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 24 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  2019 أكتوبرخالل شهر 

 
 

  11,76 : أكتوبراستمرار نمو حصيلة حركة النقل الجوي للمسافرين من يناير إلى متم% + 

 9,75: أكتوبرخالل شهر  للمسافرين حركة النقل الجوي ارتفاع% + 

  18,98+الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع%  

  13,54+قوي على مستوى الشحن الجويارتفاع%  

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 

 
مسافرا خالل نفس الفترة  143 961 1مقابل  2019 أكتوبرمسافرا خالل شهر  362 152 2 المطارات المغربيةاستقبلت 

 .%9,75+قدره من السنة الماضية، بارتفاع 
 

مسافرا في   631 844 تقريبا من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي وهو ما يمثل  40 % وقد استقبل مطار محمد الخامس

      %5,09+.    بنمو قدره 2018مسافرا خالل نفس الفترة من سنة  748 803 مقابل 2019 أكتوبر

 

، كما عرف مطار طنجة ابن مسافرا 741 596 وذلك باستقباله %17,41+مراكش المنارة ارتفاعا قويا قدره  وسجل مطار

 .مسافرا 154 115، حيث استقبل %22,81+ارتفاعا من رقمين بمعدل بطوطة 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

 أكتوبر
2019 

  أكتوبر
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 أكتوبر

2019   

عند متم الحصيلة  

  أكتوبر
2019 

  أكتوبر
2018 

 معدل النمو
(%) 

 الحصة
 عند متم 
 أكتوبر

2019  (%) 

 %41,28 %5,47 439 228 8 517 678 8 %39,24 %5,09 748 803 631 844 الدار البيضاء

 %25,21 %23,81 262 280 4 229 299 5 %27,72 %17,41 245 508 741 596 مراكش 

 %7,99 %4,43 610 608 1 805 679 1 %8,08 %3,35 369 168 013 174 أكادير 

 %5,71 %11,07 020 080 1 613 199 1 %5,62 %3,55 763 116 907 120 فاس 

 %5,43 %20,41 404 948 973 141 1 %5,35 %22,81 768 93 154 115 طنجة

سال -الرباط   89 707 84 123 6,64% 4,17% 919 330 814 945 12,81% 4,37% 

 %3,13 %8,74 787 605 728 658 %3,13 %7,27 894 62 464 67 الناظور 

 %2,92 %3,35 475 594 413 614 %2,44 %2,19- 802 53 625 52 وجدة

 %1,03 %33,34 338 162 459 216 %1,04 %31,01 073 17 367 22 الداخلة

 %0,99 %13,32 490 184 066 209 %1,01 %22,21 829 17 789 21 العيون

 %0,53 %53,88 929 72 225 112 %0,65 %47,96 429 9 951 13 ورزازات

 %0,43 %5,48 057 85 715 89 %0,58 %9,79 376 11 490 12 الصويرة 

 %0,39 %19,25 353 68 508 81 %0,35 %32,97 739 5 631 7 الحسيمة

لراشيديةا  6 172 4 122 49,73% 0,29% 43 742 28 520 53,37% 0,21% 

 %0,18 %98,37 350 19 384 38 %0,13 %227,40 876 868 2 تطوان
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة  %18,98+ قدرهقوي بارتفاع ا، مسافر 399 272 أكتوبرخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة

 

 النقل الجوي   أكتوبر 2019 أكتوبر 2018 معدل النمو (%)  الحصة (%)

 الدولي 963 879 1 193 732 1 8,53%   87,34%  

 الداخلي 399 272    950 228    18,98% 12,66%  

 المجموع العام 362 152 2 143 961 1  9,75%   100,00%

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

مقارنة بنفس  +8,53 %ارتفاعا بنسبة من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي  %87الذي يمثل أكثر من  الدولي حركة النقل الجوي عرفت
 .مسافرا  963 879 1 بذلك مسجلة الفترة من السنة الفارطة

 
النقل الجوي حركة  من %82 ، التي تمثل أكثر منأوروباويرجع هذا االرتفاع باألساس للنمو المسجل على مستوى حركة النقل الجوي مع 

 .+%15,72 ةبنسبارتفاعا الشمالية أمريكا  حركة النقل الجوي معكذلك كما عرفت  .+%9,25وذلك بنسبة  ،الدولي
 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2018 أكتوبر 2019 أكتوبر المناطق

 %82,22 %9,25 864 414 1 702 545 1 أوروبا
 %6,39 %1,62 122 118 041 120 الشرق األوسط واألقصى

 %5,12 %5,34 305 91 177 96 إفريقيا
 %3,37 %6,83 337 59 388 63 دول المغرب العربي

 %2,34 %15,72 088 38 075 44 أمريكا الشمالية
 %0,56 %0,98 477 10 580 10 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %8,53     193 732 1 963 879 1 المجموع
 
 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %9,35+ قدره ارتفاعب حركة طائرات 801 17ما مجموعه  بمطارات المملكة أكتوبر شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %22,71 على المنارة مراكش مطار، %42,44 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو ،الماضية السنة من فترةال نفسب

   7,08.% على المسيرة
 

 
 
 

 

 %0,07 %96,60 446 7 639 14 %0,07 %59,08 953 516 1 زاكورة

 %0,05 %27,87 454 8 810 10 %0,05 %5,37- 062 1 005 1 طان طان

 %0,05 %19,73 816 8 555 10 %0,05 %29,73 777 008 1 كلميم

 %0,01 %1949,53 107 193 2 %0,01     228 بوعرفة

 %0,00 %76,12- 182 3 760 %0,00 %68,18- 176 56 بني مالل

 %0,00 %36,49 211 288 %0,00 %105,26 19 39 بن سليمان 

 %100 %11,76 195 810 18 952 021 21 %100 %9,75 143 961 1 362 152 2 المجموع
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 عبور المجال الجوي :حركة 

 

 

 من فترةال نفسب مقارنة %6,5- بنسبة انخفاضا 2019 أكتوبرشهر  للمجال الجوي المغربي خالل التجارية لطائراتاعرفت حركة عبور 

 حركة. 415 19 مسجلة بذلك ،الفارطة السنة
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة % 13,54+ بنسبةارتفاعا  2019 أكتوبر شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .2018 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن356,37 7  مقابل ،طن  352,43 8 تسجيل
 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2019 نونبر 22النواصر 

  (%)الحصة من مجموع حركة النقل الجوي عدد  المسافرين الخطوط الجوية
 %2,95 397 55 أورلي  باريس -محمد الخامس  

 %2,67 200 50 باريس أورلي  –مراكش 
 %2,59 652 48 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %1,93 232 36 مدريد  –مراكش 
 %1,85 830 34 لندن غاتويك  –محمد الخامس 

 %11,99 311 225 المجموع 

 %100,00 963 879 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


