
 

 

 أخبار

 38رقم: 

 خالل شهر مايو %13على الشحن الجوي يسجل زيادة بنسبة الطلب العالمي 

علو   الطلو  ارتفوا  ،االتحاد الدولي للنقل الجووي الصادرة عن الشحن الجوي ارقام تكشف –)جنيف( 2017يوليو  7

م لووالف  ة تاتاووا موون ال ووا مقارنوو  2017خوو ش رووا  موواعو موون عووام  %12.7لنسوو    (كيلوووم  للمقوودراب لووالطن ) الشووحن

 الماضي. 

، %8.7وال وي للتوت  2017نظي تاوا المسوجل  لشوا  يل عول لحس  ال يانوا   2017وفاقت الزعادة السنوع  لشا  ماعو 

ازدعواد ال يانوا  للو   يرار كما  ،( لأكث  من ث ث  يض اف%3.8وا  )م دش النمو عل  مدار خمس سنتجاوز  كما 

 لالسن  الماضي .مقارن   2017خ ش را  ماعو   %5.2كيلوم   الم واف ، لنس   للس   الشحن، المقدرة لالطن 

االن  وا  الو ي تشوادر ة كو  ال  وادش ال جواري علو  مسو و  الطلو  علو  الشوحن الجووي  المس م  في  زاعدال وع كس

 من يعل  مس و  لو  لقي خ ش را  ماعو ق ع اب  ةيثم، ال صدع  ةوش ال الطل ا  م دش وال ي تجسد يعضاب في  ،ال الم

 عل  مد  السنوا  الست الماضي . 

نسو   المزوزوإ للو  الم ي وا  لاالرتفوا  الودوري، ةيوث لودي   ف و ة النمووتروة تجواوز ومع تلك، توجد لرارا  عل  

موا عشوي  للو  ان اواف الف و ة ال وي تسو   خ لاوا الشو كا  للو  تو ميم مززوناوا مون ال ضوا ع لشوكل  ،اشعل  س يل المث

قفزة في الطل  عل  الشحن الجوي. ولتض النظ  عون هو ر ال طوورا ، فو إ ت  افق لما  ، وهي الف  ة ال ي غال اب س عع

خو ش ال لوع  %8لنسو   لطلو  زعوادة يإ عسوجل االمشاد ال ام لسوق الشوحن الجووي ع  وث علو  ال فوايش، ةيوث ع وقوع 

 ، وهو م دش عدش عل  يإ القطا  عم  لحال  صحي . 2017ث من عام الثال

المؤرو ا  ايعجاليو   ت واصول"المدع  ال ام وال  يس ال نفي ي ل تحاد الدولي للنقل الجوي:  كساندر دو جونياكيلوقاش 

صودع ، زعوادة طل وا  ال الطلو  مسو فيداب مون  فوي نموواللالنس   للشحن الجوي خ ش را  ماعو الماضي، ةيوث تسوار  

وم جاوزاب س ع  نمو س   الشحن، وهو يم  لعجالي لالنس   لل وا د. ومع تلك، ال عمكون يإ نسومل لاو ر المؤرو ا  يإ 

موا علقوي علو  عواتق  ف و ة النموو الودوري،تصي  القطوا  لوال  اخي، وخاصو  موع وجوود مؤرو ا  علو  تجواوز تروة 

في عملياتاا وت زعوز ال وجو  الو ي ع كوز علو  ؤولي  تحسين القيم  ال ي تقدماا من خ ش تس عع ال حدعث مسالش كا  

 ."لرضاف ال م ف وتل ي  اة ياجاتام

 األداء على المستوى اإلقليمي 



فوي  شو ة زعادة سنوع  في الطل  تجاوز  ال 2017خ ش را  ماعو سجلت جميع المناطق، لاس ثناف يم عكا ال تيني ، 

 المئ .

 

 

 

المشحون  عل  م ن رة تاا لنس    األةجامازدعاداب في سجلت  في منطقة آسيا والمحيط الهادي شركات الطيران

. %6.2لنس    القدرة االس ي الي ال ام الماضي، فيما تزاعد  مقارن  لالف  ة تاتاا من  2017خ ش را  ماعو  11.3%

 .%15و 13، ةيث ت اوح لين ال ة   داخل آسيا يو لين آسيا ويورولا وسجل النمو في الطل  يعل  مس وعات  في

 ف  ة ال  افي من األزم  المالي ) 2010ةالياب نظي تاا المسجل  خ ش عام الم دل  موسمياب ف  جاوز  األةجاميما 

 .%3لنس    (ال المي 

خ ش را  ماعو  المشحون  عل  م ن رة تاا األةجامفشاد  زعادة في األمريكية الشمالية  الطيران شركاتيما 

الم دل  موسمياب ارتفاعاا خ ش را  ماعو  األةجامكما واصلت . %4.1وفي س   الشحن لنس    %13.9لنس    2017

ارتفا  قم  ومع يإ م ارع  االن  ا  عل  ه ا الص يد. خ ش را  يل عل، ما عدش عل  اس  ل د القفزة ال ي رادتاا

 .ع قي سوق الشحن الصادر تحت الضتطفاو في الوقت تات  سوق الشحن الوارد، عزعد من نشاط عكي الدوالر األم 

المشحون  عل  م ن رة تاا،  األةجامفي  %15.0عن زعادة لنس    األوروبية الطيران شركاتمن جان اا، يعلنت 

المشحون  عل  مس و  ال الم زعادة  األةجامكما سجلت  .2017في س   الشحن، خ ش را  ماعو  %5.7ولنس   

خ ش را  ماعو، ةيث اس فاد  ر كا  الزطوط الجوع  من كثاف  الطل  عل  سوق ال ة    %15.2سنوع  لنس   

كما يإ لقاف اليورو عند قيم  منزفض  عسمل لسوق الشحن األورولي لمواصل  االزدهار مس فيداب األورولي . -اآلسيوع 

  ال صدع .من تزاعد طل ا  

المشحون  عل  م ن  األةجامزعادة سنوع  في  2017خ ش را  ماعو  في الشرق األوسط الطيرانشركات وسجلت 

من ال ام الحالي ويل عل مقارن  لاالنزفاض ال ي سجل   لين يل عل  نوعي ، وال ي سجلت قفزة %10.2رة تاا لنس   

لين إ ه ر ال قل ا  في م دش النمو ت كس الف وقا  األكث  ةدة . وع دو ي%3.1من ال ام الماضي، وال ي للتت نس    

خ ش را  ماعو  %1.7ليانا  را ي يل عل وماعو من ال ام الماضي. ولالنس   لس   الشحن، فقد ازداد  لنس   

Air freight market detail - May 2017

FTK1 AFTK1 FLF (%-pt)2 FLF (level)3 FTK1 AFTK1 FLF (%-pt)2 FLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% 12.7% 5.2% 3.0% 45.2% 10.2% 3.4% 2.8% 44.7%

   Africa 1.6% 27.6% 14.7% 2.6% 26.2% 24.8% 11.9% 2.6% 24.8%

   Asia Pacific 37.4% 11.3% 6.2% 2.5% 54.7% 9.9% 4.2% 2.8% 53.2%

   Europe 23.5% 15.0% 5.7% 3.8% 46.5% 13.4% 5.3% 3.4% 47.3%

   Latin America 2.8% 6.7% 7.1% -0.1% 33.7% -1.4% -1.2% -0.1% 32.1%

   Middle East 13.9% 10.2% 1.7% 3.5% 45.6% 8.4% 1.4% 2.9% 44.7%

   North America 20.7% 13.9% 4.1% 3.1% 36.4% 8.8% 1.5% 2.4% 36.2%

   International 86.7% 14.0% 5.1% 3.9% 49.3% 11.4% 3.5% 3.5% 48.9%

   Africa 1.6% 28.8% 15.6% 2.7% 26.8% 25.8% 12.6% 2.7% 25.4%

   Asia Pacific 33.3% 12.5% 5.2% 3.9% 60.1% 10.9% 3.7% 3.8% 58.5%

   Europe 23.0% 15.2% 5.4% 4.1% 48.1% 13.4% 4.6% 3.8% 48.8%

   Latin America 2.4% 5.7% 0.1% 2.0% 37.9% -2.4% -4.1% 0.7% 37.6%

   Middle East 13.9% 10.3% 2.8% 3.1% 45.7% 8.5% 2.4% 2.5% 44.9%

   North America 12.6% 19.3% 5.3% 5.0% 42.5% 13.1% 2.2% 4.1% 42.7%

1% of industry FTKs in 2016 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

World 

share
1

May 2017 (% year-on-year) % year-to-date

Note: the total industry and regional grow th rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing 

observations. Airline traff ic is allocated according to the region in w hich the carrier is registered; it should not be considered as regional traff ic. 

Historical statistics are subject to revision. 
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وعواصل الطل  عل  الشحن لين الش ق  .الم دل  موسمياب اتجاهاا الصاعد األةجاممواصل   ، وال ي راد يعضاب 2017

ة   اآلإ ه ر السن ، في مقالل ت اجع في نمو  %19س   تسجيل م دال  لعجالي  ةيث ةقق زعادة لناألوسط ويورولا 

 .فقط لقليل %1يكث  من الح ك  لين الش ق األوسط وآسيا وال ي للتت نس    

 2017خ ش را  ماعو  %6.7تزاعد الطل  عل  الشحن الجوي لنس    في أمريكا الالتينية الطيران شركاتوراد  

 األةجاموسجلت خ ش ه ر الف  ة.  %7.1لنس    القدرة االس ي الي ، كما تزاعد  2016مقارن  لالف  ة تاتاا من عام 

لياا في عام من ال روة ال ي وصلت ل %12الم دل  موسمياب زعادة طفيف  خ ش را  ماعو، لال يناا لقيت يقل لنس   

م امل وقد عمد  ر كا  الزطوط الجوع  في المنطق  لل  ت دعل س  اا، ما ةد من اآلثار السل ي  عل  . 2014

 ال حميل.

سنوع  في الطل  عل  الزعادة عل  نظي اتاا في لقي  المناطق من ةيث ال األفريقية الطيران شركاتتفوقت ويخي اب 

وقد خ ش الف  ة تاتاا.  %14.7. كما تزاعد س   الشحن لنس   %27.6وال ي للتت  ،2017خ ش را  ماعو الشحن 

ة    %57جاف  الزعادة في الطل  ن يج  الزعادة في ة ك  الزطوط ال جارع  من ولل  آسيا، وال ي ازداد  لنس   

خ ش األرا  األخي ة  الم دل  موسمياب عل  المس و  تات  األةجامومع تلك فقد لقيت اآلإ خ ش ال ام الحالي. 

 الماضي .

 -انتهى-
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