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 حفل استقبال المسافر رقم مليون

طنجة ابن بطوطةبمطار   
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 مطار طنجة ابن بطوطة يتخطى عتبة مليون مسافر 

مليون  1عتبة و  مر  أل أيضاهو  بن بطوطةاطنجة تخطى مطار ي ،بعد مطار فاس سايس

 نظم المكتب الوطني للمطارات . وبهذه المناسبة7152دجنبر  51وذلك يوم الجمعة  ،مسافر

عبر حفال الستقبا  المسافر رقم مليون، ويتعلق األمر بمسافر قادم  ،بن بطوطةاطنجة بمطار 

حيث تلقى هدايا من باريس،  القادمة "العربية"الطيران لشركة  3O3264 الرحلة الجوية رقم

 من طرف المكتب وشركائه في تنظيم هذا الحدث.  

 

 حيث استقب  ،من حيث حركة النق  الجوي سادس مطار بن بطوطةاطنجة ويعتبر مطار 

 يعرفر  إلى أن هذا المطار . وتجدر اإلشامسافر  643 848ما يص  إلى   7152سنة  خال 

في بعض األشهر   50 %، والتي قاربت رقمينمعدالت هامة للنمو من  7152منذ بداية سنة 

 .49%):  7112أبريل خاصة في شهر (

 

حيث انتقلت خال  العشر سنوات األخير ،  بأكثر من الضعفحركة النق  الجوي  ازدادتوقد 

 . 7152في مسافر   643 848إلى  7112مسافر في  750 365من 

 

بمتوسط  7152إلى  7112كما عرف نشاط الشحن الجوي نموا هاما خال  الفتر  الممتد  من 

  %9,57 نمو سنوي قدره

 

 وهو ما يمث  نموا بنسبة   7152في  038 61  مسافر مقاب   834 73 وقد سج  شهر نونبر

 .7152مقارنة بشهر نونبر من سنة  21%

 

  7112نسخة   ISO 9001 بن بطوطة حاص  على شهادتي اة طنج جدير بالذكر أن مطار

 .7112نسخة  ISO 14001 و
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بن بطوطةاطنجة تقديم: مطار   
 جنوب غرب وسط مدينة طنجة.كيلومتر  55على بعد بن بطوطة اطنجة يقع مطار 

 المنشآت المطارية 
 

 متر مربع 762 4:  1 المحطة الجوية
 متر مربع 000 11:  2 المحطة الجوية

 
 

 مليون مسافر في السنة  2,3:  طاقة االستيعابيةال
 

 موقف الطائرات

 متر مربع 640 40المساحة : 

 الطاقة :

 9  للطائرات ذات الحجم الكبير 4مراكز لتوقف الطائرات منها  
 موقف C 130  
 موقف للطائرات الخفيفة 
 موقف للمروحيات 

 

 : المدرج

  : 10/28الوجهة 
  :  متر  500 3الطو 

  : متر 24العرض 
 ممر موازي للمدرج(TAXI WAY)  :  متر 72العرض :  -متر 500 3: الطو 

 

 

 ILS, DME, VOR, NDB, PAPI : تجهيزات اتصاالت المالحة الجوية
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 حركة النقل الجوي 
 

إلى غاية متم نونبر  منذ بداية السنة ،بن بطوطةابمطار طنجة  ويالنق  الجسجلت حركة 

، حيث 7102مقارنة بنفس الفتر  من سنة   %27,96 بنسبة معدال هاما للنمو ،7102

 .7102مسافر في نفس الفتر  من سنة  939 777مسافر مقاب   454 995استقب  

 

حسب المناطق الجغرافية (7112 نونبر)من يناير إلى متم بن بطوطة احركة النقل الجوي بمطار طنجة   
 

 

  Région Dix mois 2016 Dix mois 2017 VAR 

 حركة الطائرات

 %27,58 870 5 601 4 أوروبا

 %23,71 793 641 المغرب

أخرىخطوط   65 81 24,62% 

 %27,08 744 6 307 5 المجموع

 المسافرون

 %22,54 125 874 317 713 أوروبا

 %44,14 234 34 750 23 المغرب

أخرىخطوط   12 627 14 761 16,90% 

 %23,13 120 923 694 749 المجموع

 

إلى غاية  )الحصيلةتوزيع حركة النقل الجوي للمسافرين حسب المناطق الجغرافية 

(1152متم نونبر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوروبا
   

حركة النقل 
الجوي الدا لي

  

 طوط جوية 
أ ر 
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طةبن بطواشركات الطيران العاملة بمطار طنجة   

 بن بطوطةاطنجة رحالت جوية إلى مطار  شركات للنق  الجوي 9سيرت  7152خال  سنة 

 وهي:

 

ROYAL AIR MAROC،AIR ARABIA MAROC، RYANAIR، JETAIRFLY 

VUELING،IBERIA، TRANSAVIA ،AIR PORTUGAL و GERMAN 

WINGS منها أوروبية  كلها وجهة 16ب  طنجةربط مدينة ي تردد أسبوعي 155 ما مجموعهب

 :MADRID, PARIS, BARCELONE, BRUXELLES, AMSTERDAM 

CHARLEROI, MALAGA, MARSEILLE, LONDRES, GIBRALTAR,  ، 

MONPELIER, LISBONE, ROTHERDAM, COLOGNE, FRANCFORT و 

DUSSELDORF ،... بالدار البيضاء وآخر  طنجةإضافة إلى خط جوي يربط مدينة

 بالحسيمة.

 .إلى الخدمة بمطار طنجة بن بطوطة  TRANSAVIA.COM خو  شركةد 7102عرفت سنة كما 

 

الشتوية()المرحلة الصيفية و توزيع الترددات األسبوعية الدولية حسب شركات النقل الجوي  
 

 

 عدد الترددات األسبوعية
 

 شركات الطيران

46 AIR ARABIA MAROC 

15 ROYAL AIR MAROC 

27 RYANAIR 

17 IBERIA 
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14 VUELING 

13 JETAIRFLY 

4 AIR PORTUGAL 

2 TRANSAVIA 

1 GERMAN WINGS 

 المجموع 155
 

 

 

 )المرحلة الصيفية والشتوية( توزيع الترددات األسبوعية لحركة النقل الجوي الدا لي
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 شركة الطيران عدد الترددات األسبوعية

20 

 

الدار البيضاء -طنجة   
 لشركة ال طوط الملكية المغربية

1 

 

الحسيمة –طنجة   
 لشركة ال طوط الملكية المغربية

 

 المجموع 22


