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مذكرة حول املشروع

يأتي إجناز محطة جوية جديدة مبطار مراكش املنارة مواكبة لنمو حركة النقل اجلوي بهذا املطار، 
اخلدمات  وتطوير جودة  االستيعابية  للزيادة في طاقته  وذلك  باملغرب،  بوابة جوية  ثاني  يعتبر  الذي 
املقدمة به خالل العشرية املقبلة، وهو ما يبرز عزم املكتب الوطني للمطارات جعل مطار مراكش 

املنارة  دعامة أساسية لتعزيز جاذبية املدينة احلمراء.

كما يندرج بناء احملطة اجلوية اجلديدة كذلك في إطار رؤية تتطلع جلعل مطار مراكش املنارة وجهة 
في حد ذاتها، حيث أن هذه املنشأة اجلديدة تضاهي أجمل املنشآت املطارية في العالم.

ويتعلق األمر بتغيير حقيقي على كل املستويات واألبعاد :

شيدت احملطة اجلوية اجلديدة على مساحة 000 57 متر مربع وهي مساحة أكبر من مساحة 
احملطة اجلوية احلالية، وهو ما مكن من الزيادة في الطاقة االستيعابية اإلجمالية للمطار لتصل 

إلى 000 97 متر مربع، ما يسمح مبعاجلة 9 ماليني مسافر في السنة ؛

الغالف املالي اخملصص لهذا االستثمار املهم : 1،22 مليار درهم.

ومنط  اجلديدة  لإلنتظارات  تستجيب  والتي  املعتمدة  املقاربة  بفضل  للعيش  حقيقي  فضاء 
االستهالك اجلديد للمسافرين وذلك بتخصيص مساحة واسعة للتسوق واخلدمات ؛

توجيه سهل وسلس للمسافرين داخل فضاءات واسعة ومجهزة بأحدث التجهيزات املبتكرة ؛

الفضاءات اخلارجية : ممر للراجلني مزين بفضاءات خضراء وأشجار النخيل ونافورات موزعة على 
امتداد املمرات وكذا موقف للسيارات قريب من احملطة يتسع لـ 1550 مكان للوقوف إضافة 

إلى ممر للتوقف السريع ؛

توسيع موقف الطائرات الستقبال 12 طائرة إضافية من احلجم املتوسط ؛
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محطة جوية جديدة محورها إرضاء املسافر

العصرنة، جودة اخلدمات، الفضاءات الواسعة والبساطة هي أبرز سمات احملطة اجلوية اجلديدة ملطار مراكش 

املنارة، وذلك من أجل خلق أجواء من الراحة والرفاهية جتعل املسافر يشعر بأعلى مستويات الرضى عن جتربة 

إيجابية باملطار.

وقد أحيطت عناية خاصة بـ :

الرؤية والبساطة من أجل توجيه سلس للمسافر داخل املطار ؛

األبعاد، الرؤية، الشفافية واملواد الرفيعة من اخلشب والزليج ... ؛ 

التسهيالت : فضاءات مهيئة لتفادي اإلكتضاض والتلوث البصري والسمعي ؛ 

أدراج ميكانيكية، مصاعد،.......(  إلكترونية،  )بوابات  للمسافرين  مرور سلس  أجل  التجهيزات من 

وعالمات تشوير واضحة توافق املعايير الدولية املعتمدة في هذا امليدان ؛

تدبير عقالني لطوابير االنتظار لتفادي إجهاد املسافرين.

نقاط اإلستعالم مبختلف مرافق املطار تشرف عليها مضيفات مهنيات لتوجيه وإرشاد املسافرين

تغطية بواسطة شبكة الويفي مبختلف مرافق احملطة اجلوية.
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البهو العمومي :  ميتد على مساحة قدرها حوالي  5.000 متر مربع 

من بني   coupole géodésique ذات هندسة جيوديسية   املدخل جند قبة كبيرة  عند 
أكبر القبات على صعيد إفريقيا، بقطر  قياسه 45 متر و علو قياسه 30 متر.

هيكلها املعدني ذو الدعم الذاتي يتكون من زجاج ثالثي.

منطقة واسعة لالسترخاء والتبضع في قلب احملطة اجلوية اجلديدة

بعد االنتهاء من إجراءات مراقبة اجلوازات واملرور عبر إحدى البوابات العشر ملراقبة الولوج، يصل املسافرون 

انتظارهم  األول حيث يجدون في  بالطابق  املوجودة  اإلركاب  قاعة  إلى  املصاعد  أو  امليكانيكية  األدراج  عبر 

تشكيلة من العالمات التجارية واملطاعم وفضاءات االسترخاء :

رواق جتاري على مساحة 4000 متر مربع ؛

محالت البيع املعفى من الضرائب Duty Free موزعة حسب مفهوم walkthrough ؛

محالت جتارية أخرى متنوعة ومختلفة ؛

فضاء للمطاعم يقدم وجبات مختلفة ومتنوعة ؛

صاالت خاصة بكبار الزوار توفر فضاءات عصرية وأجواء تبعث على اإلسترخاء وتساعد على العمل 

وابتداءا من فاحت يناير 2017 سيتم تدبير صاالت كبار الزوار للمكتب الوطني للمطارات من طرف الشركة 

الكويتية NAS  الرائد العاملي في هذا امليدان وذلك مبوجب اتفاقية وقعتها مع املكتب بعد فوزها بطلب 

العروض الدولي الذي أطلقه املكتب في هذا الشأن.
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من أجل توفير عرض متنوع يحظى برضى جميع فئات املسافرين، حرص املكتب على اختيار رائد في مجال 
  Master Concession « حسب مفهوم التفويت الشامل Duty Free البيع املعفى من الضرائب

الدولي. وزنهم على املستوى  » والعمل مع شركاء لهم 

الوطني للمطارات، بفضل تشكيلة  Dufry عرضا مقنعا يستجيب لتصور املكتب  وقد قدمت مقاولة 
متميزة من العالمات الوطنية والعاملية، مرتبة حسب مفهوم »walkthrough« مبا ميكن املسافر من 

جتربة تسوق ممتعة ومن قضاء وقت ممتع ومليء باالكتشاف.

كما يوجد فضاء كبير مضاء عن طريق نوافذ زجاجية تطل على مدرج الطائرات، يوفر كذلك كراسي مريحة 
حيث ميكن للمسافرين ربط هواتفهم ولوحاتهم اإللكترونية مجانا بشبكة االنترنيت WIFI الالمحدودة 

كما ميكنهم أيضا شحن هواتفهم وأجهزة احلاسوب عن طريق العديد من الوصالت الكهربائية املتوفرة.
 

عرض متنوع من اخلدمات من أجل جتربة متميزة للتبضع داخل احملطة 
اجلوية :
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عرض متنوع من املطاعم :

توفر احملطة اجلوية اجلديدة اختيارات متنوعة من اخلدمات واملطاعم تالئم جميع األذواق، حيث ميكن 

لكل مسافر تناول املأكوالت املستوحاة من املطبخ املغربي أو اختيار األطباق والوجبات السريعة.
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مسار  الوصول 

إنزال املسافرين يتم عبر املمرات التلسكوبية 

مراقبة اجلوازات :

هناك نقطتني ملراقبة جوازات السفر واحدة ملواطني االحتاد األوروبي وأخرى لباقي اجلنسيات. 

تسليم األمتعة :

تتوفر منطقة تسليم األمتعة على ثماني بسط ناقلة على امتداد  )573 متر(  وعلى مكتب للصرف 
ومحالت البيع املعفى من الضرائب.

إذا كنتم تودون شراء هدية في آخر دقيقة، أو إذا أردمت االستمتاع جتدون تشكيلة من احملالت التجارية رهن 
إشارتكم.



  معرض منظمة اليونيسكو

UNESCO Green Citizen
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تستقبل احملطة اجلوية اجلديدة معرض  Green Citizens  دعاة التغيير ملنظمة  اليونيسكو 

الضوء على رجال ونساء قدموا مساهمات حقيقة  الذي يقدم ثمانية مشاريع استثنائية تسلط 

في التربية على التنمية املستدامة. وسينتقل هذا املعرض بعد مطار مراكش إلى خمسة مطارات 

دولية باملغرب ويتواصل إلى غاية مارس 2017.

 COP 22 توجد حاليا باحملطة اجلوية اجلديدة معرضني تعرض مواضيع متعلقة بقمة املناخ
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املغرب، البلد املستضيف لقمة األمم املتحدة لتغير املناخ COP 22  - مراكش، نونبر 2016 

معرض الفنان التشكيلي مصطفى األنصاري

معرض الفنان مصطفى األنصاري »حينما يلتقي الفن والعلم« : أزيد من 50 لوحة جلعل مسار 

املسافر داخل املطار أكثر متعة. 

هذا املعرض يحول املطار إلى فضاء حيوي ثقافي وفني.



احملطة اجلوية اجلديدة : 

إجناز وفق منهجية حتترم البيئة
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تشكل املسألة البيئية حتديا بالنسبة للمكتب عند كل مشروع جديد وتندرج في إطار رؤية طموحة 

واستشرافية للمستقبل.

تقليص  بهدف  الطاقي  االنتقال  إلى حتقيق  يرمي  توجهه طموح  املكتب منخرط في  فإن  لإلشارة 

استهالك املطارات من الطاقة وتقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون، كما ان مطار مراكش 

املنارة منخرط في برنامج االعتماد الدولي لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون للمجلس 

أي   +3 املستوى  بلوغ  أفق  في  وذلك   1 املستوى  شهادة  على  حصل  حيث  للمطارات  الدولي 

املستوى احليادي فيما يخص انبعاثات الكربون.

مطار مراكش حاصل على ترخيص شهادة اجلودة في اجملال البيئي :14001 نسخة 2004.

خضع مطار مراكش املنارة لدراسة همت اجلوانب احلرارية املتعلقة به أوصت باعتماد حتسينات من 

شأنها ضمان الراحة احلرارية طيلة فترات السنة مع التقليص بنسبة %35 من استهالك الكهرباء 

املستخدمة في التكييف وهكذا سيتم تقليص انبعاثات الكربون ب 160 طن في السنة.

وفي هذا املنظور ميكن اعتبار احملطة اجلوية اجلديدة مبثابة تكريس ملشروع بيئي يهدف إلى التحكم 

في تأثيره على البيئة اخلارجية وخلق بيئة صحية ومريحة داخل احملطة اجلوية.
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الواجهات املزدوجة :

متكن الواجهة املزدوجة من تعديل احلرارة دون عزلها، ومن تصفية الهواء وتوزيعه دون حتجيم حركته، 

ويعتبر هذا التصميم تكريسا للعمارة الصديقة للبيئة حيث يوفر فضاء فاصل يعمل على تعديل 

درجة  ارتفاع  جتنب  من  ميكن  كما  الطاقة،  توفير  بهدف  الداخلية  الفضاءات  داخل  احلرارة  درجة 

فيما  أما  الهوائية،  املكيفات  استعمال  إلى  احلاجة  بذلك من  والتقليص  الصيف  احلرارة في فصل 

يخص اإلضاءة فهي تتم وفق مصابيح  LEDS  اإلقتصادية علما أن الطاقة اخملصصة لإلضاءة تبقى 

ضئيلة باملقارنة مع حاجيات تكييف بناية بهذا االرتفاع.



جتميع مياه األمطار :

وفي سياق التنمية املستدامة كذلك، مت وضع نظام لتجميع مياه األمطار بهدف استعمالها في سقي 
املساحات اخلضراء، حيث يقوم هذا النظام بتجميع املياه عند منحدرات القنوات اخملصصة لذلك بهدف 

توجيهها إلى حاويات حتت األرض لتخزين حجم كبير من املاء نظرا ملساحة السطح الكبيرة.

النافورات :

بغض النظر عن رمزيتها التي تذكرنا برياضات املدينة احلمراء ، فإن هذه النافورات املنتشرة بالباحة اخلارجية 
احلار  الطقس  فترات  بها خالل  املياه  تبخر  توفير مناخ صحي بفضل  اجلديدة متكن من  اجلوية  للمحطة 

حيث يدخل هذا البخار على شكل هواء بارد عبر مداخل املطار.

الباحات اخلضراء :

في إشارة إلى بساتني النخيل في املدينة احلمراء، تساهم هذه الباحات في تلطيف الهواء داخل الفضاءات 
الداخلية للمطار في فصل الصيف وتقليص الطاقة الالزمة لتدفئتها في فصل الشتاء، حيث تعمل على 
امتصاص احلرارة املتبقية وتشكل حاجزا أمام أشعة الشمس و الرياح، علما أن أشجار النخيل ال حتتاج 

لكميات كبيرة من املاء للسقي.
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 باختصار ، احملطة اجلوية اجلديدة 
متثل السفر، املتعة .... احللم.
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أهم شركاء املشروع  

: عبدو حللو املهندس      

TECHNOEXPERT : مكتب الدراسات    

TECHNITAS : املراقبة التقنية     

CID : مكتب التنسيق    

  :           TCE البناية

STAIP : البنية التحتية الطرقية و اجلوية  

 SMS : التشوير الثابث والعالمات اخلارجية

  GRPT LUMIERE ET : املنارات الضوئية واإلضاءة 
TECHNOLOGIE/ULTRANET   

MECANICA :            نظام معاجلة األمتعة

 : TOMOGRAPHE جتهيزات EDS وأجهزة 

GRPT HTDS & ULTRANET : جتهيزات األمن        

COMSA : املمرات التلسكوبية            

MAGHREB NET : التيار الكهربائي املنخفض القوة  

 EXCELSA : األثاث املطاري    

 COT BUREAU : الكراسي املطارية   
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احملطة اجلوية اجلديدة في أرقام 

ميزانية املكتب بدون احتساب الضرائب التعيني   

35,74 الدراسات     
935,25 البنايات     

75,54 البنيات األساسية    
177,29 التجهيزات     

1223,82 اجملموع      
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املؤشرات االقتصادية :

الطاقة اإلستيعابية 

الطاقة االستيعابية للمطار : 9  ماليني مسافر في السنة
الطاقة االستيعابية للمحطة اجلوية اجلديدة : 6 ماليني مسافر
الطاقة اإلستيعابية للمحطة اجلوية احلالية : 3 ماليني مسافر

االستثمارات  : 1,22   مليار درهم  بدون احتساب الضرائب

التمويل :
  

املشروع ممول من طرف البنك اإلفريقي للتنمية مببلغ  663  مليون درهم بدون احتساب الضرائب

الباقي : أموال ذاتية للمكتب

اشتغل في هذا الورش  1.689.250 عامل/ يوم عمل منهم :

800 عامل
العمال 400 مشرف على 

280  تقني
50 مهندس

املؤشرات االقتصادية :

عدد املقاوالت الوطنية : 35
عدد املقاوالت األجنبية : 3
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جتهيزات احملطة اجلوية اجلديدة :

13 مكتبا للتسجيل؛
: 88 نقطة ملراقبة احلدود 

اإلركاب؛ 46 شباكا مبنطقة 
الوصول. 42 شباكا مبنطقة 

: املعلومات  71 شاشة لعرض 
العمومي؛ بالبهو  4 شاشات 

13 شاشة على مستوى مكاتب اإلرشاد؛
اإلركاب؛ 35 شاشة على مستوى بهو 

14 شاشة على مستوى منطقة تسليم األمتعة.

:X   جتهيزات األمن : أجهة الكشف عن املتفجرات و أجهزة الكشف بواسطة أشعة

اإلركاب ؛ X ببهو  10 أجهزة للكشف بواسطة أشعة 
؛ اإلركاب  2 جهازين للكشف عن األشخاص مبنطقة 
؛ X مبمر املصلحة  2 جهاز للكشف بواسطة أشعة 

؛ X مبنطقة تسليم األمتعة  1 أجهزة للكشف بواسطة أشعة 
؛ املغادرة  X مبنطقة فرز األمتعة عند  5 جهاز للكشف بواسطة أشعة 

EDS ؛ املتفجرات  1 جهازين للكشف عن 
؛ املتفجرات السائلة  6 أجهزة للكشف عن 

؛ املتفجرات  آثار  3 أجهزة للكشف عن 
نظام املراقبة بواسطة الكاميرات ؛

نظام مراقبة الولوج بواسطة أجهزة التعرف على البصمة ؛
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الوقاية من احلرائق :

نظام آلي إلخماد احلرائق في املنطقة اخملصصة ملعاجلة األمتعة في املستوى التحت أرضي ؛
وضع قنينات وأجهزة إخماد احلرائق طبقا للمعايير املعتمدة ؛

: CUTE نظام تسجيل وإركاب املسافرين

التسجيل( )مراكز مزودة بطابعات في منطقة  13 نقطة عمل 
اإلركاب( )مراكز مزودة بطابعات في منطقة  22 نقطة عمل 

نظام معاجلة األمتعة :

بساط واحد مبنطقة معاجلة األمتعة في منطقة املغادرة ؛
)573 متر طولي( ؛ الوصول  08 بسط مبنطقة تسليم األمتعة عند 

املصاعد :

خمسة مصاعد بواجهات زجاجية شفافة )3 مبنطقة اإلنزال و 2 مبنطقة اإلركاب( ؛
القدمية( ؛ 2 باحملطة اجلوية  )مقابل  09 ساللم كهربائية 



الذين  املسافرين  عدد  انتقل  إذ  متواصال.  منوا  و2015    2012 سنتي  بني  اجلوي  النقل  حركة  عرفت 
استقبلهم املطار من 3,2 مليون مسافر في سنة 2012  إلى 3,9  مليون مسافر خالل سنة 2015 

وهو ما يفوق الطاقة االستيعابية للمطار )ثالثة ماليني مسافر(.

تطورا  بذلك  مسجال   ،2016 نونبر  مسافر خالل شهر    352  434 املنارة   مراكش  استقبل مطار 
ملحوظا بنسبة 14.20%. 

متثل حركة النقل اجلوي مع أروبا نسبة %89,92، وميثل النقل اجلوي الداخلي %8,11، أما حركة النقل 
اجلوي مع الشرق األوسط فتمثل 1,22% 

اخلمس اخلطوط األولى ملطار مراكش املنارة لشهر نونبر 2016.

مراكش - باريس
مراكش - لندن

مراكش - مدريد
مراكش - جنيف

مراكش - ستانستيد   

جميع  مستوى  على  األولى  خطوط  اخلمس  ضمن  توجد  املنارة  مراكش  ملطار  األولى  الثالث  اخلطوط 
املطارات.

وتعمل مبطار مراكش املنارة 25 شركة للنقل اجلوي تسير رحالت جوية أسبوعية وتربط مدينة مراكش 
بأزيد من 40 وجهة منها رحلة جوية من املسافات البعيدة تربط مدينة مراكش مبدينة الدوحة بقطر.

حركة النقل اجلوي مبطار مراكش املنارة

قائمة شركات الطيران 
RYANAIR

ROYAL AIR MAROC

EASYJET

TRANSAVIA.COM FRANCE

JETAIRFLY

TRANSAVIA PAYS BAS

IBERIA

BRITISH AIRWAYS

TAP PORTUGAL

THOMSONFLY

AIR ARABIA MAROC

VUELING

NORWEGIAN AIR SHUTTLE 

SWISS INTER AIRLINES

BINTER CANARIAS

LUFTHANSA

AIR NOSTRUM

SUN EXPRESS

NIKI LUFTFARHRT

THOMAS COOK 

AIRLINES )BELGIUM(

GERMANIA

BRUSSELS AIRLINES

EDELWEISS AIR AG

LUXAIR

QATAR AIRWAYS COMPANY
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