
 

استمرار نمو الحركة : 2015أبرز سمات النقل الجوي لعام 
 1وتحقيق شركات الطيران ألرباح غير مسبوقة

اليوم بأن مجموع عدد  يكاو(المدني الدولي )اإلمنظمة الطيران تُفيد األرقام األولية الصادرة عن  – 22/12/2015، ليامونتر
 في المائة مقارنة   6.4 نسبتهازيادة ، أي ب2015في عام  من الركاببليون  3.5 منتظمة بلغ تالركاب المنقولين على متن رحال

 .بالسنة الماضية
بالركاب العالم، المعّبر عنها  فيحركة الركاب وزاد معدل  مليون على المستوى العالمي 34وبلغ عدد عمليات المغادرة نحو 

 6 562 منقولين نحوال عدد الركاب الكيلوميتريين اإليراديين في المائة حيث بلغ 6.8 بنسبة(، RPKs)الكيلوميتريين اإليراديين 
 .راكببليون 

من مقدمي  173و ا مطار  4 130وتجارية شركة طيران  1 400ن من نحو تجدر اإلشارة إلى أن قطاع الطيران، الذي يتكوّ و 
فيما يخص تعزيز نمو قطاعي السياحة والتجارة.  2015دور حاسم خالل عام بضطالع باالخدمات المالحة الجوية، واصل 

 ما قيمته تنقل الطائراتو عن طريق الجو، اليوم بليون سائح  1.1ويتم نقل أكثر من نصف السياح في العالم البالغ عددهم 
 .العالميةفي المائة من التجارة  35

 2015في عام ( RPKs) عدد الركاب الكيلوميتريين اإليرادييننمو 
 

 
                                                           

  :في التقرير السنوي للمجلس. ويمكن االطالع على تقارير السنوات السابقة على الموقع التالي 2016 وستُنشر األرقام النهائية في يولي - 1
x2014.asp-in-transport-air-of-world-2014/Pages/the-report-http://www.icao.int/annual 

 WORLD: +6.7% 

http://www.icao.int/annual-report-2014/Pages/the-world-of-air-transport-in-2014.aspx
http://www.icao.int/annual-report-2014/Pages/the-world-of-air-transport-in-2014.aspx
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نمو بنسبة معدل  2015خالل عام  RPKsالمعبر عنها بــ على المستوى الدولي الركاب الكيلوميتريين اإليراديين حركة  سّجلت
في المائة  5.5زيادة بنسبة  اأوروبفي إقليم دت الحركة وشه   .2014عام في في المائة  6.0 ةنسبمقارنة  ب، في المائة 6.7

سجلت و في المائة.  37بنسبة وذلك على المستوى الدولي  عدد الركاب الكيلوميتريين اإليراديينمن حصة وحظيت بأكبر 
ل إقليم الشرق المائة. وسجّ في  8.2 بنسبة افي المائة ونمو  28بنسبة  ثاني أكبر حصة سيا والمحيط الهادئآالحركة في إقليم 

ادة بنسبة زيوهي على المستوى العالمي  عدد الركاب الكيلوميتريين اإليراديينفي المائة فيما يخص  14األوسط زيادة بنسبة 
في المائة من حصة  14نسبة هو اآلخر ل سجّ إقليم أمريكا الشمالية، الذي كما أن ، 2014بعام في المائة مقارنة   12.1

في المائة. وقام الناقلون في إقليم أمريكا الالتينية  3.3، حقق نموا بنسبة كيلوميتريين اإليراديين على المستوى العالميالركاب ال
في المائة، أما  7.9بنسبة  لوا نموا  عبر العالم حيث سجّ الركاب الكيلوميتريين اإليراديين في المائة من حركة  4والكاريبي بإدارة 

في  0.6في المائة، فحقق نموا بمعدل  3نسبة  حركة الركاب الكيلوميتريين اإليراديينبلغت حصته من إقليم أفريقيا، الذي 
 .المائة

أما إقليم أمريكا . 2015في المائة في عام  6.9بنسبة  سواق عموما  األنَمت لجوية المنتظمة المحلية، الخدمات ا وفيما يخص
في المائة من الحركة المنتظمة المحلية على  43وى العالمي بحصة تبلغ الشمالية، الذي يعتبر أكبر سوق محلي على المست

نسبة الذي يمثل ، ق إقليم آسيا والمحيط الهادئ. وحقّ 2015في المائة في عام  4.7ق معدل نمو بنسبة المستوى العالمي، فحقّ 
، وُيعزى ذلك في 2015في المائة في عام  10.3نموا قويا بنسبة في المائة من الحركة المنتظمة المحلية في العالم،  39

     األساس إلى ما حققته الهند والصين من نمو قوي من رقمين. 
 منخفضي التكاليفأنشطة الناقلين 

في المائة من مجموع  28، أي ما يقارب 2015مليون من الركاب في عام  950قام الناقلون منخفضو التكاليف بنقل أكثر من 
في المائة من مجموع الركاب  31شكل الناقلون منخفضو التكاليف نسبة ي إقليم آسيا والمحيط الهادئ، فالمنتظمين. و  الركاب

في المائة. ويعتبر  26ي المائة ثم إقليم أمريكا الشمالية بنسبة ف 30رتبة الثانية إقليم أوروبا بنسبة م، وجاء في المنقولينال
من العوامل المساهمة الهامة في نمو حركة الركاب  القتصادات االنتقاليةالحضور المتزايد للناقلين منخفضي التكاليف في ا

   عموما.  
 2015عام في نتائج إيجابية قيق حيساعد على تأسعار النفط  انخفاض

عدد الركاب الدول المتقدمة ومعظم األسواق الناشئة، فإن نمو النمو االقتصادي في اقتصادات راجع معدل بالرغم من ت
 وأتاحبالسنة السابقة.  مقارنة   في المائة 1بنحو رتفع ال يزال ي 2015لعام على المستوى العالمي  (RPK) الكيلومتريين اإليراديين

سعار لناقلين الجويين لخفض أقدرا من المرونة لفي المائة  40بنسبة  2015متوسط أسعار وقود الطائرات لعام  اضفانخ
 .االرتفاعالتذاكر وساعد على تحفيز هذا 
 زيادة القدرة االستيعابية للركاب

ر ، والمعبّ 2015في العالم خالل عام  شركات الطيران من جانبمتن الطائرة المتاحة على شهدت القدرة االستيعابية للمقاعد 
القدرات االستيعابية في المائة. وفي حين تراوحت نسبة نمو  6.1(، زيادة بنحو نسبة RPKsعنها بالمقاعد الكيلومترية المتاحة )

في  0.5متوسط ُمعامل حمولة الركاب بنسبة ارتفع وسط، فقد في المائة في الشرق األ 13.8فريقيا وفي أفي المائة  0.1 من
 في المائة في أمريكا الشمالية. 83.5في المائة في إقليم أفريقيا ونسبة  68.9؛ وهو ما تراوح بين نسبة 2014المائة خالل عام 

لناقلين من جاني االمقدمة في جميع األقاليم، فقد نتج عن تحسين األداء المتواصل زيادة في القدرة االستيعابية وبالرغم من 
 .2014في المائة المسجلة في عام  79.7بنسبة  في المائة من معامالت حمولة الركاب مقارنة   80.2الجويين بنسبة 
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 حن الدولي استمرار التحديات التي تواجه قطاع الش
باألطنان المشحونة مقابل الكيلومترات  اعنه معّبرشهدت حركة الشحن المنتظم )الشحن الجوي( على المستوى العالمي، وال

في  4.9ونسبته  2014قل من نصف معدل النمو المسجل في عام أ، أي 2015في المائة في عام  2.2 تهنموا نسبالمنجزة، 
 على المستوى العالمي. موماركود اقتصادي عالمائة. وهو ما يعكس وجود حالة 

في المائة  2.9 هتفي المائة من مجموع الشحن الجوي، فشهد نموا نسب 87أما الحركة الدولية لقطاع الشحن، الذي يمثل نحو 
ي في المائة ف 50وتراجع معدل معامل حمولة الشحن الدولي المنتظم من . 2014في المائة في عام  5.2نسبة ل بعدما سجّ 

عام خالل . و عموما   ةيضا ضعف اتجاهات التجارة العالمي، وهو ما يعكس أ2015لمائة في عام في ا 47إلى  2014عام 
لوا على الناقلين الجويين عدد أيضا د از  2015 من حجام كبيرة قدرات الشحن لديهم من خالل نقل أاستخدام تحسين الذين عم 

 طائرات الشحن الخالص المخصصة لهذا الغرض.بة عانمن االست لبضائع على متن طائرات الركاب بدال  ا
 النتائج المالية لشركات الطيران

الكبير في تكاليف الوقود واآلثار  نخفاض. وقد عّوض اال2014نحو ثلث تكاليف تشغيل الناقلين الجويين في عام  الوقودشكل 
الوحدات للناقلين وتكاليف  إنتاجيةعلى لدوالر األمريكي ي سعر افة للزيادة القوية فاوتاإليجابية لنمو الحركة عن اآلثار المت

 الجويين.
 60نحو تبلغ غير مسبوقة أخرى أرباحا  تشغيلية  2015نهاية عام شركات الطيران في قطاع حقق يتوقع أن يُ ، بناء عليهو 

بليون دوالر أمريكي  42 بملغتشغيلية  رباحا  أ 2014قد شهد عام و في المائة.  7.6بنسبة  ا  تشغيلي ابليون دوالر أمريكي وهامش
 في المائة. 5.5بنسبة  ا  تشغيلي وهامشا  

كانت من نصيب الناقلين  2015في عام  يةوتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من ثلث األرباح التي حققتها شركات الطيران العالم
 األوضاع االقتصادية تشهد أن انخفاضها و ار النفط أسعتوقع أن تواصل يُ ، 2016م نسبة لعاالجويين إلقليم أمريكا الشمالية. وبال

 اتجاها تصاعديا على مستوى حركة الركاب واألرباح. حققتبحيث ، اتحسن
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 أهداف اإليكاو لتطوير قطاع الطيران -
 لتنمية المستدامةالجديدة لألمم المتحدة ابأهداف وتوضيح ارتباطها أهداف اإليكاو االستراتيجية  -

 
 

 tcommunications@icao.in:   للمزيد من المعلومات ُيرجى االتصال بالعنوان التالي

http://www.icao.int/sustainability/Pages/Air-Traffic-Monitor.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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