
قطب �صناعي لفائدة 

املقاوالت العاملة يف ميدان 

التكنولوجيات احلديثة





القطب ال�صناعي للطريان 

قاعدة �صناعية 

يعترب قطب الطريان ملطار حممد اخلام�س، الذي 

منطقة  هكتار   200 قدرها   م�ساحة  على  ميتد 

�سناعية منوذجية متخ�س�سة يف �سناعة الطريان، 

على  مرموقة  �سمعة  ذات  مقاوالت  بها  تتواجد 

من�ساآت  املكتب  لها  يوفر  الدويل،  امل�ستوى 

ا�ست�سارية  بخدمات  وميدها  ع�رصية  وجتهيزات 

بدء  من  متكنها  م�ساريعها،  انطالقة  عند  اأخرى 

ن�ساطها ب�سكل فعال ويف اأح�سن االآجال.

كما يوفر قطب الطريان لكل مقاولة، عند الطلب، 

م�ساريعها  اإجناح  من  متكنها  خا�سة  مواكبة 

اال�ستثمارية.

لفائدة  اأعد  االأ�سل  يف  الطريان  قطب  كان  واإن 

ا�ستقطاب  ا�ستطاع  فاإنه  الطريان،  �سناعة 

حقل  يف  تعمل  اأخرى  �سناعية  مقاوالت 

التكنولوجيات النظيفة، ت�ستفيد من موقع ميتاز 

بعدة خا�سيات.

املكتب  دعم  من  الطريان  قطب  ي�ستفيد  كما 

الوطني للمطارات، الذي اعتاد مواكبة املقاوالت 

الوطني  امل�ستويني  على  الكربى  ال�سناعية 

والدويل.



 مركز �صناعي منوذجي 

على امل�صتوى اجلهوي 

اخلام�س  حممد  ملطار  الطريان  قطب  يتواجد 

30 كيلومرت من العا�سمة االقت�سادية  على بعد 

للمملكة يف موقع متميز يتميز بارتباطه ب�سبكتي 

الطرق الوطنية والطرق ال�سيارة و�سبكة ال�سكك 

احلديدية.

اجلوية  اخلطوط  من  القطب  هذا  ي�ستفيد  كما 

اخلام�س  حممد  مطار  يوفرها  التي  املتعددة، 

اأكرب مطار على امل�ستوى الوطني والتي تربطه 

بكربيات العوا�سم العاملية.

اخلطوط اجلوية التي تربط مطار حممد اخلام�س 

بكربيات املطارات العاملية :

: 79 رحلة جوية  باري�س 

: 13 رحلة جوية  لندن 

: 13 رحلة جوية  فرانكفورت 

: 7 رحالت جوية  دبي 

: 9 رحالت جوية  تولوز 

: 7 رحالت جوية  نيويورك 

: 7 رحالت جوية  مونرتيال 

ن  مــليـــو

فـر مــ�صـا

عرب  �سنويا  ميرون 

مطار حممد اخلام�س

حممد  مطار  يوفرها 

اخلام�س الدويل
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الـفـعـالـيـة فــ�صــاء 

اخلام�س  حممد  ملطار  الطريان  قطب  يعترب 

التي  للمقاوالت  يوفر  ع�رصيا  ف�ساء  الدويل 

يحتاجونها  التي  اخلدمات  جميع  به  تتواجد 

الإجناح م�ساريعهم.

 يتوفر هذا القطب على خم�سة اأقطاب لالأن�سطة:

- قطب �سناعة الطريان؛

- قطب خدمات الطريان؛

- قطب �سناعي: االأن�سطة ال�سناعية للوحدات 

االإنتاجية املتخ�س�سة يف التكنولوجيات احلديثة 

واملتقدمة؛

- قطب للفنادق؛

- قطب للتكوين.

املكتب  �سيطلق  املقاوالت  هذه  احتياجات  وملواكبة 

يف متم �سنة 2012 اأ�سغال بناء مركز معي�سي على 

م�ساحة 000 60   مرت مربع. 

اخل�سو�س  وجه  على  املركز  هذا  و�سيت�سمن 

حمالت جتارية، فنادق، مركز دويل للمحا�رصات، 

للم�ستعجالت،  طبي  مركز  للربيد،  مكتب  اأبناك، 

ومطعم جماعي.



ال�ساد�س  حممد  اأكادميية   :  A.I.A.C
بتكوين  تقوم  املدين  للطريان  الدولية 

ومهند�سي  اجلويني  املراقبني  التقنيني، 

الطريان.

 :  GEODE MUNDIAPOLIS
التدبري  ميدان  يف  متخ�س�سة  جامعة 

املايل واإدارة املقاوالت 

املدين  الطريان  مهن  معهد   :  I.M.A
املتخ�س�س يف تكوين التقنيني يف �سناعة 

الطريان

I.S.M.A.L.A : معهد تكوين التقنيني 
يف �سناعة الطريان ولوج�ستيك االأن�سطة 

املطارية

قطب التكوين 



فينا  ثقتهم  و�صعوا 

املقاوالت الرئي�سية التي و�سعت ثقتها فينا )ح�سب عدد فر�س ال�سغل امل�ستحدثة(

• Aircelle Maroc
• Casablanca aeronautique
• Cm developpement
• Creuzet & indraero Maroc
• Eads Maroc aviation
• Matis aerospace sas
• Minco
• Segula Maroc
• S.E.R.M.P
• S.F.R.M

قطب اخلدمات

• Banchereau Maroc
• Barid al maghrib
• Bayer immobiliere Maroc
• Co.bo.mi
• Dufry Maroc
• First plastics
• Helio afrique
• Investissements
• Kitea
• Logicold
• Logismar
• Mega hissoto Maroc
• Naturex Maroc
• Servier Maroc Socafix
• Venezia ice

قطب  �صناعة الطريان 





لال�صتخدام جاهزة  مواقع 

ي�ستجيب  ع�رصيا  ف�ساء  الطريان  قطب  يوفر 

للحاجيات االآنية للمقاوالت على اختالف اأحجامها.

متتد  اإنتاجية  ف�ساءات  من  الف�ساء  هذا  ويتكون 

مربع،  مرت   1200 م�ساحة  على  منها  واحدة  كل 

بال�سبكة  ترتبط  كما  واملاء  الكهرباء  ب�سبكات  ترتبط 

املعلوماتية وهو ما ميكن املقاوالت من بدء ن�ساطها يف 

اأقرب االآجال.

ذكية  بوظائف  ف�ساء   :  Ready for Services 

لتمكني  املقاوالت   من  حتقيق اأعلى  م�ستويات الفعالية. 

لال�ستخدام،  جاهزة  بف�ساءات  االأمر  ويتعلق 

يف  العاملة  اخلدماتية  املقاوالت  ال�ستقبال  خم�س�سة 

احلديثة،   والتكنولوجيات  الطريان  �سناعة  جمال 

ذكية،  وظائف  ذات  بنايات  من  الف�ساء  هذا  ويتكون 

ال�سبكات  مبختلف  مرتبطة  مكاتب  للمقاوالت  توفر 

ال�سلكية م�ساحتها 300 مرت مربع تقريبا.

 : م�سرتكة  خدمات  من  الف�ساء  هذا  ي�ستفيد  كما 

التنظيف، احلرا�سة، قاعة للتكوين، قاعة لالجتماعات 

ومركز للن�سخ. 



 (+212) 522 43 78 41

(212) 522 43 79 24

للمزيد من املعلومات، 

يرجى االت�سال ب :

هاتف : 

فاك�س : 

onda@onda.ma 
 www.onda.ma


