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                           ادلستخلص
ٜعد اتؿام املػازن١ بايسَص ْٛع َٔ ايرتتٝبات ايتذاز١ٜ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ 
ٜكّٛ ع٢ً تكاضِ ايسَص اؾٟٛ اـاص يسس١ً َع١ٓٝ اٚ ؽصٝص طا٥س٠ السد ايٓاقًني 

الْدَاز ا  عٔبدٜالٜعد ٚ، اؾٜٛني يتػػٌٝ خط دٟٛ َعني, تػرتى ايػسنات يف زَصٖا
 .ٚذيو بٗدف ايسغب١ يف دخٍٛ َصٜد َٔ االضٛام ط١ االستهاز١ٜ,ٚاملٓاؾ

ؾٗٓا اغرتاى يف تكدِٜ اـدَات اؾ١ٜٛ بني أنجس َٔ غسن١, بٗدف ايٛصٍٛ اىل انرب 
عدد ممهٔ َٔ املدٕ ٚاالضٛام اؾٟٛ, َٚٛاد١ٗ االْػط١ ايتٓاؾط١ٝ غري ايعادي١, باإلضاؾ١ 

باإلغساف ع٢ً ايسس١ً اؾ١ٜٛ,  ٠غسن١ ٚاسد طُٔ يًُطاؾس قٝاّتاىل إ املػازن١ يف ايسَص 
  .ؽؿٝض تهايٝـ, ٚاْتعاّ اـطٛط اؾ١ٜٛٚٚتطٌٗٝ سسن١ املطاؾسٜٔ, 

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: َػازن١، زَٛش، ْكٌ دٟٛ، َٓاؾط١، املطتًٗو.
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Abstract 
A codeshare agreement is a type of commercial 

arrangements between carriers that involves sharing a 

special flight code for a particular flight or assigning a plane 

to one of the carriers to operate a particular airline, which 

the companies share . 
This practice has rapidly increased, and many airlines 

resort to have one or further Code share agreements with 

other airlines. This kind of arrangements enable these 

companies  to access new markets and cities and as a result 

improve competitiveness in the market. Codeshare 

agreements  also enable passengers to fly on multiple 

airlines with a single ticket.  

Keywords: codeshare agreements, anti-competition, 

aviation, airlines alliances, consumers. 

 ةـمذمادل
 أُٖٝت٘:ايبشح ٚتعسٜـ مبٛضٛع اياٚاّل: 

بسشت اؿاد١ اىل ايتعإٚ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ َٔ خالٍ اضتشداخ تستٝبات 
َٚٔ أُٖٗا اتؿام املػازن١ بايسَص, نػهٌ ايتذاز١ٜ,  كطاع اـدَات اؾ١ٜٛيعامل١ٝ ددٜد٠ 

ايٓكٌ اؾٟٛ َٔ  يفايتٓطٝل ٜٚػذع ذيو ع٢ً ايتعإٚ بني االطساف املتٓاؾط١ َٔ اغهاٍ 
ٚذيو بٗدف ايسغب١ يف دخٍٛ َصٜد َٔ  د١ٗ, ٚبدٌٜ يالْدَاز ٚاملٓاؾط١ االستهاز١ٜ,

ؾطٌ اـدَات اؾ١ٜٛ, ٚبأقٌ ٜٚعصش ؾسص املطتًٗهني اؾٜٛني يف اؿصٍٛ ع٢ً أاالضٛام, 
زؾع نؿا٠٤ اـدَات اييت تكدَٗا خطٛطٗا اؾ١ٜٛ, ؾطاّل عٔ االضتؿاد٠ َٔ مسع١ ٚاالضعاز 

ايػسٜو يف اتؿام املػازن١ بايسَص, ٖٚرا ٜػهٌ عاَاّل اجيابّٝا يف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس خدَات ايٓكٌ 
 اؾٟٛ. 
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 ثاّْٝا: أضباب اختٝاز املٛضٛع: 

اشدادت خالٍ ايطٓٛات  بني ايػسناتػازن١ بايسَص ٚايتعإٚ امل تستٝباتال غو إ  .1
هٕٛ املػازن١ بايسَص تملا هلا َٔ ؾٛا٥د َٚصاٜا, ٚيهٔ ايطؤاٍ ٖٓا ٌٖ  )سرف(املاض١ٝ 

 غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايدٚي١ٝ.  َعهٕٛ تأّ ٜصح إ  ٛط١ٝٓبني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ اي
ػازن١ بايسَص بني امل يف اتؿاقٝات بايدخٍٛغسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ َد٣ اَها١ْٝ  .2

 ٚايػسنات ايهرب٣. ,ايٓاقٌ اؾٟٛ ايعساقٞ
ٜٗدف اتؿام املػازن١ بايسَص اىل تعصٜص سس١ٜ املٓاؾط١ يف ضٛم ايٓكٌ اؾٟٛ ايدٚي١ٝ,  .3

بعد زضِ سدٚد ايعالق١ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ, ٚذيو يًشًٝٛي١ دٕٚ ٚقٛع ممازضات 
 ١ٝ.اؾ١ٜٛ ايعامل استهاز١ٜ يف ايطٛم

 :بشحثايجّا: َػه١ً اي

بطبب  عٓ٘ تُٝص بك١ً ايهتاباتٜإ َٛضٛع املػازن١ بايسَص بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ   .1
سداثت٘ ٚاختالف صٛزٙ, يريو مت ايًذ٤ٛ يف أغًب االسٝإ اىل املصادز االيهرت١ْٝٚ, 

 ٚاملٛاقع ايسمس١ٝ  يػسنات ايٓكٌ اؾٟٛ, ٚاالتؿاقات ايدٚي١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ.

أسهاَ٘ َا ٜتطُٔ املػازن١ ٚايعساقٞ يف ْصٛص٘ املدْٞ ٔ قإْٛ ايطريإ مل ٜتطُ .2
مما ٜػهٌ ْكص تػسٜعّٝا جيب َعاؾت٘, ملعسؾ١ , بايسَص بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ هلرا االتؿام َٚد٣ َا ٜتُتع ب٘ َٔ ؾٛا٥د ٚعٝٛب.
يٓكٌ اؾٟٛ, ٚؾسض ْعُتٗا ٚتعًُٝاتٗا اـاص١ باأايتعازض ايػدٜد بني ايدٍٚ سٍٛ  .3

أسهاّ تٓع١ُٝٝ ع٢ً اـطٛط اؾ١ٜٛ ايتابع١ يًدٍٚ االخس٣, األَس ايرٟ قد ٜؤدٟ اىل 
ثاز ضًب١ٝ ع٢ً ايٓكٌ اؾٟٛ ايدٚيٞ, يريو آْػ٤ٛ خالؾات بني ٖرٙ ايدٍٚ مبا ٜعٛد ب

املػازن١ بايسَص َٚا حيتٜٛ٘ َٔ َطُٕٛ تعاْٚٞ ٚتٓطٝكٞ ايدٍٚ َٔ اؽاذ  ْعاّميٓع 
 تطبٝل قٛاْٝٓٗا ٚاْعُتٗا اـاص١ بايٓكٌ اؾٟٛ. د١ٜ, بػإادسا٤ات ؾس
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 :بشحزابعّا: ْطام اي

بني غسنات اتؿام املػازن١ بايسَص ٜتُجٌ ايٓطام املٛضٛعٞ يف تٓاٍٚ َٛضٛع 
اَا ايٓطام ايتػسٜعٞ ؾٝكصد ب٘ ٌُ عًٝ٘ َٔ أغهاٍ ٚصٛز, تايٓكٌ اؾٟٛ َٚا ٜػ

, نُا يف ايكإْٛ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ ملٛضٛعغازتٗا اىل اإَٚد٣ ٚاالتؿاقٝات  ايتػسٜعات
ٚاملصسٟ ٚاملايٝصٟ, ٚاتؿاق١ٝ غٝهاغٛ, ٚاتؿاق١ٝ ٚازغٛ, ٚاتؿاق١ٝ َْٛرتٜاٍ, ٚاتؿاق١ٝ 
دَػل, ؾطاّل عٔ ايٓطام ايػدصٞ ملٛضٛع ايبشح املتُجٌ يف غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ 

 أطساف اتؿام املػازن١ بايسَص.

 خاَطّا: َٓٗذ١ٝ ايدزاض١:

ألٕ طبٝع١ ايدزاض١  ايكاْْٛٞ, تُد ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞضٛف تع
قإْٛ ايطريإ املدْٞ املتٓاثس٠  يف نٌ َٔ  تكّٛ ع٢ً تؿطري ٚؼًٌٝ ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ

, ٚقإْٛ ١٦ٖٝ 1981يعاّ (28زقِ ) , ٚقإْٛ ايطريإ املدْٞ املصس1974ٟايعساقٞ يعاّ 
ٛقـ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ مب, َٚكاز١ْ ذيو 2015يعاّ  (771زقِ ) ايطريإ املايٝص١ٜ

, ٚاتؿاق١ٝ دَػل يتشسٜس 1944ٚاتؿاق١ٝ غٝهاغٛ يًطريإ املدْٞ يعاّ ٚاإلق١ًُٝٝ, ؾطاّل عٔ 
َٚٓاقػ١ االػاٖات ايؿك١ٝٗ املدتًؿ١ ذات ايص١ً  ,2004ايٓكٌ اؾٟٛ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ يعاّ 

 مبٛضٛع ايدزاض١.

 :بشحضادضّا: خط١  اي

ساط١ مبٛضٛع ايبشح َٔ دٛاْب٘ ايكا١ْْٝٛ ناؾ١ ضٛف ٜتِ تكطُٝ٘ ٚؾل ألدٌ اإل
 ت١ٝ:اهلٝه١ًٝ اآل

 املػازن١ بايسَص َا١ٖٝاملبشح االٍٚ:  -

 املطًب االٍٚ: تعسٜـ املػازن١ بايسَص -

 املػازن١ بايسَص َٚصاٜا املطًب ايجاْٞ: أضباب -

 ايطًب١ٝ  املبشح ايجاْٞ: صٛز املػازن١ بايسَص ٚاثازٙ -
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 املطًب االٍٚ: صٛز املػازن١ بايسَص -

 املرتتب١ ع٢ً املػازن١ بايسَصايطًب١ٝ ثاز اال املطًب ايجاْٞ: -

 ادلثحث األول
 ادلشاركة تالرمز ماهٍة

, اضباب٘اتؿام املػازن١ بايسَص, ٜطتًصّ َٓا األَس تعسٜؿ٘ ٚبٝإ  َؿّٗٛملعسؾ١ 
 : ت٢ًٞ ايٓشٛ اآلاىل َطًبني ٚعاملبشح ثسْا َٔ داْبٓا تكطِٝ ٖرا آيريو 

 املطًب االٍٚ: تعسٜـ املػازن١ بايسَص.  -

 املػازن١ بايسَص.اضباب املطًب ايجاْٞ:  -

 ادلطلة االول
 تعرٌف ادلشاركة تالرمز

ضٛف ٜتِ تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ؾسعني ْتٓاٍٚ يف ايؿسع االٍٚ: تعسٜـ املػازن١ 
 ,ـ املػازن١ بايسَص يف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓٚاصطالسّا, ْٚبني يف ايؿسع ايجاْٞ: تعسٜ ,بايسَص يػ١ّ

 , ٚنُا ٜأتٞ:١ٚاالتؿاقات ايدٚيٝ

 الفرع االول
 تعرٌف ادلشاركة تالرمز

 اصطالسّا, ٚنُا ٜأتٞ:ثِ ْبٝٓ٘  يػ١ّ,ضٛف ٜتِ تعسٜـ املػازن١ بايسَص 

 :يػ١ّ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ تعسٜـ اتؿام املػازن١ بايسَصاٚاّل: 

بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ٜتهٕٛ َٔ عد٠ نًُات ْكّٛ  ايسَصاملػازن١ ب مبا إٔ َصطًح
 بتعسٜـ نٌ َٓٗا ع٢ً سد٠:
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ُُِع )ايػَّسِٜوِ ُغسَنَا٤ُ(  امُلػازن١ يػ١:تعسٜـ  .1 امُلػازِى مبع٢ٓ ٜػازن٘ نايػسِٜو دَ
ُُؿَاٚض١َاغسٚ ,تَػَازَنَاٚ , ٖٚٓا  تأتٞ مبع٢ٓ (1)ٜتطا٣ٚ ؾَِٝٗا اِيأَِطسَاف ََاال ٚتصسؾا ن١َ اِي

 سنا٤ يف ايسَص املػرتى يًسس١ً.ايػ

َُِص يػ١ّ تعسٜـ .2  ,(2)ؿادبنيااإلميا٤ اٚ اإلُغاز٠ بايعٝٓني ٚٚ ايعال١َٛش : ٖٚٛ َُُز (ز): ايسَّ
َِّصانكٛي٘ تعاىل: ) ٍّ إِيَّا زَ َّاعَ ثًََاث١ََ أََّا  (.3)(قَاٍَ آَُٜتوَ أَيَّا ُتهََِِّ اي

كايط١ , ايػَّسِن١ ٚأيػِِّسن١َُ ٚا يٓصٝبغِِسى ٖٚٛ ا أٚمجع غسٜو  تعسٜـ ايػسن١ يػ١ّ: .3
 .(4)ٜكاٍ اغرتَنا مبع٢ٓ تَػازَنا ٚغازَى أَسُدُٖا اآلخس ,ايػسٜهنيْصٝب 

ايٓكٌ ؼٌٜٛ ايػ٤ٞ َٔ َهإ إىل َهإ آخس, ْكً٘ ٜٓكً٘  ايٓكٌ يػ١ّ: تعسٜـ ايٓكٌ يػ١ّ: .4
 .(5)ْتكٌاْكاّل ؾ

ألزض, ٚدٛ ايطُا٤: اهلٛا٤ ايرٟ َصدز اؾٛ: ٖٚٛ َا بني ايطُا٤ ٚا اؾٟٛ يػ١ّ:تعسٜـ  .5
 .(6)بني ايطُا٤ ٚاألزض, ٚاالدٛا٤ مجع اؾٛ

َصطًح ايسَص ٜػري اىل َعسؾ١ ايسَٛش املطتدد١َ يف ددٍٚ ٚؾُٝا ٜتعًل بدزاضتٓا  
 -)االٜاتا  سسف قدد٠ َطبكّا يد٣ االؼاد ايدٚيٞ يًٓكٌ اؾٟٛأٞ ٖٚ اؾ١ٜٛ, ايسسالت

                                                      

, السعجم الهسيط, مجسع المغة العخبية 3إبخاليم مرظفى  وأحسج الديات, واخخون, ج ( (2
 .817دون سشة نذخ( ص|بالقاىخة, )دار الجعهة 

العالمة نذهان بن سعيج الحسيخي, شسذ العمهم ودواء كالم العخب من الكمهم, تحقيق  ((3
؛ 3742ص  (:::2|ر الفكخ , دمذق, )دا5حدين بن عبجهللا العسخي وأخخون, ج

 .48, مرجر سابق, ص2/ أحسج الديات, واخخون, ج إبخاليم مرظفى
 (.52سهرة آل عسخان, جدء من اآلية ) ((4
, )دار 3, ط5دمحم بن مكخم بن مشظهر االفخيقي السرخي,  لدان العخب,  ج ة ( العالم(5

 .3359| دون سشة نذخ( صباإلسكشجريةالسعارف 
 .785, ص22ابن مشظهر, مرجر سابق, ج  ةالعالم ((6
 .268, ص2, ط25ابن مشظهر, مرجر سابق, ج  ة( العالم(7
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IATA)(1)تطتددّ ٖرٙ دصص١ ٖرٙ ايسَٛش ٚزقِ ايسس١ً, ٚ, ٚؼدد غسن١ ايطريإ امل
 .يف املطازات ٚأبساز املساقب١, ايطا٥سات ايسَٛش يف االتصاالت اييت تتِ بني

 :تعسٜـ املػازن١ بايسَص اصطالسّا :ثاّْٝا

 ْٛع َٔ االتؿاقات ايتذاز١ٜ تتؿل"املػازن١ بايسَص: بأْ٘  (2)زأٟ ؾكٗٞعسف 
يتػػٌٝ خطٛط دٜٛ٘ َع١ٓٝ اخس٣ دٍٚ غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايٛط١ٝٓ َع غسنات  مبٛدب٘

اسد٠ تكدَٗا اسد٣ ايػسنات, ع٢ً إ ٜتِ االغرتاى بايسَص احملدد يهٌ غسن١ يف بطا٥س٠ ٚ
ٖرٙ ايسس١ً اؾ١ٜٛ, ٚؾٝ٘ تكّٛ نٌ غسن١ باؿذص ع٢ً ايسس١ً َٔ خالٍ ٚنال٥ٗا, ثِ تتكاضِ 

 ."كد١َ ايطا٥س٠املاٜساداتٗا بعد استطاب تهًؿ١ تػػٌٝ ايسس١ً يًػسن١   ٖرٙ ايػسنات

                                                      

 (: وىه اخترار لمكمسات االتية:IATAاالتحاد الجولي لمشقل الجهي االياتا ) ((2
     (The International Air Transport Association ) تأسذ  ىحا االتحاد عام

قبل شخكات الظيخان األوروبية, لسهاجية السذاكل التي قج ( في مجيشة الىاي من 2:56)
تشجم عن التهسع الدخيع لخجمات الظيخان السجني, والشقل الجهي في اعقاب الحخب 

 =العالسية الثانية, ومن أجل العسل عمى تهحيج وتشديق القهاعج الخاصة باستغالل خظهط
( في مجيشو ىافانا, ومقخه 2:56الشقل الجهي العالسية, وقج أعيج تذكيل االتحاد عام )=

الحالي في مجيشة مهنتخيال في كشجا, ويزم االتحاد في عزهيتو معظم الذخكات أو 
,  دار 2ط ىيئات الشقل الجهي؛  يشظخ: د. طالب حدن مهسى, القانهن الجهي الجولي,

؛ مشذهر بعشهان )اتحاد الشقل الجهي 35 -34, ص8::2الثقافة لمشذخ والتهزيع, عسان ,
؛ لمسديج من https://ar.wikipedia.orgجولي(, متاح عمى السهقع االلكتخوني التالي: ال

 التفاصيل: يخاجع مهقع مشظسة االياتا االلكتخوني التالي: 
     Pages/default.aspxhttps://www.iata.org/37/3/312تاريخ الديارة  ؛:. 

-256د. سمسان عمي السرخي واألستاذ صالح دمحم الخوضان, مرجر سابق, ص ص  ((3
257. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
https://www.iata.org/Pages/default.aspx؛
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ٚمبٛدبٗا ْكٌ دٟٛ,  ااتؿاق١ٝ تربَٗا غسنت"باْ٘ : ايسَص املػرتى أٜطّا ٚعسف
يهٌ ٚتطُح تطتطٝع نٌ غسن١ َٔ ايػسنتني بٝع ترانسُٖا َٔ َٓاؾر ايػسن١ االخس٣, 

 .(1)"غسن١ إٔ ٜهٕٛ هلا َكاعد يف ايػسن١ األخس٣ تكّٛ بايرتٜٚر هلا ٚبٝعٗا

, إال أْ٘ زغِ إ ٖرا ايتعسٜـ ذنس بإٔ اتؿام املػازن١ بايسَص ٜٓػأ بني غسنتني  
اْتكد ألْ٘ ذنس إ ايػسنتني مبٛدب االتؿام تبٝع ترانس َٚكاعد ايسناب, مما ٜعين خًط٘ 

 بني اتؿام سذص ايطع١ اٚ املكاعد ٚاملػازن١ بايسَص.

, باْ٘ "تستٝبات تتٝح يًدٍٚ عرب غسناتٗا ايٛط١ٝٓ يًٓكٌ اؾٟٛ عكد (2)ٚعسؾ٘ زأٟ آخس
طريإ االدٓب١ٝ, ٚؾٝٗا ٜطُح ْاقٌ دٟٛ يٓاقٌ اخس يًُػازن١ يف ايسَص َع غسنات اي اتؿاٍم

باضتدداّ زَص ايػسن١  يتػػٌٝ زس١ً د١ٜٛ َع١ٓٝ اٚ إٔ تتؿل غسنتإ ع٢ً إٔ تتكامسا 
ْؿظ ايسس١ً بسَصٟ غسنتُٗا, ٜٚتِ اصداز ترانس يًسس١ً عطب املكاعد املتؿل عًٝٗا يهٌ 

 كّا".ٕ اٜساداتٗا الساغسن١ ع٢ً ذات ايسس١ً, ثِ تتكاضِ ايػسنت

ْعتكد إٔ ٖرا ايتعسٜـ غاٌَ ؾُٝع خصا٥ص اتؿام املػازن١ بايسَص َٔ تكاضِ 
 ايسَص, ٚاملػازن١ يف تػػٌٝ َػرتى يًسس١ً اؾ١ٜٛ, ٚتكاضِ اٜساداتٗا. 

غسنات  فُٛع١ٚميهٓٓا تعسٜـ املػازن١ بايسَص بأْ٘ اتؿام بني غسنتني أٚ 
ع٢ً تػػٌٝ خط دٟٛ َعني  أٚ ١ٓكاضِ ايسَص اؾٟٛ يسس١ً َعٝتتيٓكٌ اؾٟٛ ع٢ً إ ا

اضتدداّ زَص زس١ً ْاقٌ دٟٛ  ٚبٛدب٘ ٜتِبطا٥س٠ اسداٖا بسَص َػرتى ألنجس َٔ غسن١, 
 ٜتِ تكاضِ اٜسادات ايسس١ً بعد ؼدٜد تهايٝؿٗا. ع٢ً إ خس,آع٢ً خط ٜػػً٘ ْاقٌ دٟٛ 

 
                                                      

طيخان/مذاريع/ دليل األسمهب والتشديق مقالة شخكة التعخيف متاح تحت عشهان ) ((2
؛ https://ar.wikipedia.org/wiki  (, مشذهرة عمى السهقع االلكتخوني التالي:طيخان

 .:37/3/312تاريخ الديارة 
( | الزهابط القانهنية لسشع 3(, العجد )3| السجمج )3127| الدشة,  د. دمحم مخسى عبجه, ((3

االحتكار التعدفي لتحالفات شخكات الظيخان الجولية,  مجمة الحقهق لمبحهث القانهنية 
 .55واالقترادية, كمية الحقهق, جامعة االسكشجرية,., ص
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 الفرع الثانً
 ات الذولٍةٍتعرٌف ادلشاركة تالرمز يف المىانني واالتفال

َّ ١ ٚاالتؿاقات أسهاّ ايكٛاْني ايٛطٓٝيف ايبشح يف تعسٜـ املػازن١ بايسَص  إ
: ّاثاْْٝٚبني يف : تعسٜـ املػازن١ بايسَص يف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ, ٚاّلا ايدٚي١ٝ, ٜتطًب َٓا

 .تعسٜؿ٘ يف االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ

 :تعسٜـ املػازن١ بايسَص يف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓاٚاّل: 

 ٚؾل ايرتتٝب ايتايٞ: ازن١ بايسَص يف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓتعسٜـ املػْطتعسض ٖٓا 

تعسٜـ املػازن١  مل ٜتطُٔ )سرف( قإْٛ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ بػإٔ َٛقـ
 ٜأتٞ َاإىل  (1)باختصاصات ضًطات ايطريإ املدْٞبايسَص, ٚيهٔ أغاز يف اسهاَ٘ املتعًك١ 

االغرتاى يف , نايعسام "تتٛىل ضًطات ايطريإ املدْٞ زضِ ضٝاض١ ايٓكٌ اؾٟٛ يف
املباسجات اييت ػسٟ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايٛط١ٝٓ ٚايػسنات االدٓب١ٝ يعكد اتؿاقات 

, "َػرتن١ اٚ تستٝبات تتعًل باالضتجُاز املػرتى يًدطٛط اؾ١ٜٛ اٚ اؿسن١ ايتذاز١ٜ
تتعًل تستٝبات ٚاتؿاقات َػرتن١  إ َٛضٛع عجٓا املػازن١ بايسَص ٜعد دص٤ّا َْٔٚعتكد 

 .باالضتجُاز املػرتى يًدطٛط اؾ١ٜٛ

قإْٛ ايطريإ املدْٞ املصسٟ نريو مل ٜتطُٔ تعسٜـ  أَا بػإٔ َٛقـ
 (2)املػازن١ بايسَص, ٚيهٔ أغاز يف اسهاَ٘ املتعًك١ بػإٔ تبادٍ َٚٓح سكٛم ايٓكٌ اؾٟٛ

 بنيٚ بٝٓٗا تستٝبات اٚ اتؿاقٝات عكد ايٛط١ٝٓ ٟاؾٛ ايٓكٌ يػسنات بأْ٘ "ال جيٛش
 ٚؾكا اال ػاز١ٜ عًُٝات اٟ اٚ َػرتى بتػػٌٝ تتعًل االدٓب١ٝ اؾٟٛ ايٓكٌغسنات 
 ٖرٙ َٔ اٟ تٓؿٝر يف ايبد٤ ال جيٛش نُا ايطريإ, ٚشٜس حيددٖا ايػسٚط اييتٚ يًكٛاعد

, ٚبريو "هلا عٔ طسٜل ٚشاز٠ ايطريإ املدْٞ ايٛشٜس اعتُاد بعد اال ايرتتٝبات اٚ االتؿاقٝات

                                                      

( من 3/ف239لمسديج عن اختراصات سمظات الظيخان السجني, يخاجع نص السادة ) ((2
 .2:85( لعام 259قانهن الظيخان السجني العخاقي رقم )

( 39( من قانهن الظيخان السجني السرخي السعجل رقم )78(, )74/3يشظخ: السادتين ) ((3
 . 2:92لعام 
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ايكإْٛ عكد اتؿام ايسَص املػرتى بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ املصس١ٜ  اداشت اسهاّ
  .ايطريإ املدْٞ ٜسٚشٚاالدٓب١ٝ, ٚيهٔ بعد اؿصٍٛ ع٢ً إذٕ 

ػازن١ بني اسهاَ٘ تعسٜـ املايطريإ املايٝصٟ, ١٦ٖٝ قإْٛ  مل ٜتطُٔٚنريو 
َٔ أغهاٍ ايعكد  أٟ غهٌ" تعين بأْٗا  (1), ٚيهٔ أغاز إيٝ٘ ضُٔ تعسٜؿ٘ االتؿاق١ٝسَصباي

ايؿِٗ, َػازن١ زَص غسن١ طريإ، ؼايـ، غسان١ أٚ ممازضات َػرتن١ اٚ  أٚ ايرتتٝب أٚ
"جيب إٔ ٜطُح ألٟ  ٚاٜطّا ْص ع٢ً أْ٘، "زأضٞٚ اتؿام َػسٚع, ٜٚػٌُ اتؿام أؾكٞ

غدص)غسن١( بتٓؿٝر اـدَات ٚاألْػط١ املٓصٛص عًٝٗا يف اتؿام ثٓا٥ٞ دٟٛ ؾُٝا 
, ست٢ تازٜذ (2), ٚتٓؿٝر ايتصاَات اـد١َ ٚأٟ اتؿاق١ٝ تػػٌٝ أٚ اَتٝاشٜتعًل باملطتًٗهني

 اْتٗا٤ االتؿاق١ٝ ٚؽطع يألسهاّ ٚايػسٚط املسؾك١ باالتؿاقٝات".

ؿام تٚبريو مل ٜعسف قإْٛ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ, ٚال ايكٛاْني املكاز١ْ ا
باعتبازٖا َٔ  ,ازن١املػازن١ بايسَص, ٚيهٔ تطُٓت اسهاَِٗ اإلغاز٠ اىل ٖرٙ املػ

أغاز بصٛز٠  ايطريإ املايٝصٟ, زغِ إٔ قإْٛ ١٦ٖٝ ايرتتٝبات ٚايتعإٚ بني ايػسنات
(, بعهظ قإْٛ ايطريإ ايعساقٞ 47ٚاضش١ اىل اتؿام املػازن١ بايسَص يف ْص املاد٠ )

 ٚاملصسٟ, ؾكط اغازا اىل االتؿاقات ٚايرتتٝبات األخس٣ املػرتن١.

بعد إ  ١املػازن١ بايسَص ٖٛ ايطُاح بتكدِٜ اـدَات اؾٜٛاذّا ٜعد دٖٛس اتؿام 
ٚتبٝع خطٛط  ضتػرتى يف تأدٜتٗا انجس َٔ غسن١ ْكٌ دٟٛ, ؾٗٓاى غسنات ْكٌ دٟٛ تعس

ٚيهٔ ٜعٗس اَاّ املطتًٗو اؾٟٛ إ َؤدٟ اـد١َ   غسن١ اخس٣ نُا يٛ ناْت خطٛطٗا,
                                                      

ن قانهن ىيئة الظيخان الساليدي رقم ( م215/2/ب( و )58يشظخ: نص السادتين ) ((2
 .3126( لعام 882)

يذبو اتفاق السذاركة بالخمد الى حج كبيخ فكخة االمتياز التجاري الحي تسشحو إحجى  ((3
شخكات الشقل الجهي الكبخى لشاقل جهي أخخ, يتسكن من خاللو استخجام مختمف عشاصخ 

جهية, ورمهز التدهيق, نظيخ الذخكة السذيهرة, كخمهز وعالمات الخاصة بخحالتيا ال
مقابل عادل يسشحو الشاقل الجهي الستمقي لالمتياز لسا يرل عميو من نجاح تجاري, عمى 
شخط التدامو بتقجيم الخجمات الجهية في مدتهيات قياسية, وتحت رقابة الذخكة مانحة 

ه, االمتياز, من أجل الحفاظ عمى مدتهى الخجمة السقجمة من قبمو, د. دمحم مخسى عبج
 .56مرجر سابق, ص
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ؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ ع٢ً ْكً٘ َٔ بػداد غسن١ ٚاسد٠, َجاٍ: إ ٜتؿل املطاؾس َع غسن١ اـطٛط ا
اىل اَطرتداّ يف ٖٛيٓدا ع٢ً ايٓاقٌ اؾٟٛ ايعساقٞ, ثِ ٜٛاصٌ زس١ً اىل َْٛرتٜاٍ بهٓدا ع٢ً 

- IAW اـطٛط اهلٛيٓد١ٜ, ٚبٓا٤ّ ع٢ً اتؿام املػازن١ بايسَص تعٗس ترنس٠ ايسس١ً بايسَص)

KLM( ٚتسَص )IAWاىل غسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ, ٚتسَص ) (KLM اىل )
 (.1)اـطٛط اؾ١ٜٛ اهلٛيٓد١ٜ

يف غٝهاغٛ ( 2)االَسٜه١ٝ ْٜٛاٜتد إٜسالٜٓص(نريو ٚقعت "َصس يًطريإ, ٚغسن١ )
ٓا١ٝ٥ يًُػازن١ بايسَص تطُٔ يًػسنتني إضاؾ١ املصٜد َٔ اـدَات ث( اتؿاق١ٝ 2008عاّ )

ريإ بايطؿس ٚاملصاٜا يعُال٥ُٗا, ٚمبٛدب ٖرٙ االتؿاق١ٝ ٜتُتع عُال٤ غسن١ َصس يًط
يٛدٗات عدٜد٠ داخٌ ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ, ٚتٛضٝع سذص ترانسِٖ إىل نٌ َٔ بٛضطٔ 
ٚضإ ؾساْطٝطهٛ ٚيٛع الًٛع ٚغٝهاغٛ اْطالقّا َٔ َطاز ٖٝجسٚ يف يٓدٕ, َٚطاز 
ٚاغٓطٔ ٚدٕٛ نٓدٟ يف ْٜٝٛٛزى, ٚنريو ٜتُتع عُال٤ غسن١ ْٜٛاٜتد يًطؿس املباغس عرب 

 .(3)ايكاٖس٠" –يٓدٕ  -يسابط بني ْٜٝٛٛزى اـط اؾٟٛ ا

 

                                                      

السذاركة بالخمهز وتحالفات | 2| العجد  3124الدشة   عهض, |د. نادية دمحم ميشظخ:  (2(
-55ص قانهن, أكاديسية شخطة دبي,شخكات الشقل, بحث مشذهر في مجمة االمن وال

56. 
 شخكة , ىي(United Airlines): خظهط يهنايتج إيخاليشد أو الخظهط الجهية الستحجة ((3

(, يقع السقخ الخئيدي لمذخكة في 2:38، تأسدت عام )أمخيكية وطشية نقل جهي 
قابزة، ، وىي شخكة من ضسن الذخكات التابعة لسؤسدة يهنايتج إيخاليشد الشيكاغه مجيشة

تحالف  ( وجية حهل العالم، وتعج الذخكة عزه في311تقجم خجماتيا ألكثخ من )
الخسسي لمذخكة ( يشظخ السهقع "Let's Fly Together", تحت شعار )"لشِظخ معا  ستار

  (.:25/22/312تاريخ الديارة )  ؛https://www.united.com/ usالتالي: 
( محسهد عبج الغشى, خبخ بعشهان )مرخ لمظيخان ُتعمن عن تهسيع اتفاقية السذاركة بالخمد (4

, عمى السهقع االلكتخوني :312/:/27مع شخكة يهنايتج األمخيكية(, مشذهرة بتاريخ 
تاريخ  ؛https://www.youm7.com/storyلرحيفة اليهم الدابع االلكتخوني التالي: 

 .:34/22/312الديارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.united.com/en/usP؛
https://www.youm7.com/story؛
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 :تعسٜـ املػازن١ بايسَص يف االتؿاقٝات ايدٚي١ٝثاّْٝا: 

اتؿام ٜطُح ", املػازن١ بايسَص با١ْ (1)عسؾت َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ ايدٚيٞ
قٌ اخس إ ٜطتددّ زَص اسد٣ زسالت٘ اٚ ٜتؿل ْاقالٕ ايٓ نيمبكتطاٙ اسد ايٓاقًني اؾٜٛ

 ."تُٗاغسن ْؿظ ايسس١ً بسَصٟ نٌ َُٓٗا ىػازتع٢ً إ ٜ

ديٌٝ تٓعِٝ ايٓكٌ اؾٟٛ اتؿام املػازن١ بايسَص: "باْ٘ اضتدداّ زَص زس١ً  ٚعسف  
ٍٕ  .(2)"ْاقٌ دٟٛ ع٢ً خط ٜػػً٘ ْاقٌ دٟٛ ثا

اتباع ْعاّ اـطٛط اؾ١ٜٛ املػرتن١ ع٢ً أٟ خط اٚ يف اٟ  ظ يف اسهاّ ٖرٙ االتؿاق١ٝ َا ميٓع دٚيتني َتعاقدتني اٚ انجس َٔ اْػا٤ ١٦ٖٝ الضتجُاز َػرتى اٚ َؤضطات اضتجُاز دٚي١ٝ يًٓكٌ اؾٟٛ اٚع٢ً اْ٘ " يٝ بايٓص (3)َٔ املطا٥ٌ اييت اقستٗا اتؿاق١ٝ غٝهاغٛ ايطريإ املدْٜٞعد اتؿام املػازن١ بايسَص  
                                                      

 يشظخ: السهقع الخسسي لمسشظسة الجولية لمظيخان السجني )اإليكاو(,  ((2
                           https://www.icao.com.       4/4/312تاريخ الديارة:  

(, بعشهان )دليل تشظيم الشقل الجهي الرادر عن مشظسة الظيخان 737:الهثيقة السخقسة ) ((3
, مشذهر عمى السهقع االلكتخوني لسشظسة 8-4.1, ص3115, 3السجني الجولي(, ط

 الي: اإليكاو الت
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ar.pdf؛  

  .:31/9/312تاريخ الديارة      
الرك بسثابة غه( ُتعج اتفاقية الظيخان السجني الجولي )السعخوفة أيزا  باتفاقية شيكا ((4

( 63, والتي وقعت عمييا )(ICAO) لمسشظسة الجولية لمظيخان السجني الجولي الخئيذ
( دولة عمييا أنذأت السشظسة 37(, وفي أثشاء انتظار مرادقة )2:55دولة في عام )

(, 2:56التي مارست مياميا من عام ) (PICAO) الجولية السؤقتة لمظيخان السجني
م استالم ىحه السرادقات من الجول, وبحلك ولجت السشظسة ( ت2:58وبحمهل عام )

الجولية لمظيخان السجني, وفي تذخين األول من نفذ العام أصبحت مشظسة متخررة 
وفيسا يمي الشص  ,(ECOSOC) تابعة لمسجمذ االقترادي واالجتساعي لألمم الستحجة

إذ إنَّ :" خان السجنيالحي استعخضت فيو االتفاقية أىجاف إنذاء السشظسة الجولية لمظي
التظهر السدتقبمي في مجال الظيخان السجني الجولي بهسعو إيجاد الرجاقة والتفاىم بين 
أمم وشعهب العالم والحفاظ عمييا، وإن التعدف فيو قج يذكل تيجيجا  لألمن العام في 

 السقالة نقال  عن السهقع االلكتخوني التفاقية شيكاغه التالي: السجتسع الجولي"؛
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-convention.htm؛  

  .:36/7/312تاريخ الديارة     

https://www.icao.com/
https://www.icao.com/
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ar.pdf؛
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-convention.htm؛
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َٓطك١ ع٢ً إٔ ؽطع ٖرٙ اهل٦ٝات اٚ املؤضطات ٖٚرٙ اـطٛط املػرتن١ ؾُٝع أسهاّ 
ع٢ً مجٝع , ٚاجملًظ ٣ٙ االتؿاق١ٝ, مبا يف ذيو االسهاّ املتعًك١ بتطذٌٝ االتؿام يدٖر

ايدٍٚ املتعاقد٠ ع٢ً إٔ تطذٌ اتؿاقات ٚتستٝبات ايتعإٚ املتعًك١ بايٓكٌ اؾٟٛ املدْٞ 
 .(1)"هاٜٕٚ يد٣ اإلاايدٚيٞ، ٚؾكّا يكٛاعد تطذٌٝ اتؿاقات ٚتستٝبات ايطري

اق١ٝ )دَػل( يتشسٜس ايٓكٌ اؾٟٛ بني ايدٍٚ ( َٔ اتؿ13نريو ْصت املاد٠ )
تستٝبات تطٜٛك١ٝ تعا١ْٝٚ بني غسنات ايٓكٌ "املػازن١ بايسَص باْٗا  اتؿامع٢ً ( 2)ايعسب١ٝ

إ اؾٟٛ ايتابع١ يًدٚي١ االعطا٤ يف االتؿاق١ٝ عٓد تػػٌٝ أٚ تكدِٜ اـدَات اؾ١ٜٛ, ع٢ً 
ٚؾل ْعاّ اتؿام املػازن١ بايسَٛش تعٌُ تطُٔ ٖرٙ ايػسنات عًِ املطاؾسٜٔ بإٔ ايسس١ً 

اٚ َصٚدٜٔ ع٢ً األقٌ باملعًَٛات ايطسٚز١ٜ, ٚتطُٓت فُٛع١ َٔ األسهاّ املؿص١ً 
يًرتتٝبات اـاص١ بتشدٜد ساالت املػازن١ بايسَٛش َٚعٛقاتٗا, ٚتٛؾري املعًَٛات ايطسٚز١ٜ 

ظ ٚشزا٤ ايٓكٌ ", ٚتػٌُ ايكٛاعد ايتٓع١ُٝٝ ايصادز٠ عٔ قساز فًـد١َ املطتًٗو اؾٟٛ
(, يف اسد أسهاَ٘ "ؼدٜد ساالت تكاضِ ايسَٛش َٚٛاْعٗا ٚايعٌُ ع٢ً 2010ايعسب يعاّ )

 .(3)إتاس١ نٌ َا ٜتعًل بٗرا املٛضٛع َٔ َعًَٛات يًُطتًٗو اؾٟٛ

ٚبريو أغازت َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ يف اسهاَٗا اىل تعسٜـ املػازن١ بايسَص, 
تٓطٝل بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ, ٚأٜطا عسؾ٘ ديٌٝ تٓعِٝ ٚاعتربت٘ َٔ اتؿاقات ايتعإٚ ٚاي

ايٓكٌ اؾٟٛ, أَا اتؿاق١ٝ ؼسٜس ايٓكٌ اؾٟٛ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ أغازت اىل َطُٕٛ 
املػازن١ بايسَص, باعتبازٙ تستٝبات تعا١ْٝٚ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ يًدٍٚ ايعسب١ٝ عٓد 

سٜٔ بإٔ ايسس١ً َػػ١ً ٚؾل ْعاّ تكدِٜ اـدَات اؾ١ٜٛ, ع٢ً إ تطُٔ إبالؽ املطاؾ
 .املػازن١ بايسَص

                                                      

 ( من اتفاقية شيكاغه لمظيخان السجني.94-88يشظخ: السادتين ) ((2
لمسديج ة دمذق لتحخيخ الشقل الجهي بين الجول العخبية, ( من اتفاقي24( يشظخ: السادة )(3

يخاجع نص االتفاقية مذار إلييا لجى السحامي دمحم نعيم عمهه, مهسهعة القانهن الجولي 
ص  (3123|, )مشذهرات زين الحقهقية  ببيخوت8, ج 2العام القانهن الجهي, ط 

 .::3- 3:9ص
 .255لخوضان, مرجر سابق, صد. سمسان عمي السرخي واالستاذ صالح دمحم ا ((4
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ايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ ٌٖ تتُتع غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ضُٔ اتؿام املػازن١ بايسَص 
 باضتكالي١ٝ اّ ال ؟

اْ٘ يف ظٌ اتؿام املػازن١ بايسَص ؾإ نٌ غسن١  (1)ٜرٖب زأٟ ؾكٗٞيإلداب١ ْكٍٛ 
اضتدداّ زَص زس١ً, َٚع ذيو ؾإ ٖرٙ  ْكٌ دٟٛ تعٌُ باضتكالي١ٝ, ٚال تػرتى إال يف

ؾطاّل عٔ اآليٝات اييت ٜتِ مبٛدبٗا ؾض ايٓصاعات بني املػازن١ قد تطًب عكد اتؿام, 
 .(2)االطساف املػازن١ بايسَٛش

يريو ٜهٕٛ أطساف اتؿاق١ٝ ايسَص املػرتى يف األصٌ َٔ طسؾني؛ االٍٚ: ايطسف 
, ايٓاقٌ املػػٌ ٜٚط٢ُ بـ املػػٌ يًطا٥س٠ ٚطاقِ اـد١َ ٚاـدَات االزض١ٝ

  .(3)ايطسف ايرٟ ٜبٝع ايترانس ٚال ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتػػٌٝ, ٜٚط٢ُ بايٓاقٌ املطٛم ٚايجاْٞ:

ِ طٚيهٔ ْبني ٖٓا بإٔ اتؿام املػازن١ بايسَص قد ٜهٕٛ بني غسنتني اٚ ٜتطع ٚتٓ
ام بني , ٚاٜطّا قد ٜتِ ٖرا االتؿ(1)إيٝ٘ فُٛع١ غسنات قد ٜصٌ عددٖا اىل اـُظ غسنات

                                                      

 .57د. نادية دمحم معهض, مرجر سابق, ص  ((2
حرة االيخادات التي تعهد عمى السدتثسخ يتزسن االتفاق تحجيج االلتدامات السالية ك ((3

الفعمي, والحرة التي تعهد عمى الذخكة البائعة لمتحاكخ, فزال  عن التختيبات والتشديق 
اآلليات التي يتم بسهجبيا فض أما سذاركة بالخمد, االداري بين الذخكات اعزاء ال

الشداعات بين االطخاف السذاركة بالخمهز, ىي السذاورات, والهساطة, والتحكيم, وفي حالة 
ضهابط فذميا يتم االندحاب من االتفاق في حالة اخالل احجى الذخكات بسزسهنو, 

الخامذ لمشقل الجهي لعام  تأمين السشافدة العادلة التي تم اإلشارة إلييا في السؤتسخ
 International Civil Aviation Organization, Report of , يشظخ:3114

The Fifth Worldwide Air Transport Conference: p.34. Available at: 

 http://www.icao.int/meetings/atconf6/documents/doc9819_en.pdf ؛
  .286ق، صد. دمحم مخسى عبجه، مرجر سابنقال  عن 

, 2ص  (,What is Codeshareاىي اتفاقيات الخمد السذتخك)( السيشجس رائج أحسج, م(4
, تاريخ  (Aviation World)عالم الظيخان, مشذهرة عمى السجونة االلكتخونية

  38/22/3123http://theairlinesindustry.blogspot.com/codeshare.hالشذخ
 . :24/7/312تاريخ الديارة     
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 ايكا٥ِنُا ٖٛ اؿاٍ يف اتؿام ايتشايـ  ,غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايٛط١ٝٓ ايتابع١ يدٚي١ َع١ٓٝ
, (Northwest Airlines)ٚخطٛط, ((Continental Airlinesخطٛط  بني

, (2)ايرٟ ٜػٌُ املػازن١ بايسَص بني خطٛطٗا اؾ١ٜٛ, (Delta Air Lines) خطٛطٚ
ٚنريو قد ٜهٕٛ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايدٚي١ٝ اييت تٓتُٞ اىل دٍٚ كتًـ, ٖٚٛ ايٛضع 

 ايػايب ملجٌ ٖرٙ االتؿاقات.

ٕ ناْت إٚمٔ بدٚزْا ْس٣ إ غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ يف اتؿام املػازن١ بايسَص ٚ
يف تكدميٗا ألْػط١ ايٓكٌ اؾٟٛ ٚتطٝري خطٛطٗا, ٚال تؿكدٖا إال يف ساي١  متًو اضتكالي١ٝ

اضتدداّ زَص زس١ً د١ٜٛ َع١ٓٝ, ٚإ َا ؼصٌ عًٝ٘ ايػسنات َٔ عا٥دات ٚؾٛا٥د يًسس١ً 
, ٚيهٔ اطساف اتؿام املػازن١ بايسَص اؾ١ٜٛ املػازن١ زَصٖا تتكامس٘ ٚؾل تستٝبات َع١ٓٝ,

سس١ً ٜٚكّٛ ظص٤ َٓٗا, ْٚاقٌ دٟٛ آخس ٜكّٛ ظص٤ َٔ ْاقٌ دٟٛ ٜبٝع ترانس اي اُٖ
ايسس١ً, ٚقد ٜهٕٛ ٖٓاى ْاقٌ اخس ٜكّٛ باؾص٤ املتبكٞ َٔ ايسس١ً, مبع٢ٓ اْ٘ قد ٜتِ 

 إال إٔ تٓؿٝرٙ ٜتِ َٔ خالٍ ثالث١ غسنات. ,االتؿام بني غسنتني يًٓكٌ اؾٟٛ

 الثانًادلطلة 
 اتفاق ادلشاركة تالرمزومزاٌا أسثاب 

ٍ عٔ االضباب اييت تدعٛ غسنات ايطريإ ٚايٓكٌ اؾٟٛ اىل عكد اتؿاق١ٝ ؤطاٜجاز ت  
تدعٛ تًو ايػسنات اىل املػازن١ بايسَص ضٛا٤ َٚصاٜا ٖٓاى عد٠ اضباب , املػازن١ بايسَص

بايٓطب١ يػسنات ايٓكٌ اؾٟٛ, ٚخصص هلا ايؿسع االٍٚ, ٚتًو االضباب بايٓطب١ يًُطتًٗو 
 ايجاْٞ, ْتٓاٚهلا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: اؾٟٛ, ٚمت بٝاْٗا يف ايؿسع

 

 

                                                                                                                              

 . 257د. سمسان عمي السرخي واالستاذ صالح دمحم الخوضان, مرجر سابق, ص ((2
 ؛www.delta.comيشظخ: السهقع الخسسي لذخكة دلتا األمخيكية لمظيخان  التالي: ( 3(

 .:27/22/312تاريخ الديارة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.delta.com؛/
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 الفرع االول

 ادلشاركة تالرمز تالنسثة لشركات النمل اجلىي اسثاب
 ٖٚٞ أضباب عدٜد٠ اىل بايسَص املػازن١ يٓعاّ ايػسنات اختٝاز ٜعٛد

مبٛقع أؾطٌ ع٢ً ْعِ ٚغاغات  ػازن١ بايسَص غسنات ايٓكٌ اؾٟٛاتؿام امل طعٜ .1
عاٌَ ؾٝٗا نُا ت املػازن١ بايسَصاؾ١ٜٛ اـطٛط عتباز إ ع٢ً ااؿذص ايعامل١ٝ, ٚذيو 

 ألنجس ١ػرتناملٚتطُح بعسض ٚبٝع خدَات ايٓكٌ اؾٟٛ  يٛ نإ خطّا دّٜٛا َباغسّا
 ددعيٛصٍٛ اىل أنرب , بايتايٞ ا(1)َٔ غسن١, نُا يٛ ناْت خطٛط د١ٜٛ يػسن١ ٚاسد٠

َػرتن١, دٕٚ اؿاد٘  َٔ املٓاطل َٔ خالٍ االتؿام َع غسنات اخس٣ يتطٝري خطٛط
, مما حيكل يػسناتُٗا (2)يتكدِٜ زسالت د١ٜٛ اضاؾ١ٝ اٚ يتػػٌٝ خط طريإ ددٜد

ايتٛادد ع٢ً طسم د١ٜٛ ال تصًٗا خطٛطٗا أصاّل, ٜٚطاعد ايػسنات يف تٛؾري غبه١ 
, أنرب َٔ زسالت د١ٜٛ إضاؾ١ٝ ألنرب عدد َٔ املدٕ, ٚذيو بأدا٠ تطٜٛك١ٝ غري َهًؿ١

ٚاـطٛط ايؿسْط١ٝ, ٚقط١  ,يسَص املػرتى بني اـطٛط ايطعٛد١ٜاتؿاق١ٝ ا َجاٍ:
ٝٓا, عرب اـط اؾٟٛ َٔ ٝسٝح اصبح ايسانب ايطعٛدٟ ٜصٌ ملد١ٜٓ ؾ اؾ١ٜٛ, ٝٓاٝؾ

ٝٓا عرب ايؿسْط١ٝ, ٚنٌ سذٛشات ايترانس ٝدد٠ يبازٜظ عرب ايطعٛد١ٜ, َٚٔ ثِ بازٜظ يؿ

١ٜٛ االٚىل, ٚايجا١ْٝ تكّٛ بٗا اـطٛط عرب َٛقع ايطعٛد١ٜ, ٚع١ًُٝ ايبٝع يًسس١ً اؾ تتِ
 .(3)ايطعٛد١ٜ ٚيصاؿٗا

هٔ اتؿام املػازن١ بايسَص غسنات : سٝح ميتععِٝ سذِ االٜسادات ٚتٛؾري ايتهايٝـ .2
ايٓكٌ اؾٟٛ يف إ تكًٌ بكدز َا عدد َسات تػػٌٝ ايطا٥س٠ ٚايطًعات اؾ١ٜٛ يطا٥ساتٗا, 

ت ذات ايطساش ايهبري٠, مما ٜطاعد ع٢ً بكا٥ٗا ع٢ً ازض املطاز, خاص١ ايطا٥سأَ ثِ ٚ

                                                      

 .62-51د. نادية دمحم معهض, مرجر سابق, ص ص ((2
 .87د. دمحم فهزي, مرجر سابق,  ((3
 .3اىي اتفاقيات الخمد السذتخك, مرجر سابق, ص( السيشجس رائج أحسج, م(4



 بالخمد بين شخكات الشقل الجهي السذاركة 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

666 

 غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ يًدٍٚ ٌؼكٝل اإلْتاد١ٝ ايعاي١ٝ, األَس ايرٟ ميجٌ زٚادّا ألضاطٝ
املتشايؿ١ يف االتؿام, ٚقد اْعهطت ٖرٙ ايرتتٝبات اؾ١ٜٛ نريو ع٢ً االزباح اييت ؼككٗا 

, (1)االضاؾ١ٝ يًُطاؾسٜٔسن١ اؿاملتشكك١ َٔ سذِ  يإلٜساداتاملطازات املػػ١ً, ْتٝذ١ 
( US Airwaysَجاٍ: "اتؿام املػازن١ بايسَص بني اـطٛط اؾ١ٜٛ ايربٜطا١ْٝ, ٚغسن١ )

( ًَٕٝٛ 100شٜاد٠ يف االزباح ٚاالٜسادات بًػت ) تإسككت ايػسن ٘, ٚمبٛدب(2)االَسٜه١ٝ
 ."بُٝٓٗا دٛاْب اخس٣ يًتعإٚ ٚايتٓطٝل ,ػازن١ بايسَصْعاّ امل ْاػ١ عٔ

غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ  بنيتؿام املػازن١ بايسَص ْٛعّا َٔ ايسٚابط ايتػػ١ًٝٝ ٜػهٌ ا .3
, ملٛاد١ٗ االْػط١ ايتٓاؾط١ٝ غري ايعادي١ يف ايطٛم اؾ١ٜٛ املؿتٛس١, ٜٚٗدف (3)االخس٣

نٌ ْاقٌ دٟٛ َٔ املػازن١ بايسَص اىل تعصٜص قدزات٘ ايتٓاؾط١ٝ ٚايتطٜٛك١ٝ َٚٔ د١ٗ 
سنٝص ايك٣ٛ املٛدٛد٠ يف ايطٛم, ٚايكطا٤ ع٢ً أخس٣ ؽؿض املٓاؾط١ َٔ خالٍ ت

ايتشايـ ٚاالْدَاز  , َجاٍ:(4) ايٛضع املطٝطس ايرٟ حيٛشٙ ْاقٌ دٟٛ يف ضٛم َع١ٓٝ

                                                      

 .92د. دمحم فهزي, مرجر سابق, ص ((2
( او خظهط الهاليات الستحجة الجهية: ىي شخكة نقل جهي US Airwaysشخكة )( (3

يدي لمذخكة في فيشيكذ (، يقع السقخ الخئ:2:4أمخيكية وطشية، تأسدت الذخكة سشة )
بهالية أريدونا األمخيكية، وتتخح من مظار شارلهت دوغالس الجولي مخكدا  لعسمياتيا، 
باإلضافة لسخاكدىا األخخى في مظار فيالدلفيا الجولي ومظار فيشيكذ سكاي ىاربهر 

( وجية حهل العالم، وتعج 341الجولي، تقجم ىحه الذخكة خجماتيا الجهية ألكثخ من )
ة عزه مؤسذ في تحالف ستار؛ يشظخ: السهقع االلكتخوني لذخكة خظهط  الذخك

 الهاليات الستحجة الجهية التالي: 
http://www.usairways.com/awa/default.aspx?redir؛  

 .:26/22/312تاريخ الديارة      
 .86ي, مرجر سابق, صد. دمحم فهز ( (4
د. رمدى محسهد, الذخكات العابخة  لمقارات أبخز واخظخ قالع الشيب والييسشة لمجول  ((5

؛ د. نادية دمحم معهض, مرجر 36ص (3126 |الشامية,) مشذأة السعارف باالسكشجرية
 .51سابق, ص ص

http://www.usairways.com/awa/default.aspx?redir؛
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, ايرٟ أضؿس عٔ شٜاد٠ يف اٜساداتُٗا, ٚتعصٜص (KLM(ٚ )Air France)بني غسنيت 
 . (1)املٓاؾط١ ايعادي١ بُٝٓٗا

غسنات ايٓكٌ تػػٌٝ ايسسالت ايتعإٚ بني  املػازن١ بايسَص َٔ اِٖ آيٝات ْعاّعد ٜ .4
صػس ع٢ً أاؾٟٛ, ٜٚعٗس ذيو يف ساي١ االتؿام بني ْاقٌ دٟٛ نبري, ْٚاقٌ ؾسعٞ 

ٚ يتػػٌٝ خط دٟٛ َتٛاصٌ بٓؿظ ايسَص, أتػػٌٝ زس١ً دٚي١ٝ بايتعإٚ ؾُٝا بٝٓٗا 
ْاقٌ  َع أسك١ٝ نٌ َُٓٗا بإصداز ترنس٠ ايسس١ً عطب ْطب١ املكاعد املتؿل عًٝٗا يهٌ

يف اؿاالت اييت ال ٜطُح ؾٝٗا سذِ اؿسن١ اؾ١ٜٛ بإٔ ٜػػٌ نٌ  (2)ع٢ً ذات ايسس١ً
ْاقٌ َٓؿسدّا زسالت بطا٥سات غسنت٘, َجاٍ: اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ ال تطاؾس اىل 
املهطٝو, بُٝٓا اـطٛط ايكطس١ٜ تطاؾس, ٖٚٓاى سذِ ضؿس يًسناب َٔ ايعسام 

, بعكد (3)ط ػازّٜا, ؾتكّٛ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝيًُهطٝو, ال ٜصٌ سذِ تػػٌٝ اـ
اتؿاق١ٝ زَص َػرتى تأخر مبٛدب اـطٛط ايعساق١ٝ عدد َٔ َكاعد ايسس١ً ايكطس١ٜ, 

( 24( َكعد تبٝعٗا اـطٛط ايعساق١ٝ, ٚتبك٢ يًدطٛط ايعساق١ٝ ست٢ َد٠ )15ٚيٓؿرتض )
 .ضاع١ قبٌ ايطؿس, ٚإ مل تبع تعٛد يًدطٛط ايكطس١ٜ

 

 

                                                      

(1) Catherine Prieto: Les restrictions de concurrence des companies 

aériennes, Recueil Dalloz 2004. P. 2134. 

(2)Manual on the Regulation of International Air Transport, 

International Civil Aviation Organization, Doc 9626, Second Edition 

2004,P.168. 
في  ,(IAW)( تعسل تحت الخمدIraqi Airwaysشخكة الخظهط الجهية العخاقية ) ((4

في مشظسة إيكاو, وىي الشاقل الهطشي في جسيهرية العخاق يقع  ((IAإياتا الخمد  مشظسة
مقخىا الخئيدي في مظار بغجاد الجولي, وتعج واحجة من أقجم شخكات الشقل الجهي في 

 الذخق األوسط , يشظخ: السهقع االلكتخوني التالي: 
https://www.facebook.com/iraqi.airways.official؛  

 .:37/8/312تاريخ الديارة     

https://www.facebook.com/iraqi.airways.official؛
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 الثانًالفرع 
 ادلشاركة تالرمز تالنسثة للمستهلك اجلىي مزاٌا

 َصاٜا عدٜد٠ ٖٚٞ: يًُطتًٗو اؾٟٛ  بني ايػسنات ٜطُٔ بايسَص املػازن١ إٕ اتؿام

غساف ع٢ً ايسس١ً باإل ٠ٜطُٔ اتؿام املػازن١ بايسَص قٝاّ غسن١ ْكٌ د١ٜٛ ٚاسد .1
ايٓؿكات ٚايتهايٝـ ع٢ً تٛؾري ايٛقت ٚ اؾ١ٜٛ َٔ اٚهلا ٚست٢ اْتٗا٥ٗا, مما ٜعٌُ

يًُطاؾس, سٝح ؼكل اتؿاق١ٝ املػازن١ بايسَص ْٛعّا َٔ تكًٝص َد٠ ايسس١ً انجس مما اذا 
, ٚذيو ٜٛؾس يًُطاؾس ايطؿس َٔ ايٓكط١ )أ( (1)نإ ايٓكٌ بطسٜك١ ايٓكٌ املػرتى ايتكًٝدٟ

يًٓكط١ )ز( عرب ايٓكط١ )ب( بٛضاط١ ْاقٌ دٟٛ ٚاسد, ٚؼت ْؿظ ايسَص اؾٟٛ 
ايٓكط١ االٚىل يًجا١ْٝ, ثِ َٔ ايجا١ْٝ يًجايج١ ؼت زَص  , بدال َٔ إ حيذص َٔيًسس١ً

 (.2)آخس
تطٌٗٝ سسن١ املطاؾسٜٔ: اتاست اتؿاقات املػازن١ بايسَص تكدِٜ خدَات َباغس٠ بدٕٚ  .2

تػٝري يف املطاز اؾٟٛ يًطا٥س٠ )خطٛط َباغس٠(, بٌ إ ؾهس٠ املػازن١ بايسَص ٚددت 
نات ايٓكٌ اؾٟٛ َٔ صعٛب١ ْكٌ َطاؾسٜٗا اىل د١ٗ بطبب َا تعاْٝ٘ بعض غس

ايٛصٍٛ االخري٠ َباغس٠, مما ٜطتًصّ ضؿس ايسانب ع٢ً انجس َٔ طا٥س٠ ْكٌ دٟٛ, مما 
نريو ميهٔ ٖرا ايٓعاّ , تستب عًٝ٘ َٓؿع١ املطاؾس يف ايطؿس بني ٚدٗات كتًؿ١

١ٜٛ غسنات ايٓكٌ َٔ تكدِٜ خدَاتٗا ع٢ً ْطام اٚضع َٔ دداٍٚ ايسسالت اؾ
يًُطاؾسٜٔ, ٚبايتايٞ خٝازات انجس ملٛاعٝد ايكٝاّ ٚاهلبٛط, مما ٜؤدٟ اىل تكًٌٝ ٚقت 

 .(3)ايطؿس
تطٌٗٝ سسن١ املطاؾسٜٔ: اتاست اتؿاقات املػازن١ بايسَص تكدِٜ خدَات َباغس٠ بدٕٚ  .3

تػٝري يف املطاز اؾٟٛ يًطا٥س٠ )خطٛط َباغس٠(, بٌ إ ؾهس٠ املػازن١ بايسَص ٚددت 

                                                      

 .87-81د. دمحم فهزي, مرجر سابق, ص ص ((2
 .2اىي اتفاقيات الخمد السذتخك, مرجر سابق, صالسيشجس رائج أحسج, م ((3
 .3د. خالج السخزوقي, فهائج تحالفات شخكات الظيخان, مرجر سابق, ص ((4
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عاْٝ٘ بعض غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ َٔ صعٛب١ ْكٌ َطاؾسٜٗا اىل د١ٗ بطبب َا ت
ايٛصٍٛ االخري٠ َباغس٠, مما ٜطتًصّ ضؿس ايسانب ع٢ً انجس َٔ طا٥س٠ ْكٌ دٟٛ, 

ٛاص١ً اىل ايٓكط١ اييت تسبط بني زسالت ايػسنتني بػهٌ َٚاييت تطُٔ زسالت 
مما تستب , (1)ذيو طت ايطسٚز٠ تَٓاضب, ٚميهٔ إ تٓتعس املطاؾسٜٔ يف ساي١ إ اق
نريو ميهٔ ٖرا ايٓعاّ غسنات , عًٝ٘ َٓؿع١ املطاؾس يف ايطؿس بني ٚدٗات كتًؿ١

ايٓكٌ َٔ تكدِٜ خدَاتٗا ع٢ً ْطام اٚضع َٔ دداٍٚ ايسسالت اؾ١ٜٛ يًُطاؾسٜٔ, 
 .(2)ٚبايتايٞ خٝازات انجس ملٛاعٝد ايكٝاّ ٚاهلبٛط, مما ٜؤدٟ اىل تكًٌٝ ٚقت ايطؿس

إ تطبٝل ْعاّ املػازن١ بايسَص ٜرتتب ع١ًٝ خؿض : نس ايطريإؽؿٝض أضعاز ترا .4
اضعاز ترانس ايطريإ يًُطاؾسٜٔ, ٚتطٌٗ ع١ًُٝ سطاب ايترانس اٚ تٛؾري ايٛضا٥ٌ 

 . (3)املطاعد٠ يف سطابٗا
ٜعٌُ اتؿام املػازن١ بايسَص ع٢ً اشدٚاز  املطؤٚي١ٝ  يف ساي١ ؾكدإ االَتع١ أٚ ايبطا٥ع  .5

سطٛز املطاؾس, َجاٍ: يٛ ناْت ٖٓاى زسًتإ بايسَص املػرتى  اٚ تأخس ايسس١ً ٚعدّ
ٚتأخست ايسس١ً االٚىل مما تطبب ؾٛات ايسس١ً ايجا١ْٝ, ٖٚٞ زس١ً املٛاص١ً يًُطاؾس 
ؾإٕ ايػسن١ املػػ١ً يًسس١ً ايجا١ْٝ اٚ زس١ً املٛاص١ً تتشٌُ املطؤٚي١ٝ, ٚتكّٛ 

اتؿاق١ٝ  عدّ ٚدٛدساي١  يف عهظايبتعٜٛض املطتًٗو اؾٟٛ ٚتٛؾس ايبدٌٜ ي٘, ٚع٢ً 
                                                      

خبخ بعشهان )مهاصمة الخحالت(, مثال: عمى الخحمة السهصمة, مظار دبي الثاني )دبي  ((2
( كم من مظار دبي الجولي, وإذا كانت رحمتك 51وورلج سشتخال( يقع عمى بعج حهالي )

تتظمب االنتقال من مظار دبي الجولي الى مظار دبي  ورلج سشتخال أو العكذ، فيتهجب 
نجاز إجخاءات السغادرة من أحج ىحين السظارين، واستخجام الستخو عميك في ىحه الحالة، ا

أو سيارات التاكدي، لمهصهل الى السظار السقرهد, مشذهرة عمى السهقع االلكتخوني 
 التالي:

 https://www.dubaiairports.ae/ar/before-you-fly/procedures/flight-connections؛  
 .:7/312/:3تاريخ الديارة      

 .3د. خالج السخزوقي, فهائج تحالفات شخكات الظيخان, مرجر سابق, ص ((3
 .74د. نادية دمحم معهض, السرجر اعاله, ص ((4

https://www.dubaiairports.ae/ar/before-you-fly/procedures/flight-connections؛
https://www.dubaiairports.ae/ar/before-you-fly/procedures/flight-connections؛
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ايسَص املػرتى ؾإٕ ايػسن١ ايجا١ْٝ ال تكّٛ بأٟ تعٜٛض اٚ تعإٚ َع املطتًٗو اؾٟٛ, 
عهِ إ ذيو َطؤٚي١ٝ غسن١ ايٓكٌ اؾٟٛ االٚىل, ٚعًٝٗا ؼٌُ تبعات ؾكدإ االَتع١ اٚ 

 .(1)تأخري زسًتٗا

 الثانًادلثحث 
 السلثٍة واثاره ادلشاركة تالرمز صىر

املػازن١ بايسَٛش مس١ أضاض١ٝ َٔ مسات ايتشايؿات ايس٥ٝط١ بني عاّ ْٜعد 
يتٓٛع صٛزٙ  غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ, إذ إٔ َععِ ايػسنات ايّٝٛ تػازى زَٛشٖا ؾُٝا بٝٓٗا

 , يريو اثسْا تكطِٝ ٖرا املبشح اىل َطًبني, ٚنُا ٜأتٞ: ٚاثازٙ

 املػازن١ بايسَص. صٛزاملطًب االٍٚ:  -

 املرتتب١ ع٢ً املػازن١ بايسَص.ايطًب١ٝ الثاز ا املطًب ايجاْٞ: -

 ولاال طلةادل
  صىر اتفاق ادلشاركة تالرمز

 ّاأخر صٛزٜتُتع بٗا اتؿام املػازن١ بايسَص, ؾكد اصبح ٜ رْٟعسّا يأل١ُٖٝ اي
ايتعاْٚٞ, ْٚبني يف  املػازن١ بايسَص, ْتٓاٍٚ يف ايؿسع األٍٚ: ايصٛز ايكا١ُ٥ ع٢ً كتًؿ١

 ايتػػًٝٞ, ٚنُا ٜأتٞ:  املػازن١ بايسَص صٛز ايكا١ُ٥ ع٢ًايؿسع ايجاْٞ: اي

 الفرع األول
 التعاونً ادلشاركة تالرمزالصىر المائمة على 

 ايتعاْٚٞ  صٛزّا عدٜد٠ أُٖٗا:  املػازن١ بايسَصتأخر 

: اذا ناْت ايسس١ً ؼٌُ ْؿظ ايسَص باؿسٚف َع اختالؾُٗا يف االزقاّ, َجاٍ: االٚىل ايصٛز
ايسس١ً اؾ١ٜٛ َٔ ْٖٛر بتػػٌٝ اضٝؿٝو اـطٛط اؾ١ٜٛ هلْٛر نْٛر تكّٛ غسن١ ناثاٟ ب

, ع٢ً إ (CX500)ؾٝتٓاّ ؼت زَصٖا يف  "ٖٛتػٞ َني"َطاز ضٓػاؾٛز٠ عرب نْٛر اىل 
                                                      

 .3سابق, ص اىي اتفاقيات الخمد السذتخك, مرجرالسيشجس رائج أحسج, م ((2
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, (CX766)اىل ضٓػاؾٛز٠ ؼت ايسَص َطاز ٖٛتػٞ  َٔ  تكّٛ ايػسن١ ايؿٝتٓا١َٝ بايٓكٌ
َٔ ايسس١ً ؼت ْؿظ ايسَص اؾٟٛ  ؾص٤ ايجاْٞاـطٛط ايؿٝتٓا١َٝ ْؿرت اإٔ ٜٚالسغ ٖٓا 

   , َع اختالف االزقاّ.ْؿرت اؾص٤ االٍٚ َٔ ايسس١ًاييت طٛط ناثاٟ باضٝؿٝو ـ

: يف ٖرٙ ايصٛز٠ ؼٌُ ايسس١ً اؾ١ٜٛ زَصٜٔ اٚ انجس عسٚف كتًؿ١, ٚيهٔ ايجا١ْٝايصٛز٠ 
طابل بسسًتٗا بني ٖٛتػٞ برات ايسقِ, َجاٍ: نإٔ تكّٛ غسن١ ناثاٟ باضٝؿٝو يف املجاٍ اي

َني ؾٝتٓاّ, ْٖٚٛؼ نْٛؼ, ٚتػػً٘ ؾعًّٝا اـطٛط ايؿٝتٓا١َٝ, ٖٚٓا تتشٍٛ ايسس١ً َٔ 
(CX766 اىل ,)(VN766),  ٚيف ٖرا املجاٍ تطابكت ايسس١ً َٔ سٝح االزقاّ, ٚاختًؿت

 َٔ سٝح اؿسٚف ايداي١ ع٢ً اضِ غسن١ ايٓكٌ اؾٟٛ.

١  ْؿظ ايسَص باؿسٚف ٚاالزقاّ ـط عابس يًكازات, ٚإ : ؼٌُ ايسس١ً اؾٜٛايجايج١ايصٛز٠ 
ٜتٛدب تػٝري غسن١ ايٓكٌ اؾٟٛ اٚ تػٝري ايطا٥س٠  قبٌ ٚصٍٛ ايسس١ً اىل ايٛد١ٗ ايٓٗا١ٝ٥, 

( ٖٚٛ خط SYDاضرتايٝا ) -( ٚضٝدYVRْٞنٓدا ) -ايسس١ً بني ؾاْهٛؾس"َجاٍ: 
اٚ غسن١  (CP1035)َا غسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايهٓد١ٜ ع٢ً ايسس١ً زقِ إتعسض٘ 

بطا٥س٠ ١ٜ هٓداـطٛط ايٚتػػً٘  ؾعًّٝا غسن١  ((QF4نٛاْتاع االضرتاي١ٝ ع٢ً ايسس١ً زقِ 
(DC-10ٚ ,بني ؾاْهٛؾس )ٟدصٜس٠ ٖاٚا(HNL)  ثِ غسن١ نٛاْتاع بطا٥س٠ بٜٛٓر
 .(1)", ٚضٝدْٞدصٜس٠ ٖاٚاٟ( بني 747)

َجاٍ: كتًؿ١  ّازقاَأٚ أزَصٜٔ  يف ٖرٙ ايصٛز٠ قد تطتددّ ايسس١ً ايٛاسد٠ :سابع١ايصٛز٠ اي
اٜطايٝا, ٚتػػًٗا بايؿعٌ غسن١  –( بني بٛدابطت اجملس, ٚزَٚا (AZ1201ايسس١ً زقِ 

ّ نال ازقاٚيف ٖرا املجاٍ اختًؿت زَٛش ٚ ((MA400طٛط اؾ١ٜٛ اجملس١ٜ بايسس١ً زقِ اـ
 . (2)ايسسًتني

 
 

                                                      

 .61-59د. نادية دمحم معهض, مرجر سابق, ص  ((2
 .85د. دمحم فهزي, مرجر سابق, ص ((3
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 الفرع الثانً
 لًالتشغٍ ادلشاركة تالرمز الصىر المائمة على

 ايتػػًٝٞ  صٛزّا عدٜد٠ّ  أُٖٗا:  املػازن١ بايسَصتأخر 

سٝح تطع  غسن١   قٛزٟ: : ايتػػٌٝ بٗدف زبط اـدَات ع٢ً خط دٟٛالٚىلايصٛز٠ ا
تصٌ اىل ضٛم د١ٜٛ ؽطع يػسن١ ْكٌ يايٓكٌ اؾٟٛ زَص ْاقًٗا اؾٟٛ ع٢ً زسالت متتد 

اؾٜٛني يف ٖرٙ ايطٛم  دٟٛ أخس٣ ٚبايتٓطٝل َعٗا, بٗدف تطٌٗٝ زبط املطتًٗهني
غدَات ايتػػٌٝ اـاص١ بٗا, َجاٍ: اتؿاق١ٝ ايسَص املػرتى  اييت ابسَتٗا اـطٛط اؾ١ٜٛ 
ايكطس١ٜ َع طريإ إٜطايٝا، اييت مبٛدبٗا ضٝطاف زَص ايٓاقٌ ايٛطين يكطس ع٢ً زسالت 

طريإ  طريإ إٜطايٝا، بني َطاز "َايبٝٓطا" يف َد١ٜٓ َٝالْٛ، ٚيف املكابٌ ضٝعٗس زَص
 .(1)إٜطايٝا ع٢ً زسالت ايٓاق١ً ايكطس١ٜ إىل إٜطايٝا ٚضٓػاؾٛز٠ ٚاملايدٜـ

سٝح تعٌُ غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ع٢ً  :: ايتػػٌٝ املتٛاشٟ ع٢ً خط قٛز١ْٟٝايصٛز٠ ايجا
ذات اـط ايرٟ ٜصٌ يف ايػايب بني ْكطتني قٛزٜتني َع تكاضِ زَٛش غسنتُٝٗا, عٝح 

خس, ع٢ً إ ٜتِ تكاضِ ايتهايٝـ ٚاالٜسادات, آلزَص املػػٌ ا ٜتُهٔ نٌ َػػٌ َٔ اضتدداّ
اـطٛط اؾ١ٜٛ ايؿسْط١ٝ, ٚاـطٛط  ؾعًّٝا تػػًٗا, َجاٍ: ايسس١ً بني بازٜظ, ٚنٛبٓٗانٔ

ذات اـط ع٢ً اؾ١ٜٛ ايدامنازن١ٝ, ٚحيل يهٌ َػػٌ دٟٛ إٔ ٜطتددّ زَص املػػٌ اآلخس 
 اؾٟٛ.

٢ً خط دٟٛ قٛزٟ: ٚؾٝ٘ ٜتِ االتؿام ع٢ً تٛشٜع : ايتػػٌٝ األسادٟ عجايج١ايصٛز٠ اي
اـطٛط اؾ١ٜٛ احملٛز١ٜ يف ايطٛم املع١ٝٓ ع٢ً طا٥سات غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ اطساف 
االتؿام يف ايطٛم, سٝح ؽصص خطٛط َع١ٓٝ يهٌ ْاقٌ دٟٛ يٝػػًٗا َٓؿسدّا, ع٢ً إ 

١ٓٝ َٛضٛعّا يسس١ً يػسن١ َعدّٜٛا  ّاتِ املػازن١ بايسَص بػإٔ نٌ ايسسالت, ؾٓذد زَصت
ٕ زَص غسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ االضرتاي١ٝ ألد اٍ: "كصص١ يػسنات ْكٌ دٟٛ اخس٣, َج
غٝهاغٛ اييت تػػًٗا اـطٛط اؾ١ٜٛ االَسٜه١ٝ,  –َٛضٛعّا ع٢ً ايسس١ً بني َدٜٓيت ضدْٞ 

                                                      

خبخ بعشهان )الخظهط الجهية القظخية وطيخان إيظاليا تبخمان اتفاقية الخمد السذتخك(,  ((2
  :عمى السهقع االلكتخوني التالي (28/5/3129مشذهرة بتاريخ )

    https://www.aa.com.tr/ar25/22/312تاريخ الديارة  ؛:. 

https://www.aa.com.tr/ar؛
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بٛضنت  -سينيٚباملكابٌ لد زَص غسن١ ديتا االَسٜه١ٝ َٛضٛعّا ع٢ً ايسس١ً بني َدٜٓيت ب
 .(1)االملا١ْٝ)يٛؾتٗاْصا("ييت تػػًٗا اـطٛط اؾ١ٜٛ ا

االتؿام ايتػػًٝٞ ٜكصد ب٘ اتؿام  : اتؿام املػازن١ بايسَص ايتػػًٝٞ:سابع١ايصٛز٠ اي
يدٍٚ كتًؿ١, بتػػٌٝ خط دٟٛ  ١ٓكٌ اؾٟٛ ايٛط١ٝٓ تابعيً اٚ فُٛع١ غسنات نيغسنت

َٔ  ألنجستدداّ زَص َػرتى بطا٥س٠ ٚاسد٠ َكد١َ َٔ اسد٣ ٖرٙ ايػسنات, ٜٚتِ يف اض
 .(2)غسن١

 , ٚصٛزٙ؟.املػازن١ بايسَص َٛقـ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ َٔ اتؿامايطؤاٍ ٖٓا َا ٖٛ 

يإلداب١ ْكٍٛ اْ٘ بعد إٔ عجٓا يف االتؿاقات اييت ابسَتٗا غسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ 
أٚ تًو ايصٛز  َٛشبساّ أٟ اتؿام يًُػازن١ بايسإبمل تكِ  ػسن١إ ٖرٙ ايايعساق١ٝ تبني يٓا 

 ْعتكد , ٚامله١ْٛ ي٘

ض٤ٛ االداز٠ يف ٚشاز٠ ايٓكٌ  :أُٖٗا بطبب تدٖٛز خطٛطٗا ألضباب عدٜد٠ذيو إ 
, ٚق١ً ايطا٥سات اؿدٜج١ (3)تسادع اـدَات يف اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝمما اد٣ اىل 

ال١َٝٓ املطتدد١َ يف اـد١َ اؾ١ٜٛ, ٚضعـ االقتصاد ايعساقٞ, ؾطاّل عٔ االٚضاع ا
ٚايطٝاض١ٝ اييت ميس بٗا ايعسام, مما تستب عًٝ٘ ضعـ ادا٤ ضًط١ ايطريإ املدْٞ يف ابساّ 

هلا اييت , خاص١ ٚإٔ ايػسنات ايعامل١ٝ ؽتاز ايػسنات اؾ١ٜٛ اتؿاقٝات املػازن١ يف ايسَص
طا٥سات سدٜج١ َتٓٛع١, ٚب١ٝٓ ؼ١ٝ َطازات,  َٚٛقع دػسايف يًتشايـ َعٗا يف اتؿاق١ٝ 

 ازن١ بايسَص.املػ

                                                      

(1) Competition Impact of Airline Code-Share Agreements, European 

Commission, Directorate-General for Competition, Final Report 

2007,p.16. 

 .256خوضان, مرجر سابق, ص د. سمسان عمي السرخي واألستاذ صالح دمحم ال ((3
وزيخ الشقال العخاقي يشجح بتحظيم شخكة الخظهط , خبخ بعشهان )عمي عجيل مشيليشظخ:  ((4

 :الجهية العخاقية(, مشذهر عمى السهقع اإللكتخوني التالي
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496533&r=0؛  

 .7/3/3131تاريخ الديارة     

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E1%EC+%DA%CC%ED%E1+%E3%E4%E5%E1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496533&r=0؛
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اتؿاق١ٝ غصٛص ابسَت اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ ٕ اْبني يف ٖرا ايػإٔ  ٚيهٔ  
ايٓكٌ اؾٟٛ بني ضًط١ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ ٚايتْٛطٞ, ٚإ االتؿاق١ٝ تطُٓت ايتعإٚ 
ايتاّ يف ناؾ١ خدَات ايٓكٌ اؾٟٛ ٚاملطازات, ٚإعداد زسالت يًٓاقٌ اؾٟٛ يًبًدٜٔ, ٚايعٌُ 

, (1)ريٌٝ ايعكبات ٚاإلضساع يف ؾتح اـطٛط اؾ١ٜٛ بني املطازات ايعساق١ٝ ٚايتْٛط١ٝع٢ً ت
ٚنريو ٚقعت ضًط١ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ َع ْعريتٗا االَازات١ٝ َػسٚع اتؿاق١ٝ ايٓكٌ 

، بٗدف 1989دٌ ؼدٜح االتؿاق١ٝ املٛقع١ يف بػداد عاّ أدا٤ت َٔ  اؾٟٛ بني ايبًدٜٔ
ت ٚايتطٛزات اؿاص١ً يف عامل ايطريإ, َٔ خالٍ اإلعداد ـط١ َدزٚض١ َٛانب١ اِٖ ايتػريا

يالضتؿاد٠ َٔ مجٝع اـربات ٚاإلَهاْات يتطٜٛس إدسا٤ات ايطال١َ ٚتؿعٌٝ اجملاالت االخس٣، 
 .(2)بعدَا غٗدت اؿسن١ اؾ١ٜٛ شٜاد٠ ًَشٛظ١ َا بني ايبًدٜٔ ايػكٝكني

ٚايكٛاْني املكاز١ْ َٔ صٛز اتؿام ٚبػإٔ َٛقـ قإْٛ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ, 
مل لد َا ٜػري اىل ؾإْٓا املػازن١ بايسَص, ْبني ٖٓا بعد ايبشح يف أسهاّ ٖرٙ ايكٛاْني 

 .تؿام املػازن١ بايسَص ٚاْٛاع٘اصٛز 

يريو ْدعٛ ضًط١ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ اىل ابساّ اتؿاقات املػازن١ بايسَص َع 
ق١ًُٝٝ يتطٜٛس عٌُ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ, ٚتطُح غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايعامل١ٝ ٚاال

ْدعٛ املػسع , نريو يًُطاؾس ايعساقٞ االضتؿاد٠ َٔ املُٝصات اييت متٓشٗا ي٘ ٖرٙ االتؿاقات
(, ٚذيو بإضاؾ١ 1974( يعاّ )148ايعساقٞ اىل تعدٌٜ اسهاّ قإْٛ ايطريإ املدْٞ زقِ )

َٔ تعسٜـ ٚصٛز َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ باب خاص ٜتطُٔ اسهاّ اتؿام املػازن١ بايسَص, 
 . ؾٛا٥د

 
                                                      

خبخ بعشهان )الخظهط الجهية العخاقية  تهقيع اتفاقية الشقل الجهي بين العخاق وتهنذ(,  ((2
 ى مهقع الخظهط الجهية العخاقية التالي: مشذهرة عم

http://www.ia.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid؛ 

 .:26/22/312تاريخ الديارة      
اقي تهقع مع نظيختيا االماراتية مذخوع اتفاقية سمظة الظيخان السجني العخ خبخ بعشهان ) ((3

(, مشذهرة عمى السهقع الخسسي لييئة الظيخان السجني العخاقي الشقل الجهي بين البمجين
 .:34/22/312تاريخ الديارة  ؛https://icaa.gov.iq/homeالتالي: 

http://www.ia.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid؛
https://icaa.gov.iq/home؛
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 ادلطلة الثانً
 ادلرتتثة على ادلشاركة تالرمزالسلثٍة االثار 

خس ٚع٢ً اؾاْب اآل ,ؾٛا٥د َٚصاٜا تؿاقات املػازن١ بايسَص ٚايتعإٚ هلاال غو إ ا
و املػازن١ بايسَص, يري ْعآّٖاى ايعدٜد َٔ االثاز ايطًب١ٝ ٚايعٝٛب اييت قد ترتتب ع٢ً 

التؿام ايطًب١ٝ االثاز يبٝإ ازتأٜٓا تكطِٝ ٖرا املطًب اىل ؾسعني؛ خصصٓٓا ايؿسع االٍٚ: 
, ٚعاؾٓا يف ايؿسع ايجاْٞ: االثاز ايطًب١ٝ التؿام ع٢ً غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ بايسَصاملػازن١ 

 :, ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞع٢ً املطتًٗهني اؾٜٛني املػازن١ بايسَص

 الفرع االول
 لثٍة التً تلحك تشركات النمل اجلىياالثار الس

اييت  ايعدٜد َٔ ايعٝٛب ٚاملجايبإٔ التؿام املػازن١ بايسَص ٕ ايٛاقع ايعًُٞ اثبت إ
 ايٓكٌ اؾٟٛ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:ػسنات ميهٔ إ تًشل ب

ايتعكٝد يف ادسا٤ات٘: قد تٓطٟٛ اتؿاقات املػازن١ بايسَص يف ايهجري َٓٗا ع٢ً ايتعكٝد, : اٚاّل
نايتعكٝد يف ادسا٤ات سذص املكاعد ٚؼدٜد املكاعد احملذٛش٠ يهٌ غسن١ ع٢ً طا٥س٠ ْاقٌ 

ع٢ً  ّاغايبستٛا٥٘ ٜؤدٟ اتؿام املػازن١ بايسَص ايدٚيٞ اىل ايتعكٝد عٓد انريو دٟٛ اخس, 
بًد ثايح, يف اؿاي١ اييت مل تهٔ ايطسم اؾ١ٜٛ خطّا َطتكُّٝا بٌ ع٢ً غهٌ خطٛط دا٥س١ٜ 

ػازن١ بايسَص إ حيصًٛا ع٢ً َٛاؾك١ ثالخ املبح َٔ ايطسٚزٟ يػسنا٤ ٜصَٚتعسد١, 
  .(1)سهَٛات, ٚزمبا َٔ عدد انرب َٓٗا يف ساي١ تٛقـ ايسس١ً انجس َٔ َس٠

ممازضات استهاز١ٜ َٚٓاؾط١ غري عادي١: إ اتؿام املػازن١ بايسَص َٚا ٜتطًب َٔ : ثاّْٝا
ايٓكٌ اؾٟٛ ضٛا٤ املتشايؿ١ اٚ تًو ايػسنات تبادٍ املعًَٛات ايتذاز١ٜ اهلا١َ, بني غسنات 

اييت متازع ْػاطٗا بػهٌ ٚؾل تستٝبات ثٓا١ٝ٥, قد ٜٓتر عٓٗا بعض املُازضات املكٝد٠ 
يًُٓاؾط١, تعٗس يف صٛز٠ تٛاطؤ ضُين بني ٖرٙ ايػسنات الستهاز ايطٛم اؾ١ٜٛ املع١ٝٓ, 

                                                      

 .71-65سابق, ص صد. نادية دمحم معهض, مرجر  ((2
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املٛدٛد٠ يف ايطٛم, األَس  مما ٜؤثس ضًبّا ع٢ً ضٛم املٓاؾط١ ايعادي١ بطبب تسنٝص ايك٠ٛ
 .(1)ايرٟ قد ٜؤدٟ اىل ازتؿاع االضعاز

تعد املػانٌ املاي١ٝ يف ْعاّ املػازن١ بايسَص َٔ اسد أِٖ عٝٛب : املػانٌ املاي١ٝثايجّا: 
اتؿاقات ايتٓطٝل ٚايتعإٚ املػرتن١, يريو تجٛز َػه١ً نٝؿ١ٝ اقتطاّ االٜسادات بني 

ب ٚضع سد اد٢ْ ٚسد اقص٢ يًُدؾٛعات, ٚنٝـ ٜتِ ايػسنات املػازن١ بايسَص, ٌٖٚ جي
تٛشٜع االزباح عٓدَا تتطُٔ اتؿاق١ٝ ايتعإٚ َطا٥ٌ اخس٣ غري ع١ًُٝ ايٓكٌ, نرباَر ايسناب 

  .(2)ايطؿس, ٚانتطاب االَٝاٍ, ٚاـدَات االزض١ٝ, ٚاالعالْات ٟنجري

 الفرع الثانً

 لمشاركة تالرمز تالنسثة للمسافرٌنلاالثار السلثٍة 
  باملطاؾسٜٔ ْتٓاٚهلا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: لتتعً ٣اخسى  آثاز عدٜد٠ ضًب١ٝ ٖٓا

املُازضات اـادع١: متجٌ املُازضات اـادع١ يف إ املطاؾس ٜػرتٟ ترنس٠ ايطؿس : اٚاّل
ٌ دٟٛ يًسس١ً ع٢ً غسن١ َع١ٓٝ ٜط٦ُٔ هلا, ٚيهٓ٘ حيصٌ يف ايٛاقع ع٢ً خد١َ غسن١ ْك

, يريو يف ساي١ عدّ اعالّ املطاؾس بأٟ (3)دَات املكد١َقد تكٌ عٓٗا يف َطتٜٛات اـ اخس٣
 .ٜعترب ذيو َٔ قبٌٝ املُازضات اـادع١يف ايٓاقٌ اؾٟٛ يًسس١ً, تػري 

                                                      

 .:5د. دمحم مخسى عبجه, مرجر سابق, ص ((2
 .95د. دمحم فهزي, مرجر سابق,  ((3
وىحا يعج من ابخز التدامات الشاقل الجهي في اتفاق السذاركة بالخمد وفقا  ألحكام السادة  ((4

( من اتفاقية دمذق التي نرت عمى ان "تهافق الجول األطخاف عمى اتخاذ 4/ ف24)
ت الزخورية التي تزسن أن الخكاب أصبحها عمى عمم تام, وتستعها بحساية تامة اإلجخاءا

فيسا يتعمق بالخحالت السذغمة بشظام السذاركة بالخمد الستهجية إلى أراضييم أو الهافجة 
مشيا, وأن يكهن الخكاب مدودين عمى األقل بالسعمهمات الزخورية لمخحمة الجهية", يشظخ: 

, )الخحسة 2أمين قايج, الهجيد في القانهن البحخي والجهي,  طد. دمحم بيجت عبج هللا 
د. محسهد عبج الجهاد عبج اليادي, مرجر سابق, ؛ 3:1( ص3129لمظباعة بالقاىخة| 

 .211ص
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يسسالت اؾ١ٜٛ اي١ُٖٝٛ: ٜتشكل ذيو ْتٝذ١ عسض اضِ ايػسن١ انجس َٔ َس٠ ع٢ً : اثاّْٝا
غب نٌ غسن١ يًٓكٌ اؾٟٛ , عٓدَا تس(1)ايػاغات عٔ طسٜل ْعاّ اؿذص االيهرتْٚٞ ايعاملٞ

مسٗا بأقص٢ قدز ممهٔ يف االضٛام اؾ١ٜٛ ايعامل١ٝ, مما ٜؤدٟ اىل اْتػاز أيف عسض 
استالٍ سٝص َهإ ع٢ً ايػاغ١ ٚ ,ايسسالت اي١ُٖٝٛ, ْتٝذ١ عسض اضِ ايػسن١ أنجس َٔ َس٠

ا , ٚبايتايٞ تططس بتطٜٛل دص٤ َٔ ايسس١ً ايرٟ تٓؿرٙ طا٥ساتٗا, ٚنريو قٝاَٗبدٕٚ َطٛؽ
 .(2)بتطٜٛل باقٞ ايسس١ً اييت تكّٛ بٗا طا٥سات تابع١ يػسن١ أخس٣

صعٛب١ ؼدٜد َطؤٚي١ٝ ايٓاقٌ اؾٟٛ: إ ؼدٜد َطؤٚي١ٝ ايٓاقٌ اؾٟٛ يف ْعاّ : ثايجّا
ٚنريو َد٣  ,(3)طٗا بعض ايصعٛبات بايٓطب١ يًٓكٌ اؾٟٛ املتتابعٝؼاملػازن١ بايسَص 

رتتب عًٝٗا ٚؾا٠ املطاؾس أٚ اصابت٘ أٚ تًـ االَتع١ ايتعٜٛض عٔ ايطسز يف اؿاالت اييت ٜ
ْعسّا يعدّ َعسؾت٘ يف قٛاعد , (4)املطذ١ً أٚ ؾكداْٗا اٚ تعٝبٗا أٚ ايتأخري يف َٛاعٝد ايٛصٍٛ

                                                      

نظام الحجد االليكتخوني: ىه نظام الكتخوني يدتخجم لتخدين واالستعالم والكيام بعسميات  ((2
 =في البجاية شخكات الشقل الجهي, ثم امتجحجد تحاكخ الظيخان ولمدفخ, استخجمو 

استخجامو لهكاالت الدفخ, ويظمق عمى نظم الحجد اإللكتخوني الكبيخة التي تبيع تحاكخ =
الدفخ لعجد شخكات الشقل الجهي باسم نظم التهزيع, يشظخ: نظام الحجد اإللكتخوني 

(Computer Reservation System  أوCRS متاح عمى السهقع االلكتخو ,) ني
؛ تاريخ الديارة https://www.facebook.com/THCEGYPT/photosالتالي: 

3/4/312:. 
 .95د. دمحم فهزي, مرجر سابق, ص ((3
يقرج بالشقل الجهي الستتابع:  ذلك الشقل الحي يتم من خالل خظهط  جهية مختمفة,  ((4

فيحه عجد من الشاقمين الجهيين عمى طائخاتيم بالتتابع, وىحا الشقل يخزع الى ويتهلى تش
د. دمحم فخيج العخيشي, القانهن : احكام اتفاقية وارشه ومهنتخيال, لمسديج من التفاصيل يخاجع

؛ د. فاروق إبخاليم 1:-:9(ص8::2 |الجهي, )دار السظبهعات الجامعية باإلسكشجرية
 .  268-267جاسم, مرجر سابق, ص ص

د. سمسان عمي السرخي, واالستاذ صالح دمحم الخوضان, مقجمة في القانهن الجهي  ((5
؛ يشظخ: 383( ص3128|االردن –,  )دار وائل لمشذخ والتهزيع بعسان 2الجولي, ط

القانهن البحخي والجهي والشقل بالدكك  -قانهن الشقل الجوليمرظفى دمحم أحسج رجب, د.
 ومابعجىا.333ص (3128رف باإلسكشجرية|الحجيجية, )مشذأة السعا

https://www.facebook.com/THCEGYPT/photos
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ربّ غسن١ )ايٓاقٌ املتعاقد( ت , ؾعٓدَاايتُٝٝص بني نٌ َٔ ايٓاقٌ املتعاقد, ٚايٓاقٌ ايؿعًٞ
َع زانب اٚ َسضٌ اٚ , (1)ألسهاّ اتؿاق١ٝ َْٛرتٜاٍ طسؾّا اضاضّٝا عكد ْكٌ خيطع ابصؿتٗ

َع غدص ٜعٌُ بايٓٝاب١ عٔ ايسانب اٚ املسضٌ, ٚتكّٛ غسن١ اخس٣ )ايٓاقٌ ايؿعًٞ(, 
مبكتط٢ تسخٝص َٔ ايٓاقٌ املتعاقد بهٌ اٚ دص٤ َٔ ع١ًُٝ ايٓكٌ, دٕٚ إ ٜهٕٛ بايٓطب١ 

 .(2)ا تجاز صعٛب١ ؼدٜد املطؤٚي١ٝؾٗٓهلرا اؾص٤ ْاقاّل َتتابعّا يف َؿّٗٛ ٖرٙ االتؿاق١ٝ, 

تكدّ غسنت٘  رٟعدّ ٚدٛد االَانٔ احملذٛش٠ َطبكّا: قد ٜهتػـ املطاؾس اي: زابعّا
اـدَات اؾ١ٜٛ ٚؾل اتؿام املػازن١ بايسَص عٓد ٚصٛي٘ اىل املطاز, ٚصعٛدٙ اىل ايطا٥س٠ 

َتعاقد َعٗا اٚ ع٢ً غسن١ ْكٌ دٟٛ غري ي٘ قد مت اؿذص  أْ٘ َكعدٙ احملذٛش اٚ عدّ ٚدٛد
 ريع٢ً طا٥س٠ ذات طساش ال ٜؿطً٘, ٚبريو تكاّ َطؤٚي١ٝ ايٓاقٌ اؾٟٛ يعدّ ايتصاَ٘ بتٛؾ

 املكعد احملذٛش َطبكّا اٚ خالف َا ٖٛ َجبت يف ترنس ايطريإ.

بعد عسضٓا االثاز ايطًب١ٝ التؿام املػازن١ بايسَص , ْكرتح بعض اؿًٍٛ اييت  
 ا: ميهٔ إ ؽؿـ َٔ ٚطأتٗا, ٚأُٖٗ

: ْدعٛا َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ اىل ٚضع اتؿام منٛذدٞ التؿام املػازن١ بايسَص اٚاّل
ٚصٛزٙ, ٜؿسض ع٢ً اطساؾ٘ اسرتاّ ٖرا االتؿام, ٚصٝاغ١ قٛاعد ؿٌ تٓاشع ايكٛاْني بني 

 االطساف. 

                                                      

(, :::2( من اتفاقية مهنتخيال لتهحيج بعض قهاعج الشقل الجهي لعام )47تشص السادة ) ((2
 =عمى أنو "في حالة الشقل التي يقهم بو عجد من الشاقمين الستتابعين السختمفين, فإن كل

ج السقخرة في ىحه ناقل مشيم يعتبخ طخف من اطخاف عقج الشقل وتدخي عميو القهاع=
االتفاقية, بقجر ما يكهن ذلك العقج متعمقا  بسخحمة الشقل التي جخت تحت اشخافو"؛ يقابل 

( من اتفاقية وارشه, لمسديج يخاجع:  د. محسهد عبج 2/4ىحا الشص ما جاءت  بو السادة )
ة",  الجهاد عبج اليادي, مدئهلية الشاقل الجهي الجولي والجاخمي لألشخاص "دراسة مقارن

 .82-79( ص 3128 |)دار الشيزة العخبية بالقاىخة 
 |د. عبج الفزيل دمحم احسج, القانهن الجهي الخاص, )دار الفكخ والقانهن بالسشرهرة( (3

 .254؛ د. فاروق أحسج زاىخ, مرجر سابق, ص337( ص3123
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ضُإ متتع غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ بؿسص املٓاؾط١ : اْػا٤ اداز٠ دٚي١ٝ تعٌُ ع٢ً ثاّْٝا
 , ٚايعٌُ ع٢ً سعس(1)يف تكدِٜ اـدَات اؾ١ٜٛ ٚؾل قٛاعد املٓاؾط١ ايعامل١ٝ ايعادي١,

 اضٛام يف املٓاؾط١ تكٝد اٚ ؼد ٚاييت بٝٓٗا ؾُٝا ايػسنات تتدرٖا اييت ٚاالْػط١ االتؿاقات
ٚؾل ادسا٤ات عدٜد٠ أُٖٗا, ٚضع آيٝات بٝٓٗا,  ؾُٝا ايتذاز٠ ع٢ً تؤثس اٚ االعطا٤ ايدٍٚ

أطساف االتؿام, ناملػاٚزات ٚايٛضاط١ ٚايتشهِٝ, ٚايطُاح السد أطساؾ٘  ؿٌ املٓاشعات بني
االْطشاب َٔ االتؿام عٓد اخالٍ ايطسف االخس ب٘, ؾطاّل عٔ اضتدداّ صالسٝاتٗا مبٓع 
ايٓاقٌ اؾٟٛ يألطساف املد١ً يف ايتشًٝل يف االدٛا٤ ايدٚي١ٝ, مما ٜرتتب عًٝ٘ تًكا٥ّٝا تٛقـ 

 خدَات ايٓكٌ اؾٟٛ هلا. 

اـالص١ َٔ ذيو إ اؽاذ اسد٣ غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ يكسازٖا بتٛقٝع اتؿام  
باعتبازٙ غهٌ َٔ أغهٌ ايتعإٚ بني اخس٣ عدٜد٠ املػازن١ بايسَص َع غسن١ اٚ غسنات 

ٜتٛقـ ع٢ً ادسا٤ املباسجات ٚاملٓاقػات, ٚدزاض١ ايبٝاْات االسصا١ٝ٥, َٚساعا٠ ايػسنات, 
ػسن١, َٚٛقعٗا يف ايطٛم اؾ١ٜٛ, ٚقدزاتٗا االقتصاد١ٜ االعتبازات ايتػػ١ًٝٝ يتًو اي

 ٚاملاي١ٝ, ٚمسعتٗا ايتذاز١ٜ, الختٝاز أؾطٌ غسن١ ألدسا٤ اتؿام املػازن١ بايسَص َعٗا.
ٜٚٗدف اتؿام املػازن١ بايسَص اىل ؼكٝل ايسبح ٚشٜاد٠ االٜسادات, ٚػٓب  

دخٍٛ َصٜد َٔ االضٛام ؼدٜات املٓاؾط١, ٚؼكٝل َصاحل َػرتن١ يًػسنات االطساف, ٚ
 اؾ١ٜٛ.   

 ةـاخلامت
َٔ خالٍ َا مت عسض٘ يف َٛضٛع ايبشح تٛصًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات  

 ْطتعسضٗا ؾُٝا ٜأتٞ: 

 اٚاّل: ايٓتا٥ر:

تكاضِ ايسَص  اتؿام بني غسنتني أٚ أنجس يًٓكٌ اؾٟٛ ع٢ً اعسف املػازن١ بايسَص بأْٗت .1
٢ اضتدداّ زَص زس١ً ْاقٌ دٟٛ ع٢ً خط ٜػػً٘ ْاقٌ دٟٛ مبعٓ اؾٟٛ يسس١ً َع١ٓٝ,

                                                      

 .:28د. دمحم مخسى عبجه, مرجر سابق, ص ((2
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خس أٚ تتؿل ٖرٙ ايػسنات ع٢ً تػػٌٝ خط دٟٛ َعني بطا٥س٠ اسداٖا بسَص َػرتى آ
 .ألنجس َٔ غسن١

, بايسَص املػازن١ اتؿام املكاز١ْ ايكٛاْني ٚال, ايعساقٞ املدْٞ ايطريإ قإْٛ ٜعسف مل .2
 غسنات بني ٚايتٓطٝل ايتعإٚ تستٝبات َٔ باعتبازٖا أسهاَٗا يف إيٝٗا أغازت ٚيهٔ
 ايٓكٌ تٓعِٝ ٚديٌٝ, االٜهاٚ املدْٞ ايطريإ َٓع١ُ عسؾت٘ املكابٌ ٚيف, اؾٟٛ ايٓكٌ

 .ايعسب١ٝ ايدٍٚ بني اؾٟٛ ايٓكٌ يتشسٜس( دَػل) اتؿاق١ٝ, اؾٟٛ
تتهٕٛ اتؿاق١ٝ ايسَص املػرتى يف األصٌ َٔ طسؾني؛ االٍٚ: ايطسف املػػٌ يًطا٥س٠  .3

٢ُ بـايٓاقٌ املػػٌ, ٚايجاْٞ: ايطسف ايرٟ ٜبٝع ايترانس ٜٚط٢ُ بايٓاقٌ املطٛم, ٜٚط
يف ظٌ اتؿام , ِٚ إيٝ٘ فُٛع١ غسنات ٜصٌ عددٖا اىل اـُظ غسناتطٚقد ٜتطع ٚتٓ

املػازن١ بايسَص ؾإ نٌ غسن١ ْكٌ دٟٛ تعٌُ باضتكالي١ٝ, ٚال تػرتى إال يف اضتدداّ 
خس ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝر أسهاّ يهٌ طسف ع٢ً اآل َع ٚدٛد زقاب١ َػرتن١زَص زس١ً, 

 االتؿام.
اتؿام املػازن١ ٜتُجٌ ايٓٛع االٍٚ ب, كتًؿ١ّ ّاتأخر اتؿاقات املػازن١ بايسَص صٛز .4

أَا بايسَص ايتعاْٚٞ ايرٟ ٜهٕٛ بني غسنات تتكاضِ زَٛشٖا ع٢ً خط دٟٛ َعني, 
ٜتِ تػػٌٝ ؾٟٛ, سٝح اتؿام املػازن١ بايسَص ايتػػًٝٞ بني غسنات ايٓكٌ اايجاْٞ 

اضتدداّ زَص َػرتى ال بخط دٟٛ بطا٥س٠ ٚاسد٠ َكد١َ َٔ إسد٣ ٖرٙ ايػسنات, ٜٚتِ 
 .نجس َٔ غسن١

ألضباب بساّ أ١ٜ اتؿاق١ٝ يًُػازن١ بايسَٛش, ٚذيو  إاـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ مل تكِ ب إ .5
االقتصاد  أُٖٗا, ق١ً ايطا٥سات اؿدٜج١ املطتدد١َ يف اـد١َ اؾ١ٜٛ, ٚضعـ عدٜد٠

ايعساقٞ, ؾطاّل عٔ االٚضاع اال١َٝٓ ٚايطٝاض١ٝ اييت ميس بٗا ايعسام, مما تستب عًٝ٘ 
 .ضعـ بأدا٤ ضًط١ ايطريإ املدْٞ

, تدعٛ ايػسنات اىل املػازن١ بايسَص بايٓطب١ يػسنات ايٓكٌ اؾٟٛ عدٜد٠ ٖٓاى اضباب .6
ىل أنرب قدز َٔ سٝح تطُح اتؿاقات ايسَص املػرتى يػسنات ايٓكٌ اؾٟٛ يًٛصٍٛ ا
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 ١املٓاطل َٔ خالٍ االتؿام َع غسنات اخس٣ يتطٝري خطٛط َػرتن١, دٕٚ اؿاد
ٚتعصٜص املٓاؾط١ ايعادي١ يف , يتكدِٜ زسالت د١ٜٛ اضاؾ١ٝ اٚ يتػػٌٝ خط طريإ ددٜد

, بايٓطب١ يًُطتًٗو اؾٟٛ, ٚتععِٝ سذِ االٜسادات ٚتٛؾري ايتهايٝـ, ٚايطٛم اؾ١ٜٛ
غساف ع٢ً ايسس١ً اؾ١ٜٛ َٔ باإل ٠ّ قٝاّ غسن١ ْكٌ د١ٜٛ ٚاسدٜطُٔ ٖرا ايٓعا سٝح

  .تٛؾري ايٛقت ٚايٓؿكات ٚايتهايٝـ يًُطاؾسع٢ً اْطالقٗا ٚست٢ اْتٗا٥ٗا, مما ٜعٌُ 

نريو ٜستب اتؿام املػازن١ بايسَص بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ بعض االثاز ايطًب١ٝ ميهٔ  .7
, يهٌ غسن١ دد٠ا٤ات سذص املكاعد احملإ تًشل بايٓاقٌ اؾٟٛ, َٓٗا نايتعكٝد يف ادس

ٚبعض املُازضات املكٝد٠ يًُٓاؾط١ بني ٖرٙ ايػسنات الستهاز ايطٛم اؾ١ٜٛ املع١ٝٓ, 
َػه١ً نٝؿ١ٝ اقتطاّ االٜسادات, ٚأَا أِٖ االثاز ايطًب١ٝ ع٢ً املطاؾس, متجٌ ٚ

, ١ٜ اي١ُٖٝٛايسسالت اؾٛاملتعًك١ بٓٛع ايطا٥س٠ ٚايػسن١ ايٓاق١ً, ٚاملُازضات اـادع١ 
 ؾطاّل عٔ صعٛب١ ؼدٜد َطؤٚي١ٝ ايٓاقٌ اؾٟٛ, عدّ ٚدٛد االَانٔ احملذٛش٠ َطبكّا.

 ثاّْٝا: ايتٛصٝات:
 يعاّ( 148) زقِ املدْٞ ايطريإ قإْٛ اسهاّ تعدٌٜ اىل ايعساقٞ املػسع ْدعٛ .1

 تعسٜـ َٔ, بايسَص املػازن١ اتؿام اسهاّ ٜتطُٔ خاص باب بإضاؾ١ ٚذيو(, 1974)
 .ؾٛا٥د َٔ عٓ٘ ٜٓتر َٚا ٚصٛز

( َٔ قإْٛ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ 2/ف128ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بتعدٌٜ املاد٠ ) .2
( املعدٍ, يتصبح نُا ٜأتٞ: يطًطات ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ 1974(, يعاّ )148زقِ )

االغرتاى يف املباسجات اييت ػسٟ بني غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ ايٛط١ٝٓ, ٚايػسنات 
يعكد اتؿام املػازن١ بايسَص, ٚاتؿام سذِ ايطع١ أٚ عكد أٟ تستٝبات تتعًل األدٓب١ٝ 

 بايتػػٌٝ املػرتى أٚ االضتجُاز املػرتى يًدطٛط اؾ١ٜٛ.   
ْدعٛ ضًط١ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ اىل ابساّ اتؿاقات املػازن١ بايسَص َع غسنات ايٓكٌ  .3

يًُطاؾس  مما ٜتٝح١ ايعساق١ٝ, اؾٟٛ ايعامل١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ يتطٜٛس عٌُ اـطٛط اؾٜٛ
 ايعساقٞ االضتؿاد٠ َٔ املُٝصات اييت متٓشٗا ي٘ ٖرٙ االتؿاقات.
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ضُإ متتع غسنات ايٓكٌ اؾٟٛ بؿسص املٓاؾط١ ثاّْٝا: اْػا٤ اداز٠ دٚي١ٝ تعٌُ ع٢ً  .4
 ايعادي١, يف تكدِٜ اـدَات اؾ١ٜٛ ٚؾل قٛاعد املٓاؾط١ ايعامل١ٝ, ٚايعٌُ ع٢ً سعس

 يف املٓاؾط١ تكٝد اٚ ؼد ٚاييت بٝٓٗا ؾُٝا ايػسنات تتدرٖا اييت ْػط١ٚاال االتؿاقات
 بٝٓٗا.  ؾُٝا ايتذاز٠ ع٢ً تؤثس اٚ االعطا٤ ايدٍٚ اضٛام

ْدعٛا َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ اىل ٚضع اتؿام منٛذدٞ التؿام املػازن١ بايسَص ٚصٛزٙ,  .5
 ٜؿسض ع٢ً اطساؾ٘ اسرتاّ ٖرٙ االتؿام.

The Authors declare That there is no conflict of interest 
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 .(2017, ايكاٖس٠ ,ايعسب١ٝ ايٓٗط١ )داز",  َكاز١ْ دزاض١"
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 (.2016(, 2) ايعدد(, 2) اجملًد, االضهٓدز١ٜ
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 .(2013, 1, ايعدد 21ٚايكإْٛ, أنادمي١ٝ غسط١ دبٞ, ايط١ٓ 
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https://www.icao.com  3/3/2019؛ تازٜذ ايصٜاز٠. 

 املٛقع االيهرتْٚٞ يػسن١ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ .3

(Iraqi Airways ) 
https://www.facebook.com/iraqi.airways.official  

 .26/7/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

 املٛقع ايسمسٞ هل١٦ٝ ايطريإ املدْٞ ايعساقٞ ايتايٞ:  .4

https://icaa.gov.iq/home23/11/2019؛ تازٜذ ايصٜاز٠. 

  ؛www.delta.comاملٛقع ايسمسٞ يػسن١ ديتا اؾ١ٜٛ األَسٜه١ٝ ايتايٞ:  .5

 .16/11/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

https://www.facebook.com/iraqi.airways.official
http://www.delta.com؛/
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 املٛقع ايسمسٞ يػسن١ ْٜٛاٜتد يًٓكٌ اؾٟٛ ايتايٞ:  .6

https://www.united.com/ us( 14/11/2019؛  تازٜذ ايصٜاز٠.) 

  ايتايٞ: املٛقع االيهرتْٚٞ يػسن١ خطٛط ايٛالٜات املتشد٠ اؾ١ٜٛ .7

http://www.usairways.com/awa/default.aspx?redir ؛ 
 .15/11/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

 ادز غبه١ االْرتْت:دضّا: َصاض

ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ  بعٓٛإ )اؼاد ايٓكٌ اؾٟٛ ايدٚيٞ(,َٓػٛز َتاح  .1
؛ يًُصٜد َٔ ايتؿاصٌٝ ٜسادع َٛقع االٜاتا https://ar.wikipedia.orgايتايٞ:

تازٜذ  ؛ges/default.aspxhttps://www.iata.org/Paااليهرتْٚٞ ايتايٞ: 
 .26/2/2019ايصٜاز٠ 

بعٓٛإ )طريإ/َػازٜع/ ديٌٝ األضًٛب ٚايتٓطٝل َكاي١ غسن١ طريإ(, َٓػٛز َتاح  .2
؛ تازٜذ https://ar.wikipedia.org/wikiع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ ايتايٞ: 

 .26/2/2019ايصٜاز٠ 

 االيهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً ز٠َٓػٛ( بايسَص املػازن١ اتؿاق١ٝ َصاٜا) بعٓٛإ خرب َتاح .3
 .26/2/2019 ايصٜاز٠ تازٜذ ؛https://www.vetogate.com: ايتايٞ

 ,(CRSأو  Computer Reservation System)ْعاّ اؿذص اإليهرتْٚٞ   .4
 ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ ايتايٞ:  َتاح

https://www.facebook.com/THCEGYPT/photos   ؛
 .2/3/2019تازٜذ ايصٜاز٠      

, (What is Codeshare)املٗٓدع زا٥د أمحد, َاٖٞ اتؿاقٝات ايسَص املػرتى  .5
تازٜذ  ,(Aviation World)ايطريإ, َٓػٛز٠ ع٢ً املد١ْٚ االيهرت١ْٝٚ عامل

 ؛27/11/2012ايٓػس

https://www.iata.org/Pages/default.aspx؛
https://www.facebook.com/THCEGYPT/photos
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http://theairlinesindustry.blogspot.com/codeshare.ht ؛ 

 . 13/6/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-: اتؿاق١ٝ غٝهاغٛ ايتايٞ .6

convention.htm25/6/2019تازٜذ ايصٜاز٠  ؛. 

 ملٛقع االيهرتْٚٞ ايتايٞ: بعٓٛإ )َٛاص١ً ايسسالت(, َٓػٛز٠ ع٢ً اخرب   .7

https://www.dubaiairports.ae/ar/before-you-fly/procedures/flight-connections  
 .29/6/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

ع١ُ ايطريإ (, بعٓٛإ )ديٌٝ تٓعِٝ ايٓكٌ اؾٟٛ ايصادز عٔ 9626َٓايٛثٝك١ املسق١ُ ) .8

, َٓػٛز ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ ملٓع١ُ 8-4.1ص ,2004, 2املدْٞ ايدٚيٞ(, ط
 اإلٜهاٚ ايتايٞ:

https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ar.pdf؛ 
 .20/8/2019ٜاز٠ تازٜذ ايص

ضٛابط تأَني املٓاؾط١ ايعادي١ اييت مت اإلغاز٠ إيٝٗا يف املؤمتس اـاَظ يًٓكٌ اؾٟٛ  .9
 , ٜٓعس:2003يعاّ 

International Civil Aviation Organization, Report of The Fifth 

Worldwide Air Transport Conference: p.34. Available at:  

http://www.icao.int/meetings/atconf6/documents/doc9819_en.pdf. 

خرب بعٓٛإ )اـطٛط اؾ١ٜٛ ايكطس١ٜ ٚطريإ إٜطايٝا تربَإ اتؿاق١ٝ ايسَص املػرتى(,  .10
 ( ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ ايتايٞ: 17/4/2018َٓػٛز٠ بتازٜذ )

https://www.aa.com.tr/ar ؛ 

 .14/11/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-convention.htm؛
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-convention.htm؛
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/chicago-convention.htm؛
https://www.dubaiairports.ae/ar/before-you-
https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Doc%209626_ar.pdf؛
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ايعساق١ٝ تٛقٝع اتؿاق١ٝ ايٓكٌ اؾٟٛ بني ايعسام ٚتْٛظ(,  خرب بعٓٛإ )اـطٛط اؾ١ٜٛ .11
 َٓػٛز٠ ع٢ً َٛقع اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ ايتايٞ: 

http://www.ia.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid؛  

 .15/11/2019ايصٜاز٠ تازٜذ 
قُٛد عبد ايػ٢ٓ, خرب بعٓٛإ )َصس يًطريإ ُتعًٔ عٔ تٛضٝع اتؿاق١ٝ املػازن١  .12

, ع٢ً املٛقع 16/9/2019بايسَص َع غسن١ ْٜٛاٜتد األَسٜه١ٝ(, َٓػٛز٠ بتازٜذ 
 االيهرتْٚٞ يصشٝؿ١ ايّٝٛ ايطابع االيهرتْٚٞ ايتايٞ: 

https://www.youm7.com/story؛  

 .23/11/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

ٚشٜس ايٓكاٍ ايعساقٞ ٜٓذح بتشطِٝ غسن١ اـطٛط , خرب بعٓٛإ )عذٌٝ ٌَٓٗ ٞعً .13
 املٛقع اإليهرتْٚٞ ايتايٞ: اؾ١ٜٛ ايعساق١ٝ(, َٓػٛز ع٢ً

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496533&r=0\؛ 

 .6/2/2020تازٜذ ايصٜاز٠  

 ضابعّا: املصادز االْهًٝص١ٜ:
1. Competition Impact of Airline Code-Share Agreements, 

European Commission, Directorate-General for 

Competition, Final Report2007. 

2. Manual on the Regulation of International Air Transport, 

International Civil Aviation Organization, Doc 9626, 

Second Edition 2004.  

3. Catherine Prieto: Les restrictions de concurrence des 

companies aérienn es, Recueil Dalloz 2004. 

 

 

 

 

http://www.ia.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid؛
https://www.youm7.com/story؛
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E1%EC+%DA%CC%ED%E1+%E3%E4%E5%E1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496533&r=0؛/
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