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التزويد اخملتلفة  تعتمد صناعة الطيران على كثير من سالسل 
الطائرات  لصيانة  للمصنعني  والقطع  اخلام  املواد  توفر  التي 

واحملركات.

احللقات.  من  العديد  إشراك  الطائرات  تزويد  سالسل  تتطلب 
يقوم مصنعو املعدات االصلية )OEMs( الذين يصنعون الطائرات 
الهياكل  بتوفير  الطيران  خطوط  شركات  ملشغلي  واحملركات 
واالنظمة من مزودي احللقة 1، وهم بدورهم يوفرون القطع من 
مزودي  من  القطع  على  يحصلون  وبدورهم   ،2 احللقة  مزودي 
احللقة 3، وبدورهم يحصلون على املواد اخلام من مزودي احللقة 4.

باإلضافة إلى تصنيع الطائرات واحملركات، يقوم الـOEMs بتوفير 
أعمال الصيانة واإلصالح والترميم ]MRO[ إلى شركات خطوط 
لشركات  املهام  هذه  بإعطاء  يرغبون  بدورهم  والذين  الطيران 
خارجية. فعلى سبيل املثال، ما يقارب من 80% من مبيعات رولز 
رويز من احملركات تشتمل على خدمات »اخلدمة الكلية واخلدمة 
الالحقة« ويحقق هذا اجلزء من التجارة ربحاً أكثر من ما حتققه 
الكلي.  احملركات  قسم  أرباح  قيمة  من  احملركات-%63  بيع  أرباح 
تعتبر  والترميم  واإلصالح  الصيانة  خدمات  فإن  لذلك،  ونتيجة 

جزءاً رئيسياً من سالسل تزويد الطائرات.

ال النقل دوراً رئيسياً في سالسل التزويد تلك، ترتبط   يلعب عمَّ
واألجزاء  املواد  ينقلون  الذين  النقل  ال  بعمَّ املراحل  تلك  من  كل 
والقطع والوحدات عن طريق الطرق، والسكك، والبحر، واجلو بني 

الشركات واملواقع.

الشركات القيادية لدى سالسل تزويد الطائرات 

قبل  من  تقاد  سالسل  بأنها  الطائرات  تزويد  سالسل  تعرُف 
املنتجني. ذلك يعني أن الشركات القيادية التي متارس القوة على 
الالعبني اآلخرين في سلسلة التزويد هي شركات الـOEMs. ولدى 
أولئك املصنَّعون القوة ألنهم يسيطرون على السوق العاملي مبا 
يتعلق بالطائرات التجارية واحملركات، لذلك فال يوجد لدى املوردين 
متطلبات  لوضع   OEMsالـ ذلك  ميكِّن  لهم.  يبيعوا  أن  إالَ  خياراً 
ال عبر كل سلسلة التزويد  ملورديهم تؤثر على رواتب وظروف العمَّ

ال النقل. مبا فيهم عمَّ

في  كما  تعرف  التزويد  سالسل  في   OEMsالـ شركات  أهم 
األسفل. 

يهيمن على تصنيع محركات الطائرات ثالثة شركات كبرى هي 
رولز رويز، GE أفياتيشن، وبرات أندويتني:

GE أفياتيشن، هي فرع من جنرال الكتريك، وهي أكبر شركة   ●
عام  عائداتها  وبلغت  العالم  في  طائرات  محركات  تصنيع 

2011 ما يقارب من 18.9 بليون دوالر.

ولديها  العالم  لديها 40,000 شخص حول  ويعمل  رويز،  رولز   ●
كندا،  املتحدة،  الواليات  املتحدة،  اململكة  في  جتارية  مقرات 
وبلغت  والبرازيل.  الهند  سنغافورة،  اإلسكندنافية،  الدول 

عائداتها عام 2011 الـ18,9 بليون دوالر.

يونايتد  شركة  من  فرعية  شركة  وهي  أندويتني،  برات   ●
أسطول  من   %25 من  ألكثر  محركات  وتضع  تكنولوجيز، 
طائرات نقل الركاب في العالم. عائدات عام 2012 بلغت 14 

بليون دوالر.

بوينغ  التجارية من قبل شركتي  الطائرات  يهيمن على صناعة 
وإيرباص.

عائدات  بلغت  العالم.  في  طائرات  شركة  أكبر  هي  بوينغ:   ●
الطائرات التجارية لبوينغ 49,1 بليون دوالر عام 2012 ويعمل 
في الشركة 85,000 موظف. وأهم املنتجات التجارية لديها 
رجال  وطائرات   737،747،767،777 الطائرات  عائالت  هي 
األعمال. ولدى الشركة ما يقارب من 12,000 طائرة جتارية في 
اخلدمة حول العالم، ويشكل ذلك ما يقارب من 75% من حجم 
األسطول العاملي. سلسلة تزويد واسعة جداً، ولدى الشركة 

عقود مع 26,500 مورد وشريك حول العالم.

شراء  طلبات  نصف  تقريباً  متتلك  بأنها  تفتخر  إيرباص:   ●
 59000 من  يقارب  ما  إيرباص  لدى  يعمل  التجارية.  الطائرات 
الواليات  في  بالكامل  مملوكة  فرعية  ولديها شركات  موظف 

ورقة حقائق قام بانتاجها االحتاد الدولي لعمال النقل

سالسل تزويد الطيران
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شبكة  ولديها  األوسط،  والشرق  اليابان  الصني،  املتحدة، 
موردين من 15,00 شركة في 30 دولة.

 FedEx, UPS, من اجلدير بالذكر أن خطوط طائرات الشحن ]مثل
DHL[ تشغل أساطيل من الطائرات القدمية عادةً، وغالباً ما يتم 
ونتيجة  إلى طائرات شحن.  نقل مسافرين  حتويلها من طائرات 
من  تزويدها  سالسل  على  يهيمن  أن  بالضرورة  فليس  لذلك، 
ذلك،  من  وبدالً  أعاله.  املوصوفة  الطريقة  بنفس   OEMsالـ قبل 
طائرات  من  الطائرات  حتويل  على  تعمل  التي  الشركات  تلعب 
ذلك  ويشمل  األكبر.  الدور  شحن  طائرات  إلى  مسافرين  نقل 
OEMs مثل بونيغ وإيرباص، باإلضافة إلى طرف ثالث من شركات 

الصيانة واإلصالح والترميم ومصنعي احللقة 1.

التوجهات احلالية لدى سالسل تزويد الطائرات

آخرين  مبقاولني  لإلستعانة   OEMs شركات  لدى  النزعة  تتزايد 
للقيام مبهام التصنيع والتصميم عبر سلسلة التزويد. يوفر ذلك 
املال والوقت، وميكِّن شركات الـOEMs من التركيز على جتارتهم 
األصلية والتشارك باخملاطر عبر سلسلة التزويد. وبناءاً على ذلك، 
تتزايد نظرة الـOEMs إلى أنفسهم على أنهم شركات تكاملية 

بدالً من كونهم مصنعني.

أوروبا  في  الطائرات  تزويد  سالسل  تتركز  سابقاً  كانت  بينما 
وأمريكا الشمالية، أصبحت تتوزع بشكل أكبر جغرافياً مع زيادة 
إعطاء كثير من األعمال إلى دول أمريكا اجلنوبية، الصني، الهند، 
وسنغافورة.  املتحدة  العربية  واإلمارات  روسيا،  املغرب،  ماليزيا، 
ومع  التزويد.  سالسل  لعوملة  العام  التوجه  مع  ذلك  ويتناسب 
ذلك، فإن معظم إنتاج احللقات 1 و2 الزال يتم في أوروبا وأمريكا 

الشمالية، حيث تتواجد هناك الشركات القيادية.

أصبحت أيضاً سالسل تزويد الطائرات أكثر تكاملية بسبب:

قيام  املثال،  احللقات بسبب، على سبيل  عبر  امللكية  إندماج   ●
شركات احللقة 4 بشراء شركات احللقة 3.

 OEMsالـ شركات  بني  والشراكات  املشتركة  املشاريع  تزايد   ●
واملوردين اآلخرين إلنتاج القطع من أجل التشارك باخملاطر، مما 

يؤدي إلى تقليص عدد املوردين عبر سالسل التزويد.

ال النقل ولنقاباتهم؟ ماذا يعني ذلك لعمَّ

ال  عمَّ الطائرات:  تزويد  سالسل  قلب  في  النقل  ال  عمَّ يوجد 
املسابك،  في  املعادن  ال  عمَّ التيتانيوم،  مناجم  في  املناجم 
موظفو  الطيارون،  والترميم،  الصيانة  الصيانة،  في  املهندسني 
ينقلون  الذين  النقل  ال  وعمَّ الطائرات،  وأطقم  األرضية  املهمات 
وجوًّا  البحر  وفي  والسكك  الطرق  على  والقطع  واألجزاء  املواد 
ال  بني الشركات واملواقع. إن التعاون اإلستراتيجي بني أنواع العمَّ

اخملتلفة يعتبر ضرورياً من أجل حتسني ظروف العمل عبر سالسل 
التزويد حول العالم.

العاملية  املصنعني  نقابة  مع   ITFالـ إتفق  الغاية،  لهذه  حتقيقاً 
الطائرات«.  إلى  »القطع  من  مبادرة  إطالق  على   IndustriALL
النقابات  بني  التعاون  املشتركة  املبادرة  هذه  تشجع  سوف 
املمثلة ألنواع مختلفة من العاملني في سالسل تزويد الطائرات، 
باإلضافة إلى التنظيم النقابي في قطاعات الطيران والصيانة 
واإلصالح والترميم. سوف تقوم بذلك من خالل تبادل املمارسات، 
لزيادة  إستراتيجيات مشتركة  وبناء  التضامن،  على  والتشجيع 
الذكية  املعلومات  وجمع  النقابية،  القوة  وإحصاء  ال،  العمَّ قوة 

الهامة حول الشركات العاملية وتطور سالسل التزويد.

الية  العمَّ لإلحتادات  نشطة  شبكة  تطوير  هي  األولى  واخلطوة 
تزويد  سالسل  عبر  ال  العمَّ من  مختلفة  لنوعيات  املمثلة 
قوية  النقابية  العضوية  أن  إلى   ITFالـ أبحاث  أشارت  الطائرات. 
إلى سيطرة عدد  ذلك  يعود  ورمبا   ،2 و   1 احللقات  ما ضمن  نوعاً 
فإن ألعمال  ذلك،  ومع  املتخصصة.  التصنيع  قليل من شركات 
املقاولة ضمن احللقات 3 و 4 تأثير واضح على العضوية النقابية. 
أصالً،  املتواجدة  النقابات  ربط  إلى  وباإلضافة  ذلك،  على  وبناءاً 
فإن هناك حاجة إلى تطوير مبادرات تنظيمية ملعاجلة الفجوات 

املوجودة في التنظيم النقابي.


