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 لتواصل والعالقات العامةا

 

 80 2019/عدد بالغ صحفي
 

  بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  1829 فبرايرخالل شهر 

 
 

 + %6,43: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي -

  %15,43+الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع  -

+( %16,12)فاس سايس  +(، %20,20)الرباط سال +(، %32,39) الصويرة على مستوى مطارات هامارتفاع  -
 .+(%15,20)و مراكش 

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس الفترة  %6,43+قدره  بارتفاع 2019 فبرايرخالل شهر  مسافرا 296 662 1 المطارات المغربيةاستقبلت 
 الفارطة.سنة المن 

 

  سايس فاس ،+(%20,20) سال الرباط ،+(%32,39)خاصة مطارات الصويرة  ،ملموسا نمواالمطارات وقد سجلت أغلب 

 .+(%15,20) مراكش و+( 16,12%)

 
  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 

 المطارات

 المسافرون

 يرفبرا
2019 

  يرفبرا
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 فبراير 1028

 الحصيلة

يرفبرا  
2019 

  يرفبرا
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %40,47 %0,05- 872 428 1 103 428 1 %38,69 %3,77- 284 668 072 643 الدار البيضاء

 %26,07 %18,08 906 778 713 919 %27,38 %15,20 080 395 118 455 مراكش 

 %8,80 %9,28 086 284 446 310 %9,25 %12,19 994 136 697 153 أكادير 

 %6,16 %17,08 673 185 381 217 %6,16 %16,12 148 88 360 102 فاس 

 %4,96 %15,01 311 152 169 175 %4,93 %14,95 314 71 978 81 طنجة

سال -الرباط   80 997 67 383 20,20% 4,87% 170 019 142 977 18,91% 4,82% 

 %2,83 %4,56 544 95 899 99 %2,82 %4,10 070 45 920 46 الناظور 

 %2,14 %0,20 278 75 432 75 %2,13 %1,59- 964 35 393 35 وجدة

 %1,05 %27,55 995 28 982 36 %1,01 %16,00 499 14 819 16 الداخلة

 %1,02 %3,78 613 34 920 35 %1,00 %5,44 730 15 585 16 العيون

 %0,55 %25,23 604 15 541 19 %0,64 %32,39 045 8 651 10 الصويرة 

 %0,46 %31,19 260 12 084 16 %0,48 %30,61 161 6 047 8 ورزازات

 %0,27 %16,34 208 8 549 9 %0,25 %10,18 733 3 113 4 الحسيمة

 %0,18 %65,02 902 3 439 6 %0,16 %22,97 220 2 730 2 الرشيدية

 %0,07 %196,03 856 534 2 %0,08 %161,88 480 257 1 زاكورة

 %0,05 %11,04- 029 2 805 1 %0,05 %2,38- 881 860 طان طان

 %0,05 %4,27 686 1 758 1 %0,05 %2,74 838 861 تطوان

 %0,04 %19,38- 894 1 527 1 %0,05 %5,55- 847 800 كلميم

 %0,00 %53,31- 287 134 %0,00 %75,38- 130 32 بني مالل



 
 

2 

 

 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة %15,43+  قدرهابزيادة ا، مسافر 418 192  فبرايرخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة

 

8102 معدل النمو (%)  الحصة (%) يرفبرا   9102 يرفبرا   النقل الجوي  

 الداخلي 418 192 702 166 % 15,43 % 11,58

 المجموع العام 296 662 1 805 561 1 % 6,43                          % 100

 

 :حركة النقل الجوي الدولي 
 

 ، % +5,36 %مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة  2019  فبراير خالل شهر، الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .امسافر 878 469 1 بذلك مسجلة
 

1028فبراير  معدل النمو (%)  الحصة (%) 1029فبراير    النقل الجوي  

 الدولي 878 469 1 103 395 1   % 5,36   % 88,42

 المجموع العام 296 662 1 805 561 1  % 6,43     % 011

 
من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي نموا بنسبة   % 81,16 التي تمثل أوروبا حركة النقل الجوي مع عرفت 9102خالل شهر فبراير 

 .+% 4,53  ةبنسب اارتفاعدول المغرب العربي  مع  الجويكما عرفت حركة النقل  7,79+%

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة   %  معدل النمو        8102فبراير  1022فبراير  المناطق

 %81,16 %7,79 733 106 1 942 192 1 أوروبا
 %7,20 %5,64- 122 112 797 105   الشرق األوسط واألقصى

 %6,05 %5,68- 290 94 933 88     إفريقيا
 %3,36 %4,53 189 47 328 49     دول المغرب العربي

 %1,61 %2,13- 116 24 603 23     أمريكا الشمالية
 %0,63 %12,94- 653 10 275 9       أمريكا الجنوبية

 % 100,00  % 5,36          103 395 1        878 469 1 المجموع
 

 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة %8,26+ قدره بارتفاع حركة 494 14 بمطارات المملكة  9102فبراير  شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 على المسيرة أكادير ومطار %22,69 على المنارة مراكش مطار، %42,39 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

%.8,60   
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

 .الفارطة السنة من فترةال نفسب مقارنة % 8,7+ بنسبة نموا ملموسا 9102فبراير شهر  لالمجال الجوي المغربي خالعرفت حركة عبور 
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 16,49+ بنسبةارتفاعا  9102 فبراير شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .السنة الماضية من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن200,76 6  مقابل ،طن  223,39 7تسجيل
 

 
 
 

 %0,00 %650,00 4 30 %0,00 %50,00 4 6 بن سليمان

 %0,00 %100,00- 107       بوعرفة

 %100 %8,43 092 254 3 465 528 3 %100 %6,43 805 561 1 296 662 1 المجموع
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 : 1829خالل شهر فبراير  خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 9102 مارس 90النواصر 

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

 % 3,37 559 49 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 % 2,98 809 43 باريس أورلي  –مراكش 

 % 2,57 840 37 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 % 2,06 293 30 لندن غاتويك  –مراكش 

 % 2,01 605 29 أورلي  باريس - أكادير

 %13 106 191 مجموع مسافري في الخمس خطوط األولى

 % 100 878 469 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


