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 نخفاض الحرآة الجوية للشهر الثاني على التوالياأستمرار 
 
 

 
اليوم، عن نتائج الحرآة ) إياتا( أعلن األتحاد الدولي للنقل الجوي -) جينيف (2008 نوفمبر 27

 للشهر الثاني ةعالميالحرآة الجوية الجوية للمسافرين لشهر اآتوبر الماضي والتي أظهرت انخفاض ال
واظهرت البيانات بان الحرآة الجوية للمسافرين أنخفضت بنسبة . على التوالي بعد شهر سبتمبر

 الماضي الذي سجل سبتمبرمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي، وبمعدل أقل من شهر % 1.3
أقل % 2أي بمعدل % 75حوالي وآان عامل الحمولة لشهر أآتوبر %. 2.9معدل انخفاض بنحو 
للشهر الخامس على التوالي % 7.9وانخفضت الحرآة الجوية العالمية إلى . من السنة الماضية

 . وبشكل متزايد
 
 

ان الوضع العام للصناعة اليزال :" وقال جيوفاني بيسنياني، المدير العام والرئيس التنفيذي، اإلياتا 
 خفض أسعار النفط موضع ترحيب، فان الرآود يعد أآبر  في الوقت الذي تشكل فيه عملية.حرجًا

طفيف في تراجع حرآة الرآاب من المرجح أن التباطؤ الإن و. تهديد يواجه أرباح شكرات الطيران
 دليل واضح على أن  الجويأسواق الشحنلكن التراجع الكبير والرآود الذي تشهده  ًا،مؤقتيكون 
 .  بعدي لم يأتءاألسو

 
 

 : ينالمسافرحرآة 
 
لدولية، مسافرين ا ٪ من حرآة ال31تمثل شهدت ناقالت منطقة أسيا والمحيط الهادي، والتي  •

الذي شهد راجعًا  عن شهر سبتمبرتحسن طفيف (في حرآة المسافرين  ٪ 6.1نسبة  بًاتراجع
والتي مواآبة انخفاض الطلب،  من  ٪ 2.3التي تعادل قدرة الحد ولم تتمكن ).  ٪ 6.8بنسبة 
يومنا هذا، حتى و.  ٪72.2تحميل لشرآات الطيران في المنطقة إلى العوامل ى تراجع أدت إل
 ٪ ، 0.3أنخفاضًا بنسبة منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحرآة الجوية للرآاب في نمو شهد 
 .افريقيامنطقة خارج نسبة نمو أضعف وتعد



 
في شهر اآتوبر % 0.8وشهدت ناقالت أمريكا الشمالية انخفاضًأ في حرآة رآابها بنحو  •

الماضي مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي وبمعدل انخفاض بسيط عن شهر سبتمبر الذي 
طفيف في أيجابي شهدت انتعاش فقد األوروبية اما الناقالت %. 0.9سجل معدل انخفاض بنحو 

عاش شهدت انتفقد األوروبية اما الناقالت %. 1.8 الرآاب خالل شهر أآتوبر وبنسبة حرآة
شهدت حرآة حين في %. 1.8شهر أآتوبر وبنسبة  الرآاب خالل طفيف في حرآةأيجابي 

أوروبا خال شهر أآتوبر، بسبب رآود أقتصادات آل من  ًا شاقًابر األطلسي نموالرآاب ع
 عبر آال مزيد من االنخفاضات في حرآة المرور الدوليةال والتي أدت إلىوالواليات المتحدة 

 . المنطقتين
 
.  ٪ على التوالي3.5 ٪ و 4.5 نموًا بمعدل أمريكا الالتينية والشرق األوسطت ناقالت سجل •

وعلى الرغم من انها سجلت معدالت حرآة المسافرين أآثر من شهر سبتمبر، إال انها التزال اقل 
وان . بكثير من معدالت النمو المضاعفة التي شهدتها خالل النصف األول من العام الجاري

 شهر المقبلة وبمعدل 12جود تباطؤ في النمو خالل وألقتصادية لكال المنطقتين، تظهر التنبؤات ا
 . بطئ نسبيًانموًا آما يوجد هناك توقع بان تشهد شرآات الطيران في آال المنطقتين %. 2-4

 
في % 12.9وشهدت شرآات الطيران في أفريقيا أآبر انخفاض على المستوى العالمي بمعدل  •

 المنطقة الوحيدة التي شهدت فيها معدالت حرآة المسافرين انخفاضًا عن شهر وهي. شهر أآتوبر
بالنسبة أضعف سوق ، افريقياوسيستمر هذا األنخفاض على مدى العام لكون منطقة . سبتمبر

 .  وعالميًاانخفاض في حرآة المسافرين اقليميًالحرآة المسافرين مع حصول 
 
 

 حرآة الشحن الجوي
 

 
 

في شهر اآتوبر أدت إلى انخفاض معدل % 7.9الشحن الشحن الجوي بمعدل ان انخفاض نسبة 
 .  2007عما آان عليه في العام % 0.8الشحن الجوي بنسبة 

 
، %44شهدت منطقة أسيا والمحيط الهادي، التي تسيطر على قطاع الشحن الجوي بنسبة  •

 . ، مما يعكس انخفاض نسبة صادرات المنطقة%11.0انخفاضًا بمعدل 
 
% 7.9 المناطق األخرى بنسبة هشهدت ناقالت أمريكا وأوروبا انخفاض أقل مما شهدتو •

 . على التوالي% 5.4و
 
تحسن  شهدت شرآات النقل االفريقية في حرآة الرآاب،حاد ل وعلى الرغم من االنخفاض  •

في  وهذا يعكس نمو التجارة .خالل شهر اآتوبر ٪ 3.0في معدل الشحن الجوي بنسبة 
 .قيافريمنطقة أ

 



وشهدت ناقالت منطقة أمريكا الالتينية أآبر أنخفاض في حرآة الشحن الجوي بمعدل  •
11.4 .% 

 
 في أآتوبر % 1.0اما ناقالت منطقة الشرق األوسط فقد شهدت أرتفاعًا بمعدل  •
 

 
 على إعادة تشكيل الصناعة هبوط االقتصادي العالميفي الوقت الذي يعمل فيه ": وقال جيوفاني
ك حاجة إلى إجراء تغيير لهنايجب على واضعي السيايات ان يفهموا بان . الي العالميوالوضع الم

ان .  تطالب بأي صدقاتشرآات الطيران ال فان ،  لصناعة التمويلوخالفًا. في مجال النقل الجوي
 . آل ما تطالب به صناعة الطيرانهو  عادلة في الضرائبالمعاملة الحرية التجارية والكفاءة وال
 

 
 للحريةان خطة اإلياتا . حن بحاجة إلى الحرية التجارية لتشغيل هذه الصناعة آباقي الصناعاتن"

تسهيل الدخول إلى مختلف األسواق والوصول إلى راس من أجل تقوم على الضغط على الحكومات 
له تنا توجد مسأرأس قائم وعلى .نحن بحاجة إلى الكفاءة في آل مكان. المال والمقدرة على االندماج

ثاني  مليون طن من 16ان توفر حوالي من شأنها التي  2012عام البحلول  األوروبيةتوحيد السماء 
إلى قانون موحد نحن في حاجة و.  تكاليف التشغيلمن مليارات يورو 5وأآثر من أوآسيد الكربون 

طها  خطية عنبلجيكحول هذا األمر هو تراجع الحكومة الومن األخبار السارة . فرض الضرائبل
لكن قرار حكومة المملكة المتحدة في زيادة الضريبة .  أراضيهامغادرةضريبة جديدة لإلدخال 

 ،للنمو االقتصاديمهمًا  النقل الجوي حافزًايعد قطاع . المفروضة على حرآة الرآاب هو امرًا سلبي
  سيئةياسةسالالمبرر لها، تعد السفر من خالل فرض ضرائب ميزانية الالثغرات في وضع ولكن 

 "رأن يتغيعلى هذا بيجب لذا . وغير مستدامة
 

 - أياتا -
 

 للمزيد من المعلومات يرجى، يرجى اإلتصال بـ 
 مصطفى الشيخلي

 مدير عالقات عامة 
 3370 985 55 971+: هاتف

 
 : البريد اإللكتورني

 

 
 

 : مالحظة للمحررين
 
ل الجوي  • ة للنق ة العالمي ل المنظم ا"تمث ران265" إيات ع بعضها  شرآة طي شكل م ن 94 ت 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       "آيلومترات المقاعد المتوافرة  "أو ، يستخدم 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  2005 مع العام 2004وعند مقارنة العام  . المتوافرة المستخدمة  ، فإن عامل حمول
 .الرآاب يدّل على نقطة التفاوت بين الفترات التي تمت مقارنتها

o FTK" :  اس        "آيلومترات أطنان الشحن ذا المصطلح لقي ستخدم ه شحن     ، وي ة ال  حرآ
 .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 ا ال " إيات ة، ولكنه ة المنتظم ة العالمي ة الجوي الحرآ

 .محليةتشتمل على الحرآة الجوية ال
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      %32.8أوروبا  :  هي RPKإن أسهم حرآة الرآاب العالمية بالنسبة للمناطق وحسب          • ، و أس

ادي  شمالية  %31.4اله ا ال ط  %19.2، وأمريك شرق األوس ة  %9.2، وال ا الالتيني ، %4.4، وأمريك
 %. 2.1وأفريقيا 

سب    • اطق وح سبة للمن وي بالن ل الج ة النق هم حرآ يFTKان أس ادي :  ه يط اله يا والمح ، %44.7: أس
ا  شمالية  %27.2أوروب ا ال ط  %17.2، وأمريك شرق أالوس ة  %7.7، وال ا الالتيني ، %2.1، وأمريك
 %. 1.1وأفريقيا 

 
 


