
 

 األخبار

 1اإلصدار رقم: 

  يالطلب على الشحن الجويعكس قوة الموسم في شهر نوفمبر 
 

كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي عن بياناته حول أسواق الشحن الجوي العالمية خالل : جنيف، سويسرا – 2017يناير  14

على  %6.8( قد ارتفع بمعّدل  FTK للشحنالطن الكيلومتري ب، والتي أظهرت بأن الطلب )الذي يقاس 2016 نوفمبرشهر 

 . مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق أساس سنوي

 

بالمئة  8.4والتي بلغت  2016عن نسب النمو السنوي التي تم تسجيلها خالل شهر أكتوبر  لمعدل بمثابة تباطؤ نسبييعتبر هذا او

ولكنها في الوقت ذاته تعتبر هذه النسبة أكبر بمعدل ضعفين ونصف عما كانت تحققه نسب النمو خالل العقود السابقة، في الوقت 

 خالل شهر نوفمبر. %4.4 بنسبةانخفاضاً ( AFTK فرةباألطنان الكيلومترية المتواسعة الشحن )التي تقاس الذي سجلت فيه 

 

 في عادة المستخدمة السيليكون موادالتي شهدتها عمليات شحن  زيادةال معبالتزامن  الشحن نمو في الضئيلة الزيادةتأتي هذه 

، الجديدة التصدير طلبات في واضحال تحولوالتي يتم شحنها جواً، باإلضافة إلى ال العالية القيمة ذات االستهالكية االلكترونيات

 للشحن هانجين شركة انهيار أعقاب في، ال سيما الجوي الشحنلقطاع  مشروطال تحولفي ال أيضا تأسهم قد كونوالتي ربما ت

 .أغسطسشهر  في

 

 الجوي الشحن أظهر" " أليكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي: هذا السياق، قالفي 

يسعى لالستمرار خالل العام  النمو هذا أن على مشجعة عالمات وهناك. من العام السابق نوفمبرشهر  في قوي موسم ذروة

ال يزال في حالة من  االتجاه هذا ولكن. ومكوناتها العالية القيمة ذات االستهالكية االلكترونيات شحنات مع سيما ال ،الجاري

فإن التركيز على مواصلة تحسين العروض المقدمة من خالل تنفيذ عمليات رائدة  لذلك ،العالمية التجارةالركود ضمن أسواق 

 ".الجوي الشحنلخدمة العمالء يبقى ضمن أهم األولويات بالنسبة لقطاع 

 

إلى  2016بزيادة وصلت نسبتها خالل شهر نوفمبر  في الطلب على الشحن الجوينمواً الشرق األوسط سجلّت ناقالت قد و

مع تباطؤ في معدل النمو السنوي من خالل انخفاض حجم الشحن بين منطقة الشرق األوسط ودول آسيا وأوروبا، حيث  7.8%

وحتى  8مقارنة بنسبة  2016على هذه الخطوط خالل شهر يناير وحتى شهر أكتوبر  %4حققت فيه سعة الشحن نمواً بنسبة 

 خالل شهر نوفمبر. %5.1، أما في المنطقة فقد حققت سعة الشحن نمواً بنسبة 2015للفترة ذاتها خالل العام السابق  11%
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 مالحظات للمحررين:

 
  من النقل الجوي العالمي. %83شركة طيران والتي تمثل بدورها نحو  260يمثل ‘ اياتا’االتحاد الدولي للنقل الجوي 

  عبر الرابط: ‘ تويتر’يمكن متابعتنا على موقعwww.twitter.com/iata2press  لالطالع على األخبار المعدة خصيصاً لوسائل

 اإلعالم
 :تفسير مصطلحات القياس 

 
o FTK" :ويستخدم لقياس حركة الشحن الحقيقية."الطن الكيلومتري للشحن ، 
o AFTK" :ويستخدم لقياس القدرة االستيعابية الكلية المتوافرة )والجمع بين الركاب ، المتوافرة" األطنان الكيلومترية

 والشحن(.
o FLFعامل الشحن الجوي، ويمثل النسبة المئوية % من كيلومترات األطنان المتوافرة : 

 

  وط الجوية األعضاء الحركة الجوية العالمية والمحلية المخصصة لشركات الخط‘ اياتا’تغطي إحصائيات االتحاد الدولي للنقل الجوي

 وغير األعضاء في االتحاد.
  الطن الكيلومتري للشحن"إجمالي أسهم سوق حركة الشحن العالمية بالنسبة لمناطق الناقالت، وحسب" FTK  هي: آسيا والمحيط

يقيا ، وأفر%3.0؛ وأمريكا الالتينية %13.5؛ والشرق األوسط %21.1؛ وأمريكا الشمالية %22.7؛ وأوروبا %38.1الهادئ 

1.6%. 
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