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   07/15 عدد صحفي بالغ

 
  2015 شتنبر 2 و 1 يومي يستقبل الخامس محمد مطار

 األعمال رجال وطيران الخاص للطيران معرض أول
" 2015 MOROCCO SHOW MEBAA " 

 
 العام المدير العوفير محمد زهير السيد وقع واللوجستيك، والنقل التجهيز وزير رباح عزيز السيد رئاسة تحت

 الخاص الطيران اتحاد "AABMM" ل المؤسس الرئيس النقبي أحمد علي والسيد للمطارات الوطني للمكتب

 األول المعرض تنظيم أجل من اتفاقية على  الوزارة بمقر مارس 2 االثنين يوم إفريقيا وشمال األوسط للشرق

 شتنبر 2 و 1 يومي "AABMM WOHS AHCHOOH 2015" األعمال رجال وطيران الخاص للطيران

 المتعلقة الدراسات نتائج وتقاسم النظر وجهات لتبادل مالئمة أرضية وإليجاد الخامس، محمد بمطار 2015
 إفريقيا. وشمال األوسط الشرق بمنطقة الخاص الطيران قطاع بتطوير

 
 على بالدنا جاذبية يعكس ما وهو بإفريقيا، تحل الحجم وهذا المستوى هذا من  تظاهرة أول المعرض هذا ويعتبر

 الطيران قطاع في خاصة الدولية واللقاءات التظاهرات كبريات الحتضان قبلة أصبحت التي القاري، توىالمس

 الجوي. والنقل المدني

 الخاص الطيران مجال في المغاربة وكذا الدوليين الفاعلين من كبير عددا المعرض هذا يستقطب أن ويرتقب

 المقاوالت وكل   واإلسناد الصيانة خدمات في تصةمخ ومقاوالت للطيران شركات من االعمال رجال وطيران

 من النوع هذا في المستعملة للطائرات نماذج عرض اللقاء هذا خالل سيتم كما القطاع، بهذا عالقة لها التي

 الطيران.

 النقل لحركة كمركز له والترويج بالمغرب القطاع هذا تطوير في المعرض هذا سيساهم وذاك، هذا عن وفضال

 اإلفريقي. الصعيد على األعمال رجال وطيران الخاص للطيران الجوي

 الجغرافي موقعه بحكم وذلك بالمغرب، مطردا نموا سنوات منذ يشهد الخاص الطيران قطاع أن بالذكر جدير

  هامة. تنموية بآفاق يعد الذي القطاع هذا تطوير أجل من للسعي قويا دافعا يعد ما وهو االقتصادية هوحركيت

 الكتشاف االعمال رجال وطيران الخاص الطيران قطاع لمهنيي بارزا  موعدا المعرض جعل هو الطموح ويبقى

 الدولي. الصعيد على الصناعية التقنيات وأحدث المستجدات آخر

 الخاص الطيران مجال في الفاعلين لتمثيل كإطار 2006 سنة تأسست نفعية غير مؤسسة "AABMM" وتعتبر

 مختلف بين التواصل وتعزيز التعاون ولتمتين إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في األعمال رجال وطيران

 أعمال. ورجال وحكومات ومقاوالت فاعلين من القطاع هذا في المتدخلين

 األعمال رجال وطيران الخاص الطيران معرض تنظيم على سنوات ثماني منذ "AABMM" تدأب فقد لإلشارة

 المجال. هذا في الدولية التظاهرات أهم من يعتبر الذي بدبي


