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  المقدمة  -١
لمطار ساو  يتأسیس، بمنح امتیاز ٢٠١١في شهر أغسطس/آب  ،ارات البرازیلیةبدأت عملیة تخصیص المط ١- ١

دو نورتیه (شمال شرق البرازیل)، ومن المتوقع أن یكون  يریو جراندبفي ناتال،  ASGAویقع مطار  .(ASGA)جونسالو دو امارانتیه 
لمنح االمتیازات. وكانت  صبح معروفًا "بالجولة االولى"بدأت البرازیل بتنظیم ما أ ،. وفي نفس السنة٢٠١٥بحلول عام  للتشغیل جاهزاً 

یخدم و الدولي، ومطار كامبیناس الدولي، ومطار برازیلیا الدولي.  سلى هي كتالي: مطار جوارولو و المطارات التي شملتها الجولة األ
 المطارات منظومةالرئیسة في  حوریةالم المطاران األوالن منطقة ساوباولو الكبرى، أّما المطار األخیر فهو ُیشكل أحد المطارات

ختیرت هذه المطارات لتكون جزءًا للسنوات الثالثین المقبلة، لذلك أُ البرازیلیة. وستنصب في هذه المطارت البرازیلیة أكبر االستثمارات 
 ل بالنجاح.وتكلّ ، ٢٠١٢ي في شهر فبرایر/شباط منح االمتیازات. وجرى المزاد العلنمن الجولة األولى ل

 - عداد للجولة المقبلة لمنح االمتیازات بعد انتهائها من نقل إدارة هذه المطارات من انفرایرویل في اإلت البراز بدأ ٢- ١
الجولة التالیة ستتضمن و  .الجولة األولى ن فيفائزیالإلى  - مسؤولة عن تشغیل المطارات البرازیلیة الرئیسةالالفدرالیة  الحكومیةالشركة 

نتي). وٕان النموذج الذي ُیسمى " ( الواقع في  بیلو اوریزو واقع في ریو دي جانیرو)، "ومطار كونفینس الدولي"مطار جالیاو الدولي" (ال
یجري هو النموذج الُمستخدم في كال الجولتین. ومن المتوقع أن  "لمطاراتموذج البرازیلي لمنح االمتیازات في االن"في هذه الوثیقة 

. ویتمیز النموذج الُمعتمد للجولة الثانیة بتحسینات ٢٠١٣ي نهایة شهر اكتوبر/تشرین األول مطاري كونفینس وجالیاو فالمزاد بشأن 
 مع النموذج الذي اسُتخدم في الجولة األولى، ولكن المزایا الرئیسة هي نفسها. طفیفة مقارنةً 

تعزیز االستثمارات  یة، أيالتال األهداف الرئیسة لتحقیقلمطارات ا في لقد ُأعّد النموذج البرازیلي لمنح االمتیازات ٣- ١
االستثمارات في البنیة  تعّذر على، ي البرازیل. وفي السنوات األخیرةبنوعیة البنیة األساسیة للمطارات ف ،بأسرع وقت ممكن ،والنهوض

في  ملحوظاً  سرعة النمو في الطلب. فتشهد بعض المطارات الرئیسة في البرازیل اختناقاً  من مواكبةاألساسیة للمطارات في البرازیل 
 الحكومیة تواجه الكثیر من القیود الحادة نظرًا لطبیعتها شركة انفرایرو أنّ  إلى االختناق ذلكأسباب ویعزى أحد لعملیات. ا تنفیذ بعض

 في عوسلت. وفي هذا اإلطار، قد توّضح أن الطریقة الوحیدة لالالزمةونظرًا للعراقیل القانونیة التي تعترض تنفیذ االستثمارات  ،العامة
 قضي بفتح نظام المطارات في البرازیل لالستثمارات الخاصة.تحسین نوعیة الخدمات، ت توسعًا كبیرًا معنطاق البنیة األساسیة 

وتظهر هذه  .تتمّتع كل شركة خاصة بقدٍر أكبر من المرونة في عملیة اتخاذ القرارات مقارنة مع أي شركة عامةو  ٤- ١
ح أن تُتّوج . ومن المرجَّ أخرى جهة من ثمارات الالزمة من جهة، والقدرة على إدارة المطارات یومیاً المرونة في القدرة على تنفیذ االست

من وجهة نظر و سعار. والسالمة لمستخدمي المطارات مع خفض األ رفع مستوى الرفاهبالتوسع السریع في البنیة األساسیة  عملیة
توقع أن تُتخذ في فترة أقصر مما یُ  ،جدد، وصیانة المعّدات، وٕاعادة تأهیل المرافقالعاملین ال مثل قرارات توظیف ،اإلدارة، إن القرارات

 ُمستخدم المطار بتكلفة أقل( مما یؤدي إلى خفض األسعار بالنسبة للركاب). الُمقدمة إلىُیساهم في تحسین جودة الخدمات 

مما  ،ُمحتكر )شبه( ،ث طبیعتهمن حی هذا القطاع، ال تخضع غالبیة المطارات إلى المنافسة الحادة، إذ أن ٥- ١
في االمتیازات  القطاع الخاص لذلك، حتى تنجح عملیة منح .لتحكم بقوى السوقلأكبر  ةمشغلي القطاع الخاص قدر لح تیی

 سبق هذه العملیة جهد فعلي إلنشاء بیئة تنظیمیة تضمن مایلي:یجب أن ی ،المطارات

 ة الكفاءة؛المشغلین من القطاع الخاص حوافز قویة لزیاد اعطاء  )أ 

 منع سوء استخدام قوى السوق.  )ب 

لمطارات. ا في وتسعى البرازیل في هذه الورقة إلى تلخیص السمات الرئیسة للنموذج البرازیلي لمنح االمتیازات ٦- ١
في شّتى أنحاء العالم، لذلك من الضروري للدول األعضاء في  المتنامیة اتأن خصخصة المطارات من الحركب واننا لنؤمن
  السمات الرئیسة والنتائج الفعلیة الُمحققة من النماذج الُمستخدمة. فُتسلط الضوء على ،تتبادل الخبرات االیكاو أن

 تنظیم األسعار - ٢
ومات بصورة غیر تمییزیة، ، مع منح الحسم التعریفات على أساس نموذج وضع حدٍّ أقصى لألسعارتُنظَّ  ١- ٢
على  ل مطار في البرازیل أن یفرض ستة أنواع مختلفة من التعریفاتعام. ویمكن لكالصعید العلى  یعتبر هذا النموذج مقبوالً و 
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اس : الصعود على متن الطائرة (على أساس الراكب)، والهبوط (على أساس الوزن)، واستخدام المواقف (على أسالعملیات التالیة
 ویل (على أساس الراكب).حالتخاص ب ،ُأنشئ مؤخراً  ،رسمالوزن)، والشحن، والتخزین، و 

 أسعار مؤشراال وهي:  ،ثالثة متغیرات تضم تكییف هذه التعریفات سنویًا على أساس المعادلة التيیتم  ٢- ٢
" (عامل النوعیة). لذلك، تبقى المعادلة Q، و"العامل (عامل االنتاجیة) "Xعامل ، و"ال)IPCA( في البرازیل ینالمستهلك

 ي البرازیل ناقص عامل االنتاجیة وناقص عامل النوعیةمؤشر أسعار المستهلكین ف المستخدمة للتكییف على الشكل االتي:
)IPCA-X-Q(. 
مما یعني أن التنظیم االقتصادي  ،المزدوج الصندوقنهج  في تنظیماتها اعتمدت أیضًا السلطات البرازیلیةو  ٣- ٢

رازیلي أي شكل لذلك، ال یفرض النموذج الب .یرتبط فقط بنشاطات الطیران (مما یجعله عرضة أكثر لسوء استخدام قوى السوق)
 من أشكال القیود على تطویر النشاطات التجاریة في المطارات.

 تنظیم النوعیة - ٣
وفقًا للمنشورات المشاكل الرئیسة التي تشوب التنظیمات القائمة على وضع سقف لألـسعار،  وٕان إحدى ١- ٣

االمتیاز  صاحبإذ أن  .مات الُمقدمةالخد نوعیةأن ُتفضي إلى اإلخالل في لحوافز المقدمة ل ه ُیمكن، تكمن في أناالقتصادیة
االستثمار  سوءالمنافع بتخفیضه التكالیف، لذلك ُیمكن للشركة أن تعزز مكاسبها من خالل ُیمكن أن یحظى بحصة كبیرة من 

 في النوعیة .
شروط للنوعیة قائمة على مستوى الخدمات الُمقدمة  رضبفوقد قامت البرازیل بمعالجة هذه المشكلة بالذات  ٢- ٣

وهي تتراوح  ،في العقد تحدیدهافي معادلة تكییف األسعار على تحقیق األهداف التي یتم  "Qعامل ال"یعتمد و  .عقود االمتیازفي 
یة التي تُنص علیها االمتیاز الحد األدنى من شروط النوع صاحبإذا لم ُیحقق  ه. مما یعني أنفي المائة ٢إلى + ٧,٥ -من 

االمتیاز من  صاحبمن جهة أخرى، إذا تمكن و ما كان ملحوظًا. مالسنویة أقل  ألسعارا تكییف یكونمكن أن یُ التنظیمات، 
أعلى من مؤشر تكییف األسعار  عندئذ أن یكون ُیمكنالمحددة في العقد، مقارنة مع المستویات  ،تعزیز مستوى النوعیة

 التضّخم.
  شروط االستثمار - ٤
حددة أصًال في المشاكل األخرى المرتبطة بالتنظیمات القائمة على وضع سقف لألسعار والمُ  إن إحدى ١- ٤

ببیئة  یلتزمواأن الحوافز الكامنة لعدم االستثمار في توسع القدرات. ویمكن لواضعي التنظیمات أن االقتصادیة هي  المنشورات
یتم استهالك االستثمارات ، ف" ولمؤشرات الجودة)X عامل"المؤشرات خمس سنوات ل ،تنظیمیة لفترة محدودة (في حالة البرازیل

 الحوافز لالستثمار. تدنيمما یؤدي إلى  ،على آجال أطول (عادة طوال فترة االمتیاز)
، هذه (BOT) "البناء والتشغیل والنقل"یعالج النموذج البرازیلي المتیازات المطارات، القائم أساسًا على نموذج و  ٢- ٤

لب بأن تعتمد االستثمارات على ما ُیسمى بـ"العوامل الُمطلقة للطلب": فعندما یصل الطلب إلى مستوى المسألة عن طریق الط
االمتیاز أن یشرع في تنفیذ المرحلة التالیة للتوسیع، وذلك بهدف االبقاء على  صاحبیجب على  ،لكل مطار سابق التحدید

 اال وهما: ،بهدف تحقیق هدفین في الوقت نفسه وقد ُأعّدت هذه اآللیة نوعیة الخدمات فوق الحدود الدنیا.
حیث  ،االنزالق في استثمارات هائلة غیر ضروریةبالقطاع الخاص  يمستثمر  امكانیة قیامالخفض من   )أ 

 المستویات الُمتوقعة. أدنى منیكون الطلب 
االستثمار في النوعیة من جانب شركات التشغیل  سوءالمجتمع خطر  امكانیة أن یواجهوخفض   )ب 

 صة.الخا
 هیكلیة الملكیة - ٥
كل مجموعات  فيفي المائة  ٤٩ فهي تملك ،الحصصتبقى شركة انفرایرو الشریك الذي یحظى بأقلیة  ١- ٥

صة في البرازیل. لمطارات الُمخصخاوذلك في إطار هیكلیة الملكیة  ،صاحبة االمتیازات المسؤولة عن إدارة المطارات الشركات
تكنولوجیات التشغیل التي ُیقدمها مشغلو ، و أفضل الممارسات اإلداریة أن مشاركة القطاع العام هو ضمانوالهدف من 

 یفضي ذلك إلى ضمان أن .لها شركة انفرایرو، والتي ما زالت ُتشغّ تُنقل إلى المطارات األصغر حجماً المطارات المتعددون 
لكنها أیضًا  ،حصلت على االمتیازاتالمطارات التي  فيفقط  تنحصرلة من استحداث التنافس في القطاع ال المكاسب الُمحصَّ 

 تنسحب على المطارات الهامة األخرى في المنظومة.
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ة المشتركة في المطارات الرئیسة ألصحاب الحصص من فضًال عن ذلك، ُیقّید النموذج البرازیلي الملكی ٢- ٥
ى امتیازات بالنسبة للمطارات القطاع الخاص. وفي أثناء الجولة األولى من االمتیازات، ُسمح للشركات أن تتنافس للحصول عل

ولكن لم تتمكن من الفوز باالمتیاز اال بالنسبة لمطار واحد. في الجولة الثانیة، كان  ،الثالثة (برازیلیا، وجوارولوس، وكامبینس)
جالیاو الشركات التي ستتنافس على االمتیازات لمطار  اتحادلفائز في الجولة األولى أن ُیشارك في ل ه ال یمكنمن المقرر أن

أن من یفور بأحد المطارین ال ُیمكن أن یفوز بالمطار قد كان مفهومًا  .(ریو دي جانیرو) ومطار كونفینس (بیلو اوریزونتیه)
 :ةالتالیتي دعت إلى تحدید هذه القیود هي الثاني. وكانت األسباب الرئیسة ال

حویل، والشحن و/أو الحركة الدولیة، لتحفیز على التنافس فیما بین المطارات (السیما بالنسبة لحركة التا  )أ 
 لجوارولوس وفیراكوبوس)؛  لمطاري المحلیة بالنسبة للحركةولكن أیضًا 

لة من عملیة وضع التنظیمات عن طریق تحدید المؤشرات بالمقارنة مع المشغلین لتعزیز المكاسب الُمحصَّ   )ب 
 المتعددین للمطارات.

المسؤول عن  كان وهو ،(انفرایرو) ٢٠١٢رات لغایة منتصف عام للمطا واحد في الواقع، لم یُكن هناك سوى مشغل ٣- ٥
 جمیع المطارات الرئیسة في البرازیل. وبعد ُمضي سنتین، ظهرت خمس شركات لتشغیل المطارات جدیدة من شّتى أنحاء العالم

ارات ( على أساس تحدید المقاییس تتنافس في قطاع المطارات البرازیلیة، وتّضخ سیًال من المعلومات لمعرفة كیفیة إدارة المط وراحت
  .اتحاد الشركاتفي المائة كحد أقصى لملكیة شركة الطیران في  ٤منع الدمج العمودي، ُفرض فقط لو  بالمقارنة).

 ورسوم االمتیاز (المناقصة) العطاءات تقدیمعملیة  - ٦
م المزاد على مرحلتین: مرحلة . وُینظَّ اً ُمقترح اقتصاد انتقاء أكثرفي  العطاءات لتقدیمیتمثل المعیار األساسي  ١- ٦

 مزاد متزامن مفتوح لألسعار المتصاعدة. ایتبعه ،الظروف)في العطاءات المختومة ( بتقدیمالمزاد 
ن من رسوم االمتیاز طوال فترة االمتیاز: رسم ثابت ُمحّدد سنویًا افئت تفرضوللمشاركة في هذه العملیة،  ٢- ٦

مطار، وتتراوح من  إلىإجمالي اإلیرادات التي تتغّیر من مطار  في وي (حصةالعطاءات)، ورسم نسبي سن تقدیم(نتیجة عملیة 
 في حالة مطار جوارولوس). - في المائة ١٠إلى  -في حالة مطار برازیلیا -في المائة  ٢
 الدعم المشترك من المطارات األصغر حجماً  - ٧
المطار الذي حصل على  یدفعهاالجزء األكبر من المنح التي  ه یجب استخدامینص النموذج البرازیلي على أن ١- ٧

ما یوازي  سنویاً  الحكومة لفي البرازیل. وسُتحصّ  ربحاً واألقل  ،، لتعزیز االستثمارات في المطارات اإلقلیمیةإلى الحكومة االمتیاز
فعه وذلك نتیجة الرسم الثابت الذي ینبغي لكل صاحب امتیاز أن ید ،لالستثمارات في هذا المجالمریكي ملیون دوالر أ ٥٠٠
بالطبع جزء كبیر من هذه الموارد لتحسین البنیة األساسیة ُیخصص  التي شملتها الجولة األولى، و ةلمطارات الثالثا عن

مجموع ما یدفعه  یتخطىأن  ،في الجولة المقبلة لالمتیازاتیتوقع ، و للمطارات البرازیلیة وتوسیع نطاقها (باإلضافة إلى ذلك
فیها  تستّغلر امریكي سنویًا). ونتیجة لذلك، اعُتمدت هذه االستراتیجیة المتكاملة التي ملیون دوال ١٠٠ أصحاب االمتیاز

 لمواكبة الزیادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي في السنوات المقبلة. ،االمتیازات واالستثمارات العامة وتوزیع التحسینات
 الخالصة - ٨
امى بسرعة في العقد الماضي، ومازالت الدراسات ُتشیر إلى ما انفّك الطلب على النقل الجوي في البرازیل یتن ١- ٨

االستثمارات لتوسیع وتحسین البنیة األساسیة للمطارات بهدف  في هذا المجال. وسیتخطى آثار لتعزیز النموًا كبیر  اً أن ثمة حّیز 
ي تواجهه اقع، التحّدي األكبر الذفي الو فهذین الحدثین.  ،ستضافة كأس العالم في كرة القدم واأللعاب األولمبیةالاالستعداد 

ف مع الطلب المتنامي على هذه سلطات الطیران المدني في البرازیل هو التخطیط لتعزیز سعة المطارات الوطنیة بهدف التكیّ 
 .في الوقت نفسه الخدمات، مع ضمان نوعیتها

المفهوم القاضي بأن جمع  على اعتمادًا أساسیاً لمطارات في ایعتمد النموذج البرازیلي لمنح االمتیازات و  ٢- ٨
لتحسین  السبیل هو على أساس جّید المطارات والشركات الخاصة ذات المرونة الكبرى في إطار بیئة تنظیمیة اقتصادیة معتمدةً 

في البرازیل بثالثة أضعاف  المطارات منظومةاالستثمارات سعة  تتخطىمواكبة الطلب المقبل (یجب أن لمستوى الخدمات و 
تستفید  أن ،ومن المتوقع .هذا النموذجاسمة لتقییم مواطن القوة والضعف في وستكون السنوات التالیة ح ).٢٠٣٠بحلول 

 مواجهة التحّدي الدائم لتحسین هذا النموذج.لخبرة الدول األعضاء األخرى في االیكاو  السلطات البرازیلیة من

  —انتهـــى  —


