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 30 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 1326 ينايرشهر خالل  

 

 
  % 3,88بنسبة النقل الجوي للمسافرين نمو حركة -

 +% 38,66:  نمو من رقمينمعدل ل يسجيستمر في تالشحن الجوي  -
 

 : الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

مقارنة مع نفس % 3,88+ قدره رتفاع با 1026 ينايرخالل شهر  مسافرا 143 332 1 للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

 مسافرا  978 65الرباط سالمطار  ،((% 8,64+اسافرم577 659 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 16,49) امسافر 419 57   طنجة ابن بطوطةر ومطا (+% 18,45)
 

، حيث تم استقبال +%200نموا هاما بأكثر من  1026وقد عرفت حركة النقل الجوي بمطار الصويرة موكادور خالل شهر يناير 

ويرجع هذا النمو  مسافرا(. 168 1)نفس الفترة من السنة الفارطة  ما تم تسجيله خاللثالثة أضعاف أكثر من أي ما يمثل  ،مسافرا 823 3

 لوتون. –إلى استحداث الخط الجوي الجديد الصويرة 
 

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المطارات

 المسافرون

 يناير
2015 

 يناير
2016 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
5102يناير   

 (%) الحصة 
5106يناير   

 %49,51 %47,34 %8,64 577 659 148 607 الدار البيضاء 

 %20,64 %23,01 %6,84- 918 274 109 295 مراكش 

 %7,40 %8,57 %10,24- 631 98 882 109 أكادير 

 %5,03 %4,85 %7,80 009 67 159 62 فاس 

سال -الرباط   55 703 65 978 18,45% 4,34% 4,95% 

 %4,31 %3,84 %16,49 419 57 293 49 طنجة

 %3,05 %3,14 %0,97 693 40 304 40 الناظور 

 %2,15 %2,46 %9,12- 640 28 514 31 وجدة

 %1,05 %0,80 %36,11 925 13 231 10 العيون

 %0,86 %0,64 %38,33 408 11 247 8 الداخلة

 %0,29 %0,09 %227,31 823 3 168 1 الصويرة

 %0,24 %0,32 %21,64- 249 3 146 4 ورزازات

 %0,16 %0,21 %23,02- 087 2 711 2 بني مالل

 %0,07 %0,07 %17,40 992 845  الراشيدية

 %0,07 %0,08 %1,14- 951 962 كلميم

 %0,07 %0,06 %18,64 942 794 طان طان

 %0,07 %0,03 %107,75 885 426 تطوان

 %0,05 %0,11 %53,16- 682 456 1 الحسيمة

 %0,03 %0,03 %2,05- 334 341 زاكورة

 %100,00 %100,00 %3,88 143 332 1 439 282 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

6102يناير  معدل النمو (%)  الحصة (%) 6102يناير    النقل  الجوي 

 الداخلي 981 127 633 132 3,63% 9,96%

 المجموع العام 439 282 1 143 332 1 3,88% 100%
 

، 1025سنة  من الفترة بنفس مقارنة 3,63+  %بنسبةارتفاعا  1026 يناير رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر  633 132 حيث تم تسجيل
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
6102يناير  معدل النمو (%)  الحصة (%) 6102يناير    النقل  الجوي 

 الدولي 458 154 1 510 199 1 3,90% 90,04%

 المجموع العام 439 282 1 143 332 1 3,88% 100%
 

 +3,90 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 1026 يناير خالل شهر امسافر 510 199 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

 طفيفا بنسبة ارتفاعا حركة النقل الجويمجموع  أرباع ةثالثقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

0,39%+. 
 

              بنسبةهاما على التوالي نموا   دول المغرب العربيإفريقيا وو الشماليةأمريكا  كل من سجلت حركة النقل الجوي مع في حين

 .%12,87و  % 27,35+ ،31,73+  %

 

ى التوالي ارتفاعا عل افقد عرفت  أمريكا الجنوبية والشرق األوسط واألقصىأما فيما يخص حركة النقل الجوي مع كل من 

 .+8,88 % و   %9,44+بنسبة

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 5106 يناير 5102 يناير المناطق

 %68,12 %0,39 492 907 970 903 أوروبا
 %9,96 %3,63 633 132 981 127 المغرب
 %8,57 %27,35 162 114 643 89 إفريقيا

 %7,63 %8,88 607 101 323 93 الشرق األوسط واألقصى
 %3,77 %12,87 288 50 552 44 دول المغرب العربي

 %1,58 %9,44 104 21 283 19 أمريكا الشمالية
 %0,36 %31,73 857 4 687 3 أمريكا الجنوبية

 %100 %3,88 143 332 1 439 282 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %1,82- قدره بانخفاض طفيف حركة، 117 12 بمطارات المملكة 1026يناير  شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %18,45 على المنارة مراكش مطار، %51,19 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال نفسب

   7,21.%  على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :
 

    حركة مقابل 481 18مسجلة بذلك 5,8+   %بنسبة ارتفاعا 1026 ينايرشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

   .1025الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 467 17
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  :الشحن الجوي 
 

 فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 38,66+ بنسبة ارتفاعا هاما 1026 يناير شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .1025 من الفترة نفس خالل طن373,29 4  مقابل ،طن  064,01 6تسجيل تم
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 

 2016 فبراير 25النواصر  

  (%)من مجموع حركة النقل الجوي الحصة عدد  المسافرين الخطوط الجوية

 %3,60 008 48 أورلي  باريس -محمد الخامس 
 %2,73 301 36 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 
 %2,22 619 29 جدة  –محمد الخامس 

 %2,20 304 29 باريس أورلي  –مراكش 
 %65, 1 945 21 اسطمبول -محمد الخامس

 %100,00 143 332 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


