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بالغ صحفي عدد 11/2016

مطار أكادير المسيرة
الحصول على شهادة ترخيص المنشآت المطارية
لمنظمة الطيران المدني الدولي
خالل حفل رسمي نظم بتاريخ  15يوليوز  2016برئاسة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك
وبحضور السيد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات ومساعديه وفرق العمل التابعة لإلدارة العامة
للطيران المدني ،سلم المدير العام للطيران المدني شهادة ترخيص المنشآت المطارية للسيد مدير مطار
أكادير المسيرة.

ويعتبر هذا االستحقاق داللة على توافق أنظمة التدبير المعتمدة من طرف المطار والمتعلقة بجوانب
سالمة المنشآت مع المتطلبات التقنية والمعايير التنظيمية المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني
الدولي.

وقد سلمت هذه الشهادة إثر افتحاص دقيق خضعت له منشآت مطار أكادير من طرف اإلدارة العامة
للطيران المدني بتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات والذي غطى كافة الجوانب المتعلقة بالمنشآت
والتجهيزات والخدمات المطارية الضرورية لسير الطائرات بما فيها المسائل المتعلقة باإلنقاذ ومكافحة
حرائق الطائرات وشروط اعتماد المدرجات.
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مذكرة حول مطار أكادير المسيرة
الوضعية الجغرافية :

 18,52كيلومتر من المدينة

التجهيزات المطارية :
 مساحة المحطة الجوية  28 000 :متر مربع
 الطاقة اإلستيعابية  3 :مليون مسافر في السنة
 مساحة محطة الشحن الجوي  1 342 :متر مربع

موقف الطائرات :
 المساحة  170 000 :متر مربع
 الطاقة االستيعابية 3 :طائرات كبيرة الحجم و  10متوسطة الحجم ،و 27للطيران الخفيف و4
مراكز للطائرات الخفيفة وموقفين للمروحيات

المدرج:





اإلتجاه 27/09 :
الطول  3 200 :متر
العرض  45 :متر
يمكن للمطار استقبال طائرة من صنف B 747 :

الربط الجوي للمطار
يرتبط مطار أكادير المسيرة ب  35مطارا و  37مدينة بأوروبا إضافة إلى مدينتين بجزر الكناري
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2016 الئحة شركات الطيران العاملة بمطار أكادير المسيرة خالل األسدس األول من سنة
 ROYAL AIR MAROC
 EASYJET
 JETAIRFLY
 RYANAIR
 THOMSONFLY
 TRANSAVIA.COM France
 CONDOR FLUGDIENST
 AIR BERLIN
 THOMAS COOK AIRLINES(BELGIUM)
 ENTER AIR
 MONARCH AIRLINES
 TRANSAVIA PAYS BAS
 GERMANWINGS
 SMART LYNX














TUIFLY
TRAVEL SERVICE POLSKA
AZURAIR (KATEKAVIA)
LUXAIR
SUNEXPRESS
ROYAL FLIGHT AIRLINES
BINTER CANARIAS
BRUSSELS AIRLINES
NIKI FLY
TAP AIR PORTUGAL
TRAVEL SERVICE SLOVAQIA
SMALL PLANET

: 2016  واألسدس األول من سنة2015 معطيات عن حركة النقل الجوي خالل سنة
: 2015 سنة
 مسافر1 467 447 :
 حركة النقل الجوي للمسافرين
 مسافر280 096 :  الحركة الداخلية للنقل الجوي للمسافرينo
 حركة12 711 :
 حركة الطائرات
 طن409,11 :
 الشحن الجوي
: 2016 األسدس األول من سنة
 مسافر622 361 :
 حركة النقل الجوي للمسافرين
 مسافر124 956 :  الحركة الداخلية للنقل الجوي للمسافرينo
 حركة5 416 :
 حركة الطائرات
 طن187,14 :
 الشحن الجوي
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