
 

 

 

ائة ألفمحفل استقبال المسافر رقم   

الصويرة موكادورطار بم   
 

 ملف صحفي

 



 

 

 

مسافر مائة ألفعتبة يتخطى  الصويرة موكادورمطار   

 دجنبر 62وذلك يوم  مسافر ألف 011في تاريخه عتبة و  مرة ألالصويرة موكادورتخطى 

 ،ألف 011. وبهذه المناسبة نظم المكتب الوطني للمطارات حفال الستقبا  المسافر رقم 6102

 eazyJetالطيران لشركة   EZY1795ممسافر قادم عبر الرحلة الجوية رقيتعلق األمر بو

تنظيم هذا  في حيث تلقى هدايا من طرف المكتب وشركائه، الفرنسية مدينة بوردومن  القادمة

   .الحدث

 

من حيث حركة النق  الجوي حيث  ةعشر ةحاديالصويرة موكادور الرتبة المطار  ويحت 

 يعرفرة إلى أن هذا المطار . وتجدر اإلشا6102 نونبرإلى غاية متم مسافر  031 95استقب  

 منذ بداية السنة معدالت هامة للنمو من رقمين.

 

حيث انتقلت خال  العشر سنوات األخيرة، مرات  ثالثحركة النق  الجوي بنحو  وقد تضاعفت

وذلك بمتوسط نمو سنوي . 2017في مسافر   414 83إلى  6117في مسافر  795 25من 

 .  % 12,44 قدره

 

  ISO 9001 الجودة ةعلى ترخيص شهاد الصويرة موكادور حاص طار جدير بالذكر أن م

 .6112نسخة 

 



 

 

 

الصويرة موكادورتقديم : مطار   

 كيلومتر من المدينة 02على بعد  الصويرة موكادوريقع مطار 

 المنشآت المطارية 
 

 متر مربع 000 3المحطة الجوية: 
 

 مسافر في السنة ألف 011 االستيعابية:الطاقة 
 

 طائراتموقف ال
 الطاقة :

 من صنف تينطائر B 737  
  صنف الطيران العام(طائرة( 

 

 : المدرج

  : 16/34الوجهة 
  :  متر  607 2الطو 

  : متر 54العرض 
  بامكانه استقبا  طائرة من صنفB737 

 

 

 -VOR-DME : تجهيزات اتصاالت المالحة الجوية
 



 

 

 

 حركة النقل الجوي
 

مرات خال   ثالثبحوالي الصويرة موكادور مطار  المسافرين الذين استقبلهم تضاعف عدد

وقد استقب   .2017في   414 83 إلى  2007في   795 25سنوات حيث انتق  من  01أق  من 

مقارنة بنفس الفترة   % 24,47 بنمو قدره  ،6102 نونبرإلى غاية متم مسافر   031 95 المطار

 .2017من سنة 

 

 

حسب المناطق  (8102 نونبر)من يناير إلى متم كادور حركة النقل الجوي بمطار الصويرة مو
 الجغرافية :

  
 الجهة

 نونبرإلى غاية متم 

8102 
ر إلى غاية متم نونب

8102 
 معدل النمو

الطائراتحركة   

 %26,66 574 727 أوروبا

 %228,57 84 276 المغرب

 %52,43 658 1003 المجموع

 المسافرون

 %20,48 182 75 582 90 أوروبا

 %282,22 164 1 449 4 المغرب

 %24,47 346 76 031 95 المجموع

 



 

 

 

 :وهي الجويشركات للنق   خمسوتسير 

ROYAL AIR MAROC, RYANAIR, TRANSAVIA France, easyJet et TUI FLY ، 

باريس، شار  لوروا، :  وهيأوروبية  اتوجه 4 ـب الصويرةرحلة أسبوعية تربط مدينة  04 

الصويرة بمدينة الدار إضافة إلى خط جوي يربط مدينة )دوسلدورف(، ليون، بوردو و ويز 

 البيضاء.

 

طرف شركة  من بوردو-الصويرة : ينجديد ينجوي ين، تم استحداث خط6102 سنة وخال 

 ، RYANAIRويز )دوسلدورف( من طرف شركة الطيران  -والصويرة، easyJet الطيران

 .ترددين في األسبوع بمعد 

 
 حسب الوجهات :قل الجوي توزيع حركة الن

 
 

 الخط الجوي
 

 المسافرون

 معدل النمو

إلى  ةالحص

غاية متم 

8102نونبر   
(%) 

 إلى غاية متم نونبر

8102 
ر إلى غاية متم نونب

8102 

 %49,62 %25,41 603 37 158 47 باريس أورلي  –الصويرة 

 %20,14 %32,22- 238 28 141 19 لندن لوتون  –الصويرة 
 %11,68 %131,51 796 4 103 11 شار  لوروا  – الصويرة

 %9,21 %263,41 408 2 751 8 ليون  –الصويرة 

 %2,59  - 458 2 بوردو  –الصويرة 

 %1,88  - 787 1 ويز )دوسلدورف(  –الصويرة 
 %4,24 %369,93 858 032 4 الدار البيضاء  –الصويرة 

 %0,63 %75,40- 443 2 601 خطوط متفرقة 
 %100 %24,47 346 76 031 95 ع المجمو

 
 

: توزيع الترددات األسبوعية الدولية حسب شركات النقل الجوي  
 

 شركات الطيران عدد الترددات األسبوعية

3 RAM 

2 RYANAIR 

4 Transavia France 

2 TUI FLY 

4 easyJet 
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