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 % 8,2زيادة يف حركة نقل الركـــاب جـــواً عام 2102
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  2102 / /النشرة السنوية إلحصاءات

النقل اجلوى عام  2102ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
 احلركة اإلمجالية للمطارات:
 -بلغ إمجـــالي حركـــة الركــــاب للمطــارات  42,2مليـــون

9.13

9913

راكــــب عـــام  2102مقابل  40,9مليون راكب عام  2104بنسبة
زيادة قدرها .٪8,2
 بلغ إمجــــالي حركـــة الرحــــالت للمطـــارات  413,2ألـفرحلــة عــــام  2102مقابل  400,0ألف رحلة عام  2104بنسبة
اخنفاض قدرها .٪ 0,2
 -بلغ إمجالي كمية البضائع املنقولة  299,0ألف طن عام  2102مقابل  230,9ألف طن عام  2104بنسبة زيادة قدرها . ٪01,1

 احلركة اإلمجالية للشركات الوطنية باملطارات :
 بلغ إمجالي احلركة الدولية واحمللية لطائرات ( الركاب  ،البضائع ) باملطـارات  288,2ألف رحلة عام  2102مقابل 039,3ألف رحلة عام  2104بنسبة زيادة قدرها  ٪01,2منـها(  032,2ألف رحلة للحركة الدولية بنسبة  002,8 ،٪ 29,8ألف رحلة
للحركة احمللية بنسبة  ٪21,2وبلغت نسبة حركة الرحالت للشركات الوطنية  ) ٪ 94,3من إمجاىل حركة الرحالت
للمطارات .
 بلغ إمجـالي احلـركـة الدولية واحمللية للركاب  03,1مليون راكب عام  2102مقابل  02,9مليون راكـب عـام 2104بنسبة زيادة قدرها  ، ٪ 02,2منها (  01,8مليون راكب للحركـة الـدوليـة بنسبـة  0,2 ، ٪ 04,0مليون راكب للحركة
احمللية بنسبة  ٪ 40,2وبلغت نسبة حركة الركاب للشركات الوطنية  ) ٪ 29,2من إمجاىل حركة الركاب للمطارات .
 بلغت كمية البضائع املنقولة  024,2ألف طن عام  2102مقابل  090,2ألف طن عام  2104بنسبة اخنفاض قدرها ،%23,1منها (  83,2ألف طــن صادر بنسبة  49,9، %01,8ألف طن وارد بنسبة  00,4 ،% 23,8ألف طن ترانزيت بنسبة  ٪ 00,2وبلغت
نسبة حركة البضائع للشركات الوطنية  ) ٪28,1من إمجاىل حركة البضائع للمطارات .

 بلغ عدد املطارات اليت متت بها حركة شركات الطريان الوطنية  20مطاراً. بلغ عدد شركات الطريان الوطنية  02شركة منها شركة واحدة قطاع أعمال عام 00 ،شركـة قطاع خاص. بلغ عدد الطائرات املستخدمة  000طائـرة منها  89طائرة مملوكة بنسبة  23 ، % 30,3طائرة مستأجرة بنسبة . % 24,4 بلغ امجــــاىل عدد املشتغلني بشركات الطريان الوطنية  44822مشتغال عام  2102مقابل  42239مشتغال عام  2104بنسبةاخنفاض قــــدرها % 0,8
 بلغ إمجالي قيمة األجـور النقدية و املزايا العينية والتأمينـــات االجتماعية بشركات الطــريان الوطنية  4,0مليار جنيهعام  2102مقابل  2,8مليار جنيه عام  2104بنسبة زيادة قدرها .%9,0
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