
 
 
 

خالل شهر  %8.8معدالت الطلب الموسمي على الشحن الجوي تسجل نمواً قياسياً بنسبة 

 2017 نوفمبر

أصدر "االتحاد الدولي للنقل الجوي" البيانات المتعلقة بالشحن الجوي العالمي،  )جنيف(: 2018يناير  10

 2017خالل شهر نوفمبر  %8.8والتي أظهرت تزايد الطلب )الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر( بنسبة 

 . 2016مقارنةً بالشهر ذاته من عام 

. %5.8والذي بلغ  2017الل شهر أكتوبر وشكلت هذه األرقام ارتفاعاً عن معدل النمو السنوي الُمسجل خ

وعلى الرغم من المعطيات التي تشير إلى تجاوز قطاع الشحن الجوي لذروة النمو الدوري، إال أن الطلب 

 يستمر في تسجيل معدالت قوية.

( خالل شهر نوفمبر نمواً AFTKسجلت سعة الشحن التي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر الواحد )و

، ليستمر نمو الطلب على الشحن بمعدل يتجاوز معدل نمو سعة الشحن للشهر %4.0س سنوي بلغ على أسا

 السادس عشر على التوالي، وهو مؤشر إيجابي بالنسبة لعوامل الحمولة واإليرادات واألداء المالي.

لتحقيق  ويسهم األداء القوي الُمسجل خالل شهر نوفمبر في وضع قطاع الشحن الجوي على المسار الصحيح

بلغ  إذ. 2010أفضل نتائج له على الصعيدين التشغيلي والمالي منذ فترة التعافي من األزمة العالمية في عام 

، 2017مؤشر مدراء المشتريات لطلبات التصنيع والتصدير، والذي شهد أداًء ثابتاً خالل معظم فترات عام 

 أيضاً. 2018زخم النمو خالل عام  سنوات في الربع الرابع، بما يشير إلى استمرار 7أعلى معدل له خالل 

"يستمر نفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: وبهذا الصدد، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس الت

الطلب على الشحن الجوي بتحقيق معدالت قوية، حيث سجل شهر نوفمبر نمواً على أساس سنوي بنسبة 

، األمر الذي أسهم في الحفاظ على الزخم ذاته الذي ساعد في تحقيق قطاع الشحن الجوي خالل عام 8.8%

عاماً  2018ا تتوافر العديد من المعطيات التي تبشر بكون عام . كم2010ألفضل نتائج له منذ عام  2017

جيداً أيضاً، يُذكر منها بشكل خاص تزايد ثقة العمالء والنمو الذي يشهده قطاع التجارة اإللكترونية والحركة 

 التصاعدية الواسعة الذي يشهدها االقتصاد العالمي، والتي تُعطي بشائر إيجابية للعام الجديد".



 
 
 

 

 

 

 ادا  اقإقليمياأل

سجلت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم زيادة في الطلب السنوي اإلجمالي خالل شهر نوفمبر 

 الماضي. 

خالل شهر زيادة في حجوم الشحن تقدر بـ  شركات الخطوط الجوية في منطقة آسيا والمحيط الهااديحققت 

في شهر نوفمبر، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وإضافة إلى  %1.2، مع تزايد السعة بنسبة 8.1%

ذلك، فإن المصنعين في المنطقة يشهدون زيادةً في سجالت طلبات التصدير، كما يستمر كبار المصدرين في 

الطلب مدعومةً بشكل جزئي بتزايد النشاط االقتصادي في أوروبا واألداء  الصين واليابان بتسجيل زيادة في

 القوي المستمر في الواليات المتحدة األمريكية، األمر الذي من المتوقع أن يُعزز الطلب خالل العام الجديد. 

خالل شهر  %9.6زيادة في حجوم الشحن بنسبة  شركات الخطوط الجوية في أمريكا الشماليةوسجلت 

. وقد شهدت السنوات األخيرة نمو قطاع الشحن الوارد في الواليات %3.9فمبر، مع تزايد السعة بنسبة نو

المتحدة، مستفيداً من قوة االقتصاد والعملة األمريكيتين، حيث تظهر بيانات "مكتب اإلحصاء األمريكي" 

ل األشهر العشر األولى من عام في الواردات الجوية إلى الواليات المتحدة خال %11.6زيادة سنوية تقدر بـ 

. كما من شأن مشروع قانون اإلصالح %6.7، متفوقةً على نسبة نمو طلبات التصدير والتي بلغت 2017

 الضريبي الصادر مؤخراً في الواليات المتحدة أن يسهم في تعزيز حجوم الشحن خالل الفترة المقبلة. 

طلب على الشحن الجوي بنسبة زيادة في ال 2017 خالل شهر نوفمبر شركات الطيران، شهدت أوروباوفي 

. وعلى الرغم من المخاوف التي تقول بأن الزيادة المؤخرة في %4.7أما السعة فقد ازدادت بنسبة  ،9.9%

Air freight market detail - November 2017

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

TOTAL MARKET 100.0% 8.8% 4.0% 2.2% 49.1% 9.7% 3.1% 2.7% 45.4%

   Africa 1.6% 17.5% 24.0% -1.4% 25.9% 25.6% 10.0% 3.1% 25.1%

   Asia Pacific 37.4% 8.1% 1.2% 3.8% 60.1% 8.6% 1.6% 3.6% 56.1%

   Europe 23.6% 9.9% 4.7% 2.4% 50.0% 12.7% 5.8% 2.8% 46.4%

   Latin America 2.8% 9.4% 11.1% -0.6% 36.6% 6.3% 5.1% 0.4% 33.4%

   Middle East 13.9% 6.6% 3.1% 1.6% 49.2% 8.3% 2.4% 2.4% 44.9%

   North America 20.8% 9.6% 3.9% 2.1% 40.3% 8.3% 1.6% 2.3% 36.5%

   International 86.7% 9.0% 5.1% 1.9% 53.2% 10.5% 3.9% 2.9% 49.2%

   Africa 1.6% 17.8% 25.2% -1.6% 26.2% 26.1% 10.5% 3.2% 25.6%

   Asia Pacific 33.2% 8.5% 2.8% 3.4% 64.4% 9.3% 3.2% 3.4% 60.2%

   Europe 23.0% 10.1% 4.9% 2.4% 51.7% 12.7% 5.5% 3.1% 48.1%

   Latin America 2.4% 9.6% 15.1% -2.1% 42.3% 6.5% 4.7% 0.7% 38.7%

   Middle East 13.8% 6.6% 3.8% 1.3% 49.3% 8.3% 3.4% 2.0% 45.0%

   North America 12.7% 9.7% 4.7% 2.2% 48.3% 10.8% 1.8% 3.5% 42.6%

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

World 

share
1

November 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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قوة اليورو قد تكون أثرت سلباً على المصدرين األوروبيين، فإن هذه المخاوف لم تترجم إلى حقائق على 

ات التصدير نموها لدى المصنعين األوروبيين بسرعة هي األكبر على أرض الواقع، حيث تواصل طلب

 اإلطالق، األمر الذي من المتوقع أن يُعزز الطلب خالل العام الجديد.

خالل  %6.6زيادة سنوية في حجوم الشحن تقدر بـ  شركات الطيران في الشرق األوسطومن جانبها، سجلت 

. كما شهدت الفترة ذاتها تسجيل النمو %3.1شهر نوفمبر الماضي، بالتوازي مع زيادة في السعة بلغت 

، وهو النمو اإلقليمي األبطأ على أساس سنوي %6.6السنوي للحجوم المشحونة إلى الوجهات الدولية لنسبة 

أشهر. فيما واصلت الحجوم المشحونة دولياً والمعدلة موسمياً نموها  3الثانية خالل الذي تسجله المنطقة للمرة 

خالل األشهر الستة األخيرة. وتجدر اإلشارة أيضاً إلى الزيادة الملحوظة في  %10و 8بنسبة تتراوح بين 

ير إلى تناقص عوامل الحمولة ضمن المسارات من وإلى الشرق األوسط إلى منطقة أمريكا الشمالية، والتي تش

 معدالت السعة ضمن هذه المسارات. 

في السعة  %11.1في الطلب وبنسبة  %9.4فقد حققت نمواً بنسبة  شركات الطيران في أمريكا الالتينيةأما 

خالل شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت. كما سجلت الحجوم المشحونة على متن 

خالل الفترة ذاتها، وهو ما يشكل زيادة واضحة عن المعدل الوسطي  %9.6سبة الرحالت الدولية زيادة بن

. وتشكل هذه الزيادة في الطلب انعكاساً لالنتعاش في الدولة األهم %0.9للسنوات الخمس الفائتة البالغ 

اً والمعدلة اقتصادياً على مستوى القارة، وهي البرازيل. كما تشهد الفترة الحالية عودة الحجوم المشحونة دولي

 . 2014موسمياً إلى المستويات التي سجلتها في أواخر العام 

أعلى زيادة سنوية في الطلب على الشحن على مستوى العالم خالل  شركات الطيران األفريقيةوأخيراً، سجلت 

. وشهدت الفترة %24، وزيادة السعة بنسبة %17.5شهر نوفمبر الماضي، مع تزايد الحجوم المشحونة بنسبة 

، وهو ما يمثل انخفاضاً عن نسبة %17.8ذاتها زيادة حجوم الشحن على متن الرحالت الدولية بنسبة 

في شهر أكتوبر، وبالرغم من ذلك، فقد سجلت المنطقة خالل شهر نوفمبر نمواً من خانتين المسجلة  27.2%

. وتعود الزيادة في الطلب إلى النمو الكبير للغاية في عمليات التبادل التجاري مع آسيا، والذي 13للمرة الـ

 . 2017في األشهر العشر األولى من عام  %67تجاوز 

 (.pdfيق )بتنس لالطالع على النتائج الكاملة المتعلقة بالشحن الجوي خالل شهر نوفمبر، الرجاء اضغط هنا

 -انتهى-

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 قسم االتصاالت المؤسسية 

 +41227702967هاتف: 

 corpcomms@iata.orgالبريد اإللكتروني: 

http://www.iata.org/publications/economics/Reports/freight-monthly-analysis/freight-analysis-nov-2017.pdf
mailto:corpcomms@iata.org


 
 
 

 

 


