
 

 05رقم  خبر صحفي

على الرغم من  2021معدالت الطلب على الرحالت الجوية استمرت بالتعافي خالل عام 
 تداعيات متحور أوميكرون

 

،  2021عن نتائج حركة المسافرين لعام  (  ياتاإ)كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي    - (جنيف)  2022يناير   25

مقارنة  %  58.4بنسبة (  الذي يقاس بناءً على إيرادات الركاب لكل كيلومتر)والتي أظهرت انخفاض الطلب  

؛ ما يُمثّل تحسناً عن المستويات الُمسجلة العام الماضي، عندما انخفضت إيرادات  2019بمعدله السنوي لعام 

  .2019م بالمقارنة مع عا%  65.8الركاب لكل كيلومتر عن العام بأكمله بنسبة  

، وما لم يذكر 2021و  2020على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي    19-نظراً إلى تأثير أزمة كوفيد

، حيث كانت مستويات الطلب ضمن  2019خالف ذلك، ترجع جميع المقارنات إلى الفترة المقابلة لها من  

 .نطاقها االعتيادي

بينما .  2019عن معدلها عام %  75.5بنسبة    2021تراجعت مستويات الطلب العالمي على السفر عام   •

، وتراجع عامل الحمولة  %65.3بنسبة  (  التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر)انخفضت السعة  

 %.58.0نقطة مئوية ليصل إلى    24.0بمقدار  

كما انكمشت السعة  .  2019مقارنةً مع عام  %  28.2سبة  بن  2021تراجعت مستويات الطلب المحلي في   •

 %.74.3نقطة مئوية إلى   9.3، وانخفض عامل الحمولة بنسبة  %19.2بنسبة 

،  2019مقارنة بنفس الفترة من عام  %  45.1بنسبة    2021انخفض إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر   •

، بينما واصل الطلب الشهري  %47.0بتحسّن طفيف عن معدل التراجع الُمسجل في شهر نوفمبر عند  

%  37.6وبدورها تراجعت السعة بنسبة .  تعافيه على الرغم من المخاوف التي أثارها متحور أوميكرون 

 %.72.3نقطة مئوية ليصل إلى    9.8وعامل الحمولة بمقدار  

متحور أوميكرون مع  للتعامل  أسفرت القيود المفروضة على السفر بسبب متحور   :آثار التدابير الُمعتمدة 

وكان الطلب العالمي يتعافى  .  أوميكرون عن تباطؤ تعافي معدالت الطلب العالمي حوالي أسبوعين في ديسمبر

ولوال ظهور متحور أوميكرون، كُنا نتوقع .  2019نقاط مئوية شهرياً بالمقارنة مع عام   4بوتيرة تصل إلى  

، غير أن أعداد  2019دون معدالته في عام  %  56.5في شهر ديسمبر إلى حوالي    تحسُّن الطلب العالمي

 .  في شهر نوفمبر %  60.5-من   2019دون مستوياتها لعام %  58.4ارتفعت بشكل طفيف لغاية    المسافرين 

لي  شهد الطلب اإلجما : "وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام التحاد النقل الجوي الدولي

واستمر هذا التوجه خالل شهر ديسمبر على الرغم من . 2021على السفر فترة من االنتعاش خالل عام  

متحور أوميكرون  ارتفاع ثقة  . القيود المفروضة على السفر لمواجهة انتشار  هذا بوضوح مدى  ويعكس 

إعادة تعزيز هذه الثقة من   في  2022ويتمثل التحدي الماثل أمامنا في عام .  المسافرين والرغبة الكبيرة بالسفر

 "خالل إعادة تجربة السفر إلى حالتها الطبيعية



 

في حين يبقى قطاع السفر الدولي بعيداً عن أحواله الطبيعية في الكثير من دول العالم، غير أنّنا وأضاف: "

تخفيف   فقد أعلنت كُلٌّ من فرنسا وسويسرا األسبوع الماضي عن .  نشهد وجود زخم يتحرك باالتجاه الصحيح 

في القيود المفروضة األسبوعواتجهت المملكة المتحدة .  كبير  إللغاء شرط إجراء الفحص للمسافرين    هذا 

ونأمل أن تتجه بقية الدول التخاذ مثل هذه الخطوات، ال سيما في آسيا، حيث ما زالت األسواق  . الُمطعمين 

 ".  الرئيسية تعيش حالة من العزلة االفتراضية

 

  

 المسافرين العالميةأسواق  

الهادئسجلت  والمحيط  آسيا  منطقة  تراجعاً في حركة المسافرين الدولية بنسبة   شركات الطيران في 

ووصلت هذه النسبة  . ، وهو االنخفاض األكبر بين جميع المناطق 2019مقارنة بعام    2021في  %  93.2

كما %.  89.8نوفمبر عند    في شهر ديسمبر في تحسن طفيف عن معدل التراجع المسجل في%  87.5إلى  

، وتراجع عامل الحمولة بمعدل  2019مقارنة بعام  %  84.9انخفضت السعة اإلجمالية للعام الماضي بنسبة  

 %.36.5نقطة مئوية ليصل إلى    44.3

مقارنة بعام   2021في  %  67.6انخفاضاً في حركة المسافرين بنسبة   شركات الطيران األوروبية   شهدت

انخفضت السعة بنسبة  .  2019 الحمولة بنسبة  %  57.4كما  إلى    20.6وتراجع عامل  مئوية  نقطة 

لعام    2021في ديسمبر  %  41.5وتراجعت حركة المسافرين بنسبة  %.  65.0 مقارنة بالفترة نفسها 

 %.43.5، في تحسن عن االنخفاض الُمسجل على أساس سنوي في شهر نوفمبر عند 2019

تراجعاً في األعداد السنوية للمسافرين بنسبة   2021في عام   رق األوسطشركات الطيران في الش  سجلت

، وتراجع عامل الحمولة بمعدل  %57.7وانخفضت السعة السنوية بنسبة  .  2019بالمقارنة بعام %  71.6

في ديسمبر مقارنة بالفترة  %  51.2وانخفضت حركة المسافرين بنسبة  %.  51.1نقطة مئوية إلى    25.1

 .المسجل في نوفمبر%  54.3في تحسن ملموس عن االنخفاض بنسبة    ،2019ذاتها لعام  

World 

share in 20211 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% -58.4% -48.8% -15.4% 67.2%

   Africa 1.9% -62.8% -55.1% -12.3% 59.5%

   Asia Pacific 27.5% -66.9% -56.7% -19.2% 62.6%

   Europe 24.9% -61.3% -51.9% -16.6% 68.6%

   Latin America 6.5% -47.4% -43.9% -5.2% 77.3%

   Middle East 6.5% -69.9% -55.5% -24.6% 51.5%

   North America 32.6% -39.0% -29.9% -11.0% 73.8%

1
of global RPKs

2
Change in load factor vs same period in 2019

3
Load factor level

2021 calendar year (% ch. versus 2019)

2021, % change versus 2019



 

مقارنة  %  65.6تراجعاً في حركة المسافرين اإلجمالية بنسبة  شركات الطيران في أمريكا الجنوبية    شهدت

نقطة مئوية إلى   23.8، فيما هبط عامل الحمولة بنسبة %52.2وانخفضت السعة بنسبة  . 2019بعام  

بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  %  41.7وتراجع طلب المسافرين في شهر ديسمبر بنسبة  %.  60.2

 .الُمسجل في نوفمبر%  44.6السابق، في تحسن عن التراجع بنسبة 

مقارنة  %  66.9تراجعاً في إجمالي حركة المسافرين بنسبة  شركات الطيران في أمريكا الجنوبية   سجلت

الحمولة بنسبة  %  62.2نسبة  وانخفضت السعة ب.  2019بعام   إلى    10.2وتراجع عامل  مئوية  نقطة 

جميع المناطق 72.6% في  % 40.4كما تراجعت حركة المسافرين بنسبة  .  ، وهو المعدل األعلى بين 

معدل التراجع في نوفمبر الذي بلغ  العام السابق، بتحسن ملموس عن  ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من 

47.3.%  

ارنة   مق % 65.2تراجعاً في حركة المسافرين العام الماضي بنسبة  ن في أفريقيا  شركات الطيرا  سجلت

، فيما هبط عامل %56.7وانخفضت السعة بنسبة . ، وهو األداء األفضل بين جميع المناطق 2019بعام 

في ديسمبر  %  60.5كما تراجع طلب المسافرين بنسبة %.  57.3نقطة مئوية إلى    14.1الحمولة بنسبة  

معدل التراجع في نوفمبر عند   ،  % 56.5مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في تدهور ملحوظ عن 

  .والذي جاء نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات على السفر في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرون 

 أسواق المسافرين المحلية

 

 

ويُمثل هذا  .  2019مقارنة بعام %  24.4بنسبة    2021في  الصين    تراجعت حركة المسافرين المحليّة في

، والتي شكّلت تحسناً عن 2019عن شهر ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها من عام %  39.6تراجعاً بنسبة  

 %.50.9التراجع المسجل في نوفمبر بنسبة 

World 

share in 2021
1 RPK ASK PLF (%-pt)

2
PLF (level)

3

   Domestic 62.4% -28.2% -19.2% -9.3% 74.3%

   Dom. Australia 0.7% -62.4% -50.4% -19.6% 61.2%

   Domestic Brazil 1.9% -27.2% -25.1% -2.3% 80.4%

   Dom. China P.R. 17.8% -24.4% -8.9% -14.4% 70.2%

   Domestic India 2.2% -41.8% -28.8% -15.9% 71.4%

   Domestic Japan 1.1% -57.9% -38.3% -23.4% 50.4%

   Dom. Russian Fed. 4.5% 24.2% 19.4% 3.4% 86.5%

   Domestic US 25.6% -23.8% -16.7% -7.3% 78.0%

1
of global RPKs

2
Change in load factor vs same period in 2019

3
Load factor level

2021, % change versus 2019

2021 calendar year (% ch. versus 2019)



 

عن شهر  %  23.2عن العام بأكمله، وبنسبة  %  24.2بنسبة روسيا  ارتفعت حركة المسافرين المحليّة في  

وكانت روسيا السوق الوحيدة  .  المسجل في نوفمبر%  17.5ديسمبر، في تحسّن سريع عن االرتفاع بنسبة  

 .2019بالمقارنة مع   2021 في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خالل عام التي سّجلت نمواً 

 الخالصة

إلى مرض متوطن، بات لزاماً على الحكومات أن تبدأ  19-في ضوء تحّول مرض كوفيد: "أوضح والش

بتطوير خططها لالستجابة لألزمة بعيداً عن القيود المفروضة على السفر، والتي أثبتت عدم فعاليتها بشكل  

ويتعين على  .  تكرر في منع انتشار المرض، بل ألقت بتداعياتها الهائلة على الكثير من البشر واالقتصاداتم

الحكومات مع حلول العام الجديد التركيز على بناء المناعة في أوساط سكانها والتوقف عن وضع القيود على  

 ".السفر وتبسيط رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية

 ( pdfبصيغة  )  بأكمله  2021تحليل سوق حركة المسافرين جواً عن شهر ديسمبر ولعام  يمكنكم االطالع على  

 وآخر التطورات  2021لمحة عامة على سوق النقل الجوي في عام يمكنكم االطالع على تقرير  

 -انتهى-

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2021/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/overview-of-air-transport-in-2021-and-recent-developments/

