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0202تراجع حركة النقل الجوي خالل شهر نوفمبر   
 
 
لشهر نوفمبر  ةجوي الدولٌالنقل الحركة نتائج الدولً للنقل الجوي الدولً )اٌاتا( عن  االتحادأعلن  - 0200يناير  0

كة الشحن الجوي بنسبة % وارتفاع فً حر2.0ة والتً أظهرت ارتفاع حركة المسافرٌن السنوٌة بنسب 0202
٪ فً  64.7التقرٌر الصادر عن االتحاد وصول متوسط عامل حمولة الركاب فً شهر نوفمبر إلى  %. وأظهر4.5

 ٪ خالل الشهر.  44.0حٌن حافظ عامل حمولة الشحن على مستواه بنسبة 
 

ها فً شهر أكتوبر حٌث ارتفعت حركة النقل الجوي وسجل شهر نوفمبر ارتفاعاً طفٌفاً عن النتائج التً تم تحقٌق
ة الجوٌة الذي الحرك تباطؤ%. وان 05.4% فٌما شهدت حركة الشحن الجوي ارتفاع بنسبة 02للمسافرٌن بنسبة 

سجلت خالل التً وحركة بصورة استثنائٌة الالرتفاع السرٌع فً قد تحسن بصورة بسٌطة نتٌجة ل 0202شهده عام 
فقد شهدت حركة النقل ، إلٌها من الناحٌة المطلقةٌنظر وعلى الرغم من ذلك، فعندما  . 0222ام الربع الرابع من ع

بالنسبة لنقل المسافرٌن والشحن الجوي على التوالً بٌن شهري أكتوبر  %0.04 و %2.2الجوي تباطؤاُ بنسبة 
 . 0202ونوفمبر 

 
حركة النقل الجوي فً نوفمبر فإن حتى مع تراجع ف .النمو ال ٌعنً بالضرورة اتجاها سلبٌاً فً تباطؤ وان هذا ال
 التارٌخً  تجاهاال٪ وهو ما ٌتفق مع  7-4بمعدالت سنوٌة تتراوح بٌن  سافرٌن والشحن ال تزال تشهد نمواً حركة الم

 لنمو هذه الصناعة. 
 

 نقل الجوي: وفً هذا السٌاق، قال جٌوفانً بٌسنٌانً، المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي لالتحاد الدولً لل
 

فان نمو الصناعة ٌشهد تباطؤاً نحو المستوٌات الطبٌعٌة التارٌخٌة اتجاه دورة انتعاشها. تحوالً فً "تشهد الصناعة 
الدول المتقدمة ٌجري تعوٌضها فً التوسع التً تشهدنا أسواق التً تشهدها الضعف النسبً %. وإن 7-4لها بحدود 

 04.0قدرها  اً حٌث سٌحقق أرباح 0202القطاع نتائج اٌجابٌة فً نهاٌة عام  األسواق النامٌة. ونحن نتوقع أن ٌحقق
إلى  0200ملٌار دوالر أمرٌكً. وإن التباطؤ فً حركة النقل الجوي ٌتماشى مع توقعاتنا بانخفاض األرباح فً عام 

من العمل الشاق  %، لذا ستكون هناك حاجة للقٌام بالمزٌد0.4ملٌار دوالر أمرٌكً. وهذا شكل هامش نسبته  2.0
 ( لتحقٌق مستوٌات مستدامة من الربحٌة. 0200خالل العام الجاري )

 
 

 حركة المسافرين على الطلب 
 

  وهً نسبة أعلى من توقعاتنا فً فترة 5وصل مستوى الطلب على حركة النقل الجوي للمسافرٌن إلى %
باطؤ فً معدالت النمو تفرٌقٌا  . وسجلت جمٌع المناطق باستثناء أ0222ما قبل الركود فً أوائل عام 

 نوفمبر. –فً الفترة من أكتوبر  العام على أساس سنوي
 
 

 



  وهو نسبة أقل عما 6.7نمواً فً حركة نقل المسافرٌن بنسبة سجلت شركات الطٌران فً أوروبا ،%
ة %(. وعموماً فقد شهدت حركة النقل الجوي فً هذه المنطق2.5سجلته هذه الشركات فً شهر أكتوبر )

٪  0.6نخفاض بنسبة وكان هناك ا. 0222فً أوائل عام الركود فترة تقدماً طفٌفاً عن مستوٌاتها ما قبل 
فأن أكتوبر ونوفمبر. شهري بٌن فً الفترة المنطقة هذه فً حجم حركة المرور لشركات الطٌران فً 

المنطقة وخصوصاً فً  اإلضرابات العمالٌة واألحوال الجوٌة الصعبة قد أثرت على شركات النقل فً هذه
 على الشركات فً شهر دٌسمبر.  تأثٌرهنهاٌة شهر نوفمبر، وقد واصل 

 

  ( منخفضة عما حققته فً شهر 2.4تباطؤاً فً نموها فً شهر نوفمبر )شهدت ناقالت أمرٌكا الشمالٌة%
أدى إلى مما % 2.4%(. وسجلت القدرة االستٌعابٌة لشركات النقل فً هذه المنطقة معدل 00.5أكتوبر )
مستوٌات حركة وتساوت لمناطق. جمٌع اعلى نسبة بٌن األ٪، وهً  62.0بمعدل حمولة عامل تحقٌق 

 .0222أوائل عام ها ما قبل الركود فً مستوٌاتلشركات الطٌران فً هذه المنطقة مع المسافرٌن 
 

 

  أكتوبر إلى % ف6.7شهدت ناقالت منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ تباطؤاً فً نموها خالل الشهر من ً
مسجلة عامل حمولة  ٪ 4.2% فً نوفمبر. كما ارتفعت القدرة االستٌعابٌة فً هذه المنطقة بنسبة 4.2

%. وعلى الرغم من النمو االقتصادي واألداء المالً القوي الذي شهدته المنطقة، كانت 64.7بمعدل 
قبل الركود االقتصادي بنسبة مستوٌات حركة النقل الجوي ال تزال منخفضة عن مستوٌاتها فً فترة ما 

0 .% 
 

  أكثر معدالت االنخفاض لشهر نوفمبر، حٌث انخفض أمرٌكا الالتٌنٌة سجلت شركات الطٌران فً منطقة
% فً شهر نوفمبر، حٌث لم ٌحقق أي نمو فً حركة النقل 2إلى % فً شهر أكتوبر 5.2هذا المعدل من 

فً هذا االنخفاض.  لمكسٌكٌة كان العامل األكثر تأثٌراً الجوي فً تلك الفترة. وإن إفالس الخطوط الجوٌة ا
وعند إجراء تعدٌل فً تقٌٌم نتائج المنطقة بعد إزالة الخطوط الجوٌة المكسٌكٌة من التقٌٌم، فان المنطقة 

 %. 66.4اً بطٌئاً. وسجل عامل الحمولة لشركات المنطقة فً تلك المنطقة معدل نمو ستشهد
 

 07.6 إلى أكتوبر فً ٪06.2 من تراجعاً فً معدل النمو  األوسط شرقشركات الطٌران فً ال شهدت٪ 
% فً نوفمبر عما كانت علٌه فً فترة 07وارتفعت حركة النقل الجوي فً تلك المنطقة بنسبة . نوفمبر فً

فترة  على مدى كبٌرة فً السوق حصة اكتسبت ، مما ٌظهر بأنها0222ما قبل الركود فً أوائل عام 
 المعدل العالمً البالغ، أي أقل من ٪ 65.7حمولة بنسبة  عامل المنطقة وسجلتعاش. االنتو الركود
64.7٪. 

 

  أما شركات الطٌران فً منطقة أفرٌقٌا، فكان الوحٌدة التً سجلت ارتفاعاً فً معدالت النمو عن شهر
كبر من أ اً عددفقل % فً شهر نوفمبر. وتمكنت شركات هذه المنطقة من 07.5%( محققة 00.7أكتوبر )

 %. 00المسافرٌن عما نقلته فً فترة ما قبل الركود بنسبة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجوي  الطلب على الشحن
 

  حركة النقل تراجعت تلك الفترة فقد  المقارنة معوعند . 0202ماٌو  ذروته فً الجوي الشحنحركة  انتعاشبلغ
 ما قبلمساوٌة لفترة مستوٌات  فً نوفمبر إلى الجوي الشحنحركة  حجم%. ووصل 6الشحن الجوي بنسبة 

 .0222أوائل عام  فً الركود
 

 ( التً شهدها الطلب على حركة الشحن الجوي ٌعد تحوالً كبٌراً عند 4.5إن ارتفاع معدالت النمو السنوٌة )%
ه الذي شهدت داء القوي%(. وكانت هذه النسبة مبالغة فٌها نسبة لأل05.4المقارنة مع معدالته فً شهر أكتوبر )

. وكان هناك انخفاض فً حركة الشحن الجوي فً 0222حركة الشحن الجوي بصورة استثنائٌة فً نوفمبر 
 كبٌراً فً %. وشهدت جمٌع المناطق باستثناء منطقة أفرٌقا، انخفاضاً 0.0نوفمبر بنسبة  –الفترة بٌن أكتوبر 

 على أساس سنوي فً الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر. العام النمو معدالت
 

 ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة  قالت منطقة أسٌا والمحٌط الهادئوشهدت حركة الشحن الجوي على متن نا
 التً نقلتها فً فترة ما قبل الركود.  من البضائع %. حٌث نقل شركات النقل فً هذا المنطقة الكمٌة ذاتها5.0

 

 فً أساس سنويعلى  ٪00.5وي بنسبة وشهدت ناقالت منطقة الشرق األوسط ارتفاعاً فً معدالت الشحن الج 
% مما نقلته فً 05وكانت كمٌة البضائع التً نقلتها هذه المنطقة فً شهر نوفمبر أكثر بنسبة . نوفمبرشهر 

 فترة ما قبل الركود. 
 

 حجام ال تزال أولكن ، نوفمبر فً اً على أساس سنوينمو ٪0.4 أمرٌكا الشمالٌةشركات النقل فً منطقة  سجلت
وكان لشركات النقل فً منطقة %. 6التً نقلتها اقل عن مستوٌاتها فً فترة ما قبل الركود بنسبة البضائع 

% على أساس سنوي فً نوفمبر، 7.7أوروبا نمطاً مماثالً حٌث شهدت نموا فً معدالت الشن الجوي بنسبة 
 %. 00قبل الركود بنسبة ولكن كانت كمٌة البضائع التً نقلتها هذا الشركات أقل مما كانت علٌه فً فترة ما 

 
وأدت شركات الطٌران. صعباً بالنسبة لكال من المسافرٌن و نهاٌة السنة عطالتكان موسم "وقال بٌزنٌانً: 

، مما أوروبا والوالٌات المتحدة فً السفر بصورة استثنائٌة فً الظروف الجوٌة السٌئة إلى حصول حالة من الفوضى
باإلضافة إلى رفع اإلٌرادات ٌن، كما شهدت شركات النقل الجوي خسائر كبٌرة فً على المسافر اً كبٌراً رٌأثكان له ت

التً ال ٌجب أن  الفرص نوعان من هناكتكالٌف السفر. وفً الفترة التً تم فٌها حل مشاكل أغلبٌة المسافرٌن، 
لها من قبل  االستعداد مٌجب أن ٌت بحٌث الصعب الموسم هذاتطبٌق الدروس المستفادة من و تعلمفهو  ىاألول فوٌتها.ت

 فً المستقبل. جمٌع أصحاب المصلحة
 
 

 األٌسلنديبركان أدت ظروف ال  0202فً عام فأما الفرصة الثانٌة فهً البٌئة التنظٌمٌة لقطاع الطٌران. "
 واالقتصادالتً نعٌشها لحٌاة العصرٌة افإن جٌدة. والظروف الجوٌة السٌئة إلى توضٌح قٌمة النقل الجوي بصورة  

البقاء لعائالت التً تحاول أو ل، السوق العالمٌةٌعمل فً رجل أعمال ذلك ل كانسواء فالعالمً ٌعتمد على الطٌران. 
أمر بالغ األهمٌة. وبٌنما ال الطٌران ٌعد قطاع  ،لدول فً مهمات دولٌة مهمةمسافات أو رؤساء االعلى اتصال عبر 

المعوقات الحكومٌة على لتقٌٌم قائمة طوٌلة من ن الوقت تزال ذكرٌات فوضى السفر عبر الجو حدٌثة، فقد حا
فً التنظٌم فً الوقت التشدٌد  ،ملكٌةالوالقٌود المفروضة على  ،، بما فً ذلك اإلفراط فً فرض الضرائبالصناعة

لموردٌن افٌما ٌتعلق بتنظٌم السوء وبالتالً االستثمار فً البنٌة التحتٌة الذي ٌمكن للسوق أن ٌقدم نتائج أفضل، قلة 
 ".الفصولفً تغٌر حصول نسى كل هذا فً حٌن تنتظر تٌجب أال ندع الحكومات المحتكرٌن. ف

 
 

، التً تعد حوار حول 0242"ومن جانبنا، ٌعمل االتحاد الدول للنقل الجوي على إطالق رؤٌة وأضاف بٌسنٌانً: 
األوساط األكادٌمٌة. سنلتقً فً مستقبل هذه الصناعة بٌن المفكرٌن االستراتٌجٌٌن من الحكومة والصناعة و

سنغافورة فً فبراٌر المقبل مع مهمة هامة لبناء رؤٌة لصناعة ناجحة ومستدامة فً خالل العقود األربعة القادمة. 
وسوف تستلهم المجموعة من  الوزٌر السنغافوري لً كوان ٌو وخبرة البروفٌسور ماٌكل بورتر من جامعة هارفارد 



نا المشترك فً تحصٌن األسس التً تقوم علٌها الصناعة لدعم دورها المتنامً فً دعم ماٌكل بورتر. وٌكمن هدف
 الحٌاة العصرٌة لعالمنا."

 
 -أٌاتا  -
 

 
 للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال بـ 

 مصطفى الشٌخلً 
 مدٌر عالقات عامة 

sheikhly@fourcommunications.com-fa.almusta 
 

 مالحظة للمحررٌن
 

 

  
 مالحظة للمحررين: 

  من النقل الجوي 27شركة طٌران والتً تمثل حوالً  072اٌاتا  –ٌمثل االتحاد الدولً لنقل الجوي %
 العالمً 

  لقد أطلقنا حساب على توٌتر@iata2press  .خصٌصاً لألعالم 

  ٌمكن متابعتنا على توٌترhttp://twitter.com/iata2press   للتعرف على أخر أخبار الصناعة 
 

 تفسٌر أدوات القٌاس 
o RPK أو "عائد كٌلومترات الركاب"، مصطلح ٌستخدم لقٌاس الحركة الجوٌة :

 الحقٌقٌة للركاب.

o ASKقٌاس القدرة االستٌعابٌة الحالٌة : أو "كٌلومترات المقاعد المتوافرة"، ٌستخدم ل
 للركاب.

o PLF أو "عامل حمولة الركاب" وٌكون بالنسبة المئوٌة من كٌلومترات المقاعد :

، فإن عامل 9002مع العام  9002المتوافرة المستخدمة. وعند مقارنة العام 
 حمولة الركاب ٌدّل على نقطة التفاوت بٌن الفترات التً تمت مقارنتها.

o FTKترات أطنان الشحن"، وٌستخدم هذا المصطلح لقٌاس حركة الشحن : "كٌلوم
 الحقٌقٌة.

o AFTK كٌلومترات األطنان المتوافرة"، وٌستخدم لقٌاس القدرة االستٌعابٌة الكلٌة" :
 المتوافرة )والجمع بٌن الركاب والشحن(.

o FLFعام الشحن وٌمثل % من كٌلومترات األطنان المتوافرة : 
 

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

  تكون جمٌع األرقام مؤقتة أي أنها تمثل التقرٌر عن فترة زمنٌة معٌنة، إضافة إلى تقدٌرات البٌانات
 غٌر الموجودة.

 

 طق وحسب إن أسهم حركة الركاب العالمٌة بالنسبة للمناRPK  و 37.6هً: أوروبا ،%
%، 00.4%، والشرق األوسط 05.0%، وأمرٌكا الشمالٌة 28.8أسٌا و المحٌط الهادي 

 %. 7.2%، وأفرٌقٌا 5.0وأمرٌكا الالتٌنٌة 
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  إن أسهم حركة النقل الجوي بالنسبة للمناطق وحسبFTK هً: أسٌا والمحٌط الهادي 

%، 8042ط %، والشرق أالوس04.0 %، وأمرٌكا الشمالٌة04.0%، أوروبا :4;;
 %. 1.3%، وأفرٌقٌا 7.0وأمرٌكا الالتٌنٌة 

 
 


