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شهر يونيو يشهد ارتفاعا ً في الطلب على الشحن الجوي
 4أغسطس ( 2016جنيف) :أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي ’اياتا‘ بياناته الخاصة بأسواق الشحن الجوي العالمي لشهر يونيو ،2016
والتي أظهرت زيادة في حجم النمو المقاس بالطن الكيلومتري بنسبة  %4.3سنوياً وهي أعلى نسبة خالل األشهر األربعة عشر الماضية،

أما الزيادة على السعة والتي تقاس بمستويات توافر األطنان الكيلو مترية ،فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة سنوية  %4.9مبقية العوائد تحت ضغط

انخفاضي.

كما ارتفع الطلب على خدمات الشحن الجوي خالل شهر يونيو بمعدل سنوي على مستوى المناطق كافة باستثناء أمريكا الالتينية والتي

شهدت تراجعاً في الطلب بنسبة  %9.8مقارنة بالفترة ذاتها من العام ،أما منطقة الشرق األوسط وأوروبا فقد حققتا أعلى نسبة نمو على
الطلب من خالل زيادة بنسبة  %8.0و %5.1على التوالي.

وفي هذا السياق ،قال توني تايلر ،المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي" :شهد قطاع الشحن الجوي تحسناً في الطلب

على الشحن الجوي خالل شهر يونيو ،وهذه أخبار جيدة ،ومع ذلك ال يمكننا قراءة الكثير من المعلومات عن األداء خالل شهر واحد،

فأسواق الشحن الجوي كانت في حالة ركود لعدة سنوات حيث كان هناك العديد من البدايات الخاطئة على مؤشرات النمو".

وأضاف تايلر" :نحن مستمرين في متابعة كافة التطورات وقراءتها عن كثب ،في األخذ بعين االعتبار أن بيئة أعمال قطاع الشحن الجوي

غضة ،كما أن نمو االقتصاد العالمي بطيء نسبياً ،وال يزال حجم التجارة العالمية يأخذ اتجاهاً تنازلياً باإلضافة إلى أن القطاع
ال تزال ّ
تواجه عدم وضوح في الرؤية خاصة في أعقاب التصويت لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي".

مؤشرات األداء اإلقليمي:
آسيا والمحيط الهادئ :سجلت زيادة في الطلب على عمليات الشحن الجوي بنسبة  %3.5خالل شهر يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من العام

الماضي ،في الوقت الذي شهدت فيه السعة توسعاً بنسبة  ،%3.6وبشكل عام سجل قطاع الشحن الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

نمواً خالل األشهر الحالية وأغلب النمو كان في أسواق آسيا ،ومع ذلك ،ال تزال أحجام عمليات الشحن من األسواق الناشئة تواجه
صعوبات من التجارة الضعيفة في المنطقة والعالم.

أمريكا الشمالية :شهدت شركات الشحن الجوي توسعاً بنسبة  %4.3خالل شهر يونيو  2016مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت ،أما

السعة فقد سجلت زيادة بنسبة  ،%4.0وال يزال حجم عمليات الشحن الدولي يعاني من قوة الدوالر األمريكي ،والذي حافظ بدوره على
الضغط الحاصل لسوق التصدير في الواليات المتحدة األمريكية.

أوروبا :حققت شركات الشحن الجوي األوروبية زيادة في حجم الشحن بنسبة  %5.1باإلضافة إلى زيادة في السعة بنسبة  %4.9خالل

شهر يونيو  ،2016كما يتوافق األداء األوروبي بشكل إيجابي مع مؤشرات على وجود زيادة في طلبات التصدير في ألمانيا خالل األشهر
القليلة الماضية ،وبشكل موسمي فإن نتائج عمليات الشحن المعدلة للمنطقة األوروبية تتجه تصاعدياً في حركة النمو.

الشرق األوسط :حصلت شركات الشحن الجوي في المنطقة على أكبر زيادة في حجم عمليات الشحن في المنطقة للشهر السادس عشر
على التوالي في يونيو ،بنسبة زيادة سنوية وصلت إلى  ،%8.0كما ارتفعت نسبة السعة لتصل إلى  .%8.7وعلى الرغم من تزّعم المنطقة

لنمو األسواق العالمية فقد حققت خالل األشهر الستة األولى من العام نمواً وصلت نسبته إلى  %6.5وهي نصف النسبة خالل الفترة ذاتها

من العام الماضي  2015والتي وصلت إلى .%14.3

أمريكا الالتينية :سجلت المنطقة تراجعاً في الطلب بنسبة  %9.8باإلضافة إلى هبوط في نسبة السعة بنسبة  ،%2.6وتستمر المنطقة
بالتأثر السلبي نتيجة ضعف األوضاع االقتصادية والسياسية ،وخاصة في الب ارزيل والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة.

أفريقيا :حققت شركات الشحن الجوي فيها نمواً خالل شهر يونيو  2016وصلت نسبته إلى  %0.4مقارنة بالفترة ذاتها من العام ،2015

كما ارتفعت قدرة شركات الطيران األفريقية بنسبة  %19.9على أساس سنوي على خلفية التوسع طويل المدى ،باإلضافة إلى استمرار

التوجه اإليجابي الذي تشهده البالد منذ ديسمبر .2015

 -اياتا -

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:

العالقات العامة
هاتف:

+41 22 7702967

البريد اإللكتروني:

corpcomms@iata.org

مالحظات للمحررين:


االتحاد الدولي للنقل الجوي ’اياتا‘ يمثل  260شركة طيران والتي تمثل بدورها نحو  %83من النقل الجوي العالمي.



لالطالع على مزيد من المعلومات حوول النودوة العالميوة العاشورة للشوحن الجووي ،والتوي تستضويفها بورلين فوي الفتورة بوين
 17-15مارس ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

www.iata.org/wcs



تعتبوور كافووة األرقووام مؤقتووة وتمثوول التقريوور الكلووي فووي وقووت النشوور ،فضوالً عوون تقووديرات البيانووات غيوور الموجووودة .ويمكوون



لالطووالع علووى األخبووار المعوودة خصيصواً

مراجعة وتنقيح األرقام التاريخية.

يمكوون متابعتنووا علووى موقووع ’تووويتر‘ عبوور الورابط:
لوسائل اإلعالم



www.twitter.com/iata2press

تفسير مصطلحات القياس:
o

’ :FTKالطن الكيلومتري للشحن‘ ،ويستخدم لقياس حركة الشحن الحقيقية.

o

’ :AFTKاألطنووان الكيلومتريووة المتووافرة‘ ،ويسووتخدم لقيوواس القوودرة االسووتيعابية الكليووة المتووافرة (والجمووع بووين الركوواب
والشحن).

o


 :FLFعامل الشحن الجوي ،ويمثل النسبة المئوية  %من كيلومترات األطنان المتوافرة

تغطي إحصائيات االتحاد الدولي للنقول الجووي ’اياتوا‘ الحركوة الجويوة العالميوة والمحليوة المخصصوة لشوركات الخطووط
الجوية األعضاء وغير األعضاء في االتحاد.



إجمووالي أسووهم سوووق حركووة الشووحن العالميووة بالنسووبة لمنوواطق النوواقالت ،وحسووب ’الطوون الكيلووومتري للشووحن‘

FTK

هووي:

آس وويا والمح وويط اله ووادئ %38.9؛ وأوروب ووا %22.3؛ وأمريك ووا الش وومالية %20.5؛ والش وورق األوس ووط %14.0؛ وأمريك ووا
الالتينية  ،%2.8وأفريقيا .%1.5

