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 11 2018/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  1018 مايخالل شهر 

 
 

بداية السنة  ذمنالتراكمية الحصيلة استمرار نمو مع  خالل شهر ماي %1,84-بنسبة انخفاض حركة النقل الجوي  -
 + %10,82بنسبة 

+( %13,84+(، أكادير المسيرة  )%11,30استمرار نمو حرة النقل الجوي بالنسبة لمطارات مراكش المنارة ) -
 ؛+(%13,19فاس سايس  )و

  %2,54+:  لشحن الجوياارتفاع  -

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 

 

لمسجلة خالل نفس ا  مسافرا  136 706 1مقابل  1028 مايخالل شهر  مسافرا 747 674 1 المطارات المغربيةاستقبلت 

الفارطة، ويرجع هذا االنخفاض إلى سنة المقارنة مع نفس الفترة من  %1,84-قدره  بانخفاضوذلك ،  7102من سنة  الفترة

  .شهر رمضان تأثير 
 

وهو ما يفسر بشكل كبير االنخفاض المسجل على مستوى الحركة  %11,01-انخفاضا بنسبة مطار محمد الخامس سجل وقد 

 .(%1,84-)اإلجمالية للنقل الجوي
 

 %11,30+وفي المقابل، فقد سجلت مطارات مراكش المنارة وأكادير المسيرة وفاس سايس ارتفاعا من رقمين قدره على التوالي 
 .%13,19+و  %13,84+و 
 

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين التجاريالحركة اإلجمالية للنقل الجوي 

 

 

 المطارات

 المسافرون

 ماي
2017 

 ماي
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 ماي 1028

 الحصيلة

 ماي
7102  

 ماي
8102  

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %42,97 %3,24 998 782 3 431 664 3 %41,15 %11,01- 213 689 478 774 الدار البيضاء

 %24,70 %20,45 344 174 2 199 805 1 %25,07 %11,30 887 419 262 377 مراكش 

 %8,59 %25,96 689 756 738 600 %8,61 %13,84 200 144 673 126 أكادير 

 %5,82 %27,11 710 512 359 403 %6,21 %13,19 940 103 829 91 فاس 

 %4,77 %5,18 762 419 092 399 %5,06 %8,94- 671 84 983 92 طنجة

سال -الرباط   81 722 78 285 -4,21% 4,67% 373 947 378 021 1,09% 4,29% 

 %2,91 %4,38 322 256 566 245 %3,01 %10,09- 361 50 013 56 الناظور 

 %2,51 %9,39 104 221 118 202 %2,81 %7,67- 991 46 896 50 وجدة

 %1,01 %9,58 947 88 173 81 %0,98 %9,30- 342 16 018 18 العيون

 %0,89 %20,08 068 78 012 65 %0,91 %10,15 275 15 868 13 الداخلة

 %0,48 %43,47 390 42 547 29 %0,47 %17,10 840 7 695 6 الصويرة

 %0,45 %44,90 585 39 319 27 %0,39 %46,59 538 6 460 4 ورزازات

 %0,26 %27,64 044 23 054 18 %0,25 %5,43 113 4 901 3 الحسيمة

لراشيديةا  1 815 4 277 135,65% 0,26% 8 405 14 111 67,89% 0,16% 
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة %3,06- بنسبة  بانخفاضا، مسافر 513 182 مايخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 
8102 معدل النمو (%)  الحصة (%) 7102 ماي   النقل الجوي  ماي 

 الداخلي 265 188 513 182    3,06%-  10,90%

العامالمجموع  136 706 1 747 674 1 1,84%-   100,00%  

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

 1028 ماي خالل شهر %1,69-تراجعا بنسبة  حركة النقل الجويمجموع  من 89 %، التي تمثل الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .امسافر 234 492 1 بذلك مسجلة
 

8102 معدل النمو (%)  الحصة (%) 7102 ماي   النقل الجوي  ماي 

 الدولي 871 517 1 234 492 1 1,69%-  89,10%

 المجموع العام 136 706 1 747 674 1 1,84%-   100,00%
 

 
 قصىوسط واألالشرق األ كل من حركة النقل الجوي مع االنخفاض الذي شهدتهالدولي بشكل رئيسي إلى  الجوي النقلحركة  تراجعو يعود 

التي تمثل   (%0,07+) سجلته حركة النقل الجوي مع أورباوإلى شبه الركود الذي ( من جهة -%11,45و إفريقيا ) (-3,72%)
 .من حركة النقل الجوي الدولي  87  %أكثر من

 .على التوالي -%7,00و  -%16,19كل من دول المغرب العربي وأمريكا الشمالية انخفاض بنسب حركة النقل الجوي مع كذلك كما عرفت 

 

 .+%15,19  فيما سجلت حركة النقل الجوي مع أمريكا الجنوبية ارتفاعا بنسبة
 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 1028 ماي 1027 ماي المناطق

 %78,22 %0,07   187 167 1   371 166 1 أوروبا
 %10,33 %3,72-  089 154      035 160    الشرق األوسط واألقصى

 %5,19 %11,45-  434 77        443 87      إفريقيا
 %3,26 %16,19-  611 48        000 58      دول المغرب العربي

 %2,27 %7,00-   948 33        503 36      أمريكا الشمالية
 %0,73 %15,19   965 10        519 9        أمريكا الجنوبية

 %100,00 %1,69 -   234 492 1 871 517 1 المجموع

 
 
 
 
 

 %0,05 %0,43- 645 4 665 4 %0,04 %45,88- 677 251 1 كلميم

 %0,05 %34,08- 202 4 374 6 %0,03 %61,95- 583 532 1 تطوان

 %0,04 %51,79 690 3 431 2 %0,04 %4,35- 638 667 زاكورة

 %0,03 %49,16- 874 2 653 5 %0,05 %57,19- 845 974 1 طان طان

 %0,01 %54,58- 615 354 1 %0,00 %42,42- 57 99 بني مالل

     107       بوعرفة

   %225,00 26 8 %0,00  14  بن سليمان

 %100 %10,82 254 804 8 445 944 7 %100 %1,84- 747 674 1 136 706 1 المجموع
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 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة %1,35- قدره بانخفاض حركة 385 14 بمطارات المملكة 1028 ماي شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 على المسيرة أكادير ومطار %20,33 على المنارة مراكش مطار، %44,96 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

%.8,65   
 

  :الشحن الجوي 
 

 تسجيل تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 2,54+ بنسبةارتفاعا  1028 ماي شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .1027 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن415,96 7  مقابل ،طن  603,96 7
 

 
 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2018 يونيو 12النواصر 

  (%)من مجموع حركة النقل الجوي الحصة عدد  المسافرين الخطوط الجوية

 %3,34 788 49 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,75 077 41 باريس أورلي  –مراكش 

 %2,47 926 36 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %1,96 238 29 لندن غاتويك  –مراكش 

 %1,89 181 28  مدريد  –مراكش 

 %12,41 210 185 مجموع ال

 %100,00  234 492 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


