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 تواصل والعالقات العامةال

 

 21 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  2019 غشتخالل شهر 

 
 

 + %14,03: للمسافرين نمو حركة النقل الجوي -

  %34,05+: الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع  -

 مطاراتال لمعظم  رقمينمن  هامارتفاع  -

 

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مسافر خالل نفس الفترة من   800 292 2مقابل  2019  غشتخالل شهر  مسافرا 438 614 2 المطارات المغربيةاستقبلت 

 .%14,03+قدره هام  بارتفاعالسنة الماضية، 
 

مسافرا في   872 169 1 تقريبا من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي وهو ما يمثل  45 % وقد استقبل مطار محمد الخامس

      %10,15+.    بنمو قدره 2018مسافرا خالل نفس الفترة من سنة   025 062 1 مقابل 2019غشت 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

 غشت
 2019 

 غشت
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 غشت 2019

إلى غاية متم الحصيلة     

 غشت
2019 

 غشت
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 

 %41,49 %5,75 221 547 6 746 923 6 %44,75 %10,15 025 062 1 872 169 1 الدار البيضاء

 %24,95 %24,92 535 332 3 074 163 4 %20,07 %30,51 135 402 815 524 مراكش 

 %8,07 %5,67 573 273 1 773 345 1 %7,46 %1,33 573 192 135 195 أكادير 

 %5,74 %12,60 818 850 996 957 %5,44 %9,25 265 130 312 142 فاس 

 %5,37 %18,91 924 752 291 895 %6,08 %20,33 053 132 905 158 طنجة

سال -الرباط   112 035 100 565 11,41% 4,29% 739 592 643 218 14,98% 4,43% 

 %3,13 %9,61 029 476 781 521 %4,01 %13,24 579 92 840 104 الناظور 

 %2,91 %3,72 695 467 071 485 %3,94 %0,64- 608 103 941 102 وجدة

 %1,03 %33,93 574 128 201 172 %0,99 %39,33 501 18 778 25 الداخلة

 %0,99 %11,68 495 147 717 164 %0,88 %13,94 087 20 887 22 العيون

 %0,53 %55,32 480 56 722 87 %0,47 %92,02 417 6 322 12 ورزازات

 %0,41 %7,15 328 64 929 68 %0,33 %9,76 775 7 534 8 الصويرة  

 %0,39 %18,52 844 54 000 65 %0,66 %23,96 858 13 179 17 الحسيمة

 %0,20 %58,48 226 21 639 33 %0,18 %75,51 691 2 723 4 الرشيدية

 %0,18 %91,48 006 16 648 30 %0,28 %60,18 565 4 312 7 تطوان

 %0,07 %105,17 670 5 633 11 %0,05 %106,76 636 315 1 زاكورة

 %0,05 %32,74 511 6 643 8 %0,05 %24,65 010 1 259 1 طان طان

 %0,05 %16,97 077 7 278 8 %0,06 %145,43 623 529 1 كلميم

 %0,01 %1472,90 107 683 1 %0,02     542 بوعرفة

 %0,00 %76,17- 614 2 623 %0,01 %77,74- 804 179 بني مالل
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 النقل الجوي الداخلي :حركة 
 

، حيث الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة %34,05+  قدره قوياارتفاعا   2019 غشتخالل شهر الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 مسافرا.  895 295 استقبلت المطارات المغربية

 
8201 معدل النمو (%)  الحصة (%) 9201 غشت   النقل الجوي  غشت 

 الداخلي 895 295    731 220     34,05% 11,32%

100 % 14,03%  2 292 800 2 614 438  
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

، % +11,90 %مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة  2019 غشت خالل شهر، الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .امسافر 543 318 2 بذلك مسجلة
 

2018 غشت معدل النمو (%)  الحصة (%) 2019 غشت   النقل الجوي  

 الدولي 543 318 2 069 072 2 11,90% 88,68%

 المجموع العام 438 614 2 800 292 2  14,03% % 100
 

نموا بنسبة  الدولي من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي  %76 قرابة  التي تمثل أوروبا حركة النقل الجوي مع عرفت 2019 غشتخالل شهر 

   22,16+% أمريكا الشمالية والمغرب العربي نموا من رقمين على التوالي بنسبة مع  الجويكما عرفت حركة النقل  12,69+%

 .%10,98و 
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة   %  معدل النمو        2018 غشت 2019 غشت          المناطق

 %76,38 %12,69 520 571 1 926 770 1 أوروبا
 %9,32 %8,29 536 199    080 216    الشرق األوسط واألقصى

 %6,75 %4,07 483 150    606 156    إفريقيا
 %3,11 %10,98 073 65     215 72      دول المغرب العربي

 %3,91 %22,16 235 74     688 90      أمريكا الشمالية
 %0,52 %7,18 222 11     028 12      الجنوبيةأمريكا 

 %100,00 %11,90     069 072 2 543 318 2 المجموع
 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة %15,30+ قدره بارتفاع حركة 612 20 بمطارات المملكة  2019 غشت شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %17,53 على المنارة مراكش مطار، %45,83 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,44.% على
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

، حيث الفارط السنة من فترةال نفسب مقارنة % 4,1- انخفاضا بنسبة 2019 شهر غشت لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

 حركة.   186 19تم تسجيل 
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 2,28- بنسبة انخفاضا 2019 غشت شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .السنة الماضية من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن505,23 6  مقابل ،طن  357,02 6تسجيل
 

 
 
 

 %0,00 %45,77 142 207 %0,00  %20,00- 30 24 بن سليمان

 %100 %12,33 087 855 14 247 686 16 %100 %14,03 800 292 2 438 614 2 المجموع
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 : 2019 غشتخالل شهر  المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال

 
 
 

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

 %2,78 409 64 أورلي  باريس -محمد الخامس 
 %2,59 145 60 باريس شارل دوكول -محمد الخامس 

 %2,17 208 50  باريس أورلي - مراكش
 %1,77 090 41   مونتلاير  -محمد الخامس 
 %1,77 969 40    دبي -محمد الخامس 

 %11,08 821 256 مجموع مسافري الخمس خطوط األولى

 %100,00 543 318 2 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


