
 

 

 77خبر صحفي رقم: 

في موسم  ةالمسجل لسيئةا لمستوياتا"إياتا" يخفض توقعاته لحركة السفر الجوي بعد 
 الصيف

 الرابط لالطالع على كامل كلمة ألكساندر دو جونياك من خالل  -

تعديل توقعات السفر العالمي نتيجة فيروس كورونا، يرجى  لالطالع على ملف العرض التقديمي  -

 الرابط الضغط على 

 الرابط لالطالع على تحليل األسواق المسافرين الكامل خالل شهر أغسطس، عبر  -

 

أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تخفيض توقعاته لحركة المسافرين    –  2020أكتوبر،    1جنيف،  

في النصف الشمالي  انتهاء موسم الصيف للمستويات الضعيفة المسجلة مع ، وذلك انعكاساً 2020جواً للعام 

كانت تشير  بعد أن  2019% بالمقارنة مع 66، ومعلناً انخفاض معدالت المسافرين بنسبة للكرة األرضية

 % فقط. 63إلى 

لمقارنة مع المستويات الطبيعية،  باوواصل الطلب على السفر الجوي خالل شهر أغسطس انخفاضه بشكل كبير  

، إال أنها تعد  2019% بالمقارنة مع أغسطس 75.3انخفاض في إيرادات المسافرين لكل كيلومتر إلى مع 

استمرت األسواق المحلية في  . في حين  % 79.5  والبالغ  يوليو االنكماش السنوي المسجل في  تحسناً طفيفاً عن  

بشكل كبير بالمقارنة    اً على الرغم من أن معظمها ظل منخفضالتفوق على األسواق الدولية من حيث االنتعاش،  

مع العام الماضي. وتراجعت السعة خالل شهر أغسطس )المقاسة بعدد المقاعد بالنسبة للكيلومتر الواحد(  

نقطة إلى أدنى مستوى له على   27.2رنة بالعام الماضي، وانخفض عامل الحمولة بمقدار ٪ مقا63.8بنسبة 

   ٪.58.5اإلطالق في أغسطس بنسبة 

توقف التعافي في خدمات السفر الجوي في منتصف أغسطس  الرحالت الجوية، الصادرة عن ووفقاً لبيانات 

فيروس كورونا في عدد من األسواق  النتشار الجديد لبسبب عودة القيود الحكومية في إطار جهودها للتصدي ل 

تظهر الحجوزات اآلجلة للسفر الجوي في الربع الرابع أن االنتعاش منذ أدنى نقطة في أبريل  إذ الرئيسية. 

االنخفاض في النمو على  السابقة والتي كانت تشير إلى أن الهبوط، على الرغم من التوقعات سيستمر في 

٪ بحلول ديسمبر، فمن المتوقع اآلن حدوث تحسن أبطأ بكثير  55يكون عند مستويات  س  العالمي أساس سنوي  

 ٪ عن العام الماضي. 68مع توقعات شهر ديسمبر بانخفاض 

كانت حركة المرور  وبهذا الصدد، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام ورئيس االتحاد الدولي للنقل الجوي: "

شبه  الدولي السفر  فينتعاش اال على اإلطالق، فكانموسم الصيف ء كارثية مسجلة أسوشهر أغسطس خالل 

فيروس  لل حاالت التفشي الجديد ل تصديها واقع محلية في أستراليا واليابان في ، وتراجعت األسواق المعدوم

٪ مقارنة  63- ة  قبل بضعة أشهر، اعتقدنا أن انخفاض الطلب للعام بأكمله بنسبوعلى السفر.  المفروضة  قيود  الو

https://www.iata.org/en/pressroom/speeches/2020-09-29-02/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/downgrade-for-global-air-travel-outlook/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---august-2020/


 

 

وذلك وفقاً للمعطيات أمامنا، إال أنه وبعد أن شهدنا األداء األسواء لموسم الصيف   اً سيكون سيئ  2019بعام 

 ". ٪66-قمنا بتعديل توقعاتنا نزوالً إلى في التاريخ، 

 

 

 أسواق السفر العالمية 

، مع تسجيل  2019بالمقارنة مع أغسطس  %  88.3انخفض طلب المسافرين الدولي خالل شهر أغسطس إلى  

%، وعامل الحمولة بنسبة  79.5%، وانخفضت السعة إلى 91.8تحسن طفيف عن أرقام يوليو والتي كانت 

   %.48.7نقطة مئوية لتسجل  37

٪ مقارنة بالفترة  95.9في أغسطس بنسبة  طيران آسيا والمحيط الهادئانخفضت حركة المرور لشركات 

  بالمقارنة مع باقي ٪ في يوليو، لتسجل أكبر انكماش 96.2اضي، وبالكاد تراجعت من نفسها من العام الم

 ٪. 34.8نقطة مئوية إلى  48.0عامل الحمولة بنسبة   وانخفض ٪  90.4انخفضت السعة بنسبة والمناطق. 

٪ مقارنة بالعام الماضي، مسجالً تحسناً  79.9في أغسطس بنسبة  األوروبية الطيرانانخفض طلب شركات 

شنغن. ومع ذلك، تشير أحدث  ال٪ في يوليو، وذلك بعد رفع قيود السفر في منطقة 87.0انخفاض بنسبة  من

بيانات الرحالت الجوية إلى أن هذا االتجاه قد انعكس وسط العودة إلى اإلغالق والحجر الصحي في بعض  

٪،  57.1نقطة مئوية إلى  32.1٪ وانخفض عامل الحمولة بنسبة 68.7األسواق. وانخفضت السعة بنسبة 

 وهو أعلى معدل بين المناطق. 

ً بنسبة  الطيران في الشرق األوسط وسجلت شركات  ٪ في الطلب لشهر أغسطس، مقارنة  92.3انخفاضا

  47.1٪، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 81.9٪ في يوليو. وتدهورت السعة لتصل إلى 93.3بانخفاض 

 ٪. 35.3نقطة مئوية إلى 
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World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)
2

PLF (level)
3

TOTAL MARKET 100.0% -75.3% -63.8% -27.2% 58.5%

   Africa 2.1% -87.4% -75.5% -36.6% 39.0%

   Asia Pacific 34.6% -69.2% -60.3% -19.0% 65.0%

   Europe 26.8% -73.0% -62.1% -25.5% 63.5%

   Latin America 5.1% -82.8% -77.5% -19.3% 63.9%

   Middle East 9.1% -91.3% -80.8% -44.9% 37.2%

   North America 22.3% -77.8% -59.4% -39.5% 47.7%

August 2020 (% year-on-year)

1% of industry RPKs in 2019 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

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 traffic is allocated 

according to the region in w hich the carrier is registrated; it should not be considered as regional traffic.

4 Note: the six domestic passenger markets for w hich broken-dow n data are available accounted for 28% of global total RPKs and approximately 78% of total domestic RPKs in 2019



 

 

٪ في أغسطس، ولم تتغير كثيراً  92.4بنسبة  الطيران في أمريكا الشماليةر شركات تراجعت حركة مرو

  49.9٪، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 82.6٪ في يوليو. وانخفضت السعة بنسبة 94.4مقارنة بانخفاض 

 ٪. 38.5نقطة مئوية إلى 

أغسطس مقارنة بالشهر   ٪ في 93.4انخفاضاً في الطلب بنسبة  الطيران في أمريكا الالتينية شهدت شركات 

٪ وانخفض  90.1٪ في يوليو. وانهارت السعة بنسبة 94.9نفسه من العام الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 

 ٪، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق. 56.1نقطة مئوية إلى   27.8عامل الحمولة بنسبة 

تسجيل تحسن طفيف عن  ٪ في أغسطس، مع  90.1وانخفضت حركة مرور الخطوط الجوية األفريقية بنسبة  

نقطة    41.0بنسبة  ، وانخفض عامل الحمولة  ٪78.4وتقلصت السعة بنسبة  ٪ في يوليو.  94.6انخفاض بنسبة  

 ، وهو األدنى بين المناطق. ٪34.6مئوية إلى 

 أسواق السفر المحلية 

٪  56.9ه  ٪ في أغسطس، والذي تحسنًا طفيفًا مقارنة بانخفاض قدر50.9انخفضت حركة السفر المحلي بنسبة  

نقطة مئوية إلى   21.5٪، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 34.5في يوليو. وانخفضت السعة المحلية بنسبة 

64.2 .٪ 

 

٪ مقارنة بشهر أغسطس  69.3في أغسطس بنسبة  الطيران األمريكيةتراجعت حركة المرور لشركات 

زيادة حاالت تفشي المرض   وآلت ٪. 71.5، وهو تحسن طفيف مقارنة بشهر يوليو، الذي سجل 2019

 .المخيبة لآلمال إلى مواصلة تسجيل هذه النتائج والحجر الصحي في األسواق المحلية الرئيسية 

٪ مقارنة بشهر أغسطس  3.8ر المحلية بنسبة زيادة في حركة المرو الطيران الروسية وشهدت شركات 

، وهو أول سوق يشهد زيادة سنوية منذ ظهور الوباء. وكان انخفاض األسعار إلى جانب الطفرة في  2019

 السياحة الداخلية من بين العوامل الرئيسية في تحقيق هذا األداء اإليجابي. 

الل موسم الصيف المزدحم في نصف الكرة الشمالي  كانت األموال التي يتم جنيها سابقاً خ"  واختتم دو جونياك:

كافية للشركات خالل مواسم الخريف والشتاء التي يتراجع الطلب  تساعد في توفير سيولة  في  لشركات الطيران  
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World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)
2

PLF (level)
3

   Domestic 36.2% -50.9% -34.5% -21.5% 64.2%

   Dom. Australia 0.8% -91.5% -81.2% -44.9% 37.1%

   Domestic Brazil 1.1% -67.0% -64.3% -6.4% 76.1%

   Dom. China P.R. 5.1% -19.1% -5.9% -12.3% 75.3%

   Domestic India 1.3% -73.6% -66.0% -19.1% 66.2%

   Domestic Japan 6.1% -68.6% -28.4% -45.6% 35.6%

   Dom. Russian Fed. 1.5% 3.8% 9.3% -4.6% 86.4%

   Domestic US 14.0% -69.3% -45.7% -37.7% 48.9%

August 2020 (% year-on-year)



 

 

غياب تدابير اإلغاثة    من شح الموارد المالية، ولذلك سيؤديشركات الطيران  ستعاني  ،  ا العامهذ إال أن  خاللها.  

ت اآلالف من وظائف شركات الطيران، إلى جانب  مئا إلى إزالة ، ومية اإلضافية وإعادة فتح الحدود الحك

  إعادة فتح الحدود وأن عدم . قطاع النقل الجوي على التي تعتمد عشرات الماليين من الوظائف غيرها من 

اختبارات   إجراء موحد دولياً حول نظام  اعتماد إلى  وندعو، سبل عيش هؤالء الناسسيشكل خطر كبير على 

 مرة أخرى".  جواً وإعادة الثقة الناس للسفر،  حدودهاالثقة إلعادة فتح   دولالمنح بما ي قبل المغادرة  الفيروس 

 - انتهى -


