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(v) 

 تصدير

 فكرة إعداد الدليل والهدف من إعداده
لك، قتصاديات المطارات، وبناء على ذلإليكاو أنه ينبغي إعداد دليل إل ، قررت لجنة النقل الجوي التابعة1986 يونيوفي حزيران/ -1

نقل الجوي أنه ، قررت لجنة ال2001. وفي نيسان/أبريل 1991 في عام قتصاديات المطاراتدليل إ( من Doc 9562ُنشرت الطبعة األولى )
ات (.  ونظرًا للتطور ANSConf 2000) وخدمات المالحة الجوية قتصاديات المطاراتالمؤتمر كمتابعة قتصاديات المطارات ينبغي تنقيح دليل إ

 ، قررت لجنةCEANS 2008)) قتصاديات المطارات، وخدمات المالحة الجويةامؤتمر د عليها في تشديالتي حدثت منذ ذلك التاريخ والتي تم ال
اديات وخالل االجتماع المشترك السادس لفريق اقتص  .وتحديثه قتصاديات المطاراتإدليل تنقيح أنه ينبغي  2009النقل الجوي في أيار/مايو 

يحات ، لوحظ مجددا أن هناك حاجة إلدخال المزيد من التنق2017مايو أيار/المعقود في المطارات وفريق اقتصاديات خدمات المالحة الجوية، 
 والتحديثات على الدليل.

 يميةوالسلطات التنظوسلطات فرض الرسوم، ويهدف هذا الدليل إلى تقديم إرشادات عملية للدول، وهيئات إدارة المطارات وتشغيلها،   -2
 (.Doc 9562ت بكفاءة، وتنفيذ سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات، وخدمات المالحة الجوية )الوثيقة المعينة للمساعدة في إدارة المطارا

 الدليل نطاق
ئ السياسات والمباد وهي تستند الىعتبار طائفة عريضة من مختلف الظروف التي تواجه مشغلي المطارات.  تأخذ اإلرشادات في اإل -3

 تصف اإلجراءات والممارسات المطابقة لهذه السياسات، و التي وضعتها الدول عن طريق االيكاو اراتتكاليف المط ستردادإالدولية بشأن 
يكاو.  اق اإل، أي ميث(Doc 7300) تفاقية الطيران المدني الدوليإبادئ في المادة الخامسة عشرة من والمبادئ.  ويرد أساس هذه السياسات والم

 (. Doc 9082ة النطاق في هذا المجال، وترد هذه اإلرشادات في الوثيقة )الحقًا إرشادات واسعووضع مجلس اإليكاو 
 لمسرد للمصطلحات المستخدمة في هذا الدليو مرتبطة بها،  مرافق ةأربعو فصول  ستةوالمواد اإلرشادية في هذا الدليل مقدمة في   -4

راقبتها ومات الدول؛ ويركز الفصل الثاني على ملكية المطارات، .  ويتناول الفصل األول سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات، ومسؤوليوفهرس
 حول بع إرشادات؛ ويتناول الفصل الثالث اإلدارة اإلقتصادية والمالية للمطارات، بما في ذلك إدارة األداء االقتصادي؛ ويقدم الفصل الراوإدارتها

بالطيران،  متياز وغيرها من األنشطة غير المتعلقةقوق اإلالمتعلقة بمنح حرسوم المطارات، باإلضافة إلى التكاليف  لحسابتحديد أساس التكلفة 
ة بالطيران؛ فضاًل عن اإلرشادات بشأن تحديد وتحصيل الرسوم الفردية للحركة الجوية؛ ويتناول الفصل الخامس إعداد وإدارة األنشطة غير المتعلق

 للمطارات. ويقدم الفصل السادس إرشادات بشأن تمويل الهياكل األساسية 
حة قتصاديات خدمات المالدليل إ —فقة ءمة مع الوثيقة المر تساق والموافي هذا الدليل بأكمله، لضمان اإل وُأوليت عناية خاصة،  -5

 (. Doc 9161) الجوية

 المصادر
يات قتصادإ وهو فريق خبراءصاديات المطارات، قتبمساعدة فريق خبراء في مجال إ Doc 9562من الوثيقة  ةرابعت هذه الطبعة الأُعد    -6

الوثيقة وخدمات المالحة الجوية ) اسات اإليكاو بشأن رسوم المطاراتة من الدليل، وسيلثوكانت المصادر الرئيسية هي الطبعة الثاالمطارات. 
Doc 9082، وخدمات المالحة الجوية قتصاديات المطاراتتقرير مؤتمر إالطبعة التاسعة(، و (CEANS 2008 —  الوثيقةDoc 9908)دليل ، و
، لدولياتفاقية الطيران المدني إثائق المصدرية اإلضافية لإليكاو مالحق (.  وشملت الو Doc 9161)الوثيقة  خدمات المالحة الجوية إقتصاديات

 واألدلة، والتقارير، والكتب الدورية، والدراسات، فضاًل عن المشاورات الفردية التي أجرتها األمانة العامة.  
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(xiii) 

 مسرد المصطلحات
ألخرى تُعرف المصطلحات التالية وفقاً للسياق الذي ترد به في هذا الدليل. وهذه القائمة ليست شاملة. أما المصطلحات ا —مالحظة  

 لتي يرد تعريفها في هذا الدليل، فيمكن إيجادها في فهرس المصطلحات.ا
متعدد الجنسيات في إطار ملكية وهيكل رقابي  على مستوى  مطاران أو أكثر يجري تشغيلهما على المستوى الدولي أومجموعة المطارات. 

 حادي. آ
 رقابي.الهيكل الدارة و اإل، و ملكيةال حادي من حيثآ دولة يجري تشغيلهما في إطارداخل مطاران أو أكثر في شبكة المطارات. 

الهيكل و واإلدارة  ،حادي من حيث الملكيةآحضرية الكبرى ويجري تشغيلهما في إطار مطاران أو أكثر يخدمان نفس المنطقة ال مطارات.المنظومة 
 .الرقابي

دة ما فرض الرسوم الدورية )السنوية( على المصروفات، وعا تستهلك تمامًا عن طريق حتىتدريجيًا  األصولستهالك تكلفة إ .األصولستهالك إ
 ذلك على الرسوم غير الملموسة )مثاًل تكاليف التطوير(. ينطبق

 في المستقبل إلى الهيئة التي تملكه أو تراقبه. يةاإلقتصادمورد يتوقع أن تدفق منه المنافع  .األصول
 ا لتغطية تكاليفها.هستخدام اإليرادات التي تدر  وإ دارةإلإدارة مطار واحد، أو أكثر ولها سلطة هيئة مستقلة ُتنشأ ألغراض تشغيل و  .الهيئة المستقلة

 لهيئة.على اواألمن واإلشراف االقتصادي  ،وتقع على عاتق الدول مسؤولية السالمة
نة األداء لمرجعية الداخلية(، وإما مقار ا األسسعملية تكفل إما إجراء المقارنات على مدى فترة زمنية داخل منظمة واحدة ) .األسس المرجعية

 بين منظمتين أو أكثر )األسس المرجعية الخارجية( من أجل إجراء التحسينات.
ر منتجات الممارسات التي تثبت على مدى فترة زمنية فعاليتها من حيث التكلفة، وكفاءتها من حيث األداء، ونجاحها في توفي .أفضل الممارسات

 في السوق.وخدمات عالية الجودة 
 وعد موثق بسداد أموال مقترضة طويلة األجل مع الفائدة في موعد محدد، أو يمكن تحديده في المستقبل. .السند

 التي يتم الحصول عليها مع توقع أنها ستظل في الخدمة لعدد من الفترات المحاسبية. األصول .الرأسمالية األصول
كثر بوصف هذه ق فوائدها في الفترة/الفترات المعنية إلى فترة زمنية مالية مستقبلية واحدة أو أتسجيل وترحيل أي تكاليف ستتحق .رسملة النفقات
 قابلة لالستهالك. أصوالً  التكاليف

 صافي مبالغ األموال التي تستلمها الهيئة في فترة زمنية محددة. .التدفقات النقدية
 تسهيالت وخدمات الطيران المدني.قة بوجه خاص لتغطية تكاليف توفير جباية محددة ومطب   .الرسم

 التركيز على تطوير األنشطة التجارية. فيه تطبيق مبادئ األعمال أو نهج إلدارة التسهيالت والخدمات يتم .التجاري  التشغيل
 .ولفترة زمنية محددة ن في المطار، غالبًا على أساس حصري، عادة في موقع محددحق تشغيل نشاط تجاري معي   .متيازحق اإل

 رى.بواسطة إدارتها ومساءلتها أمام حملة األسهم واألطراف المعنية األخ ،أو هيئة اإلشراف على تصريف أعمال شركة .إلدارة المؤسسيةا
ائم، مثل تأسيس كيان قانوني خارج الحكومة ليدير مرافق وخدمات معينة، إما استنادًا إلى قانون محدد أو قانون ق. تأسيس شركات أو مؤسسات

  .لشركات. وبمجرد تأسيسه يصبح هذا الكيان مؤسسة مستقلة ذاتياً قانون ا
 تكلفة تدبير الديون أو صناديق األسهم. .تكلفة رأس المال

 التي يمكن تحقيقها في غضون عام واحد. األصول .المتداولة األصول



 (xiv) دليل اقتصاديات المطارات

 

لى ععناصر، أو عدم الكفاية أو التقادم عادة ستعمال وأثر الإنخفاض قيمة أصل بسبب اإلستهالك واإلتالف من خالل اإل .األصول استهالك
 مدى فترة زمنية محددة مسبقا )فترة االستهالك/حياة األصل الدفترية(.

 ركابالركاب الذين وصلوا إلى مطار دولة ما والذين يواصلون سفرهم على رحلة الطائرة نفسها )ويختلفون عن "ال  .ركاب العبور المباشر
 لذين سيرد تعريفهم أدناه(.ا" ن لرحلة الطائرةرو المغي  

 كأسهم.توزيع العائدات نقدًا أو  .أرباح األسهم
. وتقتصر ومستخدميه يجري توزيع النفقات الكاملة المرتبطة بالمطار وخدماته المساعدة فيما بين مالك / مشغل المطار .الرسوم ازدواجية نهج

لنهائيين. االمستخدمة فعليا من جانب مشغلي الطائرات والمستخدمين  تسهيالتلالنفقات المرتبطة با على الحركة الجوية سندة إلىالنفقات الم
 .غير المتعلقة بالطيران لكي تعكس اإليرادات لتكاليف هذهوال تجري أي تعديالت على قاعدة ا

 الفترة التي يتوقع فيها أن يحقق األصل معدل عائد. .)لألصل( اإلقتصاديالعمر 
 راف الدولة على الممارسات التجارية والتشغيلية في المطار.وظيفة إش .اإلقتصادياإلشراف 

 األموال التي بقدمها مالك، أو ُمالك الهيئة. .رأسمال المساهمين
جمالي اإليرادات تشمل بيان اإليرادات، وبيان الميزانية. يلخص بيان اإليرادات كل اإليرادات والنفقات بحيث يكون الفرق بين إ .البيانات المالية

نخفاضًا في ، بحيث يمثل الفرق بين االثنين زيادة أو اموالخصو  األصولوإما خسارة. أما بيان الميزانية فيلخص  ربحاً الي النفقات إما وإجم
 .القيمة الصافية

لمباني امن  الملموسة ذات الطبيعة الدائمة، ويحتفظ بها عمومًا على مدى فترة زمنية تزيد عن العام )وتتكون عادة األصول .الثابتة األصول
 والمعدات(. 
 حجم الخدمات المقدمة. نقصانالتكاليف التي تظل دون تغيير على المدى القصير بغض النظر عن زيادة أو  .التكاليف الثابتة

 يفرضه المطار على وقود الطائرات الذي يباع في المطار. اإلمتيازرسم مقابل حق  .الوقودب التموين رسوم
 ر.الطيران المدني غير الخدمات الجوية المنتظمة وعمليات النقل الجوي غير المنتظمة مقابل مكافأة أو أج كل عمليات .الطيران العام

علقة بالطيران، المت تكاليفاإليرادات، على ال إجمالي أقل منبالطيران،  اإليرادات غير المتعلقة جزء من فيه ُيطبقأي نهج  نهج الرسوم المختلط.
 يشكل نهجا مختلطا.

 ألخرى.االمعنية  األطرافمجاالت األداء الرئيسية حسب توقعات مقدمي الخدمات، والجهات المنظمة، والمنتفعين، و  .األداء الرئيسية مجاالت
زء من وضع نماذج ر كجقد  يًا بواسطة مؤشرات عن األداء الحالي/السابق، أو األداء المتوقع في المستقبل )المُ ر كم  ب  عيُ  .مؤشرات األداء الرئيسية

مع دها . بما أن المؤشرات تدعم األهداف، ينبغي تحدياألداء واألداء(، فضاًل عن التقدم الفعلي المحرز في سبيل تحقيق أهداف التنبؤات
 في االعتبار هدف أداء محدد. األخذ

إلى  أو المعدات المبانيعاد محددة. وتُ  ، لمدةستخدامها ألغراض تجاريةالتي يمكن إ ،بعض المعدات حيازةو أ معينة شغل مبانحق  .التأجير
 مالكها عند إنقضاء فترة التأجير، عمومًا دون دفع أي تعويض.

 دين على الهيئة في شكل مطالبات مالية على أصول الهيئة. .الخصوم
 لتزامات المالية.اإلب للوفاءالمتوفرة فورًا  األصول حيازةحالة أو وضع يحدده مدى أو درجة  .السيولة

ى نوعية الهواء عل لها آثارنبعاثات محركاتها التي با فيما يتعلقرسوم تفرض على الطائرات  المتعلقة باالنبعاثات. ء المحليرسوم نوعية الهوا
 المحلي.
 تكلفة إنتاج وحدة أخرى أو منتج آخر. .التكلفة الحدية
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لمترتبة غير المباشرة وا يةاإلقتصادفضل اآلثار بالمباشر للمطار  اإلقتصاديعادة كعامل يوضح مدى زيادة األثرر عنه يعب   .األثر المضاعف
 على أنشطة المطار.

 قيمة مجموع أصول الهيئة بعد خصم كل الديون )تساوي رأسمال المساهمين(. .األصولصافي قيمة 
 ستخدام أصل ثابت.رة الزمنية التي يمكن على مداها إالفت .العمر التشغيلي )لألصل(

حديد ت أيطوات، العملية من عدة خ هذه ن أداء مقدمي الخدمات بمرور الزمن.  وتتألفقع عن طريقها تحس  لية تفاعلية يتو عم .إدارة األداء
 وتحديد أهدافها، ورصد األداء، واإلبالغ عن األداء وتقييمه. ختيار مؤشرات األداءأهداف األداء، وإ

 المنتفعين قبل إكمال التسهيالت المعنية.تمويل مشروع تسهيالت مطار عن طريق الرسوم المفروضة على  .التمويل المسبق
 أعلى سعر يتم تحديده في إطار سياسة التسعير، أو بموجب تشريع محدد. .للسعرالحد األقصى 

طاع متالك بعض التسهيالت والخدمات. ويمكن أيضًا أن تتخذ مشاركة القإفي  هيئة خاصة كأقليةراك مشاركة أو إش .مشاركة القطاع الخاص
 اإلدارة أو اإليجار. قدشكلي عالخاص 

 تحويل الملكية الكاملة أو ملكية األغلبية للتسهيالت والخدمات إلى القطاع الخاص. .الخصخصة
 يشير هذا المصطلح في هذه الوثيقة إلى الهيئات التي توفر وتشغل المطارات. .مقدمو الخدمات

 دفع رسم.أو مساحة أرض محددة مقابل  شغل مبنى محدد معي نحق  .مبنىستئجار إ
 كنفقة أو خسارة. عوملتستهلكت، أو أُ زء من التكلفة التي أُهلكت، أو أصل( ناقصًا أي جأو تكلفة ) .القيمة المتبقية

ات، اإلمتيازق بمنح فيما يتعل يضعهاأي إيرادات يتلقاها المطار مقابل مختلف الترتيبات التجارية التي  .اإليرادات من مصادر غير متعلقة بالطيران
ي قد ُتعتبر ة، رغم أن هذه الترتيبات قد تنطبق في الحقيقة على األنشطة التواألرض، وعمليات المناطق الحر   والتأجير للمبانيستئجار، واإل

 لمساحاتا، وإستئجار ات الممنوحة لشركات النفط لتزويد الطائرات بالوقود ومواد التشحيماإلمتيازفي حد ذاتها أنشطة لها طابع الطيران )
محالت جمالية التي تحققها اليرادات اإلبيل المثال(. ويشمل ذلك أيضًا اإلالمطار لمشغلي الطائرات على س مبنى محطةداخل  لمبانيأو ا

 التجارية، أو الخدمات التي يشغلها المطار ناقصًا أي ضريبة مبيعات، أو أي ضرائب أخرى.
واستهالك  دة األساسية، بما في ذلك مبالغ مناسبة لتكلفة رأس المالماته المساعالتكلفة الكاملة المرتبطة بالمطار وخد .الرسوم ةحاديآنهج 

يجري بعد مشمولة في قاعدة التكلفة المسندة إلى الحركة الجوية. و األصول، فضال عن تكلفة الصيانة والتشغيل، ونفقات اإلدارة والتسيير، 
 لمطار.ل مستحقةال نالطيرابذلك تعديل هذه التكاليف لكي تعكس اإليرادات غير المرتبطة 

ى أساس على الطيران المدني في مجملها، أو جباية محددة لتحصيل اإليرادات الحكومية الوطنية أو المحلية التي ال تسري عمومًا عل .الضريبة
 كل تكلفة على حدة.

ى في ون سفرهم على متن رحلة جوية أخر يواصليصلون إلى مطار دولة و  نركاب الذيال .(المواصلون على رحلة أخرى الركاب المحولون )أو 
 المطار نفسه أو مطار آخر من مطارات تلك الدولة )ويختلفون عن "ركاب العبور المباشر" الوارد تعريفهم أعاله(.

ئيين" هاوالخدمات في المطار. يشير مصطلح "المنتفعين الن منتفعين بالتسهيالتيشير هذا المصطلح إلى مشغلي الطائرات بوصفهم  .المنتفعون 
 الشاحنون على سبيل المثال(.لكين النهائيين عمومًا )الركاب و إلى المسته

______________________ 
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 الفصل األول

 سياسات اإليكاو بشأن فرض الرسوم ومسؤوليات الدول

يركز هذا الفصل على سياسات اإليكاو الرئيسية بشأن رسوم المطارات والمسؤوليات المنوطة بالدول 
 (.Doc 7300الوثيقة  -)اتفاقية شيكاغو  اتفاقية الطيران المدني الدولية بموجب المتعاقد

غو؛ ب( تفاقية شيكاإالمادة الخامسة عشرة من  : أ(المبادئ األساسية الواردة فيما يلي )أ(ويتناول الجزء 
سوم سياسات اإليكاو بشأن ر قرارات الجمعية العمومية بشأن السياسات في مجال النقل الجوي؛ ج( 

 (.Doc 9082)الوثيقة  المطارات وخدمات المالحة الجوية
 على مسؤوليات الدول إزاء توفير تسهيالت وخدمات المطارات والمالحة الجوية. )ب(ويركز الجزء 
 على المطارات وتنفيذ هذا اإلقتصاديسياسات اإليكاو بشأن أهداف وأشكال اإلشراف  )ج(ويوجز الجزء 

 نزاعات. اإلشراف، فضاًل عن حل ال
 سياسات اإليكاو بشأن التشاور مع المنتفعين بشأن الرسوم، وخطط تطوير المطارات، )د(ويوجز الجزء 

 فضاًل عن آلية "المالذ األول". 

 

 المادة الخامسة عشرة من إتفاقية الطيران المدني الدولي، وقرارات الجمعية العمومية  — (أ)
 وسياسات اإليكاو بشأن الرسوم

 

 الطيران المدني الدوليإتفاقية 
 جوية في المادة الخامسة عشرة منترد المبادئ األساسية التي وضعتها اإليكاو في مجال رسوم المطارات وخدمات المالحة ال 1-1
 النحو التالي: شيكاغو علىتفاقية إ سمباالتي ُيشار إليها عادة  ،(Doc 7300الوثيقة ) تفاقية الطيران المدني الدوليإ

 ارات والرسوم المماثلةرسوم المط
 ستعمال العام أمام طائراتها الوطنية يجب، مع مراعاةموجود في دولة متعاقدة ومفتوح لإلكل مطار 

لمتعاقدة اأحكام المادة الثامنة والستين، أن ُيفتح على النحو ذاته بشروط موحدة أمام طائرات جميع الدول 
حة ائرات كل دولة متعاقدة لجميع تسهيالت المالستعمال طدة على إوكذلك ُتطبق شروط موح  . األخرى 

ستعمال المقدمة ألغراض اإل ،ألرصاد الجويةتصاالت الالسلكية، واالجوية، بما في ذلك خدمات اإل
 العام من أجل سالمة المالحة الجوية وسرعة حركتها. 

وتسهيالت  وأي رسوم قد تفرضها، أو تسمح بفرضها دولة متعاقدة مقابل استخدام هذه المطارات،
 عن: المالحة الجوية بواسطة طائرات أي دولة متعاقدة أخرى يجب أال تزيد



 2-1 دليل اقتصاديات المطارات

 

نسبة عها طائراتها الوطنية من نفس النوع والمستخدمة في عمليات مماثلة، وذلك بالفالرسوم التي تد  (أ
 للطائرات غير المستخدمة في شركات طيران دولية منتظمة، 

ة الوطنية المستخدمة في شركات طيران دولية مماثلة، وذلك بالنسبالرسوم التي تدفعها طائراتها  (ب
 للطائرات المستخدمة في شركات طيران دولية منتظمة.

ب الدولة غ بها منظمة الطيران المدني الدولي، مع العلم بأنه، بناء على طلُتنشر جميع هذه الرسوم وُتبل  
ت والتسهيالت األخرى تخضع ستخدام المطاراإشأن، فإن الرسوم المفروضة مقابل المتعاقدة صاحبة ال

 التي من قبل المجلس الذي يعد تقريرًا، أو يقدم توصيات في هذا الشأن إلى الدولة أو الدولللبحث 
جبايات أخرى  أو أن تفرض رسومًا أو ضرائبوال يجوز ألي دولة متعاقدة يعنيها األمر لتنظر فيه. 

، أو لة متعاقدة فوق إقليمها، أو دخولها فيه، أو خروجها منهأي طائرة تابعة لدو  تتعلق فقط بحق عبور
 تتعلق بأشخاص أو أموال على متنها. 

 ثالثة مبادئ أساسية كما يلي:  من اتفاقية شيكاغو المادة الخامسة عشرة يجاز تحددويإ 1-2
م أن ُيفتح على النحو ذاته أما بكل مطار موجود في دولة متعاقدة ومفتوح لإلستعمال العام أمام طائراتها الوطنية يج — 

هذه المطارات وعلى استخدام خدمات  دة على إستعمالوكذلك ُتطبق شروط موح  . طائرات جميع الدول المتعاقدة األخرى 
 المالحة الجوية؛

ت أي طائرايجب أال تزيد بالنسبة ل ،أو خدمات المالحة الجوية ستخدام المطاراتإالتي تفرضها دولة متعاقدة مقابل الرسوم  — 
 دولة متعاقدة، عن الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية المستخدمة في خطوط دولية مماثلة؛

ال ُيفرض أي رسم بواسطة دولة متعاقدة يكون الباعث على فرضه مجرد الحصول على حق العبور فوق إقليمها، أو الدخول  — 
 ة. عاقدة، أو باألشخاص، أو األموال على متن الطائرة المذكور إليه، أو الخروج منه، سواء تعلق األمر بطائرات دولة مت

لحق الكامل جميع الدول تتمتع باف  تكون الرسوم تمييزية.الثاني بصورة مباشرة الحاجة إلى كفالة أال  و األول ينالمبدأ كال يعالجو  1-3
ل في أن يتمثالثالث أعاله رض الرسوم.  والواقع أن جوهر المبدأ وذلك عن طريق ف ،في استرداد تكاليف الخدمات التي تقدمها لمشغلي الطائرات

 فوقه.تطير ه، أو تخرج منإلى إقليمها، أو  تدخلرحلة جوية لكي منح ترخيص للمجرد أي دولة ينبغي أال تفرض رسومًا 
حة وم المطارات وخدمات المالالجانب األول هو أن الدول ملزمة بنشر رسأيضًا جانبين آخرين.  ةخامسة عشر وتتناول المادة ال 1-4

 (. Doc 7100) تعريفات المطارات وخدمات المالحة الجويةالجوية، وأيضًا بإبالغ اإليكاو بها.  وتقوم اإليكاو بجمع هذه المعلومات ونشرها في 
 وتقديم م المفروضةقدة معنية، بفحص الرسو وتنص المادة الخامسة عشرة كذلك على قيام اإليكاو، بناء على طلب أي دولة متعا 1-5

معنية، وليس  توصيات بشأنها إلى الدولة أو الدول المعنية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المادة تشير بالتحديد إلى تقديم الطلب من دولة متعاقدة
 من أي طرف آخر. 

ن أي شيكاغو، فإ إتفاقيةون منها فيما يتعلق بصفة المبادئ الواردة في المادة الخامسة عشرة، وأيضًا صفة كل المواد التي تتك 1-6
لموقعة على ادولة متعاقدة في اإليكاو ال يمكنها أن تعفي نفسها من تطبيق أي مبدأ من المبادئ المذكورة في االتفاقية، ألن الدولة المتعاقدة 

 بدون استثناء.  تفاقيةشيكاغو ُتلزم نفسها باحترام جميع مواد اإل إتفاقية

 قرارات الجمعية العمومية
ُتستكمل في كل دورة عادية للجمعية.  التي ترد سياسات اإليكاو في مجال النقل الجوي في القرارات الموحدة للجمعية العمومية،  1-7

ة لهذا الغرض.  قطاعات برنامج اإليكاو للنقل الجوي، وذلك عن طريق مرفقات مكرس   عيجموتتناول هذه القرارات مسائل السياسات العامة في 
، حيث بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  — 9-40ر سار للجمعية العمومية في هذا الصدد هو القرار وآخر قرا



  سياسات االيكاو بشأن فرض الرسوم ومسؤوليات الدول —الفصل األول  1-3

 

على أن تكفل االحترام  عضاءالدول األ 9-40القرار  في )ج(المرفق  وخدمات المالحة الجوية.  ويحث بخدمات المطارات )و(لق المرفق يتع
شيكاغو، وذلك بصرف النظر عن الهيكل التنظيمي الذي يتم في إطاره تشغيل المطارات وخدمات المالحة  إتفاقيةعشرة من  التام للمادة الخامسة

 شيكاغو.  إتفاقيةالتي تعهدت بها بموجب المادة الثامنة والعشرين من  اإللتزاماتأنها تظل هي وحدها المسؤولة عن ر الدول بالجوية، وُيذك  
ت بيان موحد بسياسات وممارسا — 17-40ة اإليكاو المتعلقة بالجبايات البيئية في قرار الجمعية العمومية ر عن سياسوُيعب   1-8

ى نوعية بتأثير الطيران عل )ح(حيث يتعلق المرفق  ،الضوضاء ونوعية الهواء المحلي ،أحكام عامة —اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 
 . الهواء المحلي

نبعاثات محركات الطائرات.  وترد ااستخدام الرسوم لغرض حماية البيئة في مجالين، هما: ضوضاء الطائرات و يجوز تطبيق  1-9
ثيقة )الو  سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات، وخدمات المالحة الجويةسياسات اإليكاو المتعلقة بالرسوم المرتبطة بضوضاء الطائرات في 

Doc 9082 -  ،)لهواء انبعاثات محركات الطائرات لها أثر على البيئة على مستويين، هما: أ( مستوى نوعية االثاني.  و  القسمالطبعة التاسعة
لعالمي، اوعلى الصعيد  الثاني القسم، Doc 9082ب( المستوى العالمي.  وترد السياسات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي في الوثيقة  و المحلي؛

 بير أخرى غير الجبايات. خدام تداتشجع سياسات اإليكاو است

 سياسات اإليكاو بشأن الرسوم
ح نق  إرشادات سياسات عامة إضافية وأكثر تفصياًل بشأن رسوم المطارات، وخدمات المالحة الجوية. ويُ  Doc 9082ترد في الوثيقة  1-10

رغم  ،لجويةالمطارات وخدمات المالحة ا إقتصادياتبالمجلس السياسات الخاصة برسوم اإلنتفاع دوريًا بعد المؤتمرات الدولية الرئيسية المعنية 
حيث ، بشيكاغو إتفاقيةوتختلف صفة سياسات اإليكاو بشأن الرسوم عن ة تظل دون تغيير على مر السنين. أن معظم الفلسفة والمبادئ األساسي

الوثيقة في  . ومع ذلك، ونظرا ألن المبادئ الواردةشيكاغو إتفاقيةليست ملزمة قانونًا بتطبيق هذه السياسات، على خالف مواد  عضوأن الدولة ال
Doc 9082  ًقة معها. باتباعها لضمان أن أساليبها إلسترداد التكاليف متف تستند إلى توصيات مؤتمرات دولية رئيسية، فإن الدول ملزمة أخالقيا

 CEANSوخدمات المالحة الجوية  المطارات إقتصادياتب إلى أنه وفقًا للتوصية التي اعتمدها المؤتمر المعني Doc 9082الوثيقة تصدير  شيريو 

ض الرسوم، ع على أن ُتدرج في تشريعاتها، أو أنظمتها، أو سياساتها الوطنية المبادئ الرئيسية األربعة الخاصة بفر ، فإن الدول ُتشج  ((2008 —
 هاإتفاقاتبادئ في التشاور مع المنتفعين، فضاًل عن إدراج هذه الموهي مبدأ عدم التمييز، ومبدأ ارتباط التكاليف بالخدمات، ومبدأ الشفافية، ومبدأ 

 ومقدمي خدمات المالحة الجوية.  وية لضمان امتثال مشغلي المطاراتبشأن الخدمات الج
ضرورة وجود توازن بين مصالح كل من المطارات ومقدمي خدمات المالحة  وه Doc 9082الوثيقة ات المهمة في اإلعتبار  وأحد 1-11
ة، قتصادياإلالتبادالت  زتعزيجوية من ناحية، ومشغلي الطائرات من ناحية أخرى، وخاصة نظرًا ألهمية نظام النقل الجوي للدول وتأثيره على ال

قامة ة، ولذلك ُيوصى بأن ُتشجع الدول على إاإلقتصاديوالثقافية، واالجتماعية بين الدول.  وينطبق ذلك بصورة خاصة في أوقات الصعوبات 
ل د من التعاون بين المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية ومشغلي الطائرات حتى تشارك جميع الجهات على نحو معقول في تحم  مزي

 (. ، التصديرDoc 9082الوثيقة ة التي تواجهها )اإلقتصاديالمصاعب 
شار وخدمات المالحية الجوية، مثل نطاق وانتبعض المسائل المشتركة بين المطارات  Doc 9082الوثيقة من  القسم األولويتناول  1-12

اريع، والمسائل ، والتشاور مع المنتفعين، والتمويل المسبق للمشاإلقتصادي، واألداء اإلقتصاديالرسوم، والمسائل التنظيمية واإلدارية، واإلشراف 
 المتعلقة بالعملة. 

بما  ار فرض الرسوم على الحركة الجوية.  وُيوصى بأن تقوم الدولنتشإ لقلق إزاءاعن  Doc 9082الوثيقة من  القسم األول عبروي 1-13
 يلي: 

لعمليات، أال تسمح بفرض الرسوم إال على الخدمات والمهام التي تقدم لعمليات الطيران المدني، أو التي تتعلق مباشرة بهذه ا (1 
  أو التي تعود في النهاية بالفائدة على هذه العمليات. 

 ض رسوم تمييزية ضد الطيران المدني الدولي مقارنة بوسائط النقل الدولي األخرى. أن تمتنع عن فر  (2 
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ات إلتزاموعند إنشاء هيئة مستقلة لتشغيل مطار/مطارات و/أو خدمات مالحة جوية، ينبغي أن تضمن الدولة االمتثال لجميع  1-14
ت اإليكاو الخدمات الجوية، فضاًل عن مراعاة سياسا تفاقاتامالحقها، و الطيران المدني الدولي و  إتفاقيةالدولة ذات الصلة المنصوص عليها في 

 (.  القسم األول،  9082Docالوثيقة بشأن الرسوم )
محور تركيز الوصف الوارد في هذا  القسم األولرسوم المطارات وهو يشكل، مع بDoc 9082  من الوثيقة القسم الثاني علقويت 1-15

 .1الدليل
رسوم المطارات، ونظم  لحسابمواضيع من قبيل أساس التكلفة  Doc 9082الوثيقة من  القسم الثانيالواردة في وتشمل المبادئ  1-16

اء، ورسوم فرض رسوم المطارات، ورسوم الهبوط، ورسوم الوقوف واإليواء، ورسوم خدمات الركاب، ورسوم األمن، والرسوم المتعلقة بالضوض
، اإلمتيازة مشاكل نوعية الهواء المحلي في المطارات، أو حولها، وتطوير اإليرادات المحققة من حقوق نبعاثات لمعالجالطائرات المرتبطة باإل

 الخاصة بالوقود.  اإلمتيازة"، ورسوم حقوق وتأجير األماكن و"المناطق الحر  
 لمطار ما يلي:رسوم ا لحسابالخاصة بأساس التكلفة  Doc 9082الوثيقة ومن بين المبادئ األساسية الواردة في  1-17

لك ذل المنتفعون في نهاية المطاف نصيبهم الكامل والعادل في تكاليف إتاحة ستخدام الدولي، يتحم  عند إتاحة المطار لإل — 
  ؛المطار لالستخدام

ك المبالغ ستخدام وخدماته المساعدة األساسية، بما في ذللة إلتاحة المطار لإلالتي ينبغي توزيعها هي التكلفة الكام لفةوالتك — 
، فضاًل عن تكاليف الصيانة، والتشغيل، والتنظيم، واإلدارة. ووفقًا األصولواستهالك  بة لتغطية تكلفة رأس المالالمناس

 Doc 9082الوثيقة ، يجوز تغطية هذه التكاليف عن طريق إيرادات غير متعلقة بالطيران )اإلقتصاديللشكل المتبع لإلشراف 

 (.القسم الثاني
ات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية بقوة التطوير الكامل لإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران بصفة ع سياستشج  

 تطوير وإدارة األنشطة غير المتعلقة بالطيران.  —(.  وهذا هو موضوع الفصل الخامس من هذا الدليل القسم الثاني، Doc 9082الوثيقة عامة )
 لحسابالتكلفة  خاصة بأساسالمبادئ والتوصيات األخرى ذات الصلة بصفة  بعض Doc 9082من الوثيقة  القسم الثاني ضمنيتو  1-18

 :، بما في ذلك ما يليرسوم المطارات ونظم فرضها
م ن تقدستردادها، وينبغي أإحديد وتوزيع التكاليف التي يجب لت جيداً  ر أساساً ينبغي أن تحتفظ المطارات بحسابات توف   — 

 ؛للمنتفعين المعلومات المالية الكافية
ل وينبغي أن ُتحدد على أساس عادل نسبة التكاليف المنسوبة إلى مختلف فئات المنتفعين بخدمات المطارات، حتى ال يتحم — 

 ؛للمبادئ المحاسبية السليمة أي من المنتفعين تكاليف لم تنسب إليه بصورة مالئمة وفقاً 
 ن تحقق إيرادات كافية تفوق جميع تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة، وبذلك تتمكن من تحقيقويجوز للمطارات أ — 

هياكل  في ستثمارلضمان التمويل بشروط مواتية في أسواق رأس المال لإل واه كافياً لللللللليكون مست األصولعائد معقول على 
  ؛ب، حسب اإلقتضاء، لحملة األسهم في المطارات أو توسيعها، وتحقيق مردود مناسر أساسية جديدة للمطا

 ؛للتطبيق العام في المطارات الدولية ومناسباً  طاً ام لفرض الرسوم مبس  لللللللوبقدر اإلمكان، ينبغي أن يكون أي نظ — 
ثل ال ينبغي أن تفرض الرسوم بشكل يؤدي إلى عدم التشجيع على استخدام التسهيالت والخدمات الضرورية للسالمة، م — 

 ؛اإلضاءة، والمساعدات المالحية

                                           
 .الوثيقة نفس في الواردة األخرى  المبادئ من أهم المبادئ هذه كانت لو كما 9082 الوثيقة في معينة مبادئ على الضوء تسليط أن ُيفسر ينبغي ال 1
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ف ، ينبغي أن تجري الدول تقييمًا، على أساس كل حالة على حدة، ووفقًا للظرو اإلقتصاديووفقًا للشكل المتبع لإلشراف  — 
مكن مثال يلمعالجة حاالت بعينها. فعلى سبيل ال لتعديل رسوم المطارات المحلية والوطنية، لآلثار اإليجابية واآلثار السلبية

ألحد المطارات أن يعدل نهجه الحالي لفرض الرسوم لتحسين الكفاءة االقتصادية المرتبطة بتقديم الخدمات من خالل 
 طار أن يرغب في تشجيع استخدام. وفي الحاالت األخرى، يمكن للمنظام تسعير يستند إلى فترات ذروة االزدحاماستخدام 

محدد. وبغض النظر ومات أو تخفيضات لمشغل مطارات خصعرض ل تقنيات معينة أو اجتذاب خدمات جديدة من خال
 مع المبادئ الرئيسية األربعة لفرض الرسوم يتماشى الغرض من تغيير رسوم المطارعن القصد، ينبغي للدول أن تكفل أن 

 هذا الغرض.وأن األمر ذاته ينطبق على عملية إجراء التغيير والمعايير المستخدمة ل ،Doc 9082 كما ترد في الوثيقة
وللحيلولة دون عرقلة عمل المنتفعين دون مسوغ، ينبغي أن يكون إدخال الزيادات على الرسوم على أساس تدريجي. ولكن  — 

 ؛م به أنه في بعض الحاالت يمكن أن يكون الخروج على هذا النهج ضرورياً من المسل  
 ولي بصورة معقولة، مع أخذ تكلفة التسهيالت والخدماتينبغي تحديد رسوم المطارات التي تفرض على الطيران العام الد — 

 .، فضاًل عن هدف تشجيع التطور السليم للطيران المدني الدولي ككلاإلعتبارالالزمة التي يتم اإلنتفاع بها في 
تكاليف إجراء تحويل ل، ينبغي عند فرض أي رسوم أو (القسم الثاني، Doc 9082الوثيقة ووفقاً لسياسات اإليكاو بشأن رسوم األمن ) 1-19

اليف المرتبطة بمصروفات تقديم خدمات األمن المعنية، وينبغي أن يكون الهدف منها استرداد التك مباشراً  األمن، أن ترتبط هذه التكاليف ارتباطاً 
 بذلك فقط. 

 مسؤوليات الدول —)ب( 
 تللمطارا سية لفرض الرسوم بالنسبةاألسا شيكاغو المبادئ ةإتفاقيد المادة الخامسة عشرة من أعاله، تحد   )أ(كما ُأشير في الجزء  1-20

شرة ز مفهوم حرية الحصول على هذه الخدمات، وعدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة الحادية عوخدمات المالحة الجوية، وتعز  
 تشغيل عمليات النقل الجوي الدولي. فيما يتعلق باستخدام التسهيالت والخدمات من جانب طائرات الدول المتعاقدة في إطار

سلكه ين الطريق الذي يجب أن والمادة الثامنة والستون لها صلة بذلك أيضًا، فهي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعي   1-21
 فوق إقليمها أي خط جوى دولي والمطارات التي يمكنه استخدامها. 

المثال،  سبيل ل مسؤوليات أساسية.  فعلىة بتحم  ففاقية شيكاغو، فإن الدول المتعاقدة مكل  تإوجب المادة الثامنة والعشرين من وبم 1-22
ها من يتم وضعفإن الدولة مسؤولة عن توفير تسهيالت وخدمات المطارات والمالحة الجوية وفقًا للمعايير والممارسات الُموصى بها، أو التي 

 تفاقية. وقت آلخر عماًل باإل
 تفاقات الخدمات الجوية، حيث تكون الدولة أيضاً إالدول على عاتقها بموجب  خذتهاألتزامات التي ك، هناك اإلعلى ذل عالوة 1-23

م، مثل عدم الوصول إلى بعض المطارات والطرق الجوية، والمبادئ الرئيسية لفرض الرسو  المسؤولة الوحيدة عن مراعاة األحكام التي تتناول مثالً 
 .  فعينتالمنبالرسوم، والشفافية، والتشاور مع رتباط التكلفة إالتمييز، و 

 اإلشراف اإلقتصادي على المطارات —)ج( 

 مقدمة
 اإلقتصاديستغالل المطارات لموقفها المهيمن، عن اإلشراف إالدولة مسؤولة، نظرًا إلمكانية  أعاله، فإن )أ(كما أشير في الجزء  1-24

سات التجارية والتشغيلية على أنه الوظيفة التي تضطلع بها الدولة لإلشراف على الممار  تصادياإلقف اإلشراف على عمليات هذه المطارات. وُيعر  
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وفي سياق أدائها لمهمتها في مجال اإلشراف اإلداري، ينبغي للدولة بصفة خاصة أن تتضمن أن المطارات تتشاور مع المنتفعين، وأن  للمطار.
 داء. د النظم السليمة إلدارة األتتأكد أيضًا من وجو 

وق ستقطاب العمالء، يمكن في أحيان كثيرة ترك قوى السإالذين يسعون إلى  عندما تُلعرض السلع والخدمات من طرف المتنافسين 1-25
ة وتحديد كميللمستهلكين، بحيث تؤدي هذه القوى دور "المنظم التلقائي" لضمان الكفاءة في وضع األسعار،  اإلقتصاديلتتحكم في الرفاه 

،  عاماً ل واحد يتحكم في اإلمدادات في سوق ما، تصبح مسألة التدخل التنظيمي شاغالً وعلى النقيض، فإذا كان هناك ممو   ونوعيتها. اإلمدادات
 . كما قد يكون الحال بالنسبة للمطارات ذات القوة السوقية

ي ي على المطارات. غير أن ذلك ال ينطو سة والضغط التجار فالمزيد من المنا دفعان نحوي الخصخصةو  التجاري  وما برح التشغيل 1-26
لة أكثر تأثير ذلك على طريقة اإلشراف التي تراها الدو  إحتمال، رغم اإلقتصاديعلى أي تغييرات بشأن مسؤوليات الدول فيما يتعلق باإلشراف 

 مستوى وعي إلى إضعافخصخصة التجاري وال التشغيل قد يؤدي ى ذلك،عالوة علو درجات المنافسة ليست موحدة. مالءمة.  فظروف السوق و 
ت سوى الدولة وال يمكن أن يضطلع بهذه المسؤولياها سياسات اإليكاو بشأن الرسوم. باإللتزامات الدولية للدولة بما في مدهالمطارات وتقي   مشغلي
 نفسها. 

 أهداف اإلشراف اإلقتصادي
لية الخدمات بأكثر الطرق فعالتقدم داف والحوافز الواضحة أفضل عندما ُتوفر للمطارات األه اإلقتصاديتكون ممارسة اإلشراف  1-27

حتمل عدد من األهداف التي ُتبرز المجاالت التي يُ  Doc 9082الوثيقة من  القسم األولمن حيث التكلفة، وبمستوى الجودة المناسب. ويرد في 
 المالئم كما يلي:  اإلقتصاديأن تنشأ فيها الحاجة لإلشراف 

 أي موقف مهيمن تتمتع به؛ إستغاللنتهاج المطارات لممارسات تحول دون المنافسة، أو إاطر جة من مخالحد إلى أدنى در  — 
 نتهاج الشفافية في تطبيق الرسوم؛ إضمان عدم التمييز، و  — 
 ستثمارات في السعة تلبي الطلب الحالي والطلب في المستقبل بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ التأكد من أن اإل — 
 2اية مصالح الركاب وغيرهم من المستخدمين النهائيين.حم — 

تأكد من تالمطارات مع المنتفعين، وأن  رو تتشاالمتبع، ينبغي أن تحرص الدول على أن  اإلقتصاديولتعزيز هذه األهداف، ووفقًا لشكل اإلشراف 
 وجود النظم المالئمة إلدارة األداء. 

وذلك رهنًا بالظروف الخاصة بكل دولة، وينبغي أن يكون هناك توازن بين أهداف وقد تختلف األولوية بالنسبة لكل هدف،  1-28
 التجاري والخصخصة.  وائد المثلى من عملية التشغيلالسياسات العامة ومصالح الهيئات المستقلة/الخاصة في جني الف

 األشكال الممكنة لإلشراف اإلقتصادي
لنهج األكثر ل المختلفة التي تتراوح من النهج المرن )مثل تطبيق قانون المنافسة( إلى اقد يتخذ اإلشراف اإلداري العديد من األشكا 1-29

 ة للمطارات(، وذلك على نحو ما يلي: اإلقتصاديتشددًا )مثل التدخالت التنظيمية المباشرة في القرارات 
 تطبيق قانون المنافسة؛  — 
 حتياطي )"تنظيم السوق"(؛ التنظيم اإل — 
 المؤسسية )"الضوابط والموازين ذات الطابع المؤسسي"(؛ المتطلبات  — 

                                           
 الشاحنين مثاًل(.  ين النهائيين" إلى المستهلكين النهائيين عمومًا )ويعني ذلك الركاب و ستخدميشير مصطلح "الم . 2
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  أنظمة تحديد الحد األقصى لألسعار )"التنظيم القائم على الحوافز"(؛ — 
 أنظمة تحديد معدل العائدات )"تنظيم تكلفة الخدمة"(.  — 

 تطبيق قانون المنافسة
سواق عن نتهاج المنافسة وتعزيزها في األإإلى  ( الراميةوالسياسات قانون المنافسة إلى القوانين )بما فيها اللوائح يشير مفهوم 1-30

السوق،  نماط السلوك فيأستجابة للشكاوى، ورصد ية تطبيق قانون المنافسة عادة اإلوتعني عملمارسات التي تحول دون المنافسة. طريق منع الم
جح أن نتهكت القانون.  ومن المر إأنها  عتقدعلى األطراف التي يُ  اتومقاضاة مرتكبي المخالفات، والحكم في حالة المسؤولية، وفرض العقوب

 تكون لهذه اإلجراءات آثار رادعة ألنماط السلوك التي تحول دون المنافسة. 

 التنظيم االحتياطي
م تحرص الشركة إذا ل اإلقتصادينتهاج شكل أكثر تشددًا لإلشراف بإإلى اإلعالن صراحة عن "التهديد" حتياطي يستند التنظيم اإل 1-31

ل الموقف المهيمن دون تحم   ستغاللعلى بقاء سلوكها في حدود "مقبولة".  وفائدة هذا النهج المرن هي التخفيف من حدة المخاطر المحتملة إل
يجب أن يفهم د.  ومن أجل نجاح أداء هذا النهج، التكاليف التنظيمية، وتبعات االختالالت.  وعادة ما يصاحب ذلك تطبيق قانون منافسة موح  

تخاطر الدولة بأن تخلق المطار ماهية السلوك غير المقبول.  وتكمن الصعوبة المحتملة في أنه عند تحديد الحدود التجارية بالتفصيل، ربما 
 نظيمية التي تسعى إلى تفاديها.  ختالالت التبالذات اإل

لدخول في اتفاقات تجارية ملزمة بشكل اإلشراف االقتصادي الذي تعتمده يمكن للدول أن تنفذ عملية تسمح للمطارات والمنتفعين با 1-32
 اق يمكناتف وفي حالة عدم توصل األطراف إلى .Doc 9082في الوثيقة  الواردةوينبغي أن تضمن الدول اتباع المبادئ الرئيسية األربعة  .الدولة

  .مأن تتولى الحكومة تحديد الرسو  فيمثل أحد البدائل المحتملة يتأن 

 المتطلبات المؤسسية
 بطريقةن يالمنتفع تم إشراكإلى أن مصالح جميع أصحاب المصلحة يمكن أن ُتحقق بشكل أفضل إذا  تشير البحوث والتجربة 1-33

 ويمكن أن تعزز بعض المتطلبات المؤسسية الشفافية، وتدفق المعلومات بين المطارات. بناءة طريق عملية تشاوريةما يجري عن فيكافية 
 والمنتفعين. 

 وتشمل أنواع المتطلبات المؤسسية المرنة شروطًا بشأن ما يلي:  1-34
بشأن وضع رسوم المطارات، والخطط اإلنمائية لضمان الكشف بصورة وافية  التشاور اإللزامي بين المطارات والمنتفعين — 

تشاور  سعار والخدمات.  وإذا كانت هناك عمليةة والمالية للمقترحات المتعلقة باألاإلقتصادي سعن التكاليف، وشفافية األس
أن تزيل، أو تقلل الحاجة إلى الشكل األكثر  هايمكنف، Doc 9082، على غرار ما نصت عليه الوثيقة ذات مغزى راسخة

 . اإلقتصاديتشددًا من اإلشراف 
 )أنظر الفصل الثالث(؛  تنفيذ نظام إدارة األداء — 
، أي النظام الذي ُيعتبر مطار المعنيشمل عضوية أصحاب المصلحة في مجلس التكن أن يم إدارة مؤسسية هياكل إنشاء — 

 ة بقدر كاف بين المطارات والمنتفعين.اإلقتصاديوسيلة لتعزيز تدفق المعلومات 
 وتشمل أنواع المتطلبات المؤسسية األكثر تشددًا شروطًا بشأن ما يلي:  1-35

ارات كوسيلة لضمان تدفق المعلومات، والتشاور وتوافق اآلراء عند وضع رسوم المط لطةالملكية المشتركة أو المؤسسة المخت — 
والخطط اإلنمائية؛ ولكن قد ينطوي على ذلك بروز مسائل محتملة تحول دون المنافسة بين شركات الطيران، فضاًل عن 

 المطارات؛ ستثمارية، وإدارةأن الخطط اإلذ بشالعوائق أمام الدخول، عندما تعني الملكية المشتركة أن لشركات الطيران رأي ناف
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انت األساس النظري لهذا الترتيب هو أن إلغاء حافز الربح بالنسبة لمنظمة، ك  .لمالي الذي ال يسعى إلى الربحالمركز ا — 
ح موقفها المهيمن.  غير أنه يمكن القول إن حوافز الرب إستغاللفي ظروف أخرى ذات توجه تجاري، ال يحفزها على 

تحمي الجمهور من مخاطر عدم قدرة مطار ما على تحقيق فائض إيرادات كاف للمحافظة على تسهيالته وتحديثها في 
فز ن على المديرين المقايضة بين عدة أهداف تمثل مشاكل معروفة تتعلق بالحواالوقت المناسب.  وفي كل الحاالت، سيتعي  

 اإلدارية.
لبناء ويمكن أن تكون هذه المتطلبات لمشروع من نوع مشاريع اات. اإلمتيازؤسسية في عقد حقوق ما ُتحدد المتطلبات الم وغالباً  1-36

 و أي ترتيب آخر بينهما. أيمكن أن تكون عقد إدارة، والنقل )بوت(، أو والتشغيل 

 تنظيم تحديد الحد األقصى لألسعار
أنظمة تحديد الحد منها. ومثال النموذج األصلي هو  جزءلتتضمن عناصر التحفيز ك اإلقتصاديشراف م بعض أشكال اإلصم  تُ  1-37

لك عادة ذق في فترة زمنية محددة، ويكون األقصى لألسعار الذي ُتحدد في إطاره الجهة التنظيمية الحد األقصى لمعدل الرسوم المفروضة المطب  
، يمكن يه"أو "تغلب عل مل "س"(.  وإذا تجاوز المطار الهدفباستخدام مؤشر أسعار التجزئة/االستهالك ناقصًا )أو زائدًا( الهدف من الحافز )عا

يتعين أن و عن نقص المبالغ المستردة،  ضسمح للمطار بزيادة الرسوم للتعويأن يحتفظ بأي مبالغ مستردة زائدة.  وحينما ال يتحقق الهدف، ال يُ 
اءته وتقليل ًا لهذا السيناريو، يكون للمطار حافز قوي لتحسين كفيجد المطار وسيلة لموزانة حساباته في أثناء الفترة الخاضعة للتنظيم.  ووفق

 تكاليفه. 
وتتسم أنظمة تحديد الحد األقصى لألسعار ببعض نواحي القصور المحتملة.  فعلى سبيل المثال، عندما تنخفض قدرة الشركة  1-38

وضع يُ وأيضًا نظرًا ألن الحد األقصى لألسعار أقل فعالية. صبح الحافز الحد األقصى لألسعار، ي للتنظيم بمرور الزمن على تجاوز الخاضعة
إلنفاق الحافز لتضخيم االموجودة، يمكن أن يكون للمطار  األصولعادة للعديد من السنوات على أساس اإلنفاق الرأسمالي المتوقع، فضاًل عن 

أن  دون  (لدى الجهة التنظيمية غير متطابقة ود معلومات)األمر الذي يمكن أن يحدث نتيجة لوج الرأسمالي قبل تحديد الحد األقصى لألسعار
ثمار ستفي المدى القصير دون الحاجة لإل األصولللمطار عائدًا على  مكن أن يوفر الحد األقصى لألسعارينجز البرنامج الكامل بعد ذلك )وي

هيئة اضح والشامل للنواتج وتسعيرها، مما يتيح للعن طريق التحديد الو  معالجة هذه المسائل إلى حد كبير ويمكن(. األصولبالفعل في هذه 
إلطار اإلنفاق إلى أقل من النفقات المقررة هو نتيجة لمكاسب )مستصوبة( ناتجة عن زيادة الكفاءة.  غير أن ا إنخفاضالنظامية القول بأن 

 نتفعين. والشركات الخاضعة للتنظيم، وجميع الم التنظيمي الناتج عن ذلك يصبح أكثر تعقيدًا، ومن ثم أكثر تكلفة بالنسبة للجهة التنظيمية،
ألسعار وبدالً عن ذلك، قد توفر اتج أن يخفف من حدة هذه المشكلة. ويمكن لتحديد الحد األقصى لألسعار القائم على تحقيق النوا 1-39

تلبية  بزيادته أو تخفيضه على أساسلسعر بكفاءة.  ويمكن تغيير ا ستثمارالتي ُتحدد وفقًا لألداء في مجال تحقيق النواتج حوافز أفضل لإل
رات ستثمايكون للمطار حوافز أقل لتأخير اإلوإذا كان من الممكن ربط الحدود القصوى لألسعار بالنواتج بمرور الزمن، سء. مواصفات األدا

ا ال تتحقق الفوائد م، إذ غالبًا ستثمارلطويلة لإلاإلنتاجية، أو عدم الشروع فيها.  والعوائق أمام هذا الشكل من أشكال التنظيم هي الفترات الزمنية ا
 من حيث النواتج إال بعد سنوات عديدة بعد ذلك، باإلضافة إلى مشكلة تحديد النواتج بطريقة تغطي نوعية الخدمات، فضاًل عن السعة. 

ة غير المتعلقة بالطيران، ومن الممكن تعديل نطاق أنظمة تحديد الحد األقصى لألسعار بفصل أنشطة الطيران عن األنشط 1-40
نظر )أ وبالتالي تطبيق مختلف أنواع أنظمة تحديد الحد األقصى لألسعار على كل قطاع على حدة، بما في ذلك األنشطة المنفذة خارج المطار

-4إلى  127-4 .  وأعرب البعض عن قلقهم بشأن نهج إزدواجية الرسوم )أنظر الفصل الرابع، الفقرات من(19-5الفصل الخامس، الفقرة 
والنهج طيران. وقفها المهيمن في مجال القائلين إن األنشطة غير المتعلقة بالطيران توفر حافزًا جيدًا للحيلولة دون إستغالل المطارات لم (،131

وجد وتُ الطيران. معظم األحيان في مجال  حتكارية، وذلك فيإإال في حالة وجود قوة دان هو عدم فرض حد أقصى لألسعار المُتبع في بعض البل
حدث يحجة قوية مفادها أن هناك منافسين على األنشطة التجارية من خارج المطارات، ومن ثم فإن التنظيم غير المالئم، أو غير المبرر قد 

 خلاًل في السوق. 
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 تنظيم تحديد معدل العائدات
ألرباح التنظيم( بصورة أساسية إلى معالجة مسائل ا اً )ُيسمى أيضًا تكلفة الخدمة، أو التكلفة زائد اتيرمي تنظيم معدل العائد 1-41

ات، وذلك بهدف ستثمار المفرطة للمؤسسات ذات الطابع اإلحتكاري.  وقد ُيطلب من المطار الحصول على موافقة بشأن مستوى الرسوم واإل
 ويسمح ذلك في أبسط شكل له على األقلتحديد معدل عائدات رأس المال بالنسبة للمطار ليصبح بالمستوى السائد في السوق التنافسية.  

افزًا قويًا بالتغاضي عن التكاليف بالنسبة لنفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية على حد سواء. غير أن تنظيم معدل العائدات قد يعطي المطار ح
ثال(، ة )عن طريق اإلدارة على سبيل الملإلستثمار المفرط بهدف زيادة حجم أرباحه.  وفي حالة عدم وجود حوافز أخرى لتشجيع زيادة الكفاء

حد يتجاوز  فقد يمنح تنظيم معدل العائدات حافزًا محدودًا لتحقيق الفعالية من حيث التكاليف، وقد يشجع أيضًا على اإلفراط في اإلستثمار إلى
 المنتفعين.  إحتياجات

 إختيار األشكال المالئمة لإلشراف
ارية، المالئم، في جملة أمور، على درجة المنافسة، واألطر القانونية، والمؤسسية واإلد صادياإلقتختيار شكل اإلشراف إيعتمد  1-42

ظر عن بما في ذلك أدوار مختلف األطراف المعنية وحقوقها ومسؤولياتها، فضاًل عن التكاليف المتصلة بأشكال اإلشراف المحددة.  وبصرف الن
ي أدنى حد فبشفافية، وكفاءة، وبفعالية من حيث التكلفة، مع اإلبقاء على التدخالت التنظيمية  اإلقتصاديالنهج الُمتبع، ينبغي أداء اإلشراف 

ي اإلفراط ف إحتماللها، وحسب اإلقتضاء، مثل الحاالت التي ينشأ فيها خالف بين األطراف، وحينما تفضي المواقف القوية في السوق إلى 
أن تكون  التمييزي ضد منتفعين معينين.  ونظرًا إلى أن الظروف تتغير بمرور الوقت، يمكن ت أنماط السلوكإحتماالفرض الرسوم، أو عند تزايد 

 الخيارات المختلفة مناسبة إلى حد ما في أوقات مختلفة.  ولذلك فمن المستصوب ضمان درجة معينة من المرونة ليصبح من الممكن تكييف
 اإلشراف وفقًا لمختلف الظروف. 

نافسة، وحينما تشتد المأواًل في نطاق ودرجة المنافسة.  ، ينبغي أن تنظر الدولاإلقتصاديالمالئم لإلشراف  ختيار الشكلإوعند  1-43
 أو يتزايد خطرها بدرجة كافية، فمن المحتمل أن يكون تطبيق قانون المنافسة كافيًا. 

يين لمنافسة، وتطبيق قانون المنافسة غير كاف، أن تكون ااإلقتصاديأشكال أخرى من اإلشراف  إختيارولذلك يتطلب أحد مبررات  1-44
لها ظوتكمن المشكلة هنا في كيفية تحديد الظروف التي ال تتسم في طار أي موقف مهيمن قد يتمتع به. لتالفي مخاطر إمكانية أن يستغل الم

المنافسة المحتملة افسية من حيث المنافسة الفعلية و المنافسة، أو خطرها بالقدر الكافي من القوة.  وعمومًا يمكن قياس درجة القيود أمام السوق التن
نبغي يمن جانب مطارات منافسة، أو وسائط نقل أخرى.  وُيعتبر أيضًا حجم الهيئات، وحجم الحركة الجوية المتصلة بالسوق من العوامل التي 

 أخذها في اإلعتبار. 
ة بالقدر الكافي، يمكن أن تكون هناك ظروف تصبح في ظلها وحتى عند النظر إلى المنافسة بوصفها منافسة قد ال تكون قوي 1-45

طراف أقل وضوحًا.  فعلى سبيل المثال، تصبح المطارات، بالتعاون مع المنتفعين، األ اإلقتصاديالحاجة إلى شكل أكثر تشددًا من اإلشراف 
نبغي يمقابل الخدمات المقدمة.  وفي هذه الحاالت،  ذات الوضع األفضل لتحديد مستويات الخدمة األمثل، ونظام فرض الرسوم، ومستوى الرسوم

ع على تشجيع إجراء التغييرات على نظام فرض الرسوم، ومستوى الرسوم باالتفاق بين المطارات، وجمي اإلقتصاديأن يقتصر نطاق اإلشراف 
 فئات المنتفعين حيثما كان من الممكن تحقيق ذلك.  

شكال ن من أأكثر الُنهج مالءمة هو عامل التكاليف والفوائد المحتملة المتصلة بشكل معي   وأحد العوامل المهمة األخرى لتقييم 1-46
ي تتبعه ل النهج الذوإدارته على تكاليف، والتكلفة المرتبطة بذلك قد ترتفع مع تحو   اإلقتصادياإلشراف  عملية.  وتنطوي اإلقتصادياإلشراف 

ار الشكل ختيإة الفوائد المتوقعة.  ولذلك فإن كأقصى حد، يمكن أن تتجاوز التكاليف التنظيميالدول من الشكل المرن إلى شكل أكثر تشددًا.  و 
ى حد المالئم الذي يتجاوز تطبيق قانون المنافسة هو مسألة بحث مجموعة من الخيارات من أجل حماية المصالح العامة بمستوى مقبول، وبأدن

 من التكلفة التنظيمية. 



 10-1 دليل اقتصاديات المطارات

 

وفي بعض الحاالت، يمكن أن الواردة أعاله.  اإلقتصادير في تنويعات من كل شكل من أشكال اإلشراف ومن الممكن التفكي 1-47
 . اإلقتصاديإلى التوصل إلى الشكل األفضل لإلشراف  ضمن إطار دولة واحدة يفضي الجمع بين شكلين أو أكثر

 تنفيذ اإلشراف اإلقتصادي
ما و عن طريق التشريعات، أو سن القوانين، أو إنشاء آلية تنظيمية  اإلقتصادياف يجوز للدول أن تؤدي وظيفتها في مجال اإلشر  1-48

ءة وفعالية عنصرًا رئيسيًا لنجاح هذا اإلشراف في تحقيق أهدافه بكفا اإلقتصاديإلى ذلك. ويمكن أن تكون اآللية التي يتم عن طريقها اإلشراف 
اية في أدوار، وحقوق، ومسؤوليات مختلف األطراف المشاركة، أي الحكومات، من حيث التكلفة. ومن المهم بالنسبة للدول أن تنظر بعن

ر مع ، والتشاو اإلقتصادي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة األداء اإلقتصاديوالمطارات، والمنتفعين، وأن تمارس مهمتها في مجال اإلشراف 
 المنتفعين، بطريقة متسقة على الصعيد الداخلي. 

 من الناحية الوظيفية اإلقتصاديهيئة حكومية تشغيل عمليات مطار واحد أو أكثر، ينبغي فصل وظيفة اإلشراف  وعندما تتولى 1-49
جزء عن عمليات التشغيل وتوفير خدمات المطار داخل اإلدارة، ويتعين تحديد األدوار والسلطات بوضوح لكل وظيفة )أنظر الفصل الثاني، ال

 باء(.
ستعراض إاقتصادي مستقلة تضطلع بمسؤوليات لية، يجوز أن ترغب الدولة في إنشاء هيئة إشراف ومع مراعاة الظروف المح 1-50

بالنسبة  ومن المطلوب أيضًا إقامة توازن مالئم بين االستقاللية والمساءلةستثمارات، ونوعية الخدمات.  وحظر أي إجراء بشأن التسعير، واإل
لى الحكومة عالتي تقوم هذه الهيئة بتنظيمها. وإلخضاع هذه الهيئة التنظيمية للمساءلة، سيتعين للهيئة التنظيمية، فضاًل عن المطار/المطارات 

حقيق هذا تدون ستقاللية التشغيلية الكافية.  و ام أساسي، باإلضافة إلى منحها اإلأن تحدد لها أهدافا واضحة، وُيستحسن أن يتم ذلك بواسطة نظ
 زام والمصداقية من الناحية التنظيمية.التوازن، ستكون هناك مخاطر بشأن اإللت

ستشارية كطرف ثالث بوصفها أداة ذات طابع أقل رسمي للمساعدة في أداء مهمتها في ة إويمكن أن تستخدم الدول أيضًا لجن 1-51
من ثم ال وعات متماسكة، و األطراف المعنية مجم تؤلفأداة مناسبة عندما ال ستشارية . وغالبًا ما ُتعتبر اللجنة اإلاإلقتصاديمجال اإلشراف 

قلين ستشارية من الناماعية. ويمكن أن تتكون اللجنة اإليكون لديها سوى وسائل محدودة، أو ليست لها وسائل للتنظيم من أجل الدعاوي الج
ستشارية لجنة اإلية. وستكون الئيسية المعنالجويين، والطيران العام، والقطاع العسكري، وممثلين من المستخدمين النهائيين، وغيرهم من األطراف الر 

 دمات.ستثمارات، ومستوى الخمقترحات التسعير المحدد، واإل إستعراضتمرة، و القوية مجهزة للدخول في حوار مفيد مع إدارة المطار بصورة مس
فتقر . وقد تإلقتصادياوأحد الجوانب األخرى التي ينبغي النظر فيها هو الحاجة المحتملة لموارد إضافية ألداء وظيفة اإلشراف  1-52

لسالمة، ابالقدر الكافي، نظرًا لتنافس األولويات في مجاالت  اإلقتصاديبعض الدول إلى القدرة على اإلضطالع بمسؤولياتها في مجال اإلشراف 
لتجميع مواردها  خيارًا مفيداً واألمن، والبيئة، وتحرير النقل الجوي. وبالنسبة لهذه الدول، يمكن أن يكون اعتماد إطار تنظيمي على نطاق المنطقة 

 .اإلقتصاديمن أجل أداء وظيفتها في مجال اإلشراف 

 حل النزاعات
مطار أعاله، أو إذا كان هناك عقد بين ال 31-1ة في حالة تحديد الدولة لمعيار سلوك مقبول، على النحو المشار إليه في الفقر  1-53

ي الممارسة اعات في حالة عدم قدرة مقدم الخدمات والمنتفعين على االتفاق بشأن التطبيق فالتحكيم، أو حل النز  ستخدام آليةإومستخدميه، يمكن 
لضغط على اوقد يكون من الضروري تحديد "أسباب" للشروع في التحكيم، ومعايير تسوية النزاعات. والميزة الرئيسية لهذا التحكيم هي   العملية.

ها ببها، ومن شأن ذلك المساعدة في تعزيز أي قوة سوقية أساسية مكافئة يمكن أن يتمتع  تجارية واإللتزام إتفاقاتاألطراف للتوصل إلى 
حكيم هو المنتفعون. ومع ذلك، فمن المرجح أن يعتمد نجاح التحكيم، في جملة أمور، على القوة السوقية للمطار، وبصفة خاصة إذا كان هذا الت

جة تحكيم لك إلى أنماط سلوك تتسم بالمقامرة من جانب األطراف، وذلك عن طريق مقايضة نتياآللية "التنظيمية" الوحيدة المتوفرة. وقد يفضي ذ
 محتملة باتفاق متفاوض عليه.
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وقد أدى إشراك الهيئات المستقلة في إدارة المطارات، فضاًل عن بروز فئات جديدة من مشغلي الطائرات إلى ظهور ممارسات  1-54
غي أن تفضي إلى نزاعات جديدة ومختلفة األنواع تحتاج إلى حل قبل إنتشارها في الساحة الدولية. وينب سوقية جديدة يحتمل أن ى تجارية وقو 

المطارات  آليات لتسوية النزاعات تتسم باإلنصاف، والشفافية، وسرعة البت، والفعالية، والقدرة على بناء الثقة بين اإلقتصادييوفر اإلشراف 
 ء الثقة بين األطراف حينما ال توفر قوى السوق حاًل للنزاعات.ومستخدميها. والهدف من ذلك هو بنا

لتوصل لوتالئم كل الظروف. وعمومًا، يمكن تنفيذ إجراءات تسوية النزاع بين األطراف  حتياجاتوال توجد آلية واحدة تلبي كل اإل 1-55
. محكمة تحكيم للبت فيه بناء على طلب أحد الطرفينإلى اتفاق على مرحلتين، هما: أ( التشاور بين األطراف؛ و/أو ب( عرض النزاع على 

 ها.وعادة ما تكون القرارات التي يتم التوصل إليها في إطار المرحلة األخيرة من اآللية ملزمة، ويتعين على الطرفين اإللتزام بإنفاذ
ين مرحلتي " يمكن أن توفر مستوى متوسطًا بوباإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية والقانونية، يجوز للدولة النظر في آلية "مالذ أول 1-56

ي الحقائق، قص  تالتشاور والتحكيم. ويتطلب هذا المستوى المتوسط إما وسيطًا مستقاًل وإما فريقًا مستقاًل لتسوية النزاع لإلستعانة به في تحقيق 
، والنص واضحة، وترتيبات للتنفيذ، وتدابير مؤقتة بما في ذلك تحديد مضمون النزاع، أو تقديم توصية لحل النزاع. وهو يستند إلى أطر زمنية

 (.75-1إلى  73-1 )أنظر الفقرات منعلى إشراك طرف ثالث 
قف المو  إستغاللويمكن إنشاء محكمة مستقلة يلجأ إليها المنتفعون إذا كان لديهم ما يدفعهم لالعتقاد بأنهم تعرضوا إلساءة  1-57

كيدية. ستخدام التكتيكي لهذه اآللية في المطالبات الك ينبغي النظر في ضرورة تفادي اإلومع ذل ممارسات أخرى غير عادلة، أو أيالمهيمن، 
وال ينبغي  ويمكن أن تنظر هذه الهيئة أيضًا في الطعون المقدمة بشأن الشكاوى الخاصة بعدم االمتثال للمبادئ الالزمة لوضع الرسوم واألسعار.

سة الوصول إلى آليات أخرى لحل النزاعات، بما فيها اآلليات المنصوص عليها في قوانين المناف أن تؤثر هذه اآللية على حق األطراف في
 العامة، وال ينبغي أن تحول دون تنفيذ العملية الرسمية للتحكيم الواردة في اتفاق.

لى الم. ولكن تجدر اإلشارة إستخدام آلية بتكلفة أقل، مثل مكتب أمين المظإماية الطرف الثالث أيضا عن طريق ويمكن ضمان ح 1-58
 تهيئة منبر محايد، فليست له في نهاية المطاف سلطة اإلنفاذ.لرغم من أن دور أمين المظالم هو أنه على ا

، (اإلقتصاديباإلضافة إلى ذلك، وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالقرارات التي تتخذها الجهة التنظيمية )مثل هيئة اإلشراف  1-59
اءات ويمكن التفكير في استحداث نظام لالمتثال واإلنفاذ ينص على إنشاء نظام إداري لفرض الجز  الطعن لدى محكمة عليا.  إتاحة حقينبغي 

الغ األهمية، بالنقدية، مع كفالة حق الطعن أمام محكمة استئناف مستقلة. ومع ذلك، يجب اإلقرار بأنه رغم أن آلية اإلنفاذ الفعال ُتعتبر أمرًا 
 وي هذه اآللية على متطلبات كثيرة من حيث الموارد بالنسبة للعديد من الدول.يمكن أن تنط

 التشاور مع المنتفعين —)د( 

 طبيعة التشاور
ويفضي  ر النقل الجوي بصورة سليمة.لتطو  تتسم العالقات الجيدة بين الجهات التنظيمية، ومشغلي المطارات والمنتفعين باألهمية  1-60

يتعلق بتقديم  ن من الكفاءة، ويحقق فعالية التكاليف فيماالمزيد من التفاهم المشترك بين المطارات والمنتفعين، مما يحس  التشاور والتعاون إلى 
لمشار خدمات المطار وتشغيلها، نظرًا إلى أن كل األطراف تسعى إلى التحرك في نفس اإلتجاه. ويشمل التشاور مع المنتفعين جميع الجوانب ا

ة، وخطط مستوى الرسوم، وتخطيط المطارات )زيادة السع وأوبالتحديد التغييرات التي تطرأ على نظم فرض الرسوم،  ،Doc 9082الوثيقة إليها في 
منية، والرسوم التنمية(، وإدارة األداء، ونوعية الخدمات، والتمويل المسبق للمشاريع، وتحصيل رسوم خدمة الركاب، واسترداد تكاليف التدابير األ

 البيئية.
خطط المطار  في إطار اإلعتبارحتياجات المنتفعين ورغباتهم في إتشاور مع المنتفعين هو ضمان أخذ والهدف الرئيسي من ال 1-61

واء سستثمار، وضمان توفير السعة والخدمات الكافية على حد لفعال في وضع أولويات اإلحتياجات. وسيساعد التشاور امن أجل تلبية هذه اإل
 بمن فيهم المنتفعون النهائيون. المستقبليينو عين الحاليين لتلبية طلب المنتف
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ى قتراحات مفيدة إلجراء تحسينات على إدارة نظام فرض الرسوم، ويفضي إلإالتشاور مع المنتفعين مالحظات و  رويمكن أن يوف   1-62
مييزًا تنب الرسوم المقترحة التي يمكن أن تشكل ويمكن للتشاور أيضًا أن يكشف جوا لمطارات والمنتفعين على حد سواء.تكاليف أقل بالنسبة ل

 ها.ضد بعض مجموعات المنتفعين دون قصد. وعن طريق التشاور، يصبح المنتفعون أكثر دراية باآلثار المالية للرسوم التي يتعين أن يدفعو 
ن حيث مناك تباين كبير بين المطارات اء لكل األطراف المعنية. ولكن هويعتمد التشاور الناجح على حسن النية، واإللتزام البن   1-63

ة تفاقات مستوى الخدمة )أي تحديد مستوى الخدمإالمطارات ترتيبات تعاونية، مثل  درجة التشاور ومشاركة المنتفعين. وبينما وضعت بعض
لية تشاور عم بعض المطارات األخرى المقدمة، والقواعد التي تحكم العالقة بين المطار والمنتفعين بشأن الخدمات المتفق عليها(، ال ُتوجد لدى 

اركة سليمة ومنتظمة، أو أن هذه المطارات ال تتشاور مع المنتفعين على االطالق. وفي بعض الحاالت، حتى وإن ُوجدت عملية تشاور، فإن مش
 لى.تفضي إلى النتائج المثالمطارات و/أو المنتفعين فيها تكون محدودة. وينبغي أن تشارك كل األطراف بطريقة مفيدة لضمان أن العملية 

 عملية التشاور
(، القسم األول) Doc 9082الوثيقة ينبغي أن تضمن الدول، على النحو الُموصى به في سياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة في  1-64

ليهم عن المسائل التي قد تؤثر ، أنه يتم التشاور مع جميع المنتفعين المعنيين بشأاإلقتصاديوذلك في إطار مسؤولياتها في مجال اإلشراف 
الذي  اإلقتصاديماديًا. وينبغي تحديد إجراءات معينة للتشاور الفعال على أساس كل حالة على حدة، على أن يؤخذ في اإلعتبار شكل اإلشراف 

 تعتمده الدولة، وحجم ونطاق أنشطة المطار.
شجع الدول على ضمان وضع عملية محددة بوضوح ومنتظمة وفي حالة عدم وجود ترتيبات تعاونية مقبولة لكل األطراف، تُ  1-65

يها المطار (. ويمكن إجراء عملية التشاور حتى في األوقات التي ال يتوخى فالقسم األول، Doc 9082الوثيقة للتشاور بين مطاراتها والمنتفعين )
 ات.إستثمار أي تغييرات في الرسوم أو زيادة السعة أو 

ئمة، ور بإخطار مسبق بشأن المقترحات. وعندما يتوخى المطار، أو أي هيئة أخرى مختصة تعديل الرسوم القاوعمومًا، يبدأ التشا 1-66
أشهر  أو فرض رسوم جديدة، ُيوصى بإعطاء المنتفعين إخطار مسبق مالئم، إما مباشرة، وإما بواسطة المنظمات التي تمثلهم، وذلك قبل أربعة

 (.القسم األول، Doc 9082الوثيقة قة في كل دولة )المطب   للقواعد واألنظمة على األقل، ووفقاً 
مطلوب ح وثائق التشاور طبيعة المقترحات، واألطراف التي ُيرجح على األغلب أنها ستتأثر، واألسئلة المحددة الوينبغي أن توض   1-67

لمعلومات ار للمنتفعين رسوم جديدة، ينبغي أن ُتوف  وعند إجراء أي تعديل على الرسوم، أو فرض  .الرد عليها، والجدول الزمني لتقديم الردود
 (.لقسم األولا، Doc 9082الوثيقة المالية والتشغيلية الشفافة والمناسبة، وغيرها من المعلومات ذات الصلة لمساعدتهم في تقديم تعليقات مستنيرة )

وع المعلومات ن )أ(نة في الفصل الرابع، الجزء لمالية األخرى المبي  البنود الرئيسية لإليرادات والمصروفات، فضاًل عن البيانات ا موجزاتح وتوض  
 المشار إليها.

در وينبغي، بق (.القسم األول، Doc 9082الوثيقة وينبغي إتاحة الفرصة لكل األطراف المعنية لتقديم آرائها بشأن المقترحات ) 1-68
ريق طالمنظمات التي تمثلهم، وأي معلومات مستقاة يتم الحصول عليها عن  اإلمكان، النظر في البيانات الخطية التي يقدمها المنتفعون أو

معقولة  تدابير إتخاذالمناقشات التشاروية ذات الصلة قبل التوصل إلى قرار. وأفضل نتيجة تنبثق عن التشاور هي توافق اآلراء، ولذلك ينبغي 
 تصوب التوصل إلى توافق آراء في كل حالة.للتوصل إلى ذلك، رغم أنه قد ال يكون من الممكن، أو حتى من المس

ومن المهم اإلشارة إلى أن الطرف الذي يتم التشاور معه )المنتفعون( ينبغي أن تكون له مسؤولية مساوية لمسؤولية الطرف الذي  1-69
ة، على سبيل المثال، ينبغي توجيه وفيما يتعلق بتطوير السعة وخطط التنمي كة بصورة نشطة في عملية التشاور.يجري التشاور )المطار( للمشار 

بشأن توفير بيانات عن التخطيط المسبق لكل مطار على أساس تنبؤات تتراوح  تهميمسؤولإنتباه المنتفعين، وبصفة خاصة الناقلين الجويين، إلى 
لمتوقع لحركة الطائرات، والركاب بين خمس وعشر سنوات بشأن ُطرز الطائرات المتوقع استخدامها في المستقبل، وخصائصها، وعددها، والنمو ا

 (. القسم األول، Doc 9082الوثيقة والبضائع التي يتم تناولها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة )
ويتعين أن توفر المطارات والمنتفعون على حد سواء لبعضهما البعض معلومات كافية من أجل أن يكون التشاور مفيدًا، ولكن  1-70

الحساسة بالنسبة للسوق بطريقة سليمة. أيضًا ستعتمد تفاصيل وكمية المعلومات التي ينبغي توفيرها على حجم المطارات،  ينبغي حفظ البيانات
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أعاله بالغة الصعوبة  69-1إلى  67-1نة في الفقرات من وطبيعة المقترحات المقدمة. فعلى سبيل المثال، ستكون أي عملية مثل العملية المبي  
 طارات الصغيرة، ومن ثم قد تكون هناك حاجة إلى عملية أقل تعقيدًا.ومكلفة بالنسبة للم

، فإن ينبغي أن توفر الوثائق الخاصة بالقرارات األساس النظري المالئم للقرار المتخذ. وخاصة عند عدم قبول آراء المنتفعينو  1-71
ين إخطارًا أو فرض رسوم جديدة، ُيوصى مرة أخرى بإعطاء المنتفعمبرر إلتخاذ القرار يصبح أمرًا ضروريًا. وفيما يتعلق بتعديل الرسوم،  ءإعطا

شهر لإلخطار مسبقًا مدته شهر واحد على األقل بشأن القرار النهائي. وليس هناك حاجة ألن تكون فترة الشهر الواحد مدة إضافية لفترة األربعة أ
إلضافية الترتيبات الالزمة بشأن التكاليف ا إتخاذد المنتفعين على . ومن شأن اإلخطار المسبق أن يساع66-1المسبق المشار إليه في الفقرة 

ا توفرت هذه المرتبطة بذلك، وإجراء تعديالت على أسعارهم عند اإلقتضاء. كما يتيح للمنتفعين أيضًا بعض الوقت للجوء إلى آلية لحل النزاع، إذ
 اآللية، قبل بدء نفاذ تعديل الرسوم، أو فرض رسوم جديدة.

 مع المنتفعين بشأن التمويل المسبق للمشاريع عن طريق الرسوم التشاور
 اتسلطوال ،مع مشغلي الطائرات ،المشروع بدايةقبل  أن تتشاور،التمويل المسبق  إستخدامفي تفكر  لمطارات التيلينبغي  1-72

 تحدياً  ،مسبقالتمويل الن ثم تشغيل حساب وم إنشاء،قبل  لتشاور الشاملويعتبر شرط ا .، حسب اإلقتضاءولة عن اإلشراف اإلقتصاديؤ المس
لتمويل االمنبثقة عن المالية  فوائدالهو إطالع المنتفعين على  التشاور والهدف من ادرة تمويل مسبق.نجاح أي مبعنصرًا رئيسيًا من عناصر و 

 ة الستكشاف حلول تمويل أخرى.المسبق، ونصيب كل طريقة من طرق تمويل المشروع المزمعة على أساس متعدد السنوات، وتهيئة الفرص
فرض ينبغي  وال تمويل المسبق.مقترحة للمبادرة الال فوائد نتفعينبوضوح للم تحدد على أن ةقادر  ات ينبغي أن تكون شاور مالوالوضع األمثل هو أن 

 منصوص عليها في نظمقات الوتلقي المواف ،المطار مستخدميمع  موضوعيللتمويل المسبق إال بعد إكمال عملية التشاور الشفاف وال ومرس
ى عل مقترحةتعديالت أي  بشأن ، ووضع األحكام الخاصة باإلخطاراتالمشاورات المالئمةإجراء  لفرادى الدول. وينبغياإلقتصادي  اإلشراف

 معين.المشروع ال لفةتك ووتوقيت، أ ، أوأو أي تغيير مادي في نطاق ،بما في ذلك تغيير مستوى الرسوم ،رسوم التمويل المسبق

 آلية "المالذ األول"
في . و ذلك أمكنينبغي تعديل الرسوم القائمة، أو فرض رسوم جديدة باالتفاق بين المطارات والمنتفعين عن طريق التشاور كلما  1-73

حق في ك رهنًا بالبأن المطار سيظل حرًا فيما يتعلق بفرض الرسوم المقترحة، وذل Doc 9082الوثيقة من  القسم األولقر يحالة عدم االتفاق، 
ع مالطعن، أو تحديد غير ذلك من طرف هيئة مستقلة تابعة للمطار، حيثما كانت هذه الهيئة موجودة. وينبغي أن تكون عملية الطعن متسقة 

ن كل ما نتفعو المعتمد في الدولة المعنية. وفي حالة عدم وجود هذه اآللية للطعن، فمن األهم أن تبذل المطارات والم اإلقتصاديشكل اإلشراف 
 بوسعهم من جهد للتوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديالت على نظم فرض الرسوم، أو أي مستويات للرسوم قبل إدخالها.

رف ومع تزايد عدد الحاالت التي يتم فيها توفير الخدمات بمعزل عن الرقابة الحكومية المباشرة، فقد تكون هناك حاجة إلى ط 1-74
توازن بين ها قبل إنتشارها في الساحة الدولية )آلية "المالذ األول"(. ويمكن تحقيق الب نشوب النزاعات وحل  لتجن  محايد على الصعيد الوطني 

على وجه  مصالح المطارات والمنتفعين على حد سواء على نحو أكثر فعالية عن طريق التدابير الوقائية، بما فيها شروط التشاور المسبق، والبت
 الصعيد الوطني. السرعة في الشكاوى على

بأن آلية "المالذ األول" ينبغي أن تكون مرنة، مع التركيز على التوفيق والوساطة،  Doc 9082الوثيقة من  القسم األولوصي يو  1-75
ع من التشاور إجراء هذا النو بخاصة الجراءات اإلن تكييف ولكن أيضًا مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم إذا ما قررت ذلك الدولة المعنية. وسيتعي  

وينبغي أن تكون هذه اإلجراءات قادرة على معالجة الحاالت  ع األطر اإلدارية، والمالية، والقانونية التي تعمل في إطارها المطاراتلمواكبة تنو  
أخذ اإلجراءات المتعلقة . وسيكون من الضروري أيضًا أن تالتي تحدث فيها اختالفات فيما بين المنتفعين أنفسهم أو فيما بين المنتفعين والمطار

بفرادى المطارات في اإلعتبار حجم ونطاق األنشطة في المطار. وينبغي إنشاء اآللية، إذا اقتضى األمر، بطريقة متسقة مع شكل اإلشراف 
 المعتمد. اإلقتصادي

 

______________________ 
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 الفصل الثاني

 ملكية المطارات، ومراقبتها وإدارتها

رة ختلف جوانب هياكل ملكية المطارات ومراقبتها التي تكون لها آثار على إدايتناول هذا الفصل م
 المطارات وأدائها.

 األساسية لفهم اإلرشادات الواردة في هذا الفصل. علوماتبعض الم )أ(ويقدم الجزء 
كة الهياكل التنظيمية لتوفير تسهيالت وخدمات المطارات من جانب الهيئات المملو  )ب(ويصف الجزء 

 ها.مراقبتحكومة والخاضعة للل
 مسألة خصخصة المطارات، ومشاركة القطاع الخاص فيها. )ج(ويتناول الجزء 
 ات المطارات.مجموعوشبكات و  ،مسألة نظم )د(ويتناول الجزء 
 على ضرورة تطبيق أفضل الممارسات لضمان حسن اإلدارة المؤسسية للمطارات. )ه(ويشدد الجزء 
نظر تنظيمية المجاالت الرئيسية لنشاط المطارات، ويصف المسؤوليات من وجهة  )و(ويحدد الجزء 

 المناطة عادة بكل مجال.

 العوامل األساسية —)أ( 

كن تقسيم يتناول هذا الفصل مختلف جوانب هياكل ملكية المطارات ومراقبتها التي تكون لها آثار على إدارة المطارات وأدائها. ويم 2-1
.  العام القطاعأو  ومراقبة الحكومةملكية  في إطاريسيين. ويندرج النوع األول التي تستخدمها الدول إلى نوعين رئمختلف الهياكل التنظيمية 

ت الشكل الذي ما زال سائدًا، فقد أنشأت دول عديدة هيئات مستقلة عن طريق فصل تقديم خدمات المطاراهذا الشكل التنظيمي هو ورغم أن 
ت مصالح ، والسماح لهذه الهيئات بممارسة نشاطها على أساس تجاري.  والنوع الثاني هو عندما تشارك أطراف ذاعن الجهاز التنفيذي في الدولة

، للكل شكل من األشكا الهامةوصف الجوانب هو القصد من هذا الدليل و هذا الشكل األكثر شيوعًا.  أصبحخاصة مشاركة كاملة، أو جزئية، و 
 .لكيةدون تبني أي شكل محدد من أشكال الم

ي سيعتمد القرار الذي تتخذه فرادى الدول على الصعيد الوطني بشأن الشكل التنظيمنظرا للظروف المتنوعة المرتبطة بذلك، و  2-2
جارب الدول ت، وغالبًا ما يتأثر هذا القرار بقدر كبير بسياسة الحكومة، فضاًل عن نفسها الدولة المعنيةب الخاصةلتشغيل مطاراتها على الحالة 

 خرى. ويمكن تحديد الخيار األكثر مالءمة في إطار العوامل التالية:األ
 األطر القانونية، والمؤسسية، واإلدارية للحكومة، ونظام اإلدارة في الدولة؛ أ( 
التشغيل، مع أخذ  إستمراريةفي مجال الهياكل األساسية، وضمان  حتياجاتالتكلفة ومصدر األموال الالزمة لتلبية اإل ب( 

ذي قد نخفاض اإليرادات الئ لمعالجة اآلثار المحتملة إلوار ات بالحركة الجوية والمخاطر في اإلعتبار )التخطيط للطالتنبؤ 
 حجم الحركة الجوية على سبيل المثال(؛ إنخفاضيحدث بسبب 

 ظروف السوق، بما فيها درجات المنافسة فيما بين المطارات والمنتفعين؛ ج( 
 ران؛متطلبات قطاع صناعة الطي د( 
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ة واالجتماعية للدولة، ومدى تطور الطيران المدني لتلبية هذه اإلقتصاديمساهمة الطيران المدني في تحقيق األهداف  هل( 
 .حتياجاتاإل

نعادة ما يإلى أنه عندما تقوم هيئات مستقلة بتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية،  تشير الخبرة المكتسبة عالمياً          2-3  تحس 
ًا اقتصاديًا ولذلك ُيوصى، حيثما كان ذلك مجدي(. 4، الفقرة القسم األول، Doc 9082المالي الشامل وكفاءتها اإلدارية بوجه عام )الوثيقة ضعها و 

ية ويخدم مصلحة مقدمي الخدمات والمنتفعين بشكل أفضل، بأن تنظر الدول في إنشاء هيئات مستقلة لتشغيل مطاراتها وخدمات المالحة الجو 
 (.القسم األول، Doc 9082)الوثيقة 

نتقال من شكل إلى آخر على الظروف والممارسات السائدة في كل دولة، ولكن بصورة عامة، تشمل وستعتمد أيضًا عملية اإل 2-4
 المسائل اإلنتقالية التي قد تنشأ ما يلي:

 ، وتقييمها، ونقلها؛األصولتحديد  أ( 
لى فير الموظفين، وشروط الخدمة، بما في ذلك ترتيبات المعاش التقاعدي، والمحافظة عتحديد الهيكل المالي األولي، وتو  ب( 

 عالقات عمل جيدة في أثناء الفترة اإلنتقالية؛
 إنتهاج حسن اإلدارة المؤسسية؛ ج( 
 إقامة عالقات رسمية بين المطار/المطارات والحكومة، بما في ذلك القطاع العسكري؛ د( 
 ية بين المطار/المطارات ومنظمة/منظمات سالمة وأمن الطيران؛إقامة عالقات رسم هل( 
 ؛اإلقتصاديإنشاء إطار لإلشراف  و( 
 إنشاء نظم مالئمة إلدارة األداء، وآلية تشاور مع المنتفعين وغيرهم من األطراف المعنية. ز( 

المة لة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن السوفقاً لسياسات اإليكاو بشأن الرسوم، فإن الدو و بغض النظر عن الشكل التنظيمي،  2-5
ينبغي و على عمليات المطارات.  اإلقتصاديالمطارات لموقفها المهيمن، فالدولة مسؤولة أيضًا عن اإلشراف  إستغالل حتمالواألمن، ونظرًا إل

االمتثال  مصالح خاصة، ينبغي أن تضمن الدولة التأكيد مجددًا على أنه عند إنشاء هيئة مستقلة، إما بواسطة الحكومة، وإما بواسطة أطراف ذات
ت الخدمات الجوية، فضاًل عن مراعاة سياسا إتفاقاتشيكاغو ومالحقها، و  إتفاقيةات الدولة ذات الصلة المنصوص عليها في إلتزام لجميع

دمات خراة المؤسسية للمطارات ومقدمي . وإلى جانب ذلك، ينبغي للدول أن تضمن االستعانة بأفضل الممارسات في مجال اإلدوممارسات اإليكاو
ن تطبق يجب أوسعيا لتعزيز الشفافية، والكفاءة وفعالية التكلفة في تقديم مستوى مالئم من الجودة في المرافق والخدمات،  المالحة الجوية.

لق (. وفيما يتعالقسم األول، Doc 9082الوثيقة ) المطارات ومقدمو خدمات المالحة الجوية أفضل ممارسات اإلدارة في كافة مجاالت عملهم
خيص تخضع إلجراءات التر  ومراقبتهابمسؤولياتها عن السالمة، ينبغي أن تضمن الدول أن المطارات التي تطرأ تغييرات على هياكل ملكيتها 

، غيل المطاراتتصميم وتش —لد األول المطارات، المج —شيكاغو  إتفاقيةوفقاً للقواعد والتوصيات الدولية لإليكاو الواردة في الملحق الرابع عشر ب
 (.Doc 9774الوثيقة ) دليل ترخيص المطاراتن في فضاًل عن مواصفات اإليكاو األخرى ذات الصلة، وعلى النحو المبي  

 الملكية والمراقبة الحكوميتان —)ب( 

 لمحة عامة
عن طريق إدارة مسؤولة عن الطيران المدني،  وذلك مثالً  قد تتخذ الملكية الحكومية أو العامة شكل المراقبة واإلدارة المباشرتين، 2-6

طريق هيئات مباشرة المراقبة الحكومية عن  أو بواسطة إدارة وزارية أخرى، أو عن طريق مستويات حكومية إقليمية أو محلية. ويمكن أيضاً 
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يلي، أو شركة عامة مستقلة ُمنشأة بمقتضى أحكام قانون المالي والتشغ اإلستقاللالحكومية ذات  اتالهيئستقاللية، مثل ن من اإلتحظى بقدر معي  
 خاص )هيئة قانونية(، أو شركة منشأة بمقتضى قانون الشركات.

 اإلدارة الحكومية
ار والشكل التنظيمي التاريخي للمطار هو عنصر ال يتجزأ من بيروقراطية الدولة، بحيث يمثل تشغيل مطار واحد أو أكثر من مط 2-7

 من عدة وظائف تمارسها الهيئة الحكومية. وعمومًا، يتسم هذا الشكل التنظيمي بالخصائص التالية: وظيفة واحدة فقط
 يكون مدير إدارة المطار مسؤواًل مباشرة أمام المستوى التنفيذي الحكومي؛ أ( 
على  المفروضة الرسومو  .ل المطار أحيانًا من الضرائب العامةل الحكومة المطار، بوصفه منظمة تابعة للحكومة، ويمو  تمو   ب( 

 المنتفعين بالمطارات يمكن أن تحتفظ بها إما الحكومة لألغراض العامة، وإما المنظمة نفسها؛
 تخضع المنظمة للضرائب التي تدفعها األعمال التجارية الخاصة. الويجوز أ ج( 

 (، ودور مقدم الخدمات على حداإلقتصادياف وعندما تؤدي الحكومة دور الجهة التنظيمية )مثل أداء وظيفتها في مجال اإلشر  2-8
 سواء، ينبغي أن تنظر في الفصل الواضح بين الوظائف التنظيمية والوظائف التشغيلية، مع تحديد السلطات بوضوح لكل وظيفة على النحو

ين الجهة بعالقة الوثيقة بدرجة مفرطة وذلك ألن ال (.القسم األول) Doc 9082الوثيقة الُموصى به في سياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة في 
ام، ض ثقة وطمأنينة الجمهور فيما يتعلق بكفاية النظ، وتقو  حقيقي أو متصور فضي إلى تضارب مصالحالتنظيمية ومقدم الخدمات يمكن أن تُ 

تهاج الشفافية ز هذا الفصل انيئة. ويعز  مساءلة على نطاق الهلل غموض الحدود الفاصلةوالتداخل بين الوظائف التنيظيمية والتشغيلية قد يقود إلى 
 القرارات، ويحدد بوضوح خطوط المساءلة وسلطة أحد الفروع فيما يتعلق برصد أنشطة الفرع اآلخر. إتخاذبشأن عملية 

دارة إلة ستقالليالية، مما يمنح قدرًا أكبر من اإلتفويض المسؤوليات اإلدارية والم :وتنطوي عملية الفصل الداخلي بين وظيفتين 2-9
لمطار، وسلطة المطار داخل الهيئة. وعمومًا، يجوز أن يتمتع مدير إدارة المطار بسلطة واسعة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالعمليات اليومية ل

ل كإبرام  شراء اإلمدادات، وإتخاذ الترتيبات الخاصة بأي خدمات الزمة لهذا الغرض. ويجوز أيضًا منح مدير اإلدارة سلطة التفاوض بشأن
ها على مستويات واإليجار الرئيسية التي ينبغي عادة أن ُتتخذ القرارات النهائية بشأن اإلمتيازالخاصة بمنح حقوق  تفاقاتبإستثناء اإل تفاقاتاإل

لية موافقة ع عادة لعمستثمارات في التسهيالت والمعدات فستخضثال، بالمشتريات الرئيسية، أو اإلأعلى. أما القرارات التي تتعلق، على سبيل الم
 من جانب الحكومة وقواعد الخزانة، ويمكن أن تتنافس مع المطالبات األخرى للحصول على األموال الحكومية.

 وإذا كان نظام المحاسبة الحكومي غير كاف لتوفير المعلومات المحاسبية الضرورية، فستكون هناك حاجة إلى حسابات منفصلة 2-10
 ويتناول الفصل الرابع شكل حسابات المطار وتحديد بنودها المحتملة. ارسات المحاسبة التجارية.وممير تدار وفقًا لمعاي

 الهيئات المستقلة المملوكة للحكومة

 التعريف
لت إلدارة و  ،ألغراض تشغيل وإدارة مطار واحد أو أكثر أنشئتهيئة المطار المستقلة هي أساسًا هيئة مستقلة  2-11  استخداموالتي ُخو  

تحويل إلى  "خصخصة إدارية" / التقليديةالحكومة هياكل لتغطية تكاليفها. وعادة ما ُيسمى إنشاء هيئات قانونية خارج  تول دهايرادات التي اإل
 وفي بعض الحاالت، يمكن أن تقوم هيئة مستقلة واحدة بتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية. وفي بعض الحاالت يمكن .شركة مساهمة

الجسور، و لى هذه الهيئات المستقلة تشغيل تسهيالت المطار فحسب، بل أيضًا التسهيالت المتعلقة بوسائط النقل األخرى، مثل الموانئ، أال تتو 
تطبيق  فقد ثبتت فائدته، وذلك مثاًل عندما ترغب المدن التي تتولى تشغيل مطارات في واألنفاق.  وعلى الرغم من أن هذا النهج ليس شائعاً 

 مرافق النقل الرئيسية األخرى التي تكون مسؤولة عنها.ة لتشغيل وإدارة هذه المطارات، و المركزي
 وعادة ما تتسم الهيئات المستقلة المملوكة للحكومة بالخصائص الرئيسية التالية: 2-12



 4-2 دليل اقتصاديات المطارات

 

 تكون الحكومة مسؤولة، بوصفها مالك المنظمة، عن تحديد أهداف الهيئة المستقلة ورصد أدائها؛ أ( 
 نه الحكومة؛يشرف على أنشطة الهيئة مجلس إدارة تعي   ب( 
تكون الهيئة المستقلة ذاتية التمويل، وتفرض رسومًا مقابل خدماتها، وتستخدم اإليرادات المتأتية من هذه الرسوم لتمويل  ج( 

طلب منها تحقيق عائدات نفقاتها التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، وتطبق معايير وممارسات المحاسبة التجارية، ويجوز أن ي
 مالية؛

 يجوز أن تخضع الهيئة المستقلة للضرائب التجارية العادية، وليس من المرجح أن يكون موظفو الهيئة من موظفي الخدمة د( 
 المدنية، ولذلك يجوز أال تتطبق عليهم أجور وشروط خدمة القطاع العام.

ية لاإلستقالة للحكومة العمل كشركة في القطاع الخاص، فهذا يعتمد على درجة أما إلى أي مدى تستطيع الهيئة المستقلة المملوك 2-13
ات ذمسائل عامة  اإلعتبارالممنوحة لها. ومن ناحية، يمكن أن تخضع الهيئة المستقلة، مع ذلك، لتوجيهات الحكومة، أو ضغوطها لتأخذ في 

ة بتسويق سمالية الرئيسية. ومن ناحية أخرى، يمكن السماح للهيئة المستقلالرأ اإلستثماراتنطاق أوسع، فضاًل عن عملية موافقة الحكومة على 
طوير تطبق فيه مبادئ األعمال التجارية، أو ُيركز فيه على هج إلدارة التسهيالت والخدمات تُ بعض أنشطتها. ويشير التشغيل التجاري إلى ن

 األنشطة التجارية.

 التطوير والمزايا
ستقلة في جميع المناطق. ورغم أن إنشاء هيئة م المملوكة للحكومات ، ارتفع عدد الهيئات المستقلةماضيمنذ ثمانينيات القرن ال 2-14

عالم ال يؤدي بالضرورة إلى تحويل مطار غير قادر على تحقيق الربح إلى مطار قادر على تحقيق الربح، تشير الخبرة المكتسبة على نطاق ال
 لمستقلة قد يكون لها المزايا التالية:في إطار هذه التطورات إلى أن الهيئات ا

اإليرادات المتحصل عليها عن طريق استخدام موارد المطار بصورة شفافة في تشغيل وتطوير  إستثمارضمان إعادة  أ( 
 التجهيزات؛

مستعمل ضمان أن المنتفعين بالمطارات يساهمون مساهمة مباشرة في صيانة وتطوير التجهيزات التي يستخدمونها )مبدأ ال ب( 
 يدفع(؛

 تخفيف عبء التمويل على الحكومات؛ ج( 
رة أسرع، القرارات بصو  إتخاذمراقبة اإليرادات والنفقات عن كثب، و على سبيل المثال تشجيع إنتشار ثقافة األعمال التجارية ) د( 

 واإلجراءات األكثر استجابة، وحسن اإلدارة(، ومن ثم زيادة الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات؛
لى عاتاحة الوصول إلى األسواق الرأسمالية الخاصة الذي قد ال يكون ممكنًا إال بتغيير الشكل التنظيمي، نظرًا للقيود  ل(ه 

 إقتراض القطاع العام؛
 تطبيق الفصل الواضح بين الوظائف الرقابية والوظائف التشغيلية. و( 

قلة ( بأن تنظر الدول في إنشاء هيئات مستالقسم األول) لى سبيل المثالع في وفي ضوء هذه المزايا، ُتوصي سياسات اإليكاو بشأن الرسوم
 ة، ويخدم مصلحة المطارات والمنتفعين بصورة أفضل.اإلقتصاديإلداراة مطاراتها، متى ما كان ذلك مجديًا من الناحية 

المطارات الدولية، ب فيما يتعلقمطارات. و داء المالي للمطار/الألئات مستقلة هو تحسين الكفاءة واوالهدف الرئيسي من إنشاء هي 2-15
ظل هذا اإلتجاه مقترنًا بظهور مطارات دولية أكبر وتتسع الستيعاب حركة جوية بحجم كاف يرقى إلى مستوى التوقعات بشأن تحقيق اإلكتفاء 

اإلدارة والتشغيل، رغم أنها قد تواجه مخاطر المالي الذاتي. ومع ذلك، قد تستفيد المطارات الدولية الصغيرة عندما تصبح أكثر استقاللية من حيث 
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قوة سوقية من المنتفعين  صغير عدديمتلك فيها للحاالت التي يكون فيها حجم السوق صغيرا و/أو  ياإلفتقار إلى قوة المساومة للتصدمن قبيل 
 ماد هياكل إدارية وتشغيلية جديدة.. وبغض النظر عن حجم المطار، ينبغي أن تنظر الدول في الفوائد والمخاطر المرتبطة بإعتكبيرة

وفي ظل بعض الظروف، قد ال يكون تكليف هيئة مستقلة بتشغيل مطار واحد أو أكثر نهجًا جيدًا لتحسين الكفاءة التشغيلية  2-16
لطة الطيران للمطار. فعلى سبيل المثال، ففي دولة صغيرة ذات نشاط طيران محدود، وحيث يكون تشغيل مطار دولي الوظيفة الرئيسية لس

دًا. المدني، فإن فصل تشغيل المطار عن سلطة الطيران المدني، وتكليف هيئة مستقلة ُتنشأ خصيصًا لهذا الغرض قد تكون له مكاسب قليلة ج
لطة الطيران س بوظائف كانت تؤديها سابقاً  والتنافس بين الهيئتين إضطالع كل واحدة منهماوفي الواقع، يمكن أن تكون نتيجة اإلزدواجية المكلفة 

فصل  ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك المدني بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. وينطبق ذلك بصور خاصة على التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة.
 ن المهام التنظيمية والمهام التشغيلية.يواضح للتكاليف بين المطار وأنشطة الطيران المدني األخرى، فضال عن تمييز واضح ب

 سؤولية واالستقالل الماليالم
بوضوح  قبل أن تدخل الهيئة المستقلة مرحلة التشغيل، ينبغي إعداد ميثاقها، أو وثيقة ذات طابع مماثل. وينبغي أن يصف الميثاق 2-17

لى المسؤوليات إالممارسات الوطنية، تميل هذه الخدمات ومجاالت  إختالفنطاق الخدمات، ومجاالت مسؤولية الهيئة المستقلة. ونظرًا إلى 
بيل س، على فيما بين هيئات المطارات. وعادة ما تشمل المجاالت، أو الخدمات المعنية معظم أو جميع المجاالت والخدمات التالية ختالفاإل

ع، : ساحات تحرك الطائرات، وساحات وقوف الطائرات، وتسهيالت خدمة الركاب في المطارات، وتسهيالت خدمات البضائالمثال ال الحصر
 وإيواء الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية بما فيها االتصاالت، وفي بعض األحيان خدمات األرصاد الجوية.

م ال، أستؤول إلى الهيئة  األصولح الميثاق ما إذا كانت ملكية وإذا كانت التجهيزات قائمة بالفعل في المطار، فينبغي أن يوض   2-18
الميثاق  أم ال. وينبغي أن ينص األصولمقابل هذه  ، وما إذا كان ينبغي تحميل الهيئة ديوناً األصولذه وإذا كان األمر كذلك، فما هي قيمة ه
 (.لشركاتعن إدارة ا 46-2إلى  43-2لفقرات من أيضًا على كيفية إدارة المطار )أنظر ا

تي تتحصل لها صالحية االحتفاظ باإليرادات الل ح الميثاق بجالء أن الهيئة المستقلة سُتخو  ومن الناحية المالية، ينبغي أن يوض   2-19
دارة ن هناك منفعة مالية بعد ذلك إلو وهذا يعني أنه لن تك رأسمالية محتملة. إحتياطاتمصروفات المطار، وتكوين أي  استردادعليها بهدف 

ه سيكون إيرادات المطار. وحيثما يتوقع أنالطيران المدني من االستخدام المشترك لألماكن والمعدات التي تم تمويل جزء منها على األقل من 
 ،إليراداتامن غير المحتمل أن تحقق الهيئة المستقلة الربح في المدى القصير، قد تكون هناك حاجة ألن يحدد الميثاق كيفية تغطية النقصان في 

، فيمكن ه القروض أو ضمانات القروضوإذا تم توفير هذ .عن طريق الحصول على القروض المباشرة أو ضمانات القروض من الحكومة مثالً 
 ي الفصل الثالث(.توافق عليها الحكومة )ينبغي أيضاً اإلشارة في هذا اإلطار إلى المواد اإلرشادية الواردة فأن يرافقها استحداث خطة مالية سنوية 

تتحصل عليها من الرسوم، واإليجار، جميع اإليرادات التي وإذا كانت  المالي اإلستقاللإلى  هيئات المطارات في حالة افتقار 2-20
على فسوف يتعبين  في حساب الخزينة الوطنية، أو الوزارة، أو إدارة الطيران المدني لتغطية مصروفات المطار تودع ورسوم حقوق اإلمتيازات

 قلصييفتقر إلى الفعالية و رتيبات غير أن هذا النوع من الت نفقات المطار.أن تتقدم بطلب للحصول على األموال الالزمة لتغطية  المطار هيئة
يجاد مصادر إيرادات جديدة، أو زيادة الدخل من المصادر الموجودة ألنها ال تستفيد من اإليرادات التي إلإدارة المطار  وافعدكبير من بقدر 

المطار  مراقبةتي تقع خارج نطاق أن يجري استخدام األموال ال ، يمكن أيضاً وعالوة على ذلك ها.مسندة إليات النفقتتحصل عليها لتغطية ال
 ألغراض ال تتصل بالمطارات.

 الملكية الخاصة والمشاركة —)ج( 

، ومن حول إلى شركات خاصةتُ المملوكة للحكومة  عديدة من الهيئات ئات مستقلةهيت ، أصبحمنذ ثمانينيات القرن الماضي 2-21
قادرة على المنافسة، وذات كفاءة، وفعالية من حيث التكاليف على غرار أي  المتوقع أن تعمل كهيئات تجارية ذات استقالل مالي، وأن تكون 

ت تم" / عامة مساهمة شركاتجزئيًا أو كليًا إلى  هاتحويلتم  التيبعض هيئات المطارات  و/أو إدارة عمل تجاري آخر. وقد ُنقلت ملكية
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دليل خصخصة تقديم خدمات المطارات في  خصخصةشادية بشأن . ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل والمواد اإلر خصخصتها إداريا"
 (.Doc 9980)الوثيقة  المطارات وخدمات المالحة الجوية

 الدوافع
يض وتتراوح هذه الدوافع من تحسين الكفاءة اإلنتاجية، وتخف ،إستثمارات القطاع الخاص إدخال كانت هناك دوافع متنوعة وراء 2-22

يضًا أ حكوماتال بعض ملية وبقدر أكبر في إعفاء الدولة من مسؤولية تمويل تطوير الهياكل األساسية. وتتوقعالتكاليف إلى الرغبة بصورة ع
د . وما برح تمويل الحكومات للمطارات يزداخصخصتهاتم تفضاًل عن إيرادات ضريبية منتظمة من المطارات التي  عوائد ماليةالحصول على 

مويل األولويات الوطنية األخرى التي توجه إليها النفقات، والضغوط من أجل أن تتجنب الحكومات ت صعوبة بسبب القيود على الميزانية، أو
ضاًل عن فالمرافق العامة غير األساسية. وتواجه الحكومات أيضًا صعوبات متزايدة فيما يتعلق بشراء األراضي، أو إستئجارها، أو إستصالحها، 

 لق بنوعية الخدمات في المطارات.التوقعات المتنامية للمنتفعين فيما يتع
دن في حد ستثمارًا مجديًا. فما برحت المطارات الكبيرة تتحول إلى مالمالية أن المطار يمكن أن يكون إو  التجاريةوتدرك الدوائر  2-23

ة بالنمو بط نمو الحركة الجويالمطار( حيث ُتوجد فيها األسواق، وأماكن اللقاء لألشخاص واألعمال التجارية. وبصورة عامة يرتمدينة ذاتها )
دفقات نقدية هائلة. تة، فإن العديد من المطارات الرئيسية ذات جدارة إئتمانية عالية تاريخيًا، كما تتوفر لها اإلقتصادي. ورهنًا بالدورات اإلقتصادي

مية بدرجة ر إيرادات هائلة تخصع لرقابة تنظيللدولة، فإن األنشطة التجارية في المطارات التي تد اإلقتصاديورغم أن المطارات تخضع لإلشراف 
دارة إل رى ظهور شركات كبأقل مقارنة باألنشطة غير المتعلقة بالطيران، أو ال تخضع مطلقًا لهذه الرقابة. وأفضت كل هذه العوامل مجتمعة إلى 

تطور شركات لة المطارات على نحو مواز تطورت شركات إدار فقد في إدارة مطارات في مناطق أخرى من العالم. تستثمر وتشارك المطارات 
 الطيران الدولية الكبيرة وأنشأتا معًا صناعة طيران عالمية حقًا.

 الخصخصة
سات سيا وتعر  فوتشغيلها وإدارتها.  ،لقطاع الخاص في ملكية المطاراتلمشاركة أي تعني على أنها الخصخصة ف عر  كثيرا ما تُ  2-24

ا تتم مالمطار إلى القطاع الخاص. وعادة  معظم الملكية لتجهيزات وخدماتصفها تحويل الملكية الكاملة أو اإليكاو بشأن الرسوم الخصخصة بو 
لكية الخصخصة عن طريق البيع المباشر لشريك إستراتيجي، أو الطرح اإلبتدائي لألسهم في البورصة. وفي حالة رغبة الدولة في استرداد الم

 سهم مرة أخرى مع المخاطرة بأن سعر الشراء قد يكون أعلى من سعر البيع األصلي.الكاملة، أو معظمها، فعليها شراء األ
 ل إلى القطاع الخاص ما يلي:أن تشمل الخصائص الرئيسية للمطار الذي تحو   المرجحومن  2-25

 وجود مجلس إدارة للشركة يتم تعيينه وفقًا لميثاقها؛ أ( 
ذاتي التمويل، ويفرض رسومًا على خدماته، ويحصل على األموال من  ل إلى القطاع الخاص هو مطارالمطار المحو   ب( 

 ية؛ق المعايير والممارسات المحاسبية التجارية، وينبغي أن يحقق عائدًا ماليًا بوصفه هيئة تجار سوق رأس المال، ويطب  
 ل إلى القطاع الخاص إلى الضرائب التجارية العادية.يخضع المطار المحو   ج( 

وتشمل هذه العوامل تقييم ظروف السوق  (.2-2قرة في عدد من العوامل )أنظر الف يالنظر بتأن   المطار صةخصختطلب ت 2-26
ها ستغالل مواقفلممارسات تحول دون المنافسة، أو إنتهاج المطارات إ في الحد إلى أدنى درجة من مخاطر ودرجات المنافسة. وسيساعد ذلك

ر المنتفعون على المطار ضغط السوق من ناحية أخرى. عالوة على ذلك، ربما تحتاج أهداف تغييأن يمارس  إحتمالالمهيمنة من ناحية، أو 
وال ينبغي  رات المالئمة مع إدارة المطار القائمة، والمنتفعين، واألطراف األخرى ذات المصلحة.و هياكل الملكية للتحديد بوضوح عن طريق المشا

كاغو شي إتفاقيةات الواردة في لتزاماء الدولة بإلتزاماتها، وتحديدًا اإلفشروط القاضية بو ص الخصخصة من البأي حال من األحوال أن تقل  
 .Doc 9082الخدمات الجوية، فضاًل عن مراعاة سياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة في الوثيقة  إتفاقاتومالحقها، وفي 
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 مشاركة القطاع الخاص
لكية الم ر في ملكية، ومراقبة و/أو إدارة هيئة المطار، بينما تظل ملكية األغلبية أوبدو  اضطالعه تعني مشاركة القطاع الخاص 2-27

ين القطاعين بفي يد الحكومة. وتنطوي مشاركة القطاع الخاص التي يمكن استخدامها إلدارة المطارات والتشغيل أحيانًا على إقامة شراكة  النهائية
لنقود رات اإلدارية والخبرة المالية للعمل التجاري الخاص يمكن أن تفضي إلى قيمة أفضل لالعام والخاص. وميزة هذه الشراكة هي أن المها

خاص لها بالنسبة لدافع الضرائب عندما ُتستخدم ترتيبات تعاونية سليمة بين القطاعين العام والخاص. وبصورة أساسية، فإن مشاركة القطاع ال
قلية، وملكية عقد اإلدارة، واإليجار ونقل ملكية األدة والمشاركة الكاملة، وهذه األشكال هي: المشاركة المحدو  تتراوح بين أربعة أشكال مختلفة

 القطاع الخاص و/أو تشغيل أجزاء من أنشطة المطار )بما في ذلك خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص(.

 عقد اإلدارة
شروط  لأو وفقاً ات إلى هيئة خاصة لفترة زمنية محدودة مقابل رسوم، تنتقل بموجب هذا الخيار إدارة مطار أو مجموعة من المطار  2-28

تحاد يجمع بين أصحاب مصلحة ، أو فريق إداري لمطار دولي، أو إدفع محددة مسبقًا. ويمكن أن تكون الهيئة الخاصة هيئة محلية/وطنية
جوز أال طار )أو مجموعة المطارات( من إدارة مهنية، ولكن يتحاد. ويستفيد الملطرفان السابقان جزءًا من هذا اإلمختلفين، ويجوز أن يكون ا

 يشمل العقد تطوير تجهيزات المطار.

 اإليجار أو اإلمتياز
هذا الخيار ينتقل  وبموجب  األجل، أو طويلة األجل. يمكن أن تكون عقود إيجارات/امتيازات المطار قصيرة األجل، أو متوسطة 2-29

 اإلمتيازتحاد إلدارتها وتطويرها لفترة زمنية محددة. وفي معظم الحاالت، يظل المستأجر أو صاحب ة أو إة خاصالمطار أو مجموعة المطارات لهيئ
يجارات مسؤواًل عن توسيع المطار وتطويره وفقًا لشروط تكون إما منصوص عليها في العقد، وإما رهنًا بنمو الحركة الجوية. وتتباين شروط دفع اإل

يرة. ففي بعض الحاالت، يكون سداد كل المبالغ دفعة واحدة، وفي حاالت أخرى ُيسدد جزء من المبالغ كدفعة أولى، وُيسدد ات بدرجة كباإلمتياز أو 
نقل الملكية )بوت(، وهو نظام ملكية وإدارة ُتمنح -التشغيل-جزء منها سنويًا، أو يتم سداد كل المبالغ سنويًا. ومن أكثر األشكال شيوعًا خطة البناء

وتشغيلها، بما في ذلك األرض و/أو المباني لفترة زمنية طويلة، وعند إنقضاء فترة  في تمويل بعض التجهيزات وبنائها لخاصة بموجبه الحقالهيئة ا
دليل ز الوجود أشكال مختلفة من هذه الخطة )أنظر التعاريف في مسرد المصطلحات في هذا الحق ُترد التجهيزات إلى مالكها. وقد برزت إلى حي  

 .Doc 9980الوثيقة  — يكاو بشأن الخصخصة في مجال تقديم خدمات المطارات والمالحة الجويةاإل
، يتعين النظر في عدد من الجوانب بغية الحصول على أفضل النتائج. أو اتحاد شركاتمع شركة  1متيازإ الدخول في عقدوعند  2-03

 ةالمادهذه و  (Doc 9082االقتصادية )الوثيقة اجب، باإلضافة إلى السياسات على النحو الو  اإلعتباروبصفة خاصة، ينبغي أن تأخذ الدول في 
 ؛Doc 9137الوثيقة  — دليل خدمات المطاراتب( و ؛ Doc 9184الوثيقة  — دليل تخطيط المطاراتوثائق اإليكاو األخرى مثل: أ( و اإلرشادية، 

. وتشمل العوامل التي ينبغي النظر Doc 9980الوثيقة  — مالحة الجويةدليل اإليكاو بشأن الخصخصة في مجال تقديم خدمات المطارات والج( 
 فيها ما يلي:

 شراف االقتصادي الذي تعتمده الدولة؛شكل اإل أ( 
لتي ن تحويلها إلى القطاع الخاص، والخدمات اينبغي تحديد خدمات الطيران والخدمات غير المتعلقة بالطيران التي يتعي   ب( 

 فضاًل عن المعايير التي ينبغي تطبيقها لتحقيق مستوى النوعية المطلوبة للخدمات المقدمة؛ ستظل في أيدي الدولة،

                                           
القرار  2003في عام  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةتم تنفيذ هذا النوع من الخطط بصفة خاصة في عدد من بلدان أمريكا الالتينية. وفي هذا الصدد، اعتمدت  1

A17-03 ذا القرار الدول األعضاء التي شرعت، أو على وشك أن تشرع في مع إرجاء النظر في بعض العوامل إلى حين منح المطارات امتيازات. وتحث اللجنة في ه
لنتائج.  تحصل على أفضل اعمليات منح امتيازات في مجال الهياكل األساسية للمطارات والطيران، أو تعديل هذه االمتيازات، أن تنظر في عدد من الجوانب من أجل أن 

 منتفعين، والمواد اإلرشادية بشأن تحويل المطارات إلى القطاع الخاص.الجوانب مع سياسات اإليكاو بشأن رسوم ال هوتتماشى هذ
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المطارات مرنة بالقدر الكافي إلتاحة التعديل بناء  متيازاتإبالخاصة  ستثماروينبغي أن تكون الخطط الرئيسية وخطط اإل (ج 
المنتفعين؛ ويجب  إحتياجاتتثال للمعايير الدولية السارية، و على الطلب، على أن ُتؤخذ في اإلعتبار متطلبات الدولة، واالم

ولضرورة تأمين استثمارات كافية على امتداد فترة  ات من حيث التكاليفاإلمتياز أن تعطي هذه الخطط األولوية لفعالية 
 ؛العقد

 ات؛ستثمار لحجم اإل متيازاتلإلمالءمة الفترة الزمنية  (د 
 ل المطار الخاص نتيجة لعملية عطاءات تنافسية مفتوحة تضمن فعالية عملية منحدولة ومشغ  ويجب أن يكون العقد بين ال (ه 

ات، بحيث تكون جميع الشروط المطلوبة، وصيغ التقييم، والمعايير المستخدمة لمنح العقد قد ُوضعت بشفافية اإلمتياز 
 مطلقة، كما ينبغي أن تكون معروفة لجميع أصحاب المصلحة؛

اريع إلى تحمل الدولة والقطاع الخاص للمخاطر التي تواجه كل منهما في تنفيذ مش اإلمتيازستند نظام منح حق وينبغي أن ي (و 
 المطار؛

الناجمة عن تطور صناعة النقل  المتغيرة ف مع ظروف السوق التكي   آلية تتيحات اإلمتياز عقود منح  تضمنوينبغي أن ت (ز 
 ؛متيازاإلالجوي، والفترة الزمنية الطويلة لعقود 

 ازاإلمتي، وذلك فيما يتعلق بدفع رسوم اإلمتيازالتدابير لتجنب المشاكل التي تنشأ بشأن بعض عقود حقوق  إتخاذوينبغي  ( ح 
 ، وتحديد الكفاءات، والتنسيق اإلداري.اإلستثماراتفي الوقت المناسب، وتأخير 

 لعمليات بعد نهاية العقد.وينبغي أن يجري، على نحو مسبق، تحديد عملية تكفل استمرار ا ط( 

 نقل ملكية األقلية
ألسهم وفقًا لهذا الخيار تحول ملكية األقلية للمطار أو مجموعة المطارات للقطاع الخاص، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق بيع ا 2-31

ضمان ملة، أو متعددة الخطوات لة كالشريك إستراتيجي، أو عن طريق تعويم األسهم. ويكون ذلك أحيانًا مرحلة أولى، أو واجهة لعملية خصخص
 نتقال السلس الذي يستطيع العمل التجاري في اثنائه أن يستوعب األحوال في السوق.اإل

 ملكية القطاع الخاص و/أو تشغيل جزء من أنشطة المطار
زن البضائع، أو خدمات يشير هذا الخيار إلى ملكية وتشغيل تجهيزات أو خدمات معينة في المطار، مثل محطة الركاب، أو مخ 2-32

ل القطاع التجاري.  وعندما يمتلك ويشغ   اإلمتيازتفاق إل وجهة النظر القانونية، مماثالً  عقد يكون، من بموجب لم أنشطة المشغ  نظ  تاألمن. و 
ساهمة مالئمة تخاذ تدابير لضمان أن الجزء المخصخص من المطار يقدم م)مثل محطة الركاب(، فمن الضروري إمن المطار  الخاص جزءاً 

 أو اإليجار.  اإلمتيازعن طريق دفع رسم مقابل حق  في تكاليف تشغيل بقية المطار، وذلك مثالً 

 ملكية القطاع الخاص والمراقبة
ق غير ُتنقل، بموجب هذا الخيار، ملكية األغلبية أو الملكية الكاملة للمطار إلى هيئة خاصة، بما في ذلك الشركات أو الصنادي 2-33

  ة.الربحي

 نظم، وشبكات ومجموعات المطارات —)د( 

ومراقبة المطار الذي تختاره الدولة، يمكن إدارة المطار إما على أساس فردي، وإما على أساس نظام مطارات، شكل ملكية  أياً كان 2-34
أو أكثر تخدم نفس منطقة المدينة  ن نظام المطارات من مطارينطريق الجمع بين كل هذه األشكال. ويتكو   عنأو على أساس شبكة مطارات، أو 
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 أعاله، هتم تعريف على النحو الذيمنظومة مطارات  تخذ شكل، التي قد تالرئيسية ويتم تشغيلها وفقًا لهيكل ملكية ومراقبة واحد. وشبكة المطارات
كل المطارات التي تخدم اإلقليم في الدولة،  هي مجموعة من المطارات داخل الدولة يتم تشغيلها وفقًا لهيكل ملكية ومراقبة واحد، ويمكن أن تشمل

 .2أو بعض هذه المطارات
م ة التي ما برحت تزداد شيوعا على الصعيد الوطني في مختلف أرجاء العالتنظيميالل اشكاأل أحد مطاراتالشبكة  يشكل نموذج 2-35

المالك /  المطارات وعملياتها، من المهم أن تضمن الدول أنمع تطور إدارة و  .في الدول المتقدمة النمو ودول األسواق الناشئة بجميع أحجامها
كل بش مهماً . ويصبح هذا األمر Doc 9082 الوثيقة اليكاو، كما هو موضح فيا الرئيسية لفرض الرسوم لدىمبادئ الالمشغل يواصل االلتزام ب

، مما يتطلب من تعقيداً ليف واإليرادات أكثر حساب التكا يكون حيث  اتأو شبكة مطار  منظومة مطاراتخاص للمطارات التي تعمل داخل 
 رسوم المطار بدقة تكلفة تقديم الخدمة. تعكس عناية إضافية لضمان أنإيالء المالك/ المشغل 

يد ستفيأن  للمطار هو مسؤولية الدولة في نهاية المطاف، يمكنعلى نحو يكفل السالمة واألمن لمطار اأن تشغيل ب التسليممع و  2-36
ما إذا مشتركة، بغض النظر عالملكية العلى سبيل المثال، قد تستمد المطارات الصغيرة بعض الفائدة من فمة. ابعدة طرق ه اتمطار من شبكة ال

رية، الكفاءات اإلداتعزيز كفاءات التسيير و الوصول إلى أسواق رأس المال، و  المزيد من سبلكانت عامة أم خاصة، والتي قد تشمل ما يلي: 
 بالجملة والتسويق المشترك. وإجراء المشترياتوفورات الحجم والنطاق المرتبطة بالشبكة،  االستفادة منو 

، قد اتأو شبكة مطار  منظومةإطار فيها تشغيل مطار ما فائدة واضحة لمستخدمي مطار آخر ضمن  يتيحفي الحاالت التي و  2-37
كال  ن يعملون فينتفعو يل كال المطارين بصرف النظر عما إذا كان المبعض التكاليف المرتبطة بتشغ تقاسميكون من المفيد لمستخدمي المطار 

 حيث يمكن تحويل بعض الحركة إسعافيكمطار ، ةقتصادياال محدود القدرة على االستدامة، صغير مطار استخدام ذلك ومن أمثلةالمطارين. 
تبني  الحيةصعند تقييم التي ينبغي مراعاتها االعتبارات األخرى  ومن، مما يقلل من تكاليف االزدحام والتشغيل في المطار األكبر. يهالجوية إل

 .يةجماعبصورة الشراء إجراء عمليات من خالل هيكل إداري موحد أو  كأن يكون ذلك مثال، ينالعمليات في المطار  تكامل هذا النهج درجة
الطرق  من أكبر وعدداً  متزايداً  ترابطاوفر بما ياألكبر، للمطار  كروافد باإلضافة إلى ذلك، فإن الدرجة التي تعمل بها المطارات األصغرو 

اقص توافر يمكن النظر في هذه الجوانب من شبكة المطارات في سياق تنو . مهماً عاماًل  أيضاً  قد تكون الصالحة التي تخدم المسافرين العابرين، 
بشكل جماعي،  ن تكون شبكة المطارات طريقة قي مة إلدارة المطاراتباختصار، يمكن أو التمويل العام للمطارات الصغيرة أو اإلقليمية أو البعيدة. 

رة كل واحد تكون إدا عندمامة لإلدارة الجماعية للمطارات طريقة قي  أن تشكل شبكة المطارات ليمكن  ،وبإيجاز فردي.والتي لن يتم تنفيذها بشكل 
 منها على حدة غير مجدية.

ز. وعدم التميي ارتباط الرسوم بالتكلفة مراعاة مبادئ كفالةبعض الضمانات لتعين بن تسفي مثل هذه الحاالت، ينبغي للدول أو  2-38
ف التي التكالي وأن (3؛ قيد االستخدام حالًياوأنها ( 2لديها نفس المشغل المطارات المعنية أن ( 1 :التحقق من يجب أن تشمل هذه الضمانات

 المطار الرئيسي أو األكبر. ن منيالمنتفعد الطيران التي تعود على يتم تقاسمها بين مطار وآخر ترتبط بشكل معقول بفوائ
ت دعم العمليات المستدامة للمطارات أو شبكا أن تقرر أيضاً ، يمكن للدول اً اقتصادي مجديةفي حالة تمويل المطارات غير ال 2-39

ن التكلفة أقل م أمواالً المطار، بطريقة تسترد بها الدولة المطارات من خالل اإلعانات و / أو المنح المقدمة إلى مشغل  منظوماتالمطارات أو 
ذه المطارات أن تختار الدعم المباشر له أيضاً يمكن للدول و . Doc 9082من الوثيقة  الثاني للقسم وفقاً وخدمات المطار،  تجهيزاتالكاملة لتوفير 

هياكل عزيز التبه على نطاق واسع أن  سلممن المو والطيران.  اتة للمطار من خزائنها الوطنية أو إيرادات الضرائب المحلية أو الصناديق االستئماني
د ال يكون قبأنه  أيضاً يجب االعتراف  ،لدولة يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على االقتصاد العام للدولة. وفي الوقت نفسهدى اية للطيران لاألساس

 لة الحالية داخل شبكة النقل الجوي التابعة لها.من الناحية المالية تمويل جميع مطارات الدو  اً مجديًا أو عملي
في بعض ف. متعلقة بالطيرانمة أخرى متاحة لمالك/ مشغل المطار وهي االستخدام االستراتيجي لإليرادات غير الاهناك أداة هو  2-40

لتمويل المطارات  متعلقة بالطيرانت غير الاستخدام اإليرادا تمطار  أو شبكة من منظومة تي تشكل جزءاً الحاالت، قد يكون من المفيد للمطارات ال
                                           

للتعاون يشار  إلى شكل شركة دولية إلدارة المطارات يمكن أن تؤدي أيضاً من الملكية المتبادلة للمطارات في دول مختلفة، أو عقود اإلدارة التي تحصل عليها في دول مختلفة   -2
 المطارات. ولكن هذه األشكال للتعاون الدولي لها طابع مختلف عن طابع أي شبكة على المستوى الوطني. مجموعاترات، أو باسم شبكات المطا إليه أحياناً 
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في هذه الحالة، من المهم بشكل خاص أن تضمن الدولة وجود و هو تطوير الشبكة والنمو االقتصادي.  متعمداقتصادًيا بغرض  مستدامةغير ال
 .الرسوم حاديةآ فهومم التي يتم فيها استيفاء رسوم المطار على أساس حاالت، ال سيما في النتفعينتشاور كاٍف مع الم

فات وتشغيلها على الصعيد الدولي، أو على المستوى المتعدد الجنسيات، بما في ذلك التحال المطاراتيرتبط جانب آخر بإدارة و  2-41
 اراتبين المطارات، أو بين مجموعات المطارات. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل تشغيل المطارات وإدارتها في دول مختلفة بواسطة شركات مط

تحويل  معولمة. وتكمن الميزة الرئيسية لهذا الشكل من أشكال التنظيم في وفورات الحجم المحتملة، بينما يمكن أن ُتوجد العيوب في إحتمال
 اإليرادات والمعاوضة بين المطارات في مختلف الدول )شكل من أشكال التعاون الذي قد يكون مقبواًل لبعض الدول النامية(.

 بوجه خاصإيجاد توازن بين مصالح المطارات ومصالح المنتفعين، و  أن يكفل مالك /مشغل المطارينبغي  كل األحوال، وفي 2-42
صورة بداخل شبكة وطنية، فمن الضروري انتهاج الشفافية  المعاوضةوفي حاالت تطبيق  .لبفي المستقو مصالح المستعملين النهائيين الحاليين 

باط الرسوم ارتأن تلتزم الدولة باالمتثال لمبادئ االيكاو الرئيسية األربعة وهي عدم التمييز، و  يحقيق التوازن هوسيلة لضمان توأفضل كاملة. 
ة لتحديد ما وفي نهاية المطاف، فاألمر يتوقف على الدول. Doc 9082، على النحو الوارد في الوثيقة المنتفعين والشفافية والتشاور مع ،بالتكلفة

يمكن و للمطارات، يتعين اتباع هذا الشكل من أشكال التنظيم بحذر،  ةوفيما يتعلق بالتشغيل واإلدارة الدولي. أفضل وجهيحقق مصلحتها على 
 اعتباره شكاًل مقبواًل طالما أنه يفضي إلى تقليل الرسوم بفضل وفورات الحجم.

 إدارة الشركات —)ه( 

رب الحديثة و إدارته آثار على إدارته وأدائه. ويشير عدد من الدراسات والتجاويمكن أن يكون لتغيير ملكية المطار، أو مراقبته و/أ 2-43
كات. ويشير إلى أن تغيير الملكية والمراقبة عادة ما ُيعتبر وسيلة لتحسين إدارة الشركات، وأن األداء األفضل يتحقق نتيجية لحسن إدارة الشر 

م ل ة األسهم وغيره هلهيئة بواسطة إدارتها، ومساءلة هذمصطلح إدارة الشركات إلى اإلشراف على تشغيل الشركة أو ا م من أصحاب اإلدارة إزاء ح 
 التي تديرها. الجهةإدارة المؤسسة، وليس  كيفية ما يهم هنا هوبعبارة أخرى،  المصلحة.

 ن فيها المطار أكثروتصبح إدارة الشركات أكثر أهمية عند فصل مراقبة المطار وإدارته عن ملكيته، وفي الحاالت التي يكو  2-44
انًا فعااًل لكل سبيل المثال، يمكن أن يكفل النظام السليم إلدارة الشركات ضم ىاته. فعلإستثمار اعتمادًا على رأس المال الخارجي لتمويل أنشطته و 

موال المطار، وتستخدم األبأن اإلدارة تتصرف على الوجه األفضل لتحقيق مصلحة  ،األطراف ذات المصلحة، بمن فيهم حملة األسهم والدائنون 
زيادة  ر بقدر أكبر من عملية جمع األموال. وعلى العكس من ذلك، فبدون حسن إدارة الشركات، ربما تسعى اإلدارة إلىبطريقة فعالة مما ييس  

 تاحة.دام األموال الممنافعها الخاصة إلى أقصى درجة على حساب األطراف األخرى ذات المصلحة، وقد ُتنتهج درجة أقل من الشفافية في استخ
مبادئ الحكم المشترك تم وضع مبادئ ورموز إدارة الشركات على نطاق العالم. ومن أكثر المبادئ التوجيهية ذات التأثير  2-45
الميدان  ويمكن أن يكون تطبيق مبادئ منظمة التعاون والتنمية في .(2015) االقتصادي الميدانمنظمة التعاون والتنمية في مجموعة العشرين/ ل

ارسات االقتصادي ونتائج الدراسات التي ُأجريت مؤخرًا عن التشغيل التجاري للمطارات وتحويلها إلى القطاع الخاص أساسًا لوضع أفضل المم
 ل على أساس تجاري. ويشمل ذلك:الضرورية لضمان حسن اإلدارة المؤسسية للمطارات التي ُتشغ  

 على النحو المنصوص عليه في التشريعات أو اإلجازة؛األهداف والمسؤوليات المحددة بوضوح  أ( 
المعاملة المنصفة لكل حملة األسهم وحماية حقوقهم )عندما يكون أصحاب كل رأس المال أو جزء من حملة األسهم من  ب( 

 القطاع الخاص(؛
 مجلس إشراف مستقل ومهني لتحديد التوجة العام لإلدارة؛ ج( 
موارد البشرية، حيات إلتخاذ القرارات في الوقت المناسب بشأن المالية، والعمليات، والتكنولوجيا، واللة لها الصالاإلدارة المخو   د( 

 ، والخدمات وفقًا لألهداف المؤسسية وتوجيهات المجلس؛اإلستثماراتو 
 العالقات الجيدة مع كل األطراف ذات المصلحة عن طريق التشاور؛ هل( 



  ملكية المطارات، ومراقبتها، وإدارتها —الفصل الثاني  2-11

 

 مناسب وبصورة دقيقة لتعزيز الشفافية.الكشف عن المعلومات في الوقت ال و( 
 ويمكن تطبيق أفضل ممارسة لحسن إدارة الشركات بنفس القدر على المطارات التي تملكها الدولة بشكل كامل وتقوم بإدارتها 2-46

ت، ال تخضع العديد من الحاال مباشرة، نظرًا ألن أداء المطارات يرتبط بحسن اإلدارة أكثر من إرتباطه بهيكل الملكية والمراقبة. ومع ذلك، ففي
، والمنافسة مع السلطة التابعة للدولة لقيود متأصلة يجب التغلب عليها )مثل إجراءات الموافقة المعقدة، وعمليات الشراء التي تستغرق وقتًا طويالً 

ة ناشئلسواء كانت حقيقية أم متصورة، احال، يجب تحديد حاالت تضارب المصالح،  ةوعلى أي (.اإلستثماراتاألولويات األخرى للدولة في مجال 
 عن هيكل ملكية المطار ومعالجتها.

 التنظيم الداخلي —)و( 

 لمحة عامة
ن المطار من بلوغ عند وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للمطار )أو مجموعة المطارات(، فالهدف الرئيسي هو وضع هيكل ُيمك   2-47

 عالية من حيث التكلفة مع المحافظة على مستوى عال من الخدمات المقدمة.أهدافه، وأداء وظائفه بأكثر الطرق كفاءة وف
وعة وقبل تحديد الهيكل التنظيمي الداخلي أو تعديله، ينبغي في البداية إيالء اهتمام خاص لمجاالت مسؤولية المطار )أو مجم 2-48

 (.19-2إلى  17-2ذات طابع مماثل )أنظر الفقرات من المطارات(، التي غالبًا ما ُتوصف في ميثاق المطار/المطارات، أو في وثائق 
ع الحركة، ومناطق المسؤولية والنموذج التجاري. فعلى سبيل المثال، تكون بعض و  نلف وظائف المطار وفقًا لحجمه، وتوتخت 2-49

ئات في معظم المطارات األخرى هي بة الحركة الجوية، فضاًل عن خدمات الحركة الجوية، بينما تقدم هذه الخدماتقالمطارات مسؤولة عن مرا
ة، منفصلة. وتشارك مطارات عديدة في اإلضطالع بوظائف األمن بدرجات متفاوتة، كما تشارك في توفير التجهيزات لسلطات الجمارك، والهجر 

وف طار، أو في ساحة وقوالصحة. وتقدم بعض المطارات خدمات المناولة األرضية لشركات الطيران، بما فيها خدمات المناولة في مباني الم
الطائرات، أو االثنين معًا، بينما ُتقدم هذه الخدمات في مطارات أخرى شركات الطيران، أو هيئات أو شركات متخصصة. وتضطلع بعض 

 لعقارية.ية االمطارات أيضًا بوظائف تتجاوز نطاق أنشطة المطارات التقليدية، مثل الخدمات اإلستشارية، واألشغال العامة، والتشييد، والتنم
لكبيرة، في المطارات األصغر، ربما يكون من األكثر فعالية ومالءمة أن توكل عدة وظائف إلى إدارة واحدة، بينما في المطارات او  2-50

حديد تفمن المرجح أن توكل هذه الوظائف إلى عدة إدارات منفصلة. ويمكن أن تتوافق الوظائف المذكورة أعاله إما مع وظائف مركز من مراكز 
 الرئيسية تمهام مشغل المطاراوتشمل أمثلة  ، وإما مع وظائف عدة مراكز مجتمعة.()الفصل الرابع، الجزء ألف 53-4التكاليف المبينة في الفقرة 

 ما يلي:
 تشغيل المحطات النهائية للركاب والبضائع، والمدارج، والممرات، وساحات وقوف الطائرات وما –المطار  مرافقتشغيل  (أ

 بها من تجهيزات ومعدات؛ يرتبط
تلبية لالالزمة  وتوافر الهياكل األساسية حالة تشغيلية سليمةضمان الحفاظ على المنشآت في  -التشييد والهندسة والصيانة  (ب

مباشرة، فإن توفير هذه الوظائف هو مسؤولية  أو المشغل المهام متعاقدون اضطلع بهذه سواء و . نتفعيناحتياجات الم
 المشغل؛

ية التي والمستخدمين النهائيين، والقيام بأنشطة التوع نتفعينتسويق خدمات المطار للم -والعالقات العامة  التسويق (ج
 أو المجتمعات التي تخدمها أو تتأثر بها عمليات المطار؛ المحلي تستهدف المجتمع 

واسترداد  والميزنة ،رة المرافقيسمح للمشغل بالقيام بأنشطته، بما في ذلك إدا الذيطار اإلتوفر  -اإلدارة والمالية   (د
 والموارد البشرية وغيرها من األنشطة الالزمة لدعم العمليات. ،التكاليف

لمطار ولكنها أنشطة كثيرا ما يقوم بها هيئات أخرى غير المشغل تجرى دخل اوباإلضافة إلى ذلك، ثمة أنشطة ضرورية أخرى  2-51
 نفسه. وتشمل هذه األنشطة: 
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ية(، الركاب )باستثناء خدمات التفتيش الحكوم تسيير إجراءاتاألنشطة الالزمة لدعم خدمة الطائرات و  -األرضية  خدماتال (أ
وقود وال ،وتقديم الطعام ،والتنظيف ،الطائرات وقوف والتعامل مع ساحة ،والصعود إلى الطائرة ،بما في ذلك تسجيل الركاب
شركات  وأو موظف ستقلون م /مقاولون  ن و متعاقد عادةضية خدمات األر ال وفي حين يقوم بتقديموبعض أنشطة الصيانة. 

 المطارات؛ ومشغلالطيران، ففي بعض الحاالت، يتولى تقديمها 
. تشمل مراقبة الحركة الجوية في محيط المطار والحركة األرضية للطائرات والمركبات األخرى  -عمليات الحركة الجوية  (ب

 للدولة؛  و خدمات المالحة الجويةمقدميتم تنفيذ هذه العمليات بشكل عام بواسطة 
اعية. والخدمات الجمركية والتفتيش على المنتجات الغذائية والزر  تسجيل،بما في ذلك الفحص األمني قبل ال -خدمات الفرز  ج(

 الدولة. هيئات ضطلع بهاهذه الخدمات عادة ما تو 
_________________________ 
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 الفصل الثالث

 ية للمطاراتاإلدارة اإلقتصادية والمال

  يصف هذا الفصل نطاق المحاسبة واإلدارة المالية للمطارات والعالقة بينهما والغرض منهما.
ة، مفهوم أفضل الممارسات، فضاًل عن بعض الجوانب العملية األساسية للمحاسب )أ(ويتناول الجزء 

 واإلدارة المالية، ومراجعة الحسابات.
 .اء االقتصادي للمطاراتاإلطار إلدارة األد )ب(ويصف الجزء 

 .ةفيصف اتفاق مستوى الخدم )ج(أما الجزء 

 

 الجوانب األساسية لإلدارة المالية —)أ( 

 تطبيق مبادئ أفضل الممارسات
( القسم األول، Doc 9082الوثيقة ) الجوية المالحةسياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات  في وثيقة اإليكاومجلس أقر  3-1

بالنسبة للمطارات. ومن أجل تعزيز الشفافية، والكفاءة، والفعالية من حيث  1بادئ أفضل الممارسات في مجال حسن إدارة الشركاتتطبيق م
القطاع سواء كان ق إدارة المطار أفضل الممارسات في مجالي التشغيل واإلدارة على نطاق جميع المجاالت في المطار التكاليف، ينبغي أن تطب  

 ًا للربح أم ال.كان المطار مدر   سواءل للمطار، و طاع الخاص هو المالك والمشغ  الق مالعام أ
بأنه من أجل ضمان استخدام أفضل ممارسات حسن إدارة الشركات بالنسبة للمطارات،  Doc 9082من الوثيقة  القسم األولي وصيو  3-2

 ينبغي للدول النظر فيما يلي:
 أهداف ومسؤوليات الهيئات؛ 
 سهم؛حقوق حملة األ 
 مسؤوليات مجلس اإلدارة؛ 
 دور اإلدارة ومسؤوليتها؛ 
 العالقات مع األطراف ذات المصلحة؛ 
 .الكشف عن المعلومات 

                                           
 إدارة الشركات. – )ه(أنظر الفصل الثاني، الجزء   1
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وباإلضافة إلى االعتبارات المذكورة أعاله، ينبغي أن تطبق المطارات مبادئ أفضل الممارسات في العديد من المجاالت األخرى،  3-3
، واتفاقات مستوى الخدمات، األسس المرجعية وضع، و والنقدية، وعرض البيانات الماليةل، وقياس األداء واإلنتاجيةدارة المصرفية اإلمثل: الميزنة، و 

 واإليجار. االمتياز حقوق وتحصيل الرسوم و والتسعير االقتصادي، 
مال تجارية في المطارات هم لي المطارات، والركاب والجهات األخرى التي لها أعأن تدرك المطارات أن مشغ   تطلب ذلكوسي 3-4

ينبغي أن و زبائن يرغبون في اإلقتناع بأن الخدمات ُتقدم لهم بمستوى النوعية المالئم، وفي الوقت المناسب، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. 
العالقة  ركز علىفعين على نحو يمشغلي المطارات والمنتقة بين توثق خطة تطوير المطار تبادل المعلومات بين الجهتين، وعملية التشاور المعم  

 لتطوير،ولما كانت الجهة المنظمة مشاركة في وضع الرسوم أو الموافقة على عمليات ا ستثمار، ومستوى الرسوم.بين نوعية الخدمة، ومستوى اإل
 فينبغي أن تكون جزءا من تلك المناقشة.

لتي . وفي المطارات ابشكل واضح في حسابات شفافةاإلعانات، و  لتكاليف، واإليرادات،ا القيام، بصورة منتظمة، بتحديدوينبغي  3-5
لفصل الرابع، ان في ُتؤخذ فيها كل األنشطة غير المتعلقة بالطيران في اإلعتبار عند حساب رسوم الطيران )ما ُيسمى بنهج "آحادية الرسوم" الُمبي  

الطيران كبديل  ات والتكاليف بالنسبة للمصدرين. وال ينبغي اعتبار دعم رسومبين اإليراد ينبغي أال يكون هناك تمييز   ،(129-4الجزء واو، الفقرة 
من  سواء كانت العامة األوسع تقديم إعانات لعمليات المطار لسياسةلتكبد التكاليف التشغيلية. وحيث يكون من الضروري ألسباب تقتضيها ا

نظام  مطارات، ينبغي أن يرد ذلك بوضوح فيالشبكة أو منظومة نفس ابعة لاألموال العامة، أو اإليرادات التي تحققها المطارات األخرى الت
 المحاسبة.

 أهداف المحاسبة والمراقبة المالية
الي تشير المحاسبة المالية إلى النظام المستخدم لتسجيل اإليرادات والمصروفات، ثم تلخيصها لتقديم صورة شاملة للمركز الم 3-6

معني. ب والتفصيل في النظام المحاسبي المطب ق على مدى التفاصيل المطلوبة وعلى حجم المطار الدى التشع  لتقديم خدمات المطار. ويعتمد م
تتسم الضوابط و ولكن من الضروري منذ البداية التأكد من أن جميع اإلجراءات المحاسبية تطبق وفقًا للوائح، أو المعايير، أو القواعد المحاسبية. 

 عة الخارجية للحسابات باألهمية أيضًا.الداخلية، فضاًل عن المراج
ى بحسابات اإلدارة التي تطبق تقنيات المحاسبة لمساعدة جميع مستويات اإلدارة عل ستكمال الحسابات المالية أيضاً إويمكن  3-7

 تخطيط ومراقبة جميع الوظائف والخدمات المختلفة المقدمة في المطار.
سب، هو ضمان أن الموارد المستخدمة لتشغيل المطارات ُتنفق بفعالية، وفي الوقت المناوالغرض األساسي من المراقبة المالية  3-8

يرادات وبطريقة تتسم بالموثوقية والمسؤولية. ويتضمن ذلك رصد ومراقبة عملية تقديم الخدمات من الناحية المالية لضمان أن المصروفات واإل
 مدت في السابق.لميزانية أعتُ  المحققة في سنة معينة قد تحققت وفقاً 

دون أن يكون وهناك بالطبع ترابط بين المراقبة المالية والمحاسبة، ألن اإلدارة ال يمكنها أن تمارس المراقبة المالية بشكل فعال ب 3-9
مالية قبة التحت تصرفها بيانات مقدمة بواسطة نظام سليم للمحاسبة المالية. ولذلك، فمن الضروري أن يصاحب أي إجراء ُيوضع لممارسة المرا

 فحص دقيق للنظام المحاسبي للتأكد من أن هذا النظام يستطيع أن يوفر بصورة كافية البيانات المالية الالزمة لهذا الغرض.

 نطاق المحاسبة والمراقبة المالية
( 2ررة؛ وات والنفقات المق( مقارنة اإليرادات والنفقات الفعلية باإليراد1تشمل المراقبة المالية بشكل أساسي ثالث خطوات، هي:  3-10

مل خارجية في حالة وجود فرق كبير بين االثنين، تحديد ما إذا كان السبب يكمن في الميزانية نفسها، أو في إدارة المطار، أو أنه نتيجة لعوا
 ( تحديد التدابير التصحيحية التي يتعين أو يمكن اتخاذها.3خارجة عن إرادة اإلدارة؛ و
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لتنبؤات انتيجة  إستعراضف كبير ألحد بنود اإليرادات أو النفقات الرئيسية عن بنود الميزانية األصلية قد يتطلب كما أن أي انحرا 3-11
كون ذلك لتحديد إلى أي مدى من المرجح أن تتأثر من جراء ذلك أي بنود أخرى، أو المركز المالي العام للهيئة التي تقدم خدمات للمطار. وسي

 الت التي يمكن أن يؤثر بها في نهاية المطاف نقص اإليرادات على الكفاءة التشغيلية للمطار.بوجه خاص في الحا مفيداً 
من  دخلت في كل واحدوفي نهاية الفترة المحاسبية، التي تغطي كقاعدة فترة سنة واحدة، يتم تجميع القيودات المالية التي أُ  3-12

صروفات، أو ببيان اإليرادات والم ن لبعضهما، وهما بيان اإليرادات )ويشار إليه أيضاً ليالحسابات المالية لعرضها في نموذجين أو جدولين مكم  
ة، ويكون الفرق لة في فترة زمنية معينبيان الربح والخسارة( وبيان الميزانية العمومية. ويلخص البيان األول جميع اإليرادات والمصروفات الُمحص  

و الخسارة أوالخصوم في نقطة زمنية معينة. وُيدرج الربح  األصولص يان الميزانية العمومية فيلخ  وإما خسارة. أما ب بين المجموعين إما ربحاً 
 ن مع رصيد حسابات األسهم األخرى القيمة الصافية للمطار.لفترة معينة في اإليرادات المحتجزة في بيان الميزانية العمومية، ويبي  

وينبغي ية. لتي حدثت في الفترة المحاسبوالخصوم ورأس المال ا األصولالعمومية تغييرات وال يحدد بيان اإليرادات وبيان الميزانية  3-13
مات عن وضع السيولة إعداد بيان التدفقات النقدية إلظهار التغييرات في التدفقات النقدية في الفترة الزمنية المعنية. ويقدم هذا البيان أيضا المعلو 

ن السنين، سيتسم . وتجدر اإلشارة إلى أن تقديم بيان التدفقات النقدية لعدد م)أ(في الفصل الرابع، الجزء  النقدية للهيئة. تم تناول هذه المسألة
في الحصول على هذا التمويل ألنه يبي ن التغييرات في الوضع النقدي  سيساعدبأهمية خاصة عند السعي إلى الحصول على التمويل كما 

 شروط القرض أو التمويل المطلوب توفيره.للمطار، ويمكن بذلك أن يؤث ر على حجم و 

 خطة األعمال والميزانية
 خطة األعمال والميزانية لهما جداول زمنية مختلفة، ولكن ينبغي أن ترتبط ببعضها في اإلطار التالي: 3-14

 على تفادي عمال، والسبل التي تساعد المطارتبرز األهداف على األجل الطويل والتي تحدد خطة األ التي ستراتيجيةاال (أ
 راتدليل االيكاو لتخطيط المطاوينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى إعداد المخطط الرئيسي للمطار )أنظر  قيود التصميم؛

 (؛تخطيط الرئيسيال –(، الجزء األول Doc 9184الوثيقة )
 تنفيذها في هذه الفترة،ُتوضع في العادة لفترة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات، وتحدد المشاريع التي يجب خطة أعمال  (ب

 وتحدد أيضًا بيئة األعمال التجارية للميزانية؛
  ُتوضع عادة لمدة سنة واحدة، وتمثل السنة األولى لخطة األعمال بالتفاصيل المالية والتشغيلية. ميزانية (ج

بغض النظر عن الهيكل تالية من عملية التخطيط، ويتيح إمكانية بلوغ األهداف ال اً مهم   ويعتبر وضع خطة األعمال جزءاً  3-15
 التنظيمي:

 التخطيط للتحقق من توقع المتطلبات المستقبلية وتقديمها في حينها؛ (أ
  ؛فعالةالمطار من أجل تقديم خدمة  تنسيق مكونات تقديم خدمات (ب
  المطار؛اإلدارة الفعالة لعوامل اإلنتاج التي تنطوي عليها عملية توفير خدمات  (ج
 على تقديم خدمات المطار للتحقق من تكب د تكاليف تقديم خدمات المطار بفعالية وكفاءة.ممارسة مراقبة مالية  (د

 خطة األعمال
من الهياكل األساسية، واإلجراءات التي ينبغي أن يتبعها المطار في أثناء فترة الخطة  حتياجاتدف خطة األعمال هو تحديد اإلوه 3-16

بذلك ينبغي أن تحدد الخطة بيئة و معينة تتحقق عن طريقها الغايات. بغي أن تصف الخطة أهداف وين يق استراتيجياته الطويلة األجل. لتحق
 هتمام إلى العوامل السياسية،البيئة من آثار. وينبغي إيالء اإلاألعمال التجارية التي ُيتوقع أن يتم تشغيل المطار فيها، وما يترتب على هذه 

والتقنية، فضاًل عن التطورات اإلقليمية والعالمية التي قد تكون لها آثار على المطار. عالوة على ذلك، جتماعية، واالقتصادية، واإل ،والقانونية
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إليها التي تؤثر بشكل خاص على نتائج الخطة المتوقعة. ويمكن تصنيف األهداف  ةسيتعين أن تسلط هذه الخطة الضوء على الفرضيات المستند
مات نفسها وتكاليفها واسترداد التكاليف المرتبطة بذلك، مع تسليط الضوء على الجهة المسؤولة عن ين، هما مستوى الخديالمحددة إلى مستو 

األهداف الرئيسية التي سيتم رصد أداء المطار على أساسها. ولن يكون هذا  تنفيذها والخاضعة للمساءلة عن هذا التنفيذ. وستحدد الخطة أيضاً 
تتعلق بالسالمة، واألمن، وطبيعة ومستوى الخدمات، باإلضافة إلى الطلب المتوقع على  يضًا أهدافاً التخطيط ذا توجه مالي فحسب، بل سيشمل أ

 هذه الخدمات ومتطلبات المنتفعين.
توفي الرأسمالية التي ينبغي تنفيذها إلى جانب آثارها المالية. ومن المهم أن تس اإلستثماراتوينبغي أن تحدد الخطة مشاريع  3-17

لمشروع لن المسوغ االقتصادي والمالي يدة المدرجة في خطة األعمال إحدى المتطلبات التشغيلية، وأن تكون مصحوبة بتقييم يبي  المشاريع الجد
لية واآلثار . ويمكن إيجاد حل وسط بين تكلفة الحلول الفنية للوفاء بالمتطلبات التشغي()يتناول الفصل السادس هذه المسألة بمزيد من التفاصيل

ية الخدمات، مؤشرات األداء ذات الصلة، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالسالمة، ونوعخطة األعمال  وردتالنسبة للمنتفعين. وينبغي أن المالية ب
اضي القريب، . وينبغي أن تشمل هذه المؤشرات الم((1والمرفق أدناه،  )ب(واإلنتاجية، والفعالية من حيث التكاليف )على النحو المبين في الجزء 

 .تلبيتهالواردة في الخطة قد تمت ن أن التوقعات المستقبلية المستندة إلى النتائج اأن تبي  و 
 : ، ضمن معايير أخرى المعايير التاليةالخطة  تشملوينبغي أن  3-18

 تنبؤات الحركة الجوية؛ أ(
 مالي وأسعار الفائدة(؛لي اإلجأسعار الصرف، والتضخم، والناتج المح االفتراضات االقتصادية الخارجية )مثالً  ب(
 عدد الموظفين، والمؤهالت المتغيرة، والتدريب والمهارات في مجال العمل المطلوبة من الموظفين؛ ج(
 و/أو رسوم اإلنتفاع بالمطار؛ القيود المفروضة على المصروفات د(
 الترتيبات المؤسسية المتغيرة؛ ه(
 يلية(؛تغييرات التكاليف )المرتبات والمصروفات التشغ و(
 اإليرادات؛ (ز

 النتائج التشغيلية )مقاسة بالفرق بين اإليرادات المتوقعة والتكاليف(. ح(
خطة األعمال سنويًا لتبرز التعديالت الجوهرية. ولكي تحافظ هذه الخطط على  إستكمالالتخطيط هو عملية مستمرة، وينبغي  3-19

ية وتحديد رغوبة" فحسب، ُيوصى بإجراء مقارنة بين خطة السنة المنصرمة وخطة السنة الحالاالستمرارية وال تصبح مجرد سلسلة من "البيانات الم
لرئيسية اأي تغييرات وشرحها. ومع ذلك يتعين توخي بعض المرونة كيال تصبح الخطة أكثر تشدداً مما ينبغي. وينبغي مناقشة حاالت عدم اليقين 

وقعًا، أو في الرأسمالي في حالة حركة جوية أدنى مما كان مت ستثماراآلثار على اإل يرة )مثالً التي تؤثر في النتائج، ال سيما في السنوات األخ
ات مشاريع تحديد أولوي حالة أسعار فائدة أعلى مما كان متوقعًا(، ويمكن أيضًا اإلشارة إلى النفقات الطارئة في حالة إختالف النتائج )مثالً 

تكاليف أثر مختلف افتراضات ال م الخطة أيضاً الرأسمالية. ويمكن أن ُتقي   اإلستثماراتاض ألغراض في حالة فرض قيود على االقتر  ستثماراإل
 )مثل تكاليف الموظفين أو التكاليف التشغيلية المرتفعة(.

 الميزانية
نة المالية لتي توافق السعادة ما تغطي الميزانية الفترة او على أساس السنة األولى من خطة األعمال. المطار ينبغي إعداد ميزانية  3-20

ينبغي وضع  السنوية. وال ينبغي تنقيحها إال في حاالت استثنائية، أي عندما تطرأ ظروف غير عادية وغير متوقعة في أثناء سنة الميزانية. ولكن
 تنبؤات بشكل منتظم بشأن اإليرادات والمصروفات الفعلية المتوقعة خالل السنة.

 ين اثنين، هما:الميزانية من عنصر تتكون  3-21
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 والفائدة(؛ األصولميزانية تضع تنبؤات باإليرادات والمصروفات )بما في ذلك استهالك  أ(
لقائمة، ا األصولالمقترحة لزيادة  اإلستثماراتميزانية رأسمالية تضع تنبؤات بالمصروفات الرأسمالية التي تحدد بالتفصيل  ب(

  أو إقتناء أصول جديدة في أثناء السنة.
قبة مفيدة، لنظام المحاسبة المستخدم لتسجيل اإليرادات والمصروفات. ولكي تصبح الميزانية أداة مرا وينبغي تنظيم الميزانية وفقاً  3-22

لفرعية في ايجب أن توفر اإلرشاد للوحدات التشغيلية التي تنفق الموارد إلنتاج الخدمات. وينبغي أن تتسق بنود الميزانية مع مختلف الحسابات 
شهري، وأيضًا  نظام المحاسبة. وينبغي صياغة الميزانية لتيسير المقارنة بين النتائج الفعلية والنتائج المدرجة في الميزانية على أساس فصلي أو

ات ابكل بند على حدة في مختلف الحس لة للغاية )مثالً على أساس السنة ككل. وبناء على ذلك، قد ال يكون من الضروري إجراء مقارنات مفص  
 الفرعية(.

 التمويل وإدارة النقد
ال بكفاءة. ، والحصول على األمو يشير التمويل وإدارة النقد إلى األساليب الرامية إلى زيادة عائد األموال المستثمرة إلى أقصى حد 3-23

بية، وتقلبات أسعار نقد بإدارة العمالت األجنإدارة ال إستكمالعن طريق خزانات الدول ويتعين  ، وأحياناً أو خارجياً  ويمكن إنجاز هذه المهام داخلياً 
المالية  راتاإلستثماالفائدة. وتشمل إدارة تقلبات أسعار الفائدة تقليل المخاطر المرتبطة بحركة أسعار الفائدة في السوق من أجل مراقبة عائد 

 وتكاليف الديون.
الداخل وإلى  مع التدفقات النقدية المتوقعة إلى حتياجاتزنة هذه اإلالنقدية وموا حتياجاتوتشمل إدارة النقد في العادة التنبؤ باإل 3-24

أن تكون  لهذا الغرض، بل ويمكن لهذه العوامل تحقيقاً  يوماً  90الخارج، أي المقبوضات والمدفوعات. وعادة ما يتم وضع تنبؤات على مدى فترة 
توقيت القرارات بشأن توقيت االقتراض لتغطية أي عجز نقدي متوقع، و  إتخاذكما أن لة توقع نفقات رأسمالية كبيرة. هذه الفترة أطول في حا

كن أن تسهم الفائض النقدي، والفترات الزمنية المتعلقة بكل ظرف من هذه الظروف هي العوامل التي تكمل دورة عمليات إدارة النقد. ويم إستثمار
 لمالي الشامل للمطار.اإلدارة الفعالة للموارد النقدية مساهمة كبيرة في عملية األداء ا

وينبغي إجراء عمليات وينبغي أن تستند السياسات واإلجراءات والنظم الخاصة بإدارة النقد إلى التوصيف الواضح للسلطة.  3-25
قة بين للثقة في إطار العال إستغاللستعراض وتدقيق في فترات زمنية غير منتظمة للحيلولة دون أي إساءة محتملة الستخدام السلطة، أو أي إ

 المطار والمؤسسة المصرفية المعنية.

 المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
ات دمة تقدم لكل مستويستعراض األنشطة كخإييم مستقلة داخل المنظمة من أجل يمكن تعريف المراجعة الداخلية بأنها وظيفة تق 3-26

من النظم التي  الية نظام الضوابط الداخلية برمته، سواء النظام المالي أو غيرهوهي عملية مراقبة للقياس والتقييم واإلبالغ عن مدى فعاإلدارة. 
تكون و التقيد بالسياسات والتوجيهات.  أنشأتها اإلدارة لحماية أصول المنظمة، وضمان موثوقية السجالت، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورصد

 إستعراضب ادةية، أي عندما يكون المراجعون غير منتسبين إلى أي نظام يقومون عاللاإلستقنتهاج إإلى أقصى درجة عند  لةفعاالمراجعة الداخلية 
جعة الداخلية مثال ومهمة المراجعة الداخلية هي في حد ذاتها جزء ال يتجزأ من نظام المراقبة الداخلية، وال ينبغي أن تكتفي المراأدائه أو تقييمه. 

 حسب، بل ينبغي أيضًا أن تقدم توصيات لتحسين أداء هذا النظام.باإلبالغ عن فعالية نظام الضوابط الداخلية ف
يضطلع  في حالة المنظمة التابعة للدولة، يمكن أنلتقييم تضطلع بها هيئة خارجية. و أما المراجعة الخارجية فهي وظيفة مستقلة ل 3-27

البيانات المالية  ل له اإلبالغ عنالمسؤولية القانونية التي تخو   بهذه الوظيفة المراجع العام في الدولة المعنية. ويمكن أن تكون للمراجع الخارجي
لعناصر ختيار المراجعة الخارجية. وأحد اختالف الوسيلة المستخدمة إلإب اإلستقاللي. وستختلف درجة هذا مع تقديم بيان عن اإلشراف اإلدار 

للمنتفعين  ل أيضاً مة، ال لهيئة المراقبة التي ترفع لها التقارير فحسب، بي  األخرى الذي ينبغي اإلشارة إليه هو أن المراجعة الخارجية تقدم خدمة ق
 ختيار المراجع.إهتمام لعملية مراجعة الخدمات. وينبغي إيالء اإلوالجهات األخرى التي توفر لها الهيئة الخاضعة لل



 6-3 دليل اقتصاديات المطارات

 

الداخلي  يركز المراجعلتركيز. فعلى سبيل المثال، الفرق الرئيسي بين عمليتي المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية هو درجة او  3-28
مان أن هتمامه بالمراقبة الداخلية، فهو يرغب أيضًا في ضإ عني، أما المراجع الخارجي، فرغم هتمامه على الضوابط الداخلية في المطار المإ 

مد المراجعة تست صادقاً ونزيهاً بشأن أنشطته. و رأياً  المطار ال يتصرف إال في حدود سلطاته )وقد تكون هذه السلطة قانونية(، وأن حساباته تعرض
عايير ما تمتد وتتوسع عن طريق الم من النظام األساسي، ولكن المسؤوليات المنوطة بها بموجب هذه السلطة غالباً  الخارجية سلطتها عموماً 

الخارجية هو  رة بين وظيفتي المراجعة الداخلية والمراجعةواإلرشادات الصادرة عن هيئات المحاسبة المهنية على سبيل المثال. وأحد الفروق الكبي
يه إتباع مسار إبالغ مسار اإلبالغ. فالمراجع الداخلي يرفع تقاريره إلى اإلدارة، أما المراجع الخارجي، فإلى جانب التقارير التي يقدمها لإلدارة، عل

خارجي التصديق بالغ في نهاية المراجعة الخارجية عندما ُيطلب إلى المراجع الخارجي يشمل الهيئة العليا لمراقبة المطار. ويتجلى هذا المسار لإل
 على الحسابات.

مة وتؤدي المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية على حد سواء أدوارًا هامة فيما يتعلق بوضع رسوم المطارات، مثل رسوم خد 3-29
لل عليها شركات الطيران، أو األطراف  جي على األخرى لصالح المطار. وسيتعين أن يقتنع المراجع الداخلي والمراجع الخار الركاب التي تتحص 

ستحقة حد سواء بالتدابير الرقابية القائمة التي وضعتها المنظمة التي تتحصل على الرسوم، ومنظمة المطار لضمان تحصيل كل اإليرادات الم
 للمطار ودفعها له فورًا.

 إدارة األداء اإلقتصادي —)ب( 

 طاراإل
بما و داء اإلضطالع باألنشطة لضمان بلوغ األهداف بطريقة متسقة وتتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكاليف. ألتشمل إدارة ا 3-30

ن األمثل ستخدام دو ن تفضي حاالت قصور األداء إلى اإلأن المطارات تستخدم قدرًا كبيرًا من الموارد في سياق أداء عملياتها اليومية، يمكن أ
ار وعلى عكس ذلك، سيكون لألداء الجيد للمطار آث ت والمجتمع ككل تكاليف إضافية. تسهيالت المطار، وتحميل المنتفعين بهذه التسهيالل

 الطيران، بمن فيهم مقدمو خدمات المالحة الجوية، وهيئات التخطيط اإلقليمية. مجتمعإيجابية على األعضاء اآلخرين في 
( بأن تتأكد الدول األعضاء، في 16، الفقرة القسم األول) Doc 9082و بشأن الرسوم الواردة في الوثيقة وُتوصي سياسات اإليكا 3-31

. وضرورة إنشاء نظام إدارة أداء مالئم هي 2إطار مسؤولياتها عن اإلشراف االقتصادي، من أن المطارات تضع وتنفذ نظم مالئمة إلدارة األداء
مطار. وذلك ألن أداء المطار يرتبط بقدر أكبر بإدارته أكثر مما يرتبط بملكيته، أو هيكله الرقابي )أنظر ضرورة مستقلة عن الشكل التنظيمي لل

 الفصل الثاني(.
نتائج  ستخدمت عملية إدارة األداء يعني هذا أن. و والتقييم المستمر المرتدةحلقة التغذية  فيالخصائص الهامة إلدارة األداء  تتمثلو  3-32

 سب اإلقتضاء.الفعلي لتجري تعدياًل دوريًا على مجاالت األداء الرئيسية، وأهداف األداء، والغايات، والخطط لتحقيق النتائج، حتقييمات األداء 
ًا، وال ُيوجد تطبيق وحيد لعملية إدارة األداء يكون عامًا وشاماًل لكل العناصر، ولكن على المستويات األكثر تخصصًا وحصر  3-33

ختلف العوامل، بيقات المتزامنة، والمترابطة في كثير من األحيان.  وتتوقف درحة تعقيد النظام المالئم إلدارة األداء على مهناك العديد من التط
ة بمختلف بما فيها حجم المطار، وطبيعة قاعدة عمالء المطار، ودرجة المنافسة بين المطارات وموقفها في السوق، والتكاليف والفوائد المرتبط

منظور  ن من نوعية الخدمات بوجه عام منإلطار القانوني، والمؤسسي، واإلداري. ومن المهم ضمان أن استحداث هذا النظام سيحس  الخيارات، وا
 ف العمل التجاري بصورة مصطنعة عن طريق السعي إلى اإلرتقاء بمؤشرات معينة إلى المستوى األمثل.العميل، ولن ُيحر  

                                           
حصريًا  1 مرفقالو ل صي، والتشغيلي، والفني، سيركز هذا الفرغم أنه يمكن تطبيق إدارة األداء على جميع جوانب أداء المطار، بما في ذلك األداء االقتصادي واإلدار   2

 .على األداء االقتصادي واإلداري 
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ضة للخصائص واإلعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند إنشاء نظام إلدارة أداء المطار. مناقشة مستفي 1 المرفقوترد في  3-34
 . عتبارها إيعازية أكثر مما ينبغيساعد على وضع نظام إلدارة األداء، وال ينبغي ا ت موجهاتوينبغي اعتبار هذه الخصائص واالعتبارات ك

 إتفاقات مستوى الخدمة —)ج( 

 ية،األرض سؤولي الخدماتومشغلي الطائرات وم ،، مثل مقدمي خدمات المالحة الجويةهيئاتمن ال إدراك أن عدداً  أيضاً من المهم  3-35
طيران بال متعلقةغير الاألنشطة ، لها دور عام في أنشطة الطيران و/ أو يةشركات األمنالوالوكاالت الجمركية و  ،وموردي الوقود ،التموينوشركات 

الل خ، يجب على المطار، من المتمثل في اإلدارة والتشغيلدوره  وفي إطارالكيانات تساهم في األداء العام للمطار. هذه  وجميعمطار. الفي 
ائفها استخدام اتفاقات مستوى الخدمة، أو أي عقد آخر حسب ما هو مناسب، وأنظمة الحوافز أو العقوبات، ضمان قيام مختلف الكيانات بأداء وظ

 ين، بما في ذلك المستخدمين النهائيين.نتفعمن منظور المالنتائج ب رتقيبطريقة ت
تحكم  أو القواعد التي تعاملوشروط الالطائرات مستوى الخدمة  وعتبر اتفاق مستوى الخدمة أداة تحدد من خاللها المطارات ومشغلوي 3-36

وى اتفاقات مست وخصائص ،مواد إرشادية تصف أهداف 2وترد في المرفق ين فيما يتعلق بالخدمات المتفق عليها. نتفعالعالقة بين المطار والم
 .هاومختلف أشكال هذه االتفاقات تنفيذالمتعلقة بجوانب فضال عن ال الخدمة،

 

______________________ 
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 الفصل الرابع

 عملية وضع رسوم المطارات

ت ة لحساب رسوم ومعدالكلفيقدم هذا الفصل الذي يقع في تسعة أجزاء اإلرشادات بشأن كيفية تحديد أساس الت
 .المطار

 محددة.اإلدارية ال الوظائفاألوصاف العامة لنظم المحاسبة الرامية إلى تلبية متطلبات بعض  )أ(وترد في الجزء 
 المشورة بشأن تحديد أساس التكلفة لحساب رسوم الحركة الجوية. )ب(ويقدم الجزء 

 اليف وأنواع الخدمات في المطار.توزيع التكاليف على مراكز تحديد التك )ج(ويصف الجزء 
 أساس التكلفة لحساب الرسوم الفردية للحركة الجوية. )د(ويصف الجزء 
 ن.تحديد التكاليف المنسوبة لحقوق اإلمتيازات واألنشطة األخرى غير المتعلقة بالطيرا )ه(ويتناول الجزء 
لتكلفة ادات غير المتعلقة بالطيران ألساس الطرق التي يمكن أن تستخدم من أجل أن ُتنسب اإليرا )و(ويصف الجزء 

 للمطار.
ية قبل مختلف العوامل التي ينبغي النظر فيها بمجرد تحديد التكاليف المنسوبة للحركة الجو  )ز(ويتناول الجزء 
 تحديد الرسوم.
 ي كل حالة.فسوم النظم التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بأنواع الرسوم الفردية، وكيفية تحديد الر  )ح(ويقترح الجزء 
 على مختلف العوامل ذات الصلة بتحصيل الرسوم. )ط(ويركز الجزء 

 

 المحاسبة —)أ( 

 لمحة عامة
 ل كهيئات مستقلة، والبعض اآلخر داخلرغم أن تشغيل المطارات يتم وفقًا ألطر مؤسسية مختلفة، أي أن بعض المطارات ُيشغ   4-1

راف هياكل المؤسسية/هياكل الملكية، ينبغي أن يخدم نظام المحاسبة للمطار مصالح مختلف األط، وبغض النظر عن الاتمنظومة أو شبكة مطار 
ها على ، ينبغي أن يوفر نظام المحاسبة المعلومات األساسية لتقييم السالمة المالية للمطار لتبرير الرسوم التي يفرضأدنىالمعنية. وكحد 

 :يةمختلف األطراف المعن إحتياجات ند تصميم نظام المحاسبة للمطار، فمن المفيد معرفةمستخدميه، وتقييم أداء المطار بمرور الوقت. وع
 لبيغالبًا ما تو ، والحكومات، والمقرضون، وسلطات الطيران وغيرهم بالسالمة المالية للمطار. اتيهتم مالكو المطار  — 

 هذه الجهات. إحتياجات المعلومات الواردة في البيان المالي
إلى الحصول بسهولة على البيانات المالية المنظمة على نحو يتيح التحليل الدقيق لألداء  أيضاً ت االمطار  غلوشيحتاج م — 

ما يكون من الضرورى ترتيب البيانات المالية على أساس مراكز التكلفة المختلفة في  المالي للمطار. ولهذا الغرض، غالباً 
 المطار.
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مالحة ، ووكاالت التفتيش، ومقدمو خدمات الي والطيران العام، والطيران التجار لجويون، ويسعى مستخدمو المطار )الناقلون ا — 
ون من ما يك اً مطار. ولتقديم هذا التبرير، غالببفرضها الالتي  الجوية، وأصحاب حقوق االمتياز( الى تبرير تكاليف الرسوم

 لنهائيينا ينستخدموهذه الشفافية قد تفيد الم خل المطار.ألنواع الخدمات المتنوعة دا الضروري ترتيب البيانات المالية وفقاً 
 أيضا.

تصميم. نًا بالغ األهمية من مكونات الاإلبالغ مكو  في  ن تكون المرونةأ ييم أو تطوير نظام المحاسبة، ينبغوباختصار فعند تصم 4-2
. وبينما اتلخدمالمالية، فضاًل عن بيانات مراكز التكلفة وأنواع تقود الى إعداد البيانات ا ينة يتعين فهم عملية المحاسبة التولتحقيق هذه المرو 

لى مراكز التكاليف يشار الى عملية المحاسبة إلعداد البيانات المالية على أنها محاسبة مالية، كثيرًا ما يشار إلى عملية توزيع البيانات المالية ع
قة بين والعال ،م بها نظام المحاسبة الخاص بالمطارنظ  يمكن أن يُ  يطريقة التال 1-4يوضح الشكل و  وأنواع الخدمات على أنها محاسبة إدارية.

 (.الفصلاالقسام التالية من هذا في  ترد مناقشتها يلحساب رسوم المطار )الت التكلفةالبيانات المالية وأساس 

 البيانات المالية
التالية: ية لكية القطاع العام أو الخاص أن تقدم البيانات المالتعمل كهيئات مستقلة بموجب مالتي  ن على المطاراتما يتعي   غالباً  4-3
ظام للتعرف على نوإلعداد البيانات المالية يجب إنشاء ج( بيان التدفق النقدي.  و ؛ازنةب( بيان المو  ؛والتكاليف( اإليرادات )بيان( بيان الدخل أ

من أنواع اإليرادات ابات الفردية، كل واحدة منها توضح نوع خاص المصروفات المالية واإليصاالت المختلفة. ويشمل ذلك تحديد الحس
في  إيرادات ومصروفات المطار ،14-3ة أو الديون، والتدفق النقدي. بينما يوضح بيان الدخل، كما هو مبين في الفقر  األصولوالمصروفات و 

والديون  لاألصو توضح قيمة  رة زمنية معينة،تففي  مالية للمطارفترة زمنية محددة، إال أن بيان الموازنة ما هو إال لمحة تدل على الكفاءة ال
عينه على مطار بفي  وسيعتمد عدد الحسابات المنشأة لنظام المحاسبة ذلك اإليرادات المحجوزة(.في  القيمة أو األسهم )بما يبالمقارنة مع صاف

 يجب إنشاؤها أكبر.التي  كلما كان النظام معقدا، كان تصنيف الحسابات أيدرجة التفاصيل المطلوبة 
 ظل يوف. قس االستحقاتقوم برصد اإليرادات والمصروفات وفقًا لنظام المحاسبة على أساالتي  ويمكن اإلحتفاظ بالحسابات 4-4

يتم التي  ترةلف( يتم خاللها تحصيلها، وترصد المصروفات لالمالية سنةلل كون ما ت يرادات لفترة )غالباً إلد اتقي  اإلستحقاق،  أساسالمحاسبة على 
 دها. فيها تكب  

قد  على سبيل المثال،ال تنسب إلى المطار المعني. التي  وفي العديد من الحاالت، يمكن أن تشمل البيانات المالية العمليات 4-5
عض خرى بتنفيذ ب، قد تقوم هيئات أحاالت أخرى  يوف. يطار محلتقوم هيئة المطار بتشغيل عدة مطارات أو خدمات المالحة الجوية أو حتى م

لية أو قد تقوم الرأسما األصولعلى سبيل المثال، قد تقوم إدارة لألشغال العامة ببناء المطار وتوفير بياناتها المالية. في  ار وتظهرعمليات المط
تقوم التي  يئةنات المالية للهال توضح فيها البياالتي  الحاالت يوفار دون أن تفرض رسوم مقابلها. إدارة اإلتصاالت القومية بتقديم خدمات للمط

 بتشغيل المطار عمليات المطار بالكامل، فإن بعض اإلضافات والخصومات من البيانات المالية للمطار، تكون ضرورية لضمان تقديم صورة
 لمالية. االبيانات في  دةلإلتفاقيات المحاسبية الوار  وفقاً  ةعتبر القيام بذلك ممارسة جيد، يُ وعموماً للمطار.  يوعادلة للوضع المال حقيقة

تحويل البيانات المالية إلى نسق مفهوم  ي الحصول على التمويل أو إستعادة التكاليف(، يكون من الضرور  متعددة )مثالً  راضغألو  4-6
للتقارير الدولية  يرالمعايأو  وقد تكون المبادىء المحاسبية مثل المبادىء المحاسبية المعتمدة عموماً . يدول ي سسات القرض أو ناقل جو لدى مؤ 
  معترف بها. ةأخرى مشابه معايير يأو أ المالية



عملية وضع رسوم المطارات —الفصل الرابع  4-3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاسبة وعملية تحديد التكاليف   1-4الشكل 



 4-4 دليل اقتصاديات المطارات

 

اس سألافي  ى ذلكز عويُ فات. اإليرادات بسهولة أكثر من المصرو في  عادة ما يتم إكمال عملية تحديد البنود والتسجيل الالحق لها 4-7
عات، إلى أن بنود مصادر اإليرادات تميل إلى أن تكون أقل من حيث العدد من بنود المصروفات، وألن بنود اإليرادات، مع القليل من التوق

رئيسية تحديدها بالعديد من التصنيفات ال الغالب التعرف عليها بنوع واحد من أنواع المصادر، بينما بنود المصروفات يمكن دائماً في  يسهل
تمد وسيع .كبيرًا من حيث التفاصيل وطريقة العرض المحاسبة للمطارات تبايناً  نظامفي  لمصروفات، ويمكن أن تتباين المعلومات المطلوبةل

يمكن  تيلإليرادات والمصروفات ال يولكن هناك تصنيف أساس  .يذلك المطار المعنفي  المستوى الدقيق للتفاصيل على متطلبات اإلدارة
  يرد وصفه أدناه. يد األدنى، الذإعتبارها الح

 اإليرادات
لذي يمكن إدارة المطار من البيانات األساسية، وذلك بالشكل افيما يلي ترد بنود اإليرادات التي تعتبر ضرورية لتلبية إحتياجات  4-8

ت(. مة كاملة بمختلف مصادر اإليرادامن البنود المبينة أدناه أن تستعرض قائ المقصود)ليس  والمصروفاتأن تظهر به في بيان اإليرادات 
د أي تكاليف، . وقبل تنفيذ أي نظام للرسوم أو إسناأنشطة متعلقة بالطيران الناشئة عن الطيرانب غير المتعلقة اتيراداإلويجوز أن تشمل البنود 

 كافة اإليرادات والنفقات. احتسابينبغي 
  .ادات الفرديةبنود اإلير في  تضمينه مكنيما ل أمثلة 1-4الجدول  يوفر

 اإليرادات   1-4الجدول 

 يرادات من عمليات الحركة الجوية:ا

 ر(اإلضاءة واالقتراب ومراقبة المطابما في ذلك رسوم ) هبوطرسوم ال ..................................  ______ 
 رسوم خدمة الركاب .................................................................................   ______ 
 رسوم البضائع ......................................................................................   ______ 
 رسوم اإليواء .................................................................................. ....  ______ 
 الحظائر رسوم ......................................................................................   ______ 
 رسوم األمن ........................................................................................   ______ 
 ونوعية الهواء المحلي الرسوم المرتبطة بضوضاء الطائرة  ............................................  ______ 
 الرسوم األخرى على عمليات الحركة الجوية .........................................................   ______ 

 ______  ............................................................... مجموع اإليرادات من عمليات الحركة الجوية

 يةالمناولة األرض .............................................................................. ....  ______ 
  (بما في ذلك رسوم اإلنتاج)حقوق إمتياز وقود الطائرات والزيوت .....................................   ______ 
  األطعمة المقدمة أثناء الرحالت الجوية.........................................................   ..  ______ 

 ______ إيرادات حقوق االمتياز المرتبطة مباشرة بعمليات الحركة الجوية ............................... ............ إجمالي 

 :إيرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران

 أكوالت والمشروباتالم ..............................................................................   ______ 
 األخرى  ومحالت البيع بالتجزئة ةالحر   سواقمحالت األ ...............................................   ______ 
 رسوم إنتظار السيارات ..............................................................................   ______ 
  يديرها المطارالتي  حقوق اإلمتياز واألنشطة التجارية االخرى ........................................   ______ 
 رسوم اإليجار .......................................................................................   ______ 
 اإليرادات األخرى من األنشطة غير المتعلقة بالطيران ................................................   ______ 
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 أمثلة لإليرادات من عمليات الحركة الجوية
ستخدام المدارج مقابل إ لةحص  الم والمصاريفالرسوم هي  .)بما في ذلك رسوم اإلضاءة واالقتراب ومراقبة المطار( الهبوطرسوم  4-9

 ضاءة المرتبطة بها.إلذلك افي  يواء الطائرات، بماإوالممرات ومناطق 
الركاب  يلة مقابل إستخدام مبنى أو مبانرسوم خدمة الركاب والرسوم والمصاريف األخرى المحص  هي  .رسوم خدمة الركاب 4-10

 م، على سبيل المثال(.والمرافق األخرى لمناولة الركاب )لصعود الركاب أو إنزاله
لة  رسوم أو مصاريف أخرى  يرسوم البضائع وأهي  .رسوم البضائع 4-11  .ق وأماكن معالجة البضائع بالمطارمقابل إستخدام مرافمحص 
 يبغويننة في رسوم الهبوط(. لي الطائرات مقابل وقوف الطائرات )إذا لم تكن مضم  لة من مشغ  الرسوم المحص   يوه. رسوم اإليواء 4-12

 كانت تفرض. إذاهذا البند، في  إضافة رسوم سحب الطائرات
نة في رسوم الهبوط( وإيوائها لي الطائرات مقابل وقوف الطائرات )إذا لم تكن مضم  لة من مشغ  الرسوم المحص   يوه. رسوم الحظائر 4-13

هذا البند، في  إضافة رسوم سحب الطائرات يوينبغلطيران. بالحظائر المملوكة للمطار، بما في ذلك اإليرادات من تأجير هذه الحظائر لشركات ا
 ذا كانت تفرض.إ

واألشخاص لة مقابل قيام المطار نفسه بتقديم خدمات األمن من أجل حماية الركاب، الرسوم والمصاريف المحص  هي  .رسوم األمن 4-14
 المطار، وكذلك الطائرات والممتلكات األخرى. في  آلخرينا

 .رتبطة بالحد من الضوضاء وتدابير الوقايةالرسوم المهي  .لضوضاءرتبطة بإالرسوم الم 4-15
المحصلة لمعالجة مشاكل نوعية الهواء المحلي في المطار أو في المنطقة  الرسوم هيالمرتبطة بنوعية الهواء المحلي.  الرسوم 4-16

  المحيطة به. وكثيرا ما ُتسمى هذه الرسوم رسوم االنبعاثات.

الرسوم والمصاريف األخرى التي يتم تحصيلها من مشغلي الطائرات  افةكهي  .األخرى على عمليات الحركة الجوية الرسوم 4-17
  المطار لتشغيل الطائرات.في  مقابل األنواع األخرى من المرافق والخدمات المقدمة

 أمثلة لإليرادات من حقوق اإلمتياز المرتبطة مباشرة بعمليات الحركة الجوية
مقابل إستخدام المرافق والخدمات من المؤسسات التجارية وغيرها من الهيئات  المدفوعةالرسوم والمصاريف  .لخدمات األرضيةا 4-18

 خدمات المناولة األرضية بتقديم من يقومون  هم مشغلو المطاراتكان ه إذا وتجدر اإلشارة إلى أنالمطار لمناولة الطائرات.  لبقن المقدمة م
 .وف تختلف ممارسات فرض الرسوم تبعا لذلكمباشرة فعندها س

ج تدفع من ذلك رسوم إنتافي  كافة رسوم اإلمتيازات بما يوه. حقوق إمتياز وقود الطائرات والزيوت )بما في ذلك رسوم اإلنتاج( 4-19
 الطائرات والشحوم بالمطار. شركة أخرى مقابل حق بيع أو توزيع وقود يقبل شركات الوقود أو أ

 ______   ....................................................... مجموع اإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران

 ______   .............................................................. المصارف ومن إستثمار األموال اإليرادات من

 ______   ........................................................................................... المنح واإلعانات

 ______    .......................................................................................... اإليرادات األخرى 

 ______    .......................................................................................... مجموع اإليرادات
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 تيازممقابل ا أو الهيئات األخرى  المؤسسات التجارية المدفوعة منالرسوم والمصاريف  .أثناء الرحالت الجوية مة المقدمةاألطع 4-20
 ارها المطتقديمالمطار. وتشمل هذه الرسوم أي إيرادات مستمدة من أي أنشطة من هذا القبيل عندما يتولى  فيتقديم الطعام خدمات  تشغيل
 .مباشرة

 ات من األنشطة غير المتعلقة بالطيرانأمثلة لإليراد
 ل إمتياز تشغيلبلة من الشركات التجارية أو الشركات األخرى مقاالرسوم والمصاريف المحص   المأكوالت والمشروبات. 4-21

 أنشطة عندما يقوم بها المطار. يإيرادات ناتجة عن أ يأ ن تشمل أيضاً أفي المطار. ويمكن  يوالمقاه ،اناتحوال ،المطاعم
رى شركة أخ يلة من الشركات التجارية أو أاإليرادات والمصاريف المحص   يوه .األخرى  ومحالت البيع بالتجزئة ةاألسواق الحر   4-22

باع داخل كن تقدم سلع تتقع خارج المطار ولالتي  ةالمطار واألسواق الحر  في  محالت البيع بالتجزئة وأ ةل إمتياز تشغيل األسواق الحر  بمقا
 يشغلها المطار نفسه.التي  ةإيردات ناتجة عن األسواق الحر   يأ ويمكن أن تشمل أيضاً  المطار.

 رافق وقوفل إمتياز تشغيل مبشركة أخرى مقا يالتجارية أو أ لة من الشركاتالرسوم والمصاريف المحص   يوه .مواقف السيارات 4-23
 مرافق عندما بقوم المطار نفسه بتشغيلها.إيردات ناتجة عن هذه ال يويمكن أن تشمل أالمطار. في  السيارات

ورة و المصاريف، بخالف تلك المذكأرسوم اإلمتياز  يوه .عقود حقوق اإلمتياز واألنشطة التجارية األخرى التي يديرها المطار 4-24
ف سيارات وإمتيازات المصار ال إيجارل إمتياز بيع السلع والخدمات )مثل بشركة أخرى مقا يلة من الشركات التجارية أو أالمحص   أعاله،

مطار م اليقو التي  إيرادات ناتجة عن األنشطة التجارية )األسواق أو الخدمات( يأ وتشمل أيضاً المطار. في  ، على سبيل المثال(والصرافات
اهدة )مثل مناطق المش ةخاصبصفة إلهتمام ل مثيرةلى مناطق إرسوم لدخول الجمهور  يضافة إلى أأعاله، باإل كرهاذنفسه بتشغيلها ولم يرد 

 داخل منطقة المطار. الجوالت برفقة مرشدينبالصاالت( أو 
ابل إستخدام ساحات المبانى أو لة من الشركات التجارية والشركات األخرى مقرسوم اإليجارات المحص  هي  .رسوم اإليجارات 4-25
التي  والمرافق يالطيران مقابل المبان كاتر شلة من ص  ارات المحتشمل هذه الرسوم اإليج أن يوينبغيملكها المطار. التي  المعدات رض أوألا

 ية أعاله.عمليات الحركة الجو في  كرهاذورد التي  مثل طاوالت تسجيل الركاب ومنافذ البيع والمكاتب اإلدارية( بخالف الرسوم) يملكها المطار
شطة ألنيرادات األخرى التي يمكن للمطار أن يحققها من اجميع اإلوهي  .اإليرادات األخرى من األنشطة غير المتعلقة بالطيران 4-26

لهواء االدفعات التي يحصل عليها المطار مقابل قيامه بتقديم خدمات مثل التدفئة وتكييف  وينبغي أن تتضمن أيضاً غير المتعلقة بالطيران. 
ت خارج روط عقود اإلمتياز، وأي خدمات أخرى تقدم لهيئانة في اإليجارات أو في شواإلضاءة والماء والنظافة والهواتف، بشرط أال تكون مضم  

 المطار ليس لها صلة مباشرة بالطيران.

 اإليرادات من المصارف ومن استثمار األموال
المالية،  وناتذألوائدة على الحسابات المصرفية، وإدارة األموال مثل الفا اإلستثماراتإيرادات ناتجة عن أي  اإليرادات وتشمل هذه 4-27
 يمكن خصمو ات أخرى مماثلة. إيراد يوأ ،الكمبياالت المخصومةفي  ولاالتدمن  لةاإليرادات المحص   األوراق المالية والسندات طويلة األجل أوو 

 توضح بعد ذلك كبند مصروفات.التي  تكلفة الفوائد يفوعة وذلك من أجل الوصول إلى صافلة من الفائدة المدالفائدة المحص  

 المنح واإلعانات
لة  دفعاتأي  وتشمل هذه 4-28 وقد يتطلب ذلك قيام الدولة بتقديم المقابل. في  و تقديم خدماتأ األصولتحويل وال تتطلب محص 

 دفعات للمطار لتغطية الخدمات المعفاة من رسوم المنتفعين أو لتغطية كامل تكاليف تقديم الخدمات لبعض المنتفعين.
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 المصروفات
بات ما يطبق القواعد الدولية للمحاسبة والمطلو  عن طريق تصنيف المصروفات وغالباً  ياألساس ةبة الماليم المحاسظاس نر  مايُ  4-29

نظر أ. الحسابات المنشورةفي  يكون من المرجح الحد األدنى المطلوب يللممارسات المحلية، ولكن ما يل وتختلف التفاصيل وفقاً  التشريعية.
 .2-4الجدول 

 .كل تصنيف بعينه من تصنيفات المصروفاتفي  تضمينها مكنيالتي  بعض األمثلةعلى التالية  اتالفقر  ي تحتو و 
 

 المصروفات   2-4الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمليات والصيانة
التأمين اإلجتماعي والطبي ونظام تكاليف اإلستحقاقات المباشرة للموظفين، والمصروفات الخاصة بوهي  .تكاليف الموظفين 4-30

ين أو المعاشات، والمكافآت العينية )مثل السكن واإلعاشة(، وبدالت السفر وتدريب العاملين، وغيرها من التكاليف التي ترتبط بتعويضات العامل
  النهوض بأوضاعهم.

الغالب بتضمينها أو المصروفات مقابل تقديم في  ريقوم المطا تيوتشمل تكاليف قطع الغيار والمواد اإلستهالكية ال .اإلمدادات 4-31
ن تشمل هذه التكاليف أوينبغى  بالتعاقد(. — الخدمات أنظرالمرافق أو الخدمات دون مساعدة من الوكاالت أو الشركات من خارج هيئة المطار )

البنود على أنها ( بشرط أال تدرج هذه سبيل المثالثاث والتجهيزات، على ألمثل المركبات واآلليات واالثابتة ) األصولتكاليف تشغيل وصيانة 
 لصحة واألدوات المكتبية والبريد.واإلضاءة والمياه والنظافة وا ريدبوالتتكاليف الخدمات واإلمدادات مثل التدفئة  وتشمل أيضاً أصول مستهلكة. 

 مقابل تقديم مرافق وخدمات المطار.ذلك المدفوعات المسددة لفائدة الجهات األخرى  ويتضمن. بالتعاقد —الخدمات  4-32
 
 

 :التشغيل والصيانة
 تكاليف الموظفين .........................................  ______ 
 اإلمدادات .................................................  ______ 
 بالتعاقد – الخدمات .......................................  ______ 
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 المصروفات اإلدارية العامة
إدراجها تحت بند التشغيل والصيانة، يمكن أن تشمل تكاليف الخدمات اإلدارية مثل اإلدارة الكلية والتخطيط  عدمفي حال  4-33

 اإلقتصادي.
رية. اردة تحت بند التشغيل والصيانة أو المصروفات االداالتكاليف غير الرأسمالية الو هي  .التكاليف األخرى غير الرأسمالية 4-34

 مؤسسة خاضعة هلة من المطار بإعتبار خرى )مثل ضرائب الدخل والممتلكات( المحص  أليف الضرائب الوطنية والحكومية اوتشمل هذه التكال
لة  مبيعات أو ضرائب أخرى أي  للضرائب. ويستثنى من ذلك تفرض ضرائب )مثل التي  الحكومية من طرف ثالث نيابة عن السطاتمحص 

بات لة من مرتيديرها المطار والخصومات من ضريبة الدخل المحص  التي  ةاألسواق الحر  في  تقدمالتي  ضريبة المبيعات على السلع والخدمات
 العاملين.

 التكاليف الرأسمالية
أو التقادم  يل العام بسبب التدهور المادخال صولاألتنخفض قيمة  بموجبه يالمبلغ الذ. هو و/أو اإلهالك األصولإستهالك  4-35

 (يبمثل تكاليف التطوير والتدر )المادية  األصولشطب من تُ التي  وقد تشمل أيضا المبالغ. يعمرها اإلنتاج منأخرى تقلل  أو بسبب عوامل
 العام.خالل 

 مالية.الرأس األصولإلى جانب أي فوائد محسوبة على  الفوائد المدفوعة أو التي يمكن دفعها على الديون خالل السنةهي  الفوائد. 4-36
ى ة علبق نظام المحاسودفعات رأس المال، إذا كان المطار يطب  األجل ارات طويلة جدفعات اإليهي  تكاليف رأس المال األخرى. 4-37

 عن اإلهالك. بدالً  نقديأساس 

 رأس المال
ل رأس الما ي ل مختلفة بالنسبة للمؤسسة. ويساو م والديون ولكل تكلفة تمويمؤسسة من األسه يالعادة رأس المال ألفي  ن يتكو   4-38

لية الحا األصول ياإلهالك( وصاف يصافالثابتة ) األصولس المال واإلحتياطات والديون طويلة األجل(، مبلغ أمبلغ أسهم ر أي ) طويل األجل
 الخصوم الحالية(. الحالية ناقصاً  األصولأي )

 قيمة األصول
لف القيمة قيمة السوق، وقد تخت من بينها التكلفة التاريخية وتكلفة اإلحالل الحالية أو األصولك أساليب مختلفة لتحديد قيمة هنا 4-39

ألصل اكان أساس  إذاعما اإلعتبار في  من قيمة بيان الموازنة. ويكمن تقييم األصل من وجهة نظر المطار أو الجهات التنظيمية ويمكن األخذ
. ولكل إسلوب أثر مباشر ومختلف على معدل صوللألتوضح عوامل البلى  يلك األصول م ال. ومن المرجح أن تنخفض قيمأ يخضع للتنظيم

 العائد.

 رأس المال المتداول
 يصافب عرف أيضاً وم الحالية )ويُ الحالية والخص األصولوهو الفرق يبن  ،دارة المؤسسةإتشغيل أو في  المتداوليساعد رأس المال  4-40

 . الزائد و السحبأالمصرف، و/ يحوزة المؤسسة وففي التي  ديةقالنالحالية( مع إستثناء األموال  صولاأل

 رأس المال المستثمر
ويتعين على المطار مال المستثمر. وفي حالة أن يكون لدى هيئة المطار بيان موازنة خاص بها، فمن الممكن تحديد قيمة لرأس ال 4-41

وليس هناك تعريف واحد متفق عليه بوجه عام لرأس المال ن السجالت المحاسبية المتاحة. نة شاملة أن يعد واحدًا مليس لديه بيان مواز  يالذ
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المطار أو في  ويمكن تعريفه إما من حيث هو رأس المال المستثمرتم توظيفه فيه.  ياإلستخدام الذن مكوناته تعتمد على ألالمستثمر ذلك 
بعض الحاالت يمكن تخفيض  يفو  .3-4في الجدول البدائل بعض ترد و   .ي الذي تبنته الدولةقتصادشراف اال، بما يتماشى مع نوع اإلصولهأ
 ليس عليها فوائد.التي  الثابتة أو الحالية عن طريق الخصوم األصولتكاليف  يمالجإ

بعض في  ، ويشار إليهالعاملر عنه بنسبة من رأس المال يمكن أن يعب  ، ين تحقق عائد مالن على بعض المطارات أيتعي   4-42
كربح ائد وعندما يستخدم بهذه الطريقة يكون من الشائع قياس الع.  أو رأس المال المستثمر األصولأو عائد  العاملس المال أاألحيان بعائد ر 

لمستثمر اتعريف رأس المال  اً سنة واحدة( يكون من المالئم أيضأي بفترة زمنية ) مرتبطقبل أن تخصم منه الفوائد والضرائب. وبما أن العائد 
ط األرقام عادة إستخدام متوس يولحساب العائد على رأس المال يكفنهاية السنة(. أي نقطة زمنية )أي  خالل هذه الفترة بداًل عننه المتوسط أب

 اإلفتتاحية والختامية لرأس المال المستثمر خالل الفترة المعنية.

 
 

 رأس المال المستثمر   3-4الجدول 
 تعريف األصول المكافئة تعريف القائم على الخصومال

 رأس المال يإجمال

 رأس مال األسهم 

 االحتياطيات 

 ديون طويلة األجل 

 الخصوم الحالية 

 األصول الحالية الثابثة زائداً  األصول

 رأس المال طويل األجل

 رأس مال األسهم 

 االحتياطيات 

 ديون طويلة األجل 

 األصول الحالية افي صالثابثة زائداً  األصول

 (الخصوم الحالية صاألصول الحالية ناقصا)

 رأس مال األسهم/المساهمين

 رأس مال األسهم 

 االحتياطيات 

األصول ناقصًا الديون طويلة  وصافيالثابتة  األصول
 األجل

 معدل العائد المعقول
 إلتاحة التكاليف الكاملة" ، يرد ذكررسوم المطارساب حأساس التكلفة لفي  أخذها في اإلعتبارينبغي  تكاليفية عند تحديد أ 4-43

، وتشير ((1 3، الفقرة القسم الثاني، Doc 9082 الوثيقةفي سياسات اإليكاو ) "ة لتكلفة رأس المالناسبالمبالغ الم ذلكفي  المطار )...(، بما
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غير أن . "ذلك تتمكن من تحقيق عائد معقول على األصول، وبكافية )...( يراداتإللمطارات أن تحقق  يجوز"أنه  إلى ،("8" 2 الفقرة أيضاً 
 إعتباره "معقوال" بالنسبة لمعدل العائد.ينبغي  السيما فيما يتعلق بما، ذه الصياغاتهدقة عدم بسبب  صعوباتواجهت  سلطات فرض الرسوم قد

ن ىء األساسية متفق عليها بصفة عامة. ومالمباد، فإدارة المطارفي  وجديمكن أن تُ التي  وبغض النظر عن الهياكل المختلفة 4-44
ا المعدالت ( باعتباره"الديون "و "األسهم" ي، يتعين أواًل حساب التكاليف المالية لكل جزء من رأس المال )أ"تكلفة رأس المال"إلى  التوصل أجل

الديون و تمادًا على نسبة األسهم إع أس المالمتوسط التكلفة المرجح لر  معدل وبعد ذلك يتم حساب .(مئوية شكل نسبفي ) المطلوبة على العائد
 تنان من مكو  مكو  ل إلى تكلفة رأس المال، ولكل للتوصثمر رأس مال المؤسسة. ويطبق هذا المعدل على متوسط رأس المال المست يإجمال من

 تم بصورة واضحة ومتسقة.ويجب أن تتحقق المطارات والدول من أن تطبيق المنهجيات ي مال المطار معدل تكلفة مختلف. هيكل رأس
مة ات المتقدالدول ذات اإلقتصادفي  لحساب تكاليف األسهم للمؤسسات عاماً  جاً ذنمو  الرأسمالية" األصول تسعيرج ذنمو "ر يوف   4-45

فة تبر تكلعوتُ  س المال(.أالوصول إلى أسواق ر  ، وفرصالتجاري السليم ذات األداء والمصارف ،)حيث تتوفر أسواق األسهم والسندات النمو
ا كان الدين ذإما  بشأنكون لها وجهة نظر تالتنظيمية قد  ةق على ديون رأس المال، على الرغم من أن الجهفائدة المطب  لل يالديون المعدل الحقيق

اكل هيي ف الكبيرةنظرًا لإلختالفات حافظة ديون فعالة. ولكن نشاء إز المطار على ال يحف  والتصرف على غير هذا النحو ه بكفاءة. لتحم  قد تم 
فقد  ،ت الوطنيةصالإلختصا وفقاً و  .المطارتلبية مختلف احتياجات ل الرأسمالية األصولج تسعير ذنمو  تعديل قد يكون من الضروري المطارات، ف

 .لمرجح لرأس المالمتوسط التكلفة ا على حساب عملية فرض الضرائبأيضًا تؤثر 
ة يالحكوم اتضمانالتدابير توفر لها تالتي  المطاراتفي  نسبياً  ضئيالً  1للمخاطر اتمطار الفي  ض المستثمرينأن يكون تعر  يمكن و  4-64
بات الحركة مع تكون قادرة على تقاسم مخاطر تقل المطارات التي على قروض بأسعار سيادية( و/أو نها من الحصولك  أي التدابير التي تم)

الحكومة و/أو شركة الطيران بداًل من الجهات الممولة وحدها. ومن حيث  الهتتحم   ولكن هناك مخاطركون تهذه الحالة،  يشركات الطيران. وف
مقارنة التمويل عن طريق األسهم  نطوى عليهايالتي  المخاطر بما بعكس زيادةأكبر مكافأة منح األسهم أن يكون هناك مجال لينبغي  ،أالمبد

 يكون  قد الهيئات حكومية لتقديم الخدمات إلى شركات تجارية  ل فيها منتتحو   اليةوالمطارات التي تمر بمرحلة إنتقالديون.  بالتمويل عن طريق
حاالت، قد يكون العائد هذه ال ي. وفيةالحكوم اتتدابير الضمانقد تستفيد من  ولكن ،(عالية اإلستدانة) كثيرة سهمفي الكثير من األحوال أ لها

ولكن دون ضمانات  ،ات ذات هياكل اإلستدانة العاليةمطار لبالنسبة لف ،لى عكس ذلكع. و دالت اإلقتراض كافياً سهم على أساس معلأل ي الرمز 
ُيوضع حد أعلى بعض المطارات  يوف .المخاطرهذه  بما يعكس أعلىم سهاألتكلفة تكون  ،حكومية أو تقاسم لمخاطر تقلبات الحركة الجوية

 يعانيحاالت أخرى، قد  يال الكافية. وفتكاليف رأس المماهية  التنظيمية الجهات تحدد، قد تهذه الحاال يوف للعائدات بموجب لوائح مستقلة.
أسعار الفائدة في  أن، كما على األسهم اً عائد ر إضافة هامش على معدل التضخمهذه الحالة، قد توف   يوف ية.تضخم عال تمن معدال البلد

فيها سوق أسهم أو سندات متطورة، أو قطاع مصرفي سليم   ُتوجدوفي الدول التي ال تعديالت بسبب التضخم. على أية حال،، ملقد تش السوق 
التي يمكن الحصول  أسعار القائدةأن توفر ينبغي  ت،االهذه الحفي  . ولكنبصع رأم أنه 2الحساب بمقياس بيتا وقادر على المنافسة، فقد يثبت

 معقولة لألسهم.في السوق اإلرشادات بشأن التكلفة ال عليها
 ية لمعدل العائد الخالعلى أنه يجب أن تكون تكلفة رأس المال للمؤسسة مساوي الرأسمالية األصولج تسعير ذمو ة نصيغتنص  4-47

. "تايب"اس بمقيمعدله  وأ ستثمارح المخاطر اإلضافية لإل( زائدًا قسط يوض  ذات الصلةية لعادة العائد من السندات الحكومافي  من المخاطر )وهو
ئمة لتكون مال األصولج تسعير ذمو نفي  ةيمكن تعديل اإلرشادات العامة الوارد. و 3 المرفقفي  ةعمليأمثلة مع  وترد تفاصيل هذه المنهجية

 .لمطارل يئة اإلقتصادية الخاصةلبل

  

                                           
 .قد تواجه بعض المطارات ذات األحجام واالستخدامات المختلفة نماذج مخاطر مختلفة. وينبغي مراعاة هذه االختالفات عند حساب معدل العائد 1 
 المخاطر اإلضافية لالستثمار.   2
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 التدفق النقدي
كفي يمع تحقيق ما والخدمات  المرافقعلى توفير  راطملا ةر يساعد بيان التدفق النقدي على قياس األداء المالي للمطار بإبراز قد 4-48

د اإلقتضاء عنقتراض، و من األموال أو التدفقات النقدية إلى الداخل لتغطية تدفقاته النقدية إلى الخارج، بما في ذلك مدفوعات الفائدة على اال
عدادها يتم إ مية نظرًا ألن وال ترد هذه المعلومات في بيان اإليرادات والمصروفات أو بيان الميزانية العمو   المدفوعات المقدمة إلى المساهمين

وعادة  رة المعنية.ة بالمصروفات في الفتلتزامات المتعلقابقة بين اإليرادات المتأتية واإلعادة على أساس المحاسبة التراكمية التي تعتمد مبدأ المط
 طريق تعديل التدفقات النقدية. ما يتحقق ذلك عن

لك ذويمكن قياس هيئة التي تدير المطار المعني. لجدارة، والمواءمة المالية للومن المطلوب توفير المعلومات عن السيولة، وا 4-49
ي للمطار في نقطة يوفر بيان الميزانية العمومية معلومات عن المركز المالو  مع بيان الميزانية العمومية.بواسطة بيان التدفقات النقدية باإلقتران 

ما تكون  الطويلة األجل وعالقتها ببعض في تاريخ إعداد بيان الميزانية العمومية. وعادة والديون  والخصوم األصولزمنية معينة، بما في ذلك 
فقات النقدية ضح بيان التدوكخيار آخر يو لميزانية العمومية في وقت معين. المعلومات عن السيولة لدى المطار غير كاملة، نظرًا ألنه يتم إعداد ا

لنقدية ك هو بيان المتحصالت ايشملها التقرير، والهدف من ذلالتي  تم اإلبالغ عنها في الفترة معلومات عن التدفقات النقدية للمطار التي
في الواقع فمن و ولكنه ال يعتبر بدياًل لبيان اإليرادات والمصروفات، وبيان الميزانية العمومية. ي للمطار في الفترة المعنية. ستيعاب النقدواإل

لة المتأتية من ة في المستقبل، إستخدام جميع البيانات الثالثة بغية التأكد من قيد التدفقات النقدية المحتمالحكمة، عند تقييم التدفقات النقدي
 المعامالت السابقة. 

ويل، وخدمة التم ستثمار،وعائدات اإلل األنشطة التشغيلية، لبنود موحدة مث ويحلل بيان التدفقات النقدية هذه التدفقات وفقاً  4-50
امة والهدف من ذلك هو ضمان التبليغ عن التدفقات النقدية في شكل يسلط الضوء على العناصر اله. ستثمار والتمويلاإلشطة والضرائب، وأن

 لتدفقات النقد، وتيسير مقارنة أداء التدفقات النقدية بأداء الهيئات األخرى. 
نقدية  ت السيولة العالية والقابلة للتحويل إلى مبالغوتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "المكافئ النقدي" يشمل الصكوك المالية ذا 4-51

لتدفقات ت بيانات اوقد حل  . معروفة دون سابق إشعار والتي ال تنطوي على أي مخاطر كبيرة تتعلق بتغيير قيمتها بسبب تغييرات أسعار الفائدة
فقات النقدية عزى ذلك إلى أن التدويُ . ت أوجه إنفاق األموالبيانات المصادر القائمة على رأس المال المتداول وبيانا محل المالية إلى حد كبير

 إنخفاضومن األمثلة على ذلك أن . مفهومة على نطاق أوسع، وهي أكثر شفافية من حيث تحديد الحركات المرتبطة بسيولة الهيئة وجدارته
 الرصيد النقدي المتاح قد تحجبه الزيادة في المخزون أو الديون.

 التكاليف بيانات مراكز تحديد
لى ععلى إصدار بيانات مراكز تحديد التكاليف التي تساعد إدارة المطار  قادراً  ينبغي أن يكون نظام محاسبة التكاليف أيضاً  4-52

ار، وبما أن معظم تكاليف المطار ثابتة، بصرف النظر عن عدد حركات الطائرات اليومية في المط. لمختلف الوظائف رصد نشاط المطار وفقاً 
تعتمد وس ه.د و/أو مراقبة التكاليف عند تكبدالقدرة على النظر في التكاليف من جانب مراكز تحديد التكاليف يساعد إدارة المطار في رص فإن

ز تحديد وكقاعدة عامة، فمن المفيد أن تبرز مراك. كيفية إنشاء مراكز تحديد التكاليف على عدة متغيرات تشمل حجم المطار والهيكل التنظيمي
ال منفصل، فعلى سبيل المثال، إذا كان المرآب يدار على أساس أنه مرفق مستقل، ويديره رئيس عم. كاليف تسلسل القيادة اإلدارية في المطارالت

ك كان هنا ومن ثم، إذا. يد التكاليف داخل مراكز أخرى لتحديد التكاليفدويمكن أن توجد مراكز تح. لتحديد التكاليف فهو مرشح ألن يكون مركزاً 
لمعنية امن مراكز تحديد التكاليف داخل مراكز الصيانة، إلى جانب المراكز األخرى  مراقب مسؤول عن الصيانة، فيمكن أن يصبح المرآب مركزاً 

 بخدمات الكهرباء، والسباكة، والمراكز األخرى لتحديد التكاليف.
 ويمكن أن تشمل المراكز النموذجية لتحديد التكاليف ما يلي:  4-53

 ؛ دارة والماليةاإل —
 لصيانة في منطقة التحركات المراقبة؛ ا —
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 جهاز التدفئة والتبريد المركزيين؛  —
 الشؤون المجتمعية؛  —
 خدمة اإلنقاذ وإطفاء الحرائق؛  —
 المرآب؛  —
 إدارة المنطقة المفتوحة للجمهور؛ —
 التسويق؛  —
 خدمات السباكة، والميكانيكا، والكهرباء؛  —
 األمن؛  —
 إدارة مبنى المطار.  —

س األداء وستساعد مقايي. سيكون مديرو مراكز تحديد التكاليف مسؤولين أمام اإلدارة العليا عن إدارة تكاليف ووظائف هذه المراكز 4-54
ون مضللة يمكن أن تكغير أن المقارنات بين المطارات . والتغييرات في مقاييس األداء بمرور الوقت على إجراء تقييم مالئم للكفاءة والفعالية

ن من مراكز نظرًا للخليط المعقد للعناصر في المطار. ويمكن أن يكون من األسهل واألفيد بكثير المقارنة والنظر في المقاييس المرجعية لمركزي
 .خدمة اإلنقاذ وإطفاء الحرائق( في مطارين مختلفين تحديد التكاليف )مثالً 

ولكن  لة المرتبطة بإصدار البيانات المالية الواردة أعاله،ف في السجالت المحاسبية المفص  ويمكن إنشاء مراكز تحديد التكالي 4-55
جاز ومن الممكن تسجيل كشوف المرتبات والساعات التي يستغرقها إن. الحالة المتبعة بشكل عام أو بالضرورة هيليست بأي حال من األحوال 

بات نفس الترتي إتخاذإلى توزيع العمل على نطاق بعض أو كل مراكز تحديد التكاليف، و مهام محددة بغية أن تفضي سجالت الحسابات المفصلة 
 .، واستهالك الموجودات المدرجة في الجرد وما إلى ذلكاألصولبالنسبة للخدمات المشتراة، واستهالك 

وتطبيق النسب المئوية من شهر وكخيار بديل، فقد يكون كافيًا إجراء دراسة من حين آلخر لبنود بعض الحسابات المحددة،  4-56
لعمل(، اتوزيع  آلخر. ومن الناحية العملية، يمكن تحديد تكلفة بعض مدخالت بيانات مركز تحديد التكاليف مباشرة من السجالت المفصلة )مثالً 

 .تدفئة والكهرباء(تكاليف ال بينما تخصص المدخالت األخرى على أساس النسبة المئوية المأخوذة من تجربة السنة السابقة )مثالً 
ت مركز تحديد وتؤثر مراكز تحديد التكاليف تأثيرًا مباشرًا على التكاليف المرتبطة بتوفير أنواع خدمات المطار، ويمكن إعتبار بيانا 4-57

ليف إلى تحديد التكاوينبغي أن تفضي المقارنات بين بيانات نوع الخدمات وبيانات مراكز . التكاليف بوصفها من مدخالت بيانات أنواع الخدمات
 مناقشة مستنيرة بين إدارة المطار والمنتفعين بشأن التكاليف التشغيلية األصلية.

 بيانات أنواع الخدمات
بالتالي، ر عنه بصورة عامة من حيث الخدمات التي يتلقاها المستعمل. و فكرة أنواع الخدمات هي مفهوم يتحكم فيه المستخدم، وُيعب   4-58

في يكون النظام المحاسبي للمطار قادرًا على توزيع مختلف بيانات مراكز تحديد التكاليف على مختلف أنواع الخدمات. و فمن الضروري أن 
 . 4-4 الواقع، يمكن أن يتضمن نوع الخدمة المدخالت من مجموعة واسعة من مراكز تحديد التكاليف على النحو الوارد في الجدول

ويمثل نوع الخدمة المقابل الذي يدفعه . مطارين مراكز تحديد تكاليف وأنواع خدمات متطابقةومن غير المحتمل أن يكون ألي  4-59
ساعد المطار المنتفعون. ونوع الخدمة هو بمثابة نافذة المنتفع التي تتيح له فعالية تكاليف الخدمات التي يوفرها المطار، وهو أيضًا الوصلة التي ت

 يكونواأن على  خدمات المنتفعينوأنواع ر مراكز تحديد التكاليف ن أن يساعد مزج تقاريويمك. الخدمةعلى إظهار التكاليف المالزمة لتقديم 
 مستهلكين مستنيرين عندما يطلبون الحصول على مستويات خدمات معينة، ويساعد أيضًا مديري المطارات على تقييم أثر التغييرات )التغييرات

 .ظروف( والتي ستؤثر على الرسوم في المستقبلقيد النظر، أو التغييرات التي تمليها ال
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عاله، غير أ ويمكن إدماج مراكز تحديد التكاليف جزئيًا في السجالت المحاسبية المفصلة المرتبطة بإصدار البيانات المالية الواردة  4-60
المرجح  وفي الحالتين، فمن. التها لإلصالحفيمكن أن يقوم المرآب بإصالح شاحنة، أو إح. أن ذلك ُيعتبر مضيعة للوقت بقدر كبير وغير مألوف

جرين لن كما أن المستأ. المستقبلي للشاحنة المعينة على نطاق أنواع الخدمات ستخدامأنه ال يمكن بأي حال من األحوال المعرفة المسبقة لإل
، ن تسجيل متوسط التكاليف في الساعةومن الممك. يستسيغوا تقلبات اإليجار من شهر آلخر ألن جهاز التدفئة خضع إلصالحات في شهر معين

 ويمكن أن. ولكل طن، وكل متر مربع وما إلى ذلك لتوزيع نواتج مراكز تحديد التكاليف على أنواع الخدمة بطريقة مفصلة على نحو معقول
 .لة المستخدمةحفاظ على سجالت العمايسجل مركز تحديد التكاليف الميكانيكية والكهربائية بشكل منفصل المواد الرئيسية المركب ة أو المجددة، وال

 أمثلة أنواع الخدمات 4-4الجدول 

، وتطبيق النسب واتج مركز التكلفة الى خطوط الخدماتلتطبيق نوكخيار بديل، فقد يكون كافيًا إجراء دراسة من حين آلخر  4-61
ية المئوية من شهر آلخر. ومن الناحية العملية، فقد يكون التوزيع أكثر بقليل من صحيفة جدولية مميزة تمامًا عن السجالت المحاسبية األصل

خطوط  بينأكثر مرونة  ربط بصورةد من المطارات تالمذكور أعاله هو مجرد مثال نظري؛ أما من الناحية العملية، فالعديوالمثال  للمطار.
 رسوم المطار.و الخدمات 

 محاسبة التمويل المسبق للمشاريع بواسطة الرسوم
لمتأتية يرادات اأن اإللتأكد من الضرورية لالضمانات للتمويل المسبق للمشاريع الرأسمالية أحد  الشفافةعتبر المحاسبة الشاملة و تُ  4-62

ل المطار الومنهج ،تسق مع إطار التمويل المسبقبطريقة ت وتخصيصها لمشروع معين تحصيلهاالمسبق قد تم من رسوم التمويل  سترداد ية مشغ 

 (للللللللل)دعماً ل مراكز تحديد التكاليف (للللللللرسوم المطار )مرتبطة ب   نوع الخدمة
 منطقة التحركات المراقبة 

 
 
 
 
 

 إجراءات تسجيل الركاب
 
 
 
 

  حقوق اإلمتياز
 
 
 
 

 استئجار العقارات 

  بوطرسوم اله
  رسوم وقوف الطائرة

 
 
 
 

  رسوم خدمة الركاب
  رسوم األمن

 
 
 

  إستئجار المساحة
 من حجم األعمالنسبة 

 
 
 

  إستئجار المساحة
  إسترداد المرافق
 رسوم الصيانة

 صيانة منطقة التحركات المراقبة
  

 خدمة اإلنقاذ ومكافحة الحرائق
  المرآب
  األمن
  ةالمالحة الجوي اتخدم

 
  صيانة مباني الركاب

  األمن
  جهاز التدفئة

 معلومات الرحلة
 

  صيانة مباني الركاب
 األمن

 جهاز التدفئة
 التسويق

 
 جهاز التدفئة

 األمن
 صيانة منطقة التحركات المراقبة

  صيانة األرضيةال
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حدوث أي حاالت إستغالل ألي موقف مهيمن قد يتمتع هدف هو ضمان عدم الو وإطار اإلشراف اإلقتصادي للدولة متى ما انطبق ذلك. ، التكلفة
 احة التي تساعد المطارات على زيادة اإلنتاجية.ت المتااإلجراءاذ كل به المطار، وأنه قد تم إتخ

شفافية فيما . وسيفضي ذلك إلى قدر أكبر من الللمشروع المعني للتمويل المسبق نشاء حساب مخصص أو منفصلوينبغي إ 4-63
نفيذ تجدول لحساب والخصم منه فيما يتعلق بفي ا لقيدوا ،مستخدمي المطارالخاصة بالمشروع على  رسوموزيع الت بهاتعلق بالدرجة التي يتم ي

لم تعد هناك حاجة إلى حساب  ين متى مامنتفععلى ال المفروضة الرسوم على أن تثبت بوضوح وقفاإلدارة  ساعد ذلك أيضاً سيو  .المشروع
ى المنتفعين لضمان عدم فرض رسوم مزدوجة عل ة المقترنة بالتشاور الشامل مع المنتفعين بمثابة األداة الشفافوستكون المحاسبة  لتمويل المسبق.ا

 بدء تشغيل المرفق.بموجب النظم التقليدية لفرض الرسوم بمجرد 
 لذياالمشروع المعين  اليفمسبق لتعويض أو تقليل تكالتمويل الإنشاء حساب في إطار  أي فائدة متراكمة إستخدام وينبغي 4-64

 من أجله الحساب. ُأنشئ
ساس أفي اإلعتبار، أن ُيؤخذ في ولكن دون  ،لهذا الفصلالتمويل المسبق وفقًا  عن طريقسوم التي تم تحصيلها تقييم الر  وينبغي 4-65

 ات.لإلستثمار حصة التمويل المسبق التكلفة، سداد 
 في يمالال عامللفات لمصرو وا اإليراداتعمليات ، وموجز لرئيسة إلطار التمويل المسبقوينبغي، عند اإلقتضاء، إبراز العناصر ا 4-66

 مقدملمويل المسبق للبيانات المراجعة لتالمخصص ل حساباليخضع وينبغي أيضًا أن  لمطار.لالمحاسبة العامة ، وفي وثائق التقارير السنوية
يضًا أي أ يشمل ذلكالمعني. ويمكن أن  للمشروع الرأسمالي المعين محدد مالي أو إداري  تدقيقمن أي  اً جزءوأن يكون  ،للسنة المالية الخدمات

التمويل  مو اث رسحدوذلك قبل استالتمويل التقليدي  بأساليبمسبق مقارنة التمويل الاستراتيجية  نفيذإدارة المطار تدعم فوائد تها وثائق أعدت
 المسبق.

 تحديد أساس التكلفة لحساب رسوم الحركة الجوية —)ب( 

، يالقسم الثان، Doc 9082 الوثيقة)نص سياسات اإليكاو بشأن الرسوم رسوم الحركة الجوية، ت لحسابفيما يتعلق بأساس التكلفة  4-67
رض من هذا والغ ستخدام وخدماته المساعدة األساسيةلتكلفة الكاملة إلتاحة المطار لإل"التكاليف التي ينبغي توزيعها هي ا أنعلى  ((1 2لفقرة ا

 ها التكاليف المنسوبة لألنشطة غير المتعلقة بالطيران.الجزء هو اقتراح نهج لتحديد وتحليل تكاليف المطار الكلية بما في
لسالمة، أواًل ينبغي تحديد التكاليف الكاملة للمطار. وتكاليف خدمات ا ويمكن تناول عملية تحديد أساس التكلفة على عدة مراحل. 4-68

رتباطًا مباشرًا اظمة رقابة إقليمية، أي الخدمات المرتبطة التي تقدمها الدولة، أو منظمة رقابة وطنية مستقلة، أو من اإلقتصاديواألمن، واإلشراف 
كان  الرسوم بشرط أن تكون هذه التكاليف مفروضة على مقدمي الخدمات. وإذا لحسابفيمكن إدراجها في أساس التكلفة  ،بتقديم خدمات المطار

لمطار اسينطوي على تحويل التكاليف إلى و/أو من إدارة  ل على أساس أنه إدارة تابعة إلحدى إدارات الطيران المدني، فإن ذلكالمطار ُيشغ  
لفوائد، فربما فيما يتعلق بالخدمات التي تتلقاها من و/أو تقدمها إلى إدارات أو منظمات أخرى. وبالنسبة لبعض بنود التكاليف، مثل االستهالك وا

لحركة الجوية أفضل التكاليف الفعلية. أما التكاليف غير المنسوبة ليتعين تعديل التكاليف المسجلة في الحسابات العادية للمطار لتبرز على نحو 
تعلقة أو األنشطة غير المتعلقة بالطيران، فينبغي تقديرها وخصمها من التكاليف اإلجمالية للمطار. وتشمل هذه التكاليف األنشطة غير الم

سباب ت وخدمات المطار المقدمة إلى الطائرات أثناء الطريق. وألتسهيال ستخدامبالطيران خارج المطار، أو الخدمات والتكاليف المنسوبة إل
اليف تمثل التكية المعفاة من رسوم المنتفعين. و ، ينبغي تقدير وخصم التكاليف المنسوبة للرحالت الجو المعاوضةتتعلق باإلنصاف، ولتفادي 

ن األساسين طة غير المتعلقة بالطيران. ثانيًا، بمجرد تحديد هذيرسوم الحركة الجوية، فضالً عن رسوم األنش حسابالمعدلة على هذا النحو أساس 
 .فرادى أنواع المطاراترسوم  لحسابللتكلفة، يمكن توزيع أساس التكلفة للحركة الجوية على فئات المنتفعين لتشكل أسس التكلفة 

اع الخدمات بالمطار، فمن الحكمة وضع ترتيب ونظرًا لعبء العمل الثقيل فيما يتعلق بتوزيع التكاليف على مراكز التكلفة وأنو  4-69
ذلك اإلقتراب في  الغالب إعطاء األولوية لتوزيع التكاليف لمناطق حركة الطائرات، بمافي  وينبغيلألولويات بين مراكز التكلفة وأنواع الخدمات. 
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لإلمتيازات واإليجارات )المتاجر والمطاعم وأماكن  ثانياً اواًل لمناطق الحركة الجوية داخل المطار، و  —الركاب بالمطار  يطار، ومبانومراقبة الم
 المكاتب، الخ(.

عايير م أو قواعد يجب أن تستند إلى )أي أنها المقبولة بشكل عامالمحاسبة والتكاليف  لمبادئ وفقاً  التكاليف جميع يجب تحديدو  4-70
 يفتسجيل تكالتاحة إل(، 6-4 ألف، الفقرة الرابع، الجزء والفصل، 6-3ألف، الفقرة  الثالث، الجزء الفصلأنظر  ؛اتفاقيات معترف بها أو

لشكل ا ح فيموض  ال النهجأما . من دولة إلى أخرى الممارسات واإلجراءات  وتختلف وأصلها.طبيعتها ل وفقاً  وتحليلها تسهيالت وخدمات المطار
 (.)و(الجزء  في همناقشت وردت) دية الرسوماآح إلى نهج، فيشير 4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم الحركة الجويةلحساب  تحديد أساس التكلفة   2-4الشكل 
 ة الرسومحاديآنهج  بموجب والتكاليف المنسوبة لألنشطة غير المتعلقة بالطيران
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 العوامل التي ينبغي أخذها في اإلعتبار عند تحديد
 أساس التكلفة لحساب رسوم الحركة الجوية

 يمياآلثار المترتبة على الهيكل التنظ
ول الوصفي  بعيؤثر الهيكل التنظيمي الذي يتم تشغيل المطار في إطاره تأثيرًا مباشرًا على اإلدارة المالية للمطار وعلى النهج المت 4-71

ير نشطة غتنسب إلى األالتي  تكلفة رسوم الحركة الجوية، فضاًل عن تأثيره على التكاليفأساس في  تضمينها المرادلتكاليف ا يالى إجمال
قلة كوحدة مست م وفقًا لها اإلدارة المالية عندما ال يدار المطار أو مجموعة من المطاراتهتمام خاص للطريقة التي ُتنظ  إ الجوية. ويتعين إيالء 

د ال ق يبات الخاصة بإدارة الطيران المدن، أو إدارة حكومية أخرى لها نفس المسؤوليات. وبما أن شكل الحسايولكن بواسطة إدارة طيران مدن
 للمحاسبة بغرض الوفاء بهذه المقتضيات. اضافياً  داخلياً  يستجيب لمقتضيات إدارة المطار، يجوز إلدارة المطار أن تنشىء نظاماً 

 تحويالت التكاليف من وإلى اإلدارات األخرى 
تي ال ، هناك بعض العوامليدنمستقلة داخل إدارة الطيران المفي حالة تشغيل المطار أو مجموعة من المطارات كهيئة أو إدارة  4-72

ة هي جزء من هيئة اإلعتبار عندما ينبغي تحديد التكاليف واإليرادات الفعلية لهذه الهيئة. فعلى سبيل المثال، نظرًا ألن هذه الهيئفي  يتعين أخذها
مل ذلك المهام إلدارة المطار. وقد يشأكبر، فمن المحتمل أن تقدم بعض اإلدارات األخرى داخل هذه الهيئة أو خارجها خدمات، أو تقوم ببعض 

قانونية. وفى خدمات فنية مثل صيانة المعدات والمركبات، أو مهام إدارية أو إشرافية مثل المحاسبة، وإدارة شؤون األفراد، أو خدمات اإلدارة ال
إن حالة عدم القيام بذلك، ف يطار. وففرض رسومها على إدارة المجميع هذه الحاالت، يجب تحديد تكاليف الخدمات، أو المهام المعنية، و 

ثر( تكاليف تشغيل المطار قد ال تكون معروفة، ولذلك يمكن وضع رسوم الحركة الجوية ورسوم اإلمتيازات واإليجارات على أساس أقل )أو أك
 من التكاليف الفعلية.

يتعلق  ها إدارة المطار. فعلى سبيل المثال، فيماتتحمل رسومالتي  عتماد مختلف الُنهج لتحديد تكاليف الخدمات والوظائفإ يمكن  4-73
عمل  في بتكاليف الخدمات الفنية، فإن أحد الُنهج هو حساب تكلفة كل ساعة عمل للموظفين الفنيين المعنيين، وضرب عدد الساعات المستغرقة

 يعلى نصيب إدارة المطار من إجمال تكزوهناك نهج آخر وهو توزيع تكاليف الخدمات والمهام بإستخدام نسبة تر هذا األجر. في  المطار
نسبة لتكاليف الخدمات والمهام المعنية. وينبغي أن تضاف إلى هذا اإلجمالي تكاليف المواد المستخدمة. وبالفي  التكاليف لكل اإلدارات المشاركة

لمستخدم، اذلك تكاليف الطاقة، أو الوقود في  أدوات ومعدات ثانوية مستخدمة، بما ين أيضًا حساب األجر في الساعة ألالتشغيل والصيانة، يتعي
ماكن الستهالك األ، ربما يتعين تخصيص عالوة الخدمات الفنية، ورهنًا بنطاق باإلضافة إلى ذلكفضاًل عن تخصيص عالوة للبلى واالستعمال. 

 المنسوبة إلىية تكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمال يإجمال تحديد، أواًل بالعامة النفقات اإلدارية كن توزيعة. ويمفي المبانى والمعدات الرئيسي
ساسه تحديد أ علىيتم الذي  وقتها الشامل قد ُخصص للعمل المتعلق بعمليات إدارة المطار، وهو مقدار الوقت تقدير كم من ُثم ،اإلدارات المعنية

لتكاليف ل األولوية منح ، يتعينالخدمات والمهام مختلف على التكاليف في حالة توزيع التسليم بأنه كما ينبغي نصيب إدارة المطار من التكلفة.
 إذا انطبق ذلك. مراقبة الحركة الجوية وإدارة، المطار إلى إدارةالمنسوبة 

 أخرى دارات إل في الفقرة السابقة، الخدمات التي تم وصفها بتقديم خدمات، مثل المطار، قد تقوم إدارة من ذلك العكسوعلى  4-74
 يم الخدماتتقدتقوم بالتي  المطار إلى إدارةالمنسوبة  التكاليفتحديد  تعينيف، العكس ينطبق، ظل هذه الظروف يففالمدني.  طيرانإدارة ال داخل

 نسب إلىالتي ت كانت التكاليف، و لم يتم ذلك إذاو  المطار. إلدارةإجمالى التكاليف في  وتوزيعها على تلك اإلدارات مع تخفيض تبعي المعنية،
الجوية  في هذه الحالة فإن الحركة، فعلى الحركة الجوية التكلفة لحساب الرسوم أساسمن  تشكل جزءاً اإلدارات األخرى  المقدمة إليالخدمات 

 .غير منسوبة إليها تكاليف تدفع في الواقع
 المطار أو هيئةل يجوزف ني.المد إدارة الطيران داخل إليه أعاله على المطارات من النوع المشار ال تقتصر بالضرورة التحويالت 4-75
في المطار، وإما أن تفرض عليها رسومًا مقابل الخدمات التي تقدمها اإلدارت  الطيران أن تقدم جميع تسهيالت وخدمات إما المدني دارة الطيرانإ

ل هذه الخدمات مقاب أي رسومدون فرض أخرى خدمات المطار  ت حكوميةاتقدم إدارة أو إدار، بعض الحاالت في، فومع ذلك  .األخرى  الحكومية
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، وبعض في المطار األرصاد الجوية المقدمة تكاليف خدمات على بعض الحاالت في ينطبق هذا. و مباشرة الحركة الجوية على أو على المطار
هذه التكاليف  ستردادإ سياسة الحكومة تقتضي بافتراض أنوغير ذلك. و  حكومية أخرى إدارة  تقدمهاالتي  اإلتصاالت السلكية والالسلكيةخدمات 

أساس  يكون من الممكن إدراجها في حيث، مفروضة على المطار تكون التكاليف أن (1 خياران، هما:بقدر المستطاع، فهناك  المستخدمين من
ريق فرض رسم أو عن طتكاليفها إتخاذ الترتيبات لتغطية  ت الحكومية المعنيةا( ينبغي لإلدارة أو اإلدار2 أو ،يالمعن لرسوم المطار التكلفة

توصي  Doc 9082 الوثيقة السياق إلى أن في هذا وتجدر اإلشارة. على الحركة الجوية المطار رسوميتعين تحصيلها باإلضافة إلى رسوم منفصلة 
 علىعة دات المجم  ، ومن ثم توزيع اإليراالهيئات في المطارالرسوم التي تفرضها مختلف  ، توحيدقدر اإلمكانبأنه ينبغى، ( القسم الثاني)أنظر 

 .المزيد من مناقشة هذه المسألةالسلطات المعنية. وتتضمن األجزاء التالية من هذا الفصل 

 

 الفرق بين التكاليف المسجلة في حسابات المطارات
 والتكاليف المستخدمة لتحديد أساس التكلفة للرسوم

 التي تنسب إلى والتكاليف على الحركة الجوية اب الرسومالتكلفة لحس أساس لتحديد المرجع األساسي المطار حسابات توفر 4-76
. ومع يمكن أن تخدم هذا الغرض تماماً ، فالمطار جميع مهام مكتملة، وعندما تغطي الحسابات وعندما تكون  غير المتعلقة بالطيران. األنشطة

 والسبب مكتملة. حساباتتكون هذه ال عندما حتى الرسوم، أساس لتحديد المطار حسابات يكون من المستحسن اإلعتماد فقط على، قد ال ذلك
 لرأسمالية. ا للتكاليفبالنسبة فقد يختلف األمر ، قد تظل دون تغييرالعامة  والمصروفات اإلدارية التشغيل والصيانة، في ذلك أنه رغم أن تكاليف

صول لأل يالحقيق يلتي ربما ال ُتبرز العمر التشغيلا يةالمحاسبة الحكوم لمعايير وفقاً  األصول قد ُتستهلك، على سبيل المثال، في الحساباتف
 كاإلستهال عنصر يجب تضمين، التكلفة لحساب الرسوم أسس يتم تحديد عندماو  ت أصاًل.كقد ال تكون قد ُأستهل األصولأن هذه  أو المعنية،

م فرض رسو  ألغراض معدالت اإلستهالك إلى تطبيقوقد يؤدي ذلك . السنة المالية( )عادة الفترة المعنية خالل األصول إستخدام يبرزالذي 
ها عادة رة على القيمة الصافية لرأس مال أصول المطار ال يتم تضمينكذلك فإن الفائدة المقد   مطار.ال في حسابات الواردةالرسوم  تختلف عن

 .التكلفة لحساب الرسوم أساس ينبغي أن تدرج في المطار، ولكن في حسابات

 و اإلهالكو/أ األصولاستهالك 

 التكاليف في اإلستهالكينبغي أن يدرج هذا و ، يعمر صالحيتها اإلفتراض على مدى لألصول القيمة األصلية أن ُتستهلكينبغي  4-77
مر كما أن ع، ال تفقد قيمتها، ى الثابتة األخر  األصول، بخالف ألنها قيمة األرض،في  ال يكون هناك إستهالكو  المعنية. للخدمة السنوية
 الخدمة. تشغيلإال بعد بداية  اإلستهالكبدء حساب ينبغي  محدود، لذلك ال غير يتها اإلفتراضصالحي

 طريقة تناقص الرصيد.و  طريقة المعدل الثابت، هي شيوعاً الطرق األكثر اإلستهالك، فإن  في حساب الممارسات تختلفوبينما  4-78
 ثابت مبلغب كيتم حساب اإلستهال حيث، طريقة المعدل الثابتي ه، وأكثرها تبسيطاً ، نيةاإلدارات الوط وإستخدامًا من قبل شيوعاً  األكثر والطريقة

العدد على  دت(إن وج، التكلفة التاريخية لألصول )ناقصًا القيمة المتبقية قسمة، ويتم تحديد المبلغ بالمعنية لألصول ي الدفتر  العمر خالل سنوياً 
 ة التاريخيةالتكلف، أي لألصول القيمة الدفترية على نسبة مئوية ثابتة تطبيق قة تناقص الرصيد علىتنطوي طري. و الدفترية لسنوات العمر المتوقع
هذه الطريقة ل وفقاً  المحتسب اإلستهالك من كل فترة محاسبية. وبالتالي فإن المبلغ الفعلي في بداية بالفعل المحسوب اإلستهالك المتراكم ناقصاً 

 يتراضخالل العمر اإلف هو نفسهكل عام يظل المبلغ المحسوب ل حيثمستخدمة وهي طريقة االستحقاق السنوي،  هناك طريقة ثالثة. و كل عام يقل
مهما . و اإلستهالك باإلضافة إلى الفائدة يتضمنه الطريقة هذ المبلغ المحتسب عند تطبيق أن تجدر اإلشارة إلى، ومع ذلكية. لألصول المعن

ات فتر  نطاقاتأمثلة ل 5-4ويتضمن الجدول  .األصول إستهالك طوال فترة بإستمرار ة، ينبغي تطبيقهاالمستخدم طريقة حساب اإلستهالك كانت
 ستهالك األصول.ا

  



 18-4 دليل اقتصاديات المطارات

 

 اإلستهالك و/أو اإلهالك   5-4الجدول 

 فترات اإلستهالك اتنطاقلأمثلة 
 سنة  40-20 )ملكية حرة( المباني

 على مدى فترة اإليجار  3المباني )حيازة إيجارية(
 سنة  30-15 دارج والممراتالم

 سنة  30-15 وقوف الطائرات ساحات
 سنة 15-10 األثاث والتجهيزات

 سنوات 10-4 المركبات اآللية
 سنة  15-7 معدات االتصاالت السلكية والالسلكية()بما فيها  المعدات الكهربائية

 سنة  10-7 معدات عامة
 سنة  10-5 األجهزة الحاسوبية

  سنوات 8-3 يةالحاسوب ياترامجبال

 تكلفة رأس المال

. ينفئتفي  أساساً الحساب  هذا يندرج. و المطارات حساب تكاليف تقديم خدمات اإلعتبار عندفي  تكلفة رأس المالأن تؤخذ ينبغي  4-79
، لمختلفةا التمويل راضألغ يوفرونه )غير األسهم(الذي  رأس المال إستخداممقابل  المقرضين أو للدائنين الفائدة المدفوعةهي  األولىفالفئة 

غراض تقدير ألإعتمادها  التي يتم على األسهم المطبقة تكلفة رأس المال توفيرها. أما الفئة الثانية فهي أو األصولبإقتناء وعادة ما يتعلق ذلك 
 .رأس المال من األسهم بما في ذلك رأس المال،كل الخاصة بإستخدام  القيمة داخليًا، وهي تعنيالتكاليف 

ي أ أو، األصولحد على أ الفئتينهاتين  واحدة فقط من، ينبغي تطبيق التكاليف في اإلعتبار لتحديد تكلفة رأس المالأخذ  عند 4-80
 بالكامل برأسمال مقترض. لالممو   األصل جزء من

 التوصل إلى التكاليف المنقحة التي تشكل أساس حساب رسوم الحركة الجوية
 ة غير المتعلقة بالطيران()والتكاليف المنسوبة إلى األنشط

المرتبطة  على التكاليف التعديالت التالية إجراء يتعين ،2-4الشكل الوارد موجزها في  التكاليف أساس التوصل إلى من أجل 4-81
في  ة بالطيرانغير المتعلق إجمالي تكاليف األنشطة تحديد ينبغي أيضاً هذه المجاالت والخدمات،  ترابطل ونظراً  والخدمات. مختلف المجاالتب

فحسب، بل ذات الصلة  يللتكاليف مقابل إتاحته للمبانالمطار  ذلك هو إسترداد وليس الغرض الرئيسي من. أو الخدمة حسب المجال المطار
 مبانى توفير تنسب إلىالتي  التكاليف الفعلية إجمالي الضروري تحديد، فمن لهذا السبب. و والجباياتهذه الرسوم ل الحد األدنى وضع أيضاً 

تحديد  ينصب علىالتركيز  السياق إلى أن في هذا وتجدر اإلشارة والخدمات المرتبطة بها. واألرض(، والتسهيالت يمختلفة )مساحات المبان
شارة تجدر اإل الخامس(. كما الفصل مناقشته في التقييم ترد من نوع مختلف وهذا) قيمتها السوقية، وليس المعنية يللمبان المطارتوفير  تكاليف

 إلىالعادة في  مراقبة الحركة الجوية، وخدمات األرصاد الجوية ال ُتنسبو ، الطائراتمناطق تحرك المخصصة ل تلك مثل، بعض النفقات أن إلى

                                           
 دة على أرض مستأجرة.ني المشي  المبا  3
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غير المتعلقة  األنشطة تنسب عادة إلى الخدمات األخرى  أو المجاالت، غير المتعلقة بالطيران. غير أن األنصبة من تكاليف جميع األنشطة
 الخدمات.و  خر، أو خدمة وأخرى من هذه المجاالتآاألنصبة بقدر كبير بين كل مجال و هذه  إختالفرغم ، الطيرانب

 تعديل التكاليف المنسوبة إلى االستخدام لغير أغراض الطيران خارج المطار
التكاليف المنسوبة إلى حقوق  التكاليف المنسوبة إلى الحركة الجوية فحسب، بل أيضاً هي  الصلة ذاتتكاليف المطار ليست  4-82

أنشطة مجتمعة، أي التكاليف المتصلة بالحركة الجوية في المطار، و وهي  اإلمتياز، واإليجارات، واألنشطة األخرى غير المتعلقة بالطيران.
. ومع ذلك، الى عمليات المطار الطيران، واألنشطة غير المتعلقة بالطيران التي تخدم الحركة الجوية أو تعتمد عليها، تشكل التكاليف المنسوبة

اس بالتالي ينبغي خصمها قبل تحديد أسب إلى عمليات المطار المذكورة، و قد يتكبد المطار، في بعض الحاالت، بعض التكاليف التي ال تنس
تي يقدمها خارج المطار الن خدمة من الخدمات غير المتعلقة بالطيرا إستخدام إلى يمكن أن تكون هذه التكاليف منسوبةو  التكلفة لرسوم المطار.

الزراعة، و ، األنشطة البحرية الجوية ألغراض التنبؤات األرصاد الجوية الذي يموله المطار مكتب هو عندما يوفر المطار. وأحد األمثلة على ذلك
هو  آلخراض الطيران. والمثال اوالنشرات ألغر  تنبؤات األرصاد الجوية باإلضافة إلى توفير وما إلى ذلك،، ووسائل اإلعالم األخرى والصحافة 

 .مجاورة إلى بلدية اإلطفاء أو، إزالة الثلوج خدمات من قبيل المطار يوفر عندما

 تعديل تكاليف استخدام مرافق وخدمات المطار إلى الطائرات أثناء الطيران
ي الت وخدمات األرصاد الجوية، صاالتبما في ذلك اإلت، مراقبة الحركة الجوية خدمات مثل المطار، يوفر كثير من الحاالت في 4-83

 كن أيضايم. وهذه الخدمات أثناء الطريق رحلةال من مرحلة، بل أيضًا في أثناء من المطار فحسب والمغادرة عند الهبوط الطائرات ال تستخدمها
، من ب، فمن المستصو ة عنصرًا مهماً الجوية العابر عنصر الحركة  في المطار. وعندما يكون  حركة الجوية العابرة دون الهبوطالأن تستخدمها 

 لتتحم الحتى  على حد سواء أثناء الطريقإستخدام خدماته المطار و  إستخدام تنسب إلىالتي  حصص تقاسم التكاليف تحديد، منظور اإلنصاف
 Docالوثيقة ) لجويةدليل إقتصاديات خدمات المالحة افي  . وتردإلى الطرف اآلخر تكاليف منسوبة بشكل صحيح مجموعة من الطرفينأي 

 ( إرشادات عن هذا الموضوع.9161

 تعديل التكاليف المنسوبة إلى الرحالت الجوية المعفاة من الرسوم
وتنص هذه  (، بين الطائرات المدنية وطائرات الدولة.Doc 7300الوثيقة )، يالمدنى الدول الطيرانإتفاقية ز المادة الثالثة من تمي   4-84

في  دمتستخالتي  إلى أن الطائرات تفاقية على الطائرات المدنية فقط، وليس على طائرات الدولة. وتشير المادة أيضاً المادة على تطبيق اإل
 تفاصيل أخرى بشأن الطائرات التي يمكنأي  الخدمات العسكرية، والجمارك، والشرطة تعتبر طائرات دولة. ولم تنص إتفاقية شيكاغو على

لدولة، أو تطبق إتفاقية ار، أو تنقح، أو تقدم تفسيرًا إضافيًا لتعريف طائرات تغي  تهذا الدليل ال في  د اإلرشادية الواردةإعتبارها طائرات دولة. والموا
 شيكاغو على طائرات الدولة.

ت راختارت دول كثيرة، في إطار ممارستها لسيادتها، إعفاء بعض أنواع الرحالت من رسوم المطار، باإلضافة إلى رحالت الطائإ 4-85
ت ثنائية ق هذه اإلعفاءات بموجب إتفاقابعض األحيان، ُتطب   يصراحة على أنها طائرات دولة. وف شيكاغو تفاقيةإالتي نصت المادة الثالثة من 

 .مكتوبةأو متعددة األطراف، أو بموجب تشريعات وطنية، أو ترتيبات عملية غير 
ل الدول بيانات الحركة الجوية، ينبغي أن تحل  ، القسم الثاني، Doc 9082لوثيقة افي  لسياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة وفقاً  4-86

الطيران العام( بالنسبة لكل العمليات الداخلية والدولية، ووزن الطائرة، والبيانات  وأالطيران التجارى  مثلمثل عدد الرحالت حسب فئة المنتفعين )
دها، باإلضافة إلى البيانات المالية ذات الصلة. وبعد إجراء هذا التحليل، يصبح من الممكن األخرى المتعلقة بتوزيع التكاليف، ونظام استردا

تكون فيه طريقة توزيع تكاليف المطار على جميع الطائرات الخاضعة للرسوم غير متسقة الذي  تحديد ما إذا كان حجم الرحالت المعفاة بالقدر
المتصلة بها ضعيفة، فال يكون هناك مسوغ في العادة  فه الحركة متدنية وعرضية، والتكالي. وعندما تكون هذالمعاوضةمع مبادىء المساواة و 

التأكد من مراعاة مبادىء المساواة وعدم  ي الحركة كبيرة، فسيكون من الضرور  لكن إذا كانت هذههجية القائمة لتوزيع التكاليف. و لبحث دقيق للمن
تحديد تكاليف المطار بطريقة تضمن أن الدولة عندما  بغينحو مناسب. عالوة على ذلك، ين ، والتأكد من أن التكاليف ُتوزع علىالمعاوضة
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يتم توزيعها بطريقة مناسبة  فالمعفاة كبيرة، أن جميع التكالي تختار إستضافة رحالت معفاة من رسوم المنتفعين، وأن حجم حركة هذه الرحالت
(، وأن الدولة المستضيفة هي التي تتحمل تكاليف هذه الرحالت Doc 9082من الوثيقة  لثانيالقسم اأنظر المحاسبية السليمة ) للمبادىء ووفقاً 

هذا الصدد، تشمل الممارسات الحالية في بعض الدول إسترداد التكاليف التي يتكبدها مقدمو  يالمنتفعين اآلخرين من النظام. وفالمعفاة وليس 
الخارجية، أو النقل. وتضمن هذه الممارسات المتسقة  عن طريق الوزارات، مثل وزارة الدفاع، أو الخدمات عن طريق الميزانية المركزية للدولة، أو

 تقدمها للرحالت المعفاة من رسوم المنتفعين.التي  مع مبدأ التوزيع السليم للتكاليف أن المطارات تتحصل على ايرادات إلسترداد تكاليف الخدمات
ر ينشأ عندما ُيستخدم لحركة الطائرات العسكرية، أو حركة طائرات الدولة مطاالذي  لموقفاإلشارة بصفة خاصة إلى ا يوينبغ 4-87

ية المعنية العادة، عندما تكون هذه الحركة كبيرة، يكون للهيئات العسكرية أو الحكوم يغراض حركة الطائرات المدنية. ففتديره سلطات مدنية أل
أي  هذه الحالة، ال يتحمل المطار يالمطار. وففي  قوف، ومواقف، وحظائر خاصة بهم)مثل الشرطة أو خفر السواحل( صاالت، وساحات و 

ه المرافق. إيرادات من هذأي  تكاليف مرتبطة بهذه المرافق )إال إذا كان المطار قد أنشأ هذه المرافق(، ومن ثم، ال يتوقع المطار الحصول على
ذلك في  مادولة وحركة الطائرات المدنية للمدارج والممرات، ومراقبة الحركة الجوية )بولكن قد يكون هناك إستخدام مشترك بين حركة طائرات ال

هذه  يمرافق األرضية، وخدمات األمن. وفاإلتصاالت(، وخدمات األرصاد الجوية، والشحن، وخدمات االسعاف، وإمكانية الوصول إلى ال
 كلفة.لذلك، تعويض المطار على أساس إسترداد الت ، تبعاً ي، كما ينبغاوضةالمع يهذه التكاليف بطريقة عادلة لتفادالحاالت، يتعين توزيع 

 توزيع التكاليف —)ج( 

 توزيع التكاليف الكاملة على مراكز تحديد التكاليف وأنواع الخدمات
والتكاليف  تكاليف التشغيل والصيانة، والمصروفات اإلدارية العامة، يالتكاليف حسب فئات النفقات )أ يبعد تحديد إجمال 4-88

في  شار إليهاتوزيعها، إذا أمكن ذلك، على مراكز التكلفة المختلفة بالمطار وأنواع الخدمات المعنية مثل تلك المينبغي  الرأسمالية، والضرائب(
ليف احديد التكمن هذا الفصل. وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي توزيع جميع التكاليف )على نطاق جميع فئات النفقات( على مراكز ت )أ(الجزء 

 وأنواع الخدمات على حد سواء.
يمكن لتي ا الحالةفي  توزع بها المصروفات اإلدارية العامة، إالالتي  وفيما يتعلق بتوزيع الضرائب، فيمكن توزيعها بنفس الطريقة 4-89

د شرة الى مركز واحد من مراكز تحديأن ُتحدد فيها الضرائب مع مركز تكلفة خاص أو نوع خدمة خاصة. وُتوزع كل التكاليف المنسوبة مبا
من مراكز  التكاليف أو نوع واحد من الخدمات على هذا المركز أو هذا النوع من الخدمة. ولكن بالنسبة للتكاليف المنسوبة إلى مركزين أو أكثر

ُتوزع هذه  الير أو بارامترات للتوزيع. و معايوضع ينبغي  تحديد التكاليف أو أنواع الخدمة، مثل المصروفات اإلدارية العامة على سبيل المثال،
 ما تكون المبالغ المعنية كبيرة.التكاليف إال عند

ق على فئة محددة من النفقات على طبيعة المعيار. فعلى سبيل المثال، يمكن توزيع تكاليف يعتمد نوع معيار التوزيع المطب   4-90
من  يالعمل في كل مركز معنفي  اليف، أو نوع الخدمات وفقا للوقت المستغرق أكثر من مركز من مراكز تحديد التكفي  الموظفين العاملين

الوقت المخصص لعمل  يإلجمال مراكز تحديد التكاليف أو نوع من أنواع الخدمات. ويمكن توزيع التكاليف الخاصة بالموظفين اإلداريين وفقاً 
ية العامة ع المصروفات اإلدار من أنواع الخدمات. وكخيار آخر، يمكن توزيكل مركز من مراكز تحديد التكاليف، أو نوع في  الموظفين العاملين

ك ار إدينبغي  لوقت العمل، أنواع الخدمات المعنية. وفيما يختص بتوزيع التكاليف وفقاً يانة لمراكز تحديد التكاليف، أو لتكاليف التشغيل والص وفقاً 
أغلب في  أكثر من مركز من مراكز تحديد التكاليف أو أنواع الخدمات ال تكون متوفرةفي  تسجيل الوقت ذات الصلة بالنسبة للعاملين ناتابيأن 

التكاليف لكل إدارة مقابل  توزيع هذه التكاليف على أساس النسبة المئوية حسب نسبةهي  الحاالت. والطريقة البديلة لتوزيع تكاليف الموظفين
ع تكاليف الطاقة، والكهرباء، والمياه، والتدفئة أو التبريد على أساس االستهالك المحسوب التكاليف لجميع اإلدارات المعنية. ويمكن توزي يإجمال

كل مركز من مراكز تحديد التكاليف أو نوع من أنواع الخدمات. كما يمكن توزيع التكاليف الرأسمالية في  ر لهذه الخدمات أو المرافقأو المقد  
لمبانى أو المساحات على أساس حجم المساحة، ومساحة األرضية و/أو منطقة الحركة داخل كل العديد من ا يتغطالتي  المنسوبة لإلستثمارات

 في المطار. يمركز من مراكز تحديد التكاليف أو نوع خدمة معن
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 توزيع التكاليف على فئات المنتفعين بالمطارات
وبالتالى يتطلب الوصول إلى أساس تكلفة  خر.قد يختلف تقديم التسهيالت والخدمات الالزمة لمختلف المنتفعين من مطار آل 4-91

المقام االول تحديد من هم المنتفعون. وفيما يتعلق بعمليات المطار، فيمكن في  عادل لفرض الرسوم توزيع التكاليف بين المنتفعين. ويشمل هذا
رحالت معفاة من رسوم المنتفعين. ويمكن تصنيف هؤالء المنتفعين بصورة عامة إلى حركة طيران مدني دولي، وحركة طيران مدني داخلي، و 

كة تقسيم حركة الطيران المدني الدولي وحركة الطيران المدني الداخلي الى طيران تجاري وطيران عام، كما يمكن تقسيم كل هذه الفئات إلى حر 
تسهيالت وخدمات المطار المقدمة  . ولكن قد يكفي حصر توزيع التكاليف في تكاليف4الطيران اآللي /ي طيران تخضع لقواعد الطيران البصر 

إلضافة حركة الطيران المدني الدولي، وحركة الطيران المدني الداخلي، والرحالت المعفاة من الرسوم. وباأي  للفئات الثالث المشار إليها أعاله،
مختلف األنشطة غير المتعلقة المطار، هناك مجموعة أخرى في المطار ُتنسب إليها تكاليف المطار، وهي  يإلى هذه الفئات من مستخدم

 تخدم علميات الطيران أو تستفيد منها.التي  بالطيران

 توزيع التكاليف بين الحركة الجوية المدنية الدولية والحركة الجوية المدنية الداخلية
قدمها ة، الخدمات التي تتستخدم عادة حركة الطيران المدني الدولي وحركة الطيران المدني الداخلي، مع بعض اإلستثناءات الهام 4-92

التي  ابمراكز تحديد التكاليف وأنواع الخدمات في نفس المطار، أو تستفيد من هذه الخدمات. وتتعلق اإلستثناءات بدرجة رئيسية بصاالت الرك
ائرات، الط فساحة وقو عن يملكها أو يقوم بتشغيلها المطار، فضاًل التي  يملكها ويقوم بتشغيلها المطار، وتتعلق بدرجة أقل بصاالت البضائع

الت أو مواقع وقوف الطائرات ذات الصلة. وتعتبر تسهيالت وخدمات المطار المقدمة للحركة الجوية الدولية أكثر تكلفة نسبيًا من التسهي
المثال،  ًا، على سبيلوالخدمات المقدمة للحركة الجوية الداخلية. والسبب هو أن الحركة الجوية الدولية تتطلب مرافقًا أكبر في المطار، نظر 

تطلب منفصلة ومناطق لإلنتظار. كما ت اتممر والمتطلبات المرتبطة بتوفير  ،يللحاجة إلى مساحات إضافية لخدمات الهجرة، والتخليص الجمرك
ًا ما تكون لدولية غالبالحركة الجوية افي  الحركة الجوية الدولية عادة صاالت، وبوابات، ومواقع للوقوف أكبر، نظرًا ألن الطائرات المستخدمة

كثر تكلفة أالحركة الجوية الداخلية. عالوة على ذلك، تتطلب الحركة الجوية الدولية عادة خدمات أمنية في  أكبر حجمًا من الطائرات المستخدمة
 تقدم للحركة الجوية الداخلية.التي  من الخدمات

ل يمكن أن توزع تكاليف الحركة الجوية لك ركة الجوية الداخلية،في حالة تشغيل محطات منفصلة للحركة الجوية الدولية والح 4-93
ضية حالة اإلستخدام المشترك للمحطات، فيمكن توزيع التكاليف مثاًل على أساس المساحة األر  ياشرة على فئة الحركة المعنية. وفمحطة مب

 الحركة الجوية الداخلية وحدها. التي تستخدمها الحركة الجوية الدولية وحدها، والمساحة األرضية التي تستخدمها
اض أ( إما ألغر  :عند توزيع تكاليف صاالت الركاب، يمكن تقسيم مجمل المساحة للصالة أواًل إلى ثالث فئات وفقا إلستخدامها 4-94

علقة إيرادات غير متتحقيق إيرادات للحركة الجوية مقابل خدمات تجهيز رحالت الحركة الدولية والحركة الداخلية؛ ب( وإما ألغراض تحقيق 
 .ق في المطاربالطيران، مثل حقوق اإلمتيازات واإليجارات المختلفة؛ ج( وإما ألغراض التتصل بتحقيق إيرادات، مثل توفير أماكن المكاتب والمراف

ألنشطة غير اأو /و لطيرانعن طريق اإليرادات المتحصلة من أنشطة ا لمطاراب ةنهائيلت امحطاال تكاليف افةتغطية كينبغي  4-95
 لمطاربا يةنهائمحطة الال جزء من وأي . إال أن الدول يمكنها أن تقرر استرداد ما يقل عن التكاليف الكاملة.على حد سواء لمتعلقة بالطيرانا

 اتى مساحوبة إلذلك التكاليف المنسفي  لمطار، بمال يةنهائالمحطة ال تكاليف إجمالي توزيعلساس شكل األينبغي أن يمستخدم لمثل هذه األنشطة 
يرادات ، سواء كانت مدرة لإلوالخدمات اتساحالم على نطاق أوسع ألن تكاليفقابل للتطبيق هذا و . تاادستخدمة ألغراض ال تحقق إير المطار الم

كان  إذا الطيران(تحقق إيرادات )المتعلقة بالطيران أو غير المتعلقة بالتي  والخدمات ساحات، يتعين توزيعها في نهاية المطاف على المأم ال
 إسترداد التكاليف الكاملة. وجبتي

                                           
 قواعد الطيران البصري/قواعد الطيران اآللي.  4
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ة أما تكاليف مواقف الطائرات في ساحة الوقوف، فتوزع بالمثل على أساس المساحة بالمتر المربع أو القدم المربع المستخدم 4-96
كاليف تتخدم وتس في الحركة الجوية الداخلية. الدولية بالمقارنة بأماكن وقوف الطائرات المستخدمة الجويةلوقوف الطائرات المستخدمة في الحركة 

ليف بعض تكاكما أن  المساحة الكلية لمواقف الطائرات والمعدات المرتبطة بها، فضاًل عن تكاليف الطرق كأساس للتكاليف التي ينبغي توزيعها.
إما على  رةفيمكن أن توزع مباش راسة مناطق محددة،بحالمكلفين  وأفراد األمن الصعود إلى الطائرة، بوابات اإلشراف على مثل، منيةاأل الخدمات

 صرينالعن هذين على أساس بالتناسب المتبقية الخدمات األمنية تقسيم تكاليفيمكن بعد ذلك و ، الحركة الدولية، وإما على الحركة الداخلية
 .محددينال

 أساس التكلفة لحساب الرسوم الفردية للحركة الجوية —)د( 

 الجوانب األساسية
ها وتقسيمها، إذا اقتضى األمر، إلى عناصر (، 2-4الشكل  )أنظر المدنية الحركة الجوية المنسوبة إلى بمجرد تحديد التكاليف 4-97

أن  مهمتكلفة محددة. ومن ال أساس من كل رسم يتم إستخالص الطريقة، هذهبالفردية. و رسوم أساس التكلفة لل يمكن تقدير، الدولية والداخلية
 الرسوم بأنواعختلف من مطار إلى آخر، وذلك رهنًا ست على الحركة الجوية الفرديةرسوم أساس التكلفة لل المدرجة في ر التكلفةعناص نتذكر أن

 69-4 النص الوارد في الفقرتين إلى ينبغي اإلشارة، مطار. وفي هذا السياق تكلفة لكلال هيكل، و على الحركة الجوية مطار يفرضها كلالتي 
 التكاليف. عند تحديد األولويات وضعبشأن  73-4و
لفردية االرسوم  حسابالتكلفة ل تختلف بين المطارات، فإن األوصاف الواردة في الفقرات التالية بشأن أساس الظروفونظراً إلى أن  4-98

 يمكن أن تكون إرشادية فقط.

 رسوم الهبوط
ت رسوم اال اذا كان)المرتبطة بها اإلضاءة و (، كن الوقوف النائيةأماباستثناء ) الطائرات حركة مناطق تشمل رسوم الهبوط تكاليف 4-99

 حركة مناطق التي تنسب إلى تكاليف خدمات األمناإلسعاف، و  وخدمات مكافحة الحرائق،خدمات  وتكاليف، فرض بشكل منفصل(اإلضاءة تُ 
أو  )إال اذا كانت رسوم إحداهما وانبعاثاتها ئراتضوضاء الطا، وتكاليف فرض بشكل منفصل()اال اذا كانت رسوم خدمات األمن تُ  الطائرات

 هماوخدمات األرصاد )إال اذا كانت رسوم إحداهما أو كليبما في ذلك )اإلتصاالت(، ، مراقبة الحركة الجويةو  (،تفرض بشكل منفصل كليهما
 .(تفرض بشكل منفصل

 رسوم اإلضاءة
لى رسوم الهبوط ورسوم وقوف الطائرات، فستشمل التكاليف المنسوبة إ ابلحسفي أساس التكلفة  مشمولةإذا لم تكن هذه الرسوم  4-100

 إضاءة المدارج وممرات السير )ومن الجائز كذلك أن تشمل إضاءة ساحة وقوف الطائرات، والمناطق البعيدة لوقوف الطائرات(.

 رسوم مراقبة اإلقتراب والمطار
 لحساب رسوم الهبوط، فستشمل تكاليف مراقبة الحركة الجوية )بما في ذلك نة في أساس التكلفةإذا لم تكن هذه الرسوم مضم   4-101

 االتصاالت(، وخدمات األرصاد الجوية.
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 رسوم وقوف الطائرات
ذه هإذا قدم المطار  الطائرات فضال عن خدمة سحب، المرتبطة بهااإلضاءة و  إلى مناطق الوقوف النائية المنسوبةالتكاليف هي  4-102

 إال إذا كانت رسوم الخدمات األمنية ُتفرض بشكل منفصل(.) مناطق الوقوف النائيةكاليف خدمات األمن المنسوبة إلى ، وتالخدمة

 رسوم الجسور المؤدية إلى الطائرة
 يررسوم إجراءات تسجيل الركاب، فستشمل التكاليف المنسوبة إلى توف لحسابنة في أساس التكلفة هذه الرسوم مضم   تكنإذا لم  4-103

 وتشغيل الجسور المؤدية إلى الطائرة.

 حظائر الطائرات
حظائر ال المنسوبة إلىتكاليف خدمات األمن و ، طرق الوصول بما في ذلكمطار، مملوكة لل حظائر إلى المنسوبةالتكاليف هي  4-104
 إال إذا كانت رسوم الخدمات األمنية ُتفرض بشكل منفصل(.)

 رسوم خدمة الركاب
المتصلة  األمنية الخدمات بما في ذلك تكاليف الركاب، خدمات إجراءات تسجيل المنسوبة إلى صالة الركاب افقمر  تكاليفهي  4-105

 محطة المنسوبة إلى إتاحة الوصول إلى األرضية والخدمات المرافق وتكاليفإال إذا كانت رسوم الخدمات األمنية ُتفرض بشكل منفصل(، ) بها
 .الركاب

 رسوم البضائع
 إال إذا كانت رسوم الخدمات األمنية) محطة البضائع المنسوبة إلى تكاليف خدمات األمن، و محطة البضائع مرافق كاليفتهي  4-106

 البضائع. الوصول إلى محطة المنسوبة إلى إتاحة األرضية والخدمات المرافق وتكاليفُتفرض بشكل منفصل(، 

 رسوم األمن
ات ذ األمنية جميع التدابير إتخاذهذه التكاليف  . وتشملمالحة الجويةلل خدمات األمنتوفير  المنسوبة إلى جميع التكاليفهي  4-107

كاليف ت وينبغي إدراج. Doc 9082الوثيقة  من 1 المرفق المشار إليها في التدابير األمنية، أي أساس روتينيتنفيذها على و  ،الطابع الوقائي
 لتكاليففعالية ا على ضرورة تحليل ة. وينبغي التشديدهذه األنشطأساس تكلفة  في طيرانغير المتعلقة بال األنشطة المنسوبة إلى خدمات األمن

 زة.أو معزً  تدابير أمنية جديدة إتخاذعند النظر في 
 ي لضمان عدمباألمن القوم الطيران المدني، والمهام التي تتعلق لعمليات قدم مباشرةتُ التي  المهام األمنية التمييز بين ومن المهم 4-108

ستجابة عمليات االعادة ما ُتعتبر ي. و عمليات الطيران المدن إلى مباشرةغير المنسوبة  عمالئها تكاليف األمن أو الجوي،النقل  ل صناعةتحم  
تيش تف(، فضاًل عن عمليات على متن الطائرة بأفراد األمنستعانة اإل )مثل والتهديدات بما في ذلك الهجمات، ألفعال التدخل غير المشروع

وز للدول أن األمن القومي. ويج مسؤولياتأنها من  علىتقييم التهديد، العامة، و الشرطة وأعمال ، مراقبة الجودةغير المعلنة، وإجراءات  لمطارا
نية، األم تحدد الظروف التي تتحمل فيها الدولة نفسها، أو هيئات المطارات، أو الوكاالت المسؤولة األخرى تكاليف توفير التسهيالت والخدمات

 .(القسم الثاني، Doc 9082الوثيقة في  )على النحو الموضحوالقدر الذي تتحمل به هذه األطراف التكاليف 
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 الرسوم المتعلقة بالضوضاء
 رسوم الهبوط.أساس التكلفة للم ُتدرج في و  رصد وتخفيف شدة الضوضاء إذا تم تكبدهادابير ت تكاليفهي  4-109

 رسوم نوعية الهواء المحلي
الطائرات المدنية،  عمليات الناجمة مباشرة عنعلى نوعية الهواء المحلي  اآلثار البيئية أو تخفيف لمنع قةالتدابير المطب  تكاليف  4-110

 رسوم الهبوط.أساس التكلفة للم تدرج في و  تكبدها إذا تم 5الصلة بهاأو ذات 

 الرسوم األخرى 
 يفتحديد تكالعن طريق أي  نهج مماثل، إستخدامب ضها المطار على الحركة الجويةيفر رسوم األخرى التي أساس التكلفة لل ُيحدد 4-111

الخدمة  ، يتم تقدير تكاليف هذهمنفصلة سحب فرض رسومتم  إذا، يتعين أن تغطيها هذه الرسوم. فعلى سبيل المثالالتي  و/أو الخدمات المرافق
  هذه الرسوم.لتكلفة لأساس ا للتوصل إلىرسوم الوقوف( أساس التكلفة لوُتخصم من )

 رسوم التمويل المسبق
معقولة اإليكاو األوسع الخاص بربط الرسوم بالتكلفة، أي إستنادًا إلى التوقعات ال مبدأُتبرز ُأطر التمويل المسبق  أن نبغيي 4-112

در يمكن أن تشمل مصاس التكلفة. و والحصيفة، ال ينبغي تحديد الرسوم بمستويات تفضي إلى تحقيق إيرادات تفوق متطلبات التمويل على أسا
 المعمول بها، أو استحداث رسم طيران جديد ولكنه خاص بمشروع محدد.رسوم الطيران  رسمًا يضاف إلىالتمويل المسبق 

مستخدمي مكن فرض رسوم جديدة على مختلف يحيث  ،استراتيجية مختلطة للتمويل المسبق إستخدام اتيمكن لمشغلي المطار و  4-113
وسيتيح  ل المطار لفرض الرسوم.مشغ  منهجيات مع وتتسق أيضًا  إكمال المشروع،عند  نيلمستخدملمع التكاليف والفوائد  طريقة تتناسبب لمطارا

 بغي النظر في، ينالتمويل الشاملةوفي إطار استراتيجية  .الخاصة بها الفريدة الستجابة للبيئة التشغيليةلالمرونة قدرًا أكبر من لمطارات ذلك ل
 (.ية والفوائد على حد سواءاألصلالمنح والمساهمات، أو غيرها من اإلعانات )المبالغ  ادر تمويل خارجية مثلمص

 لكل دولة، وأن ُتطبق في سياق هذا اإلطار، كما ينبغي اإلقتصاديشراف اإل طارإأن تتسق رسوم التمويل المسبق مع  وينبغي 4-114
أي  سياق لتمويل المسبق فيا إطاروضع  أيضاً المطار. ويتعين  مشغلرسوم المنتفعين المقبولة لتحديد  منهجيةأن تكون هذه الرسوم وفقًا ل

ر التمويل إطامحتملة تفرضها هذه اإلتفاقات. وينبغي أن يعترف  قيودإتفاقات قائمة إلسترداد التكاليف مبرمة مع مستخدمي المطار، ووفقًا ألي 
 .المنتفعينبفئات المنتفعين المعفية من رسوم المسبق 

 تجميع أسس التكلفة لوضع الرسوم
سوم ر  في تحديد المزيد من المرونة مشغلي المطارات، ل(Doc 9082الوثيقة )، اإليكاو بشأن الرسوم سياسات من القسم الثاني تيحي 4-115

ر هذه . ولكن قد تثيوى الوارد أعالهالمست من أعلى بالتكلفةالرسوم  إلرتباط، وبالتالي تطبيق مستوى التكلفة أسس عن طريق تجميع المطار
جميع التكاليف تأن يتم ينبغي  ولذلك،الممارسة بعض المخاوف فيما يتعلق بإرتباط الرسوم بالتكاليف، والشفافية، والتمييز المحتمل بين المنتفعين. 

تجنب مع المنتفعين ل تفاقات، واإلممكناً  حيثما كان ذلك، التشاور بشأن، حسب اإلقتضاءبضمانات،  وأن يقترن ذلك وشفافة، بطريقة منطقية
  .وضع الرسوم عند بينهم التمييز

الرسوم التي  عدد من أنواع على الحركة الجوية على الفردية التكلفة لحساب الرسوم أساس التي تشكل التكاليف يعتمد نطاق 4-116
 المطار يلمشغ  /ييمكن لمالك، فعلى سبيل المثال التكلفة لكل رسم.كلما كانت الرسوم قليلة، كلما اتسع أساس . وبناء على ذلك، المطاريفرضها 

                                           
 .( 9884Doc الوثيقة)، المواد اإلرشادية بشأن رسوم الطائرات المرتبطة باإلنبعاثات لمعالجة مشاكل نوعية الهواء المحليأنظر  5
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هذه التكاليف. وسيحافظ هذا  إلسترداد رسم واحد ثم تحديد واحدة،تكلفة  في فئةبمنطقة التحركات المراقبة  ذات الصلة التكاليف تجميع كل
ينبغي فرض رسم واحد لممارسة المقبولة بصورة عامة، أي أنه ا مع أيضاً ، كما سيتسق والخدمات المقدمة الرسوم اإلجراء على العالقة بين

 )أنظر بالنسبة للتكاليف الخاصة بأكبر قدر ممكن من التسهيالت والخدمات المقدمة في المطارات من أجل الهبوط واإلقالع العاديين للطائرات
، والمواقف في المرتبطة بهاضاءة واإل مدارج، والممرات،ال فةتكلرسوم الهبوط، أساس التكلفة ل قد يغطيو  أدناه(. )ح(الجزء  من 155-4 الفقرة

 والمرافق والخدمات االرضية، وخدمات األمن، األرصاد الجويةاإلسعاف، وخدمات  وخدماتساحة وقوف الطائرات، وخدمات إطفاء الحرائق، 
 6كان المطار يقدم هذه الخدمات(. إذا) المطار/قترابوخدمات مراقبة اإل، ضوضاء وإنبعاثات الطائراتو  ،التي تتيح الوصول إلى محطة الركاب

تكون  تكلفةأسس المطار، وضع  المنتفعين من ومجتمع المطار يكون من المفيد للطرفين، أي مشغلوفي بعض الحاالت، قد  4-117
ها د أسس التكلفة( لُتستمد منعد)أو تقليل  واحد للتكلفةوضع أساس  رسوم. وقد يكون من المفيد، بصفة خاصة،وضع ال بهدف أكثر تجميعاً 

الحد  كنقد يكون من المم، جميع األطراف المعنية. فعلى سبيل المثال على يخفف العبء اإلداري قد  تكلفةال عدد أسس الفردية. فتقليلالرسوم 
الفوائد  يمكن أيضًا أن تشملل ، بالمطار فحسب يستفيد من هذه الوفورات للتكاليف مشغل ال. و رسوم المطار وتجهيز المرتبطة بجمع عباءاأل من

المتوسطة الصغيرة و  المطاراتال سيما المطار ) أيضا إتاحة أداة لمشغلي التكلفةأسس  تجميع مخفضة. ومن شأن رسوم في شكل المنتفعين
 ماثلة منم مجموعةمنتفعين ُتقدم فيها لل في الحاالت التي فائدة أخرى تطويرها. وهناك كفاءة المطارات و  ما يرغبون فيه من زيادة لدعم الحجم(

ة مهم بصفة خاصأمر  هذاو  أفضل.بصورة التكاليف الحدية  المطارات على تقدير التكاليف قد تساعد مشغلي أن عملية تجميعوهي  الخدمات،
 لتجميع ون ويمكن أن يك اه.أدن )ز( الجزء فية الوارد ةاإلقتصادي ةالتسعير  مناقشة التكاليف على أساس إسترداد يسعى إلىكان مشغل المطار  إذا

ان بصورة رسوم الطير  غير المتعلقة بالطيران إلى حد كبير تغطي إيرادات األنشطةوعندما نهج آحادية الرسوم،  عند تطبيق ميزة التكاليف أيضاً 
 ة.عام

وم الرسالخدمة و  بتكلفةفيما يتعلق  من الشفافية إلى حد كبيرو  في نفس الوقتأن يقلل التكلفة أسس  تجميع ومع ذلك، فمن شأن 4-118
ًا أن م. ويمكن أيضتطبيق الرسو  في التمييزإلى و  ومجموعة أخرى من المنتفعين،منتفعين  مجموعةبين  المعاوضة يؤدي إلى وربماذات الصلة، 

ى لى قدرتها علله مغزى، وع الدولة على إجراء إشراف إقتصادي قدرة إلى الحد من خدمات المطارو  بين الرسوم واضحة صلة يؤدي عدم وجود
 ين.مع المنتفع تشجيع التشاور

( على أنه ينبغي أن ُتحدد على أساس عادل نسبة التكاليف المنسوبة إلى مختلف Doc 9082الوثيقة )من  القسم الثانينص يو  4-119
تساق مع هذه لتحقيق اإل. و ية السليمةللمبادئ المحاسب فئات المنتفعين حتى ال يتحمل أي من المنتفعين تكاليف لم تنسب إليه بصورة مالئمة وفقاً 

 لمعاوضةادي إلى السياسات، ينبغي توخي الحذر في عملية تجميع التكاليف. وينبغي أن يتم التجميع بطريقة منطقية وشفافة للتأكد من أنه ال يؤ 
يق أسس ات المناسبة، مثل أن يقتصر تطببين المنتفعين، أو إلى التمييز بينهم. ولذلك ينبغي أن تقترن هذه المرونة في فرض الرسوم بالضمان

اع، مع تفاق، بقدر المستطمتجانسون، فضاًل عن التشاور، واإلتقدم خدمات متجانسة ويستخدمها منتفعون التي  التكلفة الموسعة على المطارات
 فصيالً أكثر ت إلى فئات التكاليف ةئز تج القدرة على المطارمشغل /ينبغي أن تكون لمالكو  المنتفعين قبل إتخاذ أي قرار بشأن تنفيذ الرسوم.

 مطار.الفعال على ال اإلقتصاديعلى اإلضطالع باإلشراف دولة ومساعدة ال ،الشفافية والتشاور ألغراض

  

                                           
اقبة الحركة ءة في مناطق تحركات الطائرات من أساس التكلفة لرسوم الهبوط. وُتستبعد أيضًا تكاليف مر إذا كانت رسوم اإلضاءة ُتفرض بشكل منفصل، ُتستبعد تكاليف اإلضا  6

يمكن أن  أو المطار، وأيضاً الجوية، ومن الممكن أيضًا أن ُتستبعد تكاليف خدمات األرصاد الجوية في الحاالت التي ُتفرض فيها بشكل منفصل رسوم مراقبة االقتراب و/
 م ضوضاء وإنبعاثات الطائرات إذا كانت ُتفرض بشكل منفصل، وأيضًا عنصر تكلفة خدمات األمن إذا كانت رسوم األمن ُتفرض بشكل منفصل.ُتستبعد رسو 
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 تحديد التكاليف المنسوبة إلى حقوق اإلمتياز —)ه( 
 واألنشطة األخرى غير المتعلقة بالطيران

 جوانب السياسات
لك بشأن تطوير اإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران عن ت Doc 9082الواردة في الوثيقة  يميةالتنظسياسات لتختلف ا 4-120

إلمتياز المرتبطة المقدمة بشأن إسترداد التكاليف المنسوبة للحركة الجوية، وذلك بتشجيع التطوير الكامل لإليرادات من هذا النوع، بإستثناء حقوق ا
 (.Doc 9082الوثيقة ب القسم الثانيوالخدمات األرضية )أنظر  ،وتموين الطائرات ،الوقود مثل ،الجوي  رة بتشغيل خدمات النقلمباش

 تحديد أساس التكلفة لحساب األنشطة الفردية غير المتعلقة بالطيران
 على تحديد ق أيضاً رسوم الحركة الجوية، تنطب حسابأن الطريقة المستخدمة لتحديد أساس التكلفة لإلى  )ب(في الجزء  ُأشير 4-121

التكاليف حديد تالتكاليف المنسوبة إلى األنشطة غير المتعلقة بالطيران، ألن كليهما يشتق من نفس األرقام الكلية للتكاليف التقديرية حسب مراكز 
ة وغير المدر   ة للدخلمدر  دمات الالخأنواع و  مراكز تحديد التكاليف أن تكاليف كل إلى )ج(قد تمت اإلشارة في الجزء و لمطار. في ا وأنواع الخدمات

لطيران( با واألنشطة غير المتعلقة ،مراكز تحديد التكاليف وأنواع خدمات المطار )الحركة الجويةعلى  المطاف نهاية في وزعأن ت نبغيللدخل ي
 خدماتلوالتسهيالت وا ،مرتبطة بهاوخدمات األمن ال ،إسترداد كل التكاليف. وفي معظم المطارات، فإن أجزاء من مباني الركابما ُأريد  إذا

مراكز تحديد  من التكاليف المنسوبة لألنشطة غير المتعلقة بالطيران. بيد أن تكاليف كبيراً  تمثل جزءاً  غالبًا ما األرضية الموصلة إلى المطار
 ،لمناطق الحرةأو ا ،)بإستثناء مباني البضائع التكاليف أو أنواع الخدمات المنسوبة إلى األنشطة غير المتعلقة بالطيران تكون أقل من ذلك بكثير،

 أو المناطق الصناعية(.
تحديد في  من الضروري الشروعردية غير المتعلقة بالطيران، فمختلف األنشطة الف حسابإلى أساس التكلفة ل توصلوعند ال 4-122

والمساحات  حالت أو المطاعم أو غيرها من األنشطة التجاريةة للدخل في المطار. ففي حالة المالمساحة التي يحتلها كل نشاط من األنشطة المدر  
ولة. وإذا ، تحسب هذه المساحة األرضية باألمتار أو األقدام المربعة، أما في حالة األراضي فيتم ذلك على أساس المساحة المشغالمؤجرة مثالً 

نواع اإلدارية المخصصة لمراكز تحديد التكاليف وأ لنفقاتالم تكن تكاليف الخدمات أو التسهيالت التي يقدمها المطار مدرجة بالفعل ضمن 
 وأ ،يف الهواءوالتدفئة وتكي ه،ايوالم ،المطار )مثل الطاقةالتي يقدمها  المرافق لمطار، فينبغي توزيع تكاليف الخدمات أوالمعنية في ا الخدمات

 .قياسات منفصلة لكل نشاط قدر اإلمكان إستخدامحدة وذلك بعلى  غير المتعلقة بالطيرانمن األنشطة  نشاط خدمات الهاتف( على أساس كل

 حقوق اإلمتياز المرتبطة مباشرة بتشغيل خدمات النقل الجوي 
ران أن التطوير الكامل لإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطي إلى 120-4الفقرة في التي وردت  أشير في السياسة العامة 4-123

األرضية.  والخدمات ،وتموين الطائرات ،مثل الوقود ،ناء اإلمتيازات المرتبطة مباشرة بتشغيل خدمات النقل الجوي هو أمر يحظى بالتشجيع، بإستث
ق اإلمتياز حقو المتعلقة ب نشطةاألحالة مقارنة بأكبر  بقدر دقةال وبالتالي عند تحديد تكاليف المطار التي تنسب لهذه األنشطة، فقد يلزم توخي

الحركة  التكاليف التي ال يتم استردادها من خالل فرض رسومبالضرورة مساهمة كبيرة في تغطية  ساهمأن ت هذه األنشطة يتوقع من األخرى، وال
خاصة . غير أن هذه األنشطة ال تزال غير متعلقة بالطيران فيما يخص سياسة اإليكاو الالجوية أو غير ذلك من أنشطة غير متعلقة بالطيران

 فيعادة درج تُ تطبيقها على رسوم الحركة الجوية. وتشير الفقرات التالية إلى التكاليف التي ب موصىتخضع لنفس القيود الوال  ،بإسترداد التكاليف
 حقوق اإلمتياز والرسوم التي تفرض على هذه األنواع الثالثة من األنشطة. حسابأساس التكلفة ل
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 أساس التكلفة لحساب حقوق اإلمتياز الخاصة بالوقود
المعدات والتكاليف الرأسمالية المنسوبة للمباني واألرض و  ،والمصاريف اإلدارية العامة ،أي تكاليف للصيانة مل هذه التكاليفشت 4-124

 وأجهزة ،وصنابير المياه ،واألنابيب ،الوقود. )وتشمل صهاريج الوقود توفير التي يملكها المطار والتي توضع تحت تصرف أصحاب إمتياز
ال إذا )إ ونقله في صهاريج وخدمات األمن التي تنسب لتخزين الوقود ،تكاليف إطفاء الحرائق أيضاً  وتشمل هذه التكاليف لضخ وما إلى ذلك(.ا

أصحاب اإلمتياز للتسهيالت والوسائل  إستخدامباإلضافة إلى التكاليف المنسوبة إلى  ،فرضت رسوم على الخدمات األمنية بشكل منفصل(
 األرضية الموصلة للمطار.

 اس التكلفة لحساب حقوق اإلمتياز الخاصة بتموين الطائراتأس
األرض و والتكاليف الرأسمالية المنسوبة لتقديم المباني  ،والمصاريف اإلدارية العامة ،إلى تكاليف الصيانة التكاليف تشير هذه 4-125

لة إلى ت األمن والتسهيالت والوسائل األرضية الموصوالمعدات من جانب المطار لخدمات تموين الطائرات، بما فيها التكاليف المرتبطة بخدما
ديم المطار )إال إذا فرضت رسوم على الخدمات األمنية بشكل منفصل(. وينبغي في هذا السياق أن نالحظ أن صاحب اإلمتياز قد ال يقوم بتق

ضع رسوم اإلمتياز الخاصة بها ال تخ غم أنر  لمطاعم والحانات في المطاربتقديم الخدمات ل أيضاً  يقوم بل فحسب، لطائراتاخدمات تموين 
 ضاغر لنفس الشروط التي تنطبق على تموين الطائرات. غير أن كلتا الوظيفتين قد تشتركان في إستخدام نفس التسهيالت مثل المطابخ. وأل

احب صوين األخرى التي يقوم بها أنشطة التممقابل ى أهمية خدمة تموين الطائرات إجراء تقييم لمد األمر تحديد رسوم اإلمتياز، قد يتطلب
 اإلمتياز.

 أساس التكلفة لحساب رسوم الخدمات األرضية
ق اإلمتياز هي التي قو ح األطراف صاحبةشركات الطيران أو  أحد األنشطة الخاصة، إذ أنه رغم أن الخدمات األرضية ُتعتبر 4-126

. وفي الحالة اً أو جزئي اً بتقديم الخدمات األرضية إما كلي هي نفسها ارات تقوممن المط كبيراً  فإن عدداً  في معظم المطارات، األنشطة تقوم بهذه
اكن المتاحة والتكاليف الرأسمالية التي تنسب لألم ،والتكاليف اإلدارية العامة ،األولى، تقتصر التكاليف بالنسبة للمطار على تكاليف الصيانة

م على كاليف التسهيالت والوسائل األرضية الموصلة إلى المطار )إال إذا فرضت رسو تو  ،للشركات صاحبة اإلمتياز، بما في ذلك تكاليف األمن
كون فإن أساس التكلفة سي ،الخدمات األمنية بشكل منفصل(. ولكن عندما يقوم المطار نفسه بتقديم الخدمات األرضية بصورة جزئية أو كلية

والمباني  ،عداتوالم ،لموظفينللتكاليف الرأسمالية المنسوبة وا العامة، ليف اإلداريةوالتكا ،أوسع بكثير، ويشمل حينئذ مصروفات التشغيل والصيانة
حديد كل تينبغي عادة ألن هذه الخدمات تقدم ألغراض مختلفة، رغم الترابط الوثيق فيما بينها،  المستخدمة في تقديم الخدمات األرضية. ونظراً 

 .عن اآلخر التكلفة بصورة مستقلةواحد من أساسي 

 أساليب إسناد اإليرادات غير المتعلقة بالطيران إلى أساس تكلفة المطار —و( )
التكلفة . و Doc 9082 ةلللمن الوثيق القسم الثاني في الرسوم حسابه لللللة التي ينبغي بموجبللللة لتحديد أساس التكلفلللللترد المبادئ األساسي 4-127

أس المال ر تكلفة المناسبة ل مبالغال تشمل هذه التكلفةالضرورية. و  مساندةاته الالمطار وخدم هي التكلفة الكاملة إلتاحة توزيعها التي يتعين
، يمكن ياإلقتصاد عتمد من اإلشرافمع الشكل الم وتكاليف التنظيم واإلدارة. وإتساقاً  ،عن تكلفة الصيانة والتشغيل ، فضالً األصولوإستهالك 

(. 129-4 )أنظر الفقرة –حادية الرسوم أو النهج المختلط آالمتعلقة بالطيران، أي بإستخدام نهج غير  األنشطة إيراداتب تعويض هذه التكاليف
وغيرها(،  جميع تكاليف التشغيل المباشرة وغير المباشرة )بما في ذلك تكاليف اإلدارة العامة تتجاوزرات أن تحقق إيرادات كافية ويمكن للمطا

 هياكل سواق رأس المال لإلستثمار فيلضمان التمويل بشروط مواتية في أ يكون مستواه كافياً  ألصولاوبذلك تتمكن من تحقيق عائد معقول على 
 .إذا لزم األمر م في المطارلحملة األسه عائد بقدر كافوتحقيق  في توسيع بعض الهياكل األساسية، أساسية جديدة أو
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لتكاليف اأي و  ،التكاليف توزيع لمطارات. فعند تحديد كيفيةالخاصة با التكاليف الكاملة على عدد من العوامل توزيع وتتوقف كيفية 4-128
تنوعة من بين مجموعة م الطيران، يجب أن يحقق المطار توازناً األنشطة غير المتعلقة ب التي ينبغي إستردادها على أساس الحركة الجوية مقابل

ية الحركة الجو ة و الداخليالجوية  الحركة خدماتخيارات من  مختلفة المحلية إلى طائفةوصول المجتمعات إتاحة فرص المصالح، بما في ذلك 
س أعماال الشركات التي تمار فضاًل عن  والمنتفعين اآلخرين بالطيران، ، والشاحنين، ومشغلي الطائرات،إحتياجات المسافرين مراعاةالدولية، و 

القسم ي ف (8 2و (1 2تين اإلرشادات عن كيفية تفسير الفقر  6-4الجدول ترد في والمطارات المجاورة. و ا، للللفي المطارات أو بمشاركته تجارية
 .الطيرانأنشطة  تكاليفتعويض لغير المتعلقة بالطيران األنشطة إيرادات تعلق بالتعامل مع فيما ي Doc 9082 الوثيقةمن  الثاني

تعلقة المغير ة المرتبطة بالمطار وخدماته الضرورية كيفية إسترداد المطار للتكاليف الكامل وصفهج لثالثة نُ  ُتستخدم وعموماً  4-129
سوم )ويسمى واجية الر ب( نهج إزدو "(؛ ات"المتبقي طريقة حادية الرسوم )ويسمى أحياناً آشار عادة إلى هذا النهج بما يلي: أ( نهج بالطيران. ويُ 

ة بالطيران يختلف ألنشطة المتعلقة بالطيران واألنشطة غير المتعلق؛ مع مالحظة أن التمييز بين اج( النهج المختلطو "(؛ ة"التعويضي طريقةال أحياناً 
 من دولة ألخرى. 

مبالغ حادية الرسوم، تدرج التكاليف الكاملة المرتبطة بالمطار وخدماته المساندة الضرورية، بما في ذلك الآ ففي إطار نهج (أ
تكلفة نة والتشغيل، والتنظيم واإلدارة، في أساس الالصيافضاًل عن تكاليف ، األصولوإستهالك  ،لتكلفة رأس المال المناسبة

ها المطار. اإليرادات غير المتعلقة بالطيران التي يجني برزالتي تنسب إلى الحركة الجوية. ومن ثم، يتم تعديل هذه التكاليف لت
ن ون النهائيون مخدمو/أو المست مشغلو الطائرات، ففي مقابل تقاسم المخاطر المرتبطة بعمليات المطلر، يستفيد وعموماً 

 أساس التكلفة المعدلة إلظهار اإليرادات غير المتعلقة بالطيران.
 مشغل/مالكبين  ة الضروريةمساندوفي إطار نهج إزدواجية الرسوم، توزع التكاليف الكاملة المرتبطة بالمطار وخدماته ال (ب

ي التكاليف المرتبطة بالتسهيالت الت سوى  ويةالتكاليف الموزعة على الحركة الج شملتال . و المنتفعين بالمطارالمطار و 
ر يخضع أساس التكلفة ألي تعديل إلظهار اإليرادات غي الون النهائيون. و خدموالمست و الطائرات،لمشغ  يستخدمها بالفعل 

 لتيا متيازاتاإلأي إيرادات ناجمة عن وجيه المتعلقة بالطيران التي يجنيها المطار. ولمالك/مشغل المطار الحرية في ت
 يراه ضرورياً  حسب ما في المطار هاستخدامإل خرى غير متعلقة بالطيرانأأنشطة أي وقوف الطائرات، و  فقمراو  يمنحها،
 .ومالئماً 

اد السترد غير المتعلقة بالطيران ، أقل من اإليرادات الكاملة،يراداتاإلاستخدام جزء من وفي إطار النهج المختلط، يتم  (ج
 .نالتكاليف المتعلقة بالطيرا

 الذين مشغلي الطائراتحب/مشغل المطار و ل صاعلى مدى تحم   كبيراً  أن إختيار منهجية إسترداد التكاليف تؤثر تأثيراً  رغمو  4-130
 ماا على تقاسم المخاطر. وربيقدمون خدمات إلى المطار للمخاطر المالية المرتبطة بتشغيل المطار، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيض

بات التعاقدية الترتي ن قبيلعوامل م ويمكن أن تؤثر .منهجيةهذه ال إختيار طة بتطبيق منهجية إسترداد التكاليف، بنفس أهميةتبل المر تتسم التفاصي
يل ة بتشغلمرتبطم كل طرف للمخاطر المالية اتقاس، والترتيبات المؤسسية الخاصة بالمطار على مدى مشغلي الطائراترية بين المطار و الجا

 المطار.
 أن هذه العملية تتم بطريقة ضمانهي المسوؤلة عن  ، فالدولةالرسوم حسابل وبصرف النظر عن كيفية تحديد أساس التكلفة 4-131

 قة بالطيرانومدى إستخدام اإليرادات غير المتعل ،التكاليف المتضمنةعلى نحو يصف بوضوح  المنتفعينوأنها تشمل التشاور مع  شفافية،
 لقة بالطيران.التكاليف المتع تعويضل
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  من القسم الثانيفي  الواردتين( "8" 2( و "1" 2 تفسير الفقرتين   6-4الجدول 
 (Doc 9082 الوثيقة)، بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية واسياسات اإليك

 يمكن إستخدام اإلرشادات التالية عند تطبيق المبادئ المشار إليها أعاله:
 مبادرات طريق عن اإليرادات هذه تتحقق ذلك، على بناءو  .بالطيران المتعلقة غير المطار إيرادات لتحقيق ضرورياً  اً مسبق اً طر ش الجوية كةللحر  نشاط وجود ُيعتبر (1

 األول المقام في يهايجن ارالمط تشغيل عن الناتجة الطيرانب المتعلقة غير اإليراداتو  بالطيران المتعلقة اإليرادات فجميع .مناسبة وأسعار منتجات تقديم بشأن اإلدارة
 للشراكة إقراراً  شكلي الطيران رسوم حسابل التكلفة أساس لتغطية بالطيران المتعلقة غير اإليرادات بها ُتستخدم أن يمكن التي للطريقة مشترك فهم إلى والتوصل .المطار

 .والمنتفعين المطارات بين
 المطار نفذهاي التي األنشطة أو ،المطار خارج المنفذة األنشطة من المطار حققهاي التي يراداتاإل رانبالطي المتعلقة غير المعنية اإليرادات شملت ال عادةو  (2

 .اآلخرين دينالمور   مع الكامل بالتنافس
 المختلفة لوسائلا من وعةمجم وجود المرجح فمن التنظيمية، طرواأل ،وإدارتها المطارات ملكيةب تعلقي فيما رةالمتغي   واألحوال المحلية الظروف ختالفال ونظراً  (3

 .بالطيران المتعلقة غير لإليرادات المطارات ستخدامال المناسبة
 في ؤخذيُ  أن على إلستثمارات،ا من المطار إلحتياجات عالية أولوية إيالء ينبغي بالطيران، المتعلقة غير اإليرادات إستخدام بها يمكن التي الطريقة تحديد وعند (4

 .ساسيةاأل هياكلال تطوير لتمويل البدائل من العديد وجود إدراك مع ،للمشاريع المسبق التمويل تناولت التي Doc 9082 الوثيقة من الثاني القسم اإلعتبار
 ذلك، لىع الوةع .بالطيران المتعلقة غير األنشطة عن الناجمة المخاطر مستوى  في اإلختالفات بالطيران المتعلقة غير ألنشطةل المناسب العائد ُيبرز أن وينبغي (5

 .صحيح لعكسوا عالية بعائدات بالطيران المتعلقة غير األنشطة مجال في والكفاءة العالية الخدمة مستويات مكافأة يمكن ،اتالمطار  مشغليل الحوافز توفير وبغية
 تكاليف ينب العالقة لتحديد للمحاسبة ظامن وضع ينبغي لرسوم،ا حسابل التكلفة أساس غطيةلت بالطيران المتعلقة غير اداتاإلير  إستعمال كيفية تحديد وعند (6

 .بالطيران المتعلقة غير األنشطةو  بالطيران المتعلقة األنشطة وإيرادات
 شرط يوجد ال أنه يرغ .الرسوم لتغطية هاستخداما من بدالً  بالطيران المتعلقة غير اإليراداتب حتفاظاإل للمطارات مالئماً  يكون  قدف ،4 نقطةال في ورد ما نحو وعلى (7

  .ينالثا القسم ،9082 الوثيقة مع يتسق ما نحو على الرسوم يضلتخف وجيهة أسباب هناك تكون  قد المالئمة، الظروف وفي ،بذلك القيام المطارات على يملي
 .لمنتفعينل بالنسبة ةمعقول غير بصورة السوق  في موقفها إستغالل على لمطاراتل عيتشج أنه على سبق ما تفسير ينبغي وال (8

 وضع رسوم عمليات الحركة الجوية —)ز( 

 العوامل األساسية
توفير  إطار لتكاليف التي يتكبدها مشغل المطار فيلإلسترداد بمرور الزمن إلى ا الهدف من فرض رسوم المطارات هو السعي 4-132

تذبذبات  ء، مصادر اإليرادات األخرى، ومعرفةبعد أن ُتؤخذ في اإلعتبار، عند اإلقتضا المطلوبة لمناولة الحركة الجوية التسهيالت والخدمات
 األسعار على المدى القصير التي تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.

 .طارطار أو منظومة المالمبنتفاعهم اوالخدمات المتصلة مباشرة ب تسهيالتلهم لستخدامإلفرض رسوم على المنتفعين  هولمبدأ وا 4-133
لمنتفعين فضي إلى التمييز في معاملة اتقد ال  المعاوضةنظرًا ألن فئات المنتفعين المختلفة،  المعاوضة بين ل المطارمشغ  أن يتجنب وينبغي 

 .المطار بكفاءة من الناحية االقتصادية إستخدامؤدي أيضًا إلى عدم تفحسب، بل 
 فترات إسترداد مفرط إلى أحياناً م على التكلفة فقد يؤدي التسعير القائ ،في العادة سنوياً  يجري تحديثها رسوم المطارونظرًا ألن  4-134

وخدمات المطار.  بتوفير تسهيالتي إسترداد مبالغ أقل من كامل التكاليف المرتبطة ف إسترداد ناقص. وقد ترغب الدول فترات ، أوللتكاليف
 المطار بقدر أكبر عن طريق إعانة إستخدامتشجع  الوطنية، يجوز للدول أن قليمية أواإلمحلية، أو على الُصعد المنها بتلقي فوائد  وإعترافاً 
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التأكد من  من المهمف ،ة. وفي هذه الحاالتينة العامأخرى، مثل الخز  المنتفعين من أرباح المطار غير المتعلقة بالطيران، أو من مصادر أموال
 بالمطار. تفعين، أو أي مجموعة من المنتفعينهذه اإلعانات ال تمنح، دون قصد، أي ميزة تنافسية بصورة غير عادلة ألي واحد من المنأن 

 التسعير اإلقتصادي

 األهداف
دارية، . ورغم سهولة هذا النهج من الناحية اإلأساس متوسط التكاليفد عادة على نت الرسوم على عمليات الحركة الجوية ُتحد  كا 4-135

 ة.قتصاديإلامن الناحية  األكثر كفاءة ها على النحوستخداماات المطار و على تقديم تسهيالت وخدم بطريقة تشجع التكاليف يسترد بالضرورة فهو ال
مطار فاءة لموارد الاألكثر ك خداماإلستأن تشجع  الرسوم هذه على مبدأ التسعير اإلقتصادي. ويتوقع من يقوم وثمة نهج بديل لوضع الرسوم

منسوبة ت ل أي منتفعين عبء تكاليف ليسعدم تحميتأكد في نفس الوقت من مع ال إسترداد التكاليف،بإدراج "اإلستعداد للدفع" في إطار  الشحيحة
سعير اإلقتصادي الت خدام، يمكن إستالتي توجد فيها تكاليف ثابتة و/أو مشتركة كبيرةالحاالت في بالمثل، فمحاسبة السليمة. و لمبادئ ال وفقاً إليهم 

ءة؛ ر آلية لتخصيص الموارد بكفاتوفي هما: )أ( ،التسعير اإلقتصادي غرضين . وفي كل حالة، يخدم تطبيقبفعالية إسترداد التكاليف لضمان
 المطار.بللمنتفعين  فائدة أكبرإلى اإلستثمار  تبين المجاالت التي يمكن أن يفضي فيها يةر إشارات سوقيوفت)ب( 

 7تطبيق التسعير االقتصادي إلسترداد التكاليف
أنه  التي تنص على ،Doc 9082 من الوثيقة القسم الثانيفي  (3 3مع الفقرة  تصادي متسقاً ينبغي أن يكون إستخدام التسعير اإلق 4-136
ن تكون أ بشرط ،اإلقتضاء حسب ،المبادئ اإلقتصاديةتبرز هذه الرسوم  نجوز أسليمة، ويالمحاسبية المبادئ ال أساس على ينبغي تحديد الرسوم"

يشير أساسًا و . "في السياسات الحالية الواردة ، والمبادئ األخرى إتفاقية الطيران المدني الدوليمن  الخامسة عشرةهذه المبادئ متوافقة مع المادة 
لنهج ن ا(. ويختلف نهج التكاليف الهامشية عاإلضافيةوضع رسوم المطار إلى مفهوم التكاليف الهامشية أو ) بشأن التسعير اإلقتصادي تطبيق

اس قي عيستطي مشغل المطار أن حدد فيه الرسوم على أساس متوسط التكاليف. وبإفتراضالذي تُ  اسبةعلى المح القائم اً التنظيمي األكثر تقليدي
ن م أكثر كفاءةسُيفضي إلى نتائج فإن وضع رسوم مساوية للتكاليف الهامشية ، وأنه يدرك طلب المنتفعين، تكاليفه الهامشية على نحو كاف

 متوسط التكاليف.وضع رسوم مساوية لقارنة بقتصادية مالناحية اإل
سم بتدني متوسط تكاليف "وفورات الحجم" كلما أن عملية إنتاجهم تت هو غير أن التحدي الذي يواجه العديد من مشغلي المطارات 4-137

ي المطار ويتطلب ذلك من مشغل الكامل للتكاليف. سترداداإل عدم فإن تحديد رسوم مساوية للتكاليف الهامشية سينتج عنه ،. ومن ثمزاد اإلنتاج
ضمان الحفاظ على  مع 8التسعير غير الخطي أشكال من شكالً  أن يعتمدوات من مصادر إيرادات أخرى، أو والخدما هذه التسهيالتدعم 

ثابتة،  رسوماً  شملتالتي ) المكونة من جزأينفات يتعر التسعير رامسي، و  خدامتحديد الرسوم إست تقنيات إنسياب إيرادات كافية. وتشمل أمثلة
تسعير يتعلق بقيود اإلسترداد الكاملة للتكاليف. وفيما وكل ذلك رهنًا ب، أو االزدحام خرى متغيرة متصلة بالتكاليف الهامشية(، وتسعير فترة الذروةوأ

الهامشية التكاليف  أساس الرسوم على حديديمكن تاليوم،  أوقات كبيرة حسبتغييرات يتسم فيه مستوى الخدمة بالذي  أو االزدحام فترة الذروة
أن المنتفعين المشاركين  المطار منأن يتأكد مشغلو الرسوم، ينبغي  بشأن. ولضمان التوافق مع سياسات اإليكاو جلوالطويلة األ جلالقصيرة األ

 تحديد ولتنفيذ هذا الشكل الخاص من التسعير اإلقتصادي، يتعين على مشغلي المطارفي أنواع عمليات مماثلة يعاملون على قدم المساواة. 
وكيفية تغير  ة وفي غير أوقات الذروة،ف خدمة المنتفعين في أوقات الذرو وتكالي ،المنتفعين في غير أوقات الذروةالمنتفعين في أوقات الذروة، و 

 وينبغي تقييم كفاءة التسعير االقتصادي بصورة دورية.  مخطط التسعير.ين بمجرد تنفيذ سلوك المنتفع

                                           
اء أو عندما تحدد رسوم الضوضاء أو رسوم نوعية الهواء المحلي لتشجيع المنتفعين على اتباع سلوك معين، يمكن تحديد الرسوم استنادا إلى الضوض  7

 (.173-4إلى  170-4االنبعاثات الصادرة عن الطائرة بدال عن ربطها بصورة مباشرة بالتكاليف )أنظر الفقرات 
  المعنية الخدمات أو التسهيالت استخدام حالة أو/و لزمن وفقاً    8
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باع تالتي تشجع على إ هي األدوات الحوافزالحوافز. و  هيالتسعير اإلقتصادي  إطار ي يمكن إستخدامها فيألخرى التاألدوات او  4-138
معين. ويمكن أن تتخذ شكل مكافأة )أو عقوبة( مالية، أو تغيير في الكفاءة التشغيلية. ويمكن للمطار إستخدام حافز عن طريق مسار عمل 

 تؤدي إلى النتيجة المرغوبة. عمل بطرق تشجيع المنتفعين على الل رسومه فرضمخطط 
 همخططات هذأن  من ي تقدم مطاراتها حوافز للمنتفعينالت الدولي، كإفتراض، أن تتأكد ينبغ ،لحوافزبصرف النظر عن أنواع او  4-139

إذا  لتقييم مادورية ) اتاضستعر إلوينبغي أن تكون مخططات الحوافز شفافة وخاضعة . Doc 9082الوثيقة  ة فيواردالمبادئ التستوفي الحوافز 
 أن تعوض،نبغي يالكفاءة التشغيلية،  وفورات المتأتية منأن الفوائد المقدرة، مثل ال(، كما على سبيل المثال ةحددكانت الحوافز تلبي األهداف الم

 التكاليف المفروضة على المنتفعين. ،كحد أدنى
 مةالطائرات المستخد ختيار ُطرزالطائرات، أو إ أسطول تجديد بشأنتفعين يؤثر على قرارات المنمن الحوافز  وُيوجد نوع آخر 4-140

أثير على نوع الهواء المحلي في مطارات معينة قد يكون له ت نوعيةعلى سبيل المثال. وقد أظهرت التجربة أن إستخدام رسوم  ئها البيئيداوفقًا أل
 المطارات. هذهالطائرات العاملة في 

وينبغي . اتلتشجيع التحسينات في نوعية الخدم ةمستقل تنظيمية جهة ع آخر من الحوافز في المطار بواسطةيمكن إستخدام نو و  4-141
 .تكلفتها مستعدين لدفع ون النهائي خدمون ن مشغلو الطائرات و/أو المستالجودة التي يكو  ستوياتهذه الحوافر على تحقيق م تقومأن 

 إدارة اإلزدحام
لة الحا معالجةت رسوم اإلزدحام لُوضع في حاالت إزدحام المطار. وقد تسعير اإلقتصادي لجني الفوائدإستخدام ال أيضاً  ويمكن 4-142

بة معتادة بالنسال أعلى من التكاليفأو أي نوع آخر من تكاليف اإلزدحام  ،على منتفع آخر تكاليف تأخير المطار ستخدمم ايفرض فيهالتي 
لى سعة عدة، وحيث تفرض رحالت معينة ي  قفي الحاالت التي تكون فيها السعة م قاباًل للتطبيق يروقد يكون هذا النوع من نهج التسع لكليهما.

اليف على تحديد ما إذا كان أحد المنتفعين يفرض تك يتعين على مشغل المطار أوالً  ،لتسعيرلنهج هذا الالمطار تكاليف غير متناسبة. ولتنفيذ 
. وإذا كانت يةستيعاب الداخلي لهذه العوامل الخارجإلبغية انظام تحديد رسوم جب وضع ي ،اليف. وثالثاً هذه التك حديديتعين ت ،ثانياً منتفع آخر. 

الصعوبة . و بهم الخاصة التجارية ممارساتالإلى  ينبغي تحميل المنتفعين عبء تكاليف غير منسوبة تماماً  ال ،نظمة بشكل سليماإلزدحام م رسوم
 رًا إلىنظلك، عالوة على ذالخارجية بفعالية. يمكن معها أن يقيس العوامل  بحيث ال ًا إلى أقصى درجةعقدم بحأنه يص هيالعملية لهذا النهج 

ع لتسعير مل ممارسةهذه المن الصعوبة بمكان مواءمة ف المطار، تسهيالتتبطة مباشرة بتكاليف خدمات و حقيقة أن تكاليف اإلزدحام غير مر 
يها من هذه كما ينبغي إعادة إستثمار اإليرادات المتحصل عل بعناية كبيرة، تسعير اإلزدحام خدامغي إستوبالتالي، ينب .مبدأ إسترداد التكاليف

 أفضل.على نحو  معالجة مشكلة اإلزدحامو  السعة من أجل زيادة منظومة المطار في ر، أوالرسوم في المطا
 ينالمنتفع يؤثر في قرارالحافز الذي  هو م صاالت الركابإزدحافي حالة الذي يمكن إستخدامه  أحد أنواع الحوافز للمنتفعينو  4-143

، إلعتبارفي ا الحافزأخذ هذا  تخذ دون ما تُ  التوقيت. ورغم أن القرارات التكتيكية كثيراً من حيث  مستوى كل رحلة علىالتكتيكي أو التشغيلي 
ل منحهم تسلس مقابل في المطارات المزدحمةرحالتهم ة لالجداول الزمني عادة ترتيبعلى إستعداد إل بعض المنتفعين يكون  أنمن المفهوم ف

 .المغادرةلوصول أو اإلقتراب المفضل، أو أفضلية الدخول لإلصطفاف في ممرات السير عند ا
على الوصول إلى المطار بالتأثير على  نوع الحافز الطلب يستهدف أعاله، 142-4ن في الفقرة مبي  بالمثل، وعلى النحو الو  4-144

ق طب  على نحو ت رسوم المطار حدد. ويمكن أن تعلى سبيل المثال، مثل الجدولة، أو سعة الطائرة المستخدمة خدماتهمبشأن  لمنتفعينقرارات ا
في  مةساعات الخد فيالرسوم المنخفضة ق فيه تطب  فترات الذروة عندما يكون الطلب أكبر على سعة المطار المحدودة، و  فيه الرسوم األعلى في

 لذروة.غير أوقات ا
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 التخفيضات، والخصومات والحوافز األخرى 
على سبيل المثال، قد يرغب فأهداف أخرى.  على أساسأو تعديلها رسوم تحديد الفي  ،في ظروف أخرى  ،ل المطارقد يرغب مشغ   4-145

 إلى استخالص هذه الرسوم ترميو  لتشجيع مستخدمي المطار من خالل استحداث حسومات وتخفيضات.مشغل المطار في تعديل رسوم مطاره 
ل ن مشغلى سبيل المثال، إذا كافعتغييرات محددة في سلوك المنتفع ألغراض أخرى غير إستخدام التسعير إلسترداد التكاليف اإلقتصادية. 

ت وماالخصدام إستخ همعينة لتحسين كفاءة المطار، ففي إمكان تكنولوجيا خدامتشجيع إستفي المطار، أو  اتتوسيع الخدمإلى المطار يسعى 
 اإلبتدائية، أو مخططات الحوافز األخرى لتحقيق هذه األهداف.

الضارة  اآلثارعدد من هناك . و مخططات وضع الرسوم المصممة الستبقاء أو اجتذاب الخدمات على نحو وثيق ينبغي مراقبةو  4-146
من  ءجز على نحو غير سليم كض مخططات وضع الرسوم يمكن استخدام بعالمثال، على سبيل أخذها في اإلعتبار. ف يتعين المحتملة التي

ت السلطا الجهة المالكة والمشغلة للمطارات هي تكون  . وعندمائهم عن ذلكأو إثنا عينين من دخول السوق إستراتيجية لمنع مقدمي خدمات م
فإن  إعانات من الدولة،هذه المطارات ى تلقعندما ت المستثمر الخاص في السوق(، أوبه  تصرفي تصرف على النحو الذي قدالتي ال تالعامة )

 يخلويمكن لدعم الدولة للمطار أن  مساعدة الدولة لهؤالء المنتفعين. أشكال شكال من يكون لمنتفعين محددين قد منح رسوم مطار مخفضة 
مما يخل  رسوم المطار تخفيض عن طريق نتفعين محددين على نحو غير مباشرم ،على سبيل المثال، المنافسة بين المطارات وأن يفيدب
 المنافسة بين المنتفعين.ب

اآلثار اإليجابية تقييم ب أن تقوم ،لدولل، ينبغي هذا النوع من مخططات وضع الرسوممرتبطة ب ولتفادي أي عواقب غير مقصودة 4-147
رسوم المطار ألغراض غير استرداد وإذا تم تغيير للظروف الوطنية.  وفقاً على حدة، و  حالة كل ، وذلك على أساسللمخططواآلثار السلبية 

الخسائر في التكاليف أو اإليرادات المرتبطة  توزعالتكاليف، كما في حالة تشجيع استخدام المطار والخدمات والتقنيات ذات الصلة به، يجب أال 
 القسم الثانيتطبيق الحكم المتضمن في ، ينبغي للدول أن تلتمس عند إجرائها هذا التقييمو    9.بهذه الممارسة على مستخدمي المنظومة اآلخرين

 :التاليةفرض الرسوم ينبغي مراعاة مبادئ و . Doc 9082من الوثيقة 
 لوثيقةمن ا القسم الثانيفي  (4 3 الفقرة. وتنص من إتفاقية شيكاغو الخامسة عشر: لهذا المبدأ جذوره في المادة عدم التمييز (أ

Doc 9082 ين ، وبين اثنين أو أكثر من المنتفعزية بين المنتفعين المحليين واألجانبغير تمييأن تكون  يجب على أن الرسوم
 ،نفس المعاييرالذين يستوفون  كل فئات المنتفعينذلك على أنه يعني "أن يمكن تفسير  ،. وفي الممارسة العمليةاألجانب

 .اواة"أن يعاملوا على قدم المسمماثلة ينبغي  جوية أو خدمات ،نفس الخدمات الجوية يقدمون و 
ر معاييالو  منها، الغرضقائمة باإلضافة إلى  أو خصومات أو حوافز ،تخفيضات ات أيالمطار  وشغلأن ينشر م ينبغيالشفافية:  (ب

 مصطنع مستوى على  على الرسوم بقاءرسوم المطار )و/أو اإل تغييرل ستخدم مساعدة الدولةوكذلك حينما تُ . ُتمنح وفقًا لهاالتي 
شفافة وفعالة مصحوبة بمعايير ومنهجية واضحة لضمان أن  إجراءاتالدول إتخاذ  أن تتخذ(، ينبغي منخفض

اح عن أي لمطارات اإلفصل المنافسة في السوق. وال يعني هذا المبدأ أنه ينبغي ضارًا على المساعدات/اإلعانات ال تؤثر تأثيراً 
 للجمهور. معلومات حساسة تجارياً 

 وزيععدم ت ينبغي معينة من المنتفعين، اتفئلتشمل  والخصومات والحوافز ،فيضاتلتخفي حالة توسيع نطاق ا: المعاوضة عدم (ج
ير غالمنتفعين اآلخرين  على ،ةغير مباشر أم  مباشرةبصورة  سواء، المرتبطة بهذه الممارسات خسائر اإليراداتأو  التكاليف

الرسوم  فرض بسببص اإليرادات وا عبء نقال ينبغي أن يتحمل لمنتفعين اآلخرينأن ا وهذا يعني .من تطبيقهاالمستفيدين 
 فئات منتفعين محددة.على  التباينية

بدء  فئات معينة من المنتفعين بمساعداتأن يزود لمطار ل خاللهيمكن : هذا المبدأ ذو صلة بمقدار الزمن الذي يالزمن دتحديال (د
يتوقع أن تصبح الخدمات الجوية  ألنهظرًا نخدمات جوية جديدة. و إستبقاء ، ومخططات الحوافز المماثلة لجذب و/أو العمل

                                           
و المتعلقة برسوم المطارات وخدمات المالحة هذا دون المساس بالرسوم المرتبطة بالضوضاء أو االنبعاثات، التي نصت عليها صراحة سياسات االيكا   9

 (.Doc 9884( واإلرشادات بشأن رسوم انبعاثات الطائرات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي )Doc 9082الجوية )الوثيقة 
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الطابع العام أو ة ذات ألساسيالخدمات الجوية ا بإستثناء) المطاف، هايةخدمات مربحة في ن التي تحظى بمعاملة تفضيلية
ت الجوية توفير هذه الخدمات، مثل الخدماالدولة أنه يتعين تقديمها، وحينما ال تكون للسوق حوافز كافية ل رى لتي تاالجتماعي ا

على أساس  مخططات الحوافز المماثلةالعمل، واالستفادة من  بدء مساعداتالمهمشة(، ينبغي منح نائية أو للمناطق ال الحيوية
 مؤقت فقط.

ات التكاليف الساري بالمطار أو ألغراض تشجيع استخدام تقني القائم على سترداداالسواء تم تعديل رسوم المطار ألغراض تحسين كفاءة نظام و 
التحديد  مبدأ تطبيق ينبغي وال .المعاوضةوعدم  ،والشفافية ،مبادئ عدم التمييز مراعاةينبغي  ،اجتذاب أو استبقاء خدمات جديدةمعينة و/أو 

 .استخدام تقنيات معينة و/أو اجتذاب أو استبقاء خدمات جديدة إال في الحاالت التي يتم فيها تعديل الرسوم للتشجيع على الزمني

 الرسوم الفردية —)ح( 

 خالفالسياق، وب هذا رسوم الحركة الجوية. وفي حسابل التكاليف أساسنهج تحديد ت بشأن إرشاداعلى  )ب(وي الجزء تيح 4-148
 ر ومنهحويالت التكاليف إلى المطاشكل تتعديل يتعين  قد ولية مباشرة،ؤ مس ل عنهاؤو المسبشأن المهام  المطار نفسه التي يتكبدهاالتكاليف 

 لمطار.تقدمها هذه اإلدارات والهيئات الحكومية لأو هيئات حكومية أخرى، أو التي يقدمها المطار إلدارات  بب الخدماتبس
ا المطار عن طريق تحصل عليهأو أكثر من عناصر اإليرادات التي ي يمكن أن ُينسب عنصر واحدالتكاليف،  وعلى غرار 4-149

 ناءمرحلة أث خدمات فيالإلى  منسوباً  إذا كانت رسوم الهبوط تتضمن عنصراً  ذلك مثالً ينطبق و  ة حكومية أخرى.وظيفأو  إدارةرسومه، إلى 
عكس ويحدث الالمعنية.  إلدارةمن المطار إلى ا تحصيله أخرى. وسيتطلب ذلك تحويل عنصر اإليرادات المعني فورإدارة تقدمها  التي الطريق

المطار  ملويتح لمراقبة االقتراب والمطار اً عنصر تتضمن أيضًا ها إدارة حكومية، غير المطار، رسوم المالحة الجوية التي تفرض مثالً  إذا كانت
ار لها المطلتعويض التكاليف المقابلة التي تحم   عنصر اإليرادات المعني للمطار أن ُيخصصينبغي  ،الحالة هذهوفي  هذا العنصر. تكاليف

 لرسوم التي يفرضها المطار على الحركة الجوية.ا حسابوالتي ستقلل من التكاليف التي تشكل أساس 
، المرحلة المقبلة الحركة في فرضها علىينبغي  التي الرسوم هو تحديد أي الرسوم وضع عادة ما يكون الهدف الرئيسي عندو  4-150
بناء على ليها إالتوصل يتم  التي التالية تكاليف الرسوم الفردية بالنسبة للسنة ساسالسنة المالية التالية. ويتطلب ذلك إجراء تقدير أل هي عادةو 

 .سنة ماليةآخر  تكاليف أساس
ادات، والخاصة باسترداد التكاليف وتحقيق اإلير  يسمح بتحقيق األهداف المحددة مسبقاً ، ولكي يتم وضع رسوم على مستوى بالمثلو  4-151

ى، وعلى مة على أساس أوزان اإلقالع القصو وع حركات الطائرات مقس  وينطوي ذلك على تقدير مجمية. ينبغي التنبؤ بالحركة الجوية للسنة التال
الطائرات  أساس مواعيد الوصول ومجموع الركاب الدوليين والمحليين القادمين والمغادرين، ومجموع حجم البضائع القادمة والمغادرة، ومدة بقاء

بالنسبة ن إلى وضع تنبؤات طويلة األجل لمعرفة االتجاهات وقد تدعو الحاجة في بعض األحيا. وغير ذلك الوقوف حسب حجمها في أماكن
لجزء ا، الفصل الثالثينبغي إدراجها في عملية الميزنة على النحو الوارد في باعتبارها عناصر ضرورية  في المستقبلإليرادات رسوم المطار 

دليل ي ف الواردة وية على األجلين المتوسط والطويلكة الجومن أجل هذه األغراض كلها، ينبغي اإلشارة إلى اإلرشادات بشأن تنبؤات الحر  .)أ(
 ت معوعند إعدادها للتنبؤات بشأن الحركة الجوية، ينبغي أن تتشاور المطارا .(Doc 8991 الوثيقة) اإليكاو الخاص بتنبؤات الحركة الجوية

ق بتحديد تكاليف أما فيما يتعل لومات الكافية لتيسير المناقشة.وينبغي تشجيع المنتفعين على توفير المعالمنظمات التي تمثلهم.  المنتفعين، أو مع
، تراكمية للطائراتعلى األوزان ال الرسم المعني وقسمته مثالً  حسابأساس التكلفة ل إستخدامالمتبع في العادة هو  النهج الوحدة للرسوم الفردية، فإن

  ي وزن الطائرة أو عدد الركاب(.أ ،)ويعتمد عامل القسمة على أساس الرسم المعنيأو عدد الركاب 

 رسوم الهبوط
 رسوم الهبوط على تكون  بأنه ينبغي أن ((1 4 لفقرة، االقسم الثاني، Doc 9082الوثيقة )، الرسوم بشأنتوصي سياسات اإليكاو  4-152

أو أية وثيقة الصالحية للطيران ) في شهادةن على النحو المبي  إلقالع ص لاألقصى المرخ   وزن ال وزن الطائرة. وينبغي إستخدامأساس صيغة 
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لدول، مع إستثناءات قليلة اتي تتبعها وهذه هي الممارسة ال لوزن األقصى إلقالع الطائرة.االمحلية التي قد تؤثر  القيود مراعاة (، معأخرى مقررة
وإستخدام  اإلستعمالو  البلى حاالت كيف أن يبرزه ُوجد أن هذه الممارسة ذات فائدة بوجه خاص، وبمثابة المعيار المقبول الذي ألن ، نظراً للغاية

 حددويُ ، قالعاألقصى المرخص لإلزن ُتحدد على أساس الو  . ورسوم الهبوطالتسهيالت التي يوفرها المطار عادة ما تزيد كلما زاد وزن الطائرة
المقدر ي األقصى المقرر لالقالع لعدد الطائرات الوزن التراكم لهبوط للسنة القادمة علىرسوم ا حسابالمقدرة ل التكاليف أساسالمعدل بقسمة 

الطيران الداخلي، إذا كانت التكاليف تسوغ  وحركة الدولي الطيران إجراء عمليات قسمة منفصلة لحركة يمكنأن تقلع من المطار في تلك السنة. و 
 ذلك.

متعلق بالوزن في ظروف معينة، كما  مع عنصرثابت  رسممن  تتكون  توليفةرسم ثابت لكل طائرة أو  وينبغي السماح باستخدام 4-153
 لطائرة.يمكن أن تختلف تبعا لوزن ا بل العناصر المرتبطة بالوزن ليست دائما ثابتةفهو الحال في المطارات المزدحمة وخالل فترات الذروة. 

 ف.يلاكعلى السياسة المتبعة السترداد التبالطبع  استخدام العناصر المتعلقة بالوزن على عناصر من قبيل مزيج الطائرات كما يعتمد عتمديو 
الوقوف  والتسهيالت في ساحة ممراتالتوسيع المدارج و للتكاليف اإلضافية ل عدالً  ويستخدم مدى الزيادة في معدل الرسوم للقيام بتوزيع أكثر

 إلى مقياس خطى مستقيم، أو أنها استناداً  . غير أن بعض المطارات تفرض اآلن رسومًا على الطائرات الضخمةلطائرات الضخمةالالزمة ل
ر في حالة مطا ومن شأن ذلك أن يكون مفيداً  لمعدالت وحدة تنازلية لدى الوصول إلى مستوى معين من مستويات الوزن. تفرض الرسوم وفقاً 

أن على  الجويين ذلك الناقلينوأصبحت سعة المدارج الحالية محدودة، إذا شجع  ،قام باسترداد تكاليفه الرأسمالية المنسوبة للطائرات الضخمة
  من الحركة باستخدام طائرات ضخمة، وبذلك يمكن تأجيل االستثمارات الكبيرة في إنشاء مدارج جديدة. ينقلوا مزيداً 

رة التعريفات بشكل يستدعي فقط ضرب الوزن األقصى للطائ وزن الطائرة، فمن المقترح إعداد وفي حالة زيادة الرسوم مع زيادة 4-154
ي فلطائرة يندرج ضرب كل جزء من وزن ا وبديل وه وهناك نهج ق )عن كل طن( داخل حدود الوزن الذي تندرج تحته الطائرة.الرسم المطب  في 

طلوب ول إلى رسم الهبوط المالرسم المستخدم بالنسبة لفئة الوزن المعنية، ثم إضافة هذه المضاعفات إلى بعضها للوصفي  فئات وزن مختلفة
 الحسابات الخاطئة. وتزيد فيه احتماالت ،أطول ستغرق وقتاً ر ياألخي النهج نغير أ دفعه.

وخدمات المطار التي  في جملة أمور، على حجم تسهيالت رسوم الهبوط يعتمد، حسابأن أساس التكلفة ل )د(الجزء ولوحظ في  4-155
جل أممكن من التسهيالت والخدمات المقدمة في المطارات من نبغي فرض رسم واحد عن التكاليف الخاصة بأكبر قدر وي يشملها أساس التكلفة.

يجار أو إألنها تخضع لعقود  ،خرى المرافق األصاالت و المباني بعض و  ،حظائر الطائرات عموماً  . )ُتستثنىالهبوط واإلقالع العاديين للطائرات
 ،استعمال األضواء ينبغي أن يغطي الهبوط العادي رسمأيضًا، وهي أن  بهذا السياق هناك مسألة أخرى تتصلو  ممارسات تجارية أخرى(.

ذه عدم صرف مشغلي الطائرات عن استخدام ه السالمة الجوية تحتم مقتضيات والمساعدات الالسلكية الخاصة للهبوط عندما تكون الزمة، ألن
تفرض على أساس  نينبغي أال ، فوإذا وضعت رسوم منفصلة للتسهيالت من هذا النوع المساعدات بفرض رسوم منفصلة لقاء استعمالها.

ري ويسلو المطارات. مشغ  حددها يالفترات التي في  تفرض بشكل موحد على جميع عمليات الهبوط التي تتم يجب أن االستعمال االختياري، بل
ءة في ر ما تكاليف اإلضامطا إلى إجحاف كبير إذا أدرج في العادة ألن ذلك ال يفضي ، نظراً ذلك، على سبيل المثال، في حالة رسوم اإلضاءة

إلى  وتجدر اإلشارةإلى تبسيط آلية فرض الرسوم.  ويؤديهو ما يحدث في عدد كبير من الدول، كما أنه رسوم الهبوط، و  حسابأساس التكلفة ل
الهبوط المحدد  في تعديل رسم ، ينبغي النظر محلياً الماديةقيود على الحمولة االيرادية للطائرات بسبب القيود فيها فرض أنه في المطارات التي تُ 

  القيود مشددة ولها صفة الدوام. لك في الحاالت التي تكون فيها هذهفي جدول األوزان، وذ
عن طريق فرض رسوم هبوط أعلى  ذلت جهود لتنسيق انسياب الحركة في المطاراتاالزدحام في الحركة، بُ نتشار زيادة إ معو 4-156

هذه  في حركات الطائراتتل ةمرتفع ةساعات الذروة، أو فرض رسوم ثابت الطائرات ذات الصلة( في )فضاًل عن رسوم الركاب ورسوم وقوف
ألن شركات عادة توزيع الحركة محدودة، فع الرسوم أثناء فترات الذروة إلغير أن فاعلية ر  لرسم الهبوط. أو فرض حد أدنى مرتفع نسبياً  ،الفترة

لوصول أو المغادرة في غير ساعات الذروة إال إذا كانت الفروق في الرسوم بين الفترتين في حاالت اغيلية التجارية والتش الطيران ال تقبل األضرار
عندما تشكل و  استرداد تكاليف المطار التي تنسب لفترة الذروة للحركة الجوية.على رسوم ساعات الذروة  قد ساعدتفومع ذلك،  .عالية جداً 

ط دنيا عند مستوى وهي تحديد رسوم هبو  ،ثمة طريقة أخرى ناجحة لتنظيم الحركةبيًا من التحركات الكلية، تحركات الطيران العام نسبة عالية نس
التفاقية شيكاغو  غير أنه يجب اختيار هياكل فرض الرسوم بغرض تنظيم الحركة وفقاً . على استعمال مطارات أخرى  يشجع المشغلين المعنيين
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مشغلي بين مجدول نسيق ت ومن الطرق الناجحة لتنظيم حركة المطار إجراء .القسم الثاني وبالتحديد Doc 9082وللمبادئ التي تتضمنها الوثيقة 
 ، ومع سلطات الدولة عند االقتضاء.اتوإدارة المطار  المطارات

 رسوم اإلضاءة
إذا كانت  ولكن .السالمةوذلك ألسباب ، اتلتحركات الطائر  الزمةتكاليف اإلنارة الالهبوط رسم  ُتدرج فيأن ستصوب من الم 4-157

 أساسوم الهبوط. ويتضمن ذلك قسمة نفس النهج المستخدم لتحديد رس هوالنهج المستخدم  يمكن أن يكون  ،منفصل ُتفرض بشكل نارةاإلرسوم 
ند إنارة عع أو تهبط المرخص لإلقالع للطائرات التي يتوقع أن تقلاألقصى  التراكمي على الوزن  رة لرسوم اإلنارة للسنة القادمةالمقدلفة التك

 اإلضاءة في تلك السنة. وكخيار آخر، يمكن فرض هذه الرسوم على أساس كل تحرك.

 رسوم مراقبة اإلقتراب والمطار
رض عندما تف". وتشير الوثيقة إلى أنه القسم الثاني، (2 4 الفقرة، Doc 9082الوثيقة  في هذه الرسوم وضع بشأن سياساتال ترد 4-158

وم منفصل، ينبغي أن تكون هذه الرسوم متسقة مع السياسات بشأن الرسأو بشكل  ،ة االقتراب والمطار كجزء من رسم الهبوطمراقب رسوم على
، إما كجزء من الجزء الثالث إلى أنه عندما ُتفرض رسوم مراقبة االقتراب والمطار 7. عالوة على ذلك، تشير الفقرة "على خدمات المالحة الجوية

ة، ويمكن إما بشكل منفصل، ينبغي أن يكون الرسم، بقدر المستطاع، عنصرًا واحدًا من رسم الهبوط، أو رسمًا واحدًا لكل رحلمن رسم الهبوط، و 
 خذ وزن الطائرة في اإلعتبار، ولكن بأقل من النسبة المباشرة.أ

خدمات بتقديم مراقبة الحركة الجوية وال التكاليف المرتبطة ، فإنحركات الطائرات مثالً تبخالف مناطق  ه،أن في ذلك هو السببو  4-159
 ، فإنجويةمن مراقبة الحركة ال قيمة الخدمات التي يتلقاها ل الطائراتأن يعرف مشغ   رة. ولكن من أجلبوزن الطائ ال تتأثر كثيراً  ذات الصلة
 ، أيفي تحديد رسوم الهبوط ة المستخدمةبنفس الطريق ى هذه الرسوموزن الطائرة. ويمكن الوصول إلغالبًا ما ُتحدد على أساس  هذه الرسوم

للطائرات  لإلقالع المرخصاألقصى التراكمي السنة القادمة على الوزن  فيسوم مراقبة اإلقتراب والمطار ر  حسابقسمة أساس التكلفة التقديرية لب
اب والمطار قبة اإلقتر وم الهبوط، فإن رسوم مرابرس ما يتعلقالسنة. ولكن بخالف األسلوب المتبع عادة في في تلكالتي يتوقع أن تقلع من المطار 

 وزن الطائرة.بقدر أقل من القدر الذي يتناسب مع  ستزيد

 رسوم وقوف الطائرات
تحديد إلى أنه من أجل  طائرات ورسوم الحظائروقوف ال رسومبشأن وضع  اإليكاو سياساتتشير المواد اإلرشادية الواردة في  4-160

 مرخصإستخدام الوزن األقصى ال ، بقدر اإلمكان،، ينبغي، وإيواء الطائرات ألجل طويلوالحظائر ،ساحات الوقوف الرسوم المرتبطة بإستعمال
 5لفقرة ، االقسم الثاني، Doc 9082أنظر الوثيقة ) نتظار كأساس للتكلفةة اإلفتر لإلقالع و/أو قياسات الطائرة )أي المساحة المشغولة، وطول 

طوية(. نت المراوح مالمشغولة عادة بضرب طول الطائرة في عرض الجناحين )عرض مراوح طائرة الهليكوبتر إال إذا كايتم تحديد المساحة (. و (1
تى حما تعرض معدالت رسوم أسبوعية أو شهرية أو  فقط. وكثيراً  فترة وقوفهاوزن الطائرة و على أساس أغلبية المطارات الرسوم لكن تحدد و 

 العام الصغيرة. نسنوية، وخاصة لطائرات الطيرا
من مطار آلخر. وترد  هذه الفترة بعد الهبوط مباشرة، ويختلف طول ةوقوف مجاني فترةعادة على أن يتضمن رسم الهبوط جرت ال 4-161

على أساس تحديدها  نبغيترة الوقوف المجانية للطائرات يالتي تشير إلى أن ف شارة إلى هذه الممارسة في وثيقة سياسات اإليكاو بشأن الرسوماإل
. وبالتالي (القسم الثاني، Doc 9082 الوثيقة)، ذات الصلةالوقوف وغيرها من العوامل  ةساحممواعيد الطائرات، ومدى توفر جدول  بمراعاةمحلي 

بعض رسم الهبوط بالرغم من فرض رسوم مستقلة في  حسابفي أساس التكلفة ل ُتدرج تكاليف مناطق الوقوف في ساحة التحركات بالمطار فإن
قدير عدد بت ويمكن تحديد رسوم الوقوف عن طريق القيام أوالً  .(162-4الفقرة  الحاالت لساحات الوقوف ومناطق الوقوف النائية )أنظر أيضاً 

عدد ال أيضاً أن تخضع لرسوم الوقوف، و والمتوقع  السنة التالية فيفي المطار  وقوفهالإلقالع( المتوقع  أقصى وزن مسموح بهأطنان الطائرات )
 حسابتتم قسمة أساس التكلفة التقديرية ل ،السنة. وبعد ذلك تلكلى مجموع أطنان/ساعات الوقوف إ بغية التوصل ي لساعات الوقوفالتراكم
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زيادات رسوم الهبوط التي تطبق عادة بسبب  زيادات رسم الوقوف. كما أنلحساب ل إلى معدل األساس توصرسوم الوقوف على ذلك الرقم لل
هذا أن الدقة ب اإلشارة إلىتجدر  ومع ذلك، .م عادة ما تكون أقل عدداً على رسوم الوقوف، ولكن مستويات الرسو  ائرات، تطبق أيضاً الط أوزان

 .المشار إليها في الفقرة التالية ، مثل الظروفعملية في جميع الظروف تكون دائماً  المعنى المذكور في تحديد رسوم الوقوف قد ال
تاحة ون لرسوم الوقوف غرض تنظيمي، ولذلك، ومن أجل تشجيع التعجيل بعمليات تحميل وتفريغ الطائرات، وبالتالي إما يك غالباً  4-162

 ناطقم، ال تكون أعلى من رسوم ة، فإن رسوم الوقوف التي تسري في أعقاب إنتهاء فترة الوقوف المجانيمن الطائرات ساحة الوقوف لعدد أكبر
 .سريعاً  تصاعد تصاعداً النائية، ولكنها قد ت الوقوف

 رسوم الجسور المؤدية إلى الطائرة
رسوم خدمة الركاب.  حسابوذلك ألن تكاليف هذه التسهيالت تدخل في أساس تكلفة  ،فرض هذه الرسوم في مطارات كثيرةال تُ  4-163

س التكلفة يمكن تحديد هذه الرسوم بقسمة أسا كدة على معدل إستهالكها. لذلويعد عدد الركاب المستخدمين للجسر المؤدي إلى الطائرة كداللة جي
ي تلك السنة. السنة القادمة على العدد الكلي التقديري للركاب القادمين أو المغادرين ف فيسوم الجسور المؤدية إلى الطائرة ر  حسابالتقديرية ل

إلى  ،ركابعدد الإلى إضافة ، بحيث تستند عديل الرسوم،ولتشجيع التحميل والتفريغ السريعين للطائرات في الحاالت التي يلزم فيها ذلك، يمكن ت
 قدرها ساعة، أو ساعتان، أو ثالث ساعات، أو أكثر.بفترات ، على سبيل المثال، ةل مقاسوصو فترة إستخدام جسر ال

 رسوم اإليواء
طنان رسوم اإليواء على مجموع أ بحساتحدد رسوم اإليواء بنفس طريقة تحديد رسوم الوقوف، أو بقسمة أساس التكلفة التقديرية ل 4-164

 حظيرة الطائرات.استخدام ساعات  /الطائرات

 رسوم خدمة الركاب
ادمين ركاب القعلى ال هذه الرسوم ق فيهاطب  رين فقط، بالرغم من وجود أمثلة تُ رسوم خدمة الركاب عادة على الركاب المغاد فرضت 4-165

، دوليةالرحالت ال ركاب رسمان من رسوم خدمة الركاب، أحدهما رسم على ُيفرض. وعادة ما ءة، وهو امر قد ال يكون بنفس القدر من الكفاأيضاً 
 في الدولي اكبرسوم خدمة الر  حساب. ويحدد رسم خدمة الراكب الدولي بقسمة أساس التكلفة التقديرية لالرحالت الداخلية ركاب واآلخر على

. ويحدد رسم اً طبقإذا كان ذلك من القادمين في تلك السنةالدوليين الركاب أيضًا على و  ،مغادرينالسنة القادمة على العدد الكلي التقديري للركاب ال
رحالت ال الداخلي والعدد التقديري لركاب اكبرسوم خدمة الر  حساببتطبيق نفس اإلجراء على أساس التكلفة التقديرية لالداخلي خدمة الراكب 

 برين عبوراً الركاب العا ،حيثما كان ذلك منطبقاً ، كاب غير الخاضعين لرسوم خدمة الركاب، بمن فيهم. وينبغي في الحالتين إستبعاد الر الداخلية
 .مباشراً 

 رسوم البضائع
أي بقسمة أساس التكلفة  ،رسوم البضائع في كثير من المطارات، ولكنها تحدد بنفس طريقة تحديد خدمة الركاب فرضال تُ  4-166

 وداخلية رسوم بضائع دوليةفرض  لة أو المفرغة في المطار. ويمكنم  على مجموع أطنان البضائع التقديرية المحرسوم البضائع  حسابالتقديرية ل
بضائع أحجام الرنة ببأحجام البضائع الدولية مقا ف فيما يتعلقنهما، وإذا كان الفرق في التكالية لكل منفصلمنفصلة إذا وضعت أسس تكلفة م

 الداخلية يبرر الفصل بينهما.

 سوم األمنر 
وخاصة إلى المبدأ  ،القسم الثاني، Doc 9082الوثيقة  رسوم األمن إيالء إهتمام خاص. وفي هذا السياق يشار إلى وضع يتطلب 4-167

ذات الصلة  . ويمكن أن تتضمن التكاليفمن ذلك وليس أكثر ذات الصلة باألمن رسوم األمن بحيث تسترد التكاليفبأنه ينبغي تصميم القاضي 
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الديون، يمكن أن تحقق خدمات األمن المعينة. وعندما ال تكون هذه األصول ممولة بالكامل بواسطة تمويل لمرتبطة مباشرة بتقديم ول ااألص
وقد يكون هذا العائد أقل من  .بإستيرداد التكاليف المتكبدة نتيجة إستيفاء شرط تنظيمي المرتبطة المخاطر تبرز الحد األدنى من أن ًا بشرطعائد

 .يتجاوز هذ العائد العلى أ ولكن ،القسم الثاني، Doc 9082على نحو ما ورد في الوثيقة  سياسات اإليكاو بشأن الرسوم متضمن فيعائد الال
وزن على  وإما وفيما يتعلق بالطريقة المستخدمة لفرض الرسوم، يوصى بأن تستند رسوم الحركة الجوية إما إلى عدد الركاب، 4-168

القسم ، Doc 9082 ، )أنظر الوثيقةفي شكل رسوم منفصلة وإماإما كإضافات للرسوم القائمة األخرى،  فرضها. كما يمكن ثنين معاً الطائرة، أو اإل
 كل من قويبدو أن أغلبية المطارات الساعية إلسترداد تكاليفها األمنية تفعل ذلك عن طريق رسوم أمن منفصلة. وعادة ما يتطلب تطبي. الثاني

، وذلك بتعريف تكلفة منفصل لكل طريقة وزن الطائرة أساس تحديد الرسوم على أساسطريقة الركاب و  على أساسرسوم األمن قة تحديد طري
 على سبيل صاالت الركاب على سبيل المثال(، وإلى الطائرات )مناطق تحركات الحركة الجويةليف األمن المنسوبة إلى الركاب )عناصر تكا

 (.المثال
 فيرسوم األمن  حسابعدد الركاب بقسمة أساس التكلفة التقديرية ل على أساسرسم األمن، أو الزيادة في الرسم يمكن تحديد  4-169

يجب  الذي ينص على أنه األمن — 17تلك السنة. ورغم ذلك ووفقا للملحق  فيالسنة القادمة على المجموع التقديري لعدد الركاب المغادرين 
على  لدولىلمشروع في الطيران المدني المبادئ التي تنظم التدابير الرامية للحماية من أفعال التدخل غير اأن تكفل سريان ا عضوعلى كل دولة 

ة، وبالتالي داخليالالجوية المتعلقة بالحركة  التدابيرقد تكون تدابير األمن المتعلقة بالحركة الدولية مختلفة عن ، فالرحالت المحلية قدر اإلمكان
رسم التمكن من تقسيم أساس التكلفة. وإذا كان ال ية وركاب الرحالت الداخلية بشرطالدول الرحالت ركابلكل من  ةصلنفيمكن إعداد رسوم م

 لتراكميا السنة التالية على الوزن  فيرسوم األمن  حسابإلى وزن الطائرة، يمكن تطبيق إجراء مواز بقسمة أساس التكلفة التقديرية ل مستنداً 
بين  ،قاً يكون منطب ذلك عندما، مع إجراء الفصلومرة أخرى ع الطائرة التي يتوقع إقالعها من المطار في تلك السنة، األقصى المسموح به إلقال

 الداخلية. الجوية الدولية والحركة الجوية الحركة

 الرسوم المرتبطة بضوضاء الطائرة
ا، ير من المطارات. وبالنسبة للظروف التي تنطبق فيهفي الكث اتحتى تاريخ اليوم الرسوم المرتبطة بضوضاء الطائر  فرض تُ ال 4-170

ي الت ات إال في المطاراتالرسوم المرتبطة بضوضاء الطائر  فرضينبغي ال بأنه  القسم الثانيمن  (1 8في الفقرة  Doc 9082الوثيقة  توصي
ه رتبطة بالتخفيف من حدة هذالتكاليف الم إسترداد ما ال يزيد عنيكون الهدف من هذه الرسوم  ضوضاء. كما ينبغي أنال مشاكل تعاني من

 ضاء.الرسوم المرتبطة بالضو  أن يحقق المطار أرباحًا من ينبغي ال رسوم األمن،تعلق بأعاله فيما ي ُأشير إليه. وكما المشاكل أو منعها
لضوضاء رسوم متصلة با ةط أيبأنه ينبغي أن ترتب القسم الثانيفي  Doc 9082توصي الوثيقة  ،نظام فرض الرسومبفيما يتعلق و  4-171
أحكام شهادات الضوضاء الواردة في  اإلعتبار. وينبغي أن تؤخذ في خصوماتأو منح  ،ةإضافيعن طريق فرض رسوم  ربمارسم الهبوط، ب

ها، أو تخفيضيتعلق بمستويات ضوضاء الطائرة. وال يوصى بإتباع أي طريقة محددة لزيادة الرسوم  فيما حماية البيئة — الملحق السادس عشر
يد ت. وستختلف درجة التعقخصومار لتحديد الرسوم أو لمنح الولكن مستوى الضوضاء الفعلي المحسوس للطائرة المعنية يمكن إستخدامه كمؤش

ن خطوات. م اً مكونمقياسًا  أو خطياً  للظروف واإلحتياجات المحلية. ويمكن للمقياس أن يكون مقياساً  والتقدم العلمي في تصميم المقياس وفقاً 
 أنها تستخدم الذي ينطبق على مختلف طرز الطائرات المعروف خصمبقائمة تشير إلى الرسم أو ال المقياس ولتسهيل اإلستخدام يمكن تكميل

 متعلقة بالضوضاء. خصوماتوتخضع لرسوم أو  المطار

 رسوم الطائرات المتعلقة باإلنبعاثات لمعالجة مشاكل
 ت أو حولهانوعية الهواء المحلي في المطارا

الهواء المحلي في المطارات أو حولها في مطارات قليلة للغاية.  نوعية لمعالجة مشاكل باإلنبعاثات علقةرسوم الطائرات المت ُتفرض 4-172
ة قلتعمالرسوم الال ينبغي فرض "ه بأن (1 9الفقرة  ،القسم الثانيفي  Doc 9082 الوثيقةهذه الرسوم، توصي  طبق فيهاتلظروف التي تا وفي

ما مشكلة قائمة وإما أ ،الهواء بنوعيةالتي تعاني من مشكلة محددة فيما يتعلق المطارات إال في  الهواء المحلي نوعية لمعالجة مشاكل نبعاثاتاإلب
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ذي تسببه و منع الضرر الة لتخفيف أتخذإسترداد ما ال يزيد عن تكاليف التدابير المتهدف هذه الرسوم إلى كما ينبغي أن  ،مشكلة متوقعة
الرسوم ، ال ينبغي أن يحقق المطار أرباحًا من اءبالضوضوالرسوم المتعلقة أعاله فيما يتعلق برسوم األمن  ُأشير إليهوكما  . وبالتالي،"الطائرات

 نوعية الهواء المحلي. لمعالجة مشاكل نبعاثاتاإلة بالمتعلق
 وعتفاصيل إضافية عن هذا الموض وتردفرض الرسوم. لمخطط هذا التنفيذ من شروط تصميم و  معيناً  عدداً  Doc 9082تورد الوثيقة  4-173

 (.Doc 9884) بنوعية الهواء المحلي المتعلقةإنبعاثات الطائرات اإلرشادت بشأن رسوم في 

 الرسوم األخرى 
لمعنية افق المعني أو الخدمة األنواع األخرى من رسوم الحركة الجوية بقسمة أساس التكلفة التقديرية للمر  حساب يمكن في العادة 4-174

 إستخدام المرفق أو الخدمة التي تفرض لها الرسوم.نحو عن  أفضلُيعبر على الذي  على تقديرات المؤشر المتاح على الفور

 رسوم التمويل المسبق
  .)د(من الجزء  114-4إلى  112-4 الرسوم المحددة للتمويل المسبق للمشاريع في الفقرات ترد مناقشة 5-175

 تحصيل الرسوم —)ط( 

 الرسوم المفروضة على مشغلي الطائرات
ام باستخدللشروط واألحكام الخاصة  يجب إعداد وإصدار فواتير وفقاً  المختلفة على الحركة الجوية،الرسوم الفردية  بعد حساب 4-176

ر لكن في بعض الحاالت قد يفضل المطاو ، قاً عادة ما تقدم الفواتير لتحصيلها الحو وتحصيل المدفوعات من المشغلين المعنيين.  ،المطار
 تفئا ال النهجين، ويتوقف ذلك علىتحصيل هذه الرسوم بعد الهبوط مباشرة، أو قبل إقالع الطائرات المعنية، ويمكن للدولة أن تستخدم ك

بداًل  فة دوريةالمشغلين بص هؤالء فواتير إلىال إرسال وإقتصادياً  يكون عملياً س، المشغلين المنتظمين عديدة إذا كانت رحالتو ين المعنيين. المشغل
ير بعد كل فواتير مرة كل شهر على األقل. أما فيما يتعلق بإرسال الفواتالترسل معظم المطارات عادة ما كل رحلة، و لإرسال فواتير منفصلة  من

ين العرضيين، أو المعنية، وقد يفيد ذلك في حالة المنتفعفي اإلستالم الفوري للمبالغ  هبوط أو قبل كل إقالع، فإن ميزة هذه الطريقة تتمثل أساساً 
طبق ال يُ  فإن هذا النهج ،هؤالء المنتفعين وبإستثناء. اً سيكون صعب بخالف ذلك الذين يستخدمون المطار مرة واحدة، إذ أن تحصيل الرسوم منهم

 م الصحيح للمدفوعات وتسجيلها.وال يوصى به ألنه قد ينطوي على ترتيبات إدارية معقدة لتأمين اإلستال ًا،كثير 
 عجيلال لتالرحلة أو الرحالت،  قيامبعد  ممكن فإن إرسال الفواتير ينبغي أن يتم في أقرب وقت ،بغض النظر عن النهج المستخدم 4-177

لخدمات من المرافق وا ةالرحلة )الرحالت( المعني رون الذين يسي  لتسهيل تحقق مشغلي الطائرات  أيضاً  بل، فحسب تدفق اإليرادات إلى المطار
حلة على الر  قيامفي إرسال المطار للفواتير )أي بعد مرور عدة أشهر بعد  الشديد التي يتم تحصيل الرسوم بشأنها. كما أن التأخيرالمستخدمة 

 ت طويل.الرحالت بوققيام بعد  المذكور ا المشغل في التحققيواجههسبيل المثال(، يمكن أن يؤخر الدفع بسبب الصعوبات التي 
د الفاتورة مشغل الطائرة بالمعلومات الضرورية ألغراض التحقق والدفع، مثل نوع الرسم/الرسوم والمبلغ يجب أن تزو  و  4-178

إلى حد  يباً قر  هذا الموعد الدفع )يجب أن يكون  الموعد الذي يلزم بحلولهالرحالت التي تشملها الفاتورة، و /المستحق/المبالغ المستحقة، والرحلة
لمدفوعات شروط الدفع ومكان إرسال ا تحديد . وينبغي أيضاً دون مبرر( إستالم اإليراداتر تأخي حاالت الفاتورة لتفادي إصدار من تاريخ قولمع

 يمكن اء،عند اإلقتضالعناوبن ورقم الحساب(. و /)على سبيل المثال إلى المطار نفسه أو إلى مصرف، مع اإلشارة في الحالة األخيرة إلى العنوان
 رض الرسوم.عينة تحدد بناء على تقدير السلطة القائمة بفغرامة فوائد م فرضاإلستحقاق سيؤدي إلى  موعد أن تبين الفاتورة أن عدم الدفع بحلول

 ويمكن االستعانة بفواتير إلكترونية لتعزيز الكفاءة.
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 تحصيل رسوم خدمة الركاب
تقر بأن اإليرادات من هذه الرسوم تعد  Doc 9082. كما أن الوثيقة قد يتطلب تحصيل رسوم خدمة الركاب إعتبارات خاصة 4-179

كفاءة في ينبغي مراعاة ال" ،Doc 9082 ن الوثيقةم 6الفقرة  ،القسم الثاني مبين فيعلى النحو العدد كبير من المطارات. و  ياتتصادضرورية إلق
تحصيل رسم خدمة  فضيفي المطارات. ويوصى أنه حينما يتأخير الحاالت المفروضة على الركاب لتجنب الطوابير و  تحصيل رسوم المطارات

ثما الطائرات حي هذه الرسوم عن طريق مشغلي ينبغي تحصيلإلى مشاكل في التسهيالت من هذا القبيل،  مباشرة من الركاب في المطار اكبالر 
 ."يكون ذلك عملياً 

رسوم خدمة الركاب كعنصر منفصل  فرضمن المطارات  متزايد ددختار عاحدوثها، فقد  سعيًا لمنع الصعوبات، أو إزاء هذهو  4-180
التي الت التسهي اكلهذه الطريقة مش حلتوقد  .مشغل الطائرة التي يدفعها م الهبوطو إلى رسم ا الرسهذضاف يثم  (ف الرسم على هذا النحوُيعر  )

رادات وحسنت من مراقبة ومراجعة اإلي ،ارات تكاليف التحصيلها خفضت للمطلتحصيل رسوم خدمة الركاب مباشرة من الركاب. كما أن تنشأ نتيجة
 إما مو رسويمكن تحصيل ال .فوراً لمطار إستالم المبالغ المحصلة تيح لم من الركاب يو صيل المباشر للرسالرسوم. غير أن التح هذهالمستحقة من 
في  دةالحاالت السائ أخذ مختلفومع  . بواسطة المطار نفسهوإما  تسجيل الركاب(نيابة عن المطار )أي عند بال الطيران شركات/بواسطة شركة

 ة.قائمالظروف الرهنًا بالنهج المستخدم في تحصيل رسوم خدمة الركاب  سيكون ، عتباراإل

 تحصيل رسوم التمويل المسبق
، سيكون (مشروع معينجديد خاص ب م طيرانرس أوالقائمة الطيران  رسم إضافي إلى رسومرسوم التمويل المسبق ) شكلرهنًا ب 4-181

ًا للمشاكل المحتملة الخاصة نظر و  .180-4إلى  176-4الفقرات من نفس طابع الجوانب التي ورد وصفها في  تحصيل هذه الرسوملجوانب 
لمزيد ا التي ال تؤدي إلىحلول ، ينبغي النظر، كلما أمكن ذلك، في الالمسافرين جمهور جانبفضل من األقبول ال من أجلبالتسهيالت، وأيضًا 

 من عمليات االصطفاف والتأخير في المطارات

 تحصيل الضرائب بواسطة المطار نيابة عن الحكومة
طار، أو ضريبة قد تكون المطارات في بعض الحاالت مسؤولة عن تحصيل الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة على رسوم الم 4-182

 ،الحاالتهذه مرتبطة بعمليات المطار. وفي  مة أو المحددة، أو ألغراض أخرى غيرا الحكومة ألغراض اإليرادات العافرضهاإلقالع التي ت
منفصلة عن إيرادات المطار، حتى لو تم تحصيلها في نفس  حفظهالحكومة. وينبغي تسجيل الضرائب المحصلة و نيابة عن ا المطاريتصرف 

ة الركاب الخاصة بالمطار(. خدم رسوم ي نفس وقت تحصيلوقت تحصيل رسوم المطار )على سبيل المثال عند تحصيل ضريبة اإلقالع ف
تحويل الضرائب  أن المطار لكن إذا رأىمحددة، أو إلى حساب آخر للحكومة. و  خزينةتحويلها مباشرة إلى ، ينبغي ل الضرائبيتحص وعند

في  ضع الضرائب المحصلة قبل يوم التحويلواحدة في الشهر، فيمكنه و تحويلها مرة مثل ، زمنية معينة ينبغي أن يقتصر على فتراتالمحصلة 
 بإسمه. بفوائد يكون  حساب

 مشاكل التحصيل
مدى  ينبغي أن يكون ، اكلهذه المشالتعامل مع سياق تحصيل رسوم الحركة الجوية. وفي كون هناك بعض المشاكل في قد ت 4-183
إذا كانت المستحقة رهنًا بما تحصيل المبالغ  بةصعو درجات  فاوتتتمع المبالغ المعنية. و  متناسباً  التحصيل وتكاليفها المبذولة في جهودال

قد يكون وجود الطرفين في نفس الدولة، ف وفي حالة الذي يفرض الرسوم.في الدولة التي يقع فيها المطار  أم ال األطراف المعنية موجودة
فإن منع الطائرات من اإلقالع أو اإلستيالء عليها،  ،المدين. وفي حاالت الضرورة القصوى  الطرف الوصول إلىسهولة  التحصيل أسهل بسبب

يمكن أن  المستحقات، سدادتتعلق بتأخير . وعندما يواجه المطار صعوبات متكررة ضرورياً  أو على أية أصول أخرى للمدين قد يكون إجراءً 
قد يكون من المفيد في ف ،ها المطارفيولة التي يقع في الد معني موجوداً إذا لم يكن مشغل الطائرة الو . الرسوم تحصيلليوقع على عقد مع وكالة 

أن يقوم مشغل الطائرة الذي يستخدم  وهو بديل آخر . وهناكالطائرة ، المطالبة بالدفع قبل مغادرة176-4ت، كما هو وارد في الفقرة بعض الحاال
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المطار لهذا  كون قبولوينبغي أن ي .الرسوم المستحقة لدولة يتولى دفعالمطار بشكل متكرر ولكنه غير موجود في الدولة بتعيين وكيل له في ا
 . المستحقة المدفوعاتسداد على  اً قادر  ، وأن يكون هذا الوكيلحيازة الوكيل للتفويض الصحيح من مشغل الطائرةرهنًا بالترتيب 

لتذكير وكذلك الدائنين العاديين، واودائع الضمان، واالتصال المتكرر مع المدينين و يمكن أن تشمل طرق التحصيل الدفع المسبق،  4-184
توجيهية  التلقائي من قاعدة بيانات استباقية، ورسوم الفائدة على المدفوعات المتأخرة، والقدرة على إعادة جدولة سداد الديون بموجب مبادئ

لمسبق، افي حالة الدفع و القانونية.  صل مع شركات تأجير الطائرات واالستعداد التخاذ اإلجراءاتواالدول، والتإدارات مع  تواصلصارمة، وال
يجب و دمة. والمستخدمين الذين يدفعون بعد تقديم الخ اً ين يدفعون مقدمعلى المستخدمين الذ المقدمة، الخدمة ، في حالة تماثلنفس الرسوم تسري 

 رةعدم التسديد رغم الجهود المتكر ات غير مسددة وممن لديهم سجل بمتأخر ممن لديهم تطبيق شرط الدفع المسبق على جميع مشغلي الطائرات 
بعة المتمعايير الوإذا كانت المبالغ المعنية كبيرة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون  تهم، بغض النظر عن جنسيذلكهم على حثل المبذولة

حة المال خدمات المطار أو الدفع المسبق هو آلية لجمع رسوم خدماتو تطبق بشكل موحد. أن الدفع المسبق واضحة و ب إلشعار بضرورة القيامل
الرسوم المدفوعة  إرجاع يجب الرسوم الفعلية أقل من المبلغ المدفوع مسبًقا إذا كانتالرحلة أو ب القيامفي حالة عدم و الجوية، وليس لتحديد الرسوم. 

 .رمبر  غيردون تأخير  اً مسبق
 
 شجع الدولتُ و ين اآلخرين. نتفعالرسوم المفروضة على الم يجب أال يؤدي فشل أي مستخدم في دفع رسوم المطار إلى زيادة فيو  4-185

 ها، على دفع الفواتير في وقتتهمين، بغض النظر عن جنسينتفعتشجيع المعلى و  غير المسددة رعلى دعم مشغلي المطارات في جمع الفواتي
 المحدد.

______________________ 
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 الفصل الخامس

 طيرانإعداد وإدارة األنشطة غير المتعلقة بال

 وإدارة األنشطة غير المتعلقة بالطيران. تطويريركز هذا الفصل على 

كل الهي مالءمةبالطيران في المطارات، ومدى سياسات اإليكاو بشأن تطوير األنشطة غير المتعلقة  )أ(الجزء  يناقش
 تطوير هذه األنشطة.التنظيمي لتشغيل المطار إلى جانب أهمية حجم الحركة الجوية ل

، المطار التي يديرها واألنشطة غير المتعلقة بالطيران ،واإليجارات اإلمتيازاتمن  أنواع مختلفةإلى  )ب(لجزء ويشير ا
 والمناطق الحرة. 

إلدارية اوالترتيبات  ،األنشطة غير المتعلقة بالطيران إختيارتخطيط و بما فيها  الجوانب اإلدارية )ج(الجزء  ويتناول
 .ةوالجوانب الترويجي ،الداخلية

 شارةمع إ، رسوم حقوق االمتيازلمتعلقة بالطيران، وتحديد تحديد القيمة السوقية لألنشطة غير ا )د(الجزء  ويتناول
 تعطاءاال إستخدامو النقل الجوي، وتحديد رسوم اإليجار،  بإدارة خدماتالمرتبطة مباشرة  اإلمتيازاتمنفصلة إلى 

 ومحتوياتها.

 قعاومو األراضي ات الخاصة باألماكن، و يجار واإل اإلمتيازات حكام عقودشروط وأاء( على ه) الجزءيركز كما 
 مشاريع المناطق الحرة.، وآجال العقود، وعقود اإلدارة، والعقود ذات الصلة باإلنشاءات

 العوامل األساسية —)أ( 

 سياسات اإليكاو بشأن الرسوم
توصي و المتعلقة بالطيران.  من األنشطة غير المتحصلة لإليرادات ةسياسات اإليكاو فيما يتعلق بالرسوم، باألهمية المستمر  تقر 5-1

والخدمة  الطائراتن تمويالوقود و لجوي، كخدمات النقل ا بإدارة مباشراً  التي ترتبط ارتباطاً  اإلمتيازات ستثناءبا ،بصورة كاملةهذه اإليرادات  بتنمية
وسيلة قع الشارة إلى أن اإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران هي في الوا. وتجدر اإل(القسم الثاني، Doc 9082لوثيقة أنظر ا) األرضية

من هذه األنشطة  تألن أرباح المطارا استرداد تكاليفها الكلية،من  ق نهج آحادية الرسوم أو النهج المختلطالتي تطب   المطارات نالرئيسية التي تمك  
ن دقيق، يجب إيجاد تواز المراقبة. و  بمنطقة التحركاتلمتعلقة ا اداتها بسبب تكاليف العملياتتغطي نقص إير  يمكن أن غير المتعلقة بالطيران

على سالمة  بأي حال من األحوال المتعلقة بالطيران ال ينبغي أن تؤثرغير األنشطة  اإلعتبار، في جملة أمور، حقيقة أن تنمية ايرادات يأخذ في
 هو تيسير الحركة الجوية.لمطار رئيسي لالدور الوأن  ،مبانيهأرض المطار و  أو أمن

 أهمية حجم الحركة
بصورة من األنشطة غير المتعلقة بالطيران  ر اإليراداتمن المطارات في العديد من مناطق العالم قد طو    كبيراً عدداً  رغم أن 5-2

عوامل من قبيل الحجم  إذا أخذنا في االعتبار هاخرى دون مستوى إمكانياتاأل بعض األقاليم، يبدو أن تنمية هذه اإليرادات ال تزال في نشطة
في المطار، ال تزيد في الغالب  الحركة الجوية وفي هذا السياق، فكلما زادت. الكلي للحركة الجوية، والحصة العالية للحركة الجوية الدولية
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تزيد حصة هذه األنشطة من اإليرادات الكلية للمطار  اإليرادات من األنشطة غير المتعلقة بالطيران من حيث القيم المطلقة فحسب، بل غالبًا ما
عدم  ، أوالمطارات ومع ذلك، ففي بعض المطارات يمكن أن يسهم القصور في إدارة مساحاتمقارنة بزيادة اإليرادات من رسوم الحركة الجوية. 

 بالطيران. األنشطة غير المتعلقةفي تدني مستويات وارد المالية باإلضافة إلى نقص الم وجود مساحات

 الجوانب التنظيمية
كن إدارة قد ال تتمعلى سبيل المثال، األنشطة غير المتعلقة بالطيران. ف في إعاقة تنمية لجوانب التنظيمية أيضاً تتسبب اان يمكن  5-3

أو إلى  يها هذه اإليراداتأخرى تؤول إل لجهة إذا أوكلت هذه العملية أو اإليجارات اإلمتيازاتمنح  ي سيطرة على عمليةمن ممارسة أالمطار 
 و كانتل مثلما ،األنشطة غير المتعلقة بالطيران تطويرلإلدارات المطارات نفس الحافز ال يتوفر الخزانة الوطنية. وفي ظل هذه الظروف، قد 

دارة مكانيات الالزمة إلاإل اتر لمديري المطا دارة هذه األنشطة وما تحققه من إيرادات. ومن الضروري أن تتوفرمباشرة عن إ بصورة مسؤولة
ضرورة  تي يتيحها موقع المطار. وقد أظهرت التجربةالتجارية ال ستفادة القصوى من الفرصاإل تعزيزغير المتعلقة بالطيران من أجل األنشطة 

ستهلكون التي يرغب الم توفير الخدمات والمنتجاتفي  ستمرارية المطاراتللتأكد من إ ستعراضاإلن األنشطة التجارية قيد م الحتفاظ بمجموعةا
 في إطار دينامية السوق.، في شرائها

 —األنشطة غير المتعلقة بالطيران  —)ب( 
 أنواعها ومسؤولياتها التشغيلية

 أنواع عقود اإلمتياز واإليجار
ة كبيرة من مجموع. وتشمل كثيرة ومختلفةات أراضي المطار و  مباني تشغل مساحات منالتي  ،متعلقة بالطيرانالغير األنشطة  5-4

ناطق ركات الطيران والهيئات الحكومية، فضاًل عن الموالمكاتب، وغير ذلك من المباني التي تشغلها ش المحالت التجارية وأنشطة الخدمات،
 وعقودطار، التجارية في الم تشغيل األعمالرسوم  رئيسية بصورة من األنشطة غير المتعلقة بالطيران المتحصلةالمطارات إيرادات ة. وتشمل الحر  

إيرادات لى حصل المطارات عتأقل من ذلك بكثير إيرادات األنشطة التجارية التي يديرها المطار نفسه. وقد ت ات األراضي والمباني، وبدرجةإيجار 
 .ئنهااالحركة الجوية للمطار كقاعدة لزب ولكنها تعتمد على ،خارج المطارمن األنشطة التجارية التي تقع 

. اً شيوعاألنشطة األكثر  1-5التجاري. وترد في الجدول  غير المتعلقة بالطيران ذات التوجه األنشطة كبيرة منمجموعة  وهناك 5-5
لرسوم المعفاة من ا التجارية المحالتات، و بالطعام والمشرو  توريد وحقوق امتيازات نشطة متعهدي توفير وقود الطائرات،األ هذه من أمثلةو 

ن، وسيارات األجرة، والحافالت، والليموزي سيارات) النقل، وخدمات وخدمات توريد الوجبات الجوية ،ويل العمالتتح مرافقو  ،والمصارف ،الجمركية
أكشاك و أصغر المطارات تشمل في العادة محالت في  وحتى مباني محطات المسافرينالسيارات.  ومواقف ،األجرة العاملة بنظام االستدعاء، إلخ(

حجم المشاريع  وزيادةمزيد من التنوع والتخصص،  لتحقيقهناك اتجاه  أحجام المطارات،والهدايا التذكارية. ومع تزايد ومواد القراءة  ،لبيع الحلوى 
 الفردية.

 في المطارات الدولية نتشارا  حقوق االمتياز األوسع إأمثلة ل   1-5الجدول 

 الطيرانوقود  دومور   —

 الطعام والمشروبات  اتحقوق امتياز  —
 تحويل العمالتدمات وخ المصارف —
 خدمات توريد الوجبات الجوية —
 جرة، والحافالت، والليموزين، وسيارات األجرة العاملة بنظام االستدعاء، إلخ(األ سيارات) النقل خدمات —
 تأجير السيارات خدمات —
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 السيارات مواقف —
 تااإلعالن —
 (الجمركية المتاجر المعفاة من الرسوممحالت البيع بالتجزئة )بما في ذلك  —
 محطات الوقود/ خدمات السيارات —
 محالت تصفيف الشعر والتجميل —
 الفنادق والموتيالت —
 أو وكالء الشحن وسطاءو  متعهدو —
 جرة ألغراض تجارية )قاعات انتظار الركاب، وهيئات التطوير العقاري، إلخ.(أالمحالت المست —
 خدمات المناولة األرضية __

 
 
 

  بالطيران. امل موردو وقود الطيران، وموردو الطعام والمشروبات وخدمات المناولة األرضية باعتبارها أنشطة تتعلقفي بعض األحيان،ُ ُيع
لى عتقتصر في المطارات األصغر قد  أن مبيعاتهامعظم المطارات الدولية، ولو توجد المحالت المعفاة من الرسوم الجمركية في  5-6

ورة سريعة في الغالب الى التوسع بصالمعفاة من الرسوم الجمركية  يميل حجم المبيعات. ومع تزايد الحركة، طوروالع المشروبات الروحية والتبغ
الكاميرات و  غيرها(واأللعاب و  ،الرأس ، واأللواح الحاسوبية، واألجهزة الخليوية، وسماعاتاألجهزة اإللكترونية )أجهزة الكمبيوتر مختلف شمللي

ية ، وخاصة الحقائب اليدو مهاباهظة الثمن، التي تحمل توقيع مصم  المالبس الخفيفة  توابع لكماليات مثلا والمعدات البصرية وغيرها من
ي عدد ف. ومع أن التركيز ينصب على األشياء باهظة الثمن التي يمكن حملها، فإن المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية قد اتسعت والساعات

لسلع والخدمات اكبيرة الحجم مثل السيارات وأجهزة التلفاز واألجهزة السمعية الكبيرة. ويظل تقديم  تشمل سلعاً السنوات األخيرة ل فيمن المطارات 
طارات. وقد مصدرا آخر إليرادات الم عالنات التجاريةوتشكل اإل. النجاح التجاري لتحقيق  اً كافيه لم يعد ولكن الجيدة بأسعار تنافسية ضرورياً 

لحال وهناك بطبيعة ا في بعض المطارات. عالناتلإل مساحاتالتصميم المحطات النهائية وإجراءاتها عن المزيد من  أسفرت التغييرات في طرق 
 بمباني المطار. التوجيهية الموجودة ، إذ يجب أال تؤثر على جودة اإلشاراتا المطارالتي يتيحه التجارية اإلعالنات حجمقيود على 

قد أنشأ على حركة المسافرين المغادرين، ف بصورة تقليدية مركية كان مقتصراً عفاة من الرسوم الجومع أن الدخول إلى المحالت الم 5-7
حالت مأن إنشاء  بالطبع القادمين. ومن المعروف معفاة من الرسوم الجمركية للمسافرين في السنوات األخيرة محالتمن المطارات  متزايدعدد 

ا. أما التطور قد يتطلب في معظم الدول إجراء تعديالت على القوانين الجمركية واللوائح المرتبطة به معفاة من الرسوم الجمركية للركاب القادمين
جاههم لركوب أثناء ات المشتراة للمسافرين داخل المطارم البضائع سل  اآلخر، فهو إنشاء محالت معفاة من الرسوم الجمركية خارج المطارات حيث تُ 

مواقع ب وال تزال مطارات عديدة تحتفظهذه العملية.  ر أيضاً المطارات أن تيس   مهاالتي تصم  شبكة اإلنترنت المواقع على الطائرة. ومن شأن 
معلومات  ما تتضمن هذه المواقع على شبكة اإلنترنت . وغالباً والجمهور عامة للمسافرينت تنشر فيها معلومات مفيدة متطورة على شبكة اإلنترن

عديد من والمعلومات عن النقل البري. ويستعين ال ،وخرائط المطارات ،والجداول الزمنية لشركات الطيران ،ويةعن الوقت الحقيقي للرحالت الج
ات. لمطار داخل ا والمحالت المعفاة من الجماركطالع الركاب على تسهيالت البيع بالتجزئة مطارات بهذه المواقع على شبكة اإلنترنت إلمشغلي ال

سوم من الر  المعفاة على سلع البيع بالتجزئة أو المحالتديم طلبات مسبقة" للحصول من "تق ن المسافرينتمك   داة ربطمطارات أولدى بعض ال
ات غير اإليراد لزيادة وكأداة ، المغادرة. ويمكن أن تكون المواقع على شبكة اإلنترنت مفيدة من منظور خدمة الزبائن لتسلمها عندالجمركية 

 المتعلقة بالطيران.

نطاق الشحن في  على المزيد من التوسع بالقرب من المطارات تتأثر بعامل الزمنالتي  معالجة البضائع مرافقتجميع يشجع   5-8
اخل وسطاء الشحن وموردي اإلمدادات على طول طرق المرور المؤدية إلى مدأنشطة الجوي، والنقل الجوي السريع، والشحنات غير الكاملة، و 

ا نمو  حاسماً  ت فيها عنصراً الوق ة والخدمات األخرى التي يشكلالسريع رسال الطرودخدمات إ تشهديتوقع أن  كما. بوابات المطارات ومخارجها
سعة المطار المحدودة، إذ  ستخدامإل ممتازكخيار  شحن البضائعالمطارات بشكل متزايد إلى عمليات  مديرو. وينظر سريعا خالل العقد القادم
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، "قرى للبضائع" ، في بعض االحيانطارات التي لديها مساحة كافيةالم وُتنشئأوقات الذروة.  وقت آخر غير أو في ليالً  البضائعأنه يمكن نقل 
 إليرادات كبيراً  ات. وهذا يمثل مصدراً المطار  في داخلاألنشطة األخرى المتعلقة بالشحن الحاويات والتخزين و و  بالشاحناتأنشطة النقل  تمارس فيها

 فرص العمل. ت، كما يوفر المطارا لمشغليات اإليجار 

رغم و األصدقاء واألقرباء، التجارية تستهدف في المقام األول خدمة المسافرين ومرافقيهم من  التسهيالت معظم، كانت تاريخياً  5-9
 ن في األحياءوالمقيمي اتألشخاص العاملين في المطار امن  نةللشريحة السوقية المكو   كبيراً  هتماماً يولي إ من المطارات  عدد متزايدما برح  ذلك،

مة هذه المنشآت إقا . والواقع أنالتجارية الكبيرة ودور السينما محالتالمطاعم والتشمل ل الممنوحة لهذا السوق  اإلمتيازاتعن طريق توسيع القريبة 
ح سمسافرين بالمطار، وقد ، أو في المناطق المتاخمة لصاالت المالمسافرينبمناطق تدفق  ال يتطلب وضعها في المساحات الرئيسية الخاصة

 غراض أخرى.ألها إستخداممما لو كان قد تم المباني واألراضي،  أكثر فائدة لحيز إستخدامبذلك 

 ر خدماتألنها توف، بل إيرادات للمطار تنفذ لقدرتها على تحقيقال  ح بتنفيذها في المطاراتما ُيصر   التي كثيراً وبعض األنشطة  5-10
 كوميةحمكاتب ، أو بريد، ومكاتب الالعاملين اتهذه األنشطة كافيتيري شمللمطار. وقد تفي ا لمسافرين أو العاملينل بشدة أساسية أو مرغوبة

 وغيرها. للمعلومات السياحية

ا ن لألغراض التجارية، يمكن أيضًا تأجير مكاتب في مباني المطار، إذوفيما يتعلق باإليجارات، فباإلضافة إلى تأجير أماك 5-11
ازن والمخ ،والورش ،حظائر الطائراتإيجار المطارات لشركات طيران وهيئات حكومية. أما  هم . وعادة ما يكون المستأجرون األساسيون فرتتو 

من  تأجرة، وإن كانت في العادة مشيدة على أرض مسهيئات أخرى ا تملكه نظرًا ألن هذه المرافق، فهو أقل شيوعاً )فيما عدا المخازن الجمركية( 
 المطار.

 األنشطة غير المتعلقة بالطيران التي يشغلها المطار
ن تؤول أرات المطا بعضتفضل  اتها المالية،إلتزام لحد منفي ا ورغبتها، قيةالى ما يلزم من خبرة ودراية سو  حياناً نظرًا إلفتقارها أ 5-12

نشطة ة على هذه األالعام المراقبة مسؤولةبفسها لن بينما تحتفظ لى أطراف خارجية متخصصة في هذه األنشطة،ة التجارية إنشطاأل إدارة بعض
باني ز أو المستأجرون مسؤولين عن إكمال وتأثيث المأصحاب االمتيا يكون  أن في الترتيبات التعاقدية. وقد ترغب المطارات أيضاً  عن طريق

توازن منظر و لشامل نسجام ااإل طار الرامية إلى تعزيزوفقًا لخطط المبموافقته و رهنًا ولكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف المطار و  التي يشغلونها.
 للمطار. ومظهر التصميم الداخلي والخارجي

 معرفةألنشطة بنفسه، وخاصة األنشطة التي ال تتطلب بعض ا أكثر فائدة للمطار أن يقوم بتشغيل، قد يكون وفي بعض الحاالت  5-13
رات رغم أن بعض األنشطة التي تتطلب الكثير من الموارد قد السيا ل مواقفسمالي كبير، أو مخزونات ضخمة، مثأو إنفاق رأ ،متخصصة

ئة، ما بالتجز  خدمات وتسهيالت المؤتمرات. وبالرغم من افتقار المطارات ألي خبرة مباشرة سابقة في مجال البيع توفير ُاستحدثت أيضًا، مثل
ت توفر إشارا التي متقدمة عن المسافرينال ستقصائيةاإل الدراساتيق زبنائها عن طر  قاعدة صائصمعرفة بخبرحت هذه المطارات تصبح أكثر 

ضع و على توخي العناية في  ستقصائيةذه الدراسات اإلنتائج ه األعمال التجارية. وتساعد لتنميةينبغي اتباعها  التوجهات التيمفيدة عن 
 السوق بصورة دقيقة. افرين عن طريق تجزئةحتياجات ومستويات دخل المسإ لمالءمة المصممة التجزئةالبيع بإستراتيجيات 

 تعلق بالطيران،تال  أنشطة تكون للمطار نفسههي عندما  ،)ه(الجزء في  تناولها النقاشذات الصلة التي الحاالت  وإحدى 5-14
 التي تحققها. اإليراداتتحصل على األنشطة وي بملكيةهو ، بينما يحتفظ فنادق، ولكنه يتعاقد مع جهة لديها الخبرة الالزمة إلدارة هذه األنشطةكال

 مفهوم "المطار الشامل"
ص المدينة. فهي تطور على فكرة مفادها أن المطارات الكبيرة تتسم بخصائ"( مدينة المطار)أو "" يقوم مفهوم "المطار الشامل 5-15

. ولم تصبح المطارات عوامل أماكن للمسافرينوفير ة في تالمتمثلنطاق األعمال التجارية الرئيسية  تتجاوز كثيراً  بالطيران غير متعلقة خدمات
بما كان  نامما ُيذكر ، لة من األعمال التجارية لمنطقة المطارمجموعة كام أيضاً  ستقطبتوالنمو اإلقتصادي فحسب، بل إ تحفز توفير العمالة

ديثة أماكن . وقد أصبحت المطارات الحقتصادياط اإلللنش مراكز لموانئ البحرية ودلتا األنهارا حينما أصبحت إبان القرون الماضية عليه الحال
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على ، أو بالقرب منها لمساعدتهم راتفي المطا بتنظيم اجتماعات لمديريهامؤسسات ال مع قيام بعض اووجهة متميزة في حد ذاتهاللتقاء الناس 
ة لألرباح ال بسبب ها المدر  ممتلكاتأكثر  بر منفنادق المطارات تعتعديدة أن  سالسل فنادق من وقتهم الثمين. وقد ذكرت االستفادة القصوى 

المطارات الشاملة  ال تقع هذهوعادة ات المؤتمرات والمطاعم. لة من خدملإليرادات المحص  نظرًا  أيضاً  بل فحسب، الغرفالطلب العالي على 
تتطلب معالجة مختلفة من حيث اإليرادات ر وهي حالة ض خارج المطاات، ولكنها تقع أيضًا على أر أرض تابعة للمطار سوى على جزء فقط من 

 المطار. مشغلبالنسبة ل

 المناطق الحّرة
فع ل دلبضائع قبمعظم األحوال بتوفير مستودعات إليداع اة التي يديرها المطار للقيام في عدد صغير من المناطق الحر   ُأنشئ 5-16

 .المطارعفاة من الرسوم الجمركية في هو خدمة المحالت الم منها ساسي. وغالبًا ما يكون الغرض األلتخزينالرسوم الجمركية وتسهيالت ل

ز التي وذلك رهنًا بنطاق الحواف ات مالية كبيرة على المطار وعلى الدولة المعنية،إلتزام ة بالمطاروقد يفرض إنشاء منطقة حر   5-17
 ة. وتشمل الحوافز ما يلي:المناطق الحر   في لعملتمنح لتشجيع المشاريع ل

 ،يراالستيراد، أو التصد رسوم جمركية أو ضرائب علىعة من أي لمصن  نة أو ارة والمخز  اء السلع المستوردة والمصد  إعف أ(
 ، أو التجهيز؛العبورأو 

  تكون الدولة طرفًا فيها؛التي قد ة يتفاقات التجار إلستفادة السلع المنتجة من اإ ب(

 وق الحالية؛أو تحسين الوضع في الس ،إمكانية دخول سوق جديدة ج(

 من الضرائب أو تخفيض هذه الضرائب؛األرباح المحققة من تجارة التصدير  إعفاء د(

 إلى الوطن؛ حرية إعادة رؤوس األموال واألرباح ه(

 المرافق بجميعأو مواقع معدة للتشللللييد مزودة  دة بمباني حديثة التشللللييد،يد ومزو  جومخططة بشللللكل  مؤمنةمنطقة  إتاحة و(
 الالزمة؛

 اهرة وغير الماهرة بتكلفة منخفضة؛الم والعمالةوفر المواد والمرافق ت ز(

 جيدة. جوي وبري  نقلوجود خدمات  ح(

 ح الوطنية.القوانين واللوائببالظروف المحلية و  مرتبطاً  ة ناجحةحر   تشغيل منطقة الحوافز المقدمة لتعزيز آفاق إختيارأن يكون  ومن الطبيعي

ساسًا أ ة هيالمناطق الحر   الى بأن أنواع الصناعات التي يرجح أن تكون أكثر انجذاباً ن كانت محدودة، وتفيد تجارب الماضي، وإ 5-18
الماهرة  كبيرًا من العمالة مكوناً  تتطلبتي الصناعات التي تتضمن منتجات عالية القيمة بالنسبة لكل وحدة من وحدات الوزن أو الحجم، أو ال

من الناحية االقتصادية  اً سليم تراحاً قة اال يكون إقامة المناطق الحر  ، فقد التي ربما يتعين تلبيتها حتياجاتإلونظرًا ل. و/أو غير الماهرة قليلة التكلفة
ية إنشاء أو توسيع المخازن الجمرك ، قد تجد المطارات أنه من المجدي والمستصوبلدول(. ومع ذلكنسبة لعدد كبير من المطارات )أو ابال

أو  ات مالية ضخمة على المطارإلتزام حيانفي أغلب األيشكل  حيث أن ذلك قد البأنشطة محدودة للدمج والتجميع، اح ومناطق التخزين للسم
 الدولة المعنية.

 األنشطة المنّفذة خارج المطار
 ،ها من المطارمن قرب هذه األنشطة في المنطقة المتاخمة للمطار. وتستفيد يقام عدد من األنشطة الصناعية أو التجارية أيضاً  5-19

في المطار. ومن األمثلة  كافيةلعدم وجود مساحات  ، نظراً ال تستطيع ذلكأرض المطار، أو باألحرى على  ةتكون موجود ولكنها ال تحتاج ألن
جارة ومراكز نشر الت ،والمخازن  ،ووكالء شحن البضائع ،ومتاجر التسوق  ،ومراكز عقد المؤتمرات ،والمطاعم ،هذه األنشطة الفنادق على
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واألنشطة المتعلقة بالنقل البري. ولكن من حيث اإليرادات التي يمكن أن  ،والصناعات الخفيفة ،ومراكز توزيع الصحف والمجالت ،اإللكترونية
ويتوقف ، المطار على أرض لألنشطة التي توجديحققها مشغلو المطارات من هذه األنشطة، فإن الوضع غير واضح كما هو الحال بالنسبة 

 .المحليةالتنظيمية على الظروف واللوائح  راألم

 الجوانب اإلدارية —)ج( 

 تخطيط واختيار األنشطة غير المتعلقة بالطيران
 فيصا أعلى قدر من التي يحتمل أن تحقق اإلمتيازات نواعأ إختيارتحديد األولويات عند  قد يحتاج األمر، ألسباب عديدة، إلى 5-20

ميمها. نسجام في تص، التنسيق وتحقيق اإلاألنشطة التجارية احة الجمهور. وبالمثل، فمن الضروري، عند إنشاءر  مع مراعاة مقتضيات اإليرادات
لواقع أن وا ئية، وكفاءتها وسبل الوصول إليها.على تصميم المحطات النها نعكاساتهانظر في ايينبغي أن  ، مثال،فتخطيط أنشطة البيع بالتجزئة

ة ديدج أو صالة مسافرينالالحقة ألي مطار جديد،  التصميم اية عملية التخطيط الرئيسية، وفي مرحلةفي بد ةصكل هذه العوامل ذات أهمية خا
لإلضطالع  خصائص المواتيةالو  بين الخصائص التي تتطلبها المهام التشغيلية األساسية للمطار ختيارهناك ضرورة لحلول توفيقية لإل تكون عندما 

حة مساألنشطة التي تشغل مختلف ادورية ل اتإستعراضجراء وهناك حاجة أيضًا إل. على نحو يحقق األرباح رانغير المتعلقة بالطي باألنشطة
ثل األم ستخداموذلك لضمان اإل ًا،ستبدالها بأنشطة أكثر ربحأو ما إذا كان يمكن إ ،عائدات مرضيةلتحديد ما إذا كانت تحقق  في المطار

 للمساحة المتاحة.

لمفيد المطار، فمن افي والزوار والعاملين  ن من المسافرينيتكو  ت التجارية وخدمات المطار محالتخدمه ال الذي بما أن السوق و  5-21
 ذلك مل المؤثرة على مشترياتهم. ويشملوالعوا ،حتياجاتواإل ،الدخلهذه الفئات الثالث فيما يتعلق بمستويات  عنالحصول على معلومات 

صول وهي معلومات يمكن الحنوعية البضائع والخدمات المقدمة، ضلة، واآلراء بشأن األسعار المفروضة، و التسهيالت المف معلومات عن أنواع
الجوية  حجم الحركةدارة المطار مفيدة المعلومات عن التي قد تجدها إاألخرى دورية. ومن المعلومات  إستقصائيةإجراء دراسات  عليها عن طريق

ادرين ومغ ادميندوليين والمحليين إلى مسافرين قأعداد المسافرين ال في المستقبل، بما في ذلك تقسيمقع وحجمها المتو  ،في الماضي والحاضر
في  قضيهايالتي  الزمنية المطار، ومتوسط الفترةموظفي وعدد  ،، وكذلك عدد الزوار الحاليين والمتوقعينخرى أ وعابرين/ منتقلين من طائرة الى

 وشهور السنة. ،وأيام األسبوع ،على ساعات اليومالمسافرين حركة ، وتوزيع الركاب حسب فئاتهم المختلفة المطار

 الترتيبات اإلدارية الداخلية

أن تعهد بأعمال  ستصوبأو من الماألنشطة غير المتعلقة بالطيران، قد تجد إدارة المطار أنه من الضروري  نطاق تساعمع إ 5-22
 ارإختيلجمهور، و ا لالمطلوب توفيرهالخدمات  مجموعة إختياروحدة عادة مسؤوليات هذه ال شملإلى وحدة إدارية منفصلة. وت اإلشراف عليها

، متيازاتاإل الهيكل المناسب لرسوم حقوق  إختيار، بما في ذلك واإليجارات، والتفاوض بشأن العقود متياز والمستأجرينالمستفيدين من حقوق اإل
 .تفاقات التعاقديةاإل الخدمة، وغير ذلك من الشروط التي قد تنص عليها المفروضة ونوعية الرصد الالحق لألسعارإضافة إلى 

 الجوانب الترويجية
ن م لبوسائ لنفسهالنشط  الترويجبالطيران، إلى أنشطته غير المتعلقة من تطوير  ، ال سيما في المراحل األولىيحتاج المطار 5-23

لسوق م هذه اا المطار، مع اإلشارة إلى حجوفرهالسوق المحتملة التي ي ،المثال إعداد وتوزيع المواد اإلعالمية التي تصف، على سبيل قبيل
، ريةفي وصف المطار كمكان لألعمال التجا ط اإلعالماالستعانة بوسائ أيضاً  التي تفوق المعدالت المتوسطة. وينبغي الدخل فيهاومستويات 
ومن الضروري العمل على وضع خطة تسويقية شاملة لهذه ارة المحلية. مصالح، مثل غرف التجمع مجموعات التصاالت إلإقامة اكما ينبغي 

 .ويج األنشطة غير المتعلقة بالطيرانوتر  الجوانب المختلفة لتنمية
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 تحديد رسوم وتكاليف األنشطة غير المتعلقة بالطيران —)د( 

 الُنُهج المتبعة في تحديد القيمة السوقية
قوق الضروري، قبل تحديد أي رسوم لح، فمن 10-5 خاصة المشار إليها في الفقرةال اتلخدمبا ةمتياز المتعلقستثناء حقوق اإلبا 5-24

االمتياز أو  دها المطار عند توفير المباني، أو األرض لكل واحد من مختلف أصحابالقيام بتقدير التكاليف التي تكب   ،يجاراالمتياز أو تكاليف إ
سارة لرسوم والتكاليف التي ينبغي تحديدها في كل حالة من الحاالت لك ال يتكبد المطار أي خالمستأجرين المعنيين من أجل وضع حد أدنى ل

شطة من األن اإليرادات قدر معقول من توليد تقديم سلع وخدمات ذات قيمة للمسافرين إلى جانبهو  الرئيسيالهدف و  بسبب األنشطة المعنية.
لمختلفة اأن يتم تحديد القيمة السوقية لمباني المطار  ة فيما يتعلق باالنشطة التجارية،الضروري، وخاص من . وعليه،غير المتعلقة بالطيران

اته ذليس داخل المطار في حد  مكانيات الزبون، وموقع المباني،إوفي هذا السياق، فإن . نشطة غير المتعلقة بالطيرانلمختلف األالمخصصة 
جاري مدى جاذبية النشاط الت يحددان لذانهما ال منطقة المطار،أو في  ،(ذلك رأو غي مطار ن )صالةأي مبنى معي  في فحسب، بل أيضًا 
 .بانيهذه الم إستخدام مقابلمستوى الرسوم التي يمكن أن يفرضها المطار متياز أو المستأجر المحتمل، ويحددان بالتالي بالنسبة لصاحب اإل

 . وكثيرًا ما ُيستخدم مزيج مننفسهالمطار  جراء تقييم من قبلإأو ، إجراء مناقصة عن طريقمكن تحديد القيمة السوقية وي 5-25
 إلمتيازعقود اتجديد  كما تستخدمها عند، عامةبصورة  سبيل الممارسةتفعل ذلك على  عملية المناقصةالتي تستخدم معظم المطارات الطريقتين. و 
ًا. األكثر ربح األنشطةها عادة في إستخدامبحيث تحصر  نتقائينحو اعلى  المناقصاتطريقة مدتها، بينما تستخدم مطارات أخرى عند إنتهاء 

 هذا الجزء.باستفاضة في  المناقصاتموضوع  مناقشة الحقاً  تموست

لمطار بالقرب من ا ةمماثل مبانى ذات خصائص بينها وبين إجراء مقارنة المقدمة نياتقدير القيمة السوقية للمب وعادة ما يتضمن  5-26
 اري وحجم النشاط التج ، وحجم السوق الذي توفرت فرص الوصول إليه،طبيعة النشاط التجاري  ن قبيلعوامل ممع مراعاة  سط المدينة،و  فيأو 

 نيمبا /معينة داخل المطار، وخاصة في مبنىال المواقعأو  المناطقبعض إلى أن  ،في هذا السياق، . وتجدر اإلشارةالذي يتم التعامل فيه
الوصول ة من الناحية التجارية ألنها قد تكون أوضح رؤية للزبائن المحتملين، كما أن إمكاني من غيرهار جاذبية ُتعتبر أكث محطات المسافرين

 القيم ض إلى مناطق مختلفة مع تحديد مجموعة منواألر  المباني م المطار مساحةيقس   أسهل بالنسبة لهؤالء الزبائن. ومن ثم، يمكن أن اليها
اط الذي خصص موقع ونوع النش حسب أو األرض، )داخل أحد مباني المطار على سبيل المثال(األرضية  مساحةلسوقية لكل وحدة من وحدات ا

 نخفضت قيمتها السوقية.إا كلماألرض،  أوموقع مساحة المباني  د  عُ ة عامة، كلما ب  من أجله الموقع. وبصور 

 تحديد رسوم حقوق اإلمتياز
 منظا ادةضل عنة أدناه. ويفستثناءات كتلك المبي  إأو ثابتة أو تجمع بين االثنين، مع وجود  رةمتياز متغي  قد تكون رسوم حقوق اإل 5-27

والمحالت  تالمبيعاو  ،وخاصة فيما يتعلق باألنشطة الرئيسية مثل المطاعم، والحانات ،رة والرسوم الثابتةالرسوم المتغي  جمع بين يي لذالرسوم ا
ة الصحيحة ، ألن هذا النظام يوفر الحوافز التجاريف السياراتمواقو  ب تأجير السيارات،مكاتضاًل عن اة من الرسوم الجمركية، فالمعف التجارية

يها هذه عل ستطبقالتي  األنشطةمجموعة محدودة. كما أن التجارية ال ذات المساحةفي المطارات  ، ال سيمااإلمتيازاتلبائعي التجزئة، وأصحاب 
يتم تقدير  من الحركة الجوية، فغالبًا ما مع حجم كبير جداً  تتعامل سنوياً وفي المطارات التي  المطار.حجم  بزيادة بصورة عامة تزيدسالرسوم 

 .هذه الطريقةاالمتياز ب معظم رسوم حقوق 

عني، إلى االمتياز الم التي يتحملها المطار والتي ُتنسب كل التكاليف رسوم االمتياز بعناصرها الثابتة والمتغيرةوينبغي أن تسترد  5-28
تغطيتها  تم، التي ستعلى التوالي ،التكاليف واألرباحمن األرباح. ويترك لكل مطار على حدة تحديد مقدار  المرجوالمستوى أن تحقق  ينبغيكما 

 ومرسالمتغيرة في ال العناصر تقدير. وينبغي عادة متيازاتمن اإلواحد  لكلالرسوم الثابتة مقابل عناصر الرسوم المتغيرة  عناصرعن طريق 
عديدة قد يثير مشاكل  خيرألاإلجراء انسبة مئوية من األرباح الصافية، إذ أن ، وليس كالتجاري المعنيرقم أعمال النشاط من معدل سبة مئوية كن

نسبة  إستخدام ة هيالشائع الممارسة. وبالرغم من أن كثر صعوبةأ مرضوبالتالي سيكون تطبيقه بشكل  الحسابات،مراجعة بالرصد و  فيما يتعلق
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بزيادة حجم النشاط بعض الحاالت تزيد النسبة المئوية الواجب دفعها في  ، لكنشاط، بغض النظر عن حجم النتجاري  مئوية ثابتة لكل نشاط
 متياز الرئيسية.بحقوق اإلر عندما يتعلق األمالتجاري، وخاصة 

إلى  ومن ثم، يحتاج المطار ا.عليه تقدير الرسوم بهدف متيازأعمال األنشطة المتعلقة بحقوق اإلرقم من الصعب تحديد قد يكون  5-29
 أيضاً  أنظر) متيازود اإلعقالالزمة للمحاسبة، والمراجعة، والمراقبة لرصد مستويات رقم األعمال، وإدراج األحكام الضرورية في  تحديد اإلجراءات

 (.(ح 44-5 الفقرة

ي طة ذات الطابع التخصصي التنتقائية على األنشاالمتياز بصورة إ وق ق نوع رسوم المبلغ الثابت من رسوم حقوعادة ما ُيطب   5-30
 ،ذاتيالتصوير ال ماكيناتو  ،والصحف ،والكتب ،والحالقة ،)على سبيل المثال محالت بيع الزهورُيرجح أأل تحقق سوى بعض األرباح المتواضعة 

ود ذات آجال ، أما إذا كانت هذه العقنسبياً  هذا النوع ذات آجال قصيرةومكاتب الحجز بالفنادق(. وينبغي أن تكون العقود من  ،وسيارات التاكسي
 .تنص على مراجعة الرسوم على فترات دوريةأن  أطول، فينبغي

هو فرض  أهمية هذه األشكال ولعل أكثر ها.إستخدامعن الرسوم الشائع  اضحاً و  ختالفاً إ متيازأشكال رسوم اإل بعضتختلف  5-31
وفرض رسم ثابت على أساس كل سيارة تؤجرها شركات تأجير  ،أو مغادر عينة من المحالت على أساس كل راكب قادمثابت على أنواع م مبلغ

 خيصتر فيفرض رسم  ،، أما في حالة عمليات سيارات التاكسيزائدًا مبلغ محدد عن كل واحد من ركاب المطارالسيارات، أو تحديد إيجار ثابت 
 مطار.للعمل في ال ةكل سيارة مرخص تدفعه

ي أن وينبغ  .الالحقين لمتابعة والتقييما مع وينبغي توخي الحذر عند التفكير في زيادة إيرادات المطار برفع مستويات الرسوم 5-32
لمفروضة امقارنة باألسعار سعار المفروضة في المطار لضمان أن تكون عادلة وتنافسية من اإلشراف المعقول على األ تمارس إدارة المطار قدراً 

لمماثلة اذات الخصائص  الرئيسية التي تمر بها الحركة الجوية لهذه المطارات، أو مقارنتها باألسعار في األماكن المنشأو  في مطارات المقصد
 قعة بالقرب من المطارات أو في وسط المدينة.االو 

 رسوم اإلمتياز المرتبطة مباشرة بتشغيل خدمات النقل الجوي 
قة األنشطة غير المتعللإليرادات من  ( التطوير الكاملالقسم الثاني، Doc 9082 )الوثيقة الرسوم شأنسياسات اإليكاو ب تشجع 5-33

. ومع ذلك، والخدمات األرضية الطائرات، تموينلنقل الجوي، مثل خدمات الوقود، و متياز المرتبطة مباشرة بخدمات احقوق اإلبالطيران، بإستثناء 
أنه  رغمبتطبيقها على رسوم الحركة الجوية،  الموصىولذلك فهي ال تخضع لنفس القيود متياز، الابحقوق من األنشطة مشمولة فإن هذه الفئة 

على أقل ، على سبيل المثال، فمن الضروري فرض رسوم الطائرات تموينهذه األنشطة. وفيما يتعلق بالحيطة عند تحديد رسوم  ينبغي توخي
ت يد الطائراألن خدمات تزو  اً تقديم المشروبات واألطعمة في المطار. ونظر ات امتياز على  المفروضة متياز مقارنة بالرسومهذا النوع من حقوق اال

 أدناه. صة، فُيشار إليها بصورة منفصلةبسمات خا تنفردبالوقود والخدمات األرضية 

 امتياز تزويد الطائرات بالوقود حقوق 

 . وتوصي الوثيقة"التموين بالوقود"رسوم على وقود الطائرات في شكل متيازات إ ما تكون الرسوم المفروضة على معظم غالباً  5-34
Doc 9082  متياز ذات طبيعة إكرسوم ، ينبغي أن تعتبرها هيئات المطارات "التموين بالوقود"الرسوم على  بأنه في حالة فرض ،القسم الثانيفي
ائية إلى سعر الوقود المفروض على مشغلي الرسوم بصورة تلق قود هذهمتياز التزويد بالو . وال ينبغي أن يضيف أصحاب حقوق إطيرانمتعلقة بال

وقود. ويمكن ال عند التفاوض بشأن أسعار توفير تكاليفهمالطائرات، ولكن يجوز أن يضيفوا هذه الرسوم على النحو المالئم كعنصر من عناصر 
 وينبغي أن يرتبط مستوى هذه الرسوم بتكلفة التسهيالت الوقود،متياز الممنوحة لمقدمي قيمة حقوق اإل أن يتضمن مستوى رسوم توفير الوقود

وبداًل عن ذلك، يجوز النظر، إن أمكن ذلك، في االستعاضة عن رسوم "التموين بالوقود" برسوم امتياز ثابتة تعب ر عن قيمة  دمة، إن وجدت.المق
 على أحسن وجهنبغي لهيئات المطار النظر في النهج الذي يعكس وعلى أية حال، ي  االمتياز وتتعلق بتكاليف التسهيالت المقدمة، إن وجدت.

لوأن يقوم  ينبغيأو التكاليف،  هذه الرسومفرض أي من  وفي حالةتكلفة تقديم التسهيالت.  أي  إحداث تتجنببطريقة  بتقديرهاالمطارات  مشغ 
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كما ال ينبغي أن يشكل فرض هذه الرسوم عائقا  لى حد سواء،ع لي الطائراتدي الوقود ومشغ  مور   ، علىةمباشر  رة أو غي، مباشر ةتمييزي آثار
 الطيران المدني. تطورأمام 

ن أن يمك متياز الممنوحة لتزويد الطائرات بالوقوداإل م هو أن رسومرسو السياسات اإليكاو بشأن  هتحددولذلك فإن الموقف الذي  5-35
 نالتموي"المفروض على م متياز الرسوكقاعدة، يضيف صاحب اإل احية العمليةمتياز الممنوح لصاحبه. ومن النلنوع من اإلقيمة هذا ا برزت

ت كانت مشغلي الطائرا كثير منال بين من عدم الرضاءدرجة لمشغل الطائرات. وقد أثار هذا األمر باع مباشرة إلى سعر الوقود المُ  بالوقود"
 دة العنصرزيا يتضمن ذلكبشكل آخر من أشكال الرسوم )وقد  الوقود توفيرستبدال رسم تنوي القيام بإقامت بعض المطارات أو نتيجته أن 

 متياز(.الثابت في رسم حقوق اإل

 متياز الخاصة بالخدمات األرضية ورسومهاحقوق اإل

، متياز في معظم المطاراتاإلاحبة ص، وإما الجهات عتبر الخدمات األرضية من األنشطة التي تقوم بها إما شركات الطيرانتُ  5-36
تجدر  ها المطار،على الخدمات األرضية التي يقدم . وإذا ركزنا أوالً أو كلياً  جزئياً  بهذه الوظيفة، من المطارات يقوم بنفسه اً كبير  اً عددم أن رغ

غ إذا كانت هذه الخدمات تشمل تسجيل الركاب، و/أو تحميل وتفري — وطبيعة الخدمات األرضية التي يقدمها المطار نطاقأن اإلشارة إلى 
سم واحد كان ينبغي ان يكون هناك ر  إذاما عتبارات األخرى اإل . وتشملالمفروضة الرسومالرسم/ نطاق تحدد فإنها — الطائرة على سبيل المثال

ة عن الرسم/الرسوم. ويمكن التوصل إلى جداول فرض الرسوم المستخدم وما هو المعيار/المعايير التي ينبغي أن ُيحدد على أساسها ،أو أكثر
، و/أو وزن تلك السنةلمحليين في الدوليين وا ة على الحجم الكلي المتوقع للمسافرينة للسنة القادمتكاليف الخدمات األرضية المقدر   قسمةق طري

ضاف ويالمرخص لإلقالع، وبذلك يتم تقدير تكاليف الوحدة األساسية. األقصى  التراكمي الحقائب والبضائع التي تمت مناولتها، و/أو الوزن 
عار ويمكن أن ترتفع أس. ساسية للوحدة في جدول/جداول فرض الرسوماأل مش أرباح المطار إلى هذه التكاليف للتوصل إلى السعر/ األسعارها

التي ُتحدد  المنفصلةأكثر من الرسوم  تقدير تكلفة اثنين أول ساسيوالشرط األلة في كل حالة. المناو  الوحدات في فترات زمنية معينة رهنًا بحجم
 وفقًا لذلك.اس التكلفة الكلية إلى أجزاء أس لى أساس تكاليف الخدمات األرضية يتطلب تقسيمع

أو ، مستقلينخدمات أرضية  أو وكالء ،طيرانالخدمات األرضية، سواء كانوا شركات  متيازوعندما يوفر أصحاب حقوق اإل 5-37
فروضة الم الرسوم بدقة اتر المطا رصدتينبغي أن و . سبة مئوية من رقم األعمالت أخرى، يمكن أن يكون رسم االمتياز عنصرًا ثابتًا زائدًا نشركا

 ميدة. وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة في تقديم الخدمات األرضية قد تكون لها آثار حرتفاعها بصورة مفرطةلتجنب إعلى مشغلي المطارات 
 الخدمات المقدمة. ضرر بنوعيةتخفيض رسومها دون إلحاق  في تتمثل

 تحديد رسوم اإليجار
مة يمكن التوصل إلى تقدير القيو متياز. اإلحقوق  يجارات هو نهج مماثل بصورة عامة للنهج المحدد لرسومتحديد رسوم اإل نهج 5-38

في  اثلةممأو األراضي ال المباني مساحاتتوى اإليجارات المفروضة على مس ساحة المباني أو األرض المعنية بأن ُيؤخذ في اإلعتبارالسوقية لم
 .االخرى  أو في المناطق المماثلة ،المنطقة القريبة من المطار

ق مختلفة المباني واألرض إلى مناط المطار مساحة عادة ما يقسمبموقعه،  بقدر كبير للعقار المؤجر تتأثر أن القيمة السوقيةوبما  5-39
 اً إنخفاضقطعة أرض، وفرض رسوم أكثر المطار( وعلى كل  نيمباخاصة داخل أرضية )ة دة مساحعلى كل وح مجموعة من الرسوممع تحديد 

ركات طلبها شالتي ت المطارات في التمييز بين المساحات ، قد ترغبالبعيدة من المطار. وفي هذا السياقفي المناطق  لواقعةعلى المساحات ا
د تختار شركات الطيران، فق وبخالفألغراض أخرى.  شركاتالتي تطلبها هذه ال بالمساحات لعملياتها في المطار، مقارنة نها ضروريةألالطيران 

ت اراالطيران، وبعض اإلد نديةأو ، مثل مؤسسات الطيران األخرى  مقارنة باآلخرين، المطارات فرض رسوم أقل على فئات معينة من المستأجرين
 لمطارافي مواقع ن أن يطلق عليه العائد الكافي للمما يمك أقل اً عالوة على ذلك، تفرض بعض المطارات رسومالحكومية، والمنظمات الخيرية. 

 المواقع. في هذه معينة أنشطة قيامترغب في تشجيع حينما 
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 العطاءات
ضي و أراتأجير مباني ألوُتستخدم أحيانًا متياز، اإللخاصة بمنح حقوق الترتيبات ا على نطاق واسع في وضع العطاءاتُتستخدم  5-40

 في مبانيه. كما تحديد القيمة السوقية لحقوق األعمال التجارية في المطار أول بًا ما ُتعتبر الطريقة األكثر واقعيةألن هذه الطريقة غالالمطار، 
من  د ال يكون قالزبائن والمستأجرين بشروط مناسبة. وتجدر اإلشارة إلى أنه  ختيارإلدارة المطار وسيلة مقبولة بدرجة كبيرة إلتتيح هذه الطريقة 

في فسية، يمكن أن يكون لها دور رئيسي عطاء ألن العوامل األخرى، مثل مستوى الخدمة واألسعار التنا قبول أعلى رورةبالض المستصوب
ديم دة مطارات إجراءات محددة في الدعوة لتقع للتأكد من تلبية كل الشروط، تتخذللمطار. و أكثر  ربحاً  الذي يحقق ختيارالتوصل إلى اإل

 لة، المرحتتم العملية على مرحلتين الرئيسية، اإلمتيازاتض. وفي بعض الحاالت، ال سيما فيما يتعلق بحقوق ها حسب كل عر فرز العطاءات و 
تقديم ين لهؤالء المرشحالثانية لدعوة المرحلة لتقديم مستوى الخدمة المرغوبة، و  المؤهالت األساسيةالمرشحين الذين يستوفون  ختياراألولى إل

 عروضهم لتقييمها.

ضافة باإل ُيقدم على أساسها العطاء،الدعوة المعلومات التي عادة ما تشمل هذه  عامة،إلى تقديم عطاءات المطارات  ما تدعووعند 5-41
شمل فمن المتوقع أن ت ،. وفي حالة اإليجارات البسيطةم العطاءاتتقدي وطريقة ،العطاء لدعمإلى إشارات محددة إلى المعلومات المطلوبة 

 :المعلومات ما يلي

 المباني، وموقعها وحالتها؛ حجمتفاصيل عن   (أ

 القيام بها في المباني؛طبيعة األنشطة التي يمكن  ب(

 لمقترح لبدء سريان اإليجار ومدته؛التاريخ ا ج(

 الصيانة والخدمات المقدمة؛ د(

 لتي يتوقع من المستأجر أن يقوم بها؛التحسينات ا (ه

 شروط إيداع التأمين أو الضمان؛ و(

 .العطاءات موعد لتقديمآخر  ز(

 أو كل بعضعن  معلومات تتضمن وثائق العطاء عادة ماق االمتياز، طة التجارية القائمة على أساس حوفيما يتعلق باألنش 5-42
 الجوانب اإلضافية التالية:

لع أو لك أنواع الس، بما في ذالممنوح ق االمتيازعن نوع )أو أنواع( النشاط المتوقع القيام به بموجب حمعلومات محددة  أ(
 التي ينبغي توفيرها؛ الخدمات

 ؛الخالصة المقرر منحها التجارية طبيعة الحقوق  ب(

 الت والشروط األخرى الخاصة بالموظفين؛مؤهال ج(

 ، واألثاث؛والتجهيزاتالمستويات المحددة للبضائع، والخدمات،  د(

 ؛اإلمتيازا صاحب رهوف  يطبيعة األثاث، والتجهيزات التي  (ه

 شروط التأمين؛ (و

 ؛في المستقبل الجوية لحركةوالتوقعات لحجم الحركة الجوية في الماضي البيانات عن  ز(

 يعات في الماضي، إذا كان ذلك منطبقًا؛األرقام الخاصة بالمب ح(

 ساعات ممارسة العمل التجاري؛ ط(

 نطاق المراقبة التي تمارسها هيئة المطار. ي(



إدارة األنشطة غير المتعلقة بالطيرانإعداد و  —الفصل الخامس  5-11  

 

 الجوانب التعاقدية —)ه( 

 حة عامةلم
 ينبغيعادة متياز. و العالقة بين المطار وصاحب اإل الذي يضع ويحددعقد ال صياغةمتياز، يتعين ار صاحب حق اإلختيبعد إ 5-43

قوانين جب المطار، ينبغي إعداد العقد بمو  متياز في دولة غير الدولة التي يوجد فيهاالعقد. وإذا كان مقر صاحب حق اإل مشروعلمطار أن يعد ا
ت التحكيم، أنه عندما تفشل إجراءا د أيضًا علىالعقينبغي أن ينص . و لة التي يوجد بها المطار، كما ينبغي أن يكون خاضعًا لهذه القوانينالدو 
 عتبارات العامة على عقود اإليجار.هذه اإل مام محاكم هذه الدولة. وتنطبقأ تتم تسويته أي نزاع ينشأ فإن

 العقود المشابهة لعقود اإلمتياز
ًا شروط متيازحقوق اإل ممارسة األنشطة التجارية بموجبفي الفقرة السابقة، عادة ما تتضمن العقود التي تحكم  وردما  بخالف 5-44

 :وأحكامًا من قبيل ما يلي

 مدة العقد؛ أ(

 باني؛الُمعتزم للم ستخدامفي اإل إجراء أي تغييرات مواصفات األنشطة التي ُيعتزم تنفيذها في المباني، ومنع ب(

 إذا انطبق ذلك؛الترتيبات المتعلقة باإليجار من الباطن،  ج(

 وط الدفع، وترتيبات مراجعة الرسوم؛وشر  ،متيازاإل مستوى رسوم حقوق  د(

 لعقد والخدمات والضرائب المختلفة؛دفع تكاليف تسجيل ا (ه

 شرط إيداع التأمين أو الضمان؛ و(

 ؛ على أساس دوري  المراجعةوتقديم الحسابات  ،السليمةاإلجراءات المحاسبية  إستخدامب لتزاماإل ز(

ذات الصلة بحقوق متياز الت المحاسبية والمالية لصاحب اإلدون قيود على جميع السجالكامل حق المطار في االطالع  ح(
 ؛اإلمتياز

ار في حق إدارة المطفحصها من قبل األطراف المعنية، و  مع بيان يوضح بأنه قد تمتحديد المباني التي سيتم شغلها،  ط(
 ا؛واإلشراف عليه القيام بالتفتيش على المباني

 ت في المبانيجراء تغييراإلبتقديم أي مشاريع  لتزاماإل بداًل من ذلك ، أوحالتها األولى على المباني في المحافظةلتزام باإل ي(
اني إلى بإعادة المب د، بما في ذلك التعهدبعد انتهاء مدة العق وط إخالء المبانيإلى إدارة المطار، واإللتزام أيضًا بشر 

 ؛األولىحالتها 

 ؛النظافة ترتيباتوكذلك  ا،وإصالحه الشروط التي تحكم صيانة المباني ك(

 التأمين وتحديد المسؤولية فيما يتعلق بما يلي: شروط ل(

 ي طرف ثالث؛أالمباني، أو  التي يتعرض لها شاغلوالحوادث  (1

 تلحق الضرر بالمباني؛القوة والتي  إستخدامأو بغير  حام المبنى عنوةقتبإالسرقات التي تتم  (2

الصواعق وغيرها من الحوادث التي تقع قضاء  و، أاألضرار التي تقع بسبب الحريق أو المياه، أو الفيضانات (3
 ًا؛وقدر 

 ة القوانين واللوائح المعمول بها؛لتزام بمراعااإل م(

 ت واإلشارات على المباني؛اإلعالنا تحكم وضعالشروط التي  ن(
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 جزاءاتالد وغير ذلك(، والشروط المتعلقة بتطبيق اإلخالل بشروط العقو  ،الجنائية ، واإلدانةأسباب إنهاء العقد )اإلفالس س(
 في هذه الحاالت؛

 إجراءات التحكيم؛ ع(

 تعريف المصطلحات المستخدمة؛ ف(

 خيارات تجديد العقد. ص(

 :ما يلي متياز مثلاإلالمتعلق بعلى طبيعة النشاط  عتماداً إ  ويمكن إدراج فقرات أخرى  5-45

 متياز المحدد؛صة في تشغيل نوع اإلضمان الحقوق الخال أ(

 ؛العمل بدء ونهاية ساعات ب(

 ؛ا المطار على األسعاريمارسهمراقبة التي بأسعار تنافسية وباألسعار المعروضة، وطبيعة ال ببيع البضائع لتزاماإل ج(

 :ما يلي بيع وتقديم األطعمة والمشروبات مثلير ذلك من جوانب عمليات ، وغئعومراقبة البضا الجودة،معايير  د(

 ؛نوعية األطعمة والمشروبات وإجراءات إعدادها وتخزينها (1

 يرها، وحالتها وصيانتها ونظافتها؛نوعية المالبس والمناضد والكراسي وغ (2

 مستوى النظافة بالنسبة للعاملين؛ (3

 لحق في تركيب المعدات المتخصصة؛ا (ه

 الشروط الخاصة بمؤهالت العاملين في الخدمات المتخصصة واإلجراءات األمنية. و(

 عقود إيجار المباني واألراضي ومواقع التشييد
حكام ألث تنوع امن حي تكون في العادة أقل تعقيداً  ، فإنهاالمطارممتلكات  إستخدامو  بشغل ألن عقود اإليجار تتعلق أساساً  نظرا 5-46

 أي هذه العقود أن تتضمن. ومن غير المألوف أكثر تفصيالً  التعبير عن أحكام معينة بصورةه في بعض الحاالت ينبغي أنرغم ، التي تتضمنها
الذي سينفذ،  مشروعالتي تتعلق بطبيعة ال ألحكامتقديم بيانات مالية إلى المطار. أما اتلزمه بة للمستأجر، أو يجراءات المحاسباإلتعلق بأحكام ت

 التجارية. اإلمتيازات ي حالة عقود حقوق مما تكون عليه ف فقد تكون أقل تحديداً 

 المعتادة مدةاليستغرق مدة أطول من  التشييد بصفة خاصةأو مواقع  ،ألن التفاوض بشأن اإليجارات المتعلقة باألرض ونظراً  5-47
ء مراجعة إلجرا أحكاماً ألن تتضمن هذه العقود فهناك حاجة أكبر التجارية،  اإلمتيازاتوق حق إيجار مباني المطار، أو عقود لتفاوض على عقودل

حة للغاية فيما عادة تقييم العقار. ومن الحكمة أن تكون العقود من هذا النوع صريإيالء المراعاة الواجبة إل دورية لرسوم اإليجارات، بحيث يتسنى
قد يستعيد و  ذلك. تنفيذ بموجبها يتم حكام التيقار بعد انتهاء مدة العقد، وفيما يتعلق بالشروط واأليتعلق بحق المطار في استعادة ملكيته للع

ه، أو عندما يتخلف المستأجر عن دفع اإليجار، وعندما يحتاج المطار إلى العقار لمتطلبات التشغيل الخاصة ب المطار ملكيته للعقار أيضاً 
 .مستحقاً  التعويض، إذا كان في حالة إستعادة الملكية، يمكن أيضًا التطرق إلى مسألةو  عامة.المصلحة العندما يكون ذلك لخدمة 

 مدة العقد
 صولاألفي  اإلمتيازالمستأجر أو صاحب  ستثمارإ أو نوع اإليجار، أو حجم العقد بعوامل من قبيل نوع العمل التجاري تتأثر مدة  5-48
حددة فيما م ات كبيرة. وبصفة عامة، تتضمن العقود نصوصاً ستثمار العادة عندما تكون مبالغ اإل في الطويلة األجل، ُتمنح العقود لكثابتة. لذال

 يتعلق بتجديدها.



إدارة األنشطة غير المتعلقة بالطيرانإعداد و  —الفصل الخامس  5-13  

 

من حالة ألخرى، فإن معظمها يتراوح بين سنة وخمس سنوات. وعادة ما يكون استئجار مباني  مدد العقود إختالفرغم من وبال 5-49
ر التي عقود إيجارات أراضي المطا . وتتراوح مددأو أقل ثالث سنواتتصل مدته إلى  أكثرها شيوعاً و ، إلى حد ماالمطار لفترات أقصر من ذلك 

نح المستأجر سنة. ويعني ذلك إعترافاً بالحاجة إلى م 20فهي حوالي  كثر شيوعاً سنة، أما مدة العقود األ 40و 10عليها بين يشيد المستأجر مبان 
، تيازاإلم لمهم أن تنص عقود اإليجار أو حقوق ات التي عادة ما تكون كبيرة. ومن استثمار يستهلك اإلالبناء مدة معقولة لكي  لمواقع أعمال

في أثناء  على إجراء المراجعة الدورية على الرسوم المفروضة )مرة كل سنة على سبيل المثال( ا قصيرة األجل،الحاالت التي تكون فيهباستثناء 
 .اهمدة العقد لضمان استمرار مالءمت

 عقود اإلدارة
المطار  مهيمكن أن يستخد الذي"عقد اإلدارة"  هناك شكل خاص من العقود هوا الفصل، من هذ )ب(الجزء  إليه في كما ُأشير 5-50

رة من ودرجة كبي مع احتفاظه بملكية النشاط المعنيتجاري،  لحصول على الخبرة الالزمة للقيام بنشاطل خرى أمع جهة التعاقد يرغب في  اعندم
بعد  بما، ر اإليرادات يحصل المطار على صافي مقابل رسم إدارة، بينما تشترط أن تنفيذه المزمعلنشاط . وتحدد هذه العقود نوع اعليهإلشراف ا

 . خصم عمولة

 العقود المرتبطة بمشاريع المناطق الحر ة
 ةت التعاقديد. إذ أن طبيعة المنطقة الحرة والترتيباإال على نطاق محدو  ،، حتى اآلنة التابعة للمطارفكرة المنطقة الحر   قلم تطب   5-51

تجارية العاملة مع المشاريع ال واإليجارات المبرمة تضمن العقودتحتمل أن . ومن المعلى الظروف المحلية كبيراً  التي تنطوي عليها تعتمد اعتماداً 
ية، فقد تتضمن مر بمشاريع أجنبألوعندما يتعلق ا. المذكورة أعالهد واع األخرى من العقو غير مألوفة بالنسبة لألنمحددة  ة مواداً الحر   اطقبالمن

   مثل هذه المواد اشارة الى الشروط التي تفرضها التشريعات او اللوائح الحكومية.

لمطار الكيان هو ا بإدارتها )سواء كان هذا المكلف المختلفة لتشغيلها من جانب الكيان ة والجوانبإنشاء منطقة حر   وربما يخضع 5-52
قانوني )مثل المنطقة الحرة في الصك ال في إلتزامات المشروع القائم، بينما سُتحدد حقوق و ذاته أو هيئة فرعية ُينشئها المطار( لتشريعات خاصة

إلى  ألرباحوا ملكيتها، وتحويل رأس المالأجنبية، والمتعلقة ب المنطبقة على مشاريع أما األحكام .( المنشئ للمشروعالتأسيسالميثاق، أو خطاب 
الفعل بأن هذه األمور تخضع ، حيث ةالمنطقة الحر   ها هيئةي ترتيبات تعاقدية تعدالخارج، وتوظيف المواطنين وغير ذلك، فال تشملها عادة أ

 . باألمر معنيةجهة أخرى مختصة آلليات القانون اإلداري أو قانون الشركات على المستوى الوطني أو مستوى الدولة أو أي 
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 الفصل السادس

 تمويل الهياكل األساسية للمطارات

ص ي خاإستثمار اإلعتبار عند البدء في مشروع في  يتناول هذا الفصل الجوانب المختلفة للتمويل التي ينبغي أخذها
 بالهياكل األساسية للمطار قد يشمل إنشاء مطار جديد أو زيادة سعة مطار قائم.

ت الصلة أهمية تنبؤات الحركة الجوية في سياق إعداد المشروع وتمويله، كما يشير إلى السياسات ذا )أ(ويتناول الجزء 
 واإلرشادات المتاحة.

 فئات الخبراء الذين من المرجح أن يشاركوا في مشروع تطوير الهياكل األساسية. )ب(ويحدد الجزء 
 ، كما يبرز عناصر مضمونها.والمالية ض التحليالت اإلقتصاديةعلى أهمية وأغرا )ج(ويركز الجزء 

 فيتناول أهداف خطط التمويل، ويتناول شروط العمالت، ويناقش سداد القروض. )د(أما الجزء 
، مويلالت ، وغيرها من مصادراألجنبيةر أواًل على المصادر المحلية المحتملة، وثانيًا على المصاد )ه(ويركز الجزء 

 ى للمطار.إستثمار مشروع  في يمكن إستخدامهالذي  ذلك التمويل المسبقفي  بما

 تنبؤات الحركة الجوية —)أ( 
لرئيسي اتعد تنبؤات الحركة الجوية السليمة عاماًل أساسيًا إلعداد وتمويل أي مشروع لتطوير الهياكل األساسية للمطار. والهدف  6-1

ؤات العمر المطارات. وينبغي أن تشمل التنبفي  ت السعة المرتبطة بهاف على تطورات الحركة الجوية، وتحديد متطلباالتعر   هومن هذه التنبؤات 
والحركة  ، فضاًل عن التنبؤات باألحجام السنوية لحركة الرحالت الدولية والرحالت المحلية المنتظمة وغير المنتظمة،يالمقرر للمشروع المعن

معفاة من ، الحركة الجوية للطيران العام، والرحالت الجوية الاإلقتضاءالجوية للركاب والبضائع. وينبغى أيضًا أن تشمل هذه التنبؤات، حسب 
عرفة وذلك من أجل م ،رسوم المطار. وهناك حاجة أيضًا إلى توزيع الحركة الجوية على أساس شهري ويومي )وأثناء اليوم، إذا اقتضى األمر(

 نات المتعلقة بطرز الطائرات المتوقع تشغيلها.إتجاهات الحركة وأنماط فترات الذروة، باإلضافة إلى الحاجة إلى البيا
 يةدليل اإليكاو الخاص بتنبؤات الحركة الجو على اإلرشادات بشأن إعداد تنبؤات الحركة الجوية، ُيشار إلى  الحصولومن أجل  6-2
(Doc 8991 وتجدر اإلشارة أيضا إلى الوثيقة .)Doc 9082فة المطار، ومشغلو المطارات بص ، بأن يوفر مستخدموالقسم األولفي  ى، حيث ُيوص

أن تشمل  يخاصة، لكل واحد من مقدمي الخدمات بيانات مسبقة عن التخطيط على أساس كل فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات. وينبغ
ائع لركاب، والبضوا ،لنمو المتوقع في حركة الطائراتها في المستقبل وخصائصها، وعددها، واإستخدامهذه البيانات طرز الطائرات المتوقع 

 المنقولة. 

 اإلستعانة بالخبراء —)ب( 
ستصوب والمفيد للمطار الذي ليس لديه الخبرة مأثناء عملية التخطيط لمشروع إستثماري في المطار وأثناء تنفيذه، فقد يكون من ال 6-3

سبيل ذلك، من المهم بذل كل الجهود لضمان  يفأو أكثر من خبير من الخارج. و  ستشاري إالتخطيط أن يستعين بخدمات خبير  مجالفي  الكافية
يتمتع بالدراية الكافية في مجال الخبرة المطلوبة. وفي ظل الظروف العادية، من المستصوب أيضًا أال يكون  ختيارأن الخبير الذي يقع عليه اإل
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أن  يوينبغإلى تقريره.  اً إستناديتم إعدادها  أن يؤثر على أي مواصفات فنية يعدها الخبير، أو من شأنه أي تضارب في المصالح الخبيرلدى 
مراعاته  تعمل إدارة المطار بشكل وثيق مع الخبير، وأن تتابع بإنتظام عمله، وتستعرض تقريره بحرص، مع إجراء تقييم مثاًل لواقعية التقرير ومدى

. وفيما يلي فئات )ه(، الجزء 51-6أيضًا إلى الفقرة  الكاملة للظروف الوطنية والمحلية. وفيما يتعلق بالحصول على مساعدة الخبراء، ُيشار
 في مشروع إستثماري في المطار: الخبراء الذين يمكن أن ُيستعان بهم عموماً 

 ؛اإلستثماراتبون على تقييم تكاليف وفوائد اإلقتصاديون المدر   —
التمويل  يمع المصارف، ومقدمة على التفاوض المستشارون الماليون من ذوي الخبرة في تمويل المطارات للمساعد —

 ية عن الهيئة التي تقدم القروض(؛ اإلستقاللاآلخرين )وينبغي أن يتمتعوا ب
 المحامون من ذوي الخبرة في صياغة الوثائق المتعلقة بمشاريع اإلستثمار في المطار؛ —
 عمومًا شركات هندسية ذات خبرة في التخطيط والتشييد.وهي  شركات إدارة المشاريع، —

 التحليالت اإلقتصادية والمالية —ج( )
ستخدم ت، ستثمارباإلتواجه جميع المنظمات مسألة إتخاذ القرارات بشأن أفضل السبل لتحقيق أهدافها. ولتوجيه القرارات المتعلقة  6-4

ساند كل تد الصافية. وينبغي أن هذه المنظمات تقنيات التقييم التي تركز على الخيارات والبحث عن الخيار الذي يحقق الحد األقصى من الفوائ
دمي الخدمات، ستثمار في الهياكل األساسية لمقاإليتخذه المطار التحليالت لتوضيح التكاليف والفوائد الناتجة عن  ستثمارقرار رئيسي يتعلق باإل

ه قرارتها على توجي والمطارات عين الدول. وينبغي أن يساعد التشاور مع المنتفاإلقتضاءوالمنتفعين، والمجتمع المحلي على نطاقه األوسع، عند 
 على مستوى الدولة أو المنطقة. ُأجريت، فمن المستصوب إتباع نهج يتسم بالتقاربالتي  . وبالنسبة للتحليالتستثمارالمتعلقة باإل

سعى تالتي  سبة للعروضمتزايد األهمية بالن وما برحت التحليالت اإلقتصادية والمالية للمشاريع الرئيسية للمطار تصبح عنصراً  6-5
ة كبيرة للحصول على التمويل الحكومي، أو التمويل الخاص. وتعتبر هذه األنشطة بالغة األهمية نظرًا إلى أن المطارات يمكن أن تساهم مساهم

يضًا به فحسب، بل أفي إقتصاد الدولة عن طريق توفير فرص العمل، واألنشطة اإلقتصادية األخرى، ال للمطار والمجتمعات المحلية المحيطة 
 للبلد برمته. 

هذه ى واسع النطاق. و إستثمار وتصف الفقرات التالية مختلف أنواع التحليالت التي ينبغي النظر فيها قبل البدء في أي مشروع  6-6
م لغرض التحليالت مصم . وكل تحليل من هذهودراسة الجدوى  التحليالت هي تحليل األثر اإلقتصادي، والمنافع والتكاليف، والتحليالت المالية

 معين.

 تحليل األثر اإلقتصادي
. ويتجاوز هذا التقييم ار اإلقتصادية التراكمية للمشروعاآلث 1ى رئيسي للمطارإستثمار يحدد تقييم األثر اإلقتصادي لمشروع  6-7

قديمها للتنمية اإلقتصادية الوطنية، أو اإلقليمية، أو اإليرادات والعمالة المتوقعة أو القائمة، وُيقي لم المساهمة الواسعة المقدمة أو التي يتوقع ت
 في الهياكل األساسية للطيران. ستثماراإلقتصادية لإل القرارات لتحديد الجدوى  إتخاذستخدم نتائج هذه التقييمات في عملية ما تُ  المحلية. وغالباً 

اآلثار المحتملة لمشروع  بشأنمة خاصة عندما تكون هناك مخاوف وعادة ما يجري تقييم األثر االقتصادي للمشاريع الممولة من الخزينة العا
 مقترح أو سياسة مقترحة. 

ويمكن تقييم مساهمة المطار في االقتصاد الوطني على أساس العوامل التالية التي يمكن أن ُتستمد منها االنشطة التجارية  6-8
س المال، والعمالة. أر في  ستثماروإيرادات الضرائب، والعائد من اإلات، ودخل العمل، إيرادات المبيعوهي  بسببها، ةالمباشرة وغير المباشرة والناتج

                                           
 يمكن أن يكون هذا المشروع مطارًا جديدًا، أو توسعًا كبيرًا في مطار قائم.  1
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وبناء على ذلك، يمكن صياغة تقييمات األثر اإلقتصادي بغية جمع معلومات عن مجموعة كبيرة من األنشطة اإلقتصادية في المطار أو خارجه، 
 أو في المنطقة المجاورة، أو حتى في كل أنحاء الدولة.

، وتشمل عمليات تقييم األثر اإلقتصادي معلومات عن عدد الوظائف التي يوفرها مباشرة مشغلو المطارات، والناقلون الجويون  6-9
تعمل في مجاالت المشتريات، وخدمات التي  وغيرهم من أصحاب العمل المرتبطين بالمطار، مثل مقدمى خدمات المالحة الجوية، والشركات

عات اقتصاد إلصالح. ويمكن أن تحقق الوظائف المباشرة وغير المباشرة إيرادات عمل كبيرة، وتشكل قطاعاً رئيسياً من قطاالطائرات، والصيانة وا
 اإلقليم أو الدولة. 

، هناك األثر الناتج عن إنفاق إيرادات العمل يوبخالف اآلثار اإلقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمطار على االقتصاد المعن 6-10
-طبق في حالة المطارات المتوسطة النطاق والواسعة النطاق، نماذج مدخالتنأتية من األنشطة اإلقتصادية المباشرة وغير المباشرة. وتالمت

أن ُيظهر على نطاق صناعات توفير المدخالت، والصناعات اإلستهالكية. ويمكن لتحليل األثر اإلقتصادي  2مخرجات لتحديد اآلثار المضاعفة
قتصاد المعني من السياحة واألنشطة المختلفة المرتبطة بها. أما األنشطة اإلقتصادية المنسوبة إلى قطاع السياحة التي ي يجنيها اإلالفوائد الت

 اعتبارها آثارًا محفزة للطلب عند تطبيق نهج موسع لتقييم األثر اإلقتصادي.  تعتمد بشكل كبير على خدمات النقل الجوي، فيمكن
ي اإلقتصادي الحصة التي تساهم بها خدمات النقل الجوي، واآلثار المضاعفة على الناتج المحل ظهر تقييم األثرويمكن أن يُ  11 -6

ثمار في ستالقرارات بشأن اإل إتخاذلى عملية ع اً يباإيجحلي اإلجمالي يمكن أن تؤثر اإلجمالي للدولة. فمعرفة مساهمة المطار في الناتج الم
 في هياكله األساسية.السعة اإلضافية للمطار، أو 

المشاريع  رك أن هذهأن ند ركز على الفوائد المحتملة لتطوير المطارات الجديدة أو الموسعة، ينبغي أيضاً تومع أن الفقرات السابقة  6-12
بشأن  ثير المخاوفومناولة األمتعة، مما يخصصة الالزمة لألمن ، قد يتعين إستيراد المعدات المتعلى بعض المساوىء. فمثالً  ي عادة ما تنطو 

طنية البشرية ميزان المدفوعات في الحسابات الوطنية لإلقتصادات النامية. ويمكن لمشاريع التشييد أن ُتنهك اإلمدادات المحدودة من الموارد الو 
األخرى  هياكل األساسيةالطلب على ال والمادية والمالية على نحو يؤدي إلى تأخير أو تأجيل بعض المشاريع األخرى. وقد يزيد المشروع أيضاً 

دمة ، ويؤدي من ثم إلى تخفيض الخدمات المققتصاداتاإلد بالطاقة( بما يفوق طاقة هذه )مثل نظم المالحة الجوية، وطرق الوصول، واإلمدا
كولوجية، ل بيئية وإيخلق مشاكفي  للمنتفعين اآلخرين، أو إلى إجراء عمليات توسيع أخرى باهظة الكلفة. باإلضافة الى ذلك، قد يتسبب المشروع

فيجب  مثل التلوث الناجم عن ضوضاء الطائرات، واإلنبعاثات األخرى. أما مسألة تحديد، وحيثما أمكن، إجراء تقدير كمي لبعض هذه المساوئ،
 معالجتها بشكل منفصل، بينما يمكن تحليل بعض المساوئ األخرى عن طريق تقييم تكميلي لألثر البيئي.

وط مالية الحصول على التمويل، أو على شر في  د دراسة األثر اإلقتصادي اإليجابي الجيدة اإلعداد والبحثويمكن أن تساع 6-13
ن مالواقع، فإن عدم إجراء تقييم لألثر اإلقتصادي قد يزيد من صعوبة الحصول على التمويل من موارد أجنبية  يأفضل لمشروع المطار. وف

 ُتؤخذ في اإلعتبار آثار المشروع المقترح على االقتصاد الوطني عند إجراء عملية التقييم.قبيل المصارف والصناديق اإلنمائية حيث 
إدراك  طط التنمية األقليمية معالختام، ينبغي التأكيد على أن الجمع بين عوامل من قبيل الربط السليم بين خطط المطار وخ يوف 6-14
ة مفيدة يمكن أن يوفر وسيلة تخطيط وأدوات إداري ،المستندة إلى البحث الوافي يثر اإلقتصادة، وتقديم تحاليل األإبداء اإلهتمام بالشواغل البيئيو 

 ستثماراتاإلوالشركاء التجاريين، والمستثمرين قد تشجع على المزيد من  ،تشجع على اإلستثمار. وهذا النهج يقدم رسالة واضحة للسلطات العامة
 المعنية.التي تترتب عليها الفوائد إلقتصاد الدولة 

 تحليل التكاليف والفوائد
ح فوائد وتكاليف المشروع لكل من القطاعين العام ل القطاع العام مشاريع المطار، ينبغي مراعاة المنهجية التي توض  عندما يمو   6-15

صافي  ةادصادىة الرامية إلي زيستثماري الذي يناسب بشكل أفضل الغاية اإلقتليل التكاليف والفوائد الخيار اإلوالخاص على حد سواء. ويحدد تح

                                           
 هذا الدليل.أنظر التعريف في مسرد المصطلحات ل 2



 4-6 دليل اقتصاديات المطارات

 

ت، سواء كان من يتحمل خرجاالتكاليف والفوائد المتعلقة بإنتاج واستهالك أحد المكافة وينظر التحليل في    قصى حد.أ إلىالفوائد المجتمعية 
تركز التي  (24-6و 23-6الفقرتين  أنظر) يذلك يتجاوز عملية التقييم المال ومن الواضح أن ، أم المستهلك أم طرف ثالث.التكاليف هو المنتج

وتحليل التكاليف والفوائد عند معالجة التكاليف  الماليعلى الحسابات المالية والتدفقات النقدية للمشروع. فضال عن ذلك، هناك فروق بين التقييم 
والفوائد، فإن  األصولستهالك إنوية المتعلقة بفي المصروفات السالرأسمالية. وفي حين أن التقييم المالي يعيد عادة إدراج التكاليف الرأسمالية 

ستهالك إالسنوات القادمة، وليس على أساس تحليل التكاليف والمنافع يقيس التكاليف الرأسمالية على أساس المصروفات النقدية الالزمة في 
للخيار  3سنوية لحساب صافي القيمة الحاليةوالفوائد. ويقارن التدفق النقدي للمصروفات بتدفق الفوائد، وُيلخصم صافي المبالغ ال األصول

 ستثماري.اإل
ي المطار. ولتوضيح المجاالت المختلفة للتقييم المالي وتحليل التكاليف والفوائد، يمكن األخذ في اإلعتبار توسيع صاالت الركاب ف 6-16

 كاليف والفوائد بالنظرتبطة بهذا اإلستثمار، بينما يهتم تحليل التالتدفقات النقدية المالية والرسوم المقررة للمنتفعين المر في  فالتقييم المالي ينظر
الركاب  يجنيها التيفوائد ، والتحسين إجراءات تسجيل الركابجميع األطراف المعنية. ويشمل ذلك فوائد الناقلين الجويين من لتكاليف الفوائد و الفي 

ية مثل الضوضاء يتعين أيضًا مراعاة اآلثار السلب، اً جتماعية األوسع نطاقآلثار اإلإذا أخذنا في اإلعتبار امن توفير الوقت. باإلضافة إلى ذلك، 
 التي يعاني منها األشخاص الذي يقطنون أو يعملون بالقرب من المطار. ةوية المتزايدوالحركة الج

مار ض اإلستث، يمكن أن يخف  ار. فمثالً التي يجب أخذها في اإلعتب ةالمكاسب المحتملة للمطار في مجال اإلنتاجي وهنالك أيضاً  6-17
ئد كفاءة في نظام متطور لمناولة األمتعة من عدد الوكالء المطلوبين في المستقبل، مما يقلل من تكاليف التشغيل في المستقبل. وقد تعود فوا

التنبؤ  درة علىالمطار، وربما زيادة الق ةعلى الناقلين الجويين بحيث تشمل الوفورات الناشئة عن سرعة تجهيز الطائرات لمغادر  النقل أيضاً 
 تنطبق أيضًا اعتبارات مماثلة لتلك التي لوحظت في الجملة األخيرة من الفقرة السابقة. عتماد عليها.بالخدمات ومدى اإل

. قوتهدى وقوع حادث سلبي وم إحتمالمقياس مركب لقياس هي  التي ويتطلب قياس فوائد السالمة إجراء تحليل لمخاطر السالمة 6-18
في  ائرالحوادث على خس ي ا قيمة مالية محددة. وعندما تنطو ويتناول تحليل التكاليف والفوائد العواقب التي يحددها تحليل المخاطر ويضع له
ية واإلصالح. وعندما تكون للخسائر عواقب غير ماد اإلستبدالسلع مادية مثل الممتلكات، فيمكن تقييم مخاطر الحوادث على أساس تكاليف 

الجزافية، ومن  مثل اإلصابات الشخصية أو الخسائر في األرواح، فإن التقييم السليم لمخاطر الحوادث يصبح أقل يقينًا وأكثر إستنادًا إلى األحكام
همل في هذه تُ ما  غالباً  يها عملية قياس فوائد السالمة، فهعلي ي تنطو التي  ثم، ينبغي توخي الحذر عند إجراء هذا التقييم. ونظرًا إلى الصعوبات

عاماًل  تشكلاإلعتبار، أو إذا ثبت أنها في  كانت هذه الفوائد تختلف من خيار إلى آخر من بين الخيارات التي تم أخذها إذاالتحليالت، إال 
ر المتعلقة المنافع غيالهياكل األساسية. وإذا تعذر تبرير المشروع إستنادًا إلى في  واحد ستثمارالفوائد اإليجابية إل يحاسمًا في تحديد صاف

 إلى تحسين مستوى السالمة. يالنظر فيما إذا كان المشروع سيؤدبالسالمة، فقد يكون من الضروري 
ثار ذه اآلوال يسهل التعرف بيسر على ه، اآلثار البيئية(. وقد تكون للمشاريع آثار سلبية أو إيجابية على األطراف األخرى )مثالً  6-19

ة، إذا كان ذلك التقنيات التحليلي إستخدامثار وتحديدها كميًا بومع ذلك، فمن المفيد بيان هذه اآلها قيمة سوقية واضحة. وقياسها، وقد ال تكون ل
 ممكنًا. 

اآلثار  برت هذهعتُ ا مجال النقل. وسواء في الكبيرة  ويعتبر التأثير على البيئة من أهم اآلثار الناتجة عن العديد من المشاريع 6-20
فمن المهم  ما تكون اآلثار على البيئة غير مقصودة، وعادة ما تكون سلبية(، فمن الصعب قياسها بدقة. ومع ذلك، ئدة سلبية )غالباً تكلفة أو فا

 تحديدها وتقييمها بعناية. وقد ُأجريت بحوث مستفيضة في مجال القياس الكمي لآلثار البيئية.
من أي  من أجل معرفة ما إذا كان المشروع مجديًا من حيث التكلفة، أو تقييم وبمجرد تحديد كل الفوائد والتكاليف والتنبؤ بها 6-21

 يية للحصول على صافللفوائد والتكاليف من القيمة الحال يالتدفق النقد ير قدر من صافي الفوائد، يخصم صافالخيارات يمكن أن يحقق أكب

                                           
لتكاليف المتوقعة. ويشير صافي القيمة صافي القيمة الحالية هي القيمة المخصومة من اإليرادات )أو الفوائد( المستقبلية التي يحققها استثمار معين ناقصًا القيمة المخصومة ل  3

العائد الداخلي، وهو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية لمشروع الحالية اإليجابي إلى مدى جدوى مشروع االستثمار. ويستخدم أيضًا في هذا السياق معدل 
 النقدية.االستثمار يساوي صفرًا. ويعتبر هذا األخير طريقة تقييم اإلستثمار المستخدمة على نطاق واسع، ألنه يأخذ في اإلعتبار توقيت التدفقات 
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القيمة الحالية. وتستند  ييحقق أعلى معدل من صافالذي  خيارتصادية، هو الالقيمة الحالية الفردية. وسيكون الخيار المفضل، من الناحية اإلق
تحدث فيه. فقيمة وحدة واحدة من العملة التي يتم استالمها بعد الذي  ضرورة الخصم إلى حقيقة أن قيمة اإليرادات والنفقات تعتمد على الزمن

 أثناء العام.في  خص اليوم، نظرًا للفرص الضائعةن في رصيد الشعام من اآلن، تقل عن قيمة الوحدة الواحدة من العملة التي تكو 
لفوائد التي االفوائد والتكاليف لنفس توزيع التدفقات النقدية الناتجة عن التقييم المالي. عالوة على ذلك، فإن  بالضرورةوال تخضع  6-22

 مشروع. تعود على مستخدمي الطيران قد ال تكون كافية لتغطية التكلفة اإلجمالية لل

 التحليل المالي
من موارد شبه خاصة أو خاصة، فمن الضروري إجراء تقييم مالي  ي ي تسعى للحصول على تمويل إستثمار بالنسبة للمطارات الت 6-23

المرتبطة  نخفضةلمللتدفقات النقدية، بما في ذلك مخاطر اإليرادات ا شامالً  المكتمل تقييماً  يوع المقترح. ويقدم التحليل الماللضمان تمويل المشر 
الجمهور  جراء التقييم فتعتمد بشكل كبير علىإبين الحلول البديلة. أما كيفية  على اإلختيار يضاً أستثمار، ويساعد بكل خيار من خيارات اإل

لطائرة، أو لركاب إلى االمستهدف. ومع ذلك، تبدأ معظم التقييمات بتقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع، والمخرجات المتوقعة مثل عمليات صعود ا
لعائدات اما ُتستخدم مقاييس من قبيل صافي القيمة الحالية، ومعدل  عمليات الطائرات، واإليرادات والمصروفات والتخفيضات السنوية. وكثيراً 

 ،يرادات المتوقعةعداد بيانات اإلالعادة إ في  . ويتمةالداخلية، وفترات السداد لتقديم موجز عن الجاذبية المالية للمشروع المقترح وبدائله الممكن
 وجداول سداد الديون وبيانات التدفقات النقدية.

يف والمنافع ل من القطاع العام. ومع ذلك، فإن هذا التحليل ال يقيس التكالإجراء تحليل مالي لكل مشروع مطار يمو   وُيقترح أحياناً  6-24
الفوائد في  رق محدودة بالنسبة للدولة في هذه الظروف. وقد تؤدي العوامل التالية إلى ف اإلقتصادية الكاملة للمشروع، وبالتالي، فإن قيمته تكون 

 ل:غ  شالمشروع والمالعامة مقارنة بالفوائد التي يتوخاها صاحب 
أحيانًا تحقق الجهات المنتجة )المطارات( منافع لجهات إقتصادية أخرى، ولكنها ال تستطيع الحصول على مدفوعات  —

 م ىار لدفع التكاليف الكاملة. وُتسلجهات أخرى دون االضطر  سبب في خسائرتقد تلمنافع، أو بداًل من ذلك مقابل هذه ا
ليها عامل إهذه األحداث بالعوامل الخارجية. ومن العوامل الخارجية السلبية المتصلة بعمليات المطار التي كثيرًا ما ُيشار 

 يهو نفس قياس صاف للجهة المنتجةالفوائد  ي يكون قياس صافوامل الخارجية، الضوضاء الطائرات. وفي حالة الع
 الفوائد للجمهور.

قيقة. وقد ال يكون من الممكن تحقيق التكاليف والفوائد العامة بالكامل في المعامالت السوقية بسبب المعلومات غير الد —
مار، ستثنسب إلى اإللسالمة الجوية التي تللراكب، أو تحسين ا يتوفرالذي  وربما ال يفهم الركاب القيمة الكاملة للوقت

 قد يكون من الصعوبة إسترداد هذه القيمة عن طريق زيادة أسعار تذاكر الطيران، أو رسوم المطار. يوبالتال
 رة لتقديم خدمات المطارات اإلقليمية لبعض ُطرز الطائرات. وقد العتبر بعض المطارات، بحكم الواقع، جهات محتك  تُ  —

ن أدمي هذه المطارات بدائل معقولة في حال قيام المطارات بزيادة رسومها لتغطية تكاليف مشروع ما، رغم تتوفر لمستخ
ليف المشروع قد تكون أو ال تكون له فوائد تعادل زيادة معدل هذه الرسوم. وبالتالي، فإن قدرة المطار على تغطية تكا

 أن للمشروع مزايا إقتصادية من وجهة نظر الجمهور.ال تعني بالضرورة  وع ما عن طريق زيادة معدل الرسوممشر 
، قد تكون إلنشاء مشروع ما داخل المطار بعض الفوائد الهامة، ولكن إذا كان بوسع بعض المنتفعين منع قيام المشروع —

 فإن هذا المشروع الهام قد يتوقف. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعارض شركة طيران مهيمنة إضافة سعات جديدة قد
ع يستفيد منها بطريقة غير متناسبة منافسوها، أو يمكن، بسبب المشاكل المالية على األجل القصير، أن ترفض أي مشرو 

 له فوائد مستقبلية من شأنه أن يزيد من التكاليف الحالية.
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 دراسة الجدوى 
األهداف الهامة  ومن بينوعة مشاريع(. تصف دراسة الجدوى مبررات العمل التجاري لالضطالع بمشروع أو برنامج ما )أو مجم 6-25

اسة الجدوى ما تكون عملية إعداد در  لدراسة الجدوى تيسير التنسيق مع جميع األطراف المشاركة، ودعم المفاوضات مع المؤسسات المالية. وغالباً 
. م تناوله سابقاً مالي )أو التقييم المالي( الذي تمن االقتراضات والتقييمات. وأهم جزء في دراسة الجدوى هو التحليل ال عملية معقدة وتتضمن عدداً 

مات الالزمة التكاليف والمنافع وإدارة المخاطر. وتتجاوز المعلو  سمًا لتحليلعناصر، قدراسة الجدوى، من جملة  كثيرًا ما تشملإلى جانب ذلك، و 
 (. )أ(الفصل الثالث، الجزء  أنظرلدراسة الجدوى نطاق الميزانية وخطط األعمال )

 فضالً  يتم إختياره،الذي  اًل عن المقترحمفص   اإلطار وتحدد القضايا التي يتعين معالجتها، كما تقدم وصفاً  سة الجدوى ادر وتضع  6-26
وصف  ي أيضاً ه من بين خيارات أخرى، كما تشمل تقييمًا شاماًل للفوائد والتكاليف والمخاطر التي ينطوي عليها المقترح. وينبغإختيار عن مبررات 

خدمات، خيارات األخرى إلى جانب فوائدها وتكاليفها ومخاطرها. كما يمكن أن تقدم دراسة الجدوى تحليالت ومعلومات تتعلق بالمنتجات، والال
 وى تقييماً ذلك. وتجري دراسة الجد ىوالتمويل، وخطط الطوارئ، وما ال ، والمعدات، ورؤوس األموال،، والمرافقوالتقنيات، واألسواق، والموظفين

ضح التغيرات لألداء واإلنتاجية، وتحدد عوامل النجاح الحاسمة وتناقشها. كما يتم تحديد العوامل الرئيسية للمخاطر إلى جانب المؤشرات التي تو 
فيما رية في النتائج. وينبغي تحديد تدابير التخفيف لكل عامل من عوامل المخاطر. وهناك حاجة إلى تقييم اآلثار على المنظمة والموارد البش

 يتعلق بالتوظيف، وإعادة التوزيع، والتدريب، والفصل.
بير المالئمة التدا قتراحإو ويتعين تقييم هذه اآلثار  ،تأثروينبغي أن تحدد دراسة الجدوى األنشطة التجارية للمطار وعملياته التي ست 6-27

ر التي حطة قائمة، قد تحاول دراسة الجدوى تحديد مدى اآلثالمعالجتها. فعلى سبيل المثال، في حالة تشييد محطة جديدة للركاب، أو توسيع م
لي الطائراتستلحق بالمنتفعين بالمطار، مثل   الخدمات األرضية، يالخدمات، مثل مقدم ياب، ووكالء الشحن، فضاًل عن مقدم، والركمشغ 

ة التوزيع، شرية من حيث التوظيف، أو التسريح، أو إعادل دراسة الجدوى أيضًا األثر على الموارد البوخدمات المطاعم، والخدمات األخرى. وتحل  
 أو التدريب. 

 خطة التمويل —)د( 

 أغراض ومحتوى خطة التمويل
داد التمويل الالزم له، ينبغي تجميع العديد من البيانات. ويتعين إع أميني للمطار، وقبل تإستثمار مشروع  أي قبل البدء في 6-28

لعمر االفتراضى أعاله إعداد تقديرات سنوية للحركة الجوية خالل فترة تتجاوز ا )أ(ويتعين كما هو وراد في الجزء ، المشروعتقديرات عامة لتكاليف 
لمطلوبة فيما اللهياكل األساسية للمطار التي أنشأها المشروع. كما يتعين تحديد المصادر الممكنة لتمويل المشروع والمصادر المحتملة لإليرادات 

 ليها أعاله.إعنها. وتعتبر كل هذه المعلومات مناسبة إلعداد التحليالت المشار  ات خدمة الديون التي يكون المطار مسؤوالً امإلتز فاء بيبعد لإل
التي  خطة التمويلوهي  ،كثر تفصيالً أمشروع المطار، يصبح من الضروري إعداد خطة في  قدماً  يالقرار بالمض إتخاذوبمجرد  6-29

 ية من قبيل ما يلي:تقوم بتوفير معلومات أساس
وع من أجزاء المشر  بعينهنات )مثل العمالة، والمواد، والمعدات، والطوارئ وغيرها( لكل جزء تقديرات لتكاليف المكو   أ(

 الشامل؛
لديون التدفقات النقدية المطلوبة لإلنفاق على المراحل المختلفة لتقدم المشروع، بما في ذلك تكاليف التشييد، وسداد ا ب(

 طة بذلك؛المرتب
 المدفوعات؛ د بهاالعمالت التي سُتسد   ج(
 المصادر التي ستأتي منها األموال، سواء من: د(
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 المصادر التي يوجدها المطار نفسه من عملياته )مثل اإليرادات المحتجزة(؛ (1
 مصادر أخرى، بما في ذلك معلومات عن الشروط المنطبقة )سعر الفائدة وفترة السداد مثاًل(. (2

كذلك ح إتجاه الوضع المالي للمطار خالل السنوات األخيرة، و التأكيد على أهمية توفر البيانات التي توض   ومن الضروري أيضاً  6-30
تم التي  اناتالتطورات المتوقعة خالل فترة سداد الديون. وتوجد في حسابات المطار البيانات المالية التاريخية التي توضح بيانات من قبيل البي

اصة. خالمحاسبة. ويتسم تسجيل اإليرادات والمصروفات على أساس كل بند من البنود الرئيسية بأهمية  — )أ(في الفصل الرابع، الجزء ا وصفه
السياق،  أما المصدر الذي يمكن الحصول منه على التطورات المالية في المستقبل فهو موازنات المطار والخطط المالية األطول أجاًل. وفي هذا

بيانات المالية، المالية. ودون توفر هذه ال ةدار إللالجوانب األساسية  — )أ(شارة إلى نص عملية إعداد الموازنة في الفصل الثالث، الجزء تجدر اإل
نح ستواجه من هم خارج المطار صعوبة أكبر في إتخاذ قرار بشأن منح أو عدم منح القرض، أو التمويل المطلوب، وتحديد الشروط في حالة م

 ض أو التمويل.القر 
تخاذ القرار بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروع المطار، وبمجرد إ إتخاذالمنتظمة قبل  ستعراضوينبغي إدراك أنه بخالف عمليات اإل  6-31

 ع وتنفيذه.و تقديرات التكاليف واإليرادات األصلية. وينبغي أن تستمر هذه العملية طوال فترة إنشاء المشر  إستكمالهذا القرار، يتعين مراجعة و 

 شروط العمالت
، وفي بعض الحاالت هاماً  يعتبر الطلب على العمالت األجنبية، وإلى أي مدى يمكن دفع التكاليف بالعملة المحلية عنصراً  6-32

ألجنبية، ت افي المطار. وعندما تتطلب تكاليف المشروع السداد بالعمال ي ستثمار تنفيذ المشروع اإلفي  ماً قد يتحديد إمكانية المضفي  ،حاسماً 
ول على رة مدى إمكانية الحصما يكون الحال كذلك، فمن الضروري أن تحدد في مرحلة مبك   وتكون العملة المحلية غير قابلة للتحويل، وغالباً 

ت تتناول، بياناولهذا الغرض، ينبغي إعداد  ،لسلطات المالية الحكومية المختصةالعمالت األجنبية الالزمة. ويتعين بحث توفير هذه العملة مع ا
ويل التم مصادر إلتزاممدى يمكن توقع تفاصيل المدفوعات بالعملة األجنبية المعنية، وإلى أي  ،اإلمكان وعلى حد سواء قدر ،بصورة كاملة

 بشروط، أو حتى توفير بضائع وخدمات أجنبية ييبات الحصول على قرض بتمويل أجنب. ورغم أن ترتيتملة للمشروع بشروط النقد األجنبالمح
حكومة، نظرًا ائتمان ممدد تؤدي في البداية إلى الحد من المشاكل المرتبطة بالعملة، تظل هذه الترتيبات شاغاًل مشروعًا للسلطات المالية في ال

 .النقد األجنبي اتيإحتياطعلى  طلباً  فنهاية المطاألن سداد هذه الديون يشكل في 
ة والمتنوعة العملة المحلية، أو ما إذا كان السداد يشمل عمالت أجنبية، على العوامل الكثير وتتوقف إمكانية سداد تكاليف المشروع ب 6-33

 الخاصة بكل حالة. ولذلك، ال يمكن سوى تقديم الدليل العام التالي فيما يتعلق بنوع التكاليف التي يمكن توقعها عادة لكل فئة.

 التكاليف التي ُتدفع عادة بالعملة المحلية
 ل هذه التكاليف ما يلي:قد تشم 6-34

 أعمال التشييد والخدمات األخرى التي يقوم بها المقاولون والشركات المحلية؛ أ(
 خرين(؛حيازة األرض، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بحقوق اإلرتفاق )على سبيل المثال، حقوق المرور بممتلكات اآل ب(
 الوطنيين؛المرتبات واألجور والتكاليف المرتبطة بالموظفين  ج(
 ؛مستوردًا صافيًا لهاالمواد واإلمدادات والمعدات المحلية التي ال يكون البلد  د(
  الفائدة على االئتمان المحلي؛ ه(
 الضرائب. و(
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 التكاليف التي ُتدفع عادة )كليا  أو جزئيا ( بالعملة األجنبية
 قد تشمل هذه التكاليف ما يلي: 6-35

 خرى التي يقوم بها المقاولون األجانب أو الشركات األجنبية؛أعمال البناء والخدمات األ أ(
 المعدات والمواد واإلمدادات المستوردة؛ ب(
 األجور والمرتبات والبدالت، والتكاليف االخرى المرتبطة بالموظفين األجانب؛ ج(
 الفائدة على االئتمان األجنبي. د(

والمواد المحلية  للعمالةاألقصى  ستخدامالعامة والترتيبات التعاقدية التي تسعى إلى تحقيق اإلوتجدر اإلشارة إلى أن التوجيهات المتعلقة بالسياسة 
ى الرسوم وقد ينطوي تمويل المشاريع بالعملة األجنبية على آثار بالنسبة لمستو  من العملة األجنبية. حتياجاتفعلية على اإل قد تشكل قيوداً 

 .نبيةتكبد تكاليف بالعملة األج المترتبة عن وينبغي الحرص على الحد قدر المستطاع من اآلثار المستخدم الستراداد تكلفة هذه المشاريع.

 سداد القروض
ون ات القروض. ويمكن أن يتعاون اإلقتصاديإلتزام المستقبل على خدمةفي  ينبغي في بداية مراحل التخطيط تحديد قدرة المطار 6-36

حقيق تات القروض. وتعتمد هذه القدرة إلى حد كبير على قدرة المطار على إلتزام قدرته على سدادوالمستشارون الماليون مع المطار لتحديد 
ذا السياق، هن الممولة بواسطة القرض المعني.  وفي اإليرادات التي قد تزداد بصورة كبيرة نتيجة لتوفر مرافق المطار الجديد أو المطار المحس  

 الديها فرصة الحركة الجوية القليلالكلية، وأن المطارات ذات  زال غير قادر على استرداد تكاليفهيت ال من المطارا عدداً يمكن اإلشارة إلى أن 
عندما يكون األمر كذلك، فإن عبء توفير األموال لخدمة القرض سيقع في العادة على عاتق تكاد تكون معدومة لتحقيق ذلك. و  ضئيلة أو

ال الالزمة ز يوجه بشكل متزايد، كلما سنحت الظروف، إلى قيام المطارات بتولي مسؤولية توفير األمو الحكومة المعنية. ومع ذلك، ما برح التركي
 لسداد جزء من الفوائد واألقساط بالنسبة للقروض الممنوحة لتمويل تطوير الهياكل األساسية للمطار.

 جزء من قرض موعد سداد كل قسط وفائدة والمبالغ وعندما توكل هذه المسؤولية للمطار، ينبغي إعداد جدول يوضح لكل قرض أو  6-37
لمطلوبة لخدمة اإيراد أو دخل آخر يعتزم المطار التعهد به مقابل هذه اإللتزامات. وقد يتطلب توفير األموال أي  التي ينبغي دفعها، باإلضافة الى

متياز ادات المتأتية من رسوم الحركة الجوية، وحقوق اإلات الديون استخالصها من التدفقات العامة إليرادات المطار، وباألخص اإلير إلتزام
 واإليجارات.

مة لهذا خدأي  عن ويتطلب سداد القروض األجنبية في العادة أمواال بعملة قابلة للتحويل. وبالقدر الذي يكون فيه المطار مسؤوالً  6-38
ياته. هذه العملة القابلة للتحويل التي قد تتحقق عن طريق عملالنوع من القروض، فقد يكون من المستصوب أن تتاح له إمكانية الحصول على 

، إذا وقد يتضمن ذلك فتح حساب )أو حسابات( بالعملة القابلة للتحويل التي يحتفظ بها المطار، أو وكيل، لهذا الغرض رهنًا بأن يخضع ذلك
 الحساب على النحو المستهدف. إستخدام اقتضى األمر، للمراقبة من قبل سلطات النقد األجنبي في الدولة المعنية لضمان

 مصادر التمويل —)ه( 
عن مصادر التمويل المحتملة لمشروع المطار، والنظر في إختيار واحد من هذه المصادر في  إستقصائيةينبغي إجراء دراسة  6-39

ر التمويل لتطوير الهياكل األساسية أقرب وقت ممكن من مراحل عملية التخطيط. ويمكن أن يساعد المستشارون الماليون في تحديد مصاد
 ستكمالللمطار. ومن الضرورى القيام بذلك للحصول منذ البداية على مؤشر يحدد ما إذا كان التمويل متوفرًا أم ال، وإلتاحة الوقت الكافي إل

، وأيضًا من أجل اإللمام بالمتطلبات اإلجرائية طويالً  زمناً  غرق تعادة ما تسالتي  اإلجراءات التمهيدية السابقة إلكمال الترتيبات المالية المحددة
متثال لهذه ر اإليط ذاتها متى ما كان ذلك ييس  وغيرها من متطلبات هذه الترتيبات في الوقت المناسب بغية إدراجها مباشرة في عملية التخط

 المتطلبات.
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قرار  اذإتخغي دراسة المصادر التي سيتم االتصال بها و كبيرًا من دولة إلى أخرى، وينب اً إختالفوتختلف مصادر التمويل المحتملة  6-40
ذلك  بشأنها فيما يتعلق بكل مشروع على حدة. وتاريخيًا فإن أكثر مصادر التمويل شيوعًا لتطوير المطارات هي المصادر الحكومية.  ويشمل

كاالت تشجيع ها الدولة، بما فيها وكاالت التنمية، أو و األموال التي تقدمها الحكومات إما مباشرة وإما عن طريق مؤسسات مالية تملكها أو ترعا
أكثر  التمويل أيضا مؤسسة واحدة أوفي  لة حكومة وطنية، أو حكومة أجنبية واحدة أو أكثر. وقد تشاركالصادرات. وقد تكون الحكومة الممو  

لذاتي ح المحتجزة رغم أن ذلك ال يعني أن التمويل امن المؤسسات أو الوكاالت الحكومية الدولية. ومصدر آخر من مصادر التمويل هو األربا
يئات عدد الهفي  كبيرًا مع الزيادة المستمرة إنخفاضاً  إنخفض اإلعتماد على التمويل الحكومي إال أنيشكل أو سيشكل أكبر مصدر للتمويل. 

ألمر الذي ا ،التي يتوقع أن توفر التمويل الخاص بهانمو عدد الهيئات المستقلة  عكسالقروض التجارية ي ستخدامواالمستقلة لتشغيل المطارات.  
خر آويعتبر التمويل المسبق للمشاريع الرأسمالية عن طريق رسوم المطارات مصدرًا . لسندات وأسهم رأس المالا يتضح أيضا من خالل أهمية

 .عالهعلى نحو ما ورد أ  ،تستخدم في حاالت معينة، وفي ظل بعض الظروف قد من مصادر التمويل التي

 المصادر المحلية
ذلك القروض  لها بالعملة المحلية بمختلف الوسائل المختلفة المتاحة في الدولة ذاتها، بما فييتعين تحم  التي  يمكن تمويل التكاليف 6-41

ى، المحلية األخر )وأحيانا المنح( من مصادر حكومية، والقروض التجارية التي يتم التفاوض عليها عن طريق المصارف والمؤسسات المالية 
تج عن بيع وتمديد االئتمان الذي يقدمه المقاولون والشركات األخرى المشاركة في المشروع. ومن األمور ذات الصلة في هذا السياق، الدخل النا

طنية التي قليمية والو أرض المطار، خاصة عندما يتم بناء مطار جديد محل المطار القائم الذي يمكن بيع موقعه. وإدراكًا للفوائد المحلية واإل
كفي إيرادات المطار يحققها وجود المطار وتطويره، يمكن طلب المساعدة الحكومية في شكل قروض بدون فوائد أو حتى منح. وعندما ال ت

على أ مد حتموالفوائد، فإن تنفيذ أي مشروع جديد لتطوير المطار سيعت األصولتكاليف التشغيل، بما في ذلك تكاليف إستهالك  يلتغطية إجمال
في  كبيراً  دي دوراً والمتوقع تحقيقها من إنشاء المطار وتطويره أن تؤ  وفي هذه الحالة، يمكن للفوائد المذكورة سابقاً  ،المساعدة الحكومية إلى حد ما

هذا التقييم فال بصورة عامة، الحصول على هذه المساعدة. وينبغي أال نهمل تقييم هذه الفوائد، حتى وإن كان من غير الممكن إجراء هذا التقييم إ
ة، يمكن وائد المذكور ف. وإدراكًا لل)ج(الجزء  هو هدف رئيسي من أهداف الدراسات اإلستقصائية لألثر اإلقتصادي التي وردت اإلشارة إليها في
ثبات أن إليكون المطار مستعدًا  أنينبغي  بالطبع طلب المساعدة المالية من الحكومات المحلية واإلقليمية والوطنية، ولكن عند القيام بذلك،

 .يالوطن د التي ستتحقق على المستوى الواقع فوائد منفصلة بخالف الفوائفي  يعة لوالية هذه الحكومات ستجنالمجتمعات المحلية المعينة الخاض
 وينبغي للدول أن تتحقق، عند تقديمها المساعدة، من أنها تفعل ذلك على نحو ال يشوه المنافسة.

دما يسعى المطار للحصول على قروض تجارية مباشرة من المصارف أو المؤسسات المالية المحلية األخرى، يمكن أن يتوقع وعن 6-42
تناع بكفاية المستقبل بوصفها األساس لتقييم قدرته على سداد هذه القروض. وعند االقفي  أن ُتطلب منه تنبؤات بشأن تكاليف التشغيل واإليرادات

الة حالمستقبل، ولكن في في  لمحتمل الحصول على هذا التمويل التجاري مقابل تعهد مالئم يكون في شكل إيرادات المطارهذه القدرة، فمن ا
 منح القرض إال بضمان الحكومة أو ضمان أي جهة أخرى مقبولة. عدم االقتناع بالقدرة على السداد، فمن المرجح أال يُ 

 المصادر األجنبية
ياطيات على إحت ، تشكل تكاليف المشاريع التي تسدد بالعملة األجنبية طلباً 32-6الفقرة في  إليه اإلشارة توردما باإلضافة إلى  6-43
رغم أن تقلبات و عادة ما يتعين إعداد الترتيبات لتمويلها عن طريق السلطات الحكومية المختصة أو بموافقتها.  يلدولة من النقد األجنبي، وبالتالا

رتبطة دة التقلبات والمخاطر المحخفض في  يد من تكلفة مشروع تطوير المطار، يمكن إنشاء صناديق تحوطية للمساعدةقيمة هذه األموال قد تز 
 تمويل األجنبي لتطوير المطار.بال
من التمويل الالزم  ىقد يثبت أنه من الممكن الحصول علورهنًا بحجم التكاليف المترتبة على المشاريع وحالة إحتياطيات النقد، ف 6-44

ورد ذكرها آنفا، ولكن غالبًا ما ال يكون هذا هو الحال، ومن ثم يتعين البحث عن مصادر أجنبية. وعلى أية التي  مؤسسات محلية من قبيل تلك
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نهم م إستكشاف هذه المصادر بطبيعة الحال، ألن التمويل قد يكون متاحاً  عن اعتبارات النقد األجنبي، ينبغي دائماً  حال، وبغض النظر تماماً 
 سعر فائدة أقل، وسداد على فترة أطول، وما إلى ذلك(. يول عليها من المؤسسات المحلية )أبشروط أفضل من الشروط التي يمكن الحص

ات التالية وبالنسبة لمعظم الدول، وخاصة الدول النامية، تقوم الحكومات نفسها بإدارة التمويل من المصادر األجنبية. وتركز الفقر  6-45
ن عاإلنمائية، ثم تقدم مالحظات  والصناديقى مصادر التمويل الحكومي األجنبي، مثل التمويل من المؤسسات الثنائية والمصارف عل أوالً 

 دين.المصادر التجارية األجنبية مثل المصارف التجارية والمقاولين والمور  

 المؤسسات الثنائية
لقية بية في شكل قروض يتم التفاوض بشأنها مباشرة مع حكومة الدولة المتمن الحكومات األجن قد يكون التمويل األجنبي متاحاً  6-46

لغرض تنشيط تجارة التصدير في  ر عملية الحصول على هذه القروض وكاالت حكومية معينة ُأنشئت أساساً للقرض، أو بخالف ذلك قد تيس  
سباب ألمشروع بعينه على تقديم هذه المساعدة أي  ني بأسره منالدولة. وقد يشجع تطوير مرافق النقل، والفوائد التي يجنيها االقتصاد الوط

ة في تسهيل عديدة، من بينها الرغبة في تعزيز العالقات التجارية والثقافية بين البلدين. عالوة على ذلك، وكما ُذكر من قبل، فقد تكون الرغب
ع هذه المساعدات، تعين أن تتابآخر لهذا االهتمام. وعادة ما ي نحة، سبباً تصدير التكنولوجيا والمعدات الالزمة للمشروع، والمتوفرة في الدولة الما

 مفاوضات الحقة السلطات الحكومية المختصة في الدولة التي سُينجز فيها المشروع. يوأ
حكومات وفي حالة البلدان النامية، يمكن أن تتوفر هذه المساعدة عن طريق برامج المساعدات الخاصة التي أنشأتها بعض ال 6-47

ا ُتقدم لتشجيع التنمية اإلقتصادية واالجتماعية في مناطق عديدة من العالم. وتقدم هذه البرامج المساعدة في شكل قروض بشروط تفضيلية، كم
  .5 مرفقمن ال )أ(اللوازم، والمعدات، والتكنولوجيا بشكل مباشر. وترد أمثلة، حسب الدول، عن مصادر هذه األموال في الجزء 

وكاالت عن طريق  ر الحصول على المساعدةفيما يتعلق بالمشاريع التي ال تفي بشروط المساعدة من هذه المصادر، قد يتيس  و  6-48
ي بشروط التمويل األجنبي. وتكون المساعدة من هذه المصادر في عدة أشكال، بما فالوفاء عند  تشجيع الصادرات التابعة لبعض الحكومات

ات تقدمها الوكالة نفسها، والضمانات التي تغطي القروض الخاصة، والتأمين ضد المخاطر التي تتحملها الشركذلك القروض المباشرة التي 
 . لوكاالت التي تتسم بهذا الطابعلأمثلة  4المرفق من  )ب(الجزء ترد في الوطنية عند تقديم السلع والخدمات بشروط ائتمانية. و 

 المصارف والصناديق اإلنمائية
مويل تون من أهم مصادر التمويل األجنبي المتوفر للدول النامية المصارف والصناديق الدولية التي أنشئت للمساعدة في ربما تك 6-49

األنشطة  وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تعزيز التنمية اإلقتصادية الوطنية. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاريع تشمل مجموعة كبيرة من
لتابعة ال المطارات منها سوى مجال واحد. ومن أبرز هذه المصارف والصناديق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسات اإلقتصادية وال تشك

قطاع ق منح القروض لليله، والمؤسسة اإلنمائية الدولية، والمؤسسة المالية الدولية )رغم أن الهدف من األخيرة هو تشجيع التنمية عن طر 
  .4 مرفقمن ال )ج(ف والصناديق اإلنمائية اإلقليمية. وترد قائمة بهذه المؤسسات في الجزء الخاص(، ومختلف المصار 

كما هو الحال بالنسبة للتمويل عن طريق الحكومات األجنبية، فإن إحتماالت الحصول على المساعدة المالية من المؤسسات  6-50
 ات المتبعة لطلب الحصول على هذه المساعدة، تتطلبان بالضرورة إشراكالسابقة ألي مشروع محدد من مشاريع تنمية المطارات، واإلجراء

حكومة، وإما حكومة الدولة التي يقام فيها المشروع. وهناك سببان لذلك، فاألول هو أن أي قرض يمكن تمديده أو منحة يمكن تمديدها ُيقدم إما لل
فة هل المشروع يكون عادة لمعر  مةءلمالختبار األول الثاني فهو أن اإل أما السبب ؛ومةلوكالة حكومية، أو هيئة خاصة بدعم وضمان من الحك

في  قطاع االقتصاد الذي يقع في نطاقه المشروع، والمشروع ذاته يشكالن أولوية قصوى من أولويات التنمية، ومعترف بهما على هذا األساس
 خطط التنمية الحكومية.
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لدول النامية أن تضع في اإلعتبار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كمصدر من مصادر المساعدة عند سعيها لتمويل ينبغى ل 6-51

لمطلوبة امشروع أو مشاريع المطارات. ويمكن طلب مختلف أنواع الخبرات الالزمة لبحث مشاريع تنمية المطارات، وتخطيطها وتنفيذها، والخبرات 
فعلى من لتكاليف والفوائد، فضاًل عن الخبرات الضرورية إلعداد الخطط الرئيسية، والمطلوبة في مرحلة التشييد الإلعداد دراسات الجدوى، وا

الحصول على  اً . وباإلضافة إلى هذه الخبرات، يمكن أيضينامج األمم المتحدة االنمائالمساعدة التقنية التي يقدمها بر  ل منالمموً برنامج الدولة 
قنية ألي الثانوية الضرورية عن طريق البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة. وفي حالة السعي للحصول على هذه المساعدة الت تمويل معدات المطار

لعام للمشاريع االمحددة وتقديمها للحكومة الوطنية للموافقة عليها في إطار البرنامج  حتياجاتمشروع من مشاريع تنمية المطارات، يتعين إعداد اإل
نمائي هو توفير أال يغيب عن األذهان أن الدور الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة اإلينبغي  التي ُتطلب المساعدة التقنية من أجلها. ولكناإلنمائية 

 الخبرة وليس األموال الالزمة لتمويل بناء المطار أو توسعته.

 المصادر التجارية
ولين مالت األجنبية هي إسناد مسؤولية الترتيبات التمويلية إلى المقاوإحدى أبسط الطرق للتعامل مع التكاليف المستحقة بالع 6-52

جزء من تقديم والموردين األجانب الذين يستفيدون مباشرة من المشروع. فبالنسبة للمعامالت التجارية الخارجية، غالبًا ما ُيطلب من الموردين، ك
اعد تطبيق هذه مقاولون فتسند إليهم مسؤولية توفير التمويل بأفضل الشروط. وال يسالعطاء، بيان ترتيبات التمويل التي يستطيعون توفيرها، أما ال

لجوانب، على تقييم مقبولية العطاءات من جميع ا اإلجراءات على الحد من مشاكل التمويل التي تواجه مشاريع المطارات فحسب، بل يساعد أيضاً 
العطاءات أن تتضمن أسعار اإلمدادات منفصلة عن في  نبغي بالطبع أن يشترطبما في ذلك جانب التمويل. ولتحقيق هذا الغرض األخير، ي

على  نطوي رسوم التمويل المعنية، بحيث يمكن مقارنة هذه الرسوم بتكلفة التمويل من مصادر بديلة. غير أن تمويل التكاليف بهذه الطريقة ي
أهمية  ت، قد ُتولى لقدرة شركة ما على التمويل أهمية ال تتناسب معاءالعطا إختياروهي أنه في أثناء عملية  ها،ءإزامخاطر يتعين التحفظ 

 اإلعتبارات األخرى التي تكون أساسية بدرجة أكبر لتنفيذ المشروع بنجاح.
وللحصول على المساعدة في التمويل، يمكن بالطبع اللجوء مباشرة إلى المصارف وشركات اإلستثمار، ومؤسسات االئتمان  6-53

من المرجح  قليدية األخرى في القطاع الخاص في بلد المقاول الذي يوفر المعدات، أو اإلمدادات، أو الخدمات لمشروع المطار. ولكنالتجارية الت
ر يمكن الحصول عليها من مختلف المصادالتي  من تلك إرهاقاً بصفة عامة أن تكون التكلفة والشروط األخرى لإلقراض بهذه الطريقة أكثر 

وبالنسبة  ،مختلف الدولفي  الفقرات السابقة. وُتوجد المؤسسات التجارية من النوع المشار إليه هنا بأشكال متنوعةفي  إليها الحكومية المشار
و أفضل يمكن التأكد منها على نحالتي  المؤسساتهي  من المرجح أن تقدم المساعدة لمشاريع المطاراتالتي  لكل دولة بعينها، تكون المؤسسات

 معنية مباشرة.  من الحكومة ال

 تمويل الديون 
عن  إستخدام الديون الطويلة األجلفإتخذ تمويل تحسينات الهياكل األساسية للمطارات مسارات مختلفة في جميع أنحاء العالم.  6-54

ثناء فترات أالتمويل في  ستخدم الديون القصيرة األجل لسد العجز فيما تُ  ممارسة شائعة. وغالباً غدا طريق السندات لتمويل التحسينات الكبيرة 
ثمر لهذه المال المستتكلفة الفائدة عن طريق العائد على أصل رأس  إرتفاعأسعار الفائدة، أو في مرحلة التشييد حيث يتم تعويض مخاطر  إرتفاع

 ازن بينجل، مما يحقق التو لديها برامج تشييد كبيرة بجزء من حافظة ديونها في شكل دين قصير األالتي  الغالب تحتفظ المطارات يالديون. وف
تدعمها  التي أجزاء أخرى من العالم ما برحت المطارات تستخدم القروض المصرفية أو آليات التمويل األخرى  يمخاطر إرتفاع أسعار الفائدة. وف

لتمويل اظر بشكل متزايد إلى اإلكتفاء المالي الذاتي الجزئي أو الكامل، أصبح ُينتحقيق  في ضوء هدفتمويل تطوير المطارات.  و في  الحكومة
صبح هذا عن طريق الديون الطويلة األجل والقصيرة األجل بوصفه بدياًل جاذبًا. وبطبيعة الحال، فإن الشروط التي يجب منح الدين بموجبها لي

 األخرى. التمويل ئدة من أشكالفاكل حالة ما إذا كان التمويل عن طريق الدين أكثر  تحدد في، لتسويق، فضالً عن تكلفة إصدارهالدين قاباًل ل
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ليدية قالمالية عن طريق المؤشرات الت سواقاألفي  ويمكن قياس مدى جاذبية الديون لتمويل مشاربع المطارات بالنسبة للمستثمرين 6-55
 :وهيستثمار، الثالثة التالية لنوعية اإل

ى في تصنيف السندات حسب ستثمار الكبر ظام بسيط تستخدمه شركات خدمات اإلنوهي  —تقدير الجدراة اإلئتمانية  أ(
 ستثمار؛نوعية اإل

سندات الفائدة التي يدفعها المطار لجذب المستثمرين مقارنة بالفائدة التي تدفعها جهات إصدار الوهي  —تكلفة الفائدة  ب(
 المنافسة؛

و/أو الفوائد المدفوعة على يمكن أن تكون اإلعفاءات الضريبية )اإلعفاء من ضريبة الدخل على سعر شراء السندات  ج(
 عند تحديد جاذبية الدين لمستثمر محتمل. هاماً  سبيل المثال( في كثير من الحاالت عامالً 

لى الصعيدين وال ينبغي تخطيط إلتزامات الديون والتعهد بها دون مشاركة الخبراء مشاركة فعالة، نظراً للعديد من األحكام الالزمة ع 6-56
 ر. وعموماً رفة العميقة المطلوبة للسوق، واألموال الضخمة نسبيًا المطلوبة في إطار إصدار الديون، وتكاليف هذا اإلصداالكمي والنوعي، والمع

القروض ضمانات أكبر لجهة إصدار الديون بشأن المخاطر والمكاسب التي تنطوي عليها  يارون الماليون المستقلون عن مقدميقدم المستش
 عملية تمويل مشروع ما.

 ير الجدارة اإلئتمانيةتقد
يم تقدير الجدارة اإلئتمانية هو مقياس للتاريخ والقدرة على سداد إلتزامات القروض. وهناك عدد من الشركات متخصصة في تقي 7-57

يخ اإلئتماني التار مانية تقوم بمراقبة الديون المستحقة على كيان ما باستمرار. وتستعرض وكاالت تقييم الجدارة اإلئتو إلتزامات الديون الجديدة 
التتنبؤات لتقييم  المالية التاريخية. وتبحث هذه الوكاالت في العديد من جوانب التاريخ المالي والتشغيلي للمطار، فضاًل عن هل بياناتوتحل   للمطار

 قدرة المطار على سداد إلتزامات ديونه. وفيما يلى بعض المعايير التي تقيمها هذه الوكاالت:
 ية؛القوة المال أ(

 المركز التنافسي؛ ب(
 تنوع شركات الطيران؛ ج(
 مراقبة المرافق؛ د(
 الموقع الجغرافي؛ (ه

 الخصائص الديمغرافية؛ و(
 المسائل البيئية؛ ز(
 هيكل الملكية/اإلدارة. ح(

لمطار. لالمركز المالي النسب المالية مثل الدين عن كل راكب، وتغطية خدمة الدين، والتكلفة عن كل راكب لتقييم  إستخدامويمكن  6-58
ز التنافسي ها لتحديد المركإستخدام، فيمكن الجويين الناقلين أفرادجانب النسبي من  ستخدامالبوابات، واإل إستخدامأما النسب التشغيلية مثل 

نونية األساسية انية الوثائق القاللمطار. ونظرًا لتزايد تعقيدات هيكل إلتزامات الديون واإلدارة، عادة ما تستعرض وكاالت تقدير الجدارة اإلئتم
 للتمويل عند عملية تقدير الجدارة اإلئتمانية.

يس عن الجدارة اإلئتمانية لكيان تجاري مثل المطار، قامت وكاالت تقدير الجدارة اإلئتمانية بوضع مقاي لمحة عامةولتقديم  6-59
ال، ام للتصنيف خاص بها، ولكن يظل الغرض هو نفسه. فعلى سبيل المثومعايير مختلفة للتقييم.  وبمرور الوقت، قامت كل وكالة بتصميم نظ

ويلة األجل ف الديون الط. وتصن  1-6ف إحدى شركات تقدير الجدارة اإلئتمانية الرائدة الديون الطويلة األجل على النحو المبين في الجدول تصن  
 ي ُيرى ف الديون الت(. وتصن  AAلتي ُيرى أنها ذات نوعية عالية بدرجة )(، يليها تصنيف الديون اAAAالتي ُيرى أنها ذات أعلى نوعية بدرجة )

تي (. أما التصنيفات دون هذا المستوى فتخصص للديون الBBBفة بدرجة )( تليها الديون المصن  Aأنها ذات نوعية أعلى من المتوسط بدرجة )
 ُتعتبر ديون مضاربة أو عرضة لمخاطر التخلف عن السداد.
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واحد  اطر الديون القصيرة األجل على طول الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المستثمر بالديون، والتي تتراوح من يوموتقتصر مخ 6-60
 إلى سنة.

 
 للسندات يمقياس التصنيف اإلئتمان — 1-6جدول ال

 AAA درجة االستثمار

AA 

A 

BBB 

 أعلى نوعية
 نوعية عالية

 نوعية أعلى من المتوسط
 نوعية متوسطة

 BB مضاربةدرجة ال

B 

CCC 

 مضارب
 مضارب بدرجة منخفضة

 مخاطر التخل ف عن السداد

 مشكوك في قيمته D تخل ف عن السداد

 يختلف مقياس التصنيف لكل شركة على حدة اختالفاً بسيطاً، وقد يشير الى فرق بسيط من المعيار القياسي
 ".-باستخدام عالمة "+" أو "

 وم المطارالتمويل المسبق للمشاريع بواسطة رس
وير التمويل المسبق وسيلة مقبولة لتمويل تط إستخدامفي حالة عدم توفر مصادر التمويل التقليدية بقدر أكبر، يمكن أن يكون  6-61

 معينة. ظروفظل في  المطارات
 م بالتكلفةإرتباط الرسو دليل مبدأ ( وهذا الDoc 9082 الوثيقة) المالحة الجويةخدمات المطارات و  رسوم اإليكاو بشأنسياسات  تعتمد        6-62
 يراداتواإل ةالدول الراعيبإستخدام األموال التي يتم الحصول عليها من يتم تمويل تطوير المطارات  وبموجب هذا المبدأ .رسوم المستخدمين تحديدل

تم بصورة ياإلذن بإستخدامها، من المرافق و  وبمجرد اإلنتهاء .أو اصدار سندات ديون  ،والقروض التجارية ،ةلمستقللهيئات المطارات ا تجزةالمح
ى ذلك، بإدراج تكاليف اإلهالك أو االستهالك ذات الصلة في أساس التكلفة لحساب رسوم المنتفعين. وبناء عل تكاليف رأسمالها عامة استرداد

 .فعلياً المقدمة  اتلخدماتكلفة سوى  مشغلي الطائراتيتم تحميل ال 
ظروف ظل  للتمويل المسبق بغرض تطوير المطارات في المحتمل ستخداماإلب القسم األولفي  Doc 9082تقر الوثيقة ، ومع ذلك 6-63

ذات دمات تقديم الخمنتفعين وعلى رسوم الاإلشراف االقتصادي الفعال والشفاف على  الضماناتهذه  شملوت وبموجب ضمانات مفصلة.معينة 
 ة محددة.زمني على مدى فترةوتطبيق الرسوم  والتشاور الموضوعي، ،الشاملة والشفافة محاسبةبما في ذلك إدارة األداء وال بهذه الرسوم، الصلة

ت التكلفة إال إذا كان مشغلو الطائرات سيستفيدون من توفير الخدمات التي يحتاجون إليها، والمحسنة، وذاالتمويل المسبق  إستخداموال ينبغي 
لية مكلف األسواق الما الوصول إلىألن  أو ،غير ممكنة و، أموارد التمويل المنتظمة غير كافيةالتي ال يمكن توفيرها بخالف ذلك ألن األقل و 

ربط الرسوم تويتعين أن تحدد الضمانات اإلدارية والمحاسبية بوضوح الروابط بين رسوم التمويل المسبق وتكاليف المشاريع، وأن  .أكثر مما ينبغي
 مقبولةالالمحاسبية الشفافة و المبادئ ، وأن تضمن أن التشاور المسبق لمطاف من المشروع، وأن تشجعبالمنتفعين الذين سيستفيدون في نهاية ا

 التمويل المسبق.وإجراءات  معايير عن المعلومات ويرد فيما يلي المزيد من المشروع المعني.بصورة عامة قد تم تنفيذها في إطار 
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 اإلشراف اإلقتصادي
 واألشكال المحتملة لهذا اإلشراف. ومن المسائل اإلشراف اإلقتصاديضرورة  بشأن إرشادات ل األولالفص من )ج(الجزء  يقدم 6-64

ل أي التي تتسم بأهمية خاصة، عند النظر في التمويل المسبق، ضرورة حماية المنتفعين من اإلفراط في فرض الرسوم الذي قد ينجم عن إستغال
 النزاعات.حل ل  عن توفير آليةموقف مهيمن قد يتمتع به مقدمو الخدمات، فضالً 

 معايير المشاريع الرأسمالية
يل الطائرات وسلطات اإلشراف اإلقتصادي مزايا التمو  يلة على أن تبين بصورة واضحة لمشغ  أن تكون إدارة المطار قادر  نبغيي 6-65

 مستوى عال بلغتالتي زيادة رأس المال  لمشاريعإال  سبقالنظر في التمويل الموال ينبغي  التمويل الرأسمالي التقليدي. مقارنة بأساليبالمسبق 
 هايةون تواريخ بداية بما في ذلكلتنفيذ )ل المقترح والجدول، المشروع مبررات ونطاقبما في ذلك  ،من النضج في عملية التخطيط الرأسمالي

ذات رأس  التجديد مشاريع النامية، يمكن النظر في تمويل لبلدانالمشروع. وفي حالة ا قرارإل الزمةوالمستويات ال ،وتقدير التكلفة ،(المشروع
 دادستر ألن سياسات ا، نظرًا لمشاريع غير محددة احتياطيلرأسمال  إستخدام التمويل المسبق إلنشاء صندوق  المال الواسع النطاق. وال ينبغي

 التشغيل. كاليفت لدفع تمويل المسبقال ، كما ال ينبغي إستخداممحدودة رأسمال إحتياطاتتسمح ب لإليكاوالتكلفة الحالية 
لخطط ابما في ذلك إعداد  ،سداد تكاليف التنمية والتنفيذ ذات الصلة بالمشاريع الرأسمالية يمكن إستخدام التمويل المسبق فيو  6-66

 ،لتمويل المسبق(ارسوم  حصيلصلة بتالت معقولة ذاالتكاليف ال بما في ذلكوالتكاليف التعاقدية واإلدارية ) ،الهندسية والمعمارية النهائية للمشاريع
ليس كل ن لكيكون من الممكن تمويل بعض، و  وحيثما. التشييد مواقعالخاصة باألمنية  تكاليفالو البيئية، والتكاليف  ،شراء المعداتالتشييد، و و 

في  مطارإدارة ال  عن ذلك، ينبغي أن تنظربدالً و  .التمويل المسبق كمصدر تمويل وحيد لكل المشروع إستخدام ، ال ينبغيالمشروع إعداد تكاليف
تتشاور إدارة  أن ويتعين ،مسبقالتمويل المبادرة إتخاذ ومخاطر  فوائد بين المقبول زن اتو تكفل التكاليف المشروع التي  إجماليالنسبة المئوية من 

 ، حسب اإلقتضاء.اإلشراف اإلقتصادي ةسلطنتفعين، و مع الم المطار

 التوقيت والقيود
المشروع  ، وجزءالمشروع إنجاز الذي يتولى اتوالنضج المالي لمقدم الخدم ،تعقيد المشروعبدرجة فترة التمويل المسبق  ترتبط بداية 6-67

 ومصادر التمويل األخرى المتاحة لإلدارة. ،لتمويلهمؤهاًل  التمويل المسبق يكون  الذي
 ،ةعينم زمنية فترة فيرسوم التمويل المسبق إذا لم يبدأ المشروع  وقفق بأن يشمل أي إطار للتمويل المسبق أحكامًا تتعل وينبغي 68 -6
 .اإليرادات مصادر جميعأو إذا تم الوفاء بكل متطلبات التمويل عند النظر في  المشروع، اكتمل إذا أو زمنية محددة، لفترة إذا توقف المشروع أو

 المصادر األخرى 
رأس مال المساهمين في المطار كوسيلة لجلب األموال لمشاريع تطوير المطارات.  وجدت بعض المطارات أنه من المفيد بيع 6-69

 وبإصدار هذه األسهم، يشترك أصحاب األسهم في المنافع والمخاطر التي تنطوي عليها عملية تشغيل المطار.
ولى الترتيب، تت انقل". وبموجب هذ"ترتيبات التصميم والتشييد والتشغيل وال يتمثل في لتمويل تطوير المطار ويوجد خيار آخر 6-70

 شركة ما تشييد وتشغيل مرفق من مرافق المطار، مثل مبنى الركاب، لعدد من السنوات المحددة مسبقًا تنتقل بعدها الملكية للمطار.
ل. والفائدة سبيل المثا في حالة المركبات واآلالت على جاذباً  وفي بعض األحيان قد يوفر اإليجار، بداًل من الشراء المباشر، بديالً  6-71

صناف هذه األ إستخدامل نفقات مالية كبيرة. كما أن الصنف )أو األصناف( المستأجرة دون أن يضطر إلى تحم   إستخدامالتي يجنيها المطار هي 
لشامل ايرة على الدين يتم عادة في فترة أقصر مما لو كان يتعين الحصول على التمويل لشرائها. عالوة على ذلك، ال يؤثر اإليجار بصورة كب

لكة الذي يجب أن يقوم المطار بخدمته، كما أن ترتيبات اإليجار ال تخضع لعمليات الموافقة على الشراء التي عادة ما تكون طويلة ومسته
 للوقت.
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ر. وقد يكون ذلك الكلية للمطا األصولأما الجانب السلبي فهو أن المطار ال يتمتع بفوائد الملكية، بما في ذلك اإلضافة إلى  6-72
التي يمكن إعتبارها كضمان. واألكثر أهمية من  األصولستثمار ويتعين تحديد لتمويل مشاريع أخرى من مشاريع اإلمناسبًا عندما يسعى المطار 

ات العامة للمؤجر اإليجار يجب أن تغطي النفق مدفوعاتذلك هو أن اإليجار غالبًا ما يكون أكثر تكلفة للمستأجر في المدى الطويل نظرًا ألن 
فضاًل عن أرباحه. وفي بعض األحيان، قد تكون هناك عوامل تعويضية، فعندما يتم مثال تجديد األصناف المؤجرة بصورة متكررة، فقد تنخفض 

 مصروفات الصيانة التي يتحملها المطار. كما أن القوانين الضريبية في بعض الدول قد تشجع على اللجوء إلى ترتيبات اإليجار.
______________________ 





 
 
 

App 1-1 

 1المرفق 

 قياس األداء االقتصادي للمطار

في  ة واإلدارية للعمل التجاري للمطاراإلقتصادييمكن تطبيقها على الجوانب التي  ترد العناصر األساسية لعملية إدارة األداء -1
 عتبارات مفصلة.ا تية على آلالصفحات ا ي تو . وتحمرفقال امن هذ 1-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة واإلدارية للمطاراتاإلقتصاديرسم تخطيطي لسير عملية إدارة األداء للجوانب    1-1الشكل 

 

 

  



 App 1-2 دليل اقتصاديات المطارات

 

 مجاالت وأهداف األداء الرئيسية

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية
 ي واإلدار  يقتصادة. وفيما يتعلق باألداء اإلعملية ناجحة إلدارة األداء هي تحديد مجاالت األداء الرئيسي يإن نقطة البداية أل -2

(، على أربعة القسم األول، Doc 9082الوثيقة في  على النحو الُموصى به في سياسات اإليكاو بشأن الرسوم الواردة للمطار، ينبغي التشديد،
إختيار مجاالت أداء  السالمة، ونوعية الخدمات، واإلنتاجية، وفعالية التكاليف. ولكن ينبغي أن ُيفهم أنه يجوز للدولهي  مؤشرات أداء رئيسية،

 ألهدافها والظروف الخاصة بها. رئيسية إضافية وفقاً 
يمكن أن تكون مالئمة للنظر فيها رهنًا بظروف كل التي  ولكل مجال من مجاالت األداء الرئيسية، هناك مجموعة من المؤشرات -3

ئم التركيز على مجال ما تكون قد ُحددت فيه حاجة آنية أو أدناه(. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المال 12الى  6مطار )أنظر الفقرات من 
 عة للعمل أو التحسين.توق  مُ 

 تعريف أهداف األداء
لحاالت  يتقليل العدد الكل ،ر هدف األداء عن غاية تفضي إلى تحسين األداء الحالي بطريقة نوعية ومركزة )على سبيل المثالُيعب   -4

ه من مجاالت األداء الرئيسية. وُيعتبر إختيار بعض األهداف الرئيسية ذات إختيار ى االقل لكل مجال تم تعريف هدف واحد عل يالتأخير(. وينبغ
محدودة  المستوى العالي والقابلة للتحقيق قاعدة جيدة إلتباعها. وعندما تكون للمطار تجربة سابقة قليلة، فسيكون من المستصوب البداية بمجموعة

 من األهداف القليلة المخاطر.
ما تكون أهداف األداء مرتبطة بعضها ببعض، وبالتالي قد تكون هناك بعض المقايضات فيما بينها. وعند تحديد هذه  وغالباً  -5

هذا الصدد، ينبغي إعطاء األولوية القصوى لألهداف المتعلقة  يحاالت تضارب بين األهداف. وفأي  جةلوضع األولويات لمعاينبغي  الترابطات،
أو التي يجب تفاديها، واألهداف  لى تحديد المخاطر األكثر إلحاحاً يساعد عالذي  يد األولويات، األمردإدارة لمخاطر عملية تح بالسالمة. وتدعم

ضمان التي ينبغي تحويلها أو تقليلها، فضاًل عن األهداف التي يتعين اإلحتفاظ بها. ويتعين أيضًا ربط األهداف على مختلف مستويات المنظمة ل
 ل التواصل الفعال.لشامل، والتركيز على األولويات على نطاق المطار. ومن شأن ذلك أن يعزز روح الفريق، ويسه  االتساق ا

 مؤشرات األداء
 إختيار مؤشرات األداء

درجة ينبغي تحقيق هذه فضاًل عن قياس درجة تلبية أهداف األداء، وإلى أي ي لألداء ُتعتبر مؤشرات األداء وسيلة للقياس الكم   -6
تكون هذه المؤشرات  ياألداء الرئيسية. ولكما تسمى مجاالت  مؤشرات األداء التي تمثل مستوى المعرفة الرفيع ألداء المطار غالباً األهداف. و 

اإلعتبار أهداف في  ينبغى تحديدها دون أن ُتؤخذ مالئمة ينبغي أن تبرز مقاصد أهداف األداء ذات الصلة على الوجه الصحيح، ومن ثم، ال
 اء معينة.أد
اإلحصائية  ناتياجمع البلتخفيف عبء الرصد ) وينبغي أن يكون عدد مؤشرات األداء لكل هدف من أهداف األداء محدوداً  -7

سياسات االيكاو بشأن الرسوم،  يالمستمر لألداء. وتوص ستعراضأن تكون هذه المؤشرات ذات صلة وكافية إلتاحة اإلينبغي  وتجهيزها(، ولكن
قل، كما يتعين اإلبالغ بشأن كل مجال من مجاالت أداء مناسب واحد، على األختيار مؤشر إيتعين  ، بأنه(القسم األول، Doc 9082الوثيقة 

 ت األداء الرئيسية وإدارة األداء.مجاالوثمة إرشادات وضعتها الصناعة يمكن االستعانة بها لوضع األداء الرئيسىة يتم إختياره. 
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 نماذج للمؤشرات
 يدم في العديد من اإلختصاصات والتأدناه مجموعة من مؤشرات األداء المحتملة لمجاالت األداء الرئيسة األربعة التي ُتستخ ترد -8

حسابها على أساس القياسات المساندة ينبغي  حالة عدم قياس مؤشرات األداء بطريقة مباشرة، يإدارة األداء. وف في يمكن أن تكون ذات فائدة
 ة بوضوح. وتحدد القياسات المساندة نوع البيانات التي يتعين جمعها لحساب القيم الخاصة بمؤشرات األداء.لصيغ محدد وفقاً 

 السالمة
في  حدثأي  الغالب على أنهفي  ر حوادث المدرج وحاالت إقتحامه من الشواغل األساسية للمطارات. وُيعرف إقتحام المدرجبتعت -9

في  إلى خطر التصادم، أو ينتج عنه فقدان للفصل لطائرة تكون  يجسم على األرض يؤدأي  أو مطار يشمل طائرة، أو مركبة، أو شخص،
 المؤشرات ما يلي: ومن أمثلةحالة هبوط، أو تنوي الهبوط. في  حالة إقالع، أو تنوي اإلقالع، أو

 كل ألف عملية؛في  المدرج وقائع (أ
 كل ألف عملية؛في  حوادث المدرج المميتة (ب
 ساعة عمل؛ كل ألففي  الحوادث (ج
 كل ألف عملية؛في  حوادث اقتحام المدرج (د

 كل ألف عملية.في  حوادث اإلصطدام بالطيور هل(
 نوعية الخدمة

 المؤشرات ما يلي: من أمثلةو  الطائرات والمنتفعين. يقياس نوعية الخدمة من منظور مشغليمكن  -10
 اليوم(؛في  متوسط السعة اليومية للمطار )حركة الطائرات (أ

 ت التأخير وأسبابها؛عدد حاال (ب
 متوسط فترة التأخير لكل رحلة. (ج
 ؛يمنألا للتصريح المستغرق الوقت  (د

 نسبة الوقت المتاح أثناء ساعات العمل لنظام مناولة األمتعة المغادرة واألمتعة القادمة؛  (ه
 المطار: الركاب حول جودة خدمات استقصاءات

 سهولة معرفة الراكب لطريقه؛ (و
 لى الشاشات؛دقة المعلومات المعروضة ع (ز
 نظافة الحمامات؛ (ح
 رضاء الراكب بصورة عامة.إ (ط

 اإلنتاجية
تنظر مؤشرات أداء اإلنتاجية في العالقة بين نواتج المطار )على سبيل المثال، عدد حركة الطائرات، وعدد الركاب، والبضائع  -11

 المؤشرات ما يلي: ومن أمثلةمثال(. المنقولة باألطنان( ومدخالته )الموظفون، والبوابات، ومرافق المطار على سبيل ال
 حسب الموظف الواحد؛ للركاب والبضائع الطائراتحركة  (أ



 App 1-4 دليل اقتصاديات المطارات

 

 حسب كل بوابة؛ الطائراتأو ركاب حركة  (ب
 فعالية التكاليف

لية( تكاليف المطار، وتكاليف المرافق، والتكاليف التشغي يالمالية )على سبيل المثال، إجمالتقيس مؤشرات فعالية التكاليف التكلفة  -12
 المؤشرات ما يلي:  من أمثلةللمدخالت المطلوبة إلنتاج أحد النواتج )على سبيل المثال حركة الطائرات، وخدمة الركاب، ومناولة البضائع(. و 

 إجمالي التكاليف لحركة كل طائرة؛ (أ
 تكاليف للراكب الواحد؛الإجمالي  (ب
 وحدة من وحدات الحركة الجوية؛ 1000إجمالي التكاليف لكل  (ج
 ف الموظفين كنسبة من رقم األعمال.تكالي (د

 جمع البيانات وتجهيزها
للمعلومات ضرورية لمجمل عملية إدارة األداء، ويجب أن يؤخذ عند تصميم نظم إدارة األداء نوعية النظم  العاليةُتعتبر النوعية  -13

لمعلومات الجيدة كل البيانات ذات الصلة. غير أن عملية يمكن وضعها. ومن المهم للغاية أن توفر نظم االتي  القائمة لجمع البيانات، أو النظم
ات يمكن أن تكون كبيرة في بعض جمع البيانات وتجهيزها، )فضاًل عن تخزينها وتحليلها(، ليست عملية تتم دون تكلفة إذ قد تتطلب إستثمار 

ر التكاليف المتكبدة، وأن ما ُيبذل من جهود وما ينفق من إلى أن فوائد جمع البيانات وتحليلها تبر  أن تنتبه المطارات دائماً  يغبحيان. وينألا
تحتاج إلى نظم الواقع لتحسين فعالية عملية إتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن المطارات ال في  أموال في سبيل جمع البيانات وتجهيزها تستخدم

يمكن أن تضيف اإلدارة  ينتاجية. وبالتالإلطة لسات جزئية ومبس  اإلعتماد على قيافي  تبدأ قياس األداء، ولكن ثمة مخاطر يمعلومات متطورة لك
 المزيد من البلورة عند اإلقتضاء.

ينبغي  تكون إدارة األداء فعالة وذات مصداقية، فمن المهم اإللتزام ببعض اإلرشادات بشأن جمع البيانات وتجهيزها. أواًل، يولك -14
وأن تشمل هذه البيانات  دقيقاً  أن يتم تجميع البيانات تجميعاً ينبغي  ،مصادر موثوق بها. ثانياً ل عليها من أن تكون البيانات المستخدمة متحص  

تتسم هذه اإلجراءات بأي تحيز  المن قبيل أخذ العينات، فينبغى أ خدمت إجراءات تقديرستُ ات ووحدات القياس، وإذا اتعاريف واضحة للخدم
دون االتساق، فمن غير الممكن تفسير التغيرات  منو ت متسقة وشفافة لتجميع النتائج أو تقديرها. إستخدام منهجياينبغي  بقدر اإلمكان. ثالثًا،

 ييقة القياس، أم بسبب إختالف حقيقطر في  ر المالحظ كان بسبب إختالفالتي تطرأ على األداء بصورة هادفة. )على سبيل المثال: هل التغي  
 األداء؟(في 

 أهداف األداء
 وضع أهداف األداء

في  تحقيقهاأن تكون لكل مؤشر من مؤشرات األداء، متى كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية، قيمة فريدة مستهدفة يتعين ينبغي  -15
ة رعة المطلوبفترة زمنية محددة مسبقًا لتحديد ما إذا كان هدف األداء قد تم تحقيقة بالكامل أم ال. ويمكن تحديد أهداف األداء كدالة زمنية )أى الس

على أساس كل مطار على حدة، أو على أساس نظام المطارات، أو على  يلى مستويات مختلفة من التجميع )ألتحقيق األهداف( وأيضًا ع
 أساس شبكة المطارات(. كما أنها يمكن أن تختلف حسب المنطقة الجغرافية. 

 يويعتبر تحديد خط أساس لألداء )أ .ب المصلحةبالتشاور مع المنتفعين وأصحا وينبغى للمطار تصميم أهداف أداء واقعية -16
مراعاة أداء العام السابق، وأفضل األداء ينبغي  ساس لألداء،أل. وعند وضع خط اساسيًا لتحديد أهداف األداءأ( شرطًا يمستوى األداء األول

داء، والمقايضات. ويمكن أللتحسينات المحتملة لومواصفات ا ( لألداء،اإلقتصاديلألقران )أسس المقارنة(، وتوقعات الدولة )أو هيئة اإلشراف 
للتحقيق  أن توفر المعرفة المكتسبة، عن طريق أداء خط األساس ووضع النماذج للسيناريوهات المستقبلية، اإلرشادات بشأن القيم المستهدفة القابلة

 بالنسبة لمؤشرات األداء.
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الركاب أو الشاحنين، وُتقدم هذه  الطائرات أو يلنة من الخدمات لمشغ  عناصر متباي عتبر المطارات بيئات معقدة تقدم فيهاوتُ  -17
هذه . ولذلك، تشكل نوعية الخدمات في مجملها مجموعة من العناصر. وفي حالة وجود 1بعض األحيان عن طريق أطراف مختلفةفي  الخدمات

الخدمات،  يأيضا وضع أهداف لمقدمينبغي  ذا كانإما  المعنية اإلقتصاديأن تنظر سلطات اإلشراف ينبغي  الخدمات، يالمجموعة من مقدم
تم وضعها على هذا النحو. وإذا رأت التي  الخدمات بالوفاء باألهداف يتزام من جانب مقدمأن يكون هناك إلينبغي  بخالف سلطة المطار، كما

قد تشمل التي  ناسبة لضمان الوفاء بهذه األهدافأن تنظر في الطرق المينبغي  المعنية أن هذه األهداف مالئمة، اإلقتصاديسلطات اإلشراف 
أن تدعم  يالخدمات. وينبغ يكفل إلتزام مقدمدعم المطار، بوصفه الهيئة المسؤولة عن المراقبة اإلدارية الشاملة، وأن تتخذ اإلجراءات التي ت

 نتفعين، بمن فيهم المستخدمون النهائيون.هذه األنشطة اإلدارية لضمان حماية مصالح الم اإلقتصاديإلشراف أو االهياكل التنظيمية 
بعض األحيان، قد تكون أهداف  يلمنشودة وبعض الظروف األخرى. وفوتعتمد عملية تحديد األهداف على طبيعة الغايات ا -18

ية خفض الميزان األداء مفروضة بسبب بعض الظروف الخارجية، مثل خفض التكلفة بمبلغ أو نسبة محددة إستجابة لتراجع صناعة ما، أو بسبب
أو بسبب ضغوط المنافسة من قبل مطارات منافسة. وبصورة عامة، يتعين ربط الغايات بجهود المطار  المفروض على مطار تملكه الحكومة،

ي الغايات "تلب   هذه الحالة، قد تكون األهداف أكثر دقة، )أي ُتحدد، على سبيل المثال، على أنها يمية إلى التحسين بمرور الزمن. وفالمستمرة الرا
 المنشودة" أو "تتجاوزها" أو "تتجاوزها بكثير"(.

 تخطيط كيفية تحقيق األهداف 
 رال تتوفر فيه للمطارات عادة سوى موارد محدودة. لذلك تعتبالذي  الوقتفي  قد يتطلب تحقيق أهداف األداء مبادرات جديدة -19

لصدد، هذا ا يية مهمة لضمان تحقيق األهداف. وفلموارد المالية، والهياكل األساسعملية وضع األولويات فيما يتعلق بإستخدام الموظفين، وا
ط طريقة تحقيق يتعين أن يكون لصانعي القرارات الفهم الجيد للتوافق اإلستراتيجي، والفوائد، والتكلفة، وجدوى كل مبادرة لتحسين األداء. ولتخطي

 : يف، ُيقترح بأن يقوم المطار باآلتاألهدا
لهدف نقص األداء حسب خط األساس مقارنة باأي  األداء،في  المبادرات التي يتعين إتخاذها لسد الفجوات القائمةأي  تحديد (أ

 من هذا األداء؛
 تقدير الميزانية، وعدد الموظفين، والوقت اإلداري المطلوب لكل مبادرة؛ (ب
 وضع األولويات لكل مبادرة لسد الفجوات في األداء بصورة أكثر فعالية؛ (ج
تحرير يمكن وقفها أو تأجيلها لالتي  كان هناك عدد كبير من المبادرات الجديدة، ُتحدد األعمال غير البالغة األهمية إذا (د

 الموارد المطلوبة لتحقيق األهداف؛
ة األطراف األخرى ذات المصلحالنهائيين، و الطائرات، والمستخدمين  يلكل مبادرة، والتعاون مع مشغل يوضع إلتزام داخل (ه

 ق التشاور.عن طري

  

                                           
 

عن طريق اإلستعانة بالمصادرة الخارجية، غالبًا ما  ،لمطار يوفرها موردون، أو يضطلع بها مقدمو خدمات آخرون نظرًا ألن هناك خدمات عديدة ذات أهمية بالغة ألداء ا  1
 ُتدرج هذه الخدمات أيضًا في نظام قياس األداء.
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 حوافز األداء 
تحقيق أهداف األداء. وتجدر اإلشارة إلى أن الحوافز يمكن أن تنبطق في  عملية إدارة األداء للمساعدةفي  يجوز إدراج الحوافز -20

ن يقدم ة بعينها )مثل أعمليفي  الحاالت التي ال يكون فيها المطار مشاركُا بصورة مباشرةفي  على المطارات والمنتفعين على حد سواء، ال سيما
ثالث تتعاقد معه شركة الطيران، أو أن تقدم هذه الخدمات شركة الطيران بنفسها(. وتركز الفقرات التالية  ول طرفقالطائرة مخدمات المناولة 

والخصومات  ،التخفيضاتإطار في  الفصل الرابع من هذا الدليلفي  فز المادية للمطارات، أما الحوافز الخاصة بالمنتفعين، فيرد وصفهااعلى الحو 
 .األخرى  والحوافز

 أندون  هذه الحوافز من تلقاء نفسها. وتشتملأن تبادر بها  يمكن للمطارات المحتملة التي الحوافز من متنوعة مجموعةوهناك  -21
 :على ما يلي تقتصر

 المطار بتحقيق أهداف األداء؛  يربط مستحقات موظف (أ
 ؛أهداف األداء لتلبية موظفي المطار عم األرباح/توفير التكاليف تقاسم (ب
 .مع المنتفعين إتفاقات مستوى الخدمة  (ج

. ومثال النموذج األصلي اإلقتصاديحوافز محتملة يمكن للدول وضعها للمطارات عن طريق بعض أشكال اإلشراف  هناك أيضاً  -22
ي إطاره أهداف األداء الخاصة باإلنتاجية وفعالية التكلفة يمكن أن ُتوضع فالذي  ،()ج(هو تنظيم سقف األسعار )أنظر الفصل األول، الجزء 

عن طريق إستخدام عامل التحفيز "س". وفي إطار وضع سقف مباشر للرسوم، يتحمل المطار جميع مخاطر الحركة والتكلفة. وتوجد بعض 
المطارات بعض المخاطر، كما يتحمل المنتفعون  تستخدم آلية تقاسم المخاطر بين المطارات والمنتفعين حيث تتحملالتي  نماذج التنظيم األخرى 

 بعض المخاطر أيضًا.
للدول أن تضمن عدم تأثر السالمة، فضاًل عن المحافظة على نوعية الخدمة في ينبغي  وعند إستحداث حوافز لتقليل التكاليف، -23

 هائيون.مستوى مقبول خدمة لمصلحة المنتفعين الحاليين والمحتملين، بمن فيهم المستخدمون الن
 أن المطار بطبيعته، وهذا يعني،، إسترداد التكاليف بالكامل بالضرورة مع مبدأ ال تتوافق المالية أن الحوافز وتجدر اإلشارة إلى -24

فها مطار بوصال ق علىتطب   عقوبةأي  االسترداد الكامل للتكاليف، يتعين إعتبار يتكبدها. وفي إطار مبدأالتي  تكاليفال أن يسترد كلينبغي 
ينبغي  مطارممنوحة لل مكافأة، فإن أي وعلى العكس للحوافز سيتبدد. تأثير أي فإن، ونتيجة لذلك .يتحملها المنتفعون  إضافية ينبغي أن تكلفة

 لتعديل الرسوم. آلية قائمةكانت هناك  إعادته للمنتفعين مرة أخرى عن طريق تخفيض الرسوم، إذاينبغي  ومن ثم،، كفائض إيراد إعتبارها
 التكلفة. لحد منالرامية إلى ا هذه الحوافز هذه الظروف الهدف من في ظل كاملة إسترداد التكاليفمبدأ ض التطبيق الصارم لوسيقو  

 تقييم وتقرير األداء
 التقيم وتطبيق النتائج

داء، ألضاًل عن النتائج الفعلية لاء، فتقييم األداء أو قياسه بمجرد توفر البيانات المطلوبة لمؤشرات وأهداف األدفي  يمكن الشروع -25
. والهدف من تقييم األداء هو تتبع األداء والرصد بصورة مستمرة لمعرفة األقلعلى  فترات زمنية منتظمة، سنوياً في  البياناتوالحصول على هذه 

 تحقيق أهداف وغايات األداء.في  التقدم المحرز
 هذه وشرح(، الرديءجيد أو )ال هي التوصل إلى فهم حقيقي ألسباب األداء األداء في عملية تقييم األهميةالبالغة  والخطوة -26

تحليل األداء، و  بأهداف الفعلي نتائج األداء مقارنة المسؤلين رينيالمديتعين على  ولهذا الغرض،األسباب لصانعي القرار الرفيعي المستوى.  
 ئجاونتألداء بكامل أبعاده )على سبيل المثال، المجاميع والمتوسطات السنوية أن ينظروا ل نتائج األداء. وينبغى أيضاً التاريخية لاإلتجاهات 

التي  األداء(، وأن يبحثوا التفاصيل أيضًا بقدر اإلمكان. وإذا أحرز المطار نتائج أفضل من المتوقع، يتعين أن يحدد مديرو المطارات العوامل
يكون فيها التي  الحاالتفي  مل على المجاالت األخرى. وإذا كانت هناك أوجه قصورتؤدي إلى تحسين األداء، وتحليل إمكانية تطبيق هذه العوا
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كلة وكيفية معالجتها. أن يحدد المديرون األسباب الحقيقية للمش يغباألداء دون المتوقع رغم تطبيق الحوافز المصممة لتحقيق أهداف األداء، فين
 تحقيق تحسينات األداء المزمعة.في  و العقاب، بل المساعدةاإلشارة إلى أن الغرض من التقييم ليس ه ي ومن الضرور 

الذي  من حيث مستوى التحليل يداً فوم توصيات، متى ما كان ذلك ممكناً والجزء الذي ال يتجزأ من عملية تقييم األداء هو تقديم ال -27
 لحصر(: ف التوصيات على النحو الوارد أدناه )على سبيل المثال ال اتم إجراؤه. وعادة ما تصن  

 توصيات ذات صلة بضرورة تحسين جمع البيانات الخاصة باألداء؛ (أ
 األداء؛في  يتم تحديدهاالتي  مبادرات مقترحة تهدف إلى سد الثغرات (ب
خير إجراء التحسينات بناء على النمو المتوقع للطلب على الحركة الجوية، وإتجاهات مؤشرات األداء أمقترحات لتعجيل أو ت (ج

 المتوقعة؛
تنفيذ التوصيات اآلنفة في  يالخ( بغرض الشروع الفعل ،ذات طبيعية تنظيمية )تكوين فرقة عمل، أو تحديد عملتوصيات  (د

 الذكر.
تناقضات بين التوقعات وأهداف وغايات األداء، يجوز أن تشمل التوصيات ضرورة إعادة تحديد أهداف أي  وفي حالة اكتشاف -28

 وأهداف األداء.األداء و/أو ضرورة وضع أو تغيير مؤشرات 
 مقارنات األداء واألسس المرجعية للمقارنة

 كثيرًا ما ُيناقش أداء المطارات بعبارات نسبية يمكن أن تكون داخلية أو خارجية. -29
. وفي المطار الواحد قد يشمل مرور الوقتأداء المطار مقارنة بإمكانياته ب النظر في( الذاتي القياس )أو الداخلي القياس ييعن -30

تتم مقارنة أداء كل مرفق ، الحالة األولى فيفزمنية محددة.  عند نقطة بعينه مرفق أداء أو، نوع معين من مرافق متوسط أداء إستعراضذلك 
 . ستعراضفترة اإلفي  بأدائه مرور الوقتب مرفق واحد أداء في تغييراتتتم مقارنة ال في الحالة الثانية،، و األداء متوسط على حدة بمستوى 

" على أنه يعني بعض. وُيفهم مصطلح "أسس المقارنة بين المطاراتببعضها  المطارات الخارجي المقارنة بين القياسويعني  -31
مجموعة معينة  بشكل معقول في ظل يمكن توقع تحقيقهألفضل أداء  تقدير"، وهو "بالمطار المرجعي مقارنة أحد المطارات عمليةبصورة عامة 

يجب إلتزام  اإلشارة إلى أنه جداً  فمن المهم المطارات ذات الصلة والمماثلة. من في مجموعةالمحقق  األداء اسعلى أس الظروف، وذلك من
، ويصدق مضللةما تكون  غالباً هذه العملية، نظرًا لصعوبة إجراء مقارنة بين أداء المطارات ألن هذه المقارنة الحرص الشديد في سياق إجراء 

مماثلة لإلجراءات المتخذة في  مطار ما تكون اإلجراءات التي يستخدمها قد الو لإلنتاجية. جزئية  مؤشرات صفة خاصة إذا استخدمتذلك ب
المطار. وقد في  ستثماردورة اإل ومرحلة التشغيل،، وبيئة نموذج التشغيل في طبيعةاإلختالفات مطار آخر ألسباب تشمل، في جملة أمور، 

طابعه التشغيلي المعقد من العوامل و المطار والممارسات المحاسبية. كما ُيعتبر حجم ة جمع البيانات، ، والمحتوى، وعمليالتعاريف أيضا تختلف
تكون عندما  ، وخصوصاً تفسير النتائج في كبيرة من الحذر ، ينبغي توخي درجةوبقدر ما يتم إجراء هذه المقارناتاألخرى التي ينبغي مراعاتها. 

 الممارسات بناء على ذلك. أفضل ه قصوره، وتحديداألداء وأوج فهم دوافعهي  األهداف
ات ختالفإلتحليالتهم افي  بصورة كافية، يجب أن يبرزوا مع المطارات األخرى  أداء إجراء مقارنات مديرو المطارات حاول وإذا -32
مؤشرات األداء  عن طريق المقارنة أرضية لمستوى فمن المهم للغاية أن ُتوجد أواًل  ولذلكالتنظيمية. والتجارية، و  والهيكلية، التشغيلية، الظروف في

 أنشطة معينة، مستوى أسس مقارنة  عملية مطاراتال قتطب  ما  ، غالباً الكفاءة أعمق لدوافع التوصل إلى فهم من أجل، و لهذا السبب. و الرئيسية
لإلنتاجية  يالجزئ تحليلال من إستخدام ل التجارية بدالً واألعما مع المسائل المتعلقة بتنوع البيانات في التعامل أكثر فائدة يعتبر نهجاً  ألن هذا

في مطارات مختلفة قد تكون أكثر  مراكز التكلفة بين فالمقارنة، من هذا الدليل 54-4 الفقرة، الرابع، الجزء ألف الفصل على النحو المذكور في
 .كاملهاب المطاراتبين  من المقارنة جدوى 

 والتوعية للمناقشة اً صانعي القرار، كما يجب أن توفر أساس على مستوى لفهم سهلة ا قاييسهوم األداء مقارنات تكون أن  يجب -33
 : األنشطة أن ُتفضي إلى ما يلي أصحاب المصلحة. ويمكن لهذه على مستوى جميع

 عملية إدارة األداء؛في  زيادة الشفافية (أ
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 (؛أهداف األداءحديد فرص التعلم، وت)المطارات  أداء فرادى تحسين توفير رؤية متعمقة لفرص (ب
، ذات الكفاءة العالية تحديد المرافق و/أو العملياتعن طريق األداء على  تحسينات إلجراء الممارسات تسليط الضوء على ج(

 أو ذات الخدمات العالية الجودة؛
 زدواجية؛اإلالجهود وتفادي  ترشيد، وبالتالي اإلقليمي مزيد من التنسيق والتخطيط الفعال على الصعيدال دعم د(

 األطراف األخرى ذات المصلحة؛مع المنتفعين و  اءالحوار البن   دعم ه(
 المعرفة. لتوسيع قاعدة عالمي تحقيق ُبعد و(

 ستثمارتحليل اإل
المتعلقة  قرارات الخاصة باإلستثمار. ومع زيادة تعقيد القرارات اإلستثماريةتبرير الو  تقييم األداء على دعمأن يساعد  مكني -34
مستويات الممارسات وال تحديد أفضل. ويمكن أن يساعد األداءزيادات في مجال تقييم دقيق لل، تزداد الحاجة إلى المطارعلى  غييرات التي تطرأبالت

الحجم  عن فضالً ، المرافق والمعدات في ستثمارعن طريق اإل المحتمل الذي يمكن تحقيقه الفائدة أو العائد تقدير فيالنوعية النواتج و المرتبطة ب
 ستثمار.لإل األمثل

 التنبؤات
تطوير لموظفين في مجالي رأس المال وال المطلوبة اإلستثماراتالتنبؤ ب المساعدة على في تقييم األداء نتائج يمكن إستخدام -35

 تطوير الهياكل األساسية.ب المرتبطة التكاليف والفوائدتحليل ل. وتعتبر التنبؤات أحد المدخالت الهامة المطار
 تقرير األداءشف عن المعلومات و الك
عملية إدارة أداء المطارات. ويمكن للنشر المالئم للمعلومات عن األداء على لأحد العناصر الهامة  المعلوماتالكشف عن ُيعتبر  -36

الوثيقة  أنظراألطراف المعنية )راء حوار فعال بين جميع للللللور في المطار، وأن يساعد أيضًا على إجلللأساس دوري أن يساعد على بناء ثقة الجمه
Doc 9082 ،القسم األول .) 

االيكاو بشأن  سياسات يالنتائج الفعلية. وتوصوالغايات المختارة و ، األداء التي تم وضعها مؤشرات األداء تقارير وعادة ما تصف -37
من  على االقل ه، اإلبالغ عن مؤشر واحدإختيار يتم  ينبغي بالنسبة لكل مجال أداء رئيسي( بأنه القسم األول، Doc 9082 الوثيقة في الرسوم

نتائج التقرير، يتعين إدراج اإلنحرافات عن تقييمات  تفسير على اءالقر   لمساعدةمؤشرات األداء ذات الصلة، فضاًل عن هدف هذا المؤشر. و 
رة في التقرير، وإما باإلشارة إلى وثيقة عامة. ويعتمد قت بها هذه التقييمات، إما مباشُطب  التي  األداء المستخدمة، باإلضافة إلى شرح الكيفية

لتنظيم وضع سقف  لغرض هاإستخدامبد من  ال، إذا كان الظروف. فعلى سبيل المثالعلى  المعلومات التي ينبغي تقديمها مستوى تفاصيل
 بقدر كبير. شاملةعملية  عملية الكشف عن المعلومات األسعار، فيمكن أن تكون 

األداء السابق للمطار. ويمكن أن تكون هذه المحتويات تطلعية  إستعراض مجرد على تقارير األداء محتويات أن تقتصروال ينبغي  -38
 المستقبلية في مجال سعة المطار. اإلحتياجاتبقدر اإلمكان، وأن تتوقع 

 في الوقت المناسب ي أن تكون متاحةمتاحة للحصول عليها بسهولة، كما ينبغ تقارير األداء تكون ينبغي أن ، الشفافية وألغراض -39
فيما  تفكير المستمرورهنا باللوائح الوطنية، يمكن أن تدعم تقارير األداء وضع األهداف والغايات وتشجع ال. المصلحةلجميع األطراف ذات 

كن من خاللها التحقق من مستوى يصلح لتحسين األداء وما هي فرص التحسينات التي يمكن السعي لتحقيقها ألنها تتيح وسائل قابلة للقياس يم
 الدولة. مستقلة، فهذا أمر متروك لتقديرعملية تدقيق ل تقارير األداءأو عدم إخضاع أما إخضاع   .المعلنة والغايات أداء المطار مقارنة باألهداف
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App 2-1 

 2المرفق 

 إتفاقات مستوى الخدمة

العامة لكافة شركات الطيران  مستوى خدمة وفقا لقاعدة المعاييرفي المطار لتقديم  لخدمةمستوى ابشأن  إتفاقب الستعانةيمكن ا -1
ثنائية، تطلب بموجبها شركات الطيران بمفردها أو مجموعة من  إتفاقات أن تشير اتفاقات مستوى الخدمة إلى لقاء ما تدفعه من رسوم. ويمكن

وقد يتضمن  ،عديدة تجاوز المعايير العامة. ويمكن أن يتخذ اتفاق مستوى الخدمة أشكاالً شركات الطيران )مثال التحالفات( الحصول على خدمة ت
تلبية مستويات األداء ب من جانب شركات الطيران إلتزامعندما تقدم شركة الطيران خدمة معينة في إحدى المطارات(  في بعض الحاالت )مثالً 

شكل يت التي تضع فيها الدولة شروط مستوى الخدمة من خالل إطار تنظيمي، يمكن أن وفي الحاال المستهدفة للخدمات التي تقدمها للمطارات.
 لقواعد التنظيمية.لمجرد استكمال اتفاق مستوى الخدمة 

ى مستوى خدمة المطارات وشركات الطيران إلى مفهوم أن المطارات وشركات الطيران شركاء في تقديم خدمات إل تفاقإويستند  -2
بين المطار وشركة الطيران يؤثر على رأيه إزاء تجربة السفر ككل.  مشتركاً  . ويستخدم الراكب منتجاً المسافر جواً و الراكب نفس المستهلك، وه

ما  ، ألن الراكب غالباً ثنين معاً أو اإل ،أو شركة الطيران ،على المطار وقد ينعكس عدم الرضا تجاه جانب من جوانب تجربته في المطار سلباً 
 لفعلي لخدمة مقدمة من إحدى المطارات.يجهل المورد ا

أو القواعد التي ستنظم العالقة  ،مستوى الخدمة على أنها أداة مفيدة لتحديد مستوى الخدمة وشروط التعامل إتفاقاتوُيلنظر إلى  -3
الخدمات ومستويات األداء  واءعلى حد سالمطارات وشركات الطيران  مسبقاً  متفق عليها. وستحددالخدمات البين شركات الطيران والمطار بشأن 

خدمة المقدمة مقابل الرسوم المدفوعة لالستفادة منها، وتبت في كيفية قياس مدى نجاح أو فشل ذلك. وعدم قدرة المطار على الوفاء بمستويات ال
 ة للمطار.جلب مكافآت ماليفقد يتجاوز التوقعات أما بل تكبد غرامة مالية.  ،المتفق عليها قد يعني تحقيق أموال أقل

 ،شكل تفاهم بسيط غير ملزم بين المطارات وشركات الطيرانفقد يكون في عديدة،  مستوى الخدمة أشكاالً  إتفاقاتويمكن أن تأخذ  -4
 التعاقدية. ترتيبات، بما في ذلك الكثر تعقيداً أو وثائق أ

  مستوى الخدمة إتفاقاتأهداف وخصائص 
قياس فعالية الخدمات عند تقييم نوعية الخدمات. لعلى أنه أداة للتواصل وأداة لحل النزاعات تفاق مستوى الخدمة إالنظر إلى ينبغي  -5

تخاذها عندما ال تكون إالتدابير العالجية التي ينبغي  وأ على اإلجراءات ، بل أيضاً ينص االتفاق على الخدمات المتوقعة فحسب أنوال ينبغي 
ي الوقت مستوى الخدمة في تقديم نوعية الخدمة بشكل متناسق ومالئم وف إتفاقاتيمكن أن تسهم التوقعات. ومن ثم،  مستويات الخدمة على قدر

 ،توضيح األهداف التشغيلية الرئيسيةقوية في مجال الخدمات عن طريق  تفاق مستوى الخدمة على إقامة شراكةإالمناسب. ويمكن أن يشجع 
 لطيران.عمليات المطارات وشركات ا ليات في إطارؤو وتحديد المس

 تفاق مستوى الخدمة بالفعالية، ينبغي أن تتوفر فيه العناصر التالية:إولكي يتسم  –6
 الخدمات عناصر

 تي ينبغي تقديمها؛وصف للتسهيالت والخدمات ال —
 ؛شروط توفير الخدمات —
 ؛لخدماتا ستوياتم —
 ؛التكلفة والمنفعة لمستوى الخدمة العالقة بين —
 ؛ى عاتق الطرفينؤوليات الملقاة علالمس —
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 أو تدهورها مقارنة بمستوى الخدمات الحالية. ،ن مستوى الخدماتاإلجراءات المتعلقة بتحس   —
 اإلدارة عناصر

 ؛فعالية الخدمات رصد وصف لكيفية —
 ؛وصف لطريقة اإلبالغ عن فعالية الخدمات وكيفية تناولها —
 ؛ة حل الخالفات المتعلقة بالخدماتوصف لكيفي —
 وتنقيح االتفاق. إستعراضيقة وصف لطر  —

 :بأهمية بالغة ةلتاليعوامل النجاح اتتسم و  -7
 تفاق،اإل طوال عملية تخطيطعلى حد سواء التشاور الوثيق بين األطراف بشأن عناصر الخدمات وعناصر اإلدارة يلزم  أ(

 .هتنفيذإبرامه، و و 
طيران  شتراك شركاتإات الطيران المعنية. ومن شأن شركالمطار و  كل من تفاق بشأن مستويات الخدمات بينينبغي اإل ب(

لى توافق في وبالتالي يجب التوصل إ .اتفاق مستوى الخدمة أن يعق د عمليات التشاور بشأن متعددة في حوار مع المطار
على ل المطار بشكل واضح مشغ   إلطالعالواردة في اتفاق مستوى الخدمة  الرئيسية للخدمات اآلراء بشأن العناصر

 .  المتوقعة لخدماتا
تتسم  األداء في المجاالت األساسية التي برازاتفاق مستوى الخدمة بعناية إل مستويات الخدمات الواردة في إختيارينبغي  ج(

 على الركاب من حيث تقديم الخدمات. واضحاً  وتؤثر تأثيراً  على حد سواء، لمطارات وشركات الطيرانباألهمية بالنسبة ل

 ستوى الخدمةم تفاقاتاتنفيذ 
 مستوى الخدمة: تفاقاتاينبغي استيفاء الشروط التالية من أجل تنفيذ  – 8

القائمة أدناه( يتم من أجلها تنفيذ  أنظرمحددة ) خدمات مطارات/مجاالتعلى يجب أن تتفق المطارات وشركات الطيران  أ(
؛ وينبغي في مجال الخدمات وأولوياتها هاإحتياجات شركات الطيران تستعرض وتوضحمستوى الخدمة. ويجب أن  إتفاقات

ذلك، ينبغي أن تقوم  عالوة علىوتحدد مستوى الخدمات التي يمكن أن تقدمها.  ،أن تنظر المطارات في سجل خدمتها
 ،واضحاً  الخدمات المقدمة من أجل فهم شواغل الركاب فهماً  نارات بتقييم مستوى رضا الركاب عشركات الطيران والمط

 لتقييم مستويات الخدمة.ووضع خط أساس 
 األداء الفعلي.عن تخصيص وقت كاف لجمع البيانات  ، يجبالتحديد الواضح للخدمات التي ينبغي قياسها بعد ب(
الساللم ، ينبغي أن تعمل تفاق على األهداف المحددة الخاصة بمستويات الخدمة التي ينبغي تحقيقها )مثالً يجب اإل ج(

 تشغيلي(.ال يومال منفي المائة  97كاب بنسبة ها الر تخدمالكهربائية لكي يس
مستوى الخدمة. وسيتوقف ذلك على مدى التعقيد والصعوبة  إتفاقات على الفترة الزمنية لسريانيجب أن تتفق األطراف  د(

 .عليه المتفق الخدمة مستوى يها تحسين خدمة معينة لتصل إلى التي ينطوي عل
األهداف )مثال، ينبغي ارنة بآلية لقياس ومتابعة األداء مق وضع ت الطيران فيالمطار وشركا كل من ينبغي أن يشترك ھ(

كل من . وقد تحتاج (شركات الطيرانلتقرير شهري وتقديم  أن تقدم المطارات نظم معلومات اإلدارة من أجل رصد األداء
نظم متطورة ومكلفة  كان البد منالمطارات وشركات الطيران إلى النظر في اآلثار المالية الناجمة عن رصد األداء إذا 

أدناه(، ينبغي معالجة مسألة تسوية  أنظر، )حوافزذات ال مستوى الخدمة تفاقاتوبالنسبة إلعملية الرصد. إلنجاز 
 شركات الطيران المعنية.  /العالوات والغرامات مع شركة
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تفاق إبلورة  ها الطرفان من أجلعلي فقيت قياسروري تحديد فترة تفاق مستوى الخدمة، سيكون من الضإوبمجرد تنفيذ  و(
 مستوى الخدمة.

 مستوى الخدمة تفاقاتاسيناريوهات 
 عديدة: مستوى الخدمة أشكاالً  إتفاقاتيمكن أن تتخذ  –10

 ؛الطيران شركات/من جانب المطار بتقديم نوعية محددة من الخدمة لشركة لتزاماإل برزت — "اتجاه واحد ذات" إتفاقات أ(
تقديم مستويات محددة بشركات الطيران /من جانب المطار وشركةالمشتركة ات لتزاماإل برزت —" تجاهينا ذات" إتفاقات ب(

 ؛ألطراف األخرى ل اتمن الخدم النوعية جيدة
شركات /ات طوعية من جانب المطار أو شركةإلتزام تفاقاتيمكن أن تكون هذه اإل —" "بدون حوافز مالية إتفاقات ج(

المطار، ولكن دون أن تترتب على ذلك أي  فيمن الخدمة جيد  ستوى رى جهدها من أجل تقديم ملتبذل قصا الطيران
 من الخدمة؛ هذا المستوى  يتحققعواقب مالية أو قانونية إذا لم 

 . وينبغي تطبيق الحدود المالية القصوى أو كلياً  ملزمة جزئياً  تفاقاتهذه اإل تكون  يمكن أن —" مالية حوافز ذات" إتفاقات د(
 وفي هذا السياق،والدنيا للغرامات والمكافآت من أجل وضع حد لتعرض المطارات وشركات الطيران لمخاطر مالية. 

 عليه متفقالو  المستصوبالواضح أن المطارات وشركات الطيران تسعى لتحقيق مستوى من األداء  ينبغي أن يكون من
باح على التوالي. ومع ذلك، ينبغي أن تكون شركات الطيران من الطرفين، وال تحاول فقط توفير األموال أو زيادة األر 

، وعندما يكون هناك اتفاق هذا األداء قيمة مضافةتكون ل امستعدة لدفع المزيد للحصول على أداء يفوق المتوسط عندم
 .مسبق في هذا الخصوص

 قائمة غير شاملة لتسهيالت وخدمات المطارات التي
 خدمةمستوى ال تفاقاتيمكن أن تخضع إل 

 ما يلي: ،على سبيل المثال قد تشمل، مستوى الخدمة تفاقاتالتسهيالت والخدمات التي يمكن أن تخضع إل –10
 منطقة التحركات المراقبة

 ؛األرضية الثابتة القابلة للتشغيلالطاقة الكهربائية  —
 ؛الطائرات )المخصصة لهذا الغرض( مواقع إتاحة مواقع —
 .أداء نظام التوجيه عن بعد —

 صاالت الركاب
وقطارات  ،الركابنقل وأربطة  ،والمصاعد، لساللم الكهربائيةالقابلة للتشغيل التي تنقل األشخاص )ا نظم القاطرات —

 ؛(الركاب العابرين نقل وحافالت
 ؛طوابير لألغراض األمنية، واالصطفاف في أداء التوجيه – إنتقال الركاب من طائرة إلى أخرى  معايير —
 ؛(لة والمغادرةتعة )األمتعة القادمة والمحو  نظم األم —
 ؛: األمنطوابيراالصطفاف في معايير  —
  ؛المعلومات عن الرحالت الجويةالحصول على و  ،ابإيجاد الطرق حول مباني الرك سهولة —
 ؛توفر المقاعد( نوعية الخدمات )مثالً  —غادرة صاالت الم —
 نظافة تسهيالت مباني الركاب. —
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 خاتمة
أن تؤثر على  مستوى الخدمة، فيمكن مثالً  إتفاقاتمكن أن تؤثر البيئة التنظيمية التي يعمل في إطارها المطار على تنفيذ ي  –11

 مستوى الخدمة. إتفاقاتالخدمات التي يمكن أن تطب ق فيها  وأالمجاالت 
لتحسين نوعية الخدمة  وى الخدمة، بل أيضاً مست توقعاتاءة إلدارة آلية ابتكارية وبن  مستوى الخدمة  إتفاقات كون ويمكن أن ت –12

قة التحركات المراقبة، والمنطقة المفتوحة منطفي  المطار فياالزدحام  درجة ، بما فيهاالمطار. وستتأثر هذه اآللية بالظروف المحلية في المقدمة
وهناك إرشادات  تسهيالت المطار.  دورة عمرو  نوعية الخدمة فيما يخص اإلتزاملتمس وعدد شركات الطيران التي ت للجمهور على حد سواء،

 قامت بتصميمها الصناعة يمكن استخدامها للمساعدة في وضع اتفاقات مستوى الخدمة.
مستوى الخدمة  إتفاقاتاألداء االقتصادي، يمكن أن تنطوي  فيللتغييرات الدورية  الذي يخضع ي قطاع الطيرانفف ،وفوق كل ذلك –13

 في الشفافية واالستقرار ًا من عناصرعنصر  خلقوشركات الطيران، وتشراكة بين المطارات ُتقدم بفضل ال ت المطاره أن خدماعلى مفهوم مفاد
 ًا روح العداء.أحيان شوبهاعالقات ت

 

______________________
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 حساب متوسط التكلفة المرجح لرأس المال

 الرأسمالية األصولنموذج تسعير 

 ألسهملفة اتك    -1

 نموذج إستخدامفي العادة ب ويتم تقديره .حملة األسهمأو  ينالمالك ستثمارإلعائد معقول  معدل تقدير األسهم العامة هي لفةتك 1-1
 1ا.وعائداته سهمالعالقة بين مخاطر األ قياس، وهو نموذج يحاول (الرأسمالية األصولنموذج تسعير السوق يطلق عليه )خاضع لقوى 

 رالخالي من المخاط العائدات معدلمة يساوي رأسمال المنظ ةفلالرأسمالية أن تك األصولدلة نموذج تسعير أو معا تبين صيغة 1-2
. "Beta"للللللليعرف ب أو ما، كس المخاطر اإلضافية لإلستثمارعالوة تع ( زائداً الصادرة لمدة عشر سنواتنة زاالخ عائد سنداتمثل  يكون عادة)

 .(”“أو  "Beta") لمخاطرحاملي األسهم ل سهم على فهمألل حددعائد الماليعتمد معدل وس
 يمكن التعبير عن المعادلة بصيغة جبرية على النحو التالي:و  1-3

 Rf + [(Rm – Rf) X ]تكلفة األسهم = 

 هامش عائد رعتبيو  .أو الشركة صناعةمخاطر ال βبينما تمثل  على التوالي، السوق  سعرو  المعدل الخالي من المخاطر Rmو  Rfحيث تمثل 
ات الهياكل ة متطلبتلبيلتعديل لربما تحتاج المعادلة لو  من المخاطر. يخالاللمعدل لتمثياًل جيدًا  الصادرة لمدة عشر سنوات ةيسندات الحكومال

 لملكية المطار. المختلفة
 يسوقال عائدال ،غيرهاو  S&P 500و  DAXو  FTSE من مؤشرات األسهم مثل مؤشر السوق المتحصل عليه دعائيمثل متوسط و  1-4

عالوة  مخاطر السوق مع عالوةوتتم تسوية  ".مخاطر السوق الخالي من المخاطر"عالوة  السوق والعائد ويمثل الفرق بين عائد .في دولة بعينها
 .صناعةال Betaفي  ضربالب الصناعة

 تكلفة الديون    -2

قابل صكوك مالمطار  التي يدفعها ةر الفائدة المرجحبأسعا لفةل هذه التكويتم تمثي .عملية بسيطة نسبياً  تكلفة الديون يعتبر تحديد  2-1
. اتالمطار  مخاطرر مقدمي القروض لتصو   إلىستند زائدًا عالوة تعلى سعر الفائدة السائد في السوق  للديون سعر الفائدة سيعتمد و ديونه. 
 ل مخاطرأي عوامإلى ( إضافة القروضبالسندات و  تصلةر الفائدة الماسعأمثاًل ) فعليتكلفة الديون تكلفة اإلقتراض اليجب أن تعكس  ،وبالتالي

 .السداد( عدم مخاطرعادة ) متصلة بالديون " βخرى "مساعدة أ
عة ون مرتفولكنها تك المنخفضة، المخاطر ذات لمنظمات الكبيرة والمنظماتبالنسبة ل الصفرمن  ون "بيتا" الدي يمكن أن تقتربو  2-2

 ،ألجلطويلة االوالقروض  سنداتاعًا مختلفة من الديون مثل اليمكن أن تكون للمطارات أنو و . ة المتدنيةاالئتماني دارةجفي الشركات ذات ال
 ر الفائدة المرجح على أنه السعر التمثيلي.اسعأ ؤخذ متوسطيُ  يجب أنو قصيرة األجل. الأو القروض  ،واحتياطيات صناديق التقاعد

                                           
أن يشمل االسترداد الفعلي للتكاليف في أي سنة  يشترط تحقيقه من أجل االستثمار على المدى الطويل. وربما ينبغي المال هي الحد األدنى للعائد الذي رأستكلفة أسهم   1

ة ألسهم المال عالوة على حساب نموذج تسعير األصول الرأسمالية على أن تؤخذ في اإلعتبار تقلبات السوق على نحو يتم فيه تحقيق التكلفة الحقيقيرأس معينة تكلفة أسهم 
 رأسمال المال بمرور الزمن.
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 المال المرجح لرأس لفةمتوسط التك   -3

 :، مثلرأسماله إجماليالمرجح لرأس المال على الهيكل التمويلي للمطار، أي نسبة األسهم والديون في  لفةمتوسط التكيعتمد  3-1
 يون الد ة+ تكلف تكلفة األسهم تكلفة رأس المال =

 أو
 الديون  ألسهم ا 

 ________Xيون   الد عائد  ____________+X  د األسهم عائرأس المال =  عائد
 ن + األسهميو الد + األسهم  ون الدي 

 ؛سهماأل. فأوالً ُتحسب تكلفة خطواتمتعددة العملية  هو المرجح لرأس المال لفةفإن حساب متوسط التك ،أعاله على نحو ما ُنوقش 3-2
 .فة المرجحمتوسط التكل حسبثالثًا يُ  ؛األسهم(التمويل ب مقابل ون ي)أي النسبة المئوية لتمويل المطار بالد لمطارا هيكل رأسمالثانيًا ُيحدد 

. وهذا المثال هو مثال توضيحي، وليس الهدف منه أن يكون بمثابة قيمة 2أدناه مثال لكيفية حساب متوسط التكلفة المرجحيرد  3-3
 ألي مقدم خدمات بعينه. أنظر البارامترات التالية: مالالالمرجح لرأس  لفةمتوسط التك مباشرة لتقدير

 ٪2,0 صادرة لمدة عشر سنوات لسندات الحكومية الاعائد  (أ 
 ٪7,0   السوق  معدل عائدمتوسط  (ب 
 ٪0,55    الصناعة مخاطر β (ج 

 على النحو التالي: األسهمُتحسب تكلفة الصيغة المذكورة أعاله  إلىًا إستناد. و األسهم ُتحسب تكلفةأواًل  3-4
 . Rf + [(Rm – Rf) X ] = 0.02 + [(0.07 – 0.02) X 0.55] = 0.0475 (or 4.75%)تكلفة األسهم = 

 لنفترض الهيكل الرأسمالي التالي: هذا المثال . وألغراضالهيكل الرأسمالي للمطارد ُيحد  ثانيًا  3-5
 ٪40 1,400,000 €  األجل ةطويلال ن و الدي (أ 
 ٪60 2,100,000 €   األسهم  (ب 
 ٪100 3,500,000 €   مجموعال (ج 

 وفقًا للصيغة التالية: لرأس المال المرجح لفةكن حساب متوسط التكيم ،ثالثاً  3-6

 3.65% = (2.0 X 0.40) + (X 0.60 4.75)=  لرأس المال المرجح لفةمتوسط التك

 

__________________________ 

                                           
  سمية وإما بالقيم الحقيقية، ولكن ليس بالجمع بين االثنين.إلس المال إما بالقيم اينبغي أن يكون حساب تكلفة رأ  2 
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 مصادر التمويل الثنائية والدولية

 وكاالت التنمية الثنائية — )أ(الجزء 
 

 بروكسل —ون اإلنمائي البلجيكية تعاوكالة ال  ....................بلجيكا
 كوبنهاجن — ((DANIDAركية للتنمية الدولية انمالوكالة الد  ................. ركانمالد

 ، باريس((AFDالوكالة الفرنسية للتنمية   .................... فرنسا
 بون  — التعاون والتنمية االقتصادية وزارة  .................... ألمانيا

 فرانكفورت — (KFWالتعمير ) إعادة مؤسسة لقروض 
  إيشبورن بون و  — ((GIZي دولللتعاون ال يةنمالالوكالة األ 

 روما — ((DGCSاإلدارة العامة للتعاون اإلنمائي   ................... ايطاليا
 طوكيو — ((JBICمصرف اليابان للتعاون الدولي   ................... اليابان
 الهاي — وزارة الخارجية  .................... هولندا

 أوسلو — ((Noradالوكالة النرويجية للتنمية الدولية   ................ النرويج  
 مدريد — (AECID) ألغراض التنمية للتعاون الدولي سبانيةاالالوكالة   ................... سبانياا

  كهولمو ست — (SIDAالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )  ................... السويد
 واشنطن العاصمة  — (USAIDوكالة التنمية الدولية األمريكية )  .......... الواليات المتحدة

 وكاالت تعزيز الصادرات – )ب(الجزء 

 اأوتاو  -وكالة تنمية الصادرات         .................. كندا

 بوا كولومب –( Cofaceالخارجية )فرنسا ................         الشركة الفرنسية لتأمين التجارة 

 هامبورغ –ألمانيا ...............         هيرميس كوفر 

 لندن –( ECGDالمملكة المتحدة .....         إدارة ضمان تأمينات الصادرات )

 العاصمة واشنطن  –( EXIM....        مصرف الصادرات والواردات للواليات المتحدة ) الواليات المتحدة
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 مائيةئتالمصارف والصناديق اإل  — )ج(الجزء 
 أبيدجان، كوت ديفوار ...................................................  (AfDB) ة األفريقيمجموعة مصرف التنمي
 كراكاس، فنزويال ................................................................. ((CAFمؤسسة تنمية األنديز 

 مانيال، الفلبين ............................................................. ((ADBللتنمية  المصرف اآلسيوي 
 ، الصينبيجين ........................................( AIIBاألساسية )المصرف اآلسيوي لالستثمار في الهياكل 

 ، اليونانيسالونيكت ...................................... ((BSTDBمصرف التجارة والتنمية لمنطقة البحر األسود 
 سان ميشال، بربادوس .............................................................. ((CDBمصرف التنمية الكاريبي 

 تيغوسيغالبا، هندوراس ........................................ ((CABEIمصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي 
 كمباال، أوغندا  ........................................................ ((EADBمصرف التنمية لشرق أفريقيا 

 نيروبي، كينيا ...................................... مصرف التجارة والتنمية لدول شرق أفريقيا والجنوب األفريقي
 لندن، المملكة المتحدة ........................................... ((EBRDالتعمير إعادة المصرف األوروبي لإلنشاء و 

 بروكسل، بلجيكا ............................................................. ((EDFصندوق التنمية األوروبي 
 لكسمبورغ، لكسمبورغ .......................................................... ((EIBالمصرف األوروبي لالستثمار 

 ، بوليفيا انتا كروز ديال سيراس ............................... ((FONPLATAالصندوق االستئماني لتنمية حوض نهر ال بالتا 
 ي، توغولوم ........................ لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيالصندوق التعاون والتعويض والتنمية 
 واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة ....................................................... ((IDBمصرف التنمية للبلدان األمريكية 

 واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة ........................................................ ((IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
 واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة .............................................................. ((IDAالمؤسسة اإلنمائية الدولية 

 عاصمة، الواليات المتحدةواشنطن ال ................................................................ ((IFCالمؤسسة المالية الدولية 
 هلسنكي، فنلندا ............................................... ((NDFصندوق التنمية لبلدان الشمال األوروبي 
 هلسنكي، فنلندا ................................................ ((NDBبنك االستثمار لبلدان الشمال األوروبي 

 فيينا، النمسا ..................((OPECصندوق التنمية الدولية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، األوبك 
— — — — — — — — 

 لت بصورة رئيسية المؤسسات التالية:ذلك، أنشأت الدول العربية ومو  عالوة على 
 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة ............................................................ ((ADFDصندوق أبو ظبي للتنمية 

 الخرطوم، السودان ....................................  ((BADEAالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 
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 الكويت، الكويت مدينة ................................... ((AFESD الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة ................................................................. ((AMFصندوق النقد العربي 

 جدة، المملكة العربية السعودية .............................................................. ((IsDB البنك اإلسالمي للتنمية 
 مدينة الكويت، الكويت ....................................... ((KFAEDالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

 ة العربية السعوديةلرياض، المملكا ............................................................ ((SFDالصندوق السعودي للتنمية 

 —انتهــــى  —
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