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  مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية
 ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

  المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وإدارتها  : من جدول األعمال٢البند 
  أساس التكلفة لحساب الرسوم  : من جدول األعمال٢-٢البند 
  اب الرسومتوزيع التكاليف ونظم حس  : من جدول األعمال٣-٢البند 

  أساس التكلفة وتوزيع التكاليف ونظم فرض الرسوم
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  ملخصال

 تكاليف المطارات ونظم فرض الرسوم، أي خصيصمسألتين ناشئتين فيما يخص تتناقش هذه الورقة 
اس كل سأ على نالمنتفعيفرض رسوم على الرسوم وسلة من  لتغطية حد للتكاليفوماستخدام أساس 
سياسات   الوثيقةلمبادئ المنصوص عليها فيلا مواءمتهوُأعرب عن شواغل إزاء مدى . راكب على حدة

ص هذه الورقة، في إطار وتخلُ. )Doc 9082( اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية
 غيرمستوى آخر على برسوم المطارات اليف أنه يمكن تطبيق مبدأ ارتباط التكإلى ضمانات مالئمة، 

محققة من تعديل الرسوم المن  هذه المرونة اإلضافية مشغلي المطارات مكّنوست. حاليامعمول به ال
توخي الحذر أيضا إلى أنه ينبغي هذه الورقة ص وتخلُ. لفةعدة أسس للتك أساس موحد للتكلفة أو تحديد

رسوم، ال باليفعلى مبدأ ارتباط التك بسبب األثر خيار استرداد التكاليف المتعلقة بالطائراتالشديد في 
  .Doc 9082إدخال تعديالت على الوثيقة في هذا السياق واقتُرح . الشفافية وحماية المستهلكينعلى و

  .٥في الفقرة المؤتمر   المعروض علىاإلجراءيرد 

  المقدمة - ١

متطلبات فقا للو  التكاليف ونظم فرض الرسوم، تخصيصأساليب مختلفة من اأعد مشغلو المطارات أنواع ١- ١
مع المبادئ المنصوص عليها  والنظم ساليبويتسق العديد من هذه األ. المحددةالتنظيمية واالحتياجات التجارية والظروف 

 بالرسوم اليف مثل مبدأ ارتباط التك)Doc 9082(  بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةااليكاوسياسات وثيقة في 
رسوم، والتشاور مع  الحتسابساس التكلفة الألتمييز في تطبيق الرسوم، وتوخي الشفافية في الرسوم، وعدم اتحديد عند 

 والنظم الجديدة التي يطبقها مشغلو ساليبغير أنه قد ال تتسق بعض األ. المنتفعين، وعدم تبادل اإلعانات بين الخدمات
  .هذه المبادئبعض المطارات مع 
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من " سلة"لتغطية عدة رسوم أو كاليف وحد للتم استخدام أساس ) أ:مامسألتين ناشئتين هوتناقش هذه الورقة  ٢- ١
استرداد التكاليف المرتبطة بالطائرات وذلك بفرض رسوم على المنتفعين على أساس كل راكب على حدة ) الرسوم؛ ب

 .Doc 9082الحالي للوثيقة  الصلة اذالنص هذه الورقة تستعرض كما .  عدد الركابحسب الرسوم بواسطة

  مناقشةال - ٢
ينبغي أن تحدد على أسـاس عـادل نـسبة التكـاليف     على أنه  Doc 9082 من الوثيقة ٢٢تنص الفقرة  ١- ٢

 بـصورة مالئمـة وفقـا    إليهملى مختلف فئات المنتفعين، حتى ال تحمل على أي من المنتفعين تكاليف لم تنسب              إالمنسوبة  
مناقـشة  ، ، لدى تناولـه الـسياسات بالتفـصيل   )Doc 9562( دليل اقتصاديات المطارات قدم وي.السليمة للمبادئ المحاسبية

 الرسوم الفردية، فيما يخص األنشطة المتعلقـة بـالطيران وغيـر المتعلقـة              حتسابأساس التكلفة ال  تحديد  مستفيضة عن   
نهـج جهـة التحـصيل    لدى تحديد الرسـوم   المطار سواء اتبع وينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن توزيع التكاليف       . بالطيران

  .لتحصيل المزدوجةوحدة أو نهج االم

   مختلف الرسومحتساب الحد للتكاليفوماألساس ال

 ضمن أسـس    خصصفي العادة، بمجرد تحديد التكاليف المنسوبة إلى الحركة الجوية للطيران المدني، فإنها ت             ٢- ٢
 Doc 9562 قدم الوثيقـة وت.اليفوعلى هذا النحو، يستمد كل رسم من أساس محدد للتك.  الرسوم الفرديةحتسابالتكاليف ال

  .أحد عشر نوعا مختلفا من الرسوم  فيما يخص وصفا لألسس الممكنة للتكاليف
 ا أو عـدد   أساسا موحدا للتكـاليف   وظهر في السنوات األخيرة نهج مختلف يستخدم بموجبه مشغلو المطارات            ٣- ٢

كل نوع من أنـواع     فيما يخص   اليف   أسس مختلفة للتك   تحديدمختلف أغراض الرسوم بدال من      في   من أسس التكاليف     قليال
 أسـس  تحديـد  سياسة محددة بهذا الشأن، يجوز لمشغلي المطارات  ال تشير إلى أيDoc 9082الوثيقة أن ـيد وب. الرسوم

  .Doc 9562يقة غراض فرض الرسوم، على النحو الوارد في الوثبالنسبة أل للتكاليف  نطاقاوسعأ
 احتـساب نطاق التكاليف التي تشكل أساس  إلى أن Doc 9562ة  من الوثيق٣٢-٤ و ٣١-٤ص الفقرتان وتخلُ ٤- ٢

 فكلما  ،وبالتالي. مختلف الرسوم الفردية على الحركة الجوية سوف يعتمد على عدد أنواع تلك الرسوم التي يفرضها المطار               
ـ  وعلى سبيل المثال، . كل واحد منهاحتسابقل عدد الرسوم اتسع نطاق أساس التكلفة ال     حتـساب اليف اليمكن ألساس التك

 رات، وخـدمات إطفـاء   ة ومواقـف الطـائ     وممرات السير، وما يرتبط من إضاء      تكاليف المدارج شمل   ي أنرسوم الهبوط   
والمرافق والخدمات المستخدمة للدخول برا إلـى       الحرائق واإلسعاف، ومراقبة الحركة الجوية، وخدمات األرصاد الجوية،         

 .المطار

لنظر في مبدأ   اتطرح مسألة المستوى المالئم     ف سلة الرسوم    كاليف لكي تشمل  س موحد للت  فكرة استخدام أسا  أما   ٥- ٢
عمـا  يختلف مستوى ب اتالمطارإحدى رسوم على ال باليفوإذا كان ينبغي تطبيق مبدأ ارتباط التك    . رسومال ب اليفارتباط التك 
ومـن شـأن   . ف أغراض الرسومتلمخبالنسبة لمجموعة من أسس التكاليف     حدد  ، فيمكن لمشغل المطار أن ي     حالياهو متبع   

متوسطة، بأداة لتعديل الرسوم التي تغطيها أسس التكـاليف  الذلك أن يزود مشغلي المطارات، ال سيما المطارات الصغيرة و    
 رسوم المطارات وتبـسيط نظـام فـرض         تحديد عند   صرفنهج تجاري    إتباعولتيسير  . هادعم التطوير المنشود لمطارات   ل

فيمـا يخـص مطـار مـن         رسـوم ال ب اليفارتباط التك الذي يتحدد معه    مستوى  النظر في رفع    أن ت الرسوم، يجوز للدول    
  .  المطارات

، مـن ثـم    و .شواغل إزاء الشفافية والتمييز في تطبيق الرسوم       بدورها   ويمكن أن تثير هذه المرونة اإلضافية      ٦- ٢
ق أسس موسـعة للتكـاليف علـى       وضع قيود على تطبي   من قبيل    بضمانات مالئمة    ةمصحوبن تكون هذه المرونة     أينبغي  

اتفاقـات مـع   إجراء التشاور، وكذلك إبرام قدر اإلمكـان    المطارات مع خدمات متجانسة يستخدمها منتفعون متجانسون، و       
  .  المنتفعين قبل اتخاذ أي قرار بشأن تنفيذها
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) ٨ ٢٣رسوم، ينبغي تعديل الفقرة الفرعيـة  الباليف مبدأ ارتباط التكولتوخي هذه المرونة اإلضافية في       ٧- ٢
 فـي  األساليب المـستخدمة وتتناول هذه الفقرة الفرعية في الوقت الراهن مسألة المرونة في تطبيق           . Doc 9082من الوثيقة   

كون من  يسناء عليه،    وب ."دخال أساليب محسنة عند ظهورها    سمح بإ  ي ابم"  غير أنه ال يصرح بهذه المرونة        ،فرض الرسوم 
لفرض الرسوم كـي تبقـى       المستخدم    الجديد ا األسلوب هذمطلوب إرفاقها ب  لمالئم إضافة بعض األجزاء بشأن الضمانات ال      ا

  .االيكاو سياساتمتسقة مع 

  عدد الركابحسب الرسوم 
 التكاليف لربط التكاليف بالمنتفعين الذين تخصيص بوضوح أنه ينبغي تصميم نظام Doc 9562تالحظ الوثيقة  ٨- ٢

عموما علـى التكلفـة      المثال، ينبغي أن تقتصر رسوم خدمة الركاب         لفعلى سبي .  الخدمات المعنية  بشكل مباشر يستهلكون  
ـ    تإذا لم   (الركاب في محطة الركاب، وعلى الخدمات األمنية ذات الصلة          تسجيل  المتعلقة بإجراءات    ) ستقلفرض بـشكل م

ونظرا ألن تكاليف الجـسور المؤديـة   . لى مبنى الركابوالخدمات األرضية التي تنسب إلى الوصول إ التسهيالت   وتكاليف
أيضا في رسـوم  يمكن أن تدرج هذه التكاليف  التي تنسب إلى مشغلي الطائرات، إلى الطائرة غير مدرجة في أساس التكلفة      

  . الركابخدمة
 يطلب  وبناء عليه، . يجري اآلن في بعض المطارات إدراج التكاليف المرتبطة بالطائرات في رسوم الركاب           و ٩- ٢

ـ    شكل من على مشغلي الطائرات، بواسطة     وزيعها  اب دفع هذه التكاليف، التي جرت العادة على ت        من الرك  م و أشـكال رس
ـ     مبادئ الشفافية و  وتثير هذه الممارسة المتبعة شواغل إزاء أمور من جملتها          . الركاب  .رسـوم اليف بال مبـدأ ارتبـاط التك

غير مباشر بالعـدد  بشكل المراقبة وال ترتبط هذه التكاليف إال التحركات  منطقة وعمليات الطائرات هي التي تحرك تكاليف   
لى أساس كـل  ة ع ب منطقة التحركات المراق    تكاليف خصيصتعملية  فإن  ومن ثم،   . الفعلي للركاب من خالل حجم الطائرات     

عانات مـن الركـاب   تبادل اإلؤدي إلى لى الركاب بواسطة رسوم الركاب ي  ع هذه التكاليف    فرض من ثم راكب على حدة و   
 كاليفتماشى مع مبدأ ارتباط الت    ي  نتفعين وال م مختلف ال  بين التكاليف   خصيصفي ت إلى مشغلي الطائرات، ويحد من الشفافية       

كما يمكن أن تثير عملية تحويل نسب كبيرة من التكاليف المرتبطة بالطائرات على الركاب شواغل فيمـا يتعلـق           . رسومالب
 شكل مماثـل مـن      قديمفإن الركاب أكثر تنوعا وغير منظمين لت      بالمقارنة مع مشغلي الطائرات،     و. بحماية مصالح الركاب  

 منطقة التحركات   ينجم عن استرداد تكاليف   ن منظور المطار، يمكن أن      م،   أنه أضف إلى ذلك  . المشاركة في عملية التشاور   
توقف يمكن أن ي  ذلك إلى أن مستوى اإليرادات      ويعزى   .عةتوقمالإزاء تدفق اإليرادات     من الركاب بعض الغموض   المراقبة  

   . أكثر من عدد حركات الطائراتاتتقلبشهد التي يمكن أن ت، مباشرة على حجم حركة الركاب
تحويـل التكـاليف المرتبطـة      ينبغي توخي الحذر الشديد عند النظر في        ونظرا للشواغل المشار إليها أعاله،       ١٠- ٢

 تحديد الرسوم القائمة لخدمة الركاب تحديـدا جيـدا          ضمان كل األحوال، ول    وفي .كاب عدد الر  حسببالطائرات إلى رسوم    
، ) المنطقة المفتوحة للجمهـور    تسهيالت وخدمات ( الركاب وحولها    حطةأنها تقتصر على الخدمات المقدمة داخل م      التأكد  و

  .جها في العادةلتشمل وصفا عن التكاليف التي سيتم إدرا Doc 9082 من الوثيقة ٢٨ينبغي توسيع نطاق الفقرة 

  االستنتاجات - ٣
  : استخالص االستنتاجات التاليةيمكن، السابقةبناء على المناقشة  ١- ٣

وليس على مستوى على مستوى المطار رسوم النظر في تطبيق مبدأ ارتباط التكاليف باليجوز للدول   )أ 
.  الرسوم سلةتشمل لاليفوحد للتكماستخدام األساس الالرسوم الفردية حتى يتسنى لمشغلي المطارات 

التشاور مع المنتفعين ، على سبيل المثال، ب هذه المرونة بضمانات مالئمة فيما يتعلقصاحبوينبغي أن ت
  ؛ ذلكتطبيقونطاق 
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 حسب بما في ذلك مختلف أشكال الرسوم  يتعلق بخطط لفرض الرسوم،ينبغي أن تتبع الدول نهجا حذرا  )ب 
  ؛رسوماليف باللتكط ااحد من الشفافية ومبدأ ارتبالتي تعدد الركاب، 

وحد مبخصوص استخدام أساس لتوخي مزيد من الشفافية  Doc 9082الوثيقة  االيكاوينبغي أن تعدل   )ج 
  . وتقديم وصف للتكاليف التي ينبغي إدراجها في رسوم خدمة الركاباليفللتك

  التعديالت المقترح إدخالها على السياسات - ٤

وإضافة فقرة جديدة أولى على الفقرة      ) ٨-٢٣ الفقرة الفرعية    ، يقترح تعديل  ١-٣ الفقرة   في) وفقا لالستنتاج ج   ١- ٤
  :على النحو التالي Doc 9082 من الوثيقة ٢٨

  نظم فرض رسوم المطارات
  ... فرض رسوم نظميوصي المجلس باختيار  -٢٣

دخال بما يسمح بإ ينبغي ممارسة أكبر قدر ممكن من المرونة عند تطبيق جميع األساليب المستخدمة     )٨
 ضـمانات إلـى جانـب   ، عند ظهورهـا  التباع نهج تجارية جديدة      محسنة عند ظهورها   أساليب
،  فيما يخص التشاور مع جميع األطراف المعنية واالتفاق معها، وكذلك نطاق تطبيق هـذه             مالئمة

  .فرض الرسومساليب المستخدمة في ألا

  رسوم خدمة الركاب

لركاب إلى تكاليف مرافق محطة الركاب التـي        يوصي المجلس بأنه ينبغي أن تستند رسوم خدمة ا          -٢٨
إال إذا فرضـت رسـوم       (تنسب إلى إجراءات الركاب بما في ذلك تكاليف األمن المنسوبة إليهـا             

وتكاليف التسهيالت والخدمات األرضية التي تنسب إلى الوصـول         ) مستقلة بالنسبة لخدمات األمن   
 التكلفـة  أساسإلى الطائرة غير مدرجة في       ألن رسوم الجسور المؤدية      اونظر  .إلى مبنى الركاب  

 . في رسـوم خدمـة الركـاب       اأيضالتي تنسب إلى مشغلي الطائرات، فيمكن إدراج هذه التكاليف          
 الناتج عن رسوم خدمة الركاب يعتبر أمرا ال غنـى عنـه لـسالمة               اإليراديعترف المجلس بأن    و

   ... ومع ذلك، هناك . الوضع االقتصادي في عدد كبير من المطارات

  اإلجراء المعروض على المؤتمر - ٥

  :يرجى من المؤتمر القيام بما يلي ١- ٥

   واعتمادها؛١-٣استعراض االقتراحات الواردة في الفقرة   )أ 

  .اوإقراره ١-٤ في الفقرة Doc 9082استعراض التعديالت المقترح إدخالها على الوثيقة   )ب 

  — انتهى —


