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 40 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 فبرايرشهر خالل  

 

 
 + % 5,64بنسبة النقل الجوي للمسافرين نمو حركة -

 +% 14,12ارتفاع حركة النقل الجوي الداخلي بمعدل نمو من رقمين :  -

 +% 8,10 : الجويالشحن استمرار نمو حركة  -

 قائمة الخمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينب لندن - مراكشالخط الجوي  التحاق -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس %5,64+ قدره رتفاع با 2016 فبرايرخالل شهر  مسافرا 338 260 1 للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

 مسافرا  833 67الرباط سالمطار  ،((% 8,08+اسافرم079 576 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 20,00) امسافر 603 53   طنجة ابن بطوطةر ومطا (+% 35,00)
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 المطارات

 المسافرون

 فبراير
2016 

 فبراير
 معدل النمو 2015

(%) 
 (%) الحصة 
2016فبراير   

 الحصيلة

2016فبراير  2015فبراير    
 معدل النمو

(%) 
 الحصة 
(%)  

 %47,66 %8,38 161 140 1 656 235 1 %45,71 %8,08 013 533 079 576 محمد الخامس

 %21,96 %6,06- 126 606 393 569 %23,36 %5,32- 017 311 475 294 مراكش 

 %7,62 %7,55- 656 213 535 197 %7,85 %4,69- 774 103 904 98 أكادير 

سال -الرباط   67 833 50 246 35,00% 5,38% 133 811 105 949 26,30% 5,16% 

 %4,99 %8,76 924 118 344 129 %4,95 %9,81 765 56 335 62 فاس  

 %4,28 %18,16 961 93 022 111 %4,25 %20,00 668 44 603 53 طنجة

 %3,11 %7,77 830 74 647 80 %3,17 %15,72 526 34 954 39 الناظور 

 %2,11 %10,78- 426 61 803 54 %2,08 %12,53- 912 29 163 26 وجدة

 %1,07 %42,25 566 19 832 27 %1,10 %48,98 335 9 907 13 العيون

 %0,89 %48,18 510 15 982 22 %0,92 %59,36 263 7 574 11 الداخلة

 %0,32 %134,74 549 3 331 8 %0,36 %89,33 381 2 508 4 الصويرة

 %0,32 %4,54 951 7 312 8 %0,40 %33,06 805 3 063 5 ورزازات

 %0,13 %28,62- 878 4 482 3 %0,11 %35,63- 167 2 395 1 بني مالل

 %0,08 %3,11 960 1 021 2 %0,08 %7,21 998 070 1 كلميم

 %0,07 %17,31 589 1 864 1 %0,07 %15,97 795 922 طان طان

 %0,07 %6,89- 917 1 785 1 %0,06 %26,03- 072 1 793 الراشيدية

 %0,06 %275,12 426 598 1 %0,06   0 713 تطوان

 %0,05 %50,99- 524 2 237 1 %0,04 %48,03- 068 1 555 الحسيمة

 %0,03 %23,12 584 719 %0,03 %58,44 243 385 زاكورة

 %0,00   0 107 %0,01   0 107 بوعرفة

 %100,00 %4,73 487 475 2 481 592 2 %100,00 %5,64 048 193 1 338 260 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

5201 فبراير معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 فبراير   النقل  الجوي 

 الداخلي 327 135 586 118 14,12% 10,74%

 المجموع العام 338 260 1 048 193 1 5,64% 100%
 

، 2015سنة  من الفترة بنفس مقارنة 14,12+  %بنسبةارتفاعا  2016 فبراير رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 327 135 حيث تم تسجيل
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
5201 فبراير معدل النمو (%)  الحصة (%) 6201 فبراير   النقل الجوي 

 الدولي 011 125 1 462 074 1 4,70% 89,26%

 المجموع العام 338 260 1 048 193 1 5,64% 100%
 

 +4,70 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 2016 فبراير خالل شهر امسافر 011 125 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

 .+%2,76  بنسبة ارتفاعا حركة النقل الجويمجموع  أرباع ةثالثقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 
 

لي هاما على التوانموا  وأمريكا الشمالية دول المغرب العربيإفريقيا وو الجنوبيةأمريكا  كل من سجلت حركة النقل الجوي مع في حين

 +.%11,54و  +%15,80و  % 19,49+ ،43,90+  % بنسب

 

 .   %4,45+بنسبةارتفاعا  فقد عرفت  الشرق األوسط واألقصىأما فيما يخص حركة النقل الجوي مع 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % النمو معدل 2015 فبراير 2016 فبراير المناطق

 %70,23 %2,76 431 861 193 885 أوروبا
 %10,74 %14,12 586 118 327 135 المغرب

 %7,07 %4,45 285 85 082 89 الشرق األوسط واألقصى
 %6,95 %19,49 354 73 648 87 إفريقيا

 %3,59 %15,80 104 39 284 45 دول المغرب العربي
 %1,15 %11,54 967 12 464 14 أمريكا الشمالية
 %0,27 %43,90 321 2 340 3 أمريكا الجنوبية

 %100 %5,64 048 193 1 338 260 1 المجموع
 

 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة %2,80+ قدره بارتفاع حركة 336 11 بمطارات المملكة 2016 فبراير شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %19,48 على المنارة مراكش مطار، %49,74 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

   7,34.%  على
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    حركة مقابل 435 35مسجلة بذلك 8,4+   %بنسبة ارتفاعا 2016 فبرايرشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

   .2015الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 695 32
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  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 8,10+ بنسبةارتفاعا  2016 فبراير شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن533,68 4  مقابل ،طن  900,92 4تسجيل
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 

 2016 مارس 14النواصر  

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

 %3,32 272 44 أورلي  باريس -محمد الخامس 
 %2,87 288 38 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,43 337 32 باريس أورلي  –مراكش 
 %1,81 093 24 لندن  –مراكش 

 %1,64 853 21 جدة –محمد الخامس 

 %100,00 579 332 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


