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  الدورة العاشرة لشعبة اإلحصاءات

  ٢٧/١١/٢٠٠٩لى إ ٢٣مونتريال، من 

  األعمال جدول من ٣البند  عن التقرير مشروع

  .من جدول األعمال ٣ ى مشروع التقرير عن البند، عل٢٥/١١/٢٠٠٩وافقت الجلسة العامة، في   

  

  





STA/10-WP/37 
األعمال جدول من ٣ البند بشأن تقرير 3-1   

  

  البيانات المالية عن الناقلين الجويين  :من جدول األعمال ٣البند 

  )WP/11(للبيانات المالية للناقلين الجويين التجاريين  )QMS(الرصد السريع نظام 

  الوثائق  ١-٣

الى أنه ستستفيد الدول األعضاء والناقلون الجويون التابعون للحكومة والقطاع  WP/11أشارت ورقة العمل   ١- ١-٣
من أجل لمبذولة في مجال التخطيط الخاص من توافر اتجاهات الحركة واألموال على األجل القصير في ضوء جهودهم ا

مواءمة السعة مع الطلب، وبالتالي تحسين مستوى الكفاءة والجدوى االقتصادية للعمليات واستخدام رؤوس األموال في دولهم 
وإذ أخذ االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء االحصاءات هذه المسألة في االعتبار، أوصى بأن تقدم الدول . على نحو أفضل

وأوصى . خالل ثالثة أشهر من نهاية كل فترة من فترات االبالغ) الجزء األول( EFاء صيغة أولية من النموذج األعض
فريق الخبراء أيضا بتنفيذ نموذج فصلي الجراء دراسة استقصائية عن حالة أموال الناقلين الجويين تقتصر على إيرادات 

ستعامل هذه البيانات بصفتها سرية وتُستخدم فقط لوضع تقديرات و. ونفقات التشغيل وكذلك دخل التشغيل والدخل الصافي
  .ونشر المجاميع االقليمية والعالمية

  المناقشة  ٢-٣
، اذا كان الناقل الجوي جزءا من EFالحظت الشعبة أنه فيما يتعلق بنموذج االبالغ عن النقل الجوي   ١- ٢-٣

الى أنشطة الناقل الجوي ليتسنى ربطها باالحصاءات ) دخلبيان ال(مجموعة من الشركات، ينبغي أن يشير الجزء األول 
ويمكن ). ATK(واألطنان الكيلومترية المتاحة ) RTK(التشغيلية لذلك الناقل الجوي، أي األطنان الكيلومترية االيرادية 

األموال المكتسبة وبيان ) الجزء الثاني(االبالغ بالنسبة للمجموعة ككل عن البنود غير التشغيلية والميزانية العمومية 
  ).الجزء الثالث(المحتفظ بها 

. التكلفة ال يشكل جزءا من البرنامج االحصائي العادي لاليكاو/الحظت الشعبة أيضا أن استبيان االيرادات  ٢- ٢-٣
 ونظرا لجمعه بيانات التكلفة وااليرادات التشغيلية على أساس مجموعة الطرق، كان تأخر االبالغ عن هذه البيانات أطول

ومن جهة . ومثل هذه البيانات سرية وتستخدم فقط للدراسات االقتصادية التي تجريها االيكاو. EFبقدر كبير من النموذج 
ودمج هذه . بيانات مالية على نطاق النظام وكانت المعلومات تعتبر ذات طابع غير سري EFأخرى جمع النموذج المالي 

  .احدى الدول األعضاء، لن يكون ممكنا عملياالمصادر للبيانات بصفته تلك، حسبما طلبته 
، فهي EFأشارت بعض الدول الى أنها بينما ترغب في تقديم البيانات األولية للجزء األول من أجل النموذج   ٣- ٢-٣

ولذلك وافقت الشعبة على تمديد الموعد . لن تكون في وضع يسمح لها بمراعاة الموعد النهائي المتمثل في ثالثة أشهر
والحظت الشعبة ايضا أن البيانات المالية المقدمة على النموذج . ي الى أربعة أشهر ولكن بحيث ال يتجاوز ستة أشهرالنهائ

وبهذا الفهم، اعتمدت الشعبة التوصية . ستُعامل بطريقة سرية وتُستخدم لتقدير النتائج المالية االقليمية والعالمية EFاألولي 
  .التالية
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  ٣/١التوصية 
  بة بما يليتوصي الشع

من خالل أربعة أشهر ) الجزء األول فقط( EFينبغي أن تودع الدول صيغة أولية من النموذج   )أ
وفي حال أن يكون هذا غير ممكن عمليا، ينبغي أن تقدم الدولة صيغة . االبالغ فترة نهاية

أشهر من نهاية فترة االبالغ في موعد ال يتجاوز ستة ) الجزء األول( EFأولية من النموذج 
  .التي يتعلق بها

للحصول على المعايير ...) انظر التذييل (ينبغي أن تجري االيكاو دراسة استقصائية جديدة   )ب
المالية األساسية ألهم الناقلين الجويين في أقاليمهم التي يتعين جمعها اعتمادا على المكاتب 

  .االقليمية لاليكاو

  )WP/12(يانات المالية للناقلين الجويين على توقعات الحركة الجوية ـ الرسوم االضافية تأثير االبالغ عن الب

  الوثائق  ٣-٣

رسوم الوقود االضافية التي أصبحت عامال هاما أكثر فأكثر في إيرادات التشغيل  WP/12ناقشت ورقة العمل   ١- ٣-٣
ب رسوم الوقود االضافية على أنشطة االيكاو في مجال ويمكن أن يؤثر تقديم االبالغات غير الموحدة وحسا. للناقل الجوي

ولذلك أوصى االجتماع الرابع عشر لفريق خبراء االحصاءات بإدخال التعديالت المالئمة على نموذج . التحليل والتوقعات
البالغات ليشمل رسوم الوقود االضافية والرسوم االضافية المشابهة في التعليمات الخاصة بتقديم ا EFاالبالغ الحالي 

لتحديد البند الذي ينبغي أن ترد تحته رسوم الوقود االضافية وغيرها من الرسوم االضافية على نحو  EFالمرتبطة بالنموذج 
  .واضح
  المناقشة  ٤-٣
الحظت الشعبة أنه لبعض الوقت، ظل كل من اتحاد النقل الجوي الدولي واتحاد شركات الطيران األوروبية   ١- ٤-٣

وبالتالي، وافقت الشعبة على اعتماد التوصية التالية دون مزيد من . WP/12ة المقترحة في ورقة العمل يستخدمان المنهجي
  .المناقشة

  ٣/٢التوصية 
  توصي الشعبة بما يلي

 ١- ٢و ١- ١تحت البندين  EFينبغي تعديل تعليمات االبالغ الحالية اليرادات الركاب المبينة في النموذج 
  :على النحو التالي

المحصلة من نقل الركاب على رحالت إدراج جميع االيرادات .  )١- ١البند (اكب الر  )أ
منتظمة، بعد اقتطاع الخصومات المعمول بها والتخفيضات والتعريفات التناسبية المطبقة فيما 

، فإنه يتعين ")اثنان بسعر واحد"مثل (أما في حالة العروض الترويجية .  بين الخطوط الجوية
ايراد الراكب عن التذكرتين مع التخفيض المعمول به على نحو يعكس فرض رسم إجمالي 

أما بالنسبة للركاب المسافرين بتذاكر سفر صادرة .  االيراد الصافي لقيمة التذكرة الواحدة



STA/10-WP/37 
األعمال جدول من ٣ البند بشأن تقرير 3-3   

  

ينبغي .  مقابل نقاط مكتسبة في نظام السفر المتكرر، فينبغي أن يدرج صفر في خانة االيراد
جمعها من الركاب الجويين بشأن الرسوم اإلضافية للوقود  إدراج األموال التي تمأيضا 

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

نقل ينبغي ادراج إجمالي االيرادات الناتجة عن ال.  )١- ٢ البند(واألمتعة الزائدة الراكب   )ب
األموال التي تم ينبغي أيضا ادراج .  الجوي للركاب واألمتعة الزائدة على رحالت غير مقررة

خرى التي األضافية اإلرسوم الجمعها من الركاب الجويين بشأن الرسوم اإلضافية للوقود و
ل التزام لتحويل ال يكون على الناق أي حيث ،لجويايرادات يحتفظ بها الناقل اعنها تنتج 

  .الحكومة أو أي هيئة أخرىبهذه الطريقة إلى المبالغ التي تم جمعها 

  

- - - - - - - - -
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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 

   =أمريكيدوالر  ١سعر الصرف، 

  
  :مالحظات
اإلقليمية وجزة المجمعة الم، وال تنشر اإليكاو سوى المعلومات سرية جميع بيانات الناقل الجويتكون   )أ

  .والعالمية
  .يشير الفصل الحالي إلى فصول السنة المحاسبية للناقل الجوي  )ب

  .السابقة للناقل الجوي يشير الفصل السابق إلى فصل اإلبالغ عن السنة المحاسبية

 -  - - -  -  -  -  - - 

  


