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Abstract: 

 
 The study aims to describe how to implement air flight travel costs 

to determine ticket fare on Al Boraq Air Company. The importance of 

this study arises from the necessity and novelty of the subject in 
Libya. By consideration, the increases contribute to the private 

sector in this industry. Moreover, it will be a contribution that helps 

the company to make the decisions related to ticket fare in the 

future. Apply the empirical study when analyzing the data collected 

from accounting records and questioning the pricing process. The 

main conclusions are the estimated costs used to determine the 
ticket fare because the journey does not start yet. Therefore, the 

contribution profit also estimates. The company uses the percent of 

the fullness as a basis for distributing the costs and determining the 

cost average per seat for different types of passengers. The ticket fare 

depends on the compound costs. Otherwise, the company does not 
price each implemented trip separately. It determines the price for a 

specific line trip according to the average cost concerning the same 

line trip. The ticket fare will be the same for all the implemented line 

trips during a particular time, without paying any attention to the 

other factors that affected the ticket fare as the timing of the trip, the 

timing of the booking, and the weather conditions. 

Key words: Pricing, Ticket Pricing, Flight Travel Costs, Accounting, Cost 

Accounting. 
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ي تسعير التذاكر

 
 واقع استخدام تكاليف الرحالت الجوية ف

اق للنقل الجوي" كة الُير ي شر
 
 "دراسة تطبيقية ف

 
وز عبد الرحيم النعاس  3 فير
 4 دمحم قيس عادل القنُيي

 

 الملخص
ي تحديد أسعار إلتذإكر 

 
إستهدفت إلدرإسة وصف وإقع إستخدإم تكاليف إلرحالت إلجوية ف

ي دولة 
 
إق للنقل إلجوي، وإستمدت هذه إلدرإسة أهميتها من حدإثة إلموضوع ف كة إلُبر ي شر

 
ف

ي ظل زيادة نشاط إلنقل إلجوي إلمملوك
 
 ف

ً
ورته، خاصة للقطاع إلخاص،  ليبيا ومدى ض 

ي 
 
كة محل إلدرإسة ف ي قد تساعد بتوصياتها إلشر

باؤلضافة لكونها ؤحدى إلمساهمات إلت 
ي إلمستقبل، وقد إتبعت إلدرإسة إلمنهج 

 
إتخاذ إلقرإرإت إلمتعلقة بتحديد أسعار إلتذإكر ف

ي جمع إلبيانات عىل 
 
ي كونه أحد إلمناهج إلمناسبة لدرإسات إلحالة، وإعتمدت ف

إلوصف 
كة وطرح بعض إلتساؤإلت عىل إلدف ونية إلمحاسبية للشر اتر وإلسجالت وإلمنظومة إؤللكب 

ي تحليل 
 
مسئولي عملية إلتسعبر فيها، وتمت إإلستفادة من إؤلجابات وإلجدإول وإلنسب ف

إلبيانات؛ للوصول ؤل إستنتاجات تحقق هدف إلدرإسة، وخلصت إلدرإسة ؤل مجموعة 
ي تسعبر إلتذإكر هي إلتكاليف إلمقدرة للرحلة، من إلنتائج أبرزها: أن إلتكال

 
يف إلمستخدمة ف

ا 
ً
وليس إلتكاليف إلفعلية باعتبار إلرحلة لم تنطلق بعد، وبالتالي فإن هامش إلرب  ح يعتُب أيض
كة نسب إإلمتالء كأساس لتوزي    ع إلتكاليف وإلحصول عىل  هامش تقديري. تستخدم إلشر

بت  سعر إلتذكرة باستخدإم ما متوسط تكلفة إلمقعد إلوإحد للفئات إلمخ تلفة للركاب، وير
كة إل تقوم بتسعبر كل رحلة جوية منفذة عىل حدى،  عرف بالتكلفة إلمركبة، كما أن إلشر ير
ي قطاع وخط معير  بناًء عىل متوسط تكاليف إلرحالت إلجوية 

 
وإنما تسعر رحلة معينة ف

ة للقطاع وإلخط نفسه، ويكون إلسعر موحد لكل إلرحالت إلمنفذ ي هذإ إلخط خالل فب 
 
ة ف

زمنية معينة، بغض إلنظر عن إلعوإمل إألخرى إلمؤثرة عىل إألسعار كتوقيت إلرحلة وأوقات 
 .إلحجز وإألحوإل إلجوية
، تسعبر إلتذإكر، تكاليف إلرحالت إلجوية، إلمحاسبة، : الكلمات المفتاحية إلتسعبر
 .محاسبة إلتكاليف

 

 المقدمة: 
كات إلنقل إلجوي بصفة تعتُب إلقرإرإت إلمتعلقة  كات بصفة عامة، وشر ي إلشر

 
بالتكلفة وإلسعر من أهم إلقرإرإت إؤلدإرية ف

ي ترجع ؤل 
خاصة، بسبب إرتفاع تكاليف إلتشغيل لنشاط إلنقل إلجوي، عالوة عىل مجموعة من إلخصائص إلفريدة إلت 

ي يقدمها، فهي منتجات غبر ملموسة، وعىل إلر 
غم من أهمية هذإ إلموضوع ؤإل أنه لم ينال طبيعة إلمجال، وإلخدمات إلت 

 باللغة إلعربية، لذإ جاءت هذه إلدرإسة للتعرف عىل طبيعة إلتكاليف وآلية 
ً
ا من إلبحث وإلدرإسة، خاصة  كافيًّ

ً
نصيبا

كات إلنقل إلجوي، من خالل ي شر
 
ا وإستعرض منهجية إلدرإسة، وإؤلطار  إلتسعبر ف  ثالثة أطر، كان إؤلطار إألول تمهيديًّ

ي هذإ إلمجال، باؤلضافة ؤل تناول بعض 
 
ا حيث بيرّ  طبيعة مجال إلنقل إلجوي وخصائص إلتكاليف ف ي نظريًّ

إلثان 
كة محل قد  إلمفاهيم إلمتعلقة بتسعبر خدمات إلنقل إلجوي، أما إؤلطار إلثالث ف ا، حيث وصف وإقع إلشر كان عمليًّ

لجوية، وعناض سعر إلتذكرة، ثم تطرق ؤل كيفية تحديد تكاليف إلرحالت إ وعناض  إلدرإسة من خالل عرض تصنيفات
 .سعر إلتذكرة باستخدإم تكاليف إلرحالت إلجوية

 

                                                           
 

 fairouznaas@gmail.com  ،.ليبيا، التطبيقيةلوم اإلدارية والمالية كلية الع  د ، 3 

mrqaismk9@gmail.com  ليبيا، األكاديمية الليبية ،الباحث،
4
  

mailto:bouguerra.imane@univ-ghardaia.dz


285 Fairouz Abdel Rahim NAAS   &     Mohamed Kais Adel Al GNBRI 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
 p. 382 -392 

: اإلطار التمهيدي للدراسة
ً
 أوال

 مشكلة الدراسة: 

ي إلمنتجات إلملموسة )إلسلع( تكون وإضحة بالكامل وسهلة إإلحتساب، بينما يكتنفها بعض 
 
ؤن عملية إلتسعبر ف

ي مجال إلنقل إلجوي، وتوجد إلعديد من إلتساؤإلت إلهامة 
 
 ف

ً
ي إلمنتجات غبر إلملموسة )إلخدمات(، خاصة

 
إلغموض ف

اعد إلطائرة لتحديد تكلفة إلتذكرة إلوإحدة وإلوصول ؤل حول كيفية إحتساب تكاليف إلرحلة إلوإحدة وتوزيعها عىل مق
ي ؤيضاح كيفية تحديد أسعار إلتذإكر لرحلة ركاب منتظمة وفق لذإ سعر بيع هذه إلتذكرة، 

 
فإن مشكلة إلدرإسة تكمن ف

 تكاليف هذه إلرحلة. 
 

  أهداف الدراسة: 

ي مجال إلنقل إلجوي 
 
بشكل عام، وتكاليف إلرحالت إلجوية بشكل تسىع إلدرإسة ؤل تسليط إلضوء عىل إلتكاليف ف

ي تتم بها عملية تسعبر إلتذإكر باستخدإم تكاليف إلرحالت إلجوية. 
 خاص، مع بيان إلكيفية إلت 

 

  أهمية الدراسة: 

ي ظل زيادة نشاط 
 
ورته، خاصة ف ي دولة ليبيا ومدى ض 

 
كاتتستمد إلدرإسة أهميتها من حدإثة إلموضوع ف إلنقل  شر

ي قد تساعد  ا للقطاع إلخاص، باؤلضافة لكونهإلجوي إلمملوكة 
إق للنقل بؤحدى إلمساهمات إلت  كة إلُبر توصياتها شر

ي إلمستقبل
 
ي إتخاذ إلقرإرإت إلمتعلقة بتحديد أسعار إلتذإكر ف

 
 .إلجوي ف

 

  نطاق وحدود الدراسة: 

ي تسعبر تذإكر هذه إلرحلة، و تقترص عىل درإسة تكاليف رحلة ركاب منتظمة، 
 
إق للنقل إلجوي، إستخدإمها ف كة إلُبر ي شر

 
ف

كة عن سنة   م. 6102باستخدإم بيانات إلشر
 

  منهجية الدراسة: 

ي تسعبر إلتذإكر، باؤلضافة ؤل كونه أحد  تتبع
 
ي لوصف وإقع إستخدإم تكاليف إلرحالت إلجوية ف

إلدرإسة إلمنهج إلوصف 
ي إلمناهج إلمناسبة لدرإسات إلحالة، 

 
ي وقد إستعانت إلدرإسة بما ورد ف

ي  إألدب إلمحاسُتي وإلتسويف 
 
 إؤلطار إلنظريبناء ف

ي عملية تحليل إلبيانات، أما  ؛للدرإسة
 
بيانات من وإقع إلدفاتر إلفتم تجميع  إؤلطار إلعمىلي ليكون إلزإد وإلعون ف

ونيةوإلسجالت وإلمنظومة إؤل كة محل إلدرإسة، مع طرح بعض  إلمحاسبية لكب  ي قسم إلتكاليف بالشر
 
إلموجودة ف

كة ذإتها، وتحليلها وعرضها بطريقة تحقق هدف إلدرإسة.  إلتساؤإلت   عىل مسئولي عملية إلتسعبر بالشر
 

 مصطلحات الدراسة: 
ي تتناولها إلدرإسة: 

ي لبعض إلمصطلحات إلت 
 فيما يىلي تعريف ؤجرإن 

  ي نقل إلركاب من مطار إؤلقالع ؤل مطار
كات إلنقل إلجوي، وتعت  ا  إلرحلة: هي إلمنتج إلرئيسي لشر إلهبوط محليًّ

ا، وقد تكون بصورة منتظمة أو غبر منتظمة.   أو دوليًّ

  ،كة إلمنفذة لها ي يتم تشغيلها حسب جدإول معلنة من قبل إلشر
إلرحالت إلمنتظمة: هي سلسلة إلرحالت إلت 

 .  نظبر أجر معير 
ها بير  مطارين أو أكبر  ويتم تسيبر

  رحلة نقل من مطار إؤلقالع ؤل مطار إلهبوط ومن مطار إلقطاع: هو عبارة عن رحلة ذهاب وعودة، أي تنفيذ
 إلهبوط ؤل مطار إؤلقالع. 

  .إلتذكرة: هي مستند يقوم إلمسافر من خالله بالتسجيل للسفر من مكان ؤل آخر 

  .)كة  إلركاب: هم إألشخاص إلمسافرين )عمالء إلشر
 

ا: اإلطار النظري للدراسة  ثانيًّ
 طبيعة مجال النقل الجوي: 

ي يقدمها، لما لذلك من إنعكاسات يرى إلبا
وري إؤلشارة ؤل طبيعة مجال إلنقل إلجوي وإلخدمات إلت  حثان أنه من إلرص 

، وبالتالي إلتأثبر عىل إحتساب تكاليف إلرحالت إلجوية وتحديد أسعار  عىل أنظمة إلتكاليف وطرق وآليات إلتسعبر
: إلتذإكر، ويمكن بيان طبيعة مجال إلنقل إلجوي عىل إلنحو إآل ي
 ن 
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  :عىل مستوى المجال 
ينفرد مجال إلنقل إلجوي بخصائص معينة، كالحاجة ؤل إستثمارإت مالية ضخمة )كثافة رأس إلمال(، وإستخدإم أحدث 
ي إؤلنتاجية وخفض تكلفة إلنقل وشعة حركة إلركاب 

 
إلتقنيات من ناحية إلميكنة إآللية وإلتخصص لزيادة معدل إلنمو ف

، كما أن نشاط إلنقل إلجوي يعتُب وإلبضائع، باؤلضافة   إلمحىلي وإلدولي
ي هذإ إلمجال عىل إلمستويير 

 
ؤل شدة إلمنافسة ف

كات عمالقة، ويتأثر هذإ إلمجال  ا، ومن إألنشطة عالية إإلحتكار، حيث يسيطر عليه عدة دول وشر  إل مركزيًّ
ً
نشاطا

ي تغبر مستمر، كالعوإ
 
ي تجعله ف

مل إلجوية وإلجغرإفية وإإلقتصادية وإإلجتماعية بمجموعة من إلعوإمل إلخارجية، إلت 
 ، وإلسياسية وإلفنية وإلهندسية، باؤلضافة ؤل تأثبر مجاإلت ووسائل إلنقل إألخرى عىل مجال إلنقل إلجوي )حسير 

6102.) 

  :عىل مستوى الخدمات 
ي إلرحالت إلجوية إلمقدمة، سوإًء كانت رحالت ركاب أو بضائع، منتظمة أو 

 
ي مجال إلنقل إلجوي ف

 
تتمثل إلخدمات ف

عارضة، دإخلية أو خارجية، ويتسم هذإ إلمجال بمحدودية كمية إلخدمات إلمقدمة؛ لوجود إلعديد من إلعوإمل 
ي تؤدي ؤل إرتفاع تكاليف إلتشغيل مثل: وزن

ها  وإإلعتبارإت إلت  إلطائرة ودرجة إلحرإرة وطول إلرحلة وطرإز إلطائرة وغبر
 ، ي إلخدمة(، فعىل 6102)حسير 

سبيل إلمثال ؤقالع (، باؤلضافة ؤل عدم قابلية خدمات إلنقل إلجوي للتخزين )تالشر
ي أن هناك  651مقعد وكان عدد إلمقاعد إلمشغولة  051طائرة تحتوي عىل 

إلطلب مقعد شاغر لم يتم  21مقعد هذإ يعت 
  نل وهذه إلمقاعد عليها، 

ر
، باؤلضافة ؤل سمة (6105)باألطرش، ن، وبمعت  أخر إنعدإم إلفارق بير  إؤلنتاج وإإلستهالك خزّ ت

ي آن وإحد )يوسف، 
 
إلتالزمية )عدم قابلية إلخدمة لالنفصال( بحيث تتطلب وجود مقدم إلخدمة وإلمستفيد منها ف

ي مجال إل6115
 
خدمات بشكل عام. كما أن بعض خدمات إلنقل إلجوي إل يمكن إمتالكها، (، وهذه إلسمات إلغالبة ف

 
ً
ي ؤحدى إلطائرإتفمثال

 
ي  ؛عند حجز مقعد للسفر ف

 إلمقعد. أن إلمسافر قد إمتلك  هذإ  إل يعت 
 ، ( أن مجال إلنقل إلجوي يتمبر  بالخدمات إلمتصلة، ويظهر ذلك من خالل: إرتباط 6102وعالوة عىل ذلك يشبر )حسير 

ي بعض وسائل إلنقل، باؤلضافة ؤل تنوع رحلة إ
 
لذهاب برحلة إلعودة، وإرتباط خدمة نقل إلركاب بخدمة نقل إلبضائع ف

درجات أو مستويات إلنقل دإخل وسيلة إلنقل إلوإحدة كالدرجات إلممتازة إلخاصة برجال إألعمال وإلدرجات إألول 
 إلسياحية وإإلقتصادية. 

ي حد ذإتها، وتصنيفها وتقسيمها، وعىل هذإ إألساس مبرّ  ويرى إلبعض أنه يجب إلتميبر  بير  
 
خدمات إلنقل إلجوي ف

ي وإلعالق )
 6115إلطان 

ً
 من إلنقطة ( بير  إلخدمة إلجوهر وإلخدمة إلتكميلية أو إلدإعمة، فمثال

ً
 Yؤل إلنقطة  Xإلسفر جوإ

ي هذه إلرحلة توجد تمثل إلخدمة إلجوهر )إلرحلة(، 
 
إلطعام  :للخدمة، مثل إلمهمة فيةمجموعة من إلعناض إؤلضا وف

ها من إلعناض    إلطائرة وغبر
إب عىل مي   إلتكميلية، وقد قدما تميبر  آخر، وهو إلفصل بير  إلعناض إلملموسة وغبر وإلشر

ي مجال إلنقل إلجوي، فأشارإ ؤل 
 
ف عىل أنها خدمة  Y ؤل نقطة Xأن إلرحلة إلجوية من نقطة إلملموسة للخدمة ف

ّ
صن

ر
ت
ء ملموس ي

، عالوة عىل إلعناض غبر ملموسة بالرغم من صعوبة تقديم هذه إلخدمة بدون وجود طائرة، وهي شر
كة إلنقل إلجوي إء خدمات شر ي تشجع عىل شر

إب، وإلصحف وإلمجالتك إلملموسة إألخرى إلت  ها.  الطعام وإلشر  وغبر
ي درإستها 6105أما باألطرإش )

 
ت ف ، وأشارت ؤل إلمقصود إلخدمات إألساسية وإلخدمات إلمساعدةبير  ( فقد مبرّ 

هي تلك إلمتعلقة بعملية نقل وترحيل إألفرإد وإلمنقوإلت من منطقة ؤل أخرى باستخدإم أدإة ، و الخدمات إألساسيةب
ي إلطائرة، ويدخل ضمن هذه إلخدمات خدمة نقل إلركاب وإألمتعة وخدمات نقل إ

 
لبضائع إلنقل إلجوي إلمتمثلة ف

ة إلنقل، أما  ،)إلشحن إلجوي( وخدمات نقل إلُبيد  وتشمل جميع هذه إلخدمات عىل ضمان سالمة إلمنقول خالل فب 
ي تساعد عىل تقديم إلخدمات إألساسية بسهولة ويش 

إلخدمات  :مثل ،إلخدمات إلمساعدة فهي تلك إلعمليات إلت 
سلكية وهندسة إلمطارإت وتنظيم عمليات إلهبوط وإؤلقالع وما إلفنية كالمرإقبة إلجوية وهندسة إلممرإت إلجوية وإلال 

 .ؤل ذلك من إلعمليات إألرضية

 
ي مجال النقل الجوي: 

 
 خصائص التكاليف ف

ي ينفرد بها إنعكاس وإضح ومباشر عىل تكاليف 
ي يقدمها وخصائصه إلت 

أن لطبيعة مجال إلنقل إلجوي وإلخدمات إلت 
ي مجال إلنقل إلجوي بشكل عام بأنها مرتفعة، وأن نسبة إلتكاليف إلثابتة مرتفعة 

 
إلمجال، حيث تتصف إلتكاليف ف

ي ذلك ؤل كثا
 
ة، ويرجع إلسبب ف إتها عىل مقارنة بالتكاليف إلمتغبر ي إلتكاليف لها تأثبر

 
فة رأس إلمال، وهذه إلهيكلية ف

هامش إلرب  ح إلذي يتوقف ؤل حد كببر عىل مستوى أسعار إلخدمات إلمؤدإة )أسعار إلتذإكر(، كما أن إلوزن إلنسُتي 
ي مجال إلنقل إلجوي بالظروف إلبيئية وإإلقتصا

 
ة يتأثر ف ة أو غبر إلمباشر ي للتكاليف سوإًء كانت إلمباشر

 
ي تعمل ف

دية، إلت 
ة   تتأثر تكاليف إلرحلة بفب 

ً
ظلها إلطائرإت ووسائط إلنقل إلجوي )إلمطارإت وممرإت إلهبوط وإؤلقالع .... ؤلخ(، فمثال
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ي منه معظم 
ة عىل مدى كفاءة وإنتاجية إلعمل بالمطارإت، إألمر إلذي تعان  إنتظار إلطائرة بالمطارإت، وتتوقف هذه إلفب 

، مطارإت إلدول إلنام  (.6102ية )حسير 
ي مجال إلنقل إلجوي تخلق مشاكل قياس متعددة، وترتبط هذه إلمشاكل بصفة أساسية 

 
أن إلطبيعة إلخاصة للتكاليف ف

 لتدإخلها وتشابكها مع عناض وبنود تكاليف أخرى 
ً
بصعوبة إحتساب وتحديد بعض عناض وبنود إلتكاليف بدقة نظرإ

 ، ي مجا6102)حسير 
 
، وبالتالي فإن من كما سبقت إؤلشارة  تستهلك فور تقديمها ل إلنقل إلجوي (، كما أن إلخدمات ف

ض تحميل إلتكاليف وبالكامل عىل إلطاقة إلتحميلية إلمستخدمة وليست إلطاقة إلتحميلية إلمنتجة. فالخدمة  إلمفب 
ي صورة حم

 
ي صورة طاقة تحميلية، أما إلخدمة إلمستخدمة فتظهر ف

 
ي مجال إلنقل تكون ف

 
وإلت منقولة، كما إلمقدمة ف

ي تحكم تكلفة تشغيل  
 للظروف إلت 

ً
ي يتم تحتها تقديم إلخدمات يجعل إلتكاليف تختلف وفقا

ؤن تأثر إلنقل بالظروف إلت 
كل رحلة من إلرحالت من جهة، ومن جهة أخرى إلطاقة إلتحميلية لوسيلة إلنقل ودرجة إستيعاب إلحمل لها، وبالطبع 

ي إلتكلفة 
 
إت تحدث ف ا أن ستؤثر عىل إلسعر فإن أي تغبر

ً
ي  تتأثر تكلفة إلنقل ، وتجدر إؤلشارة أيض

بسياسات إلتشغيل إلت 
كةتتبعها   لكل حالة عىل حدة، أو إلتشغيل بانتظام عىل  ،إلتشغيل تحت إلطلب :، مثلإلشر

ً
وإلذي يحدد فيه إلسعر وفقا

إت موسمية فقط، ومن إلوإضح أن إلتكلفة وإلسعر عادة ما   ؤذإ ما أريد إلحفاظ عىل مدإر إلعام أو لفب 
ً
يكونان أعىل نسبيا

ي إحتمال تسيبر بعض وحدإت إلنقل بحمولة منخفضة، وأيًّ 
ا كانت إلحمولة إنتظام معير  للخدمة، ؤذ أن هذإ إإلنتظام يعت 
ي إلوإقع إعتبار مهمإلمستغلة من إلطاقة إلتحميلية إلمنتجة وأيًّ 

 
هو أن و  ،ا كان وقت إلتشغيل، فإن تحديد إلسعر يحكمه ف

ي مختلف أوقات إلتشغيل )عشماوي، 
 
 (.6115يكون إؤليرإد إلمحصل قادر عىل تغطية إلتكاليف إؤلجمالية ف

 إلجوي ويختلف مجال إلنقل 
ً
ي تكلفة إلخدمة إلمقدمة حسب كل حالة عىل حدة، ولكي يكون إلتسعبر دقيقا

 
 إل بد  عادة ف

 أن يرتبط بنظام دقيق للتكاليف ير 
 
كةن مك ي مختلف إلظروف وإألوضاع من إلحصول إلشر

 
، عىل تكلفة إلخدمة إلمقدمة ف

 للتكاليف، يجب أن تنظر ؤل أهم إلعوإمل 
ً
 معينا

ً
كة إلنقل إلجوي نظاما ي هذإ إلصدد أشار إلبعض أنه قبل أن تختار شر

 
وف

 عند  إلمؤثرة عىل إحتساب إلتكاليف، مثل: تعدد وتنوع عناض إلتكاليف، وتدإخل إلكثبر من عناض إلتكاليف،
ً
خاصة

ي إلنقل، كما أن بعض إلتكاليف يصعب تقديرها بسبب إلظروف وإلمخاطر وإلمحددإت 
 
تعدد إلطائرإت إلمستخدمة ف

 ،  (.6102وإلمعوقات إلبيئية وإلطبيعية )حسير 
 تسعير خدمات النقل الجوي: 

ي تقدمها 
كةيعتُب قرإر تسعبر إلسلع أو إلخدمات إلت  من أكبر إلقرإرإت صعوبة وأهمية بالنسبة لإلدإرة، كون هذإ إلقرإر  إلشر

، ؤضافة ؤل عامل إلتكاليف وإلذي يعتُب 
ً
ي إل تملك إؤلدإرة إلسيطرة عليها غالبا

يتأثر بالعديد من إلعوإمل إلخارجية إلت 
ي إلنهاية إل 

 
ي تبت  كل قرإرإت إلتسعبر عىل أساسه، ألن سعر إلبيع ف

 لتغطية ؤجمالي إلركن إألساشي إلت 
ً
بد أن يكون كافيا

 .(6112إلتكاليف وتحقيق نسبة من إلرب  ح )إلحارس، 
ي أبسط أشكاله، 

 
ي تحديد إلسعر ف

 
ويعتُب هذإ ؤضافة نسبة هامش رب  ح ؤل تكلفة ؤنتاج إلخدمة،  هو أن إألساس إلسائد ف

ي إلصناعات إلخدمية إلمتنوعة إألساس
 
(، 6115اسبة وخدمات إلنقل )بالمر، إؤلنشاءإت وإلمح :مثل ،وإسع إإلستخدإم ف

ي مجال إلنقل، 
 
 ف
ً
يتم إحتساب إلتكلفة عىل أساس إلمسافر إلوإحد وبعد ذلك تضاف إلنسبة إلمطلوبة كهامش رب  ح فمثال

ي إلؤليجاد سعر إلبيع، كذلك يمكن تسعبر إلتذكرة عن طريق تحديد نقطة 
 
كاتتعادل، فمدير إلتسويق ف إلنقل إلجوي  شر

ي يجب ؤشغالها حت  يتمكن من تغطية تكاليف إلرحلة وتحقيق أرباح مناسبة عليه أن يقوم 
بتقدير عدد إلمقاعد إلت 

ي تحديد أسعار إلتذإكر، منها عىل 6115، ويشبر يوسف )(6116)إلحوإري وعوإد، 
 
( ؤل عدة أسس شائعة إإلستخدإم ف

جارإة إلمنافسير  إلتس؛ إلتسعبر عىل أساس إلتكاليف إلكلية مع هامش إلرب  حسبيل إلمثال: 
إلتسعبر عىل ؛ عبر عىل أساس مر

كة؛ أساس شهرة  ي إلسوق، زيادة إألرباح، قيادة إلجودة، إلشر
 
إلتسعبر عىل أساس إألهدإف إلتسويقية للتسعبر )إلبقاء ف

إق أسوإق جديدة، إختالف إلخدمات إلتسعبر عىل أساس إلعوإمل إلخارجية )إلبعد (؛ زيادة إلحصة إلسوقية، إخب 
، حجم إلسكان، إؤلتصاإلت، إلجغر  ، إلتطور إلتكنولوُجي ، إلعوإمل إإلقتصادية، إإلستثمار، إإلستقرإر إلسياشي ي
 
إف
إئب( إئية للعميل. ؛ إلرص   إلتسعبر عىل أساس إلطلب وإلقدرة إلشر

ي مجال إلنقل إلجوي تعتُب تكلفة إلرحلة إلجوية بمثابة إألرضية لسعر إلتذكرة، ولكنها ل
 
يست إلمتحكم ويرى إلباحثان أنه ف

ي أسعار إلتذإكر، فمن إلعوإمل إألخرى: 
 
تذإكر كلما زإدت إلمن إلبديهي أن تزيد أسعار حيث  ،مسافة إلسفر إلوحيد ف

ة إلمسافة إلمقطوعة أثناء إلرحل  تكون ة، وكذلك عدد مرإت إلتوقف، فالرحالت إلمباشر
ً
ي إلغالب أعىل سعرإ

 
من إلرحالت  ف

ي إلنهار، بسبب ، باؤلضافة ؤل تمتعددة إلوقفات
 
وقيت إلرحلة، فالرحالت إلجوية إلليلية تكون أرخص من إلرحالت ف

ة تكون باهظة إلثمن إلمحجوزة إنخفاض إإلقبال عليها، كما أن إلرحالت لشدة إحتياج إلمسافر ؛ خالل إللحظات إألخبر
ي تغيبر أسعار ، وعالوة عىل ما سبق يلعب كل من إلطلب وإلعرض ومستوى إلخدمة وإلمنافسة بير  إللها 

 
 ف
ً
 بارزإ

ً
كات دورإ شر

 إلتذإكر، ولكن بشكل عام فإن إلهدف من هذإ إلتغيبر هو تحقيق أقىص رب  ح ممكن. 
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: اإلطار العمىلي للدراسة
ً
 ثالثا

ي هذإ إلجزء من 
 
ي إلتعرف عىل كيفية  إلدرإسةسيتم ف

 
ي تسعبر إلتذإكر ف

 
كة  تحديد تكلفة إلرحلة إلجوية وإستخدإمها ف شر

إق للنقل إلجوي كة إلُبر إن ليبية مساهمة مملوكة للقطاع إلخاص، تق، وتعتُب هذه إلشر كة طبر م خدمات إلنقل دأول شر
إن أخرى،  وتأجبر للركاب وإلبضائع  إلمنتظم وإلعارض كات طبر أما من إلناحية إلمحاسبية فهي لديها نظام طائرإتها ؤل شر

ي متكامل يربط بير  ؤدإ
ون  ها من إؤلدإرإت ذإت إلعالقة، محاسُتي ؤلكب  رة إلعمليات وإؤلدإرة إلمالية وإؤلدإرة إلتجارية وغبر

طبق هذإ إلقسم نظام إلتكاليف عىل  كة قسم مختص باحتساب تكاليف إلرحالت إلجوية، وير وتتضمن إؤلدإرة إلمالية بالشر
ي (ABC)أساس إلنشاط 

كة 6100 )، وجاء تطبيق هذإ إلنظام بناًء عىل توصيات درإسة إلفرجان  ي أجريت عىل إلشر
(، إلت 

ي توإجه تطبيق نظام )نفسها، وإستهدفت 
كة، ABCدرإسة إلفروض إألساسية وأهم إلصعوبات إلت  ي إلشر

 
 وتوصلت ؤل( ف

كةأن  ي  إلشر
 
لديها إلفروض إألساسية لتطبيق نظام إلتكاليف عىل أساس إلنشاط، وإنه توجد ؤمكانية لتطبيق هذإ إلنظام ف

كة  .إلشر
ي هذإ إلجانب من إلدرإسة إستعرإض بنود تكاليف إلرحالت إلجوية ويرى 

 
إلباحثان أنه من إلمهم كخطوة أول ف

ي عملية تحليل إلبيانات من جهة وتحقيق هدف إلدرإسة من جهة 
 
كة؛ لما لذلك من أهمية ف وإلتصنيف إلمتبع دإخل إلشر

ي تسعبر إلتذإكر. 
 
 أخرى، وهو وصف وإقع إستخدإم إلتكاليف ف

كة محل إلدرإسة، تبير   ونية بقسم إلتكاليف بالشر وباإلطالع عىل حسابات وتقارير إلتكاليف وإلمنظومة إلمحاسبية إإللكب 
إق للنقل إلجوي عناض أو بنود تكلفة رحلة إلركاب إلمنتظمةأن  كة إلُبر ي شر

 
ة وتكاليف غبر  تصنف ف ؤل: تكاليف مباشر

ة تصنف ؤل: ت ة، وإلتكاليف إلمباشر إق مباشر كة إلُبر ة ثابتة، وبمعت  أخر فإن شر ة وتكاليف مباشر ة متغبر كاليف مباشر
ة حسب  تصنف تكاليف إلرحالت إلجوية حسب إلعالقة بوحدة إلمنتج )إلخدمة(، ثم تقوم بتصنيف إلتكاليف إلمباشر

إق:  كة إلُبر  لكل عناض تكاليف إلرحالت إلجوية بشر
ً
 إلعالقة بمستوى إلنشاط، وفيما يىلي وصفا

ة: أ : التكاليف المباشر
ً
 وال
ة الثابتة:  .1  التكاليف المباشر

ة بالرحلة إلمنفذة؛ هي  ي ترتبط مباشر
ي مجموعها وإل تتغبر بتغبر عدد إلرحالت، ولكن و  إلمبالغ إلت 

 
ي تبف  ثابتة ف

إلت 
ي حال 

 
نصيب إلرحلة إلوإحدة من هذه إلتكاليف يتغبر مع تغبر عدد إلرحالت، بمعت  زيادة هذه إلتكلفة للرحلة إلوإحدة ف

كة أو إنخفاض عدد إلرحالت وإلعكس صحيح، ويختلف تصنيف هذه إلبنود كون إلطائرة إلمنفذة للرحلة ممل وكة للشر
كات أخرى،   ي إلجدول رقم )مستأجرة من شر

 
 (.0كما هو موضح ف

ة إلثابتة لرحلة إلركاب إلمنتظمة0إلجدول رقم )  (: إلتكاليف إلمباشر

ح إلبند  إلشر

إستهالك 
 إلطائرة

إق  كة إلُبر ي تكاليف إلرحلة، وتستهلك شر
 
كة فيمثل بند إإلستهالك إلبند إألول ف ؤذإ كنت إلطائرة مملوكة للشر

 
ً
يتم إحتساب قسط إإلستهالك إلسنوي لكل طائرة مملوكة بحيث طريقة إلقسط إلثابت، طائرإتها وفقا

ي قامت بها كل طائرة 
كة ثم يتم تخصيص إلقيمة عىل عدد إلرحالت إلت  إنهاللشر  لزمن طبر

ً
 .وفقا

 ؤيجار إلطائرة

، وتوجد عدة أنوإع من عقود ؤيجار ؤذإ كانت إلطائرة مؤجرة فيحل بند ؤيجار إلطائرة محل بند إإلستهالك
 إلطائرإت منها: 

 ويسىم
ً
 وإستخدإما

ً
:  ACMI إلنوع إألول: وهو إألكبر شيوعا وط إلعقد وهي  لشر

ً
وهذإ إإلسم يعتُب إختصارإ

(Aإختصار لكلم ) ةAircraft ي إلطائرة
ي إلطاقم إلجوي للرحلة  Crew( إختصار لكلمةC)؛ وتعت 

( M)؛ وتعت 
ي صيانة إلطائرة Maintenanceإختصار لكلمة 

ي تأمير  إلطائرة.  Insurance( إختصار لكلمة I)؛ وتعت 
 وتعت 

كة ي ستدفعها شر
إق أي أن قيمة إؤليجار إلت  ،  لصيانة وإلتأمير  وإلطاقم وإؤيجار إلطائرة باؤلضافة  شملت إلُبر

ساعة،  611ومن إلمتعارف عليه أن يكون حوإلي ، كما ينص هذإ إلعقد عىل ما يسىم بالحد إألدن  للساعات
كة إق وتتحمل شر  .هذه إلقيمة سوإًء تم تشغيل إلطائرة لهذإ إلعدد من إلساعات أم أقل منه إلُبر

 ويسىم بعقد 
ً
 وإستخدإما

ً
: وهو أقل إنتشارإ ي

( وعادة ما يستخدم هذإ Dry Leaseإؤليجار إلجاف )إلنوع إلثان 
وط هذإ إلعقد ؤنه يتضمن قيمة  إلنوع عندما تكون مدة ؤيجار إلطائرة طويلة تمتد لعدة سنوإت، ومن شر

  .ؤيجار إلطائرة فقط بدون إلطاقم إلجوي وإلصيانة وإلتأمير  

 صيانة إلطائرة
ي 
كة نظبر صيانة طائرإته تدفعها هي إلقيمة إلت  ا عند تعطلها أو وجود خلل بها، باؤلضافة للمصاريف إلشر

كة بصفة دورية سوإًء تم تشغيل إلطائرة أم إل، وإل يشمل هذإ إلبند تكلفة صيانة  ي تدفعها إلشر
إألخرى إلت 

ي 
 تزيد من إلعمر إؤلنتاُجي للطائرة.  إلت 

 تأمير  إلطائرة
كة مقابل إلتأمير  عىل إلطائرة و  ي تعتُب قيمة ثابتة تدفعها إلشر

كات إلتأمير  إلت  إلركاب وإلطرف إلثالث لشر
ي حال كانت إلطائرة 

 
إن كل طائرة، وف  لزمن طبر

ً
تتعامل معها، ويتم تخصيص هذه إلتكلفة عىل إلرحالت وفقا

ة فإلمنفذة للرحلة مستأجرة  ي إلسنوإت إألخبر
 
إق ف كة إلُبر ي تدفعها شر

توجد بعض إلتأمينات إؤلضافية إلت 
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ة إلعقد لكل إلتأمير  ضد إلحروب  :مثل وإلتأمير  ضد إؤلرهاب، وهي تكلفة ثابتة تحسب حسب مدة أو فب 
 طائرة. 

مرتبات إلطاقم 
 إلجوي

كة  ها وتتحملمع إلطاقم إلجوي عند إلتعاقد،  متفق عليها  هي قيمة إن ؤذإ نفذ إلطاقم عدد إلشر ساعات طبر
 .
ً
ي حدود إلساعات إلمتفق عليها مسبقا

 
 ف

 

ة  .2 ة: التكاليف المباشر   المتغير

ي 
ي مجموعها بتغبر عدد إلرحالت إلت 

 
ة عىل إلرحالت، وتتغبر ف ي يمكن تتبعها وربطها وتخصيصها مباشر

هي إلتكاليف إلت 
كة بها ولكنها ثابتة بالنسبة للرحلة إلوإحدة كة سوإًء كانت إلطائرة إلمنفذة للرحلة مملوكة  وتتحملها  ،تقوم إلشر إلشر

كات أخ كة أو مستأجرة من شر  ( يوضح هذه إلتكاليف. 6وإلجدول رقم )رى، للشر
ة لرحلة إلركاب إلمنتظمة6إلجدول رقم ) ة إلمتغبر  (: إلتكاليف إلمباشر

ح إلبند  إلشر

كة نظبر  نسبة معينة من إلسعر إألساشي للتذكرة تمثل عمولة إلوكيل   .إلرحلة تذكرة بيعيأخذها وكيل إلشر

 إلتموين
إلمناديل وأكياس إلقمامة وإلمياه وإلعصائر وإلشاي وإلثلج إلمكعب  :تشمل قيمة إلتموين إلجاف مثل

ي يحتاجها إلمسافرين
قيمة إلوجبات إلغذإئية إلمقدمة ؤل باؤلضافة  ،وإلصابون وإلمستلزمات إألخرى إلت 

 للطاقم إلجوي. عىل مي   إلطائرة أثناء إلرحلة للركاب إلمسافرين أو 

حيل  إلهبوط وإلب 
 وإلمالحة إلجوية

ي إلمطارإت إلمحلية أو 
 
كة عند هبوط طائرإتها ف ي تدفعها إلشر

يقصد بتكلفة إلهبوط تلك إلقيمة إلت 
ي 
حيل فهي قيمة إلرسوم إلت  ة عىل كل رحلة، أما تكلفة إلب  ة متغبر إلخارجية، ويتم تحميلها كتكاليف مباشر

 للقوإنير  إلمنظمة للمطارإت إ
ً
ي وفقا

إن إلمدن  كة لمصلحة إلطبر لمختلفة نظبر إلخدمات تدفعها إلشر
كة  ي تدفعها إلشر

إلمقدمة من قبل أبرإج إلمرإقبة بالمطار، وبالنسبة لتكلفة إلمالحة إلجوية فهي إلرسوم إلت 
 .للمطار مقابل إلخدمات إلمالحية

 رسوم إلعبور

كة نتيجة لمرور طائرإتها خالل إلرحالت إلخارجية عىل أجوإء بعض إلدول سوإًء بهبوط  قيمة تتحملها  إلشر
ي تقطعها إلطائرة فوق ، أو دون هبوط إلطائرة

جوإء، وتدفع ؤل منظمات إأل وتحسب بعدد إألميال إلت 
إن عالمية مثل ، International Air Transport Association (IATA)إإلتحاد إلدولي للنقل إلجوي  :طبر

ها، كما تقوم بعض إلدول باؤلضافة للرسوم إلسابقة بفرض رسوم عبور  Eurocontrolومنظمة  وغبر
 مطارإت جمهورية مرص إلعربية.  :للطائرإت دإخل أجوإء إلمطار مثل

إلخدمات إألرضية 
 وإلمناولة 

كة نظبر حصولها عىل إلخدمات إألرضية وخدمات إلمناولة إلمقدم ، قيمة تدفعها إلشر ة من قبل إلغبر
إستقبال إلمسافرين وتوجيههم وإستقبال إلطائرإت وتنظيم حركتها )إؤلرشاد وتشمل إلخدمات إألرضية 

( وتزويد إلطائرة بالمعدإت وإلقوة إلمحركة إلالزمة وتنظيف إلطائرة وسلم إلركاب وتزويد دورإت  ي
إألرض 

ي إلطائرة بالماء، أما خدمات إلمناولة فيقصد بها 
 
إستالم ونقل أمتعة أو حقائب إلركاب من صاإلت إلمياه ف

 .إلمطار ؤل إلطائرة وإلعكس

عمولة تقديم 
 خدمات للرحلة

ي بعض إلمطارإت إلخارجية 
 
إق ف كة إلُبر ي تتعاقد معها شر

كات إلت  هي إلقيمة إلمدفوعة عىل كل رحلة للشر
إف عىل إلرحلة وتوفبر بعض إلخدمات للر   حلة. مقابل ما تقدمه من خدمات كاؤلشر

 إلوقود

( خالل إلرحلة من لحظة إؤلقالع حت  لحظة إلهبوط،   يقصد به كلما زإدت و كمية إلوقود إلمستهلكة )باللب 
وتجدر إؤلشارة هنا أن تكلفة إلوقود تزدإد ؤذإ تم . إلمسافة وإلوزن زإد إستهالك إلوقود وإلعكس صحيح

كة إلُبر  ي دولة أخرى، لذإ تسىع شر
 
ويد طائرإتها بالكمية إلالزمة من تزويد إلطائرة بالوقود ف  لب  

ً
إق دإئما

ي يسمح بها كابي   إلطائرة
ي إلحدود إلقانونية إلت 

 
ي ليبيا ف

 
 ،ألن كمية إلوقود تؤثر عىل وزن إلطائرة ؛إلوقود ف

ي حال كان إلوزن أكبر مما يجب ستتعرض إلطائرة للخطر. 
 
 وبالتالي ف

الوة طاقم ع
 إلرحلة

ي بعض إألحيان 
 
كة ف للطاقم إلجوي كتحفبر  لهم لتنفيذ بعض إلرحالت إلعارضة أو نتيجة تدفعها إلشر

 نتيجة لخطورة إلرحلة إلمقدمة مثل نقل ؤتأخبر 
ً
حدى إلرحالت حت  منتصف إلليل، وقد تدفع أحيانا

 مبعدين أو ألن إلرحلة متجهة لدول معينة تنتشر إألمرإض وإألوبئة فيها. 

ي 
 
عمل ؤضاف
 للطاقم إلجوي

 ثابتة عند مستوى معير  ثم تزدإد بتغبر حجم إلنشاط، 
ي تبف 

تعتُب هذه إلتكلفة من إلتكاليف إلمتدرجة إلت 
إن إلمتفق عليها عند تعيير  بعض أعضاء إلطاقم إلجوي ي حدود ساعات إلطبر

 
ي  ؛فهذه إلتكلفة ثابتة ف

وإلت 
، أما عند تنفيذ أعضاء إلطاقم لعد إن أكبر من عدد إلساعات تدفع لهم كمرتب أساشي د ساعات طبر

ي تزدإد بزيادة عدد 
ة إلت  ي عقد إلتعيير  فتعتُب قيمة هذه إلساعات من إلتكاليف إلمتغبر

 
إلمتفق عليها ف

إن ؤضافية وتحمل عىل إلرحالت إلمعنية.   لكل ساعة طبر
ً
 إلرحالت، وتحسب هذه إلتكلفة وفقا
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 رسوم إلوقوف

ي حال وقوف إلطائرة لعدة ساعات فتشمل تكلفة إإلنتظار وإلوقوف وإؤليوإء للطائرة، 
ة تف  تخىط فب 

كة تقوم، إلسماح إلمحددة من قبل قوإنير  إلمطارإت إن  إلشر بدفع رسوم وقوف حسب قوإنير  إلطبر
ي أو قوإنير  إلجهات إلمنظمة، وتحسب بعدد ساعات إلوقوف، وعند تجاوز عدد ساعات إلو 

قوف إلمدن 
 لحد معير  يتم إحتساب ما يسىم بتكلفة ؤيوإء إلطائرة )مبيت إلطائرة(. 

إن  ساعات إلطبر
إؤلضافية من 
 إستئجار إلطائرة

ي عقد إؤليجار 
 
إن أكبر من إلعدد إلمتفق عليه ف ي حال تشغيل إلطائرة لعدد ساعات طبر

 
يتم  ACMIف

 للعقد 
ً
، وتعتُب هذه إلتكلفة من إلتكاليف إحتساب تكلفة كل ساعة ؤضافية عىل كل رحلة وذلك وفقا

ة لسهولة تحميلها عىل كل رحلة.  ة إلمتغبر  إلمباشر
 

 :
ً
ة )اإلضافية(: ثانيا   التكاليف غير المباشر

ي إل يمكن ربطها أو تتبعها أو تخصيصها بسهولة عىل إلرحالت
إلمنفذة ؤإل باستخدإم  إلجوية يقصد بها جميع إلتكاليف إلت 

 لنظام إلتكاليف عىل أساس 
ً
إق للنقل إلجوي بتخصيص هذه إلتكاليف وفقا كة إلُبر وسائل وطرق ربط حكمية، وتقوم شر

ي مجمعات طةإألنش
 
كة بتحديد إألنشطة إلرئيسية لخدمة نقل إلركاب ومن ثم تجميع هذه إألنشطة ف ، حيث تقوم إلشر

وبالتالي تخصيص  ،نشاط للوصول ؤل تحديد مقدإر إستفادة إلرحالت من هذه إلتكاليفتكلفة ثم تقوم بتحديد تكلفة كل 
ة إلتكاليف  إلجوية.  عىل إلرحالت (إؤلضافية) غبر إلمباشر

كة محل إلدرإسة بحوإلي 
نشاط إإلستفسار وإلحجز، نشاط رئيسي لخدمة إلركاب، منها عىل سبيل إلمثال:  03وتقوم إلشر

ر، نشاط تعاقد ومتابعة مبيعات وحجوزإت إلوكاإلت إلسياحية، نشاط ؤعدإد جدإول إلرحالت، نشاط ؤصدإر وبيع إلتذإك
إن إآللية لكل رحلة، نشاط متابعة إلحالة إلجوية للمطارإت،  نشاط ؤعدإد إلتذإكر للطاقم إلجوي، نشاط ؤعدإد خطة إلطبر

آمن وسالمة إلطائرإت، نشاط خدمات شباك نشاط إلتقرير عن موإعيد ؤقالع إلرحالت وهبوطها وأسباب تأخرها، نشاط 
ي صالة إإلنتظار، نشاط إلتعرف عىل حقائب إلركاب، نشاط وقوف 

 
تسليم بطاقات إلصعود للركاب، نشاط إنتظار إلركاب ف
،  وإيوإء إلطائرة بمطارإت إلتشغيل، نشاط إلصيانة إلعارضة ي

 (.6100)إلفرجان 
ي مجمعات تكلفة )عدد ويتم تجميع إألنشطة إلمتشابهة وإلمرتبطة ببعض

 
؛  5ها ف  لعددها إلكببر

ً
مجمعات تكلفة( نظرإ

لتسهيل إلتعامل معها، وإل يتم إستخدإم مسبب تكلفة لكل نشاط، ثم يبدأ تخصيص قيمة إلموإرد وإلتكاليف عىل 
ة، وبعد ذلك يتم تحديد مقدإر إستفادة رحالت إلركاب من مجمعات إلت كلفة، مجمعات إلتكلفة إلمختلفة بشكل مباشر
ي تنفيذ إألنشطة. 

 
 لحاجة رحالت إلركاب للموإرد إلمستنفذة ف

ً
(، ووفقا

ً
 باستخدإم مسببات إلتكلفة )عدد إلرحالت مثال

ة قيمة ؤيجار مخازن قطع إلغيار ومرتبات مدرإء إلمحطات وإلفنيير  وإلمهندسير  وتكلفة  وتشمل إلتكاليف غبر إلمباشر
ضاء إلطاقم إلجوي قبل أو بعد تنفيذ إلرحلة وتكلفة أعضاء آمن وسالمة إلتسويق وتكلفة بعض إلخدمات إلمقدمة ألع

ي  ،للطائرإت وتكلفة إلمتابعة وإلتخطيط لعملية إلصيانة إلخاصة بالطائرإت من إلتكاليف إؤلضافية إلالزمة
 تتحملها إلت 

ي سبيل تنفيذ رحالتها إلمختلفة. 
 
كة ف  إلشر

كة،  إلجوية وبعد إلتعرف عىل عناض تكاليف إلرحالت وري تسليط وتصنيفاتها إلمختلفة بالشر يرى إلباحثان أنه من إلرص 
كة محل إلدرإسة، و  كة مقابل حصوله عىل  بها قصد ير إلضوء عىل سعر تذكرة إلشر ي سيدفعها إلمسافر للشر

تلك إلقيمة إلت 
ي 
 
 (.0أما أهم عناضها فيوضحها إلجدول رقم ) ،إلطائرةمقعد ف

 
 إلتذكرة(: عناض سعر 0إلجدول رقم )

ح إلعنرص  إلشر

إلسعر 
 إألساشي 

إن أن يكون أساشي إلتذكرة للطفل إلمقعد يقصد بالسعر إألساشي متوسط تكلفة   ، وتنص قوإنير  إلطبر
 % من إلسعر إألساشي للبالغ. 01% وللرضيع 35

رسوم 
 *إلمغادرة

ي إلرحالت إلدإخلية أو إلخارجية، حيث تدفع لمصلحة  قيمة تدفع عىل
 
مغادرة كل رإكب سوإًء ف

ي إلرحالت إلخارجية فتدفع لمصلحة إلمطارإت عند إلذهاب 
 
ي إلرحالت إلدإخلية، أما ف

 
إلمطارإت ف

 . ي
إن إلمدن   وللمطارإت إلخارجية عند إلعودة، وتكون قيمة ثابتة محددة من قبل مصلحة إلطبر

يبة  ض 
 إلتأمير  

كة   إق تقوم شر كات إلتأمير  مقابل تأمينها عىل إلركاب ومن ثم تقوم إلُبر بدفع قسط تأمير  سنوي لشر
 . كة بتحديد نصيب كل رإكب من هذإ إلقسط وإضافة إلقيمة لسعر إلتذكرة إألساشي  إلشر

رسوم 
 إلدمغة

إئب. درهم( تفرضها إلدولة عىل كل تذكرة سفر، وتدفع هذه إلقيمة ل 0111هي قيمة ثابتة )  مصلحة إلرص 

هامش 
 إلرب  ح

كة، ومن خالل هذإ   للشر
ً
ي تمثل ربحا

كة بإضافتها لمتوسط تكلفة إلمقعد وإلت  ي تقوم إلشر
هو إلنسبة إلت 

ة )إؤلضافية( للرحالت إلمنفذة.  كة بتغطية إلتكاليف غبر إلمباشر  إلهامش تقوم إلشر
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ي * 
 
ي تصدرها إلجهات إلمعنية ف

يعات إلت  ي عمليةتعتُب إلقوإنير  وإلتشر
 
ي تؤثر بشكل كببر ف

 إلدولة من ضمن إلعوإمل إلت 
ي بزيادة رسوم إلمغادرة عىل كل رإكب مما يؤثر بشكل تسعبر إلتذإكر 

إن إلمدن  ة قامت مصلحة إلطبر ة إألخبر
ي إلفب 

 
 ف
ً
، فمثال

ي إحتساب سعر إلتذ 
 
 كرة. مباشر عىل زيادة أسعار إلتذإكر باعتبار أن رسوم إلمغادرة من إلعناض إلدإخلة ف

ي إلحسبان أثناء تعتُب تكلفة إلرحلة يستنتج من إلجدول إلسابق، أن 
 
كة أخذها ف ي يجب عىل إلشر

من أهم إلعوإمل إلت 
إئب وإلتأمينات إلمختلفة مع  عملية تسعبر إلتذإكر، حيث أن سعر إلتذكرة إلبد أن يغىطي تكلفة إلرحلة باؤلضافة للرص 

 .وجود هامش رب  ح معير  
كة محل إلدرإسة، فأشاروإوبطرح مجموعة من إلتس ي إؤلدإرة إلمالية وإلتجارية بالشر

 
ن تكلفة ؤل أ اؤإلت عىل إلمسئولير  ف

ي نفس إليوم إلجوية إلرحلة
 
كة، قد تختلف بير  يوم وآخر وبير  وقت وآخر ف وبالتالي فهي تعتُب أحد أسباب  ولنفس إلشر

إق للنقل إإل تقوم أسعار إلتذإكر، ومع ذلك، إختالف  كة إلُبر وإنما تقوم بتسعبر رحلة  بتسعبر كل رحلة عىل حدى لجويشر
ة زمنية معينة ي قطاع معير  بناًء عىل متوسطات محددة لكل عنرص من عناض إلتكلفة خالل فب 

 
كة إل تضع ، و معينة ف إلشر

 لجميع تذإكرها 
ً
 ثابتا

ً
 وإحدإ

ً
إق لتعدد ؛ سعرإ كة إلُبر عىل إلتذإكر تعتمد  فئات إلركاب وأنوإع إلتذإكر، وتجدر إؤلشارة هنا أن شر

ها، وبالطبع كلما زإدت صالحية إلتذكرة كلما زإد سعرها  إألسبوعية أو إلشهرية أو إلرب  ع وإلنصف سنوية أو إلسنوية وغبر
كة إل تقسم إلتذإكر حسب درجات إلسفر عىل مي   إلطوإلعكس ائرة، فكل مقاعد إلطائرة تعتُب من إلدرجة . كما أن إلشر

قسم كل نوع حسب أعمار إلركاب فسعر إلتذكرة للشخص إلبالغ يختلف عن إلطفل )من سنتير  ؤل إإلقتصادية. كما   06ير
) ألن نصيب كل منهم من تكلفة إلرحلة يختلف عن إألخر، فالطفل يتحمل أقل من  ؛سنة( وإلرضيع )من شهر ؤل سنتير 

ذكر لتقديم خدمات ؤضافية له. إلبالغ بين
ر
كة تكاليف ت ي إلطائرة وإل تتكبد إلشر

 
 ف
ً
 ما إلرضيع فهو إل يأخذ مقعدإ

إق للنقل إلجوي قسم إلدرإسات وإلتكلفة وإؤلحصاء يعتُب و  كة إلُبر هو إلقسم إلمسؤول عن  إلتابع لإلدإرة إلتجارية بشر
فة إلرحلة لقطاع وخط معير  بناًء عىل متوسط تكاليف حيث يتم تقدير تكل ،إلجوية لرحلةل إلمقدرة تكلفةإلتوزي    ع 

ي توزي    ع إلتكاليف
 
ة زمنية سابقة لنفس إلقطاع أو إلخط، ويستخدم ف بأعدإد  متعلقةنسب إمتالء معينة  إلرحالت لفب 

عدد  بنسبة إمتالء إلطائرة يقصد ، و إلركاب وفئاتهم، وبناًء عليها يقوم بوضع إلسعر إلمناسب لكل فئة من فئات إلركاب
حسب  عوإملمقاعد إلمعروضة للبيع، وتعتُب من إلإلإلركاب مقارنة بعدد 

ر
ي عملية تسعبر إلتذإكر، وت

 
ي تساهم ف

إلمهمة إلت 
 هذه إلنسبة بالمعادلة إآلتية: 

  عدد مقاعد الطائرة المعروضة للبيع÷ متوسط عدد الركاب  نسبة امتالء الطائرة =

كةو  إل تقوم بعرض كل مقاعد إلطائرة للبيع فهناك عدد معير  من إلمقاعد إل يتم عرضه  محل إلدرإسة بمعت  أن إلشر
 ؛ للبيع

ً
ي حالة مرإفقته للرحلة أو تخصيصه ألفرإد إألمن إلمرإفقير  للرحلة، فمثال

 
لتخصيصه للمهندس أو إلمرحل إلجوي ف

مقعد فقط، وبالتالي فإن نسبة  022أو  025مقعد ولكن يعرض للبيع حوإلي  024عدد مقاعدها  B737-800إلطائرة نوع 
 .إإلمتالء تحسب عىل إلعدد إلمعروض للبيع من مقاعد إلطائرة

 ألهدإف هذه 
ً
كة محل إلدرإسة، وتحقيقا ي إلشر

 
ي سبيل توضيح ووصف وإقع عملية إلتسعبر باستخدإم إلتكاليف ف

 
وف

كة نوع تم إستخدإم بيانات رحلة ركاب خارجية منتظمة لقطاع معير  وإلمنفإلدرإسة،  -B737ذة بطائرة مملوكة للشر

إق للنقل إلجوي )مالحظة مهمة: (800 كة إلُبر ي شر
 
ي تسعبر إلتذإكر ف

 
أن إألرقام إلوإردة ، وفيما يىلي إلخطوإت إلمستخدمة ف

إضية توضح كيفية توزي    ع تكاليف إلرحلة عىل فئات إلركاب إلمختلفة  إفب 
ً
ي إلمثال إل تعُب عن أرقام فعلية وإنما أرقاما

 
 ف

ي تتضمنها 
 لخصوصية إلبيانات إلت 

ً
إضية نظرإ  إفب 

ً
ي للتذكرة، وقد تم إستخدإم أرقاما

للوصول ؤل تحديد إلسعر إلنهان 
كة ي تفيد ؤدإرة إلشر

(. تقارير إلتكاليف، باؤلضافة لكون تقارير إلتكاليف من إلتقارير إلدإخلية إلت   ، وليست للنشر إلخارُجي
كة بتحديد متوسط إلتكلفة  .0 ي إلجدول رقم )تقوم إلشر

 
ة للرحلة، كما موضح ف  (.2إلمباشر

ي قطاع معير  : (2إلجدول رقم )
 
 متوسط تكاليف إلرحلة ف

 متوسط إلتكلفة

ة ة إلمتغبر ة إلثابتة إلقيمة إلتكاليف إلمباشر  إلقيمة إلتكاليف إلمباشر

  6.341,011 تكلفة إستهالك إلطائرة  6.261,111 تموين إلرحلة

حيل    562,311 تأمير  إلطائرة  253,311 وإلمالحة إلجويةإلهبوط وإلب 

  0.261,511 مرتبات إلطاقم إلجوي  666,411 رسوم إلعبور

  6.451,411 صيانة إلطائرة  6.600,111 خدمات أرضية ومناولة مقدمة من قبل إلغبر 

   612,051 عمولة تقديم خدمات إلرحلة
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  0.010,351 وقود إلرحلة

  051,211 رسوم إلوقوف

 
إض كان  .6 ي إلرحلة إلمستهدفة، وبافب 

 
فتكون نسبة رإكب،  061متوسط عدد إلركاب تحديد نسبة إمتالء إلطائرة ف

 إإلمتالء = 
   

   
. % تقريب36,645إلنسبة =     011× 

ً
 ا

ضع من متوسط عدد إلركاب إلمذكور أعاله .0 قدر إلقسم ،يتم تقدير نسبة إلركاب إلبالغير  وإألطفال وإلرر  وعادة ير
: نسبة إلمسؤول ضع ، %01سبة إألطفال ، ن%45إلبالغير   نسبة كل فئة عىل إلنحو إلتالي % من متوسط 5نسبة إلرر

 .يوضح متوسط عدد إلركاب لكل فئة (5رقم )عدد إلركاب، وإلجدول 
 متوسط إلركاب للفئات إلمختلفة: (5إلجدول رقم )

ة  ،بناًء عىل إلمتوسطات إلسابقة .2 حتسب متوسط تكلفة إلمقعد لكل رحلة عن طريق جمع إلتكاليف إلمباشر ير
ة وإلثابتة ي إلجدول ، إلمتغبر

 
 (.2رقم )وقسمتها عىل متوسط عدد إلركاب كما هو موضح ف

ة: (2إلجدول رقم )  ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر

 إلقيمة إلبيان

ة ة إلمتغبر  دينار 9,274.200 مجموع متوسط إلتكاليف إلمباشر

ة إلثابتة  دينار 7,576.300 مجموع متوسط إلتكاليف إلمباشر

ة  دينار 16,850.500 ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر

=  متوسط تكلفة إلمقعد
متوسط عدد إلركاب

عدد مقاعد إلطائرة إلمعروضة للبيع
 = 

          

     رإكب
  021,260  

ً
 دينار تقريبا

كة  .5  حسب فئته قيمة متوسط تكلفة إلمقعد باحتساب متوسط تكلفة إلمقعد للرإكب إحتساب بعدثم تقوم إلشر
 منهم عىل   (إلبالغ وإلطفل وإلرضيع)

ً
عىل نسب معينة تؤخذ من متوسط تكلفة إلمقعد إلمحسوب  وبناءً  حدى،كال

حدد متوسط تكلفة إلمقعد للرإكبأ % 01بة % وللرضيع بنس35لطفل بنسبة % ول011إلبالغ بنسبة  عاله، حيث ير
ع من ؤجمالي متوسط  ،الهأعمن متوسط تكلفة إلمقعد إلمحسوب 

ّ
ض وعليه يكون نصيب إلركاب إألطفال وإلرر

ي إلجدول )
 
ة عىل إلنحو إلموضح ف  (.3إلتكاليف إلمباشر

ة: (3إلجدول رقم ) ضع من ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر
 نصيب إلركاب إألطفال وإلرر

 إؤلجمالي  إلعدد إلمتوسط نسبةإل متوسط تكلفة إلمقعد إلبيان

 1,263.789 12 طفل 105.316 %75 140.421 متوسط تكلفة إلمقعد للطفل

ضع 14.042 %10 140.421 متوسط تكلفة إلمقعد للرضيع  84.253 6 رر

 1,348.042 الي                      إؤلجم

ة بلغ  دينار  0.620,345يتضح من خالل إلجدول إلسابق أن نصيب إلركاب إألطفال من ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر
ة  ضع من ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر

ي حير  بلغ نصيب إلركاب إلرر
 
، ف

ً
، أي  42,650تقريبا

ً
ن ؤجمالي ما أدينار تقريبا

ضع   يتحمله إلركاب إألطفال وإلرر
ً
ة للرحلة من متو معا   0.024,126 يساويسط إلتكلفة إلمباشر

ً
أما نصيب ، دينار تقريبا

ضع   من ؤجمالي متوسط تكلفة إلرحلة فيتم إحتسابه عن طريق خصم ؤجمالي نصيب إلركاب إألطفال وإلرر
إلركاب إلبالغير 

 
ً
ة، ثم تتم قسمة إلقيمة إلمتبقية عىل متوسط عدد إلمعا كما هو   ،ركاب إلبالغير  من ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر

ي إلجدول 
 
 (.4رقم )موضح ف

 

 

 عدد إلركاب من كل فئة = إلفئاتنسبة  × متوسط عدد إلركاب إلبيان

 102 بالغ = %85 × 061 متوسط عدد إلركاب إلبالغير  

 12 طفل = %10 × 061 متوسط عدد إلركاب إألطفال

ضع    = %5 × 061 متوسط عدد إلركاب إلرر
ّ
ض عرر 6 
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 متوسط تكلفة إلمقعد للرإكب إلبالغ: (4إلجدول رقم )

 إلقيمة إلبيان

 متوسط تكلفة إلمقعد للرإكب إلبالغ: 
 

ة  16,850.500 ؤجمالي متوسط إلتكاليف إلمباشر

ضع  (1,348.042) نصيب إلركاب إألطفال وإلرر

 15,502.458 ؤجمالي متوسط إلتكاليفنصيب إلركاب إلبالغير  من 

= متوسط تكلفة إلمقعد للرإكب إلبالغ
  من ؤجمالي  متوسط إلتكاليف

نصيب إلركاب إلبالغير 

عدد إلركاب إلبالغير  
 = 

          

     رإكب
 151.985 

إئب وإلتأمينات لمتوسط  .2 كة بمجموعة من إلخطوإت لبناء سعر إلتذكرة كإضافة إلرص  تكلفة  بعد ذلك تقوم إلشر
إئب وإلتأمينات حسب فئات إلركاب، فبالنسبة للبالغير  وإألطفال إل يوجد إختالف  كل مقعد، وتختلف هذه إلرص 

ضع فيتم ؤضافة قيمة إلتأمير  فقط.  إئب  بينهم، أما بالنسبة للرر ي إلحالة إلسابقة أن قيمة إلرسوم وإلرص 
 
ض ف ولنفب 

 (.01كما موضح بالجدول رقم )وإلتأمير  عىل إلركاب كانت  
إئب وإلتأمينات: (5إلجدول رقم )  إلرص 

 رسوم إلدمغة رسوم مغادرة إلدولة إألخرى إلتأمير   رسوم إلمغادرة )ليبيا(

 1.000 دينار/ تذكرة 30.000 دينار/ تذكرة 8.000 دينار/ تذكرة دينار/ تذكرة 6.000

إئب وإلتأمير  لكل فئة من فئات  ي ستضاف لمتوسط تكلفة إلمقعد  وبذلك تكون ؤجمالي قيمة إلرسوم وإلرص 
إلركاب وإلت 

 .(00كما هي موضحة بالجدول رقم )
إئب وإلتأمينات للفئات إلمختلفة: (00إلجدول رقم )  ؤجمالي إلرص 

ضع إألطفال إلبالغير   إلبيان  إلرر

 - 6.000 6.000 رسوم إلمغادرة )ليبيا(

 8.000 8.000 8.000 إلتأمير  

 - 30.000 30.000 رسوم مغادرة إلدولة إألخرى

 - 1.000 1.000 رسوم إلدمغة

 8.000 45.000 45.000 وع         إلمجم

ي إلجدول و 
 
 (.06رقم )ب  هذإ يكون سعر إلتذكرة بدون هامش إلرب  ح لكل فئة من فئات إلركاب كما هو موضح ف

 سعر إلتذكرة بدون هامش إلرب  ح لفئات إلركاب إلمختلفة: (06إلجدول رقم )

ضع إألطفال إلبالغير   إلبيان  إلرر

 14.042 105.316 151.985 متوسط تكلفة إلمقعد

 - 6.000 6.000 رسوم إلمغادرة )ليبيا(

 8.000 8.000 8.000 إلتأمير  

 - 30.000 30.000 رسوم مغادرة إلدولة إألخرى

 - 1.000 1.000 رسوم إلدمغة

 22.042 150.316 196.985 إؤلجم                  الي 

إئب وإلتأمينات عىل متوسط تكلفة إلمقعد لكل فئة من فئات إلركاب بعد  .3 يتم مقارنة هذه  ،ؤضافة إلرسوم وإلرص 
كة من معرفة مقدإر  إن إلليبية إألخرى حت  تتمكن إلشر كات إلطبر  ا إلممكن ؤضافته إلنسبةإألسعار مع أسعار شر

ة )إؤلضافة( وتحقق هامش رب  ح، للسعر إلمحسوب، ض  بحيث تغىطي إلتكاليف غبر إلمباشر ي إلحالة إلسابقة نفب 
 
وف

إن إلليبية إألخرى لفئات إلركاب إلمختلفة كانت  كات إلطبر ي إلجدول رقم )أن أسعار شر
 
 (.00عىل إلنحو إلموضح ف

إن إلليبية إألخرى: (00لجدول رقم )إ كات إلطبر  أسعار شر

 ؤل من إلفئة

 دينار 285.000 دينار 250.000 إلبالغ
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 دينار 205.000 دينار 180.000 إلطفل

 دينار 30.000 دينار 20.000 إلرضيع

 

كة يمكنها ؤضافة هامش  كات إألخرى إلموضحة بالجدول إلسابق نجد أن إلشر إق مع أسعار إلشر كة إلُبر وبمقارنة أسعار شر
كة بيع تذإكرها بسعر رب  ح لكل فئة من فئات إلركاب، حيث تستطيع  ي هذه إلحالة  625إلشر

 
دينار وتحقق هامش رب  ح ف

، أي بمعدل  24قدره 
ً
، أو بيعها بسعر 05,55دينار تقريبا  من سعر إلبيع عىل كل تذكرة مباعة من فئة إلبالغير 

ً
% تقريبا

ي هذه إلحالة  645
 
، أي بمعدل  44دينار ويكون إلرب  ح ف

ً
 من سع01,43دينار تقريبا

ً
ر إلبيع عىل كل تذكرة مباعة % تقريبا

ي إلحالة إلثانية 
 
ي إلسوق، أما ف

 
 ف
ً
كة من جذب إلزبائن باعتبارها إألقل سعرإ ي إلحالة إألول ستتمكن إلشر

من نفس إلفئة، فف 
، وهكذإ بالنسبة للفئات إألخرى. 

ً
كة جذب عدد كببر من إلزبائن باعتبارها إألعىل سعرإ  فلن تستطيع إلشر

ي حال كان 
 
إن إلليبية إألخرى فلن أما ف كات إلطبر ي إلجدول )بدون هامش إلرب  ح( أعىل بكثبر من أسعار شر

 
إلسعر إلموضح ف

كة من بيع تذإكرها بهذإ إلسعر لعدة إسباب أهمها هؤ :تتمكن إلشر فبعض إلعمالء ينظرون ، درإك إلزبون وطريقة تفكبر
 لعدم إمتال 

ً
كهم للخدمة باؤلضافة ؤل صعوبة تقييم جودتها بصورة للخدمة عىل ؤنها منتج أقل منفعة من إلسلعة نظرإ

كات  إق إل يمكنها وضع سعر أعىل بكثبر من أسعار إلشر
كة إلُبر ي إلمنتجات إلملموسة، لذإ فإن شر

 
موضوعية كما هو إلوضع ف

ي إلسوق
 
كة ؤل إلموسم وحجم إلطلب، حيث قد  إلمنافسة إلموجودة ف . كما يجب أن تنظر إلشر لب عىل يرتفع إلط إلمحىلي
 
ً
كة خاصة ي بعض إلمناسبات وإألعياد وهو ما يسىم  رحالت إلشر

 
ي نهاية إلعام أو ف

 
ي فصل إلصيف أو أثناء إلعطالت أو ف

 
ف

High Season) ي موإسم أخرى
 
كة ف ي حير  ينخفض إلطلب عىل رحالت إلشر

 
 (، ف

ً
ي فصل إلش تاء أو بدإية إلعام  خاصة
 
ف

 .(Low Seasonإلدرإشي وهو ما يسىم )
إقتتجه و  كة إلُبر ي بعض إلحاإلت  شر

 
ؤل تقليل تكلفة إلرحلة أو لألمور إلدعائية لزيادة نسبة إمتالء إلطائرة كالدعاية  ف

كة أو منح بعض إلزبائن تخفيضات بسيطة عىل أسعار إلتذإكر  وي    ج لخدمات إلشر ة  :مثل ،وإلب  كة ألسعار ممبر  منح إلشر
كة معينة أو لطالب إلجامعات أو لفئة مع ي شر

وبالتالي زيادة نسبة إإلمتالء، فكلما زإدت  ،ينة وذلك لجذب إلعمالء لموظف 
ي حال لم وتتأثر عملية إلتسعبر كنتيجة لهذإ إؤلجرإء، و وإلعكس، نسبة إمتالء إلطائرة يقل متوسط تكلفة إلمقعد إلوإحد 

 
ف

كة من زيادة نسبة إمتالء إلطائرة بكل إلوسائل إلسابقة ستلجأ ؤل ؤيقاف إلخ ط بشكل مؤقت أو ؤغالقه باعتباره تتمكن إلشر
 خط خاش. 

ي إعتبارها عند ؤضافة هوإمش إلرب  ح للفئات إلمختلفة أن يكون إلسعر إألساشي 
 
إق تأخذ ف كة إلُبر وتجدر إؤلشارة ؤل ؤن شر

% من 01% من أساشي تذكرة إلبالغ، وأن إلسعر إألساشي لتذكرة إلرضيع يجب أن يساوي 35لتذكرة إلطفل يساوي 
 ذكرة إلبالغ. أساشي ت

ي إلحالة إلسابقة قررت ؤضافة هامش رب  ح قدره  وبفرضوعىل هذإ إألساس 
 
كة ف % 66,32دينار، أي بمعدل  54أن إلشر

، وهامش رب  ح قدره   من سعر إلبيع عىل كل تذكرة لفئة إلبالغير 
ً
 من سعر إلبيع 60,10دينار، أي بمعدل  25تقريبا

ً
% تقريبا

% من سعر إلبيع عىل كل تذكرة لفئة 05,05دينار، أي بمعدل  2فة هامش رب  ح قدره عىل كل تذكرة لفئة إألطفال، وإضا
ي هذه إلرحلة

 
باع به كل مقعد ف ي للتذكرة وإلذي سير

كة عىل إلسعر إلنهان  ضع، وب  هذه إلخطوة تتحصل إلشر وإلجدول ، إلرر
ي لكل تذكرة لفئات إلركاب إلمختلفة (02رقم )

 .يوضح إلسعر إلنهان 
ي لكل فئة من فئات إلركاب: (02إلجدول رقم )

 سعر إلتذكرة إلنهان 

ضع إألطفال إلبالغير   إلبيان  إلرر

 18.042 150.316 209.985 )متوسط تكلفة إلمقعد + هامش إلرب  ح( إلسعر إألساشي 

إئب وإلتأمينات  8.000 45.000 45.000 إلرص 

 26.042 195.316 254.985 سعر إلتذكرة

ي إلسوق هي   
 
كة بعرضها ف ي ستقوم إلشر

دينار للطفل،  055دينار للبالغ،  655وبالتالي فإن إألسعار إلنهائية للتذإكر وإلت 
62  . كة من تغطية تكاليف إلرحلة باؤلضافة لتحقيق هامش رب  ح معير   دينار للرضيع، وعند هذه إألسعار ستتمكن إلشر

 

 الخالصة والنتائج: 
ة  أن يستخلص إق للنقل إلجوي تصنف تكاليف إلرحالت حسب إلعالقة بوحدة إلنشاط ؤل تكاليف مباشر كة إلُبر شر

ة تكاليف و  ة، وتصنف إلتكاليف إلمباشر ة ؤل تكاليفحسب إلعالقة بمستوى إلنشاط غبر مباشر تكاليف ثابتة و  مباشر
ة  كة مباشر ة فتستخدم إلشر ة، أما إلتكاليف إؤلضافية غبر إلمباشر للتعامل معها  م إلتكاليف عىل أساس إلنشاطنظامتغبر

ة للرحلة وتحميلها عىل إلرحالت كة فتتم عن طريق تحديد متوسط إلتكاليف إلمقدرة إلمباشر ي إلشر
 
، أما عملية إلتسعبر ف
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  ةوتوزيعها باستخدإم نسب إمتالء إلطائرة؛ لتحديد متوسط تكلفة إلمقعد لكل فئة من فئات إلركاب، وبعد ذلك يتم ؤضاف
إئب وإلتأ كات إلنقل إلجوي إلمحلية، و مقارنتها مع أسعار ويتم للحصول عىل أسعار إلتذإكر مينات كافة إلرص  إذإ كانت شر

كة أقل من أسعار إلسوق  ة وتحقيق إضافة تقوم بأسعار إلشر نسبة تسمح لها بتغطية إلتكاليف إؤلضافية غبر إلمباشر
كةؤذإ كانت أهامش رب  ح، أما  تعديل نسب إإلمتالء وإتخاذ تدإببر معينة ن أسعار إلسوق ستلجأ ؤل أعىل م سعار إلشر

ي تسعبر 
 
 لوإقع إستخدإم تكاليف إلرحالت إلجوية ف

ً
لتسويق إلرحلة، وبناًء عىل ما سبق وما إستعرضته إلدرإسة من وصفا

 إلتذإكر، تتوصل ؤل إإلستنتاجات إآلتية: 
ي تسعبر إلتذإكر هي إلتك .0

 
اليف إلمقدرة للرحلة، وليس إلتكاليف إلفعلية باعتبار إلرحلة لم أن إلتكاليف إلمستخدمة ف

ا هامش تقديري. 
ً
 تنطلق بعد، وبالتالي فإن هامش إلرب  ح يعتُب أيض

ة إلمقدرة للرحلة إلجوية عىل جميع مقاعد إلطائرة، بل يتم إستخدإم نسبة إمتالء معينة   .6 إل يتم توزي    ع إلتكلفة إلمباشر
ي توزي    ع إلتكاليف لل

 
ة للمقعد إلوإحد للفئات إلمختلفة للركاب. كأساس ف  حصول عىل متوسط إلتكلفة إلمباشر

إئب وإلتأمينات  .0 يتم بناء سعر إلتذكرة لكل فئة ركاب من خالل ما يسىم إلتكلفة إلمركبة، بحيث يتم ؤضافة إلرص 
كات إلنق  لمقارنتها بأسعار شر

ً
ة للمقعد إلوإحد، تمهيدإ ل إلجوي إلمحلية وتقدير وإلرسوم ؤل متوسط إلتكلفة إلمباشر

ة للرحلة وتحقيق هامش  كة من خاللها لتغطية إلتكاليف إؤلضافية غبر إلمباشر ي تسىع إلشر
إلنسبة إلممكن ؤضافتها؛ وإلت 

 رب  ح. 

ي نسبة  .2
 
ي إإلعتبار عند تحديد سعر إلتذكرة ما يمكن للعميل وإلسوق تحمله، ولهذإ تلجأ للتحكم ف

 
كة ف تأخذ إلشر
ة للرحلة مرتفع. إمتالء إلطائرة عندم  ا يكون نصيب إلمقعد إلوإحد من متوسط إلتكاليف إلمباشر

ي قطاع وخط معير  بناًء عىل متوسط ، وإنما إل يتم تسعبر كل رحلة جوية منفذة عىل حدى .5
 
يتم تسعبر رحلة معينة ف

ي هذإ إلختكاليف إلرحالت إلجوية للقطاع وإلخط نفسه
 
ط، بغض إلنظر ، ويكون إلسعر موحد لكل إلرحالت إلمنفذة ف

 عن إلعوإمل إألخرى إلمؤثرة عىل إألسعار كتوقيت إلرحلة وإألحوإل إلجوية وأوقات إلحجز ومستوى إلطلب. 

كة إل تقوم بتسعبر إلتذإكر عىل أساس تكاليف إلرحالت إلجوية فحسب، بل تستخدم أسس أخرى ؤل جانب  .2 أن إلشر
إئية للعمي كات إلنقل إلجوي إلمحلية ل، إلتسعبر عىل أساس ذلك، أهمها: إلتسعبر عىل أساس إلقدرة إلشر أسعار شر

يعات إلنافذة.   إألخرى، وإلتسعبر عىل أساس إلتشر
 

 عىل ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات، تقدم التوصيات اآلتية:  ءً بنا  التوصيات: 

مكن من وفاعلية، تسمح بزيادة هامش إلرب  ح أكبر حدإثةؤيجاد وإتباع طرق تسعبر  .0
ر
إلمنافسة بشكل أفضل، ، وت

ي ذلك بدرإسات إلسوق، عن طريق توزي    ع إإلستبيانات عىل إلعمالء لقياس مدى رضاهم عىل 
 
ويمكن إإلستعانة ف

ي مجال إلتسويق وإلنقل 
 
إلخدمات إلمقدمة، ومعرفة تفضيالت إألسعار، أو باإلستعانة بالدرإسات إلعلمية إلمتخصصة ف

 إلجوي. 

ة فقط. أن يتم إحتساب متوسط إلتكلفة  .6 ة للمقعد إلوإحد، وإل يتم إإلكتفاء بالتكاليف إلمباشر ة وغبر إلمباشر  إلمباشر

ي إلتسعبر  .0
 
ح آلية تسعبر إلتذإكر وإلعوإمل إلمؤثرة ف ي ذلك بما يصدر من ؤعدإد دليل دإخىلي يشر

 
شاد ف ، وإإلسب 

إف عىل نشاط إلنقل إلجوي، كاإلتحاد   .(IATA)إلدولي للنقل إلجوي إلمنظمات إلدولية ذإت إلعالقة بتنظيم وإؤلشر

، كتوقيت إلرحلة وأوقات  .2 ي خط معير 
 
ي إختالف سعر إلتذكرة من رحلة ؤل أخرى ف

 
ي تتسبب ف

إإلهتمام بالعوإمل إلت 
كة،  ، بالشكل إلذي يحقق أقىص رب  ح للشر ها، وأخذها بعير  إإلعتبار عند إلتسعبر إلحجز وإألحوإل إلجوية وغبر

كا  ت إلنقل إلجوي إلمحلية. ويخلق نوع من إلمنافسة بير  شر

ي مجال أنظمة إلتكاليف وإنعكاساتها عىل تسعبر إلتذإكر، وإلعمل بشكل متوإزي عىل زيادة تأهيل  .5
 
موإكبة إلتطورإت ف

كة.  ية إلعاملة بقسم إلتكاليف بالشر  وتدريب وتنمية إلكوإدر إلبشر

ي مجال إلنقل  .2
 
ي تسعبر ؤجرإء إلمزيد من إلبحوث وإلدرإسات ذإت إلصلة بالتكاليف ف

 
إلجوي، وكيفية إستخدإمها ف

 إلتذإكر. 
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 ، إألردن. إلطبعة إألول ،(، إلمحاسبة إؤلدإرية، دإر إلحامد للنشر 6112) .إلحارس، أسامة

إن،6116إلحوإري، نضال عباس وعوإد، ؤبرإهيم خالد، ) كات إلطبر إلطبعة  دإر صفاء للنشر وإلتوزي    ع، (، مبادئ تسويق شر
 إألردن. إألول، 

، حميد عبد إلنُتي وإلعالق، بشبر عباس، ) ي
، :(، تسويق إلخدمات6115إلطان  ي

ي تطبيف 
إتيُجي وظيف  دإر  مدخل إسب 

 إألردن.  إلطبعة إألول، ،إليازوري إلعلمية للنشر وإلتوزي    ع



Rimak Journal, Volume 3, Issue 1  296 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
p. 382 392-  

 ،شر وإلتوزي    عدإر إليازوري إلعلمية للن إلمنظورين إلتقليدي وإلحديث، :(، محاسبة إلتكاليف6100إلعشماوي، دمحم، )
 إألردن. إلطبعة إألول، 
، أيمن عبد هللا، ) ي

كة  :(، مدى ؤمكانية تطبيق نظام إلتكاليف عىل أساس إلنشاط6100إلفرجان  درإسة تطبيقية عىل شر
إق للنقل إلجوي، رسالة ماجستبر 

 .، ليبيا، جامعة بنغازيغبر منشورة إلُبر
ي كسب رضا إلزبون(، دور جودة خدمة إلنقل إلجو 6105باألطرش، دإلل، )

 
درإسة حالة إلخطوط إلجوية إلجزإئرية،  :ي ف

 ، إلجزإئر. ، جامعة قاصدي مرباحمنشورة رسالة ماجستبر 
 مرص.  إلطبعة إألول،للنشر وإلتوزي    ع،  (، مبادئ تسويق إلخدمات، مجموعة إلنيل إلعربية6115بالمر، أدريان، )
: درإسة  (ABC)، مساهمة نظام محاسبة إلتكاليف عىل أساس إألنشطة (6105)حدإدي، ؤيمان،  ي توجيه قرإرإت إلتسعبر
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