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المؤرخ في  8أبريل 2019

أو ًل اً -المادتانًً28وً29منًالتفاقيةًالبريديةًالعالمية ً
المادة 28
النفقات الختامية  -أحكام عامة
مع مراعاة اإلعفاءات المنصوووعل عايفا النظام ،لكل مسوووت مر منييت يتاقن مت مسوووت مر منييت خر
-1
بنائث لبريد الرسووائل ،الحق أت يحص ول مت المسووت مر المنييت المرس ول أجرة عت النفقات الت يتحمافا بسووب
البريد الدعل العارد.
-2

مت أجوول تيبيق األحكووام المتناقووة بوود ع المسوووووووت مريت المنيينيت لنفقوواتفم الختوواميووة ،تصوووووووني الباوودات
عاألقاليم ع قا ً لاقعائم الت أعدها المؤتمر لفذا الغرض حكمه  ،2016/C 7عان النحع التال :

1 -2

البادات عاألقاليم التابنة لانظام المستفد قبل ( 2010المجمععة األعلن)؛
البادات عاألقاليم الت تيبق النظام المستف َد اعتبارا ً مت  2010ع( 2012المجمععة ال انية)؛

2 -2

اعتبارا ً ( 2016المجمععة ال ال ة)؛

3 -2

البادات عاألقاليم الت تيبق النظام المستف َد

4 -2

البادات عاألقاليم التابنة لانظام االنتقال (المجمععة الرابنة).

تشوووووووكل األحكام العاردة هذق االتفاقية عالت تخل د ع النفقات الختامية ،تدابير انتقالية تؤدي إلن
-3
إقرار نظام لاد ع يأخذ اعتبارق النناصر الخاصة بكل باد نفاية الفترة االنتقالية.
-4

النفاذ إلن الخدمات الداخاية .النفاذ المباشر:

1 -4

يتنيت مـوووت حيث المبدأ عان كل مسـوووت مر منييت مـوووت البادات الت انض يمت إلن النظام المسـوووتفد قبل
عام  2010أت يتيح لامسوووت مريت المنيينيت اآلخريت مجمعع األسووونار عاألحكام عالشووورعي الت يع رها
نظامه الداخا  ،ظل شرعي مما اة ،لزبائنه العينييت .ععان الم ست مر المنييت لامق صد أت يقدر
ما إذا كات مسووووت مر المصوووودر المنييت قد اسووووتع ن أم لم يسووووتع الشوووورعي الخاصووووة بالنفاذ المباشوووور
عإجراءاته.

2 -4

يج عان المست مريت المنيينيت مت البادات الت انض يمت إلن النظام المستفد قبل عام  2010أت يتيحعا
لسووووائر المسووووت مريت المنيينيت لابادات الت التحقت أيضووووا بالنظام المسووووتفد قبل عام  2010األسوووونار
عالشرعي عاألحكام المقدمة إيار خدمتفم العينية بشرعي مما اة لما يقدمعنه لزبائنفم العينييت.

3 -4

يجعز لامست مريت المنيينيت مت البادات الت انض يمت إلن النظام المستفد الجديد ابتداء مت عام 2010
أت يتيحعا لندد محدعد مت المسووووووت مريت المنيينيت الشوووووورعي الت يع رعنفا خدمتفم الداخاية ،عان
أسووام متبادل ،لمدة سوونتيت عان سووبيل التجربة .عبند انقضوواء هذق المدة ،يج عايفم أت يختارعا أحد
الخياريت :إما التعق عت إتاحة تيبيق الشوووورعي المتاحة إيار خدمتفم الداخاية أع معاصوووواة إتاحة
الشوورعي المحاية الخاصووة بفم لجميع المسووت مريت المنيينيت .بيد أنه حال يا مسووت مرعت بريديعت
منيينعت مت البادات الت انض يمت إلن النظام المستفد ابتداء مت عام  2010مت مست مريت منيينيت مت
بادات كانت النظام المسووووتفد قبل عام  2010أت تيبق عايفم الشوووورعي المتاحة إيار خدمتفم
الداخاية ،يتنيت عايفم عند ذلك أت يتيحعا لكل المسووووووت مريت المنيينيت األسوووووونار عالشوووووورعي عاألحكام
المقدمة خدمتفم العينية بشرعي تيابق الشرعي المقدمة عان زبائنفم العينييت.

-24 -4

يمكت أت يختار المسوت مرعت المنيينعت بادات النظام االنتقال عدم إتاحة تيبيق الشورعي المتاحة
إيار خدمتفم الداخاية لسووائر المسووت مريت المنيينيت .بيد أنفم يمكت أت يختارعا تيبيق الشوورعي المتاحة
إيار خدمتفم الداخاية لندد محدعد مت المسوووووووت مريت المنيينيت عان أسوووووووام متبادل عخالل ترة
تجريبية تباغ عاميت .ععايفم بند انقضوواء هذق الفترة أت يختارعا أحد الخياريت :إما أت يكفعا عت تع ير
تيبيق الشوووورعي المتاحة خدمتفم الداخاية أع أت يسووووتمرعا تع ير الشوووورعي المتاحة خدمتفم
الداخاية لكل المست مريت المنيينيت.

سوووووتنتمد أجرة النفقات الختامية عان أداء نععية الخدمة باد المقصووووود .بناء عان ذلك ،سووووويرخل
-5
لمجام االسووت مار البريدي بمنح عالعات عان األجرة المبينة المادتيت  29ع 30لتشووجيع المشوواركة نظام
المراقبة علمكا أة المسوووت مريت المنيينيت الذيت باغعا هد فم مجال النععية .عيجعز لمجام االسوووت مار البريدي
أيضووووووا ً أت يقرر عقعبات حالة نععية غير كا ية علكت لت تنخفض أجعر المسووووووت مريت المنيينيت عت األجعر
الدنيا المبينة المادتيت  29ع.30
-6

لكل مست مر منييت أت يتنازل كايا أع جزئيا عت األجرة المنصـعل عايـفا

البند .1

ينتبر عزت األكيوام  Mالت تزت أقول مت  5كياعغراموات مسوووووووواعيوا ً  5كياعغراموات ألغراض د ع
-7
النفقات الختامية .عيكعت سنر النفقات الختامية الميبق يما يخل األكيام :M
1-7

بالنسبة لنام  0.909 :2018عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل كغ؛

2-7

بالنسبة لنام  0.935 :2019عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل كغ؛

3-7

بالنسبة لنام  0.961 :2020عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل كغ؛

4-7

بالنسبة لنام  0.988 :2021عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل كغ؛

تفرض أجر إضا ية عت البنائث المس يجاة قدرها  1.100عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل
-8
بني ة لنام  ،2018ع 1.200عحدة مت هذق العحدات لنام  2019ع 1.300عحدة منفا لنام  2020ع1.400
عحدة منفا لنام  .2021ع يما يخل البنائث المصرح بقيمتفا ،تحديد أجرة إضا ية تباغ  1.400عحدة مت عحدات
حقعق السح الخاصة لكل بني ة لنام  2018ع 1.500عحدة مت هذق العحدات لكل بني ة لنام  2019ع1.600
عحدة منفا لكل بني ة لنام  2020ع 1.700عحدة منفا لكل بني ة لنام  .2021كما يرخل لمجام االسوووووووت مار
البريدي بأت يضووي أجرة إضووا ية نظير هذق الخدمات عالخدمات اإلضووا ية األخرا حينما تتضوومت الخدمات الت
قدمت خصائل إضا ية يتنيت أت ينل عايفا النظام.
تفرض أجرة إضووووووا ية قدرها  0.5عحدة مت عحدات حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة عاحدة مت
-9
البنائث المسووجاة عالمصوورح بقيمتفا الت ال تحمل منر رمز ذي خيعي أع تحمل منر رمز ذي خيعي ال
يمت ل لامنيار التقن  S10لالتحاد البريدي النالم إال حال االتفاق عان خال ذلك بصعرة نائية.
ألغراض د ع النفقات الختامية يشار بنبارة "البريد بالجماة" إلن بنائث بريد الرسائل المعدعة بالجماة
-10
مت جان نفم المرسوول عالمسووتامة نفم اإلرسووالية أع إرسوواليات منفصوواة تماشوويا عالشوورعي المحددة
النظام .عتد ع أجرتفا ع قا ألحكام المادتيت  29ع.30
يمكت ألي مسووووت مر منييت أت ييبق بمعج اتفاق نائ أع متندد األيرا
-11
الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.

نظم أجعر أخرا لتسووووعية

يمكت أت يتبادل المسووووت مرعت المنيينعت البريد غير ذي األعلعية عان أسووووام اختياري بتيبيق خصووووم
-12
بنسبة  ٪10عان سنر النفقات الختامية الميبق عان البريد ذي األعلعية.

-3تسوووري األحكام الميبقة يما بيت المسوووت مريت المنيينيت بادات النظام المسوووتفد عان أي مسوووت مر
-13
منييت منضوووم إلن النظام االنتقال يصووورح بأنه يعد االنضووومام إلن النظام المسوووتفد  .عيجعز لمجام االسوووت مار
البريدي أت يحدد التدابير االنتقالية النظام .عيجعز أت تيبق جميع أحكام النظام المسوووووووتفد بحذا يرها عان
أي مسوووت مريت بريدييت جدد النظام المسوووتفد يصووورحعت بأنفم يعدعت أت تيبق عايفم هذق األحكام بالكامل
بدعت تدابير انتقالية.
المادة 29
النفقات الختامية  -أحكام تيبق عان تد قات البريد بيت المست مريت المنيينيت

بادات النظام المستفد

تحديد أجرة بنائث بريد الرسوووووووائل ،بما ذلك البريد بالجماة ،عدا األكيام  Mعبنائث المراسوووووووالت
-1
التجارية الجعابية الدعلية ( ،)CCRIعان أسووام تيبيق أسوونار لابني ة العاحدة علاكياعغرام العاحد تنكم تكالي
المنالجة باد المقصوووود .عتتيخذ رسووووعم البنائث ذات األعلعية إيار تع ير الخدمات الشوووواماة ضوووومت نياق
الخدمة المحاية أساسا ً لحسا أسنار النفقات الختامية.
تحس أسنار النفقات الختامية النظام المستف َد عان نحع يراع تصني البنائث بحس المقام،
-2
ً
عان النحع المنصعل عايه المادة  14مت االتفاقية ،كاما كات ذلك مناسبا إيار الخدمة المحاية.
يتبادل المست مرعت المنيينعت
-3
النظام.
-4

النظام المستف َد

البريد المفصعل بحس المقام ع ق الشرعي المبيينة

يتم د ع أجرة بنائث المراسالت التجارية الجعابية الدعلية ع قا ً لألحكام ذات الصاة مت النظام.
بنائث بريد الرسووائل مت المقاسووات الصووغيرة ()P

تمييز األسوونار لابني ة العاحدة علاكياعغرام العاحد بحس و
-5
عالكبيرة ( )Gعبنائث بريد الرسووائل المزحمة ( .)Eعتحسوو هذق األسوونار عان أسووام  ٪70مت رسووعم بنائث بريد
الرسوووائل الصوووغيرة مت المقام ( )Pالبالغ عزنفا  20غراما ً عمت أجعر بنائث بريد الرسوووائل الكبيرة مت المقام ()G
البالغ عزنفا  175غراماً ،عذلك دعت حسا ضريبة القيمة المضا ة عال غيرها مت الضرائ األخرا .ع يما يخل
بنائث بريد الرسووائل المزحمة ) ،)Eتحس و أسوونارها عان أسووام األسوونار الميبقة عان الرسووائل مت المقام P/G
الذي ال يتجاعز عزنفا  375غراما ،عذلك دعت حسا ضريبة القيمة المضا ة عال غيرها مت الضرائ األخرا.
يحدد مجام االسوووت مار البريدي شووورعي حسوووا األسووونار عما يازم لتبادل البنائث المفصوووعلة بحسووو
-6
المقام مت اإلجراءات التشغياية عاإلحصائية عالمحاسبية.
سوونة
ال يجعز أت تؤدي األسوونار الميبيقة عان اإلرسوواليات يما بيت البادات الت تيبق النظام المسووتف َد
-7
منيينة مت السووونعات إلن زيادة إيرادات النفقات الختامية بنسوووبة تفعق  ٪13لبني ة بريد الرسوووائل مت المقام  P/Gالت
تزت  37.6غراما ،عبني ة بريد الرسائل مت المقام  Eالت تزت  375غراما مقارنة بالسنة السابقة.
ال يجعز أت تزيد األسـنار الميبيقــة عان التد قات يما بيت الباـدات الت انض يمت إلن النظام المســتف َد قبل
-8
عام  ،2010يما يخل بنائث بريد الرسائل الصغيرة مت المقام ( )Pعالرسائل الكبيرة مت المقام ( )Gعما يا :
1 -8

بالنسبة لنام  0.331 :2018عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 2.585عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛

2 -8

بالنسبة لنام  0.341 :2019عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 2.663عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛

-43 -8

بالنسبة لنام  0.351 :2020عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 2.743عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛

4 -8

بالنسووبة لنام  0.362 :2021عحدة مت عحدات حقعق السووح الخاصووة لكل بني ة ع 2.825عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام.

ال يجعز أت تزيد األسنار الميبقة عان التد قات يما بيت البادات الت انض يمت إلن النظام المستفد
-9
عام  ،2010يما يخل بنائث بريد الرسائل المزحمة مت المقام ) ،(Eعما يا :

قبل

1-9

بالنسووووووبة لنام  0.705 :2018عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع 1.584عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛

2-9

بالنسووووووبة لنام  0.726 :2019عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع 1.632عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛

3-9

بالنسووووووبة لنام  0.748 :2020عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع 1.681عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛

4-9

بالنسووووووبة لنام  0.770 :2021عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع 1.731عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ.

 -10ال يجعز أت تقل األ سنار الميبيقة عان التد قات يما بيت البادات الت ان ض يمت إلن النظام الم ستف َد قبل
عام  ،2010عتاك الت ان ض يمت إليه اعتبارا ً مت ال سنعات  2010أع  2012أع  ،2016يما يخل بنائث بريد
الرسائل الصغيرة مت المقام ( )Pعالرسائل الكبيرة مت المقام ( ،)Gعما يا :
 1-10بالنسبة لنام  0.227 :2018عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 1.774عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 2-10بالنسبة لنام  0.233 :2019عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 1.824عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 3-10بالنسبة لنام  0.240 :2020عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 1.875عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 4-10بالنسبة لنام  0.247 :2021عحدة مت عحدات حقعق السح الخاصة لكل بني ة ع 1.928عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام.
 -11ال يجعز أت تقل األ سنار الميبقة عان التد قات يما بيت البادات الت ان ض يمت إلن النظام الم ستفد قبل
عام  ،2010عتاك الت ان ض يمت إليه اعتبارا مت السنعات  2010أع  2012أع  ،2016يما يخل بنائث بريد
الرسائل المزحمة مت المقام ( )Eعما يا :
 1-11النسووووووبة لنام  0.485 :2018عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع 1.089عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 2-11بالنسوووووبة لنام  0.498 :2019عحدة مت حقعق السوووووح الخاصوووووة لكل بني ة ع 1.120عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 3-11بالنسوووووبة لنام  0.512 :2020عحدة مت حقعق السوووووح الخاصوووووة لكل بني ة ع 1.151عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 4-11بالنسوووووبة لنام  0.526 :2021عحدة مت حقعق السوووووح الخاصوووووة لكل بني ة ع 1.183عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ.

-5 -12ال يجعز أت تزيد األسوووونار الميبيقة عان التد قات يما بيت البادات الت انضوووو يمت إلن النظام المسووووتف َد
اعتبارا ً مت عام  2010أع عام  ،2012عبيت هذق البادات عالبادات الت انضوووو يمت إلن النظام المسووووتف َد قبل عام
 ،2010يما يخل بنائث بريد الرسائل الصغيرة مت المقام ( )Pعالكبيرة مت المقام ( )Gعما يا :
 1-12بالنسوووبة لنام  0.264 :2018عحدة مت عحدات حقعق السوووح الخاصوووة لكل بني ة ع 2.064عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 2-12بالنسووووبة لنام  0.280 :2019عحدة مت عحدات حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 2.188عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 3-12بالنسوووبة لنام  0.297 :2020عحدة مت عحدات حقعق السوووح الخاصوووة لكل بني ة ع 2.319عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام؛
 4-12بالنسوووبة لنام  0.315 :2021عحدة مت عحدات حقعق السوووح الخاصوووة لكل بني ة ع 2.458عحدة مت هذق
العحدات لكل كياعغرام.
 -13ال يجعز أت تزيد األسنار الميبقة عان التد قات يما بيت البادات الت انض يمت إلن النظام المستفد اعتبارا
مت عام  2010أع عام  ،2012عبيت هذق البادات عالبادات الت انضوووو يمت إلن النظام المسووووتف َد قبل عام  ،2010يما
يخل بنائث بريد الرسائل المزحمة مت المقام ) ،(Eعما يا :
 1-13بالنسووووووبة لنام  0.584 :2018عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع1.313عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 2-13بالنسووووووبة لنام  0.640 :2019عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع1.439عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 3-13بالنسووووووبة لنام  0.701 :2020عحدة مت حقعق السووووووح الخاصووووووة لكل بني ة ع1.577عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 4-13بالنسوووووبة لنام  0.770 :2021عحدة مت حقعق السوووووح الخاصوووووة لكل بني ة ع 1.731عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ.
 -14ال يجعز أت تزيد األسووووونار الميبقة عان التد قات يما بيت البادات الت انضووووو يمت إلن النظام المسوووووتفد
اعتبارا ً مت عام  ،2016عبيت هذق البادات عالبادات الت انض يمت إلن النظام المستف َد قبل عام  2010أع اعتبارا ً
مت عام  2010أع عام  ،2012يما يخل بنائث بريد الرسوووائل الصوووغيرة مت المقام ( )Pعالكبيرة مت المقام
( )Gعما يا :
 1-14بالنسووووبة لنام  0.234 :2018عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.831عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 2-14بالنسووووبة لنام  0.248 :2019عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.941عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 3-14بالنسووووبة لنام  0.263 :2020عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 2.057عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 4-14بالنسووووبة لنام  0.279 :2021عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 2.180عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ.

-6 -15ال يجعز أت تزيد األسوووونار الميبقة عان التد قات يما بيت البادات الت انضوووو يمت إلن النظام المسووووتفد
اعتبارا ً مت عام  ،2016عبيت هذق البادات عالبادات الت انض يمت إلن النظام المستف َد قبل عام  2010أع اعتبارا ً
مت عام  2010أع عام  ،2012يما يخل بنائث بريد الرسائل المزحمة مت المقام ) (Eعما يا :
 1-15بالنسووووبة لنام  0.533 :2018عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.198عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 2-15بالنسووووبة لنام  0.602 :2019عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.354عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 3-15بالنسووووبة لنام  0.680 :2020عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.530عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ؛
 4-15بالنسووووبة لنام  0.770 :2021عحدة مت حقعق السووووح الخاصووووة لكل بني ة ع 1.731عحدة مت حقعق
السح الخاصة لكل كغ.
ما يخل التد قات الت تزت أقل مت  50ينا السووووووونة يما بيت البادات الت انضووووووو يمت إلن النظام
-16
ً
المسوووووتفد اعتبارا مت عام  2010ععام  ،2012عأيضوووووا يما بيت هذق البادات عتاك الت انضووووو يمت إلن النظام
المسووووتفد قبل عام  ،2010تحعل المكعنات القائمة عان الكياعغرام العاحد عالبني ة العاحدة إلن سوووونر إجمال
لاكياعغرام العاحد عان أسام متعسي تم ل يه البنائث مت المقاسيت  Pع 8.16 Gبني ة بعزت  0.31كاغ عتم ل
يفا البنائث مت المقام ( 2.72 )Eبن ية بعزت  0.69كاغ.
ما يخل التد قات الت تزت أقل مت  75ينيا ً السنة بالنسبة لاسنعات  2018ع 2019ع 2020عأقل
-17
ً
ً
مت  50ينيا السوونة بالنسووبة لسوونة  ،2021يما بيت البادات الت انضوو يمت إلن النظام المسووتفد اعتبارا مت عام
 2016أع بند ذلك ،عأيضا يما بيت هذق البادات عتاك الت انض يمت إلن النظام المستفد قبل عام  ،2010بالنسبة
لنووا َم  2010ع ،2012تحعل المكعنووات القووائمووة عان الكياعغرام العاحوود عالبني ووة العاحوودة إلن سووووووونر إجمووال
لاكياعغرام العاحد عان أسام متعسي عالم لكياعغرام البريد العاحد ع قا ً ما أشير إليه البند .16
 -18تحديد أجرة البريد بالجماة الذي يرسل إلن البادات الت انض يمت إلن النظام المستف َد
األسنار لابني ة العاحدة عالكياعغرام العاحد المنصعل عايفا البنعد مت  5إلن .11

قبل عام  2010بتيبيق

 -19تحديد أجرة البريد بالجماة الذي يرسووووووول إلن البادات الت انضووووووو يمت إلن النظام المسوووووووتف َد اعتبارا ً مت
السنعات  2010أع  2012أع  2016بتيبيق األسنار لابني ة العاحدة عالكياعغرام العاحد المنصـوعل عايـوفا
البند  5عالبنعد مت  10إلن .15
-20

ال يجعز تيبيق أي تحفظ عان هذق المادة إال

إيار اتفاق نائ .

ثانيًا اً-الموادًً107-30وً108-30وً109-30وً110-30منًنظامًاتفاقيةًالتحادًالبريديًالعالمي
ً
المادة 107-30
حسا أسنار النفقات الختامية لابادات الت تيبق المادة مت  5-28إلن  11مت االتفاقية
ينبغ أت تدخل الر سعم المحال إليفا المادة  5-29مت االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء مت األعل مت يعنيع
-1
"حزيرات" مت ال سنة الت ت سبق سنة التقعيم الت تيبق أ سنار النفقات الختامية عايفا .عتباغ إلن المكت الدعل
بحاعل نفم التاريخ عتماشيا ً عالشرعي الت تنل عايفا المادة .108-30

-7ععان أسام هذق الرسعم ،المعضحة بالنماة المحاية ،يحعل المكت الدعل سنعيا القيم المباغة بعحدات
-2
حقعق السح الخاصة ،إلن سنر عت كل بني ة عسنر عت كل كياعغرام ،تماشيا عالبنديت 3ع .4علحسـوووووووـوووووووا
األسنــار بعحــدات حقعق السح الخــاصة ،يستخدم المكت الدعل المتعسي الشفري ألسنار الصر خالل
الفترة الممتدة مت األعل مت يناير "كانعت ال ان " إلن  31مايع "أيار" مت السووووونة الت تسوووووبق السووووونة المرجنية
لانفقات الختامية .عتباغ األسنار الناجمة عت ذلك بيريق منشعر أعل يعليع "تمعز" عان أقصن تقدير.
يحدد سوونر بحس و البني ة عسوونر بحس و الكياعغرام مت خالل االسووتكمال الخي بيت الرسووعم المرجنية
-3
لبني ة مت بنائث بـريد الرســائل تـزت  20غراما علبني ة مت بنـائث بريد الرسـائل تـزت  175غــراما المبينـة
المادة  5-29مت االتفاقية بعزن  10غرامات ع 175غراما عان التعال  .عيحعل هذا السووووووونر ل كل بني ة علكل
كياعغرام إلن سووووووونر لكل بني ة علكل كياعغرام بحسووووووو مندل لابني ة علاكياعغرام قدرق  ٪12.8مت أجل 91.9
حسووو عان أسوووام هذق الرسوووعم مدخعل النفقات الختامية لبني ة يباغ عزنفا  37.6مت الغرامات عبني ة
غراماً .عي َ
يباغ عزنفا  375مت الغرامات.
تح يدد بناء عان الخيعات التالية أسوووووونار النفقات الختامية لابني ة العاحدة علاكياعغرام العاحد يما يخل
-4
بنائث بريد الرسائل الصغيرة مت المقام ) (Pعالكبيرة مت المقام ):(G
1 -4

يحسوو مدخعل النفقات الختامية األدنن لبني ة عاحدة تزت  37.6مت الغرامات باسووتخدام األسوونار الدنيا
الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم ؛

2 -4

يحس مدخعل النفقات الختامية القصعا لبني ة عاحدة تزت  37.6مت الغرامات باستخدام األسنار القصعا
الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم لمجمععة البادات الت ينتم إليفا الباد؛

3 -4

مقارنة مدخعل النفقات الختامية المحصل مت البند  3مع القيم المتحصل عايفا مت البند  1-4ع:2-4

 1-3-4إت كانت القي مة أقل مت القي مة المتحصووووووو اة مت الب ند  ،1-4تكعت األسووووووو نار الميب قة لابني ة العاحدة
علاكياعغرام العاحد األسنار الدنيا الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم .
 2-3-4إذا كانت هذق القيمة بيت القيمة المتحصل عايفا البنديت  1-4ع ،2-4يتم ضر األسنار الدنيا لابني ة
العاحدة عالكياعغرام العاحد بالنسبة :يقسم المدخعل المتحصل عايه مت البند  3بالمدخعل المتحصل عايه
البند  .1-4عتجبر األسنار الناتجة لغاية ال ال ة أرقام النشرية.
 3-3-4إذا اقت هذق القيمة ،القيمة المتحصووول عايفا البند  ،2-4تسوووتخدم األسووونار القصوووعا لابني ة العاحدة
عالكياعغرام العاحد الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم لمجمععة البادات
الت ينتم إليفا الباد المنن .
تحديد بنا ًء عان الخيعات التالية أسوووووونار النفقات الختامية لابني ة العاحدة علاكياعغرام العاحد يما يخل
-5
بنائث بريد الرسائل المزحمة ( )Eعرزم بنائث بريد الرسائل الصغيرة المزحمة (:)E
1 -5

يحسوووو مدخعل النفقات الختامية األدنن لبني ة عاحدة تزت  375مت الغرامات باسووووتخدام األسوووونارالدنيا
الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم ؛

2 -5

يحسووووو مدخعل النفقات الختامية األقصووووون لبني ة عاحدة تزت  375مت الغرامات باسوووووتخدام األسووووونار
القصوووووووعا الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم لمجمععة البادات الت ينتم
إليفا الباد المنن ؛

3 -5

مقارنة مدخعل النفقات الختامية المحصل مت البند  3مع القيم المتحصل عايفا مت البنديت  1-5ع2-5؛

 1-3-5إت كانت القي مة أقل مت القي مة المتحصووووووو اة مت الب ند  ،1-5تكعت األسووووووو نار الميبي قة لابني ة العاحدة
علاكياعغرام العاحد األسنار الدنيا الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم ؛

-8 2-3-5إذا كانت هذق القيمة بيت القيمة المتحصل عايفا البنديت  1-5ع ،2-5يتم ضر األسنار الدنيا لابني ة
العاحدة عالكياعغرام العاحد بالنسبة :يقسم المدخعل المتحصل عايه مت البند  3عان المدخعل المتحصل
عايه البند  .1-5عتجبر األسنار الناتجة لغاية ال ال ة أرقام النشرية؛
المتحصوووووول عايفا البند  ،2-5تسووووووتخدم األسوووووونار القصووووووعا لابني ة العاحدة
 3-3-5إذا اقت هذق القيمة القيمة
ي
عالكياعغرام العاحد الت تنل عايفا المادة  29مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم لمجمععة البادات الت
ينتم إليفا الباد المنن .
سووووتنديل نسووووبيا أسوووونار النفقات الختامية الت يتم حسووووابفا ع قا لابنديت  4ع 5بحيث ال تؤدي إلن زيادة
-6
تفعق  ٪13مت عائدات النفقات الختامية لبني ة تزت  37.6غراما ،يما يخل بنائث بريد الرسائل الصغيرة مت
المقام ) (Pعالكبيرة مت المقام ) (Gع يما يخل بني ة تزت  375غراما مت بنائث بريد الرسائل المزحمة ()E
عرزم بنائث بريد الرسائل الصغيرة المزحمة ( ،)Eمقارنة بالسنة السابقة.
إذا لم تباغ أي أجرة إلن المكتووو الووودعل بحاعل األعل مت يعنيع "حزيرات" ،تيبق األجعر الت
-7
استخدمت النام السابق حسا أجعر النفقات الختامية لامست مر المنييت المنن  .عإذا أجري الحسا ألعل
مرة لامست مر المنييت المنن  ،تيبق األسنار المبينة البنديت  10ع 11مت المادة مت االتفاقية.
عرغم األحكام المنصووعل عايفا بالبنديت  2ع ،7يتنييت إعالم المكت الدعل مت قبل المسووت مر المنييت
-8
المنن بأي تخفيض األجرة النظام الداخا المحال إليفا المادة  5-29مت االتفاقية.
يبدأ النمل باألسووووونار الجديدة المحسوووووعبة عان أسوووووام هذق المادة اعتبارا مت األعل مت يناير "كانعت
-9
ْ
ال ان " عتبقن سوووووارية خالل كامل السووووونة المدنية .ع حال ر ض بادات أخرا لألجعر ،أع حال أحال إليفا
المكت الدعل تماشيا عالبنديت  6ع 7مت المادة  ،108-30سع تنتبر األسنار المحسعبة مؤقتة لغاية أت ينتمد
مجام االست مار البريدي قرارا بفذا الصدد كما تنل عان ذلك المادة .8-108-30
المادة 108-30
الشرعي الت تيبق

حالة اإلبالغ بالرسعم المرجنية لحسا أسنار النفقات الختامية

الرسووعم الداخاية الت تنل عايفا المادة  5-29مت االتفاقية لحسووا أسوونار النفقات الختامية (الرسووعم
-1
المرجنية) تعا ق رسعم البنائث الداخاية المقاباة لاخدمات األساسية المحددة المادة  17مت االتفاقية.
تحدد المادة  105-17المعاصفات المتصاة بمقاسات البنائث عأبنادها عأعزانفـــا الت يتنييت التقيد بفا
-2
الرسعم المرجنية.
يما يتصوول بسوورعة المنالجة ،تنتبر الرسووعم المرجنية ه الرسووعم الميبقة عان البنائث المقاباة لتاك
-3
المنر ة البند  1-2مت المادة  101-17بصفتفا بنائث بأعلعية.
يباغ المسوووت مرعت المنيينعت بادات النظام المسوووتفد المكت الدعل بحاعل األعل مت يعنيع "حزيرات"
-4
بالرسعم السارية األعل مت يعنيع "حزيرات" مت السنة التقعيمية الت تيبق عايفا أسنار النفقات الختامية.
ع الحوواالت الت ال تراعن يفووا المتيابووات المحووددة المووادة  5-29مت اتفوواقيووة االتحوواد البريوودي
-5
النالم عالبنعد مت  1إلن  3أعالق البنائث الت تقابافا الرسووووعم المباغ بفا ،يقرر مجام االسووووت مار البريدي
عان أسوووووام تقرير يندق المكت الدعل بشوووووأت الرسوووووم المرجن المالئم العاج اسوووووتخدامه لحسوووووا النفقات
الختامية .عتنيبق القعاعد التالية:

-91 -5

الحاالت الت ال ينيبق يفا تصوووووني البنائث بحسووووو المقام الخدمة الداخاية ،تيبيق رسوووووعم
البنائث غير المصنفة حس مقاسفا الت تقابل األعزات عاألبناد الت تنل عايفا المادة .105-17

2 -5

ع الحاالت الت ال تنيبق يفا معاصوووووووفات البنائث كما ه محددة المادة  105-17الخدمة
الداخاية لباد ما ،ييبيق الرسوووووووم المقابل لابني ة بالمعاصوووووووفات األقر إلن البني ة المرجنية ،عينتبر
المنيار الحاسم.
المقام ،متبععا ً بالعزت،
َ
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أك ر مت بني ة ،ييبيق الرسم

ع الحاالت الت تتعا ر يفا الشرعي العاردة
األدنن.

البنعد مت  1إلن 3

يجعز ألي باد عضع أع مست مر منييت ييبق المادة  29مت االتفاقية أت ينترض عان أت يستخدم أا باد
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عضووع خر أع أي مسووت مر خر رسووما ً ما أغراض النفقات الختامية إيار االتحاد البريدي النالم  .عينبغ
أت يقدم االعتراض إل المكت الدعل  6أسووابيع عان األقل قبل المععد المحدد لبدء اننقاد دعرة مجام االسووت مار
البريدي التالية عيتاح مع نتيجة التقييم التقن ألعضاء مجام االست مار البريدي عالباد النضع أع المست مر المنييت
الذا يشكل رسمه معضعع االعتراض ،أسبععيت عان األقل قبل اننقاد دعرة المجام المذكعر.
يخير المكت الدعل مجام االسووت مار البريدي بأية حاالت تاقن يفا الرسووعم المرجنية منارضووة أع
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ع يفا ما تنل عايه المادة  29مت االتفاقية عما تنل عايه هذق المادة.
يبدع أنه لم يرا َ
يقرر مجام االسووت مار البريدي ،يما يتناق بالحاالت العاردة البنديت  6ع ،7اجتماعه الذي يا
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اإلخيار ،ععان أسووام تقييم تقن يجريه المكت الدعل  ،ما إذا كانت الرسووعم المرجنية المباغ بفا متعائمة أم ال
مـع المادة  29مت االتفاقية عمع هذق المادة.
المادة 109-30
أجرة النفقات الختامية تبنا لنععية الخدمة بيت المست مريت المنيينيت لبادات النظام المستفد
ترتبي أجرة النفقات الختامية بيت المسوووووووت مريت المنيينيت لبادات النظام المسوووووووتفد
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الحصعل عايفا بشأت نععية الخدمة مت قبل المست مريت المنيينيت لباد المقصد.

بالنتائ الت يتم

ق لاتصوووووميم التقن لنظام الرصووووود
-2
ينتبر االنضووووومام إلن نظام متفق عايه لالتحاد البريدي النالم  ،مياب ص
النالم لالتحاد البريدي النالم  ،مت أجل تقييم نععية الخدمة الخاصووووة بالتد قات العاردة باد أع إقايم المقصوووود
بغرض الربي بيت النفقات الختامية عنععية الخدمة أمرا اختياريا عإذا لم يشوووووووارك المسوووووووت مر المنييت لباد أع إقايم
المصوودر تقييم تد ق البريد العارد ،هنه يتنييت عايه أت يد ع لامسووت مر المنييت لباد أع إقايم المقصوود المشووارك
التقييم أجرة عان ذمة النفقات الختامية تبنا لنععية الخدمة ،عال يجعز أت تح س هذق األجرة بأي حال مت األحعال
بأسنار تقل عت  ٪100مت أسنار النفقات الختامية األساسية (أسنار النفقات الختامية الميبقة بدعت حا ز تشجين
أع تصعي تبنا لألداء المتناق بنععية الخدمة) .عيحصل المست مر المنييت لباد أع إقايم المقصد الذي ال يضع نظاما
متفقا عايه عمنمعال به إيار االتحاد البريدي النالم لتقييم نععية الخدمة عميابقا لاتصميم التقن لنظام الرصد
النالم لالتحاد البريدي النالم يما يتناق بتد ق البريد العارد  ٪100مت أسنار النفقات الختامية األساسية.
برغم األحكام العاردة البنديت  1ع ،2إال أت المست مريت المنيينيت لابادات المنضمة لانظام المستفد
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بحاعل عام  2010الت تقل كميات إجمال بريدها العارد السووووووونعي عت  100يت عالت ال تشوووووووارك نظام
االتحاد المتفق عايه الخال بقيام نععية خدمة تد قات البريد العارد يستامعت مت المست مريت المننييت اآلخريت
عيد نعت لفم  ٪100مت أجرة النفقات الختامية األساسية.
-4

تيبيقا لابند  ،3يخير المسوووووووت مرعت المنيينعت المننيعت المكت الدعل بحاعل األعل مت شوووووووفر يعنيع

 - 10"حزيرات" مت كل عام بهجمال كميات البريد العارد لاسووونة التقعيمية السوووابقة .عاسوووتنادا إلن إخياراتفمَ ،ينشووور
المكت الدعل بحاعل األعل مت شفر يعليع "تمعز" قائمة المست مريت المنيينيت الذيت سييبقعت أحكام البند 3
النام التال  .ع غيا أي إخيار منفم ،تسري أحكام البند .2
يسوووووتفيد المسوووووت مرعت المنيينعت لابادات المشووووواركة نظام تقييم متفق عايه إيار االتحاد البريدي
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النالم عميابق لاتصووووميم التقن لنظام الرصوووود النالم لالتحاد البريدي النالم  ،بالنسووووبة لاصوووواة بيت النفقات
الختامية عنععية الخدمة عان سووبيل التشووجيع ،مت زيادة النفقات الختامية بعاقع  ٪5بالنسووبة لمجمععة تد قات
بنائث بريد الرسائل العاردة.
مع التحفظ لندم النزعل عت األسووونار الدنيا المنصوووعل عايفا المادة  10-29ع 11-29مت االتفاقية،
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يخ ضع الم ست مرعت المنيينعت لغرامة إذا لم يتم باعغ الفد المحدد ب شأت نععية الخدمة .عتباغ هذق الغرامة ٪3/1
مت أجرة النفقات الختامية عت كل نسوووووووبة مئعية تحت األداء المياع  .عيج أال تتجاعز الغرامة أي حال مت
األحعال  .٪10عبسب حا ز الـ  ٪5المقرر عان ذمة المشاركة النظام هنه ينبغ أت ال تؤدي الغرامة القصعا
إلن أجرة تقل عت  ٪95مت أسنار النفقات الختامية األساسية.
يقعم المكت الدعل بحسووا األسوونار المؤقتة الخاصووة بالنفقات الختامية تبنا لنععية الخدمة عاإلخيار
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عنفا بمعج منشعر أجل أقصاق األعل مت يعليع "تمعز" مت كل سنة .عتدخل األسنار الجديدة حيز التيبيق
األعل مت يناير "كانعت ال ان " مت النام التال عتبقن سارية يعال السنة التقعيمية .عتحس األسنار المؤقتة
لانفقات الختامية يبقا ً لامادة  107-30غير أنه باإلضا ة إلن ذلك ف ت صح بحا ز تشجين عبتسعية يستندات
إلن النتائ المتناقة بنععية الخدمة خالل السنة التقعيمية السابقة.
تحسوووووو األسوووووونار النفائية لانفقات الختامية المرتبية بنععية الخدمة مت قبل المكت الدعل عان إ ر
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نشوووووور النتائ النفائية مجال نععية الخدمة خالل السوووووونة التقعيمية المننية .عينبغ أت يخير المكت الدعل
باألسووووونار النفائية لانفقات الختامية المرتبية بنععية الخدمة أجل أقصووووواق األعل مت مايع "أيار" مت السووووونة
التالية لاسوونة التقعيمية المننية عتحل محل األسوونار المؤقتة لانفقات الختامية الت تكعت قد نشوورت مسووبقا ً بالنسووبة
لتاك السنة التقعيمية.
 2014ع 2016أت
يتنييت عان المسوووت مريت المنيينيت لابادات الت سوووتنضوووم إلن النظام المسوووتفد
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ييبقعا أحكام المادة  5-28مت االتفاقية عأحكام البنعد مت  1ع 2ع 5ع 6العاردة أعالق ،عذلك اعتبارا ً مت السووووونة
ال ال ة عان أكبر تقدير بند االنضوووومام إلن النظام المسووووتفد  .عبند السوووونتيْت األعلييت مت االنضوووومام إلن النظام
المستفد يحق لفم أت يستفيدعا مت التدابير االنتقالية التالية:
1 -9

قد يقررعت عدم تيبيق أحكام المادة  5-28مت االتفاقية عأحكام البنعد  1ع 2ع 5ع 6أعالق ،مما ينن
أنه قد يقررعت عدم المشووووووواركة نظام تقييم نععية الخدمة .عهذا القرار ال أ ر له عان حصووووووول
النفقات الختامية الت يحصاعت عايفا أع الت يد نعنفا.
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قد يقررعت المشووووووواركة نظام متفق عايه عمنمعل به إيار االتحاد البريدي النالم  ،عذلك دعت
التأ ير عان حصل النفقات الختامية الت سيحصاعت عايفا أع سيد نعنفا.
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قد يقررعت تيبيق أحكام المادة  5-28مت االتفاقية عأحكام البنعد  1ع 2ع 5ع ،6يما يتناق بالحعا ز
عالغرامات ،عذلك اعتبارا ً إما مت السنة األعلن أع السنة ال انية بند االنضمام إلن النظام المستفد .

يحدد مجاـم االســت مار البريدي المنــايير عاألهــدا
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عأحكام المادة .110-30

الســنعية الخاصــة بنععيــة الخدمــة تماشــيا

 - 11المادة 110-30
مبادئ تحديد أع مراجنة منايير نععية الخدمة عأهدا فا مت أجل أجعر النفقات الختامية المرتبية بنععية الخدمة
ألغراض أجعر النفقات الختامية المرتبية بنععية الخدمة ،سوووووووع يحدد مجام االسوووووووت مار البريدي
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المنايير عاألهدا السوووووونعية لنععية الخدمة باالسووووووتناد إلن المنايير عاألهدا الميبيقة الخدمة الداخاية يما
يتصل بالبنائث عالشرعي المقاباة.
يب ُّ
ت مجام االسووووت مار البريدي أيضووووا اليابات الت يقدمفا المسووووت مرعت المنيينعت مت أجل تنديل
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مناييرهم عأهدا فم نتيجة إجراء تنديالت عان مناييرهم أع أهدا فم الداخاية .عيقض مجام االست مار البريدي،
تاريخ بدء الن مل بالت نديالت ال خد مة
ب ند إقرارق لام نايير أع األ هدا المراج نة بدخعل فا حيز التنف يذ
الداخاية أع تاريخ استالم المكت الدعل يا التنديل مت المست مريت المنيينيت المننييت عان أقصن تقدير.
علت تكعت هذق المنايير عاألهدا أقل مؤاتا ة مت المنايير عاألهدا
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العاردة عمال بالمادة  14مت اتفاقية االتحاد البريدي النالم .

المحددة لبنائث بريد الرسوووووووائل
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رهنا بما ينل عايه البند  ،3تحدد المنايير تماشيا عالمبادئ التالية:
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ينبغ أت يقابل المنيار الميبق منيار الخدمة الداخاية الت اسووووتخدمت رسووووعمفا حسووووا أسوووونار
النفقات الختامية .الحاالت الت ال تسووتند أسوونار النفقات الختامية يفا إلن الرسووعم الداخاية ،سووع
يقابل هذا المنيار المنيار الداخا لخدمة الرسووووووووائل بأعلعية .عيكعت باإلمكات التحقق مت المنايير
الداخاية إما عت يريق نشرها عان المعقع الشبك لام ست مر المنييت ،أع أنفا تيبع شرعيه النامة
أع ت بت ت بيتا خييا مت جان منظمه.
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ظل غيا منايير داخاية ،سوع يحدد المنيار الميبق بمراعاة قدرة المسوت مر المنييت المنن عان
إنجاز المستعا األدنن مت األداء الذي حددق مجام االست مار البريدي.
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سيكعت لامنايير ،مت حيث المبدأ ،زمت حدي حاسم ال يكعت قبل الساعة .15.00
مع مراعاة المبادئ التالية:
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رهنا بما ينل عايه البند  ،3يج أت تحديد األهدا
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ي ج أت ي حدد ال فد بح يث يتعا ق مع أعان هد ي حديدق المنظم الن ظام ا لداخا عمع خر أداء
سوووووونعي لامسووووووت مر المنييت المنن عالذي يتم قياسووووووه إيار نظام قيام عا ق عايه االتحاد البريدي
النالم  .عيتم جبر هذق القيمة سوووابا إلن أقر نسوووبة مئعية ،عذلك رهنا ً بفد أدنن محدد بنسوووبة ٪75
عهد أقصن محدد بنسبة .٪88
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ظل غيا نتائ األداء السووووووونعية عان النحع المشوووووووار إليه البند  ،1-5يج أت يكعت الفد
الميبق هع الفد الداخا الذي يحددق المنظم رهنا بالفد األدنن عالفد األقصن المحدديت أعالق.
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ظل غيا هد داخا محدد مت جان المنظم عنتائ أداء سنعية كما ترد
يحدد الفد األعلن ليتعا ق مع الفد األدنن.

البند  ،1-5يج أت
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لت يحدد الفد

السنة الت قبافا.
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بنا ًء عان يا مت المست مر المنييت ،يجعز أت يتجاعز الفد

لسنة عاحدة مبدئيا عند مستعا يقل عت هد

الفد َ األقصن المشار إليه

البند .1-5

