
 

 

 خبر صحفي   

 

 2022مع نهاية عام 

 مستويات ما قبل الجائحة تقارب الشحن الجوي الطلب على  معدالت

الجوي كشف    –)جنيف(    2023فبراير    8 للنقل  الدولي  بيانات   االتحاد  أحدث  عن  الجوي  )إياتا(  في  الشحن 

أظهرت العالميةاألسواق   والتي  لعام    ،  الجوي  الشحن  على  الطلب  عن  قد  بأكمله    2022أن  كبير  بشكل  تراجع 

 .  19-جائحة كوفيد ، أي عام ما قبل  2019قريبًا من أداء عام  أنه كان، إال 2021مستويات عام 

العام بأكمله في عام   • العالمي على مدار  الطلب  يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر*،    ، 2022انخفض  الذي 

بعام  مقار   % 8.0  بنسبة  بالالدوليةللعمليات    % 8.2-)  2021نة  وأما  فقد    ،2019عام  مع  مقارنة  (، 

 .(ةالعالميو  الدولية )بالنسبة للعمليات   %1.6انخفض بنسبة 

عام  مقارنة ب %3.0  ، والتي تُقاس بطّن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بنسبة2022السعة في عام  زادت   •

انخفضت  ،  2019في عام    ل الجائحة قبما  مستويات  وبالمقارنة مع  (.  الدوليةللعمليات    % 4.5)+    2021

 .( الدوليةللعمليات  %9.0-) % 8.2السعة بنسبة 

األداء شه • في  انخفاًضا  ديسمبر  شهر  بنسبة    إذ   د  العالمي  الطلب  عام    %15.3انخفض  مستويات  دون 

  2021ويات  الطلب الشهري على البضائع دون مست  انخفض   فيما   (. الدوليةللعمليات    % 15.8-)  2021

مارس   من  العالمية    انخفضت و  ،2022اعتباًرا  مستويات    % 2.2السعة  من    % 0.5‑)  2021أقل 

 .2021كان هذا هو االنكماش الشهري العاشر على التوالي مقارنة بأداء عام  (، والدوليةللعمليات 

 

 :  متضاربةبإشارات  2022انتهى العام  •

 

o  العالمية    حافظت التصدير  أكتوبر،  طلبات  منذ  نفسه  المستوى  على  رئيسي  الجديدة  مؤشر  وهي 

على   لالقتصادات  و  البضائع.للطلب  باستثناء    ت تقلص  الكبرى،بالنسبة  الجديدة  التصدير  طلبات 

 واليابان التي شهدت نمواً.  ألمانيا والواليات المتحدة  

o  في أكتوبر  %3.4مقابل ارتفاع بنسبة   نوفمبر،في   %1.5انخفضت تجارة السلع العالمية بنسبة. 

 

o   6.8  نسبةلالتضخم    وصول إلى  مؤشر األسعار االستهالكية لدى الدول الصناعية السبع  أشار %  

ديسمبر.   االنخفاض ولشهر  )  0.6  بواقع  كان  نوفمبر  بشهر  مقارنة  مئوية  هو  %7.4نقطة   )

في    % 12.7معدل التضخم في أسعار المنتجين إلى    التضخم األكبر على مدار العام، فيما تباطأ 

 .2022منذ بدية عام ستوى له وهو أدنى م أكتوبر، 



 

حاالت  في مواجهة  ")إياتا(:   قال ويلي والش، المدير العام التحاد النقل الجوي الدوليتعليقاً على هذا الموضوع،  و

والسياسي االقتصادي  اليقين  مجال  انخفض  ، عدم  في  األداء  مستويات  غير  ت  بالمستويات  مقارنة  الجوي  الشحن 

  2019دون مستويات عام    %1.6أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الشحن الجوي إلى  . وقد  2021العادية لعام  

من المتوقع أن تؤدي اإلجراءات المستمرة التي تتخذها الحكومات الرئيسية لمكافحة التضخم  و)ما قبل الجائحة(.  

مقارنة    %5.6-إلى    2023إلى مزيد من االنخفاض في أحجام الشحن في عام    النمو االقتصادي  إبطاءمن خالل  

الخبر السار بالنسبة  ويكمن  تؤثر على معدالت الشحن. حتى  ستستغرق هذه اإلجراءات وقتًا   ذلك. ومع  2019بعام  

أعلى بكثير مما كان عليه  سيظل    ، 2023العائدات وإجمالي اإليرادات لعام  لشحن الجوي هو أن متوسط  لقطاع ا

 ."الجديد يحتمل أن يكون بيئة تجارية صعبة في العام   فيما  الرخاءيوفر بعض ، وهو ما  تفشي الجائحةبل ق

 

 

 

 2022األداء اإلقليمي لعام 

مقارنة بعام    2022عام  الفي    %8.8انخفاًضا في الطلب بنسبة    آسيا والمحيط الهادئ  في   طيرانال  شركات سجلت  

فيما سجلت (الدولية للعمليات    % 7.4-)   2021 بنسبة    ،  السعة  في  (.  الدوليةللعمليات    % 5.8)+    % 0.5زيادة 

بعام   قبل )  2019مقارنة  ما  بنسبة  و،  الجائحة(  مستويات  أقل  الطلب  (  الدوليةللعمليات    % 3.9-)   %7.8كان 

بنسبة   السعة  ديسمبر سجلت شركات  و(.  الدوليةللعمليات    %12.2-)  % 17.2وانخفضت  آسيا    في  طيران الفي 

أس  الهادئ  جميع  والمحيط  بين  أداء  سجلت    المناطق، وأ  ً انخفاضحيث  )  % 21.2بنسبة    ا الطلب    %20.4-في 

الفترة نفسها،  ( خالل  الدوليةللعمليات    % 1.4-)  % 3.9. وانخفضت السعة  2021( مقارنة بعام  الدوليةللعمليات  

المنطقة  فيما   في  الطيران  شركات  تزال  وال  متأثرةال  التجاري  النشاط  مستويات  ومشكالتصناعيبانخفاض   ، 

 .في الصين 19-كوفيد اإلصابة ب حاالت سالسل التوريد بسبب ارتفاع 

الشمالية  الطيرانشركات    سجلت  أمريكا  ً انخفاض   في  في    %5.1بنسبة    ا الطلب  بعام    2022عام  الفي  مقارنة 

بنسبة  الدوليةللعمليات    % 6.3-)  2021 السعة  بعام  الدوليةللعمليات    % 4.9)+    % 4.2( وزيادة في  مقارنة   .)



 

( وزادت الدوليةللعمليات    %12.7)+    % 13.7كان الطلب أعلى بنسبة  حيث    جائحة(ال  ما قبل )مستويات    2019

بنسبة    انخفاضاً سجلت شركات الطيران في المنطقة    ديسمبر في  و(.  الدوليةللعمليات    %5.1)  %8.2السعة بنسبة  

)+    % 2.9. وانخفضت السعة بنسبة  2021، مقارنة بعام  والدولية  كل من العمليات العالميةلفي الطلب    8.5%

 .( خالل نفس الفترةالدوليةللعمليات  % 1.8

  %11.5مع انخفاض في الطلب بنسبة    المناطق،جميع    بينأسوأ أداء سنوي    األوروبية  الطيرانشركات  سجلت  و

عام   بعام    2022في  سجلت  (.  الدوليةللعمليات    %11.8-)   2021مقارنة  الطيران  فيما  الفترة  شركات  خالل 

بنسبة  نفسها،   السعة  في  العالميةل  %0.5زيادة  في   مقارنةوبال.  والدولية  لعمليات  الجائحة  قبل  ما  عام    بمستويات 

ً الطلب    سجل،  2019 بنسبة  الدوليةللعمليات    %9.1-)  % 8.7بنسبة    انخفاضا السعة  -)  %16.5( وانخفضت 

ً في ديسمبر  سجلت شركات الطيران في المنطقة  و(.  الدوليةللعمليات    % 17.3 في الطلب   %17.4بنسبة    انخفاضا

بعام  الدوليةللعمليات    % 17.9-) مقارنة  بنسبة  2021(  السعة  وانخفضت  (  الدوليةللعمليات    % 7.4-)  7.0%. 

 .هي األكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا األوروبيةال تزال شركات الطيران و  نفسها، خالل الفترة 

ً   ، سجلتفي الشرق األوسط  الطيران  لشركات   وبالنسبة  العالمي في عام  و  الدولي   للطلب   % 10.7بنسبة    انخفاضا

  2019مقارنة بعام  و(.  الدوليةللعمليات    % 4.5)+    %4.3وزيادة في السعة بنسبة    2021مقارنة بعام    2022

وانخفضت السعة    والدوليةللعمليات العالمية    %1.6كان الطلب أقل بنسبة    (،19-جائحة كوفيد )مستويات ما قبل  

المنطقة    ديسمبرفي  و(.  الدوليةللعمليات    %6.1-)   %6.3بنسبة   في  الطيران  شركات  بنسبة    انخفاضاً سجلت 

  % 3.0)+    %2.8وزادت السعة بنسبة  ،  2021  العالمية مقارنة بعام و  الدولية  في الطلب على العمليات   14.4%

 نفسها.   ( خالل الفترةالدوليةللعمليات 

الالتينية   الطيرانشركات  سجلت   أمريكا  جميع    في  في  سنوي  أداء  بنسبة    المناطق،أقوى  الطلب  في  زيادة  مع 

بعام    2022في عام    % 13.1 الطيران  و(.  الدوليةللعمليات    % 15.0)+    2021مقارنة  خالل  سجلت شركات 

)مستويات ما    2019  مقارنة بعامو(.  الدوليةللعمليات    %27.8)+    % 27.1زيادة في السعة بنسبة  الفترة نفسها،  

الجائحة( بنسبة  ،  قبل  أقل  الطلب  ا  ، (الدوليةللعمليات    % 2.6-)  % 4.3كان  بنسبة  وانخفضت  -)  %14.3لسعة 

المنطقة    ديسمبرفي  و(.  الدوليةللعمليات    10.8% في  الطيران  شركات  )+    نمواً سجلت  الطلب    %2.3في 

بعام  الدوليةللعمليات   مقارنة  بنسبة  ، حيث  2021(  السعة  ( خالل  الدوليةللعمليات    % 32.7)+    % 27.6نمت 

 .نفس الفترة 

ً فسجلت    شركات الطيران األفريقيةأما     2022العالمي في عام  و  الدولي  للطلب   %1.4في الطلب بنسبة    انخفاضا

)ما    2019عام  بالمقارنة مع  و(  الدوليةللعمليات    % 0.2-)   % 0.3وزيادة في السعة بنسبة    2021مقارنة بعام  

-)  %15.3( وانخفضت السعة بنسبة  الدوليةللعمليات    %9.4)+    % 8.3كان الطلب أعلى بنسبة    الجائحة(،قبل  

ً في شهر ديسمبر  سجلت شركات الطيران في المنطقة  و(.  الدولية للعمليات    14.2% في    % 10.0بنسبة    انخفاضا

العالمية العمليات  على  بعام  والدولية   الطلب  بنسبة    ،2021  مقارنة  السعة  للعمليات    % 0.2)+    % 1.3ونمت 

 الفترة نفسها.  ( خالل الدولية

 

 -انتهى-


