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 % 6,0اخنفاض يف حركة الركاب الدولية واحمللية بالنقل اجلوى عام 1023
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  1024 / /النشرة السنوية إلحصاءات النقل اجلوى عام  1023ومن أهم

مؤشراتها ما يلي:



احلركة اإلمجالية للمطارات:
 -بلغ إمجـــالي حركـــة الركــــاب للمطــارات  32,9مليـــون راكــــب عـــام 1023

9.13

9913

مقابل  33,9مليون راكب عام  1021بنسبة اخنفاض قدرها . ٪6,0
 بلغ إمجــــالي حركـــة الرحــــالت للمطـــارات  322,2ألـف رحلــة عــــام 1023مقابل  332,7ألف رحلة عام  1021بنسبة اخنفاض قدرها .٪ 6,1
 بلغ إمجالي كمية البضائع املنقولة  172,9ألف طن عام  1023مقابل  182,8ألف طن عام  1021بنسبة اخنفاض قدرها . ٪3,3 -يرجع سبب االخنفاض يف الرحالت والركاب والبضائع إلي إلغاء بعض رحالت الطريان إلي مصر بسبب الظروف األمنية الراهنة.



احلركة اإلمجالية للشركات الوطنية باملطارات :
 بلغ إمجالي احلركة الدولية واحمللية لطائرات ( الركاب  ،البضائع ) باملطـارات  279,3ألف رحلة عام  1023مقابل  249,7ألف رحلة عام 1021بنسبة زيادة قدرها  ٪29,9منـها  83,6ألف رحلة للحركة الدولية بنسبة  94,0 ،٪ 47,7ألف رحلة للحركة احمللية بنسبة  ٪31,3وبلغت نسبة
حركة الرحالت للشركات الوطنية  ٪ 37,7من إمجاىل حركة الرحالت للمطارات .
 بلغ إمجـالي احلـركـة الدولية واحمللية للركاب  24,9مليون راكب عام  1023مقابل  23,2مليون راكـب عـام  1021بنسبة زيادةقدرها  ، ٪ 23,3منها  9,3مليون راكب للحركـة الـدوليـة بنسبـة  3,6 ، ٪ 61,3مليون راكب للحركة احمللية بنسبة  ٪ 37,3وبلغت نسبة
حركة الركاب للشركات الوطنية  ٪ 46,6من إمجاىل حركة الركاب للمطارات .
 بلغت كمية البضائع املنقولة  296,3ألف طن عام  1023مقابل  270,3ألف طن عام  1021بنسبة زيادة قدرها  ،%23,4منها  214,8ألف طــن صادربنسبة  72,7، %63,3ألف طن وارد بنسبة  ،% 36,3منها  23,1ألف طن ترانزيت وبلغت نسبة حركة البضائع للشركات الوطنية  ٪71,3من
إمجاىل حركة البضائع للمطارات .
 بلغ عدد املطارات اليت متت بها حركة شركات الطريان الوطنية  12مطاراً. -بلغ عدد شركات الطريان الوطنية  23شركة منها شركة واحدة قطاع أعمال عام 21 ،شركـة قطاع خاص.

 بلغ عدد الطائرات املستخدمة  223طائـرة منها  93طائرة مملوكة بنسبة  11 ، % 80,9طائرة مستأجرة بنسبة . % 29,2 بلغ امجــــاىل عدد املشتغلني بشركات الطريان الوطنية  34479مشتغال عام  1023مقابل  34009مشتغال عام  1021بنسبة زيــــادة قــــدرها % 2,4 بلغ إمجالي قيمة األجور النقدية و املزايا العينية والتأمينات االجتماعية بشركات الطريان الوطنية  1,8مليار جنيه عام  1023مقابل  1,7مليار جنيه عام 1021بنسبة زيادة قدرها .%6,9
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