
 
 خبر صحفي

 67 رقم:

 طلب المسافرين على الرحالت الجويةتباطؤ معتدل في نمو  :االتحاد الدولي للنقل الجوي

عن نتائج حركة المسافرين الدوليين  "إياتا"كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي  - 2019ديسمبر  7 )جنيف(

( بنسبة RPKs)الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر ، والتي شهدت ارتفاع الطلب 2019لشهر أكتوبر 

  مع الفترة ذاتها من العام الماضي.% بالمقارنة 3.4

% في شهر سبتمبر، ويعود ذلك 3.9تباطؤاً معتدالً بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت  ويجّسد هذا المعدل

لمسجلة في أكتوبر )التي تقاس بعدد المقاعد سجلت السعة ا ، كماع حركة السفر في األسواق المحليةإلى تراج

نقطة مئوية ليبلغ  0.9%، فيما ارتفع عامل الحمولة بواقع 2.2( ارتفاعاً بنسبة ASKsالمتوافرة لكل كيلومتر 

 %، وهو ما يُمثل ُمعدالً قياسياً بالنسبة إلى نتائج أكتوبر.82.0

المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: "يواصل  كساندر دو جونياكوتعليقاً على ذلك، قال أل

نمو الحركة الجوية انخفاضه مقارنًة بمستويات النمو التاريخية السابقة على المدى الطويل، وذلك بسبب 

ر التراجع المستمّر للنشاط االقتصادي في بعض األسواق الرئيسية وتراجع الثقة باألعمال. ورغم ذلك، تعتب

حقيقة نمو حركة المسافرين أمراً إيجابياً، ويتابع القطاع تحقيق نتائج إيجابية عبر بذل جميع الجهود المتاحة، 

 ويعتبر المعدل القياسي الذي حققه عامل الحمولة دليالً على ذلك".

 

 

 

 أسواق المسافرين العالمية

Air passenger market detail - October 2019

World 

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

TOTAL MARKET 100.0% 3.4% 2.2% 0.9% 82.0%

   Africa 2.1% 3.0% 5.3% -1.6% 69.7%

   Asia Pacific 34.5% 3.6% 2.9% 0.5% 81.5%

   Europe 26.8% 2.2% 1.4% 0.7% 85.5%

   Latin America 5.1% 2.7% 1.4% 1.1% 81.9%

   Middle East 9.2% 5.5% 0.3% 3.6% 73.4%

   North America 22.3% 3.9% 2.9% 0.8% 84.1%

1% of industry RPKs in 2015 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

October 2019 (% year-on-year)

Air passenger market detail - February 2019

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

TOTAL MARKET 100.0% 5.3% 5.4% -0.1% 80.6% 5.9% 5.9% 0.0% 80.1%

   Africa 2.1% 2.8% 1.1% 1.1% 70.4% 3.3% 1.6% 1.2% 70.7%

   Asia Pacific 34.5% 6.3% 5.8% 0.4% 82.6% 7.5% 6.7% 0.6% 81.8%

   Europe 26.7% 7.3% 7.7% -0.3% 81.5% 7.3% 8.0% -0.5% 80.6%

   Latin America 5.1% 5.0% 5.5% -0.4% 81.3% 5.1% 5.8% -0.5% 81.9%

   Middle East 9.2% -0.9% 2.7% -2.6% 72.6% -0.5% 2.8% -2.4% 73.8%

   North America 22.4% 4.2% 3.9% 0.3% 80.8% 4.9% 4.4% 0.4% 80.1%

   International 63.9% 4.6% 5.1% -0.4% 79.5% 5.3% 5.5% -0.1% 79.7%

   Africa 1.8% 2.5% 0.3% 1.5% 69.7% 3.9% 1.7% 1.5% 70.4%

   Asia Pacific 18.9% 4.2% 4.7% -0.3% 81.0% 5.8% 4.9% 0.7% 81.4%

   Europe 23.9% 7.6% 8.0% -0.3% 82.3% 7.6% 8.3% -0.5% 81.3%

   Latin America 2.7% 4.3% 5.6% -1.0% 81.4% 4.9% 6.0% -0.9% 82.1%

   Middle East 8.9% -0.8% 2.9% -2.7% 72.6% -0.1% 3.0% -2.3% 73.8%

   North America 7.6% 4.2% 2.9% 1.0% 79.0% 4.8% 3.5% 1.0% 79.9%

   Domestic 36.1% 6.4% 5.8% 0.5% 82.4% 6.9% 6.8% 0.1% 80.8%

   Dom. Australia
4 0.9% -1.7% -1.6% -0.1% 78.0% -1.0% -0.9% -0.1% 78.1%

   Domestic Brazil4 1.1% 5.8% 3.1% 2.1% 82.5% 4.0% 3.3% 0.6% 83.3%

   Dom. China P.R.4 9.5% 11.4% 8.9% 1.9% 86.9% 12.9% 11.8% 0.8% 84.0%

   Domestic India4 1.6% 10.0% 12.3% -1.9% 89.1% 11.2% 14.4% -2.5% 87.4%

   Domestic Japan4 1.0% 2.5% 2.9% -0.2% 70.9% 2.9% 2.5% 0.3% 68.3%

   Dom. Russian Fed.4 1.4% 10.1% 11.8% -1.1% 76.9% 10.3% 11.2% -0.6% 76.1%

   Domestic US4 14.1% 4.5% 4.8% -0.2% 81.7% 5.2% 5.3% -0.1% 80.3%

1% of industry RPKs in 2018 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

World 

share 1

February 2019 (% year-on-year) % year-to-date

4 Note: the seven domestic passenger markets for w hich broken-dow n data are available account for 30% of global total RPKs and approximately 82% of total domestic RPKs

Note: the total industry and regional grow th rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing observations. Airline traff ic is allocated 

according to the region in w hich the carrier is registered; it should not be considered as regional traff ic. 



 
خالل شهر أكتوبر مقارنةً بالفترة نفسها من % 3.2ارتفع الطلب على رحالت السفر الجوية الدولية بنسبة 

العام الماضي، دون أي تغيير يذكر على نتائج شهر سبتمبر على أساس سنوي. وباستثناء أمريكا الالتينية، 

سجلت جميع المناطق نمواً في حركة المسافرين، تتصّدرها شركات الطيران في الشرق األوسط ألول مرة 

 %.81.0نقطة مئوية ليبلغ  1.3% وعامل الحمولة بواقع 1.6لسعة بنسبة . كما ارتفعت ا2018منذ يونيو 

% خالل شهر 5.9ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة  شركات الطيران في الشرق األوسطسجلت 

% والُمسجل في سبتمبر وعلى مدار 1.8أكتوبر، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بمعدل النمو البالغ 

  %.73.5نقطة مئوية ليبلغ  3.9%، مع ارتفاع عامل الحمولة بواقع 0.3العام. وازدادت السعة بنسبة 

قياساً  3.8نمواً في حركة المسافرين بنسبة  طقة آسيا والمحيط الهادئمنسجلت شركات الطيران في 

مع نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يُمثل انخفاضاً بسيطاً بالمقارنة مع النمو السنوي المسجل في 

. ويعود ذلك لتراجع الثقة باألعمال في عدد 2018%، وتراجعاً كبيراً عن نمو 4.0سبتمبر والبالغ 

واق الرئيسية في المنطقة، والتأثيرات السلبية للتوترات التجارية المتصاعدة بين الواليات من األس

%، وارتفع 2.7المتحدة والصين واالضطرابات األخيرة في هونغ كونغ. كما ازدادت السعة بنسبة 

 %.79.6نقطة مئوية ليبلغ  0.9عامل الحمولة بمقدار 

% على 2.1توبر ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة في شهر أك شركات الطيران األوروبيةشهدت 

%. وباالستناد 3.2أساس سنوي، ما يعكس تراجعاً بالمقارنة مع ُمعدل النمو في شهر سبتمبر، والبالغ 

إلى القيم الموسمية الُمعّدلة، تظهر حركة المسافرين ارتفاعاً معتدالً رغم النشاط االقتصادي المتراجع 

% وعامل الحمولة بواقع 1.3وبدورها، ازدادت السعة بنسبة  واق الرئيسية.بشكل عام في بعض األس

 %، وهي النسبة األعلى بين كافة المناطق.85.7نقطة مئوية ليصل إلى  0.7

ثاني أعلى معدل طلب دولي في أكتوبر، مع ارتفاع حركة  شركات الطيران في أمريكا الشماليةحققت 

% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وارتفاع مشابه للزيادة السنوية 4.1المسافرين بنسبة 

%. ويستمد هذا النمو الدعم من االقتصاد األميركي المتين واإلنفاق 4.3في شهر سبتمبر، والبالغة 

%، فيما ارتفع عامل الحمولة بمقدار 2.0هة ثانية، ازدادت السعة بنسبة االستهالكي القوي. من ج

 %.82.1نقطة مئوية إلى  1.6

انخفاضاً في الطلب على الرحالت الجوية بنسبة  شركات الطيران في أمريكا الالتينيةبدورها شهدت 

اء خالل تسع % خالل شهر أكتوبر مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وشّكل ذلك أضعف أد0.6

% في سبتمبر. وساهم في هذا التراجع الظروف 0.9سنوات وبالمقارنة مع نمو إيجابي بمعدل 

االقتصادية المتدهورة واالضطرابات السياسية واالجتماعية في بعض االقتصادات الرئيسية في 

نقطة مئوية  1.4%، فيما ارتفع عامل الحمولة بواقع 2.3المنطقة. وترافق ذلك بانخفاض السعة بنسبة 

 %.81.4ليبلغ 

%، وهي نفس النسبة الُمسجلة 1.8نمواً في حركة المسافرين بنسبة  شركات الطيران األفريقيةسجلت 

في سبتمبر. ويمكن إرجاع االعتدال األخير في نمو الطلب إلى التباطؤ االقتصادي في جنوب إفريقيا. 



 
نقطة مئوية ليصل إلى  1.3الحمولة بمقدار %، فيما تراجع عامل 3.6بالمقابل، ارتفعت السعة بنسبة 

69.0.% 

 أسواق المسافرين المحلية

% خالل شهر أكتوبر قياساً بالنتائج الُمسجلة في نفس 3.6ارتفع الطلب على الرحالت الجوية المحلية بنسبة 

ب األداء % في سبتمبر بسب5.1الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً عن النمو السنوي الذي بلغ 

%، 3.4الضعيف في كل من الواليات المتحدة والصين، أكبر األسواق المحلية. كما ازدادت السعة بنسبة 

 %.83.9نقطة مئوية ليصل إلى  0.2وارتفع عامل الحمولة بمقدار 

 

 

 

ً في حركة الرحالت المحلية بنسبة  الصينيةشركات الطيران شهدت  % خالل شهر 5.3ارتفاعا

% وذلك للشهر الثالث 8.0أكتوبر، بما يُمثل انخفاضاً عن ُمعدل النمو المسجل في سبتمبر، والبالغ 

على التوالي. وساهم في ذلك التخفيف المتواضع في اإلنفاق االستهالكي مع مقارنات العام الماضي 

 األكثر صرامة.

% مقارنةً مع نسبة 3.6ارتفاعاً في حركة المسافرين المحلية بنسبة  ات الطيران الهنديةشركسجلت 

%، وذلك بفضل انطالق موسم السياحة الرئيسي. ويبقى معدل النمو أقل 1.9شهر سبتمبر البالغة 

جيت ’، ما يمثّل انعكاساً للتباطؤ االقتصادي العام وتأثير انهيار شركة 2018بكثير من مستويات 

 للطيران.‘ يرويزإ

Air passenger market detail - February 2019

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

TOTAL MARKET 100.0% 5.3% 5.4% -0.1% 80.6% 5.9% 5.9% 0.0% 80.1%

   Africa 2.1% 2.8% 1.1% 1.1% 70.4% 3.3% 1.6% 1.2% 70.7%

   Asia Pacific 34.5% 6.3% 5.8% 0.4% 82.6% 7.5% 6.7% 0.6% 81.8%

   Europe 26.7% 7.3% 7.7% -0.3% 81.5% 7.3% 8.0% -0.5% 80.6%

   Latin America 5.1% 5.0% 5.5% -0.4% 81.3% 5.1% 5.8% -0.5% 81.9%

   Middle East 9.2% -0.9% 2.7% -2.6% 72.6% -0.5% 2.8% -2.4% 73.8%

   North America 22.4% 4.2% 3.9% 0.3% 80.8% 4.9% 4.4% 0.4% 80.1%

   International 63.9% 4.6% 5.1% -0.4% 79.5% 5.3% 5.5% -0.1% 79.7%

   Africa 1.8% 2.5% 0.3% 1.5% 69.7% 3.9% 1.7% 1.5% 70.4%

   Asia Pacific 18.9% 4.2% 4.7% -0.3% 81.0% 5.8% 4.9% 0.7% 81.4%

   Europe 23.9% 7.6% 8.0% -0.3% 82.3% 7.6% 8.3% -0.5% 81.3%

   Latin America 2.7% 4.3% 5.6% -1.0% 81.4% 4.9% 6.0% -0.9% 82.1%

   Middle East 8.9% -0.8% 2.9% -2.7% 72.6% -0.1% 3.0% -2.3% 73.8%

   North America 7.6% 4.2% 2.9% 1.0% 79.0% 4.8% 3.5% 1.0% 79.9%

   Domestic 36.1% 6.4% 5.8% 0.5% 82.4% 6.9% 6.8% 0.1% 80.8%

   Dom. Australia
4 0.9% -1.7% -1.6% -0.1% 78.0% -1.0% -0.9% -0.1% 78.1%

   Domestic Brazil4 1.1% 5.8% 3.1% 2.1% 82.5% 4.0% 3.3% 0.6% 83.3%

   Dom. China P.R.4 9.5% 11.4% 8.9% 1.9% 86.9% 12.9% 11.8% 0.8% 84.0%

   Domestic India4 1.6% 10.0% 12.3% -1.9% 89.1% 11.2% 14.4% -2.5% 87.4%

   Domestic Japan4 1.0% 2.5% 2.9% -0.2% 70.9% 2.9% 2.5% 0.3% 68.3%

   Dom. Russian Fed.4 1.4% 10.1% 11.8% -1.1% 76.9% 10.3% 11.2% -0.6% 76.1%

   Domestic US4 14.1% 4.5% 4.8% -0.2% 81.7% 5.2% 5.3% -0.1% 80.3%

1% of industry RPKs in 2018 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

World 

share 1

February 2019 (% year-on-year) % year-to-date

4 Note: the seven domestic passenger markets for w hich broken-dow n data are available account for 30% of global total RPKs and approximately 82% of total domestic RPKs

Note: the total industry and regional grow th rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing observations. Airline traff ic is allocated 

according to the region in w hich the carrier is registered; it should not be considered as regional traff ic. 

Air passenger market detail - October 2019

World 

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

   Domestic 36.1% 3.6% 3.4% 0.2% 83.9%

   Dom. Australia 0.9% 1.8% 0.5% 1.1% 82.8%

   Domestic Brazil 1.1% 3.9% 0.7% 2.6% 84.0%

   Dom. China P.R. 9.5% 5.3% 6.1% -0.6% 85.4%

   Domestic India 1.6% 3.6% 2.8% 0.6% 83.7%

   Domestic Japan 1.1% 1.5% -0.1% 1.2% 77.4%

   Dom. Russian Fed. 1.5% 5.6% 5.0% 0.5% 84.7%

   Domestic US 14.0% 4.1% 3.6% 0.4% 85.4%

1% of industry RPKs in 2018 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

October 2019 (% year-on-year)



 
 

 الخالصة

لكنه يواصل النهوض بمستويات  ،2019تحديات كبيرة في عام النقل الجوي أشار جونياك: "واجه قطاع 

االتصال العالمية التي تدعم التجارة الدولية والتفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات، وهي أشياء يمكننا 

الحروب التجارية الراهنة والتوترات الجيوسياسية. وسيحتضن االستفادة منها بشكل كبير، خاصًة في ظل 

"، الذي يجمع الصحفيين االجتماع اإلعالمي السنوياالتحاد الدولي للنقل الجوي األسبوع القادم مؤتمر "

ا والمدّونين من جميع أنحاء العالم. وسنقدم خالل الفعالية توقعاتنا االقتصادية المحّدثة ونظرة معّمقة على أنشطتن

وأتطلع إلى هذه الفرصة لمناقشة وطرح القضايا والمبادرات الرئيسية  البيئية باإلضافة إلى مواضيع أخرى.

 التي تواجه الطيران التجاري مع زمالئنا في وسائل اإلعالم".

*** 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 االتصاالت المؤسسية

 +41227702967 هاتف:

 corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 مالحظات للمحررين:

شركة طيران، تشغّل ما يصل إلى  290( ما يصل إلى IATAيمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي ) •

 % من الحركة الجوية العالمية.82

لالطالع على اإلعالنات، ومراكز  http://twitter.com/iata من خالل‘ تويتر’يمكن متابعتنا على  •

 السياسة، وغيرها من المعلومات المفيدة في القطاع. 

جميع األرقام الواردة هي أرقام مؤقتة وتمثل معلومات شاملة خالل وقت النشر، باإلضافة إلى تقديرات  •

 من البيانات المفقودة. وتخضع األرقام التاريخية للمراجعة.

% من السوق. وهي العامل األهم 36المحليّة حوالي  PRKsلركاب لكل كيلومتر شكلت إيرادات ا •

 % من عملياتها.66بالنسبة لشركات الطيران في أمريكا الشمالية، كونها تشكل 

 شرح مصطلحات القياس: •

o PRK: إيرادات الركاب لكل كيلومتر، وتقيس حركة المسافرين الفعلية 

https://twitter.com/iata
https://twitter.com/iata


 
o ASK:  كيلومتر، وتقيس سعة المسافرين المتاحةعدد المقاعد المتاحة لكل 

o PLF: عامل حمولة المسافرين، وهو النسبة المئوية لعدد المقاعد المستخدمة لكل كيلومتر 

الحركة الجوية العالمية والمحلية لشركات الخطوط ‘ إياتا’تغطي إحصائيات االتحاد الدولي للنقل الجوي  •

 االتحاد.الجوية األعضاء وغير األعضاء في 

إيرادات الركاب لكل  إجمالي أسهم سوق حركة الركاب بالنسبة لمناطق شركات الطيران، وبحسب •

الشرق  %،22.3أمريكا الشمالية  %،26.8أوروبا  %،34.5كيلومتر، هي: آسيا والمحيط الهادئ 

 %.2.1أفريقيا %، 5.1أمريكا الالتينية  %،9.2األوسط 


