
 
 
 

سوف كون  شركة ت بورت"  ادرة "رام لى ق بال ع ق ت س ها أول ا اب لول رك ح  2016 عام ب

 

قامت شركة روستيخ الحكومية و شركة آفيا سليوشنز غروب السياحية )ليتوانيا( رسميا بتوقيع وثيق تنص على تأسيس المشروع 

ليصل إلى  رامنسكويشترك تحت إسم شركة "رامبورت ايرو" المساهمة المفتوحة. وستقوم الشركة الجديدة بتطوير مطار الم

مستوى مجمعات المطارات الحديثة، الذي سيكون أساس لتطوير الطيران التجريبي، والحكومي و المدني. وسيبلغ اجمالي االستثمار 

 مليار روبل. 01في المشروع أكثر من 

سوف يكون المطارقادرا على توفير  6160، وبحلول عام 6102يكون المطار قادرا على استقبال أول الركاب في بداية عام و س

 ألف طن من البضائع سنويا. 01مليون مسافر سنويا والتعامل مع  06إمكانية إستقبال ما يصل إلى 

شركة آفيا  و مجمع معارض النقل "روسيا" اروستيخ و يمثلهمع يهدف هذا المشروع المشترك إلى تنفيذ اإلتفاق اإلستثماري المبرم 

مليار  0311سليوشنز غروب السياحية )آيه إس جي( التي تعمل في مجال إدارة المطارات". يبلغ رأس المال المصرح به للشركة 

مليون روبل كما يصل  111استثمارات من قبل الشركات الروسية على شكل أراضي و عقارات تبلغ قيمتها أكثر من روبل. و تشمل 

 مليار روبل. 0مبلغ استثمارات شركاء ليتوانيا إلى 

ن "تعاني مجمعات الطيران المدني في موسكو اليوم من ضغط كبير و تواجه صعوبات في هذا العبء، و سوف تزيد حركة المسافري

في المستقبل القريب، وفقا لجميع التوقعات. إستقطاب شركاء من ليتوانيا ذوي الخبرة الواسعة في تنظيم اإلدارة الفعالة وتشغيل مرافق 

المطارات، ونحن على ثقة بعد ذلك بأن عمل المجمع سيتم تنفيذه وفقا ألدق المعايير الدولية، مع األخذ بعين االعتبار جميع المتطلبات 

 6102-6102ة، قال ديمتري شوغايف نائب مدير عام روستيخ. يقدر إجمالي االستثمارات في المشروع خالاللفترة ما بين الروسي

مليار منها من األموال التي تم جمعها. أنا واثق من أن مطار رامنسكوي الدولي الجديد هو أداة قوية  3.1مليار روبل،  01بأكثر من 

 ي للعلوم في مدينة جوكوفسكي، التي تعتبر مهد الطيران الروسي".لتطوير الطيران و المركز الوطن

سيتم إنشاء محطات الركاب والبضائع ومرافق الصيانة والمداخل ومواقف السيارات، والفنادق والمكاتب والمراكز التجارية على 

 ألف متر مربع. 011مساحة أكثر من 

مياليس: "أن تكون في قلب سوق النقل الجوي الروسي، المطار الدولي علق رئيس مجلس إدارة آفيا سليوشنز غروب جيديميناس جي

رامنسكوي لديها امكانات كبيرة، ونأمل أنه بعد االنتهاء من جميع مراحل تطوير المطار سوف تصبح واحدة من مجمعات الطيران 

 الحديثة، حيث أنها سوف تزدهر باعتبارها مركز الطيران التجريبي والتجاري".

، االنتهاء من بناء أول منطقة محطة 6102ع أن يتم تنفيذ المشروع على ثالث مراحل. في المرحلة األولى، في بداية عام ومن المتوق

مليون راكب سنويا. باإلضافة إلى ذلك، فإن الطريق إلى توسيع أربعة  0.3ألف متر مربع. يمكن التعامل مع ما يصل إلى  02الركاب 

، سيكون هناك مجال ثان محطة 6102من الوصول إلى المطار. في المرحلة الثانية، في عام بوابات، والتي تحسن بشكل كبير 

ماليين مسافر سنويا. وسيتم بناء عدة طوابق فيها موقف للسيارات وفندق. مطار محطة الشحن  2ألفمتر مربع وبسعة  11الركاب 

ديث من الفئة آيه، والتي يمكن أن توفر مجموعة كاملة آالف متر مربع بدوره يحول رامنسكوي إلى مجمع ح 2منطقة رانسكوي من 

ألف متر مربع. وهكذا، فإن السعة  11سيتم توسيع محطة الركاب األولى إلى  6102من الخدمات الجمركية والتخزين. في عام 

 ماليين مسافر سنويا. وهناك أيضا خطة إلنشاء نقطة رئيسية لصيانة الطائرات. 2اإلجمالية تزيد على 

 6102مليون مسافر في  0.3ع روستيخ و "آفيا سليوشنز غروب" يشير إلى وجود زيادة في حركة الركاب في رامنسكوي من مشرو

 .6160مليون راكب بحلول عام  06حتي 
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