
 

 

 1 

 

 12 2017/عدد بالغ صحفي

 

 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 2017 أبريلشهر خالل  

 

 
  : 19,02+ارتفاع قياسي لحركة النقل الجوي% 

 : ارتفاع من رقمين على مستوى أغلب المطارات 

o ( 50,35+طنجة ابن بطوطة%)؛ 

o  (؛%20,26+)محمد الخامس 

o  (؛%17,42+)فاس سايس 

o  (.%15,86+)مراكش المنارة 

 ( ؛%11,99+نمو حصيلة األربعة أشهر األولى بـ) 

 16,1+:  حركة عبور المجال الجوي% 
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس الفترة من %19,02+  بنسبة اارتفاع 2017 أبريلشهر رات المملكة خالل بمطا للمسافرينسجلت حركة النقل الجوي 

 . 332 830 1مسجلة بذلك ،السنة الفارطة

، %20,26+مسافرا بارتفاع قوي قدره  839 694، حيث استقبل مطار محمد الخامس ارتفاعا من رقمينعرفت أغلب المطارات  وقد

 422 597 ماباستقباله( %12,09+)وأكادير المسيرة  (%15,86+) مراكش المنارة يمطارنمو ملموس على مستوى سجل فيما 

  على التوالي. مسافرا 131 428و
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 المطارات

 المسافرون

 أبريل
2016 

 أبريل
 معدل النمو 2017

(%) 
 (%) الحصة 

7201 أبريل  

 الحصيلة

شهر  مإلى مت
2016 أبريل  

شهر  مإلى مت
2017 أبريل  

 معدل النمو
(%) 

 الحصة 
(%)  

 %46,34 %11,94 384 888 2 345 580 2 %45,88 %20,26 694 839 259 698 محمد الخامس

 %22,91 %10,43 031 428 1 100 293 1 %23,09 %15,86 597 422 738 364 مراكش 

 %7,61 %11,41 065 474 505 425 %7,18 %12,09 428 131 249 117 أكادير 

 %4,88 %30,83 259 304 554 232 %5,28 %50,35 568 96 229 64 طنجة 

 %4,99 %13,62 081 311 795 273 %5,04 %17,42 188 92 510 78 فاس  

سال -الرباط   72 520 80 889 11,54% 4,42% 278 581 291 664 4,70% 4,68% 

 %3,04 %8,70 307 189 161 174 %3,30 %23,40 334 60 894 48 الناظور 

 %2,42 %15,46 037 151 813 130 %2,70 %14,36 471 49 259 43 وجدة

 %1,01 %8,90 983 62 835 57 %0,92 %11,51 867 16 126 15 العيون

 %0,82 %1,38 010 51 316 50 %0,74 %0,66 549 13 460 13 الداخلة

 %0,36 %7,44 567 22 004 21 %0,50 %16,41 067 9 789 7 ورزازات

 %0,37 %6,22 852 22 514 21 %0,38 %0,87- 874 6 934 6   الصويرة

 %0,23 %446,45 153 14 590 2 %0,23 %464,41 171 4 739 الحسيمة

 %0,11 %43,07 590 6 606 4 %0,14 %99,36 494 2 251 1 الراشيدية

 %0,08 %42,51 834 4 392 3 %0,09 %71,72 664 1 969   تطوان
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

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

 الداخلي 047 166    894 208    25,80% 11,41%

 المجموع العام 852 537 1 332 830 1 19,02% 100,00%
 

، 2016سنة  من الفترة بنفس مقارنة 25,80+  %ارتفاعا بنسبة 2017 أبريل رشه خالل التجاري الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 894 208استقبال  حيث تم
 

 حركة النقل الجوي التجاري الدولي :

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

 الدولي 805 371 1 438 621 1 18,20% 88,59%

 المجموع العام 852 537 1 332 830 1 19,02% 100,00%
 

 +18,20 %بنسبة  ارتفاعا يمثل ما وهو، 2017 أبريل خالل شهر امسافر  438 621 1 الدولي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس مقارنة
 

، + %19,01من حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا ملموسا بمعدل  %80قل الجوي مع أوربا، والتي تمثل ما يقارب نوقد عرفت حركة ال

 .+ %13,79كما سجلت بدورها حركة النقل الجوي مع الشرق األوسط واألقصى ارتفاعا بنسبة 
 

  %280,10+ :  الشماليةأمريكا  و مستوى حركة النقل الجوي مع كل من أمريكا الجنوبيةعلى على التوالي سجلت أحسن النتائج في حين 

 .على التوالي + %60,23و
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 2017 أبريل 2016 أبريل المناطق

 %79,35 %19,01 655 286 1 119 081 1 أوروبا

 %8,03 %13,79 279 130 489 114 الشرق األوسط واألقصى

 %6,14 %4,44 580 99 351 95 إفريقيا

 %3,70 %7,14 065 60 063 56 دول المغرب العربي

 %2,22 %60,23 957 35 441 22 أمريكا الشمالية

 %0,55 %280,10 902 8 342 2 أمريكا الجنوبية

 %100,00 %18,20 438 621 1 805 371 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة % 10,37+ قدره بارتفاع حركة 705 14 بمطارات المملكة 2017 أبريل شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %19,61 على المنارة مراكش مطار، %49,04 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   6,94.%  على
 

 

 

 %0,06 %3,98- 716 3 870 3 %0,06 %9,27- 018 1 122 1 طان طان

 %0,05 %9,71- 414 3 781 3 %0,05 %2,11- 930 950 كلميم

 %0,03 %9,57 741 1 589 1 %0,03 %18,61 529 446 زاكورة

 %0,02 %80,09- 255 1 304 6   %100,00-   408 1 بني مالل

   %100,00- 0 107        بوعرفة

     6 0        بنسليمان

 %100,00 %11,99 949 232 6 762 565 5 %100,00 %19,02 332 830 1 852 537 1 المجموع
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 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    %16,1+بنسبةوهو ما يمثل ارتفاعا هاما حركة  133 20 أبريل شهر لال الجوي المغربي خالالطائرات العابرة للمجحركة  سجلت

 . 2016مقارنة مع نفس الفترة من سنة 
 

  :الشحن الجوي 
 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 8,78+ بنسبةارتفاعا  2017 أبريل شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .2016 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن192,68 6  مقابل ،طن  736,65 6تسجيل
 

 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
 

 
 

 2017 ماي 17النواصر 
 

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

 %4,07 072 66 أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %3,83 032 62 باريس أورلي –مراكش 

 %2,90 001 47 باريس شارل ديكول –محمد الخامس 

 %1,97 923 31 أورلي  باريس  –أكادير 

 %1,96 728 31 كاتويك –مراكش 

 %14,72 756 238 المجموع

 %100,00 438 621 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


