
 

      اخبار 

 33رقم: 

 بنحو بطًء نمو حركة المسافرٌن  استمرار

 وأسواق الشحن الجوي ال تزال ضعٌفة
 

 

اعلن االتحاد الدولً للنقل الجوي )إٌاتا( الٌوم عن نتائج حركة النقل الجوي العالمٌة لشهر  –)جنٌف(  2102اغسطس  2

التباطؤ فً نمو حركة المسافرٌن. وٌتماشى هذا مع الضعف فً مجال االعمال التجارٌة وثقة  استمرارٌونٌو، والتً أظهرت 

 المستهلك. 

 

% على اساس سنوي فً شهر ٌونٌو بٌنما نمت القدرات االستٌعابٌة بنسبة 2.6وقد ارتفع الطلب على النقل الجوي بنسبة 

%. وعلى الرغم من ان نسبة النمو هذه تبدو 18بنسبة % والتً ساهمت فً الحفاظ على عوامل الشحن الجوي 5.4تعادل 

. وٌتضح هذا من خالل فصل نتائج التوجه نحو النمو فً 6186صحٌة إال ان التوجه نحو النمو ٌشهد تباطؤا منذ بداٌة العام 

لسنوٌة التً تم % سنوٌا. وٌعد هذا تباطؤ كبٌرا مقارنة مع النسبة ا6االشهر من فبراٌر الى ٌونٌو والتً تظهر نمو بمعدل 

 %(.       1)   6186حتى شهر ٌناٌر عام  6188تسجٌلها فً منتصف العام 

 

% فً شهر ٌونٌو بالمقارنة مع العام السابق. وبذلك ٌرتفع معدل 1.1بنسبة  ارتفاعا فً الطلب الشحن الجوي وحقق سوق 

. وسجلت 6188لربع االخٌر من العام % فوق ادنى مستوى وصل الٌه فً ا6.4الطلب الموسمً فً شهر ٌونٌو بحوالً 

% فٌما شهدت منطقة امرٌكا الجنوبٌة تحسناً فً الطلب 1..8شركات الطٌران فً منطقة الشرق االوسط نمواً قوٌا بمعدل 

 على الشحن الجوي. 

 

ع االقتصاد العالمً وفً هذا السٌاق قال تونً تاٌلر، المدٌر العام والرئٌس التنفٌذي لإلٌاتا: " إن الغموض التً نراه فً وض

ٌنعكس على أداء قطاع النقل الجوي. وعلى الرغم من وجود بعض جٌوب االداء القوي، إال انه من الصعب الكشف عن نزعة 

اما ارباح اسواق . نمواً بطٌئاً منذ بداٌة العاموقد شهدت أسواق نقل المسافرٌن ة او سلبٌة على المستوى العالمً. قوٌة إٌجابٌ

ٌث ٌحجم المستهلكون والشركات عن بصورة عامة ح تأثر الطلب على النقل الجويوبهذه فقد جدا.  ضعٌفةكانت الشحن ف

 . "       االوروبٌةاإلنفاق فً انتظار وضوح ازمة جبهة االقتصاد 
 

 
 

 2100مقابل ٌونٌو  2102ٌونٌو  المقارنة السنوٌة 
  حتى الٌوم  2102منذ بداٌة العام 

 2100نفسها فً مقارنة مع الفترة 

 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 

 دولٌا
7.4% 5.0% 81.0% 1.1% 2.5% 49.6% 7.5% 4.9% 77.8% -2.6% 2.1% 49.1% 

 محلٌا
4.1% 3.6% 81.1% -0.5% -1.2% 28.8% 4.8% 4.2% 78.7% 1.1% -0.9% 28.6% 

  مجمل االسواق
6.2% 4.5% 81.0% 0.8% 1.7% 45.2% 6.5% 4.7% 78.1% -2.1% 1.4% 44.7% 

 

 



 أسواق نقل الركاب الدولٌة

 

% عن العام السابق، ولكن ان التوجه نحو النمو ضعٌفاً. وفً الحٌن الذي شهدت 5,. ارتفع الطلب على نقل المسافرٌن بنسبة 

.  فعلى سبٌل المثال ارتفع الطلب 6186، تباطأ هذه النمو فً 6188فٌه اسواق نقل المسافرٌن نموا قوٌا خالل نهاٌة العام 

فإن االتجاه فً  6186لربع الثانً من العام اإلى . وعند النظر 6188% فقط فً الفترة بٌن ماٌو حتى ٌونٌو العام 1.6بمعدل 

 % بقلٌل.   6النقل الجوي الدولً ٌشهد نموا سنوٌا ٌتعدى 

 

  (. %5,3) عما سجلته فً شهر ماٌو ( بتقدم كبٌر %3,.نموا قوٌا بنسبة ) شركات الطٌران االوروبٌةشهدت

فً شهر ٌونٌو ٌعود على االغلب نتٌجة وبسبب استمرار الغموض االقتصادي الذي تشهده اوروبا فإن االداء القوي 

للتقلبات فً ظروف السوق الضعٌفة. وقد شهدت االشهر القلٌلة الماضٌة ارتفاعا فً التوجه نحو النمو بعد نسبة نمو 

. وقد ارتفعت القدرة االستٌعابٌة بنسبة 6186وحتى الربع االخٌر من العام  6188% سنوٌة من منتصف العام 2

 %    16,4امل الشحن نسبة % ولكن وبقٌت عو5.1

 مقارنة 1,3% فً الطلب فً حٌن تم خفض القدرة بنسبة 8.2نموا بنسبة  شركات طٌران امرٌكا الشمالٌة شهدت %

% والذي ٌعد االعلى فً المنطقة. وعند المقارنة مع 12.1مع شهر ٌونٌو السابق. وهذا دفع بعوامل الشحن الى 

 % فً الطلب. 1,8ت الطٌران فً المنطقة فقد سجلت انخفاض بنسبة شهر ماٌو فلم ٌكن هنالك أي نمو لشركا

 كان ضعف الزٌادة فً القدرة % والذي 2,1نمواً فً الطلب بنسبة  شركات طٌران آسٌا والمحٌط الهادئ سجلت

. وبقٌت عوامل الشحن للشركات 6188شهر ٌونٌو عند المقارنة مع نفس الشهر فً العام االستٌعابٌة التً حققتها فً 

على % 1,8- وحافظ الطلب على النقل الجوي فً المنطقة على نسبته المتدنٌة % . 1.4.فً المنطقة عند نسبة 

شركات الطٌران فً . إن التوجه نحو النمو فً المنطقة مشابه الى ذلك فً مجمل االسواق. كما شهدت اساس شهري

. وهذا 6186وحتى بداٌة العام  6188% منذ منتصف العام 1,4آسٌا والمحٌط الهادئ نموا سنوٌا فً الطلب بنسبة 

 % لفترة فبراٌر حتى ٌولٌو.    6ٌعد تباطؤا بنسبة 

  متفوقة % 81,6الطلب بنسبة فً زٌادة  من خالل تحقٌق االقوى اداءً  الشرق االوسطمنطقة شركات طٌران وكانت

. وعلى العكس  %(1,2.) على نسبتها عوامل الشحن وحافظت. (%83.5ارتفاع القدرة االستٌعابٌة )على نسبة 

% فً شهر ٌونٌو بالمقارنة 8,1مكتسبا نسبة  6186من مجمل االسواق فإن التوجه نحو النمو كان قوٌا خالل العام 

 مع ماٌو. 

  زٌادة فً الطلب بالمقارنة مع العام 88,6جٌدا اٌضا مسجال نسبة  شركات طٌران امرٌكا أالتٌنٌةكان اداء %

%. فٌما بقٌت عوامل الشحن من .,81السابق. وتفوق النمو فً الطلب بشكل طفٌف على القدرة االستٌعابٌة بنسبة 

 %   5,..بٌن االضعف بنسبة 

  الزٌادة فً القدرة االستٌعابٌة% أقل بنسبة بسٌطة عن 81,8نموا بنسبة  شركات الطٌران فً افرٌقٌاوأظهرت 

 %(.24.1(. وكانت عوامل الشحن فً هذه المنطقة األضعف بنسبة )81,2%)

 
 

 اسواق نقل الركاب المحلٌة

 

الطلب فً شهر ٌونٌو بالمقارنة مع العام الفائت. وبشكل مماثل للتطورات فً  وأظهرت جمٌع االسواق ما عد الهند زٌادة فً

. وشهدت 6186قطاع نقل الدولً، ولكن التباطؤ االقتصادي فً العدٌد من الدول ابقى التوجه نحو النمو ضعٌفا خالل العام 

% سنوٌا بعد زٌادة بأكثر من 6الى نسبة التوجه نحو النمو المحلً فً تباطؤ اجمالً  6186االشهر الستة االولى من العام 

% متقدما بنسبة 5,8بنسبة  . وبالمجمل فإن الطلب المحلً نما6188% من النمو السنوي خالل النصف الثانً من عام 2

 %   18,8% . وبقً عامل الشحن عند 3,2بنسبة االستٌعابٌة التً سجلت نموا  بسٌطة على القدرة

 



 فً ٌادة فً الفترة التً شهدت فٌها ز% فً شهر ٌونٌو .,1بنسبة  الهند لً فًأنخفض الطلب على الطٌران المح

السنوي % . وٌعد هذا الشهر الثانً من النمو 5,6.% .اما عامل الشحن فكان 5,4بنسبة االستٌعابٌة القدرة 

 .6186منذ بداٌة العام على نحو ثابت توجه النمو وٌستمر المنخفض 

 ًبعد احداث  6188فقد استمرت بتحقٌق خسائر حتى نهاٌة العام ثباتها.  على لٌابانا ومازالت االسواق المحلٌة ف

ولكنها ال % بالمقارنة مع ٌونٌو الماضً 81,5سجل الطلب على النقل الجوي ارتفاعاً بنسبة الزلزال والتسونامً. 

وكانت عوامل الشحن الٌابانٌة هً االضعف %. 1تزال ادنى من مستوٌات ما سجلته قبل الزلزال والتسونامً بنسبة 

 % 41,6بنسبة 

 وعوامل 2,4 نسبة ارتفاع اقدرة االستٌعابٌة بنسبةضعف  وهً %83,1نمو محلً بنسبة  البرازٌل وسجلت %

كان معدل  الطلب فً سجلت الطلب على النقل الجوي انخفاضاً منذ بداٌة العام، ولكن . وقد %8,8.بنسبة  الشحن

 %. 8ه فً ٌناٌر بنسبة ٌونٌو أعلى من

  ًنسبة  بالمقارنة مع شهر ٌونٌو الماضً والذي كان اقل من %1,.بنسبة  الصٌنونما الطٌران الجوي المحلً ف

% . وٌعتبر هذا تحسنا عن االشهر السابقة عندما انخفضت معدالت النمو .,1ارتفاع القدرة االستٌعابٌة التً سجلت 

. وفً واقع االمر ان االنخفاض فً التوجه فً النقل 6188منذ بداٌة العام  المنطقة الى مستوٌات لم تشهدها ةالسنوٌ

مع زٌادة بسٌطة منذ بداٌة العام، وبالرغم من التباطؤ الذي شهده االقتصاد  6186المحلً كان ثابتا خالل العام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    %. 18,3بقً قوٌا بنسبة  الصٌنً فإن معدل عوامل الشحن

  ًبالمقارنة مع شهر ٌونٌو الماضً. ومع نمو القدرة الى 1.1بنسبة  الوالٌات المتحدةوأرتفع الطلب المحلً ف %

من عوامل الشحن والتً تعد االعلى من بٌن االسواق % 12,2% فإن شركات الطٌران االمرٌكٌة سجلت نسبة 1,8

 المحلٌة الرئٌسٌة.
 

 

 اسواق الشحن الدولٌة والمحلٌة

 

الضعٌفة للسوق منذ فترة عام.  حوال االمن ان اداء الشحن الجوي ٌعد ضعٌفا الى انه ومع ذلك ٌعد تطورا عن  الرغمعلى 

أقل من نسبة ارتفاع القدرة االستٌعابٌة التً سجلت % 1,1فإن الطلب على الشحن قد نمى بنسبة  6188وبالمقارنة من العام 

% عن المستوى االدنى للسوق الذي وصل الٌه فً الربع 6.4% . وٌظهر المستوى الحالً من الطلب تحسن بنسبة .,8

 . 6188الرابع من العام 

 

 بالمقارنة مع شهر ٌونٌو الماضً فً حٌن 8,1زٌادة فً الطلب بنسبة  ٌكا الشمالٌةامر شركات طٌرانشهدت و %

ولقد ساعدت التطورات فً االحوال االقتصادٌة وخاصة فً طلبات  % .8,1بنسبة  االستٌعابٌة انخفضت القدرة

 . 6186خالل العام حن الجوي فً المنطقة لى دعم الطلب زٌادة الطلب على الشالمستهلكٌن فً الوالٌات المتحدة ع

  فً القدرة. . كما قامت  85,6% فً الطلب مقابل زٌادة 1,.8زٌادة بنسبة الشرق االوسط  شركات طٌرانسجلت

شركات طٌران الشرق االوسط بزٌادة القدرة لتلبٌة الطلب على الشحن الجوي وشحن البضائع بٌن الشرق االوسط 

نتائج اٌجابٌة بنسبة زٌادة قدرها  االفرٌقٌة شركات الطٌرانكما حققت  وإفرٌقٌا وباتجاه اوروبا وآسٌا اٌضا. 

 % فً زٌادة فً القدرة االستٌعابٌة. 86,8% فً الطلب ونسبة زٌادة 84,1

  ة االستٌعابٌة بنسبة قدرال خفض% فً الطلب قبل 3انخفاضا بنسبة  طٌران آسٌا والمحٌط الهادئوسجلت شركات

قد اثر على طلب الشحن على  –الهند والصٌن  –ه اقتصادٌات آسٌا الرئٌسٌة إن التباطؤ الذي شهدت%. و8,3

شركات الطٌران فً آسٌا والمحٌط الهندي. واستمرار المشاكل االقتصادٌة وتراجع ثقة المستهلك فً اوروبا ادى الى 

قد نمت بنسبة بالرغم من ان القدرة  6188% بالمقارنة مع العام 8,8تراجع الشحن الجوي فً المنطقة بنسبة 

شحن الجوي فً حٌن  فً الطلب على %8,5 مقدارها % . وسجلت شركات طٌران امرٌكا أالتٌنٌة نسبة تراجع8,1

 % .  86,4 ارتفعت القدرة االستٌعابٌة بنسبة 



 

  الخالصة

 

 ساعد موسم السٌاحة الشمالٌة فً وضع السٌاحة فً دائرة االضواء

.  

 ،ٌولٌو اجتماعه مع منظمة  65رئٌس الوكالة االتحادٌة للسٌاحة فً االتحاد الروسً ٌوم  أختتم الٌكسندر رادكوف

تعاون آسٌا والمحٌط الهادئ بمالحظة " إن السٌاحة مصدر قٌم للنمو والتكامل االقتصادي لدول آسٌا والمحٌط 

 )Releases/2012/0724_tourism.aspx-http://www.apec.org/Press/News( الهادئ. "

  وقال " إن السٌاحة هً  6186ٌولٌو معرض سٌاحة الهند  61أفتتح وزٌر السٌاحة الهندي سوبود كانت ساهاي ٌوم

. 6186ٌق الجو عام % من سٌاح الهند الدولٌٌن عن طر11الدافع الرئٌسً لنمو االقتصاد الهندي" ووصل حوالً 

-of-driver-major-tourism-editions/ranchi/84214-http://www.dailypioneer.com/state(

)growth.html-national 

  ٌولٌو منصب وزٌر السٌاحة فً الفنون فً زامبٌا وعلقت " السٌاحة من الصناعات  88ماتٌفو ٌوم استملت سٌلفٌا

http://www.daily-االساسٌة المستدامة والتً ستخلق بشكل فعلً فرص عمل لمجتمعنا." 

mail.co.zm/?p=7991 

 ٌونٌو التالً " نحن نعترف بدور السٌاحة والسفر كوسٌلة  02مة مجموعة العشرٌن ٌوم تضمن البٌان الختامً لق

)http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-لخلق فرص العمل والتطور والنمو االقتصادي. 

)text.html-full-communique-Summit-summit/9343250/G20 

 

النقل الجوي ٌعد و . تاٌلر: "تدرك الحكومات حول العالم الدور الهام الذي تلعبه السٌاحة فً دعم النمو االقتصادي وأضاف

عن طرٌق الجو. ولكً تستفٌد الحكومات بشكل كبٌر من  % من السٌاح الى وجهاتهم41اساس القطاع السٌاحً. وٌصل 

السٌاحة علٌها وضع سٌاسات شاملة وسٌاسات تنظٌمٌة داخلٌة. وٌعانً قطاع النقل الجوي فً اجزاء عدٌدة من العالم من 

الجوي على  الضرائب المرتفعة  وانعدام البنٌة التحتٌة وتشرٌعات مرهقة. وتدرك وزارات السٌاحة والنقل الجوي اثر النقل

ٌكمن ولكن ترٌلٌون دوالر من النشاطات االقتصادٌة.  6,6ملٌون وظٌفة و  .4ٌوفر هذا القطاع الٌوم حوالً كما االقتصاد. 

سٌاسات تسهل نمو النقل الجوي المستدام والذي سٌدر بالفوائد  للعمل علىجمٌع الوزارات بٌن  اتفاق وتوافقاٌجاد التحدي فً 

 لٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة. "على االقتصادٌات المح

 

 - اٌاتا -
 
 
 

 مصطفى الشٌخلً 

 مدٌر اول عالقات اعالمٌة 
 مجموعة فور كوممٌونٌكٌشنز 

  3370 985 55 971+محول: 
 sheikhly@fourcommunications.com-Mustafa.alالبرٌد اإللكترونً: 

 

  شركة طٌران من حركة المالحة الجوٌة الدولٌة المنتظمة.  651ٌمثل االتحاد الدولً للنقل الجوي ما ٌقرب من 

   :ًٌمكنك متابعتنا من خالل الربط اإللكترونer.com/iata2presshttp://twitt  ًللحصول على األخبار التً سٌتم إعدادها خصٌصا

 لوسائل اإلعالم
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