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 19/2022 عدد بالغ صحفي
 

 2022 أكتوبرلشهر حركة النقل الجوي  مطارات المغرب :
 

  2022ن سنة العشر أشهر األولى مخالل استمرار االنتعاش التدريجي لحركة النقل الجوي 

لفترة االمسجلة خالل نفس  حركة الطائراتمن  %81من حركة المسافرين  %79باسترجاع 

 : 2019من سنة 
o : بالنسبة لشهر أكتوبر، استرجاع 

 101% من حركة المسافرين؛ 
 94% .من حركة الطائرات 

 
 : حركة النقل الجوي التجاري

 
 يمثل ما، أي جويةرحلة   845 16ومسافرا   055 191 2 ما مجموعه 2022 أكتوبرشهر خالل  المطارات المغربيةاستقبلت 

لفترة من سنة امقارنة مع نفس بالنسبة لحركة الطائرات  %94وبالنسبة للمسافرين   %101بـ على التوالي نسبة استرجاع تقدر 
2019. 

 

ة من تسجيل ، تمكنت المطارات المغربي2022 أكتوبربداية السنة إلى غاية متم شهر  ذبالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي من
ة من حرك %81من حركة المسافرين  %79، حيث تم استقبال 2019نفس الفترة من سنة سترجاع مقارنة مع االنسب نمو ل

 طائرات بالنسبة لجميع المطارات.للحركة   284 142مسافر و  802 546 16 وهو ما يمثلالطائرات، 

 
من حركة  %90 ل، وهو ما يمثرحلة جوية  084 6مسافرا عبر  360 759خالل هذا الشهر وقد سجل مطار محمد الخامس

 .2019 أكتوبرخالل  المسجلةمن حركة الطائرات  %80 و النقل الجوي للمسافرين
 

 926 176 6 أشهر األولى من السنة، فقد استقبل مطار محمد الخامس العشربالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي المسجلة خالل 
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %71تصل إلى استرجاع  ةرحلة جوية، وذلك بنسب  714 54عبرمسافر 

 

 : لمسافرينالنقل الجوي لحركة 

 

 المطار
األولى العشرة أشهر أكتوبر  

2022 2019 
نسبة 

 االسترجاع
2022 2019 

نسبة 

 االسترجاع

 %71 749 685 8 926 176 6 %90 400 848 360 759 محمد الخامس

 %71 743 302 5 053 764 3 %98 090 599 961 587 مراكش

 %83 651 680 1 508 401 1 %115 557 174 200 201 أكادير

 %104 750 144 1 510 189 1 %125 762 115 368 144 طنجة 

 %90 967 200 1 274 084 1 %120 929 121 319 146 فاس سايس

 %120 538 614 535 735 %164 750 52 431 86 وجدة

 %110 845 659 601 723 %117 246 68 695 79 الناظور 

 %75 801 919 054 690 %99 927 89 375 89 الرباط سال

 %86 459 216 231 186 %93 367 22 768 20 الداخلة

 %80 130 209 619 166 %88 853 21 276 19 العيون

 %398 384 38 705 152 %728 868 2 889 20 تطوان 

 %96 508 81 128 78 %95 631 7 257 7 الحسيمة

 %83 715 89 512 74 %78 490 12 778 9 الصويرة

 %48 225 112 591 53 %53 951 13 443 7 ورزازات
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خالل نفس الفترة ة النقل الجوي المسجلة من بلوغ أو تجاوز حجم حرك 2022أكتوبر مطارات المملكة خالل شهر تمكنت أغلب 
 . 2019من سنة 

وبالنسبة للحصيلة المسجلة خالل العشر أشهر األولى، فقد تمكنت مطارات الشمال والشرق من تعزيز معدالت استرجاعها  لحجم 
)تطوان : %100 ، حيث أن هذه النسب بلغت أو تجاوزت 2019حركة النقل الجوي المسجلة خالل نفس الفترة من سنة 

 .(%104، طنجة : %110، الناظور : %120، وجدة : 398%
من حركة النقل الجوي للمسافرين المسجلة خالل نفس الفترة من سنة  %140كما سجل مطار كلميم معدل استرجاع قدره 

2019. 
 

 :حركة النقل الجوي الداخلي 
 

من حركة   %81أي بنسبة استرجاع تقدر بـ ، 2022 أكتوبرمسافرا خالل شهر   012 221سجلت حركة النقل الجوي الداخلي

ير فيما يتعلق بالحصيلة المسجلة من بداية شهر ينا %70، كما بلغت هذه النسبة 2019 أكتوبرالنقل الجوي الداخلي المسجلة في 
 مسافرا.  717 756 1، حيث استقبلت المطارات المغربية2022أكتوبر إلى غاية متم شهر 

 

 :حركة النقل الجوي الدولي 
 

 %104نسبة استرجاع تقدر بـ يمثل  ، وهو ماأكتوبرمسافرا خالل شهر   043 970 1تسجيلحركة النقل الجوي الدولي  عرفت

مسافرا    085 790 14استقبالأشهر األولى، فقد تم  العشر، أما بخصوص الحصيلة المسجلة خالل 2019 أكتوبررنة بشهر امق
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %80بنسبة استرجاع بلغت 

 
 

 
 

 

 

 
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 
 

 %96 742 43 881 41 %108 172 6 663 6 الرشيدية

 %140 645 10 898 14 %196 098 1 153 2 كلميم

 %57 639 14 332 8 %78 516 1 183 1 زاكورة

 %36 862 10 953 3 %87 057 1 924 طان طان

 %15 247 3 491 %4 329 12 مطارات أخرى

 %79 600 039 21 802 546 16 %101 993 161 2 055 191 2 المجموع

 المسافرون
أشهر األولى العشر أكتوبر  

 نسبة االسترجاع 2019 2022 نسبة االسترجاع 2019 2022

 %80 228 533 18 085 790 14 %104 588 888 1  043 970 1 النقل الجوي الدولي

 %70 372 506 2 717 756 1 %81 405 273 012 221 النقل الجوي الداخلي

 %79 600 039 21 802 546 16 %101 993 161 2 055 191 2 المجموع

 المطار
أشهر األولى العشر أكتوبر  

 نسبة االسترجاع 2019 2022 نسبة االسترجاع 2019 2022

 %84 997 657 14 367 289 12 %107 625 553 1 704 658 1 أوروبا

 %67 521 498 1 847 006 1 %107 504 120 137 129 الشرق األوسط واألقصى

 %70 683 129 1 879 786 %104 416 96 537 100 إفريقيا

 %88 231 527 829 463 %110 075 44 485 48 دول المغرب العربي

 %40 041 603 845 242 %52 388 63 866 32 أمريكا الشمالية

 %0 755 116 318 %3 580 10 314 أمريكا الجنوبية

 %80 228 533 18 085 790 14 %104 588 888 1 043 970 1 المجموع
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نسب ر خالل شهر أكتوب أمريكا الشمالية وأفريقيا، األقصىو، الشرق األوسط أوروباكل من  نقل الجوي معلسجلت حركة ا
 من حركة النقل الجوي الدولي، نسبة %84، حيث سجلت حركة النقل الجوي مع أوربا التي تمثل %100تفوق استرجاع 

 .2019 شهر أكتوبرمقارنة مع  %107استرجاع تقدر بـ 
 

 : حركة الطائرات
 

لة المسجحركة   908 17مقابلحركة   845 16 بمطارات المملكة 2022 أكتوبرحركة الطائرات المسجلة خالل شهر  بلغت
ـ 2019خالل نفس الشهر من سنة    284 142 ، وقد بلغت حركة الطائرات هاته ما مجموعه%94، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر ب

 . 81%أشهر األولى من السنة الجارية بنسبة استرجاع تصل إلى  العشرةحركة خالل 
 

  :الشحن الجوي 
 

يث ح، 2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %66نسبة استرجاع تقدر بـ   2022أكتوبرسجل نشاط الشحن الجوي خالل شهر 
وهو ما  طن  893 57ما مجموعه أكتوبر، في حين بلغ حجم هذا النشاط منذ بداية السنة وإلى متم شهر طن  525 5تم تسجيل

 .2019مما تم تسجيله خالل نفس الفترة من سنة  %74 يمثل
 
 
 
 

 2022 نونبر 23النواصر 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Call Center opérationnel 7j/7 : 080 1000 224 

 
 

Site internet : www.onda.ma 
 

 Facebook : @OFFICENATIONALDES AEROPORTS 
 

 Twitter : @Ondaofficiel 
 

 LinkedIn : @Office National Des Aéroports 
 

 YouTube : @Office National Des Aéroports 
 

 Instagram : @Ondaeroports 

http://www.onda.ma/

