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  مذكرة حول المشروع

متر   28 000 قدرها إجمالية تمتد المحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سايس على مساحة

 500 000من  للمطار الطاقة االستيعابية الحالية أضعاف إلى خمسة يضاعفمربع وهو ما 

  : فيرغبة المكتب لهذا المشروع  يأتيو .مسافر في السنة مليون 2,5مسافر إلى 

  ؛ساآنتها وطموحمكانة فاس تزويد مطار فاس سايس بمحطة جوية في مستوى  

  تقبلها النقل الجوي التي يس من حرآة هي أقلالزيادة في الطاقة االستيعابية للمطار التي

 ؛المطار

 فاس وجهتهامدينة ة لمويخلق خطوط جوية جديدة لمواآبة الحرآة التن تسهيل. 
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توفر  بهندستها العصرية التي ،وتتميز هذه المنشأة التي زودت بأحدث التجهيزات التكنولوجية

ل الواجهات الطبيعية بفضضاءة اإلآما تستفيد من  ،المساحات الكافية لتدبير سلس للمسافرين

 .يمنح أجواء ممتعةلمسافرين فضاء ل يوفروهو ما  ،المدرججهة الزجاجية جهة المدينة و

وفضال عن األشكال الهندسية األصيلة التي تبرز الموروث الثقافي المغربي ومهارة الصانع 

لمواآب ا التقليدي المغربي، تتميز هاته المحطة الجوية أيضا بتصميمها المعماري العصري

  الحديثة المعتمدة في مجال البناء. اللتكنولوجي

كل بديع منحوتة بش تقليدية الذي يتخذ أشكال نجوم "المتمن"وقد تمت تكسية الواجهة بزليج 

 وحداثته.غرب الطابع األصيل للم يعكس

ألصيل في مجال التراث المغربي اعبق الزخرفية المستعملة من  استلهمت األشكالآما 

المنحوتات والزليج  المعمارية، الذي يتميز بجمالية أشكاله اإلبداعية التي تتنوع بينالهندسة 

  .والجبسية الخشبية
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زينة مالمائية الرات بمشاهدة النافواالستمتاع الجوية  محطةالعند مدخل يمكن للمسافرين و

غنى الموروث المعماري للعاصمة الروحية للمملكة، آما  يحيل علىالذي  "البلدي"بالزليج 

لفضاءات تفصل بين مختلف اتوجد بداخلها آذلك نافورات أخرى تزين الفناءات األندلسية التي 

  المتواجدة بها.

التي توفرها الفضاءات التجارية والخدمات  الخدماتوفضال عن ظروف الراحة ومختلف 

ادات بمكاتب اإلرش طاقم متخصص في االستقبال يحرص، التي ترافق المسافر في مساره

على استقبال المسافرين في أحسن الظروف وتسهيل مرورهم بالمطار مع إيالء عناية خاصة 

 فاعل . وتقدم هذه الخدمة من طرفشخاص ذوي االحتياجات الخاصةاأللألشخاص المسنين و

  .مختص في مجال االستقبال بالمقاوالت
  

  : طة الجوية الجديدة إنجاز عمليات التهيئة التاليةوقد رافق بناء المح
  

 ؛عبر إضافة أربع مراآز الستقبال الطائرات المتوسطة الحجم توسيع موقف الطائرات   
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 إنجاز مسلك طرقي للربط مع المدرج؛  

 مكان 800موقف للسيارات جهة المدينة بطاقة استيعابية قدرها مسلك طرقي و إنجاز.   
  

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تنمية الطاقة االستيعابية المطارية المعتمد من طرف 

  .المكتب لالستجابة للنمو المضطرد الذي تعرفه حرآة النقل الجوي
  

 تمول ،بدون احتساب الضرائب مليون درھم  471وقد آلفت المحطة غالفا ماليا إجماليا قدره

عبارة عن   بدون احتساب الضرائب  295 ومبلغ الذاتية للمكتبمن األموال تقريبا   37 %بنسبة

  بنك اإلفريقي للتنمية.من القرض 

ويمكن للمسافرين والمنتظرين التملي بمشاهدة األعمال الفنية لفنانين مغاربة حيث تحيل  

 فار.العلوم واألسب آما تتطرق لمواضيع تتعلقاألعمال على تاريخ المدينة وطابعها الروحي 
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  تواريخ ھامة : مطار فاس سايس
  

من طرف المغفور له صاحب  1960أبريل  28: تدشين مطار فاس سايس في  1960
 الجاللة الملك محمد الخامس بحضور الملك الحسين ملك األردن

  

 : استغالل المطار من طرف المكتب الوطني للمطارات 1990

  

من طرف  2001أبريل  16المحطة الجوية الجديدة المدشنة بتاريخ  تدشين:"  2001
 صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا

  

  ISO 9001/2000 : الحصول على ترخيص الجودة 2007

 

تدبير الصحة والسالمة في في لنظامه المعتمد  2007نسخة  OHSAS : ترخيص 2015
 أول مطار بإفريقيا يحصل على هذا االستحقاق. وهو محيط العمل
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  مطار فاس سايستقديم 

  قبل مشروع التوسعة :الوضعية 

 253على مساحة يمتد ، ومدينة فاس منآيلومتر  12يقع مطار فاس سايس على بعد 

    .1960هكتار، ويعود بناءه إلى سنة 
  

  ويتوفر مطار فاس سايس على البنيات التحتية التالية :
  

  البنايات:  

  متر مربع وتتوفر على طاقة استيعابية  600 5تمتد المحطة الجوية على مساحة

  مسافر في السنة؛  500 000سنوية قدرها 

  ؛ آبار الزوار وملحقاتهقاعة استقبال 

 عدة بنايات تقنية منها : برج المراقبة، جناح تقني؛  

  الطيران؛البناية المخصصة للخدمات األرضية المقدمة لشرآات  

 محطة آهربائية؛  

  تموين المطاعمCatering؛  

 مرآب الشحن الجوي؛  

 ؛ مرآب وحدة إخماد الحرائق 

  : المراقبين الجويين لتكوينمرآز للتكوين الجهوي.  
  

  البنيات األساسية  

 متر   3 200 مدرج للطيران على مساحةX 45   متر، مجهز بمساحة اللتفاف

  ؛ 2012والتي تمت تقويتها سنة  الطائرات عند حدي المدرج

 ثالثة مسالك طرقية للربط؛  

 طائرات  6متر مربع، بإمكانه استقبال   34 000 موقف للطائرات على مساحة

 وطائرة آبيرة الحجم؛في آن واحد متوسطة الحجم 
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  ؛2011موقف للطائرات الخفيفة، تم بناؤه سنة  

  مكان للوقوف. 270 يسعموقف للسيارات 
  

  التجھيزات  

 أجهزة قياس المسافات الجويةزات المساعدة على المالحة الجوية : التجهي "VOR‐

DME" األجهزة المساعدة على الهبوط "وILS CAT 1/DME/NDB؛" 

 المنارات الضوئية الشديدة القوة؛  
 نظام معالجة األمتعة؛ 

 تجهيزات األمن المطاري؛  
 مراقبة الولوج والمراقبة بواسطة الكاميرات؛  
  .تجهيزات مختلفة لألرصاد الجوية واالتصاالت الضرورية لسالمة المالحة الجوية 

  
  

 



 
 

10/ 24 
 

  المطارمشروع تطوير 

  تفاصيل المشروع :

 : البنايات  

   متر مربع تتضمن :  28 000 قدرھا إجمالية بناء محطة جوية للمسافرين على مساحة

  : متر مربع؛ 3 200البهو العمومي 

 مواقع (أجهزة الكشف  5متر مربع،  600ببهو المغادرة  :  منطقة لمراقبة الولوج

 )واألبواب المغناطيسية   Xبواسطة أشعة

  شرطة مراقبة الحدود  شباك 21، متر مربع 1 400 : الجوازاتمنطقة مراقبة)

 ؛بمنطقة المغادرة)

  : متر مربع؛ 1 800 قاعة اإلرآاب 

 ) متر مربع؛ 4 000شباك) :  29منطقة مراقبة الشرطة ببهو الوصول 

  متر مربع؛ 2 000 األمتعة:قاعة تسليم 

  متر مربع مخصص لفرز األمتعة ومختلف  7 200طابق تحت أرضي مساحته

 المحالت التقنية؛

 7 000 : متر مربع موزعة بين 

 فضاءات تجارية 

 فضاءات لالستغالل المطاري 

 مكاتب المصالح العمومية 

  متر مربع يتضمن محالت مخصصة لالستغالل  800طابق أوسط مساحته

 المطاري. 
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 : البنيات األساسية  

  منها طائرات  4متر مربع الستقبال  27 000توسيع موقف الطائرات على مساحة

  ؛ واحدة آبيرة الحجم

 إنجاز مسلك طرقي للربط مع المدرج؛  

  مكان ومسلك  800استيعابية قدرها إنجاز موقف للسيارات جهة المدينة بطاقة

  طرقي للربط.

 : التجھيزات  

تتوفر المحطة الجوية الجديدة على تجهيزات حديثة تستجيب للمعايير المعتمدة من حيث 

 السالمة، األمن وجودة الخدمات :

 نظام لمعالجة األمتعة؛  

 األثاث المطاري؛  

 نظام مراقبة الولوج والمراقبة بواسطة الكاميرات؛  

 األمن؛ تجهيزات  

 ؛ عالمات التشوير والعالمات الخارجية 

 نظام اإلعالم CUTE  وشاشات عرض المعلومات؛  

 المنارات الضوئية؛ 

 اإلضاءة جهة المدرج وجهة المدينة. 
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المحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سايس 
  باألرقام

  : اقتصاديةمؤشرات 

  : االستيعابيةالطاقة 

  مليون مسافر في السنة. 2,5 للمطار:الطاقة االستيعابية الجديدة  

o  مليون مسافر 2 الجديدة:الطاقة االستيعابية للمحطة الجوية  

o  ألف مسافر 500 القديمة:الطاقة االستيعابية 

 التمويل :

  : مليون درھم  176المكتب الوطني للمطارات  

  : مليون درھم 295البنك اإلفريقي للتنمية 

  : مليون درھم  471الكلفة اإلجمالية  

 مؤشرات أخرى :

  تجھيزات المحطة الجوية الجديدة :

 20 مكتبا للتسجيل؛  

 50 : نقطة لمراقبة الحدود 

o 21 شباآا بمنطقة اإلرآاب؛ 

o 29 .شباآا بمنطقة الوصول 

 40 : شاشة لعرض المعلومات 

o 8 شاشات بالبهو العمومي؛ 

o 20 شاشة على مستوى مكاتب اإلرشاد؛ 
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o 8  اإلرآاب؛شاشات على مستوى بهو 

o 4 .شاشات على مستوى منطقة تسليم األمتعة 

  : X و أجھزة الكشف بواسطة أشعة   EDSعن المتفجراتكشف التجھيزات األمن : أجھة 

 5  أجهزة للكشف بواسطة أشعةX ببهو اإلرآاب؛ 

 جهازين للكشف عن األشخاص بمنطقة اإلرآاب؛ 

  جهاز للكشف بواسطة أشعةX بممر المصلحة؛ 

 3  أجهزة للكشف بواسطة أشعةX بمنطقة تسليم األمتعة؛ 

  جهاز للكشف بواسطة أشعةX بمنطقة فرز األمتعة عند المغادرة؛ 

  جهازين للكشف عن المتفجراتEDS ؛ 

 ؛بواسطة تقنية التعريف بالبصمة  جهاز لمراقبة الولوج 

 .نظام المراقبة بواسطة الكاميرات 

  السالمة من الحرائق :

 ماد الحرائق في المنطقة المخصصة لمعالجة األمتعة في المستوى نظام آلي إلخ

  التحت أرضي؛

 وضع قنينات وأجهزة إخماد الحرائق طبقا للمعايير المعتمدة؛ 

  : CUTEنظام تسجيل وإركاب المسافرين 

 20  طابعات في منطقة التسجيل)+ نقطة عمل (مراآز  

 4  اإلرآابطابعات في منطقة + نقط عمل (مراآز( 

  نظام معالجة األمتعة :

 بساطين بمنطقة معالجة األمتعة في منطقة المغادرة؛  

 3 بمنطقة تسليم األمتعة عند الوصول؛ أبسطة  

  الھندسة الشاملة للمشروع :
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  مكتب الوطني للمطاراتللمديرية البنيات األساسية  

  شركاء المشروع : 

  : البناياتSGTM؛  

  التقليدي : تكسية أعمدة الواجھة بواسطة الزليجBATIFEN؛ 

  : تجھيزات الطيرانEMT؛ 

  : التھيئة الخارجيةEMT؛  

 ة الماء الشروب : كالربط بشبSSGE. 

 : تجھيزات المحطة الجوية  

o  : تجهيزات األمنGRPT HTDS & ULTRANET؛ 

o : نظام معالجة األمتعة MECANICA؛  

o  : المنارات الضوئية واإلضاءة الخارجيةGRPT SEVOLTA & GSTI؛  

o : األثاث المطاري INSTALATOR ؛  

o  : التشوير الثابث والعالمات الخارجيةSMS؛  

o رافعات : RELAX ASCENSEUR .  

  : اإلشراف على األشغال  

o  : ؛عبدو لحلوالمهندس  

o  : المراقبة التقنيةSOMACEP؛  

o  : مكتب الدراساتBET MED et BETAM؛  

o  : مكتب التنسيقCID؛ 

o  : مراقبة الجودةLPEE. 
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امتداد مسار  على السفر: متعة السفرتجربة 
  المسافر

  فضاء التسوق

يستجيب مطار فاس سايس لإلنتظارات الجديدة للمسافرين حيث يوفر فضاءات تجارية 

  وخدماتية تجعل من المطار فضاءا حقيقيا للعيش

والعطور  األزياءعدة عالمات تجارية تقدم خيارات متنوعة من  تتواجد بهذا الفضاءو

الرفيعة ويمكن لجميع الرغبات أن تجد  والحلويات والتوابلوالتجميل والصناعة التقليدية 

  التسوقبفضاء  هاضالت

مكاتب (آما يوفر المطار جميع التسهيالت الضرورية للمسافرين والمستعملين 

  المطاعم).و فالصر

 مطعم وحلويات ،مقھى
 MEDINA   DELICE DAR DMANA 

 VENIZIA ICE   PÂTISSERIE AL FATH 

 ILLY   
 

 أبناك وخدمات الصرف
 BANQUE POPULAIRE 

 BMCE  

 GLOBAL EXCHANGE 
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 وبيع منتوجات الصناعة التقليدية محالت البيع المعفى من الضرائب 
 

 INTERNATIONAL DUTY FREE SHOP  SWISS ARABIAN 

 DUFRY  FANTAZIA CUIR 

 LACOSTE  MJS DECOR 

 TRÉSORS AL MAMOUN  TOP ARGENT 

 KOUNOUZ EL YASSAMINE   

 الھاتف
 GSM MAGHRIB 
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 أعمال فنية تزين فضاءات 

 المحطة الجوية
 

تمثل األعمال الفنية المعروضة بالمحطة الجوية الجديدة الموروث الثقافي المغربي بتنوعه، 

تتميز ووتندمج بصورة منسجمة مع هندسة البناية حيث تحكي قصصا متنوعة للمسافرين، 

هذه األعمال بإبداعها آما تبرز االهمية الكبرى التي يوليها الفضاء للثقافة والحداثة لمتعة 

 المسافرين وراحتهم.
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 القبة المعلقة : العموميالبھو 
 

عمال فنيا من إبداع الفنان فوزي العتريس، يتكون من قبة تذآر بالهندسة  القبة المعلقةتعتبر 

التي تميز مدينة فاس وتتشكل من مرايا دائرية وآؤوس شاي تحاآي نجوم مجرة درب البديعة 

  اللبانة. آما يعتبر الخط العربي الذي يزين المرايا تكريما للرحالة ابن بطوطة وأعماله الفنية.
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  : اللوحة في اتجاه بھو التسجيل

 

حضوره ويشد انتباه المسافرين بتفاصيله  "اللوحة"منذ الوهلة األولى يفرض العمل الفني 

التي تستند على أحدث التكنولوجيات المعتمدة في التصوير الثالثي األبعاد، حيث تكسر 

لتعليم ط الضوء على جودة ايتسلمع تاريخية آمدينة النمطية الكالسيكية لمدينة فاس الصورة 

من الخشب تعرض  مصنوعة لوحة  789ويتشكل هذا العمل من توفره المدينة لطالبها  الذي

 العلوم والمآثر التاريخية التي تميز هذه الحاضرةو صورا ونصوصا متحرآة تبرز فن الخط

  .789آما يحيل هذا العدد إلى تاريخ نشأة فاس في سنة 
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 منطقة اإلركاب : طائر اللقالق 

 

الذي  ر األسطوريالطائغادرة لطائر اللقالق، هذا هذا العمل عبارة عن منحوتة تزين بهو الم

  يفاجئ المسافرين بحجمه وألوانه وتفاصيله. ،والدائم الترحال ال يكل

ويذآر هذا العمل اإلبداعي لصاحبه عبد الكريم وزاني المسافرين باأللوان الجميلة لبالدنا 

  والروح المرحة لسكانها وهي صور ستبقى عالقة بمخيلتهم وترافقهم أثناء مغادرتهم.
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  زھرات أو التشوير الروحيع بس

نها لوحات ضوئية تزيسبعة  زهرات: على امتداد مساره يمكن للمسافر أن يمتع نظره بسبعة

تتنوع من الشكل المغلق إلى الشكل األآثر انفتاحا. هذا العمل الذي أبدعه الفنان  أشكال وردية

  .يونس رحمون يذآر بالطابع الروحي والعلمي للمدينة
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 الجوي حركة النقل

نموا مضطردا من رقمين  2016و  2006عرفت حرآة النقل الجوي بمطار فاس سايس بين 

  13 % يناهزبمعدل نمو سنوي 

ن أقل مثالث مرات في أزيد من ب المطاروهكذا فقد تضاعف عدد المسافرين الذين مروا من 

وهو ما  2016في   892 974 إلى  2006في   228 399 انتقل منعشر سنوات حيث 

  مسافر حاليا.   500 000يتجاوز طاقته االستيعابية الفعلية 

  13,62 % بنمو نسبته امسافر  311 081فقد استقبل المطار  2017 أبريلمتم  من يناير إلىو

  .2016مقارنة بنفس الفترة من سنة 

  :مطار فاس سايس إلى جوية  ست شرآات للنقل الجوي رحالتوتسير 

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

VEUILING وجهة  20تربط مدينة فاس ب  ةأسبوعي رحلة 138تسير ، هاته الشرآات
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 ,Paris منها : أوروبية Londres  Stansted,  Marseille,  Charleroi,  Dole, 

Bergamo, Rome, Pise, Barcelone, Hahn Frankfurt, Dusseldorf, Madrid, 

Eindhoven  

 

  إضافة إلى  رحلة جوية داخلية تربط مطار فاس سايس بمطار محمد الخامس.

 AIR ستفتتح خطوط جوية جديدة من طرف شرآة الطيران 2017ابتداء من  شهر يونيو و

ARABIA MAROC : انطالقا من مطار فاس سايس 

 

 مطار Fiumicino –Rome  / رحتين جويتين في األسبوع  بإيطاليا :  

  مطارStrasbourg, Entzheim بفرنسا : رحلتين جويتين في األسبوع  

  مطارLondon‐Gatwick بالمملكة المتحدة: رحلتين جويتين في األسبوع 

 مطار  Bruxelles  ببلجيكا : رحلتين جويتين في األسبوع 

  مطار Lyon‐Saint‐Exupéry بمدينة ليون بفرنسا : رحلتين جويتين في األسبوع 

 مطار Barcelone – El Prat  بإسبانيا : رحلتين جويتين في األسبوع 

  : رحلتين جويتين في األسبوعمطار أمستردام بهولندا 

 

  .ةإضافة إلى خط جوي داخلي يربط فاس بمدينة مراآش بواقع ثالث رحالت جوية أسبوعي
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 رحالت  RYANAIR شرآة الطيران ت، فقد برمج2017وبالنسبة لفصل الخريف من سنة 

 : جوية جديدة انطالقا من مطار فاس سايس

   Brême؛2017أآتوبر  31ابتداء من   : رحلتين جويتين في األسبوع 

 Munich‐Memmingen  أآتوبر  29ابتداء من  : رحلتين جويتين في األسبوع

  .2017أآتوبر  29ابتداء من  : رحلتين جويتين في األسبوع Séville؛2017


