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 التصال والعالقات العامةا

 06/2023بيان صحفي رقم 

 

 المجلس اإلداري للمكتب الوطني للمطارات

2023مارس  10دورة   

 تحت شعار استئناف األنشطة وتحسن األداء
 

بمقر وزارة النقل  2023مارس  10 ومة ييللمطارات في دورة عادمكتب الوطني لل يداراإلمجلس الانعقد 
 .واللوجستيك بالرباط، برئاسة السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك

 

عدد  بت فيللو 2022 أنشطة سنةوعرض تقرير  ،2023خصص هذا االجتماع لدراسة ميزانية السنة المالية وقد 
 .أعمالهجدول  فيالقضايا األخرى المدرجة  من

 

هذه الدورة، ذكر السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بأهمية قطاع النقل الجوي  أشغال وفي افتتاح
بالصمود .  كما أشاد يالسياح قطاعلل خصوصا بالنسبةالتنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا،  في البالغ دورهو

 .المكتب الوطني للمطارات التي أبان عنها المرونةبفضل  للقطاعالكبير 
 

للمطارات إنجازات ونتائج سنة  ة للمكتب الوطنيالعام ة، المديرلقاللشقدمت السيدة حبيبة لدى تناولها الكلمة، و
 .2023 سنة ميزانيةكذا المشاريع الجارية و وضعية تقدم، و2022

 

التي متنامية للمملكة، خاصة بالنسبة للمناطق الجاذبية على الوالخروج من األزمة على  وقف المجلس بارتياحوقد 
 :وهكذا يتبين. تعتبر مصادر للسياح الوافدة على بالدنا

 

  برسم٪ 84معدل استرداد بنسبة ب الجوية،بعد إعادة فتح الحدود  لحركة النقل الجوي الدوليانتعاش قوي 

 ؛ 2022فبراير  07٪ منذ 91و 2022 سنةعشر شهرا من  االثنى

 تعزيز الربط الجوي للمملكة بأكثر من عشرين خطا دوليا جديدا؛ 

  التي أعلن عنها المجلس الدولي  2022حصول مطار محمد الخامس على ثالث جوائز برسم سنة

 ؛2023مارس  6للمطارات بتاريخ 

  (؛مسافر مليون 15و 5 ة المطارات التي تستقبل بين)في فئ 2022أفضل مطار أفريقي في عام 

  ذو المستخدمين األكثر تفانيا في العمل بإفريقيا؛المطار 

 المطار ذو المسار األكثر سهولة بإفريقيا؛ 

  المسافرين الدوليين عند وصولهم إلى مطار محمد الخامس المخصصة إلجراءات وصول مدةالتحسين، 

داخل  المتدخلين منبالتعاون مع جميع  "Lean Six Sigma" منهجية تدبير األنشطة اعتماد سيما عبر

 وخارج المؤسسة؛

 للمطارات تجديد االعتماد الصحي "AHA" للمطارات الدولية المسلم من طرف المجلس الدولي للمطارات؛ 

  ضبط انبعاثات  من اعتماد 2المستوى  علىمطاري محمد الخامس ومراكش المنارة بالدار البيضاء حصول

 تمطاراحصلت  في حينللمجلس الدولي للمطارات.  (ACA) غاز ثاني أوكسيد الكربون للمطارات

 .من هذا البرنامج 1الرباط سال وفاس سايس على المستوى 

 البيئي ترخيص نظام التدبير تجديد  ISO 14001مطارات: الدار البيضاء محمد الخامس، مراكش ل

 .أكادير المسيرة ، الرباط سال، فاس سايس، وجدة أنجاد وطنجة ابن بطوطة المنارة،
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  ؛على ترخيص منظمة الطيران المدني الدولي مطاري محمد الخامس والناظور العرويحصول 

 ؛2022الناجحة لعملية مرحبا  المواكبة 

  ي المؤتمر السنوي للمجلس الدولالمشاركة في استضافة المكتب الوطني للمطارات لمطارات العالم

 .رقما قياسيا من حيث مشاركة الرؤساء التنفيذيين للمطارات حول العالم سجلللمطارات، والذي 
 

 أزمةمن  سنتين بعد ةالمالي توازناتهتمكن المكتب الوطني للمطارات من استعادة فقد وفيما يتعلق بالجانب المالي، 
 .تحسين قدرته على التمويل الذاتيمن و 19كوفيد 

 

التي . 2023 مشروع ميزانية السنة المالية للمكتب الوطني للمطارات بعرضة العام ةالمدير بعد ذلك قامت السيدة
 لنقل الجوياحركة  نموعلى أساس  إعدادهاتم  . وقد"2025االستراتيجي "إقالع امتدادا لمواصلة البرنامج  تعتبر

 .2022 بسنة٪ مقارنة 19بنسبة + 
 

كش جديدة في مطارات تطوان ومراجوية إطالق مشاريع لبناء محطات  2023ويتضمن برنامج االستثمار لسنة 
الطاقة زيادة لوطنجة وأكادير، وتطوير البنية التحتية للطيران في العديد من المطارات، وإنجاز دراسات البرمجة 

 .مطاري محمد الخامس والداخلةل االستيعابية
 

حة المال تجهيزات، وتحديث في عدد من المطارات بناء أبراج مراقبة جديدة أيضا 2023 ميزانية تتضمنكما 
 .تماعيرأس المال البشري والحوار االجالتطوير  إضافة إلىالعديد من المشاريع الرقمية،  إنجازالجوية، و

 

 ثمن، واريينشركائهم المطالمكتب الوطني للمطارات بمعية مستخدمو التي بذلها  بالجهودالمجلس  نوهوفي الختام، 
 .يع المؤسسةنهوض بمشارللو الستعادة صيرورة النموالمكتب الوطني للمطارات  لمستخدميالتعبئة وااللتزام القوي 

 

لسادس برقية إخالص ووالء لصاحب الجاللة الملك محمد ا يمجلس اإلدارالوفي ختام هذه الدورة، بعث أعضاء 
 .نصره هللا

 

2023مارس  10الرباط،   


