األخبار
الرقم4 :

الطلب على الشحن الجوي يرتفع بنسبة  %9خالل عام  2017محققا ً أقوى نمو منذ عام 2010
 1فبراير ( 2018جنيف) – أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي البيانات الكاملة لعام  2017والمتعلقة بالشحن الجوي في مختلف
األسواق العالمية ،والتي أظهرت تزايد الطلب (الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر) بنسبة  %9وتمثل هذه النسبة أكثر من
ضعف النمو السنوي المسجل خالل عام  2016والبالغ  .%3.6وسجلت سعة الشحن (والتي تقاس بطن الشحن المتاح في
الكيلومتر) ارتفاعاً بنسبة  %3خالل عام  .2017ومثّلت هذه النسبة النمو السنوي األبطأ لسعة الشحن منذ عام  .2012وتفوّق نمو
الطلب على نمو السعة بعامل من  3أضعاف.
واختُتم األداء القوي للشحن الجوي خالل عام  2017بنتيجة قوية خالل شهر ديسمبر .وشهد نمو الطلب على أساس سنوي زيادةً
بنسبة  .%5.7وبالرغم من أن هذه الزيادة تشكل أقل من نصف معدل النمو السنوي المسجل خالل منتصف عام  ،2017إال أنها ال
تزال أعلى بكثير من معدل النمو لخمس سنوات والبالغ  .%4.7كما سجلت سعة الشحن نمواً بنسبة  %3.3على أساس سنوي في
شهر ديسمبر.
وسجل الطلب على الشحن الجوي خالل عام  2017بأكمله نمواً بمعدل يبلغ ضعف وتيرة التوسع في التجارة العالمية (.)%4.3
وجاء هذا التفوق في األداء نتيجةً للطلب العالمي القوي على صادرات التصنيع مع توجه الشركات نحو إعادة بناء المخزونات.
وبهذا الصدد ،قال ألكساندر دو جونياك ،المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي" :حقق قطاع الشحن الجوي
أقوى أداء له منذ فترة التعافي من األزمة العالمية في عام  .2010وسجل الطلب نمواً بواقع  .%9.0وهو ما يتجاوز النمو المسجل
في القطاع بأكمله سواء بالنسبة لسعة الشحن أم للطلب على رحالت نقل الركاب .كما شهدنا تحسنا ً ملحوظا ً في عوامل الحمولة
والعائدات واإليرادات .وال يزال الشحن الجوي يمثل قطاع أعمال صعب وتنافسي ،إال أن التطورات المسجلة خالل عام 2017
كانت بمثابة أكثر التطورات ايجابيةً منذ فترة طويلة".

وأضاف دو جونياك" :تتسم التوقعات الخاصة بقطاع الشحن الجوي لعام  2018بالتفاؤل .كما تحظى ثقة المستهلك بحالة من
االزدهار .ونشهد زيادةً ملحوظةً على مستوى قوة قطاع التجارة اإللكترونية العالمي ونقل البضائع التي تتسم بالحساسية للوقت
ودرجات الحرارة كالمستحضرات الدوائية .وبشكل عام ،من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو إلى ما دون نسبة  %9.0االستثنائية
المسجلة خالل هذا العام .ولكن ال تزال توقعاتنا ترجح أن يشهد الطلب نمواً صحياً بواقع  %4.5خالل عام  .2018كما تستمر
التحديات بفرض نفسها على القطاع ،بما يشمل الحاجة إلى عملية تطوير شاملة على مستوى القطاع للوصول إلى عمليات أكثر

كفاءة .ومن شأن هذا األمر أن يساعد على تحسين مستويات رضا العمالء واالستحواذ على الحصة السوقية مع نمو تطلعات
الشاحنين والمستهلكين لتصبح أكثر تطلبا ً قياسا ً بأي وقت مضى".

األداء اإلقليمي
سجلت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم زيادةً في الطلب خالل عام .2017
وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا المحيط الهادئ زيادةً في أحجام الشحن بنسبة  %5.6خالل شهر ديسمبر2017
بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام  2016السابق ،بالتوازي مع زيادة السعة بنسبة  .%2.2وساهم هذا األمر في نمو الطلب على
الشحن الجوي بنسبة  %7.8خالل عام  2017بالمقارنة مع عام  .2016كما سجلت سعة الشحن نمواً بواقع  .%1.3ويعكس األداء
القوي لشر كات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير الطلب المستمر على الصادرات من قبل المصدرين
الرئيسيين في الصين واليابان وهو أمر كان مدفوعا ً بشكل جزئي بارتفاع مستوى النشاط االقتصادي في أوروبا واستمرار األداء
القوي في الواليات المتحدة .ومن المتوقع أن يدعم هذا األمر مستويات الطلب خالل العام الجديد.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادةً بنسبة  %5.4في الطلب على الشحن الجوي خالل شهر ديسمبر 2017على
أساس سنوي بالتوازي مع زيادة سعة الشحن بواقع  .%2.2وساهم هذا األمر في تحقيق نم ٍو سنوي بنسبة  %7.9خالل عام
 .2017وسجلت سعة الشحن نمواً بواقع  %1.6خالل السنة التقويمية  .2017وقد ساهمت قوة االقتصاد والدوالر األمريكي
بتحسين سوق الشحن الجوي الداخلي خالل السنوات األخيرة .وبالنظر إلى عام  ،2018يمكن لمشروع قانون اإلصالح الضريبي

الصادر مؤخراً في الواليات المتحدة أن يسهم في تعزيز حجوم الشحن خالل الفترة المقبلة ،بالرغم من هذا النمو قد يعادله ضعف
الدوالر األمريكي الذي سجلناه مؤخراً.
وسجلت شركات الطيران األوروبية زيادة بنسبة  %5.0على أساس سنوي للطلب على الشحن الجوي خالل شهر ديسمبر
بالتوازي مع زيادة السعة بنسبة  .%3.2وساهم األداء القوي المسجل خالل شهر ديسمبر في تعزيز أحجام الشحن خالل السنة
التقويمية  2017بنسبة  - %11.8وهي الزيادة األكبر في جميع المناطق باستثناء أفريقيا .كما شهدت سعة الشحن في المنطقة نمواً
بواقع  %5.9خالل السنة التقويمية  .2017و ينسجم هذا مع مستويات طلبات التصدير الخاصة بالمصنعين األوروبيين والتي تشهد
نمواً قياسياً هو األسرع على اإلطالق .ومن المتوقع أن يدعم هذا األمر مستويات الطلب خالل العام الجديد.
ومن جانبها ،سجلت شركات الطيران في الشرق األوسط زيادة سنوية في حجوم الشحن تقدر بنسبة  %6.3خالل شهر نوفمبر
الماضي ،بالتوازي مع زيادة في السعة بلغت  .%4.7وساهم هذا األمر في تحقيق زيادة سنوية في الطلب بنسبة  %8.1خالل عام
 - 2017ثالث أسرع معدل للنمو في جميع المناطق .كما سجلت سعة الشحن نمواً بواقع  .%2.6ومع ذلك ،وباعتبارها لم تشهد
الطلب التصا عدي القوي الذي شهدته المناطق األخرى خالل النصف األول من عام  ،2017انخفضت حصة شركات الطيران
الشرق أوسطية من الطلب العالمي ألول مرة منذ  18عاما ً.
أما شركات الطيران في أمريكا الالتينية فقد حققت نمواً بنسبة  %4.9في الطلب وبنسبة  %11.6في السعة خالل شهر ديسمبر.
وساهم هذا األمر في تحقيق نمو سنوي بنسبة  %5.7في الطلب على الشحن الجوي وزيادة بنسبة  %3.1في السعة خالل عام
 .2017وكانت هذه هي الزيادة األولى المسجلة على مستوى الطلب السنوي منذ عامين .وتشكل هذه الزيادة في الطلب انعكاساً
لعالمات االنتعاش االقتصادي في البرازيل والتي تمثل أكبر اقتصادات القارة .كما تشهد الفترة الحالية عودة الحجوم المشحونة
دوليا ً والمعدلة موسميا ً إلى المستويات التي سجلتها في أواخر عام .2014
وأخيراً ،سجلت شركات الطيران األفريقية أسرع معدالت النمو السنوية ألحجام الشحن الجوي لتصل إلى  %15.6خالل شهر
ديسمبر  2017بالتوازي مع زيادة السعة بنسبة  .%7.9وساهم هذا األمر في تحقيق زيادة سنوية في الطلب على الشحن الجوي
بنسبة  %24.8خالل عام  - 2017معدل النمو األسرع في جميع المناطق .وهذه هي المرة الثانية التي تشهد نجاح شركات
الطيران اإلفريقية بتصدر مخطط نمو الطلب العالمي منذ عام  .1990وسجلت سعة الشحن خالل عام  2017زيادةً بواقع .%9.9
وتعود الزيادة في الطلب إلى النمو الكبير للغاية في عمليات التبادل التجاري مع آسيا ،والذي تجاوز  %64في األشهر الـ11
األولى من عام .2017
انتهى-للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
االتصاالت المؤسسية
هاتف+41 22 770 2967 :
بريد إلكترونيcorpcomms@iata.org :

مالحظات للمحررين:



يُمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي ( )IATAما يصل إلى  280شركة طيران ،تش ّغل ما يصل إلى  %83من الحركة الجوية العالمية.



يرجى متابعة االتحاد على موقع تويتر  http://twitter.com/iata2pressللتعرف على أحدث األخبار.



تفسير مصطلحات القياس:
o

’ :FTKأطنان الشحن لكل كيلومتر‘ ،ويستخدم لقياس حركة الشحن الحقيقية.

o

’ :AFTKأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر‘ ،ويستخدم لقياس القدرة االستيعابية الكلية المتاحة.

o

 :FLFعامل حمولة الشحن الجوي ،ويمثل النسبة المئوية ألطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر



تغطي إحصائيات االتحاد الدولي للنقل الجوي ’اياتا‘ الحركة الجوية العالمية والمحلية لشركات الخطوط الجوية األعضاء وغير األعضاء في
االتحاد.



إجمالي أسهم سوق حركة الشحن العالمية بالنسبة لمناطق الناقالت ،وبحسب ’أطنان الشحن لكل كيلومتر‘  FTKهي :آسيا والمحيط الهادئ
%37؛ وأوروبا %24.2؛ وأمريكا الشمالية %20.5؛ والشرق األوسط %13.7؛ وأمريكا الالتينية  ،%2.7وأفريقيا .%1.9

