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اإلعالن عن تجارب جديدة لنظام قدرات التوزيع لشركات الطيران
 2يونيو ( - 2102الدوحة  -قطر)  -أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن إطالق ثالثة برامج
تجريبية جديدة الختبار النظام الجديد لقدرات التوزيع .وكان من بين المشاركين وفود يمثلون شركات
"أيروفلوت" و "إير لينغوس" والخطوط الجوية القطرية وشركة "جي آر تكنولوجيز" (.)JRT
وقال السيد أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية" :يطيب لي اإلعراب عن بالغ
سعادتي أن نكون أول شركة طيران على مستوى منطقة الشرق األوسط إلطالق البرنامج التجريبي لقدرات
التوزيع الجديدة  .NDCكما أننا نعتقد أنه نظ ار لمكانتنا كشركة طيران رائدة تقدم الخدمات الكاملة ،سوف
تكون الخطوط الجوية القطرية قادرة على االستفادة بشكل كبير من الخصائص التي يوفرها هذا النظام،
السيما وأنه سيساعدنا على تقديم أفضل قيمة للمنتجات التي نوفرها لعمالئنا".
وتعتبر هذه النسخة التجريبية الثانية لنظام قدرات التوزيع الجديدة الذي طورته شركة "جي آر تكنولوجيز".
وفي العام الماضي  ،3102شاركت الشركة ذاتها في اختبارات تجريبية مع كل من "أمريكان أيرالينز"
والخطوط الجوية النيوزيلندية .وفي هذه المرة ،سوف تقوم شركة "جي آر تكنولوجيز" بإجراء تطبيق تجريبي
حي لمنصة البرنامج .وستنضم إلى هذه التجارب كال من "أمريكان أيرالينز" والخطوط الجوية الكندية ،إلى
جانب شركات طيران أخرى.
وقال جورج خير اهلل ،رئيس شركة "جي آر تكنولوجيز"" :إننا نتطلع إلى تقديم الدعم والمساندة إلى جميع
الالعبين في سلسلة القيمة للتوزيع في قطاع الطيران من خالل االستخدام الموحد لبرنامج توزيع القدرات.
ونأمل أن تعود هذه العملية بالنفع على جميع األطراف".

وفي يوم  30مايو من العام الجاري  ،3102أعلنت و ازرة النقل في الواليات المتحدة عن موافقتها المبدئية
على القرار ( )787الذي يعتبر بمثابة الوثيقة التأسيسية لبرنامج "قدرات التوزيع الجديدة" .وجاء في حيثيات
القرار الصادر عن و ازرة النقل األمريكية" :من شأن استخدام معايير تقنية مشتركة أن يساعد على إتاحة
المجال أمام تطوير السوق من حيث ممارسات التوزيع والقنوات التي من شأنها أن تلعب دو ار في تسهيل
بعض الجوانب المتعلقة بالمستهلكين لمقارنة أسعار شركات الطيران المتنافسة والمنتجات الثانوية عبر العديد
من قنوات التوزيع ،وجعل عملية الشراء مريحة أكثر ،واتاحة الفرصة أمام شركات الطيران لتقديم خدماتها وفق
المتطلبات الخاصة التي يطلبها العمالء ،وتوفير أسباب الراحة ،وزيادة الشفافية والكفاءة والمنافسة".
وقال توني تايلر المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)" :إننا نرحب بمشاركة "أير
لينغوس و "أيروفلوت" والخطوط الجوية القطرية إضافة إلى شركة "جيه آر تكنولوجيز" .ونتوقع أن تساعد
التجارب الجديدة في دعم تطوير مستوى هذا النظام لتحديث الطريقة التي يتم من خاللها عرض المنتجات
التي توفرها شركات الطيران عبر منافذ وكالء السفر ،ونتوقع لهذه الجهود أن تساعد أيضا في تعزيز الكفاءة
واالبتكار".
 -أياتا -
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