
  

  منظمة الطيران المدني الدولي
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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  :٢-٢
  توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم  :٣-٢

  مة والتكاليف المالئالرسومتحديد أساس 
  )الواليات المتحدة األمريكيةمقدمة من ورقة (

  الموجز
الهدف من هذه الورقة هو إبراز أوجه القصور المحتملة المرتبطة بالنهج المتبع في توزيع 

وتقدم هذه الورقة نهجا بديال .  WP/8التكاليف وتحديد الرسوم والمدرج في ورقة العمل
ز النهج المبيـن في هذه الورقة بكونه يتيح ويتمي. يتناسب بدرجة أكبر مع سياسات اإليكاو

ويحد في   WP/8قدرا من المرونة فيما يخص تحديد الرسوم المشار إليها في ورقة العمل
الوقت نفسه من العيوب المحتملة الناتجة عن وجود عدد كبير من العناصر المنفصلة لتحديد 

  .ت على سياسات اإليكاووأخيرا، يقترح في هذه الورقة إدخال بعض التعديال. الرسوم
  .٤في الفقرة المؤتمر  اإلجراء المطلوب منيرد 

  المقدمة - ١
 )Doc 9082( سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحـة الجويـة  من األهداف الرئيسية لوثيقة  ١- ١

 الرسـوم كـون  لكـي ت  و .اد رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية على التكاليف المخصصة بشكل عادل نتسضمان ا 
على الخدمات والمهام المقدمة لعمليات الطيـران المـدني أو       رسوما إال    الدول   فرض ت ال، يوصي مجلس اإليكاو بأ    معقولة

تمييز ضد الطيـران المـدني   يكون هناك أي   وال ينبغي أن    . المرتبطة بها ارتباطا مباشرا أو المفيدة لها في نهاية المطاف         
 .دولي األخرىبوسائل النقل المقارنة الدولي 

 إرشادات مفصلة بشأن كيفية ، كخطوة أولى في تحديد الرسوم،)Doc 9562( دليل اقتصاديات المطاراتويقدم  ٢- ١
، يحـدد دليـل     WP/8وكما تشير إلـى ذلـك ورقـة العمـل           . أساس التكلفة الفردية  بتحديد  مشغلي المطارات   /قيام مالك 
وينطوي . مشغلي المطارات على تحديد الرسوم    /مالكأن تساعد    التي يمكن    التكلفةنوعا من أسس احتساب      ١١ المطارات

ويمكـن أن   . على ميزة تتمثل في ضمان تحقيق ارتباط وثيق بين الرسوم وتكلفة الخدمات           التقسيم  تحديد هذا المستوى من     
يـة، فـإن   ومـن جهـة ثان  . ةمساءلالييسر هذا المستوى من التفصيل في كثير من األحيان عملية التشاور مع المنتفعين و            
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أوجـه قـصور إداريـة بالنـسبة        تترتب عليـه    استخدام عدد كبير من فئات التكاليف الفردية كأساس لتحديد الرسوم قد            
 .مشغلي المطارات والمنتفعين بها/مالكل

مشغلي المطارات قدرا من المرونة لوضع أساس موحد الحتساب /مالكاعطاء   WP/8ويقترح في ورقة العمل ٣- ١
وفي حين يمكن أن يخفف هذا النهج مـن العـبء           . ١ يساعد على تحديد العديد من رسوم المطارات       التكاليف من شأنه أن   

مشغلي المطارات في تحديد ووضع أسس مختلفة الحتساب التكاليف على النحو الوارد أعـاله، مـن                /مالكاإلداري على   
بدو أن هذا النهج، بشكله الـوارد فـي         وي. المرجح أن تخلّف هذه الممارسة المتبعة نتائج سلبية، حتى مع وجود ضمانات           

، الذي تقوم عليه أغلـب سياسـات اإليكـاو بـشأن     "الرتباط الرسوم بالتكاليف"، ينتهك المبدأ األساسي  WP/8ورقة العمل
 .استرداد التكاليف

وترمي هذه الورقة إلى إبراز أوجه القصور المحتملة المرتبطة بالنهج المتعلـق بتوزيـع التكـاليف وتحديـد         ٤- ١
مـع  فعليـا   ويتـسق  –وإتاحة نهج بديل يتناسب بدرجة أكبر مع سياسات اإليكاو   WP/8سوم المدرج في ورقة العملالر

  WP/8ويتميز النهج البديل بكونه يتيح قدرا من المرونة في تحديد الرسوم المشار إليها في ورقة العمل. اإلرشادات الحالية
وأخيرا، يقترح فـي    .  جة عن وجود عدد كبير من عناصر تحديد الرسوم        ويحد في الوقت نفسه من العيوب المحتملة النات       
 .Doc 9082هذه الورقة إدخال بعض التعديالت على الوثيقة 

 المناقشة - ٢

وكمـا هـو   . سياسات اإليكاو والوثائق المساندة   في   ةساسيادئ األ مبمن ال مبدأ ارتباط التكاليف بالرسوم     يعتبر   ١- ٢
. االعتماد على هذا المبدأ األساسييضعف من درجة ، يبدو أن اقتراح اإليكاو  WP/8 من ورقة العمل٥-٢وارد في الفقرة 

اشتقاق عـدد كبيـر مـن     علىهم ساعد وضع أساس موحد الحتساب التكلفة ي    منمشغلي المطارات   /فنتيجة للسماح لمالك  
ومـع أن الهـدف   .  االختفـاء في طريقها إلىكبير إن لم تكن   بشكل  العالقة بين تكلفة الخدمة والرسوم      ع  تراجست،  الرسوم
لتعـديل الرسـوم    لهـم   فرصة  الرسوم بهذا الشكل يتمثل في إتاحة       ال وضع   منمشغلي المطارات   /مالكمن تمكين   المعلن  

مـن األصـل ومبـين علـى نحـو مفـصل فـي        به مسموح ر التسعيوالتأثير على سلوك المنتفعين، فإن هذا النوع من        
 اآثـار يمكن أن يخلّف     إدخال التعديالت المقترحة أمر غير ضروري بل وزائد و         وبناء على ذلك، فإن   . Doc 9562 الوثيقة

 .غير مقصودةإضافية 

حد بشكل كبير من الشفافية بـين الرسـوم وتكـاليف           إلى ال اعتماد التعديالت المقترحة    أن يؤدي   أوال، يمكن    ٢- ٢
ثانيا، دون  . تكاليف الخدمات والمطارات  وأعطت اإليكاو األولوية لمسألة إقامة عالقة متينة وملموسة بين رسوم           . اتالخدم

 والتـشجيع  حقيقيةاقتصادية تراجع قدرة الدول على إجراء مراقبة    وجود عالقة واضحة بين الرسوم وخدمات المطارات، ت       
 .على التشاور مع المنتفعين

مـشغلي  /مـالك  رغبة في التشجيع على توخي مزيد من المرونة في كيفيـة وضـع   وإذا كانت لدى المؤتمر   ٣- ٢
المطارات للرسوم، يمكن تعديل اإلرشادات الحالية لتعكس هذه الرغبة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الشفافية والمراقبـة       

 .االقتصادية والتشاور مع المنتفعين

ـ كاليفهم في أساس موحد الحتساب التكلفة و     مشغلي المطارات على توحيد ت    /مالكبدال من تشجيع     ٤- ٢ م اشـتقاق  ث
 وهناك نهج   – مما يضعف العالقة بين الرسوم والخدمات المقدمة         –عدد من الرسوم من األساس الموحد الحتساب التكلفة         

                                                        
 أن هناك سببا آخر لتحديد الرسوم على أساس موحد الحتساب التكاليف هو تمكين المطارات الصغيرة والمتوسـطة     WP/8 يعتبر في ورقة العمل       ١

لقائمة تسمح باتباع هذه الممارسة ضمن حـدود سياسـات   غير أن اإلرشادات ا  . تفعيننمن القدرة على تعديل الرسوم بحيث تؤثر على سلوك الم         
وبناء عليه، يبدو أن مسألة إدخال التعديالت المقترحة على سياسات االيكـاو  ). Doc 9562 من الوثيقة ٨-٥ إلى ٣-٥انظر الفقرات من (االيكاو 

 .  أمر غير ضروري بل وزائدWP/8على النحو الوارد في ورقة العمل 
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رورة مشغلو المطارات عند الـض /مالكويمكن أن يقلل . بديل هو تجميع التكاليف المرتبطة ببعضها في فئات أقل للتكاليف       
ويمكن أن يسهم تقليـل  . أساسا، كما هو وارد أعاله، إلى عدد يكون تنظيمه أيسر  ١١من عدد أسس احتساب التكاليف من       

عدد أسس احتساب التكاليف في تخفيف العبء اإلداري على جميع األطراف ويشجع على توخي المرونـة فـي تحديـد                    
تكلفة الجامع مع الحفاظ في الوقـت نفـسه علـى االرتبـاط     وهكذا، يمكن وضع رسوم المطارات على أساس ال    . األسعار

 .المباشر بين التكاليف والرسوم

مشغلي المطارات تجميع كل التكاليف المتعلقة ببعضها في منطقـة العمليـات          /لمالكعلى سبيل المثال، يمكن      ٥- ٢
رق بين هذا الـنهج والـنهج       ويكمـن الف . م وضع رسم موحد السترداد هذه التكاليف      ثالجوية ضمن فئة واحدة للتكاليف و     

 في أنه ال يوجد في الحالة الثانية أي ارتباط بين الرسوم والخدمات المقدمة، أما في الحالـة  WP/8المقترح في ورقة العمل     
باإلضافة إلى ذلك، ولضمان المواءمة مع اإلرشادات الحالية لإليكاو، يجب تـوخي    . األولى فقد تم اإلبقاء على هذه العالقة      

ند تجميع التكاليف للتأكد من أن هذه العملية ال تؤدي إلى تحميل مجموعة من المنتفعين تكـاليف أي مجموعـة         الحرص ع 
ويمكن القول هنا إن اإلرشادات القائمة تسمح بالفعل بهذا النوع من التجميع، غير أن اإلرشادات األخرى في هـذا             . أخرى

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين تؤيد هذه الورقة تجميع التكاليف           .  في بعض الحاالت   متهاءمالالمجال يمكن أن تبرز مدى      
مشغلو المطارات على القدرة على تصنيف التكاليف إلى فئـات          /مالكفي فئات أقل بهدف تحديد الرسوم، ينبغي أن يحافظ          

 .ليةأدق للمساعدة على تشجيع التشاور مع المنتفعين وتمكين الدولة من إجراء المراقبة االقتصادية بفعا

 االستنتاج - ٣

؛ كمـا  Doc 9082 من الوثيقة ٢٣يوصى بناء على المناقشة الواردة أعاله بعدم إدخال أي تغييرات على الفقرة  ١- ٣
في المقابل، يقترح في هذه الورقة إضافة بعض اإلرشادات التوضيحية على سياسـات             . WP/8هو مقترح في ورقة العمل      

ويرد هذا النص على النحـو التـالي ويمكـن    . Doc 9082 من الوثيقة ٢٢رة  من خالل إدراج النص التالي في الفقواإليكا
 ):٣إدراجه كفقرة فرعية جديدة بعد البند 

 في حين ينبغي أن تحافظ المطارات على بيانات التكاليف بقدر كاف من التفصيل للتشجيع على التـشاور                  ) ٤
د من األسس المجمعة الحتساب التكـاليف  والشفافية والمراقبة االقتصادية، فقد يكون من المفيد وضع مزي    

غير أنه ينبغي أن تجري عملية التجميـع بطريقـة منطقيـة            . في بعض الحاالت بغرض تحديد الرسوم     
  .وشفافة لضمان تحميل التكاليف على المنتفعين الفعليين وعدم التمييز بينهم في تحديد الرسوم

  اإلجراء المعروض على المؤتمر - ٤
  :م بما يلييرجى من المؤتمر القيا ١- ٤

  مشغلي المطارات مزيد من المرونة فيما يخص تحديد الرسوم؛/مالكالنظر في الحاجة إلى منح   )أ 
  ؛Doc 9082  الوثيقة من٢٢استعراض وتأييد التعديالت المقترح إدخالها على الفقرة   )ب 
ـ  ٢٣ فـي الفقـرة      WP/8رفض التعديالت المقترح إدخالها على النحو الوارد في ورقـة العمـل               )ج  ن  م

  ؛   نظرا لألسباب المذكورة أعالهDoc 9082 يقةالوث

  ـ انتهـى ـ


