
 

 للنشر الفوري أخبار 

 

 / كانون األول الماضًٌناٌرفً شهر نمواً قوٌاً تسجل الجوٌة  لحركةا

 - الجدٌدمصدر القلق تمثل النفط أسعار  -

 

الجوٌة العالمٌة نتائج الحركة عن ٌاتا( إأعلن اتحاد النقل الجوي الدولً ) - جنٌف[ – 3122فبراٌر/ شباط  32]

 ا  نمووفً حركة المسافرٌن فً المئة  8.<قدرها زٌادة  الماضً، والتً أظهرت تحقٌق/ كانون الثانً ٌناٌرلشهر 

 .8292 / كانون الثانً من العام الماضًٌناٌرشهر الشحن الجوي مقارنة مع حركة فً فً المئة  9.?بنسبة 

"لقد بدأنا هذا العام مع ": نانً، المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي التحاد النقل الجوي الدولً "إٌاتابٌسٌوقال جٌوفانً 

فً المئة،  8.<بنسبة  8299 / كانون الثانًٌناٌرفً شهر  الجوٌةحركة الحجم حٌث ارتفع  ،بعض األخبار الجٌدة

معظم المؤشرات الرئٌسٌة تشٌر فً المئة. وبما أن  >.8بنسبة من العام الماضً ول/ دٌسمبر األكانون شهر فً و

هذه الصناعة. التً تواجهها الحتماالت تجاه ا ا  إٌجابٌ ا  أمرٌعّد هذا فإن إلى تعزٌز التجارة العالمٌة والنمو االقتصادي، 

إن حالة الشرق األوسط. منطقة فً الجارٌة ما تكشف عنه األحداث على ضوء عن كثب الوضع نراقب مع ذلك لكننا 

ستند توقعاتنا الحالٌة على وتمستوٌات قٌاسٌة. إلى أسعار النفط قد قادت المنطقة التً تعصف بهذه عدم االستقرار 

علما  بأن السعر فً الوقت  (،للبرمٌل الواحد )مزٌج برنتدوالرا   :<بمقدار سنوي السعر النفط متوسط أساس 

ملٌار  >.9مبلغا  مقداره صناعة تتكبد هذه ال، واحدكل دوالر أي زٌادة لمقابل الحالً قد تجاوز عتبة المئة دوالر. و

ملٌار  9.?إلى األرباح تصل ، ملٌار دوالر <?;إلى العائدات وصول حجم مع وضافٌة. اإلتكالٌف من الدوالر 

المتعلقة بالحركة الجوٌة للعام الجاري جٌدة الخبار األوحتى مع ، فقطفً المئة  ;.9ٌبلغ ربح الهامش دوالر، أي أن 

 . "العالمٌةشركات الطٌران تواجه  كبٌرة أننا نستهل هذا العام مع تحدٌاتإال  ،8299

مقارنة فً المئة  <9بنسبة حجم السفر الجوي ارتفع ، 8299من العام الجاري  / كانون الثانًٌناٌرشهر من وبداٌة 

حقبة قبل التً سجلت ذروة الفوق  فً المئة >وبنسبة  ،?822عام الفً أوائل  اوصل إلٌهالتً منخفضة النقطة المع 

نقطة الفوق فً المئة  ?9أعلى بنسبة  / كانون الثانًالشحن الجوي فً ٌناٌركان . و<822عام الالركود فً أوائل 

فوق ذروة ما قبل الركود فً أوائل فً المئة  >وما ٌقرب من  ،?822عام الفً نهاٌة إلٌها  التً وصلمنخفضة ال

فً  8292أٌار/ ماٌو شهر فً  ذروتهمنذ فً المئة  8بنسبة  انخفاضا  سجل الشحن . ومع ذلك، فقد <822عام ال

 ذروة فقاعة إعادة تخزٌن. 

  الدولً على نقل الركابالطلب 



  كانون االول  /دٌسمبرشهر التعافً من التباطؤ فً فً المئة  8.<بنسبة النمو فً حركة المسافرٌن ٌظهر

حوال الجوٌة فً أوروبا وأمرٌكا األسوء متعلقة بالتً كانت و( فً المئة :.;بمقدار  ا  نموتسجٌله )مع 

 فً المئة. 8 - 9الجوٌة بنسبة إجمالٌة تراوحت من حركة اللى تراجع إدى أما  ،الشمالٌة

  وعلى نحو قد ٌتجاوز على نمو المعروض تدل مرتفعة، ولكن هناك أدلة كانت معدالت إشغال المقاعد

فً المئة أقل  8.<بنسبة زٌادة الطلب فقد كانت لثانً/ ٌناٌر الماضً، كانون اشهر الطلب. وبالمقارنة مع 

المتوسط تسجٌل معدل إشغال فً أسفر عن األمر الذي ، المئةفً  9.?القدرات االستٌعابٌة بنسبة زٌادة من 

مقداره هذا ٌعادل عامل حمولة فإن  ،لموسمٌةهذه النسبة مع األرقام اتعدٌل فً المئة. ومع  =.;=بمفدار 

التً تم ذروة النقطة مئوٌة من  9.9فً المئة، وٌعنً ذلك فً نفس الوقت تسجٌل انخفاض بنسبة  =.==

 . 8292/ تشرٌن األول من العام أكتوبرتسجٌلها فً شهر 

 فً حركة  السنويساس األفً العام على فً المئة  ?.= ا  بنسبةسجلت شركات الطٌران فً أوروبا نمو

األداء القوي فً شهر ٌناٌر/ ٌعكس و. االستٌعابٌة فً القدراتفً المئة  ..<نسبة بوزٌادة  ،المسافرٌن

بسبب الكثٌر من الرحالت إلغاء بحاالت  تأثرالذي  / كانون األولدٌسمبرشهر من  انتعاشا  كانون الثانً 

اإلشغال ل عامإال أن ، فاق معدل القدرات االستٌعابٌةنمو الطلب أن الظروف المناخٌة القاسٌة. ومع سوء 

 فً المئة. ?.9=مسجال  معدال  مقداره نقطة مئوٌة  >.2تراجع بنسبة 

  فى الطلب سنويساس أعلى فً المئة  =.<قدره أمرٌكا الشمالٌة معدل نمو شركات الطٌران فً سجلت، 

إلى هذا الخلل وأدى . / كانون الثانًٌناٌرشهر فً االستٌعابٌة فً القدرات فً المئة  92.2بنسبة وزٌادة 

حركة الركاب فً المئة. وتسجل  8.==إلى لٌصل بنحو نقطة مئوٌة كاملة خفض معدل إشغال المقاعد 

فوق فً المئة  8تعافٌا  فً الوقت الحالً، مرتفعة بنسبة شركات الطٌران فً أمرٌكا الشمالٌة لدى الدولٌة 

 . <822عام الذروة ما قبل الركود فً أوائل 

  ٌناٌرشهر فى  سنويساس أالطلب العام على فً والمحٌط الهادئ زٌادة  آسٌاشركات الطٌران فً سجلت /

شهر فً فً المئة التً سجلتها  <.8البالعة ، أي أكثر من ضعف الزٌادة فً المئة <.; كانون الثانً بنسبة

تسارع نمو سوق السفر. على نحو متزاٌد على النمو االقتصادي القوي وٌعمل . / كانون األولدٌسمبر

 ?.2معدل إشغال المقاعد نحو األسفل بنسبة ما دفع فً المئة،  2.=بنسبة  وارتفعت القدرات االستٌعابٌة

 فً المئة. =.==لٌصل إلى نقطة مئوٌة 

  98بنسبة  ا  ونمو ،فً الطلبفً المئة  99.2قدره أمرٌكا الالتٌنٌة معدل نمو شركات الطٌران فً سجلت.: 

فً المنطقة بمقدار نقطة مئوٌة وانخفض معدل إشغال المقاعد . ابٌةاالستٌع القدراتفً المئة من حٌث 

الجوٌة حركة الحجم كان المعدالت فً العالم. ومن لكنه ال ٌزال أعلى فً المئة،  =.?=احدة لٌصل إلى و

. وقد <822عام المن ذروة ما قبل الركود فً أوائل فً المئة  >9بنسبة أعلى  / كانون الثانًٌناٌرشهر فً 

للتخلص من تأثٌر مشكل الالتٌنٌة المتعلقة بحركة شركات الطٌران فً أمرٌكا مقارنات تعدٌل الآلن تم ا

شركات الطٌران العاملة فً الذي تحرزه نمو التعكس بدقة أكبر لو ،المكسٌكٌةالجوٌة شركة الخطوط إفالس 

 المنطقة. 

  ًٌناٌرفً المئة خالل شهر  =.99بنسبة الطلب نموا  فً الشرق األوسط منطقة شهدت شركات الطٌران ف /

من أي ركود أقوى من ال. وكان االنتعاش 8292الشهر ذاته من العام الماضً مقارنة مع  كانون الثانً

/ سبتمبرشهر مقارنة مع أعلى نقطة منخفضة فً فً المئة  ;:منطقة أخرى، ووصل إلى ما ٌقرب من 

مع توقع نمو الناتج المحلً  إٌجابٌا  ٌنعم بمستوٌات ة اقتصاد المنطق أن وٌبدو. <822 أٌلول من العام

. ومن النقل الجوي استمرار النمو فً سوق فً حركةمعه رجح فً المئة، األمر الذي ٌ 8.:بنسبة اإلجمالً 



حد من الطلب فً المناطق إلى العدم االستقرار السٌاسً فً أجزاء من المنطقة تؤدي حالة المتوقع أن 

 . فً المنطقة خمس حركة الركاب الدولٌةمجتمعة على ما نسبته مصر ولٌبٌا وتونس وتستحوذ المتضررة. 

  مستوٌات حركة تصل و سنوي،ساس أعلى فً المئة  9.:9نموا  قدره األفرٌقٌة الطٌران شركات حققت

كانت قد وصلت ذروة سابقة أعلى مقارنة مع فً المئة  <8فً الوقت الحالً إلى ما ٌقرب من المسافرٌن 

فً  9ما ٌقرب من ألنها تمثل  نسبٌا   ضئٌال   ا  هذا السوق تأثٌرفإن ل. ومع ذلك، <822عام الفً مطلع  اإلٌه

لٌصل  قلٌال  نموا  األفرٌقٌة وحقق معدل إشغال المقاعد فً السوق . الجوٌة العالمٌة من إجمالً حركةالمئة 

 . أخرى نطقةأي ممقارنة مع دنى فً المئة، لٌكون بذلك المعدل األ =.<>لى إ

 على الشحنالطلب 

  أن كانون الثانً بعد  /ٌناٌرشهر فً فً المئة  9.?بنسبة قوٌة وصلت إلى أحجام الشحن الجوي اتسعت

 . / تشرٌن الثانًنوفمبرشهر فً فً المئة  ?.>و  / كانون األولدٌسمبرشهر فً فً المئة  9.=سجلت 

  لم تسجل أي مستوٌات أن الجمٌع المناطق فً المئة، وأظهرت  8.?:لشحن لالحمولة إشغال بلغ عامل

ي فً المئة الذ 9;والبالغ  موسمٌا   أما عامل إشغال الحمولة المعدلالعام الماضى. مع مقارنة  نسبًتغٌٌر 

منذ فً المئة  :;إلى  8;المدى الذي ٌتراوح من ضمن فكان  / كانون الثانًٌناٌرشهر فً  تم اإلعالن عنه

 . فً الوقت الراهنستقرار حالة من االالعرض والطلب تواجه ظروف ، و8292 عامالمنتصف 

  منطقة آسٌا من قبل شركات الطٌران فً  / كانون الثانًٌناٌرأظهرت كمٌات الشحن التً تم نقلها فً شهر

النسبة بقلٌل من  أقلكان هذا النمو ومع أن . سنويساس أعلى المئة فً  :.>زٌادة بنسبة والمحٌط الهادئ 

حجم إال أن ، فً المئة 8.=والبالغة  8292 / كانون األول من العامدٌسمبرالتً تم اإلعالن عنها فً شهر 

ٌناٌر/  شهرخالل فً المئة  8فً الواقع بنسبة ارتفعت فً المنطقة الطٌران ها شركات تالبضائع التً حمل

فً المئة  >بنسبة حجم الشحن الجوي هذا الشهر ٌرفع ً فالذي تحقق النمو وبالتالً فإن . فقط كانون الثانً

 أعلى من أدنى مستوى الركود. فً المئة  <:ذروة ما قبل الركود و الفوق مستوى 

  مقارنة مع  / كانون الثانًٌناٌرشهر فً فً المئة  9.:9بنسبة الشحن فً أمرٌكا الشمالٌة ارتفع حجم

شهر منذ فً المئة  99نما حجم الحركة بنسبة كما مستوٌات العام الماضً، وهو أعلى من أي منطقة. 

فوق فً المئة  92وٌستقر فً الوقت الراهن على نسبة قدرها من العام الماضً،  / تشرٌن الثانًنوفمبر

إلى عودة االنتعاش ٌكبح ال ٌزال فً أوروبا الضعٌف للغاٌة المناخ االقتصادي إن ذروة ما قبل الركود. 

فً المئة مقارنة مع  99األحجام أدنى بنسبة ال تزال وشركات الطٌران فً تلك المنطقة. لدى حركة الشحن 

 الركود. أزمة قبل التً كانت سائدة ذروة ال

ات أمام هذه التحدٌٌفرض ما ٌكفً من "كما لو أن ارتفاع أسعار النفط لم ٌكن  واختتم بٌسٌنانً حدٌثه بالقول:

 ،8292الماضً عام الفً وعدوى من الضرائب. زٌادة مع  الحركةزٌادة تكلفة تعمد إلى الحكومات فإن ، الصناعة

اآلن وجدٌدة فً المملكة المتحدة والنمسا وألمانٌا. الضرائب الهذه الصناعة ملٌارات الدوالرات من فرضت على 

. وٌتعٌن على الحكومات تحسٌن بالتخطٌط لذلك ٌسلندافٌما تقوم آ، تقدم على خطوة مماثلةجنوب أفرٌقٌا أن نرى 

على الحكومات أن تفهم أن وٌنبغً للنمو االقتصادي.  ا  محفزبٌد أن السفر ٌظل  ،أوضاعها المالٌة وإعادة اقتصاداتها

سعار، الذي ٌبدون حساسٌة تجاه األالمسافرٌن الشركات مجموعة من والتً تطال فرض ضرائب على النقل الجوي 

 ، ولن ٌحقق الفوائد المرجوة منه.من الناحٌة االقتصادٌةلن ٌكون منطقٌا  

/ كانون األول من دٌسمبرشهر فً تم وضعها  8299اتحاد النقل الجوي الدولً للعام وتجدر اإلشارة إلى أن توفعات 

ربح فً المئة كهامش  ;.9ملٌار دوالر أو  9.?أرباحا  قدرها ق الصناعة أن تحق، وتتوقع 8292العام الماضً 



دوالرا   :<البالغ سنوي السعر المتوسط . وٌستند هذا على أساس ملٌار دوالر <?;البالغة  عائداتالمن  صاف  

مع بقاء عائدات الشحن على حالها، وزٌادة بنسبة ، فً المئة 9.;الطلب بنسبة زٌادة و، من النفط للبرمٌل الواحد

آذار/ الثانً من شهر تنقٌح هذه التوقعات فً باتحاد النقل الجوي الدولً سٌقوم عائدات الركاب. والمئة فً فً  ;.2

 . الجاري مارس

 * * * 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 الحركللة الجوٌللة العالمٌللة  9?شللركة طٌللران تشلكل مللع بعضللها  892ٌمثلل االتحللاد الللدولً للنقللل الجلوي "إٌاتللا
 المنتظمة.

  :ٌمكنكم متابعتنا من خالل الرابطhttp://twitter.com/iata2press ول على األخبار، وخصوصا  تلك الموجهلة إللى للحص
 وسائل اإلعالم.

 تفسٌر أدوات القٌاس 
o RPK.أو "عائد كٌلومترات الركاب"، مصطلح ٌستخدم لقٌاس الحركة الجوٌة الحقٌقٌة للركاب : 
o ASK.أو "كٌلومترات المقاعد المتوافرة"، ٌستخدم لقٌاس القدرة االستٌعابٌة الحالٌة للركاب : 
o PLFل حمولة الركاب" وٌكون بالنسبة المئوٌة من كٌلومترات المقاعد المتوافرة المستخدمة. وعنلد مقارنلة : أو "عام

 ، فإن عامل حمولة الركاب ٌدّل على نقطة التفاوت بٌن الفترات التً تمت مقارنتها.;822مع العام  :822العام 
o FTKشحن الحقٌقٌة.: "كٌلومترات أطنان الشحن"، وٌستخدم هذا المصطلح لقٌاس حركة ال 
o AFTK كٌلومترات األطنان المتوافرة"، وٌستخدم لقٌاس القدرة االستٌعابٌة الكلٌة المتلوافرة )والجملع بلٌن الركلاب" :

 والشحن(.
o FLF.عامل حمولة الشحن: أي النسبة المئوٌة المستخدمة من "كٌلومترات األطنان المتوافرة للشحن الجوي" : 

  للنقل الجوي "إٌاتا" الحركة الجوٌة العالمٌة المنتظمة، ولكنها ال تشتمل عللى الحركلة الجوٌلة تغطً إحصاءات المنظمة العالمٌة
 المحلٌة.

  تكون جمٌع األرقام مؤقتة أي أنها تمثل التقرٌر عن فترة زمنٌة معٌنة، إضافة إلى تقدٌرات البٌانلات يٌلر الموجلودة. كملا ٌمكلن
 مراجعة البٌانات التارٌخٌة.

  9 –العالمٌة من حركة الركاب حسب المنطقة لعائد كٌلومترات الركلاب عللى النحلو التلالً: أوروبلا تبلغ حصص األسواق;.= 
فلً المئلة، أمرٌكلا  99.9 –فلً المئلة، الشلرق األوسلط  =.:9 –فً المئة، أمرٌكا الشلمالٌة  8.?8 –فً المئة، آسٌا الباسٌفٌكً 

 فً المئة. ?.9 –فً المئة، أفرٌقٌا  9.; –الالتٌنٌة 
 لغ حصص األسواق العالمٌة من حركلة الشلحن حسلب المنطقلة لعائلد كٌللومترات األطنلان المتلوافرة عللى النحلو التلالً: آسلٌا تب

فلً  ?.92 –فلً المئلة، الشلرق األوسلط  ?.>9 –فلً المئلة، أمرٌكلا الشلمالٌة  ?.89 –فً المئة، أوروبا  9.:: –الباسٌفٌكً 
 فً المئة. 9.8 –فرٌقٌا فً المئة، أ 9.2 –المئة، أمرٌكا الالتٌنٌة 
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