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 50 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 مارسشهر خالل  

 

 
 + %2,76بنسبة للمسافرينالتجاري لنقل الجوي اإلجمالية ل حركةالنمو  -

خالل الثالثة أشهر المسجلة  للمسافرينالتجاري لنقل الجوي اإلجمالية لحركة ا الحصيلةنمو  -
 + %4,02بنسبةاألولى 

 +%9,68:  ارتفاع حركة النقل الجوي الداخلي -

 +% 5,12 : الجويالشحن استمرار نمو حركة  -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع %2,76+ قدره رتفاع با 2016 مارسخالل شهر  مسافرا 414 435 1 للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

  250 72الرباط سالمطار  ،((% 3,19+اسافرم415 646 محمد الخامس منها  مطار حصة بلغت ،نفس الفترة من السنة الفارطة

  .(+% 11,19) امسافر 303 57   طنجة ابن بطوطةر ومطا (+% 25,31) مسافرا
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 

 المطارات

 المسافرون

 مارس
2016 

 مارس
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016 مارس  

 الحصيلة

2016 مارس 2015 مارس   
 معدل النمو

(%) 
 الحصة 
(%) 

 
 %46,73 %6,54 572 766 1 071 882 1 %16,05 %3,19 411 626 415 646 محمد الخامس

 %23,05 %4,83- 456 975 362 928 %8,91 %2,81- 330 369 969 358 مراكش 

 %7,65 %7,77- 228 334 256 308 %2,75 %8,17- 572 120 721 110 أكادير 

سال -الرباط   72 250 57 658 25,31% 1,79% 206 061 163 607 25,95% 5,12% 

 %4,85 %6,15 973 183 285 195 %1,64 %1,37 049 65 941 65 فاس  

 %4,18 %15,69 499 145 325 168 %1,42 %11,19 538 51 303 57 طنجة

 %3,11 %10,37 499 113 267 125 %1,11 %15,39 669 38 620 44 الناظور 

 %2,17 %5,93- 073 93 554 87 %0,81 %3,49 647 31 751 32 وجدة

 %1,06 %40,72 351 30 709 42 %0,37 %37,94 785 10 877 14 العيون

 %0,92 %41,17 108 26 856 36 %0,34 %30,91 598 10 874 13 الداخلة

 %0,36 %123,14 534 6 580 14 %0,16 %109,35 985 2 249 6 الصويرة

 %0,33 %0,32- 258 13 215 13 %0,12 %7,61- 307 5 903 4 ورزازات

 %0,08 %17,88 846 2 355 3 %0,04 %69,00 929 570 1 الراشيدية

ماللبني   1 414 2 147 -34,14% 0,04% 4 896 7 025 -30,31% 0,12% 

 %0,07 %12,03 453 2 748 2 %0,02 %2,31 864 884 طان طان

 %0,06 %468,78 426 423 2 %0,02    825 تطوان

 %0,07 %0,93 805 2 831 2 %0,02 %4,14- 845 810 كلميم

 %0,05 %50,53- 742 3 851 1 %0,02 %49,59- 218 1 614 الحسيمة

 %0,03 %20,95 945 143 1 %0,01 %17,45 361 424 زاكورة

 %0,00    107 %0,00     بوعرفة

 %100,00 %4,02 400 872 3 895 027 4 %35,64 %2,76 913 396 1 414 435 1 المجموع
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 : حركة النقل الجوي الداخلي

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

 الداخلي 072 160 944 145 9,68% 11,15%

 المجموع العام 414 435 1 913 396 1 2,76% 100%
 

، 2015سنة  من الفترة بنفس مقارنة 9,68+  %بنسبةارتفاعا  2016 مارس رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 072 160 حيث تم تسجيل
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

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

 الدولي 342 275 1 969 250 1 1,95% 88,85%

 المجموع العام 414 435 1 913 396 1 2,76% 100%
 

 +1,95 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 2016 مارس خالل شهر امسافر 342 275 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

  بنسبةطفيفا  ارتفاعا حركة النقل الجويمجموع  أرباع ةثالثقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

0,02%+. 
 

 .% 54,79+و 16,57+  % تيبنسبهاما على التوالي نموا  الجنوبيةأمريكا إفريقيا و كل من سجلت حركة النقل الجوي مع في حين

 
على ارتفاعا  فقد عرفت، دول المغرب العربي وأمريكا الشمالية الشرق األوسط واألقصىما فيما يخص حركة النقل الجوي مع كل من أ

 .+ %2,79و  + %4,65، + %7,17التوالي بنسب 

 

 : التجاري للمسافرينالتوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي 
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 مارس 2016 مارس المناطق

 %69,97 %0,02 139 004 1 370 004 1 أوروبا

 %11,15 %9,68 944 145 072 160 المغرب

 %6,90 %7,17 421 92 048 99 الشرق األوسط واألقصى

 %6,65 %16,57 938 81 515 95 إفريقيا

 %3,72 %4,65 047 51 420 53 دول المغرب العربي

 %1,41 %2,99 639 19 226 20 أمريكا الشمالية

 %0,19 %54,79 785 1 763 2 أمريكا الجنوبية

 %100 %2,76 913 396 1 414 435 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة %0,96+ قدره بارتفاع حركة 857 12 بمطارات المملكة 2016 مارس شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %20,24 على المنارة مراكش مطار، %49,47 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,40.%  على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

 حركة مقابل 293 18مسجلة بذلك 7,1+   %بنسبة هاما ارتفاعا 2016 مارسشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

فقد تم  السنةهذه خالل الثالثة أشهر األولى من المسجلة على مستوى الحصيلة و .2015 شهر مارسحركة المسجلة خالل  073 17  

 %8,00+ قدرها حركة المسجلة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة نمو 49 768حركة مقابل  53 728 تسجيل
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  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 5,12+ بنسبةارتفاعا  2016 مارس شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 سنة من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن564,35 5  مقابل ،طن  849,35 5تسجيل
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 

 2016 أبريل 91النواصر  

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

 %3,33 870 47 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,74 365 39 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,63 735 37 باريس أورلي  –مراكش 

 %2,24 089 32 لندن  –مراكش 

 %1,80 781 25 جدة –محمد الخامس 

 %100,00 414 435 1 حركة النقل الجوي التجاري مجموع


