
 
 

 

 إحصائيات

 أول قطب سياحي بالمملكة
 

السيما بالنسبة لمدينة مراكش التي تستحوذ  تتوفر جهة مراكش أسفي على مقومات سياحية جد مهمة ،

في المائة من العرض السياحي بالجهة بفضل البنيات التحتية الفندقية ، وارتباطها بأهم الوجهات  84على 

الجوية الدولية، وباعتبارها ملتقى ثقافي وتاريخي ذي شهرة دولية، فضال عن تنظيم المدينة واستقبالها 

 .نية والدوليةللعديد من التظاهرات الوط

 

ألف  55وجهة جوية في األسبوع ، حوالي  420ويشغل القطاع السياحي بالجهة ، التي ترتبط بما يناهز 

في المائة ، إلى جانب كون القدرة  9  من اليد العاملة حيث يشكل قيمة مضافة على الصعيد الوطني بنسبة

 .درة االستيعابية على الصعيد الوطنيفي المائة من الق 20االستيعابية الفندقية بالجهة تصل إلى 

 

وتوفرها على بنيات تحتية راقية  ساعات من السفر عبر الجو( ، 3وبفضل قربها من أهم المدن األوربية )

 .ومناخ مشمس ومناظر طبيعية متنوعة وتراث معماري ، تصنف الجهة وجهة سياحية عالمية

 

في المائة خالل  12وسجل معدل ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش ارتفاعا بلغت نسبته 

 .2017من سنة مقارنة مع نفس الفترة  2018السبعة أشهر األولى من سنة 

 

وحسب معطيات للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش ، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات خالل 

ليلة مبيت مقابل أربعة ماليين  461ألف و 678أربعة ماليين و 2018الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 

 .ليلة مبيت خالل نفس الفترة من السنة الماضية 185ألف و 188و

 

في المائة من  50مقابل  2018في المائة إلى غاية متم يوليوز  56وبلغت نسبة الملء بالوحدات الفندقية 

 .2017نفس الفترة من سنة 

 

في المائة( ،  50وسجل أقوى ارتفاع في عدد الوافدين في صفوف السياح االسكندنافيين بنسبة )زائد 

في المائة( واأللمان  26في المائة( واألمريكيين )زائد  42متبوعين بالسياح الهولنديين واإلسبان )زائد 

في  8في المائة( ، والسياح الوافدين من الدول العربية )زائد 15والفرنسيين )زائد  (في المائة 22)زائد 

في المائة( ، في حين سجل انخفاض على مستوى السياح القادمين من بلجيكا  2المائة( والبريطانيين )زائد 

 .ةفي المائ 3ب

 



 
 

 

 إحصائيات

ثالث ليالي وهي نفس المدة  2018بدوره بلغ معدل اإلقامة خالل الفترة الفاصلة ما بين يناير ويوليوز 

 .المسجلة خالل الفترة ذاتها من السنة الفارطة

 


