
6. توزيع الطائرات الخاصة المغربية حسب المطارات: 

مجموع الطائرات الخاصةالمطارات

9الرباط سال

8تيط مليل

5الدار البيضاء أنفا

4الدار البيضاء محمد الخامس

3مراكش

2ميسور

2بن سليمان

1فاس

1أكادير

1الناضور

1طنجة

37المجموع

7. الحركة الجوية لطيران األعمال بالمغرب
يبين الجدول الموالي العدد اإلجمالي للمسافرين وحركة الطائرات لطيران األعمال:

عدد حركات الطائراتعدد المسافرين

201120122013201120122013

15.74317.95218.2496.7887.7367.774»االستئجار الجوي«

32.08432.70833.2639.2407.7187.618الطيران الخاص

47.82750.66051.51216.02818.45415.392المجموع

تتوزع الحركة الجوية لطيران األعمال حسب المطارات على الشكل التالي:

حركة الطائرات )%(عدد المسافرين )%(

201120122013201120122013المطارات

36,442,540,221,826,425,1مراكش

109,612,311,811,613الرباط سال
96,85,412,79,48,5تيط مليل

8,46,46,96,86,16طنجة
5,63,24,114,41313,1الدار البيضاء محمد الخامس

5,67,27,16,778,2أكادير
4,65,253,74,84,9ورزازات

2,82,72,73,43,63,9بن سليمان
2,32,91,821,91,9الصويرة
2,11,61,51,91,71,6العيون

2,12,42,33,13,43,3فاس سايس
11,19,510,711,711,110,5مطارات أخرى

عدد المسافرين

حركة الطائرات

طيران األعمال بالمغرب

المغربيـة المملكـة 
وزارة التجهيز والنقل

واللوجستيك 

عدد المسافرين

عدد حركات الطائرات

المديرية العامة للطيران المدني



1. مقدمة 
يشــكل طيــران األعمــال فرعــا مــن نشــاط النقــل الجــوي يخصــص لنقــل المســافرين تحــت 
الطلــب مــن طــرف الشــركات أو الخــواص الذيــن يســتعملون الطائــرات كوســيلة لالســتغالل 
)نشــاط جــوي غيــر تجــاري( أو مــن طــرف شــركات تســمى »شــركات االســتئجار الجــوي« 

)نشــاط جــوي تجــاري(. 

ــن  ــن م ــركات. ويمك ــؤولي الش ــيري ومس ــريعة لمس ــالت س ــال تنق ــران األعم ــن طي ويؤم
تقليــص اإلكراهــات المرتبطــة بأوقــات الســفر والعبــور ومــدة التســجيل. وينتمي المســافرون 
علــى متــن طائــرة األعمــال إلــى نفــس المجموعــة فــي إطــار العمــل أو فــي إطــار عائلــي؛ 

كمــا أن طاقــم الطائــرة يتشــكل مــن مســتخدمين يحظــون بالثقــة.

ــى  ــإن مســاطر المراقبــة جــد ســريعة، وترتيبــات الصعــود إل بالنســبة لطيــران األعمــال، ف
ــى الضــروري. ــى الحــد األدن ــرة شــبه منعدمــة، ووقــت االنتظــار مقلــص إل الطائ

ويتميز الطيران الخاص بإيجابيات تتمثل في الربح الكبير في الوقت والمردودية. 

2. اإلطار القانوني
يخضع نشاط طيران األعمال بالمغرب إلى النصوص التنظيمية التالية:

ــاع  - ــم لقط ــو 1962( المنظ ــر 1382 )10 يولي ــخ 7 صف ــم 2.61.161 بتاري ــوم رق المرس
ــه؛ ــادة 122 من ــيما الم ــي، س ــران المدن الطي

قــرار وزيــر النقــل والمالحــة التجاريــة رقــم 544.00 بتاريــخ 2 نونبــر 2000 الــذي يحــدد  -
شــروط الحصــول علــى رخصة اســتغالل خدمــات النقل العمومــي والعمل الجــوي، كما تم 

ــو 2002؛ ــرار 31 ماي ــره بق تغيي

دفتر التحمالت الذي يحدد شــروط منح رخصة اســتغالل الخدمات الجوية للنقل العمومي  -
المنتظــم وغيــر المنتظــم.

3. مسطرة الترخيص إلحداث شركة االستئجارالجوي
كل شــركة ترغــب فــي الحصــول علــى رخصــة الســتغالل خدمــات جويــة للنقــل العمومــي 
تحــت الطلــب )االســتئجارالجوي(، يتعيــن عليهــا وضــع ملــف بالمديريــة العامــة للطيــران 

المدنــي، يتضمــن المعطيــات والوثائــق التاليــة:

الشق االداري والمالي :

االسم والعنوان االجتماعي للشركة )شخص ذاتي أو شركة(؛ -

المقر االجتماعي بالنسبة للشركات؛ -

مقتطف القيد بالسجل التجاري؛ -

نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من النظام األساسي بالنسبة للشركات؛ -

دراسة الجدوى للمشروع؛ -

مخطط األعمال لألربع سنوات القادمة من االستغالل؛ -

خدمات النقل الجوي المراد استغاللها؛ -

ــع،  - ــرات، ســنوات التصني ــدد الطائ ــوع وع ــراد اســتغاللها: ن ــرات الم ــة حــول الطائ بطاق
ــة؛ ــدات الجوي ــا المع مزاي

نســخة مــن شــهادة التأميــن التــي تغطــي المســؤولية المدنيــة فــي حالــة حادثة، ســيما  -
ــة  ــوص التنظيمي ــا للنص ــر، طبق ــد والغي ــع والبري ــة والبضائ ــافرين واألمتع ــاه المس تج
الجــاري بهــا العمــل )المادتيــن 206 و 210 مــن المرســوم رقــم 2.61.161 المشــارإليه 

أعــاله(؛

الضمانات المالية. -

الشق التقني:
يتعيــن علــى الشــركة االســتجابة لعــدد مــن الشــروط التقنيــة للحصــول علــى الشــهادة  -

ــة لالســتغالل. التقني

ــة لالســتغالل  ــى الشــهادة التقني ــر الشــركة عل ويبقــى منــح رخصــة االســتغالل رهيــن بتوف
ســارية الصالحيــة. كمــا أن صالحيــة الرخصــة ليســت محــدودة فــي الزمــن، وتســتمر صالحيــة 

الرخصــة كلمــا ظلــت الشــركة تســتجيب للشــروط التنظيميــة المطلوبــة.

4. رخصة التحليق والهبوط بالنسبة للطائرات األجنبية
الرحالت الخاصة بواسطة الطائرات

هــذا النــوع مــن الرحــالت ال يتطلــب أي رخصــة قبليــة. إال أنــه يجــب توجيــه برنامج الطيــران إلى 
المديريــة العامــة للطيــران المدنــي 6 ســاعات علــى األقــل بالنســبة للرحــالتIFR و12 ســاعة على 

األقــل بالنســبة للرحــالت VFR، وذلــك قبــل مغــادرة الطائــرة القادمــة مــن الخارج.
ــان(  ــة وطانط ــم، بوعرف ــة، كلمي ــون، الداخل ــدن )العي ــض الم ــاه بع ــي اتج ــالت ف ــام برح ــة: القي مالحظ

ــة. ــة قبلي ــب رخص يتطل

ULM, planeurs, montgolfières الرحالت الخاصة
ــرف  ــن ط ــة م ــة قبلي ــطة ULM, planeurs, montgolfières لرخص ــالت بواس ــع الرح تخض

ــة: ــق التالي ــص بالوثائ ــب الترخي ــاق طل ــي. ويجــب إرف ــران المدن ــة للطي ــة العام المديري

معلومات حول الرحلة : نوعية الطائرة، التسجيل، رقم الرحلة، رقم النداء، المسار الكامل؛ -

شهادة التأمين؛ -

شهادة التسجيل؛ -

شهادة المالحة أو بطاقة تحديد اآللية بالنسبة ل ULM؛ -

رخصة الراديو؛ -

رخصة طاقم القيادة؛ -

نسخة من جوازات السفر للطيارين واألطقم؛ -

- )ELT ou PLB(رمز جهازاالغاثة

الرحالت بواسطة طائرات االستئجار الجوي
ــران  ــة للطي ــة العام ــرف المديري ــن ط ــة م ــة قبلي ــالت لرخص ــن الرح ــوع م ــذا الن ــع ه يخض
المدنــي. ويجــب إرفــاق طلــب الترخيــص ببيــان يتضمــن معلومــات حول الرحلــة: نوعيــة الطائرة، 

التســجيل، رقــم الرحلــة، رقــم النــداء، المســار الكامــل.

5. نشاط طيران األعمال بالمغرب )االستئجارالجوي(
عدد شركات »االستئجارالجوي«

ــرف وزارة  ــن ط ــة م ــوي« المرخص ــتئجار الج ــركات »االس ــدد ش ــي ع ــدول الموال ــن الج يبي
ــتيك : ــل واللوجس ــز والنق التجهي

عدد الشركاتنوع النشاط

7استئجار جوي بواسطة الطائرة

1استئجار جوي بواسطة الحوامة

8المجموع

عدد الطائرات المستغلة في »االستئجار الجوي« 
تستغل شركات »االستئجار الجوي« بالمغرب 23 طائرة موزعة كما يلي:

عدد الطائراتنوع النشاط

14استئجار جوي بواسطة الطائرة

9استئجار جوي بواسطة الحوامة

23المجموع

توزيع الطائرات حسب نوعية المحرك

عدد الطائراتنوعية المحرك

propulseur 5طائرات بمحرك دافع

 réacteur 9طائرات بمحرك تفاعلي

9الحوامات

23المجموع

عدد ساعات الطيران 
ــي عــدد ســاعات الطيــران فــي الســنة المنجــز مــن طــرف شــركات  يبــرز الجــدول الموال

ــتئجار الجــوي«: »االس

201120122013

2.2532.1062.847استئجار جوي بواسطة الطائرة

828633820استئجار جوي بواسطة الحوامة

3.0812.7393.667المجموع

رقم المعامالت السنوي بالدرهم
ــركات  ــرف ش ــن ط ــز م ــنوي المنج ــالت الس ــم المعام ــور رق ــي تط ــدول الموال ــرز الج يب

ــوي«: ــتئجار الج »االس

201120122013
75.591.314110.946.087154.494.425استئجار جوي بواسطة الطائرة

21.581.77737.743.39867.190.593استئجار جوي بواسطة الحوامة

97.173.091148.689.485221.685.018المجموع


