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 90 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 مايشهر خالل  

 

 + % 1,28بنسبة للمسافرينالتجاري لنقل الجوي اإلجمالية ل حركةالنمو  -

 الخمسة أشهرخالل المسجلة  للمسافرينالتجاري لنقل الجوي اإلجمالية لحركة ا الحصيلةنمو  -
 + %2,72بنسبةاألولى 

 +% 10,34:  ارتفاع حركة النقل الجوي الداخلي -

 +% 6,94 : الجويالشحن استمرار نمو حركة  -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس % 1,28+ قدره رتفاع با 2016 مايخالل شهر  مسافرا 108 533 1 للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

 مسافرا  784 73الرباط سالمطار  ،((% 4,47+اسافرم790 707 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 8,23) امسافر 691 67   طنجة ابن بطوطةر ومطا (+% 33,60)
 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 
 

 المطارات

 المسافرون

 ماي
2016 

 ماي
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016 ماي  

 الحصيلة

2016 ماي 2015 ماي   
 معدل النمو

(%) 
 (%) الحصة 

 
 %46,32 %5,29 787 122 3 053 288 3 %46,17 %4,47 514 677 790 707 محمد الخامس

 %23,14 %6,25- 990 751 1 428 642 1 %22,79 %7,66- 298 378 328 349 مراكش 

 %7,55 %8,68- 176 587 203 536 %7,22 %13,67- 226 128 700 110 أكادير 

 %4,98 %2,76 343995 480 353 %5,20 %3,88- 900 82 685 79 فاس سايس

 %4,96 %28,21 711 274 215 352 %4,81 %33,60 55228 784 73   سال -الرباط 

 %4,23 %11,93 232 268 245 300 %4,42 %8,23 541 62 691 67 طنجة

 %3,17 %9,50 199 205 698 224 %3,30 %10,10 901 45 537 50 الناظور 

 %2,47 %1,71 503 172 455 175 %2,91 %13,00 530 39 670 44 وجدة

 %1,04 %41,81 253 52 099 74 %1,06 %46,35 113 11 264 16 العيون

 %0,90 %43,66 353 44 718 63 %0,87 %44,61 268 9 402 13 الداخلة

 %0,36 %7,14- 874 27 884 25 %0,32 %4,63- 117 5 880 4 ورزازات

 %0,39 %43,96 269 19 740 27 %0,41 %19,21- 706 7 226 6 الصويرة

 %0,11 %26,46- 278 10 558 7 %0,08 %7,92 162 1 254 1 بني مالل

 %0,09 %6,34 886 5 259 6 %0,11 %1,31- 675 1 653 1 الراشيدية

 %0,08 %7,07 344 5 722 5 %0,12 %1,15 831 1 852 1 طان طان

 %0,05 %51,80- 874 6 313 3 %0,05 %60,69- 839 1 723 الحسيمة

 %0,07 %0,65- 074 5 041 5 %0,08 %1,20 245 1 260 1 كلميم

 %0,06 %7,76- 729 4 362 4 %0,06 %58,17- 319 2 970 تطوان

 %0,03 %11,61 817 1 028 2 %0,03 %51,90 289 439 زاكورة

 %0,00    107 %0,00     بوعرفة

 %100,00 %2,72 344 910 6 608 098 7 %100,00 %1,28 702 513 1 108 533 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

5201 ماي معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 ماي   النقل  الجوي 

 الداخلي 339 178 621 161 % 10,34 % 11,63

 المجموع العام 108 533 1 702 513 1 % 1,28 100%
 

، 2015سنة  من الفترة بنفس مقارنة 10,34+  %بنسبةارتفاعا  2016 ماي رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 339 178 حيث تم تسجيل
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
5201 ماي معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 ماي   النقل الجوي 

 الدولي 769 354 1 081 352 1 % 0,20 % 89,20
 المجموع العام 108 533 1 702 513 1 % 1,28 100%

 

 +0,20 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 2016 ماي خالل شهر امسافر 769 354 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

، -% 2,65بنسبة  انخفاضا حركة النقل الجويمجموع  أرباع ةثالثقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

 .(-% 6,02) ويعود هذا االنخفاض باألساس إلى تراجع حركة النقل الجوي مع فرنسا
 

في ، 7,71+ %و  9,19+ % نسبته على التوالي ارتفاعاو دول المغرب العربي   إفريقياكل من  سجلت حركة النقل الجوي معو

 20,72+ %نموا هاما نسبته على التوالي حين سجلت حركة النقل الجوي مع كل من الشرق األقصى واألوسط وأمريكا الجنوبية 

 .47,56+ %و

 

 .-% 3,06 ةبنسب انخفاضا فقد عرفت  أمريكا الشماليةا يخص حركة النقل الجوي ما فيمأ

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 ماي 2016 ماي المناطق

 %69,35 %2,65- 144 092 1 215 063 1 أوروبا

 %11,63 %10,34 621 161 339 178 المغرب

 %7,42 %20,72 239 94 768 113 الشرق األوسط واألقصى

 %5,96 %9,19 712 83 402 91 إفريقيا

 %3,82 %7,71 342 54 530 58 دول المغرب العربي

 %1,62 %3,06- 556 25 773 24 أمريكا الشمالية

 %0,20 %47,56 088 2 081 3 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %1,28 702 513 1 108 533 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة % 0,51+ قدره بارتفاع حركة 401 13 بمطارات المملكة 2016 ماي شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %18,91 على المنارة مراكش مطار، %50,07 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

   7,04.%  على
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

 ةمسجل 2015مقارنة بشهر ماي  % 9,1+ بنسبة هاما ارتفاعا 2016 مايشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

حركة مقابل  86 448 فقد تم تسجيل السنةهذه أشهر األولى من  الخمسةخالل المسجلة على مستوى الحصيلة و .حركة  377 15بذلك

 .% 8,5+ قدرها حركة المسجلة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة نمو 79 669
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  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 6,94+ بنسبةارتفاعا  2016 ماي شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة 588,82 5  مقابل ،طن 976,47 5تسجيل
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 

 2016 يونيو 20النواصر  
 
 
 
 

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

 3,32 851 50 أورلي  باريس -مراكش 

 3,25 764 49 باريس أورلي -محمد الخامس

 2,95 163 45 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 2,02 984 30 جدة -محمد الخامس 

 1,73 497 26 استمبول -محمد الخامس 

 %100 108 533 1 الدولي مجموع حركة النقل الجوي التجاري


