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 9 2017/عدد بالغ صحفي
 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2017 شهر مارسخالل  

 

 
 مكونات حركة النقل الجوي : نمو كافة 

o 9,78+ن : والمسافر% 

o  : 4,74+حركة الطائرات% 

o  : 14,57+الشحن الجوي% 

o  : 5,7+عبور المجال الجوي% 

 ومحمد  (%15,18+)، فاس سايس (%26,19+)من رقمين بالنسبة لمطارات طنجة ابن بطوطة  نمو
 (%10,83+)الخامس 

 9,30+تعرف نموا بنسبة  2017من سنة  لثالثة أشهر األولىالحصيلة اإلجمالية ل% 
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس الفترة من %9,78+  بنسبة اارتفاع 2017مارس شهر رات المملكة خالل بمطا للمسافرينسجلت حركة النقل الجوي 

فاس ومطار  ،((% 26,19+ . وقد سجلت أحسن النتائج بكل من مطار طنجة ابن بطوطة 852 575 1مسجلة بذلك ،السنة الفارطة

 .((% 10,83+ محمد الخامس، ومطار ((% 15,18+ سايس
 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين للنقل الجوي التجاريالحركة اإلجمالية 
 

 المطارات

 المسافرون

 مارس
2016 

 مارس
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
2016فبراير   

 الحصيلة

شهر  مإلى مت
2016 مارس  

شهر  مإلى مت
2017مارس   

 معدل النمو
(%) 

 الحصة 
(%) 

 
 %46,53 %8,85 690 048 2 086 882 1 %45,46 %10,83 447 716 430 646 محمد الخامس

 %22,84 %8,30 434 005 1 362 928 %24,31 %6,71 064 383 969 358 مراكش 
 %7,78 %11,15 637 342 256 308 %7,73 %9,95 740 121 721 110 أكادير 
 %4,97 %12,09 893 218 285 195 %4,82 %15,18 954 75 941 65 فاس  
سال -الرباط   72 250 71 652 -0,83% 4,55% 206 061 210 775 2,29% 4,79% 

 %4,72 %23,39 691 207 325 168 %4,59 %26,19 310 72 303 57 طنجة
 %2,93 %2,96 973 128 267 125 %3,09 %9,01 640 48 620 44 الناظور 

 %2,31 %16,00 566 101 554 87 %2,25 %8,42 507 35 751 32 وجدة
 %1,05 %7,98 116 46 709 42 %1,01 %6,56 853 15 877 14 العيون
 %0,85 %1,64 461 37 856 36 %0,89 %0,66 966 13 874 13 الداخلة

 %0,36 %9,59 978 15 580 14 %0,40 %0,26- 233 6 249 6  الصويرة
 %0,31 %2,16 500 13 215 13 %0,32 %2,90 045 5 903 4 ورزازات
 %0,23 %439,28 982 9 851 1 %0,22 %466,45 478 3 614 الحسيمة

 %0,09 %22,09 096 4 355 3 %0,14 %39,30 187 2 570 1 الراشيدية
 %0,07 %30,83 170 3 423 2 %0,08 %52,24 256 1 825   تطوان

 %0,06 %1,82- 698 2 748 2 %0,06 %3,28 913 884 طان طان
 %0,06 %12,26- 484 2 831 2 %0,06 %10,37 894 810 كلميم
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

7201 مارس معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016 مارس   النقل  الجوي 

 الداخلي 087 160    080 174    8,74% 11,05%

 المجموع العام 429 435 1 852 575 1 9,78% 100,00%
 

، 2016سنة  من الفترة بنفس مقارنة 8,74+  %ارتفاعا بنسبة 2017 مارس رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 080 174استقبال  حيث تم
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

 
2017مارس  معدل النمو (%)  الحصة (%) 2016 مارس   النقل الجوي 

 الدولي 342 275 1 772 401 1 9,91% 88,95%

 المجموع العام 429 435 1 852 575 1 9,78% 100,00%
 

 +9,91 %بنسبة  ارتفاعا يمثل ما وهو، 2017 مارس خالل شهر امسافر  772 401 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

على مستوى حركة النقل الجوي مع كل من أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية والشرق األقصى على التوالي سجلت أحسن النتائج وقد 

 .+ %22,61و  + %37,39، + %165,51واألوسط بمعدالت نمو من رقمين : 
 

على   + %2,78و  + %5,88أما فيما يخص حركة النقل الجوي مع كل من دول المغرب وإفريقيا فقد عرفتا بدورهما نموا بنسبتي 
 التوالي.

 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2017 مارس 2016 مارس المناطق

 %77,79 %8,57  471 090 1 370 004 1 أوروبا

 %8,66 %22,61 442 121    048 99    الشرق األوسط واألقصى

 %7,00 %2,78   171 98      515 95    إفريقيا

 %4,04 %5,88   563 56      420 53    دول المغرب العربي

 %1,98 %37,39 789 27      226 20    أمريكا الشمالية

 %0,52 %165,51 336 7        763 2      أمريكا الجنوبية

 %100,00 %9,91     772 401 1 342 275 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة % 4,74+ قدره بارتفاع حركة 467 13 بمطارات المملكة 2017 مارس شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 أكادير ومطار %19,54 على المنارة مراكش مطار، %49,77 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,05.%  على المسيرة
 

 

 

 

 %0,03 %74,37- 255 1 896 4 %0,01 %88,12- 168 414 1 بني مالل
 %0,03 %6,04 212 1 143 1 %0,03 %28,54 545 424 زاكورة

 %0,00   6 0      بنسليمان

 %0,00 %100,00- 0 107      بوعرفة
 %100,00 %9,30 617 402 4 910 027 4 %100,00 %9,78 852 575 1 429 435 1 المجموع
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  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 14,57+ بنسبةارتفاعا  2017 مارس شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس 

  .2016 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن849,44 5  مقابل ،طن  701,72 6تسجيل
 

 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

مقارنة مع     %5,7+بنسبةوهو ما يمثل ارتفاعا هاما حركة  611 19 مارس شهر لحركة عبور المجال الجوي المغربي خال سجلت
من من أوربا خاصة  القادم ، وترجع هذه الزيادة إلى نمو حركة الطيران العابر للمجال الجوي المغربينفس الفترة من السنة الفارطة

 والبرتغال.  اإسباني

 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
 

 
 

 2017 أبريل 17النواصر 
 

  (%)من مجموع حركة النقل الجوي الحصة المسافرينعدد   الخطوط الجوية

 %3,29 849 51 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,69 417 42 باريس أورلي –مراكش 

 %2,62 252 41 باريس شارل ديكول –محمد الخامس 

 %2,16 009 34 لندن كاتويك –مراكش 

 %1,99 357 31 جدة –محمد الخامس 

 %12,75 884 200 المجموع

 %100,00 852 575 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


