
 بدعم قطاع النقل الجوي في ظل أزمة فيروس كورونا العربية السعودية  "إياتا" يناشد حكومة المملكة  

دعا االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حكومة المملكة العربية    –  2020مايو،   13الرياض، المملكة العربية السعودية،  

(  19- )كوفيد قطاع النقل الجوي لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا خاصة ل دعم مالي و فير تدابير إغاثة السعودية بتو 
 على القطاع. 

مليار دوالر خالل   7.2 بحوالي وتشير توقعات "إياتا" إلى أن إيرادات شركات الطيران في السوق السعودي ستنخفض 

ألف وظيفة في   287، والتي بالتالي ستهدد أكثر من 2019% من معدالت العام 35 و إنحسار بواقع ، 2020العام 
التي ينتجها قطاع النقل الجوي بشكل مباشر وغيرها  مليار دوالر على االقتصاد السعودي    17.9  وإنخفاض بحوالي المملكة،  

 من القطاعات السياحة ذات الصلة. 

عن   إعالنهامن خالل فيروس كورونا،  تداعيات تجاه حكومة المملكة لدولي للنقل الجوي قرارات ويثمن االتحاد ا

مليار دوالر من الدعم المالي للقطاع الخاص، كما   32 قيمتها  تجاوزت والتي قتصادية االغاثة اإلتدابير مجموعة من 

ً لقطاع النقل الجوي مشكورة الحكومة قدمت  السعودية  حوكمة حقوق الهبوط في المطارات إلغاء قوانين  عبر دعما
(SLOTS  )طقم الطيران والمدربين  وتمديد فترات إصدار التراخيص والشهادات أل  2020لعام    خالل موسم الصيف

من خالل توفير المزيد من الدعم  المباركة إلى تعزيز هذه المبادرات ويدعو االتحاد الدولي للنقل الجوي  والفاحصين.
 يحافظ على قدرة القطاع على مواصلة أعماله خالل فترة التعافي. سيساعد ويدعم و  االمر الذي  للقطاع  المباشر  المالي  

 تدابير اإلغاثة المالية التالية: االعتبار  بعين مشكورة  الحكومة أن تأخذ  ويحث االتحاد الدولى للنقل الجوي 

 المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي المالى توفير الدعم  -1

    رائب واألجور المفروضة على استخدام المطارات وخدمات ضللرسوم واللحالية تخفيض او إلغاء في الفترة ا  -2
 ( ATCالحركة الجوية ) مراقبة

 على قطاع النقل الجوي    تخفيض أو تأجيل أو إعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة  -3
 وبأقل هامش ربحي  المالية لحصول القطاع على قروض مالية بضمانات حكومية تسهيل اإلجراءات  -4

رئيس االتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق األوسط:  وبهذا الصدد، قال محمد علي البكري نائب 

مجموعة من تدابير اإلغاثة المالية للقطاعات التي أثر عليها فيروس  لالعربية السعودية حكومة المملكة شهدنا إصدار"
كورونا باستثناء قطاع النقل الجوي، ويعد القطاع من القطاعات المحورية في المملكة والتي تلعب دوراً مهماً على  

لتدخل السريع  حكومة اال نأمل من ، وعليه 2030صعيد النمو االقتصادي واالجتماعي وأحد مستهدفات رؤية المملكة 
 وتوفير الدعم المالي له". 

ً إقتصاديا    اً نمونشهد  من المتوقع أن  إذا كان قطاع النقل الجوي ضعيفاً وغير فعّاالً، فإنه  وأضاف البكري: " خالل    بطيئا

ً بأن ، لما بعد التحكم بالجائحةمرحلة التعافي  قبل األزمة تخطو بخطى استثنائية  كانت  التنموية خطط المملكةعلما
لتحقيق أهدافها الرامية إلى االزدهار االقتصادي عبر تطوير وتحديث البنية التحتية لها، وأن دعم قطاع النقل  وإيجابية  

وتكون بمثابة تواصل الجهود   الجوي في الوقت الراهن سيكون له آثار إيجابية كبيرة للمملكة ما بعد هذه الجائحة
   ". الموضوعة من قبل الحكومة السعودية التنموية األهداف للوصول الى 

 -االتحاد الدولي للنقل الجوي -

 


