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 الشحن الجوي يعاني معدالت تراجع ملحوظة للشهر الثامن على التوالي

بيلنططلا تواطط تع تييليليططن يل ططح   "إيلاططل"صطط ر تحاحططلد تيطط نيي يلنوطط  تي طط   : أ)جنيطط   2019أغسطط    7

ولاطن ب ط  تي طح  يل هر تيثلم  على تيتط تيي أظهرا تنخفلضلً ملح ظلً تيتي تي     فطي مسطت يلا تي لطا )تيلس

 ، بليلولرنن مع تيفترة ذتاهل م  تييلم تيللضي. 2019% في شهر ي ني  ييلم 4.8يك  كيل متر  ب تقع 

نيب ن أّن عالملا تحنتيلش تيلت تضين تيلس لن خطال  توشطهر تيوليلطن تيللضطين كلنطق اطلبون ونتنهطل، ح اطيّلل 

، كلططل بويططق لاططتثنلأ أفريويططل خططال  شططهر ي نيطط ي ظططّ  تحنكلططلش نتاططع تين ططلع تيططا  شططه اط كلفططن تيلنططل   بفطط

تي ح  عن  مست يلاهل تيلت نين، بينلل نتص  علم  بيلنلا تيتحلي  تنخفلضطط. نعلطى تييطيي  تييطليلي، مي حا 

يتيرفن تينلجلن ع  تينزتع تيت طلر  مل زت  تينل  تيت لر  يسيلني م  بيض تيترتجع، في حي  أاهلق زيلدتا ت

 بي  تي حيلا تيلتح ة نتييي  إيى افلقم تيغل ض تيا  يل  توعلل  تيت لرين.

 ةق ططلع تيت ططلر، أن فيططا  يالاحططلد تيطط نيي يلنوطط  تي طط  أيكسططن ر د  ج نيططلم تيلطط ير تييططلم نتيططر ي  تيتننأكطط  

ح اططيّلل الططت تيتططي ا ططه ال تييالقططلا بططي  تي حيططلا يسيططلني جططّرتأ ايّلطط  تيتطط ارتا تيت لريططن، مططل يططزت  تييططليلي 

، م طيرتً إيطى تيلتح ة نتييي ، ملل أدى حاتلرتر حلين تحنكللش تيتي ا ه ال توا تع تييليلين يل ح  تي   

تحزداطلر اسطهم فطي ن طر تيح ند تيلفت حن أمطلم تيت طلرة نأن  ،م  أ  حرب ا لرين تً منتيرأح  يخرج  أنط ي 

 .لايي  تيتركيز عليطت مل ينبغي على قلدانل تيسيناا ،تيلست تم

 

 

 

 تودتأ تإلقليلي

Air freight market detail - June 2019

World 

share 1 FTK AFTK FLF (%-pt)2 FLF (level)3 FTK AFTK FLF (%-pt)2 FLF (level)3

TOTAL MARKET 100.0% -4.8% 2.6% -3.5% 45.4% -3.6% 2.7% -3.0% 46.3%

   Africa 1.7% 3.8% 16.6% -4.0% 32.4% 3.9% 12.2% -2.9% 36.9%

   Asia Pacific 35.3% -5.4% 1.8% -4.0% 52.2% -7.4% 0.2% -4.2% 51.0%

   Europe 23.4% -3.6% 2.8% -3.3% 49.8% -1.9% 5.2% -3.8% 51.6%

   Latin America 2.7% -1.0% 4.6% -1.9% 33.7% 1.0% 8.4% -2.4% 32.3%

   Middle East 13.3% -7.0% 2.7% -4.6% 44.0% -3.5% 2.1% -2.7% 46.0%

   North America 23.7% -4.6% 1.9% -2.6% 38.2% -0.6% 2.5% -1.2% 40.0%

   International 87.5% -5.4% 1.2% -3.5% 50.5% -4.3% 2.0% -3.4% 51.4%

   Africa 1.6% 4.3% 17.0% -4.0% 32.8% 4.3% 12.5% -2.9% 37.6%

   Asia Pacific 31.3% -5.8% 0.1% -3.7% 58.8% -8.1% -1.1% -4.4% 57.4%

   Europe 23.0% -3.6% 2.7% -3.4% 51.6% -1.9% 4.8% -3.6% 53.4%

   Latin America 2.3% -2.7% 1.7% -1.9% 42.2% -0.8% 8.5% -3.8% 40.4%

   Middle East 13.3% -7.0% 1.1% -3.9% 45.1% -3.5% 1.5% -2.4% 46.7%

   North America 15.9% -6.9% -1.0% -2.9% 44.8% -2.1% 1.5% -1.8% 47.2%

1% of industry FTKs in 2018 2Year-on-year change in load factor 3Load factor level

June 2019 (% 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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علنططق شططركلا تي يططرتن فططي من وتططي ياططيل نتيلحططيق تيهططلدج نتي ططرع توناططق م طط دتً مطط  تنخفططلض حططلد فططي 

، بينلطل كلنطق أفريويطل تيلن وطن 2019مي حا تينل  تيسن ين إلجلطليي أح طلم تي طح  تي ط   خطال  شطهر ي نيط  

 تي حي ة تيتي اّ لق نل تً في مي حا تي لا.

تنخفلضطلً  شرراات اليررراف  ري مةيآرة  وررا يالاحررد الهرا  نقيلالً بليفترة ذتاهل م  تييطلم تيللضطي، شطه ا 

. نيم اك  تيحرب تيت لرين بي  تي حيلا تيلتح ة 2019% في تي لا على تي ح  تي    في ي ني  5.4بلي   

ولاطن ب ط  نتييي  تيلسؤن  تي حي  ع   اات تيهب  ، بليرغم م  دنرال تيكبير. نشه ا مست يلا تي لطا )تيلس

% علطى تمتط تد تييطلم تيللضطي. بينلطل تزدتدا 10تي ح  يك  كيل متر  ضل  تيس ع تآلاطي ين تنخفلضطلً ب تقطع 

  % على تمت تد تيفترة تيزمنين ذتاهل.1.8اين تي ح  تي    ب تقع 

% خطال  شطهر 4.6ارتجيطلً فطي ميط حا تي طح  تي ط   بنسطبن  ا الشراالرةشرراات اليررراف  ري يمري راّ لق 

% مولرنطن 1.9مولرنن بنف  تيفترة م  تييلم تيللضي. نارتف  ذيت مطع زيطلدة اطين تي طح  بنسطبن  2019ي ني  

فطي بلييلم تيللضي. نمل يبثق تيت ارتا تيت لرين بي  تي حيلا تيلتحط ة نتييطي  أن اثوط  كلاط  تودتأ، ح اطيّلل 

ولاططن ب طط  تي ططح  يكطط  كيلطط متر  إيططى ياططيل ب تقططع  %. نيس ططلر إيططى أّن 5ظططّ  تنخفططلض مسططت يلا تي لططا )تيلس

مسططت يلا تي لططا اططاا علططى تيخ طط   تيللتطط ة مطط  نإيططى أنرنبططل نأمريكططل تي ن بيططن نتي ططرع توناططق اططّ لق 

 مست يلا منخفضن أيضلً.

% خططال  شططهر ي نيطط  3.6ي ططح  تي طط   بنسططبن ارتجيططلً فططي ميطط حا ت شررراات اليرررراف  رري يي ي رراناططّ لق 

مولرنن بنف  تيفترة م  تييطلم تيللضطي. ناسسطهم أح طلم تي طح  تيو يطن نسطبيلً دتخط  أنرنبطل فطي تيحط  مط   2019

  % على أالس ان  .2.8توثر تيا  اتركط تييلدرتا تويللنين تيضييفن. كلل نلق تيسين بنسبن 

% خطال  ي نيط  7تنخفلضلً بأح طلم تي طح  تي ط   ب تقطع  الشرق األيودشراات اليرراف  ي مةيآة نشه ا 

%. 2.7، بليلولرنن مع تيفترة ذتاهل م  تييلم تيللضي، علللً أن ذيت ارتف  مع ترافلع اين تي ح  بنسبن 2019

 ، ناسظهر يخطر تيبيلنطلا ضطيفلً فطي أح طلم2018نا تص  مست يلا تي لا تيلي ّين م اليلً اب  هل منا أنتخر 

  %  على نجط تيخي ص.6.5-%  نمن ون يايل نتيلحيق تيهلدج )7.2-تي ح  إيى أنرنبل )

ب تقطع  2019تنخفلضلً في تي لا على تي ح  تي ط   فطي ي نيط   شراات اليرراف  ي يمري ا الالترةرةنشه ا 

ى تينسبن توكبر م  %. ناسيز4.6% مولرننً بليفترة ذتاهل م  تييلم تيللضي، بينلل حووق تيسين نل تً ب تقع 1.0

تيهبطط   فططي تيحركططن تي  يططن إيططى تيضططي  تيططا  ي طط ب تيسطط ع تومريكيططن تي ن بيططن )ح اططيّلل فططي تيبرتزيطط  

ولان ب   تي ح  يك  كيل متر  ب تقع    %.6.5نتورجنتي   حيث تنخفضق مست يلا تي لا )تيلس

، مطع زيطلدة فطي تي لطا 2019ي ني  خال  في اس ي  ق ر م  تينل  نحي ة  شراات اليرراف األ ريآرة نن حق

يتسّ   تيولرة توفريوين بايت تودتأ توقط ى يل طهر تيرتبطع  تيللضي،% مولرنن بليفترة ذتاهل م  تييلم 3.8بنسبن 

احليطط  تيلسططلرتا  نبحسططا اوريططر% علططى أاططلس اططن  . 16.6 بنسططبنعلططى تيتطط تيي. نقطط  اطط لق تيسططين نلطط تً 

 .على أالس ان   %12نص  إيى  ، فإن اات تينل  ق  ا   ترافلعلً تودتأ تيلتليز في أفريويل نيايل

 -تنتهى-


