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 في أكتوبر %8.2ارتفاع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 
 -شهرا   18النمو األسرع خالل -

 
بأسواق الشحن الجوي في  بياناته الخاصة المتعلقة( IATAأصدر االتحاد الدولي للنقل الجوي ) - )جنيف( 2016ديسمبر  8

 %8.2 طن الشحن في الكيلومتر( بمعدل سنويقاس بالذي ي) إلى ارتفاع الطلب بياناتتشير هذه الو . 2016أكتوبر من العام 
بطن التي تقاس ) القدرة االستيعابية ورافقه ارتفاع شهرا   18رع الذي تم تسجيله خالل معدل النمو األسويعّد هذا  في أكتوبر.

 خالل الفترة ذاتها.  %3.6بنسبة  الشحن المتاح في الكيلومتر(
 

"يبدو أن أسواق : يذي، االتحاد الدولي للنقل الجويذلك، قال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنف وتعليقا  على
شهرا .  18مسجلة  ارتفاعا  ملحوظا  في الطلب؛ إذ يشهد الطلب أسرع معدل نمو خالل  2016الشحن الجوي ستنهي العام 

بعد انتهاء فترة الذروة السنوية وعودة التحديات التي يفرضها ضعف التجارة  توجه النمو هذا استمرار نترقب مدىويبقى أن 
يشير مدراء المبيعات إلى انتعاش  كما ت الذروة أقوى من التوقعاتجاءفقد  ،لعالمية الحالي. تبرز بعض المؤشرات المشجعةا

اإليجابي الذي نحن بالفعل بأشد الحاجة  ببعض الزخم 2017العام  لير الجديدة. لذلك يبدو أننا سندخواضح في طلبات التصد
 ".إليه

 
لشحن نحو ا( هناك تحول محتمل 1أكتوبر: ) لشهرالنتائج اإليجابية على تؤثر يحتمل أن بعض العوامل غير المتكررة التي 

مع النقل الجوي  نحوفي اللحظة األخيرة  توجه ينشأ( قد 2الجوي في أعقاب انهيار شركة هانجين للشحن في أغسطس و)
 العام.  في فترة سابقة منظروف السوق المالحظ في لضعف لالشركات الحذر في الطلب كنتيجة  توخي

 
في دعم جزء من هذا األداء القوي. ويشمل ذلك النمو القوي في  السوق دورا  الهيكلية في تحوالت التلعب ومن المحتمل أن 

ذات الشعبية فعاليات المبيعات ل. كما قد تكون االستعدادات ن الدولبيوتدفقات األدوية عبر الحدود مجال التجارة اإللكترونية 
 ساهمت في ارتفاع ذروة الطلب.  ‘اإللكترونياإلثنين ’و ‘الجمعة السوداء’مثل المتزايدة 

 



شارات واضحة للتغيير إلى قطاع الشحن الجوي. سواء  كانت تجارة إ"ترسل محركات النمو القوي كما أضاف دو جونياك: 
نحو ية. أصبح االنتقال الدعم الحالي الذي تقدمه العمليات الورق دعم أكثر منإلكترونية أو تجارة أدوية، تطالب شركات الشحن ب

 ."أي وقت مضى أكثر أهمية من اعتماد البيانات الرقمية
 

       2016أكتوبر  -تفاصيل سوق الشحن الجوي 
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 األداء اإلقليمي
 

وبر. ومع ذلك، سجلت شركات الطيران في جميع المناطق عدا أمريكا الالتينية ارتفاعا  في معدل الطلب السنوي خالل شهر أكت
 .ملفتة بشكٍل تباينجاءت النتائج م

 
الجوي داخل آسيا  ارتفاعا  في الطلب على حجم الشحن من أسواق الشحن والمحيط الهادئالناقالت الجوية في آسيا  شهدت

كما مقارنة  بالفترة ذاتها من العام الماضي.  2016التي تربط المنطقة بغيرها في شهر أكتوبر من العام  خطوطوكذلك على ال
 %8.0أحجام الشحن الدولي بنسبة فيما ارتفعت  %3.9درة االستيعابية بنسبة القونمت  %7.8بنسبة  ارتفع الطلب اإلقليمي

 .2016منذ مارس  %15، بنسبة المعدلة موسميا   دة السنوية،في أكتوبر لتساهم في الزيا
 

 2016في أكتوبر  %3.7أحجام الشحن الجوي في المنطقة بنسبة موا  بن الناقالت الجوية في أمريكا الشمالية كما سجلت
فقط. هذا وشهدت أحجام الشحن الجوي  %0.1مقارنة  بذات الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت القدرة االستيعابية بمعدل 



ية في فبراير من العام األمريك الموانئ البحرية توقففي أكتوبر، وهي أسرع وتيرة لها منذ  %7.2الدولي ارتفاعا  بنسبة 
ما بعد األزمة المالية العالمية في  انتعاشالماضي. تعود أحجام الشحن الجوي المعدلة موسميا  إلى المستويات التي بلغتها منذ 

. وال تزال الصادرات األمريكية تعاني من قوة الدوالر األمريكي الذي واصل الضغط على أسواق التصدير في 2010العام 
 المتحدة. الواليات 

 
في أكتوبر بمعدل  فقد سجلت أعلى ارتفاع في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق الناقالت الجوية األوروبيةأما 

زيادة ال. يتوافق هذا األداء اإليجابي في أكتوبر مع %5.9فيما نمت القدرة االستيعابية أيضا  بمعدل  %13.4سنوي بلغ 
ي ألمانيا خالل األشهر القليلة الماضية والضعف المستمر الذي يعاني منه اليورو. ارتفع الطلب في طلبات التصدير ف المستمرة

، وكان االتجاه التصاعدي 2011في أكتوبر، وهي أسرع وتيرة منذ أبريل  %13.2على الشحن الجوي الدولي بمعدل سنوي بلغ 
 في الحركة المعدلة موسميا  قويا  جدا . 

ي ف %9.2زيادة في الطلب على الشحن الجوي بمعدل سنوي  الناقالت الجوية في منطقة الشرق األوسطومن جانبها، شهدت 
تحّسن األداء خالل األشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، سجل النمو المعدل موسميا  تباطؤا   عكس، مما ي2016أكتوبر من العام 

فيما ارتفعت  ،اليةاألوسط وآسيا وبين الشرق األوسط وأمريكا الشمفي األداء قد ُيعزى إلى أحجام الشحن الضعيفة بين الشرق 
 . %4.2القدرة االستيعابية في المنطقة بمعدل 

 
مقارنة  بالفترة ذاتها من العام  2016في أكتوبر  %0.1انكماشا  في الطلب بنسبة  الناقالت الجوية في أمريكا الالتينيةواجهت 

. أما النمو %0.2وسجلت أحجام الشحن الجوي الدولي نموا  بنسبة  %1.8ابية بنسبة ت القدرة االستيعالماضي، فيما انخفض
المعدل موسميا ، فقد شهد تحسنا  خالل األشهر القليلة الماضية. ال تزال المنطقة ترزح تحت ضغط ضعف االقتصاد والظروف 

 السياسية وخصوصا  في البرازيل التي تمثل االقتصاد األكبر في المنطقة. 
 
مقارنة  بالفترة  2016في أكتوبر  %7.4فقد شهدت زيادة في الطلب على الشحن الجوي بمعدل  فريقيةالناقالت الجوية األا أم

على خلفية التوسع في الرحالت طويلة المدى  %24.7ذاتها من العام السابق. ومع ذلك، فقد ارتفعت القدرة االستيعابية بمعدل 
فريقية في الشحن الجوي الدولي للناقالت األ لجوية اإلثيوبية. فيما تباطأ الطلب علىوخصوصا  تلك التي قدمتها الخطوط ا

 . %7.7أكتوبر ولكن ما يزال قويا  بمعدل سنوي يبلغ 
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