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  افتتاح خط جوي جديد

الدار البيضاء –بوعرفة   
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 المحتويات
 

 تقديم المطار 

 حركة النقل الجوي بالمطار 

 الربط الجوي : خط جوي جديد 
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 تقديم مطار بوعرفة
 

يمتد و مركز المدينةكلم من  2على بعد  بوعرفة يتواجد مطار 
عبر الطريق  يهالوصول إل كنهكتار ويم 242على مساحة 

 . N10 ةالرئيسي
 

 : مرافق المحطة
 

  متر مربع 1763 الجوية:مساحة المحطة 

 في السنة مسافر 000 100 االستيعابية:طاقة ال 

 المدرج:
 

 :متر 200 3 الطول 

 :متر 45 العرض 

 1 من صنف الطائراتالمطار استقبال  بإمكان  

B747 وطائرتين من صنف ،B 737 

 PCN: 67/F/B/WT 

 : موقف الطائرات

 متر مربع  300 27 مساحة:ال 

  1 ةاالستيعابيالطاقة B747 + 2 B737 :   

 : المسلك الموازي للمدرج
 

 :متر 23العرض 

 PCN: 67/F/B/W/T  
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 المنارات الضوئية :
 CAT 1:  الليليةالمنارات الضوئية 

 

 : تجهيزات اتصاالت المالحة الجوية
 

o VCS 

o VHF 

o AMHS 

o RECORDER 
 

 : ات المالحة الجويةتجهيز
 

o DME 

o VOR 

 

 تجهيزات مكافحة الحرائق:
 

o  5صنف 
 

 : الربط الجوي
 

o  الدار البيضاء بواسطة شركة  –بوعرفة
 الخطوط الملكية المغربية
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 الموارد المطارية  
 

 التجهيزات المطارية
 
 

تستجيب يتوفر المطار على جميع التجهيزات الضرورية التي  

يس الدولية فيما يتعلق بالسالمة واألمن المطاري للمعايير والمقاي

 وجودة الخدمات: 

   :نظام معالجة األمتعة 

o 4 أجهزة لدفع األمتعة وجهاز لإليصال 

o جهاز لمراقبة األمتعة المشحونة بالطائرات 

o بساط لنقل األمتعة 

 4 نقاط للتسجيل 

 نظام مراقبة الولوج 

 تجهيزات األمن المطاري والمراقبة بواسطة الكاميرات 

 التشوير العالمات ونظام اإلعالم 

 األتاث المطاري ومقاعد المسافرين 

 اإلضاءة جهة المدرج وجهة المدينة 
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 حركة النقل الجوي بمطار بوعرفة 

 السنة
 حركة النقل الجوي التجاري

 حركة النقل 

 الجوي غير التجاري

 المسافرون حركة الطائرات المسافرون راتحركة الطائ

2010     119 497 

2011 14 269 242 1 336 

2012 8 220 249 1 444 

2013 12 310 157 805 

2014 8 125 171 820 

2015 2 114 122 471 

2016 14 342 166 612 

2017 4 110 370 737 

2018 4 107 452 519 

 الربط الجوي: خط جوي جديد

 الخطوطوبين الجهة الشرقية للمملكة  الشراكة القائمة في إطار

للقطاع عطاء دفعة جديدة إالتي تهدف الى و المغربية، الملكية

أطلقت  ،واالقتصادية بهذه الجهةاالجتماعية  للتنميةو السياحي

يربط مدينة  اجديد اجوي اخط الخطوط الملكية المغربية شركة

ر رحلتين جويتين عب كلوذ بوعرفة بمدينة الدار البيضاء

 .االثنين والسبت يومي أسبوعيتين

 


