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 النقل الجوي ٌشهد انخفاضاً فً شهر مارس 
 أحداث الشرق األوسط والٌابان تؤثر بصورة سلبٌة على حركة النقل الجوي 

 
 

 ا  ً أظهرت تسجٌل نمووالتكشف االتحاد الدولً للنقل الجوي )االٌاتا( عن نتاج حركة النقل الجوي لشهر مارس 
٪ التً تم تسجٌلها فً شهر فبراٌر الماضً. ومن جهة أخرى،  8.3٪ من  8.3بمعدل حركة الركاب فً سنوي 

 %(. 8.3% عما كانت علٌه فً شهر فبراٌر الماضً )8.3انتعش النمو السنوي لحركة الشحن الجوي إلى 
 

ارس، فٌما انتعشت حركة الشحن % فً م3.8وبالمقارنة مع شهر فبراٌر انخفض الطلب على نقل المسافرٌن بمعدل 
 %. 5.8الجوي بمعدل 

 
"تباطأ انتعاش حركة النقل الجوي وفً هذا السٌاق، قال جٌوفٌانً بٌسنٌانً، المدٌر العام والربٌس التنفٌذي لالٌاتا: 

نتٌجة للزلزال . فقد انخفض الطلب على حركة النقل الجوي بمعدل نقطتٌن مبوٌة بشكل حادخالل شهر مارس 
 ." فرٌقٌاأالشرق األوسط وشمال منطقة واالضطرابات السٌاسٌة فً الذي ضرب الٌابان امً وتسون

 
% فً شهر مارس. 8لألحداث المأساوٌة التً ضربت الٌابان تأثٌر سلبً على النقل الجوي الدولً بنسبة  تكانو

الحركة الجوٌة بمعدل أكثر من وبالنظر إلى السوق اإلقلٌمٌة فقط شهدت ناقالت آسٌا والمحٌط الهادي انخفاضا  فً 
٪. وكان السوق  3.8٪ وناقالت أوروبا انخفاضا بنسبة 8٪، وشهدت ناقالت أمرٌكا الشمالٌة انخفاضا بنسبة 2

 ٪ فً الطلب.22الداخلٌة للٌابان األكثر تأثرا  مع انخفاض بنسبة 

 
شهدت حٌث نقطة مبوٌة.  3.0بمقدار وكان لالضطرابات فً منطقة الشرق األوسط تأثٌرا  على النقل الجوي الدولً 

إلى فً لٌبٌا  ةالعسكرٌوأدت الحركات مارس. فً ٪  28-83بنسبة مستوٌات الحركة انخفاض فً مصر وتونس 
 المدنً من وإلى وداخل ذلك البلد.إٌقاف حركة الطٌران 

 
الطلب على النقل الجوي. فقد مغاٌرا  لالنخفاض المفاجا فً  ما بالنسبة للقدرات االستٌعابٌة  فقد اتخذت اتجاها  أ

%. وانخفض معدل 8.3فً الوقت الذي انخفضت فٌه الحركة الجوٌة بنسبة % 3.8زادت القدرة االستٌعابٌة بنسبة 
 %. 35.8% لٌصل إلى 8.8الحمولة بنسبة 

 
 

  الطلب على حركة النقل الجوي
 

 

 عن 8.8جوي بمعدل فً مستوى الطلب على النقل ال ارتفاع شهدت شركات الطٌران فً أوروبا %
%.  3.5مستوٌات شهر مارس، وكان ذالك أدنى مما سجلته على المستوى السنوي فً شهر فبراٌر 
% 3.8ومقارنه مع شهر فبراٌر، شهدت شركات النقل فً أوروبا ارتفاعا  فً القدرة االستٌعابٌة بنسبة 

% 3.8معدالت الحمولة بنسبة  دى إلى انخفاضلكنها لم تشهد أي ارتفاع فً الطلب على النقل. وهذا أ
على مستوٌاته العالٌة  ض األعمال فً الحفاظلغرالطوٌلة %. وواصل السفر للمسافات 38.8لتصل إلى 



تخفٌف حركة المرور تواصل فً ولكن التوقعات االقتصادٌة الضعٌفة إلى جمٌع الوجهات باستثناء الٌابان، 
 داخل أوروبا.

 

 ٌكا الشمالٌة ارتفاعا  فً مستوٌات الطلب على النقل السنوي بمعدل شهدت شركات الطٌران فً منطقة أمر
درجات. ومن  8فً شهر مارس بنحو  ه% فً شهر مارس. وكان هذا أدنى من مستوٌاته عما كان عل8.3ٌ

% فً الوقت الذي كانت علٌه 3.0خالل مقارنتها مع مستوٌاتها فً شهر فبراٌر انخفض معدل الطلب على 
% من مستوٌاتها فً شهر 3.0%. وأدى هذا إلى انخفاض معدالت الحمولة بنحو 3.8ٌة القدرة االستٌعاب

 %. 38.0فبراٌر إلى 

 

  فً آسٌا والمحٌط الهادئ نتابج سلبٌة فً شهر مارس. ومقارنه مع السنة الماضٌة  الطٌرانشهدت شركات
% مقارنة مع 2.2بنسبة شهر فبراٌر فقد انخفض الطلب فلم تسجل معدالت الطلب أي زٌادة. ومقارنه مع 

 %(. 3.3ما تم إضافته إلى القدرة االستٌعابٌة )

 

  فً الطلب مقارنة مع مارس 22.2شهدت شركات الطٌران فً منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة زٌادة بمعدل ٪
الماضً الذي تأثر بشكل كبٌر نتٌجة للزلزال الذي وقع فً شٌلً. ومقارنه مع شهر فبراٌر فقد ارتفع 

%. وزادت عوامل الحمولة 2.2٪ فً حٌن زادت القدرة االستٌعابٌة بنسبة 5.3لنقل بمعدل الطلب على ا
 % فً شهر مارس. 33% لتصل إلى 8.0بنسبة 

 

  فً مستوى الطلب السنوي على النقل عما فً منطقة الشرق األوسط انخفاضا  فٌما شهدت شركات النقل
شهر فبراٌر ارتفع مستوى الطلب بنسبة  %. ومقارنه مع8.8% إلى 3.8كانت علٌه فً شهر فبراٌر 

 3.88%، وهذا أدى إلى انخفاض مستوى الحمولة بنسبة 3.3% فٌما ارتفع القدرة االستٌعابٌة بنسبة 3.8
 %. 38.2لتصل إلى 

 

  مقارنه مع شهر 3.3أما شركات النقل فً أفرٌقٌا، فقد شهدت انخفاض فً الطلب على النقل بنسبة %
% فً شهر فبراٌر. ومقارنه مع الشهر الذي سبقه 0.3من االنخفاض بنسبة مارس. وهذا ٌمثل تحسنا 

%. وهذا 8.2% مقارنه مع ارتفاع فً القدرة االستٌعابٌة بنسبة 8.8شهدت المنطقة نموا  فً الطلب بمعدل 
%. وكان ذلك اقل من المعدالت 82.3% لتصل إلى 3.2أدى إلى حصول تحسنا  فً عوامل الحمولة بنسبة 

 %(. 35.8لها القطاع )التً سج

 
 حركة الشحن الجوي الدولً 

 

  شهد الشحن الجوي الدولً نموا  كبٌرا  مع نمو  2388حتى ٌناٌر  2383منذ بداٌة النصف الثانً من العام
% أعلى مما 8.3بنسبة  2388%. وقد تراجع ذلك فً العام 83التجاري الدولٌة بمعدل سنوي بحوالً 

ٌعكس الظروف ف% فً شهر مارس 8.3العام السابق. أما النمو السنوي بمعدل ذاته من  هرسجله فً الش
 خالل الشهر. الشرق األوسط( منطقة )خارج الٌابان و التجارٌة الطبٌعٌة 

 

  من أسواق الشحن العالمٌة، انخفاضا  فً  58شهدت ناقالت منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ والتً تمثل ٪
٪ فً مارس مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. ولكن ٌعد هذا  3.8الطلب على الشحن الجوي بنسبة 

% فً شهر فبراٌر والذي تأثر بشكل كبٌر نتٌجة إغالق المصانع 8.5أفضل مما سجلته من انخفاض بنسبة 
فً فترة السنة الصٌنٌة الجدٌدة. ومقارنه مع شهر فبراٌر فقد ارفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 

  الزلزال وتسونامً الذي ضرب الٌابان، لكان ٌمكن أن ٌكون االنتعاش أقوى بكثٌر.%. ولوال3.2

 

  مقارنه مع شهر مارس فً العام الماضً شهدت الطلب على الشحن لجوي على متن شركات النقل
% على التوالً. ومقارنه مع شهر فبراٌر فقد نقلت 3.8% و8.8األوروبٌة وأمرٌكا الشمالٌة ارتفاعا  بنسبة 

% زٌادة، فٌما سجلت الشركات فً أمرٌكا الشمالٌة زٌادة 8.3ركات النقل فً أوروبا حمولة بمعدل ش
 % فقط.3.2بمعدل 



 

 ٌكا الالتٌنٌة ارتفاعا  فً معدالت الطلب على شحن وسجلت شركات النقل فً منطقة الشرق األوسط وأمر
ا سجلت شركات النقل فً % على التوالً. فٌم83.5% و83.8الجوي السنوي فً شهر مارس بنسبة 
 . 2383% مقارنة مع مارس 2.3أفرٌقٌا أسوء النتابج مع انخفاض بمعدل 

 
 

 التطلع إلى المستقبل

 
فً  الجارٌة من المرجح أن ٌواصل كساد قطاع النقل لجوي خالل الربع الثانً من العام الجاري نتٌجة األحداث

ع أن تعمل اتجاهات النمو االقتصادي على دعم االنتعاش فً الٌابان ومنطقة الشرق األوسط. ومع ذلك، فمن المتوق
 . 2388األسواق على حد سواء للركاب والبضابع فً النصف الثانً من العام 

 
 أنببرمٌل، ٌبدو دوالر أمرٌكً لل 823إن عدم الٌقٌن الكبٌر هو أسعار النفط حتى فً نطاق مع وقال جٌوفانً: "

قطاع قبل من ونحن نرى ذلك فً الطلب القوي . ا  زال مستمرٌخارج أوروبا ال  قوي فً األسواقالقتصادي االنمو ال
لكن  فبراٌر.شهر ٪ خالل  3.3بنسبة نمو معدالت النمو ولى التً حافظت على األدرج على متن الاألعمال للسفر 

نتٌجة ة الوضع تجلى هشاشوٌبسبب تأثٌر ارتفاع أسعار النفط. السفر بالجوي تأجٌل عمل العدٌد من السٌاح على 
الربح % سنوٌا  خالل شهر فبراٌر. وعلى الرغم من هامش 8.8النخفاض السفر على متن الدرجة السٌاحٌة بمعدل 

 ." ركها عرضة للخطر فً مواجهة األسواق المتقلبة% ت8.5الذي حققته الصناعة 
 

ارتفاع أسعار النفط ثر الصناعة بتأ خلفٌة ستقام الجمعٌة العمومٌة لالتحاد الدولً للنقل الجوي علىومرة أخرى 
للمشاركة فً سٌجتمع قادة صناعة اكبر فً سنغافورة حٌث لتحقٌق االستدامة.  ٌةوالطلب غٌر مستقر والتحدٌات األمن

ٌونٌو. اعتماد وسابل اإلعالم مفتوحة على موقع اتحاد النقل الجوي  3-8الجمعٌة العمومٌة لالتحاد فً الفترة بٌن 
 الدولً.

 
تااالٌا -  - 

 
 للمزٌد من المعلومات، ٌرجى االتصال بـ 

 مصطفى الشٌخلً 
 مجموعة فوركومٌونكٌشنز للعالقات العامة 

+971 50 422 9101 
sheikhly@fourcommunications.com-mustafa.al 

 

 
 
 

 مالحظة للمحررٌن:  

 من النقل الجوي العالمً 08شركة طٌران والتً تمثل حوالً  283اٌاتا  –حاد الدولً لنقل الجوي ٌمثل االت % 

  لقد أطلقنا حساب على توٌتر@iata2press  .خصٌصا  لألعالم 

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

 

 تفسٌر أدوات القٌاس 

o RPK.أو "عابد كٌلومترات الركاب"، مصطلح ٌستخدم لقٌاس الحركة الجوٌة الحقٌقٌة للركاب : 

o ASK.أو "كٌلومترات المقاعد المتوافرة"، ٌستخدم لقٌاس القدرة االستٌعابٌة الحالٌة للركاب : 

o PLFوٌة من كٌلومترات المقاعد المتوافرة : أو "عامل حمولة الركاب" وٌكون بالنسبة المب

، فإن عامل حمولة الركاب ٌدّل على نقطة 0200مع العام  0202المستخدمة. وعند مقارنة العام 
 التفاوت بٌن الفترات التً تمت مقارنتها.

o FTK.كٌلومترات أطنان الشحن"، وٌستخدم هذا المصطلح لقٌاس حركة الشحن الحقٌقٌة" : 

mailto:mustafa.al-sheikhly@fourcommunications.com
mailto:mustafa.al-sheikhly@fourcommunications.com
http://twitter.com/iata2press


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

o FLFعام الشحن وٌمثل % من كٌلومترات األطنان المتوافرة : 
 

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

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

  إن أسهم حركة الركاب العالمٌة بالنسبة للمناطق وحسبRPK  و أسٌا و المحٌط الهادي 38.0هً: أوروبا ،%
%، وأفرٌقٌا 5.0%، وأمرٌكا الالتٌنٌة 11.2الشرق األوسط %، و15.1%، وأمرٌكا الشمالٌة 27.8%

8.3 .% 

  إن أسهم حركة النقل الجوي بالنسبة للمناطق وحسبFTK  أوروبا 43.4هً: أسٌا والمحٌط الهادي ،%
 %. 8.2%، وأفرٌقٌا 8.3%، وأمرٌكا الالتٌنٌة 10.8%، والشرق أالوسط 16.6%، وأمرٌكا الشمالٌة 25.0

 
 
 
 
 


