
 التواصل والعالقات العامة

 1 

 

 02/2021 عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
 2021 ينايرخالل شهر 

 

 انخفاض جميع مكونات حركة النقل الجوي : -
o ن :والمسافر 

  : 71,04-النقل الجوي الدولي% 
  : 49,19- النقل الجوي الداخلي% 

o  : 58,07-حركة الطائرات% 

o  : 35,62-الشحن الجوي% 
 

 
 : حركة النقل الجوي التجاري

 

مقارنة بنفس الفترة من سنة   %68,39انخفاضا بنسبة  2021 شهر ينايرخالل  المطارات المغربيةحركة النقل الجوي ب سجلت

 .من السنة الماضيةشهر يناير مسافرا خالل   647 020 2مقابلمسافرا   806 638مستقبلة  2020

 

مسافرا   891 305ما مجموعه من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي %47 الذي يمثل أزيد من وقد استقبل مطار محمد الخامس

  المنصرمة.سنة النفس الفترة من مقارنة ب %64,09 بانخفاض قدره 
 

انخفاضا مراكش المنارة مطار حيث سجل  ؛نمو منخفضة بتسجيلها معدالتالتنازلي كما اتخذت باقي المطارات نفس المنحى 
نفس األمر بالنسبة . 2020شهر يناير مسافرا المسجلة خالل   414 510مسافرا مقابل 346 68 باستقباله لـ %86,61بنسبة 

 مسافرا.  530 34 باستقباله لـ %78,45لمطار أكادير المسيرة الذي عرف بدوره انخفاضا بنسبة 

 
 

 : بمختلف المطارات للمسافرين اإلجمالية للنقل الجوي التجاريالحركة 
 

 المطارات

 المسافرون

 يناير
2020 

 يناير
2021 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2021يناير   

 %47,88 %64,09- 891 305 795 851 محمد الخامس

 %10,70 %86,61- 346 68 414 510 مراكش 

 %5,41 %78,45- 530 34 220 160 أكادير 

 %8,85 %49,53- 521 56 983 111 طنجة

 %6,46 %63,02- 263 41 575 111 فاس   

سال -الرباط   92 236 29 925 -67,56% 4,68% 

 %5,76 %34,02- 784 36 749 55 الناظور 

 %3,74 %44,64- 875 23 130 43 وجدة

 %2,44 %36,95- 590 15 727 24 العيون

 %2,62 %15,29- 706 16 722 19 الداخلة

 %0,33 %84,80- 086 2 728 13  الصويرة

 %0,35 %78,25- 249 2 339 10 ورزازات
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 :حركة النقل الجوي الداخلي 
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة  %49,19 قدره بانخفاضمسافرا،  647 124ينايرخالل شهر  الداخلي الجوي النقل حركة سجلت

 .الفارطة
 

 النقل الجوي  يناير 2020  2120 يناير معدل النمو (%) الحصة (%)

 الدولي 326 775 1 159 514 71,04%- 80,49

 الداخلي 321 245 647 124 49,19%- 19,51%

 المجموع العام 647 020 2 806 638 68,39%- 100,00%

 
 

 :حركة النقل الجوي الدولي 
 

مقارنة   %71,04بنسبة تراجعامن الحركة اإلجمالية للنقل الجوي،  %80 أكثر من التي تمثل الدولي حركة النقل الجوي عرفت

 .مسافرا  159 514بذلك مسجلة الماضيةبنفس الفترة من السنة 

 

بتراجع بنسبة الدولي من مجموع حركة النقل الجوي تقريبا  %70هذا االنخفاض يهم جميع األسواق خصوصا أوروبا التي تمثل 

69,91%. 
 

 

 %0,26 %70,03- 650 1 505 5 الحسيمة

 %0,23 %67,65- 497 1 628 4 الراشيدية

 %0,10 %57,24- 611 429 1 كلميم

 %0,10 %48,45- 667 294 1  زاكورة

 %0,00 %100,00-   027 1 طان طان

 %0,09 %37,47- 589 942    تطوان

 %0,00 %100,00-   162 بوعرفة

 %0,00 %38,10- 26 42 بن سليمان

 %100,00 %68,39- 806 638 647 020 2 المجموع
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 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو يناير 2021  2020 يناير المناطق

 %81,14 %69,91- 202 417 691 386 1 أوروبا
 %8,85 %65,75- 520 45 904 132 إفريقيا
 %4,54 %82,38- 367 23 595 132 األوسط واألقصى الشرق

 %2,20 %82,24- 334 11 805 63 دول المغرب العربي
 %3,25 %64,17- 714 16 649 46 أمريكا الشمالية
 %0,00 %99,83- 22 682 12 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %71,04- 159 514 326 775 1 المجموع
 
 

 : حركة الطائرات
 

 قدره بانخفاض حركة طائرات  392 7ما مجموعه  بمطارات المملكة 2021 يناير شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المنارة مراكش مطار  ،%43,94 على الخامس محمد مطار منها استحوذ ،الماضية السنة من الفترة بنفس مقارنة 58,07%

 .%7,82 على المسيرة أكادير ومطار %21,83 على
 

 :الشحن الجوي 
 

 وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة  %35,62بنسبة انخفاضا 2021 ينايرشهر  خالل الجوي الشحن نشاط سجل
 .2020 سنة من الفترة نفس المسجلة خالل طن 8097,45 مقابل طن 5213,03 تسجيل تم فقد

 

 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
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 الخطوط الجوية
 المسافرينعدد  
 2021يناير 

  (%)الحصة 

 %5,96 624 30 اريس أورليب -محمد الخامس  

 %4,12 170 21  س أورليباري   – مراكش

 %3,00 449 15 شارل دو غولاريس ب -محمد الخامس  

 %2,28 710 11 ورلي باريس أ – أكادير

 %1,84 454 9 طنبولاس -محمد الخامس 

 %17,19 080 196 الخمس خطوط األولىمجموع 

 %100,00 159 514 مجموع حركة النقل الجوي الدولي


