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 45: ماإلصدار رق

 

 خالل شهر يوليو واضحةمرونة  معيكشف عن تقريره ألداء القطاع  "اياتا"

 

وكشف التقرير عن . كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي عن تقريره حول حركة الركاب العالمية لشهر يوليو -(جنيف) 2016سبتمبر  7

وارتفع معّدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة . مع األشهر الخمس الماضية وجود نمو متسارع في الطلب خالل هذا الشهر مقارنة  

في المائة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث سّجلت مختلف المناطق نموا  ملحوظا ، فيما ارتفعت القدرة االستيعابية  5.9

 0.1في انخفاٍض بمقدار  -في المائة 83.7ائة، وسّجل عامل الحمولة نسبة في الم 6.0بنسبة ( المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر)الشهرية 

 .2015نقطة مئوية عن االرتفاع القياسي الُمسجل في شهر يوليو 

شهد شهر يوليو تحّسن قوة الطلب، بعد التراجع : "وقال أليكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي والمدير العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي

ويشير ارتفاع عامل . مر به خالل شهر يونيو، مدفوعا  بانخفاض أسعار التذاكر، والتي تراجعت على خلفية انخفاض أسعار النفط الذي

. خالل هذا الشهر يأتي نتيجة لمجموعة من العوامل األخرى أيضا   لحضناهالحمولة إلى ازدياد رغبة الناس بالسفر، إال أن الطلب الذي 

ويلة إلى أوروبا على سبيل المثال عانت من تراجٍع كبير بسبب انتشار الهجمات اإلرهابية في مختلف أنحاء أوروبا، فالرحالت الجوية الط

 .في حين شهدت األسواق المحلية األكثر نضجا  نموا  ملحوظا  في الطلب، وسجلت كل من أسواق البرازيل وروسيا تراجعا  واضحا  

 

 

 

 أسواق الركاب الدولية

في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو من العام الماضي، والذي مّثل بدوره ارتفاعا   7.1ارتفع طلب الركاب الدوليين خالل شهر يوليو بنسبة 

ما سّجلت شركات الطيران في جميع المناطق نموا  كبيرا ، وفي. في المائة عن نسب االزدياد السنوية المسجلة في شهر يونيو 5.0بنسبة 



في  83.5نقطة مئوية، ليسجل  0.2في المائة ما أدى لتراجع عامل الحمولة بمقدار  7.3ارتفعت القدرات االستيعابية اإلجمالية بنسبة 

 .المائة

في المائة، فيما  13.1و، مع ازدياٍد سنوي بنسبة سّجلت هذه الشركات أكبر نمٍو لها في شهر يولي :شركات الطيران في الشرق األوسط

في المائة ما أدى لتراجع  15.5وارتفعت القدرات االستيعابية بنسبة . تراجع الطلب خالل شهر يونيو بسبب تصادفه مع شهر رمضان

 . في المائة 78.6نقطة مئوية، ليسجل  1.7عامل الحمولة بمقدار 

في المائة  9.8سّجلت حركة السفر في هذه المنطقة ارتفاعا  خالل شهر يوليو بنسبة : الهادئ الخطوط الجوية في منطقة آسيا والمحيط

 0.9في المائة ما أدى الرتفاع عامل الحمولة بمقدار  8.6وارتفعت القدرات االستيعابية بنسبة . بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي

تقارير أن الركاب اآلسيويين يؤجلون خططهم للسفر إلى أوروبا مفّضلين عليها الرحالت وُتظهر ال. في المائة 81.7نقطة مئوية، ليسجل 

المحلية وفي المناطق القريبة بسبب مخاوفهم من األعمال اإلرهابية التي تضرب دول أوروبا، وفي الوقت الذي تراجعت فيه حركة 

في المائة، لتسجل رابع  8.1رتفعت الحركة ضمن دول آسيا بنسبة في المائة خالل شهر يونيو، ا 0.9الطيران بين آسيا وأوروبا بنسبة 

 .شهٍر من االرتفاع

في المائة، بالمقارنة مع ذات الفترة من  4.1شهدت هذه الشركات ارتفاعا  في الطلب خالل شهر يوليو بنسبة : شركات الطيران األوروبية

وتأثر الطلب بالهجمات اإلرهابية األخيرة التي ضربت أوروبا، . المناطق العام الماضي، حيث سّجلت أدنى معّدل نمٍو بالمقارنة مع باقي

في  1.4باإلضافة إلى حالة عدم االستقرار السياسي في بعض أنحاء منطقة أوروبا، وارتفعت حركة الركاب بمعدٍل سنوي لم يتجاوز 

في  86.7نقطة مئوية ويسجل  0.5امل الحمولة بمقدار في المائة، ليتراجع ع 4.7وارتفعت القدرات االستيعابية . المائة منذ شهر مارس

 . المائة، وهي النسبة األعلى في جميع المناطق

في  5.1في المائة، فيما نمت القدرة االستيعابية بنسبة  4.8ارتفعت حركة الطيران بنسبة  :شركات الطيران في منطقة أمريكا الشمالية

وسّجلت النتائج المعدلة موسميا  زيادة سنوية تجاوزت . في المائة 86.1نقطة مئوية ليسجل  0.3المائة، فيما تراجع عامل الحمولة بمقدار 

في المائة في شهر مارس، مدفوعة  بحركة السفر العابرة للمحيط الهادي وحركة السفر السياحية إلى مناطق أمريكا الوسطى  8حاجز 

 . والكاريبي

، حيث استمرت مؤشرات 2015في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو عام  7.5طلب بنسبة ارتفع ال :شركات الطيران في أمريكا الالتينية

في  4.2وارتفعت القدرات االستيعابية بنسبة . 2016حركة السفر بالتصاعد بعد الهدوء النسبي الذي سجلته خالل الربع األول من عام 

 . في المائة 85.3نقطة مئوية وتسجل  2.6المائة لتدعم عامل الحمولة بمقدار 

في المائة في حركة الطيران بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما  7.4شهدت ارتفاعا  بنسبة : شركات الطيران في أفريقيا

ية وارتفعت القدرات االستيعاب. 2015يعود بشكٍل رئيسي إلى االرتفاع في حركة الطيران المعّدلة موسميا  خالل النصف الثاني من عام 

 . في المائة 72.4نقطة مئوية، ليسجل 1.0في المائة ما أدى الرتفاع عامل الحمولة بمقدار  5.9بنسبة 

 أسواق الركاب المحلية

 19، وهي أبطأ فترة يمر بها على مدى 2015في المائة خالل شهر يوليو بالمقارنة مع يوليو  3.8ارتفع الطلب على السفر المحلي بنسبة 

وقت تزدهر أسواق الصين والهند فيما ال تزال األسواق الراسخة تراوح بذات المستوى، مع تراجع أسواق البرازيل وفي ذات ال. شهرا  

نقطة مئوية، ليسجل  0.1في المائة ما أدى لتراجع عامل الحمولة بمقدار  3.7وارتفعت القدرات االستيعابية اإلجمالية بنسبة . وروسيا

 .في المائة 84.0

 



 

 

يعكس التراجع في حركة السفر الصعوبات االقتصادية التي تمر بها الدولة باإلضافة إلى تراجع خدمات شركات الطيران، حيث : البرازيل

وقد يسّجل شهر أغسطس بعض االنتعاش . تقلصت خيارات المسافرين بسبب تراجع الممرات الجوية وانخفاض أعداد الرحالت عليها

 .بفضل دورة األلعاب األولمبية

شهرا  الماضية، وذلك بالتوازي مع تراجع الزخم في اإلنفاق من  18انحرفت المؤشرات عن مسارها الذي كانت عليه على مدار : اليابان

لطائرات األصغر حجما  في تعزيز عامل الحمولة بمقدار وعلى أي حال، أسَهم انخفاض الخدمات والتحّول إلى استخدام ا. قبل المستهلكين

 .في المائة، ليسجل بذلك أعلى معّدل له في شهر يوليو 66.7نقطة مئوية ليسجل  1.1

 الخالصة

أن  سّجل طلب الركاب نموا  واضحا ، بالتوازي مع المتوسط المسّجل على مدار السنوات العشر الماضية، إال: "واختتم جونياك حديثه قائال  

القطاع يواجه بعض الصعوبات المحتملة، والتي تشمل األثر طويل األمد للهجمات اإلرهابية والضعف االقتصادي الذي تعاني منه معظم 

ومع أن بيئة األعمال التي يتمتع بها قطاع الطيران توصف بالديناميكية والتقلّب المستمر، تبقى السرعة عامال  جوهريا  في . المناطق

ويتوجب علينا أن نكون جاهزين لتبني االبتكارات الجديدة بشكٍل يمكننا من إدارة الصدمات وامتصاصها، مع االستفادة من . احتحقيق النج

 ".الفرص فور ظهورها

 – ‘اياتا’ -

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 العالقات العامة

 7702967 22 41+هاتف: 

  aro.arii@smcocprocالبريد اإللكتروني: 

 مالحظات للمحررين:

  83شركة طيران والتي تمثل بدورها نحو  260يمثل ‘ اياتا’االتحاد الدولي للنقل الجوي% pمن النقل الجوي العالمي 
  لين فوي ال تورا بوين لالطالع على مزيد من المعلومات حوول النودوا العالميوة العاشورا للشوحن الجوويي والتوي ت تروي  ا بور

  @wwwpmcocproc.waمارسي يرجى زيارا الموقع اإللكتروني:  15-17
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  ويمكوون pتعتبوور كافووة امرقوواة متقتووة وتمثوول التقريوور الكلووي فووي وقووت النشووري فرووالغ عوون تقووديرات البيانووات  يوور الموجووودا
pمراجعة وتنقيح امرقاة التاريخية 

  عبوور الوورابط: ‘ تووويتر’يمكوون متابعتنووا علووى موقووعwwwpowmoowopari.mcocw.ow@@  لالطووالع علووى امخبووار المعوودا
 خصيصاغ لو ائل اإلعالة

 :ت  ير مصطلحات القياس 
o KTF’ :الطن الكيلومتري للشحن‘pي وي تخدة لقياس حركة الشحن الحقيقية 
o KKTF’ :ي وي تخدة لقيواس القودرا اال وتيعابية الكليوة المتووافرا موالجموع بوين الركوا  ‘المتوافرا امطنان الكيلومترية

p)والشحن 
o KLKعامل الشحن الجويي ويمثل الن بة المئوية % من كيلومترات امطنان المتوافرا : 

  العالميوة والمحليوة المخصصوة لشوركات الخطووط  الحركوة الجويوة‘ اياتوا’تغطي إحصائيات االتحاد الدولي للنقول الجووي
pالجوية امعراء و ير امعراء في االتحاد 

   الطون الكيلوومتري للشوحن’إجمالي أ و ة  ووح حركوة الشوحن العالميوة بالن وبة لمنواطح النواقالتي وح و ‘KTF  :هوي
؛ وأمريكووا الالتينيووة %9.4  ووط؛ والشوورح امو %24.7؛ وأمريكووا الشوومالية %26.7؛ وأوروبووا %31.5 آ وويا والمحوويط ال وواد 

 p%2.2ي وأفريقيا 5.4%

 

http://www.twitter.com/iata2press
http://www.twitter.com/iata2press

