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 % 12.1زيادة يف عدد الركاب باملطارات عام 2017
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إلحصاءات النقل اجلوى عام  2017ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

• احلركة اإلمجالية للمطارات:

 بلغ إمجالي حركة الركاب للمطارات  30.5مليون راكب عام  2017مقابل 27.2مليون راكبعام  2016بنسبة ارتفاع قدرها . ٪12.1
 بلغ إمجـالي حركة الرحالت للمطارات  281.0ألفرحلة عام  2017مقابل 276.7ألف رحلة عام 2016
بنسبة ارتفاع قدرها ٪ 1.5
 بلغ إمجالي كميــة البضــائع املنقــولة  320.7ألفطــن عـــام  2017مقابل  338.2ألف طن عام 2016
بنسبة اخنفاض قدرها .٪5.2

• احلركة اإلمجالية للشركات الوطنية باملطارات :
 بلغ إمجالي احلركة الدولية واحمللية للركاب  15.72مليون راكب عام  2017مقابل 15.71مليون راكبعام  2016بنسبة ارتفـاع قـدرها ( ٪ 0.1منهـا  10.7مليـون راكـــب للحركـة الدولية بنسبة,٪68.2
احلركة احمللية  5.0مليون راكب بنسبة  )٪ 31.8كما بلغت نسبة حركة الركاب للشركات
الوطنية  ٪ 51.5من إمجالي حركة الركاب للمطارات.
 بلغ إمجالي احلركة الدولية واحمللية لطائرات ( الركاب ,البضائع ) باملطارات  217.5ألف رحلة عــام 2017مقابل  225.1ألف رحلة عام  2016بنسبة اخنفاض قدرها  ( ٪ 3.4منها  134.3ألف رحلة للحركة الدولية
بنسبة  ,٪61.7احلركة احمللية  83.3ألف رحلة بنسبة  ) ٪38.3كما بلغت نسبة حركة الرحالت
للشركات الوطنية  ٪77.4من إمجالي حركة الرحالت للمطارات.
 بلغت كمية البضائع املنقولة  142.8ألف طن عام  2017مقابل  134.5ألف طن عــام  2016بنسبة ارتفاعقدرها  ( ٪ 6.2منها  80.8ألف طن صادر بنسبة  37.6 ,٪56.6ألف طن وارد بنسبة ,٪ 26.4
 24.3ألف طن ترانزيت بنسبة  ) ٪ 17.0وبلغت نسبة حركة البضائع للشركات الوطنية ٪44.5
من إمجالي حركة البضائع للمطارات.

 بلغ عدد املطارات املصرية اليت متت بها حركة شركات الطريان الوطنية  20مطــــاراً. بلغ عدد شركات الطريان الوطنية  20شركة منها  10شركات قطاع أعمال عام  10 ,شركات قطاع خاص. بلـغ عـــدد الطــائرات املستخـــدمة يف الشركات الوطنية  189طــائـرة ( منها عدد  89طائـرة مملوكـــةبنسبـة  ٪47.1وعدد  100طائرة مستأجرة بنسبة . ) ٪52.9
 بلغ إمجالي عدد املشتغلني بشركات الطيــــران الوطنيـة  36891مشتغـالً عام  2017مقــــابل 37034ال عـام  2016بنسبة اخنفاض قـدرها . ٪ 0.4
مشتغــ ً
 بلغ إمجـــــالي قيمة األجــــــور النقـديـــة واملـزايا العينية والتأميـنــــــات االجتمـاعيــــــة بشركـــــاتالطيـران الوطنية  4.3مليــــــار جنيـه عـام  2017مقــــابـــل  3.4مليار جنيه عــام  2016بنسبة ارتفاع
قدرها .٪ 25.1
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