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 54الرقم:         2007مارس  28التارٌخ: 

 المسافرٌنمن جانب طلب تعزٌز ال

 - عند نقطة تحول؟الجوي الشحن هل ٌقف قطاع  -

عن نتائج الاركة للنقل الجلي "إٌاتا" تاا  ال للً أعلن اال – [جنٌف – 5202 / تشرٌن الثانًنوفمبر 52]

المئة بالنسبة إلى فً  1001بنسبة  سنليساس أزٌا ة على لالتً تظهر  تشرٌن األلل الماضً،/ أكتلبرلشهر ال للٌة 

 الشان ال للً. سنلي فً قطاع ساس أعلى المئة فً  1404زٌا ة ق رها ل ،الركابمن جانب الطلب اجم 

تا": "فً اللقت الذي نقترب لالتاا  ال للً للنقل الجلي "إٌا التنفٌذي لالرئٌسنانً الم ٌر العام بٌسٌلقال جٌلفانً 

اٌث ارتفع ، ٌب ل أن النمل ٌعل  إلى نمط ٌقترب من الطبٌعً بصلرة أكبر. 2010فٌه من نهاٌة العام الجاري 

فً لقت  أي ،ٌةملعاالزمة األقبل ئ ة التً كانت سامستلٌات الفلق فً المئة  5بنسبة المسافرٌن من جانب طلب ال

لذا فإن أي مرالة ٌمكننا أن نصل . فً المئة عن تلك الفترة 1بنسبة الشان ارتفع ، فً اٌن 2008من  العام مبكر 

اللالٌات المتا ة لتبذل االقتصا  العالمً. التً ق  ٌشه ها التطلرات من اآلن فصاع اً فإنها تكلن مرهلنة بإلٌها 

ماققة  رجة إلى األمام خطى تاث ال ،الٌابانفً ما ع ا آسٌا فً اٌن نرى  ،المزٌ  من الجهل  لتعزٌز اقتصا ها

لمضً لمع ا. مستمرةزال تال ة عملتها أزمألن الازام تش  الازام ألرلبا بٌنما نالاظ أن . من النمل السرٌععالٌة 

االة من اللقت الااضر فً المستقبل، ال ٌمكننا أن نكشف عن صلرة لاضاة المعالم، مع أننا نشه  فً  ق ماً 

 ."اآللنة األخٌرة لفق الكثٌر من المعطٌاتب أت تتعزز فً نتعا  اال

فً  5، فق  انخفض اجم الشان بنسبة الماضًأٌار/ ماٌل شهر منذ لنقطة تالل. قطاع الشان ٌقف عن  لٌب ل أن 

 تنامٌاً لذلك عن ما سجل الشان عملٌات لتراجع فً هذا النهاٌة  / تشرٌن األلل الماضًأكتلبرالمئة. لشه  شهر 

 اتجاهألنه ال ٌمكن التعامل معه على أنه شهر لاا  ٌمكننا االعتما  على النتائج لال "لكن ٌنانً: بٌسضاف لأ. طفٌفاً 

  ".تجاه صاع الاستقرار فً أاجام الشان أل ب اٌة من الممكن أن ننظر إلٌه على أنه لٌبقى  ،راسخ

على م ى االشهر ل. االستٌعابٌة الق راتلتلسعة  اذر خالل نهجفً الطلب من لٌتم التعامل مع التطلرات اإلٌجابٌة 

الطاقة فً زٌا ة تاقٌق ، مع فً المئة 805، از ا  الطلب على نقل الركاب بنسبة الجارياالللى من العام عشر ال

أقل فً المئة، أي أن ذلك  902للشان الجلي ق رة استٌعابٌة زٌا ة الفٌما بلغ مع ل  فً المئة، 400بنسبة االستٌعابٌة 

فً  705 ق رهااستمرار هذا االتجاه مع زٌا ة المناللة ج الل فً المئة. لتلضح  24البالغة الطلب بكثٌر من زٌا ة 

 . / تشرٌن األلل الماضًأكتلبرشهر فً نهاٌة العام التً تب أ فترة نصف لالمقررة الق رة االستٌعابٌة 

 الدولً على نقل الركابالطلب 



 ال ٌزال  / تشرٌن األلل الماضًأكتلبرشهر فً فً المئة  1001بنسبة نمل فً الطلب على نقل الركاب إن ال

 تاسناً سجالً  ٌنشهركال ال، للكن فً المئة 1007البالغ أٌللل/ سبتمبر شهر فً  النمل المسجلمن  أقل قلٌالً 

 . / آب الذي سبقهماأغسطسأفضل من شهر 

  ًفً المئة مقارنة مع شهر  1204لصلت إلى الطلب فً زٌا ة  أمرٌكا الشمالٌةسجلت شركات الطٌران ف

أسرع مع ل نمل لهذه السنة. الماضً أكتلبر لشه  شهر . 2009 / تشرٌن األلل من العام الماضًأكتلبر

)مع ل إشغال الركاب( عامل الامللة فق  ارتفع ، فً المئة 1109االستٌعابٌة بنسبة ق رة المع زٌا ة ل

األخرى فً  لهً أعلى نسبة بٌن جمٌع المناطقفً المئة،  ..82لى لشركات الطٌران فً أمرٌكا الشمالٌة إ

هذه شركات الطٌران فً تتعامل ، 2008 عامالبالمقارنة مع مستلٌات ما قبل الركل  فً ألائل ل. العالم

 فً المئة. 2الجلٌة بنسبة اركة مع زٌا ة فً الالمنطقة 

  تشرٌن األلل من أكتلبرفً المئة مقارنة مع شهر  906بنسبة زٌا ة  شركات الطٌران األوروبٌةأظهرت /

فً المئة الذي اققته هذه الشركات فً  806بنسبة نمل الهذا أفضل بكثٌر من لٌع  . 2009 العام الماضً

فً المئة خالل الفترة  105بنسبة نملاً اركة الطٌران األلرلبٌة كما سجلت . الماضً أٌللل/ سبتمبرشهر 

من مستلٌاتها قبل فً المئة  4أعلى بنسبة اآلن تب ل . ل/ تشرٌن األللأكتلبر/ أٌللل لاتى من سبتمبر

 . 2008عام الالركل  فً ألائل 

  فً المئة 703لصلت إلى الطلب فً زٌا ة من تاقٌق  آسٌا والمحٌط الهاديشركات الطٌران فً تمكنت ،

 1األاجام أ نى بنسبة ال تزال ل. فً المئة 503االستٌعابٌة بنسبة  الق راتعلى زٌا ة أي أنها تفلقت فً ال

 . 2008عام الألائل فً من مستلٌات ما قبل األزمة فً المئة 

  تشرٌن األلل أكتلبرشهر ( مقارنة مع فً المئة 1303بنسبة ) قلٌاً  نملاً  شركات الطٌران األفرٌقٌةسجلت /

ن علامل فً المئة، لتاس ..8االستٌعابٌة بنسبة ق رة الزٌا ة إضافة إلى  ،2009من العام الماضً 

 فً المئة. 7108إلى )مع ل إشغال المقاع ( لٌصل الامللة 

  فً  ..4ضئٌلة بلغت زٌا ة عن ما سجلت  فً األ اء نسبٌاً  اً ضعف شركات الطٌران فً أمٌركا الالتٌنٌةاققت

ال تزال ل. فً المئة 007الشركات بنسبة  االستٌعابٌة لتلك انخفاض الق راتناهٌك عن  ،الطلبالمئة على 

 . شركة "ماكسٌكانا"المنطقة بسبب إفالس هذه فً هزٌلة نتائج ال

  18.0ق رها زٌا ة تاقٌق شهر مع هذا الأقلى نمل فً  الشرق األوسطمنطقة شركات الطٌران فً سجلت 

النتائج اإلٌجابٌة مع أن هذه الفترة شه ت اللل شهر  لتمكنت من تسجٌل هذهالطلب. فً المئة على 

/ تشرٌن أكتلبرشهر فً اركة فً المئة  1بنسبة على األرقام مع انخفاض  سلباً أثرت رمضان، لالتً 

 1307بنسبة  الق رات االستٌعابٌةفً تلسع المنطقة أكبر لتشه  ٌللل/ سبتمبر. نتائج شهر أمقارنة مع  األلل

 . 2009 / تشرٌن األلل من العام الماضًأكتلبرشهر مقارنة مع فً المئة 

 العالمً على عملٌات الشحنالطلب حجم 

  فً المئة  1404لالبالغة  / تشرٌن األلل الماضًأكتلبرخالل شهر اركة الشان السنلٌة فً الزٌا ة كانت

. لمع ذلك، فإن اجم الشان فً المئة 1505بنسبة  أٌللل/ سبتمبرشهر المسجلة فً النتائج من  أضعف قلٌالً 

 . الملسمً المع لعلى أساس  / أٌلللسبتمبرشهر مستلى مقارنة مع  على أرض اللاقع قلٌالً ن ساتال للً 

  فً العام على بالمئة  1409بنسبة زٌا ة عن تاقٌق  فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادئشركات الطٌران أعلنت

المسجلة فً فً المئة  1602لٌعنً ذلك تراجعاً عن النسبة فً الطلب على الشان ال للً،  سنليساس أ

مثٌر لإلعجاب مع ل نمل سنلي إلى  / تشرٌن األللأكتلبرفً شهر ٌترجم النمل لأٌللل/ سبتمبر. شهر 

ٌعكس االنتعا  االقتصا ي لهل األمر الذي  ،لشركات الطٌران فً المنطقةفً المئة  22بنسبة ق رها 



من إجمالً فً المئة  44ق رها اصة استالاذ هذه المنطقة على مع لهن . القلي خاصة فً الصٌن لال

فً  كبٌراً  شركات الطٌران فً آسٌا لالماٌط الها ئ  لراً اققته ي الذالنمل فق  لعب ، العالمٌةاركة الشان 

 . / تشرٌن األللأكتلبرشهر خالل العالمٌة الشان الكلً لعملٌات اجم ال تنامً

  كتلبرشهر أفى  سنليساس أفً العام على فً المئة  1201بنسبة زٌا ة  األوروبٌةشركات الطٌران سجلت /

فً  ..12بنسبة مق ارها  بقلٌلأكبر  أمرٌكا الشمالٌة تاسناً شركات الطٌران فً . لشه ت تشرٌن األلل

 فً المئة مقارنة مع 6بنسبة أكتلبر تاسن خالل شهر اجم الشان أن كال المنطقتٌن المئة. لٌظهر فً 

لٌساع  . 2009 / كانلن األلل من العام الماضً ٌسمبرشهر فً التً تاققت الشان عملٌات اجم 

مع لكن النشاط التص ٌري لزٌا ة اركة الشان. على  عم الٌلرل لال لالر عملتً الضعف النسبً فً 

 2008عام المستلٌات ما قبل الركل  فً ألائل فً المئة مقارنة مع  12أقل بنسبة اركة الذلك، ال تزال 

 أمرٌكا الشمالٌة. فً المئة فقط من نظٌراتها فً  2لأعلى بنسبة  ،شركات الطٌران األلرلبٌةبالنسبة إلى 

السٌما  ،فقط شهراً  12علٌه قبل كنا مما شكل أفضل بكثٌر ب 2010نخرج من العام الجاري ننا أ"بٌسٌنانً: ضاف لأ

ع م االة على الرغم من ل. نسبٌاً  صغٌرةلإن كانت ألرباح اإلى تاقٌق خسائر لأن شركات الطٌران تاللت من ال

. لٌب ل فً أغراض السفر الطٌرانعن استخ ام شركات الناس المستشرٌة فً االقتصا ات العالمٌة، لم ٌتلقف  الٌقٌن

ال تزال مسألة من الاذر. ل كبٌر ق رالتاسن مع ظل هذا فً  ها االستٌعابٌةإ ارة ق راتشركات الطٌران تقلم بأن 

 ".شركات الطٌران فً كل مكانالذي ٌشغل بال القائمٌن على التاكم فً التكلفة تشكل الملضلع الرئٌسً 

للصعل  بطاقات المرمزة الهل التالل إلى تاقٌق التغٌٌر من قبل شركات الطٌران خٌر مثال على إن "لقال أٌضاً: 

بالمئة  100التامة بنسبة الق رة سنتمكن من اللصلل إلى ٌلماً من العمل  37غضلن فً ل(. BCBP)إلى الطائرة 

اٌث إن  ،منافع عظٌمةتجلب معها لتغٌٌر فً اإلق ام على االشجاعة إن . فً استخ ام لتطبٌق هذا النلع من البطاقات

ااة مزٌ  من الرالتً تتاملها شركات الطٌران، كما أنها تاقق التكالٌف من الملٌار  لالر  105هذه الخطلة تلفر 

 .لركابل

اً طلٌلة عقل انتظرنا . لق  لٌست قائمة فً مختلف أرجاء سلسلة التلرٌ  لتغٌٌرنال االشجاعة إن سمة "لأضاف: 

لرالة اللاا ة فً ألرلبا لمتلسط تكالٌف إ ارة الاركة الجلٌة لٌبلغ  ،السماء األلرلبٌة الملا ةفً كفاءة لتاقٌق ال

ملٌارات  5سلبٌة بمستلى  ةتنافسٌخلق بٌئة هذا لٌعنً ٌلرل فً اللالٌات المتا ة.  440مع ، مقارنة ٌلرل 771

لال . البضائع جلاً  نٌلرل فً ألرلبا تطال تأثٌراتها كافة المسافرٌن الجلٌٌن لاألشخاص الذي ٌعتم لن على شا

ٌة أن نرى بعض الاكلمات برنامج للخطر. لمن المخٌب لآلمال للغاتعرض هذا الفً التغٌٌر تزال االة التر   

التً  2014إلى  2012فً المئة خالل الفترة من العام  405بنسبة خفض التكالٌف ه ف األلرلبٌة ترفض تنفٌذ 

 .األ اء"لمراجعة مستقل المجلس اللافق علٌها 

ق  التضخم خاصة لأن التلقعات تشٌر إلى أن  كبرى، مشقة ال ٌمثل هذا اله ف"ا ٌثه بالقلل:  نانًلاختتم بٌسٌ

ببساطة عن طرٌق  قابالً للتاقٌقمر األهذا لذا ٌكلن ، فً المئة 302إلى نمل لالفً المئة،  200إلى  106ٌترالح من 

لزراء ٌرى لتغٌٌر، آمل أن إلى ارى أن هناك ااجة ٌإ ارة الاركة الجلٌة لم ٌكن مجتمع إذا لااتلاء التكالٌف. 

على المنافسة، ألرلبا ق رة لتعزٌز م على  عم المفلضٌة األلرلبٌة أاثهكما أننً  عكس ذلك،النقل فً ألرلبا 

من خالل األجلاء إ ارة الاركة الجلٌة فً لتكالٌف لاعل فالأه اف األ اء الجا  لمع النهج الا ٌث انطالقاً من 

 .األلرلبٌة الملا ة"

 * * * النهاٌة * * *



 للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال مع الجهة التالٌة:
 أنتوني كونسيل

 مدير االتصال المؤسسي

 2967 770 22 41+هاتف: 

 corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 مالحظات إلى المحررٌن

 ٌ فللً المئلة مللن الاركللة الجلٌللة العالمٌللة  93شللركة طٌللران تشلكل مللع بعضللها  230للنقللل الجللي "إٌاتللا" االتاللا  اللل للً مثلل
 المنتظمة.

  :ٌمكنكم متابعتنا من خالل الرابطhttp://twitter.com/iata2press ة إللى للاصلل على األخبار، لخصلصاً تلك الملجهل
 لسائل اإلعالم.

 تفسٌر أ لات القٌاس 
o RPK.أل "عائ  كٌللمترات الركاب"، مصطلح ٌستخ م لقٌاس الاركة الجلٌة الاقٌقٌة للركاب : 
o ASK.أل "كٌللمترات المقاع  المتلافرة"، ٌستخ م لقٌاس الق رة االستٌعابٌة الاالٌة للركاب : 
o PLFلٌة من كٌللمترات المقاع  المتلافرة المستخ مة. لعنل  مقارنلة : أل "عامل امللة الركاب" لٌكلن بالنسبة المئ

 ، فإن عامل امللة الركاب ٌ ّل على نقطة التفالت بٌن الفترات التً تمت مقارنتها.2005مع العام  2004العام 
o FTK.كٌللمترات أطنان الشان"، لٌستخ م هذا المصطلح لقٌاس اركة الشان الاقٌقٌة" : 
o AFTKطنان المتلافرة"، لٌستخ م لقٌاس الق رة االستٌعابٌة الكلٌة المتللافرة )لالجملع بلٌن الركلاب : "كٌللمترات األ

 لالشان(.
o FLF.عامل امللة الشان: أي النسبة المئلٌة المستخ مة من "كٌللمترات األطنان المتلافرة للشان الجلي" : 

  العالمٌة المنتظمة، للكنها ال تشتمل عللى الاركلة الجلٌلة تغطً إاصاءات المنظمة العالمٌة للنقل الجلي "إٌاتا" الاركة الجلٌة
 المالٌة.

 .كملا ٌمكلن  تكلن جمٌع األرقام مؤقتة أي أنها تمثل التقرٌر عن فترة زمنٌة معٌنة، إضافة إلى تق ٌرات البٌانلات غٌلر الملجلل ة
 مراجعة البٌانات التارٌخٌة.

  4006 –لعائ  كٌللمترات الركاب على النالل التلالً: ألرلبلا تبلغ اصص األسلاق العالمٌة من اركة الركاب اسب المنطقة 
فلً المئلة، أمرٌكلا  1007 –فلً المئلة، الشلرق األلسلط  1406 –فً المئة، أمرٌكا الشمالٌة  2607 –فً المئة، آسٌا الباسٌفٌكً 

 فً المئة. 305 –فً المئة، أفرٌقٌا  309 –الالتٌنٌة 
  تبلغ اصص األسلاق العالمٌة من اركلة الشلان اسلب المنطقلة لعائل  كٌلللمترات األطنلان المتللافرة عللى النالل التلالً: آسلٌا

فلً  1007 –فلً المئلة، الشلرق األلسلط  1600 –فً المئلة، أمرٌكلا الشلمالٌة  2408 –فً المئة، ألرلبا  4405 –الباسٌفٌكً 
 فً المئة. 102 –فً المئة، أفرٌقٌا  308 –المئة، أمرٌكا الالتٌنٌة 
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