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 لتواصل والعالقات العامةا

 

 16 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  2019 يوليوزخالل شهر 

 
 

 + % 14,24: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي -

  % 32,55+الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع  -

 نمو هام من رقمين لحركة النقل الجوي بأغلب المطارات  -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

قدره  بارتفاعمسافرا   225 096 2مقابل  2019 يوليوزخالل شهر  مسافرا 773 394 2 المطارات المغربيةاستقبلت 

 الفارطة.سنة المقارنة مع نفس الفترة من  14,24%+
 

مسافرا مقابل  399 080 1 من حركة النقل الجوي للمسافرين، أي   %45,11استقبل مطار محمد الخامس أزيد من وقد 

  630 490كما استقبل مطار مراكش المنارة  % 9,72+ .مسافرا خالل نفس الفترة من السنة الفارطة بنمو قدره 718 984

 % 30,58. بنمو قدره 

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين التجاريالحركة اإلجمالية للنقل الجوي 

 

 المطارات

 المسافرون

 يوليوز
2018 

  يوليوز
2019 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
9201  يوليوز 

إلى غاية الحصيلة    

 يوليوز
2018 

  يوليوز
2019 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %40,89 %4,85 323 751 5 196 485 5 %45,11 %9,72 399 080 1 718 984 الدار البيضاء

 %25,86 %24,11 864 636 3 400 930 2 %20,49 %30,58 630 490 740 375 مراكش 

 %8,18 %6,42 423 150 1 000 081 1 %7,48 %0,17 234 179 938 178 أكادير 

 %5,79 %13,10 979 814 553 720 %5,26 %11,53 958 125 936 112 فاس 

 %5,23 %18,57 181 736 871 620 %5,81 %20,51 084 139 412 115 طنجة

سال -الرباط   87 987 99 496 13,08% 4,15% 542 653 627 267 15,59% 4,46% 

 %2,95 %8,31 324 415 450 383 %3,63 %10,55 840 86 550 78 الناظور 

 %2,71 %4,85 751 381 087 364 %3,90 %8,83 375 93 797 85 وجدة

 %1,04 %32,93 319 146 073 110 %1,00 %35,90 907 23 591 17 الداخلة

 %1,01 %11,04 479 141 408 127 %1,10 %22,18 435 26 636 21 العيون

 %0,54 %50,61 400 75 063 50 %0,47 %85,66 171 11 017 6 ورزازات

 %0,43 %6,79 395 60 553 56 %0,34 %23,59 151 8 595 6 الصويرة

 %0,34 %16,68 821 47 986 40 %0,57 %10,28 632 13 361 12 الحسيمة

 %0,21 %56,01 916 28 535 18 %0,16 %65,10 761 3 278 2 الرشيدية

 %0,17 %103,97 336 23 441 11 %0,35 %56,38 457 8 408 5 تطوان

 %0,07 %104,97 318 10 034 5 %0,05 %56,24 114 1 713 زاكورة

 %0,05 %34,23 384 7 501 5 %0,05 %35,00- 118 1 720 1 طان طان

 %0,05 %4,57 749 6 454 6 %0,06 %68,43 531 1 909 كلميم

 %0,01 %966,36 141 1 107 %0,02   374   بوعرفة
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة % 32,55+  بزيادة قدرهاا، مسافر263 277  يوليوزخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

 ، % +12,21 %مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة  2019  يوليوز خالل شهر، الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت
 امسافر 510 117 2 بذلك مسجلة

 

2019يوليوز  النمو (%)  الحصة (%) 2018يوليوز    المسافرون 

 حركة النقل الجوي الدولي 053 887 1 510 117 2 12,21% % 88,42

 حركة النقل الجوي الداخلي 172 209     263 277    32,55% % 11,58

 المجموع العام 225 096 2  773 394 2 14,24% % 100,00

 

أقوى ضمن أقوى االرتفاعات من حركة النقل الجوي التجاري  %  76مازالت حركة النقل الجوي مع أوروبا التي تمثل لوحدها قرابة 

وإفريقيا    %8,27الذي يمثل حصة  كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من الشرق األوسط واالقصى . 12,16+%االرتفاعات بنسبة 

 . 9,87%و   15,96+% نموا هاما على التوالي بنسبة  7,15 %التي تمثل حصة 

 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة   %  معدل النمو        2019 يوليوز 2018 يوليوز المناطق

 %75,93 %12,16 914 607 1 641 433 1 أوروبا
 %8,27  %15,69 180 175    427 151    الشرق األوسط واألقصى

 %7,55  %9,87 810 159    456 145    إفريقيا
 %21, 3 %1,12 954 67      202 67      دول المغرب العربي

 %4,25  %18,85 899 89      642 75      أمريكا الشمالية
 %0,79  %22,42 753 16      685 13       أمريكا الجنوبية

 %100,00 %12,21   510 117 2   053 887 1 المجموع
 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة %14,23+ قدره بارتفاع حركة 015 20 المملكة بمطارات 2019 يوليوز شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار % 17,65 على المنارة مراكش مطار، %45,69 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,27.% على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

 السنة من فترةال نفسب مقارنة%0,1 - بنسبة انخفاضا طفيفا  2019 يوليوزشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

 حركة. 469 19، حيث تم تسجيل الفارطة
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 4,84-  بنسبةانخفاضا  2019 يوليوز شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .الماضية السنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن236,68 8  مقابل ،طن  838,21 7تسجيل
 

 
 
 

 %0,00 %75,47- 444 810 1 0,00 %92,33- 66 861 بني مالل

 %0,00 %61,61 181 112 0,00 %31,03- 40 58 بنسليمان

 %100 %11,95 995 063 14 287 562 12 %100 %14,24 773 394 2 225 096 2 المجموع
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 : 2019 يوليوزخالل شهر  خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2019 يوليوز 22النواصر 

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

 %3,01 834 63    أورلي  باريس -محمد الخامس 
 %2,73 788 57    باريس شارل دوكول -محمد الخامس 

 %2,13 189 45    باريس أورلي - مراكش
 %1,83 811 38    مونتلاير  -محمد الخامس 

 %1,78 636 37     مدريد -مراكش 

 %11,48 258 243 مجموع مسافري الخمس خطوط األولى

 %100,00 510 117 2 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


