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ووصف المناطق الجغرافية اإلرشادات
  اإلرشادات
  لمحة عامة

تعيــد الــدول المتعاقــدة لــدى االيكــاو هــذا االســتبيان بعــد اســتيفاء المعلومــات عــن كــل شــركة طيــران مــن   )أ 
شــركاتها التــي تــوفر خطــوط نقــل جــوي دوليــة منتظمــة للركــاب . ولــن يفصــح عــن هــذه المــواد بطريقــة 

هرا تســمح بتحديــد هويــة المســتثمرين فــرادى . ينبغــي للمعلومــات المتــوفرة أن تغطــي فتــرة اثنــي عشــر شــ
مــع تحديــد الفتــرة فــي الخانــة  ،للســنة التقويميــة المحــددة فــي كتــاب المنظمــة المرفــق اإلمكــانقريبــة قــدر 

االيكــاو فــي التــاريخ المحــدد فــي كتــاب  إلــىالمعينــة لهــا . ومــن المفهــوم أيضــا أنــه لكــي تصــل ردودكــم 
تعـذر  وٕاذا.  لذلك تقبل البيانات األوليـة ،قد ال تكون البيانات المالية المدققة والنهائية متوافرة ،المنظمة

فســيكون مــن األفضــل الحصــول علــى  ،الحصــول علــى معلومــات كاملــة ألي قســم مــن أقســام االســتبيان
  . البيانات الجزئية و/أو المجمعة

البيانات التي تتعلق بالمرحلة الداخلية في رحلة الخطـوط الجويـة الدوليـة علـى أسـاس أنهـا  إدراجينبغي   )ب 
 ٢األقسـام  إطـارلية . ويفضل ملء البيانات بشأن النفقات بخصوص الخـدمات المحليـة فـي بيانات دو 

  . فيرجى االكتفاء بتقديم البيانات للخدمات الدولية ،كان ذلك أمرا صعبا وٕاذا.  ٤و  ٣و 
يــد ينبغـي تحد ،وفـي كلتـا الحـالتين األمريكـي.بالعملـة الوطنيـة أو بالـدوالر  إمـاقـد تـوفر البيانـات الماليـة   )ج 

 إلــىفــي المكــان المعــين معــدل الصــرف الســنوي المــرجح المســتخدم أو المطبــق لتحويــل العملــة الوطنيــة 
  .  دوالر أمريكي

كــل البيانــات الخاصــة بالتكــاليف والعمليــات المتعلقــة بنقــل البضــائع والبريــد بمــا فــي ذلــك  إدراجينبغــي   )د 
أمـا التكـاليف التـي يـتم تكبـدها  تبيان.االسـن فقط في المكان المعين لهـا فـي ستثناؤها.أيضا عمليات اال

  . استثناؤهالتوفير الخدمات لشركات طيران أخرى مثل الصيانة والمناولة وتقديم األطعمة فينبغي 
(   بالنفقات والبيانات التشغيلية في الحاالت التالية :  اإلبالغينبغي  

  الخدمات المجمعة ـ من قبل كل ناقل مشارك عن خدماته . )١(
.  ترتيبـات اسـتئجار تشـغيلية) ـ مـن قبـل الناقـل المسـتثمر إطارعمليات الطائرات المستأجرة (في  )٢(

  ـ نفقات عمليات الطيران .  ١-١البند  إطاربنفقات الطائرات في  اإلبالغوينبغي 
في حال تقاسم الرموز أو حجز الخانات أو الخدمات المشتركة والترتيبات التجارية األخرى ـ من  )٣(

بالتكـاليف العائـدة لجميـع بنـود التكـاليف والمبينـة فـي  اإلبـالغاقل المستثمر فقط . وينبغـي قبل الن
  ) أعاله .٢البند ( إطاراالستبيان باستثناء تكاليف الطائرات في 

يدرج أدناه وصف موجز لكل بنـد . أما التعاريف األكثر تفصيال للبنود الخاصة بالبيانات الماليـة فهي   و)
لشركات   للبيانات المالية  EF-1للنقل الجوي لاليكاو  اإلبالغعليمـات الستيفـاء نموذج مقدمـة في الت

  الطيران .

  البيانات الخاصة بالنفقات حسب فئة الطائرة وبيانات التشغيل ومجموعة الطرق الجوية – ١القسم 
 إلى اإلشارةمع  ،للرحالت المشتركة أو للشحن فقط ،عن كل فئات الطائرات المستخدمة اإلبالغتقديم 

  .  )A300-B4, DC10-30CF, Boeing 747-200F ،عالمة التصميم (مثال
. يتضمن هذا البند رواتب وتكـاليف طـاقم  باستثناء تكاليف الوقود والزيوتنفقات عمليات الطيران  ١- ١

الطائرة وتأمين أجهزة الطيران واستئجار أجهزة الطيران (باستثناء أي مدفوعات تتم بموجب ترتيبـات 
ألرصــدة الطــائرات أو التمويــل بااليجــار) وتــدريب طـــاقم الطــائرة وتكــاليف أخــرى للطيــران باســـتثناء 

  . ١-٢و ٣-١و ٢-١التكاليف التي تغطيها البنود 
ــــــدها  إدراج.  نفقــــــات الصــــــيانة والعمــــــرة ٢- ١ ــــــتم تكب ــــــران  إلصــــــالحكــــــل التكــــــاليف التــــــي ي أجهــــــزة الطي

.  المقـــاولين والمصـــنعين الخـــارجيين إلـــىم وصـــيانتها بمـــا فـــي ذلـــك المـــدفوعات التـــي تقـــد وعمرتهـــا
  . التكاليف المتكبدة لتوفير خدمات الصيانة والعمرة لشركات طيران أخرى استثناء

كل هذه النفقات المتعلقة بأجهزة الطيران بمـا فـي ذلـك رسـوم االسـتهالك  إدراج.  تكاليف االستهالك ٣- ١
. وينبغي  رأسمال أو التمويل بااليجارللطائرات التي تم اكتسابها من خالل ترتيبات الحصول على 

  . ٥-٣أمكن تحت العنوان المناسب أو في البند  إذااستهالك الممتلكات واألجهزة األرضية  إدراج

. تقديم البيانات حسب فئات الطائرات ومجموعة الطرق الجويـة عنـدما يكـون ذلـك  ساعات التشغيل ٤- ١
  . حتى عندما ال تتوفر لهذا القسم بيانات عن النفقات المنفصلة ،ممكنا

  نفقات التشغيل حسب المنطقة الجغرافية – ٢القسم 

عــن هــذه البيانــات فــي هــذا القســم بحســب مجموعــة الطــرق  اإلبــالغ. يمكــن  توصــف المنــاطق الجغرافيــة أدنــاه
الرجـاء تحديـد  ،ت (في هذه الحالـةالجوية وفقا للوصف الذي يظهر في االستبيان المرفق عن االيرادا

  . كل مجموعة من الطرق الجوية)

  . الرسوم للكمية المستخدمة والجعاالت والضرائب غير المستردة إدراج.  وقود وزيوت الطائرات ١- ٢

كـــل الرســـوم واألجـــور المتعلقـــة بعمليـــات الحركـــة  إدراج.  رســـوم الهبـــوط ورســـوم المطـــارات المقترنـــة ٢- ٢
الجويــة التــي تفــرض علــى شــركات الطيــران للخــدمات التــي تــوفر لهــا فــي المطــارات لرســوم الهبــوط 

  . ورسوم الركاب والشحن ورسوم األمن والموقف والحظائر

. يتضــــمن كــــل الرســــوم المفروضــــة علــــى شــــركة الطيــــران لتــــوفير  رســــوم التســــهيالت علــــى الطــــرق ٣- ٢
. وعنــدما يفــرض رســم واحــد لتســهيالت المطــار والطــرق  هيالت والخــدمات علــى الطــرق الجويــةالتســ

  . ٢-٢عن المبلغ تحت البند  اإلبالغينبغي  ،الجوية

كـــل التكـــاليف التـــي يـــتم تكبـــدها (الركـــاب و/أو الشـــحن) لمناولـــة الحركـــة  إدراج.  تكـــاليف المحطـــة ٤- ٢
.  المبـــالغ التـــي تـــدفع للمقـــاولين الخـــارجيين وتحميـــل الطـــائرات وتقـــديم الخـــدمات لهـــا بمـــا فـــي ذلـــك

) ٣-٣تحــت البنــد  إدراجهــاالتكــاليف التــي يــتم تكبــدها لمــوظفي المبيعــات فــي المطــارات ( اســتثناء
  . ولتوفير الخدمات للحركة وللطائرات التابعة لشركات الطيران األخرى

  نفقات التشغيل األخرى – ٣القسم 

لتي يتم تكبدها لتوفير الخدمات للركاب (بما في ذلـك رواتـب كل التكاليف ا إدراج.  خدمات الركاب ١- ٣
أقساط التأمين عـن المسـؤولية تجـاه  ،وبدالت ونفقات المضيفين والموظفين اآلخرين لخدمة الركاب)

وتكــاليف خدمــة الركــاب التــي  ،الركــاب وأقســاط التــأمين ضــد الحــوادث التــي تــدفعها شــركة الطيــران
تكــاليف تــوفير خــدمات لركــاب  اســتثناء.  الــرحالت وتأخيرهــا اءإلغــتتكبــدها شــركة الطيــران بســبب 

  . شركات الطيران األخرى

العمـــوالت التـــي تـــدفع لألطـــراف األخـــرى لبيـــع خـــدمات النقـــل لشـــركة  إدراج.  مـــدفوعات العمـــوالت ٢- ٣
  . (تحديد عندما يكون األمر مختلفا) إجماليومن األفضل أن تكون على أساس  ،الطيران

ـــرويج إصـــدارتكـــاليف  ٣- ٣ ـــذاكر والمبيعـــات والت ـــق بالمهـــام الـــثالث  إدراج.  الت كـــل التكـــاليف التـــي تتعل
  . واإلعالناتالمذكورة بما في ذلك الموظفين والتسهيالت المتاحة والحجوزات 

 واإلداريــةكــل التكــاليف التــي يــتم تكبــدها فــي تأديــة المهــام العامــة  إدراج.  واإلداريــةالتكــاليف العامــة  ٤- ٣
ينبغي للتكاليف العامة التي تتعلق مباشرة بالمهام المحددة أن يبلغ عنها في مكان .   لشركة الطيران

  . آخر في البند المناسب لها

كل التكاليف التشغيلية التي تعذر تحديدها فـي أقسـام األخـرى فـي  إدراج.  تكاليف التشغيل المتفرقة ٥- ٣
 .  ٣ إلى ١األقسام من 

  

  ما تبقى من البنود غير التشغيلية – ٤القسم 
كــل األربــاح والخســائر مــن ســحب الممتلكــات واألجهــزة ومعــامالت الصــرف للعمــالت األجنبيــة والرســوم  إدراج

للفوائد المفروضة على القروض لشراء أجهزة الطيران بما في ذلك عنصر الفائـدة علـى تمويـل تـأجير  اإلجمالية
ى القروض والمبـالغ المسـحوبة التـي ال تتعلـق بشـراء أجهـزة الطيـران والبنـود الطائرات ورسوم الفوائد الصافية عل

  . . استثناء المدفوعات من األموال العامة ومن موازنة االيرادات من الشركات الفرعية المتفرقة غير التشغيلية
  وصف المناطق الجغرافية

  أمريكا الشمالية
الواليـــات المتحـــدة شـــاملة أالســـكا وهـــاواي وباســـتثناء بويرتـــو ريكـــو وجـــزر  ،ســـان بييـــر وميكلـــون ،كنــــدا ،برمـــودا
  . فرجن

  أمريكا الوسطى/الكاريبي
 ،كوسـتا ريكـا ،جزر كايمان ،جزر فرجن البريطانية ،بليز ،بربادوس ،جزر البهاما ،أروبا ،أنتيغوا وبربودا ،أنغيا
 ،جامايكـا ،هندوراس ،هايتي ،غواتيماال ،غواديلوب ،غرينادا ،السلفادور ،الجمهورية الدومينيكية ،دومينيكا ،كوبا

 ،نيفــيس -ســان كريســتوفر ،بويرتــو ريكــو ،بنمــا ،نيكــاراغوا ،األنتيــل الهولنديــة ،مونتســرات ،المكســيك ،مارتينيــك
جـزر فـرجن التابعـة للواليـات  ،جـزر التـرك وكـايكوس ،ترينيـداد وتوبـاغو ،سـان فنسـنت وغرينـادين ،سانت لوسـيا

  . المتحدة
  أمريكا الجنوبية

 ،جـزر فولكالنـد (ملفينـاس) ،اكـوادور ،كولومبيا (تشـمل جـزر سـان أنـدرس) ،شيلي ،البرازيل ،بوليفيا ،األرجنتين
  . فنزويال ،أوروغواي ،سورينام ،بيرو ،باراغواي ،غيانا ،غيانا الفرنسية
  الشرق األوسط

 ،األردن ،إسـرائيل ،العـراق ،اإلسـالميةايــران جمهوريـة  ،البحـرينالمناطق الخاضعة لسيادة السلطة الفلسـطينية، 
 ،العربية المتحدة اإلمارات ،الجمهورية العربية السورية ،المملكة العربية السعودية ،قطـر ،عمـان ،لبنـان ،الكويت
  . اليمـن

  أوروبا 
ـــة ـــا الجغرافي ـــرة مـــاديرا ومالطـــا واالتحـــاد  ،أوروب ـــد وآيســـلندا وجزي ـــاري وقبـــرص وغرينالن وجـــزر آزور وجـــزر الكن

  الروسي (غرب جبال أورال) وتركيا . 
  أفريقيا

 ،وجـــزر الكنـــاري ،عـــدا أزورس والجـــزر مـــا ،تـــونس) ،الســـودان ،المغـــرب ،مصــــر ،قـــارة أفريقيـــا (شـــاملة الجزائـــر
  . ومالطة ،وماديرا

  آسيا/ المحيط الهادئ 
اقلــــيم هونــــغ كونــــغ االداري  ،الصــــين ،كمبوديــــا ،برونــــي دار الســــالم ،بوتــــان ،بــــنغالديش ،اســــتراليا ،غانســــتانأف

 ،قيرغيزســـتان ،كازاخســـتان ،اليابـــان ،اندونيســـيا ،الهنــــد ،جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الديمقراطيـــةالخـــاص، ماكـــاو، 
بــابوا غينيــا  ،باكسـتان ،نيوزيلنــدا ،نيبــال ،ميانمــار ،منغوليــا ،ملـديف ،ماليزيــا ،جمهوريـة الو الديمقراطيــة الشـعبية

جــزر كوكــوس  ،جــزر كريســماس ،وجميــع جــزر المحــيط الهــادئ األخــرى (بمــا فيهــا ســاموا األمريكيــة ،الجديــدة
كاليـدونيا  ،نـاورو ،ميكرونيزيـا ،جـزر مارشـال ،كيريبـاتي ،غـوام ،بولينيزيا الفرنسـية ،فيجي ،جزر كوك ،(كيلينغ)
 ،تونغــا ،تــوكيالو ،جــزر ســليمان ،ســاموا ،بيتكــايم ،بــاالو ،جــزر ماريانــا الشــمالية ،جزيــرة نورفولــك ،نيـــو ،الجديــدة
جمهوريـــة  ،الفلبـــين ،جـــزر والـــيس وفوتونـــا) ،فـــانواتو ،الجـــزر الصـــغرى الواقعـــة خـــارج الواليـــات المتحـــدة ،توفـــالو
 ،المقاطعــــة التابعــــة للصــــين)تــــايوان ( ،ســــري النكــــا ،ســــنغافورة ،االتحــــاد الروســــي (شــــرق جبــــال أورال) ،كوريــــا

   . فيتنام ،أوزبكستان ،تركمانستانليشتي،  -تيمور ،تايلند ،طاجيكستان




