
المدينة:

الرمز:المطار:

السنة السابقةالسنة الحاليةالفترة (اليوم/الشهر/السنة)      مثال: 0907 بالنسبة لشهر يوليو 2009

تحركات الطائرةأوال:

طائرات الركاب والنقل المختلط (النقل المختلط)(أ)
طائرات الشحن الخالص(ب)
مجموع تحركات النقل الجوي (أ + ب)(ج)

مجموع تحركات الطائرات (ج + د)

الركاب التجاريونثانيا

الركاب الدوليون (المغادرون + القادمون)(أ)
الركاب المحليون (المغادرون + القادمون)(ب)
مجموع الركاب في مبنى المطار (أ + ب)(ج)
 رّكاب العبور المباشر(د)

مجموع الركاب (ج + د)
ثالثا – الشحن (البضائع والبريد) باألطنان المترية

الشحن الجوي الدولي (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(أ)
الشحن الجوي المحلي (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(ب)
مجموع الشحن الجوي (أ + ب)(ج)
البريد (الذي يتم تحمليه + الذي يتم تفريغه)(د)
مجموع الشحن (ج + د)(ھـ)

األحداث التي تؤثر على الحركة بالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير:

رقم الھاتف/الفاكس/التلكسأعدھا

تعليمات اإلبالغ:
ُيـــــرجى استيفاء نموذج منفصل فيما يخص كل مطار من المطارات المبلغ عنھا. وإذا احتجُتم إلى نسخ إضافية من النموذج، 1

ُيرجى إعداد نسخ من النموذج األصلي. وُيرجى اإلشارة في كل نموذج إلى المطار والرمز الثالثي األحرف الصادر عن األياتا.
لإلبالغ إلكترونيا، يمكن استخدام الملف المنفصل بالصفحة التالية.

إذا لم تكن البيانات الدقيقة الخاصة ببعض البنود متاحة، ينبغي إدخال أفضل التقديرات في الخانة المالئمة، المحددة بـالحرف (ه).2
 ُيرجى تعبئة المعلومات الخاصة بضابط االتصال وكيفية االتصال به.3
 يرجى إعادة النماذج بعد استيفائها إلى ACI Geneva  (إلى ر. ماتوتينا) في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي:4

FAX:  (41.22) 717 8888/Telex:  427 130 txc ch/Mail:  PO Box 16 CH-1215 Geneva 15 Airport Switzerland
rmatutina@aci.aero :اإللكتروني البريد عنوان

(د) الطيران العام 
 (ھـ) التحركات األخرى للطائرات

منظمة الطيران المدني الدولي

       المجلس الدولي للمطارات

اإلحصاءات الشھرية لحركة المطارات



تعريف المصطلحات:
التحركات 

التحركات هي عمليات هبوط الطائرة أو إقالعها في المطار.
طائرات الركاب والنقل المختلط (النقل المختلط)

التحركات التي تقوم بها الطائرات أو طائرات الهليكوبتر المستخدمة في العمليات التجارية لنقل الركاب.
والبضائع والبريد

طائرة الشحن الخالص وطائرة نقل البريد
التحركات التي تقوم بها الطائرات وطائرات الهليكوبتر المستخدمة في العمليات التجارية لنقل البضائع و/أو البريد فقط.

تحركات النقل الجوي
تحركات النقل الجوي هي عمليات هبوط أو إقالع الطائرة  للقيام بخدمة منتظمة أو غير منتظمة.

شركات مرخصة لرحالت التاكسي الجوي أو العمل الجوي؛-
 شخص أو ناد للطيران أو شركة ال يتمثل هدفها الرئيسي في نقل الركاب اإليراديين,-

رحالت االنتظام بالموقع والرحالت المخصصة ألغراض االختبارات والتدريب التي تقوم بھا شركات الطيران والطائرات الحكومية والعسكرية.
الركاب التجاريون

عدد الركاب اإليراديين وغير اإليراديين القادمين أو المغادرين على متن الطائرات التجارية 
أو طائرات الھليكوبتر في رحلة منتظمة أو غير منتظمة.

ركاب العبور المباشر
الركاب الذين يصلون ويغادرون مطار على متن طائرة بنفس رقم الرحلة

ويتم احتسابھم مرة واحدة فقط، سواء عند الوصول أو عند المغادرة.
الشحن

(الذي يصل إلى المطار أو ُيرسل منه).  البريد، بما في ذلك البريد السريع، الذي يتم تحميله على متن الطائرات أو يتم تفريغه منھا  + الشحن ھو البضائع
 ويشمل الشحن الجوي البضائع والمجالت والحقائب الدبلوماسية والطرود البريدية والبريد السريع

وال يشمل الشحن أمتعة الركاب والشحن المنقول بواسطة شاحنات. ويشمل البريد الحقائب المغلقة التي تسلمھا الخدمات البريدية.
المحلي

(الركاب والبضائع والبريد) المنفذة بين مطارين في البلد أو اإلقليم نفسه. التحركات
الدولي

(الركاب والبضائع والبريد) المنفذة بين المطار المحدد ومطار يوجد في بلد أو إقليم آخر. التحركات

شكل الملف المنفصل

ينبغي أن يكون هناك سجالن اثنان لكل تقرير، بحيث يكون األول لبيانات عام 2009 والثاني لبيانات عام 2008.ا
(الشھر) 12 شھرا األخيرة المنتھية في في حالة عدم توافر بيانات السنة التقويمية، ينبغي اإلبالغ عن فترة الـ

17 خانة وذلك على النحو التالي: ويتضمن كل سجل
CODEرمز األياتا الثالثي األحرف

PER.2009 وعند اإلبالغ عن السنة التقويمية الكاملة توضع السنة ويتمثل الشكل في رقمين للشھر ورقمين للسنة. الفترة المشمولة بالتقرير.
 ,.  09-- 12 شھرا المنتھية في شھر ما، يكون في شكل رقمين للشھر ورقمين للسنة وعند اإلبالغ عن فترة الـ

 .12 01 إلى حيث يمثل الشكل -- الشھر المعّبر عنه باألرقام من
(PER-1)2008 وعند اإلبالغ عن السنة التقويمية الكاملة توضع السنة ويتمثل الشكل في رقمين للشھر ورقمين للسنة. الفترة المشمولة بالتقرير.

.  08-- 12 شھرا المنتھية في شھر ما، يكون في شكل رقمين للشھر ورقمين للسنة وعند اإلبالغ عن فترة الـ
حيث يمثل الشكل -- الشهر المعّبر عنه باألرقام من 01 إلى 12.

ATMSAطائرات الركاب والنقل المختلط
ATMSBطائرة الشحن الخالص

ATMSC(ATMSA+ATMSB) مجموع النقل الجوي
ATMSDالطيران العام والتحركات األخرى للطائرات
TATMS(ATMSC+ATMSD) مجموع تحركات الطائرات

PAXAالركاب الدوليون

PAXBالركاب المحليون
PAXC(PAXA+PAXB) مجموع ركاب منطقة المطار

PAXDركاب العبور المباشر
TPAX(PAXC+PAXD) مجموع الركاب التجاريين
FRTAرقمان عشريان الشحن الجوي الدولي باألطنان المترية:
FRTBرقمان عشريان الشحن الجوي المحلي باألطنان المترية:
TFRTرقمان عشريان :(FRTA+FRTB) مجموع الشحن الجوي باألطنان المترية
MAILرقمان عشريان مجموع البريد باألطنان المترية:

TCGOرقمان عشريان :(TFRT+MAIL) مجموع البضائع باألطنان المترية

أو كملف نصوص ((Lotus) 7 أو ما دونھا، أو برنامج لوتس (بصيغة إكسل (Excel)- للنسخة ُيحفظ كجدول بيانات
stats@aci.aero ُيرجى إرسال ھذا النموذج كمرفق على العنوان التالي:

الطيران العام والتحركات األخرى للطائرات
تحركات الطائرات أو طائرات الھليكوبتر التي تنتمي إلى:

E   PER  ATMSA  ATMSB   ATMSC  ATMSD  TATMS  PAXA  PAXB  PAXC  PAXD  TPAX  FRTA  FRTB  TRFT  MAIL   TCGO


