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 15 2017/عدد بالغ صحفي
 

 األسدس األول من سنةخالل  ارتفاع قوي : حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
1017  

 

 +% 11,51:  المسافرون -

o ،طنجة، وجدة  ارتفاع من رقمين على مستوى مطارات الدارالبيضاء، أكادير، فاس
 والحسيمة

 +% 8,66: حركة الطائرات  -

 + %10,5 عبور المجال الجوي : -

 + % 15,15 الشحن الجوي : -
 

 : لنقل الجوياحركة 
 

 قدرهرتفاع با 1027 الستة أشهر األولى من سنةخالل  مسافرا 092 244 9 بمطارات المملكة للمسافرينسجلت حركة النقل الجوي 

من حركة النقل الجوي   %00المطارات التي استحوذت على أكثر من ، حيث عرفت 2016مقارنة مع نفس الفترة من سنة  11,51%+

، طنجة ((% 14,87+، فاس سايس((% 12,73+، أكادير المسيرة ((% 10,97+للمسافرين تسجيل ارتفاع من رقمين؛ محمد الخامس 

 .((% 15,86+ووجدة أنجاد  ((% 29,81+ابن بطوطة 
 

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 

 المطارات

 المسافرون

 األسدس األول 
 يونيو
6102 

 يونيو
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
7610يونيو  إلى متم يونيو  

6102 
إلى متم يونيو 

6107 
 معدل النمو

(%) 
 الحصة

6107  (%) 

 %45,20 %8,50 794 590 495 544 %46,01 %10,97 101 253 4 630 832 3 محمد الخامس

 %21,59 %4,79 195 282 283 269 %22,58 %9,19 492 087 2 711 911 1 مراكش 

 %7,72 %17,08 874 100 158 86 %7,59 %12,73 612 701 363 622 أكادير 

 %5,61 %20,00 335 73 110 61 %5,15 %14,87 245 476 590 414 فاس سايس

 %5,39 %18,55 507 70 474 59 %5,05 %29,81 950 466 719 359  طنجة

 %4,85 %11,46 380 63 862 56 %4,72 %6,73 766 436 227 409   سال -الرباط 

 %3,54 %19,45 218 46 691 38 %2,68 %15,86 151 248 174 214 وجدة

 %3,20 %6,62 870 41 271 39 %3,11 %8,80 190 287 969 263 الناظور  

 %0,96 %3,88- 541 12 047 13 %1,01 %7,34 542 93 146 87 العيون

 %0,84 %8,77 986 10 100 10 %0,82 %2,62 749 75 818 73 الداخلة

 %0,36 %10,14 727 4 292 4 %0,37 %7,00 274 34 032 32 الصويرة 

 %0,20 %33,32 653 2 990 1 %0,22 %278,67 081 20 303 5 الحسيمة

 %0,19 %44,39 537 2 757 1 %0,32 %6,96 564 29 641 27 ورزازات

 %0,12 %19,26 585 1 329 1 %0,09 %39,71 951 7 691 5 تطوان

 %0,05 %27,95- 647 898 %0,10 %26,48 052 9 157 7 الراشيدية

 %0,05 %3,30- 645 667 %0,07 %0,85- 335 6 389 6 طان طان

 %0,05 %40,93- 625 058 1 %0,02 %77,03- 979 1 616 8 بني مالل

 %0,05   616 0 %0,06 %4,76 281 5 041 5 كلميم

 %0,03 %5,71- 363 385 %0,03 %14,84 771 2 413 2 زاكورة
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

 
 الفترة بنفس مقارنة 14,26+  %بنسبةمن رقمين  هاما ارتفاعا 1027 األسدس األول من سنة خالل الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 843 880 ، حيث تم تسجيل1026سنة  من
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
 بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 1027 الستة أشهر األولى من سنةخالل  امسافر 996 260 8 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة 9,31+ %
 

بنسبة  نموا من رقمين ،حركة النقل الجويمجموع  أكثر من ثالثة أرباعالتي تمثل و ،أوروبا مع الجوي النقل حركة عرفتوقد 

كما سجلت كذلك حركة النقل الجوي مع الشرق األقصى واألوسط، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد المسافرين، ، +10,91%

 .19,02+ %ارتفاعا قويا بنسبة 
 

 .3,67+ %و 1,15+ %إفريقيا ودول المغرب العربي فقد سجلت على التوالي ارتفاعا بنسب  كل أما فيما يخص حركة النقل الجوي مع
 

وأمريكا   ((% 169,61+؛ أمريكا الجنوبية وتبقى أهم االرتفاعات هي تلك المسجلة على مستوى حركة النقل الجوي مع األمريكيتين

 .((% 41,60+الشمالية 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 

 

     0 %0,00   6 0 بنسليمان

     0 %0,00 %100,00- 0 107 بوعرفة

 %100,00 %9,76 098 307 1 867 190 1 %100,00 %11,51 092 244 9 737 289 8 المجموع

 حركة النقل الجوي

6107األسدس األول   
 يونيو
6102 

 يونيو
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
6107يونيو  إلى متم يونيو  

6102 
إلى متم يونيو 

6107 
 معدل النمو

(%) 
 (%) الحصة 

6107 

 %9,48   %14,26 917 123    455 108    %10,63 %11,60 096 983 888 880 الداخلي

 %100,00 %9,76 098 307 1 867 190 1 %100,00 %11,51 092 244 9 737 289 8 المجموع العام

 حركة النقل الجوي

 األسدس األول 
 يونيو
6102 

 يونيو
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
6107يونيو  إلى متم يونيو  

6102 
إلى متم يونيو 

6107 
 معدل النمو

(%) 
 (%) الحصة 

6107 

 %90,52 %9,31 181 183 1 412 082 1 %89,37 %11,50 996 260 8 849 408 7 الدولي

 %100,00 %9,76 098 307 1 867 190 1 %100,00 %11,51 092 244 9 737 289 8 المجموع العام

 المناطق
 األسدس األول 

 يونيو
6102 

 يونيو
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
6107يونيو  إلى متم يونيو  

6102 
إلى متم يونيو 

6107 
 معدل النمو

(%) 
 (%) الحصة 

6107 

 %75,63 %10,92 808 894 739 806 %77,17 %10,91 299 375 6 150 748 5 أوروبا

الشرق األوسط 
 %19,02 420 754 877 633 واألقصى

9,13% 
115 905 118 893 2,58% 10,05% 

 %6,90   %8,16- 679 81   941 88 %7,02 %1,15 608 579 019 573 إفريقيا

 %3,43   %1,59- 571 40   226 41 %3,83 %3,67 997 315 811 304 دول المغرب العربي

 %3,16   %40,30 442 37   687 26 %2,22 %41,60 645 183 695 129 أمريكا الشمالية

 %0,83   %235,90 788 9     914 2 %0,63 %169,61 027 52 297 19 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %9,31     181 183 1 412 082 1 %100,00 %11,50 996 260 8 849 408 7 المجموع العام
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 : حركة الطائرات
 

 مقارنة % 8,66+ قدره بارتفاع حركة 276 81 بمطارات المملكة 1027 األسدس األول من سنة خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %18,53 على المنارة مراكش مطار، %49,44 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال نفسب

   6,97.%  على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

بنفس الفترة مقارنة  % 10,5+ بنسبة هاما ارتفاعا 1027 كة عبور المجال الجوي المغربي خالل الستة أشهر االولى من سنةعرفت حر

 .حركة  657 112بذلك ةمسجل 1026 من سنة

 
  :الشحن الجوي 

 

 فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 15,15+ بنسبةارتفاعا  1027 األسدس األول من خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .1026 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة 689,69 34  مقابل ،طن 943,49 39 تسجيل تم
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 يوليوز  20النواصر 
 
 
 
 

 1017األسدس األول  الخطوط الجوية
من مجموع حركة النقل  الحصة

 الجوي الدولي 

 %3,79 313497  أورلي باريس –محمد الخامس 

 %3,07 253782 باريس أورلي -مراكش 

 %2,93 242277 باريس شارل دو كول   -محمد الخامس 

 %2,14 176863 جدة  -محمد الخامس 

 %1,97 162971 كاتويك -مراكش 

 %13,91 390 149 1 المجموع

 %100,00 996 260 8 الدولي مجموع حركة النقل الجوي التجاري


