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ي ـاإلجمال الرواج  
 

ك ــالمسافنة( مسجلة بذل رواج ها فيــن)بمـون طـملي  96 در ب ـروجا إجماليا ق  2011 عالجت الموانئ المغربية خالل سنة   

ة.ــة الماضيــة مع السنـ، بالمقارن  %4,0 ارتفاعا قدره   
 

يــالرواج الوطن  
 

ال قدر ب ــا ضئيــرف ارتفاعـون طن بحيث عـملي  73, 8:2011 ةــخالل سنبلغ حجم الرواج الوطني )التصدير+االستيراد(    

وانخفاض طفيف في الواردات  %4,1 حجم الصادرات بنسبة بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى ارتفاع  %2,4 

 بنسبة %0,4.

 

 الرواج االستراتيجي
 

هــاط ومشتقاتــالفوسف  

ذا ــالماضية.شمل ه بالمقارنة مع السنة  %1,1 مليون طن، بحيث انخفض بنسبة   22,9:2011 وصل حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته خالل سنة   

والكبريت  (0,3-%). أما فيما يخص رواج األسمدة المعدة للتصدير  االنخفاض كل من رواج الفوسفاط(3,7-%)، الحامض الفوسفوري (5,3-%)

مليون طن.  3,6 ليا بلغ محققة بذلك حجما إجما  %7,9 فقد ارتفعت بنسبة   

 

ةــالمواد الطاقي  

2010، أي بزيادة قدرت ب 4,3% الذي همت  مليون طن سنة   19,8 مليون طن مقابل    بلغ حجم رواج المواد الطاقية خالل سنة 20,6:2011

ة:ـــة التاليــعلى وجه الخصوص األروج  

، %12 مليون طن، بزيادة   9.803.000   :البضائع الخالصة -    

، %7, 6 طن، بزيادة   5.815.000 الفحم الحجري والكوك:   -     

ن.ــمليون ط  5 بحيث بلغ حجم الرواج المعالج    فيما يخص صادرات البترول الخام،هذه األخيرة عرفت انخفاضا ملموسا قدر ب %11

 

وبــرواج الحب  

.2010 ة ــبالمقارنة مع سن  %1 مليون طن بحيث عرف انخفاضا طفيفا قدر ب  خالل سنة وصل حجم رواج الحبوب 2011: 5,85  

 

اتــرواج الحاوي  

ة ـبالمقارن %2,2 أرجل، بحيث ارتفع بنسبة خطــوة رونــدل عشامليون مع ما يقارب  3  إجماال سجل نشاط الحاويات خالل سنة 2011  

 مع سنــة 2010.

%6 در ب ــال بذلك ارتفاعا قــأرجل، مسج خطوة دل عشرونامع  1.000.000 :2011 بلغ حجم رواج الحاويات الوطني خالل سنة    

 بالمقارنة مع سنة 2010.

 

ي:ــل التالــى الشكــاء علــل مينــب كــهو موزع حس  2011 الرواج اإلجمالي المتعلق بنشاط الحاويات خالل سنة   

 
 

2011 حركة الموانئ خالل سنة   
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 رواج النقل الطرقي الدولي

%3 وحدة، مسجال بذلك ارتفاعا قدر ب   188.000 رقي الدولي المعالج من طرف الموانئ المغربية:بلغ حجم الرواج الط   

بتحويل هذا النشاط من ميناء طنجة المدينة إلى ميناء طنجة المتوسط.  2010. تميزت سنة2011 بالمقارنة مع سنة    

 

 رواج المسافرين

 

)، أي بانخفاض %5,1 سائح بحري  442.000 ( هبما في مليون مسافر  أما 2011: 4,3

فبلغ خالل سنة  فيما يخص رواج المسافرين  

.2010 سنة مع  مقارنةبال  

ي: ـــفي البيان التال  2011 و   2010 يمكن تلخيص تطور هذا الرواج خالل سنة    

 

 

 

 

 نشاط ميناء طنجة المتوسط
 

27مليون طن، أي بزيادة %17,4 بحيث تمكن من معالجة حوالي    عرف ميناء طنجة المتوسط تقدما ملموسا خالل سنة 2011

 .2010 ة ــع سنــرنة مبالمقا   

ي:ـــمختلف مكونات الرواج المعالج من طرف هذا الميناء هي كالتال علــىم التغيرات التي حصلت ــأه  

.%0,4 ادة ــادل عشرون أرجل، بزيــمع  2.012.000 ة : ـــــــــــــــرواج المسافن -      

ي.ــمن الرواج الوطن  %8 ادل ــادل عشرون أرجل، أي ما يعــمع  81.000 رواج الحاويات الوطني :  -      

من الرواج الوطنــي.  %88 وبنسبة   %67 وحدة، أي بزيادة   166.000 رواج النقل الطرقي الدولي:  -      

من الرواج الوطنــي.  طن، أي ما يعادل  %4,6 269.000 رواج الحبــــــوب :  -      

من الرواج الوطنــي.  %49 مسافر، أي بنسبة   1.745.000 مسافرين : رواج ال -      

 

 حصة الموانئ في الرواج الوطني

 

فــي البيــان التالــي:  2011 ج خــالل سنــةــي المعالــرواج الوطنــالفــي  الموانــئ المغربيــة ةــص حصــن تلخيــيمك   

 


