ندوة صحفية
النسخة الثالثة لمعرض الطيران الخاص
""MEBAA SHOW MOROCCO 2019
 5فبراير  9102بفندق "  " le Mandarin Orientalبمراكش

MEBAA SHOW MOROCCO 2012
مطار مراكش المنارة  95-و 92شتنبر 9102
بعد نسخته األولى التي احتضنها مطار محمد الخامس يومي الفاتح وثاني شتنبر ،5102
والنسخة الثانية المنظمة بمطار مراكش المنارة يومي  05و 01شتنبر  ،5102تنظم جمعية
الطيران الخاص وطيران رجال األعمال بالشرق األوسط وشمال افريقيا " "MEBAAيومي
 52و 52شتنبر  5102النسخة الثالثة لهذا المعرض.
وللتذكير فإن هذا المعرض يأتي بعد توقيع المكتب الوطني للمطارات مع " "MEBAAعلى
بروتوكول اتفاق يمتد على مدى عشر سنوات ،سيتم بموجبه تنظيم  2معارض لطيران رجال
األعمال بالمغرب خالل  10سنوات ،ويعد معرض هذه السنة ثالث لقاء يدخل في إطار هذه
االتفاقية.
هذا المعرض المخصص لمهنيي الطيران الخاص (شركات المناولة األرضية ،شركات طيران
رجال األعمال ،شركات صناعة الطائرات المخصصة لهذا النوع من الطيران) ينظم من طرف
جمعية الطيران الخاص وطيران رجال األعمال بالشرق األوسط وشمال إفريقيا ""MEBAA
بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي.

جمعية الطيران الخاص وطيران رجال األعمال
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا ""MEBAA
جمعية الطيران الخاص وطيران رجال األعمال بالشرق األوسط وشمال افريقيا
) (MEBAAمؤسسة غير ربحية أسست سنة  5112لتمثيل الفاعلين في قطاع الطيران
الخاص وطيران رجال األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.،
وتهدف " "MEBAAالتي تعتبر عضوا في المجلس العالمي للطيران الخاص ) ،(IBACإلى
تمكين فاعلي الطيران الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من االستفادة من فضاء
للتحاور والتشاور والتواصل للتعبير عن حاجيات ومصالح مختلف الفاعلين في هذا القطاع الذي
يحظى بمؤهالت تنموية واعدة.
للتذكير فإن هذه الجمعية تنظم معرض الطيران الخاص " "MEBAA SHOWبإمارة دبي،
الذي يصنف كثالث أكبر معرض للطيران الخاص وطيران رجال األعمال في العالم.
واليوم فإن هذه الجمعية تمثل أكثر من  254شركة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تقدم
ألعضائها عددا ً من المنتجات والخدمات بما في ذلك برنامج التأمين " "MEBAAالمتعدد
الخدمات.

قطاع طيران رجال األعمال بالمغرب
يتوفر قطاع طيران رجال األعمال بالمغرب على مؤهالت تنموية واعدة بحكم الموقع الجغرافي
لبالدنا والدينامية االقتصادية التي يعرفها ،حيث أن المغرب يتمتع بصناعة طيران تشهد خالل
السنوات األخيرة نموا متواصال ،وذلك من خالل إنشاء وحدات صناعية من طرف العديد من
المستثمرين األجانب الذين يتمتعون بشهرة عالمية (في قطب الطيران بالنواصر) ،باإلضافة إلى
توفر المغرب على منشآت مطارية ذات جودة عالية.
ويتم تدبير خدمات المناولة األرضية لطيران األعمال بالمغرب وتدبير قاعات االستقبال
المخصصة لذلك حسب مفهوم ".Fixed Base Operator "FBO
وقد أنشئ " "FBOمطار محمد الخامس بشكل مستقل تما ًما عن المحطة الجوية التجارية ،حيث
تم تجديده من أجل توفير أفضل الظروف لعبور مسافري طيران رجال األعمال وفقا ألعلى
معايير الراحة وجودة الخدمات.
وسيتم إطالق ورش بناء ثاني " "FBOبمطار مراكش المنارة خالل األيام المقبلة ،ليتم البدء
بتشغيله خالل الثالثة أشهر األولى من السنة الجارية.
وبالموازاة مع ذلك ،فقد أطلق المكتب الوطني للمطارات دراسة لبناء مطار مخصص لطيران
رجال األعمال بمطار تيت-مليل؛ حيث تم تكليف مكتب دراسات دولي من أجل إنجاز تقييم
لقطاع طيران رجال األعمال في العالم وبالخصوص في األسواق المصدرة في اتجاه وجهة
المغرب .وقد تمت دراسة تمويل هذا المطار حسب العديد من السيناريوهات (الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،تمويل ذاتي للمكتب ،منح امتياز االستغالل).

وقد مكن التحليل التقني الذي أنجز من تعزيز جدوى هذا المشروع ،من خالل إنجاز مشاريع
التهيئة الضرورية فيما يخص البنيات التحتية (مدرج جديد وبنيات المالحة الجوية المرتبطة به،
من أجل استقبال الطائرات صنف  Cوالطائرات صنف )Large Business Jet
باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذا المشروع يضم كذلك برنامجا لتطوير العديد من المرافق "جانب
المدينة" وذلك عبر تطوير مجموعة من األنشطة :
• صيانة الطيران؛
• األنشطة الصناعية للطيران؛
• فنادق ومركز لألعمال؛
• مكاتب ومراكز التسوق.

إحصائيات حركة النقل الجوي لطيران األعمال:
حركة النقل الجوي للمسافرين
المطار
مراكش
الرباط
محمد الخامس
العيون
طنجة
أكادير
فاس
الداخلة
المجموع

6102

6102

6102

21 567

19 290

19 011

6 521
5 160
1 375

7 203
5 515
6 793

7 018
6 082
6 258

4 368

2 272

2 152

1 888

2 847

1 448

1 193
336
42 408

953
595
45 468

1 106
657
43 732

حركة الطائرات
المطار
مراكش
الرباط
محمد الخامس
العيون
طنجة
أكادير
فاس
الداخلة
المجموع

6102

6102

6102

3 762

3 628

3 594

2 040
1 875
387

1 983
1 591
1 137

1 881
1 543
961

960

431

956

806

915

667

505
218
9 225

313
216
9 622

436
324
9 823

بالغ صحفي

عدد2/2019 :

معرض اتحاد طيران الخاص في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بالمغرب 9102
سينظم معرض اتحاد طيران الخاص في ش.أ.ش.إ بالمغرب في مطار مراكش المنارة في الفترة
ما بين  25و  26سبتمبر  .9102وتعتبر هذه التظاهرة حدثًا شديد األهمية بالنسبة ألي شخص
معني بتأجير وكراء وبيع وشراء وتشغيل وخدمة األعمال وطائرات كبار الشخصيات في
المنطقة.
هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات ستخصص لطيران األعمال بشمال
إفريقيا .حيث سيلتقي فيها الفاعلون في هذا القطاع حول موائد مستديرة وسيتدارسون التحديات
والحلول التي يتعين إيجادها لمواكبة النمو الذي يعرفه هذا القطاع في منطقة تزخر بمؤهالت
تنموية واعدة ،حيث يمثل المغرب لوحده % 50من نشاط الطائرات الخاصة بشمال إفريقيا.
ويفتح معرض اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ بالمغرب أبوابه في وجه جميع
مكونات السلسلة اللوجستية لقطاع طيران األعمال .كما أن التظاهرة ،باإلضافة إلى المعرض
التقليدي ،ستتضمن عرضا ثابتا آلخر نماذج طائرات األعمال.
ما هو المنتظر في سنة :9102
• انضمام أكثر من  0222زائر سيحضرون من جميع أنحاء العالم
• استعراض منتجات وحلول أنتجها أكثر من  02عارض
• عرض أحدث الطائرات في مرأب ثابت
العارضون الجدد:
AMAC
•
العارضون العائدون:
Air Ocean Maroc
•
Milano Prime
•
XJET
•

مؤتمرات اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ
تشكل مؤتمرات اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ فرصة ثمينة تمكن مهنيي طيران
األعمال من التواصل المباشر وتدارس التحديات التي يواجهها هذا القطاع واإلمكانيات التي
يقدمها .كما تجمع هذه المؤتمرات خبراء من جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وسينعقد مؤتمر اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ يوما واحدا قبل المعرض أي بتاريخ
 02شتنبر  0202بفندق مندران اوريونتال بمراكش وسيجمع رائدي طيران.
معلومات عن اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ
اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ ( ،)MEBAAهو الممثل الرسمي لقطاع طيران
األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  MENA .وهي جمعية غير ربحية وعضو
في المجلس العالمي لطيران األعمال ( )IBACالذي أنشئ في عام  0222من أجل توفير
منصة للفاعلين في صناعة طيران األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمكنهم من
تجميع واستيعاب والتواصل حول االحتياجات و الفوائد التي تولدها هذه الصناعة.
تمثل ح.ط.أِ.ش.أ.إ.ش  MEBAAأكثر من  022شركة وتوفر عددًا من المنتجات والخدمات
لهؤالء األعضاء ،بما في ذلك تأمين ج.ط.أِ.ش.أ.إ.ش وتنظيم التظاهرات من أجل توفير منصة
لنقاشات األعضاء وضمان محافظة مجتمع طيران رجال األعمال على موقعه في طليعة هذه
الصناعة المتغيرة باستمرار.
وتتضمن التظاهرات التي تستضيفها ج.ط.أِ.ش.أ.إ.ش:
 تجمع مؤتمرات ح.ط.أِ.ش.أ.إ.ش .
 معرض اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ بمطار مراكش المنارة في الفترة ما بين
25و  26سبتمبر .9102
 معرض اتحاد طيران رجال األعمال في ش.أ.ش.إ بمطار آل المكتوم الدولي ،موقع عرض
الطيران ،من  8إلى  02دجنبر .0202
للحصول على المزيد من المعلومات ،المرجو التفضل بزيارة موقع اتحاد طيران رجال األعمال
في ش.أ.ش.إ .www.mebaa.com :

