التي تقدمها شركة 

 عبرشخصا في المغرب  62 يزيد علىتوظف هذه الشركة حاليا ما  .وتخطيط الرحالت

 مختلف مواقعها.

 

 


