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 20/2022 عدد بالغ صحفي
 

 مطارات المغرب :

 2022 نونبرلشهر حركة النقل الجوي 
 

  األولى من سنة  اشهر راألحد عشخالل استمرار االنتعاش التدريجي لحركة النقل الجوي

 : باسترجاع 2022
o 80% ؛(2019)مقارنة بنفس الفترة من سنة  من حركة المسافرين 
o 82%  حركة الطائراتمن. 
o  استرجاع :نونبربالنسبة لشهر ، 

 96% من حركة المسافرين؛ 
 92% .من حركة الطائرات 

 
 : حركة النقل الجوي التجاري

 
 ما يمثل، أي رحلة جوية  341 15ومسافرا   705 914 1ما مجموعه 2022 نونبرشهر خالل  المطارات المغربيةاستقبلت 

مقارنة مع نفس الفترة من سنة بالنسبة لحركة الطائرات  %92وبالنسبة للمسافرين   %96بـ على التوالي نسبة استرجاع تقدر 
2019. 

 

نمو ، تمكنت المطارات المغربية من تسجيل 2022 نونبربداية السنة إلى غاية متم شهر  ذبالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي من
من حركة  %82من حركة المسافرين  %80، حيث تم استقبال 2019نفس الفترة من سنة سترجاع مقارنة مع االنسب ل

 طائرات بالنسبة لجميع المطارات.للحركة   687 157و امسافر  415 467 18 وهو ما يمثلالطائرات، 

 
من حركة  %86 ل، وهو ما يمثرحلة جوية  602 5مسافرا عبر  351 664خالل هذا الشهر وقد سجل مطار محمد الخامس

 .2019 نونبرخالل  المسجلةمن حركة الطائرات  %81 و النقل الجوي للمسافرين
 

 األولى من السنة، فقد استقبل مطار محمد الخامس اشهراألحد عشر بالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي المسجلة خالل 
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %72تصل إلى استرجاع  ةجوية، وذلك بنسب رحلة  344 60عبر امسافر 387 844 6

 

 : لمسافرينالنقل الجوي لحركة 

 

 المطار
األولى شهراألحد  نونبر  

2022 2019 
نسبة 

 االسترجاع
2022 2019 

نسبة 

 االسترجاع

 %72 049 458 9 387 844 6 %86 300 772 351 664 محمد الخامس

 %74 966 873 5 946 317 4 %97 223 571 953 552 مراكش

 %86 185 846 1 566 580 1 %108 534 165 524 178 أكادير

 %105 156 247 1 190 305 1 %113 406 102 247 115 طنجة 

 %92 219 307 1 976 198 1 %108 252 106 373 114 فاس سايس

 %121 874 657 460 793 %133 336 43 842 57 وجدة

 %77 756 011 1 397 780 %98 955 91 141 90 الرباط سال

 %109 145 715 783 777 %98 300 55 061 54 الناظور 

 %86 516 237 608 204 %87 057 21 377 18 الداخلة

 %80 108 233 124 186 %81 978 23 501 19 العيون

 %431 154 39 843 168 %2096 770 138 16 تطوان 
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خالل نفس الفترة ة النقل الجوي المسجلة من بلوغ أو تجاوز حجم حرك 2022 نونبرمطارات المملكة خالل شهر تمكنت أغلب 
، (%108)، أكادير (%113)، طنجة (%133)، وجدة (%2096)ويتعلق األمر بكل من مطارات تطوان . 2019من سنة 

 .، ...(%108)فاس 
 

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

والرشيدية  (%142)كلميم هو الحال بالنسبة لمطاري كما  ،(%105، طنجة : %109، الناظور : %121، وجدة : 431%
(99%). 

 

 :حركة النقل الجوي الداخلي 
 

أما بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى متم ، 2022 نونبرمسافرا خالل شهر   962 195الجوي الداخليسجلت حركة النقل 
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %71مسافرا وذلك بنسبة استرجاع تقدر بـ  335 953 1شهر نونبر، فقد عرفت استقبال 

 

 :حركة النقل الجوي الدولي 
 

 %99نسبة استرجاع تقدر بـ يمثل  ، وهو مانونبرمسافرا خالل شهر   743 718 1تسجيلحركة النقل الجوي الدولي  عرفت

 080 514 16 استقبالاألولى، فقد تم  اشهراألحد عشر ، أما بخصوص الحصيلة المسجلة خالل 2019 نونبررنة بشهر امق
 .2019مقارنة بنفس الفترة من سنة  %81مسافرا بنسبة استرجاع بلغت 

 
 

 
 

 

 

 
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %80 405 106 791 84 %62 690 16 279 10 الصويرة

 %95 065 87 122 83 %90 557 5 994 4 الحسيمة

 %50 365 124 589 61 %66 140 12 998 7 ورزازات

 %99 446 48 080 48 %130 704 4 113 6 الرشيدية

 %142 824 11 732 16 %151 179 1 784 1 كلميم

 %59 920 15 368 9 %81 281 1 036 1 زاكورة

 %40 896 11 804 4 %82 034 1 851 طان طان

 %17 772 3 649 %27 525 142 مطارات أخرى

 %80 821 036 23 415 467 18 %96 221 997 1 705 914 1 المجموع

 المسافرون
األولى اشهراألحد عشر  نونبر  

 نسبة االسترجاع 2019 2022 نسبة االسترجاع 2019 2022

 %81 997 275 20 080 514 16 %99 769 742 1 743 718 1 النقل الجوي الدولي

 %71 824 760 2 335 953 1 %77 452 254 962 195 النقل الجوي الداخلي

 %80 821 036 23 415 467 18 %96 221 997 1 705 914 1 المجموع

 المطار
 األحد عشر شهرا األولى نونبر

 نسبة االسترجاع 2019 2022 نسبة االسترجاع 2019 2022

 %85 696 070 16 904 720 13 %101 699 412 1 817 426 1 أوروبا

 %70 102 624 1 491 136 1 %103 581 125 194 129 الشرق األوسط واألقصى

 %72 115 228 1 502 878 %93 432 98 541 91 إفريقيا

 %90 863 563 577 505 %114 632 36 748 41 أمريكا الشمالية

 %41 607 663 957 271 %48 566 60 112 29 دول المغرب العربي

الجنوبيةأمريكا   331 8 859 4% 649 125 614 1% 

 %81 997 275 20 080 514 16 %99 769 742 1 743 718 1 المجموع
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تفوق نسب استرجاع  نونبرخالل شهر وأمريكا الشمالية  األقصىو، الشرق األوسط أوروباكل من  نقل الجوي معلسجلت حركة ا
من حركة النقل الجوي الدولي، نسبة استرجاع تقدر بـ  %83، حيث سجلت حركة النقل الجوي مع أوربا التي تمثل 100%
 .2019 نونبرشهر مقارنة مع  101%

 

 : حركة الطائرات
 

المسجلة حركة   721 16مقابلحركة  341 15 بمطارات المملكة 2022 نونبرحركة الطائرات المسجلة خالل شهر  بلغت
ـ 2019خالل نفس الشهر من سنة    687 157، وقد بلغت حركة الطائرات هاته ما مجموعه %92، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر ب

 . 82%األولى من السنة الجارية بنسبة استرجاع تصل إلى  األحد عشر شهرا حركة خالل
 

  :الشحن الجوي 
 

، في حين بلغ حجم هذا النشاط منذ بداية السنة وإلى طن  973 5ما مجموعه  2022نونبر سجل نشاط الشحن الجوي خالل شهر
 .2019مما تم تسجيله خالل نفس الفترة من سنة  %74 وهو ما يمثل طن  923 63ما مجموعه نونبرمتم شهر 

 
 
 
 

 2022 دجنبر 19النواصر 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

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/

