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 15 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 غشتشهر خالل  

 

 
شهر غشت يسجل رقما قياسيا بالمطارات المغربية حيث بلغ ألول مرة عدد المسافرين حوالي  -

 : مليوني مسافر

o 2,25بنسبة للمسافرين التجاري النقل الجوي نمو حركة % + 

 1,91:  حركة النقل الجوي الدولي %+ 

 5,65:  حركة النقل الجوي الداخلي %+ 

 +% 12,78 : الجويالشحن استمرار نمو حركة  -

قائمة الخمس خطوط األولى من حيث عدد ب باريس أورلي – أكاديرالخط الجوي  التحاق -
 المسافرين

 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

 418 958 1 رقما قياسيا حيث استقبلت مطارات المملكة  2016 غشتخالل شهر  للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

 .مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة%2,25+ قدره رتفاع با مسافرا

 
هذا النمو  ينضاف، و2015مقارنة مع نفس الفترة من سنة  3,59+%مسافرا بارتفاع قدره  889 971استقبل مطار محمد الخامس و 

 .(% (14,07+ لتطور المسجل خالل شهر يوليوز الفارطل

 

، أما فيما يخص مطاري فاس مسافرا 810 86 وذلك باستقباله ل %37,06+كما سجل مطار الرباط سال ارتفاعا هاما من رقمين بنسبة 

 .%3,56+و %2,12+فقد سجال أيضا ارتفاعا قدره على التوالي  سايس والناضور العروي
 

مسافرا  999 014 12فقد استقبلت المطارات المغربية ما مجموعه ، 2016وعلى مستوى الحصيلة المسجلة إلى غاية متم شهر غشت 

 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. 2,21+%بنسبة نمو تقدر ب 

 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الجوي التجاريالحركة اإلجمالية للنقل 

 المطارات

 المسافرون

 غشت
2016 

 غشت
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016 غشت  

 الحصيلة

2016 غشت 2015 غشت   
 معدل النمو

(%) 
 الحصة 
(%) 

 
 %47,29 %4,20 232 452 5 397 681 5 %49,63 %3,59 228 938 889 971 محمد الخامس

 %20,98 %5,33- 131 662 2 166 520 2 %16,18 %2,97- 516 326 812 316 مراكش 

 %7,33 %7,46- 201 951 238 880 %6,86 %1,50- 368 136 326 134 أكادير 

 %4,72 %6,62 618 531 817 566 %5,64 %4,27- 367 115 437 110 طنجة 

 %4,92 %0,30 575 589 351 591 %4,82 %2,12 347 92 307 94 فاس  

 %3,59 %7,44 323 401 193 431 %4,68 %3,56 505 88 654 91 الناظور

سال -الرباط   86 810 63 337 37,06% 4,43% 574 320 447 111 28,45% 4,78% 

 %3,10 %1,63 877 366 863 372 %4,21 %3,42- 291 85 372 82 وجدة

 %1,00 %28,38 582 93 143 120 %0,81 %11,31 184 14 788 15 العيون

 %0,86 %29,38 013 80 518 103 %0,79 %10,53 985 13 457 15 الداخلة

 %0,27 %12,18- 691 36 221 32 %0,76 %2,88 499 14 917 14 الحسيمة
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

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

 الداخلي 076 187 077 177 5,65% 9,55%

 المجموع العام 418 958 1 303 915 1 2,25% 100,00%
 

، 2015سنة  من الفترة بنفس مقارنة 5,65+  %بنسبةارتفاعا  2016 غشت رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 077 177 حيث تم تسجيل
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

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

 الدولي 342 771 1 226 738 1 1,91% 90,45%

 المجموع العام 418 958 1 303 915 1 2,25% 100,00%
 

 +1,91 % بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو، 2016 غشت خالل شهر امسافر 342 771 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

، -%0,48  بنسبة انخفاضا طفيفا حركة النقل الجويمجموع  يثثلقرابة التي تمثل أوروبا  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

 .%8,32+القارة اإلفريقية في تعزيز نموها بتسجيلها ارتفاعا بنسبة  حركة النقل الجوي معتستمر  في حين
 

 %9,40+ودول المغرب العربي ارتفاعا على التوالي بنسب  األوسط واألقصى دول الشرق كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من

 .%3,91+و
 

كما  %56,02+الجنوبية حيث سجلت حركة النقل الجوي مع أمريكا أما فيما يخص األمريكيتين، فقد عرفتا ارتفاعا هاما من رقمين 

( تؤمن الخط  AIR CANADAوالتي عرفت دخول شركة جوية جديدة )  %24,74+سجلت حركة النقل الجوي مع أمريكا الشمالية 
 مونتلاير. –الجوي الدارالبيضاء 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 غشت 2016 غشت المناطق

 %69,08 %0,48- 392 359 1 923 352 1 أوروبا

 %9,55 %5,65 077 177 076 187 المغرب

 %7,14 %9,40 882 127 897 139 الشرق األوسط واألقصى

 %7,37 %8,32 246 133 338 144 إفريقيا

 %3,51 %3,91 099 66 685 68 دول المغرب العربي

 %3,06 %24,74 010 48 887 59 أمريكا الشمالية

 %0,29 %56,02 597 3 612 5 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %2,25 303 915 1 418 958 1 المجموع

 

 %0,39 %6,79 011 44 000 47 %0,41 %23,83- 492 10 992 7  الصويرة

 %0,15 %10,34 637 16 357 18 %0,32 %0,27- 323 6 306 6 تطوان 

 %0,29 %9,46- 042 38 445 34 %0,18 %7,08- 841 3 569 3  ورزازات

 %0,11 %20,59- 958 16 467 13 %0,14 %12,74- 101 3 706 2  بني مالل

 %0,08 %6,12 535 8 057 9 %0,05 %35,00 740 999 الراشيدية

 %0,07 %4,29 048 8 393 8 %0,04 %10,75- 986 880 طان طان

 %0,06 %9,87- 549 7 804 6 %0,04 %0,24 829 831 كلميم

 %0,03 %11,78 811 2 142 3 %0,02 %0,55 364 366 زاكورة

 %0,00    107 %0,00      بوعرفة

 %100,00 %2,21 945 754 11 999 014 12 %100,00 %2,25 303 915 1 418 958 1 المجموع
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 : حركة الطائرات
 

 فترةال نفسب مقارنة %1,29+ قدره بارتفاع حركة 208 16 بمطارات المملكة 2016 غشت شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %14,05 على المنارة مراكش مطار، %51,10 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

   6,53.%  على
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    حركة مقابل 207 19مسجلة بذلك 10,3+   %بنسبة ارتفاعا 2016 غشتشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

   .2015الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 415 17

 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 12,78+ بنسبةارتفاعا  2016 غشت شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن489,13 4  مقابل ،طن  062,95 5تسجيل
 

 :المسافرينخمس خطوط األولى من حيث عدد ال
 

 
 

 2016 شتنبر 21النواصر  

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

 %4,04 029 79 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,56 062 50 باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,44 771 47 باريس أورلي  –مراكش 

 %1,90 143 37 مونتلاير  –مراكش 

 %1,59 176 31 باريس أورلي  –أكادير 

 %100,00 418 958 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


