
 

 أخبار 

 24الرقم: 

 ضعٌفة أرباحالضعٌف ٌؤدي إلى  االقتصاد

 -ٌبدو أكثر صعوبة  4104العام المقبل  -

عن تحدٌث ( إٌاتا) الجوي للنقل االتحاد الدولً أعلن - [(سنغافورة) - 4100 / أٌلولسبتمبر 41]

 دوالر ملٌار 0.4 من بزٌادةأي ) دوالر ملٌار 9.6 إلىلتصل  صناعةهذه ال رباحالمتعلقة بأ هتوقعات

 للنقل االتحاد الدولً وأكد .(/ حزٌران الفائتٌونٌوشهر  فًالتً أعلن عنها  اتهتوقع مقارنة مع

 بشكل ضعٌفة تزال ال المستوٌات هذهفً  الربحٌةإال أن  التحسٌنات، من الرغم علىأنه  الجوي

 الصناعة لهذه اإلجمالٌة اإلٌراداتمن ( صاف   هامشفً المئة ك 2.1حٌث تصل إلى ) استثنائً

 .دوالر ملٌار 460والتً تصل إلى 

 للنقل ٌتوقع االتحاد الدولً ،األولى للمرةوالتً ٌكشف عنها  1421المقبل  عاملل مستهل توقعاته فًو

للعام المقبل  اإلٌراداتمن إجمالً  دوالر ملٌار 0.6 إلى صللت ألرباحأن تنخفض ا( إٌاتا) الجوي

فً  4.0مقداره  ا  صافٌ ا  هامشما ٌعنً أنها ستحقق  ،دوالر ملٌار 931والمتوقع لها أن تصل إلى 

 .فقطالمئة 

ستتمكن ": (إٌاتا) الجوي للنقل لالتحاد الدولً التنفٌذي والرئٌس العام المدٌر تاٌلر تونً وقال

الجاري  عامما كنا نتوقعه لل بقلٌلمن تحقٌق مستوى أعلى من األرباح قد ٌفوق  طٌرانشركات ال

المتمثلة فً  القوٌة المعاكسة الرٌاحوعلى الرغم من . ا  سار ا  خبربحد ذاته  هذاوٌعتبر  .1422

مع " :تاٌلر ضاف. وأ"ا  كبٌر ا  نجازفإن ذلك ٌمثل إ االقتصادي، االستقرار ماعدانو النفط أسعار ارتفاع

كما أن . من األولوٌات التً توضع فً الحسبانلٌبقى  التحسن على نحافظ أن علٌنا ٌجبذلك 

 الهامشلكن  ،العائدات من المئة فًنصف  ساويٌ دوالر ملٌار 1.6التحسن فً األرباح بقٌمة 

. للغاٌة صعبة بٌئة فًمنافسة محتدمة  الطٌران شركاتوتخوض فً المئة ٌبقى ضئٌال .  2.1بمقدار 

 ."صعوبة أكثر 1421المقبل  عامسٌكون الو

 فً اإلجمالً المحلً الناتج نمواستنادا  إلى  هتوقعاتببناء ( إٌاتا) الجوي للنقل االتحاد الدولً وٌقوم

والذي ٌتوقع له أن  1422 عامفً المئة خالل ال 1.4له أن ٌصل  المتوقعو ،العالم أنحاء جمٌع

مع  وثٌقا   ارتباطا   الطٌران لشركات المالً األداءوٌرتبط . 1421 عامالمئة لل فً 1.0ٌنخفض إلى 

فً المئة، ستكون  1.4دون مستوى  اإلجمالً المحلً الناتج نمو تباطأ كلماو. العالم اقتصادات صحة



سنغلق عند هذا  نناإ"تاٌلر فً هذا الصدد:  ضافوأ. ٌةالمالعرضة للخسائر  الطٌران صناعة

ذلك أٌضا  ما ٌعنً ك ة،هشأصبحت  صناعةما ٌعنً أن ال ،1421 عامال خالل األقل علىالمستوى 

 ."الحمراء المنطقة فًٌمكن أن تصل بنا إلى حافة الخطر  صدمة يأن التعرض أل

 4100الجاري  لعامل التوقعات برزأ

خالل األفق االقتصادي  متوقعا   كان مما أقوى الركابمن جانب  الطلبلقد كان : المسافرون

أي أنها تفوق )فً المئة  4.6بنسبة  النموعند مستوى من  لعامل التوقعاتوتقف . شحون بالتشاؤمالم

 حتىالجاري  عاموطوال ال(. فً المئة 0.0البالغ  الماضً حزٌرانشهر ٌونٌو/  فً المستوى المتوقع

األمر الذي  ،السابقة مستوٌاتهافً المئة من  9تزٌد على  الركاب أحجام كانت ،/ حزٌرانٌولٌوشهر 

التً  سابقةال توقعاتال منأي أكثر )ملٌار  1.033 إلىلٌصل  المسافرٌن عدد إجمالًأدى إلى رفع 

 نهاٌة فًعن النمو  فً األساس العالمٌة التجارة توقفتو(. ملٌار مسافر 1.763كانت تصل إلى 

 التفاؤل منالمتأصلة  الثقة علىقائما   1422 عامال فً لسفرل القوي االتجاه هذاوٌكون . 1424 عامال

 الصٌنمنها وتتمتع بقدر أعلى من الدٌمومة،  االقتصادات بعض أنومع . العام بداٌة فً االقتصادي

 .1422 عامال نهاٌةفً  أضعفال ال تز الشاملة النظرةإال أن  المثال، سبٌل على

وقام االتحاد الدولً للنقل الجوي . السنة بداٌة منذ من الركود الجوي الشحنلقد عانى : الشحن

 أن المتوقع ومنفً المئة.  2.0 لىفً المئة إ 4.4 من بالكامل سنةلل النمو حجمتوقعاته حول  بخفض

 سابقةال توقعاتال عن بانخفاضأي ) 1422 عامال فً البضائع من طن 00.1 الطٌران شركاتتنقل 

 الركود انتهاء بعد اذروتهإلى  الجوي الشحن ماحجأ توصلو(. دوالر ملٌون 00.1البالغة 

. تخزٌنال إعادةبحركة  كبٌر حد إلى وكانت مدفوعة، 1424 / أٌارماٌوشهر  فً االقتصادي

 الو. المستوىفً المئة دون ذلك  0 بنسبةانخفاضا   الماضً تموز /ٌولٌوشهر  فً حركةوسجلت ال

 .1421 عامسٌشهد انتعاشا  فً ال الجوي الشحنقطاع  أن المرجح من ٌبدو

 مستوٌات إلى الركاب حمولة عواملالعودة ب من الطٌرانشركات  تمكنت: األصولاالستفادة من 

)معدل  الركاب حمولةالعالمً ل معاملوصل ال تموز /ٌولٌوشهر  بحلولو. 1424الماضً  عامال

 من أفضل طلببمستوى أعلى من ال الطٌران شركاتوحظٌت فً المئة.  03.2 لىإ إشغال المقاعد(

االستٌعابٌة قد  القدرة هذه من الكثٌر أنوبما . كثافةبصورة أعلى  األصول استخدامبفضل  المتوقع

انخفض  الشحن حمولة عاملإال أن  لبضائع،شحن الالمتوافرة  مساحةأصال  بسبب زٌادة ال تجاء

 .تموز /ٌولٌوفً المئة فً شهر  04.4 إلى

 النصف خالل األسواق فً والطلب لعرضالهوامش الضٌقة بٌن اتؤدي  أن المتوقع من: العوائد

 عائد نمولذلك، فإن توقعات  نتٌجة. والثانً نصففً ال ضعفتأثٌر ال تعوٌضإلى  السنة من األول

أن تبقى  المتوقع من ذلك، ومعفً المئة.  3.4مستوى  عندٌذكر  تغٌٌر أي دونٌبقى من  الركاب

 عائدات فً تحسن أيعلى حالها ما ٌعنً عدم تحقٌق  شحناالستٌعابٌة لل طاقةفً ال المعروض زٌادة

 (.فً المئة 0.4بنسبة  للنمو السابقة توقعاتنا من أقل) 1422 عامال فً الشحن



. نسبً تغٌرعلى حالها، حٌث إنها لن تسجل أي  لصناعةل المتوقعة اإلٌراداتستبقى : اإلٌرادات

 بزٌادة) دوالر ملٌار 090 إلىلتصل  الركابالقوٌة ارتفاعا  فً إٌرادات  الركابوستشهد أسواق 

نالحظ أن  سوف نفسه، الوقت وفً(. / حزٌرانٌونٌولشهر  توقعاتال نع دوالر اتملٌار 7 قدرها

 97 إلىمن هذا القطاع لتصل  اإلٌراداتبشأن  توقعاتالضعٌفة ستؤدي إلى خفض ال الشحن أسواق

 (./ حزٌرانٌونٌو توقعات مع مقارنة دوالر اتملٌار 4أي بانخفاض قدره ) دوالر ملٌار

 خام)دوالرات للبرمٌل  224البالغة  سابقةال توقعاتال معمتناغمة  النفط أسعار ظلت: الوقود

في دوالر  76.0السعر البالغ  متوسط منفً المئة  36المستوى أعلى بنسبة  هذاوٌعتبر (. برنت

على ما نسبته  دوالر ملٌار 279البالغ حجمها  الوقود فاتورةتستحوذ  أن المتوقع ومن. 1424العام 

 .الصناعةالتكالٌف فً هذه  منفً المئة  34

 اإلقلٌمٌةالسمات 

 2.4 قدره صافٌا   ربحا  لهذه الشركات أن تحقق  المتوقع من: الشمالٌة أمٌركا فً الطٌران شركات

 الو(. / حزٌرانٌونٌوشهر  توقعات مع مقارنة دوالر ملٌون 344)أي بزٌادة قدرها  دوالر ملٌار

. الربحٌة تحسٌنمعه ألي احتمال ٌتوقع  المثبطٌلعب دور العامل  الضعٌف مٌركًاأل االقتصاد ٌزال

بعد  الثانٌة المرتبة فًلتحل  ٌراداتاإل من المئة فً 3.4أرباح بنسبة  هامشوتحقق هذه المنطقة 

 فً المئة(. 3.0عند مستوى هامش قدره ) الالتٌنٌة أمرٌكا

 حركة منقدر من المكاسب  أقصىتمكنت هذه الشركات من تحقٌق  :األوروبٌة الطٌران شركات

 شجعاألمر الذي  الٌورو ضعفوتعزز هذا االتجاه بسبب . المتوقع من أقوىالمسافرٌن التً جاءت 

 فً الطٌران شركاتل المتوقع ومن. التصدٌر ألسواقإضافة إلى توفٌر الدعم  الداخلٌة، السٌاحة على

 مقارنة دوالر ملٌون 644أي بزٌادة قدرها ) دوالر ملٌار 2.0 قدره ربحأن تحقق هامش  المنطقة

التً  مستمرةال التحدٌات أن إلى واضح بشكل وٌنظر(. / حزٌران الفائتٌونٌوشهر  توقعات مع

بعد  ضعففً المئة، لتكون األ 2.4 بنسبة متوقعربحً  هامشتسهم فً تحقٌق  المنطقةتشهدها 

 .أفرٌقٌا

تصل إلى  أرباحا  لهذه الشركات أن تحقق  المتوقع من: الهادئ والمحٌط فً آسٌا الطٌران شركات

فً شهر  توقعاتعن ال دوالر ملٌون 044أي بزٌادة قدرها ) 1422 عامال فً دوالر ملٌار 1.4

 شهدتذاتها  المنطقةإال أن  ،حاربمستوى من األ أكبرٌعتبر  هذا أنومع (. / حزٌران الماضًٌونٌو

. دوالر ملٌارات 0ا  بمقدار أرباححققت  عندما 1424 عامال مع مقارنةللغاٌة  دراماتٌكٌا   ا  تراجع أٌضا  

 ،المنطقة هذهفً  الطٌران شركاتعلى  متناسب غٌر بشكل الجوي الشحن أسواق ضعف وٌؤثر

وال تزال . الطٌران شركات عائدات فً البضائعالكبٌرة التً ٌسهم بها شحن  لحصةل نظرا  وذلك 

 "تسونامًوما أعقبه من موجات المد الزلزالً " الذي ضرب الٌابان الزلزال عن الناجمة الصدمات

 والمحٌط آسٌاتمتلك شركات الطٌران فً منطقة  التًالشحن  وأسواق التورٌد سالسلعلى  تؤثر



 عامال لىإ صوالالجاري و العام أواخر فً قوي انتعاشحدوث  المتوقع ومن. فٌها حصة أكبر الهادئ

 .1421المقبل 

 من ٌنمستفٌدال أكبر ثانًتعتبر الشركات فً هذه المنطقة  :األوسط الشرق فً الطٌران شركات

 شركات أنوتشٌر التوقعات أٌضا  إلى . متوقعا   كان مما أفضلالذي كان  الركاب نقل على الطلب

 244قدره  أي بارتفاع دوالر ملٌون 044ستتمكن من تحقٌق أرباح قدرها  المنطقة فً الطٌران

وتمكنت شركات المنطقة . من العام حزٌران /ٌونٌوشهر  فًعن التوقعات الصادرة  دوالر ملٌون

التً شهدتها  السٌاسً االستقراربحالة انعدام  المرتبطة المحتملة الطلب صدماتمن الصمود أمام 

فً  0.3بلغت نسبتها  الركاب حركةنموا  فً  شركاتكما حققت هذه ال ،المنطقة فً بعض الدول

 من ولىاأل السبعة شهرالمئة خالل األ فً 6.4 فً قدراتها االستٌعابٌة بنسبة زٌادة مع بالمقارنةالمئة 

 فً المئة. 3.4الربح إلى  هامشأن ٌصل  المتوقع ومن. العام هذا

 دوالر ملٌون 944 قدرها أرباحاهذه الشركات أن تحقق  تتوقع :الالتٌنٌة أمرٌكاشركات الطٌران فً 

 حزٌرانٌونٌو/  فً دوالر ملٌون 244مع أن التوقعات السابقة كانت تشٌر إلى مبلغ قدره )

 قوىٌعتبر هذا المستوى األ)فً المئة،  3.0 بنسبةأرباح  هامشبالتالً ٌمكنها تسجٌل و ،(الماضً

فً جانب  ذلك وٌرجع ،جدا   القوي االقتصادي النمو من تستفٌد القارةهذه  تزال الو(. المناطق بٌن

 .الشمالٌة وأمرٌكا لصٌنإلى ا السلع صادرات إلىمنه 

بمعنى أنها  التعادل، نقطة إلىتصل  أنلهذه الشركات  المتوقع من: أفرٌقٌا فً الطٌران شركات

 أجزاء   أنومع . فً السابق متوقعا   كان كما دوالر ملٌونالمقدرة بمئة  خسارةمستوى ال منستخرج 

 االضطراباتالكامنة فً  التحدٌاتإال أن  ة،ٌقووتٌرة ب ا  نموتشهد  تزال ال القارةهذه  اقتصاد من

 هامشوٌصل . العام واألداء حركةخفض مستوٌات ال تواصل أفرٌقٌا شمالالقادمة من  السٌاسٌة

  .العالم مناطقكافة  بٌنمعدل  أضعففً المئة، لٌكون ذلك  4.7 نسبةالربح بٌن شركات القارة إلى 

 4104المقبل  عامال النظر إلى

 االقتصاداتالسٌما وأن  ،1421المقبل  عامال فً أضعفتبدو  صناعةلهذه ال الشاملة النظرةإن 

ربما  أو ،الضعٌف االقتصادي النمو من طوٌلة فترةٌرجح لها الدخول فً  بالدٌون المثقلة الغربٌة

تبقى  بكثٌر، أفضل وضع فً النامٌة االقتصاداتتبدو  حٌن فًو. بكثٌر ذلك من أسوأتعانً مما هو 

وربما . المتقدمة الدولتكون مع  النقلمحدودة جدا  ألن الكثٌر من نقاط  صناعةفً هذه ال نموال آفاق

 نقطة أضعف 1421المقبل  عامال من األول والنصف 1422الجاري  عامال منٌسجل الربع األخٌر 

 .الجوي النقل ألسواق

 :ٌلً ما على دوالر ملٌار 0.6ح قدرها المتعلقة بتحقٌق أربا صناعةال توقعات وتستند



 4.6البالغة  ةالمتوقعالنسبة  من أبطأ)فً المئة  0.9 بنسبة ا  نموستحقق  التً الركاب أسواق 

فً المئة  2.7 إلىالعوائد  نموسٌكون هناك تراجع فً  لكن ،(1422الجاري  لعامفً المئة ل

 (1422الجاري  عاملل فً المئة 3.4البالغ  المتوقع النمو نصفأي ما ٌقرب من )

 فً المئة  2.0البالغ  النمو أضعاف ثالثة)فً المئة  0.1 بمعدل تنموس التًالشحن  أسواق

 .العوائد فً نموتسجٌل  عدم مع ولكن ،(1422 عاملل

 244البالغ  الخام النفط سعرباالعتماد على  قلٌال  أن تنخفض التً ٌتوقع لها  الوقود أسعار 

دوالرات  224البالغ  1422 لعامل المتوقع سعرال من أقلأي ) الواحد للبرمٌل دوالر

 تأخٌرفقد أدى ذلك إلى  ،الوقودألسعار  لتحوطإجراءات ا آلثار نظرا   ولكن(. للبرمٌل

فً المئة  31 إلى الوقود فاتورةترتفع  وسوف الفور،على  سعاراأل انخفاض فوائدظهور 

 34مع أن التوقعات كانت تشٌر إلى ) الطٌران شركاتالمترتبة على  تكالٌفإجمالً ال من

 .دوالر ملٌار 142إلى  اإلجمالٌة الفاتورةكما سٌصل حجم  ،(1422المئة للعام  فً

 فً الثقة تراجع معو. ركودمن ال آخر عامل نتجه نناأ ٌبدو"معقبا  على هذه التوقعات:  تاٌلر وقال

. كبٌر مربح نمو لتحقٌق إمكانٌة أي نرى أنبالنسبة إلٌنا  الصعب منٌكون  التجارٌة،النشاطات 

الذي ٌمكن أن ٌتحقق فً  نتعاشبشكل نسبً إلى جانب بعض اال قوىاأل قتصادياال نمومن شأن الو

 هاأرباح على لحفاظفً ا الطٌران شركاتأن ٌساعد  الهادئ والمحٌط آسٌافً منطقة  قطاع الشحن

 بقٌةلكن . دوالر ملٌار 1.3عند مستوى  1422العام الجاري  قرٌبة من نتائج 1421للعام المقبل 

 تضررا   األكثرالقارة األوروبٌة  تكون أن المتوقع ومن. الربحٌةستشهد انخفاضا  فً  الصناعةأرجاء 

أن تحقق أرباحا   صناعةأنه ٌتوقع لهذه ال عنًت االقتصادٌة األزمةإن  حٌث ،بٌن المناطق األخرى

 ةطوٌللتالً ٌمكننا القول إننا سنخوض رحلة كفاح وبا. فقط دوالر ملٌون 344تصل إلى  مجتمعة

 ."فً المستقبل المنظور

بث الروح من جدٌد فً  إعادة إلى الحكوماتفٌه  تسعى فً الوقت الذي"واختتم تاٌلر حدٌثه بالقول: 

 فوائدٌمكنه أن ٌحقق  الطٌران سٌاسةتجاه  االستراتٌجً النهجإال أن  المضطربة، االقتصادات

لذا ٌنبغً . االقتصادي واالزدهار للنمو حافزا عدت طائرةحالة إقالع ألي  كلإن . واسعة اقتصادٌة

وأن  لضرائب،ل العالٌة المستوٌاتالناجمة عن  سلبٌةال آلثارل دقٌقا   تقٌٌما   تجري أن الحكومات على

 تطوٌركما ٌتعٌن علٌها القٌام ب جدٌدة،ال ضرائبفرض ال أوتقاوم بضراوة أي زٌادة على الضرائب 

 الطٌراناعة صن أظهرت قدل. فعالة أساسٌة بنٌةإٌجاد  مع الطٌرانصناعة  نمو تدعم التً السٌاسات

وتعتبر هذه . وٌحتاجون إلٌه السفر ٌرٌدون الناسن كما أ ،ة الكافٌةمرونأنها تتمتع بال وتكرارا   مرارا  

 ."الصناعة هذهتبشر بها  التً االقتصادٌة اإلمكانات من لالستفادة المناسب الوقتالفترة 

 * * * النهاٌة * * *

 الجوي للنقل الدولً االتحاد

 : مع الجهة التالٌة االتصال ٌرجى المعلومات، من للحصول على المزٌد

 كونسٌل أنتونً

  المؤسسً االتصال مدٌر
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   corpcomms@iata.org: اإللكترونً البرٌد

 

 : للمحررٌن مالحظات

 حركة  فً المئة من 63 تشكل طٌران شركة 134ما ٌقرب من  )إٌاتا( الجوي للنقل الدولً االتحاد ٌمثل

 . الجوٌة الدولٌة المنتظمة المالحة

 من خالل الربط اإللكترونً:  متابعتنا ٌمكنكhttp://twitter.com/iata2press األخبار على للحصول 

 . اإلعالم لوسائل التً سٌتم إعدادها خصٌصا  

# # # 
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