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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  بحث القضایا الرئیسیة وٕاطار تنظیم اللوائح ذي الصلة  من جدول األعمال: ٢البند 
  الضرائب والجبایات األخرى على النقل الجوي الدولي  :٦-٢

  طیرانالسیاسات الحكومیة وآثارها االقتصادیة على شركات ال

  )٢ (أكاك) الهیئة العربیة للطیران المدنيباسم  مملكة البحرینمن  ةمقدم(

  الموجز التنفیذي
شركات الطیران جراء الضرائب والرسوم التي تفرض من  التي تتحملهاالمالیة  األعباءورقة العمل هذه تتناول 

  .الدول المتعاقدة وتأثیراتها على صناعة النقل الجوي
  .٤مدعو إلى الموافقة مع التوصیات الواردة في الفقرة  : المؤتمراإلجراء

 .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  :المراجع

  مقدمةال - ١

من الثوابت األساسیة في صناعة النقل الجوي أن هناك إجماع من دول العالم بأهمیتها ودورها كمحرك لقیادة  ١- ١
دولة، وعلى الرغم من هذه الخدمات التي تقدمها صناعة النقل الجوي في اقتصادیات الدول سواء على مستوى  أي التنمیة في 
المباشرة أو تلك التي ال ترتبط بها مباشرة، نرى أن هذه الصناعة تعامل على أنها البقرة الحلوب لجبایة األموال كما  األنشطة 
  م ورئیس االتحاد الدولي للنقل الجوي السابق.ذلك السید جیوفاني، األمین العا عبر عن 

 المناقشة - ٢

قل معدالت العائد في قطاعات األعمال أفي صناعة النقل الجوي یعتبر من  ن معدل العائد على رأس المالإ ١- ٢
األخرى على الرغم من دور االتحاد الدولي للنقل الدولي في ترشید تكالیف شركات الطیران من خالل مبادرات خالقة مثل 

 ) الذي حقق وفورات بملیارات الدوالرات وجهود الشركات المتواصلة لتخفیض التكالیف.StBبرنامج تسهیل األعمال (

                                                 
  النسخة العربیة مقدمة من مملكة البحرین. ١
  
ة العربیة الجزائر، البحرین، مصر، العراق، األردن، لبنان، لیبیا، موریتانیا، المغرب، عمان، فلسطین، قطر، المملكة العربیة السعودیة، الجمھوری   ٢

 الیمن.، لمتحدةاإلمارات العربیة االسوریة، السودان، تونس، 
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إذا أردنا أن نعرف األعباء المستجدة على صناعة النقل الجوي في السنوات األخیرة، فعلینا أن نستطلع بنود  ٢- ٢
إلى أكثر من قیمة سعر التذكرة نفسها، والكثیر من هذه  أي تذكرة سفر، سوف نرى بنودًا وضرائب تصل في أحیان كثیرة

 الضرائب لیس له عالقة بتنمیة صناعة النقل الجوي أو تحدیث مرافقها.

هناك آثار سلبیة بالغة على الحد من الطلب على السفر جوًا جراء هذه الرسوم والضرائب التي تسهم بصورة  ٣- ٢
 مبالغة في ارتفاع السعر اإلجمالي للتذكرة.

ك أعباء أخذت تتبلور مالمحها بالرغم من االعتراض الدولي علیها لمخالفتها ألحكام اتفاقیة شیكاغو هنا ٤- ٢
 ، وما أثیر حولها من نقاشات.ETSوالتي تتمثل في األعباء المالیة المتوقعة من نظام المتاجرة في االنبعاثات  ١٩٤٤

ة إلى تخفیض االنبعاثات وفق الخطة التي شركات الطیران مطالبة بتحدیث أساطیلها لیحقق األهداف الرامی ٥- ٢
یاتا، مما سیحمل الشركات أعباء مالیة كبیرة متمثلة في الحصول على طائرات ومحركات حدیثة ذات ألأقرت من قبل االیكاو وا

 قدرة فائقة على الحد من استهالك الوقود والحد من االنبعاثات.

 اإلجراءات األمنیة نتیجة التهدیدات الناشئة أدت أیضًا إلي زیادة األعباء المالیة على شركات الطیران. ٦- ٢

االرتفاع في مستوى األجور أدت إلى زیادة بعض الدول رسوم خدمات المالحة الجویة، مما أدى إلى  ٧- ٢
 التكالیف. زیادة

 التنازل عنها. أوافیة ال یمكن إهمالها االلتزام بمعاییر صارمة للسالمة الجویة له تكلفة مالیة إض ٨- ٢

التي لها تأثیرات مالیة مباشرة على شركات الطیران ال یمكن التطرق لها تفصیًال في  األمورهناك العدید من  ٩- ٢
 هذه الورقة ولكن ما نذكره هنا بعض األمثلة لتوضیح الفكرة والهدف من هذه الورقة.

 الخالصة - ٣

یتطلب تحقیق معدل  عة النقل الجوي واستقطاب االستثمارات إلیهامما ال شك فیه أن المحافظة على صنا ١- ٣
معقول من العائد على رأس المال مشیرین على أن شركات الطیران على استعداد لتحمل تكالیف منتجاتها كما تعامل أي 

وخاصة في الدول  صناعة دون أعباء إضافیة ال عالقة للصناعة بها، وذلك حتى تستطیع الصناعة أن تنطلق وتشارك بفاعلیة
النامیة، وحتى یتمكن كل فئات المسافرین من السفر باألسعار المعقولة، وسوف یتحقق ذلك إذا ما تم تقلیل الضرائب والرسوم 
التي تفرض من بعض الدول وتحمل على المسافرین والتي قد تصل في كثیر من األحیان إلى أكثر من قیمة السعر نفسه، بل 

تشتد المنافسة تضطر الشركات بالبیع بقیمة الضرائب والرسوم فقط، مؤكدین على أن تخفیض  في بعض األحیان عندما
 الضرائب والرسوم سوف یمكن شركات الطیران من زیادة األسعار وتحقیق معدالت معقولة من العائد.

 :التوصیات - ٤

 :مدعو إلىالمؤتمر  ١- ٤

وات جدیة للنظر في تخفیض دراسة تأثیر الضرائب على شركات الطیران والمسافرین واتخاذ خط  )أ 
 الضرائب المفروضة على السفر جوًا.



ATConf/6-WP/26 - 3 - 

 فرض ضرائب جدیدة. يالتشاور مع األطراف المعنیة إذا ما تم التفكیر ف  )ب 

 .٨٦٣٢االلتزام بمبادئ وثیقة االیكاو رقم   )ج 

على إجراء دراسة لتقییم وضع الرسوم والضرائب المفروضة على السفر جوًا  واألیاتاحث االیكاو   )د 
 تها على أطراف الصناعة.وتأثیرا

 -  انتهى  -


