
 

 

 59: رقم خبر صحفي

 شهر يوليو يشهد استمراراً في نمو الطلب على خدمات الشحن 
 

عن أحدث بيانات الشحن الجوي في  (  إياتا)كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي    - (  جنيف )  2021  سبتمبر  1

 . ، والتي أظهرت استمرار النمو القوي على الطلب2021األسواق العالمية لشهر يوليو 

، وما لم يذكر خالف  2020و   2021على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي    19-نظراً لتأثير أزمة كوفيد

 . ت الطلب ضمن نطاقها االعتيادي ، حيث كانت مستويا2019ذلك، ترجع جميع المقارنات إلى يوليو 

.  2019مقارنةً بشهر يوليو  %  8.6ارتفع الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع   •

 %. 4.7ويبقى النمو اإلجمالي قوياً بالمقارنة مع معدل النمو الوسطي طويل األمد بحوالي  

مقارنة  %  9.2شهدت وتيرة النمو تباطؤاً طفيفاً بالمقارنة مع يونيو، الذي ارتفع الطلب خالله بنسبة   •

 (. 2019أبريل )  19- بمستويات ما قبل كوفيد

ا ال تزال تسجل انخفاضاً عن المعدل الذي سجلته في  تستمر معدالت السعة اإلجمالية بالتعافي لكنه •

 %. 10.3مقتصرة على نسبة  2019يوليو  

 : تواصل الظروف االقتصادية دعمها لنمو قطاع الشحن الجوي •

  52.7وصلت طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشرات مديري المشتريات الصناعية إلى مستوى   −

 . لقصير في حال تم شحنها جوياً في يوليو، محققة نمواً على الطلب على المدى ا

 تبقى نسبة المخزون إلى المبيعات قليلة قبل موسم ذروة الطلب في قطاع التجزئة في نهاية العام −

واصل الطلب في  : "وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام لالتحاد الدولي للنقل الجوي

تشير الظروف االقتصادية إلى استمرار هذا النمو    حيث   ، قطاع الشحن الجوي الدولي نموه في شهر يوليو 

وقد ينتج عن انتشار المتغيّر دلتا المرتبط بفيروس كورونا  .  القوي حتى موسم ذروة الطلب في نهاية العام

بعض المخاطر، فإذا تعرضت سالسل التوريد وخطوط اإلنتاج لالنقطاع، من المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل  

 . "ي للبضائعكبير على الشحن الجو

 

 

 

 

 



 

 2021يوليو   -تفاصيل سوق الشحن الجوي 

نسبة التغيير مقارنة مع نفس الفترة من عام  )  2021يوليو  السوق العالمية 

2019)  

 1المؤشر 
طن الشحن 
 لكل كيلومتر 

طن الشحن 
المتوافر لكل  

 كيلومتر 

عامل حمولة  
نقطة  -)% البضائع 

 2(مئوية

مستوى عامل  
حمولة 
 3البضائع

 % 54.4 % 9.5 % 10.3- % 8.6 % 100,0 السوق اإلجمالية

 %65.4 %13.6 % 19.8- % 1.2 %32,6 آسيا والمحيط الهادئ 

 %59.8 %11.3 % 14.1- % 6.1 %22,3 أوروبا 

 %38.7 % 3.4 % 17.7- %9.8- % 2,4 أمريكا الالتينية

 %53.6 % 8.4 %6.1- %11.3 %13,0 الشرق األوسط 

 %44.3 % 7.1 % 1.8 %21.2 %27,8 أمريكا الشمالية 

      

 % 62.8 % 13.0 % 13.6- % 8.9 % 85,5 على الصعيد الدولي 

 %76.5 %17.6 % 19.5- % 4.4 %29,1 آسيا والمحيط الهادئ 

 %63.0 %12.7 % 15.4- % 6.0 %21,9 أوروبا 

 %51.8 % 8.7 % 25.3- % 10.2- % 2,0 أمريكا الالتينية

 %54.0 % 8.4 %6.1- %11.3 %13,0 الشرق األوسط 

 %55.9 %12.6 %6.6- %20.5 %17,5 أمريكا الشمالية 

 

 النسبة المئوية من أطنان الشحن لكل كيلومتر في القطاع 1
   2019مقابل نفس الشهر من عام  2020التغير لعامل الحمولة في عام  2
 مستويات عامل الحمولة   3

 األداء اإلقليمي لشهر يوليو

في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة    ارتفاعاً شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  شهدت  

يوليو  %  4.4 عام    2021خالل شهر  من  ذاته  الشهر  مع  الشهر  2019بالمقارنة  عن  ملحوظاً  وتحسناً   ،

ويتأثر الطلب بانخفاض زخم مؤشرات األنشطة األساسية في آسيا  %. 3.9الماضي الذي شهد ارتفاعاً بنسبة  

 .  واكتظاظ سالسل التوريد

الشماليةوسّجلت   أمريكا  في  الطيران  بنسبة    شركات  الدولي  الجوي  الشحن  على  الطلب  معّدل  في  زيادة 

يوليو  %  20.5 عام  م  2021في  من  ذاته  الشهر  مع  يونيو  .  2019قارنةً  أداء شهر  من  قريباً  هذا  وكان 

واألقوى في كل األقاليم، بينما تسيطر طلبات التصدير الجديدة والطلب على تسريع أوقات الشحن %(  19.8)

 .  على أداء أمريكا الشمالية



 

ال  الطيران األوروبية   شركات وحققت   الشحن  الطلب على  في معّدل  يوليو  %  6.0جوي بنسبة  ارتفاعاً  في 

عام    2021 من  ذاتها  بالفترة  الماضي  2019مقارنةً  الشهر  مع  مقارنةً  طفيفاً  انخفاضاً  يعتبر  ما  وهو   ،

وال تزال أنشطة التصنيع والطلبات وفترات توصيل المنتجات إلى الموردين أكثر مالءمة للشحن  %(.  6.8)

 .  الجوي

األوسط  سجلت   الشرق  في  الطيران  الدولية  زياشركات  الشحن  أحجام  في  يوليو  %  11.3دة    2021في 

وال  %(.  15.8)ويُعد هذا انخفاضاً بالمقارنة مع الشهر الماضي  .  2019بالمقارنة مع ذات الفترة من عام  

 .  تزال بعض مسارات الشحن تسّجل أداًء قوياً مثل المسارات التجارية الكبيرة بين الشرق األوسط وآسيا

الطيران    وشهدت الالتينيةشركات  أمريكا  الدولية بنسبة    في  الشحن  في أحجام  في شهر  %  10.2انخفاضاً 

، والذي يعد تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع االنخفاض الذي سجلته  2019يوليو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام  

ف إقليمياً، إال  وعلى الرغم من تسجيل شركات أميركا الالتينية األداء األضع%.  21.5-في شهر يونيو بنسبة 

وتظهر  .  19- أنها شهدت انتعاش مستويات الشحن الدولي في األشهر األخيرة مقارنة بفترة ما قبل أزمة كوفيد

العديد من المسارات التجارية من وإلى أمريكا الالتينية أداًء جيداً، بما فيها المسار من المنطقة الشمالية إلى  

أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، مما يثبت تعافي الطلب على قطاع    الوسطى ومن شمال أمريكا إلى جنوبها ومن

 .  الشحن الجوي في المنطقة بعد األزمة الصحية 

حتى لحظة نشر الخبر الصحفي، على أن  الخطوط األفريقية    ولم تتوفر إحصائيات الطلب على الشحن على

 .يتم نشرها الشهر القادم

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي -

 ( PDFملف )  2021تقرير تحليالت سوق الشحن الجوي لشهر يوليو  يمكنكم االطالع على 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2F-monthly-analysis---july-2021-%2F996ygf%2F1328512116%3Fh%3D4iP8T-oBYU6MfgqNlJXiSuXOohFi8CHVtMVSS388RQs&data=04%7C01%7Clazarik%40iata.org%7C24b25b98a7d64334ce3008d96c911e70%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637660192849527596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NKgfu4Lt1ky4rdwhCapYc%2BhHDuE1pk%2Fd02VqeWWeWbQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2F-monthly-analysis---july-2021-%2F996ygf%2F1328512116%3Fh%3D4iP8T-oBYU6MfgqNlJXiSuXOohFi8CHVtMVSS388RQs&data=04%7C01%7Clazarik%40iata.org%7C24b25b98a7d64334ce3008d96c911e70%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637660192849527596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NKgfu4Lt1ky4rdwhCapYc%2BhHDuE1pk%2Fd02VqeWWeWbQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2F-monthly-analysis---july-2021-%2F996ygf%2F1328512116%3Fh%3D4iP8T-oBYU6MfgqNlJXiSuXOohFi8CHVtMVSS388RQs&data=04%7C01%7Clazarik%40iata.org%7C24b25b98a7d64334ce3008d96c911e70%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637660192849527596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NKgfu4Lt1ky4rdwhCapYc%2BhHDuE1pk%2Fd02VqeWWeWbQ%3D&reserved=0

