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 02 2020/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  2020 ينايرخالل شهر 

 
 

 7,93: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي% +  : 

o  : 7,60النقل الجوي الدولي% +   

o  : 10,43النقل الجوي الداخلي% +   

  (%27,81+)، العيون الحسن األول (%19,98+): طنجة ابن بطوطة  على مستوى مطاراتمن رقمين ارتفاع ،
 ،...(%28,64+)، ورزازات (%47,42+)الصويرة موكادور 

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 

 
مسافرا خالل شهر يناير   604 866 1مقابل  2020 ينايرخالل شهر  مسافرا 660 014 2 المطارات المغربيةاستقبلت 
 الفارطة.سنة المقارنة مع نفس الفترة من  %7,93+قدره  اارتفاع ة بذلكسجلم ،2019

 

من مجموع حركة النقل الجوي المسجلة على الصعيد الوطني، باستقباله  %42وقد استحوذ مطار محمد الخامس على أكثر من 
 .%8,15+وذلك بارتفاع قدره  2019مسافرا المسجلة خالل نفس الشهر من سنة   160 785مسافرا مقابل   177 849

 

ابن بطوطة  طنجة ،+(%9,56) المنارة مراكشكما عرفت معظم المطارات األخرى تسجيل نتائج إيجابية خاصة مطارات 

 ،...+(%47,42) الصويرة موكادور ،+(%27,81) العيون الحسن األول، +(19,98%)

 

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين اإلجمالية للنقل الجوي التجاريالحركة 

 

 المطارات

 

 يناير
2019 

 يناير
2020 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 يناير 2019

 %42,15 %8,15 177 849 160 785 الدار البيضاء

 %25,27 %9,56 024 509 595 464 مراكش 

 %7,93 %1,93 774 159 749 156 أكادير 

 %5,55 %19,98 813 111 191 93 طنجة

 %5,50 %3,61- 866 110 021 115 فاس  

سال -الرباط   89 022 92 020 3,37% 4,57% 

 %2,77 %5,23 749 55 979 52 الناظور 

 %2,13 %7,33 972 42 039 40 وجدة

 %1,23 %27,81 712 24 335 19 العيون

 %0,98 %2,19- 722 19 163 20 الداخلة

 %0,67 %47,42 554 13 194 9 الصويرة

 %0,51 %28,64 339 10 037 8 ورزازات

 %0,27 %1,27 505 5 436 5 الحسيمة

لراشيديةا  3 709 4 580 23,48% 0,23% 

 %0,07 %96,56 429 1 727 كلميم
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة  %10,43+قدره بارتفاع ا، مسافر 384 244 ينايرخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 

 النقل الجوي  يناير 2019 يناير 2020 معدل النمو (%)  الحصة (%)
 الداخلي    305 221 384 244 10,43% 12,13%

 المجموع العام 604 866 1 660 014 2 7,93% 100,00%

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

           بذلك مسجلة الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة %+7,60 %ارتفاعا بنسبة  يناير خالل شهر الدولي حركة النقل الجوي عرفت

 .امسافر 276 770 1
 

 النقل الجوي  يناير 2019 يناير 2020 معدل النمو (%)  الحصة (%)
 الدولي 299 645 1 276 770 1 7,60% 87,87%

 المجموع العام 604 866 1 660 014 2 7,93% 100,00%
 

 

 %0,06 %1,88- 253 1 277 1 زاكورة

 %0,05 %8,68 027 1 945 طان طان

 %0,05 %5,02 942 897 تطوان

أخرى مطارات  128 202 57,81% 0,01% 

 %100 %7,93 660 014 2 604 866 1 المجموع
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كما عرفت ، +%6,34ارتفاعا قدره ، الدولي الجوي النقلحركة  من %78 التي تمثل أكثر من، أوروبا مع الجوي النقلحركة قد سجلت و

 .+%7,09 بنسبةارتفاعا مع إفريقيا، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين، حركة النقل الجوي كذلك 

 
نموا من رقمين بنسب قدرها  الشماليةوأمريكا  ، دول المغرب العربي الشرق األوسط واألقصىكل من  معفيما سجلت حركة النقل الجوي 

 . +%29,09و  +%21,59، +%13,09على التوالي 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو يناير 2020 يناير 2019 المناطق

 %78,10 %6,34  545 382 1 163 300 1 أوروبا
 %7,49   %7,09  619 132    834 123    إفريقيا 

 %7,47    %13,09 195 132    894 116    الشرق األوسط واألقصى
 %3,60     %21,59 805 63     477 52      دول المغرب العربي

 %2,64      %29,09 649 46     138 36     أمريكا الشمالية
 %0,70       %21,09- 463 12     793 15      أمريكا الجنوبية

 %100,00   %7,60     276 770 1 299 645 1 المجموع
 
 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %5,48+ قدره ارتفاعب حركة طائرات 568 17ما مجموعه  بمطارات المملكة يناير شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %21,85 على المنارة مراكش مطار، %43,93 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو ،الماضية السنة من فترةال نفسب

   7,82.% على المسيرة
 

 
 عبور المجال الجوي :حركة 

 

 

 من فترةال نفسب مقارنة %8,6- بنسبة انخفاضا 2020 ينايرشهر  للمجال الجوي المغربي خالل التجارية لطائراتاعرفت حركة عبور 
 .الفارطة السنة

 
  :الشحن الجوي 

 

 تم فقد وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة % 12,20+ بنسبةارتفاعا  2020 يناير شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .2019 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن194,82 7  مقابل ،طن  072,61 8تسجيل
 

 
 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2020 فبرابر 17النواصر 

  (%)من مجموع حركة النقل الجوي الحصة عدد  المسافرين الجويةالخطوط 

 %3,18 212 56 أورلي  باريس - محمد الخامس 

 %2,35 627 41 باريس شارل دو كول  – محمد الخامس 

 %2,28 405 40 أورلي  باريس  -مراكش 

 %2,13 762 37 مدريد  –مراكش 

 %1,67 626 29 إسطنبول  – محمد الخامس 

 %11,62 632 205 المجموع 

 100,00 276 770 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


