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 16 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 شتنبرشهر خالل  

 

 
 + %5,33بنسبة النقل الجوي التجاري للمسافرين نمو حركة -

 4,23:  حركة النقل الجوي الدولي %+ 

 16,32:  حركة النقل الجوي الداخلي %+ 

 +% 7,80 : الجويالشحن استمرار نمو حركة  -

 +% 9,62نمو هام لحركة النقل الجوي للمسافرين بمطار محمد الخامس :  -
 ل المرتبة الرابعة من حيث حركة النقل الجوي للمسافرينتمطار الرباط سال يح -

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس %5,33+ بارتفاع قدره  2016 شتنبرخالل شهر  مسافرا 757 726 1 للمسافرين الجوي التجاريسجلت حركة النقل 

 مسافرا  281 82مطار الرباط سال ،((% 9,62+اسافرم397 849 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 9,80) امسافر 229 63   وجدو أنجادر ومطا (+% 29,75)
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 المطارات

 المسافرون

 شتنبر
2016 

 شتنبر
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016فبراير   

 الحصيلة

2016 شتنبر 2015 شتنبر   
 معدل النمو

(%) 
 الحصة 
(%) 

 
 %47,53 %4,88 086 227 6 794 530 6 %49,19 %9,62 854 774 397 849 محمد الخامس

 %20,73 %4,84- 516 993 2 591 848 2 %19,02 %0,89- 385 331 425 328 مراكش 

 %7,28 %7,25- 378 078 1 233 000 1 %6,95 %5,65- 177 127 995 119 أكادير 

سال -الرباط   82 281 63 417 29,75% 4,77% 656 601 510 528 28,61% 4,78% 

 %4,90 %0,41- 912 675 170 673 %4,74 %5,23- 337 86 819 81 فاس  

 %4,72 %5,68 451 613 284 648 %4,72 %0,45- 833 81 467 81 طنجة

 %3,61 %6,60 004 465 702 495 %3,74 %1,30 681 63 509 64 الناظور 

 %3,17 %2,74 464 424 092 436 %3,66 %9,80 587 57 229 63 وجدة

 %0,99 %26,02 999 107 097 136 %0,92 %10,66 417 14 954 15 العيون

 %0,85 %25,27 853 92 316 116 %0,74 %0,33- 840 12 798 12 الداخلة

 %0,39 %6,03 790 50 854 53 %0,40 %1,11 779 6 854 6 الصويرة

 %0,27 %13,31- 455 43 669 37 %0,32 %19,46- 764 6 448 5 الحسيمة

 %0,28 %7,64- 107 42 888 38 %0,26 %9,30 065 4 443 4  ورزازات

 %0,16 %12,76 324 19 790 21 %0,20 %27,76 687 2 433 3  تطوان

 %0,12 %14,63- 981 18 204 16 %0,16 %35,29 023 2 737 2  بني مالل

 %0,08 %7,88 764 9 533 10 %0,09 %20,10 229 1 476 1 الراشيدية

 %0,07 %5,14 045 9 510 9 %0,06 %12,04 997 117 1 طان طان

 %0,06 %8,46- 471 8 754 7 %0,06 %3,04 922 950 كلميم

 %0,03 %14,29 121 3 567 3 %0,02 %37,10 310 425 زاكورة

 %0,00     107 %0,00       بوعرفة

 %100,00 %2,59 249 394 13 756 741 13 %100,00 %5,33 304 639 1 757 726 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

2015شتنبر  معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016 شتنبر   النقل  الجوي 
 الداخلي 451 174 980 149 16,32% 10,10%

 المجموع العام 757 726 1 304 639 1 5,33% 100%
 

سنة  من الفترة بنفس مقارنة 16,32+  %بنسبةهاما ارتفاعا  2016 شتنبر رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 451 174استقبال  ، حيث تم2015
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
2015شتنبر  معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016شتنبر    النقل الجوي 

 الدولي 306 552 1 324 489 1 4,23% 89,90%

 المجموع العام 757 726 1 304 639 1 5,33% 100%
 

 +4,23 %ارتفاعا بنسبة  يمثل ما وهو، 2016 شتنبر خالل شهر امسافر 306 552 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

 بنسبة  طفيفا مجموع حركة النقل الجوي ارتفاعا من 65%أكثر من أوروبا التي تمثل قرابة  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

0,72%+. 
 

و  +%16,92ارتفاعا هاما قدره على التوالي   الشرق األوسط واألقصىإفريقيا ودول في حين سجلت حركة النقل الجوي مع كل من 

نفس التطور شهدته حركة النقل الجوي مع كل من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بتسجيلهما لنسب نمو مهمة قدرها على  .+12,73%

 .% 63,13+ ،42,37+  %التوالي 

 

 .   %6,11+فقد عرفت ارتفاعا بنسبة  المغرب العربي دول معأما فيما يخص حركة النقل الجوي 

 

 : الجوي التجاري للمسافرينالتوزيع الجغرافي لحركة النقل 
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 شتنبر 2016 شتنبر المناطق

 %67,35 %0,72 750 154 1 027 163 1 أوروبا

 %10,10 %16,32 980 149 451 174 المغرب

 %9,10 %16,92 331 134 055 157 الشرق األوسط واألقصى

 %7,15 %12,73 533 109 477 123 إفريقيا

 %3,58 %6,11 217 58 775 61 المغرب العربيدول 

 %2,40 %42,37 057 29 367 41 أمريكا الشمالية

 %0,32 %63,13 436 3 605 5 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %5,33 304 639 1 757 726 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %0,88+ قدره طفيف بارتفاع حركة 540 14 بمطارات المملكة 2016 شتنبر شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %16,29 على المنارة مراكش مطار، %51,64 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال نفسب

   6,75.%  على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    حركة مقابل 610 16مسجلة بذلك 12,7+   %بنسبةارتفاعا  2016 شتنبرشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

   .2015الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 744 14
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  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 7,80+ بنسبةارتفاعا  2016 شتنبر شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن841,70 4  مقابل ،طن  219,47 5تسجيل
 

 
 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
 

 
 

 2016 أكتوبر 17النواصر 

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

 %3,72 166 64 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,69 462 46 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,62 242 45 باريس أورلي  –مراكش 

 %2,39 311 41 جدة –محمد الخامس 

 %1,59 484 27 إسطمبول –محمد الخامس 

 %100,00 757 726 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


