حركة الموانئ خالل سنة2011
الرواج اإلجمالـي
عالجت الموانئ المغربية خالل سنة 2011روجا إجماليا قـدر ب  96مليـون طـن(بمــا فيه رواج المسافنة) مسجلة بذلــك
ارتفاعا قدره ، %4,0بالمقارنـة مع السنــة الماضيــة.
الرواج الوطنــي
بلغ حجم الرواج الوطني (التصدير+االستيراد) خالل سنــة 73, 8:2011مليـون طن بحيث عـرف ارتفاعــا ضئيــال قدر ب
 %2,4بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية .ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة %4,1وانخفاض طفيف في الواردات
بنسبة .%0,4
الرواج االستراتيجي
الفوسفــاط ومشتقاتــه
وصل حجم رواج الفوسفاط ومشتقاته خالل سنة 22,9:2011مليون طن ،بحيث انخفض بنسبة  %1,1بالمقارنة مع السنة الماضية.شمل هــذا
االنخفاض كل من رواج الفوسفاط) ،(%-3,7الحامض الفوسفوري ) (%-5,3والكبريت ) .(%-0,3أما فيما يخص رواج األسمدة المعدة للتصدير
فقد ارتفعت بنسبة %7,9محققة بذلك حجما إجماليا بلغ  3,6مليون طن.

المواد الطاقيــة
بلغ حجم رواج المواد الطاقية خالل سنة  20,6:2011مليون طن مقابل  19,8مليون طن سنة  ،2010أي بزيادة قدرت ب  %4,3الذي همت
على وجه الخصوص األروجــة التاليـــة:
 البضائع الخالصة 9.803.000 :مليون طن ،بزيادة ، %12 الفحم الحجري والكوك 5.815.000 :طن ،بزيادة ، %7, 6فيما يخص صادرات البترول الخام،هذه األخيرة عرفت انخفاضا ملموسا قدر ب  %11بحيث بلغ حجم الرواج المعالج  5مليون طــن.

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

رواج الحاويــات
إجماال سجل نشاط الحاويات خالل سنة  2011ما يقارب  3مليون معادل عشــرون خطــوة أرجل ،بحيث ارتفع بنسبة%2,2بالمقارنـة
مع سنــة .2010
بلغ حجم رواج الحاويات الوطني خالل سنة  1.000.000 :2011معادل عشرون خطوة أرجل ،مسجــال بذلك ارتفاعا قــدر ب %6
بالمقارنة مع سنة .2010
الرواج اإلجمالي المتعلق بنشاط الحاويات خالل سنة 2011هو موزع حســب كــل مينــاء علــى الشكــل التالــي:
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رواج النقل الطرقي الدولي
بلغ حجم الرواج الطرقي الدولي المعالج من طرف الموانئ المغربية 188.000:وحدة ،مسجال بذلك ارتفاعا قدر ب %3
بالمقارنة مع سنة  .2010تميزت سنة 2011بتحويل هذا النشاط من ميناء طنجة المدينة إلى ميناء طنجة المتوسط.

رواج المسافرين
أما  4,3 :2011مليون مسافر)بما فيه  442.000سائح بحري( ،أي بانخفاض %5,1
فيما يخص رواج المسافرين فبلغ خالل سنة
بالمقارنة مع سنة .2010
يمكن تلخيص تطور هذا الرواج خالل سنة  2010و  2011في البيان التالـــي:

نشاط ميناء طنجة المتوسط
عرف ميناء طنجة المتوسط تقدما ملموسا خالل سنة  2011بحيث تمكن من معالجة حوالي 27مليون طن ،أي بزيادة %17,4
بالمقارنة مــع سنــة .2010
أهــم التغيرات التي حصلت علــى مختلف مكونات الرواج المعالج من طرف هذا الميناء هي كالتالـــي:
 رواج المسافنـــــــــــــــة  2.012.000 :معــادل عشرون أرجل ،بزيــادة .%0,4 رواج الحاويات الوطني  81.000 :معــادل عشرون أرجل ،أي ما يعــادل  %8من الرواج الوطنــي. رواج النقل الطرقي الدولي 166.000 :وحدة ،أي بزيادة  %67وبنسبة  %88من الرواج الوطنــي. رواج الحبــــــوب  269.000 :طن ،أي ما يعادل  %4,6من الرواج الوطنــي. -رواج المسافرين  1.745.000 :مسافر ،أي بنسبة  %49من الرواج الوطنــي.

حصة الموانئ في الرواج الوطني
يمكــن تلخيــص حصــة الموانــئ المغربيــة فــي الــرواج الوطنــي المعالــج خــالل سنــة 2011فــي البيــان التالــي:
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