
 

 
 

 
  بيان صحفي 

  
  
  

  في المائة 22.6انخفاض معدل حرآة الشحن بنسبة 
 

 
 

عن بيانات الحرآة الدولية لكل ) األياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي آشف  - 2009 يناير 29جنيف، 
شهدت حرآة الشحن الدولي على الصعيد العالمي  حيث . 2008من شهر ديسمبر الماضي والعام 

بينما . 2007  مقارنة بنفس الفترة في العام % 22.6 بنسبة انخفاضًالماضي خالل شهر ديسمبر ا
 . % 73.8ووصل معدل اإلشغال إلى . % 4.6سجَلت حرآة المسافرين الدولية انخفاضًا بنسبة 

 
، وحققت حرآة % 4.0انخفاضًا بنسبة سَجلت حرآة الشحن الجوي ، 2008 العام بياناتأما عن 

 . % 75.9، ووصل معدل اإلشغال إلى % 1.6بنسبة المسافرين زيادة محددة 
 
  

أن انخفاض حرآة : "التنفيذي لالياتاوالرئيس ، قال جيوفاني بيسنياني، المدير العام وفي هذا السياق
لم يشهد نمو حرآة التجارة العالمية تباطؤ ف.  يعتبر امرًا غير مسبوق% 22.6الشحن الجوي بنسبة 
الشحن : "وأضاف". % 13.9آانت نسبة االنخفاض ، 2001مبر حتى في سبت. بشكل مماثل وواضح

 ".  فى المائة من قيمة تجارة السلع الدولية35الجوي يحمل 
 
 

ودعم الحجز المسبق للرحالت السياحية قبل نهاية العام حرآة المسافرين ، حيث يعتبر نسبة 
. ض الشحن الجويأقل من معدل انخفا% 4.6األنخفاض في حرآة المسافرين والتي وصلت إلى 

 في المائة تخفيض العرض ال يواآب انخفاض الطلب، مما تسبب في انخفاض معدل 1.5وهناك 
:  بيسنياني عَلقو.  في المائة73.8 في المائة إلى 2.4االشغال خالل شهر ديسمبر الماضي بنسبة 

حتى يعود . لطلبتبذل شرآات الطيران جهودًا آبيرة لمواآبة القدرة االستعابية مع تراجع معدل ا"
 ". وحتى خفض اسعار الوقود بشكل آبير ال ينقذ القطاع. التوازن من جديد
  : حرآة المسافرين 

  
 

  
 في المائة في الطلب، والتي انخفضت من 1.6حرآة المسافرين على مدار العام أظهرت زيادة بنسبة 

 في المائة أدى إلى وصول 3.5نمو القدرة االستعابية بنسبة . 2007سجلتها في العام  في المائة 7.4
 ). 2007 في المائة خالل العام 77.3انخفض عن ( في المائة 75.9نسبة االشغال على مدار العام إلى 

  : وفيما يلي ملخص للحرآة اإلقليمية خالل شهر ديسمبر



 

 شهدت شرآات النقل انخفاضًا حادًا في الحرآة الدولية خالل :منطقة آسيا والمحيط الهادي •
ولكن . معدل االستيعابآما سجلت أيضًا انخفاض حاد في .  في المائة9.7مبر بنسبة شهر ديس

.  في المائة72.6 في المائة نقص معدل الطلب، في حين وصل معدل االشغال إلى 5.6
 20االضطرابات االقتصادية في المنطقة على نطاق واسع، انخفض حجم الصادرات بنسبة 

وشهدت آوريا انكماش في .  في المائة اليابان35ديسمبر وفي المائة في سنغافورة خالل شهر 
في حال أن االقتصاد الصيني ال يزال يشهد نموًا، .  في المائة5.5إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

ن الحرآة وتبين أن وتيرة االنخفاض أقل حيث أوصدرت مؤخرًا بيانات إجمالي الناتج المحلي 
 .اإلقليمية أآثر تضررًا

 في المائة، في 2.7شهد الطلب على السفر الدولي انخفاضًا بنسبة :  األوروبيةلشرآات النق •
 في المائة، وبلغت نسبة المتوسط العالمي إلشغال الحمولة 1.5حين انخفض االستيعاب بنسبة 

في 10 في المائة مع الثقة في األعمال التجارية والمؤشرات تظهر انخفاض بنسبة 73.8
  .  في المائة للتجارة مما ال يدعو إلى التفاؤل20عي، والمائة في االنتاج الصنا

 في المائة، 4.3بلغ معدل الطلب على شرآات الطيران نسبة انخفاض إلى : أمريكا الشمالية •
بينما شهدت شرآات الطيران في .  في المائة في نسبة االستيعاب العالمي7.0تتجاوز نسبة 

 في المائة، وهذا هو الشهر 10لمحلي بحوالي أمريكا الشمالية انخفاض مبكر في االستيعاب ا
ومع ذلك، فأن المنطقة سجلت أعلى زيادة في . األول الذي تسجل خفض في العمليات الدولية

 .  في المائة78.1الحمولة بنسبة 
استمر معدل االنخفاض في الحرآة، على الرغم من أنه يمثل أقوى : شرآات النقل األفريقية •

وانخفضت حرآة المسافرين  إلى القارة مرتفعة عن باقى المناطق، االقتصادات وحرآة السفر
 في المائة إلى 2.1وأدى انخفاض االستيعاب بنسبة .  في المائة خالل شهر ديسمبر4.6 بنسبة

  .  في المائة، وهي ادنى نسبة بين المناطق68.5توقف نسبة الحمولة عند 
 في المائة  في الطلب خالل شهر 1.1ة سجلت زيادة بنسب :شرآات النقل في أمريكا الالتينية •

 في المائة، ومع وجود انخفاض الطلب والتجارة في منطقة أمريكا 3.2ديسمبر االستيعاب  بنسبة 
 . الشمالية، من المحتمل أن تكون الشهور المقبلة أآثر صعوبة لشرآات الطيران في هذه المنطقة

 في المائة خالل 3.9 الطلب بنسبة زيادة في معدل: طرق األوسشرآات النقل في الشأظهرت  •
 في المائة، انهت شرآات 10شهر ديسمبر، وهو أقل بكثير من الزيادة في االستيعاب بنسبة 

 في المائة على 7.0الطيران في المنطقة خمس سنوات من النمو مع نمو على مدار العام بنسبة 
يستمر النمو البطئ في العام وس). 2007 في المائة سجلت للعام 18.1مقارنة بنسبة (مدار العام،

  . انخفاض عائدات النفط وحرآة السفر لمسافات طويلة، مع 2009
 
 

 حرآة الشحن
 في 4.3 مقارنة بنسبة 2008 في المائة للعام 4.0بنسبة انخفاضأحرآة الشحن الدولية شهدت  •

 . 2007لمائة خالل العام ا
 في المائة في حجم الشحن الجوي مقارنة 22.6انخفاض غير مسبوق بنسبة  شهر ديسمبرشهد  •

  سجلت جميع المناطق انخفاضًا ملحوظًا. بنفس الفترة العام السابق
يعتبر التدهور في قطاع الطيران والشحن التجاري انعكاس النخفاض حجم الصادرات والواردات  •

 في المائة في أنحاء أسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، حيث وصل الكساد العالمي 30 – 20بنسبة 
 . إلى عمق جديد خالل شهر ديسمبر



 

 في المائة من البضائع الدولية، أدى إلى 45النقل في أسيا والمحيط الهادي، وهو ما يمثل شرآات 
وشهدت شرآات النقل في . لسابق في المائة مقارنة بالعام ا26.0انخفاض في شهر ديسمبر بنسبة 
 في المائة، وشرآات 22.2ا الشمالية بنسبة  في المائة، وأمريك23.7أمريكا الالتينية انخفاض بنسبة 

 شرآات النقل  بمنطقة الشرق االنخفاض بالسالب فيوسجل  في المائة، 21.2 األوروبية بنسبة النقل
  . في المائة) 8.0-(وشرآات النقل األفريقية في المائة ) 9.2-(األوسط 

  
 بأنه سيكون من اصعب األعوام على قطاع 2009يشُكل ذلك مالمح العام : "بيسنيانيوأضاف 

في المائة 22.6الطيران العالمي، حيث وصلت نسبة االنخفاض التي شهدتها حرآة الشحن الدولية إلى 
 ". خالل شهر ديسمبر،  ويجب االستعداد جيدًا لهبوط حاد

  
 تتوقع 2009، أما بالنسبة للعام 2008 مليار دوالر في العام 5يران خسائر بقيمة سجلت شرآات الط

 دوالر للبرمي، 60 مليار دوالر، على أساس أسعار الوقود 2.5األياتا المزيد من الخسائر إلى 
 في 5.0 في المائة في حجم عدد المسافرين، وتدهور في حرآة الشحن بنسبة 3.0بانخفاض بنسبة 

 2008 مليار دوالر في العام 536من (  مليار دوالر 35 المتوقع أن يسجل هذا القطاع ومنالمائة، 
 ). 2009 مليار دوالر في العام 501إلى 
 

يدعو االتحاد الدولي للنقل الجوي الجراء تغييرات في هذا القطاع لمواجهة هذه : "بيسنيانيواختتم 
أغلب القطاعات األخرى لديها حرية . كيةنحن بحاجة إلى تغيير قواعد الملاألزمة االقتصادية، 

تحتاج  شرآات الطيران  حيث أنعبر الحدود،الوصول إلى رأس المال العالمي والقدرة على االندماج 
  ". دوات لمواجهة هذه األزمةنفس اال

  
 

  للمزيد من المعلومات يرجى، يرجى اإلتصال بـ 
  انتوني آونسيل 

   قسم اإلتصاالت، اياتا –مدير 
  2967 770 22 41+: هاتف

  org.iata@corpcomms: البريد اإللكتورني
 

 
 

  : مالحظة للمحررين
 
 فـي  94 شرآة طيران تشكل مع بعـضها  265" إياتا"تمثل المنظمة العالمية للنقل الجوي   •

 .المئة من الحرآة الجوية العالمية المنتظمة
  تفسير أدوات القياس •

o RPK :  مـصطلح يـستخدم لقيـاس الحرآـة         "عائد آيلـومترات الرآـاب    "أو ،
  .الجوية الحقيقية للرآاب

o ASK : يــستخدم لقيــاس القــدرة   "آيلــومترات المقاعــد المتــوافرة  "أو ،
  .االستيعابية الحالية للرآاب

o PLF :  ويكون بالنـسبة المئويـة مـن آيلـومترات         " عامل حمولة الرآاب  "أو
 مــع العــام 2004وعنــد مقارنــة العــام . خدمةالمقاعــد المتــوافرة المــست

، فإن عامل حمولة الرآاب يدّل علـى نقطـة التفـاوت بـين الفتـرات                2005
  .التي تمت مقارنتها

o FTK" :ويــستخدم هــذا المــصطلح لقيــاس "آيلــومترات أطنــان الــشحن ،
  .حرآة الشحن الحقيقية



 

o ATK" : ــوافرة ــان المتـ ــومترات األطنـ ــدرة  "آيلـ ــاس القـ ــستخدم لقيـ ، ويـ
 ).والجمع بين الرآاب والشحن(ستيعابية الكلية المتوافرة اال

•   
الحرآة الجوية العالمية المنتظمة،    " إياتا"تغطي إحصاءات المنظمة العالمية للنقل الجوي        •

 .ولكنها ال تشتمل على الحرآة الجوية المحلية
 تكــون جميــع األرقــام مؤقتــة أي أنهــا تمثــل التقريــر عــن فتــرة زمنيــة معينــة، إضــافة إلــى •

 .تقديرات البيانات غير الموجودة
•  
•  
•  

، و  %32.8أوروبـا   :  هـي  RPKإن أسهم حرآة الرآاب العالمية بالنسبة للمناطق وحسب          •
، %9.2، والــشرق األوســط %19.2، وأمريكــا الــشمالية %31.4أســياو المحــيط الهــادي 

 %. 2.1، وأفريقيا %4.4وأمريكا الالتينية 
أســيا والمحــيط :  هــيFTKنــاطق وحــسب ان أســهم حرآــة النقــل الجــوي بالنــسبة للم •

، %7.7، والــشرق أالوســط %17.2، وأمريكــا الــشمالية %27.2، أوروبــا %44.7: الهــادي
 %. 1.1، وأفريقيا %2.1وأمريكا الالتينية 

 
 


