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المعرض الدولي للطيران والفضاء 8102 -
المكتب الوطني للمطارات  :التوقيع على عدة اتفاقيات
على هامش مشاركة المكتب الوطني للمطارات في الدورة السادسة للمعرض الدولي للطيران والفضاء
»  « Marrakech Air Show 2018قام المدير العام للمكتب الوطني للمطارات يوم  42أكتوبر  4102برواق
المكتب الوطني للمطارات بهذا المعرص وبحضور السيد كريم الشيخ ،مدير رئيس تجمع الصناعيين المغاربة
للطيران والفضاء »  « GIMASبالتوقيع على ثالث اتفاقيات مع عدد من الفاعلين الدوليين المختصين في صناعة
الطيران.
 االتفاقية األولى وقعت مع السيد كريستوف ديلكي المدير العام لمقاولة » « Ratier Figeac Maroc
المتواجدة بقطب الطيران للدار البيضاء منذ سنة  4104والمتخصصة في صناعة تجهيزات الطيران ،خاصة
ما يتعلق بالمروحيات عالية األداء .وتقضي هذه االتفاقية بتمكين المقاولة من توسيع أنشطتها على موقع يمتد
على مساحة  12 800متر مربع.
جدير بالذكر أن هذه المقاولة استثمرت منذ استحداثها ما يفوق  9ماليين أورو ،و وفرت  021فرصة عمل،
وتتخصص هده الوحدة الجديدة في تركيب وتجريب تجهيزات الطيران ويتوقع أن تشغل هده الوحدة حوالي
 01متخصص.
 اإلتفاقية الثانية وقعت مع السيد رؤوف مستحسن ،المدير العام لمقاولة »  ، « EFOAالمتخصصة في
الدراسات وصناعة معدات الطيران ،وتقضي بتمكنيك الشركة من توسيع أنشطتها على مساحة  4539متر
مربع بقطب الطيران للدار البيضاء ،وتقدر تكلفة االستثمارات ب  45مليون درهم مع استحداث  33فرصة
عمل.
 اإلتفاقية الثالثة وهي عبارة عن بروتوكول اتفاق وقعت مع السيد أوليفي دو رودون المدير العام لمقاولة
»  « LAROCHE Franceو السيد منعم منور المدير العام لمقاولة » ، « LAROCHE MAROC
وبمقتضى هذه اإلتفاقية سيتم استحداث حدة صناعية على مساحة  4222متر مربع بقطب الطيران للدار
البيضاء وذلك باستثمار قدره  2,8مليون أورو مع خلق  011فرصة عمل.
وهكذا فإن قطب الطيران للدار البيضاء الدي يعتبر مهد صناعة الطيران بالمغرب ،يكرس مكانته على مر السنوات
كمنطقة صناعية مرجعية بالمغرب حيث يقدم لهذه الصناعة التي تعرف تطورا كبيرا ببالدنا ،فضاءات مندمجة
ومجموعة من التسهيالت الضرورية التي تمكن المقاوالت من الشروع سريعا في أنشطتها اإلنتاجية.
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