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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات
  ٢٧/١١/٢٠٠٩ إلى ٢٣مونتريال، من 

 البيانات المالية للناقلين الجويين  : من جدول األعمال٣البند 

  للبيانات المالية للناقلين الجويين التجاريين) QMS(نظام الرصد السريع 

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
ناقلون الجويون التابعون للحكومة والقطـاع الخـاص مـن تـوافر          ستستفيد الدول المتعاقدة وال   

اتجاهات الحركة واألموال على األجل القصير في ضوء جهودهم المبذولة في مجال التخطـيط              
 مع الطلب، وبالتالي تحسين مـستوى الكفـاءة والجـدوى االقتـصادية       السعةمن أجل مواءمة    

وإذ أخذ االجتماع الرابع عـشر   .  نحو أفضل  للعمليات واستخدام رؤوس األموال في دولهم على      
 بأن تقدم الدول المتعاقـدة صـيغة        ىلفريق خبراء اإلحصاءات هذه المسألة في االعتبار، أوص       

.  االبـالغ  ثالثة أشهر من نهاية كل فترة من فترات      خالل) الجزء األول  (EFالنموذج  أولية من   
 أمـوال حالـة   عن  راسة استقصائية   جراء د أيضا بتنفيذ نموذج فصلي إل    وأوصى فريق الخبراء    

  .الناقلين الجويين
  .٢ في الفقرة المعروض على الشعبةرد اإلجراء ي

  المقدمة  -١
ولتحقيـق المراقبـة االقتـصادية    . إلى البيانات الماليةالتبكير بالوصول   الدول المتعاقدة مزايا جمة من       كسبت  ١-١

 نفقـات  تكـاليف الـسفر و     مثلأثر تغييرات مختلف المعايير المالية،      ، ينبغي للدول المتعاقدة أن تدرك أن        لصناعة الطيران 
في تمثل  تكتسي أهمية قد ت   سساسية التي   أما المعلومات األ  . عة النقل  الجوي   متد إلى القدرة المالية لصنا    الوحدات، يمكن أن ي   

 .يينربح الناقلين الجوفي  وصا، والتكاليف التشغيليةاإليراداتاجمالي و، وتكاليفهاالوحدات ) عائدات( تإيرادا

  جمع البيانات المالية لإليكاو ونشرها  ٢-١
 EF النموذج قديمالممارسات الحالية بشأن ت

ون الجويـون    النـاقل  –البيانـات الماليـة      (EFتستند عملية تقدير النتائج المالية للناقل الجوي إلى النمـوذج             ١-٢-١
وخالل الفترة المرحلية الفاصلة بين التقـديرات، ال        . سنة اإلبالغ نهاية   أشهر من    ١٠حوالي  مرور  وتجري بعد   ) التجاريون

لتحديد اتجاهات أو تقديرات المعايير الماليـة الهامـة      الالزمة  تتوفر اإليكاو على البيانات المالية الضرورية للناقلين الجويين         



 - 2 - STA/10-WP/11 

ة بين نهاية سـنة اإلبـالغ وتـاريخ         اسعهوة ش  توجدوبناء عليه،   .  أو تكاليف الوحدات أو الربحية التشغيلية      ،ل العائدات مث
  .وصول الدول المتعاقدة إلى النتائج المالية التقديرية لصناعة الطيران على المستويين العالمي واإلقليمي

 قيود اإلبالغ عن البيانات المالية

 للـدفاتر  ين الجويينلناقل بعد إغالق ا ين الجوي ينعن البيانات المالية للناقل   االيكاو  بالغ  تضطر الدول المتعاقدة إل     ٢-٢-١
 فصلي لـشركات القطـاع      المدقق فيها على أساس   ) األولية(ة   البيانات المالي  قديمعملية ت أما  . الخاصة بفترة المحاسبة المعنية   

هـذا الـشرط بالنـسبة      تعتمد دول كثيرة    القاعدة لمعظم السلطات التنظيمية في الدول المتعاقدة، في حين ال           فتشكل  الخاص  
المعلومات عن البيانات المالية إلى اإليكاو إال فـي نهايـة           أي  هكذا، ال يمكن إتاحة     و. لقطاع الخاص ر التابعة ل  غيللشركات  

   .لقانوني للحسابات وقبول مجلس المديرين لهامالية بعد االنتهاء من التدقيق االسنة ال

  األخرى للبيانات المالية للناقلين الجويينصادرالم  ٣-١

 شـاملة وال    EF النمـوذج    باستخداموتعتبر البيانات المبلغ عنها إلى اإليكاو       .  المالية محدودة  تنامصادر البيا   ١-٣-١
 النـاقلين الجـويين     تمام تتمثل في ضرورة إ    قيودتواجه   الطيرانكما أن منظمات شركات     .  أخرى أماكنيمكن تكرارها في    

  .لتابعة لها تقبل حساباتهم، قبل نشر بياناتهم الماليةلعملياتهم القانونية أو الحكومية وجعل مجلس المديرين أو الدول ا

  اقتراح تنفيذ نظام الرصد السريع   ٤-١
   EFالنموذج الحالي لتقديم الجدول الزمني 

  : على ما يليEFنص تعليمات اإلبالغ المتعلقة بالنموذج ت  ١-٤-١
، وفي موعد ال يتعدى ستة أشهر ينبغي ايداع النموذج بأسرع ما يمكن عقب أن تصبح البيانات السنوية متوفرة     

وينبغي أن يشتمل هذا التقرير على العام التقويمي من شهر ينـاير الـى شـهر         . من انتهاء الفترة المبلغ عنها    
مثل السنة الماليـة    (اال أنه، اذا لم يكن ذلك عمليا، فيمكن أن تشمل التقارير على فترة سنوية مختلفة                . ديسمبر

  .ينبغي أن يرسل تقرير الناقل الجوي السنوي المطبوع الى االيكاوواذا تيسر، ). للناقل الجوي
اإليكـاو  إلى   EFأخرى، يتطلب تقديم النموذج     إدارية  دقيق ودوافع   ونظرا لدوافع تتعلق بالت   غير أنه في الواقع       ٢-٤-١

 خـالل  الشروط بتقديمه في إطار التعليمات الحالية لإلبالغ، تقضي       أما  سنة المالية للناقل الجوي،      نهاية ال  من أشهر ١٠نحو  
  .ستة أشهر

   النموذج لتقديم الجدول الزمنيبتنقيح  اقتراح
ـ EFولية في إطار النموذج ة على تقديم البيانات المالية األيمكن تنقيح الجدول الزمني الحالي للمساعد      ٣-٤-١  ة في حال

وسـتكون الـدول   . لديـه فقة مجلس المديرين أو الدول المتعاقـدة  اموالحصول على ه وتأخر الناقل الجوي في إنهاء حسابات 
فـي  " أولي "بكلمةنه معبر عوال EFلنموذج  من ا فقط  )  اإليرادات كشف(مضطرة لتقديم الجزء األول     الحالة  في هذه   المتعاقدة  

 المبين في وبناء عليه، وإلى جانب النص. بالغ نهاية فترة اإلمنالموعد الحالي المقرر أو قبله، أي ما ال يقل عن ستة أشهر             
  : ما يليEF النموذج قديمأنه ينبغي أن تتضمن تعليمات اإلبالغ الالزمة لت أعاله، هناك اقتراح ب١-٤-١الفقرة 

 كشف( إغالق الحسابات وإنهائها واعتمادها، ينبغي أن يبلغ الناقل الجوي في الجزء األول              تمامفي حالة عدم إ   
 بعد مرور ما ال يقل عن ثالثة أشهر من نهاية فترة اإلبالغ           EF البيانات المالية األولية في النموذج       )اإليرادات

م عملية إغالق الحسابات وإنهائها واعتمادها، ينبغي أن يقدم الناقل الجوي إلـى             تماوبمجرد إ . التي يشير إليها  
 وتغطي جميع البيانـات المطلوبـة فـي    صول حسب األستكملة مEFاإليكاو نسخة نهائية منقحة من النموذج    

   .األجزاء األربعة من النموذج
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في   الجوي موال الناقل إجراء رصد سريع أل   ال يمكن   البيانات غير البيانات المالية السنوية،        عدم توفر  حالفي    ٤-٤-١
الرئيـسية ألهـم     المالية   لمعاييرلومن ثم، يـقترح أن تجري اإليكاو، على أساس فصلي، دراسة استقصائية            . الوقت الراهن 

 لشكل الدراسة    المقترح هيكلويتضمن التذييل بهذه الورقة ال    .  في المائة من الحركة العالمية     ٧٠لناقلين الجويين تتضمن نحو     ا
   .االستقصائية

وافق فريق الخبـراء علـى تقـديم         .)STAP/14-13(توصية االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء اإلحصاءات          ٥-١
من نهاية فتـرة اإلبـالغ   )  الحاليةةلست اباألشهرمقارنة ( ثالثة أشهر خالل) الجزء األول فقط (EF من النموذج     أولية صيغة

. جراءات الشكلية المتعلقة بالحسابات والتـدقيق  بعد االنتهاء من اعتماد اإلEFنموذج صيغة النهائية للهذا النموذج بالبإكمال  و
 على أساس فصلي لدراسة المعايير الماليـة  ا مبسطاقليمية لإليكاو نموذجكاتب اإل لخبراء أيضا بأن تصدر الم    وأوصى فريق ا  

 الناتج عن   بالحركة واألموال  تعلقالمتجاه  يمكن أن تطلع الدول المتعاقدة على اال      و. لناقلين الجويين في إقليمهم   هم ا ألالرئيسية  
  . يكاو المأمونبواسطة موقع اإلذلك 

  ةالشعبالمعروض على اإلجراء   -٢
 :ما يليأن توصي بالى الشعبة تدعى   ١-٢

  ؛شهر الثالثة من نهاية فترة اإلبالغخالل األ) الجزء األول( EFتقديم الدول لصيغة أولية من النموذج   )أ
 دراسة استقصائية جديدة على أسـاس فـصلي   ،قليميةينبغي أن تجري اإليكاو، اعتمادا على مكاتبها اإل    )ب

  .إقليمهم للحصول على المعايير المالية األساسية ألهم الناقلين الجويين في ) بهذه الورقةانظر التذييل(

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  التذييل

  :السنة  :الناقل الجوي
  :الفصل الحالي  :الدولة

  :عملة اإلبالغ

 الفصل السابق الفصل الحالي البند

   )بالماليين(اإليرادات التشغيلية 

   )بالماليين(النفقات التشغيلية 

   )بالماليين( التشغيلي لدخلا

   )بالماليين(صافي الدخل 

   )بالماليين(األطنان الكيلومترية اإليرادية 

   )بالماليين(األطنان الكيلومترية المتاحة 

   =أمريكي دوالر ١سعر الصرف، 

  
  :مالحظات

ـ ، وال تنشر اإليكاو سـوى المعلومـات        سرية جميع بيانات الناقل الجوي   تكون    )أ اإلقليميـة  وجزة المجمعـة  الم
  .والعالمية

  .يشير الفصل الحالي إلى فصول السنة المحاسبية للناقل الجوي  )ب
  . السابقة للناقل الجوييشير الفصل السابق إلى فصل اإلبالغ عن السنة المحاسبية  )ج

 ـى ـ انتهـ


