
 
 

NEWS                               
No: 58 

 
 

 أستمرار االنخفاض في الحرآة الجوية
 

اليوم، عن نتائج الحرآة ) إياتا( أعلن األتحاد الدولي للنقل الجوي -) جينيف (2008 ديسمبر 30
، %4.6الجوية لشهر نوفمبر الماضي والتي أظهرت انخفاض الحرآة الجوية العالمية بنسبة 

، وانخفاض القدرة االستيعابية الدولية بنسبة %13.5ض في حرآة الشحن الجوي بنسبة وأنخفا
 درجات عن ما سجله في 3أي بأنخفاض % 72.7ووصل عامل الحمولة لشهر نوفمبر إلى %. 1.0

  . الفترة نفسها من العام السابق
  
 

 االنخفاض الذي شهدته حرآة ان: "وفي هذا السياق قال جيوفاني المدير العام والرئيس التنفيذي، أياتا
بما و. 2001 سبتمبر 11أمرًا يثير الدهشة، ويعد األآبر منذ أحداث % 13.5وبنسبة الشحن الجوي 

تعكس بوضوح االنهيار ة الدولية، فانها يسلع التجارالمن قيمة % 35ان الشحن الجوي يمثل حوالي 
  ". التجاريالتأثير الواسع للتباطؤتجارة العالمية وفي السريع الحاصل 

  
من % 1.0صناعة الطيران أزمة آبيرة وبجميع المقاييس، وأن االنخفاض الحاصل بنسبة تواجه "

القدرة االستيعابية لألسواق الدولية في شهر نوفمبر اليمكنها مواآبة األنخفاض الحاصل في الطلب 
  ." ذه السنة، لذا نتوقع حصول خسارة آبيرة خالل الربع األخير من ه%4.6على النقل بنسبة 

  
  

  جوي العالمينقل  حرآة
  

هو نتيجة % 4.6ان االنخفاض في حرآة الرآاب الذي حصل في شهر نوفمبر وبنسبة  •
 .  على التوالي2.9و% 1.3أنخفاض الطلب خالل شهر اآتوبر وسبتمبر بنسبة 

  
  
  
  
  
  



 
 
شهدت ناقالت اسيا والمحيط الهادي، اصعب الظروف مع انخفاض معدالت النقل الجوي  •

آما . بعد األنخفاض الذي شهدته في شهر أآتوبر الماضيخالل شهر نوفمبر % 9.7بنسبة 
وفي الوقت الذي %. 5.1شهدت المنطقة األجراءات األشد في خفض القدرة االستيعابية إلى 

 أستمرت حرآة السفر  األلعاب االولمبية دورةانتعشت فيه الحرآة الداخلية في الصين بعد
 .  فيهاثقة المستهلكينأهتزاز  مما يعكس ضعف التجارة العالمية و،الخارجية بالتدهور

 
، بعد %4.5 عالميًا في الحرآة الجوية بنسبة ًاشهد ناقالت أمريكا الشمالية ثاني أآثر انخفاض •

وادى انهيار . ان آانت هذه الناقالت تعمل على تحويل القدرة االستيعابية إلى االسواق الدولية
ستثمار وانخفاض معدل رحالت العمل، إلى خفض معدالت النقل القطاع المصرفي واأل

وبدات شرآات الطيران بخفض القدرة االستيعابية بنسبة . شمال االطلسيمنطقة الجوي في 
 . في شهر اآتوبر% 0.4في شهر نوفمبر بعد ان شهدت نمو بمعدل % 0.8

  
، حالها آحال جميع %3.4ية الدولية بنسبة نخفاض في الحرآة الجواوشهدت ناقالت أوروبا  •

فقد شهدت , أما المناطق األخرى الناشئة فقد آانت احسن حاالًً. االسواق الكبرى األخرى
تحسنًا عما سجلته من بذلك في شهر نوفمبر محققه % 1.6ناقالت افريقيا أنخفاضًا بمعدل 

، والتي أسفرت نتيجه لنمو الحرآة الجوية %12.9أنخفاض في شهر أآتوبر وبنسبة 
أما ناقالت منطقة الشرق األوسط فقد سجلت تحسنًا في معدالت الحرآة .  افريقياية فياخلدال

%. 3.5محققه بذلك تحسنًا عما سجلته من نمو في شهر أآتوبر بنسبة % 5.6الجوية بنسبة 
 اام.  إال إنها تمثل نسبة ضئيلة مما سجلته هذه الناقالت قبل حصول األزمة األقتصادية

 منطقة أمريكا الالتينية فقد شهدت تراجعًا طفيفًا في الحرآة الجوية والتي بالنسبة لناقالت
مقارنة عما آانت علية في شهل أآتوبر والتي شهدت فيها نموًا بمعدل % 3.3وصلت إلى 

4.5 .% 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حرآة الشحن الجوي العالمي



  
منطقة أسيا والمحيط الهادي، التي تسيطر على قطاع الشحن الجوي بنسبة شهدت ناقالت  •

. في شهر نوفمبر والتي تمثل أعلى معدل أنخفاض عالميًا% 16.9، انخفاضًا بمعدل 44%
آسيا والمحيط عائدات شرآات الطيران في مثل نسبة آبيرة من الجوي يلشحن وبما ان ا
هبوط سوق سلبًا بسبب أثر سيتالطيران في المنطقة رباح الربع الرابع لشرآات فان أ، الهادئ

 .الشحن الجوي العالمية
 
وشهدت المناطق األخرى أنخفاضًا آبيرًا في معدالت الشحن الجوي، فقد سجلت ناقالت  •

، وسجلت %-14.4، وسجلت ناقالت أمريكا الشمالية معدل %-15.7امريكا الالتينية معدل 
% 1.6جلت ناقالت الشرق االوسط انخفاضًا بمعدل وس%. -11.0الناقالت األوربية معدل 

وآانت منطقة أفريقا . في شهراآتوبر% 1.0في شهر نوفمبر بعد ان شهدت نموًا بمعدل 
، على الرغم من تراجعها عما %2.2األعلى في تسجيل نموًا في معدل الشحن الجوي بنسبة 

يدل على مالية استمرار اضطراب األسواق الان و%). 3.0(سجلته في شهر أآتوبر 
 .ديسمبرأستمرار هذا االنخفاض في شهر 

  
 
 

ستستمر  ، فان هذه األزمة2008ي خالل العام ممع أستمرار تدهور األقتصاد العال: "وقال جيوفاني
انخفاض أسعار النفط جائت نتيجة انخفاض الطلب آما وان خفض القدرة وان . خالل العام القادم

وأسترجاع عافية األقتصاد تحسين الكفاءة و. بة هذا األنخفاضاألستيعابية غيد قادرة على مواآ
 ." 2009العالمي سيكون من اهم أولويات العام 

 
 

-IATA- 
 

  للمزيد من المعلومات يرجى، يرجى اإلتصال بـ 
  مصطفى الشيخلي

  مدير عالقات عامة 
 3370 985 55 971+: هاتف

  
  : البريد اإللكتورني

 

 
 

  : مالحظة للمحررين
 
ل ا • ل الجوي تمث ة للنق ة العالمي ا"لمنظم ع بعضها 230" إيات شكل م ران ت ن 93 شرآة طي ة م ي المئ  ف

 .الحرآة الجوية العالمية المنتظمة
  تفسير أدوات القياس •



o RPK : اب  "أو ومترات الرآ د آيل ة     "عائ ة الجوي اس الحرآ ستخدم لقي صطلح ي ، م
  .الحقيقية للرآاب

o ASK :  ة      ، يس "آيلومترات المقاعد المتوافرة  "أو تخدم لقياس القدرة االستيعابية الحالي
  .للرآاب

o PLF : اب"أو ة الرآ ل حمول د " عام ومترات المقاع ن آيل ة م سبة المئوي ون بالن ويك
ة  2008 مع العام 2007وعند مقارنة العام  . المتوافرة المستخدمة  ، فإن عامل حمول

  .الرآاب يدّل على نقطة التفاوت بين الفترات التي تمت مقارنتها
o FTK :"  شحن             "آيلومترات أطنان الشحن ة ال اس حرآ ذا المصطلح لقي ستخدم ه ، وي

  .الحقيقية
o ATK" :   وافرة ة           "آيلومترات األطنان المت تيعابية الكلي درة االس اس الق ستخدم لقي ، وي

 ).والجمع بين الرآاب والشحن(المتوافرة 
  
ل الجوي  • ة للنق ة العالمي ا"تغطي إحصاءات المنظم ة العال" إيات ة الجوي ا ال الحرآ ة، ولكنه ة المنتظم مي

 .تشتمل على الحرآة الجوية المحلية
ات                            • ديرات البيان ى تق ة، إضافة إل ة معين رة زمني ر عن فت ل التقري ا تمث تكون جميع األرقام مؤقتة أي أنه

 .غير الموجودة
ياو المحيط      %34.2أوروبا  :  هي RPKإن أسهم حرآة الرآاب العالمية بالنسبة للمناطق وحسب          • ، و أس

اد شمالية  %31.1ي اله ا ال ط  %18.8، وأمريك شرق األوس ة  %9.1، وال ا الالتيني ، %4.4، وأمريك
 %. 2.4وأفريقيا 

سب    • اطق وح سبة للمن وي بالن ل الج ة النق هم حرآ يFTKان أس ادي :  ه يط اله يا والمح ، %44.6: أس
ا  شمالية  %27.4أوروب ا ال ط  %17.0، وأمريك شرق أالوس ة  %7.8، وال ا الالتيني  ،%2.1، وأمريك
 %. 1.1وأفريقيا 

 
 
 


