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 حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية
 4027 أكتوبرشهر خالل  

 

 
  13,34+: للمسافرين لحركة النقل الجوي  مهمارتفاع% 

o  : 13,61+حركة النقل الجوي الدولي% 

o  11,21+:  الداخليحركة النقل الجوي% 

 طنجة  ،(%22,99+أكادير ) ،(%14,97+) رقمين على مستوى أغلب المطارات؛ مراكش ارتفاع من
  …،(%37,81+فاس ) ،(33,42%+)

 : 15,27+ استمرار نمو نشاط الشحن الجوي% 
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

مقارنة مع نفس الفترة من %13,34+  بنسبة اارتفاع 7102 أكتوبرشهر رات المملكة خالل بمطا للمسافرينسجلت حركة النقل الجوي 

 . 458 768 1مسجلة بذلك ،السنة الفارطة
 

مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة مسافرا   609 775من مجموع حركة النقل الجوي   %44مطار محمد الخامس الذي استحوذ على  لاستقب وقد

(، %22,99+أكادير المسيرة )، (%14,97+) ؛ مراكش المنارةارتفاعا من رقمين األخرى أغلب المطارات، فيما سجلت 7,86%+

 (، ...%33,42+(، طنجة ابن بطوطة )%37,81+فاس سايس )
 
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري
 

 المطارات

 المسافرون

 أكتوبر
6102 

 أكتوبر
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
6107أكتوبر   

 الحصيلة

إلى متم شهر  
6102أكتوبر   

إلى متم شهر  
6107أكتوبر   

 معدل النمو
(%) 

 الحصة 
(%) 

 %46,34 %8,84 687 890 7 994 249 7 %43,86 %7,86 609 775 118 719 محمد الخامس

 %20,82 %10,32 904 544 3 360 213 3 %23,71 %14,97 378 419 769 364 مراكش 

 %7,48 %14,28 174 273 1 109 114 1 %7,92 %22,99 058 140 874 113 أكادير 

 %5,42 %23,13 120 923 694 749 %5,96 %37,81 454 105 524 76 فاس  

 %5,41 %28,56 620 921 901 716 %5,18 %33,42 549 91 617 68 طنجة  

سال -الرباط   72 814 74 346 2,10% 4,20% 729 565 777 645 6,59% 4,57% 

 %3,54 %9,91 949 602 597 548 %3,35 %11,90 187 59 895 52 الناظور 

 %3,26 %16,20 733 555 269 478 %2,98 %25,29 651 52 024 42 وجدة

 %0,99 %11,59 587 168 082 151 %0,95 %12,34 834 16 985 14 العيون

 %0,76 %0,32 746 129 326 129 %0,43 %41,74- 580 7 010 13 الداخلة

 %0,41 %15,39 522 69 249 60 %0,47 %28,68 229 8 395 6   الصويرة

 %0,31 %19,26 817 52 288 44 %0,37 %20,91 529 6 400 5 ورزازات

 %0,30 %27,32 045 51 093 40 %0,26 %89,32 589 4 424 2 الحسيمة

 %0,11 %15,61- 188 19 737 22 %0,06 %14,26 082 1 947   تطوان

 %0,09 %21,19 301 15 626 12 %0,14 %19,35 498 2 093 2 الراشيدية

 %0,06 %0,74- 337 10 414 10 %0,05 %4,09 941 904 طان طان

 %0,05 %7,49 227 9 584 8 %0,06 %19,16 989 830 كلميم

 %0,04 %66,47- 150 6 341 18 %0,02 %82,31- 378 137 2 بني مالل
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 : حركة النقل الجوي الداخلي
 

7102 أكتوبر معدل النمو (%)  الحصة (%) 1022 أكتوبر   النقل  الجوي 

 الداخلي 345 178    342 198    11,21%  11,22%

 المجموع العام 329 560 1 458 768 1  13,34%   100,00%
 

 ، حيث تم7106سنة  من الفترة بنفس مقارنة 11,21+  %ارتفاعا بنسبة 7102 أكتوبر رشه خالل الداخلي الجوي النقل حركة عرفت

 .مسافر 342 198استقبال 
 

 حركة النقل الجوي الدولي :

 
1027أكتوبر  معدل النمو (%)  الحصة (%) 1022 أكتوبر   النقل الجوي 

 الدولي 984 381 1 116 570 1 13,61%  88,78%

 المجموع العام 329 560 1 458 768 1  13,34%   100,00%
 

 مقارنة +13,61 %بنسبة  ارتفاعا يمثل ما وهو، 7102 أكتوبر خالل شهر امسافر  116 570 1 الدولي الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس
 

حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا ملموسا بمعدل مجموع من  %01 أكثر منقل الجوي مع أوربا، التي تمثل نوقد عرفت حركة ال

ى قويا علارتفاعا ، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية الشرق األوسط واألقصىكل من ، كما سجلت حركة النقل الجوي مع + 15,85%

كما عرفت حكة النقل الجوي مع دول المغرب العربي شبه ركود بتسجيلها  .+ %48,34و + %13,99، + %9,16بنسب التوالي 

+0,39%. 
 

 .%2,09-انخفاضا طفيفا بنسبة حركة النقل الجوي مع إفريقيا سجلت في حين 
 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 1027 أكتوبر 1026 أكتوبر المناطق

 %80,66 %15,85 501 266 1 217 093 1 أوروبا

 %6,80   %9,16 701 106    745 97      الشرق األوسط واألقصى

 %5,93   %2,09- 035 93      025 95      إفريقيا

 %3,72   %0,39 350 58      121 58      دول المغرب العربي

 %2,25   %13,99 365 35      024 31      أمريكا الشمالية

 %0,65   %48,34 164 10      852 6        أمريكا الجنوبية

 %100,00 %13,61 116 570 1 984 381 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 

 نفسب مقارنة % 11,73+ قدره بارتفاع حركة 092 15 بمطارات المملكة 7102 أكتوبر شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %19,44 على المنارة مراكش مطار، %47,48 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من فترةال

   7,51.%  على
 

 عبور المجال الجوي :حركة 
 

    %3,9+بنسبةوهو ما يمثل ارتفاعا هاما حركة  572 19 أكتوبر شهر لال الجوي المغربي خالالطائرات العابرة للمجحركة  سجلت

 . 2016مقارنة مع نفس الفترة من سنة 
 

 %0,03 %14,94 754 4 136 4 %0,03 %1,41 577 569 زاكورة

 %0,00 %72,90- 29 107       بوعرفة

 %0,00   6 0       بنسليمان

 %100,00 %11,27  541 026 17 472 302 15 %100,00 %13,34 458 768 1 329 560 1 المجموع
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 الشحن الجوي : 
 

 تم فقد وهكذا السنة الماضية، بنفس الفترة من مقارنة % 15,27+ بنسبةارتفاعا  7102 أكتوبر شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .7106 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن247,15 6  مقابل ،طن  201,16 7تسجيل
 

 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال
 

 
 

 2017 أكتوبر 16النواصر 
 

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

 %3,45 183 54   أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %3,41 550 53   باريس أورلي –مراكش 

 %2,99 014 47   باريس شارل ديكول –محمد الخامس 

 %2,07 460 32    أورلي  باريس  –أكادير 

 %2,05 239 32     كاتويك –مراكش 

 %100,00 116 570 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


