
 

 

          أخبار

  51: رقم

 

 دوالر مليار 6.8 إلى التوقعات خفض

 - في المئة 05 بنسبة الطيران شركات أرباح يخفض النفط أسعار ارتفاع -

 

للعام الجاري  الطٌران لصناعة حتوقعاحته بخفض( ٌاحتاإ) الجوي للنقل ال ولً حتاا قام اال – جنيف – 1522 مارس 3

/ كانون الثانً من العام  ٌسمبرشهر  فًالحتً كان ق  أعلن عنها   والر ملٌار .71 من  والرملٌار  6.8إلى  1155

 المنقاة)  والر ملٌار 58 مع مقارنة األرباح صافً فًفً المئة  68وٌعا ل ذلك انخفاضاً بنسبة 1 1151 الماضً

بمق ار  ةالمحتوقع صناعة اتعائ أما بالنسبة إلى 1 1151العام  فً الصناعة هذهاققحتها  الحتً ،( والر ملٌار 51.5 من

 صافٌة أرباح هامش عا لحتملٌار  والر، فإنها  6.8عن  مسحتوى  1155المق رة للعام  األرباحفإن   والر، ملٌار 176

 فً المئة1 5.6بنسبة 

 االضطراب"إن االة : "إٌاحتا" الجوي ال ولً للنقل الحتنفٌذي لالحتاا  والم ٌر العام الم ٌر بٌسٌنانً، جٌوفانً وقال

 للبرمٌل  والر 511فوق مسحتوى  النفطق  أ ت إلى ارحتفاع أسعار  األوسط الشرق منطقةالحتً حتجحتاج  السٌاسً

شهر  فًت مفحترضة كان الحتً للبرمٌل والراً  66الحتق ٌرات بمسحتوى  من بكثٌر أعلىوٌعحتبر هذا المسحتوى 1 الواا 

 هذافً المئة  1.5 بنسبة العالمً االقحتصا  ٌنمو أنفً الوقت الراهن  ٌحتوقع ،نفسه الوقت وف1ً ولاأل كانون / ٌسمبر

حتسهم  الاألقوى  عائ اتال لكن1 فقط أشهر ثالثة قبل محتوقعا كان مماكاملة  مئوٌة نقطةنصف أي ما ٌعنً زٌا ة  العام،

 الماضً العاممع  مقارنة النصفإلى  األرباح خفض وسٌحتم1 الحتكالٌف ارحتفاعفً مشكلة  جزئً حتعوٌضفً  سوى

  1"فً المئة 5.6البالغة  للشفقة مثٌرةال امشوالهو

 : يلي ما توقعاتومن أبرز ما اشتملت عليه هذه ال

 النفط سعر محتوسطرفع االفحتراضات المحتعلقة بإلى  1155العام  فً"إٌاحتا"  الجوي للنقل ال ولً حتاا عم  اال: الوقود

 66ٌرات المفحترضة السابقة كانت عن  مسحتوى مع أن الحتق  (برنت خام) النفط من الواا  للبرمٌل والراً  78 إلى

1 السوق حتوقعات مع شٌاً احتمجاءت هذه الخطوة و ،/ كانون األول من العام الماضً ٌسمبرشهر  فًللبرمٌل   والراً 

 زٌا ة إلى هذا سٌؤ ي المحتوقع، االسحتهالك منفً المئة  11 من ٌقرب ما وهو الوقو ،على  الحتاوط رٌأثوفضالً عن حت

 مع بالمقارنةو1  والر ملٌار 588 مجموعه ما إلى  والر اتملٌار 51بمع ل  الصناعةالحتً حتحتاملها  قو الو فاحتورة



فً المئة خالل العام  11 بنسبة النفط أسعارحترحتفع  أن اآلن المحتوقع منفق  بات  ،1151 عامالسائ ة فً ال مسحتوٌاتال

 الحتشغٌل حتكالٌفإجمالً  منفً المئة  17ما نسبحته  الوقو فً الوقت الراهن أن حتمثل حتكالٌف  وٌق ر1 1155الجاري 

 (1 1151فً المئة من العام  18 من صعو ا)

 ٌرا اتمن خالل اإل اإلضافٌة الحتكالٌف هذه بعض السحتعا ة الطٌران شركاتالفرصة ل المحتنامٌة االقحتصا اتوحتوفر 

فً المئة إلى  11إلى إضافة  النفط أسعار عارحتفافق  أ ى  ،1117 عامال أوائل منذفإنه  المثال، سبٌل علىو1 ضافٌةاإل

 عامال فً لكنفً المئة1  11 بنسبة( ضافٌةإلا رسومال باسحتثناء)األسعار  محتوسطارحتفع  اٌن فً الوا ات، حتكالٌف

 أسعار ارحتفاعأن ٌحتسبب   ون للاٌلولةأعلى أو أن حتكون عن  المسحتوى الكافً  إٌرا اتال ٌمكن حتوقع حتاقٌق  ،1155

 1 1151الحتً كانت علٌها فً العام  المسحتوٌات منفً المئة  68 بنسبة األرباح لٌصحتق فً النفط

/  ٌسمبرشهر  فًفً المئة  1.8 من)فً المئة  1.5 إلى العالمً المالً الناحتج إجمالً حتوقعات فً زٌا ةإن ال: الطلب

قام  ،هذه النظرة مع شٌاً اوحتم1 لجويا النقل على القوي الطلب اسحتمرارإلى  بالنسبة بالخٌر ٌبشر( كانون األول الفائت

فً  1.1 من)فً المئة  1.8 إلى الركابمن جانب  الطلب لنمو "إٌاحتا" بحتقٌح حتوقعاحته الجوي للنقل ال ولً االحتاا 

سٌاقق  هذا فإن ،فً المئة(1 ولشكل عام 1.1 مقابل)فً المئة  8.5 إلىاركة الشان  لنمو المئة(، إضافة إلى حتوقعاحته

 1 المئة فً مع الت امولة الشان الجوي فً 1.5بنسبة  اً حتوسع

 ،فً المئة 8االسحتٌعابٌة بنسبة  ق رةال زٌا ة وجو  إلى الطٌرانالراالت لشركات  ج اولحتشٌر : االستيعابية القدرة

ن ٌحتم فً المئة بع  أ 1هذه الزٌا ة، سٌأحتً  منو1 فً المئة 8.5والبالغة  سابقاً  المحتوقعةالنسبة  من أي أنها أ نى بقلٌل

ٌحتاقق ما  نأ المحتوقع ومن1 1155الجاري  عامال خاللالشركات  لاطٌأس إلى ج ٌ ة طائرة إ خال 5611إ خال 

 1 الممرٌن ذات الطائرات أسطولبع  إعا ة حترحتٌب  المسحتغلة غٌراإلضافٌة  الق رات منفً المئة  5نسبحته 

 الطلبحتاسن و ،1155 عامال فًفً المئة  8 بنسبة حتفعحترفً الق رة االسحتٌعابٌة الحتً ٌ ةالمحتوقعالزٌا ة  مع: العوائد

 1.6 كانت الحتً السابقة الفجوةوأ ى هذا إلى حتضٌق 1 مئوٌة نقطة 1.1بمق ار  الفجوةسحتكون  ،فً المئة 1.5 بنسبة

 من اعحتباراً إال أنه ظل  الركاب، امولةفً مع ل إشغال المقاع  أو  ضعفبعض ال هناك كان وبٌنما1 مئوٌة نقطة

 عواملكما بقٌت 1 موسمٌاً  مع لةفً المئة وال 55.5البالغة  قٌاسٌةال همسحتوٌاحت قرب / كانون الثانًٌناٌرشهر مطلع 

 فساحإلى إ والطلب لعرضالظروف المحتش  ة ل هذهووفرت 1 السابقة ال ورٌة القمممع  مقارنة مرحتفعة الشان امولة

أي )فً المئة  5.1 بنسبة نمواً وأن حتاقق  الركابحتحتاسن عوائ   أن المحتوقع ومن1 وائ عفً ال حتاسٌنات إل خال المجال

 حتوقعاتال مع مقارنة)فً المئة  5.7 بنسبة الشان عائ اتحتاسن وفً المئة(،  1.1بنسبة  السابقة الحتوقعات عن زٌا ة

 (1 الحتً لم حتكشف عن أي نمو السابقة

 مساهماً ى محتن ال رجحتٌن األولى ورجال األعمال حتعحتبر اركة السفر عل: السفر على الدرجتين األولى ورجال األعمال

1 األعمالرجال  سفرعلى  اً رئٌسٌ اً مؤشر المشحترٌات م ٌري ثقةكما حتعّ  1 طٌرانال شبكات شركات رباٌة منمهماً 

 JP Morgan l مورغان/ ماركٌت" بٌه ل ى "جٌه المشحترٌات م ٌري مؤشروصل  ،/ كانون الثانًٌناٌرشهر  فًو

Markit إضافة إلى  1151العام  نهاٌة فً القوٌةسحتحتواصل الحتقارٌر الحتجارٌة  ذلك، على وعالوة1 ى قٌاسًإلى مسحتو

 بوحتٌرة ذلك كان وإن ،1155 عامال فً حتجارٌة ألغراضل السفر  فعاألمر الذي ٌساع  على  ،العالمٌة الحتجارةحتوسعة 

 1 1151 عامفً ال الركو إزمة  بع  نحتعاشاقبة اال خالل شه ناه مما أبطأ



هذه  كانت إذاو1 الطٌران شركاتألرباح   ائما   حتا ٌاً  ٌشكل النفط أسعارالمحتواصل فً  رحتفاعإن اال: المخاطر

أن  الطٌران شركاتسٌكون بمق ور  عموماً، العالمٌة والحتجارة فً االقحتصا ات القوي بالنمو مصاوبةالحتا ٌات 

ٌؤ ي إلى  الطاقة أسعار ارحتفاعكان  إذالكن 1 وقو ال حتكالٌف ارحتفاع حتعوٌضو األسعارحتاظى بفرصة السٌطرة على 

الحتً  النفط أسعار ارحتفاع معو1 الحتوقعات لهذه القوي الهبوط خطرسٌكون هناك  ،العالمً االقحتصا ي النموكبح 

 ب الً  األوسط الشرقمنطقة  فًالجارٌة  السٌاسٌة األا اث اول حتكهناتحتأججت نٌرانها فً الوقت الاالً فً ظل ال

 1 الرئٌسٌة السلبٌة العوامل أا سٌكون  هذافإن  االقحتصا ي، النمو زحتعزٌ من

 من ج اً  رقٌق ماكم ابل علىمع أنه حتب و وكأنها حتسٌر  حتاقٌق الحتوازن العام فً هذا صناعةحتااول ال"وقال بٌسنانً: 

 هامش مع الصناعة ههذ واجهحتها الحتً الهٌكلٌةإن هذه حتع  واا ة من المشاكل فً المئة1  5.6األرباح البالغ  هامش

ااجز رقٌق للغاٌة ٌوفر الاماٌة  هناكو1 الماضٌة األربعة العقو  م ى علىفً المئة  1.5إلى  محتوسطوصل فً ال

 الخطرفً الوقت الراهن  النفطوٌمثل 1 الص مات حتمحتصكً  حتوازنها على لافاظلهذه الصناعة احتى حتحتمكن من ا

 1"كبٌرة بسرعة الحتوقعاتسحتحت هور  العالمً، االقحتصا ي الحتوسعإلى كبح  ارحتفاعهما أ ى  إذاو1 األكبر

 الاساسة ٌةالحترفٌه األسواق فً سٌما ال الضرائب، زٌا ة خطرعلى  أٌضاً الضوء  الجوي للنقل ال ولً حتاا اال وسلط

فً المئة  1إلى  1حتحتراوح من  ا و  فً وزٌا ة ج ٌ ة ضرائبفرض  صناعةال شه ت ،1151 عامال فًو1 لألسعار

 افرٌقٌا وجنوب والهن  ٌسلن اآ انضمت األخٌرة، اآلونة فًو1 والنمسا المحتا ة والمملكة ألمانٌا فً الحتذاكر عارأس من

ج اً لمسألة  اساسةالصناعة  إن هذه"وٌخحتحتم بٌسٌنانً ا ٌثه بالقول: 1 إضافٌة ضرائب لفرض خطط وجو  مع

 إضافةحتعرضت للخطر عن طرٌق  ق رةهذه ال لكن1 االقحتصا  حتافٌز على الق رةب الطٌرانوٌحتمحتع قطاع 1 األسعار

 محت نٌة ج اً"1 هوامش على لافاظوا الوقو  أسعار ارحتفاع مع للحتعاملفٌه  كافححت وقت فً الضرائب

 : في ما يلي اإلقليمية المالمح أبرزوتتمثل 

وى ق  ٌصل إلى بمسحت األرباححتاقٌق  إلى لعو ةا األوسط الشرقمنطقة  فً الطٌران شركاتحتحتمكن  أن المحتوقع من

فً  ولكن،  والر ملٌون 611الحتوقعات السابقة الحتً كانت حتشٌر إلى  من بكثٌر أفضل هو هذاو1  والر ملٌون 511

حتحترك  أن المحتوقع ومن1 1151الماضً  عامفً ال المنطقةاققحتها هذه  األرباح  والر ملٌار 5.5الوقت ذاحته حتقل عن 

إلى حترك حتأثٌر ملاوظ، ال سٌما وأن هذه ال ول  ولٌبٌا وحتونس مصر ًف المنطقة فً السٌاسً االسحتقرار ع ماالة 

من  ذلكلكن ٌمكن أن ٌحتوازن 1 المنطقة فً الركاب اركة منفً المئة حتقرٌباً  11على ما نسبحته  مجحتمعةحتسحتاوذ 

 للفوزماطات  حتزال ال والحتً ،المرحتفعة النفط بأسعار المرحتبط االقحتصا ي النشاط من حتسحتفٌ  الحتً الخلٌج منطقةخالل 

وحتعمل  الشركات، لهذه ملاوظ بشكلمع الت إشغال المقاع   حتاسنت كما1 طوٌلة المسافةالالراالت سوق باصة 

 1 الطلب زٌا ة من أبطأ بوحتٌرة الج ٌ ةاالسحتٌعابٌة  الق رات على إضافة المزٌ 

 * * * النهاية * * *

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع الجهة التالية:
 نتوني كونسيلأ

 مدير االتصال المؤسسي

 2967 770 22 41+هاتف: 

 corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 

mailto:corpcomms@iata.org


 
 مالحظات إلى المحررين

  "فللً المئلة مللن الاركللة الجوٌللة العالمٌللة  33مللع بعضللها شللركة طٌللران حتشلكل  032ٌمثلل االحتاللا  اللل ولً للنقللل الجلوي "إٌاحتللا
 المنحتظمة1

  :ٌمكنكم محتابعحتنا من خالل الرابطhttp://twitter.com/iata2press  للاصول على األخبار، وخصوصاً حتلك الموجهلة إللى
 وسائل اإلعالم1
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http://email.iata.org/servlet/cc6?pHlHQTRWUQTVtHFHjpsxpHlHQhjnVaVSVX1LLKXVPVXLX

