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 بالغ

صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره اهلل، تم الرعاية السامية لتحت 

تنظيم الدورة األولى لمعرض طيران رجال األعمال والطيران الخاص بالمغرب 

 ترأس السيدوقد بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.  2112ر شتنب 2و 1يومي 

ي ذهذا المعرض الالمنتدب المكلف بالنقل، فعاليات محمد نجيب بوليف، الوزير 

. األعمال والطيران الخاص بالمغربيهدف إلى النهوض بقطاع طيران رجال 

في إطار شراكة بين الوزارة واتحاد الطيران الخاص وطيران هذا المعرض ظم وُن

 .MEBAAرجال األعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 

تنظيم هذا المعرض بالمغرب، فرصة هامة لعرض التجربة المغربية ويشكل 

، ولتوطيد في مجال طيران رجال األعمال والطيران الخاص أمام مختلف الشركاء

، اون والتنسيق بين الدول والشركات المشاركة في هذه التظاهرةعالقات التع

الخاص وطيران رجال األعمال بالمغرب الذي تدعيم قطاع الطيران  إلى إضافة 

كملتقى تواصل بين أوروبا والشرق نظرا لموقعه االستراتيجي  هاما يعرف نموا

رات جديدة لقطاع ثمااستفي استقطاب وجذب ، وكذلك األوسط مع إفريقيا

كية رجال األعمال على حر، إلى جانب انعكاساته اإليجابية الطيران بالمغرب

 نة الدار البيضاء. ياندماجه مع مشروع القطب المالي بمدو
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أكد السيد الوزير على أن االستراتيجية التي اعتمدت عليها الوزارة ستمكن وقد 

كما ته. المغرب من قطع أشواط مهمة في مجال الطيران الخاص وتطوير صناعا

أضاف أن المغرب برز في هذا القطاع على مستوى القارة اإلفريقية ويطمح إلى 

 المجال. أن يكون رائدا في هذا

 

لينا  هذا المعرض عقد السيد الوزير اجتماعا ثنائيا مع السيدةهامش وعلى 

الدفع بمختلف الشراكات في من أجل ، وزيرة النقل بالمملكة األردنية،  شبيب

ها تناسب أواصر األخوة المتميزة التي التي تربط بين البلدين، وجعلمجال النقل 

عديد من اتفاقيات التعاون وهناك المملكة المغربية والمملكة األردنية. تجمع 

 الطرق والجسوروالنقل الجوي،  تالثنائي التي تربط البلدين خاصة في مجاال

تم التباحث وقد . باإلضافة إلى االعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين

تم  و ،ال النقل البحريالتعاون في مجاالجتماع في سبل تعزيز وتقوية  خالل هذا

بحث آفاق الشراكة في مجاالت النقل ى هدف إلت لجنة ثنائيةتفاق على إنشاء اال

 بكل أنواعه. 

 

أسيلوك ولد أحمد أزيد بيه، وزير  عقد السيد الوزير اجتماعا ثنائيا مع السيد كما 

النقل الموريتاني، من أجل التباحث في السبل الكفيلة لتقوية الشراكة بين 

يكلة بإشراك القطاع الخاص ومقاوالت األشغال البلدين عبر إنجاز مشاريع مه

المغرب دعما متواصال لموريتانيا لمواكبة ويقدم العمومية ومكاتب الدراسات. 

هذا الدعم قطاع ويخص التطورات القطاعية واإلصالحات في هذا البلد الشقيق. 

التكوين ويعتبر تبر. ل الجوي والنقل الطرقي والمخالطرق والموانئ والنق
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المستمر لألطر الموريتانية من أهم البرامج العملية التي تم إنجازها في 

اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة دائمة في وقد السنوات األخيرة. 

فاقيات التي تربط البلدين، مجال النقل من أجل السير قدما وتفعيل مختلف االت

 لتعزيز التعاون بين البلدين.خارطة طريق واضحة المعالم ووضع 

 

 

 
 إلى اليابان مدفوعة التكاليف عكس ما تم الترويج له في األخبار

التكاليف عكس ما تم الترويج له في األخباراليابان مدفوعة    
 

 


