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

   عن المطاراتالماليةالبيانات   : من جدول األعمال٥البند 
  البيانات المالية المتعلقة بتجهيزات مرحلة أثناء الطريق لمقدمي خدمات المالحة الجوية  : من جدول األعمال٦البند 

  المالحة الجويةلمطارات ومقدمي خدمات  النقل الجوي بشأن اإحصائياتتوحيد 

  )األمانة العامةمقدمة من ورقة (
  الموجز

تقارير بشأن الوضع المالي للمطارات  على إصدار سنوات على مدى عدة االيكاودأبت 
ذه التقارير على أساس يتم إعداد هو.  مرة كل سنتينالمالحة الجوية ومقدمي خدمات 

وقد .  ر بشأن المطارات ومرافق الطريق على التواليالردود على االستبيانات التي تصد
تمت تكملة البيانات التي تم جمعها على هذا النحو ببيانات تجمعها االيكاو عن طريق برنامج 

 العمل هذه إدماج مجموعة البيانات المطلوبة لهذه ة ورقوتقترح.  اإلحصائيات الخاص بها
ومن شأن مثل هذا اإلدماج الحد من . اوالخاص بااليك اتئيحصاالتقارير في برنامج اإل

التخلص من ازدواجية المهام داخل ومتطلبات اإلبالغ للدول المتعاقدة وتوحيد جمع البيانات 
 البيانات اإلحصائية قاعدة من خاللبرنامج النقل الجوي مع تيسير الحصول على البيانات 

  .(ISDB)المتكاملة 
  .٤قرة في الفالشعبة طلوب من الماإلجراء يرد و

 المقدمة -١

على مر السنين، تم تعديل برنامج إحصائيات االيكاو من خالل إضافة وحذف سلسلة بيانات من أجـل تلبيـة                    ١-١
 فـي   من االتفاقية، حـدد المجلـس  ٥٥ و٥٤ومن ثم، عمال بالمادتين  .  االحتياجات المتغيرة للمنظمة والدول المتعاقدة لديها     

بيانات المالية للمطـارات    ال، متطلبات   ١٩٧٦ سنةفي  حدد   و ،حركة المطارات  ب الخاصةحصائيات   اإل ، متطلبات ١٩٦٠ سنة
 :عن النقل الجويتقديم التقارير ويتم جمع هذه البيانات بواسطة النماذج التالية ل.  ومقدمي خدمات المالحة الجوية

  ؛J النموذج –البيانات المالية للمطارات  —
  ؛K النموذج –البيانات المالية لخدمات المالحة الجوية   —
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في شهر  ، أكد المجلس    أثناء الطريق مرحلة  إدارة المطارات ومرافق    الذي انعقد بشأن     ١٩٩١مؤتمر عام   بعد   ٢-١
على أسـاس   رير بشأنها   اوتقديم تق ق  يلوضع االقتصادي للمطارات ومرافق الطر    لجراء دراسة   إل نيته   ١٩٩٢يونيو من عام    

 هذه التوصية فيما بعد حيث أدرجتها في قراراتها التي تغطي عمل           ٣٦ دورتها   فيالجمعية العمومية   وتناولت  .   انتظاما أكثر
 .١النقل الجويالمنظمة في مجال 

 علـى   ٢ هذه الدراسات بشأن الوضع المالي للمطارات وخدمات المالحة الجوية         وفي الوقت الحالي، يتم إجراء     ٣-١
 والبيانات المالية وبيانات التشغيل للمطـارات ولمقـدمي       على االستبيانات بشأن بيانات الحركة الجوية     الواردة  أساس الردود   

وتـتم تكملـة   .   المرسل إلى الدولمنظمةالعلى التوالي والتي ترسل إلى الدول المتعاقدة رفق كتاب المالحة الجوية خدمات  
 . برنامج اإلحصائياتمن خاللها ببيانات مجمعة عالبيانات التي تم جم

ه االستبيانات في النماذج ذات الصلة لبرنامج إحصائيات االيكاو فـي إطـار   تقترح ورقة العمل هذه إدراج هذ      ٤-١
يانات داخـل برنـامج النقـل    بلدول المتعاقدة ولتوحيد جمع اللها ا تقديم التقارير التي تخضعجهد يرمي إلى تخفيض شروط      

المعنية أن البيانات   هي  االيكاو  جمع البيانات بموجب برنامج إحصائيات      ، فإن إحدى مزايا توحيد      وعالوة على ذلك  .  الجوي
، سيصبح من السهل الحصول على جميع البيانـات المقدمـة    بالتاليو.   المتكاملة لاليكاو  البيانات اإلحصائية سترد في قاعدة    

 من  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥بيانات عامي   أن توحد يدويا    ينبغي  كان  ه  وجدير بالذكر أن  .  على شبكة االنترنت بالنسبة للدول المتعاقدة     
 . مما أدى إلى ازدواجية الجهودري البيانات مصد

 النقل الجوينماذج إعداد تقارير إدخالها على  التعديالت المقترح -٢

ذات الـصلة   سيتم إصـدار التعليمـات      و.  المعنيةالواردة في المرافق    ويناقش هذا القسم التعديالت المقترحة       ١-٢
 .بالنسبة إلعداد التقارير حسب المشورة التي تقدمها الشعبة

 J النموذج –البيانات المالية للمطارات  ٢-٢

مع تلك البنود الواردة فـي االسـتبيان         بنوده  إلى تنسيق   التعديالت المقترح إدخالها على هذا النموذج      تهدف   ١-٢-٢
دليـل اقتـصاديات   اليكـاو، أي  لالمعني باإلضـافة إلـى تلـك البنـود المبينـة فـي المـواد اإلرشـادية ذات الـصلة              

 غيـر  مـن مـصادر  ايرادات عدد البنود في إطار االيرادات الناتجة عن بزيادة التعديالت تتعلق  و.  )Doc 9562( المطارات
قترح حذف القسم الذي يحدد األسـاليب التـي         يباإلضافة إلى ذلك،    .  دخلهاوتركيبة   إلدراك أفضل ألصلها     متعلقة بالطيران 

 حـد إلى أبعد    الممارسة المحاسبية    توحيدجرى  ظرا ألنه   ية ن رأسمالال  األصول  تقييم  بواسطتها تحفظ بها الحسابات والتي يتم    
الذين يعملون فـي   الموظفين  أعداد  يشمل  في المطارات بما    التوظيف  قترح إضافة قسم بشأن     وأخيرا، ي .   النموذج إعمالمنذ  

ـ تو Jوترد نسخ مـن النمـوذج األصـلي       .  يئات األخرى الموجودة في المطارات    سلطة المطارات باإلضافة إلى اله      هنقيح
  .على التوالي) ب(و) أ(المرفقين المقترح في 

  K النموذج -البيانات المالية لمقدمي خدمات المالحة الجوية  ٣-٢

١-٣-٢         الذين يعملون الموظفين قترح إضافة قسم بشأن عدد    بقطع النظر عن التغييرات في صياغة الشكل الموحد، ي
ـ  Kاألصـلي   على التوالي نسخ من النمـوذج  )د( و)ج(المـرفقين    وترد في .ع مقدمي خدمات المالحة الجوية م  هوتنقيح

 .المقترح

                                                        
 خـدمات المطـارات والمالحـة الجويـة،     –) و(التذييل  ،١٥-٣٦منطوق القرار  من ٧ و٦ية متصلة بهذه الدراسات في الفقرتين     ترد آخر وال   ١

   int.icao.portal://http/:  الوثائق في موقع فريق الخبراء على الشبكة على العنوان التاليمن، ويمكن الحصول عليه االقتصاديات واإلدارة. ٢ القسم
 الذي يمكن الحصول عليه علـى العنـوان       ٢٠٠٧ن الوضع المالي للمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية لعام          طبعة هي التقرير ع   إن آخر    ٢

   pdf.2007_Ans_FinancialSituation/Studies/ATB/en/icao/int.icao.www/:/http: يالتال
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 التطبيقات في مجال التحليالت االقتصادية والتخطيط -٣

خاصـة  و بمـساعدة الـدول المتعاقـدة،    ،٣النقل الجويتم تكليف االيكاو، في جملة أمور، وفي إطار برنامج      ١-٣
شـركات الطيـران   ( الجويـة   مثـل توقعـات الحركـة      تحليالت اقتصادية وأنشطة تخطيطية   تقديم  االقتصادات النامية مع    

لجوانب االقتصادية  أو ا وجوانب اقتصادية لتخطيط المطارات وتحليالت المساهمات االقتصادية للطيران المدني          ) والمطارات
أثناء الطريـق،  في مرحلة والحركة الجوية     وهكذا تعتبر إحصائيات المطارات       .لطيرانالتي تتخذ في مجال ا    للتدابير البيئية   

أساسية لاليكـاو لالضـطالع      الحركة الجوية للمطارات ومقدمي خدمات    بالنسبة  واإلحصائيات المالية وإحصائيات التشغيل     
أو /قدراتها في مجال الخدمات االستشارية المتعلقة بإنشاء الهياكـل األساسـية و           استخدام  البيانات و توفير  بمهمتها في مجال    

 .لسياسات للدول المتعاقدةإدارتها عالوة على صنع ا

 لهياكل الرئيسيةاتوقعات تخطيط  ٢-٣

خطة أعمال مطـار أو     إطار   على نحو أفضل في      اليومللطيران المدني   يتم تحديد مقتضيات الهياكل األساسية       ١-٢-٣
فـي  واستثمارات رأس المال بمـا  المعنية تها الخطة لمدة معينة إستراتيجي أن تصف ا  ينبغي  و.  جويةالحركة  الخدمات  لمقدم  

أن تحـدد  وينبغـي   . المعنيةتحقيق أهداف أعمالها الطويلة األجل    من خاللها   لتكاليف، والتي يعتزم    اذلك التمويل واستهالك    
واآلثـار الناتجـة عنهـا بالنـسبة     المالحة الجوية تشغيل مطار أو مقدم خدمات  فيها  األعمال التي يتوقع أن يتم      بيئة  الخطة  

 .لتخطيط االستثمار

بيانات العضاء المسجلين في قاعدة     ه، توجد خدمات البيانات على شبكة االنترنت في متناول األ          أعال وردكما  و ٢-٢-٣
وعالوة على ذلك، وبناء على الطلب، يمكن تقديم مجموعات بيانات مكيفة مع االحتياجات الخاصـة               .   المتكاملة ةاإلحصائي

أو برنـامج   /و العاديمن خالل برنامج االيكاو      توقعات   توفيربدونها و  وأقتصادية  االتحليالت  المساعدة في مجال    تقديم  مع  
المالحـة الجويـة   دراسات كل سنتين بشأن الوضع المالي للمطارات ومقدمي خدمات       تقوم االيكاو بإجراء    و.  التعاون الفني 

أدائها االقتصادي  يات  مستو باإلضافة إلى المهام التي تقوم تلك الهيئات بقياس          المعنيةوأيضا بشأن الهياكل التنظيمية والملكية      
علـى سـبيل المثـال، أولئـك الـذين          أي  ء الخارجيون مقدمي الخدمات أو الوكاالت الحكوميـة،         عمالويشمل ال .  المعنية
بوصفها هيئات تملكها الدولة أو هيئات مستقلة استقالال كامال أو جزئيـا            المالحة الجوية   خدمات  /يديرون المطارات /يشغلون

 . عليهاة االقتصاديلرقابةاة عن أو تلك الهيئات المسؤول

 تقييم المساهمة االقتصادية للطيران المدني  ٣-٣

فـضاء  الفي مجال   صناعة  اللتأثير الذي يحدثه النقل الجوي و     ا  قياس المساهمة االقتصادية للطيران المدني     يقيم ١-٣-٣
لتقديم و.  ي اقتصاد معين  في نواح  -إنتاج النواتج وإنشاء فرص العمل      من خالل    –والصناعات األخرى ذات الصلة      الجوي

الـسلع  (مـن المنتجـات    كبيرة  مجموعة  بشراء  الناقلون الجويون وغيرهم من المشغلين      قوم  يخدمات النقل الجوي والشحن     
فـضال عـن    والوكاالت الحكومية والشركات العامة،     المالحة الجوية   أساسا من المطارات ومن مقدمي خدمات       ) والخدمات

 اتاالقتـصاد تعزيـز    فـي    ا كبيـر  إسـهاما المطارات   تسهمو.  وغيرها من الصناعات  جوي  في مجال الفضاء ال    صناعةال
خاصة و، معولم وتعتمد الصناعات على النقل الجوي في إطار نظام اتجار          . التي توجد فيها  للدول   اإلقليمية والوطنية /المحلية

قائمـة علـى   ويمكن أن تبين أي دراسة .  لضعفهي في غاية ااقتصادات البلدان الجزرية أو البلدان غير الساحلية التي  في  
ويمكن أن يكون هذا األمر أساسيا للحصول على التمويـل أو للتفـاوض             .  االقتصاد المعني في   مطار ما    اسهامبحث دقيق   

صـناديق  مـصارف و  مثل الضمانات الحكومية أو     (أو أجنبية   عمومية  خاصة من مصادر    و االقراض،أفضل شروط   بشأن  
 .جلبها اآلثار االقتصادية األوسع نطاقا لهياكل أساسية محسنة في مجال الطيرانالتي ت) التنمية

                                                        
اعتبـارا مـن   (قرارات الجمعية العمومية المعمول بهـا   ، البيان الموحد لمواصلة نهج سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي،            ١٥-٣٦القرار    ٣

: على العنوان التـالي االنترنت  شبكة فيقع فريق الخبراء على مو المتاحة   في الوثائق  Doc 9902 الوثيقة   –ى  علاالطالع  يمكن   - )٢٠٠٧ سبتمبر
/int.icao.portal://http .  
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  الشعبةمنالمطلوب اإلجراء  -٤

  :يليعلى ما يرجى من فريق الخبراء استعراض وتأييد التعديالت المقترح إدخالها  ١-٤
ادات غيـر   توسيع نطاق عدد البنود بـشأن االيـر       ) ١(بواسطة   البيانات المالية للمطارات    - Jالنموذج    )أ 

إضـافة عـدد   ) ٣( و،تبسيط بعض المعلومات المالية الفرعية المطلوبة     ) ٢(والمرتبطة بالمالحة الجوية،    
 .العاملين في المطارات

 خدمات المالحـة    مع مقدمي  بإضافة عدد العاملين     البيانات المالية لخدمات المالحة الجوية     - Kالنموذج    )ب 
 .الجوية

— — — — — — — — 
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FORM  J

Page         of

Contact person: State: 

Tel.:
Fax: E-mail:

TOTAL

                           INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
                         AIR  TRANSPORT  REPORTING  FORM

                        AIRPORT FINANCIAL DATA

Organization: Airport:
Year ended:

  Estimated data, identified by an asterisk (*), may be used if exact data are not available

Currency:

INCOME, EXPENSES AND INVESTMENTS

DESCRIPTION
AMOUNTS

SUBTOTAL

IN
C

O
M

E

 1.   Air traffic operations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       1.1  Aircraft related charges………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3.   Concessions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

            of which, fuel and oil……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 7.   Operating subsidies……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 8.   TOTAL INCOME (sum of items 6 and 7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       1.2  Passenger related charges………………………………………………………………………………………………………………………….

       1.3  Other charges on air traffic operations……………………………………………………………………………………………………

 2.   Ground handling charges………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.   Rentals………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5.   Other revenues…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 6.   Total revenues (sum of items 1 through 5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EX
PE

N
SE

S

 9.   Operations and maintenance (including labour)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        9.1  Personnel costs………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 11.  Other non-capital costs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 12.  Capital costs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        12.1  Depreciation and/or amortization……………………………………………………………………………………………………………

        9.2  Supplies……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        9.3  Services - contracted……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 10.  Administrative overheads……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        12.2  Interest………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        12.3  Other capital costs…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 13.  TOTAL EXPENSES (sum of items 9 through 12) …………………………………………………………………………………………………………………….

IN
VE

ST
M

EN
TS

 14.   Gross capital investments during the year………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         14.1  Aircraft movement areas………………………………………………………………………………………………………………………….

         14.2  Terminal buildings (owned by airport)………………………………………………………………………………………………..

         14.3  Equipment and vehicles……………………………………………………………………………………………………………………………..

         14.4  Other facilities……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         14.5  Land…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Basis on which airport income and expense accounts maintained………… Accruals Cash Other*

Basis on which airport capital assets valued………………………………….. Historic Current Other* 
 *If other please explain in remarks section or in a separate attachment.

AIRPORT AREAS AND/OR SERVICES INFORMATION

Indicate with a check (√ ) in column b whether all or nearly all expenses associated with the airport areas or services listed below are included in the expense data reported 
in the previous section. Also, if available, enter in column c the operation and maintenance expenses associated with each area or service.

Airport area or service All or nearly all                expenses 
included

Operation and maintenance 
expenses (amounts)

a b c

Yes           No
 1.   Aircraft movement areas and their associated lighting…………………………………………………..

 2.   Passengers and cargo terminal facilities……………………………………………………………………………………………………………

 3.   Hangar and maintenance areas……………………………………………………………………………………………………………………………

 4.   Approach and aerodrome control (including communication, nav. & survell.(CNS))

 5.   Meteorological services…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 6.   Security………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 7.   Crash, firefighting & rescue services……………………………………………………………………………………………………………………

REMARKS:  (including a description of any major deviation(s) from the reporting instructions).
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Page         of

Contact person: State:

Tel:
Fax: E-mail:

TOTAL

13.1   Aircraft movement areas and their associated lighting…………………………………………………..

13.2   Passengers and cargo terminal facilities………………………………………………………………………………

13.3   Hangar and maintenance areas…………………………………………………………………………………

13.4   Approach and aerodrome control (incl. communication, navigation & surveillan
13.5   Meteorological services………………………………………………………………………………………………

13.6   Security……………………………………………………………………………………………………………………………

 13.7   Crash, firefighting & rescue services…………………………………………………………………………

13.8   Other (specify)…………………………………………………………………………

         16.2  Non-aeronautical activities………………………………………………………………………………………

 17.    TOTAL AIRPORT-BASED PERSONNEL (sum of 15 + 16 in full-time equivalents

 16.   Personnel of other airport-based entities (in full-time equivalents)…………………………………………………

No. of employees 

 15.   Personnel of airport operator (in full-time equivalents)……………………………………………………………

         14.1  Aeronautical activities………………………………………………………………………………………………

         14.2  Non-aeronautical activities………………………………………………………………………………………

Employment by function  
E
M
P
L
O
Y
M
E
N
T

REMARKS  (including a description of any major deviation(s) from the reporting instructions):

ICAO AIR  TRANSPORT  REPORTING  FORM
AIRPORT FINANCIAL AND EMPLOYMENT DATA

         16.1  Aeronautical activities  (e.g. air carriers, sub-contractors)…………………………………

ICAO CONTRACTING STATE
Airport:
Year ended:

  Estimated data, identified by an asterisk (*), may be used if exact data are not available

Currency:

Amount
SUB-TOTALDESCRIPTION

Income by function and item

 3.   Concessions……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

       3.3  Automotive parking…………………………………………………………………………………………………………

 1.   Air traffic operations ………………………………………………………………………………………………………………………………

       1.1  Aircraft related charges…………………………………………………………………………………………………

 7.   Operating subsidies…………………………………………………………………………………………………………………………………

       3.1  Fuel and oil…………….………………………………………………………………………………………………………

       3.2  Duty-free shops………………………..……………………………………………………………………………………

 6.   Total revenues (sum of items 1 through 5) ……………………………………………………………………………………

 5.   Other revenues………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.   Rentals………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2.   Ground handling charges……………...…………………………………………………...……….……………….……………………..

       1.3  Other charges on air traffic operations………………………………………………………………………

       1.2  Passenger related charges…………………………………………………………………………………………

 8.   TOTAL INCOME (sum of items 6 and 7) ………………………………………………………………………………………….

 9.   Operations and maintenance (including labour)………………………………………………………………………………….

        9.1  Personnel costs……………………………………………………………………………………………………………

        9.2  Supplies…………………………………………………………………………………………………………………………

        9.3  Services - contracted……………………………………………………………………………………………………

         14.1  Aircraft movement areas…………………………………………………………………………………………

 10.  Administrative overheads………………………………………………………………………………………………………………………

 12.  Capital costs……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 11.  Other non-capital costs……………………………………………………………………………………………………………………

B.  Allocation of total expenses by function

Organization:

E
X
P
E
N
S
E
S

 
I
N
V
E
S
T
M
E
N
T
S

AmountA. Expenses by cost item

Amount

        12.2  Interest…………………………………………………………………………………………………………………………

        12.3  Other capital costs………………………………………………………………………………………………………

- - - - - - - - - - - - - - -

Gross capital investments by function

         14.2  Terminal buildings (owned by airport)……………………………………………………………………

         14.4  Other facilities……………………………………………………………………………………………………………

         14.5  Land……………………………………………………………………………………………………………………………

         14.3  Equipment and vehicles……………………………………………………………………………………………

Amount

 14.   TOTAL GROSS CAPITAL INVESTMENTS……………………………………………………………………

I
N
C
O
M
E

 13.  TOTAL EXPENSES (sum of items 9 through 12) ……………………………………………………………………………………………………

        12.1  Depreciation and/or amortization……………………………………………………………………………
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FORM K
(01/00)

State:

Tel:
Fax:
E-mail:

Currency:

Subtotal Total

Amounts

Amounts

Gross capital 
investments

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
AIR  TRANSPORT  REPORTING  FORM

AIR NAVIGATION SERVICES FINANCIAL DATA

Contact person:
Organization: FIR/UIR(s) covered:

 
Estimated data, identified by an (*), may be used if exact data are not available

Year ended: 

Revenue by function and item
Amounts

 1. En-route services……………………………………………………………………………………………………………………………………
     1.1   Revenues from route charges…………………………………….....……………………………………………
      1.2 Other revenues (e.g. from airport and approach and aerodrome control charges)…………………………
2. Approach and aerodrome control services……………………..………………………………………………….………………………………
     2.1 Revenue from approach and aerodrome control charges…………………...…………………………………
     2.2  Other revenues (e.g. from airport and route charges)………………..…………………………………………
3. Grants and susidies…………………………………………………………………………...…………………..…………………………………
4. Other revenues…………………………………………………………………………………...……………...……………………………………
5. TOTAL REVENUES…………………………………………………………………………………………………...………………………………

PART II  -  EXPENSES

Expenses by item

 1.  Operation and maintenance ( e.g. staff, supplies, services, etc)……………………..……………………………..…………………………
 2.  Administrative overhead…………………………………………………………………………………………...…………..……………………
 3.  Depreciation and/or amortization…………………………………………………………………………...………………………….…………
 4.  Interest…………………………………………………………………………………….……………………………………...……………………
 5.  Other expenses…………………………………………….………………………………………...………………………………………………
 6.  TOTAL EXPENSES…………………………………………...………………………………...…………………………………………………

Expense allocation by function (amounts or percentages of total expenses)

      6.1   En-route sevices……………………………………………………...………………………………………………………………………
      6.2   Approach and aerodrome control services………………………………….………………………...……………………………………
      6.3   Non-aeronautical activities………………………………………………………………………………………….…………………………

PART III  -  EXPENSES BY SERVICE

Service

 1.  ATM - Air traffic management……………………………………………………………….…………….………………………………………
 2.  CNS - Communications, navigation and surveillance…………………………………………..………….……………………………………
 3.  MET - Meteorological services……………………………………………….…………………………………………...………………………
 4.  SAR - Search and rescue services……………………………………………………………………………….………………………………
 5.  AIS - Aeronautical information services……………………………………………...……………………………...……………………………
 6.  TOTAL……………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………

PART IV - GROSS CAPITAL INVESTMENTS DURING THE YEAR BY SERVICE

Services

 1.  ATM - Air traffic management……………………………………………..…………………………………….…………………………………
 2.  CNS - Communications, navigation and surveillance……………………….…………………………………...………………………………
 3.  MET - Meteorological services……………………………………………….……………………………….……………………………………
 4.  SAR - Search and rescue services…………………………………………………..………………………………..……………………………
 5.  AIS - Aeronautical information services…………………………………………………….………………...……………………………………

 6.  TOTAL…………………………………………………………………...………………………………………….…………………………………

Remarks (including a description of any unavoidable deviation(s) from the reporting instructions):

Please use additional sheets as required.
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AIR NAVIGATION SERVICES FINANCIAL AND EMPLOYMENT DATA
Page  1 of  1     

State:

Tel:
Fax:
E-mail:

Currency:

Sub-total Total

Amounts

Amounts

       6.1.1   En-route sevices…………………………………………………………………………………………………….
       6.1.2   Approach and aerodrome control services………………………………………………………………………

Amounts

Amounts

No. of employees 

END

 6.   Other (specify)…………………………………………………………………………………………………………………..
 7.   TOTAL (in full-time equivalent)…………………………………………………………………………………………………………………..

REMARKS:  (including a description of any major deviation(s) from the reporting instructions).

PART IV - EMPLOYMENT
Service

 1.   ATM - Air traffic management……………………………………………………………………………………………
 2.   CNS - Communications, navigation and surveillance…………………………………………………………………..
 3.   MET - Meteorological services…………………………………………………………………………………………..
 4.  SAR - Search and rescue services……………………………………………………………………………………..
 5.   AIS - Aeronautical information services………………………………………………………………………………..

 3.   MET - Meteorological services…………………………………………………………………………………………..
 4.  SAR - Search and rescue services……………………………………………………………………………………..
 5.   AIS - Aeronautical information services………………………………………………………………………………..

 7.   TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………..
 6.   Other (specify)…………………………………………………………………………………………………………………..

PART III -  GROSS CAPITAL INVESTMENTS
Service

 1.   ATM - Air traffic management……………………………………………………………………………………………
 2.   CNS - Communications, navigation and surveillance…………………………………………………………………..

 3.   MET - Meteorological information…………………………………………………………………………………………..
 4.  SAR - Search and rescue…………………………………………………………………………………….
 5.   AIS - Aeronautical information………………………………………………………………………………….

 7.   TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………..
 6.   Other (specify)…………………………………………………………………………………………………………………..

C. Expenses by service
 1.   ATM - Air traffic management…………………………………………………………………………………………..
 2.   CNS - Communications, navigation and surveillance…………………………………………………………………..

       6.2   Non-aeronautical activities…………………………………………………………………………………………

       6.1   Aeronautical activities …………………………………………………………………………………………………….

 4.   Interest…………………………………………………………………………………………………………………….
 5.   Other expenses…………………………………………………………………………………………………………..
 6.   TOTAL EXPENSES………………………………………………………………………………………………………..

B. Allocation of total expenses by function

A. Expenses by cost item
 1.   Operation and maintenance ( e.g. staff, supplies, services, etc)……………………………………………………
 2.   Administrative overhead………………………………………………………………………………………………….
 3.   Depreciation and/or amortization………………………………………………………………………………………..

4. Other revenues……………………………………………………………………………………………………………..
5. TOTAL REVENUES………………………………………………………………………………………………………….

PART II  -  EXPENSES

     2.1  Revenue from approach and aerodrome control charges……………………………….
     2.2  Other revenues (e.g. from airport and route charges)………………………………….
3. Grants and susidies…………………………………………………………………………………………………………

Revenues by function and item
Amount

 1. En-route services…………………………………………………………………………………………………………..
     1.1  Revenues from route charges…………………………………………………………….
      1.2  Other revenues (e.g. from airport and approach and aerodrome control charges)…..
2. Approach and aerodrome control services……………………………………………………………………………….

Estimated data, identified by an (*), may be used if exact data are not available

Year ended: 
PART I  -  INCOME

 

AIR  TRANSPORT  REPORTING  FORM

FIR/UIR(s) covered:

Contact person: ICAO CONTRACTING STATE
Organization:




