
  

 

   خبر صحفي 

 2023عام في   قطاع الشحن الجوي يسجل بداية متواضعة

عن أحدث بيانات الشحن الجوي في األسواق العالمية  (  إياتا )كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي    -   2023مارس    9

  . نتيجة التحديات االقتصادية التي ال يزال يواجهها العالم، والتي أظهرت تراجعاً في معدالت الطلب  2023  لشهر يناير

  2022قياساً بشهر يناير  %  14.9، تراجعاً بواقع  *شهد الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر •

  .( الدوليةبالنسبة للعمليات %  16.2-)

تُقاس  )ارتفعت السعة   • المتوافر لكل كيلومتر التي  يناير  %  3.9بواقع  (  بطن الشحن  بشهر  ،  2022مقارنةً 

أكتوبر   منذ  لها على أساس سنوي  أول نمو  السعة  بنسبة  .  2022لتسجل  الدولية  الشحن  ارتفعت سعة  كما 

ويعكس االرتفاع في أطنان الشحن المتوافرة لكل كيلومتر التعافي القوي  .  2022مقارنةً بشهر يناير %  1.4

سعة الشحن في بطن الطائرات في أسواق شركات طيران الركاب، في خطوة تعوض االنخفاض المسجل   في

  . في سعة الشحن الدولية التي توفرها الشركات المتخصصة في الشحن 

 : نُشير فيما يلي إلى عدد من العوامل المهمة المؤثرة في البيئة التشغيلية، وهي •

 
o وهو أحد أبرز  مديري المشتريات ل  للمؤشر الصناعية الجديدة  ارتفاع مكون طلبيات التصدير العالمي ،

وشهدت االقتصادات    . 2022للمرة األولى منذ أكتوبر    في شهر يناير   مؤشرات الطلب على الشحن،
في   نمواً  مديري  الرئيسة  مؤشر  وصل  المتحدة،  والواليات  الصين  وفي  الجديدة؛  التصدير  طلبات 

نقطة، مما يشير إلى استقرار الطلب على البضائع المصنعة    50المشتريات إلى مستويات قريبة من  
 في أكبر اقتصادين في العالم. 

 
o   شهري لها على التوالي ٪ في ديسمبر، لتسجل ثاني انخفاض  3.0انخفاض تجارة السلع العالمية بنسبة  . 

 
o   6.7في نوفمبر إلى %  7.4انخفاض مؤشر األسعار االستهالكية لدى الدول الصناعية السبع من  %

  . في ديسمبر% 9.6نقطة مئوية إلى  2.2وتراجع التضخم في أسعار المنتجين بواقع . في يناير 
 

مع انخفاض الطلب على  (: "إياتا)لدولي للنقل الجوي  وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام لالتحاد ا

بعض التحديات   2023%، شهد القطاع مع بداية عام 3.9% وزيادة السعة بنسبة  14.9الشحن في شهر يناير بواقع 

مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب أوكرانيا والتضخم ونقص اليد  التي أثرت على عملياته. وترافق ذلك  

اإليرادات   تزال ، حيث ال  ينا أسباب وجيهة للتفاؤل الحذر حول الشحن الجويال زالت لد وبالرغم من ذلك،  العاملة.  

  ة توجه الصين للتخلي عن سياسة صفر إصابات بوتير   أن   ، إضافة إلى19-كوفيد   جائحة أعلى من تلك المسجلة قبل  

شأ بالنسبة لقطاع  واحد من أضخم أسواق المن سيسهم في تعزيز حالة استقرار أوضاع اإلنتاج في  أسرع مما كان متوقعاً  

 ". الشركات لزيادة تعاونها مع الصين  في ظل سعي من مستويات الطلب ؛ وهذا من شأنه أن يعزز  الشحن الجوي

 



Air cargo market in detail - 

January 2023 (% year-on-year) 
  

        

  World    January 2023 (% year-on-year) 

  share1   CTK ACTK CLF (%-pt)2 CLF (level)3 

TOTAL MARKET 100.0%   -14.9% 3.9% -9.9% 44.8% 

   Africa 2.0%   -9.5% -1.8% -3.8% 43.9% 

   Asia Pacific 32.4%   -19.0% 8.8% -15.5% 45.2% 

   Europe 21.8%   -20.4% -9.3% -7.5% 54.1% 

   Latin America 2.7%   4.6% 34.4% -9.3% 32.5% 

   Middle East 13.0%   -11.8% 9.6% -10.0% 41.1% 

   North America 28.1%   -8.7% 2.3% -5.1% 42.3% 

              

1% of industry CTKs in 2022     
2Year-on-year change in load factor 3Load factor level 

 

 األداء اإلقليمي لشهر يناير 

 

خالل شهر  % 19انخفاضاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت 

  %(. 21.2-)، ما مثّل تحسناً في األداء بالمقارنة مع ديسمبر  2022بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام    2023يناير  

شاط التجاري والصناعي واضطرابات سالسل  وما تزال شركات الطيران في المنطقة تعاني من انخفاض مستويات الن

وإلى جانب ذلك، قد تتأثر أحجام  .  التي كانت مفروضة في الصين   19-التوريد نتيجة للتأثيرات المتبقية لقيود كوفيد 

%  8.8الشحن في يناير نظراً لقرب حلول السنة القمرية الجديدة، في حين ارتفعت السعة المتوفرة في المنطقة بنسبة  

 .  2022مع يناير   بالمقارنة

 

مقارنةً مع    2023في أحجام الشحن في يناير  %  8.7تراجعاً بنسبة    شركات الطيران في أمريكا الشماليةوشهدت  

كما ارتفعت السعة بنسبة    %(.8.5-)، في تراجع طفيف في األداء بالمقارنة مع ديسمبر  2022الشهر ذاته من عام  

 . 2022مقارنةً مع يناير % 2.3

مقارنةً بالفترة ذاتها    2023في أحجام الشحن في يناير  %  20.4تراجعاً بنسبة    شركات الطيران األوروبية وسجلت  

ً   حيث سجلت   ، وهو األداء األضعف بين جميع المناطق،2022من عام   - ) في األداء بالمقارنة مع ديسمبر    تراجعا

وما تزال شركات الطيران في المنطقة األكثر تأثراً بتبعات الحرب في أوكرانيا؛ إذ انخفضت السعة بنسبة    %(.19.4

 . قياساً بالشهر ذاته من العام السابق 2023في يناير % 9.3

على أساس سنوي في أحجام الشحن في يناير  %  11.8تراجعاً بنسبة    شركات الطيران في الشرق األوسطوسجلت  

%  9.6كما ارتفعت السعة بنسبة  %(.  14.4-)تحسناً في األداء بالمقارنة مع الشهر السابق    نها شهدت إال أ،  2023

 .  2022مقارنةً مع يناير 

مقارنةً    2023في أحجام الشحن الجوي في يناير  %  4.6زيادةً بنسبة    الالتينية شركات الطيران في أمريكا  وسّجلت  

، وهو األداء األقوى في جميع المناطق، والذي يمثل تحسناً كبيراً في األداء مقارنةً مع  2022مع الشهر ذاته من عام 



بالمقارنة مع الفترة ذاتها  %  34.4وارتفعت السعة في يناير بنسبة  .  شهر ديسمبر، الذي لم يشهد أي نمو على اإلطالق

   . 2022من عام 

ً ألفريقية  شركات الطيران اشهدت   بالمقارنة مع الشهر   2023في أحجام الشحن خالل شهر يناير  %  9.5بنسبة    تراجعا

واستقرت السعة عند  %(.  10-)تحسناً في األداء بالمقارنة مع الشهر السابق    إال أنها سجلت ،  2022ذاته من عام  

   .2022دون مستويات يناير % 1.8

   ير، انقر هنا رلالطالع على التق

 

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي  -

 

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis---january-2023/

