
1 
 

 

االستقاللً للوحدة فرٌق الالموضـوع: جواب على سؤال شفهً صادر عن 

 والتعادلٌة حول النقل الجوي الداخلً

  

المتعلق بتنظٌم  1962من مرسوم  127إن النقل الجوي الداخلً منظم بمقتضى الفصل 

الطٌران المدنً بالمغرب، والذي ٌسمح لجمٌع الشركات المغربٌة للنقل الجوي بتنظٌم رحالت 

 .داخلٌة منتظمة أو غٌر منتظمة بٌن جمٌع المطارات الوطنٌة

حالٌا، فان تحسٌن النقل الداخلً ٌتصدر أولوٌات وزارة التجهٌز و النقل و واللوجستٌك 

جدٌدة لتطوٌر النقل الجوي الداخلً بهدف تعزٌز  استراتٌجٌةبتحدٌد  قامت هذه األخٌرة  حٌث 

التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌن الجهات واألقالٌم ودعم سٌاسات االنفتاح وفك العزلة وتسهٌل 

 تنقل المواطنٌن.

، على ثالث اتفاقٌات شراكة بهدف زٌادة عدد الرحالت 3102و قد تم التوقٌع فً ماٌو 

، وإعادة فتح الخط الجوي من الدار ومدٌنتً العٌون والداخلةالجوٌة بٌن مدٌنة الدار البٌضاء 

ضٌات عقد وذلك فً إطار تفعٌل مقت مقابل دعم مالً سنوي للدولةنحو كلمٌم وطان طان البٌضاء 

 البرنامج بٌن الدولة والشركة الوطنٌة للخطوط الملكٌة المغربٌة.

، 737وتكمن أهمٌة هذه االتفاقٌات فً كونها توفر رحالت جوٌة على متن طائرات بوٌنغ 

نحو كلمٌم وطانطان،  ATR 23ذات الطاقة االستٌعابٌة الهامة، نحو الداخلة والعٌون، وطائرات 

درهم ذهابا،  011درهم و 011درهم و 0111على التوالً فً  وذلك بأسعار مخفضة حددت

 .ملٌون درهم 0278وذلك بفضل دعم عمومً سنوي ٌقدر بـ 

وقد حققت هذه االتفاقٌات، موضوع الشراكة بٌن وزارة الداخلٌة ووزارة التجهٌز والنقل 

االجتماعٌة فً أقالٌم واللوجستٌك و وزارة االقتصاد والمالٌة ووكالة اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة و

الجنوب بالمملكة والشركة الوطنٌة للخطوط الملكٌة المغربٌة والجهات الجنوبٌة الثالث، بعد 

نتائج جد مشجعة، حٌث سجلت الفترة الممتدة من ٌونٌو   3102دخولها حٌز التنفٌذ منذ فاتح ٌونٌو 

 النتائج التالٌة:  3102إلى دجنبر  3102
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  ٌن من و إلى األقالٌم الجنوبٌة، حٌث و صل عدد المسافرٌن إلى ارتفاع عدد المسافر

 مسافر، و هو رقم جد مهم لم ٌتم بلوغه من قبل؛ 0017012

      مقارنة مع  %81الداخلة بنسبة -ارتفاع حركة المسافرٌن بالخط الجوي الدار البٌضاء

 ؛3103نفس الفترة فً عام 

      مقارنة مع  %20العٌون بنسبة -الدار البٌضاءارتفاع حركة المسافرٌن بالخط الجوي

 ؛3103نفس الفترة فً عام 

  مقارنة  %02طنطان بنسبة -كلمٌم-ارتفاع حركة المسافرٌن بالخط الجوي الدار البٌضاء

  (.3103)لم ٌكن هذا الخط الجوي مشغال خالل سنة  3100مع نفس الفترة فً عام 

على غرار اتفاقٌة شراكة بٌن الدولة ، فقد تم درعة  -ماسة -لجهة سوسوبالنسبة 

والخطوط الملكٌة المغربٌة والجهات الجنوبٌة، التوقٌع على اتفاقٌة شراكة بٌن الوزارة والخطوط 

الملكٌة المغربٌة والجهة، والتً تهدف إلى تطوٌر الخط الجوي الرابط بٌن الدار البٌضاء و 

عٌا، منها رحلتٌن عبر مدٌنة ورززات و زاكورة بعدد رحالت ٌصل إلى سبع رحالت أسبو

، من تقدٌم 3101ٌونٌو  00زاكورة، حٌث مكنت هذه االتفاقٌة بعدما دخلت إلى حٌز التنفٌذ فً 

 عروض بأثمان جد محفزة على الشكل التالً:

      درهم ذهابا وإٌابا؛ 07311ورززات:  -الدار البٌضاء 

      وإٌابا؛درهم ذهابا  07111زاكورة:  -الدار البٌضاء 

      درهم ذهابا وإٌابا. 011زاكورة:  -ورززات 

الرشٌدٌة منذ -ء، فقد تم تشغٌل الخط الجوي الدار البٌضاتافٌاللت -لجهة مكناسأما بالنسبة 

بعدد رحالت ٌصل إلى ثالث رحالت أسبوعٌا بأسعار جد مناسبة ال تتعدى  3101ٌونٌو  38

اق مع الشركة الوطنٌة للخطوط الملكٌة المغربٌة فً درهما ذهابا و إٌابا، و ذلك بعد اتف 0311

انتظار التوقٌع على اتفاقٌة الشراكة المتعلقة بها مع كل األطراف المعنٌة، نظرا للحاجة الماسة 

 إلنعاش هذا الخط الجوي ووقعه اإلٌجابً المنتظر على المنطقة.

بقاتها مع الجهات كما أن الوزارة بصدد إبرام عدة اتفاقٌات أخرى على نفس شاكلة سا

تطوان، والصوٌرة، وذلك بهدف تشجٌع النقل  –تاونات و طنجة  -الحسٌمة –الشرقٌة وتازة 

 الجوي الداخلً والمساهمة فً رفع العزلة عن كل هذه الجهات من المملكة.

 


