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  في حرآة النقل الجويًاشهر سبتمبر يشهد انخفاضًا آبير
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وبينت النتائج حصول انخفاض في نسبة حرآة المسافرين بحوالي . العالمي لشهر سبتمبرالماضي
مقارنه مع الشهر نفسه في % 7.7 انخفاضُا بنسبة حرآة الشحن  الوقت الذي سجلت فيه في2.9%

عما آانت علية في شهر اغسطس % 4.4هذا وانخفضت عوامل التحميل الجوية بنسبة . 2007العام 
 .في شهر سمتمبر% 74.8لتصل إلى 

 
 

المدير العام يسنياني،وصرح في هذا السياق جيوفاني بوصرح في هذا السياق جيوفاني بيسنياني، 
لم نر مثل . تدهورت الحرآة الجوية بصورة سريعة وعلى نطاق واسع“ :والرئيس التنفيذي، لالياتا

حتى ان الخبار .  2003عام الفى  SARS" سارس "منذ الرآاب النخفاض في حرآة نقل اهذا 
أثر االنخفاض في ر الجيدة في انخفاض أسعار البترول إلى النصف لم تكن آافية في تعويض الخسائ

التي تعادل  من توقعاتنا كون أآثر عمقًاتهذا المعدل ، فإن الخسائر قد اذا استمرت على و. الطلب
 .  لهذا العام أمريكي  مليار دوالر5.2حوالي 

 
 

 : حرآة الرآاب
 

 SARS" سارس"هذه هي المره األولى التي تشهد فيها الحرآة الجوية انخفاضًا منذ أزمة  •
قادرة على مواآبة الطلب في وان التخفيضات في القدرة األستيعابية لم تكن . 2003في العام 
في جميع المناطق عما آانت عليه في شهر عوامل التحميل الجوية ، وبهذا انخفضت الخريف
 . أغسطس

 
استثناء ب ،حرآة نقل الرآاب وانكمشمن انكماش جميع المناطق الرئيسية افادت ، رسبتمبفي  •

وحتى هذا يعتبر .  ٪1.7الالتينية التي شهدت شرآات النقل زيادة قدرها دول أمريكا 
 .  في الشهر السابق ٪11.9صدمة، حيث انخفضت نسبة النمو هذه من 

 
 

 
 



شرآات النقل  علىانخفاض حرآة الرآاب الدولية  حاله ترآزتالماضي، أغسطس حتى  •
 في المنطقة ألسواق الرئيسيةاحيث شهدت أقتصادات .منطقة آسيا والمحيط الهادئالجوي في 

اإلنتاج في  ؤًاتباطًا نسبيًا، في الوقت الذي شهدت فيه اليابان تباطؤ، هما لصين والهندو
آما أثر التراجع الحاد في التجارة العالمية على . في شهر أغسطس% 5 بنسبة الصناعي

  ٪6.8بة بحصول انخفاض في الحرآة المرورية بنسمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ناقالت 
 . في شهر سبتمبر

 
 
النمو المستمر في حرآة النقل الجوي العالمي لشرآات النقل الجوي في أمريكا الالتينية  •

 %. 0.9شهجت انكماش بنسبة % 5والتي تعادل 
 

 (%0.5-)شهدت شرآات النقل الجوي االوروبية، اتنخفاضًا في حرآة النقل الجوي بنسبة  •
 ، نتيجة حصول رآود في أقتصادات المنطقة  عما آانت علية في العام السابق

 
بعد سنوات من النمو المضاعف الذي شهدته حرآة نقل الرآاب على شرآات النقل الجوي  •

، وفي الوقت الذي % 2.8في منطقة الشرق األوسط، تحول هذا النمو إلى إنخفاض بنسبة 
آبير من حرآة المرور جزء ، قويًا إال ان المنطقة  القائم على النفطاليزال فيه اقتصاد 

 االقتصاد العالميضعف ب المنطقة إلى التأثر عرض شرآات طيرانت "الترانست"ة العابر
 

 - 7.8(شهدت شرآات النقل الجوي األفريقية، أآبر انخفاض في الحرآة النقل الجوية بنسبة  •
 . ، استمرارًا لما آانت عليه في الشهر السابق%)

 
 

 
 لشحن حرآة ا

 
 عامالانفجار فقاعة التكنولوجيا في شحن الجوية منذ خفاض تشهده حرآة الء انوهذا هو أس •

2001 
 
ستثناء إجميع المناطق بتسجيل  ٪، مع 0.1لشحن الجوي حتى االن بنسبة تباطئت حرآةا •

 .نتائج سلبية، منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
 

آسيا والمحيط  حرآة الشحن الجوي لناقالت منطقةانخفاض وآان أآثر الحاالت قلقًا هو  •
الشرآات المسيطرة على السوق، حيث شهدت ناقالت المنطقة، انخفاضًا بنسبة  أآبر ،الهادئ
10.6٪ . 

 
وشهدت ناقالت أوروبا وأمريكا الشمالية، التي شهدت نموًا ثابتًا خالل شهر أغسطس،  •

 . ٪ على التوالي6.0 ٪ و 6.8انخفاضًا في حرآة الشحن بنسبه 
 
 
 



فان شرآات . تشهد ازمة مستمرة جنبًا إلى جنب مع االقتصاد العالميلصناعة ن اا: وقال بيسنياني
 لغيرها من ولكن خالفًا. مثل جميع األعمال التجارية األخرى ، تواجه تحديات هائلةشأنها الطيران 
األساسية بين الوصول إلى األسواق العالمية التجارية الحريات ، فإنها ُتحرم من بعض الشرآات
 . يمكن أن تساعدهم في إدارة أعمالهم في هذا الوقت الصعبالتي مال ورأس ال

 
تنفي إمكانية ، التي تحكم النقل الجوي الدولي، 3,500الـ تفاقات الخدمات الجوية الثنائية االشبكة ان 

 عمليات تمنعات ياالتفاقات الواردة في هذه  والملكي.يتم الموافقه عليهاالوصول إلى األسواق حتى 
 .االندماج عبر الحدود

 
 

انظروا إلى ما تقوم به الصناعة المصرفية، فهي تاخذ الصدقات من الحكومات، ": واضاف بيسنياني
دون أن نرى ولقد شهدنا حصول عمليات اندماج من ولديها امكانية الوصول إلى رأس المال العالمية، 

 ولكن األزمة ، الطيران ال نطلب صدقةشرآاتان . سفرالالمستثمرين جوازات من طلب يأي شخص 
 العادية هاسلط الضوء على حاجة شرآات الطيران لتكون قادرة على ادارة أعمالتالتي نشهدها اليوم 

 ." االخرىمثل الشرآات العالمية 
 

 حكومة، 15وقام األتحاد الدولي للنقل الجوي األياتا، بأخذ خطوة غير اعتيادية لتسهيل المناقشة من 
وقامت األياتا بتوزيع وثيقة بين هذه . الهيكل التنظيمي للمستقبل النقل الجوي الدولية لمناقش

دراسة الحلول داخل النظام الثنائي التي يمكن تنفيذها بسرعة لتوسيع نطاق الحكومات تحتوى على 
 .فرص الوصول إلى األسواق وإلى رأس المال العالمية

 
بمناقشة ناجحة، تؤدي إلى تغيير مة من أجل الحرية جدول أعمال مؤتمر القيختتم أن نتطلع ب"

آأي من  غير الحريات األساسية لتصريف األعمال نحن ال نطلب شيئًا. الحكومتا لنهجها المتبع
 . االخرىصناعات ال
 

للمزيد من المعلومات حول جدول أعمال مؤتمر الحرية، يرجى الدخول إلى الموقع الإللكتروني 
 www.iata.org: التالي
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 Sep 2008 vs. Sep 2007 YTD 2008 vs. YTD 2007 
 

RPK 
Growth 

ASK 
Growth PLF 

FTK 
Growth 

ATK 
Growth 

RPK 
Growth 

ASK 
Growth PLF 

FTK 
Growth 

ATK 
Growth 

Africa -7.8% -4.7% 70.3 1.5% -8.7% -2.8% -2.7% 69.9 -5.7% -5.8% 
Asia/Pacific -6.8% -1.1% 71.8 -10.6% -4.9% 1.2% 3.3% 74.6 -2.3% -0.5% 
Europe -0.5% 3.2% 77.3 -6.8% 1.1% 2.5% 4.6% 76.7 1.2% 3.7% 
Latin America 1.7% -0.8% 73.5 -14.6% 0.6% 12.2% 9.9% 74.7 -12.0% 7.5% 
Middle East -2.8% 4.2% 69.5 5.0% 5.6% 7.6% 9.1% 75.4 9.9% 9.9% 
North America -0.9% 0.6% 79.0 -6.0% 0.7% 4.9% 5.7% 80.6 3.0% 5.2% 

Industry -2.9% 1.1% 74.8    -7.7% -0.9% 3.3% 4.8% 76.3 0.1% 3.0% 
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 : مالحظة للمحررين

 
 94 شـرآة طيـران تـشكل مـع بعـضها            265" إياتـا "تمثل المنظمة العالمية للنقل الجوي       •

 .في المئة من الحرآة الجوية العالمية المنتظمة
 تفسير أدوات القياس •

o RPK :  مـصطلح يـستخدم لقيـاس الحرآـة         "عائد آيلومترات الرآاب  "أو ،
 .الجوية الحقيقية للرآاب

o ASK : ــوافرة  "أو ــد المت ــومترات المقاع ــدرة   "آيل ــاس الق ــستخدم لقي ، ي
 .االستيعابية الحالية للرآاب

o PLF :  ويكون بالنسبة المئويـة مـن آيلـومترات        " عامل حمولة الرآاب  "أو
 مــع العــام 2004نــد مقارنــة العــام وع. المقاعــد المتــوافرة المــستخدمة

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

o FTK" :   ويـستخدم هـذا المـصطلح لقيـاس         "آيلومترات أطنان الـشحن ،
 .حرآة الشحن الحقيقية

o ATK" :ويـــستخدم لقيـــاس القـــدرة "آيلـــومترات األطنـــان المتـــوافرة ،
 ).والجمع بين الرآاب والشحن( الكلية المتوافرة االستيعابية

•  
ــل الجــوي     • ــة للنق ــة العالمي ــصاءات المنظم ــا"تغطــي إح ــة  " إيات ــة العالمي ــة الجوي الحرآ

 .المنتظمة، ولكنها ال تشتمل على الحرآة الجوية المحلية
تكون جميع األرقـام مؤقتـة أي أنهـا تمثـل التقريـر عـن فتـرة زمنيـة معينـة، إضـافة إلـى                          •

 . البيانات غير الموجودةتقديرات
•  
•  



•  
، و  %32.8أوروبا  :  هي 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 

أسـيا والمحـيط    :  هـي  FTKب  ان أسهم حرآة النقـل الجـوي بالنـسبة للمنـاطق وحـس             •
، %7.7، والـشرق أالوسـط      %17.2، وأمريكـا الـشمالية      %27.2، أوروبـا    %44.7: الهادي

 %. 1.1، وأفريقيا %2.1وأمريكا الالتينية 
 


