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

  البيانات المالية للناقلين الجويين: من جدول األعمال ٣البند 

 توقعات علىلناقلين الجويين المالية ل  عن البياناتاالبالغتأثير 
   الرسوم اإلضافية– الحركة الجوية

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (

  الموجز
حت رسوم الوقود اإلضافية عامال هاما أكثر فأكثر في ايرادات التشغيل للناقل بأص

 غير الموحدة وحساب رسوم الوقود االبالغاتتقديم أن يؤثر ويمكن .  الجوي
ولذلك أوصى .  والتوقعاتاإلضافية على أنشطة االيكاو في مجال التحليل 

بادخال التعديالت  (STAP/14)خبراء اإلحصاءات االجتماع الرابع عشر لفريق 
ليشمل رسوم الوقود اإلضافية والرسوم  EF  االبالغ الحالينموذجالمالئمة على 

 EF المرتبطة بالنموذج االبالغاتاإلضافية المشابهة في التعليمات الخاصة بتقديم 
لتحديد البند الذي ينبغي أن ترد تحته رسوم الوقود اإلضافية وغيرها من الرسوم 

  .و واضح على نحاإلضافية
  .٥الفقرة في  الشعبة على لمعروضااالجراء يرد 

 المقدمة  -١

ـ   ل االيـرادات    الموحدة للبنود المالية في بيـان      غير   االبالغاتقواعد   هذه   تعالج ورقة العمل    ١-١ ويين لنـاقلين الج
 .والتوقعات في أنشطة االيكاو في مجال التحليل والتأثير الذي يمكن أن يحدث

 ضافية اإل الوقودرسوم  -٢

 فـي   ةكبيـر زيادة  وفي حالة   .  ضاف إلى التكلفة العادية لمنتج ما     مطبيعته، الرسم اإلضافي هو مبلغ إضافي       ب  ١-٢
هـذه  و.  رسم الوقود اإلضافي لموازنة االرتفاع في تكاليف الوقود الخاصة بهـم           عادة سعر الوقود ، يقدم الناقلون الجويون     

 ة فـي قيمـة األسـعار،    باإلضافة إلى سعر تذكرة السفر المحدد،ميل الناقل الجويالرسوم اإلضافية عبارة عن مبلغ يدفعه ع  
 ١٠ مـن ، تتراوح   ٢٠٠٨ في النصف األول من عام        حدثت زمة نفط  حيث كانت خالل آخر أ     ،ويمكن أن تكون مهمة للغاية    

 هـذه الرسـوم   وروديفيـة  وبالتالي من المهـم معرفـة ك  .   في المائة من السعر العادي الذي يفرضه الناقل الجوي ٢٥إلى  
 وعلى وجه التحديد في البيانات التي تقدم إلى االيكاو عندما           ، األرباح والخسائر الخاص بالناقلين الجويين     اتاإلضافية في بيان  

  .EFيبلغ عنها كبيانات مالية للناقلين الجويين في النموذج 
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من قبل الناقلين الجويين عندما تكون أسـعار        وم  نظرا إلى أنه يمكن أيضا إلغاء هذه الرس       باإلضافة إلى ذلك،    و  ٢-٢
قـد  فيهـا    المحاسبية األولى ستتأثر أيضا بفعل الفترات التي تكون رسوم الوقود اإلضافية             المعالجةالوقود في انخفاض، فإن     

 .ألغيت

 بية العامة لرسوم الوقود اإلضافيةسحام الالمعالجة  ٣-٢

  إال .ص عليه في معايير المحاسبة الوطنية من دولة إلى أخـرى          أسلوب المحاسبة حسب ما هو منصو      يختلف  ١-٣-٢
 فـي   دئ المحاسبية المقبولـة بـصفة عامـة       والمبا ١مثل المعايير الدولية للتقارير المالية    أن معايير المحاسبة المعتمدة دوليا      

إن الرسـوم اإلضـافية هـي       طبيعتها، ف بو.  جزءا من ايرادات التشغيل   أن تكون الرسوم اإلضافية     الواليات المتحدة تتطلب    
ونظـرا  .  ، وهي في هذه الحالة تكاليف وقود الناقلين الجـويين         يةشغيلالتعمليات  الايرادات تشغيلية يقابلها ارتفاع في تكاليف       

  هـذه بتـضمين للمبالغ العالمية الهامة التي تمثلها رسوم الوقود اإلضافية هذه، فإن المعايير المحاسبية المعتمدة دوليا ال تسمح  
غ تكاليف الوقود دون خفضها بواسطة المبلـغ المقابـل لرسـوم    أن تبلّينبغي  وبالتالي،  .   تكاليف الوقود  فيالرسوم اإلضافية   
 .يرادات غير تشغيليةإيرادات تشغيلية وليس كإك رسوم الوقود اإلضافية ه يجب أن ترد يعني أنوهذاالوقود اإلضافية 

زال هناك غموض محتمل بالنسبة للناقلين الجـويين بـشأن          ي ، ال  ات التشغيل الفئة العامة اليراد  حتى في إطار      ٢-٣-٢
   .تصنيف رسوم الوقود اإلضافية

 الرسوم اإلضافية األخرى  -٣

 مثل الرسوم اإلضافية على األمتعة،      ،ق رسوم إضافية أخرى   ي تطب باإلضافة إلى رسوم الوقود اإلضافية، يمكن       ١-٣
اإلضـافية  التـأمين   رسوم حتى ، أو )٢٠٠٨جل ذلك أثناء أزمة النفط األخيرة في عام         كما س ( سعر الوقود    ارتفاعمثال على   

سـبتمبر   ١١ أو بعـد هجمـات       ١٩٩١ مثل ما حدث خالل حرب العراق سنة         ،التي تم تطبيقها خالل فترات زمنية محددة      
٢٠٠١. 

، فإنه من الـصعب  "دةتعة الزائاألم"  في إطار بند     ضافية المفروضة على األمتعة   وبينما يتم تصنيف الرسوم اإل      ٢-٣
 .اإلضافية أو أي نوع آخر من الرسوم اإلضافية التي يمكن تنفيذها في ظل ظروف خاصةالتأمين رسوم أكثر تصنيف 

 االبالغ في التباين المقبلة بسبب والتوقعات الرئيسيةالتأثير على المؤشرات   -٤

 بشأن رسوم الوقود اإلضافية باحتمال التأثير على ايرادات الركـاب          االبالغتتميز مختلف أساليب المحاسبة أو        ١-٤
ف النتـائج التحليليـة   وهذه، بدورها، تحـر .  ونتائج التشغيل إضافة إلى تكاليف وحدة اإلنتاج كما هو مبين في الجدول أدناه          

 . الناقلين في كل دولة أو إقليمبين المعايير النموذجية وتحديد

  سيحدث تغييرا   تأثيراسيحدث  تم حسابه بوصفه 
  نواتج التشغيل ونواتج الركاب  ايرادات التشغيل وايرادات الركاب  بند غير تشغيلي

تكاليف التـشغيل، ايـرادات التـشغيل          تكاليف الوقود فيخفض
  وايرادات الركاب

تكاليف وحدة اإلنتاج، نواتج التـشغيل      
  ونواتج الركاب

في إطار ايرادات أخرى    بصفة منفصلة   
  يرادات التشغيلن اكجزء م

  نواتج الركاب  ايرادات الركاب

                                                             
 . الذي يعالج االعتراف بااليرادات(IAS 18)معيار المحاسبة الدولية : ذي الصلةللتقارير المالية ار الدولي يمععلى وجه التحديد ال ١
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 المحـصلة جميع االيرادات   "ايرادات الركاب بوصفها     EFالنموذج  ، يحدد   االبالغ عن االحصاءات  وألغراض    ٢-٤
 فيمـا  ة المطبقـة  التعريفات التناسبي و والتخفيضات    المطبقة خصوماتال بعد اقتطاع    ،منتظمة على رحالت    المسافرينمن نقل   

 ". الخطوط الجويةبين 

ال توجد إشارة واضحة للناقلين الجويين بشأن كيفية اإلبالغ عن األموال ذات الصلة برسوم الوقود اإلضـافية                   ٣-٤
.   أن كل ناقل جوي سيتبع قواعده المحاسـبية الخاصـة بـه       يعني من الركاب وهذا     تحصيلهاأو أي رسوم إضافية أخرى تم       

ويمكن أن تمثل المتغيرات المستقلة الرئيـسية فـي         .   الجوية  الحركة توقعاتيمات على   يمكن أن يؤثر هذا النقص في التعل      و
 نـاتج   تمثّـل ، وسعر التذكرة التـي      )عادة الناتج القومي اإلجمالي    (والمعيار االقتصادي  حركة الركاب    توقعاتمعظم نماذج   
 خـالل    بكل تأكيد ذلـك    ي النواتج، كما اتضح   معظم التقلبات ف   ستؤثر   ،وبالتالي.   آخر مهما أن تكون حافزا     ،الراكب كبديل 

 . التوقعاتنتائج على ، على مرونة األسعار وبالتالي ٢٠٠٨أزمة النفط األخيرة عام 

بالغ المالئمة بشأن حساب الرسوم اإلضافية إلى التعليمـات الحاليـة بـشأن             ويقترح بالتالي إضافة تعليمات ا      ٤-٤
ونظـرا ألن رسـوم     .   لاليكاو بشأن اإلبالغ عن البيانات الماليـة       EFنموذج    في تحديدها بوضوح ايرادات الركاب التي تم     

هذه الرسـوم فـي ايـرادات       لالناقلين الجويين   إدراج  بوجوب  فمن الممكن التوصية    الوقود اإلضافية تمثل تعديال في السعر،       
 .ايرادات التشغيل أنها قد تحسب في إطار حساب خاص ب بصرف النظر عن،الركاب

 فريق الخبـراء أن تـشمل       أوصى . (STAP/14-13)اإلحصاءات   االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء       توصية  ٥-٤
رسوم الوقود اإلضافية والرسوم اإلضافية المـشابهة فـي    EF  اإلبالغ الحالينموذج الواجب إدخالها على     المناسبةالتعديالت  

 .EFنموذج ال

 الشعبة لمعروض علىاجراء اإل  -٥

 تحـت  EFنمـوذج  أن توصي بتعديل تعليمات اإلبالغ الحالية اليرادات الركاب المبينة في ال  الشعبة  يرجى من     ١-٥
  : على النحو التالي١-٢ و١-١البندين 

 بعـد اقتطـاع   ،منتظمةالمحصلة من نقل الركاب على رحالت      إدراج جميع االيرادات    .  )١-١البند  (الراكب  
فـي حالـة   أما .  الخطوط الجوية فيما بين المطبقة ةاسبي التنوالتعريفات والتخفيضات المعمول بهاالخصومات  

لتذكرتين مع  ا عنفرض رسم إجمالي ايراد الراكب      ، فإنه يتعين    ")اثنان بسعر واحد   "مثل(العروض الترويجية   
أما بالنسبة للركاب المـسافرين     .   لقيمة التذكرة الواحدة    الصافي يعكس االيراد  المعمول به على نحو   التخفيض  

.   فـي خانـة االيـراد   درج صفري في نظام السفر المتكرر، فينبغي أن   مكتسبةفر صادرة مقابل نقاط      س اكربتذ
إدراج األموال التي تم جمعها من الركاب الجويين بشأن الرسـوم اإلضـافية للوقـود والرسـوم             أيضا  ينبغي  

 الناقل التـزام لتحويـل       أي حيث ال يكون على     ،اإلضافية األخرى التي تنتج ايرادات يحتفظ بها الناقل الجوي        
 .المبالغ التي تم جمعها بهذه الطريقة إلى الحكومة أو أي هيئة أخرى

لركـاب  الجـوي ل  نقـل    إجمالي االيرادات الناتجة عن ال     ينبغي ادراج .  )١-٢البند  (واألمتعة الزائدة   الراكب  
معها من الركـاب الجـويين   األموال التي تم جادراج  أيضا ينبغي.  مقررةغير على رحالت واألمتعة الزائدة  

 ،ايرادات يحتفظ بها الناقـل الجـوي  عنها خرى التي تنتج األضافية اإلرسوم البشأن الرسوم اإلضافية للوقود و   
الحكومـة أو أي هيئـة    إلـى    بهذه الطريقة ل التزام لتحويل المبالغ التي تم جمعها        لناقعلى ا  يكون ال   أي حيث 

 .أخرى

 — انتهى —


