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Labor  5-1-3- كلفة القوى العاملة
Cost  

ان هذه الكلفة حتتسب للمحارك
فقط والتي حتتوي على 

Bare engines , engines fuel con-
trol , thrust reverser , exhaust

nozzle systems , and aug men-
tor  systems  also includes  gear
box  but does not include  pro-
.peller on turboprop  engines 

Where : 

Where : 

Materials Cost  واد 5-1-4- كلفة ا
ان هذه الـكـلفـة حتتـسب لـلمـحـارك فقط
ـلحقة نـظومات ا والتي حتتـوي على ا
باحملرك كما موضح في 5-1- 3اعاله

Where:
Meintenance Barden5-2- كلة

اعباء الصيانة 
تعرف هذه الكلف بأنهـا النفقات العامة
الــتي تــســاهم في كــلف الــصــيــانــة من
خالل الفعاليات اخملتلفة مثال على ذلك
ــراقــبــة  كــلف االداره الــســـيــطــرة وا
ــعــدات الــفــحـــوص اخملــتــفــلـــة عــلى ا
سـتخـدمة في اعـمال الـصيـانة الـعدد ا
اخملـتـلــفـة .. الخ والــتي تـسـمـى الـكـلف
ـعـادلـة ـبـاشـرة لـلـصـيـانـة وان ا غـيـر ا

هي:
2 r — o×K

DEPRECIATION: 5-3- االندثار
ـــال ان االنـــدثـــار عـــلـى قـــيـــمـــة راس ا
ـستـثـمـر في الـطـائـرة يـعـتـمـد بـدرجة ا
كبـيـرة على شـركـات الطـيـران اخملتـلـفة
ي والشروط التنافسية واالقتصاد العا
والـتـي تـتــمــثل بــاحلـفــاظ عــلى جـدارة
الــطــائــرة اجلــويــة بــشــكل كــامل خالل
عمرها الـتشغـيلي . ان االندثار بـطريقة
 ATA1967تعتمد في مددها السنوية
تبقـية للطائرة وموادها هي  والقيمة ا

كما يلي :
نوع الطائرة

قيمة االندثار 
تبقية القيمة ا

طــائـــرة نــفـــاذه ذات بــدن نـــحــيف ذات
سرعة اقل من الصوت

 12سنة 
صفر

ان مـــعـــادلـــة االنـــدثــار لـــلـــطـــائـــرة مع
محاركها وموادها االحتياطية هي:

Where:

Hull lnsurance 5-4-كلفة التأم
cost:

عنـد بـدايـة الـتقـد االولى لـنـوع جـديد
من الــــطــــائــــرات ذات ســـــرعــــة اقل من
الصـوت وكـذلك بالـنـسبـة لـلطـائرة ذات
الـسـرعــة اعـلى من الــصـوت في الـوقت
احلـاضـر فـأن الــتـأمـ يـكــون مـرتـفـعـا
ولكن عـند االسـتخـدام الفـعلي لـلطارات
فان معدل التأم يبلغ بحدود   %2من
سعر الطائرات الـكلي عند الشراء خالل
عادلة هي:- سنة تشغيلية وعليه فأن ا

Where

FUEL 5- 5كلفة الوقود والدهون
AND OIL COSTS :

باالمـكان احلـصول علـى اسعـار الوقود
احلالـيـة عن طريق  ATAاحتاد الـنـقل
اجلــوي الـــدولي وان كـــثـــافــة الـــوقــود
النـفـاث نوع  JETAهي 6. 76باوند /

للغالون حتت شروط قياسية .
ان اســـعــــار الـــدهــــون لل  مــــحـــركـــات
الـتـوربـيـنـيـة يـبـ بـأنـهـا تـسـاوي 5.7
دوالر امـريــكـي لـلــغــالــون الــواحـد وان
مــعــدل اســتــهالك الــدهــون هي 135.0

باوند / ساعه لكل محرك
ان معادله كلفة الوقود والدهون

هي:

Where

cock- 5-6- كلفة طاقم قمرة الطائرة
pit crew cost  :

ان كلـفـة طاقم الـطـائرة  اسـتـخدامـها
لالطالع على عـدد من عقـود االستـخدام

الـطـائـرات ومـجـهـزي احملـارك مـعـادالت
ـبــاشـرة احـتــسـاب كــلــفـة الــتـشــغــيل ا
يزه ذكورة اعاله وذلك بهدف تـقييم ا ا
ذات الـعالقـة بـاالقـتـصـاد الـتـشـغـيـلي و
ـعادالت خملتـلف الـتصـامـيم علـمـا بأن ا
ـستوى توفـرة تعـطي تغـيرات جـيدة  ا
ـبـاشـرة ولـكنـهـا ال تـتـمـكن من الـكـلف ا
ابراز االخـتالفات الـهامه بـ الطـائرات
ـتـشـابهه وذات ذات احلمـوله الـنـافعه ا
ــيـز اضــافــة النـهــا غـيــر قـادرة مـدى 
العــطـاء تــوقــعــات دقــيـقــة لــلــمـردودات
االقـتــصـاديــة ســواء كـانت حتــسـيــنـات
صغيرة او تـغييرات اسـاسية للـتصميم
االسـاسي مــثــال عـلـى ذلك تـمــديــد بـدن

الطائرة اوتطويرمدى الطائرة.
D O باشرة -عناصر كلف التشـــغيل ا

-C ELEMENTS :
ان عناصـر هذا النوع مـن الكلف تـعتمد
على تقييم االسـتغالل السنـوي للطائرة

Aircraft utihi3ation in hours/
 yearساعات الطيران السنوي والتي
بدورهـا تعـتـمد عـلى عمـلـيات الـتشـغيل
The Range ستخدم ومدى الطيـران ا
ــكن اســتـــخــراجه من حــاصل والــذي 
ده احملدده للطيران  xالسرعة  ضرب ا

Block hour time  ان وقت الـــرحـــلــة
يتكـون من مقـدار وقت احلركـه االرضية
 Ground Manouvreوهي دقيقة

واحـدة لــغــايــة االقالع + وقت االقالع +
Cruise وقت الـتــسـلق + وقـت االبـحـار
 + TIMEوقت الهبوط + الوقت الالزم
لـلـحـركـة اجلـويـة راجع تـفـاصـيل رمـوز

وداالت وقت الرحلة .  
ملحق رقم  1

ـعـادلـة الـتالـيـة تـمـثل الـعـالقـة ب ان ا
ــدة احملــددة لــلــطـــيــران واالســتــغالل ا
Aircraft yearly الـســنــوي لـلــطــائـرة

utilization 

  ≠∫ w U² « qLAð nKJ « d UMŽ Ê«

DIRECT باشرة 5-1- الصيانة ا
MAINTENANCE

ان تعـبيـر الصـيانـة كمـا ورد في طريـقة
 ATA1967يشمل كلفة الصيانة

لــلــمـــواد والــقــوى الــعـــامــلــة الغــراض
التفـتيش واخلـدمات الـفنيـة والتـصليح
و الــتــصـــلــيح الـــعــام لــبـــدن الــطــائــرة
ومـنـظـومـتـهــا و احملـارك ومـنـظـومـتـهـا
واالالت الدقيـقة وااللـكتـرونيـة والراديو

... الخ
ـسـتـخـدمـة يـتـوفـر نـوعـان من الـطـرق ا
ألغراض صـيـانـة الـطـائـرات هـا الدوري
ــتــوالي الـــتــصــاعــدي وان الــزمــنـي وا
استخدام اي منها يعتمد على السياسة
تـبعـة من قـبل شركـات الـطيـران ولكن ا
بــالــعــمــوم فــأن الــكـــلــفــة هي تــقــريــبــا

متساوية للنوع . 
ان الـنـظــرة عـلى دراســة االحـصــائـيـات
التـشـغيـليـة تـظهـر بـان معـدل الـصيـانة

تــتــمــثل تــقــريــبــا بــدالــة او الــوظــيــفـة
للـمـؤثـرات كـقـوة الـدفع والـسـعر ودورة

الطيران
labor   عادلة 5-1-1- كلفة القوى ا

cost  :
ان هذه الـكـلـفـة حتـتسب لـبـدن الـطـائرة
بــاسـتــثــنــاء احملــارك فــقط وعــلـيـه فـان

عادلة هي : ا
Where :

Materials Cost واد 5-1-2- كلفة ا
ان هذه الكلفة حتتسب لبدن    

الطائـراة باسـتثنـاء احملارك فـقط وعليه
عادلة هي  فان ا

-Where : 
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احــتـســاب كــلف الــتــشـغــيل اخملــتــلــفـة
للطائرات يعتمد على طرق علمية مهيأة
قـارنة ب مسبـقا وذلك لـغرض تأمـ ا
الــكــلف الــتــشــغــيــلــيــة واالقــتــصــاديــة
لــلــطــائــرات اخملــتـــلــفــة من اجل اعــداد
فاضـلة الـتجاريـة ب الـطائرات حتت ا
ظروف تشغيلية قياسية متساوية وذلك
بهدف تمك شركات الطيران ومصنعي
الـــطـــائــــرات في حتـــديــــد اوال الـــكـــلف
صنعة ناسـبة للطائـرات ا التشغيـلية ا
سـتـخدمـة من قـبـلهـا عـند تـشـغيـلـها وا
عـلى خط طـيـران مـحــدد وثـانـيـا تـقـيـيم
اجلدارة للحدود االقـتصادية لـلتصاميم

اخملتلفة للطائرات ومحاركها.
حتتوي عـملـيات الـتشـغيل لـدى شركات
الـطـيــران عـلى الـعــديـد من الـفــعـالـيـات
ـكن فصل بعـضها عن اخملتلـفة والتي 

البعض اآلخر استنادا لنوع الفعالية.
   ان الــكـلـف ذات الـصــلــة بــفــعــالــيـات
الـتـشــغـيل تـنــقـسم بـشــكل اسـاسي الى
باشرة مجموعت هما كـلف التشغيل ا
وكلف الـتشـغيل غـير مـباشـرة وحتتوي
هـذه الـكـلف عـلى الـعـديـد من الـعـنـاصر
مـنـهـا  االنـدثـار  الـتـأمـ  الـصـيـانة 
الوقود احملـروق  طاقم الطـيران  طاقم
ــســافـريـن  اجــور الــهــبـوط  خــدمــة ا
ـسـافـريـن  مـكـاتب الـسـفـر   خـدمـات ا
خـدمــات الـتــسـويق  مــصـاريف االدارة

العامة .... الخ.
باشرة بفعاليات تتعلق كلف التشغيل ا
تشغـيل وتهـيأة الطـائرة ذاتـها للـطيران
ـباشرة فـتكون اما كلف الـتشغـيل غير ا
مـعـنــيـة بـالــكـلف الـتــشـغـيــلـيـة االخـرى
ــبـاشـرة ـرتــبـطــة بـكــلف الـتــشـغــيل ا ا
ـسـانـدة لــهـا عـنـد تـشــغـيل الـطـائـرة وا

الغراض جتارية مختلفة. 
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يعرف االقتـصاد بانه العـلم الذي يبحث
ـستخدمة في في الثروة ذات العالقة وا
ـستـخدمة من وارد اخملـتلـفة ا تنظـيم ا
اجل احلــصــول عـــلى مــردودات مــاديــة

جيدة.
ان الـطـلب واالحـتـيــاج في قـطـاع الـنـقل
اجلوي يعتبـر متغيرا خالل فـترة زمنية
مـحــددة ويـكــون مـتــأثـرا بــالـفــعـالــيـات
واالنشـطـة احمليـطـة به وهي  سـياسي 
اقتـصادي  اجـتـماعي وانـسـاني  حيث
ان سمـاتهـا ومكـوناتـها تـخضع لـلتـغير
باستمرار 0تعتبر صنـاعة الطيران احد
ـاط الـنـقل والـذي يـتـضمن مكـونـات  ا
ثالث عناصـر وموارد اسـاسية مـختـلفة
اهمـهـا الوسـائل الـتـنفـيـذية  الـطـائرات
وملـحـقـاتـهـا  والسـبل اجلـويـة والـقوى
الــعــامـلــة الـالزمـة لــلــتــنــفــيــذ وبــكــافـة
مستوياتها والتي تتفاعل عناصرها مع

بعضها البعض بشكل متالزم.
ان الــطـلـب في قــطـاع الــطــيــران يــنــمـو
وبشـكل مـتطـور واعـتمـادا عـلى عدد من
العـوامل اخلارجـية والـتي تعـود بصـفة

اساسية الى :-
- الــعـــوامل االقـــتــصـــاديـــة والــتـــطــور

االجتماعي.
- تطور دخل الفرد.

- معيار التجارة الدولي.
 -زيادة الوعي الثقافي واالجتماعي

والسياحي.
 -اسعار السفر.

ان الـهـدف الـوطـني الــرئـيـسي العـتـمـاد
الـنقل اجلـوي لـغـايـة يـومـنـا هـذا يـلعب
دورا رئــيـــســيــا فـي تــأســيـس شــركــات
لوكة من قبل الدول باعتبارها طيران 
شركات حاملـة العلم كونهـا رمزا وطنيا
رحلة االولى ا هو احتـياج في ا اكثر 
من التـأسـيس ولـكنـهـا بالـنـتـيجـة تـقوم
تـــلك الـــدول بـــتــطـــويـــره اقـــتـــصـــاديــا
وبــاســتــمــرار بــهـــدف جــعــله فــعــالــيــة

اقتصادية ذات مردود مادي مفيد.
∫ qOGA² « nK

تتضمن العملـيات التشغيـلية للطائرات
عـلى الـعـديــد من الـفـعـالــيـات اخملـتـلـفـة
والــتي بــاالمــكــان فــرزهــا وتــعــريــفــهــا
ـوجب نـشـاطـها بـسهـولـة وتـبـويـبـهـا 
وعليه فان كلف التشـغيل عموما تنقسم

الى مجموعت اساسيت هما :-
باشرة - كلف التشغيل ا

(DOC) COSTS   OPERATING
DIRECT 

  (IOCـباشرة كلف التـشغـيل غير ا
) COSTS OPERATING  INDI-

RECT
باشرة - كلف التشغيل غير ا  

مخـطط رقم 1 يـوضح بـشـكل تـفـصيـلي
انواع الكلف والعـناصر التي تتـضمنها

اعتمادا على مفردة التشغيل.
حتــتـــسب كـــلف الـــتـــشــغـــيل عـــمـــومــا

بالوحدات االنتاجية التالية : 
دوالر امـــريــــكي لـــكـل ســـاعــــة طـــيـــران
تــشــغــيــلــيــة واحــدة أو دوالر أو ســنت
امــريــكي لـــكل مــقــعـــد - مــيل او ســنت
امريكي لكل طن  –ميل ألغراض الشحن
ـوضـحـة فـي الـرسـوم الـبــيـانـيـة رقم وا

1و2.
ان الـوحــدة االنــتـاجــيــة  مـقــعـد  –مـيل
تـمــثل مــؤشــر خـســارة في حــال وجـود
نسـبـة امـتالء متـدنـيـة في الـطائـرة كـما
وتعتبر الـوحدات االنتاجيـة مقعد- ميل
وطن- مــيل مــؤشــرا ايــضـا عـن االجـور
الـواجب اسـتـيـفـائهـا فـي حـالة حتـقـيق

نسـبة حـمـولة مـقـبولـة. تعـتـمد الـبعض
من شركات الطيران على مبدأ التساوي
ـبــاشــرة وغــيـر بـ كــلف الــتــشــغـيـل ا
بـاشرة وذلك يـعود باألسـاس الى عدم ا
امكـانـيـة احتـسـاب كـلف الـتشـغـيل غـير
ـبـاشـرة لـلـطــائـرات احلـديـثـة الـصـنع ا
اضافـة الى افـتـقار الـبـعض من شـركات
الـــطــيـــران الـى اخلـــبــرة الـالزمـــة لــدى
ـاليـة والفـنية ولـكن بالـعموم كوادرها ا
فأن نسب التـشغيل تـختلف فـيما بـينها
ـتبـعة وذلك كونه يـعود الى الـسيـاسة ا
من قـبل شــركـات الـطــيـران في اخــتـيـار
وتوزيع مفردات الكلف اخملتلفة ضــــمن

مكوناتها االساسية .
ان مــفــردات الـعــنــاصــر الــتــشــغــيــلــيـة
عـتـمـدة في كل صـنف كلـفـة يـعود الى ا
الـســيـاســة الـعــامـة لــلـشــركـة في مــبـدأ
الـتـقـسـيم والـتـوصـيف لـتـلك الـعـنـاصر
ـطـار  قـد ومـثـال عــلى ذلك فـأن اجــور ا
تـعـتـمدهـا بـعض الـشـركـات ضـمن كـلف
ـباشـرة فـيمـا يـتم احتـساب التـشغـيل ا
MAINTE- كــلـف اعــبـــاء الـــصــيـــانــة

 NACE BURDENضمن كلف
ـبـاشـرة لـدى شـركـات الـتـشـغـيل غـيــر ا

اخرى .
 ان تخفـيض مسـتوى الـكلف يؤدي الى
وارد اخملـتلفة حتس وتـطوير كـفاءة ا

واساليب الصيانة والتشغيل .
باشرة - كلف التشغيل ا

DIRECT OPERATING  
COSTS   

ـبـاشـرة عـلى تـصـنف كـلف الـتـشـغـيل ا
ـعــتـمــدة بـشـكل انـهـا تــلك الـكـــــــــلف ا
اسـاس عـلى عــمـلـيــة تـشـغـيـل الـطـائـرة

ذاتها .
ان الـــطـــرق الـــقـــيـــاســـيـــة اخملـــتـــلـــفـــة
ـسـتـخـدمـة حـالـيـا هي لـتـقـديـر كـلف وا
بـاشرة والـهادفة الـى تقد التـشغـيل ا
ـــقـــارنــة وســـيــلـــة عـــلـــمـــيــة جـــاهـــزة 
اقــتــصــاديــات الــتــشــغــيل لــلــطــائــرات
تنافسة حتت ظروف قياسية موحدة. ا
تساعد الـطرق   القـياسيـة في احتساب
باشرة شركات الطيران كلف التشغيل ا
ردود ناسبة  وذات ا الختيار الطائرة ا
االقتصـادي في اعمالـها التـجارية وذلك
السـتـخـدامــهـا وتـشــغـيـلـهــا عـلى رحـلـة

معينة ومحددة .
تطورة تعتمد اغـلب شركات الطـيران  ا
على طرقـها اخلاصـة بهـا عند احـتساب
ـبـاشـرة اعـتـمـادا على كـلف التـشـغـيل ا
ــتـراكـمـة اثـنـاء ــكـتـسـبـة وا خـبـرتـهـا ا
عملياتها التشغيلية بينما تقوم شركات
طــيــران أخــرى اقل تــطــورا في تــقــديــر
ـبـاشـرة ألول مرة كلـفـهـا الـتشـغـيـلـية  ا

على طرق جاهزة في احتسابها .
ــســــــــتـخــدمـة ان اكـثــــــر الــطــــــــرق ا
بــشــكـل واسع هي طــــريـــقــة اتــــــــخــاذ

الــنـــــــــقـل اجلــوي االمـريــكي
AIR TRANSPORT ASSOCIA-

TION OF AMERICA ATA
عترف بها دوليا و نشرها   1967وا
في عام   1944وحتديـثـهـا عـلى مراحل

الى ان  اصدارها عام 1967.
تعـتـبر طـريـقة ATA  67 هي الطـريـقة
باشرة القياسية لتقدير كلف التشغيل ا
حـركات تـوربـينـية ـزودة  للـطائـرات ا
وذات ابدان نـحـيـفـة . وقـد قـامت شـركة
الـيـونـيك لـصـنــاعـة الـطـائـرات بـإصـدار
حتديث للمعادلة واسمتها طريقة    عام
1974BOEING UP DATE 1974 
لـتـشـمل طـائـرات ذات االبـدان الـواسـعة
ـصـنـعـة ـنـتـجـة من قـبل الـشـركـات ا وا

اخملتلفة 0
صنـعة لـلطائـرات عند تقوم الـشركـات ا
ستوى انتاج طائرات جديدة بـالتنبوء 
ـباشـرة لطائـراتهـا وذلك بهدف الكلف ا
مـــقـــارنـــتـــهــــا مع االنـــواع االخـــرى من
ـتــيـلــة من انـتــاج شـركـات الـطــائـرات ا

مصنعه منافسة .
ـباشرة حتتوي على ان كلف التشغيل ا
الـعــديـد من عــنـاصــر الـتــشـغــيل وعـلى
سبيل الـتحـديد هي االنـدثار  الـتام 
ــسـتـهــلك  طـاقم الـصـيــانـة  الــوقـود ا
قمرة الطيران  الفوائد على التمويل ان
وجدت واعباء الصيانة ومن اجل اعداد
الـنـمــوذج الـريــاضي يـتــــــــــطـلب االمـر
ــذكــــــــورة في ـــــــعـلــومـات ا تـوفــيـر ا
عــــــــلومات  ملحق رقم .4 جـــــــدول ا
qOGA² « nK  »U ²Šô W¹d¹bI² « ‚dD «
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ان مـعـظم شـركـات الـطـيـران ومـصـنـعي
الـطــائــرات يـعــامـلــون كــلف الـتــشــغـيل
ــبــاشـــرة بــشــكـل مــنــفــصـل عن كــلف ا
توفرة باشرة والطرق ا التشغيل غير ا
ــســتــخـدمــة حــالــيــا وبــشــكل واسع وا
ـبـاشر هي :- لـتقـديـر كـلف الـتـشـغـيل ا

ملحق رقم 3
4-1-احتاد النقل اجلوي االمريكي

.1967 ATA 1967  لعام
4-2-شركة البونيك لعام 1974

ATA 1967 BDEING لــــتــــطــــويــــر
.1974 Update

.AEA METHOD 4-3- االوربية
NASA 4-4-وكاله الفضاء االمريكية

.METHOD
4-5- معهد كرانفيلد التكنولوجي

.CIT METHOD
4-6- بحوث ودراسات مختلفة.

تـسـتـخـدم شـركـات الطـيـران ومـصـنـعي

اخملتلفة لطواقم الطيران وذلك باعتماد
مــعـــدل االجـــور الــســـنـــويـــة والــتي 
الـتــوصل الــيـهــا بــاحـتــســاب الـرواتب
ستحقة ومضافا اليها اجور التدريب ا
ومخـصصـات السـفر وكـيفـية اسـتغالل
ـعـادالت الـطـواقم والــتي اسـتـنــتـجت ا

التالية :
5-6-1- كلفة طاقم من شخص

لطـائـرة نـفـاثـة  اقل من سـرعـة الـصوت
في طيران داخل هي :

5-6-2- كلفة طاقم من ثالثة اشخاص
لطـائـرة نـفـاثـة  اقل من سـرعـة الـصوت

في طيران داخلي هي :

5-6-3- كلفة طاقم من ثالثة اشخاص
لطـائـرة نـفـاثـة  اقل من سـرعـة الـصوت

في طيران دولي هي :

5-6-4- كلفة شخص رابع لطاقم
الطيران لكل عملية هي :

Where : 

5-7-كلفة طاقم اخلدمة لكابينة
-Cabin Crew cost  :  سافرين ا

ان طــريــقــة  ATA67ال تــعــتــمــد هــذه
الــكــلف من عــنــاصــر كــلف الــتــشــغــيل
ـبـاشـرة ولـهـذا ال تـتـوفـر مـعـادلـة في ا
هـذه الــطـريـقــة ولـكن تــعـتــمـد طــريـقـة

 NASAفي احتساب هذه الكلفة
عادلة :  با

-Where:

ــعـامل   Cccb فــان طـريــقـة بــالــنـســبـة 
  NASAتــقـدر كـلـفـة طـاقم اخلـدمـة بـ60
دوالر امـــريـــكي في الـــســـاعـــة لــلـــرحالت
الداخلية و  78دوالر في الساعة للرحالت
الـدولية امـا الطريـقة االوربية  AEAفهي
مـتـشـابـهـة لـطـريـقة  NASAولـكـن الـفرق
يــكـمن بـان الـطـريـقـة  AEAتــعـتـمـد عـلى
احـتـسـاب  81دوالر امــريـكي في الـسـاعـة

Cccb عامل
6-التوصيه:

بـالنظر لعدم توفر حسابات كلف التشغيل
لـلطـائرات في الوقت احلـاضر لـدى الناقل
الـوطني العـراقي لذا يسـتلزم االمـر العمل
جـديـا التـخـاذ اخلـطـوات الـتـالـيـة لـتـأم
تـوفير احتساب عناصر الـكلف التشغيلية
لـلـطـائـرات لـتـقديـر اقـتـصـاديـة الـتـشـغيل

ؤسسة: واحتساب انتاجية الفرد وا
6-1 -  استحداث وحدة حسابية وفنية
ضـمن الهـيكل التـنظـيمي للـشركة من اجل
تـامـ احتـساب كـلف الـتشـغـيل بأسـلوب

علمي واقتصادي منظم.
رحلة االولى من عملية 6-2 - ان ا

ـباشرة تـتطلب احـتسـاب كلف التـشغيل ا
اسـتـخـدام احـدى الـطـرق الـتـقـديريـة  ومن
ـفضل اعـتماد طـريقة  ATA 67وطـريقة ا

 BOEING 1974 UPDATEنظرا
لـكـونـهـا االكثـر اسـتـخـدامـا من قـبل بعض

شركات الطيران ولسهولة استخدامها .
6-3 - اختيار كوادر حسابية واقتصادية
ـــيــة ـــؤهالت االكـــاد وفـــنـــيـــة من ذوي ا
والـكفاءة ويـتقنون الـلغة االنـكليزيـة للعمل

ضمن الوحدة احلسابية هذه .
6-4 - تدريب الكوادر العاملة  في هذه

الــــوحــــدة لــــدى اجلــــهــــات اخلــــارجــــيـــة
الـتخصصية من اجل االطالع على اساليب
الـعمل احلديث في احتساب كلف التشغيل
ونــقــتــرح ان يــتم الــتــدريب لــدى شــركـات
الـبـويـنك وايـربـاص والـبـريـطـانـيـة وكـذلك
دة منـاسبة مـعهد كـرانفيـلد التـكنولـوجي 
تــتـراوح بـ 2- 3 شـــهــر عــلى ان تــكــون
نـتائج الـتدريب عـامال مهمـا في تقـييم تلك

الكوادر .
6-5 - توفير كافة مستلزمات العمل من

اجـــهــزة ومـــعــدات اتـــصــال مـع اجلــهــات
االجنبية .

6-6 - اشراك كوادر طيران وهندسة
الغراض االستشارة في مجال الطيران .
سؤول 6-7 - ضرورة ارتباط الوحدة با
ـــــالي االعـــــلى ضـــــمن االخـــــنـــــصــــاص ا

والتخطيط .
6-8 - منح العامل في هذه الوحدات

االمـتـيـازات الالزمـة لتـامـ عـملـهـا بـشكل
ا يؤمن الهدف من استخدامها. جيد و
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تفاصيل رموز وداالت وقت الرحلة
   معامل ورموز وداالت مختلفة

 BLOCK SPEED-1
من اجـل احتـسـاب بـشـكل  مـنـتـظم لـوحدة
ـعادلة الـتاليـة حتتسب على الـسرعه فان ا
اسـاس استخدام مكون عـنصر سرعة رياح

ذات قيمة صفر  

 -Where :
Td=Time to descend including
decleration to normal approach
speed 

Tam=Time for air maneuver shall
be six minutes  No credit for dis-
10 for all airplanes .tance  = 0
Tcr=Time at cruise altitude  in
cluding Traffic allowance = 

Dc= Distance to climb statute
miles including distance to accel-
off speed to climb-erate from take

speed 
Dd= Distance to descend  stat-
ute miles including distance to
deccelerate to normal approach
.speed 
vcr= Average true airspeed in
cruise mph 
ka= Airway distance increment
015 D up To D=1400.=  7+ 0
02 D for "D" .statute miles = 0
 Over  1400  statute miles 
ملحق رقم ""2
جدول محتويات  اعباء الصيانة
Maintenance Burden :
General  management  Person-
nel 
Ground Property  & Equipment
Labor  
Trainees & Instructors   
Unallocated shop labor 
Communications  Personnel 
Record Keeping & Statistical
Personnel 
Purchasing Personnel 
Personnel expanses 
Communications  Purchased 
light – Heat – Power & water
Professional & technical fees
& Expenses
Other Services – Outside 
Materials – Ground property &
Equipment
Rentals
Shop & servicing Supplies 
Stationary Printing & offices
Supplies 
Other Supplies
Insurance Purchased 
insurances -Provisions  for Self
Employee Benefits & Pensions

Injuries , Ioss & Damages 
Memberships 
Taxes – Payroll
ther  Expenses 
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باشرة مصادر الكلف التقديرية ا
• AIR TRANSPORT  AS-

SOCIAYION OF AMERICA ,
STANDARD method of Esti-
mating Comparative  DIRECT
OPERATING COSTS OF Tur-
bine Powered Transport AIR-
LANES  WASHINGETON
C: ATA , DECEMBER 1967.D

• Boeing commercial air-
plane Company , Boeing 1974
update of ATA formula for Di-
rect Operating COST / 
 Coughlin, Direct oper-. • S
ating cost study 74/1 Interim
Revised Version-Report
Canfield Institute of Technolo-
gy, Centre for Transport stud-
ies, sc/sp/AOC, January 1974

• National Aeronautics and
space Administration

• College of Aeronautics,
Canfield, Direct operating cost
.study

• AEA method
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جدول معلومات
مـن اجل اعــداد الـــنـــمــوذج الـــريــاضي
لـلـمـعـادالت التـقـديـريـة اخملتـلـفـة لـكلف
ـبـاشـرة يــسـتـلــزم تـوفـيـر الــتـشـغـيـل ا
ــعــلــومــات الــتــالــيــة عن الــطــائــرات ا

والفعاليات التشغيلية والتي هي :
• وزن الطائرة الفارغ.

• الوزن الكلي للطائرة.
• قوة احملرك.

 • استغالل الطائرة سنويا  عدد
ساعات الطيران  وعدد الهبوطات.

عمر الطائرة االفتراضي. •
عدد احملارك. •

االندثار عدد سن االندثار. •
سعر احملرك عند التجهيز. • 
سعر الطائرة عند التجهيز. •

سعر جسم الطائرة عند التجهيز. •
. نسبة التأم •

اسعار الوقود متغيرة حسب •
موقع التجهيز.

تبقية للطائرة بعد القيمة ا •
انتهـاء مدة االندثـار قيـمة صفـر  مبدأ
اقـــتـــصـــادي  وقـــيـــمــة   %10مـــبــدأ

محاسبي.
اسعار الزيوت والشحوم. •
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ـنـطق الــدعـايـة  الـذي يـهـتم ـقـراطـي دعـائي من حـيث اسـتــجـابـته  االعالم الـد
ـعادية له اضافة بالـصراع في ميدان الفـكر  كما يـحلم بتدميـر وابادة االفكار ا
الـى عمـله في تـعـبئـة الـقـوى والعـواطف ومـصـالح االفراد واجلـمـاعـات في اجتاه
ـا يـجـعـلهـم عـلى صـلـة بـاالسـباب ـقـدمـة لـهم  و واحـد  واقـنـاعـهم بـالـوقـائع ا
ـبــتـغـاه  لـذا يـحـتل الــعـمل  الـدعـائي في والـدوافع وكـذلك االهــداف والـنـتـائج ا
ــمـارســة ال لـشيء إال الن ــقـراطي وضــعـاً مــتـمــيـزاً وخــاصـة في ا االعالم الـد
ـقراطي يفـرز مستجـدات عديدة عـبر النـشاط والفعـاليات الـيومية  التطـبيق الد
ثم األخـذ بـاحلسـبـان الـتـأثـيرات الـسـيـكـولـوجـية الـتي تـتـرتب عـلى انـعـكـاس تلك

عني باالعالم . ستجدات على نفسية الناس وا ا
بـاشـرة للـكـيفـيـة الـتي يجـري بـها  وهـو اعالم حتـريضـي من خالل استـجـابتـه ا
ـلـحـة  بــهـدف خـلق تـقـيــيم سـلـيم ومـواقف ودوافع احلـدث مع تـقـد الــوقـائع ا
مالئـمـة لـلـسـلـوك  مؤيـدة وداعـمـة لـلـمـمـارسـة  اي ان الـدعـايـة والتـحـريض في
الـنـتيـجـة يـعمـالن على دفع اجلـمـاهـيـر الى انتـهـاج سـلـوك يتـطـابق ويـنـسجم مع
ـعنـية بالـدعايـة والتـحريض الى جـانب ذلك فأنـهما مصاحلـها ومـصالح اجلـهة ا
ثالن اهـميـة قصـوى  لألسلـوب واالدوات والوسـائل التي تـساعـد على انـتهاج
قـراطي ويستجيب اجلماهـير سلوكاً جـديداً  يتقبل مـعــــــطيات التــــــطبيق الد

لها .
ان مـهـمة االعالم الـثـوري عمـومـاً ليس خـلق االحـساس الـوهـمي باالسـتـنتـاجات
اخلـاصـة بـالــفـرد  او الـوصــول الى الـقـرار احلـر  وانــا هـو يـعـمـل عـلى اقـامـة
الئـمة لتحقـيق نشاط ذهني حر وفـعالية ذهنـية جماهيـرية متحررة من الشروط ا
قـراطي في العراق قوى  اخملـادعة والـتضلـيل  ولالسف ان جتربـة االعالم الد
تُعد مـن التجارب الفاشـلة في توجيه اجلمهـور بل يتناسب والتـعامل مع التجربة
ـقراطـية كـمـنهج عـمل مؤسـسـاتي  كون الـرسالـة االعالمـية في الـعراق في الد
قـراطيـة حتولت الى وسـائل تضـليل وحتـريض من خالل تعدد ظل التـجربـة الد
ــصـادر  وقــد انــقـسم االعالم في مـصــادرهـا واخــتالف تـوجـه ومـعــتـقــد تـلك ا

العراق بعد عام 2003 الى ثالثة انواع 
اعالم حـكـومي ; وهـو الـذي يـعـتنـي باخـبـار احلـكـومـة ويـزوقـهـا ويـغـطي فـشـلـها
لـيـبعـث باجـمل الـرسـائل االعالمـيـة للـجـمـهـور والتـي ترسخ صـورة ايـجـابـية عن

االداء احلكومي رغم حتديات الفشل التي ترافق األداء وسوء االدارة .
النـوع الثاني اعالم االحزاب ; وهي وسائل اعالم تعطي صور معـاكسة للحقيقة
ضمون للجمهور حلشد الدعم باجتاه احزاب معينة دون ومختلفة في الشكل وا
ـا  يُـفـقـد  الـرسـالـة غـيـرهـا حـتى وان اثـبـتت تـلـك االحـزاب فـشـلـهـا في االداء 

االعالمية مصداقيتها ويُفقدها احليادية  ويُفرغها من محتواها  .
ـيل احــيـانـاً  الى ـسـتــقل ; وقـد  امـا الـنــوع الـثـالـث من االعالم فـهـو االعـالم ا
االعالم الـتـجـاري والـذي قد يـحـمل بـ طـيـاته رسـائل اعالمـية اكـثـر مـصـداقـية
كن ان يـسوق ال للـسلطـة وال لالحزاب الفـاشلة ويتـفاعل معـها اجلمـهور النه ال
اال مـايـخص اجلـانب الـدعـائي وحـيـنـهـا تـكـون الـرسـالـة مـعـروفـة لـدى اجلـمـهور

كن تمييزها . و
ـوجـهـة لـلـجـمـهور وفي ظل هـذا االنـقـسـام واالخـتالف في الـرسـائل االعـالمـيـة ا
كن ان حتقق تـلك الرسائل  اهـدافها عـلى مستوى سـتهدف (في الـعراق ) ال ا
قراطيـة وال على مستوى خلق رأي عام لصالح احزاب التـفاعل مع التجربة الد
مــعـيــنــة الن هـذا االخــتالف واالنــقــسـام والــتــشـتت  افــقــد الــرسـالــة االعالمــيـة

مصداقيتها. 
قـراطية في  الـعراق في بنـاء نظام سـياسي ناضج لذا كـما فشلـت التجـربة الد
ــقــراطي تــرســيخ صــورة ايــجــابــيــة بــشــأن الــتــجــربـة فــقــد فــشل االعـالم الــد

قراطية او حتس صورة االحزاب امام اجلمهور  الد
ـقراطـية او ويـبـقى اجلمـهـور العـراقي هـو مركـز الـنجـاح والـفشـل الي جتربـة د
اعـالمـيـة سـانـدة  لــذا يـبـقى جــمـهـورنـا يـنــتـظـر االفـعــال ال االقـوال في تـرسـيخ
قـراطي حـقـيقي يـسـعى لبـنـاء دولة مـؤسـسات يـرافـقه اعالم صادق مـشـروع د
يـشـارك  في صـنـاعــة وحـشـد الـرأي بـاجتـاه تَـبـنـي كل مـا هـو جـديـد يـصب في

واطن . مصلحة الوطن وا
ـقـراطي فـي الـعراق ـقـراطـيـة واالعالم الـد الـتـجـربـة الـد
اصبـح جزءاً من مـنـظـومة الـفـشل وأحـد  اسبـاب تـرسيخ
الـتــقـســيم اجملـتــمــعي بـســبب  اســتـمــراره في  سـيــاسـة
التـضلـيل والتـشـويه والكـذب وتوفـير غـطاء  ألفـة  الفـساد

والفاسدين .
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ارسات تـسيئ لـلمواطـن فـيها منذ اسـابيع  لـيست بالـقصـيرة تـشهد نـينـوى 
حتت ذريــعــة احملــافــظــة عــلـى األمن والــقــضــاء عــلى بــؤر داعش في احملــافــظــة
تمارسـها لألسف الشديد بـعض القوات العسكـرية واألمنية حـيث التضييق على
ـيـسورين مـنـهم لـلـحـصول عـلى إتـاوات واعـتـقـال آخرين ـواطـنـ خصـوصـاً ا ا
ـسـاومـة مع ذويــهم لـلـحـصـول عـلى األمـوال حتت ذريـعـة الــتـعـاون مع داعش وا
وغلق بـعض احملالت واألمـاكن التي يـعمل بـها أبـناء احملـافظـة حتت ذرائع شتى
ارسات طائفية وتمييز طائفي واإلساءة الى وللمساومة مع أصحابها  ,وهناك 
بعض الـرموز واألمـاكن الديـنية ألهل الـسنـة تمـارسهـا بعض اجلـهات احملـسوبة
عـلى احلـشـد الـشعـبي وآخـرهـا االسـتـيالء بـالقـوة عـلى مـسـجـد األرقم واتـخاذه
سلحة التي تدعي انتماءها للحشد الشعبي وهذه األفعال مقراً ألحـد الفصائل ا
ـمـارسـات قـيـادة عـمـلــيـات نـيـنـوى بـتـشـكـيالتـهـا الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة تـذكـرنـا 
وبـإشـراف ضـبـاط بـرتب عـالـيـة  عـلى أهـلـنـا في نـينـوى قـبل احـتـالل داعش لـها
ـكـلـفـة بـحـمـايــة احملـافـظـة أمـام بـضع مـئـات من الـدواعش في وهـروب الـقـوات ا
ـة مـشـينـة لن ولم يـنـسـاها الـعـراقـيـون عامـة وأهل نـيـنوى فـضيـحـة كـبـرى وهز
خـاصــة وتـلـك األفـعــال كـانـت أيـضــاً ذات جــانـبــ األول طـائــفي يــتم من خالله
ديـنـة وللـرموز الـدينـية مـارسـات وعبـارات تسـيئ ألهل ا اسـتـفزاز أهل نـينـوى 
واإلسالميـة التي يعـتقـد اجلهـلة من القـوات العـسكـرية واألمنـية أنـها رموز ألهل
السـنة فقط واألخـرى عملـيات ابـتزاز ومسـاومات للـحصـول على اإلتاوات تـتمثل
ـقـاولـ بـعـمــلـيـات اعـتـقـال مـقـصــودة وبـدون أوامـر قـبض قـضـائـيــة لـلـتـجـار وا
وأصـحـاب الـشـركـات والـفنـادق وأصـحـاب مـحـطـات الـوقـود وأصـحـاب عجالت
النـقل ومساومتهم ب البقاء في االعـتقال أو دفع اإلتاوات التي يذهب جزء منها
لقـيادات عسـكريـة وأمنيـة مسـؤولة في بـغداد حتـى ضاق أهل نيـنوى ذرعـاً بهذه
شـينة والـتي ال تليق بالـقوات العـسكرية واألمـنية الـعراقية مارسـات العلـنية وا ا
مارسات عروفـة سابقاً بعراقتـها وضبطها وحبـها لشعبها وابـتعادها عن كل ا ا
ـمارسـات الـتي كـانت جتري حتت وحـتى االيـحـاءات الطـائـفـية والـعـرقـية فـهـذه ا
إشراف الضـباط وبرتب عالية وبتوجـيهاتهم  قد أساءت كثيـراً للقوات العسكرية
التي فقـدت هيبتها واحترامها وأثرت على ضبطها والتزامها وتسببت في تفشي
الفـساد  في تشكيالتها وضـباطها من أعلى قيادة الى الـرتب الصغيرة و تسبب
كذلك في بـروز ظاهرة الفـضائيـ وغياب أعداد كـثيرة من اجلنـود والضباط عن
وحداتهم وباستمرار وكانت احد هذه األمور أحد األسباب الرئيسية في احتالل
نينـوى كما كانت سـبباً رئيـسياُ في انخـراط العديد من شـباب نينـوى وأهلها في
ـتـطـرفـة واإلرهـابـيــة وتـعـاون أعـداد واسـعـة مـنـهم مع داعش عـنـد الـتـنـظـيـمـات ا
ـمارسـات الـطائـفيـة والـغيـرانـسانـيـة ألنهم دخـولهـا نـينـوى كـردة فعل عـلى تـلك ا
أرادوا أي مـنـقـذ يـنـقـذهم من تـصـرفـات ضـبـاط ومـراتب قـيـادة عـمـلـيـات نـيـنـوى
هـينة التي عكـرت عليهم  صفـو حياتهم وضيقت ذلة وا الطائـفية واالستفـزازية ا
ــنـاشـدات الــعـديـدة عــلـيــهم وعـلى مـصــادر رزقـهم وعــيـشـهـم ورغم الـدعـوات وا
تـكـررة لـلـحـكـومـة من قـبل أهل نـينـوى وعـشـائـرهـا وأعـيـانهـا لـلـحـكـومـة آنذاك ا
عيبة ومحاسبة مرتكبيها لكن احلكومة لم مارسات ا بضرورة إيـقاف مثل هذه ا
مارسات تعود الى نـينوى بعد حتريرها ناشدات وهـا هي هذه ا تسـتجب لتلك ا
بدماء زكـية وعزيزة وغزيـرة كلفت العراقيـ وأهل نينوى غاليـاً وهنا نذكر رئيس
الـوزراء ووزارتي الـدفـاع والـداخـلـيـة وبـاقي الـقـيـادات الـعـسـكـريـة  واألمنـيـة من
ـمارسـات االستـفزازيـة والغيـر مسـؤولة في الـتضـييق على خطـورة  عودة هذه ا
أهلـنا في نـينوى ومـحاربـتهم في أرزاقـهم  وزيادة مـعانـاتهم بـعد ان فـقد الـعديد
منهم أبـائهم وأبنـائهم وأقاربـهم  وأمالكهم  وعلـيهم متـابعتـها ومنـعها ومـحاسبة
مـارسات واألعمال الـطائفية مرتـكبيها اشـد احلساب ونحـذر أيضاً من  بعض ا
ـبررة و الغير مـسؤولة والتي تـزيد االحتقان الـطائفي وتعود واالستفـزازية غير ا
ـمارسـات الطـائفيـة االستـفزازيـة للـقوات الـعسـكرية بـنا الى عام  2014حيث ا
واألمنـية في نـينوى آنـذاك الن مثل هـذه األعمـال توفر أرضـاً خصـبة  وحواضن
تطـرفة وتوفر أسبـابا لعدم تـعاون أهل نينوى للتـنظيمـات اإلرهابية واجلمـاعات ا
ا  قد تدفع البعض مـنهم للتعاون ن مع تلك مع األجهـزة األمنية والعسكـرية ور
ـوصل بيـد داعش ال سـمح الله التـنـظيـمـات وتعـود األمـور الى ما قـبل احـتالل ا
رة وحينها ال ينفع الندم يضاف عندهـا ستكون النكبة اكبر والكارثة اشـد هذه ا
الى ذلك ان مشـكلـة النـازح ومـعـاناتـهم لم حتل حتى اآلن فـاتعـظوا من جتـربة
سقـوط نينوى وادرسوا أسبابها جـيدا وعاجلوها قبل فوات األوان وقد اعذر من

أنذر .


