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 03 2018/عدد بالغ صحفي
 

 : 1028 ينايرخالل شهر حركة النقل الجوي 
 متواصل  نمو

 

 
 + %11,60 :طائرات حركة الارتفاع  -

 : + %16,49ارتفاع حركة المسافرين  -

o  15,99: النقل الجوي الدولي% + 

o  21,06: الداخلي النقل الجوي% + 

(، فاس +%32,43ارتفاع من رقمين على مستوى أغلب المطارات : أكادير المسيرة  ) -
 (،+%13,88(، طنجة ابن بطوطة  )+%26,49(، مراكش المنارة  )+%31,41سايس  )

... 

 +%7,84نمو الشحن الجوي : استمرار  -
 

 : لنقل الجوي التجارياحركة 
 

 %16,49+ بارتفاع قدره  1028 ينايرخالل شهر  مسافرا 226 687 1 بالمطارات المغربية للمسافرينسجلت حركة النقل الجوي 

 من الحركة االجمالية للنقل الجوي،  %44من  قرابة، وقد استقبل مطار محمد الخامس الذي يمثل 2017مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

(، فاس سايس  +%32,43أكادير المسيرة  )كما عرفت أغلب المطارات األخرى ارتفاعا من رقمين؛  ،((% 8,40+مسافرا  209 758

 ... (،+%13,88(، طنجة ابن بطوطة  )+%26,49(، مراكش المنارة  )+31,41%)
 

  : بمختلف المطارات للمسافرين الحركة اإلجمالية للنقل الجوي التجاري

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطارات

 المسافرون

 يناير
2018 

 يناير
2017 

 معدل النمو
(%) 

 (%) الحصة 
7107يناير   

 %44,94 %8,40 477 699 209 758 محمد الخامس

 %22,69 %26,49 617 302 789 382 مراكش 

 %8,71 %32,43 999 110 994 146 أكادير 

 %5,75 %31,41 869 73 068 97 فاس  

 %4,79 %13,88 942 70 792 80 طنجة 

سال -الرباط   75 464 72 154 4,59% 4,47% 

 %2,98 %27,95 298 39 280 50 الناظور 

 %2,32 %13,84 399 34 159 39 وجدة

 %1,11 %21,00 431 15 671 18 العيون

 %0,85 %16,10 363 12 353 14 الداخلة

 %0,45 %74,41 334 4 559 7  الصويرة

 %0,36 %44,83 211 4 099 6 ورزازات

 %0,27 %33,14 361 3 475 4 الحسيمة

 %0,10 %42,32 146 1 631 1 الراشيدية

 %0,07 %32,56 866 148 1 طان طان

 %0,06 %30,88 800 047 1 كلميم

 %0,05 %10,64- 949 848    تطوان
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 حركة النقل الجوي الداخلي :
 

8102يناير  معدل النمو (%)  الحصة (%) 7102يناير    النقل  الجوي 

 الداخلي 356 143    547 173    21,06% 10,29%

 المجموع العام 415 448 1 226 687 1 16,49% 100,00%
 

 مقارنة +21,06 %ارتفاعا بنسبة  يمثل ما وهو، 1028 يناير خالل شهر امسافر 547 173 الداخلي التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .الفارطة السنة من الفترة بنفس
 

 حركة النقل الجوي الدولي :
 

، 1027مقارنة مع نفس الفترة من سنة  +15,99 %ارتفاعا بنسبة  1028 يناير الدولي خالل شهر التجاري الجوي لنقلا حركة سجلت

 .امسافر  679 513 1 مسجلة بذلك

 
8102يناير  معدل النمو (%)  الحصة (%) 7102يناير    النقل  الجوي 

 الدولي 059 305 1 679 513 1 15,99% 89,71%

 المجموع العام 415 448 1 226 687 1 16,49% 100,00%
 

هام من رقمين  رتفاعالدولي بامجموع حركة النقل الجوي  من 77%من مهيمنة باستحواذها على أكثر أوروبا  مع الجوي النقل حركة وتبقى

 التوالي بنسبمالية وأمريكا الجنوبية ارتفاعا على ، كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من إفريقيا، أمريكا الش+%19,31 بنسبة

 .+%46,34و   +32,18% ،+6,45%
 

فيما عرفت حركة النقل الجوي مه ، +%0,12شبه ركود بارتفاع طفيف قدره  الشرق األوسط واألقصىحركة النقل الجوي مع  عرفتو

 .-%3,51دول المغرب العربي انخفاضا بنسبة 
 

 

 : التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين
 

 %الحصة  % معدل النمو 1028 يناير 1027 يناير المناطق

 %77,67   %19,31 698 175 1 444 985    أوروبا

 %7,89     %6,45   445 119    203 112    إفريقيا 

 %7,78     %0,12   790 117    648 117    الشرق األوسط واألقصى

 %3,43     %3,51-  845 51      733 53      دول المغرب العربي

 %2,36     %32,18  733 35      033 27      أمريكا الشمالية

 %0,87     %46,34  168 13      998 8        أمريكا الجنوبية

 %100,00 % 15,99  679 513 1 059 305 1 المجموع

 

 : حركة الطائرات
 فترةال نفسب مقارنة %11,60+ قدره بارتفاع حركة 950 14 بمطارات المملكة 1028 يناير شهر خالل المسجلة الطائرات حركة بلغت

 المسيرة أكادير ومطار %19,73 على المنارة مراكش مطار، %47,06 على الخامس محمد مطار منها ذاستحو الفارطة، السنة من

   8,54.%  على
 

 
 عبور المجال الجوي :حركة 

 %0,02 %18,99 316 376 زاكورة

 %0,01 %82,18- 881 157    بني مالل

 %0,01   0 107 بوعرفة

 %0,00 %100,00- 2  0 بن سليمان

 %100 %16,49 226 687 1 415 448 1 المجموع
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       حركة مقابل 20 068مسجلة بذلك 3,2   %بنسبة انخفاضا 1028 ينايرشهر  لعرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خال

   .1027الفترة من سنة  حركة المسجلة خالل نفس 20 717

 
  :الشحن الجوي 

 

 تم فقد وهكذا بنفس الفترة من السنة الماضية، مقارنة % 7,84+ بنسبةارتفاعا  1028 يناير شهر خالل الجوي الشحن نشاط جلس

  .1027 من الفترة نفس خاللالمسجلة  طن480,31 6  مقابل ،طن  988,14 6تسجيل
 

 :خمس خطوط األولى من حيث عدد المسافرينال

 
 

 2018 فبراير 13النواصر 

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

 %3,64   040 55     أورلي  باريس -محمد الخامس 

 %2,96   807 44     باريس شارل دو كول -محمد الخامس 

 %2,77   942 41     باريس أورلي  –مراكش 

 %1,98   014 30      مدريد –مراكش 

 %1,93   239 29      باريس أورلي –أكادير 

 %100,00 679 513 1 مجموع حركة النقل الجوي التجاري


