
 

 %3.5بمعّدل  في أكتوبر انطالقة بطيئة لموسم ذروة الشحن الجوي مع انخفاض الطلب السنوي

البيانات المتعلقة باألسواق العالمية للشحن الجوي، "إياتا"  أصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي -)جنيف(  2019ديسمبر  05

مقارنةً بالفترة  2019% في أكتوبر 3.5)الُمقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر( بمعّدل والتي أظهرت انخفاض مستويات الطلب 

بأحجام الشحن  االنخفاض ويمروتشير هذه النتائج إلى بداية ضعيفة لموسم ذروة الشحن الجوي التقليدي،  ذاتها من العام السابق.

 .في الشهر الثاني عشر على التواليعلى أساس سنوي 

أساس سنوي خالل شهر  % على2.2الشحن، )المقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر( ارتفاعاً بنسبة كما سّجلت سعة 

 وبذلك يتجاوز النمو الذي حققته السعة على النمو في معدالت الطلب للشهر الثامن عشر على التوالي. ،2019أكتوبر 

ة بين الواليات يجمة عن التأثيرات السلبية للحرب التجارالنا المشاكلواجهت حركة الشحن الجوي خالل العام الماضي بعض 

 المتّحدة األمريكية والصين، إضافةً إلى التدهور في حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو االقتصادي على نطاق واسع.

للنقل الجوي: "لم يحمل المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي  الموضوع، قال ألكساندر دو جونياكوتعليقاً على هذا 

ومن المتوقع أن يبقى  % في شهر أكتوبر،3.5حيث انخفض الطلب بنسبة  ،موفّقة موسم ذروة الشحن الجوي هذا العام بدايةً 

شهد قطاع الشحن  ، حيثسوأ منذ األزمة المالية العالميةهي األ هذه النتائجتعد ، و2019هذا المستوى على حاله حتى نهاية عام 

 الجوي عاماً صعباً للغاية".

 

 

 األداء اإلقليمي

شهدت شركات الطيران في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط انخفاضاً حاداً في معدالت النمو السنوية إلجمالي 

أمريكا الالتينية ، في حين كان االنخفاض أقل حدة بالنسبة لشركات الطيران في 2019أحجام الشحن الجوي خالل شهر أكتوبر 

وأوروبا. بينما كانت أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت نمّواً في معدالت الطلب على الشحن الجوي بالمقارنة مع معدالتها في 

 شهر أكتوبر من العام الماضي.

ً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة  آسيا والمحيط الهادئشركات الطيران في وشهدت   2019وبر % في أكت5.3تراجعا

إذ أثّرت الحرب التجارية بين  ،%0.6مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة  مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. علماً أن ذلك ترافق

في مطار  الصين والواليات المتحدة األمريكية وبين كوريا الجنوبية واليابان سلباً على المنطقة. وما تزال األوضاع المضطربة
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TOTAL MARKET 100.0% -3.5% 2.2% -2.8% 47.7% -3.5% 2.0% -2.7% 46.4%

   Africa 1.6% 12.6% 13.9% -0.4% 36.1% 5.7% 13.7% -2.6% 34.8%

   Asia Pacific 35.4% -5.3% 0.6% -3.3% 53.9% -6.2% 0.5% -3.7% 52.2%

   Europe 23.3% -1.5% 2.8% -2.3% 53.3% -2.2% 3.8% -3.1% 50.8%

   Latin America 2.7% -2.6% 2.3% -1.9% 36.4% 0.6% 5.6% -1.8% 35.4%

   Middle East 13.2% -6.0% 0.9% -3.5% 47.7% -4.7% 1.0% -2.8% 46.2%

   North America 23.8% -2.4% 3.1% -2.2% 39.4% -1.2% 1.5% -1.1% 39.4%

   International 87.4% -4.0% 1.6% -3.1% 53.4% -4.1% 1.7% -3.1% 51.3%

   Africa 1.6% 12.7% 14.3% -0.5% 37.1% 6.1% 14.1% -2.7% 35.6%

   Asia Pacific 31.4% -6.1% -0.2% -3.9% 61.3% -6.9% -0.5% -4.0% 58.7%

   Europe 22.9% -1.3% 2.7% -2.3% 55.2% -2.1% 3.7% -3.1% 52.6%

   Latin America 2.3% -5.3% 0.8% -2.9% 45.6% -1.6% 3.9% -2.4% 43.1%

   Middle East 13.2% -6.0% 0.9% -3.5% 48.0% -4.7% 0.8% -2.7% 46.6%

   North America 15.9% -3.1% 1.9% -2.5% 47.6% -2.6% 1.5% -1.9% 46.1%

1
% of industry FTKs in 2018

2
Year-on-year change in load factor

3
Load factor level

October 2019 (% year-on-year) % year-to-date

Note: the total industry and regional growth rates are based on a constant sample of airlines combining reported data and estimates for missing observations. Airline traffic is allocated 

according to the region in which the carrier is registered; it should not be considered as regional traffic. Historical statistics are subject to revision. 
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ومع ذلك، يعّد تحسن  ولي، وهو أكبر مركز لشحن البضائع في العالم، تؤثر على نشاط عمليات الشحن الجوي.هونغ كونغ الد

العالقات التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية والنمو االقتصادي القوي الذي تشهده القوة االقتصادية الكبرى في 

 المنطقة من التطورات اإليجابية.

، قياساً 2019% في أكتوبر 1.5الجوي بنسبة عن انخفاض حجم الطلب على الشحن  شركات الطيران األوروبيةوكشفت 

 %.3.5بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسناً واضحاً بالمقارنة مع االنخفاض الذي شهده شهر سبتمبر والذي بلغ 

للمعّدل المتوقّع في الربع الثالث من العام الحالي ضمن عدد من الدول وتعود زيادة الطلب كذلك على تجاوز النشاط االقتصادي 

 % على أساس سنوي.2.8ذات االقتصاد القوي. في حين ازدادت سعة الشحن بواقع 

، 2019% خالل أكتوبر 6.0فشهدت انخفاضاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة  منطقة الشرق األوسطشركات الطيران في أما 

المناطق  فترة ذاتها من العام الماضي، ليشكل االنخفاض األكبر في الطلب على الشحن الجوي على مستوى كافةبالمقارنة مع ال

%. إاّل أن أحجام الشحن الجوي المعّدلة موسمياً عاودت 0.9علماً أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة  في شهر أكتوبر،

التحديات  بالنسبة لشركات الشحن الجوي الكبرى في المنطقة، وذلك في ظلّ تطّور إيجابي  النمو بشكٍل طفيف، ما يشير إلى

 .على المستوى الجغرافي والسياسي التشغيلية والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات

، مع زيادة 2019أسرع معدالت النمو على مستوى كافة المناطق خالل أكتوبر لعام  شركات الطيران األفريقيةسّجلت  ،في حين

إذ ساهمت العالقات التجارية واالستثمارية القوية مع آسيا في  ، بالفترة ذاتها من العام السابق% قياساً 12.6الطلب بلغت  في

% سنوياً 23األفريقية األساسية بمعّدل  -وازدادت أحجام الشحن الجوي على المسارات اآلسيوية  تحقيق هذا األداء اإليجابي.

 % على أساس سنوي.13.9سجلت السعة نمواً قدره كما  البيانات المتاحة(،تمبر )وفق آخر خالل شهر سب

 -االتحاد الدولي للنقل الجوي  -


