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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  االقتصاديةلجنة لا

  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي  :من جدول األعمال ٤٩البند 

  شفافية األسعار والرسوم االضافية

  )البرازيل مقدمة منورقة (

  التنفيذيالموجز 
تذاكر السفر مثل الرسوم  أسعارغير بفرض رسوم على بنود  المتصلةتتناول هذه الورقة مشكلة التباين في المعلومات 

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يشمل سعر تذكرة السفر جميع التكاليف .  الوقودعلى و إصدار التذاكر اإلضافية على
إضافية  بنودأن تفرض رسوم على  الطيرانإال أنه أصبح من الشائع في قطاع .  الناتجة عن تقديم خدمة النقل الجوي

.  رفاه المستهلك والكفاءة االقتصادية التي تنال من فخلق هذا حاالت من التحريوقد ي.  ال يمكن للمستهلك التهرب منها
  .للتغلب عليها بدائلوتعرض هذه الورقة المشاكل وتقترح 

ع الدول المتعاقدة أن تشجفي هذه الورقة و الواردةعلما بالمعلومات  تحيط أنالجمعية العمومية  يرجى من: اإلجراء
  .البرازيل التي اقترحتهاعلى اعتماد التنظيمات 

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .الكفاءة —  Dبالهدف االستراتيجي ورقة العمل هذهترتبط 

  ال تنطبق  اآلثار المالية
    :المراجع
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 المقدمة -١

.  آثار غير مرغوب فيها عنها رتبتتآلية لتحديد األسعار ، طبق الناقلون الجويون، في العقد الماضي ١-١
ونتيجة .  مختلف الفئات مثل أسعار تذاكر السفر والرسوم اإلضافية والضرائببتوزيعها على الشركات تكاليفها  تخفضو

مما يجعل من الصعب إجراء مقارنات بين األسعار  ،ال يكون السعر النهائي للخدمة الجوية واضحا بالنسبة للمستهلك ،لذلك
 .البحث الخاصة بالخدمات الجويةنظم ل االنتشار الواسع النطاقالنظر إلى بخاصة  ،شركات الطيرانمختلف بين 

وفي حالة خدمات النقل الجوي، يتخذ هذا .  اتبرير وجودهلالسوق  انهيارتتطلب التنظيمات االقتصادية و ٢-١
وجب عليهم وي.  ار النهائية للخدمات الجويةلى األسععصل المستهلكون بسهولة حوال ي.  معلومات متباينة شكل االنهيار

 يفيداألمر وتبين هذه الورقة بأن هذا .  تلمس طريقهم عبر عملية متعرجة للتمكن من مقارنة األسعار في نهاية المطاف
 .ينالمستهلك تضرر الناقلين الجويين على حساب

الناقلين الجويين إدراج جميع بنود الئحة تنظيمية تفرض على لمعالجة هذه المشكلة، وسنّت البرازيل،  ٣-١
وال يمكن .  على جميع مراحل عملية الشراءهذا وينطبق .  في سعر تذكرة السفر ،مثل الوقود ،خدمات الجوية الضروريةال

شراء المساعدة أو األساسية مثل بصفة منفصلة إال على تلك البنود التي تكون منفصلة عن الخدمة الجوية أن تفرض رسوم 
وتشير .  ستخدم الضرائب حصرا للبنود التي ستحال على هيئات أخرى مثل مشغلي المطارات والحكومةوتُ.  المرطبات

.  من قبل شركات الطيران ،محالة إلى هيئات أخرىالضرائب هنا إلى تلك الضرائب التي تكون مستحقة على الراكب وال
المستهلك  الالئحة التنظيمية هن هذمكّتو.  وبطبيعة الحال، ال تختلف الضرائب المطبقة على نفس الخدمة فيما بين الشركات

وض النهوبالتالي  ،والمنافسة ،مقارنة فيما بين األسعارالجراء امع تحسين  ،من الحصول على المعلومات بسهولة أكبر
 .رفاهية المستهلك والكفاءة االقتصاديةب

هذا التحليل مباشرة ليشمل  نطاق توسيعيمكن إال أنه  ،تم إجراء التحليل بالنظر إلى النقل الجوي للركابو ٤-١
 .  المطروحة فهم الحجج النيل مندون بالبضائع نقل 

 الخلفية التاريخية -٢

العاملون تحت رعاية االياتا بأن أسعار النفط مرتفعة  التسعينات، قال الناقلون الجويونسنوات في نهاية و ١-٢
استحداث  وقد أدت تقلبات أسعار النفط إلى.  االمداد مؤقتا بسبب النزاعات السائدة في الشرق األوسط التي أربكت عملية

أسعارهم  ديلتعالناقلين الجويين من  األمر الى تمكين هذا لقد أدىو.  على الوقود رسم إضافي معروف بالرسم اإلضافي
في  المسجلةتغيير أسعار تذاكرهم  مواصلة دون ضرورة اللجوء إلىب تعديال سريعا جدا المستهلكينالمعروضة على النهائية 

وستلغى الرسوم  توقفهناك توقعات بأن حالة عدم اليقين ست توباالضافة إلى ذلك، كان.  (GDS)ي المنظام التوزيع الع
 .أسعار النفط إلى مستوياتها التاريخية ند عودةعتماما اإلضافية على الوقود 

 الزمنحجة  -٣

المسجلة في نظام السفر في أسعار تذاكر المتواصلة الرسوم اإلضافية على الوقود لتفادي التغيرات  حددت ١-٣
الغاء الرسوم يتعين تثبيت أسعار النفط،  فوروبالتالي .  النفطفي أسعار  والشديدةرة كرالتوزيع العالمي بسبب التغيرات المت

وفي الواقع، .  لم تتحقق التوقعات برجوع أسعار النفط إلى المستويات التاريخية في السنوات التالية إال أن.  اإلضافية
ت إلى قد أد ٢٠٠٨لعام المالية ورغم أن األزمة .  فصاعدا ٢٠٠١من عام اعتبارا ارتفاعا كبيرا  ،ارتفعت أسعار النفط
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بشكل واضح من استذكار ويتبين .  ١٩٩٧ما كانت عليه في عام بمقارنة جدا مرتفعة  ظلت هاتخفيض أسعار النفط إال أن
التي تدعم ممارسة فرض  الزمنحجة ة صحهذا يثير شكوكا حول و.  ١٩٩٧، أن األسعار كانت ثابتة قبل عام الماضي

 .الرسوم اإلضافية على الوقود

أن الوقود ليس إال أحد المدخالت  ، أيلمسألةا الحاسم بشأن هذهإلى الجانب  تجدر االشارةذلك،  معو ٢-٣
ر السفر الذي يفرض على ذاك، ينبغي أن تغطى تكاليفه وأن تنعكس من خالل سعر تلذاو.  الطيرانالمتعددة في قطاع 

في جميع قطاعات  متبعةهذه ممارسة ف مع ذلك،و.  لقطاع الطيرانجميع التكاليف األخرى على وأيضا  ،الخدمة المقدمة
زال الرسوم توعالوة على ذلك، ال.  على المنتجات النفطية اعتمادا كبيراالتي تعتمد القطاعات  تلك فيحتى  ،االقتصاد

من  عند بداية تطبيقها، نفذ الكثيرو.  بداية تطبيقها كثر من عشر سنوات بعدألقائمة  أنها رسوم مؤقتة يفترض التياإلضافية 
لتغيير أسعار تذاكر السفر بسبب  مرتفعةولهذا السبب، كانت هناك تكاليف تنظيمية .  سعار تذاكر السفرعلى أ ضوابطالدول 

 الطيرانشركات  وتتمتع أقل لقواعد تنظيميةالبيئة االقتصادية  تخضعوفي يومنا هذا، .  ألسعار المدخالت التقلبات المتكررة
 .لم تعد ذات أهمية تذكرالتنظيمية  الخاصة بالتغيير واللوائح كاليفإذ أن تلك الت ،لتحديد وتغيير أسعار تذاكرها أكبر حريةب

 بمعزلال يمكن معالجة أحد المدخالت  وأنه.  الزمنهدف المناقشة الواردة أعاله إلى ابراز ضعف حجة تو ٣-٣
إن .  لتكاليف لتثبيت السعر الظاهر لخدمة معينة على أساس مؤقت أو محدداالموجودة في هيكل األخرى عن المدخالت 

المستهلكين فيما  يضلل زائفاتذاكر السفر عندما تخلق التكاليف التشغيلية المرتبطة بها استقرارا صارمة لاالبقاء على أسعار 
 .التالي الجزءفي  بالشكل المناقش ،بمجموع تكلفة سعر تذكرة السفريتعلق 

 للبنود المكلفة مناسباستبعاد غير  -٤

وينبغي أن .  ل تكاليف المدخالت القابلة للتغيير إلى أسعار سلعاالقتصادي أن الشركات تحوالمنطق ويعني  ١-٤
سبب أي وال يوجد .  التكاليفأهم يعتبر الوقود أحد  ،وفي هذه الصناعة تحديدا.  على الناقلين الجويينأيضا يطبق هذا 

اسية بشأن قيم الرسوم اإلضافية قيقاعدة أي د ال توج ،وعالوة على ذلك.  الرسوم عليه بصورة منفصلةوجيه يبرر فرض 
على سعر تذكرة التي تفرضها رسوم قيمة اللالشركات  توزيع يةيوجد تباين كبير فيما يتعلق بكيف ،وبالتالي.  على الوقود

لسفر المستهلكين على مقارنة أسعار تذاكر ااألمر قدرة هذا  ويعوق.  رسوم اإلضافية على الوقودالسفر في حد ذاته وال
 .لمنافسة صريحة في السوقالنهائية مما يعرقل الوجود الفعلي 

للمرء وفي هذه الحالة، ال يمكن .  في سعر فردي واحدبالكامل تكاليف الخدمة تنعكس وبايجاز، ينبغي أن  ٢-٤
ألخرى مثل التكاليف ابخالف  للفصلوهكذا تعتبر هذه التكلفة غير قابلة .  استهالك الوقود من خدمة الطيرانأن يستبعد 

قد  األشياء قابلة للفصل بمعنى أن الركاب وهذه.  أثناء الطيران أو على األمتعة الزائدة المرطبات فيرسوم على فرض 
   .فرض رسوم عليها بصفة منفصلة يجوز، ومن ثم.  ستهالكها أثناء الطيراناختيار عدم ايرغبون في 

 التباين في المعلومات -٥

لن  "الضرائب"مجال أن معتبرا  ،لمقارنة األسعار "سعر تذكرة السفر"عموما، يستخدم المستهلك مجال  ١-٥
 "الضرائب"تحت بند فهذه الرسوم اإلضافية توضع .  إال أن األمر ليس على هذا النحو.  الطيران فيما بين شركات باينتي

يعوق  الدخال المعلوماتإن عدم توفر قاعدة قياسية فذلك، كو.  المستهلكين يشوش أذهانوتمنع القيام بمقارنات مباشرة مما 
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إذ أن بعضها قد يخصص نصيبا أكبر من التكاليف  ،الطيرانأيضا قدرة المستهلكين على تحليل األسعار فيما بين شركات 
تحديد األسعار  الغامضة بشأنبيئة الإن فوعالوة على ذلك، .  بالمقارنة مع الشركات األخرى "إضافيةتكاليف "تحت بند 

.  "ضرائب"على أساس أنها يتم تصنيفها رسوم إضافية ك على تخصيص نصيب أكبر من تكاليفهاالطيران تشجع شركات 
 تباين، فإن شركات الطيران التي تستغل النهائيةونظرا لصعوبة مقارنة األسعار . ضارةار يوصف هذا كمشكلة اخت تمو

 .التالي الجزءالجدول األول وكما هو مبين بالتفصيل في من خالل كما يتبين  من غيرها، وذلك المعلومات تستفيد أكثر

 الحتسابانعدام وجود القواعد القياسية  -٦
 الرسوم اإلضافية المفروضة على الوقود

ويغذي .  األكثر شيوعا ال توجد قاعدة قياسية لتسجيل الرسوم اإلضافية في نظم أسعار تذاكر السفر ١-٦
.  Qالذي يسجل الرسوم اإلضافية تحت الرمز  )ATPCO( نشر تعريفات شركات الطيران عادة نظام شركة الناقلون الجويون

 .في الشاشة الثانية ،سعرال أي ”fare“ كلمة وفي هذه الحالة، ستظهر الرسوم اإلضافية في التذكرة تحت

من  دةاران والمستخدم عريفات شركات الطينظام التوزيع العالمي، الذي تغذيه شركة نشر تع ومع ذلك فإن ٢-٦
ستظهر الرسوم اإلضافية في التذكرة  ،واآلن.  YRو YQ ، يسجل عادة الرسوم اإلضافية تحت الرمزينالسفر ءقبل وكال

.  قدرته على مقارنة األسعار بصفة مباشرةيعوق مما يعرقل حصول المستهلك على المعلومات و ،"الضرائب" كلمة تحت
ن الرسوم اإلضافية لن ا، مما يعني Qالرسوم اإلضافية تحت الرمز تسجيل أيضا  هيمكن ورغم أن نظام التوزيع العالمي

.  بعد اتخاذ بعض الخطوات في عملية الشراءإال تفرض الرسوم اإلضافية فال  ،في التذكرة" الضرائب" كلمة تظهر تحت
في آخر إال وجود الرسوم اإلضافية  لن يدركأن المستهلك إذ  ،األسعار بين مقارنةاليضعف  األمر هذا فإن ومرة أخرى،

 .ينن المثال الوارد أدناه كيف تعوق هذه الممارسة المستهلكويبي.  قبل شراء التذكرة فقط خطوة

 مثال استخدام الرمز في نظام التوزيع العالمي – ١الجدول 

 نظام التوزیع العالمي
 الناقلون الجویون

 جیم باء  ألف

 ال توجد رسوم اضافیة  Q YQ/YR الرمز

 دوالر  ٦٠٠,٠٠ دوالر  ٥٠٠,٠٠ دوالر  ٥٠٠,٠٠ عرض سعر التذكرة –الشاشة األولى 

 بیع التذكرة –الشاشة الثانیة 

+ سعر التذكرة 
 الرسوم اإلضافیة

+ الضرائب  سعر التذكرة  الضرائب
 الرسوم اإلضافیة

  الضرائب سعر التذكرة 

 ٦٠٠,٠٠ دوالر ٢٠٠,٠٠ دوالر ٥٠٠,٠٠ دوالر ٥٠,٠٠ دوالر  ٦٥٠,٠٠
 دوالر

٥٠,٠٠ 
 دوالر

 دوالر ٦٥٠,٠٠ دوالر ٧٠٠,٠٠ دوالر ٧٠٠,٠٠ مجموع سعر التذكرة

هو  )جيم(في العمود الوارد الناقل الجوي .  تعرض الشاشة األولى أسعار تذاكر السفر لثالثة ناقلين جويين ٣-٦
الشاشة األولى أسعار تذاكر  تعرضو.  جميع التكاليف في سعر تذكرة السفر بالذات بين بيانا واضحاالوحيد الذي الناقل 
 .يقدم أعلى سعر لتذكرة السفر هإذ أن )جيم(الخيار وعلى هذا النحو، سيرفض المستهلك   .الرسوم اإلضافيةدون بالسفر 

والضرائب الحكومية بما في ذلك الرسوم اإلضافية السفر مجموع سعر تذكرة وتعرض الشاشة الثانية  ٤-٦
وباالضافة إلى .  كبير للمستهلكين تشوشقد تؤدي القيم المختلفة لكل مجال إلى ف ،وكما يبين الجدول.  اتوضرائب المطار

 )جيم(الشراء من الشركة المستهلك منطقيا لن يختار ف ، ولذا، يتم تضليل المستهلك بواسطة المعلومات األولىهذا التشوش
 .خص التذاكر في نهاية المطافرغم أنها تقدم أر
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 رسوم االصدار -٧

في سعر تذكرة  ،فصلقابلة للغير الخرى األتكاليف جميع الإضافة إلى  ،نفقات التسويق ينبغي ادراج ١-٧
ولكن إذا ما  ،بيع تذكرة ال يمكن فصله عن الخدمة الجوية في حد ذاتهاف أن أحد جوانب االصدار يبقى بارزا،إال  .السفر

فال يوجد سبب يمنع  ،مثل االنترنت ،إدراج التكاليف بالفعل في سعر تذكرة السفرفيها تم  قناة عرضت شركة طيران
 .مثل مراكز ومحالت الهاتف ،فرض رسوم على استخدام القنوات األقل كفاءةمن شركات الطيران 

.  يرهااإلضافية انتباه المستهلكين إلى أن بعض قنوات التسويق أغلى بكثير من غ االصدار تسترعي رسوم ٢-٧
تهلكين حوافز اختيار أنه يقدم للمس إذ ،مستحسنا اوسائل التسويق أمر مختلف فيما بين يكون تباين السعروفي هذه الحالة، 

إضافية  تكلفةشركات الطيران توضيح أن رسوم االصدار تمثل لينبغي وبالرغم من ذلك، .  وأكثرها كفاءة القنواتأرخص 
تكون  يفترض أن والتي ،طالما لم تطبق هذه الشركات الرسوم اإلضافية على قناة واحدة على األقل ،لخدمة اختيارية

 .رخصاأل

 والتأثيرات التنظيمية الخالصة -٨

تي تم شرحها في هذه الورقة، مثل القانون لمعالجة المشاكل القانون تنظيمي  إلعمالإن الهدف الرئيسي  ١-٨
ويجب .  تقديم خدمات النقل الجويل بالنسبةغير قابلة للفصل  لبنودفرض رسوم منفصلة  حظرازيل، هو البر سنّته الذي

 وينبغي أن تنص القواعد.  أن تنظم تسويق أسعار تذاكر السفر وفواتير النقل الجوي ذات الصلةعلى التنظيمات القانونية 
أو " سعر التذكرة" البندينتحت قيمة واحدة في تحسب  على أن جميع التكاليف األساسية للخدمة ينبغي أن نصا صريحا

بفرض رسوم إضافية الزامية على بنود ال يمكن فصلها عن خدمة النقل  يالتنظيم القانون ويجب أال يسمح".  الوزنرسوم "
 .سعر الخدمة بيانا دقيقاي أخطر بها المستهلك سعر تذكرة السفر الذ يبينضمان أن والهدف هو .  الجوي األساسية

بنود الينبغي أن تكون الشركات حرة لفرض الرسوم حسب تقديرها ورغبتها في القيام بذلك على و ٢-٨
ويمكن .  فيما بين المنتجات في السوق مرغوبا فيه وهذا يخلق تمييزا.  وعي المستهلك أن ذلك ال ينال منختيارية طالما اال

ومن .  األخرى مثل مشغل المطار أو الحكومة المؤسساتستحال على على الموارد التي  حصرا" الضرائب"استخدام مجال 
تأثير أي وال ينبغي أن يكون هناك .  ين فيما بين الشركات التي تقدم نفس الخدمةاينبغي أن يتبال الواضح أن هذا المجال 

أن تجدر االشارة الى و . الرسوم اإلضافية إلى سعر تذكرة السفر ستقوم بكل بساطة بنقل، حيث أن الشركات هامتشغيلي 
 .  في البرازيل قوانين التنظيمية القائمةامتثلت بدون أي اعتراض للالشركات األجنبية 

، وخلق الضار، مشكلة االختيار خير وجهعلى  سنّتالقوانين التنظيمية، اذا  من المفترض أن تحل هذهو ٣-٨
أكبر  لمستهلكا وينبغي أن يكون.  تشجيع هذا االختالفالمختلفة و بيئة أكثر وضوحا للمستهلك لالختيار من بين المنتجات

 .مجموعة أوسع نطاقا من الخدمات المتاحةمن منافسة وال زيادةمستفيد من 

  ـ ىـانته ـ


