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 تواصل والعالقات العامةلا

 

 90 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  1920 مارسخالل شهر 

 
 

 + %10,49: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي -

  %19,89+: الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع  -

 مطاراتال لمعظم  رقمينمن  هامارتفاع  -

 %8,2+نمو حركة الطيران العابر للمجال الجوي : استمرار  -

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس الفترة  %10,49+قدره  بارتفاع 2019 مارسخالل شهر  مسافرا 322 058 2 المطارات المغربيةاستقبلت 
 الفارطة.سنة المن 

 

 مراكش ،+(%26,07) سال الرباط ،+(%37,52) الداخلةخاصة مطارات  ،ملموسا نمواالمطارات وقد سجلت أغلب 

 …+(%15,62) طنجة، +(%16,48) فاس ،+(19,86%)

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 

 المطارات

 المسافرون

 مارس
2019 

 مارس
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 مارس 1028

 الحصيلة

 مارس
2019 

 مارس
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %39,69 %0,24 621 221 2 981 226 2 %38,69 %0,46 749 792 405 796 الدار البيضاء

 %27,08 %20,41 744 261 1 293 519 1 %28,12 %19,86 838 482 747 578 مراكش 

 %8,87 %11,01 252 448 603 497 %9,08 %13,85 166 164 895 186 أكادير 

 %6,06 %17,05 700 290 261 340 %5,94 %16,48 027 105 335 122 فاس 

 %4,87 %15,29 793 236 992 272 %4,75 %15,62 482 84 680 97 طنجة

سال -الرباط   96 053 76 190 26,07% 4,67% 266 183 219 167 21,45% 4,74% 

 %2,73 %3,41 315 148 377 153 %2,60 %1,34 771 52 478 53 الناظور 

 %2,15 %2,81 427 117 724 120 %2,19 %7,14 149 42 157 45 وجدة

 %1,07 %31,20 728 45 994 59 %1,12 %37,52 733 16 012 23 الداخلة

 %1,00 %6,89 505 52 120 56 %0,98 %12,90 892 17 200 20 العيون

 %0,59 %34,28 581 24 008 33 %0,65 %50,02 977 8 467 13 الصويرة 

 %0,46 %28,08 231 20 911 25 %0,48 %23,28 971 7 827 9 ورزازات

 %0,27 %17,74 923 12 215 15 %0,28 %20,17 715 4 666 5 الحسيمة

 %0,20 %48,84 412 7 032 11 %0,22 %30,85 510 3 593 4 الرشيدية

 %0,08 %125,52 908 1 303 4 %0,09 %68,16 052 1 769 1 زاكورة

 %0,05 %16,68 416 2 819 2 %0,05 %45,34 730 061 1 تطوان

 %0,05 %34,01 029 2 719 2 %0,04    914 طان طان

 %0,04 %6,58- 689 2 512 2 %0,05 %23,90 795 985 كلميم

 %0,00 %61,59- 479 184 %0,00 %76,56- 192 45 بني مالل

 %0,00 %712,50 8 65 %0,00 %725,00 4 33 بن سليمان
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة %19,89+  قدره قوياارتفاعا  مارسخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 
8102 معدل النمو (%)  الحصة (%) 9102 مارس   النقل الجوي  مارس 

 الداخلي 223 253 206 211 19,89% 12,30%

 المجموع العام 322 058 2 943 862 1 10,49% % 100

 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

، % +9,28 %مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة  2019 سرما خالل شهر، الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .امسافر 099 805 1 بذلك مسجلة
 

1028 مارس معدل النمو (%)  الحصة (%) 1029 مارس   النقل الجوي  

 الدولي 099 805 1 737 651 1 9,28% 87,70%

 المجموع العام 322 058 2 943 862 1 10,49%    % 011
 

نموا  الدولي من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي  %88  قرابة التي تمثل أوروبا حركة النقل الجوي مع عرفت 9102 مارسخالل شهر 

 .+% 10,83  ةبنسب اارتفاع الشرق األوسط واألقصىدول  مع  الجويكما عرفت حركة النقل  10,81+%بنسبة 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة   %  معدل النمو        9102مارس  9102 مارس          المناطق

 %80,85 %10,81 006 317 1 433 459 1 أوروبا
 %7,52 %10,83 468 122 730 135 الشرق األوسط واألقصى

 %5,58 %0,70- 471 101 762 100 إفريقيا
 %3,37 %3,25 002 59 921 60 دول المغرب العربي

 %2,05 %10,42- 317 41 010 37 أمريكا الشمالية
 %0,62 %7,35 473 10 243 11 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %9,28 737 651 1 099 805 1 المجموع
 

 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة %9,07+ قدره بارتفاع حركة 792 16 بمطارات المملكة  9102 مارس شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 على المسيرة أكادير ومطار %23,17 على المنارة مراكش مطار، %42,01 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

%.8,62   
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

 .الفارطة السنة من فترةال نفسب مقارنة % 8,2+ بنسبة نموا ملموسا 9102مارس شهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 7,82+ بنسبةارتفاعا  9102مارس  شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .السنة الماضية من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن613,29 7  مقابل ،طن  208,66 8تسجيل
 

 
 
 
 

  %100,00- 107        بوعرفة

 %100 %9,66 035 117 5 296 611 5 %100 %10,49 943 862 1 322 058 2 المجموع
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 : 1920 مارسخالل شهر  خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 9102 أبريل 16النواصر 

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

 %3,19 505 57 أورلي  باريس -محمد الخامس 
 %2,97 657 53 باريس أورلي  –مراكش 

 %2,42 736 43 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 
 %2,18 436 39 لندن غاتويك  –مراكش 

 %1,98 681 35 أورلي  باريس - أكادير

 %12,74 015 230 األولى الخمس خطوطمجموع مسافري 

 % 100 099 805 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


