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 .النسخة العربیة قدمتها مصر  -١

   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  استعراض شامل لالتجاهات والتطورات  من جدول األعمال: ١لبند ا
  النقل الجوي والتطورات التي طرأت على اللوائح التنظیمیةالتطورات في قطاع   من جدول األعمال: ١-١البند 
    بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  المنافسة العادلة  من جدول األعمال: ٤-٢البند 

  آثار تحالفات واندماجات شركات الطیران 
  في مجال المنافسة العادلة ومنع االحتكار

 )مصرمن  ة(مقدم

  الموجز التنفیذي
 تتعالج هذه الورقة أحد التطورات التي حدثت في مجال النقل الجوي من حیث ظهور تحالفات واندماجیا

قویة بین شركات الطیران المدني لدراسة آلثار المترتبة علیها في مجال النقل الجوي لوضع األطر 
  التنظیمیة لهذه التحالفات.

  . ٦الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة  مؤتمریرجى من ال: اإلجراء
   .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  المراجع:

   مقدمة :  -١
 الدولي  الجويتحریر أنظمة النقل  فيفقد تم إحراز تقدم كبیر  الجويحدثت تطورات هامة على صعید النقل   ١- ١  

شهدت صناعة شركات  ترتیبات الدخول الكامل لألسواق وفى الوقت ذاته  فيأصبحت طرفًا  التيبین عدد كبیر من الدول 
   ظل بیئة تتسم بالتنافس الشدید.  فيالسوق   فيالشركات وذلك بغیة التواجد  واندماجالطیران تحوًال رئیسیًا من خالل التحالفات 

الظواهر  وتعد أحدث  الجويصناعة النقل  فيركات الطیران السمة السائدة لقد أصبحت التحالفات بین ش   ٢- ١
تحالف تحتوى على  تفاقاتالتتطور بسرعة نسبیة من خالل ترتیبات تعاونیة تجاریة متعددة وتوجد صور كثیرة  التيالعالمیة 

جداول وتقاسم المكاتب وتجهیزات إعداد ال التسویق والتسعیر وتنسیق  فيعناصر متنوعة مثل المشاركة بالرمز والتعاون 
   المطارات. 
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لتلبیة  ومن خالل هذه التحالفات تستطیع شركات الطیران توفیر الرحالت الجویة ألكبر عدد من المدن وذلك    ٣- ١
توفیر  فيتجاریة لمساعدتها  متطلبات الحركة الجویة وبأفضل األسعار وتضطر شركات الطیران إلى القیام بشراكات وتحالفات 

   شبكة جویة كبیرة لتغطیة الخدمات المطلوبة. 
 العالمي المتنافسة واسعة النطاق على المستوى  االستراتیجیةاألخیرة عدد من التحالفات  اآلونة فيوقد ظهرت    ٤-١  

بشبكات واسعة النطاق إلى حد  تغطى مناطق جغرافیة مختلفة  التيویتكون كل تحالف من عدد من شركات الطیران الرئیسیة 
تمتد إلى معظم أنحاء العالم وحملوا  التيطرقهم الجویة  كبیر ومن خالل هذه التحالفات خلط هؤالء الناقلون الجویون شبكات 

    لفات:أنحاء العالم ومن هذه التحا فيالركاب المنتظمة  المائة من حركة  فيوحدهم ما یزید عن خمسین 
   . ١٩٩٧تحالف ستار ویعد أكبر التحالفات اآلن وتأسس عام   )أ 
   .١٩٩٩الذى تأسس عام  "وان وورلد"تحالف   )ب 
   .٢٠٠٠الذى تأسس عام  ٢"سكاى تیم"تحالف   )ج 

 استخداممن خالل  ونورث ویست وهناك تحالفات منفردة بین شركات طیران     KLM مجموعة تحالف وینجز الذى تقوده شركة 
فإن هذه التحالفات تغطى ما یزید عن  األیاتاالرمز المشترك الذى یسمح ببیع مقاعد على رحالت الحلفاء وحسب إحصائیات 

٨٠   وأقل قلیًال بین أوروبا وآسیا.  الهادئوالمحیط   األطلسيمن الحركة الجویة عبر المحیط   

   :فوائد التحالفات - ٢ 
أسعار التذاكر عند الربط بین المدن وتؤدى إلى زیادة معامل حمولة  من أهم فوائد التحالفات انخفاض   ١- ٢ 
الراكب والناقل على حد  الطائرات لكثافة الركاب على هذه الرحالت كما یؤدى إلى انخفاض تكالیف الرحلة مما یوفر مصلحة  

   سواء. 
لمواعید  خیارات أوسع  تاليوبالكما یمكن لشركات الطیران تقدیم نطاق أوسع من جداول الرحالت للركاب    ٢- ٢

   اإلقالع والهبوط مما یؤدى إلى تقلیل وقت السفر. 
المعاییر  إلى تحسین معاییر الجودة وخدمة الركاب وتحقیق مستوى أدنى من  السعيتؤدى هذه التحالفات إلى    ٣- ٢
والسفر وحل مشاكل الركاب وتقدیم   االنتظارالمقصد وٕاجراءات األمتعة وصاالت  واختیارجمیع المراحل متضمنة بیع تذاكر  في

   الخدمات الالزمة لهم. 
   :العیوب الموجهة للتحالفات   - ٣
  ومنها: إلى هذه التحالفات  االتهاماترغم بعض الممیزات الكبیرة لظهور تحالفات شركات الطیران فقد وجهت بعض   ١- ٣ 

وٕاقصاء بعض الشركات من السوق وقواعد  االحتكارأن هذه التحالفات قد ال تتفق مع قواعد منع   )أ 
   المنافسة الشریفة.  

بعض الشركات ألنها تسیطر على كثیر من النقاط الرئیسیة من  انهیارأن هذه التحالفات قد تؤدى إلى   )ب 
   التكالیف. خالل قدرتها التنافسیة والتسویقیة مما دفع بعض الشركات إلى التنافس كشركات منخفضة  

                                                 
نورث ویست أیرلینز" وشركة "من الجدیر بالذكر أن تحالف شركات الطیران تحت اسم "تحالف وینجز" الذي من المفروض أن تقوده شركة   ٢

عندما انضم معظم مشاركیھ إلى تحالف  ٢٠٠٤في سبتمبر  في حكم الملغياألوروبیة قد أصبح  KLMمع شركة في الوالیات المتحدة كونتیننتال أیر لینز" 
  "سكاي تیم".
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   فات بشكل كبیر مما یجعل عالقة الشراكة بین هذه التحالفات تزداد تشعبًا أو تعقیدًا. تتطور هذه التحال  )ج 

   : االندماجعملیات   - ٤ 
الناجمة عن  أنحاء كثیرة من العالم سعیها نحو الحصول على المكاسب المتوقعة  فيواصلت شركات الطیران   ١- ٤ 

ظل شركة  في التشغیليطیران أو التكامل  مع شركات طیران أخرى أو شراء شركات  االندماجتعزیز قوتها التسویقیة من خالل 
األسواق والتوسع فیها ودخول  فيتتمتع بها بعض الشركات   التي بالحصص وحقوق النقل  لالحتفاظواحدة وهذا التوجه هو 

   األسواق. فيالتكلفة وتجنب المنافسة الشرسة للحصول على وضع كبیر  أسواق جدیدة وتخفیض وحدة 
اعتمدت  الفترة األخیرة حیث أن دوًال عدیدة  فيعبر الحدود وعملیات الشراء  االندماجوقد زادت عملیات   ٢- ٤ 

تعیین شركات الطیران  فيالفعلیة  والسیطرة  الجويوخفضت من شروط ملكیة الناقل  األجنبي االستثمارسیاسات جدیدة بشأن 
   . الجويالثنائیة للنقل  االتفاقیاتبموجب 

مواصلة  استراتیجیة صناعة شركات الطیران وذلك كجزء من  فياألجنبیة  االستثماراتوقد یؤدى هذا إلى زیادة   ٣- ٤ 
   التحالفات لتوسیع نطاق الدخول إلى األسواق. 

      : االستنتاجات  - ٥ 
یجب  التي الجويصناعة شركات النقل  فيندماجات الرغم كل الممیزات والفوائد من ظهور التحالفات وا  ١- ٥
لذلك فإن األمر  السلبیات یجب مواجهتها ووضع تنظیم لتالفى  التيتشجیعها فإن األمر ال یخلو من بعض السلبیات والعیوب   

   التحالفات.  یحتاج إلى مزید من الدراسة لتعظیم الفوائد والممیزات وتقلیل اآلثار الضارة من هذه 
باإلضافة إلى  أن هذه التحالفات أصبحت معقدة ومتداخلة من حیث أطر التعاون بینها  لذكرمن الجدیر با  ٢- ٥

   الدراسة حتى اآلن من قبل اإلیكاو.  من  الكافيالهائلة وخاصة أن هذه التحالفات وأثارها لم تأخذ حقها  قوتها التسویقیة 

   : التوصیات  - ٦ 
  یرجى من المؤتمر القیام بما یلي:  ١- ٦ 

سیاسات جدیدة وٕاجراء دراسات من قبل اإلیكاو بشأن هذه التحالفات لدراسة طلب من االیكاو وضع ی  أ)
ومدى مالئمتها لقواعد المنافسة ووضع سیاسات لضبط عمل هذه  الجويتأثیرها على حركة النقل  مدى 

    التحالفات.  
وٕامدادها بأحدث المعلومات  تطورات هذه التحالفات وتزوید الدول األعضاء طلب من االیكاو رصد وی  ب)

  .في هذا الشأن
وضع أطر تنظیمیة لضبط عمل هذه التحالفات بما یتفق مع قواعد بأهمیة  اإلقرارحث الدول على و   ج)

  .اتهذه التحالف المكاسب التي تخلقها النظر على النحو الواجب في المنافسة  ومنع االحتكار مع 

  - انتهى- 


