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 23 2019/عدد بالغ صحفي
 

 بمطارات المملكةحركة النقل الجوي 
  2019 شتنبرخالل شهر 

 
 

  11,99 شتنبر :استمرار نمو حصيلة حركة النقل الجوي للمسافرين من يناير إلى متم% + 

 9,14: خالل شهر شتنبر للمسافرين حركة النقل الجوي ارتفاع% + 

  22,04+الداخليحركة النقل الجوي في  هامارتفاع%  

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 

 
مسافرا خالل نفس الفترة من  965 993 1مقابل  2019 شتنبرمسافرا خالل شهر  285 176 2 المطارات المغربيةاستقبلت 

 .%9,14+قدره السنة الماضية، بارتفاع 
 

مسافرا في شتنبر   267 907 تقريبا من الحركة اإلجمالية للنقل الجوي وهو ما يمثل  42 % استقبل مطار محمد الخامس وقد

      %3,40+.    بنمو قدره 2018مسافرا خالل نفس الفترة من سنة  470 877 مقابل 2019

 

، كما عرف مطار طنجة ابن مسافرا 247 538 وذلك باستقباله %22,47+مراكش المنارة ارتفاعا قويا قدره  وسجل مطار

مسافرا  712 101مسافرا خالل شهر شتنبر مقابل  785 130، حيث استقبل %28,58+ارتفاعا من رقمين بمعدل بطوطة 

 .2018خالل نفس الشهر من سنة 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

 شتنبر
2019 

 شتنبر
2018 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
 شتنبر 2019

عند متم الحصيلة  

 شتنبر
2019 

 شتنبر
2018 

 معدل النمو
(%) 

 الحصة
عند متم 
شتنبر 

2019  (%) 

 %41,52 %5,51 691 424 7 886 833 7 %41,69 %3,40 470 877 267 907 الدار البيضاء

 24,92 %24,66 017 772 3 320 702 4 %24,73 %22,47 482 439 247 538 مراكش 

 %7,98 %4,55 241 440 1 792 505 1 %7,34 %4,18- 668 166 695 159 أكادير 

 %5,72 %11,99 257 963 706 078 1 %5,50 %6,51 439 112 761 119 فاس 

 %5,44 %20,15 636 854 819 026 1 %6,01 %28,58 712 101 785 130 طنجة

سال -الرباط   89 891 87 604 2,61% 4,13% 829 623 730 822 13,52% 4,40% 

 %3,13 %8,91 893 542 264 591 %3,19 %3,92 864 66 483 69 الناظور 

 %2,98 %3,91 673 540 788 561 %3,51 %4,76 978 72 452 76 وجدة

 %1,03 %33,61 265 145 092 194 %1,01 %31,15 691 16 891 21 الداخلة

 %0,99 %12,37 661 166 277 187 %1,03 %16,88 166 19 401 22 العيون

 %0,52 %54,76 500 63 274 98 %0,48 %50,31 020 7 552 10 ورزازات

 %0,41 %4,40 681 73 921 76 %0,37 %14,55- 353 9 992 7 الصويرة 

 %0,39 %17,99 614 62 877 73 %0,41 %14,25 770 7 877 8 الحسيمة

لراشيديةا  3 931 3 172 23,93% 0,18% 37 570 24 398 53,99% 0,20% 

 %0,19 %92,25 474 18 516 35 %0,22 %97,24 468 2 868 4 تطوان
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 النقل الجوي الداخلي :حركة 
 

 السنة من الفترة بنفس مقارنة  %22,04+ قدرهقوي بارتفاع ا، مسافر 206 250 شتنبرخالل شهر  الداخلي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة

 

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

 الدولي 079 926 1  947 788 1  7,67%   88,50%

 الداخلي 206 250     018 205     22,04% 11,50%

 المجموع العام 285 176 2 965 993 1  9,14%   100,00%

 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

      بذلك مسجلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة +7,67 %ارتفاعا بنسبة  2019 شتنبرخالل شهر  الدولي حركة النقل الجوي عرفت
 .مسافرا  079 926 1

 
النقل الجوي حركة  من %79 ، التي تمثل أكثر منأوروباويرجع هذا االرتفاع باألساس للنمو المسجل على مستوى حركة النقل الجوي مع 

 من رقمينارتفاعا  الشمالية ودول المغرب العربيكل من أمريكا  حركة النقل الجوي معكذلك كما عرفت  .+%9,82وذلك بنسبة  ،الدولي
 .+%10,92و   +%19,95 بنسب قدرها على التوالي

 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2018 شتنبر 2019 شتنبر المناطق

 %79,08 %9,82    029 387 1 187 523 1 أوروبا
 %7,18   %12,23- 609 157    336 138  الشرق األوسط واألقصى

 %6,41   %2,71     207 120    461 123  إفريقيا
 %3,65   %10,92   327 63     243 70    دول المغرب العربي

 %3,10    %19,95   788 49     721 59    أمريكا الشمالية
 %0,58    %1,31      987 10     131 11    أمريكا الجنوبية

 %100,00 %7,67     947 788 1 079 926 1 المجموع
 
 

 : حركة الطائرات
 

 مقارنة %10,61+ قدره ارتفاعب حركة طائرات 161 18ما مجموعه  بمطارات المملكة شتنبر شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %20,70 على المنارة مراكش مطار، %43,26 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو ،الماضية السنة من فترةال نفسب

   7,25.% على المسيرة
 

 
 
 

 

 %0,07 %102,11 493 6 123 13 %0,06 %65,01 823 358 1 زاكورة

 %0,05 %32,64 392 7 805 9 %0,05 %31,90 881 162 1 طان طان

 %0,05 %18,76 039 8 547 9 %0,06 %31,91 962 269 1 كلميم

 %0,01 %1736,45 107 965 1 %0,01    282 بوعرفة

 %0,00 %76,58- 006 3 704 %0,00 %79,34- 392 81 بني مالل

 %0,00 %29,69 192 249 %0,00 %20,00- 50 40 بن سليمان 

 %100 %11,99 052 849 16 118 869 18 %100 %9,14 965 993 1 285 176 2 المجموع
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 عبور المجال الجوي :حركة 

 

 

 من فترةال نفسب مقارنة %6,9- بنسبة انخفاضا 2019 شتنبرشهر  للمجال الجوي المغربي خالل التجارية لطائراتاعرفت حركة عبور 

 حركة. 925 17 مسجلة بذلك ،الفارطة السنة
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا ،المنصرمةبنفس الفترة من السنة  مقارنة % 2,60+ بنسبةارتفاعا  2019 شتنبر شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .2018 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن754,52 6  مقابل ،طن  930,42 6تسجيل
 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2019 أكتوبر 24النواصر 

  (%)النقل الجويالحصة من مجموع حركة  عدد  المسافرين الخطوط الجوية
 %2,87 314 55 أورلي  باريس -محمد الخامس  

 %2,45 278 47 باريس أورلي  –مراكش 
 %2,44 937 46 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %1,93 087 37 مدريد  –مراكش 
 %1,66 936 31 دبي  –محمد الخامس 

 %11,35 552 218 المجموع 

 %100,00 079 926 1 الدولي  مجموع حركة النقل الجوي


