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 العامةالتواصل والعالقات  قطاع
 

 5/2023بالغ صحفي عدد 

 
 الدولي من طرف المجلسثالث مرات يتوج مطار الدار البيضاء محمد الخامس 

 للمطارات :
 

 2022سنة  بإفريقيا أحسن مطار -1

  المستخدمين األكثر تفانيا في العمل في إفريقيا والمطار ذ -2

  ن في إفريقياالمطار الذي يمتلك المسار األسهل للمسافري -3
 

 ASQ » (Airport Service Quality) » تصنيف مارس 6 يومهس الدولي للمطارات المجل أعلن

 ،رينالمساف رضى استنادا على نتائج استطالع، 2022لجودة الخدمات المطارية * برسم سنة 

 الذي يكافئ جودة الخدمات المقدمة بالمطارات بمختلف جهات العالم.و
ا ضمن ريقيقيا، تم تتويج مطار الدارالبيضاء محمد الخامس كأحسن مطار بإفبالنسبة لجهة إفري

 .سنويا مليون مسافر 15و  5ما بين جوية للمسافرين فئة المطارات التي تستقبل حركة 

 
 حسنألمن طرف المجلس الدولي للمطارات المطارية الخدمات  لجودة السنويةوتمنح الجوائز 

ياس رضا " الذي يقوم بقASQ" رضا المسافرين استطالع نتائج على استنادا المطارات بالعالم
 هذا المسافرين. وترتكز االستطالعات المنجزة من طرف المجلس الدولي للمطارات في إطار

مقدمة، مات اليع جوانب سلسلة القيمة للمسافرين )الخدحوالي ثالثين مؤشرا يهم جمعلى البرنامج 
ديد تحوالهدف هو قياس رضى المسافرين،  ، حيث يبقى...(اللباقة النظافة ،مدة االنتظار

 احتياجاتهم والمقارنة مع المطارات الدولية المسجلة في هذا البرنامج. 
 
 465 000حوالي  استقصاء رأيمن خالل  2022 سنةل « ASQ » استطالعاتتم إجراء قد و

 جراء إلخامس، تم ا حول العالم. بالنسبة لمطار الدار البيضاء محمد امطار 283مسافر عبر 
 .2022 سنةطوال استطالع   000 2أكثر من 

 
ليومي ام االلتزتتويجا ل وائز التي حصل عليها مطار الدارالبيضاء محمد الخامسذه الجأتي هتو

 ةبحيوي، الذين لم يدخروا أي جهد لالستجابة المكتب الوطني للمطارات وشركائهملفرق 
 .المسافرين لمتطلبات
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 ماتة الخدللتحسين المستمر لجود تجسد إرادة حقيقية محكمة مقاربةيجة نهج هذه الجهود هي نت
 المقاربة هذه السنة هتم تعزيز هذ ، حيث« Envol 25 »وفقا للمخطط االستراتيجي للمكتب 

 .المسافرينالعديد من اإلجراءات التي كان لها تأثير مباشر على تجربة ب
 

 لخامس :الدارالبيضاء محمد امطار  فقد عرفوهكذا 

  تطبيق منهجية« Lean Six Sigma » ينالمسافرأوقات انتظار  من تقليصمكن  الذي 

وازات عند الج االنتظار قبل ختم مدةمتوسط  وتخفيض معدل تغيرها، حيث تم تقليص
دقيقة  30إلى  40تسليم األمتعة من  ومدة( ، ٪53-دقائق ) 10دقيقة إلى  21 الوصول من

ن ى هذا النهج أيًضا إلى تحسين إنتاجية الموظفين وتحسي(. وقد أد٪25-خالل فترات الذروة )

 .المراقبة األمنيةعمليات 

 المطارية؛عمليات مدة إنجاز اللداء ولألنظام رقمي للمراقبة الفورية  وضع 

  ل نة بفاعاالستعاعلى مستوى المطار من خالل  واإلرشادإيالء اهتمام خاص للتوجيه كذلك تم
 وإرشادهم؛ المسافرينالستقبال  روف على المستوى الدوليفي هذا المجال مع

  رنيتخدمة شبكة األنتتعلق بتحسين التي تالعديد من اإلجراءات األخرى كما تم إنجاز 
WIFI عالمات ، وتحسين الخدمات والمرافق داخل المطار )مراحيض، وتحسين

 (...،التشوير

 
 2022مطار الدار البيضاء محمد الخامس سنة  من حصولتضافر كل هذه الجهود  مكنوقد 
 ذي المطارزة ئجا-2افرين، فئته للخدمات المقدمة للمس أفضل مطار في إفريقيا في جائزة-1 على

 األسهل مسارلاالذي يمتلك المطار  جائزة-3في إفريقيا، وفي العمل تفانيا األكثر المستخدمين 
 .للمسافرين في إفريقيا

 
م ل يوك الشركاء المطاريونثالث على الجهود المستمرة التي يبذلها ال ه الجوائزشهد هذتو

ليون م 7.6ن مستقبلت أكثر التي ا ،بالمنشأة المطارية األولى للمملكة المسافرينلتحسين تجربة 
 .2022 مسافر خالل سنة

 
يد بهم أش لذيناين، هذه النتائج تكافئ المشاركة المثالية وااللتزام الراسخ لجميع الشركاء المطاري"

ي فمطار  100ائمة أفضل جميعا على إدراج مطار محمد الخامس في قعازمون بحرارة. نحن 
 ة للمكتب الوطني للمطارات.العام ة، المديرلقاللشلسيدة حبيبة ا " العالم

 
عل ج" ت :للمطاراالمدير العام للمجلس الدولي ، بة للسيد لويس فيليب دي أوليفيرابالنسأما 

يجب  التيالطريق  ذه هيأكثر أهمية من أي وقت مضى، وه أصبح األولويات كزفي مر المسافر
بين ي ذا، وهمطار الدار البيضاء محمد الخامس بهذه الجوائز فرق. نحن فخورون بفوز اتباعها

 ."لمسافرإعطاء األولوية لمن أجل  المتدخلين في الشأن المطاري تعبئة كل
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عالمي ى المس هذه الجوائز بمناسبة حفل افتتاح المنتدوسيتسلم مطار الدارالبيضاء محمد الخا
لي للمطارات للمجلس الدو"  Customer Experience Global Summit"للتميز في خدمة الزبائن 

 .2023شتنبر  7إلى  4بكوريا الجنوبية من  "Incheon" الذي ستحتضنه مدينة

 
 وفقا ،إلى أعلى مستوىيظل المكتب الوطني للمطارات حريصا على رفع جودة الخدمات 

عامل يلة للمغرب وكون مطارات المغرب واجهة جملتألفضل المعايير على المستوى الدولي، 
 المستثمرين. و احيجذب لكل من الس

 
 2023مارس  06النواصر، 

 
*https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/ 

 
 " ASQ"وتصنيف  "ACI" حول المجلس الدولي للمطارات

 

مثلون يدولة  185مطارا دوليا ينتمون لحوالي  1950المجلس الدولي للمطارات منظمة دولية تجمع حوالي 
 . من حركة النقل الجوي % 80حوالي 

وفي  وم سفرهم.البرنامج الوحيد عبر العالم الذي ينجز استطالعات آلراء المسافرين في ي ASQ ويعتبر برنامج
نفس  دميستخكل مطار  عبر العالم، مطارا 283 ـبحث مشخصن ب 000 465 فر هذا البرنامج حواليكل سنة يو

 .وهو ما يمكن المطارات المشاركة من مقارنة أدائها مع باقي المطارات عبر العالمستطالع اال
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