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  08/2016عدد بالغ صحفي

 

 

 من أجل استقبال المسافرينتتعبأ المطارات المغربية 

 في فترة الذروة الصيفية
 

 
والعطلة الصيفية(  فترة الذروة الصيفية )عودة الجالية المغربية المقيمية بالخارج، عمرة رمضانبمناسبة حلول 

ستقبال الماافرنن البتعاون مع مختلف المتدخلين في الحقل المطاري جند المكتب الوطني للمطارات موارده 

 .الراحة واألمن في أحان ظروف
 

عدة اجتماعات  المكتب فقد عقد هذه الفترةمواكبة لهذا النمو الذي تعرفه حركة النقل الجوي للماافرنن خالل و

الدائمين لكل متدخل  الممثلينتحضيرنة مع مختلف المتدخلين في الشأن المطاري لتحدند برنامج العمل المالئم و

 وذلك عبر وضع تدابير لالستقبال تتمثل في:
 

 تعزيز الموارد البشرية:
 

حملهم  ناهل التعرف عليهم من خالل المطاري، ستغالللال عبر االستعانة بأعوان العمل رقفتم تعزنز وتقونة 

لشارة "مااعدة"، مهمتهم تقدنم العون وتوجيه وإعالم الماافرنن ومااعدتهم للتعرف على مختلف الخدمات 

المتوفرة لفائدتهم. كما تم تحايس هذه الفرق وتكوننها لتكون قادرة على تقدنم المااعدة الخاصة لألشخاص 

 ذوي االحتياجات الخاصة.

 

 مراقبة الجوازات ومكاتب التاجيل من أجل تدبير تدفقات  منطقةعلى ماتوى  العمل قتعزنز فر

 .االنتظار وتقليص فتراتالماافرنن بشكل أفضل 

 وحدة الطبية للماتعجالت والمراقبة الصحية بالحدودال على ماتوى تعزنز فرق العمل. 

 لتوجيه الماافرنن بشكل أفضل التشونر عالمات تطونر وتبايط. 

 عدد عربات نقل األمتعة.في زنادة ال 
 

 االستقبال واإلرشاد:
 

ناهر المكتب الوطني للمطارات على توفير أحان ظروف االستقبال لزبنائه أخذا بعين االعتبار لتنوعهم 

 وانتظاراتهم.
 

 :معروفة  مختصة من طرف شركة 2015تم توفير هذه الخدمة منذ فاتح نونيو  مكاتب االستقبال واإلرشاد

ة توفير الظروف المالئمة لضمان راحعلى  باستمرار هانحرص أعوانحيث  ،ومعترف بها في هذا المجال

كما توفر شاشات عرض المعلومات ومنظومة اإلعالم  .اإلجابة على تااؤالتهمو همإرشادالماافرنن و

المغادرة كما في المتعلقة بأوقات الرحالت الجونة في جميع المعلومات بصورة آنية الصوتي بالمطارات 

 .الوصول
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المحالت التجارنة، المطاعم ): بالمطارات نوفر جميع المعلومات العملية عن الخدمات المتاحة لفائدة الماافرنن

 (....الجونة الرحالت أوقاتو
 
 

نمكن تحميل هذا التطبيق بواسطة الهواتف الذكية التي  " : Maroc Aéroports"  تطبيق الهواتف الذكية

الذي  ماارالترافق الماافر طيلة  تفاعلية، ونعتبر واجهة  "IOS"و "ANDROID" يتشتغل بنظام

 .عملية ومبتكرة ،مفيدة وظائفه المتعددة التي توفر خدماتحيث نمكنه من االستفادة من  ،نجتازه
 

المكتب هذه الخدمة على ماتوى المطارات نوفر  :"WIFI" بالشبكة الالسلكية لألنترنيتخدمة االتصال 

حيث نمكن  طنجة ووجدة، أكادنر، الرباط، ، مراكش، فاس،محمد الخامس اتمطارالرئياية للمملكة خاصة 

 الونفيمزودة بخاصية جميع وسائط االتصال الاالتصال بالشبكة الالسلكية لألنترنيت بواسطة للماافرنن 

)الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية( وذلك للتمكن من الولوج باهولة إلى مختلف خدمات اإلرشادات 

 المتوفرة عبر شبكة األنترنيت.
 

حيث نمكن المتصلين من الحصول على ،  24/24نشتغل هذا المركز على مدار اليوم الزبائن:مركز خدمة 

 المطارات واستقبال شكاوى الماافرنن.ات العملية المتعلقة بجميع مجميع المعلو
 

 : التسهيالت المطاريةالخدمات و
 

، المحالت التجارنة) أصحاب االمتيازات التجارنة اشتغال ىالمكتب الوطني للمطارات بشكل دائم علنحرص 

عرض أسعار إلزامهم بحاب مواعيد الرحالت الجونة مع  أكشاك الجرائد، الصيدليات، مكاتب الصرف،...(

 .بشكل واضح للماافرنن منتوجاتهم وخدماتهم
 

ظروف االستقبال بالمطارات الوطنية انطالقا من  تحاينحرنصا على  المكتب الوطني للمطاراتونبقى 

 زبناءه:وللمزند من المعلومات نبقى المكتب رهن إشارة  .زبنائهضمان جودة الخدمات المقدمة لانشغاله الدائم ب
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