
 

 

 

 43: رقمخبر صحفي 

 

 معدالت الطلب على السفر تحافظ على أدائها القوي خالل شهر يوليو 
 

للنقل الجوي    - ( جنيف)  2022سبتمبر    8 الدولي  المسافرين لشهر يوليو  (  ياتاإ)كشف االتحاد  بيانات  عن 

  . القوية، التي أظهرت حفاظ قطاع السفر الجوي على معدالت تعافيه 2022

تلك  :  مالحظة النتائج مع  من مقارنة  المقارنات على أساس سنوي بدالً  التقرير إلى إجراء  نعود في هذا 

، قد  2021نظراً لمستويات الحركة المنخفضة في عام  .  ، ما لم يرد خالف ذلك2019المسّجلة في عام  

ّن حجم هذه األسواق ما زال  تبدي بعض األسواق معدالت نمو سنوية عالية جداً، وذلك على الرغم من أ

 . 2019أصغر بكثير مما كان عليه عام 

ويُقاس بإيرادات الركاب لكل  )  2022في يوليو  %  58.8ارتفاعاً بنسبة    إجمالي حركة المسافرينشهد   •

وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى  كما  .  مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي(  كيلومتر

 . 19-كوفيد  جائحةمن مستويات ما قبل % 74.6نسبة 

مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي،  %  4.1بنسبة    2022في يوليو    حركة السفر المحلية انتعشت   •

  2022يوليو  وسجل إجمالي حركة السفر المحلية في شهر  .  ُمسّجلة أعلى مستويات التعافي في القطاع 

وشهدت الصين تحسُّناً قوياً على أساس  .  2019بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام  %  86.9ارتفاعاً بنسبة  

 . شهري بالمقارنة مع يونيو 

وسجلت إيرادات الركاب  .  2021قياساً بمستويات يوليو  %  150.6بنسبة    حركة السفر العالميةارتفعت   •

بنسبة    2022لكل كيلومتر للرحالت الدولية في شهر يوليو   بالمقارنة مع مستوياتها في  %  67.9نمواً 

 . وحققت جميع األسواق نمواً قوياً، ال سيما في آسيا والمحيط الهادئ. 2019شهر يوليو 

حركة السفر    واصلت : "ولي للنقل الجوي وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام لالتحاد الد 

ً قوي  أداءً   ها تسجيل - كوفيد   جائحة خالل شهر يوليو، مع اقتراب بعض األسواق من المستويات المسجلة قبل    ا



للوتيرة  .  19 غير مستعدة  كانت  التي  العالم  مناطق  في بعض  السعة  القيود على  النتائج رغم  تلك  وجاءت 

ا زال هناك حيّز إضافي للتعافي، غير أّن هذه المستويات تمثل مؤشراً  وم.  المتسارعة الستئناف أنشطة السفر

ممتازاً مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء اللذين عادة ما تتباطأ فيهما حركة السفر في النصف الشمالي من  

 ". الكرة األرضية

 

 أسواق المسافرين العالمية 

في حركة السفر خالل شهر  %  528.8زيادة بنسبة    الهادئشركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط  حققت  

  . بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل المعدل السنوي األعلى بين جميع المناطق   2022يوليو  

 %. 80.2نقطة مئوية ليبلغ   47.1وعامل الحمولة بواقع % 159.9كما زادت السعة بنسبة 

قياساً  %  115.6بنسبة    2022خالل يوليو    شركات الطيران األوروبية  المسجلة في  ارتفعت حركة السفر 

نقطة   20.6وازداد عامل الحمولة بواقع %  64.3بينما ارتفعت السعة بنسبة . بالفترة ذاتها من العام الماضي

  . ، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين المناطق%86.7مئوية إلى 

في حركة المسافرين مقارنةً  %  193.1في يوليو ارتفاعاً بنسبة    لشرق األوسطشركات الطيران في اوسجلت  

بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام  %  84.1كما ارتفعت السعة في يوليو بنسبة  .  2021بالفترة ذاتها من عام  

  %. 82.0نقطة مئوية إلى   30.5الماضي، وازداد عامل الحمولة بواقع 

في حركة المسافرين  %  129.2تحسناً بنسبة    خالل شهر يوليو  شركات الطيران في أمريكا الشماليةوشهدت  

  19.4ازداد عامل الحمولة بواقع و% 79.9بينما ارتفعت السعة بنسبة . 2021مقارنةً بالفترة ذاتها من عام  

 . ، وهو األعلى بين المناطق للشهر الثاني على التوالي%90.3نقطة مئوية إلى 

Air passenger market in detail - July 2022

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% 58.8% 37.3% 11.3% 83.5%

   Africa 1.9% 81.9% 48.3% 13.9% 75.3%

   Asia Pacific 27.5% 47.5% 28.1% 10.0% 76.4%

   Europe 25.0% 84.0% 48.9% 16.6% 87.0%

   Latin America 6.5% 59.2% 53.2% 3.1% 83.1%

   Middle East 6.6% 176.7% 75.3% 29.8% 81.2%

   North America 32.6% 26.9% 21.2% 4.0% 88.2%

1% of industry RPKs in 2021 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

July 2022 (% year-on-year)



مقارنةً  %  119.4في يوليو ارتفاعاً بواقع    الجنوبية شركات الطيران في أمريكا  وسجلت حركة المسافرين في  

بنسب  . 2021بالفترة نفسها من عام   يوليو  وازداد عامل الحمولة بواقع  %  92.3ة  بينما ارتفعت السعة في 

  %. 85.2نقطة مئوية إلى    10.5

ً   شركات الطيران األفريقيةوسجلت   يوليو  %  84.8بنسبة    ارتفاعا إيرادات الركاب لكل كيلومتر خالل  في 

وازداد %  46.7بنسبة    2022كما ارتفعت السعة خالل شهر يوليو  .  مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي

  . ، وهي النسبة األدنى بين جميع المناطق%75.0نقطة مئوية إلى   15.5عامل الحمولة بواقع 

 أسواق المسافرين المحلية 

 

في يوليو لتصل إلى المستويات المسجلة قبل  %  24.4بنسبة    البرازيل ارتفعت حركة المسافرين المحلية في  

 . 19-كوفيد  جائحة 

المحلية في   إيرادات الركاب لكل كيلومتر  المستويات  %97.8يوليو بنسبة    خالل   الهندوارتفعت  لتتجاوز   ،

 %. 81بواقع   2019المسجلة في عام 

 

 الخالصة

Air passenger market in detail - July 2022

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

   Domestic 62.3% 4.1% 3.4% 0.5% 81.5%

   Dom. Australia 0.8% 239.7% 106.6% 33.7% 86.0%

   Domestic Brazil 1.9% 24.2% 28.1% -2.5% 80.4%

   Dom. China P.R. 17.8% -28.7% -25.2% -3.6% 73.0%

   Domestic India 2.2% 97.8% 72.4% 9.8% 76.4%

   Domestic Japan 1.1% 104.0% 65.1% 12.4% 65.1%

   Domestic US 25.6% 0.7% 2.1% -1.2% 87.1%

1% of industry RPKs in 2021 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

July 2022 (% year-on-year)

Air passenger market overview - July 2022

World 

share 1 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% -25.4% -23.6% -2.0% 83.5%

   International 37.7% -32.1% -32.0% -0.2% 85.0%

   Domestic 62.3% -13.1% -8.1% -4.7% 81.5%

1% of industry RPKs in 2021 2Change in load factor vs same month in 2019 3Load factor level

July 2022 (% ch vs the same month in 2019)



وأظهرت  .  استعادة حرية السفريستمر قطاع الطيران في التعافي حيث يستفيد الركاب من  : " والش  أضاف

ويلتزم  .  أّن الطيران لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة ال بد منها في عالمنا المترابط   19-كوفيد   جائحة 

قطاع الطيران بمواصلة تلبية احتياجات األفراد والشركات على نحو مستدام، حيث يهدف إلى تحقيق الحياد  

 . "مع األهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ ، بما يتماشى 2050المناخي بحلول عام 

والش " وتابع  الطموح طويل  :  الهدف  اعتماد  من خالل  التزامنا  دعم  للحكومات  الحياد    األمد يمكن  لتحقيق 

بحلول عام   الطيران  قطاع  في  الدورة    2050المناخي  انعقاد  الطيران    41عند  لمنظمة  العمومية  للجمعية 

حيث يمكننا نحن وشركاؤنا في سلسلة القيمة المضي بثقة نحو تحقيق مستقبل خاٍل من االنبعاثات  المدني الدولي،  

 ". الكربونية من خالل الدعم الذي تقدمه الحكومات لتحقيق الهدف ذاته خالل جدول زمني موحد 

 ( pdfبصيغة )  عبر هذا الرابط  2022يمكنكم االطالع على تحليل سوق حركة المسافرين جواً لشهر يوليو 

 ( pdfبصيغة )  يمكنكم االطالع على تحديثات تقرير آفاق قطاع النقل الجوي 

 -   انتهى -

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---july-2022/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/update-on-the-latest-developments-in-air-transport-economics2/

