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 رئيس الحكومة

   المتعلق بمدونة 13-40عىل القانون رقم بناء 
ان المدن  يف رقم  بتنفيذ  والصادر  الطير  611-16-الظهير الشر

 .( 2016ماي24 ) 1437شعبان17بتاريخ 

يف ظهير ال بتنفيذ  المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الصادر 25-79بناء عىل القانون رقم و  رقم الشر
 .(1982ماي  6) 1402رجب  11بتاريخ  350-80-1

  بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء  14-89عىل القانون رقم  وبناء
   مكتبال اىلالقاض 

 مطاراتلل الوطن 
يف رقم  بتنفيذ  والصادر   .(1989دجنير  30) 1410بتاريخ فاتح جمادى الثانية  1-89- 237الظهير الشر

  وبعد دراسة 
 
  المجلس الحكوم  المنعقد ف

 
وع ف  ..………………المشر

 

 :  رسم ما يل 
 

 أحكام عامة :باب األولال
 المادة األوىل: 

  إطار هذا المرسوم،  يهدف
ان  مدونةالمتعلق ب 13-40من القانون  122المادة  مقتضيات طبيقت المندرج ف  الطير

، إىل   
 تحديد: المدن 

-   
وط الن  وتقديم  ليتم اعتمادها لمزاولةاستيفاؤها  خدمات المناولة األرضية عىل مقدم  يتوجب الشر

  هذا المرسوم األرضية للغير المحددةخدمات المناولة 
  ،ف 

  كذا و  -
وط الن  خدمات المناولة مزاولة اعتماده لليتم استيفاؤها  الناقل الجويعىل يتوجب الشر

  هذا المرسومالمحددة  الذاتية األرضية
 .ف 

امات الواجب هذا المرسوم كما يحدد  امها االلي   من حيث الحد  ،خدمات المناولة األرضية مقدم  من قبل احي 
 .يهاستخدموالتدريب وتأهيل م اتاألدن  من جودة الخدم

 
 :2المادة 

  يطبق هذا المرسوم 
  .مطار مفتوح أمام الحركة الجوية العامة كل ف 

 
 :3المادة 

  
 المرسوم، تطبق التعاريف التالية:  ا إطار هذف 

  ذلك الطائرات ومناورات قالعإو أي أرض مصممة خصيصا لهبوط  :"مطار" - ( أ)
المنشآت المرفوقة ، بما ف 

  قد و 
 ؛الجوية التجارية خدماتالالطائرات والمرافق الالزمة لمساعدة  وخدمة حركةشملها ألغراض يالن 

خيص :" داعتما "- ( ب)   المكلفة بالممنوح من قبل السلطة  الي 
ان المدن  كة  ،الطير تقديم خدمات قصد لشر

وط الواردة فيه  ؛المناولة األرضية وفقا للشر
  مطار مفتوح"أرضيةمناولة "  - ( ت)

  وجه حركة النقل التجاري الجو  : الخدمات المقدمة للناقل الجوي ف 
  يف 

  القائمة الملحقة بهذا المرسوم
 ؛كما هو منصوص عليها ف 

  يمكن فيها للناقل الجوي أن يستغل"ذاتيةمناولة " أو "ذاتيةمناولة أرضية "  - ( ث)
لحسابه الخاص  : الحالة الن 

م أية عقود مع طرف آخر  األرضية نوعا واحدا أو عدة أنواع من خدمات المناولة بشكل مباشر و بدون أن يير
    سميته بهدف تقديم هذه الخدمات. أيا كانت ت

 ا ثالث ا طرفلناقل الجوي يعتير اهذا المرسوم، ال طار إف 
 مقارنة مع ناقل جوي آخر إذا: 

 يمتلك الحصة األكير عىل األخر، أو  الناقلير   كان أحد   -
  كل منهما الحصة األكير   -

كة تمتلك ف   ؛ كانت نفس الشر
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تسهيل الكشف عن حاالت تعديل له  مراقبة مناسبة للوثائق للحيلولة دون إساءة استخدامها و  :"للوثائق معمقةمراقبة " – ( ج)

وعة  "؛أو إعادة إنتاج أو تسليم هذه الوثائق بصورة غير مشر
تنسيق ومراقبة أنشطة  تدبير مختلف البنيات التحتية للمطار، وكذاو  بإدارة وتسيير : الهيئة المكلفة "مستغل المطارات"  - ( ح)

 بالمطار،  العاملير  مختلف الفاعلير  
صنفا أو عدة أصناف من خدمات المناولة  غير : كل شخص طبيع  أو معنوي يقدم لل"مقدم خدمات المناولة األرضية"  - ( خ)

 ؛األرضية
  ال يمكن تقسيمها أو ب المنشآت الخاصة: "البنى التحتية المركزية" - ( د)

 ألسباب تقنية أو بيئية أو  ألسبابمضاعفتها المطار الن 
  ، و ةالسعأو  لتكلفةا

وريا ألداء خدمات  الزما يكون توفرها الن     المناولة األرضيةوض 
 
 ؛مطار الف

  من طرف تعاقد  "من الباطنالتعاقد  " - ( ذ)
، أو بشكل استثنان  من طرف مقدم خدمات المناولة األرضية بصفة متعاقد رئيس 

م من خالله بالقيام  من الباطن متعاقد مشغل يزاول المناولة األرضية الذاتية، أو عير إبرام عقد مع طرف ثالث يسىم  يلي  
 أصناف فرعية( من خدمات المناولة األرضية )أو بصنف أو أكير 

  "  - ( ر)
  كل شخص   :"لمرتفقا" أو "المطار مرتفق 

يد و/أو شحن من وإىل الير  و الراكبعن طريق الجو،  ،ينقل اعتباريأو ذان  ير
 ؛معير  مطار 

 

  الباب 
ى
 :الثان

 والمناولة األرضية الذاتية خدمات المناولة األرضية اعتماد مساطر

 
  :4المادة 

  
  المطارات المشار إليها ف 

، الحصول عىل اعتماد مسلم من لدن السلطة أعاله 2 المادةتتطلب مزاولة خدمات المناولة األرضية ف 
،  
ان المدن   أعد لهذا الغرض.  منافسة وعىل أساس دفي  تحمالتالإعالن عن عىل إثر  المكلفة بالطير

ان  السلطة المكلفة من طرف عليهتتم المصادقة و مستغل المطارات  من طرف السالف الذكر  دفي  التحمالت يتم إعداد بالطير
  
 .المدن 

المناولة  دد مقدم  خدماتعحدد أيضا يكما المطارات المعنية،   والمطار أو خدمات المناولة األرضية المقدمة،  ا الدفي  هذ يحدد 
  كل الممكن اعتمادهم األرضية

 .عىل وجه التنافسية مطار  ف 

 عمول بها الم والضوابط حكاماأل لنفس  هاعاخضإال بإ مطارات أخرى شملتل الخدمات المقدمة أو تمديدها  نوعيةتعديل ال يمكن 
  
 .هذه المادةف 

   األرضية لةالمناو مزاولة  اعتماد صل عىل حاللمكن يال 
،مطار مف    رأس مال  مساهمة أية أن تكون له عير 

ة ف  ة أو غير مباشر مباشر
  آخر  معتمد 

 .المطارنفس  ف 
 

  :5المادة 

   الذاتية تتطلب مزاولة خدمات المناولة األرضية
  المطارات المشار إليها ف 

، الحصول عىل اعتماد مسلم من لدن أعاله 2 المادةف 
 ،  
ان المدن  اح من السلطة المكلفة بالطير  .مستغل المطاراتباقي 

 :المعايير التالية مستغل المطاراتيراع  الذاتية،  طلبات مقدم  خدمات المناولة األرضية لدراسة
؛ للرحالت عدد الحركات  -  

  المطار المعن 
 التجارية ف 

  المطار؛  للرحالت الركابحركة  -
 التجارية ف 

يد الشحن و  خدمات بخصوص ،هفي المفرغةأو  من المطار ونةشحالم الحمولة -  ؛الير
 ؛سعة منشآت المطار و القيود المفروضة عىل المساحة المتاحة  -
  المطار وأمن السالمة دواع   -

 ؛األشخاص والطائرات والمنشآت والمعدات ف 
وريةو  -  .معايير أخرى تعتير ض 

 

  :6المادة 

  المادة  مكنيال 
لعام اعتباريير  خاضعير  للقانون ا ذاتيير  أو إال من قبل أشخاص ،أعاله 4الحصول عىل االعتماد المنصوص عليه ف 

 .أو الخاص

  المادة  ا عليه صاالختيار المنصو  معايير  وفقين تم اختيارهم ذال ،األجانب المناولة األرضيةخدمات مقدم  يتوجب عىل 
 ،12ف 

كة إيجب عليهم   .بالمغربطبق للقوانير  الجاري بها العمل نشاء شر
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  مطار أو عدة مطارات من طرف  الذاتية المناولة األرضية خدماتال يمكن ممارسة 
 
عىل  حاصلير   كانوا جويير  إال إذا  الناقلير  الف

  المكلفة باتهم سلطرخصة استغالل جوي ممنوحة من طرف 
ان المدن   .لطير

 

 :7المادة 

  هذاالعتماد  يحدد
 
وط  ،ا المرسومالمنصوص عليه ف خيصالشر ة  ،أصناف الخدمةالسيما و  ،الالزمة من أجل منح الي  في 

امات مقدم   ،الصالحية
، وفق دفي  التحمالت مزاولة النشاطالمعنية ب المطاراتالمطار أو  كذاو  خدمات المناولة األرضية،الي  

  المادة 
 
 .4المشار اليه ف

 
 :8المادة 

  المادة  المنصوص عليه ويحدد دفي  التحمالت .من الباطنالتعاقد خدمات المناولة األرضية اللجوء إىل  يمكن لمقدم  
 
هذا من  4ف

  يمكن أن تكون خدمات المناولة األرضية قائمة ،المرسوم
 .من الباطنالتعاقد موضوع  الن 

ورة عند  ،غل المطاراتستلم يمكن  .من الباطنالمتعاقدين الحد من عدد  ،الض 

من الباطن  المتعاقدعىل يتوجب ، المعتمد  خدمات المناولة األرضيةنيابة عن مقدم من الباطن  اقدالتع تقديم خدماتمن أجل 
امات مقدم لنفس ال اءهاستف بعد  وذلك .غرضهذا اللات مستغل المطار  طرف منمسبق عىل ترخيص  لو حصال المناولة  خدماتي  

 .المتعاقد عليها خدماتفيما يخص ال المعتمد  األرضية

  يمكن ال 
 خدمات لالستفادة من من الباطن التعاقداللجوء إىل  ،الذاتية المناولة األرضية خدماتالمعتمدين لمزاولة  المطار  لمرتفق 

خيص و قبولةم دواعلإال  ،رضيةاألمناولة ال  .مستغل المطارات طرف منمسبق بي 

  المطار المزاولير  لخدمات المناولة األرضية خدماتعىل مقدم  
 واحد متعاقد الذين يلجؤون إىل و الذاتية  المناولة األرضية ومرتفق 

اممستغل المطارات من أجل تأكد من عىل من الباطن التعاقد عرض عقود  ،أو أكير من الباطن  نفس لمن الباطن  المتعاقدهذا  احي 
امات    االلي  

 .هذا المرسوم المنصوص عليها ف 

 ،من الباطن أو أكير  واحد متعاقد إىل الذين يلجؤون و الذاتية  المناولة األرضية مزاوىل  خدمات المناولة األرضية خدماتمقدم   يضل
اما كافةمسؤولون عىل    .الصادرة بموجب هذا المرسوم وبدفي  التحمالت تااللي  

خيص أعاله، إذا كان مقدم  م  خدمات المناولة األرضيةألغراض الي  عليه  يجبمن الباطن وفقا ألحكام هذه المادة،  اقدالتعيعي  
 :ب مستغل المطاراتشعار إ

 من الباطن؛ المتعاقدينوعنوان  االجتماع   سماال  ،الهوية 

  التقنية والمالية؛ القدرة عىلمن الباطن، فضال  لمتعاقدينلالملف اإلداري 

   
م يطبيعة الخدمات الن   الباطن؛ التعاقد بشأنها منعي  

  من الباطن التعاقد نسخة من عقد. 
 

 :9المادة 
ان  لدى ضع، أن يهذا المرسوممن  13و 12وفقا للمادتير   ،اختياره عد بعىل مقدم خدمات المناولة األرضية  السلطة المكلفة بالطير

  
  يتضمن ير  بملف ا مرفوق االعتماد طلب ،المدن 

 التالية:  الوثائق انإداري وتقن 
 
 اإلداري: ملف الأ. 

  المطارات؛مستغل  من طرف مسلمةشهادة االختيار 
 كةمن النظام األساس   نسخة  ؛مصادق عليها  للشر
 التجاري؛ل سجال شهادة 
 ام ان السلطة  من قبل لهذا الغرض المعد وفقا للنموذج  موثق الي   ؛المكلفة بالطير  

 المدن 
  ؛المطار  داخلالنشاط المزاول التأمير  تغط  مخاطر  شهادةنسخة من 
  انية  جردنسخة من ط صالح فقط للعىل األقل  خصت ،هصادق عليمالمير  . هذا الشر  راغبير  السنتير  الماليتير  السابقتير 

 المغرب؛بنشاط مماثل  زاولوا  سبق أن الذين
  للضمان االجتماع  لمدة تقل عن سنة الصندوقشهادة صادرة عن  

  وضع ،الوطن 
 ةمنتظمية تثبت أن مقدم الطلب ف 

 (1؛ )ؤسسةمع هذه الم
  ائب الشهادة صادرة عن   وضع ،سنة تاريخها عن قلي مديرية الض 

يب يةتثبت أن مقدم الطلب ف   (1؛ )قانونية يةض 
  نسخة من شهادة  

  للضمان االجتماع   الصندوق االنخراط ف 
كات  بالنسبة الوطن    تم إنشاؤها حديثاللشر

 .الن 
  .شهادة القدرة المالية 
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وط 1) كات ا خصال ت( هذه الشر   تم إنشاؤها لشر
الن 

 .حديثا
 

: ملف الب.   
 التقنى

  ية و   يتعهد مقدم الطلب بمذكرة تشير إىل الموارد البشر
ها المادية الن   ؛توفير

  ان  من طرفعد لهذا الغرض الم ،المعياري لنموذجا وفق ،االستغاللدليل   السلطة المكلفة بالطير
 ؛المدن 

   
نامج األمن  ان  من طرف لهذا الغرض المعد  ،لنموذج المعياريا وفق ،الير   السلطة المكلفة بالطير

 ؛المدن 
 المادة ا وفق ستخدمير  مبرنامج تدريب وتأهيل ال  

 
 من هذا المرسوم.  22لمتطلبات المنصوص عليها ف

 

 :الثالث بابال
  خدمات المناولة األرضية مقدم  حرص 

 مقدم  الخدماتعدد  حرص القسم األول: 
 :10المادة 

  أن ب ةفلكالمللسلطة يجوز 
ان المدن  اح من ر قر تالطير  : حدال ،اتالمطار  مستغل، بناء عىل اقي 

  مطار  رخصالم المناولة األرضية عدد مقدم  خدمات من -
 
 خدماتأو أكير من  لصنف عير  م لهم بتقديم خدمات ف

 األرضية؛المناولة 
  مطار معير  لصنف أو أكير من خدمات  -

 
من عدد الناقلير  الجويير  المرخص لهم تقديم خدمات المناولة الذاتية ف

  المناولة األرضية،

ر ا   الفقرة األوىل  حد ليير
 التالية: أحد األسباب بالمنصوص عليه ف 

 المطار؛ منشآتسعة المتاحة أو القيود المفروضة عىل المساحة  ( أ)
  المطار؛ال ( ب)

  سالمة أو أمن األشخاص والطائرات والمنشآت والمعدات ف 
  المطار  ( ت)

 .المناولة األرضيةاقتصادية للعديد من مقدم  خدمات ال يضمن جدوى  الذي ،مستوى النشاط ف 

 :11المادة 

  ي
  المطارات الن 

   المناولة األرضية عدد مقدم  خدمات حض فيها تم ف 
،  ف  ط لقبول منح االعتماد اثنير   مقدم  أحد كون يال  أن يشي 

كة نقل جوي تحتكر بشكل مباشر أو غير مباشر تابع  خدماتهذه ال أو البضائع  الركابمن النشاط الجوي ٪ من 25 من أكير لشر
  المطار خالل السنة السابقة 

  يتم فيها  لسنةلالمسجلة ف 
 .اإلعالن عن المنافسةالن 

، المطار  فقوارتم يستفيديجب أن  محدودا بموجب هذا المرسوم، ،لهم ضحالم خدمات المناولة األرضيةيكون عدد مقدم   عندما 
 :ما بير   فعىل   اختيار من  ،حد خدمات المناولة األرضية الخاضعة لل فامن أصن صنف كلل

 المطارات  المناولة األرضيةلخدمات  عىل األقلن امقدم  
  تف 

اوح فيها الن  مليون بير   لمسافرينل السنوي نقلال حركةي 
 ؛ الجوي من الشحنطن  20.000 فيها عنتقل و  مسافر ماليير   10و

   المطارات المناولة األرضية خدمات عىل األقلثالثة مقدم  
  تعرف ف 

 10 عادلتزيد أو ت نويةس نقل جوي حركة الن 
 سنوات. ثالث ال يقل عن  منذ  ،طن من الشحن 20.000أو راكب ماليير  

أحد عتبات حركة الشحن  ما، مطار  بلغعندما يللركاب  خدمات المناولة األرضية غير أن هذه المعايير ال تطبق عىل أصناف
  هذه المادة حددةالم

 .لها قابلةالركاب الم عتبة حركة بلوغ ، دونف 

أحد عتبات حركة الركاب المحددة  ما، مطار  بلغعندما يللشحن الجوي  خدمات المناولة األرضيةىل ع كما ال تطبق هذه المعايير 
  هذه المادة

  .لها قابلةعتبة حركة الشحن الم دون بلوغ ،ف 

طن من  20.000 نسبة حركة شحن تقدر ب أو  ،راكبماليير   10 عادلأو ت فوقتسنوية  حركة ركاب نسبة يعرف ،مطار  كل
أو  راكبماليير   10عتبة  تحت إىل السنوية الركاب حركة تتناقص يعرف ثم، ثالث سنوات متتالية ال تقل عن لمدة ،البضائع
الموالية  السنوات األوىلالثالث عىل األقل خالل  ،عولفتبق  االعتمادات الممنوحة سارية الم الشحن، حركةطن من  20.000
  شهدتللسنة 

ة صالحية االعتماد ةالعتب تحت التناقص الن    حدود في 
 .وذلك ف 

 

 :  
ى
 القسم الثان

ى
 االعتمادمعايير منح لاختيار مقدم  الخدمات والحد األدن

 :12المادة 

ية. ، شفافة منافسة اإلعالن عن اتإلجراءوفقا المناولة األرضية يتم اختيار مقدم  خدمات   مفتوحة وغير تميير 

  المادة وفق دفي  التحمالت  ،ويتم اإلعالن عن المنافسة
بعد  اتمستغل المطار  طرفمن  ،من هذا المرسوم 4المشار إليها ف 

ان المكلفة السلطةافقة مو     بالطير
 .المدن 
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ان المكلفة السلطةويشارك ممثل عن     بالطير
  لجنة  المدن 

 
 العروض التقنية.  اختيار ف

  الموضوع لم يكونا بعد التأكد من كون ،اللجوء إىل التفاوض المباشر  لمستغل المطارات يمكن
 
 مثمرين.  إعالنير  للمنافسة ف

معايير قائمة ل المرشحير  طبقا عروض ىل مقارنةع ،لهم االعتماد  منحسي نالذي خدمات المناولة األرضية ويستند اختيار مقدم  
ية. و  ،موضوعيةو ، أهميةهذه المعايير ذات  تكون. و حالمن  شفافة وغير تميير 

  المادة  المشار إليه دفي  التحمالت يحدديجب أن 
 
كات ،من هذا المرسوم 4ف  المعايير المستخدمة كأساس لتقييم عروض الشر

  
: ما  ،دون الحض  ،شمليجب أن توالن   يىل 

 كة لاعمأ ططخم تناسق  لسنوات األوىل؛ا الثالث خالل انجازهالمزمع  الشر

 ي  
ة الزمنية دالم فيما يخصجوية، ال ترحال ال لتدبير  خدمات المناولة األرضيةمقدم  عرضها مستوى جودة العمليات الن 

 ؛الطائرة توقفالوقت األقىص ل ا وكذ، األمتعة والبضائعتسليم  دةمكذا األمتعة والبضائع و و  ،الركابلتسجيل 

 ام الموارد المادية فيما يتعلق بتوفر المعدات مدى مالئمة اماو  لها، حالة التشغيلية الجيدةال واحي  لمتطلبات البيئية ا حي 
 السارية، 

 ية  الموارد  مدى مالئمة   البشر
 
ة الم ما يخص ف وط التوظيف والعمل؛و  برامج التدريبو ،ستخدمير  خير  التأهيل وشر

 ؛تواصلتكنولوجيات المعلومات وال جودة 

 ؛  جودة التخطيط التنظيىم 

 ؛والدولية الوطنية قاييسالممع  يةاألمنلمتطلبات ا تطابق 

  كةخطة استمرارية  .الشر
 

 :13المادة 

  المادة  أثناء إجراء االختيار المشار 
كة عىل: بالتثبت من قدرة  اتمستغل المطار ، يقوم من هذا المرسوم 12إليه ف   الشر

  أي وقت، واجهتأن  
اماتها الحالية  ءعب ،ستغاللبدء اال  تاريخ ( شهرا من24ن )و لمدة أربعة وعشر و  ف  الي  
 ؛ وموضوعية فرضياتعىل أساس  ذلكو والمحتملة، 

 ( أشهر من6أن تتحمل، لمدة ستة ) نفقات االستغالل الناشئة عن الثابتة و  تكاليف، الستغاللبدء اال  تاريخ
كة ط أعمالخطموفقا ل نشاطاتها،  من استغاللها.  ستخلصةدون اللجوء إىل اإليرادات الم الشر

 

 :14المادة 

عأن ي الذي تم اختياره، خدمات المناولة األرضيةمقدم عىل    تقديم  شر
تاريخ البدء  انطالقا من الخدمات، تحت طائلة البطالن،ف 

  
 .دفي  التحمالتالمحدد ف 

  حالة إذا ف
   لم يبدأ مقدم خدمات المناولة األرضيةق 

 أن يعير   اتعىل مستغل المطار  ، يتوجبالتاريخ المحدد  المختار أنشطته ف 
  ل، من هذا المرسوم 29خدمات المناولة األرضية وفقا للمادة ل اآخر  ا معتمد ا مقدم

وعىل إثر  ( شهرا،12عشر ) مدة ال تتجاوز اثن 
 .اإلجراءبهذا الناقلير  الجويير  بإبالغ ات يقوم مستغل المطار ، ذلك

  الوقت المحدد، االعتماد الممنوح له  لم يتمكن من بدء األنشطةذي ال خدمات المناولة األرضيةمقدم  يفقد ،لما سبقنتيجة و 
ف 

  دفي  التحمالت كافة الضمانات و 
  ات. مستغل المطار والمودعة لدى المنصوص عليها ف 

 إعالن جديد للمنافسة. ات إىل نشر مستغل المطار  عمد ي كما 

 
 القسم الثالث: 

 تقنية المتطلبات ال
 

 :15المادة 

  المادة  المشار إليهبدفي  التحمالت  تحدد 
ية فيما يتعلق نات الفالمتطلب ،من الخدمات لكل خدمة، و من هذا المرسوم 4ف 

ة المهنية و و ، بالمؤهالت    قدميةاألالخير
  .الخدمة ف 

ان المكلفة السلطة ددحت    بالطير
 .خدمات المناولة األرضيةب المكلفير   لير  ماالعالتدريب المطبقة عىل  قاييسم المدن 

 

 :16المادة 

  المطار الذاتية خدمات المناولة األرضية عىل مقدم   الذاتية يجب المناولة األرضية خدماتلمزاولة 
أن يثبتوا المعتمدين  ومرتفق 

ار  خاصة ضد مسؤولية  ذاتالتأمير  توفرهم عىل تغطية  اب المغرنر  األض 
 التعويض.  المستحقةو  الناجمة داخل الي 
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 المطار. ب ةالغير المتواجدمعدات  ضياعأو  تلفنتيجة  تبةعن الخسائر المي   كامال  اتعويضضمن ي ذا التأمير  ه

ورية  تفاصيلال اتمستغل المطار يقدم   لمبالغ. لمتطلبات التأمير  والحد األدن   حولالض 
 

 :17المادة 

  ت ،بالمطار  أنشطته سيتوىل مزاولةالذي  خدمات المناولة األرضيةعىل مقدم 
ورية الن   توفر ثبتتقديم كافة الوثائق الض 

، .همستخدمي ة المهنية و و  األهلية، عىل باستثناء األطر المكلفة باإلدارة والتسيير   مجالالبالمطارات المغربية  األقدميةالخير
 
 الزمة ف

 .األنشطة هذه مزاولةلضمان  ،خدمات المناولة األرضية

   خصاص بعديلجأ، له أن و 
 
الكفاءات والمؤهالت المطلوبة، إىل عىل  توفرهمأو عدم  همأو استنفاذلديه  عدد المستخدمير   ف

ن فقدوا اعتمادهم أو توقفوا عىل تقديم هذه الذيات الخدم مقدم   صالحلسابقا  زاولوا الذين  مستخدمير  الاالستعانة بخدمات 
 .الخدمات

 
 :18المادة 

توفر  إثبات، الشغل مدونةدون المساس بأحكام  ،خدمات المناولة األرضية، أن يطلب من مقدم اتمستغل المطار  عىل
  .ةية االجتماعية المطلوبتغطال عىل مستخدميه

 

 :الرابع بابال
 من جودة الخدمضمان المناولة األرضية و تنسيق أنشطة  

ى
 اتالحد األدن

 

 :19المادة 

   خدمات نشاطمسؤول عن التنسيق الجيد لال اتمستغل المطار  يعد، المعمول به نظاملقا لطب
الذي  مطار الالمناولة األرضية ف 

ف عليه   يجب أن ال اعد قو  هذا الغرضليضع و. يشر
 .وعدم التميير   تتسم بالشفافية والتناسبسير العام والن 

ام تطبيق عىل هر أن يس بذلك يتوجب عليهو ىل  مزاوو خدمات المناولة األرضية مقدم   من طرف المطار داخل اعدقو ال هذه احي 
 .الذاتية المناولة األرضية خدمات

جودة  األدن  من الحد  لمعايير  الذاتية المناولة األرضية خدمات مزاوىل  مقدم  خدمات المناولة األرضية و أنشطة متثل تيجب أن 
  المادة مة دخال

 .من هذا المرسوم 21المشار إليها ف 

يتم ، وأنشطتهم عم ناسبتت خطة للطوارئاعداد الذاتية  المناولة األرضية خدمات مقدم  خدمات المناولة األرضية ومزاوىل  عىل 
  .اتمستغل المطار تطبيقها من لدن  تنسيق

ان المكلفة السلطةأن يبلغ ، اتمستغل المطار عىل كما يتوجب     بالطير
مقدم  خدمات  تخص حادثة أو ارض ععن أي المدن 

  أو المناولة األرضية 
 ة. الذاتي المناولة األرضية خدماتالمطار المعتمدين لمزاولة  مرتفق 

 

 :20المادة 

  المطارات المشارأن يعير  ناقل جوي  كل  عىليتوجب 
  المادة  ، ف 

ل أو صواتة المهمب قومي اشخص من هذا المرسوم، 2إليها ف 
  ال التمثيل

 .قانون 

ام الماىل  والتشغيىل  المناولة األرضية مقدم خدمات أن يكونيمكن ، الذي ممثلهذا الويجب أن يكون لدى 
، القدرة عىل االلي  

  لل
   المطار داخل  ناقل الجويوالقانون 

 .المعن 
 

 :21المادة 

   دفي  التحمالت يحدد
  بها مقدم الحد األدن  معايير  ،من هذا المرسوم 4المادة  المذكور ف 

  أن يق 
  ينبع 

خدمات  لجودة الخدمة الن 
  و  المناولة األرضية

مناسبة الوالزجرية تصحيحية ال واإلجراءات الذاتية المناولة األرضية خدماتالمطار المعتمدين لمزاولة  مرتفق 
ام   .هذه المعايير  عند عدم احي 

  السنة عىل ،اتمستغل المطار يهنر  
  ا تقرير  ،األقل مرة واحدة ف 

ه اجتماع إطار ، ف  ان المكلفة السلطة تحض     بالطير
ومقدم  المدن 

  و  خدمات المناولة األرضية متثال مقدم  مدى ا حولخدمات المناولة األرضية، 
المناولة  خدماتالمطار المعتمدين لمزاولة  مرتفق 

 .الخدمةجودة من  الحد األدن   معايير ل الذاتية األرضية
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 :22المادة 

ام الذاتية المناولة األرضية خدمات مزاوىل  و  خدمات المناولة األرضيةعىل مقدم  ان  مقتضيات احي    ألمن الطير
نامج الوطن  الير

 ،  
   نظامه تدبير  تنسيقو المدن 

 .المطاربمن األ مع نظام األمن 

ان المكلفة الذي وضعته السلطة للنموذج طبقا  ،منلل برنامجا  وا عدأن ي يهم كذلكعلو     بالطير
عليها ه و عرضي أنو  ،المدن 

  .قةصادللم

 تنسيقه مع نظام إدارة سالمة المطار. العمل عىل االمتثال لمعايير السالمة، وإنشاء نظام إدارة السالمة و  كما يجب عليهم

 
 :23المادة 

  و  المناولة األرضيةعىل مقدم  خدمات 
 يكون الحرص عىل أن ،الذاتية المناولة األرضية خدماتالمطار المعتمدين لمزاولة  مرتفق 

  بو يشاركون ،المناولة األرضيةتقديم خدمات ب عنيير  هم الممستخدمي كافة
 
أولية  دورات تكوينية متخصصة ومهنيةشكل منتظم ف

 .رةستممو 
ان المكلفة السلطة قررت    بالطير

  / أوالنظري  لتكوينالدنيا ل مدد الزمنيةال ،المدن 
تحدد  ر و متسالم دورات التكوينل، و والتطبيق 

وطكذلك   .التكويننجاح كل نوع من أنواع  شر
ان المكلفة السلطةتنظم     بالطير

 ية. التكوينالمحتوى المحدد للدورات المدن 
ان المكلفة السلطةتتحقق     بالطير

ام، من اكافية، بالوسائل الالمدن  سحب أو  أو  ،يتم تعليقو .بها العمل الجاري التكوينمعايير  حي 
   خدماتمقدم  اعتماد عدم إصدار 

املم يتم  ما  ،المناولة األرضية المعن     االلي  
  المطار المعن 

 يتطلب األمر  . وقد بالمعايير المطلوبة ف 
   مقدم  خدمات نفقة عىل ةمستمر  دورات تكوينيةتنظيم 

المناولة  خدماتالمطار المعتمدين لمزاولة  المناولة األرضية ومرتفق 
 .الذاتية األرضية

 .لمستمرا التكوينتكاليف  خدمات المناولة األرضية يتحمل مقدم
  هذه المادة وتحدد  المستمرتكوين للأن يخضع عىل كل مستخدم 

  المجاالت المشار إليها ف 
ان المكلفة السلطة ف     بالطير

المدن 
  .المستمرتكوين لا دورية
 .مهامهممارسة ل المناسب للتكوين الخضوع ،إليه وكلت جديدة أو تنفيذ مهام جديدة قبل أداء مهمة مستخدم،كل  عىل

، الممستخدمال من فئةكل  حسبعىل األقل،  تكوينال برامج شملويجب أن ي  التالية: جاالت التكوينية ير 
 أمن المطارات؛ 
 البضائع الخطرة؛ 
 منطقة المناورة داخل سالمة ال  

 ؛المطار ف 
 ية؛  العوامل البشر
  الطوارئ؛ وإدارة حالة الطوارئ، عند حالةاإلجراءات 
 البيئة داخل المطار  

 التكوين ف 
  التكوين  

  مجال المهن 
 (:الحض )دون خدمات المناولة األرضيةف 

 ذوي االحتياجات الخاصة؛ الركابكذلك و  لركابلالمقدمة  المناولة األرضية خدمات 
 ؛"متعةاأل " جةللمعا المناولة األرضية خدمات 
 ؛"طائرة"لمعالجة  المناولة األرضية خدمات 
 األرض؛ عىل حركات الطائرات 
 يد"؛ البضائع" المناولة األرضية خدمات  والير
 ذلك صيانة وتشغيل هذه المعدات؛ خدماتوإدارة معدات  استغالل  

 المناولة األرضية، بما ف 
 الشحن؛ خدمات 
  ؛اعداد التقارير 
  من الباطن؛ نالمتعهدي جودةمراقبة 
  الاإلجراءات  

 .األرضيةالمناولة  خدماتمستخدمو يتعرض لها  وقائية ضد المخاطر الصحية الن 
ات، لمستغل المطار  ،مرتفق المطار المعتمد لمزاولة خدمات المناولة األرضية الذاتيةو  المناولة األرضية خدماتمقدم  كل  يسلم 

اماتهلال استيفائهكيفية   ا حولسنوي ا تقرير    مجال التكوين ي  
 .ف 

  هذه المادة التكوينبرامج عىل تتم المصادقة 
ان المكلفة السلطة طرفمن  المحددة ف     بالطير

 .المدن 
امج التكوين تكوين المستخدمير  وفقا لال يمكن   قبلمن  ير  مرخصال والمكونير   المرخصة هيئاتطرف الالمصادق عليها إال من ير
ان المكلفة السلطة    بالطير

 .محددة من طرفهامساطر السب الح المدن 
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  :باب الخامسال
امات ى  مقدم خدمات المناولة األرضية الي 

 

 :24المادة 

ان المكلفة السلطةإبالغ كل من مستغل المطار و ينوب عنه، الشخص الذي أو  االعتماد  صل عىلحاالعىل     بالطير
بأي تغيير  المدن 

كة   النظام األساس  للشر
 
 .وقوانينها الداخلية ومجلسها اإلداري وذمتها المالية ف

  نهاية كل سنة ،كما يتوجب عليه
 
ان المكلفةلسلطة او ات مستغل المطار  إيفاد ،ف    بالطير

 رقم المعامالتأنشطته و  ببيان عن ،المدن 
  بقواعد مقيدة مشمولة و معطيات  ه  و . المحقق

 .الش المهن 

ان المكلفة السلطةو  كل من مستغل المطارخير  يأن  االعتماد عىل لصحاالعىل    عن أي إجراء بالطير
   المدن 

 
 حقها يفيدمتخذ ف

 فالس. اإلعالن عن اإل
 

 :25المادة 

ام قواعد ا الذاتية المناولة األرضية خدماتلمزاولة  المطار المعتمد  مرتفقو  المناولة األرضيةعىل مقدم خدمات يتوجب  حي 
يع ا ، وفقالخاصة االحتياجاتمساعدة األشخاص ذوي المتعلقة ب وكذلك القواعد الولوجيات    لتشر

 .الوطن 
 

 : باب السادسال
اف وال  خدمات المناولة األرضيةل ةالمستمر  مراقبةاإلشر

 

 :26المادة 

 ةالخاصلزيارات لالخضوع  ،مرتفق المطار المعتمد لمزاولة خدمات المناولة األرضية الذاتيةأو  خدمات المناولة األرضيةعىل مقدم 
  مهام التدقيق و ب

ان المكلفة السلطةقوم بها تالتفتيش الن     بالطير
لخدمات لالتحقق من الظروف التنظيمية والتشغيلية  ، بغيةالمدن 

  
 .لمزاولة األنشطة االعتماد بشأنها  منحالن 

  تسهر 
ان المدن  ام السلطة المكلفة بالطير  متطلبات هذا المرسوم.  عىل احي 

   تفرضوقد 
ان المدن  التدابير التصحيحية لمعالجة أوجه  طبيقت، خدمات المناولة األرضيةمقدم  نفقة ، عىلالسلطة المكلفة بالطير

  تم الوقوف عليها  القصور
 .التفتيشمهام التدقيق و  خاللالن 

 

 السابع:  بابال
 خدمات المناولة األرضيةواستمرارية  عتمادا سحبو  تعليقو  صالحية 

 

 :27المادة 
 :ةالخدم نوعسنوات حسب  10إىل  5من  االعتماداتصالحية  مدة تحدد 
  لهذا  قلحمن الم 1الخدمات رقم  عتماد اتحدد مدة  ( أ)

 سنوات.  5 المرسوم ف 
  الم عتماد ا تحدد مدة ( ب)

     لهذا المرسومق لحالخدمات األخرى الواردة ف 
من  1خدمة رقم لل رغم شمولهاسنوات،  10 ف 

 .سالف الذكر الملحق
  هذا المرسومتجديدال يمكن المدد ثابتة و  ذهه

وط المنصوص عليها ف   .ها إال وفق الشر
  حالة ( )بال تطبق النقطة  ( ت)

  المادة امن هذه المادة ف 
ام مقدم الخدمات حسب دفي  التحمالت المذكور ف  من هذا  4لي  

   للشحن. المرسوم، ببناء محطة جوية 
  هذه الحالة مدة اعتماد خدمات )المناولة األرضية للشحن الجوي( تحدد ف 

ف 
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  10

 

 :28المادة 
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ان المكلفةيجوز للسلطة     بالطير
  أي  ،االعتماد  سحب المدن 

 
مرتفق المناولة األرضية أو خدمات إذا لم يستوف مقدم  ،لحظةف

  هلل، المناولة األرضية الذاتيةالمطار المزاول لخدمات 
 
إىل ه إبالغتعليل قرار السحب و ذا المرسوم. ويتم معايير المنصوص عليها ف

. مرتفق المطار مقدم الخدمة أو إىل   
 المعن 

السلطة المكلفة ترسل  ،الت عدم المطابقة أو أوجه القصور أو أكير من حا ةعىل واحد ،والتفتيشمراقبة خالل عملية  وقوف،ال عند 
  
ان المدن  . القصورأو  المطابقةعدم  الئحة الذاتية،لمزاول خدمات المناولة األرضية  أو  لمقدم خدمات المناولة األرضية بالطير

  هذه عالجة يه معلويتوجب 
 
  تحددها  ةغضون المهل الالئحة ف

  الزمنية الن 
ان المدن   .السلطة المكلفة بالطير

  حالة عدم
 
مما من تاريخ اإلخطار بالتعليق، ابتداء لمدة ال تتجاوز سنة واحدة  االعتماد يتم تعليق  ،تسوية هذه االختالالت وف

 .أو القصور المطابقةعدم معالجة حاالت  من للمستفيديسمح 

. بالسلطة المكلفة بقرار من  االعتماد  تعليقويصدر   
ان المدن   الطير

ة التعليقوخال مزاولة جميع نشاطاته عن  مزاول خدمات المناولة األرضية الذاتية أو خدمات المناولة األرضية، يتوقف مقدم ل في 
  ب

 
. وف  

 . من هذا المرسوم 29آخر وفقا للمادة  مقدم خدماتتعيير   اتمستغل المطار  عىلهذه الحالة،  مثل المطار المعن 

ة  ، عقبأو أوجه القصور  المطابقةحاالت عدم  ةلجاعمتم تإذا لم     .االعتمادسحب  التعليق، يتمنهاية في 
 
جته لاعحالة موف

 جراء التعليق. إل  وضع حديتم  أو أوجه القصور المطابقةحاالت عدم ل

 .اعتماد جديد منحيتم اإلعالن عن منافسة من أجل  ،االعتماد إذا تم سحب 

ة  عن مزاولة خدمات المناولة األرضيةوقف مقدم ت عند من هذا  29، تطبق أحكام المادة االعتماد  صالحيةنشاطه قبل انقضاء في 
 جديد للمنافسة.  إعالن فتح يتم، والمرسوم

ان بالسلطة المكلفة  ارشع، إخدمات المناولة األرضية الذاتيةأو مزاول  خدمات المناولة األرضيةمقدم  كلعىل  يتوجب  الطير
  
  ض عقوبات مالية فر تحت طائلة  المطار. ب وقف نشاطهقبل ستة أشهر عىل األقل من  ، وذلكنشاطهمه وقف عز عن  ،المدن 

ف 
  حالة عدم تحالة عدم 

ام هذا اآلجل أو ف    دفعته لذلك ظروف القاهرةلبإثبات اخدمات وقف اليل علاحي 
 .الن 

 

 :29المادة 

  المادة التحمالت المذكور  يجب أن يتضمن دفي  ، هذا المرسومطبقا لمقتضيات 
امات ،4ف  امها من طالواجب  االلي    رفاحي 

  حالة غياب أو عج ،مقدم  خدمات المناولة األرضية
ة زمنية معينة خدمات مقدمز من أجل ضمان استمرارية الخدمات ف    .لفي 

  حالة غياب أو عجز مقدمات، عىل مستغل المطار 
ة زمنية معينة،  ف  عىل ضمان استمرارية  الحرصخدمات المناولة األرضية لفي 

  مطار واحد أو عدة مطارات.  ينمتواجد معتمدين من أو أكير  واحد خدمات مقدمل إسنادهابوذلك الخدمات 
 ف 

   مجال حول تهاستشار ، تعيير  مقدم خدمات المناولة األرضية للقيام بهذه المهمة قبل ،مستغل المطارات عىل
الخدمات الن 

وط تحديد  سيقدمها   الخدمات.  هأسعار هذوشر

  سيتم بموجبها تقديم الخدمات.  عىلخدمات المناولة األرضية  يجب أن يستند اختيار مقدم
وط المادية والمالية الن   الشر

، ب فلكويقوم الوزير الم  
ان المدن    و  اتمستغل المطار  وبناء عىل رأيالطير

ان المدن  خدمات ، بتنظيم أسعار السلطة المكلفة بالطير
وعالمتعلقة باستمرارية الخدمات إىل حير   المناولة األرضية   تقديم خدماته مقدم خدمات آخر  شر

 .بالمطار ف 

 
  :30المادة 

وط  ها يحدد سعر  يذال اتمستغل المطار  فائدةلاإلتاوات ، خدمات المناولة األرضية المعتمدين و مقدم ؤدىي   .استخالصهاوشر

 ها يحدد سعر  ات الذيمستغل المطار  فائدةل، اإلتاوات خدمات المناولة األرضية الذاتية زاولةلهم بم ضحالم المطار و مرتفق ؤدىي
وط   استخالصها. وشر

 

 

 :الثامن بابال
ان رجال األعمال اعتماد   مقدم  خدمات طير

 

 :31المادة 

كات خدمات المناولة األرضية االعتمادمنح ي ان األعمال  لشر  .هذا المرسوملمقتضيات وفقا لطير
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كات  ان األعمالتستفيد شر    ،خدمات المناولة األرضية لطير
تم  فسةلمنالإعالن  إثر عىل  اتمستغل المطار  من طرفختارها ا تم الن 

ة االمتياز وجميع المطارات الممنوحة. ي اعتمادمن حير  التطبيق،  40 -13القانون دخول قبل تاريخ اجرائه   غط  كامل في 

كاتللمكن ال ي ان التجاريلالمناولة األرضية  خدمات المعتمدة لتقديم شر ان األ لط المناولة األرضيةأن تقدم خدمات  ،لطير عمال ير
 .المناولة األرضية تها لهذا النوع منلبمزاو اد تماع توفرت عىلإال إذا 

 :التاسع بابال
 األحكام االنتقالية والنهائية

 

 :32المادة 

  المطلوبة من قبل  الركاب سفر خدمة المراقبة المعمقة لوثائقمن أحكام هذا المرسوم  تستثن  
 صحة هابما فيالمطار، مرتفق 

 .الوثائق

   طرفمن  صاخ ترخيص، يتوجب الحصول عىل ه الخدمةذه لمزاولةو 
ان المدن   .السلطة المكلفة بالطير

وط تحصيل االتاوات من ط ابرام عقد ستنادا عىل هذه الرخصة، يتم ا رف تجاري مع مستغل المطارات.  يتم تحديد مبلغ وشر
  يتم مستغل المطارات

. أد، والن   اءها لفائدة هذا األخير
 

 :33المادة 

المرسوم رقم ات الممنوحة بموجب االعتمادكل سارية المفعول حن  انتهاء صالحيتها   تبق  و  المرسوم هذا لمقتضيات ال تخضع
 .2005دجنير  02بتاريخ  الصادر  1399-05-2

 عىل المنافسة من طرف مستغل المطارات، اإلعالنيستمر ترخيص مقدمو خدمات المناولة األرضية الذين تم اختيارهم عن طريق 
 التحمالت إىل حير   ،حير  التطبيق 40 -13القانون دخول تاريخ قبل 

  دفي 
وط المحددة ف   انتهاءساري المفعول وذلك حسب الشر

يطة، يةتاريخ االتفاق ان المكلفة للسلطة اعتماد تقديم طلب  شر    بالطير
 د اعتمامن هذا المرسوم. ويسلم لهم  9لمادة اوفق ، المدن 

  هذا الصدد. 
 ف 

  والذين استثمروا ، المتوفرين عىل اعتمادات سارية المفعولالمعتمدين "المطاعم"خدمات المناولة األرضيةلمقدم   سمحي
بناء  ف 

  باالستمرار المطاعم،  اتمعدات وحدال تجهير  و 
عتبارا من ا ال تتعدى سبع سنواتمرة واحدة لمدة إضافية انشطتهم  مزاولة ف 

 .2-05-1399رقم ة االعتماد المسلم طبقا للمرسوم تاريخ نهاية صالحي

مةكما يسمح بتجديد اتفاقيات االحتالل المؤقت  لمدة  المعنيير   ومقدم  خدمات المناولة األرضية اتمستغل المطار بير   المير
   .إضافية ال تتعدى سبع سنوات

 :34المادة 

ه بالجريدة الرسمية وينسخ بذلك ابتداء من تاريخ  حير  التنفيذ  هذا المرسوم لدخي  02 بتاريخ 2-05-1399المرسوم رقم نشر
وط منح ب المتعلق 2005دجنير  كات  االعتمادشر   المطاراتخدمات المناولة األرضية لشر

   ف 
مع مراعاة االستثناء المشار إليه ف 

 .من هذا المرسومأعاله  33المادة 
 

 :35المادة 

   ،والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماع   الجوي السياحة والنقلوزير سند لي
مسؤولية تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر ف 

 الرسمية.  الجريدة
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  قلحالم
 

 أصناف خدمات المناولة األرضية قائمة
 

اف اإلدارية األرضية تشمل الخدمات .1  :التالية عا و األن واإلشر

  المطار صل مع السلطات المواخدمات التمثيل والت - 1.1
 
صاريف المستحقة الموأداء أو أي شخص آخر،  تواجدة ف

  المطار وتوفير مرافق العمل لممثليه؛
 لحساب مرتفق 

 والرسائل واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ عمليات التحميل،مراقبة  - 2.1

 التحميل؛وحدات ة تخزين وإدار ، معالجة - 3.1

اف أخرى قبل كل - 4.1   المطار كلأثناء أو بعد الرحلة و  ،خدمة إشر
 .خدمة إدارية أخرى يطلبها مرتفق 

 

 المغادرين أو الوافدين أو العابرين ركابوالمقدمة لل مساعدةجميع أشكال المعلومات وال" ركاب"ال مناولة تشمل خدمات .2
  ذلك أو عير المراسلة

 
، عىل و وثائق السفر، و  التذاكر، مراقبة، بما ف  

تسجيل األمتعة، والتأكد من أن األمتعة تخص الراكب المعن 
، ونقل األمتعة إىل عير سبيل المثال   

ون   .أنظمة الفرز غاية فحص إلكي 

 

  غرفة الفرز  معالجة"األمتعة" مناولة  تشمل خدمات .3
ى
من  ها وتفريغها لمغادرة وتحميلل هاوتحضير  ها فرز و ، األمتعة ف

 .عكس، فضال عن نقل األمتعة من غرفة الفرز إىل غرفة التوزيعال و أالطائرة إىل غرفة الفرز، 
 
يد" شحن"المناولة  تشمل خدمات .4  :التالية عا و األن والير

اد أو للعبور، فإن إعدادللتصدير أو كان   ، سواءشحنبالنسبة لل - 1.4   ذلك التخزين  هلالستير
ومعالجته، بما ف 

تدبير متفق عليه بير  مقدم الخدمات  كلوالنقل من وإىل الطائرة، ومعالجة الوثائق المتعلقة بها، واإلجراءات الجمركية و 
 .حسب الظروف والناقل الجوي أو المطلوبة

يد، سواء عند الوصول أو  - 2.4 يدبالنسبة للير  الفعىل  للير
وكذلك التخزين، والنقل من وإىل  المغادرة، والتجهير 

 .الظروف تمليهالطائرة، ومعالجة الوثائق ذات الصلة، وأي تدابير متفق عليه بير  مقدم الخدمات والناقل الجوي أو 

 

 :التالية عا و مدرج المطار" األنعل  عملياتال"مناولة تشمل خدمات  .5

 .الوصول والمغادرةتوجيه الطائرة عند  : 1.5

 وقوف الطائرات وتوفير الوسائل المناسبة؛المساعدة عند  : 2.5

 ؛المالحة الجوية داخل المطار  االتصاالت بير  الطائرة ومقدم خدمات :3.5

  ذلك توفير وتنفيذ الوسائل الالزمة، ونقل الطاقم :4.5
األمتعة بير  الطائرة و الركاب ، و تحميل وتفريغ الطائرة، بما ف 

ذوي االحتياجات  شخاصوالمحطة، وتحميل وتفريغ الكراس  المتحركة ومعدات التنقل األخرى أو األجهزة المساعدة لل 
 الخاصة؛

 الطائرة وتوفير الوسائل المناسبة؛بدء تشغيل  خدمات : 5.5

 سواء عند المغادرة أو الوصول، وتوفير وتنفيذ الوسائل الالزمة؛ تحريك الطائرة :6.5

وبات ها النقل، والتحميل عىل مي   الطائرة وتفريغ: 7.5  .من المواد الغذائية والمشر

 

 :التالية عا و األن وخدمة الطائرة" "تنظيفمناولة  تشمل خدمات .6

 .، وخدمة المياهضالمراحيالتنظيف الخارجر  والداخىل  للطائرة، وخدمة : 1.6

 .الطائرة عىل من و الصقيع الجليد ، ، وإزالة الثلوج قمرة القيادةتكييف وتدفئة ال :2.6

 .باستخدام معداتها، وتخزين هذه المعدات تنظيم قمرة القيادة: 3.6
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ود بالوقود  قصد ممونال مع تنسيقالتنظيم و ال"الوقود"  تشمل خدمات .7 ى  .التسليم مراقبة جودة، و الي 
 
 
 :الفرعية التالية عا و األن وإدارة الطاقم" العمليات الجوية" تشمل خدمات .8

  أي مكان آخر؛: 1.8
 
  مطار المغادرة أو ف

 
 إعداد الرحلة ف

  ذلك، عند االقتضاء، تغيير مسار الرحلة؛ خدمات أثناء الرحلة: 2.8
 
 بما ف

ان؛ الرحلة خدمات ما بعد : 3.8  الطير

 .إدارة الطاقم : 4.8

 

  "النقل  تشمل خدمات .9
 :التالية عا و األن "األرضى

يد بير  مختلف محطات المطار، باستثناء أي نقل بير   - :1.9 تنظيم وتنفيذ نقل الركاب والطاقم واألمتعة والبضائع والير
  محيط نفس المطار ؛

 
 الطائرة وأية نقطة أخرى ف

 .مقدم الخدمات طرف المطلوبة من خاصةالنقل ال أنواع كافة :2.9

 

 :التاليةع ا و األن تشمل خدمات "المطاعم" .10

 ين والتدبير االداري؛مزودمع ال الربط: 1.10

وبات وال: 2.10 ورية لوازمتخزين األغذية والمشر  إلعدادها؛ الض 

 ؛لوازمتنظيف ال: 3.10

 إعداد وايصال المعدات واألطعمة. : 4.10

 


