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 02 2017/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 سنةخالل  

 

 
 مسافر؛مليون   18,2الجوي:النقل  حركةتسجيل رقم قياسي ل -

 : حركة النقل الجويمكونات تطور إيجابي على مستوى جل  -

  3,58+:  للمسافرين  النقل الجويحركة% 

 1,16+ : حركة الطائرات%  

  6,52+ :الشحن الجوي% 

  11,1+: حركة عبور المجال الجوي% 

+( %19,95+(، العيون )%23,69حركة النقل الجوي بمطارات الرباط سال )هام من رقمين في  ارتفاع -
 .+(%20,96والداخلة )

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

 بارتفاع قدره  مسافرا 272 237 18 حيث استقبلترقم قياسي تسجيل  2016خالل سنة مطارات المملكة بحركة النقل الجوي  عرفت

  .قارنة مع السنة الماضيةم 3,58%+

  

 الداخلي و الدولي لنقلاحركة  توزيع

 
حركة النقل الجوي 

 لمسافرينل
 %الحصة  % معدل النمو 2016 سنة 2015 سنة

 %89,48 %3,00 316 319 16 042 844 15 الدولي

 %10,52 %8,76 956 917 1 449 763 1 الداخلي 

 %100,00 %3,58 272 237 18 491 607 17 المجموع
 

 مقارنة +3,00 %ارتفاعا بنسبة  يمثل ما وهو، 2016خالل سنة  امسافر 316 319 16 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس
 

 الجوي النقل حركة( فقد عرفت %0,68+استقرارا مقارنة مع السنة الماضية ) أوروبا التي عرفت شبه مع الجوي النقل حركةوباستثناء 

 (%11,62+(، إفريقيا )%22,51+(، أمريكا الشمالية )%54,93+باقي الجهات نموا هاما من رقمين خاصة : أمريكا الجنوبية ) مع

 (.%10,68+والشرق األوسط واألقصى )
 

 .مسافرا 956 917 1حيث تم تسجيل  2016مقارنة بسنة  %8,76+كما عرفت حركة النقل الجوي الداخلي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين

 
 

 %الحصة  % معدل النمو 2016 سنة 2015 سنة المناطق

 %68,87 %0,68  661 560 12 477 475 12 أوروبا

 %10,52 %8,76 956 917 1  449 763 1 المغرب

 %7,60 %10,68 671 386 1 840 252 1 الشرق األوسط واألقصى

 %7,08 %11,62 857 290 1 482 156 1 إفريقيا

 %3,60 %5,49 295 656  111 622 دول المغرب العربي

 %2,02 %22,51 395 368 704 300 أمريكا الشمالية

 %0,31 %54,93 437 56 428 36 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %3,58 022 415 1 491 607 17 المجموع
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 الحركة اإلجمالية للنقل الجوي بمختلف المطارات : 

 

 
 (.%20,96+( والداخلة )%19,95+(، العيون )%23,69+الرباط سال )أقوى االرتفاعات سجلت بمطارات 

 

 : حركة الطائرات 
 

 من فترةال نفسب مقارنة %1,16+ قدره بارتفاع حركة 837 161 بمطارات المملكة 2016 سنة خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

  على المسيرة أكادير ومطار %18,05 على المنارة مراكش مطار، %50,34 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة

%.7,02   
 

 عبور المجال الجوي :
 

 

   مسجلة بذلك مقارنة مع السنة الفارطة 11,07+   %بنسبةارتفاعا  2016سنة  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

  .حركة 483 214

 

  :الشحن الجوي 
 

 قدرهتفاع بار طن  436,24 201668حيث سجل خالل سنة  2013نموه في منحى تصاعدي منذ سنة  الجوي الشحن نشاط يواصل

 .2015سنة ب مقارنة  % 6,52+

 

 % معدل النمو 2016 سنة 2015 سنة 

 %3,58 272 237 18 491 607 17 نوالمسافر

 %1,16 837 161 975 159 حركة الطائرات 

 %6,52 436,24 68 247,28 64 الشحن الجوي )طن(

 %11,07 483 214 113 193 عبور المجال الجوي

 

5201 سنة المطارات 6201 سنة   %الحصة  % معدل النمو 

 %47,25 %5,36 474 616 8 031 178 8 محمد الخامس

 %21,35 %2,12- 227 894 3 725 978 3 مراكش 

 %7,32 %5,24- 173 334 1 945 407 1 أكادير 

 %4,90 %0,73 974 892 525 886 فاس  

سال   -الرباط   705 950 873 169 23,69% 4,79% 

 %4,65 %7,78 643 848 399 787 طنجة

 %3,51 %6,20 122 640 764 602 الناظور 

 %3,00 %4,48 398 546 946 522 وجدة

 %1,00 %19,95 477 182 126 152 العيون

 %0,85 %20,96 451 154 691 127 الداخلة

 %0,37 %3,01 977 67 992 65 الصويرة

 %0,29 %7,10- 791 52 828 56   ورزازات

 %0,25 %3,63- 560 45 276 47 الحسيمة 

 %0,11 %15,20- 036 20 628 23   ني ماللب

 %0,08 %9,36 370 15 054 14 الراشيدية  

 %0,14 %11,89 776 24 143 22   تطوان

 %0,07 %6,17 210 12 500 11 طان طان

 %0,06 %10,86- 255 10 505 11 كلميم

 %0,03 %11,45 847 4 349 4 زاكورة

 %0,00 %200,00 342 114 بوعرفة

 %100,00 %3,58 272 237 18 491 607 17 المجموع
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 :األولى من حيث عدد المسافرينالدولية خمس خطوط ال

 
 

 2017 يناير 23النواصر 

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

 %4,03 632 657 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %3,01 906 491 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,95 786 480 باريس أورلي  –مراكش 

 %2,12 629 346 جدة –محمد الخامس 

 %1,86 186 303 غاتويك –مراكش 

 %13,97 139 280 2 المجموع

 %100 316 319 16 الدوليمجموع حركة النقل الجوي 


