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انمطاراث انمغزبيت تتعبأ من أجم استقبال انمسافزين
في فتزة انذروة انصيفيت
ثًُبسجخ حهٕل يٕسى انظٛف ٔضع انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد ثتعبٌٔ يع يختهف انًتذخه ٍٛف ٙانحمم انًطبس٘
تذاثٛش ْبيخ يٍ أجم استمجبل انًسبفش ٍٚف ٙأحسٍ ظشٔف انشاحخ ٔاأليٍ خالل رسٔح انعطهخ انظٛفٛخ انتٙ
تتضايٍ يع عٕدح انجبنٛخ انًغشثٛخ انًمًٛٛخ ثبنخبسج ٔكزا عًشح سيضبٌ ،حٛج عًم عهٗ تعجئخ ٔتعضٚض أعذاد
يستخذي ّٛنًٕاكجخ انًُٕ انٓبو انز٘ تعشفّ حشكخ انُمم انجٕ٘ خالل ْزِ انفتشح.
ٔتتًحٕس ْزِ انتذاثٛش حٕل :

انتخطيط وانتذبيز األمثم نهمىارد انمطاريت :
طٕس انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد تطجٛمب يعهٕيبتٛب ثفضم أطشِ انذاخهٛخ ٚسبعذ عهٗ انتذثٛش األيثم نهًٕاسد
انًطبسٚخ.
ٔٚتٛح ْزا انتطجٛك عهٗ ٔجّ انخظٕص استششاف انًتطهجبد انًتعهمخ ثبنًٕاسد انجششٚخ ثبنُمط انٓبيخ نإلستمجبل
(انًشاكض انحذٔدٚخ ف ٙانًغبدسح ٔانٕطٕل ،تسهٛى األيتعخ) ثتُسٛك يع يختهف انششكبءٔ ،كزا يعبُٚخ تٕصٚع
تذفمبد انًسبفش ٍٚعهٗ يختهف انفتشاد انضيُٛخ.

اإلستقبال بانمطاراث :
 اإلستقبال واإلرشاد :
ٚسٓش انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد عهٗ تٕفٛش أحسٍ ظشٔف االستمجبل نضثُبئّ ثبنًطبساد ٔكزا عجش انٓبتف
ثظٕسح تتُبست يع خظٕطٛبتٓى ٔتستجٛت الَتظبساتٓى ٔيتطهجبتٓى يع احتشاو انًعبٛٚش ٔانًسبطش انجبس٘ ثٓب
انعًم.
 يكبتت اإلستمجبل ٔاإلسشبد  :تى تٕفٛش ْزِ انخذيخ يُز فبتح  َٕٕٛٚانجبس٘ يٍ طشف ششكخ
يختظخ نٓب ٔصَٓب ف ٙيجبل اإلستمجبل ثبنًمبٔالد ،حٛج ٚسٓش أعٕآَب ثشكم يستًش عهٗ
إسشبد ٔتٕج ّٛانًسبفشٔ ٍٚتٕفٛش انظشٔف انًالئًخ نضًبٌ ساحتٓى.
 كًب تٕفش شبشبد عشع انًعهٕيبد ٔيُظٕيخ اإلعالو انظٕت ٙثبنًطبساد جًٛع انًعهٕيبد
انضشٔسٚخ انتٚ ٙحتبجٓب انًسبفشٌٔ.

 تعزيز انمىارد انبشزيت :
تى تعضٚض ٔتمٕٚخ انفشق انًكهفخ ثبإلستغالل انًطبس٘ عجش اإلستعبَخ ثأعٕاٌ يؤلتٚ ،ٍٛسٓم انتعشف عهٓٛى يٍ
خالل نجبسٓى انًٕحذ ،يًٓتٓى تذثٛش ٔتُظٛى طٕاثٛش اإلَتظبس ٔانعًم عهٗ تجُت كم يب ًٚكُّ أٌ ٚحذث استجبكب
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أٔ فٕضٗ ثُمط عجٕس انًسبفش ،ٍٚحٛج ٚمٕيٌٕ ثئسشبد ٔتٕج ّٛانًسبفش ٍٚثبنًُبطك انحسبسخ ٔإفبدتٓى ثشكم
فٕس٘ ثجًٛع انًعهٕيبد انًتعهمخ ثًٕاعٛذ انشحالد ،ثٕاثبد اإلسكبة ٔانتأخٛشاد انًحتًهخ....
 كًب تى كزنك تعضٚض انفشق عهٗ يستٕٖ َمط يشالجخ انجٕاصاد ٔيكبتت انتسجٛم يٍ أجم تذثٛش
تذفمبد انًسبفش ٍٚثشكم أفضم ٔ تمهٛض فتشاد اإلَتظبس.
 تطٕٚش عاليبد انتشٕٚش ثشكم ٚسٓم تٕج ّٛانًسبفش.ٍٚ
 صٚبدح عذد عشثبد َمم األيتعخ.

 انخذماث وانتسهيالث انمطاريت :
ٚعًم انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد ثشكم دائى عم ضًبٌ تٕفٛش انخذيبد انًمذيخ يٍ طشف انًحالد انتجبسٚخ
حست يٕاعٛذ انشحالد انجٕٚخ يع إنضايٓى ثعشع أسعبس يُتٕجبتٓى ٔخذيبتٓى ثشكم ٔاضح نهًسبفش.ٍٚ

اإلرشاد عن بعذ :
ٚعًم انًكتت عهٗ تٕفٛش خذيخ اإلسشبد ٔاإلعالو عٍ ثعذ نتسٓٛم عًهٛخ تحظٛش انسفش نهًسبفش: ٍٚ

 انمىقع اإلنكتزوني : www.onda.ma
ٕٚفش جًٛع انًعهٕيبد انعًهٛخ عٍ انخذيبد انًتبحخ نفبئذح انًسبفش : ٍٚانًحالد انتجبسٚخ ،انًطبعى ٔيٕاعٛذ
انشحالد.

 مزكز إتصال انمكتب انىطني نهمطاراث :
ٕٚجذ يشكض نإلتظبل سٍْ إشبسح انًسبفش 42 ٍٚسبعخ عهٗ ٕٚ 42فش جًٛع انًعهٕيبد انعًهٛخ ٔٚمٕو ثبستمجبل
شكبٖٔ انضثُبء.
ٔٚجمٗ انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد حشٚظب عهٗ تحس ٍٛظشٔف االستمجبل ثبنًطبساد انٕطُٛخ اَطاللب يٍ
اَشغبنّ انذائى ثضًبٌ جٕدح انخذيبد انًمذيخ نضثُبئّ.
ٔنهًضٚذ يٍ انًعهٕيبد ٚجمٗ انًكتت انٕطُ ٙنهًطبساد سٍْ إشبسح صثُبءِ :

مزكز اإلتصال انخاص بانزبناء 08 1000 224 :
انمىقع اإلنكتزوني www.onda.ma :
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