
 منظومة مطارات ھیوستن

العالمي توفر منظومة مطارات ھیوستن شبكة خدمات جویة مأمونة ودینامیكیة تعزز الحیویة االقتصادیة لصناعة النقل وتسّھل مستوى قویاً من الربط 
وھي مطار جورج بوش  -لسكان منطقة ھیوستن الكبرى على تنوعھم وعددھم المتزاید. توفر المطارات الثالثة التي تتألف منھا المنظومة 

 54.5وجھة حول العالم، وخدمت فیما بینھا  200في مجموعھا رحالت بال توقف إلى حوالي  -انتركونتیننتال ومطار ولیام بي ھوبي ومطار إلنغتون 
مة في أمریكا الشمالیة ملیون مسافر دولي. تشّكل المطارات الثالثة واحدة من كبرى منظومات المطارات العا 11.6و 2016ملیون مسافر في عام 

ملیار دوالر في االقتصاد اإلقلیمي، وتضمن لھیوستن مكانتھا باعتبارھا بوابة الركاب والبضائع الدولیة المؤدیة إلى جنوب  27.5وتساھم بأكثر من 
 وسط الوالیات المتحدة وإحدى البوابات الرئیسیة إلى أمریكا الالتینیة.

 مطار جورج بوش انتركونتیننتال

ملیون مسافر في عام  41.6ر مطار جورج بوش انتركونتیننتال األكبر من بین المطارات الثالثة التي تؤلف منظومة مطارات ھیوستن، وقد خدم یعتب
وجھة  190طائرة ركاب توفر خدمة بال توقف إلى أكثر من  30صاالت سفر  5ملیون مسافر دولي. یستوعب المجمع الذي یضم  10.8و 2016

ت المتحدة وحول العالم. یقدم مطار بوش خدماتھ إلى وجھات في المكسیك أكثر من أي مطار آخر في الوالیات المتحدة، ویشتمل على داخل الوالیا
طناً متریاً من البضائع. یدعم مطار بوش، الذي یمثل ثاني أكبر محور  417484ألف قدم مربعة بطاقة مناولة تصل إلى  880منطقة بضائع مساحتھا 

 ملیار دوالر في االقتصاد المحلي. 22ألف وظیفة، ویساھم بأكثر من  170ایتد أیرالینز، لشركة یون

 مطار ولیام بي ھوبي 

، بما في ذلك الخدمة المحلیة والخدمة 2016ملیون مسافر في عام  12.9خدم مطار ولیام بي ھوبي، الذي یعتبر أقدم مطار تجاري في ھیوستن، 
ملیون دوالر الستیعاب الخدمة الدولیة، یوفر مطار  156. وبافتتاح الصالة الجدیدة، التي أنشئت بتكلفة 2015ي أكتوبر الدولیة الجدیدة التي انطلقت ف

وجھة في مختلف أرجاء الوالیات المتحدة وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي. یمّثل المطار  60ولیام بي ھوبي خدمة بال توقف أو مباشرة إلى حوالي 
وھي مؤسسة  -من شركة سكاي تراكس  2016نجوم في عام  4ھم وأنشط محاور شركة ساوث ویست أیرالینز، وقد حصل على تصنیف واحداً من أ

 ملیار دوالر في االقتصاد المحلي. 4.4ألف وظیفة محلیة ویساھم بـ  52ویدعم  -عالمیة رائدة في تصنیف النقل الجوي 

 مطار إلنغتون 

حسب تصنیف إدارة الطیران  2015مركز العاشر بین المطارات الفضائیة التجاریة في الوالیات المتحدة في عام احتل مطار ھیوستن الفضائي ال
. وبجانب كونھ منشأة للطیران العام، یدعم المطار أیضاً عملیات القوات 2017سنة على إنشائھ في عام  100الفیدرالیة، وسیحتفل بذكرى مرور 

ومجموعة متنوعة من مستأجري الطیران العام، فضالً عن اتخاذه كمقر إقلیمي لقوات حرس السواحل في الوالیات  المسلحة األمریكیة ووكالة ناسا
، ویضم ثالثة سبوعساعة یومیاً وطوال أیام األ 24على مدار  آالف عملیة طیران عام سنویاً، مقدماً خدماتھ 4 یستوعب المطار أكثر من المتحدة.

ملیون دوالر في االقتصاد المحلي. ویضم ھذا  641آالف وظیفة محلیة ویساھم بـ  10مدارج في الخدمة. كما یدعم مطار إلنغتون أیضاً أكثر من 
 آكر متاحة للتأجیر. 600المركز التجاري الجوي أرضاً متمیزة بمساحة 
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