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 01 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  1109 أبريلخالل شهر 

 
 

 14,64: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي% + 

  30,15+الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع%  

  مطاراتمعظم العلى مستوى من رقمين ارتفاع 

  باريس أورلي يتصدر للمرة األولى قائمة الخمس خطوط الجوية أالولى من حيث عدد  –الخط الجوي مراكش
 المسافرين

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 

 

مقارنة مع  %14,64+قدره  اارتفاع ة بذلكسجلم 2019 أبريلخالل شهر  مسافرا 558 307 2 المطارات المغربيةاستقبلت 
 الفارطة.سنة النفس الفترة من 

 

 طنجة ،+(%19,22) سال الرباط ،+(%24,31) مراكشمطارات  ؛من رقمينتفاعا المطارات ار معظموقد سجلت 

 ...+(%10,04) فاس و+( %10,73) أكادير ،+(%16,89) الناظور، +(19,11%)

 

 
  : المطاراتبمختلف  للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 

 المطارات

 المسافرون

 أبريل
2019 

  أبريل
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 أبريل 1029

 الحصيلة

  أبريل
2019 

  أبريل
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %40,06 %2,63 011 094 3 421 175 3 %40,99 %8,42 390 872 873 945 الدار البيضاء

 %26,92 %21,62 457 754 1 765 133 2 %26,54 %24,31 713 492 470 612 مراكش 

 %8,59 %11,21 489 612 147 681 %7,88 %10,73 237 164 860 181 أكادير 

 %5,94 %15,19 770 408 870 470 %5,63 %10,04 070 118 928 129 فاس 

 %4,92 %16,43 091 335 139 390 %5,07 %19,11 298 98 079 117 طنجة

سال -الرباط   96 058 80 569 19,22% 4,16% 362 529 299 736 20,95% 4,57% 

 %2,79 %7,19 961 205 761 220 %2,92 %16,89 646 57 384 67 الناظور 

 %2,29 %4,40 113 174 769 181 %2,65 %7,69 686 56 045 61 وجدة

 %1,07 %35,13 793 62 854 84 %1,08 %45,68 065 17 860 24 الداخلة

 %0,99 %8,02 605 72 429 78 %0,97 %10,99 100 20 309 22 العيون

 %0,57 %36,70 047 33 174 45 %0,83 %50,30 816 12 263 19 ورزازات

 %0,50 %15,09 713 34 951 39 %0,30 %31,63- 132 10 927 6 الصويرة 

 %0,29 %20,06 931 18 729 22 %0,33 %25,07 008 6 514 7 الحسيمة

لراشيديةا  6 351 2 422 162,22% 0,28% 17 383 9 834 76,76% 0,22% 

 %0,09 %122,58 052 3 793 6 %0,11 %117,66 144 1 490 2 زاكورة

 %0,08 %80,05 619 3 516 6 %0,16 %207,32 203 1 697 3 تطوان

 %0,05 %89,35 029 2 842 3 %0,05    123 1 طان طان
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة  %30,15+قدره  قوي بارتفاع ا، مسافر 246 313  أبريلخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة

 

 النقل الجوي  أبريل 2019 أبريل 2018 معدل النمو (%)  الحصة (%)
 الداخلي 246 313 681 240 30,15% 13,57%

 المجموع العام 558 307 2 861 012 2 14,64% 100,00%

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

       بذلك مسجلة الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة %+12,53 %ارتفاعا بنسبة  2019 أبريل خالل شهرحركة النقل الجوي  عرفت

 .امسافر 312 994 1
 

 النقل الجوي  أبريل 2019 أبريل 8102 معدل النمو (%)  الحصة (%)
 الدولي 312 994 1 180 772 1 12,53% 86,43%

 المجموع العام 558 307 2 861 012 2 14,64% 100,00%
 

 

 .+%12,46ارتفاعا هاما قدره ، الدولي الجوي النقلحركة  من %80 ، التي تمثل أكثر منأوروبا مع الجوي النقلحركة قد سجلت و
 مهما بنسب قدرها على التواليارتفاعا وأمريكا الجنوبية  الشرق األوسط واألقصىكل من  النقل الجوي معحركة كذلك كما عرفت 

 .+%18,83و   +23,75%

 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2018 أبريل 2019 أبريل المناطق

 %80,52 %12,46 992 427 1 888 605 1 أوروبا
 %8,46   %23,75 283 136 649 168 الشرق األوسط واألقصى

 %4,98   %2,65   815 96 382 99 إفريقيا
 %3,26   %7,22   587 60 960 64 دول المغرب العربي

 %2,36   %18,83 564 39 015 47 أمريكا الشمالية
 %0,42    %23,05- 939 10 418 8 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %12,53 180 772 1 312 994 1 المجموع
 
 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %12,68+ قدره ارتفاعب حركة طائرات 654 17ما مجموعه  بمطارات المملكة أبريل شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %23,01 على المنارة مراكش مطار، %43,41 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو ،الماضية السنة من فترةال نفسب

   7,81.% على المسيرة
 

 

 %0,04 %13,48- 968 3 433 3 %0,04 %27,99- 279 1 921 كلميم

 %0,00 %200,93 107 322 %0,01    322 بوعرفة

 %0,00 %55,91- 558 246 %0,00 %21,52- 79 62 بني مالل

 %0,00 %658,33 12 91 %0,00 %450,00 4 22 بن سليمان 

 %100 %11,17 896 129 7 164 926 7 %100 %14,64 861 012 2 558 307 2 المجموع
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 عبور المجال الجوي :حركة 

 

 

 من فترةال نفسب مقارنة %2,3+ بنسبةارتفاعا  2019 أبريلشهر  للمجال الجوي المغربي خالل التجارية لطائراتاعرفت حركة عبور 

 حركة طائرات. 173 19 مسجلة بذلك ،الفارطة السنة

 
  :الجوي الشحن 

 

 تم فقد وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة % 18,93+ بنسبةارتفاعا  9102 أبريل شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .2018 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن503,19 7  مقابل ،طن  923,50 8تسجيل
 

 
 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2019 ماي 17النواصر 

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

 %3,58 404 71 أورلي  باريس -مراكش 

 %3,56 916 70 باريس أورلي  – محمد الخامس 

 %2,62 195 52 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %1,91 051 38 أورلي  باريس  – أكادير

 %1,76 022 35 مدريد  –مراكش 

 %13,43 588 267 المجموع 

 %100,00 312 994 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


