
     
 

 

 

  الجويةرحالتبرنامج تقييم الربحية لل

 رحالت الرآاب

 

 

 رحالت الكفاءة لمراجعة التكاليف و اإليرادات للمتناهيةأداة 
 الحالية و الُمخططة من أجل تحسين الكفاءة اإلقتصادية

 

 
 



     
 

  سهلة للمحاآاة الحسابية حيث أن تلك االداة مؤسسة علي برنامج إآسيلأداة 
 يث يمكن إجراء تعديالت بما يتناسب مع إحتياجات العميل يتسم بالمرونة ح 
  يدعم إستخدام أي ُعملة 
 صفحة واحدة فقط إليجاز نتائج الدراسة 
 حساب تشغيل العام يشمل جدول صيفي واحد و جدول شتوي واحد 
 حساب منفصل اليرادات رحلة الذهاب و إيرادات رحلة العودة 
 اليف و ربحية الرحلة الجويةبيان إيرادات و تك:  النتيجة النهائية 
  أداة مثالية للمحاآاة الحسابية عند تخطيط و تشغيل رحلة جوية جديدة 

  يستخدم لتقييم أداء أي طراز طائرات سواء نفاثة أو مروحية 
  األولي، رجال األعمال و االقتصادية(يحسب حمولة آابينة الرآاب آاملة حتي ثالث درجات( 
  للمقعد موزعة علي الثالث درجات سعرًا 26يمكن إستخدام حتي 
 يمكن ضبط أسعار رحالت الذهاب مختلفة عن أسعار رحالت العودة 
  خدمة إضافية سواء عند مرحلة الحجز أو في المطار أو في الجو 22ُمَعد إلضافة حساب إيرادات 

 أثناء الرحلة
  مع األخذ في االعتبار إختالف ) ط، مرتفعمنخفض، متوس(يمكن إجراء المحاآاة لثالث مواسم

 السعر و نسبة االمتالء
  يشمل حساب تكاليف و إيرادات شحن البضائع 
  وضوح عناصر التكاليف من صيانة و أطقم و تأمين و وقود و خدمات أرضية و مالحة جوية.. 
 145 معلومة أخري400 خلية للمدخالت الضرورية مع إمكانية إضافة حتي  
  التقرير ورقيا أو الي ملف يمكن طباعةPDF 
 مدمج بالبرنامج دليل المستخدم باإلضافة الي شرح مفصل أمام آل خلية للمدخالت 

 

 لمزيد من التفاصيل نرجو اإلتصال
INAVIA Aviation Consultants GmbH 

St. Toeniser Str. 42 
47918 Toenisvorst 

Germany 
T:   +49 / 2156 / 80 988 
E:   RPTP@inavia.com 
W:      www.inavia.aero 

 LOGOS International 
29, Dr. Abdel Hakim El Refaie Street 

Nasr City VIII, Cairo 11471 
Egypt 

M:     +20 / 100 / 112 13 13 
E:   RPTP@logos-eg.com 
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