
 

 

 

 حفل استقبال المسافر رقم مليون

طار فاس سايسبم   
 

 ملف صحفي

 



 

 

 

مسافر عتبة مليونمطار فاس سايس يتخطى   

نونبر  30وذلك يوم  مليون مسافر 1في تاريخه عتبة ول مرة ألتخطى مطار فاس سايس 

 ،. وبهذه المناسبة نظم المكتب الوطني للمطارات حفال الستقبال المسافر رقم مليون2017

 TAPالطيران كة لشر TP 1424 مسافر قادم عبر الرحلة الجوية رقميتعلق األمر بو

PORTUGAL حيث تلقى هدايا من طرف ، 2017نونبر  30من لشبونة يوم الخميس  القادمة

   .تنظيم هذا الحدث في المكتب وشركائه

 

 120 923ويعتبر مطار فاس سايس رابع مطار من حيث حركة النقل الجوي حيث استقبل 

اية السنة منذ بد يعرفذا المطار . وتجدر اإلشارة إلى أن ه2017إلى غاية متم أكتوبر مسافر 

 معدالت هامة للنمو من رقمين.

 

تقلت حيث انخالل العشر سنوات األخيرة، حركة النقل الجوي بنحو أربع مرات  وقد تضاعفت

 وذلك بمتوسط نمو سنوي. 2016في مسافر   974 892إلى  2006في مسافر  399 228من 

 .  % 13 قدره

 

 على ترخيص شهادة الجودة يحصلهو أول مطار بإفريقيا  جدير بالذكر أن مطار فاس سايس

OHSAS 18001   المتعلق بتدبير جوانب الصحة والسالمة في محيط العمل ،2007نسخة، 

نسخة  ISO 14001 و 2008نسخة   ISO 9001 الجودة تيكما حصل هذا المطار على شهاد

2004. 

 

 

 



 

 

 

 تقديم : مطار فاس سايس

 كيلومتر من المدينة 12 يقع مطار فاس سايس على بعد

 المنشآت المطارية 
 

 متر مربع 000 28المحطة الجوية: 
 

 مليون مسافر في السنة  2,5 االستيعابية:الطاقة 
 

 موقف الطائرات

 متر مربع 000 34المساحة : 

 الطاقة :

 8 طائرات من صنف B 737  
  : طائرة من صنفB 747 
 طائرة ذات حجم كبير 

 

 : المدرج

  : 09/27الوجهة 
  : متر  200 3الطول 

  : متر 45العرض 
 

 ILS CAT 1/DME APP : تجهيزات المالحة الجوية
 

 VOR-DME-NDB : تجهيزات اتصاالت المالحة الجوية
 

 

 اللة فيالجب دشنها صاح دةتم بناء محطة جوية جدي فقد ،الجويولمواكبة نمو حركة النقل 

يعابية متر مربع بطاقة است 000 28وتمتد هذه المحطة الجوية على مساحة ، 2017ماي  28

  .مليون مسافر في السنة 2,5  قدرها

 

: التالية تهيئةالوقد رافق هذه المحطة الجوية إنجاز عمليات   
 

  ؛منها واحدة كبيرة الحجم إضافية طائرات 4توسيع موقف الطائرات الستقبال  

 إنجاز مسلك طرقي للربط مع المدرج؛ 

 رقي طمكان ومسلك  800دينة بطاقة استيعابية قدرها إنجاز موقف للسيارات جهة الم

 للربط.



 

 

 

  األعمال الفنيةعرض م 

 
ث تمثل الموروتزين فضاءات مطار فاس سايس أعمال إبداعية لفنانين مغاربة مرموقين، 

ا حيث تحكي قصص ،الثقافي المغربي بتنوعه، وتندمج بصورة منسجمة مع هندسة البناية

 .متنوعة للمسافرين

  

   

 
 
 

ةالقبة المعلق  
 للفنان فوزي العتريس

ALLUHA اللوحة  
collectif Pixylone 

قالقطائر الل  
 للفنان عبد الكريم الوزاني

 سبع زهرات أو التشوير الروحي
يونس رحمونللفنان   



 

 

 

 حركة النقل الجوي
 

من  المسافرين الذين استقبلهم مطار فاس سايس بحوالي أربع مرات خالل أقل تضاعف عدد

وقد استقبل  .2016في   974 892 إلى  2006في   399 228سنوات حيث انتقل من  10

بنفس  مقارنة  % 23,13 بنمو قدره  ،2017إلى غاية متم أكتوبر مسافر   120 923 المطار

 .2016الفترة من سنة 

 :وهي الجويشركات للنقل  ةوتسير ست

ROYAL AIR MAROC, RYANAIR, JET AIR FLY, AIR ARABIA ،TRANSAVIA 

 وجهة أوروبية منها :  20رحلة أسبوعية تربط مدينة فاس ب  TAP PORTUGUAL  ،89و

 

Paris, Londres Stansted, Marseille, Charleroi, Dole, Bergamo, Rome, 

Pise, Barcelone, Hahn Frankfurt, Dusseldorf, Madrid, Eindhoven… 

 .إضافة إلى خط جوي يربط مدينة فاس بالدار البيضاء وآخر بمراكش

 

 AIR طرف شركة الطيران جديدة من، تم استحداث سبعة خطوط جوية 2017وفي يونيو 

ARABIA ،اتجاهفي  ترددين في األسبوع بمعدل: Rome, Strasbourg, Londres، 

Bruxelles, Lyon, Barcelone, Amsterdam ، ثالثة خطوط أخرى أطلقت  لىإإضافة

:   بترددين في األسبوع في اتجاه  2017في أكتوبر     RYAN AIR من طرف شركة الطيران

 Brêmen, Munich و Sevielle. 

جغرافيةحسب المناطق ال (2017بر )من يناير إلى متم أكتوحركة النقل الجوي بمطار فاس سايس   
 

  
 الجهة

 أكتوبرإلى غاية متم 

2016 
إلى غاية متم أكتوبر 

2017 
 معدل النمو

الطائراتحركة   

 %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



 

 

 

 

 
 

األسبوعية الدولية حسب شركات النقل الجويتوزيع الترددات   
 

 شركات الطيران عدد الترددات األسبوعية
38 Ryan AIR 

23 Air Arabia 

7 RAM 

6 Tap Portugal 

3 Transavia France 

2 Jet Air Fly 

 المجموع 79

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 توزيع الترددات األسبوعية لحركة النقل الجوي الداخلي

 
سبوعيةعدد الترددات األ  شركات الطيران 

 شركة الخطوط الملكية المغربية 7

 العربية للطيران 3

 المجموع 10

 


