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 دراسة

 المنتظم للركاب في جمھوریة مصر العربیةالدولي  قطاع النقل الجوي
 قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریةأحكام في ضوء 

  ۱)۲۰۱۳ إلى ۲۰۱۰من للفترة (
  

                                                 
 قطاع الطیران للفترة منلالفترة الزمنیة لمتابعة أحدث التغیرات التي طرأت على القطاع واس���تكماال لمجھود الجھاز في الدراس���ة الس���ابقة  تلكتم اختیار  ۱

 .۲۰۰۹إلى یولیو  ۲۰۰۲ینایر 
 



۱ 
 

 
 : مقدمةأوًال 

 
، الخ ... ة والتِّجارةالسیاح :منھا ؛عدة قطاعاتبمن دعائم االقتصاد الرتباطھ الوثیق  ۲النقل الجوي قطاع عدُّ یُ 

والمرفق (واعتباره من المرافق العامة بھا.  دارةبالملكیة واإل في الماضي للتدخل األمر الذي دعا حكومات الدول
 الرأي األعلى في إدارة ویكون. ۳)العام، ھو مشروع تُنشئھ الدولة بقصد تحقیق غرض من أغراض النفع العام

ھیئة...الخ) وال یشترط أن تقوم الجھة التي أنشأت المرفق بإدارتھ،  –للسلطة العامة بالدولة (وزارة  ھذه المرافق
وقد ظل النقل الجوي لسنوات طویلة من المرافق العامة التي تخضع بشكل  ،فقد یتم إسناد تلك المھمة إلى شركة

من القرن  خالل السبعینیات والثمانینیات ابدأ دخول القطاع الخاص بھ تدریجیًّ  ثمولة كامل لتنظیم وإدارة الد
 .الماضي

 
ا أن تسھم فوجود منافسة من شأنھ ،تنافسي خخلق منا إلىالنقل الجوي ى دخول القطاع الخاص لمجال قد أدَّ و

أمثلة ھذه  واالقتصاد والمستھلك النھائي، ومن الصناعةعلى  بمنافعفي تطویر اقتصادیات الصناعة مما یعود 
  الفوائد:

ت دخول شركات جدیدة تتنافس على نفس الخطوط المنتظمة، وما سینتجھ من زیادة/تنوع االختیارا -
 لخدمة النقل الجوي كنتیجة لزیادة العرض في السوق.  المستھلك النھائيالمتاحة أمام 

ة؛ للمحافظة الشركات العاملة بالسوق لرفع كفاءتھا االقتصادیخلق منافسة محتملة على نفس الخطوط یدفع  -
 من دخول شركات جدیدة للسوق.  اعلى حصصھا السوقیة خوفً 

 
نافسة المالقطاع الخاص للدخول وخطوات تھدف لتشجیع في انتھاج مصر سلطة الطیران المدني في ت وقد بدأ

وتسھیل  الطیران،أھمھا: إعادة ھیكلة سوق  مراحلعدة وذلك من خالل  ،۲۰۰۲منذ عام النقل الجوي قطاع  في
  .الخاصة إجراءات إنشاء شركات الطیران

 
، بدأت بالفعل في ممارسة نشاطھا في ھذا القطاع ،مصریة خاصة تم تأسیس عدة شركات طیرانوبالفعل 

إال أن ، تشجیع تلك الشركات على العمل في السوق المصریة إطارفي مستمرة وبالرغم من اتخاذ خطوات 
بصورة  في مصر (الداخلي والخارجي) في مجال النقل الجوي المنتظم للركابواضح تركز اقتصادي  ھناك
القدرة التنافسیة  تؤثر علىعدة عوائق وجود  خاصة مع ٤ھذا النشاطأغلب  علىشركة واحدة  تھیمنحیث  ،عامة

عدیدة  بعد سنواتتطورات ھذا القطاع لمتابعة األمر الذي دعا الجھاز وھو ، الموجودة بالسوقلباقي الشركات 
، تم دراسة تطورات المتعلقة بقطاع الخدمات األرضیةصداره لدراسة الطیران السابقة وبعض التقاریر من إ

                                                 
 یقصد بالنقل الجوي في ھذه الدراسة؛ النقل الجوي التِّجاري للركاب. ۲
ص��د بھ المنظمة أو الھیئة وقد یق دارة لص��الح االفرادمعنیین: فقد یس��تعمل للداللة على نش��اط من نوع معین تقوم بھ اإلیس��تعمل المرفق العام للداللة على  ۳

  :التي تقوم بالنشاط نفسھا، ویُعرف المرفق العام بأنھ
لعامة في الدولة لنظام وخدمة المص��الح ا"كل مش��روع تنش��ئھ الدولة أو تش��رف على إدارتھ ویعمل بانتظام واس��تمرار ویس��تعین بس��لطان اإلدارة لص��یانة ا
ش����اط مختلف عما بن یقوم المرفق العام .وغرض����ھ تحقیق النفع العام وتحقیق الراحة وتوفیر عوامل الحیاة وأال یكون الغرض من المش����روع مجرد الربح"

ة عامة للقانون تخض��ع بص��فو كمرفق الدفاع أو األمنیھدف إلى "إش��باع رغبة جماعیة، وأداء خدمة عامة" بدون اس��تھداف ربح، و یقوم بھ عادة األفراد،
لكن الواقع من األمر والذي یعمل لتحقیق الربح،  كما أن التطور الحدیث في الفقھ والقض��اء یعترف بص��فة المرفق العام للمرفق الص��ناعي والتجاري العام.

ققھ إال أثر من اآلثار مة أس������وة بكل المرافق األخرى، وما الربح الذي یحأن الھدف الرئیس������ي لمثل ھذه المرافق لیس تحقیق الربح، بل تحقیق المنفعة العا
س�����لیمان و –لرابعة القانون اإلداري، الدكتور ثروت بدوي، الطبعة اراجع  – المترتبة على ص�����فة المرفق باعتباره یقوم بأعمال ص�����ناعیة أو تجاریة..."

). ۲۰۱٤فكر العربي، (تنقیح د. عبد الناص��ر أبو س��مھدانة ود. حس��ین خلیل، دار ال ۳٦ني ص الطماوي، مبادئ القانون اإلداري دراس��ة مقارنة الكتاب الثا
 .۱۹٥۲فبرایر  ۲٦حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في و

 

 .۲۰۰۲لسنة  ۱۳۷قرار رئیس الجمھوریة رقم والتي تحولت من مؤسسة إلى شركة قابضة بموجب الشركة القابضة لمصر للطیران،  ٤



۲ 
 

شكاوى شركات الطیران  تكرار على بناءً وذلك  الدوليتوسیع نطاق الدراسة بالتطرق لقطاع النقل القطاع مع 
 )۱(مرفق رقم .الصحففي  والمتداولةالخاصة المصریة 

 
 :اختصاص الجھازھدف الدراسة و: اثانیً 

 
 ،نتظم للركابالم الدوليالنقل الجوي  بادر الجھاز بإجراء ھذه الدراسة بھدف تقییم المناخ التنافسي في قطاع

 هتقریر وإصدار إثر انتھاؤه من دراسة سابقة في قطاع الطیران خاصة وقد تبین للجھاز وجود تركز اقتصادي
حتى و ۲۰۰۲للفترة من ینایر  المنتظم للركاب في مصر الداخليمجال النقل الجوي دراسة  عن ۲۰۱۰عام 

 .۲۰۰۹یولیو 
 
لوقوف على التطورات التي شھدھا السوق وللمساھمة في طرح توصیات تسھم اإلى الدراسة تلك  یھدف إعدادو

سیسھم في المنتظم للركاب  الدوليفي مجال النقل الجوي  تنافسیةفي تعزیز كفاءة القطاع، ذلك ألن وجود بیئة 
الخدمات المرتبطة كذلك النقل الجوي للركاب و الشركات العاملة في مجال تطور القطاع مما یعود بفوائد على

وھو ما یتفق مع مھام وزارة الطیران المدني في "تطویر القطاع  ،بھ كالسیاحة واالقتصاد والمستھلك المصري
 .٥ما یكفل رفع كفاءة مرافق وأجھزة الطیران المدني في إطار خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة"م
 

فسة ومنع من قانون حمایة المنا ۱۱التي ورد النص علیھا في المادة وتدخل الدراسة ضمن اختصاصات الجھاز 
قاعدة بیانات  الممارسات االحتكاریة (ویشار إلیھ فیما بعد بقانون حمایة المنافسة) التي خولت للجھاز إعداد

حاالت متكاملة عن مختلف األنشطة االقتصادیة بما یخدم عمل الجھاز وإجراء الدراسات والبحوث لكشف ال
 الضارة بالمنافسة. 

 
شخاص ینطبق القانون على كافة األ (أ) من القانون األشخاص الخاضعین للقانون حیث ۲لمادة وقد عرفت ا

املة في قطاع األمر الذي تكون معھ الشركات العكانت طریقة تأسیسھا،  االطبیعیین واألشخاص االعتباریة أیًّ 
 . فسةالنقل الجوي للركاب من األشخاص االعتباریة الخاضعة ألحكام قانون حمایة المنا

طاع النقل الجوي قإلجراء الدراسة وتقییم المناخ التنافسي لطرح التوصیات الالزمة لرفع الكفاءة التنافسیة في و
 تباع منھجیة البحث المذكورة في النقاط التالیة:االمنتظم للركاب، قام الجھاز ب

 
 .تحدید السوق المعنیة محل الدراسة 
  ھیكل السوق المعنیة.لعرض نظرة عامة 
 یتم سوفي ھذا اإلطار  ،المنتظم في مصر الدوليقطاع النقل الجوي في  منافسةال مستوىعرف علي الت

 م المنافسةفتح الباب أماالخطوات التي انتھجتھا الدولة تجاه ودراسة وتحلیل إجراءات إنشاء الشركات، 
واجھ تباإلضافة إلى الصعوبات العملیة التي  إلى السوق أخرى دخول شركات ندووالعوائق التي تحول 

 بالفعل. القائمةالشركات 
  اإلمارات ، بنانل، تركیا، المملكة المغربیة الیابان، المملكة المتحدة،الدول (إلقاء النظر على بعض تجارب

زیادة وتشجیع القطاع الخاص  ىالمترتبة عل والمنافعاآلثار  ىللتعرف عل )األردن، المتحدةالعربیة 
 .المنافسة

                                                 
 وزارة الطیران المدني: (الموقع اإللكتروني للوزارة)أھداف   ٥

AR.html-ARABIC/MISSION/MISSION-http://www.civilaviation.gov.eg/HTML/WEB 
 
 

http://www.civilaviation.gov.eg/HTML/WEB-ARABIC/MISSION/MISSION-AR.html


۳ 
 

 ة الشركات ع كفاءفوذلك لتشجیع المنافسة في السوق ور ،طرح التوصیات الالزمة لتذلیل العقبات الموجودة
 للسوق المصري وتجارب الدول المختلفة. واقع تحلیلمن 

 
 :ا: السوق المعنیةثالثً 

والنطاق  يالمعنیة" بأنھا تقوم على عنصرین؛ المنتج المعن) من قانون حمایة المنافسة "السوق ۳عرفت المادة (
 الجغرافي.

 
 المنتج المعني .أ

 
"مجموعة رحالت جویة تقوم بھا طائرات  بأنھقانون الطیران المدني، ل اطبقً  المنتظم النقل الجوينشاط یعرف 

ا لجدول زمني للجمھور طبقً ا نقل عام للركاب والبرید والبضائع أو أي منھا مقابل أجر أو مكافأة ویكون مفتوحً 
  ٦معلن عنھ، أو بانتظام أو بتكرار واضح".

 
الة عدم توافر حا للتعریف السابق یجب توافر جمیع العناصر اآلتیة مجتمعة في النقل الجوي المنتظم، وفي ووفقً 

  أي منھم یعد النقل الجوي غیر منتظم:
 

 . stable frequency (أكثر من رحلة)عدیدة أن یكون ھناك رحالت  -
 .أن تكون الرحالت دوریة ومنتظمة التتابع بین نقاط معینة -
 ا لجداول معلنة للجمھور. أن تكون الرحالت منظمة طبقً  -
 .أن تكون الخدمة مفتوحة للجمھور (یمكن ألي شخص شراء التذكرة مباشرة) -
 

 الدولي النقل الجوي
  

منتج المعني ، یتعین على الجھاز لتحدید الالمنتظم للركاب الدوليتنصب ھذه الدراسة على قطاع النقل الجوي 
 . لھذه الخدمةدراسة مدى إمكانیة وجود بدائل عملیة وموضوعیة 

الدولي بحسب قدرة النقل الجوي  تقسیم التي تھدف إلى رفع تنافسیة القطاع، تموبالنظر إلى ھدف الدراسة، 
 shortورحالت قصیرة المدى  long haul ىطویلة المدالطائرات على الطیران (زمن الرحلة) إلى رحالت 

haul۷، رحلة  متوسطة الحجم تغطیتھا في وسیتم االقتصار على الرحالت الدولیة القصیرة والتي یمكن لطائرة
 علیھا اد شركات الطیران المصریة الخاصةوذلك العتم ،۸ساعات ستو أربعواحدة والتي تتراوح ما بین 

  .۹بشكل رئیسي في مباشرة نشاطھا

                                                 
  ۱۹۸۱لسنة  ۲۸من قانون الطیران المدني رقم  ۱-۲۸مادة رقم  ٦
۷  ransportation of passengers or goods over short distancesT 
1haul_-http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/short  

 
۸ LONG HAUL FLIGHT MARKET - .1Sustainable Tourism CRC, an Australian Government initiative page The  

Over 6 hours is considered as a long Haul. 
http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/bookshop/Long%20Haul%20Flight%20Market.pdf 

 AMCشركة  –اكسبریس شركة  –كایرو ایر  شركةا محاضر الشركات التالیة: راجع أیضً 
۹ 61, Pages 2008lines, ,The Economics of Low Cost Air1, Issue 24Research in Transportation Economics, Volume  

to 67 - Dr Peter Morrell. 
http://core.ac.uk/download/pdf/138801.pdf 

 AMCشركة  –اكسبریس شركة  –كایرو ایر  شركةا محاضر الشركات التالیة: راجع أیضً 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/short-haul_1
http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/bookshop/Long%20Haul%20Flight%20Market.pdf
http://core.ac.uk/download/pdf/138801.pdf


٤ 
 

 
 : لقانون حمایة المنافسة ) من الالئحة التنفیذیة٦ا للنص التالي للمادة (وفقً و 
 

لآلخر، ویؤخذ  ایًّ وموضوع ا عملیًّ منھا، من وجھة نظر المستھلك، بدیًال  "المنتجات المعنیة ھي تلك التي یعد كلٌّ 
 ر اآلتیة: یبأي من المعای في ھذا التحدید

 
 .تماثل المنتجات في الخواص واالستخدام -
ي أیة عوامل فمدى إمكانیة تحول المشترین عن المنتج إلى منتج آخر نتیجة للتغیر النسبي في السعر أو  -

 تنافسیة أخرى.
لى منتجات ما إذا كان البائعون یتخذون قراراتھم التجاریة على أساس تحول المشترین عن المنتجات إ -

 النسبي في السعر أو في العوامل التنافسیة األخرى.أخرى نتیجة التغیر 
 السھولة النسبیة التي یمكن لألشخاص األخرى دخول سوق المنتج. -
 .مدى توافر المنتجات البدیلة أمام المستھلك -

  
ا عتبر سوقً في دراسة قضایا المنافسة في قطاع الطیران، أن كل خط مالحة جوي ی اومن المتعارف علیھ دولیًّ 

ارة الخطوط لوحدة سیاسة إد اولكن مراعاة لھدف الدراسة آثر الجھاز دراسة الوضع بصفة عامة نظرً  ،منفصًال 
 المختلفة.

 
على الحالة محل البحث لدراسة مدى إمكانیة اعتبار النقل  الواردة في القانونقام الجھاز بتطبیق المعاییر قد و

) أو أي من وسائل النقل األخرى بدیل عملي وموضوعي الطیران العارض -منتظم (الشارترالغیر الجوي 
استعان الجھاز بتقریره السابق وفي ھذا اإلطار  ،۱۰المنتظم للركاب الدولي قصیر المسافةلخدمة النقل الجوي 

أسفرت  " حیث"قطاع النقل الجوي الداخلي المنتظم في جمھوریة مصر العربیةدراسة ب والخاص اإلشارة إلیھ
 یلي:الدراسة عما 

 
الجوي  ) بدیل عملي وموضوعي للنقلالشارتر -عدم اعتبار النقل الجوي غیر المنتظم (الطیران العارض -۱

 المنتظم لألسباب اآلتیة:

 عدم التماثل في الخواص : 
 

یمكن  ۱۱في ضوء الدراسة السابقة للتعریف السابق للنقل الجوي المنتظم واالجتماعات التي أجراھا الجھاز اوفقً 
  النقاط اآلتیة: فيتلخیص االختالفات الجوھریة في خواص الطیران المنتظم وغیر المنتظم 

 
ر المنتظم ال النقل الجوي المنتظم یعمل على خطوط محددة وفقاً لجداول زمنیة ثابتة ومعلنة، بینما غی -

 یلتزم بوجھات أو مواعید ثابتة ومعلنة.
 

مقاعد الطائرات وال  شغالإزم بتشغیل الرحالت الجویة بغض النظر عن نسبة تالنقل الجوي المنتظم مل -
الكوارث الطبیعیة أو الحروب، بینما الرحالت غیر المنتظمة  حاالت تتوقف ھذه الرحالت سوى في

فال یمكن للعمیل الحصول على  تكون ضمن باقة تقدمھا شركات السیاحة في برنامج سیاحي متكامل

                                                 
 .قطاع النقل الجوي الداخلي المنتظم للركاب في جمھوریة مصر العربیةوالخاص بدراسة  ۲۰۱۰التقریر الصادر عن الجھاز في عام  ۱۰
 لكتروني.إلالمنشور على موقع الجھاز ا -تقریر جھاز حمایة المنافسة عن النقل الجوي الداخلي المنتظم للركاب في جمھوریة مصر العربیة  ۱۱



٥ 
 

إقامة  –ولكن یحصل علیھا ضمن برنامج تضعھ شركة السیاحة یشمل (طیران  الطیران فقط تذكرة
 الطائرة.إشغال ، وال تقوم الرحلة إال في حالة وجود جدوى اقتصادیة للرحلة وفقاً لنسبة الخ) …

 
ت النقل الجوي المنتظم مفتوح للجمھور حیث یتم طرح تذاكر لألفراد مباشرة أو من خالل وكاال -

مع  عاملالتوشركات سیاحیة، بینما ال یسمح للنقل الجوي غیر المنتظم إصدار وبیع تذاكر فردیة أو 
ت أو الركاب مباشرة. فالنقل الجوي غیر المنتظم یتعامل مع مجموعات من الركاب من خالل وكاال

 تأجیر الطائرة لجھة معینة بغض النظر عن عدد الركاب.شركات سیاحیة أو یقوم ب
 
 التماثل في االستخدام عدم:  

 
أن اختالف الخواص ینعكس على طبیعة استخدام النقل الجوي المنتظم وغیر  السابقة تبین من واقع الدراسة

خر ولذلك ال یمكن استخدام النقل الجوي عن اآلاختالف عمیل كل منھم  ۱۲فقد أكدت الجھات المختلفة ،المنتظم
 الجوي المنتظم على النحو اآلتي: غیر المنتظم لخدمة نفس الغرض من استخدام النقل 

 
ج سیاحي یختلف نوع النقل الجوي المستخدم وفقاً الختالف نوع الرحلة. فالرحالت المرتبطة ببرنام -

ام بالرحلة بتأجیر طائرة للقیوم القائمین علیھا تستخدم النقل الجوي غیر المنتظم (شارتر)، حیث یق
تمد على تع تكون معلنة طبقا لجدول، والتي بینما الرحالت غیر التابعة لبرامج سیاحیة والتي ككل،

 األفراد فإنھا تستخدم الطیران المنتظم. 
 

النقل الجوي غیر المنتظم ال یمكن االعتماد علیھ ألنھ موسمي ویرتبط دائماً بشركات السیاحة واألفواج  -
السیاحیة التي تقوم بتأجیر الطائرة من الشركة وفي حالة عدم امتالء الطائرة بالشكل الذي یغطي تكلفة 

ة الضرورة القصوى وفي أضیق أن یتم إلغاؤھا لذلك ال یتم اللجوء إلیھ إال في حال الممكنالرحلة من 
أما مقدم خدمة النقل الجوي المنتظم فھو مضطر دائماً أن یقوم بتقدیم الخدمة ولو لم یكتمل عدد  ،الحدود

الركاب إذ یكفي راكباً واحداً لقیام الرحلة وإقالع الطائرة في میعادھا طبقاً لجدول المواعید والرحالت 
 .۱۳المعلن عنھ

 
 لتغیر النسبي لترین عن النقل الجوي المنتظم إلى النقل الجوي غیر المنتظم نتیجة إمكانیة تحول المش عدم

 في السعر أو أي عوامل تنافسیة أخرى.
 

عدم تحول عمالء النقل الجوي المنتظم إلى استخدام النقل  التي أجراھا الجھازالسابقة أكدت الدراسة السوقیة 
باإلضافة لعدم  ۱٤أمام العمیل دائماً  لعدم توافرهوذلك  األولالجوي غیر المنتظم حتى في حالة ارتفاع أسعار 

 ۱٥ضمان التزامھ بالمواعید وإمكانیة إلغاء الرحلة في أي وقت كما سبق ذكره.

 
واالستخدام،  الختالف الخواص انظرً  ما سبق یتبین عدم اعتبار الطیران غیر المنتظم بدیل للطیران المنتظموم

ي في السعر باإلضافة إلى عدم تحول العمالء من الطیران المنتظم للطیران غیر المنتظم نتیجة للتغیر النسب
 .والعوامل التنافسیة األخرى

 
                                                 

 .ر السابقراجع التقری ۱۲
 .المصدر السابق ۱۳
 .یران للجمھوروھي غیر مصرح لھا قانونًا بإصدار تذاكر ط ،ببیع الطائرة بغض النظر عن نسبة اإلشغال قطفشركة الطیران غیر المنتظم تھتم ف ۱٤
 .راجع تقریر الجھاز السابق اإلشارة إلیھ ۱٥
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لنقل ل) بدیل عملي وموضوعي النقل البحري – عدم اعتبار وسائل النقل األخرى (النقل البري بالطرق -۲

 المنتظم لألسباب اآلتیة: المسافة الدولي قصیرالجوي 
 
 توافر الوساِئل األخرى أمام المستھلك على بعض الخطوط الجویة (اختالف شبكة النقل) عدم 

 
و البحري البري أال تتوافر خدمة النقل فلوسائل األخرى، اشبكة خطوط المالحة الجویة عن تختلف بشكل عام 

 تتوافر تلك وبالتالي ال ،الموقع الجغرافي للوجھةوذلك الرتباطھما ب الدولیة على أغلب خطوط المالحة الجویة
 الوسائل على أغلب الخطوط الجویة.

 
لخطوط مثل اأخرى إلى جانب النقل الجوي (عدیدة وحتى بالنظر إلى بعض الوجھات التي تخدمھا وسائل نقل 

تالف عمیل أسفرت نتائج الدراسة السوقیة عن اخ) فقد البحریة للسعودیة أو الخطوط البریة للدول المجاورة
 كما سیتم التناول بالتفصیل في النقاط التالیة. ،الطائرة عن عمیل الوسائل األخرى

 .أمانو لسفر راحةأن الطائرة تعد من أكثر وسائل ا كما ،الوقت للمسافریوفر السفر بالطائرة والجدیر بالذكر أن 
 
  في الخواص واالستخدام التماثلعدم 

 
ظم الداخلي النقل الجوي المنت بینو تماثل في الخواص ما بین وسائل النقل المختلفة وجود عدمتبین للجھاز 

اقي الوسائل بكما یتمیز النقل الجوي المنتظم عن  ،الختالف الوسیلة التي یتم بھا النقل اوذلك نظرً للركاب 
 راحة.باعتباره أسرع وسائل النقل وأكثرھا 

 
النقل المختلفة في الفصل بین وسائل  امحوریًّ  اتبین أن عامل الوقت یلعب دورً  للدراسة السابقة للجھازا ووفقً 

فالعمیل الذي یستخدم النقل الجوي المنتظم یختلف عن العمیل الذي یستخدم وسائل  ؛مما ینعكس على االستخدام
أفادت غرفة شركات ووكاالت السفر والسیاحة باإلضافة لعدة شركات سیاحة  :فعلى سبیل المثال .النقل األخرى

فعمیل القطار یرغب في التوفیر وال یھتم  ؛عن العمیل الذي یستخدم الطائرة اأن عمیل القطار مختلف تمامً 
لة ساعة تقریبًا في حین أن نفس الرح ۱۲بالقطار الرحلة من القاھرة إلى أسوان تستغرق نجد أن ف بالوقت

الطریق فالرحلة ب ؛الغردقة –القاھرة وكذلك األمر بالنسبة لخط  ،فقطحوالي ساعة وربع تستغرق بالطائرة 
عمالء النقل مما یدل على أن  فقط. دقیقة ٤٥بالطائرة تستغرق حوالي بینما  ساعات ٥البري تستغرق حوالي 

الطویلة حیث ما یفضل استخدامھ في المسافات  االجوي یھتمون بعامل الوقت أكثر من عامل السعر، وغالبً 
فیما  الدولیة القریبةعلى السفر إلى الوجھات  اأیضً وھو األمر الذي یمكن إنزالھ  ،۱٦یضمن الراحة والسرعة

 یتعلق بالنقل البري أو البحري في الحاالت المتاح فیھا البدائل.
 الدوليقل الجوي للن اوموضوعیًّ  اعملیًّ  أي من وسائل النقل األخرى بدیًال  الجھاز دلم یعوبناًء على ما تقدم، 

 المنتظم للركاب. )المسافة(قصیر 
 

 منتظم للركاب.ال الدولي (قصیر المسافة) ھو خدمة النقل الجويیتبین أن المنتج المعني محل الدراسة  وبالتالي

 

                                                 
 .المصدر السابق ۱٦
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 النطاق الجغرافي .ب

التنفیذیة النطاق الجغرافي بأنھ المنطقة التي تتجانس فیھا ظروف التنافس، وفي ) من الالئحة ٦عرفت المادة (
 ھذا الصدد یؤخذ في االعتبار فرص التنافس المحتملة، وأي من المعاییر اآلتیة:

  
مدى القدرة على انتقال المشترین بین مناطق جغرافیة نتیجة التغیرات النسبیة في األسعار أو في العوامل  -

 األخرى.التنافسیة 
ما إذا كان البائعون یتخذون قراراتھم التجاریة على أساس انتقال المشترین بین المناطق الجغرافیة  -

 المختلفة نتیجة التغیرات النسبیة في األسعار أو في العوامل التنافسیة األخرى.
 السھولة النسبیة التي یستطیع بمقتضاھا أشخاص آخرون دخول السوق المعنیة. -
بین المناطق الجغرافیة، بما في ذلك تكلفة التأمین والوقت الالزم لتزوید المنطقة الجغرافیة  تكالیف النقل -

 .بالمنتجات المعنیة من أسواق أو من مناطق جغرافیة أخرى أو من الخارج
 والخارجي. يالرسوم الجمركیة والقیود غیر الجمركیة على المستویین المحل -

 
، والمطارات التي تعد من المرافق الرئیسیة التي تخدم شركات الطیران المختلفةوبدراسة شبكة الخطوط الجویة 

ا باألماكن الجغرافیة التي یرید المسافر االنتقال بینھا، تبین ا وثیقً ا لطبیعة نشاط النقل الذي یرتبط ارتباطً ونظرً 
یة في األسعار أو في عدم إمكانیة انتقال المشترین من خط جوي إلى خط جوي آخر نتیجة التغیرات النسب

  العوامل التنافسیة األخرى.
 

للركاب، وكیفیة النھوض المنتظم  الدولي (قصیر المسافة) ا لكون الدراسة تنصب على خدمة النقل الجويونظرً 
وھو األمر الذي سوف ینعكس بدوره  ،المصریة بھذا القطاع بتحسن ورفع التنافسیة فیما بین شركات الطیران

خدمة النقل الجوي فقد قام الجھاز بالنظر إلى الجوي بأقل األسعار. مستھلك من حیث توافر خدمة النقل على ال
 .جھة التي یقصدھا المستھلكوبغض النظر عن الو خطوطالعلى كافة  المنتظم للركاب

 
تضح للجھاز خاصة في ضوء ما ا مطار القاھرة الدولي السفر من وعلیھ فإن النطاق الجغرافي لھذه الدراسة ھو

ا لما ووفقً  التي تؤثر على المنافسة في السوقالعوائق أھم من كون العمل المنتظم من مطار القاھرة الدولي أحد 
 یلي:

 
نفس  إلىللسفر  الخ)…  ، أسیوطاإلسكندریة( مطار آخر إلىأغلب العمالء ال تنتقل من مطار القاھرة  •

 الوجھة بالرغم من أن أسعار تذاكر الرحالت تكون أقل من المطارات األخرى.
مشقة وتكالیف انتقال على نفس الوجھة یمثل ذلك وقت و إلىمطار آخر للسفر  إلىفي حالة االنتقال  •

لسفر لتلك لباإلضافة للوقت المستغرق أو أسیوط  اإلسكندریةالسفر إلى (مثل: مصاریف  العمیل
 .)ومشقة ذلك المطارات

 .المحددة أن المطارات األخرى ال یمكن السفر منھا إلى كافة الوجھات ولكنھا تقتصر على بعض الخطوط •

وعدد االستیعابیة یعد أكبر مطارات الجمھوریة من حیث السعة  الدولي أن مطار القاھرةذلك  إلىأضف 
العاصمة والحلقة الرئیسیة في الربط بین مصر ا لكونھ مطار ، نظرً )۱(موضح بالجدول رقم  الرحالت كما ھو

 ودول العالم المختلفة.
 

 المنتظم (قصیر المسافة) الدوليسوق النقل الجوي ومما سبق قام الجھاز بتحدید السوق المعنیة على أنھا 
  جمھوریة مصر العربیة.في  مطار القاھرة الدولي منللركاب 
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 اإلطار الزمني للدراسة  .ج

بھدف تتبع وتحلیل أحدث  ۲۰۱۳ دیسمبرإلى  ۲۰۱۰ینایر من قام الجھاز بتحدید اإلطار الزمني لھذه الدراسة 
االقتصادیة والمؤسسیة التي طرأت على القطاع والتي تنعكس بدورھا على اإلطار التغیرات والتطورات 

القواعد التنظیمیة للنقل الجوي المنتظم الداخلي إن حیث  ،والسلوك التنافسي للقطاع الشركات القائمة والمحتملة
 .تكاد تكون متطابقةوالدولي 

 
 السوق المعنیةھیكل : نظرة عامة على ارابعً 

  
شركات الطیران المرخص لھا والعاملة و المطارات السوق المعنیة من حیثھیكل سیتم في ھذا الجزء دراسة 

التي تحد من المنافسة داخل  كفاءة المنافسة بینھما والعوائق ثم یتم االنتقال إلى دراسة وتحلیل مدى ،في السوق
 السوق خالل فترة الدراسة.

 
 ممثًال  ا اإلطار التنظیمي للسوقوأخیرً  ،وسیتم البدء بعرض مطارات الجمھوریة، ثم الشركات العاملة بالسوق

 في سلطة الطیران المدني.
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  :العربیة في جمھوریة مصرالمطارات  .أ
 

 وھي كالتالي: ،۱۷في جمھوریة مصر العربیة امطارً  )۲۳(ثالثة وعشرون یوجد 
 

 –برج العرب  – األقص������ر –أس������وان  –الغردقة  – ش������رم الش������یخ –: القاھرة ۱۸ المطارات الدولیة -
 .سوھاج –مطروح  ىمرس –طابا  –أسیوط  – اإلسكندریة

 –ر الطو –سعید  بور –أبو سمبل  –سانت كاترین  –شرق العوینات  –المطارات الداخلیة: العریش  -
  .الخارجة –الداخلة 

 .العلمین –علم  ى): مرسBOTمطارات البناء والتشغیل والنقل ( -
 .أكتوبر ٦مطار التدریب:  -
 .مطار الجورة -

 .لمینعلم والع ىمرس ھنا امتالك الدولة جمیع المطارات المذكورة أعاله ما عدا مطاري والجدیر بالذكر
 

  

                                                 
  airports.com-http://www.eac/الموقع الرسمي للشركة المصریة للمطارات  ۱۷

 http://www.civilaviation.gov.eg/lالموقع الرسمي لوزارة الطیران المدني: 
ك والجوازات والص�������حة وتتخذ فیھ اإلجراءات المتعلقة بالجمار ،إقلیمھا لدخول وخروج الحركة الجویة الدولیة فيمطار تعینھ الدولة  أي :دولي مطار ۱۸

 . الحیوانات والنباتات وغیر ذلك من اإلجراءات المشابھةشامًال  الصحي العامة والحجر

http://www.eac-airports.com/OurAirports_Areesh.aspx
http://www.civilaviation.gov.eg/l
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 : )۱جدول رقم (
 متوسط الحصص السوقیة للمطارات 

  ۲۰۱۳ حتى ۲۰۱۰الفترة من  عن
  

 لجمیع الرحالت (طویلة وقصیرة المدى)
 

 راكب)ف لباألحركة الركاب ( رات ئالطاحركة  المطارات الدولیة
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 12,449 14,712 12,552 14,479 132,050 142,674 131,535 138,813 القاھرة
  44% 45% 49% 47% 40% 42% 44% 43% 

 5,956 6,622 5,983 8,694 43,282 46,607 46,188 64,336 شرم الشیخ
  20% 16% 16% 16% 24% 20% 20% 21% 

 5,781 7,134 6,373 8,062 39,321 46,847 46,292 56,526 الغردقة
  18% 16% 16% 14% 22% 21% 21% 20% 

 640 800 991 1,971 10,011 12,128 17,950 24,227 قصراأل
  8% 6% 4% 4% 5% 3% 2% 2% 

 250 294 367 955 5,696 5,502 6,253 13,032 سوانأ
  4% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 1% 

 36  708  5966 0 15801  (النزھة) اإلسكندریة
  0% 5% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 

 2,257 1,960 1,317 712 25,741 20,843 12,928 7,311 برج العرب
  2% 4% 7% 9% 2% 4% 6% 8% 

 359 289 255 315 5,469 3,076 3,329 3,986 سیوط أ
  1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

 6 19 15 24 150 190 245 647 العلمین
  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 912 1,089 878 1,182 7,256 8,432 7,691 9,722 مرسى علم
  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 322 311 240 14 3,209 2,912 2,777 206 سوھاج
  0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 

 28,968 33,230 29,679 36,408 278,151 289,211 290,989 318,806 يجمالاإل
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  ۱۹الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء – ۲۰۱۳حصائي السنوي لجمھوریة مصر العربیة المصدر: الكتاب اإل
 

من إجمالي الحركة  %٤۲حوالي  حیث یس������تحوذ على، المطار األھم في مص������رالدولي طار القاھرة م یعتبر
في بعض  ھذا وقد تص��ل تلك النس��بة ،<<<<<<<<<<<<<<<<<<<الجویة في جمھوریة مص��ر العربیة 

                                                 
 –) ۹-۸) وجدول (۸-۸جدول ( –الباب الثامن  – إلحص��اءالجھاز المركزي للتعبئة وا – ۲۰۱۳العربیة  مص��ر حص��ائي الس��نوي لجمھوریةالكتاب اإل ۱۹
 www.capmas.gov.eg 

http://www.capmas.gov.eg/
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) تلتقي فیھ الخطوط Cairo Hubیعتبر مركز تجمع رئیس������ي (محور، نھ أكما  ،%٤٦ حوالي األحیان إلى
 .Star Alliance۲۰القادمة من الوجھات المختلفة لعدید من الخطوط األجنبیة وخاصة لمجموعة 

 
 ۲۱الشركات العاملة في السوق .ب

 
 بالسوق المصري لدیھا تراخیص نقل منتظم ھي: طیران  ةكشر )۱۱(إحدى عشر یوجد 

 
 القابضة مصر للطیرانشركة  .۱

  للخطوط الجویةشركة مصر للطیران.  
  اإلقلیمیة (اكسبریس).و مصر للطیران للخطوط الداخلیةشركة 

 المصریة العالمیة للطیرانشركة  .۲
  AMCشركة .۳
 النیل للطیرانشركة  .٤
 العربیة للطیران شركة  .٥
 نسما للطیران شركة  .٦
 شركة القاھرة للنقل الجوي .۷
 كایروایر  شركة .۸
 للطیران اإلسكندریةشركة  .۹

 یستوِ شركة میدْ  .۱۰

  :وفیما یلي عرض نبذة عن كل شركة
 

 :القابضةصر للطیران شركة م -۱
 وتعمل في القطاع من خالل شركتین:

 شركة مصر للطیران للخطوط الجویة .أ
 

التابعة لشركة مصر للطیران القابضة، وتعتبر مصر للطیران للخطوط الجویة ھي جوھر ھي إحدى الشركات 
ا، وتمتلك ش���بكة خطوط كبیرة تص���ل عامً  ۷۸"مص���ر للطیران القابض���ة" وھي تعمل في القطاع منذ أكثر من 

 علىمص���ر للطیران  تس���یطر ش���ركة ۲۰۰۹عام ا لبیانات وفقً و ،إلى الوجھات الرئیس���یة في جمیع أنحاء العالم
 (بالمقارنة بالخطوط األجنبیة) في مص��ر من س��وق الطیران الدولي %٥۲من س��وق الطیران الداخلي و %۹٥

 )۱۲۳مائة ثالثة وعشرین (وھي عضو في  ،وجھة دولیة )٦٤أربع وستین (وجھات محلیة و )۹تسع (تخدم و

                                                 
۲۰ Economic ”, Egypt Airline Passengers Market: Competition and Performance) “2012Omar S., N. and Sekkat, K. (

Research Forum  
۲۱ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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رمز الطیران اتفاقیة ) ۲۰( عش������رینو Bilateral Air Service Agreement طیران دولیة ثنائیة اتفاقیة
 .Code Share Agreement۲۳ ۲۲المشترك

 
 : مصر للطیران اكسبریس .ب

 
ھي شركة طیران منتظمة للخطوط الداخلیة واإلقلیمیة، وقد أنشئت في شھر مایو اكسبریس مصر للطیران 

وقد تم تأسیسھا بغرض تحسین الخدمات على  ،وھي إحدى الشركات التابعة لمصر للطیران القابضة ،۲۰۰٦
محددة بدائرة قطرھا من ( القصیر الخطوط الداخلیة والمنافسة في األسواق اإلقلیمیة على الخطوط ذات المدى

لشركة والمركز الرئیسي لعملیاتھا في مطار القاھرة وتوجد قاعدة ا .۲٤)نصفو ساعات ثالث ساعات لثالث
اثنتا عشر عدد من ویتكون أسطول الشركة  ،)(مطار النزھة اإلسكندریةفي الدولي مع وجود قاعدة أصغر 

التي تغطي  واإلقلیمیة من الخطوط الداخلیة والدولیة اخطًّ  )۲۷سبعة وعشرین (وھي تعمل على  ،طائرة )۱۲(
 واإلقلیمیة كز الخطة المستقبلیة للشركة على التوسع في شبكة الخطوط الداخلیةتوتر ،مدینة )۱۸ثماني عشر (

 .كمحور لعملیاتھا باستخدام مطار القاھرة الدولي
 
 

 )۲جدول رقم (
 ۲۰۱۳بالشركات األخرى على األقالیم المختلفة عام  ۲٥مقارنة تشغیل مصر للطیران

 (عدد الرحالت) – (التشغیل المنتظم من مطار القاھرة لكافة الوجھات)
 

 /الشركة
  القطاع

 اإلقلیم
 بيواألور

 الشرق إقلیم
 أمریكا إقلیم سیاآ إقلیم أفریقیا إقلیم األوسط

 العربیة الدول الشمالیة

 مصر
 للطیران
 القابضة

۱،٦۸۳،٤٤٥ ۳،۳۳٤،۹۷۰ ۱،۲۷٥،۰٤٤٦ ٥٦،۹۷٤ ۲۱۲،۷۳۹ ۳،۹۹٥،۹۸٥ 

 شركات
 ٤،۷٥۱،۹۷۰ ۰ ۳۲،۰۸۷ ٥۰٤،۳۹۳ ٤،۳۲٥،۱۷۹ ۱،۰۸۹،٥۸۱ أخرى

مصر  نسبة
للطیران من 

 اإلجمالي
٦۱% ٤٤% ۷۲% ۹۳% ۱۰۰% ٤٦% 

 ۸،۷٤۷،۹٥٥ ۲۱۲،۷۳۹ ٤۷۹،۰٦۱ ۱،۷۷۹،٤٤۹ ۷،٦٦۰،۱٤۹ ۲،۷۷۳،۰۲٦ اإلجمالي
 

 ، وزارة الطیران المدني.۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر 
 
 

                                                 
 ،واحدة نكذلك من خاللھ یمكن ش��راء مقعد في ش��ركة طیرا إلحداھما،حص��ة في نفس الرحلة المخص��ص��ة ن اھو أن تتقاس��م ش��ركت ،المش��اركة بالرمز ۲۲

مة في جدول إلى معرف المس����تخدیش����یر  "مص����طلح "الرمز ل ش����ركة طیران أخرى تتعاون تحت رقم الرحلة أو رمز الرحلةبَ دار من قِ ولكن في الواقع یُ 
لشركات النقل لالرمز المشترك تسمح  واتفاقیات والرموز ھذه تحدد شركة الطیران ورقم الرحلة IATA لدى منظمة امسبقً  ةوھي أحرف محدد ،الرحالت

 ،یران جدیدطأو تشغیل خط  ضافیةإ أخرى یتفق معھا دون الحاجة لتقدیم رحالت الجوي للوصول إلى أكبر قدر من المدن من خالل شبكة شركات طیران
سیة بین شركات وتقاسم الرمز ھو سمة أساسیة من سمات التحالفات الرئی ،خرىأمعظم شركات الطیران الكبرى الیوم تقاسم الرموز مع شركات طیران و

 الطیران.
۲۳ ……………………………… 
۲٤ ………………………………….  
لطیران لالتقریر والخاص��ة بمص��ر لطیران تض��م (ش��ركتي مص��ر للطیران للخطوط الجویة ومص��ر تجدر اإلش��ارة أن جمیع االحص��اءات الواردة بھذا  ۲٥

 .اكسبریس)
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)۱شكل رقم (  

 
 

 ، وزارة الطیران المدني.۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر 
 
، بحصة سوقیة كبیرة في كل القطاعات تتمتعشركة مصر للطیران  الرسم البیاني السابق أنتضح من الجدول وی

 ةالشركنشاط ویتمركز  %۱۰۰و %۹۳في كل القطاعات وتصل إلى أربعین حیث تزید حصتھا السوقیة عن 
ا إلحصاءات سلطة وفقً  من إجمالي نشاط الشركة %٤۸حیث تقدر نسبتھ بحوالي في إقلیم دول الشرق األوسط 

  .الطیران المدني
 

 النیل للطیران:  -۲
 ، تعمل في الطیران المنتظم وتطیر"مجموعة الطیار"تملكھا  مس��اھمة مص��ریة برأس��مال س��عودي، ھي ش��ركة

 القص�����یمو تبوكو الطائفو ینبع في المملكة العربیة الس�����عودیة: إلى الوجھات التالیة الدولي القاھرة مطار من
  .ینبع وجدةو الكویت إلى مطارات من مطار برج العربوتطیر  ،جدةو نجرانو

 :مصر -العربیة للطیران -۳
ش���ركة طیران مص���ریة تعمل في مجال الطیران المنتظم باإلض���افة إلى رحالت الطیران العارض، ورحالتھا 

  .الدمام وعمانو الریاضو جدةو إلى المطارات التالیة: الكویت من مطار برج العربالمنتظمة 
 
 
 
 

48%

3%

7%

18%

24%

نصیب كل قطاع من اإلجمالي العام لشركة مصر
)عدد الرحالت(للطیران 

قطاع الشرق األوسط

قطاع أمریكا

قطاع اسیا

قطاع أفریقیا

قطاع أوروبا
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 نسما للطیران:  -٤
ل في تعم ،Nesma Groupھي ش��ركة طیران مص��ریة األص��ل وھي ش��راكة مص��ریة س��عودیة تحت اس��م 

الوجھات التالیة في المملكة العربیة  إلىالقاھرة  مطار من خطوطھا ،منتظمالغیر الطیران المنتظم والطیران 
  .جدة إلىسوھاج واألقصر  مطاري ومن ،الحائلو ینبعو قصیمالو الطائفالسعودیة: 

 
 :المصریة العالمیة للطیران -٥

باإلض���افة إلى رحالت الطیران  التالیة على الخطوطش���ركة طیران مص���ریة تعمل في مجال الطیران المنتظم 
 :العارض

 .جدة والطائفو أبھاو تبوكو القصیمو ینبعو نجرانو برجامومن مطار القاھرة إلى  •
  .جدةو ھمصراتو طرابلسإلى  العرببرج ومن مطار  •

 
 :AMCةشرك -٦

 اتمطارمن من كل  السعودیة: إلى، بدأت العمل على بعض الخطوط المنتظمة مصریة مساھمةھي شركة 
وقبل ذلك كانت الشركة تعمل في الطیران  ۱/۱/۲۰۱٤جدة منذ  إلىاألقصر و سوھاجو أسیوطو برج العرب

 . العارض (غیر المنتظم)
 

 :شركة القاھرة للنقل الجوي -۷

ترخیص للنقل الجوي ى حصلت عل ،تعمل في الطیران المنتظم والطیران غیر المنتظم مصریة،شركة مساھمة 
 . ۲۰۰۹ترخیص للنقل الجوي المنتظم في عام  ىبینما حصلت عل ۱۹۹۱غیر المنتظم في عام 

 الخطوط المنتظمة التي تعمل علیھا الشركة ھي: 
 القاھرة  –ینبع  –القاھرة  •
 برج العرب  –جدة  –برج العرب  •
 القاھرة  –جدة  –: القاھرة ۲۰۱٤مارس  ۱٥ا من یوم ءً وبد •

 
 :كایروایر  شركة -۸

بممارسة نشاط النقل الجوي المنتظم وغیر المنتظم للركاب منذ  اصدر لھا ترخیصً  مصریة ھي شركة مساھمة
مقعد للطائرة. وبدأت الشركة العمل  ۱۷۷سعة  Airbus A320طائرات  )٤أربع (تمتلك الشركة  ،۲۰۰۳عام 

بعد أن كانت تمارس الطیران العارض فقط منذ بدایة تشغیلھا  ۱/٦/۲۰۱۲ا من في مجال الطیران المنتظم اعتبارً 
 ورحالتھا المنتظمة ھي: ۲۰۰٤في 

 .أسیوط وسوھاج وبرج العرب اتمن كل من مطار :رحالت إلى مطار الكویت •
 .من مطاري برج العرب وأسیوط :المملكة العربیة السعودیةرحالت إلى مطار جدة ب •

 زاد معدل تشغیل رحالت الشركة لزیادة حجم الطلب باإلضافة إلى تشغیل نقاط جدیدة منھا: ۲۰۱۳وخالل عام 

 .مطار الریاض بالسعودیة من مطاري أسیوط وبرج العرب •
 .مطاري طرابلس ومصراتھ بدولة لیبیا من مطاري أسیوط وبرج العرب •
 .مطار بني غازي بدولة لیبیا من مطار برج العرب •
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  .مطار بلجراد بصربیا من مطار الغردقة •
 .مطار الملكة علیاء (عمان) باألردن من مطاري أسیوط وبرج العرب •

ولم تمارس الشركة التشغیل المنتظم من وإلى مطار القاھرة منذ بدایة تشغیلھا وجمیع حركاتھا التي تمت من 
  قتصر على التشغیل العارض فقط.مطار القاھرة ت

 :للطیران اإلسكندریةشركة  -۹
 ا.لدیھا ترخیص منتظم ولكنھا ال تعمل حالیً  مصریةمساھمة ھي شركة 

 
 :ت للطیرانشركة میدویس -۱۰

ا إال في مجال الطیران ھي شركة مساھمة مصریة لدیھا ترخیص منتظم ولكنھا ال تعمل حالیً 
 العارض.

 
 المنافسة المحتملة:  

 
ن تعمالن في س��وق النقل اا ش��ركتباإلض��افة لكافة الش��ركات ذات الترخیص المنتظم الواردة أعاله، ھناك أیض��ً 

 ھما:  الجوي غیر المنتظم للركاب
 .شركة لیجر للخطوط الجویة .۱
 .یجیبتإجو ایر  شركة .۲

وذلك ألن  ،وتعتبر ھذه الش������ركات من المنافس������ین المحتملین للدخول إلى الس������وق محل الدراس������ة والعمل بھ
بالفعل في الس������وق في مجال الطیران العارض فقط لدیھا طائرات  ،الش������ركات موجودة وتعمل  تالي ف وبال

الذي یمكنھا التقدم للحصول علیھ بمبلغ  الترخیصوموظفین وكل ما تحتاجھ لتصبح شركة طیران منتظمة ھو 
  شھور. ةجنیھ مصري وإجراءات ال تتعدى الثالث ۲٥۰۰ال یتعدى حوالي 
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 )۲(شكل رقم 

 
 ، وزارة الطیران المدني۲۰۱۳سنوي الاإلحصائي المصدر: التقریر  

لرحالت یتضح من الجدول والرسم البیاني السابق أن شركة مصر للطیران تسیطر على الغالبیة العظمى من ا
ثم الشركة  ،كایروایر  النیل للطیران، ویلیھا شركة ، ویلیھا شركة%۸۲الركاب) بنسبة  الدولیة (ومن ثم عدد

 المصریة العالمیة. 
 

 .ألھم وجھات السفر من مطار القاھرة ویعرض الجزء التالي من التقریر تحلیًال 
 

 أھم وجھات السفر من مطار القاھرة •
 

وحتى  ۲۰۱۱یوضح الشكل التالي متوسط نسب الحركة المنتظمة للركاب من مطار القاھرة خالل الفترة من 
 ۲٦من إجمالي الحركة المنتظمة من مطار القاھرة %٥۹یمثل حوالى األوسط أن إقلیم الشرق  ، حیث تبین۲۰۱۳

 .اتقریبً  %۲۳یلیھ إقلیم الدول األوروبیة بنسبة 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 تم الحساب على أساس إجمالي حركة الوصول والرحیل (ركاب). ۲٦

82%

4%

1% 1%
4%

4% 4%

یع مقارنة عدد الرحالت الدولیة للشركات المصریة على جم
2013المطارات عام 

مصر للطیران

أیر كایرو

نسما للطیران

القاھرة للنقل الجوي

المصریة العالمیة

النیل للطیران

العربیة للطیران
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 )۳شكل رقم (

 
 ، وزارة الطیران المدني ۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر  
 

الدول لكل إقلیم على وجھات وأھم وتوضح الجداول التالیة مقارنة للحركة المنتظمة للركاب بین مطار القاھرة 
 .۲۷حدة

 
 )۳جدول رقم (

 
 ، وزارة الطیران المدني۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر  
 
إجمالي  من %۳۰ يعلى حوالفي المتوسط تستحوذان أن المملكة المتحدة وإیطالیا  )۳یتضح من الجدول رقم (و

قلیم من حیث حركة أن إقلیم أوروبا ھو ثاني أكبر إإلى وتجدر اإلشارة  .كة المنتظمة للركاب إلي إقلیم أوروباحر
  .راكب ألف ۸۰۰ملیون و ۲في المتوسط حوالي  هبإجمالي بلغ قدر الركاب المنتظمة

                                                 
 . ۲۰۱۳وحتى  ۲۰۱۰المصدر: حركة الركاب من الدلیل اإلحصائي السنوي لسلطة الطیران المدني لألعوام من  ۲۷

59%23%

13%

5%

متوسط نسب الحركة المنتظمة للركاب من مطار القاھرة خالل
2013حتى 2011الفترة من 

إلى إقلیم الشرق األوسط

إلى إقلیم أوروبا

إلى اإلقلیم اإلفریقي

إلى اإلقلیم اآلسیوي

إیطالیا تركیا ألمانیا المملكة المتحدة دول أخرى
2011 15% 10% 14% 16% 45%
2012 14% 13% 15% 15% 43%
2013 16% 15% 14% 14% 41%
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الحصص السوقیة من الحركة المنتظمة للركاب
مطار القاھرة والدول األوروبیة بین
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 )٤جدول رقم (

 
 ، وزارة الطیران المدني۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر  
 
من إجمالي حركة  یس���تحوذان على أكبر حص���ة س���وقیة أن الس���ودان وتلیھا لیبیا )٤یتض���ح من الجدول رقم (و

أكبر إقلیم من  لثثا یعد ھواألفریقي و اإلقلیمأن إلى وتجدر اإلش�������ارة  .اإلقلیم األفریقيالمنتظمة للركاب إلي 
 .راكب ألف ٦۰۰ملیون و في المتوسط حوالي هبلغ قدربإجمالي  حیث حركة الركاب المنتظمة

 
 

 )٥جدول رقم (

 

لیبیا السودان نیجیریا جنوب أفریقیا دول أخرى
2011 7% 35% 9% 7% 42%
2012 24% 27% 8% 6% 35%
2013 27% 23% 8% 7% 35%
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الحصص السوقیة من الحركة المنتظمة للركاب
مطار القاھرة والدول األفریقیةبین

الصین تایالند مالیزیا الیابان دول أخرى
2011 41% 19% 5% 2% 33%
2012 28% 16% 13% 7% 35%
2013 38% 22% 16% 10% 15%
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۱۹ 
 

 ، وزارة الطیران المدني۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر  
 

من إجمالي حركة المنتظمة  %۳٦تستحوذ في المتوسط على حوالى  أن الصین )٥یتضح من الجدول رقم (و
 هإقلیم یشھد حركة للركاب بإجمالي بلغ قدر سیا ھو أقلآوتجدر اإلشارة أن إقلیم  .للركاب إلي اإلقلیم األسیوي

  .راكب ألف ٦۰۰في المتوسط حوالي 
 
 

 )٦جدول رقم (

 
 ، وزارة الطیران المدني۲۰۱۳السنوي اإلحصائي المصدر: التقریر  
 

للحركة المنتظمة للركاب من مطار القاھرة إلى دول الشرق  الحصص السوقیة من )٦رقم ( ویوضح الشكل
 التي تكون أغلب والتي تمثل النسبة األكبر من وجھات الرحالت الدولیة المنتظمة من مطار القاھرة األوسط

یتضح و، راكب ألف ۲٥۰ملیون و ۷بإجمالي بلغ قدرة في المتوسط حوالي  رحالتھا قصیرة أو متوسطة المدى
المتحدة بنسبة تتراوح اإلمارات السعودیة ویلیھا إلى من حركة الركاب من مطار القاھرة تتجھ  %٥۰أن حوالي 

 .۲۰۱۳و ۲۰۱۲و ۲۰۱۱وذلك لألعوام من  %۱٦-۱٥بین 
 

ھذا وقد تبین من الدراسة أن الرحالت المنتظمة من مطار القاھرة للشركات الخاصة تنحصر فقط في  •
السعودیة ھي الوجھة  اعتبار المملكة العربیةوبذلك یمكن ، السعودیةوجھات مختلفة للمملكة العربیة 

ا لتحلیل البیانات الواردة من سلطة الوحیدة المسموح لشركات الطیران المصریة الخاصة بالعمل علیھا، وفقً 
 الطیران المصري.

إلى كل من األردن،  )سوھاج –أسیوط  –ویمكن حصر الوجھات من المطارات األخرى (برج العرب ھذا   •
 الكویت، لبنان، السعودیة، لیبیا.

 
ا بالخط مقسمً  ۲۰۱۳ویوضح الجدول التالي حجم الحركة بین مطار القاھرة والمملكة العربیة السعودیة عام 

ھذا والجدیر بالذكر أن الشركات المصریة الخاصة بدأت ، ۲۰۱۳ا الشركات العاملة على كل خط عام وموضحً 
الریاض) إال أن البیانات اإلحصائیة الخاصة  –الدمام  –(جدة  ۲۰۱٤في العمل على خطوط أخرى في عام 

 .غیر متوفرة بسلطة الطیران المدني حتى تاریخ إعداد التقریر ۲۰۱٤بعام 

2011 2012 2013
السعودیة 54% 51% 52%
اإلمارات العربیة المتحدة 15% 15% 16%
الكویت 9% 6% 7%
لبنان 4% 4% 5%
دول أخرى 18% 23% 20%
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۲۰ 
 

 
 )۷رقم ( جدول

 یة المملكة العربیة السعودمطارات والدولي بین مطار القاھرة المنتظمة حجم الحركة 
 والشركات القائمة بالنقل ۲۰۱۳ عام

 
 

 
 
 
 

رحیل) ومن ثم عدد الركاب في  یتض������ح من الجدول الس������ابق، تركز أكبر عدد من الرحالت (وص������ول،
 مدینتي جدة والریاض.

 
 ،دةالخطوط التالیة من مطار القاھرة (جتعمل شركة مصر للطیران على ، ۲۰۱۳ا لبیانات عام ووفقً 

داد الوصول عأكبر الموانئ في المملكة السعودیة من حیث أالدمام) وھي ، بھاأالریاض، المدینة، القصیم، 
 .العربیة من إجمالي عدد الركاب من الحركة بین مطار القاھرة والمملكة %۷۸تبلغ نسبتھم  والذھاب حیث

 
متوسط حصة مصر للطیران من إجمالي عدد الركاب في المطارات المختلفة لعام  )،٤ویوضح الجدول رقم (

۲۰۱۳۲۸. 
)۸( رقم جدول  

  
الخطوط  مصر للطیران

 السعودیة

شركات ال
المصریة 
 الخاصة 

 يجمالاإل

 %100 %0 %34 %66 جدة
 %100 %0 %52 %48 الریاض

 %100 %100   الحائل
 %100 %0 %47 %53 المدینة

 %100 %100   ینبع
 %100 %79  %21 القصیم

 %100 %4 %47 %49 ابھا
 %100 %100   الطائف

 %100 %100   تبوك
 %100 %0 %33 %67 الدمام
 %100 %100   نجران

 
ل علیھا تلك وبعد أن تم عرض نبذة توضیحیة عن السوق، وأھم الشركات العاملة بھ وأھم الوجھات التي تعم

 الشركات، سیتم التعرض لإلطار التنظیمي للقطاع. 
                                                 

بیانات الریاض) إال أن ال –الدمام  –(جدة  ۲۰۱٤بالذكر أن الش�������ركات المص�������ریة الخاص�������ة بدأت في العمل على خطوط أخرى في عام والجدیر  ۲۸
 غیر متوفرة بسلطة الطیران المدني حتى تاریخ إعداد التقریر. ۲۰۱٤اإلحصائیة الخاصة بعام 



۲۱ 
 

 
  :سلطة الطیران المدني ودورھا في تنظیم القطاع .ت

 
القواعد األساسیة التي تحكم جمیع  ۳۰والئحتھ التنفیذیة ۱۹۸۱۲۹لسنة  ۲۸وضع قانون الطیران المدني رقم 

بكل شئون الطیران المدني وقد  ۲۰۰۲تختص وزارة الطیران المدني منذ نشأتھا عام و ،شئون الطیران المدني
وقد انتھجت الدولة خطوتین أساسیتین بھدف فتح قطاع  ،كانت وزارة النقل تقوم بتلك االختصاصات قبل ذلك

تم  ۲۰۰۲ففي عام  ،الدخول في السوق لالستثمار فیھ والمنافسة النقل الجوي المنتظم وتشجیع الشركات على
وفیما یلي  ۳۱تم تسھیل شروط إنشاء شركات ومنشآت النقل الجوي ۲۰۰٥إعادة ھیكلة القطاع كبدایة ثم في عام 

 التفصیل. من  بشيءسیتم تناول كل من تلك النقاط 
 
 

 إعادة ھیكلة القطاع : 
 

النقل الجوي المصري بھدف تطویر إدارة القطاع حیث صدر قرار  تم إعادة ھیكلة قطاع ۲۰۰۲في عام 
وفي ھذا اإلطار تم تحویل مؤسسة مصر للطیران إلى  ،عن الوزارةفصل الوحدات االقتصادیة ب ۳۲جمھوري

وتم إنشاء الشركة المصریة القابضة للمطارات والمالحة  ،شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمصر للطیران
  .۳٤لیقف بذلك دور الوزارة عند الحدود التنظیمیة لمرفق الطیران المدني ۳۳الجویة

 
 تسھیل إنشاء الشركات : 

 
التعرض إلى  نتھجتھا الدولة لتسھیل إجراءات إنشاء شركات النقل الجوي سیتماقبل التطرق إلى الخطوات التي 

 . الطیران المصریة شركاتا بمزاولة النشاط وخطوات إنشاء الشركات المصرح لھ
 

 خطوات إنشاء الشركات
تبین للجھاز أن تلك المراحل متعارف  ،۳٥في مصر یتم إتباع ثالث مراحل رئیسیة إلنشاء شركة نقل جوي

 ۳٦ویمكن إیجاز تلك المراحل فیما یلي: ،اعلیھا عالمیًّ 
 

ال یجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي في مصر إال بالحصول على  إنشاء شركة: .۱
ویكون ذلك بعد تقدیم الدراسة الفنیة واالقتصادیة للمشروع المزمع  ،موافقة وزیر الطیران المدني

وبعد الحصول  ،۳۷إنشاؤه. وتتضمن الدراسة المقدمة تفاصیل النشاط الذي ترغب الشركة في ممارستھ

                                                 
 ).۲۰۰۳/  ۹۲(المعدل بقانون  ۲۹
لالئحة التنفیذیة ا -وھي س���اریة ومعدلة  ۱۹۸۹ط لس���نة /۱رقم  -ص���درت الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران المدني بموجب قرار وزارة الطیران المدني ۳۰

 لقانون الطیران المدني وتعدیالتھا.
 ).۲نظر جدول رقم (ا ۳۱
 بإنشاء شركات في مجال الطیران. ۲۰۰۱لسنة  ۷۲رقم  جمھوریةقرار رئیس  ۳۲
 انظر القرارات.  -وتتبعھا شركة میناء القاھرة الجوي  ۲۰۰۲لسنة  ۱٥٦و ۱۳۷بموجب القرارات الجمھوریة رقم  ۳۳
 لوزارة الطیران المدني المصریة والمتاح على الرابط التالي: التنظیميا الھیكل انظر أیضً و -الدراسة السابقة للجھاز  ۳٤

ARABIC/ORG_CHART/chart.html-http://www.civilaviation.gov.eg/HTML/WEB 
 تطبق تلك المراحل علي النقل الجوي الداخلي والدولي. ۳٥
 .۱۹۹٥ط لسنة  ۳۰۲الفصل األول من الباب التاسع من الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران المدني وتعدیلھ بالقرار رقم  ۳٦
ي تحص�ل علیھ والذي منتظم أو غیر منتظم، وقد جرت العادة أن تقوم الش�ركة بتوس�یع دائرة التص�ریح الذ –نقل دولي  –نقل داخلي على س�بیل المثال:  ۳۷

 ھا. یمثل نشاط الشركة، حتى ال تضطر الشركة للدخول في إجراءات جدیدة للحصول على تراخیص الخدمات التي ترغب في إضافت

http://www.civilaviation.gov.eg/HTML/WEB-ARABIC/ORG_CHART/chart.html


۲۲ 
 

ا للقوانین المنظمة إلنشاء الشركات أو على الموافقة بإنشاء الشركة یتم إتباع اإلجراءات العادیة وفقً 
  ۳۸المنشآت المصریة.

 
بعمل ام : ھي شھادة رسمیة تصدرھا سلطة الطیران المدني بعد القیالحصول على شھادة كفاءة التشغیل .۲

طائرات ویكون بأن شركة الطیران لدیھا القدرة على التشغیل اآلمن لل تفید اختبارات للطیارین والفنیین
 مراحل.  خمسذلك على 

 
في رغب تتقوم الشركة بتقدیم طلبات للتعیین على الخطوط التي : التعیین على الخط وممارسة النشاط .۳

ارسة ممالتصریح (التعیین على الخط) یصبح في مقدورھا البدء في  العمل علیھا، وفور الحصول على
 النشاط.

 
 

 :تطور شروط إنشاء الشركات
ي ظل وذلك ف ،عملت وزارة الطیران المدني على تیسیر إجراءات إنشاء شركات النقل الجوي ۲۰۰٥وفي عام 

اییر وقد ترجم ذلك من خالل المع ،والحیوي المھمحرص الدولة على جذب استثمارات جدیدة لھذا القطاع 
 الموضحة في الجدول التالي:

 
 ۲۰۰٥۳۹تیسیر إجراءات إنشاء شركات النقل الجوي في عام  :)۹( جدول رقم

 
 ۲۰۰٥بعد  ۲۰۰٥قبل  المعیار

ملیون جنیھ مصري  200 اشتراط حد أدنى لرأس مال الشركة
 للطیران المنتظم

 تم إزالة الشرط
 األدنىوأصبح الحد 

شركة مال  ھو رأس
 المساھمة العادیة

ملكیة الشركة یشترط  اشتراط ملكیة الطائرات
 لطائرة واحدة على األقل

 تم إزالة الشرط
وأصبح بإمكان 

الشركات أن تعمل 
من خالل طائرات 

 ٤۰مؤجرة
نس������ب��ة الس������م��اح لألج��ان��ب ب��التمل��ك مع 
المص������ریین في رأس الم��ال للنق��ل الجوي 

 المنتظم
۰% 40% 

 
  :بواسطة الباحثین بالجھاز إعداد الجدولتم المصدر. 

 
 

                                                 
 .۱۹۸۱لسنة  ۲۸من قانون الطیران المدني رقم  75مادة  ۳۸
  دراسة تحریر قطاع النقل الجوي: الفرص والتحدیات. -دراسة الجھاز السابقة  ۳۹
 .۱۹/٥/۲۰۰۹ بتاریخ مع وزارة الطیران المدني اجتماعمحضر المصدر السابق و ٤۰



۲۳ 
 

  :ن إلنشاء شركة نقل جوي داخلي منتظماوضعت سلطة الطیران المدني شرط ،على ما سبق وبناءً 
 

  .ا للقوانین المصریة)أن تكون الشركة مصریة (مؤسسة في مصر وفقً  -
 ٤۱.%٦۰أال تقل حصة رأس المال المملوكة للمصریین عن  -

 

شركات القطاع  حیث تجد ،ا جدیدةفاقً آقد فتحت للسوق  اإلجراءاتھذه وبذلك فإنھ من المفترض أن تكون 
ل الوزارة على بَ عدم وجود أي قیود تسعیریة من قِ ظل ا للدخول والعمل في ھذا القطاع خاصة في الخاص فرصً 

 .٤۲الخدمة المقدمة
 

ویأتي بعد مرحلة التأسیس، مرحلة تشغیل الشركة والتعیین على الخطوط والتي تعد الجانب العملي واألھم 
، فإن وجود أو إنشاء خط جوي الدوليفیما یخص النقل الجوي . والشروط السابق ذكرھاللشركة بعد استیفاء 

  ٤۳حكومات.البین بلدین یتم عن طریق إبرام االتفاقیات الدولیة بین 
 

 لتي تطلبلدول اللعمل على الخطوط الدولیة وتقوم سلطة الطیران المدني بتعیین الشركات المصریة الخاصة ل
 الدول األخرىو صرالموقع بین م ا لمادة التعیین الواردة في االتفاق الثنائيطبقً وذلك  ،علیھاالتعیین الشركات 

 .الحصول على موافقة على الخط من الجھة األجنبیة المراد الطیران إلیھا أوًال  شریطة
 

مدى و ؟ال ھل ھي مستنفذة أمو بأن التشغیل یحكمھ اعتبارات أخرى منھا حصة كل دولة وتجدر المالحظةھذا 
 ؛اخطوط بعینھ تتدخل في توجیھ الشركات لطلب ولكن السلطة ال ؟خط ىعلإمكانیة إدخال شركة أو أكثر 

ألجنبیة افالشركات ھي التي تحدد الوجھات التي ترغب في الطیران إلیھا ثم تخاطب مباشرة سلطات الطیران 
سلطة لى ة األجنبیة تتوجھ الشركة إ، وبعد الحصول على الموافقة من الجھللحصول على الموافقات الالزمة

 .الرحالت تحدید توقیتات ومواعید قیامو الطیران المدني للحصول على التراخیص الالزمة للتعیین على الخط
 

 :عوائق الدخول للسوق وانعكاساتھا على المنافسة: اخامسً 
 

ك بالنس������بة لوذ ،موانع رئیس������یة خمس������ة إلى ٤٤ا لألدبیات والنظریة االقتص������ادیةتنقس������م موانع الدخول وفقً 
 ٤٥كما یلي: Entrants Newللمشروعات الجدیدة 

i- .تمایز المنتجات/ مانع التفضیل )Product Differentiation or Preference Barrier( 
ii- .مزایا النفقة المطلقة للشركة القائمة )Absolute Cost Advantage of Established 

Firm.( 
iii-  الحجموفورات. )Economies of scale(  
iv- االحتیاجات والمتطلبات الرأسمالیة الكبیرة عند بدء النشاط. )Large Initial Capital 

Requirement.( 
v-   وتنظیمیة قانونیةموانع. )Legal barriers(  

 

                                                 
 وتعدیالتھا. ۱۹۸۹لسنة ط /1من الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران رقم  ۱۲۲مادة  ٤۱
٤۲  
 كل طرف.عدد الرحالت التي یقوم بھا االتفاقیات الثنائیة ضمن ما تنص علیھ تحدد  ٤۳
 من أشھر النظریات االقتصادیة في موانع الدخول، وھو ما یتم االستناد إلیھا ھنا في الدراسة. Bainتعد نظریة  ٤٤
٤٥ the Macmillan press limited Great Britain) Modern Microeconomics. 1975oyiammis, A. (sKout. 



۲٤ 
 

ا من موانع دراسة الطیران أو النقل الجوي نستطیع القول أن ھناك قدرً موضوع  ىوبتطبیق ھذه الموانع عل
كونھا موانع حقیقة أو نتیجة بعض عن (بغض النظر  القائممصر للطیران  وضع ىالدخول التي تنطبق عل

إشارة إلى مدى انطباقھ على ثم وفیما یلي شيء من التفصیل لكل مانع من الموانع سابقة الذكر، التشوھات)، 
 القطاع محل الدراسة: 

 
i. تمایز المنتجات: 

الدعایة واإلعالن وتكوین على  السعر ویعتمدعلى  مقدم الخدمة درجة من السیطرةالمنتج أو ھذا التمایز یعطي 
 Brand، نتیجة لالسم التجاري االسم التجاري، وتكمن أھمیتھ في ارتباط المستھلك بسلعة أو خدمة معینة

Name شركة جدیدة علیھا إما أن تقوم بعمل خطة دعایة  ةوبالتالي فإن أی، وجود اتفاقات مسبقة لدي المنتج أو
أساس المنافسة ھو االبتكار فإنھ في حال ن أوبما ، أو أن تخفض األسعار بدرجة كبیرةوإعالن كبیرة ومكلفة 

  لھا في ھذا السوق. انجاح الشركة الجدیدة في تقدیم منتج جدید فإنھا قد تنجح في أن تجد مكانً 
 

المصریین، وذلك بسبب تواجدھا  ىباالسم التجاري والشھرة والتاریخ الطویل لد وتتمتع شركة مصر للطیران
 ،ا الشركةتتمتع بھ التي مكانیات والسمعةاإلفي تطویر  ساھماألمر الذي  ۱۹۳۳كمقدم وحید للخدمة منذ عام 

بھذا الحجم التي تتمتع بوضع ممیز في السوق  شركةومن الطبیعي أن یصعب على الشركات الجدیدة منافسة 
ویرتبط بھ، ولذلك فعلى المنافس المصري بتاریخ وسمعة واسم تجاري قوي یثق فیھ الراكب  ھاتمتع في ظل

 باھظة للدعایة لجذب العمالء مما یزید من التكالیف االستثماریة للمشروع.  نفقاتالجدید تكبد 
 
 

ii.  المطلقة / موانع النفقة المطلقة النفقةمزایا: 

  :عدة وتظھر ألسباب
 .Know How ـمعرفة الالتوفر العمالة المدربة وخاصة الكوادر اإلداریة لدى الشركة القائمة و •
 تتضح في حالة الصناعة).(المواد األولیة على  مصادر رئیسیة للحصولعلى  السیطرة •
 بسبب دعم أو خصم كمیة.أسعار مخفضة للمواد الرئیسیة إما على  الحصول •
 انخفاض تكلفة رأس المال (االقتراض). •
 .لفة نتیجة بعض التكامالت الرأسیةانخفاض التك •

  
، أن مانع مزایا النفقة المطلقة قد یفقد أھمیتھ في حال إذا كانت الشركة المنافسة قائمة بالفعل الجدیر بالذكر ھنا

وبالتالي لدیھا العمالة المدربة ومصادرھا من المواد األولیة والفن اإلنتاجي  ،في نفس النشاط أو نشاط مشابھ
 والتمویل الالزم. 

طریقة إنتاج على  الشركة القائمة إذا تیسر لھا الحصولعلى  نھ في حال كونھا شركة جدیدة، فقد تتمیزإبل 
 أحدث أو إذا استطاعت اختیار موقع أو قنوات توزیع غیر متاحة للشركة القائمة. 

 
وذلك على  ،تمنحھا تلك المزایاعدة وفي الحالة محل الدراسة، تبین للجھاز تمتع شركة مصر للطیران بعوامل 

 النحو التالي:
 

دربة عالیة الكفاءة في كل المجاالت سواء إن التواجد القدیم للشركة نتج عنھ عدد كبیر من العمالة الم -
 .میزة مقارنة بالشركات األخرىالخ) مما یعطیھا  ... اإلداریة أو الفنیة (الطیارین ومھندسي الصیانة
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ا لشركة مصر للطیران أن تكون ھي صاحبة الحصة الخاصة بالجانب سمح التواجد القدیم أیضً  -
یعة الحال وھو ما ترتب علیھ بطب ،النقل الجوي الثنائیةالمصري (الناقل المصري) في أغلب اتفاقیات 

 ولي.الداخلي والد ین، والحصول على شبكة جویة متسعة على الصعیدعدة بتشغیل خطوطقیام الشركة 
 

مكنھا یمة متكاملة، فشركاتھا التابعة تحقق لھا تكامل رأسي وتعد شركة مصر للطیران القابضة منظ -
لتي اوتحصل شركة مصر للطیران على معاملة تفضیلیة في التعاقدات من العمل بشكل أكثر فاعلیة. 

ویة الخ، حیث تحصل على أول ... تبرمھا مع الشركات الشقیقة في الصیانة، أو في خدمة الوجبات
ھا میزة وأسعار تفضیلیة في كل الخدمات المقدَّمة من الشركات التابعة للشركة القابضة، مما یعطی

 .فسة محتملة في ظل عدم وجود شركات أخرى لتقدیم ذات الخدماتمنا ةتنافسیة أمام أی
 

iii.  وفورات الحجم 
زیادة حجم لعن انخفاض تكلفة الوحدة نتیجة وھي التي تنتج  Real–نوعین: حقیقیة  إلىوتنقسم ھذه الوفورات 

 وھي التي تنتج عن انخفاض سعر المواد التي تشتریھا المنشأة.  Pecuniaryأو  نتاجاإل

 :إلىأما بالنسبة للوفورات الحقیقة فھي تنقسم بدورھا 
 .تنتج عن استخدام آالت أكثر كفاءة وفورات فنیة •
 .االتكالیف إداریًّ  نصیب الوحدة من انخفاض نتیجة وفورات إداریة •
 بسبب التخصص الدقیق لعنصر العمل.  وفورات عمالة •

لسعر بحسب اعلى  ا، حیث یختلف أثرهأن تحلیل أو دراسة ھذا األثر لیس بسیطً  إلىمن اإلشارة ال بُدَّ وھنا 
 جدیدة. سلوك الشركات ال منردود أفعال الشركات القائمة وتوقعات األخیرة  منتوقعات الشركات الجدیدة 

 
وزارة البترول أو غیرھا من الوزارات والھیئات  ىسواء لد ٤٦وتتمتع شركة مصر للطیران بمعاملة تفضیلیة

ا لمعادلة تتمتع شركة مصر للطیران بتسھیالت في سداد قیمة الوقود، كما تعامل وفقً  :سبیل المثال ىفعل ،السیادیة
وبینما تتراوح تسھیالت الدفع ما بین  "بوصفھا مؤسسة قومیة"سعریة خاصة بھا (أي بمصر للطیران) وذلك 

 الخطوط الجویة الرسمیة للدول والتي تحمل علم الدولة وھي )Flag (فالج لعمالء ایومً  )۱٥خمسة عشر (
 لباقي العمالء ىكحد أقص ایومً  )۳۰ثالثین (و ،الخ ... مثل: الخطوط الجویة الكویتیة، الخطوط الجویة المالیزیة

 ومنھا الشركات الخاصة المصریة.
 

ر ملیا )٥خمسة ( للطیران لشركة مصر للبترول وصلت حواليوتجدر اإلشارة إلى أن مدیونیة شركة مصر 
...... ...... ........................... ،۲۰۰٥من  امصریًّ  اونصف جنیھً 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.......................................................... 

                                                 
 فقط.ریس اكسبمصر للطیران و مصر للطیران للخطوط الدولیة :الشركات التابعة لمصر للطیران والتي تلقى معاملة تفضیلیة لسعر الوقود ھي ٤٦
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سعر أقل من على  فھي تمكن مصر للطیران من الحصول ،تتمیز بھا مصر للطیران أما المعادلة السعریة والتي
أسعار الوقود التي تحصل علیھا مصر  والجدیر بالذكر أن ٤۷...........................الشركات األخرى بحوالي 

للطیران تختلف عن أسعار وقود الشركات األخرى وذلك لیس بسبب الكمیات ولكن 
شركة أخرى  ةومصر للطیران تدفع سعر الوقود بالجنیھ المصري وال یوجد أی .....................................

 كات المصریة بسبب صعوبة توفیر العملة الصعبة بناءً تم منح استثناء للشر ۲۰۱۳في  تدفع بالجنیھ المصري
 وكان ذلك لمدة سنة فقط ولكن لم یتم تجدیدھا. ،على تعلیمات البنك المركزي

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................. 
 

وذلك یختلف  lift upمسحوبات المصریة تحصل على خصومات وذلك في حدود معینة وحسب ال فالشركات
أن ھناك إلى إلشارة اوتجدر  ..............................................من عمیل آلخر وغیر معلن لكل الشركات 

یس الشركة أو یقوم رئأخرى حاالت إال أن ھناك ، ..................للشركات  المسحوباتعملیة تقییم لعملیات 
فال  ھناك شركات ال تطلب نسبة خصم ، فعلى سبیل المثالحدةبإعطاء نسب خصومات لكل حالة على  همساعد

ھ لتقوم الشركة بمنحھا تلك الخصومات وشركات أخرى تطلب نسبة خصم فیتم منحھا نسبة خصم وذلك لیس 
 .مكتوب أو معلن للشركات امحددً  اساسً أ
 

بالعملة اؤه منتج یتم شرنھ ألیمة الوقود بالعملة األجنبیة دفع قتقوم با، فإن شركات الطیران الخاص وأخیرً 
األجنبیة وھو ما دفع العدید من شركات الطیران للشكوى 

 ....................................................................
........................................................................................................ 

  

                                                 
٤۷  
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 عنلكل المطارات  ): مشتریات الشركات من الوقود من شركة مصر للبترول۱۰جدول رقم (
 ۲۰۱۲حتى  ۲۰۰۹الفترة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
......................................................................................... 

ولكن ھناك العدید  ،أن شركة مصر للطیران ال تعتمد فقط على وفورات الحجمإلى نخلص  ،تقدمومن جماع ما 
من العوامل التفضیلیة األخرى أھمھا سعر الوقود الخاص وسداده بالجنیھ وعلى فترات سماح طویلة، وھو ما 

 ولة لكیان بعینھ ولیس للقطاع ككل.قد یعتبر دعم غیر مباشر من الد
 

iv. أس المال األوليمانع متطلبات ر: 
، لذي یختلف حجمھ باختالف النشاطوا يصعوبة في توفیر رأس المال األولما تواجھ الشركات الجدیدة  عادةً 

عكس وھو ما ی ،فیھا مغالىأو لفرض أسعار فائدة  على إقراضھا ا لعدم إقبال البنوك في بعض األحیانوذلك نظرً 
حدة ھذا المانع في حال كون الشركة قائمة بالفعل حیث یسھل وبالطبع تنخفض  صعوبة التمویل لھذه الشركات

 التمویل من البنوك أو من أسواق المال. ىعلا الحصول نسبیًّ 
 

وتجدر اإلشارة إلى عدم توافر ھذا المانع في الحالة محل الدراسة وذلك بعد اإلجراء اإلیجابي الذي تم اتخاذه 
فبعد أن كان رأس  ،المطلوب إلنشاء شركات الطیران المنتظم، والذي یتمثل في خفض رأس المال ۲۰۰٥عام 

كما تم إزالة  ،مالالملیون جنیھ تم إلغاء ھذا الشرط ولم یعد ھناك حد أدنى لرأس  ۲۰۰مال الشركة المطلوب 
شرط ملكیة الشركة لطائرة واحدة كحد أدنى وأصبح بإمكان الشركات أن تقوم بالعمل عن طریق تأجیر 

 الطائرات.
 

v. الموانع القانونیة 
قانونیة تمنع دخول شركات جدیدة، وبالتالي تسمح  متطلبات أوإجراءات  قرارات أو نصوص أوبھا أي  ویقصد

من مستویات السعر دون أي تخوف من جذب منافسین  ىمستوأو تتیح الفرصة أمام الشركة القائمة بفرض أي 
 أو شركات جدیدة. 

 
قانونیة في مرحلة التعیین على الخطوط من  بعض العوائقوقد تبین للجھاز من واقع دراستھ السابقة وجود 

شأنھا أن تعطي شركة مصر للطیران أفضلیة عن باقي منافسیھا، وتبین للجھاز أن تلك الموانع والقیود تنطبق 
  ص تعاني منھا حتى اآلن.شركات القطاع الخا زالت وما ا بجانب قیود أخرىأیضً  الدوليالنقل  على قطاع
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منشآت و دراسة طلبات انشاء شركات: من الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران المدني ۱۲۳ مادة -
 مصر للطیران

 
ا بتشكیل لجنة بالوزارة تضم في عضویتھا عناصر یصدر وزیر الطیران المدني قرارً "تنص تلك المادة على أن 

مؤسسة و مالیة، على أن یكون من بینھم ممثل عن كل من ھیئة میناء القاھرة الجويو قانونیةو داریةإو فنیة
ا ألحكام الطیران وفقً ومنشآت  شركاتإلنشاء لجنة بدراسة الطلبات التي تقدم تختص ھذه الو مصر للطیران

 ٤۸."ھذه الالئحة
 

وذلك  ،إلنشاء الشركات ومنشآت الطیرانومن قراءة المادة یتضح أن مصر للطیران تدرس الطلبات المقدمة 
قامت  :ذلك ومثال على ،األمر الذي من شأنھ أن یحد من المنافسة ھولتلك األخیرة، و ارغم كونھا تعد منافسً 

افقتھم على ن للحصول على موابمقابلة شركة مصر للطیر ..............وزارة الطیران المدني بمطالبة شركة 
 في ھذا الشأن. موافقة للتعیین على خطوط دولیة معینة قبل قیام الوزارة باتخاذ قرار .............منح شركة 

 
 تشغیلاعتماد جداول الو توزیع الحمولة: من الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران المدني ۱۱۲مادة -

 
تبدي و الخاصةالترتیبات و لدراسة مشروعات االتفاقیات الثنائیةتشكل لجنة دائمة "أن على  تنص ھذه المادة

اللجنة رأیھا في تبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري. كما تبت اللجنة في االتفاقیات التجاریة المتعلقة 
من ضمن أعضاء و، اعتماد جداول التشغیلو بتوزیع الحمولةكل ما یتعلق و بالتشغیل أو االستثمار المشترك

شركة  ا أنأیضً من ھذه المادة یتضح و .٤۹"مصر للطیرانرئیس قطاع الشئون التجاریة بمؤسسة ھذه اللجنة 
توزیع جداول التشغیل مما قد یؤثر على حیادیة القرارات و ةیتعلق بتوزیع الحمول تتدخل فیمامصر للطیران 

 .ومن ثم حریة المنافسة
 

أن  س��بق حمایة مص��ر للطیران من المنافس��ة وتمییزھا عن الش��ركات األخرى، األمر الذي یمكن مماویتض��ح 
 .ویؤثر على قدرة الشركات على المنافسة شركة جدیدة ةیعیق دخول أی

 
من  العوائق التي تواجھھا للعمل وجود ذاتأجمعت شركات الطیران ذات الترخیص المنتظم على  ھذا وقد

لیھا عي تعمل تلك العوائق في الحصول على تراخیص للعمل على نفس الخطوط التأھم وأوجزت  مطار القاھرة
 دفع الوقودن إحیث  ،مشكلة دفع الوقود بالدوالر خاصة في ظل الظروف الراھنةو شركة مصر للطیران

كة كانت تحصل وذلك ألن الشر ،اكان ال یمثل نفس حجم المشكلة حالیً تعمل سیاحة الحركة  تبالدوالر عندما كان
 .األجنبیةالعملة  توفیر ةبوصعفي ظل أما اآلن فالوضع مختلف  ،على مستحقاتھا بالدوالر

 
 الخطوات اإلیجابیة التي تمت في مصر:

 
جراءات اإلیجابیة التي اتخذتھا سلطة الطیران المدني بھدف تحسین المناخ صعید آخر، فھناك بعض اإل ىوعل

أھمھا تخفیض رأس المال المتطلب إلنشاء شركة طیران منتظم مصریة  ؛السوق ال یجب إغفالھاالتنافسي في 

                                                 
 النص ساري. ٤۸
 النص ساري. ٤۹
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ا في السوق المصریة حالیً  والموجودةتم إنشاؤھا إال أن الشركات التي ، تسھیل شروط انشاء شركات الطیرانو
  المشكلة األساسیة في السوق ھي التشغیل ولیس إنشاء الشركات. أفادت أن

 
وھو  فتح مطارات الجمھوریة باستثناء مطار القاھرة للعمل أمام الشركات الخاصة،تم  اإلشارة إلى أنھوتجدر 

 الجمھوریةمطارات بعض ما ساھم في زیادة الحركة على ھو ا في تشغیلھا وما تعتمد علیھ الشركات حالیً 
أداء ا أیضً  ظھر معھما  وھو للمنافسة جوانب إیجابیةما یؤكد وجود م ،واتساع شبكة الخطوط داخل الجمھوریة

الحصة السوقیة لشركات الطیران المصریة التالي على سبیل المثال،  الرسم البیانيویعكس  لشركات الخاصةا
حیث تظھر بعض الشركات الخاصة في أداء ، ۲۰۱۳عام  على الخطوط المنتظمة من مطار برج العرب

  متقارب مع شركة مصر للطیران.
 

 )٤(شكل رقم 

  للفترة محل الدراسة متوسط الحصص السوقیة لشركات الطیران المصریة

 
 
 

 )المستھلك –االقتصاد  –مستوي القطاع  ىعلفوائد المنافسة ( :اسادسً 
 

ن أآخر  ىبمعن ،المنافسة ىعلا یًّ ا أساسعتمادً یعتمد ا االستمراریة ىعلإن كفاءة أي نشاط اقتصادي وقدرتھ 
زیادة كفاءة القطاع وإنما ھي تضمن  إلىحتمیة تؤدي لیس فقط باتت ضرورة  ا وإنماالمنافسة لم تعد خیارً 

  .درجات الجودة للخدمة المقدمة ىأعل إلىالوصول 

 على قطاع الطیران ومنافع تعود علىآثار تعود  إلى بصفة عامة، یمكن تقسیم فوائد ومزایا المنافسة وفیما یلي
 .المستھلك ىعل أخرىو االقتصاد ككل

 
i.  فوائد ومزایا المنافسة على قطاع الطیران 

 
 دخول شركات جدیدة في السوق  •
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أمام شركات  في السوق عن طریق إتاحة الفرص وفتح السوق للعملالشركات  تشجیعإن المنافسة بطبیعتھا تعني 
ا لدراسة مكتب الطیران المدني في الیابان كان ھناك ثالث شركات رئیسیة وفقً فجدیدة واألمثلة ھنا متعددة، 

السوق  إلىدخلت شركات جدیدة  ۱۹۹۷الخطوط عام  كافةى علالتعیین ب السماح للشركات الخاصةفقط، وبعد 
 ٥۰ا.عامً  ۳٥منذ  ةمر ألول

دخول شركات جدیدة لسوق  إلى ىأدَّ  أن إزالة الممیزات الوطنیة قد إلىكما أشار جھاز حمایة المنافسة التركي 
كانت شركة الخطوط الجویة التركیة ھي الوحیدة العاملة في  ۲۰۰۳النقل الجوي الداخلي المنتظم، ففي عام 

خمس عشرة ا بتركیا نھ یوجد حالیً إبل  ۲۰۰٦٥۱ خمس شركات في إلىا، ثم زاد العدد النقل الجوي المنتظم داخلیًّ 
 ٥۲شركات شحن). ثالثشركة تعمل في مجال الطیران المدني (من ضمنھم  )۱٥(

 شركات لبنانیة لثمانيتم الترخیص  المفتوحة بسنة واحدةوات االسمسیاسة  تطبیق وبعد لبنان، ا، نجد أنوأخیرً 
 ٥۳منتظم دون قیود.الطیران غیر تعمل بال

 
  :زیادة عدد المقاعد المتاحة وزیادة حجم حركات الركاب •

فعلى سبیل  ،نمو في حجم حركة الركابیؤدیان إلى منافسة وجود دخول شركات جدیدة و تؤكد الدراسات أن
 %۲٥، بنسبة ۲۰۰٤ إلى ۲۰۰۳ارتفع عدد الطائرات العاملة في الخطوط الداخلیة في تركیا منذ عام  :المثال
كما ارتفع حجم  ،)۳۳۲٥۹ إلى ۲۷۱۲٤من ( %۲۳وكذلك عدد المقاعد المتاحة بنسبة  ،)۱۸۸ إلى ۱٥۰(من 

  ۲۰۰٥٫٥٤ إلى ۲۰۰۳من  %۱۲٤٫٤الحركة الداخلیة بنسبة 

 یینمال ثمانیةالخطوط الجویة التي شھدت دخول شركات جدیدة بحوالي  ىعلوفي الیابان زاد عدد الركاب 
 . ۱۹۹۸راكب في خالل الست سنوات التالیة لدخول شركات جدیدة في السوق عام 

من اعتماد  ىزیادة في السنة األول %۱٥ا بنسبة كبیرً  انموًّ البضائع حركة الركاب ووكذلك في لبنان شھدت 
 ٥٥.%٥۷ بنسبة ووصلت زیادة حركة الترانزیت سیاسة السماوات المفتوحة

ا، ارتفع بعد توقیع اتفاقیة سنویًّ  %۲۰یزداد بمعدل  ادولیًّ المغرب حیث كان نمو حركة المسافرین  أما في
عدیدة ، أي بعد توقیع االتفاقیة بشھور ۲۰۰۷وذلك في عام  %۲٥ إلىالسماوات المفتوحة مع االتحاد األوربي 

  ٥٦).۲۰۰٦فقط (تم توقیعھا دیسمبر 
 

                                                 
50 the civil Aeronautics Law Revision in 2000– May 2006- Aviation Industries Division, Civil Aviation Bureau MLIT, 
Yusuke NAMIKOSHI, Page, 13  
51 Regulation, Liberalization and Competition in the Turkish Domestic Passenger Flight Market, project on 
competitiveness, Investment climate and The Role of Competition Policy in Turkey, July 2006 Turkish Competition 
Authority, Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges and Foreign Investment Advisory Services of the 
World Bank Group, page 23 
52 Airline companies and the fleet structure, Turkish civil aviation assembly, sector report 2012 
53 Lebanon’s experience in air transport liberalization in the Middle East – by Hamdi Chaaouk – Director General of 
Civil Aviation in Lebanon – seminar prior to the ICAO worldwide Air transport conference – 2003 –page 6-7 
54 Regulation, Liberalization and Competition in the Turkish Domestic Passenger Flight Market, project on 
competitiveness, Investment climate and The Role of Competition Policy in Turkey, July 2006 Turkish Competition 
Authority, Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges and Foreign Investment Advisory Services of the 
World Bank Group, page 2۰ 
55 Lebanon’s experience in air transport liberalization in the Middle East – by Hamdi Chaaouk – Director General of 
Civil Aviation in Lebanon – seminar prior to the ICAO worldwide Air transport conference – 2003 –page 6-7 
56 Travel& Tourism Economic Impact 2013report, by world Travel & Tourism Council-ERF working Paper Series 
2012 



۳۱ 
 

 اتساع شبكة النقل الجوي عن طریق تسییر خطوط جدیدة •
 

ریق طشبكة النقل الجوي سواء عن  إلىوزیادة عدد الشركات إضافة خطوط جویة جدیدة  عن المنافسةینتج 
 مطارات غیر مستغلة أو إنشاء مطارات جدیدة. ىعلالتشغیل 

ارتفع عدد الوجھات التي تخدمھا شركات النقل الجوي المنتظم للركاب في المملكة المتحدة  :فعلي سبیل المثال
 ۱٦(من  ۲۰۰٦ إلى ۱۹۹۰من عام  %۱۳۸األوربي بنسبة  لالتحادران الموحدة منطقة الطی إلىبعد انضمامھا 

  ٥۷وجھة). ۳۸ إلى

مطار للطیران المدني لنقل الركاب ) ٤۹( تسعة وأربعین إلى المطارات فیھافقد وصل عدد  ٥۸أما في تركیا
وجھة دولیة لیصل عدد  ۲۱للرحالت الداخلیة فقط). كما تم فتح  ۲٥ومنھا یستخدم خطوط داخلیة ودولیة،  ۲٤(

 )۱۹۲ثنا وتسعین (مائة او وجھة في الخطوط الداخلیة )٤۹تسعة وأربعین ( إلى ۲۰۱۲الوجھات في عام 
  ٥۹خطوط دولیة.

 ،۲۰۰۸عام خط جوي في ) ٤۰( أربعین إلىكما زادت الخطوط الجویة الجدیدة في المملكة المغربیة لتصل 
  ٦۰.%٥۳، أي بنسبة ۲۰۰٤فقط في عام  )۲٦ستة وعشرین (بعد أن كانت 

كما أن سیاسة السماوات المفتوحة الُمطبقة في مطار دبي الدولي باإلضافة إلى توفر البنیة التحتیة ذات المستوى 
مما مدینة زیادة الطلب وتشجع الشركات األخرى للتواجد في المطار واالستفادة من نمو ال فيتسبب المرتفع قد 

وجھة حول  )۲۲۰(تین وعشرین مائخط جوي یطیر من مطار دبي لیخدم  )۱٥۰مائة وخمسین (لوجود  ىأدَّ 
 ٦۱.مدینة) ٥٥( بخمس وخمسینربط دبي لالعالم 

 
 رفع الكفاءة االقتصادیة للشركات  •

 
الخطوط الجویة  ىعلرفع الكفاءة االقتصادیة للتشغیل عن طریق تركیز التشغیل  إلىتدفع المنافسة الشركات 

 ٦۲نجلیزیة واللبنانیة.التجارب الیابانیة واإل ةوھو ما أكدتھ دراس التي تتناسب مع أسطول الشركة

 ۲۰۰۲و ۱۹۹۸بین عام  ٦٤قامت شركة الشرق األوسط للخطوط الجویة (میدیل ایست) ٦۳ففي التجربة اللبنانیة،
مما سمح بتصحیح الوضع المالي القائم من خسائر ضخمة  ،كبر مشروع إلعادة ھیكلة شاملة للشركةأبتطبیق 

ا ملیون دوالرً  ٥۰و ۲۰۰۳ا عام ملیون دوالرً  ۲۲إلى أرباح صافیة بلغت  ۱۹۹۷ا عام ملیون دوالرً  ۸۷بلغت 
 .۲۰۰٤سنة 

 

                                                 
57 Civil Aviation Authority, 2007, CAP: 775: Air Services at UK Regional Airports, An Update on Developments 

 .۱۹۸۳للقطاع منذ سنة تطویر وإعادة ھیكلة بدأت تركیا سیاسة  ٥۸
٥۹The evolution of Turkish air transport industry: significant developments and the impacts of 1983 liberalization,  

yrd. Doc. Dr. Ender GEREDE, 2010 
60 Travel& Tourism Economic Impact 2013report, by world Travel & Tourism Council-ERF working Paper Series 
2012 
61 Dubai Airports (۲۰۱۱) “Strategic Plan 2020” 
62 Civil Aviation Authority, 2007, CAP: 775: Air Services at UK Regional Airports+ An Update on Developments 
Domestic aviation in Japan: Responding to market forces amid regulatory constraints, By Arthur J. Alexander 
(president of the Japan Economic Institute of America), Working paper series number 115: Centre on Japanese 
Economy and business school, June 1996, Page 9 

 .لكتروني لشركة طیران الشرق األوسطالموقع اإل ٦۳
 وھي الشركة الوطنیة اللبنانیة. ٦٤
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ي ف، وعلى الرغم من عدم استقرار األوضاع السیاسیة، نجحت شركة طیران الشرق األوسط ۲۰۰٥وفي عام 
ح تخطت ، تمكنت الشركة من تحقیق أربا۲۰۰٦. وفي عام أمریكيملیون دوالر  ٤٦تسجیل أرباح بلغت قیمتھا 

سائر بلغت خالذي أفضى إلى  كي، وذلك بالرغم من االعتداء اإلسرائیليیملیون دوالر أمر )۳۹تسعة وثالثین (
 شرة). ملیون دوالر خسائر غیر مبا ۲۹ملیون دوالر خسائر مباشرة و ۱٦( أمریكيملیون دوالر  ٤٥قیمتھا 

 
 ۲۷۹عن زیادة رأس مال الشركة من  ،، أعلن رئیس مجلس إدارة طیران الشرق األوسط۲۰۰۷أما في عام 

 ن تحدیث أسطول ع)، فضًال أمریكيملیون دوالر  ۳٦۷(ما یوازي ملیار لیرة لبنانیة  ٥٥۰ إلىملیار لیرة لبنانیة 
. A320وست طائرات من طراز  A330طائرات: أربع طائرات من طراز  ۱۰الشركة عن طریق شراء 

 ۲۰۰۸مملوكة في یونیو باص  یراتابعت شركة طیران الشرق األوسط توسعھا من خالل استالم أول طائرة 
 ا. مسافرً  ۱۳۷٥۰۰۰ا رغم األزمة االقتصادیة كما نقلت الشركة ملیون دوالرً  ۹۲وبلغت مجموع أرباح الشركة 

وھو األمر الذي یؤكد صحة النظریة االقتصادیة من أنھ ال خوف على الشركات الوطنیة من فتح السوق 
 شركة طیران تطالبعندما وا لزیادة القدرة التنافسیة للشركات والمنافسة، بالعكس، فالمنافسة ستؤدي حتمً 

نتیجة لخسارة ولكن  الشرق األوسط وتطلب تعدیل اتفاقیة السماوات المفتوحة ووضع ضوابط لھا، فذلك لم یأتِ 
  ٦٥مجرد انخفاض في األرباح.

 
 تطور أسالیب اإلدارة  •

الواقع  ىفقد أدَّ  ،تكالیف الشركات وأرباحھاعلى  كما تتطلب المنافسة الشرسة أسالیب إدارة جدیدة تنعكس بالتالي
 Single Aviation-العملي في التجربة األوربیة عن طریق إنشاء منطقة الطیران الموحد لالتحاد األوربي 

Area ا وفقً أنھ والجدیر بالذكر ھنا  ٦٦وھي الشركات منخفضة التكالیف. ،ظھور أنواع شركات جدیدة إلى
زیادة عدد الشركات العاملة في السوق والتوسع  إلىظھور ھذا األسلوب  ىنجلترا في ھذا اإلطار فقد أدَّ إلتجربة 

وكذلك انخفاض األسعار، وارتفاع حجم حركة  ،في شبكة الخطوط الجویة، وخدمة مناطق جغرافیة جدیدة
كما نتج  .عدیدة وساھمت في نمو قطاع النقل الجوي في دول منخفضة التكالیف ثم ظھرت الشركات ٦۷الركاب

) وظھور نظام جدید في إدارة العائد 3Ps(بین الدول والقطاع الخاص  عن المنافسة ظھور نماذج الشراكة
 .Yield Management ٦۸والتسعیر

 
ii.  فوائد ومزایا المنافسة على االقتصاد ككل 

صادیة أخرى قضایا اقتعلى  غیر قطاع الطیران، كما تنعكس أخرىقطاعات  ىتمتد اآلثار اإلیجابیة للمنافسة إل
 كما یتضح فیما یلي:…  والتنمیة المحلیةمثل قضایا العمالة 

 
 الربط بین المناطق الجغرافیة المختلفة •

ة السوق وإنشاء خطوط جویة جدیدة تربط بین المناطق الجغرافیة المختلفة یسھم في دشركات جدی دخولإن 
أن زیادة عدد المطارات ینتج عنھ خلق مجتمعات وأنشطة اقتصادیة  ىإلھذا باإلضافة  النائیة.المناطق  تلك تنمیة

                                                 
65 Hassan Chkrani – Lebanon: MEA Requests another 20 years of monopoly – alakhbar English newspaper- Thursday 
august 23, 2012. 

الوجبات والمش�������روبات واألفالم  :مثل ،تقدم رحالت منخفض�������ة التكالیف مقابل التقلیل من معظم خدمات الركاب التقلیدیة ش�������ركة طیرانعبارة عن  ٦٦
 الترفیھیة.

67 Davies, Stephen. , July 2004, The Benefits from Competition: some illustrative UK cases. Centre for Competition 
Policy, East Angela. 

لسعریة لجذب أكبر عدد اففي ھذا النظام تتعدد الشرائح  ،الطلب والمنافسة :مثل ،عوامل مختلفة في السوق إلىنظام یقوم بضبط أسعار منتج ما بالنظر  ٦۸
ت الرحلة والحجز خط جوي معین مع اختالف توقی ىتختلف أس�����عار الرحالت عل :س�����بیل المثال ىفعل ،ا لمرونة الطلب للعمالء المختلفینمن العمالء وفقً 

 .المبكر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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التنمیة االقتصادیة المحلیة على  أثر ذلك إلىمن اإلشارة ال بُدَّ وتجمعات عمرانیة بجانب ھذه المطارات، وھنا 
ومي مناطق عمرانیة بعد أن كان بعضھا یعد مناطق نائیة مھمشة تھدد األمن الق إلىلبعض المناطق وتحویلھا 

 والسالم االجتماعي. 
 

 العمل زیادة فرص •
التوسع في إنشاء مطارات)  /زیادة عدد الشركات/ حجم الحركة الجویة( إن النتیجة الطبیعیة لتطور القطاع

الرغم من وجود منافسة شرسة في على  نھأنجد  :سبیل المثال ىفعل ،زیادة فرص التشغیل إلىؤدي تسوف 
المنتظم للركاب في المملكة المتحدة بعد انضمامھا لمنطقة الطیران الموحد لالتحاد الداخلي  قطاع النقل الجوي

 %۳۹في قطاع النقل الجوي قد ارتفعت في المملكة المتحدة بنسبة  ، إال أن نسبة العمالة۱۹۹۳األوروبي عام 
  ۲۰۰۱٫٦۹عام  إلى ۱۹۹۲من عام 

) فرصة عمل في ۸٤۰۰(نحو توفیر  إلىسیاسة اإلصالح في قطاع النقل الجوي  توفي المملكة المغربیة أدَّ 
، ۲۰۰۹وفي عام  ۷۰ألف فرصة عمل. ٦۳) فرصة عمل في قطاع السیاحة بإجمالي ٥٤۷۰۰القطاع ونحو (

 ۷۱.ألف فرصة عمل ۲۲٤ساھم قطاع الطیران المدني في دولة اإلمارات في خلق 
 

 نمو وازدھار السیاحة •
 ،اع السیاحةقط یؤثر فيفإن أي تطویر وإصالح  ،الوثیق بین نشاط النقل الجوي وحركة السیاحة ا لالرتباطنظرً 
 إلىالتكالیف  دخول الشركات منخفضةى أدَّ ا لدراسة سلطة الطیران المدني اإلنجلیزیة وفقً  :سبیل المثال ىفعل

  .وھي رحالت نھایة األسبوع ،ظھور نمط جدید من الرحالت

، ۲۰۰۳ا منذ عام سنویًّ  %۲۰والتي شھدت ارتفاع في حركة المسافرین عامة بنسبة  ،وكذلك في المغرب
 ۲۰۰۷٫۷۲في عام  %۲٥وشھدت ارتفاع في حركة المسافرین الدولیة بنسبة 

 
 الناتج القوميعلى  التأثیر •

العمل لھ إن األثر المجمع لزیادة حركة النقل الجوي المنتظم وانتعاش قطاع السیاحة وخلق المزید من فرص 
نجد أن مساھمة قطاعي السفر والسیاحة  :سبیل المثال ىفعل، ي لكافة الدولمالناتج القوعلى  مردود إیجابي
سجل المتوسط العالمي (في تركیا  %٤٫۱و ۷۳في المغرب %۸٫۷اتج المحلي اإلجمالي قد بلغت المباشر في الن

 ٦۱٫۳ ـالمحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات ببینما ساھم قطاع الطیران المدني في الناتج  )۲۰۱۲عام  ٥٫۲%
 ۲۰۰۹٫۷٤من الناتج المحلي اإلجمالي في  %٦٫۲ملیار درھم وھو ما یمثل حوالي 

قریة بضائع وخدمات أرضیة خاصة مع  في لبنان ارتفع العائد المالي للعدید من مشاریع المطار من صیانةو
شركة طیران في عام ) ۱۳( ثالث عشرة( ىاألول زیادة أعداد شركات الطیران المستخدمة مطار بیروت للمرة

                                                 
69 Civil Aviation Authority, 2004. The Effect of Liberalization on Aviation Employment. 
70 The impact of international Air Service Liberalization on Morocco/ prepared by VISTAS-EU Consulting/ July 
2009. 
71 Oxford Economics (2011) “Economic Benefits from Air Transport in the UAE”. 
72 The impact of international Air Service Liberalization on Morocco/ prepared by VISTAS-EU Consulting/ July 
2009. 
73 World travel and tourism council- Travel & Tourism Economic Impact 2013- Morocco – page 7 . 
74 Oxford Economics (2011) “Economic Benefits from Air Transport in the UAE”. 
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…  واحد)، وھو ما یعني دفع مبلغ عن كل طائرة مصاریف ھبوط ورسوم استخدام خدمات المطار األرضیة
 ۷٥.الخ

 
iii.  فوائد ومزایا المنافسة على المستھلك 

ن الرفاھیة مإذا كان ھدف السیاسة االقتصادیة وحكومات الدول ھو توفیر خدمات مالئمة للمستھلك وتحقیق قدر 
اسات اإلیجابیة ، لھ العدید من االنعكبھإصالح قطاع النقل الجوي وتشجیع المنافسة ن إفوالعدالة االجتماعیة، 

 وفیما یلي بعض األمثلة والتجارب الدولیة.  المستھلك، ىعل

 :انخفاض أسعار تذاكر الطیران وارتفاع مستوي الخدمة •
سبیل  ىفعل ،واالرتقاء بالثانیة ىاألولانخفاض  إلىالخدمة یؤدي  ىاألسعار ومستوعلى  إن تنافس الشركات

وجود منافسة شرسة نتج عنھا انخفاض  إلىالتكالیف في المملكة المتحدة  ةظھور الطیران منخفض ىأدَّ  :المثال
 ۲۰۰۳عام  ذتلك الشركات فمن االتي ال تعمل علیھ الخطوط الجویة ىعل ىمتوسط األسعار بشكل ملحوظ حت

(من  %۲۳بحوالي  ةشركة الخطوط الجویة البریطانی ىلدانخفضت أسعار تذاكر الطیران  ۲۰۰٦عام  إلى
 ۷٦جنیھ إسترلیني). ۱٦۳ إلى ۲۰۰

نظام   عن ظھورظھور برامج مختلفة للعروض والتخفیضات فضًال  إلىدخول شركات جدیدة  ىأدَّ وفي الیابان 
 ۱۹۸٥ قیود تسعیریة منذ عام دبالرغم من وجوو ،Frequent Flyer Passenger (FFP) المسافر ذو التتابع

طریق  تخفیض األسعار عن إلىو نفس الخطوط الجويعلى  السماح بالمنافسة بین الشركات ىأدَّ  ،۲۰۰۰ إلى
قطاع أمام الالخطوط على  وعندما تم فتح التعیین ،من سعر التذكرة %٥۰ إلىتقدیم عروض وتخفیضات تصل 

ن ا وانخفضت األسعار بنسبة تتراوح بیعامً ۳٥منذ  ةدخلت شركات جدیدة ألول مر ۲۰۰۰في عام  الخاص
  .%٥۰و %۳٥

، والمغرب حیث انخفضت أسعار التذاكر بالنسبة للمستھلك ۷۸لبنانو، ۷۷تركیاووھو نفس ما حدث في كل من 
  .%۲٦بحوالي 

 
ركات ھذا وقد حاول الجھاز أن یقوم بعقد مقارنة لتوضیح فرق السعر بین تذاكر مصر للطیران وتذاكر ش

 مكن منالمشتركة التي تعمل علیھا كل منھم، إال أن الجھاز لم یت الطیران المصریة الخاصة على الخطوط
ة الطیران إجراء ھذه المقارنة نتیجة ما ورد إلیھ من شركات الطیران الخاصة من أن حساب متوسط لسعر تذكر

 لعل أھمھا: ،نھا تخضع لعدة معاییر ومتغیرات یصعب حصرھاإحیث  ،صعبًایعد 
 أسعار المجموعات واختالفھا عن أسعار األفراد. -
 المرنة.سعار االقتصادیة واختالفھا عن األسعار األ -
 الشرائح السعریة المختلفة على نفس الطائرة. -
 ضافیة.إساسیة أم رحالت أرحالت  -
 فترة تقدیم عروض ترویجیة أم ال. -
 ا.عدد الرحالت المنفذة أسبوعیًّ  -

                                                 
75 Lebanon’s experience in air transport liberalization in the Middle East – by Hamdi Chaaouk – Director General of 
Civil Aviation in Lebanon – seminar prior to the ICAO worldwide Air transport conference – 2003 –page 6-7. 
 
76 Civil Aviation Authority, 2006.CAP770: Revolution or evolution? A Study by the Civil Aviation Authority. 
77 The evolution of Turkish air transport industry: significant developments and the impacts of 1983 liberalization, 
yrd. Doc. Dr. Ender GEREDE, 2010. 
78 Lebanon’s experience in air transport liberalization in the Middle East – by Hamdi Chaaouk – Director General of 
Civil Aviation in Lebanon – seminar prior to the ICAO worldwide Air transport conference – 2003 –page 6-7. 
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 ا للظروف المختلفة.معدل الطلب السوقي المتغیر وفقً  -
 

 المطلوبة.الجھاز بالبیانات بإمداد  بعض الشركات ضافة لعدم قیام ذلك باإل
 
 

 :تنوع االختیارات أمام المستھلك •
إنما یعني  ،تسییر خطوط جویة جدیدة وارتفاع معدل الرحالتو إن المنافسة وما تؤدي إلیھ من تعدد الشركات
اثنتا عشر بین  االختیارصبح أمام المسافر التركي فرصة  أفمثًال  ،في حقیقة األمر تنوع الخیارات أمام المستھلك

 ۷۹شركة طیران بعد أن كانت شركة الخطوط الجویة التركیة ھي الوحیدة العاملة في السوق. )۱۲(

األوربي  لالتحادمنطقة الطیران الموحدة  إلىوكذلك في المملكة المتحدة ارتفع معدل الرحالت بعد انضمامھا 
  ۸۰ا).رحلة یومیًّ  ۱٤۷ إلى ٤۲(من  %۲٥بنسبة  ۲۰۰٦ إلى ۱۹۹۰خالل الفترة من 

 
 التخوفات أو اآلثار السلبیة للمنافسة : اسابعً 

 
 الدولةتھدید فكرة السیادة وتھدید الشركة الوطنیة التي تمتلكھا  -۱

ثار سلبیة من آ من من الجدل، بل والقلق حول ما قد ینجم اكبیرً  اما یصاحب االتجاه نحو المنافسة قدرً  عادةً 
وتھدید  ،یادةتھدید فكرة السوالعمالة التي تعمل بالشركة الوطنیة، على  المنافسة خاصة فیما یتعلق بالتخوف

ب الدول عكس لكن أثبتت تجارو. لسیادتھاالشركة الوطنیة التي تمتلكھا الدولة والتي تحمل علمھا وتكون رمز 
 فیما یلي بعض التفاصیل:ذلك و

(الشركة الوطنیة) قد أبدت  للخطوط الجویةنجد أن شركة الشرق األوسط التجربة اللبنانیة  إلى ااستنادً  فمثًال 
تحسین أداء الشركة  إلى ىا في سیاسة المنافسة أدَّ قدمً  ن المضيأإال  ،مخاوفھا من انھیار الشركة وإفالسھا
كل من لبنان الدولة والشركة من ھذه السیاسة وقد استفادت  ۸۱.لبنان إلىووانتعاش حركة السیاحة والسفر من 

بشكل ملحوظ فقد كان من ضمن السیاسات التي  زادت إیراداتھاالوطنیة للشرق األوسط للخطوط الجویة، حیث 
كما  تصحیح الوضع المالي للشركة إلىمع غیره من الخطوات  ى, األمر الذي أدَّ ۸۲اتبعت إعادة ھیكلة الشركة

تحالف سكاي  إلىامھا انضمو ۸٤،طائرات )۱۰عشر (عن طریق شراء  ۸۳ل الشركةتحدیث أسطووسبق ذكره 
  ۸٥.العالميتیم 

 
الشركات الوطنیة من المنافسة، على  ال خوفنھ أصحة النظریة االقتصادیة من مرة أخرى یؤكد  وھو ما

 %٥(حققت شركة طیران الشرق األوسط نمو قدره  زیادة القدرة التنافسیة للشركاتإلى ا فاألخیرة تؤدي حتمً 

                                                 
79 Airline companies and the fleet structure, Turkish civil aviation assembly, sector report 2012. 
80 Civil Aviation Authority, 2007, CAP: 775: Air Services at UK Regional Airports, An Update on Developments. 

 .۲۰۰۳ولیو ی ۱۹مقال لخالد الزبیدي من جریدة الدستور األردنیة الیومیة بتاریخ  في السوق: األجواء المفتوحة خطوة في االتجاه الصحیح: ۸۱
82 Lebanon’s experience in air transport liberalization in the Middle East – by Hamdi Chaaouk – Director General of 
Civil Aviation in Lebanon – seminar prior to the ICAO worldwide Air transport conference – 2003 –page 3. 

 لكتروني لشركة طیران الشرق األوسط: الموقع اإل ۸۳
http://www.mea.com.lb/Arabic/Corporate/Pages/HistoryAndNetwork.aspx 

 ملیون دوالر رغم األزمة االقتصادیة. ۹۲ بحوالي ۲۰۰۸أرباح الشركة عام  تبلغ ۸٤
عدل رحالت أكثر استخدام شبكة عالمیة مكثفة تضم وجھات أكثر وم عمالئھ من شركات الطیران األعضاء منھ إمكانیة إلىتحالف طیران عالمي یقدم  ۸٥

  .بلد ۱۸۷وجھة  ۱۰۰۰ إلىا رحلة یومیًّ  ۱٥۰۰۰ا في العالم أكثر من ملیون سنویًّ  ٥٥۲مسافرین الذین یبلغ عددھم  إلىم یوربط أكثر، ویقدم سكاي ت
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ولكن االنتعاش العام  ،ر سلبي فإنھ یكون مؤقت وفي األجل القصیریوأنھ حتى لو حدث تأث ۸٦في العام األول).
  .من الشركة الوطنیة والقطاع بأكملھ كلٍّ على  في النھایة یكون لھ آثاره اإلیجابیة

 
 على العمالةالقلق  -۲

لشركة ا حجم العمالة في علىالمنافسة  والخوف من أثرالعمالة على  وھو القلق ،مشروعا تخوف ھناك أیضً 
نقل الجوي نفسھ من رواج سواء في قطاع ال ھالمنافسة وما تؤدي إلین أھذا المقام  في الوطنیة، والجدیر بالذكر

كل مؤقت لیعاد ذلك األمر بش إلى التأثیر على حجم العمالة ولكن قد یكون قد تؤدي فعًال السیاحة،  قطاع يأو ف
 .توزیع فرص العمل على شركات القطاع الخاص

عدد  ارتفعقد األردنیة كان لشركة الوطنیة لفبعد تطبیق سیاسة الخصخصة  ؛تجربة األردن ذلكعلى  ومثال
زیادة  أي الخصخصة)(بعد  ۲۰۰۹في  ٤۳۹۹ إلى(قبل الخصخصة)  ۲۰۰٥في  ۳۲۹۷العاملین بالشركة من 

 ۸۷.%۳۳حوالي  بنسبة
 

ر دقیق، خاصة یغدعاء االقد أثبتت أن ھذا  – یةاألولرغم مراحلھا  –ذلك، فإن التجربة المصریة  إلىباإلضافة 
صر ممن تلك التي تقدمھا شركة  ىأعلن مستویات األجر في القطاع الخاص إفیما یتعلق بالمرتبات حیث 

كة العاملة بالسوق وتختلف تلك النسبة من شربحسب الشركات  %٥۰إلى  %۱۰تتراوح من  بنسبة للطیران
 ال یجب إغفال أن موظف مصر للطیران یحصل على ممیزات أخرى غیر المرتب بالطبع ولكن، ألخرى
  .الخ)…  أبناء العاملین –الرعایة الصحیة تأمین  – (التثبیت

 
 توصیات ومقترحات: اثامنً 

 
 تعدیل اإلطار التشریعي  .۱

ة في المتمثلو ،المشار إلیھ ةئق التنظیمیواإزالة العیران المدني بالنظر في یوصى الجھاز سلطة الط •
موافقة للتعیین من الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران المدني التي تشترط لمنح ال ۱۲۲المادة  تعدیل

ال یتعارض المشـروع مع تشغیل الشركات والمنشآت المصریة أعلى الخطوط المنتظمة "
"، ال التشغیلویتولـَّى قطـاع الطـیران المدني إجراء التنسیق والتعاون بینھا في مجالمرخص لھا، 

 على أن یراعي النظام الجدید ما یلي:

 على نفس الخطوط الجویة. تشجیع المنافسة -
 وضع سیاسة واضحة تقوم على معاییر غیر تمییزیة ألي من الشركات. -

  اللجوء إلجراء مزایدات لمنح التراخیص على كل خط.فعلى سبیل المثال یمكن دراسة مدى إمكانیة 
  اتفاقیات الطیران الثنائیةتوزیع تشغیل  إعادة النظر في .۲

ر لدخول وعمل وذلك بدراسة إمكانیة تحدیثھا، وتوسیع مشاركة القطاع الخاص بھا بما یعطي مساحة أكب
یمكن أن یكون ذلك عن طریق اإلعالن عن الحصص الشاغرة الخاصة بالجانب و ،الشركات داخل السوق

                                                 
  خسائر وإنما النخفاض نسبة في حجم األرباح. بسبب لیس ،المفتوحة السماوات، بتعدیل اتفاقیة ۲۰۱۲طالبت الشركة عام  ۸٦

Hassan Chkrani – Lebanon: MEA Requests another 20 years of monopoly – alakhbar English newspaper- Thursday 
august 23, 2012 

87 Economic research forum, working paper No.727 “ arab passengers’ airlines framework and performance: Jordan 
case, by Nesreen Barakat 2012, table 5. 
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المصریة  شركات الطیرانكافة طرحھا في مزایدة تتنافس فیھا دراسة فكرة المصري في تلك االتفاقیات و
  .لتشغیل حصة جمھوریة مصر العربیة

 
الشركات  كافة ومعاملة للطیرانشركة مصر المعامالت التفضیلیة التي تتمتع بھا  إعادة النظر في .۳

 على قدم المساواة

الحكومیة  أو الجھات النظر في إزالة التمییز الذي تحصل علیھ شركة مصر للطیران عند التعامل مع الشركات
 :بالعمل على محورین وذلك األخرى

 
من شركة مصر للبترول شركة مصر للطیران التي تحصل علیھا  األسعار التفضیلیةو: : فیما یخص الوقودأوًال 

من  %۳۰من عناصر التشغیل یصل تكلفتھ إلى أكثر من  مھمفیما یتعلق بأسعار الوقود، والذي یمثل عنصر 
 وكذلك تسھیالت السداد سواء في األجل أو في عملة السداد (الدفع بالعملة المصریة بدًال  ،تكلفة التشغیل الكلیة

 لشركات المصریة على قدم المساواة.كافة امن الدوالر) وتوحید المعاملة ل
 

من  ۱۱۲و ۱۲۳رقم (على النحو الوارد في المواد  عدةعضویة مصر للطیران في لجان ا: فیما یخص وثانیً 
 الالئحة التنفیذیة لقانون الطیران)، ومن ضمن تلك اللجان:

حتى ال تتوافر بداخلھا  )الدولي النقل(اتفاقات  الثنائیة االتفاقیات مشروعات لدراسة الدائمة اللجنة •
رئیس قطاع الشئون التجاریة بمؤسسة مصر للطیران، حیث إن تلك اللجنة تبدي رأیھا في كل ما 
یتعلق بتوزیع الحمولة واعتماد جداول التشغیل وھو األمر الذي قد یؤثر على حیادیة القرارات 

 التي تصدرھا تلك اللجنة.
المنعقدة بالوزارة  الطیران منشآتو شركات نشاءإل تقدم التي الطلبات بدراسة المختصة اللجنة •

 والتي تضم في عضویتھا مؤسسة مصر للطیران.
ذا تراءى لھ أن ثمة خالف قد ثار حول إالتي یعقدھا وزیر الطیران المدني  "الخاصة اللجنة" •

ن ھذه إحیث  ،للطیران مصر مؤسسة دارةإ مجلس رئیسالتي تضم ھي و ،موضوع ذي أھمیة
تصدر قرارات ذات أھمیة في قطاع الطیران تحت اسم وزیر الطیران المدني، ومن الممكن اللجنة 

أن تكون تلك القرارات في صالح شركة مصر للطیران وضد الشركات الخاصة، ولذلك یوصى 
 بإعادة التشكیل حتي تكون تلك القرارات خالیة من أیة شبھات تفضیلیة.

أنھ من أجل  من الالئحة التنفیذیة الذي ینص على ۱۱۷تعدیل الشرط المنصوص علیھ في المادة  •
على الطلب المقدم إلنشاء خط أو لتعدیل مساره أو  سلطة الطیران المدنيموافقة  الحصول على

قد أن تكون الشركة أو المنشأة ال بُدَّ تعدیل عدد رحالتھ بالنسبة للشركات والمنشآت األجنبیة 
إذا كان تشغیل الخط المطلوب إنشاؤه أو تعدیلھ، وذلك من  للطیرانا مع مصر ا تجاریًّ أبرمت اتفاقً 

 أجل توحید فرص جمیع الشركات على حد سواء.

 
لعقد ورشة عمل  الخ)…  شركة مصر للبترولسلطة الطیران المدني، شركة مصر للطیران، ودعوة  .٤

ومن من خالل اآللیات التي وضعھا القانون ، وكیفیة التوافق معھ بأحكام قانون المنافسةللتوعیة 
 ) من قانون حمایة المنافسة.۹رقم (مادة الل امثبینھا على سبیل ال
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