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 20 2016/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2016 شهر أكتوبرخالل  

 

 
 (%7,32+)، طنجة (%9,07+)بمطارات الرباط  النقل الجوي للمسافرين نمو حركةتعزيز  -

 ؛(%9,60+)والداخلة 

 ؛+% 5,80:  حركة النقل الجوي الداخليتطور  -

بقائمة الخمس خطوط باريس أورلي  –غاتويك وأكادير لندن  –الخطين الجويين مراكش  التحاق -
 ؛من حيث عدد المسافرين على المستوى الدولي األولى

 +؛% 13,8نمو حركة عبور المجال الجوي :  -
رغم االنخفاض المسجل خالل  (%2,13+)منذ بداية السنة حركة النقل الجوي للمسافرين لارتفاع  -

 .(%1,79-) شهر أكتوبر
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

بارتفاع  مسافرا 085 302 15 شهر أكتوبربمطارات المملكة منذ بداية السنة إلى متم  للمسافرين سجلت حركة النقل الجوي التجاري

ومطار  ،((% 26,35+مسافرا  415 729 سال استقبل مطار الرباطحيث  ،مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة%2,13+ قدره 

ومطار الصويرة موكادور  ((% 23,49+مسافرا  326 129، ومطار الداخلة ((% 6,82+مسافرا  597 548ور العروي ظالنا

 .((% 5,58+مسافرا  249 60
 

مقارنة مع نفس الفترة من  %1,79-مسافرا بانخفاض قدره  329 560 1، استقبلت المطارات المغربية 2016وخالل شهر أكتوبر 

مسافرا  617 68ومطار طنجة ابن بطوطة  (%9,07+)مسافرا  814 72، حيث سجل كل من مطار الرباط سال 2015سنة 

ويرجع هذا  ،(%30,07+)مسافرا  137 2ومطار بني مالل  (%8,91+)مسافرا  895 52ومطار الناضور العروي  (7,32%+)
 االرتفاع الهام إلى ارتفاع نسبة ملء الرحالت الجوية التي تربط هذه الوجهات بمختلف مدن العالم.

 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

 أكتوبر
2016 

 أكتوبر
2015 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016فبراير   

 الحصيلة

2016 أكتوبر 2015 أكتوبر   
 معدل النمو

(%) 
 الحصة 
(%) 

 
 % 47,38 % 4,43 425 942 6 912 249 7 % 46,09 % 0,53 339 715 118 719 محمد الخامس

 % 21,00 % 4,89- 426 378 3 360 213 3 % 23,38 % 5,23- 910 384 769 364 مراكش 

 % 7,28 % 8,37- 852 215 1 107 114 1 % 7,30 % 17,17- 474 137 874 113 أكادير 

 % 4,90 % 0,99- 196 757 694 749 % 4,90 % 5,86- 284 81 524 76 فاس  

سال -الرباط   72 814 66 756 9,07 % 4,67 % 729 415 577 284 26,35 % 4,77 % 

 % 4,68 % 5,83 388 677 901 716 % 4,40  % 7,32 937 63 617 68 طنجة

 % 3,59 % 6,82 573 513 597 548 % 3,39 % 8,91 569 48 895 52 الناظور 

 % 3,12 % 2,35 134 467 116 478 % 2,69 % 1,51- 670 42 024 42 وجدة

 % 0,99 % 23,89 947 121 082 151 % 0,96 % 7,43 948 13 985 14 العيون

 % 0,85 % 23,49 723 104 326 129 % 0,83 % 9,60 870 11 010 13 الداخلة

 % 0,39 % 5,58 064 57 249 60 % 0,41 % 1,93 274 6 395 6  الصويرة

 % 0,29 % 8,10- 192 48 288 44 % 0,35 % 11,26- 085 6 400 5 ورزازات
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

2015 أكتوبر معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016 أكتوبر   النقل  الجوي 
 الداخلي 345 178 566 168  5,80 % 11,43

 المجموع العام 329 560 1 821 588 1 % 1,79- 100%
 

، 2015سنة  من الفترة بنفس مقارنة 5,80+  %ارتفاعا بنسبة 2016 أكتوبر رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 345 178استقبال  حيث تم
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
2015أكتوبر  معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016أكتوبر    النقل الجوي 

 الدولي 984 381 1 255 420 1 2,69%- % 88,57

 المجموع العام 329 560 1 821 588 1 % 1,79- % 100
 

 -2,69 %بنسبة  انخفاضا يمثل ما وهو، 2016 أكتوبر خالل شهر امسافر  984 381 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

 بنسبة  انخفاضاالتجاري  الجويمجموع حركة النقل  من 70%  أكثر من التي تمثل  أوروبا مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

3,75%-. 
 

 + %41,58كل من أمريكا الشمالية والجنوبية نموا هاما على التوالي بنسبة  مع التجاري الجوي النقل حركة عرفتوقد 

الطائرات بالنسبة  امتالء نسبةونمو   AIR CANADA ويرجع هذا النمو إلى التأثير اإليجابي لدخول شركة الطيران %105,15+و

 .لحركة الطيران مع أمريكا الجنوبية
 

أما ، +% 2,37و  +%2,21 طفيفا على التوالي بنسبة  ارتفاعاوالمغرب العربي  إفريقيافي حين سجلت حركة النقل الجوي مع كل من 

 .   % 12,35-بنسبةانخفاضا عرفت  فقد الشرق األوسط واألقصى دول معفيما يخص حركة النقل الجوي 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2015 أكتوبر 2016 أكتوبر المناطق

 70,05 3,57- 549 133 1 028 093 1 أوروبا

 11,43 5,80 566 168 345 178 المغرب

 6,26 12,35- 521 111 745 97 الشرق األوسط واألقصى

 6,10 2,21 155 93 214 95 إفريقيا

 3,72 2,37 777 56 121 58 دول المغرب العربي

 1,99 41,58 913 21 024 31 أمريكا الشمالية

 0,44 105,15 340 3 852 6 أمريكا الجنوبية

 100,00 1,79- 821 588 1 329 560 1 المجموع

 
 

 % 0,26 % 12,92- 042 46 093 40 % 0,16 % 6,30- 587 2 424 2 الحسيمة

 % 0,12 % 11,07- 624 20 341 18 % 0,14 % 30,07 643 1 137 2 بني مالل

 % 0,08 % 4,39 095 12 626 12 % 0,13 % 10,21- 331 2 093 2 الراشيدية

 % 0,15 % 11,48 396 20 737 22 % 0,06 % 11,66- 072 1 947   تطوان

 % 0,07 % 5,63 859 9 414 10 % 0,06 % 11,06 814 904 طان طان

 % 0,06 % 7,64- 294 9 584 8 % 0,05 % 0,85 823 830 كلميم

 % 0,03 % 16,31 556 3 136 4 % 0,04 % 30,80 435 569 زاكورة

 % 0,00   0 107 % 0,00   0 0 بوعرفة

 % 100,00 % 2,13 070 983 14 085 302 15 % 100,00 % 1,79- 821 588 1 329 560 1 المجموع
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 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة % 3,58- بانخفاض قدره حركة 507 13 بمطارات المملكة 2016 أكتوبر شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %19,18 على المنارة مراكش مطار، %50,27 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,02.%  على المسيرة
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

مقارنة مع     %13,8+بنسبة هاما ارتفاعاوهو ما يمثل حركة  846 18 أكتوبر شهر لحركة عبور المجال الجوي المغربي خال سجلت
، وترجع هذه الزيادة إلى نمو حركة الطيران العابر للمجال الجوي مع كل من شبه الجزيرة اإليبيرية وجزر السنة الفارطةنفس الفترة من 

 الكناري. 

 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 10,96+ بنسبةارتفاعا  2016 أكتوبر شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2015 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن630,30 5  مقابل ،طن 247,15 6تسجيل
 

 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
 

 
 

 2016 أكتوبر 21النواصر 
 

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

 %3,57 691 55 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %3,10 339 48 باريس أورلي –مراكش 

 %2,76 118 43 شارل ديكول – محمد الخامس

 %1,96 644 30 لندن كاتويك –مراكش 

 %1,61 190 25 باريس أورلي – أكادير

 %100,00 329 560 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


