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 01/2021 عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
 2020 دجنبرخالل شهر 

 

 
 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %71,48انخفاضا بنسبة  2020 سنةخالل  المطارات المغربيةحركة النقل الجوي ب سجلت

 .مسافرا خالل نفس الفترة من السنة الماضية  095 075 25مقابلمسافرا   277 150 7مستقبلة بذلك 
 

مسافرا المسجلة خالل شهر   856 038 2 مسافرا مقابل  934 622المملكة مطارات ، استقبلت 2020وخالل شهر دجنبر 
 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. %69,45بتراجع قدره  2019دجنبر 

 
    مقابلمسافرا   656 302من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي وهو ما يمثل تقريبا 49 % وقد استقبل مطار محمد الخامس

  %64,61. قدره بانخفاض 2019مسافرا خالل نفس الفترة من سنة  316 855
 

انخفاضا بنسبة مراكش المنارة مطار حيث سجل  ؛معدالت نمو منخفضة كما اتخذت باقي المطارات نفس المنحى بتسجيلها
نفس األمر بالنسبة . 2019 مسافرا المسجلة خالل شهر دجنبر 179 525 مسافرا مقابل 891 63 باستقباله لـ 87,83%

 مسافرا.  014 36 باستقباله لـ %77,89لمطار أكادير المسيرة الذي عرف بدوره انخفاضا بنسبة 
 
 

 : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

  دجنبر
2020 

دجنبر  
2019 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

دجنبر  
2020 

 الحصيلة

دجنبر   -يناير
2020 

دجنبر   -يناير 
2019 

 معدل النمو
(%) 

 %70,96- 196 313 10 902 994 2 %48,59 %64,61- 316 855 656 302 الدار البيضاء

 %76,42- 145 399 6 780 508 1 %10,26 %87,83- 179 525 891 63 مراكش 

 %70,75- 040 009 2 566 587 %5,78 %77,89- 855 162 014 36 أكادير 

 %63,85- 664 356 1 488 490 %9,17 %47,84- 508 109 116 57 طنجة

سايسفاس    39 962 111 731 -64,23% 6,42% 412 710 1 418 950 -70,91% 

سال -الرباط   23 459 89 361 -73,75% 3,77% 299 333 1 101 117 -72,82% 

 %64,28- 059 773 157 276 %6,04 %35,48- 327 58 635 37 الناظور 

 %72,64- 004 702 103 192 %3,94 %44,36- 130 44 555 24 وجدة

 %50,33- 640 255 986 126 %2,22 %38,62- 532 22 831 13 العيون

 %49,73- 975 256 185 129 %2,31 %26,05- 459 19 389 14 الداخلة

 %73,50- 007 136 046 36 %0,39 %79,10- 642 11 433 2 ورزازات

 %65,95- 443 120 013 41 %0,27 %88,15- 038 14 664 1 الصويرة

 %77,51- 121 92 715 20 %0,36 %55,46- 056 5 252 2 الحسيمة

لراشيديةا  1 984 4 925 -59,72% 0,32% 16 214 53 371 -69,62% 

 %83,00- 982 39 797 6 %0,06 %51,93- 828 398 تطوان

 %69,79- 210 13 991 3 %0,07 %69,26- 386 1 426 كلميم

 %80,00- 009 13 602 2 %0,03 %84,91- 113 1 168 طان طان

 %80,37- 156 17 367 3 %0,01 %93,45- 236 1 81 زاكورة

 %82,88 333 609 %0,00 %28,57- 28 20 بن سليمان
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 من الفترة بنفس مقارنة  %51,99 قدره بانخفاضمسافرا،   908 117دجنبرخالل شهر  الداخلي الجوي النقل حركة سجلت
 .الفارطة السنة

 

 النقل الجوي  دجنبر 2020  2019 دجنبر معدل النمو (%) الحصة (%)

 الدولي 026 505 291 793 1 71,84%- 81,07%

 الداخلي 908 117 565 245 51,99%- 18,93%

 المجموع العام 934 622 856 038 2 69,45%- 100,00%

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

مقارنة   %71,84بنسبة تراجعامن الحركة اإلجمالية للنقل الجوي،  %80 أكثر من التي تمثل الدولي حركة النقل الجوي عرفت
 .مسافرا  026 505بذلك مسجلة الماضيةبنفس الفترة من السنة 

 
 .%70,47من مجموع حركة النقل الجوي بتراجع بنسبة  %67هذا االنخفاض يهم جميع األسواق خصوصا أوروبا التي تمثل 

 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو دجنبر 2019  2020 دجنبر المناطق

 %66,68 %70,47- 867 406 1 388 415 أوروبا
 %6,68 %70,29- 983 139 583 41 إفريقيا

 %3,37 %82,07- 000 117 973 20 الشرق األوسط واألقصى
 %1,63 %84,59- 988 65 168 10 دول المغرب العربي

 %2,72 %67,09- 395 51 914 16 أمريكا الشمالية
 %0,00 %100,00- 058 12  أمريكا الجنوبية

 %100,00 %71,84- 291 793 1 026 505 المجموع

 
 

 : حركة الطائرات
 

 قدره بانخفاض حركة طائرات  224 7ما مجموعه  بمطارات المملكة 2020دجنبر  شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت
 المنارة مراكش مطار  ،%49,67 على الخامس محمد مطار منها استحوذ ،الماضية السنة من الفترة بنفس مقارنة  60,22%

 6,10.% على المسيرة أكادير ومطار %9,62 على
 

 :الشحن الجوي 
 

 وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة  %34,82بنسبة انخفاضا 2020 رشهر دجنب خالل الجوي الشحن نشاط سجل
 .2019 سنة من الفترة نفس المسجلة خالل طن 526,98 9 مقابل طن 209,48 6 تسجيل تم فقد

 

 

 

 

 %86,01- 909 2 407 %0,00 %100,00- 206  بوعرفة

 %60,08- 764 305 %0,00    بني مالل

مليل-تيت     0,00% 1   

 %71,48- 095 075 25 277 150 7 %100,00 %69,45- 856 038 2 934 622 المجموع
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 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 

 2021 يناير 19النواصر 

 الخطوط الجوية
 عدد  المسافرين

 2020 دجنبر
  (%)الحصة من مجموع حركة النقل الجوي

 %6,42 409 32 باريس أورلي -محمد الخامس  
 %3,73 843 18  باريس أورلي   – مراكش

 %2,62 233 13 شارل دو غولباريس  -محمد الخامس  
 %2,52 704 12 باريس أورلي  – وجدة

 %2,28 490 11 دبي -محمد الخامس 

 %17,56 679 88 الخمس خطوط األولىمجموع 

 %100 026 505 مجموع حركة النقل الجوي الدولي


