
 

 19: رقمخبر صحفي  

 حركة المسافرين تشهد انتعاشاً متسارعاً في فبراير

عن انتعاش قطاع السفر الجوي بشكل ملموس في شهر (  أياتا)كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي  -(  جنيف)  2022أبريل    7

نفسه في ظل تراجع تأثيرات متحور أوميكرون خارج قارة آسيا، ال سيما وأن    2022فبراير  مقارنةً مع شهر يناير من العام 
  .فبراير، لم يكن له تأثير يُذكر على حركة المسافرين  24النزاع الروسي األوكراني، الذي بدأ في 

سنوي بدالً:  مالحظة المقارنات على أساس  إلى إجراء  التقرير  مع تلك المسّجلة في عام   نعود في هذا  مقارنة النتائج  من 
لمستويات الحركة المنخفضة في عام  .  ، ما لم يرد خالف ذلك2019 قد تبدي بعض األسواق معدالت نمو سنوية 2021نظراً   ،

 .2019عالية جداً، وذلك على الرغم من أّن حجم هذه األسواق ما زال أصغر بكثير مما كان عليه عام 

بنسبة   2022المسافرين في فبراير سجل إجمالي حركة   • بإيرادات الركاب لكل كيلومتر% )115.9ارتفاعاً  مقارنةً ( ويُقاس 
%  83.1مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يمثل تحسناً ملموساً عن شهر يناير الماضي الذي شهد بدوره ارتفاعاً بواقع 

 .2019مقارنة بفبراير %  45.5بنسبة    2022كما انخفضت حركة المسافرين في فبراير .  2021مقارنةً بشهر يناير 

المحلية في فبر • مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتواصل %  60.7بنسبة    2022اير  انتعشت حركة المسافرين 
وسجلت األسواق التي يتتبعها االتحاد الدولي  .  2021مقارنةً مع يناير %  42.6بنسبة    2022النمو الذي حققته في يناير  

تباينات الفتة، حيث تراجعت حركة المسافرين المحلية بنسبة   اير الماضي قياساً مع فبراير  في فبر%  21.8للنقل الجوي 

2019. 

بواقع   • سابقة 2021عن فبراير  %  256.8تحسّنت إيرادات الركاب لكل كيلومتر الدولية في فبراير الماضي  بعد زيادة   ،
يناير %  165.5بواقع  الماضي  2022على أساس سنوي في  نفسها من العام  وسجلت جميع المناطق في . مقارنةً بالفترة 

%  59.6كما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر الدولية بواقع .  2022فبراير الماضي تحسناً في األداء مقارنةً بيناير 

 .2019مقارنة بالفترة ذاتها من عام   2022في فبراير 

يشهد قطاع النقل الجوي انتعاشاً ملموساً  : "للنقل الجويوتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام لالتحاد الدولي  
وأعتقد أن الدول التي تعمل على الحد من انتشار . مع تخفيف القيود الحكومية المفروضة على السفر في مناطق كثيرة من العالم

جتماعية الكبيرة الناتجة عن إعادة  بدالً من إدارته، كما نفعل مع باقي األمراض، تخاطر بفقدان المنافع االقتصادية واال 19-كوفيد
 ".  فتح الحدود الجوية الدولية

 

 

Air passenger market in detail - February 2022

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% 115.9% 68.4% 15.4% 69.8%

   Africa 1.9% 60.2% 33.1% 11.0% 64.8%

   Asia Pacific 27.6% 42.9% 31.9% 4.8% 62.9%

   Europe 24.9% 232.8% 136.1% 20.9% 72.1%

   Latin America 6.5% 100.5% 75.1% 10.0% 79.5%

   Middle East 6.5% 194.1% 80.9% 24.9% 64.8%

   North America 32.7% 134.9% 69.1% 20.9% 74.5%

1
% of industry RPKs in 2021

2
Year-on-year change in load factor

3
Load factor level

February 2022 (% year-on-year)



 

 أسواق المسافرين العالمية

األوروبيةشهدت   الطيران  في  شركات  في حركة المسافرين  بنسبة   فبراير  ارتفاعاً  بشهر فبراير %  380.6الماضي  مقارنةً 

نفسها من العام الماضي%  224.3بواقع   2022بما يتخطى التحسن المسجل في يناير   2021 كما ارتفعت .  مقارنةً مع الفترة 
  %.70.9نقطة مئوية إلى   30.3وازداد عامل الحمولة بنسبة  %  174.8السعة بنسبة  

في حركة المسافرين خالل فبراير الماضي %  144.4ارتفاعاً نسبته    شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئوسجلت 
يناير  طفيفاً عن المكاسب المسجلة في  يمثل ارتفاعاً  نفسها من العام السابق، ما  %  125.8والبالغة    2022مقارنةً مع الفترة 

عام   ذاته من  الشهر  مع  بنسبة  .  2021مقارنةً  السعة  زادت  بنسبة %  60.8كما  الحمولة  ليبلغ    16.1وعامل  نقطة مئوية 
  .، وهو األدنى بين جميع المناطق47.0%

الطيران في الشرق األوسط  وسجلت   نسبته شركات  الماضي مقارنةً مع فبراير  %  215.3ارتفاعاً  وهو  2021في فبراير   ،
كما ارتفعت . مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي%  145.0والبالغة    2022ارتفاع ملموس قياساً بالزيادة المسجلة في يناير 

نقطة مئوية    25.8مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وازداد عامل الحمولة بنسبة  %  89.5السعة في فبراير الماضي بنسبة  
  %.64.7إلى 

بنسبة  شركات الطيران في أمريكا الشمالية  وشهدت  مقارنةً بالفترة ذاتها %  236.7في فبراير الماضي تحسناً في حركة السفر 
.  2021في يناير الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من عام  %  149.0، لتسجل تحسناً ملحوظاً مقارنةً بارتفاع نسبته  2021من عام 

  %.63.6نقطة مئوية إلى   27.4وازداد عامل الحمولة بنسبة  %  91.7كما ارتفعت السعة بنسبة  

الالتينية وسجلت  في فبراير السابق مقارنةً بالفترة ذاتها %  242.7ارتفاعاً في حركة السفر بنسبة  شركات الطيران في أمريكا 
بنسبة  2021من عام   بما يتجاوز الزيادة  نفسه من عام    2022في يناير  %  155.2،  وارتفعت السعة .  2021مقارنةً بالشهر 

بنسبة   بواقع  %146.3في فبراير الماضي  وازداد عامل الحمولة  بين  %77.0نقطة مئوية ليصل إلى    21.7،  وهو األعلى   ،

  .ناطق للشهر السابع عشر على التواليالم

مقارنة بشهر  2022في فبراير % 69.5ارتفاعاً بنسبة  شركات الطيران في أفريقياوشهدت إيرادات الركاب لكل كيلومتر لدى 
%  20.5والبالغ   2022فبراير من العام السابق، حيث شكلت هذه النسبة تحسناً الفتاً عن معدل النمو السنوي المسجل في يناير 

نفسها من العام الماضي بنسبة  %  34.7بنسبة    2022كما ارتفعت السعة في فبراير  .  عن الفترة  عامل الحمولة    12.9وازداد 

  %.63.0نقطة مئوية ليصل إلى 

 أسواق مسافري الرحالت المحلية

 

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

   Domestic 62.4% 60.7% 39.7% 9.7% 74.3%

   Dom. Australia 0.8% 36.0% 28.9% 3.4% 64.2%

   Domestic Brazil 1.9% 32.5% 25.9% 4.0% 80.9%

   Dom. China P.R. 17.8% 32.8% 27.7% 2.6% 66.9%

   Domestic India 2.2% -3.3% -15.4% 10.7% 85.4%

   Domestic Japan 1.1% 35.1% 74.8% -11.0% 37.5%

   Dom. Russian Fed. 4.5% 9.1% 15.2% -4.6% 81.7%

   Domestic US 25.6% 112.5% 60.4% 19.3% 78.7%

1
% of industry RPKs in 2021

2
Year-on-year change in load factor

3
Load factor level

February 2022 (% year-on-year)



 

يمثل تراجعاً عن 2021في فبراير الماضي قياساً مع فبراير  %  32.5بنسبة  البرازيل  انتعشت حركة السفر المحلية في   ما   ،
  %.35.5والبالغ    2022معدل النمو السنوي المسجل في يناير 

لكل كيلومتر المحلية في بنسبة    الواليات المتحدة  وتحسنت إيرادات الركاب  على أساس سنوي %  112.5في فبراير الماضي 
 .  2021ير الماضي قياساً مع يناير في ينا%  98.4مقارنةً مع ارتفاع نسبته  

 2019مقابل    2022

المسجل في فبراير   الماضي في دعم الطلب على حركة   2022ويساهم معدل النمو المتسارع  مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 

%  45.5كما انخفض إجمالي إيرادات المسافرين لكل كيلومتر في فبراير الماضي بنسبة  .  2019السفر لمواكبة مستويات عام  
باالنخفاض المسجل في يناير السابق ب2019مقارنةً مع فبراير  يمثل تحسناً جيداً قياساً  ما  بالمقارنة مع الشهر  %  49.6نسبة  ، 

 . وتواصل مستويات التعافي المحلية تفوقها على نظيراتها في األسواق العالمية.  2019ذاته من عام 

 

 الخالصة

يتعين على مزودي خدمات البنية التحتية االستعداد لزيادة هائلة في أعداد المسافرين خالل األشهر المقبلة في : "وأضاف والش
االنتعاش المرتقب في قطاع النقل الجويضوء   بدأنا نشهد بالفعل طوابير االنتظار الطويلة في بعض المطارات .  تسارع  كما 

األسواق قبيل عطلة الفصح في األسبوع   تسجيله في العديد من  المسافرين، حتى قبل النمو الكبير المتوقع  بسبب تزايد أعداد 

موسم.  القادم بد من االستعداد لذروة  على   وال  تؤثر بشكل ملموس  األرضية التي  السفر صيفاً في النصف الشمالي من الكرة 
توفير الدعم في هذا المجال من خالل الحرص على رفد  قطاع الوظائف في جميع جوانب سلسلة القيمة، كما يمكن للحكومات 

 ".أعلى قدر من الكفاءةالمراكز الحدودية بالكوادر الكافية مع إدارة عمليات التحقق األمني للموظفين وفق 

 2022يمكنكم االطالع على النسخة الكاملة من تحليل سوق حركة المسافرين جواً لشهر فبراير 

 (pdfبصيغة  ) يمكنكم االطالع على تحديثات تقرير آفاق قطاع النقل الجوي

 

Air passenger market overview - February 2022

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% -45.5% -37.0% -10.8% 69.8%

   International 37.6% -59.6% -50.8% -14.2% 65.4%

   Domestic 62.4% -21.8% -12.9% -8.4% 74.3%

1
% of industry RPKs in 2021

2
Change in load factor vs same month in 2019

3
Load factor level

February 2022 (% ch vs the same month in 2019)

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---february-2022/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---february-2022/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---february-2022/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics/

