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األسعار المؤقتة للنفقات الختامية للبلدان في النظام المستهدف ابتدا ًء من العام 2020

حضرة السيدة ،السيد،
عمالً بالمادة  29من اتفاقية إسطططططططلنبيل البريدية العالمية يالمادة  107-30من نظام االتفاقية ،سطططططططتدفع النف ا
الختامية بين المسططتثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المسططتهدف على أسططا  ٪70من رسططيم بعا ب بريد الرسططا ل
الصططططططايرة وا األيليية من الم ا ( )Pالبالغ يزنها  20غراما ً يمن أجير بعا ب بريد الرسططططططا ل الذبيرة وا
األيليية من الم ا ( )Gالبالغ يزنها  175غراما ً في الخدمة الداخلية ،السارية في  1يينيي من السنة التي تسبق
السطنة الت ييمية التي تلبق أسطعار النف ا الختامية عليها ،يولد دين حسطار ضطريبة ال يمة المضطافة يال غير ا
من الضرا ر األخرى .يفيما يخص بعا ب بريد الرسا ل المزحمة ( )Eيالرزم الصايرة ( ،)Eفتُحسر أسعار ا
على أسطططططا األسطططططعار الملب ة على الرسطططططا ل من الم ا  P/Gالتي ال يتجايز يزنها  375غراماً ،يولد دين
حسططططار ضططططريبة ال يمة المضططططافة يال غير ا من الضططططرا ر األخرى .يسططططتُذيف أسططططعار النف ا الختامية بين
المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المستهدف حسر أداء نيعية خدمة المستثمر المعيَّن في بلد الم صد.
لوا يُللر من المسطططططططتثمرين المعيَّنين لدى بلدان النظام المسطططططططتهدف للعام ( 2020المجميعا األيلى يالثانية
يالثالثة) الت يد باألح ــذام وا الصلة من الم ـــادتين  28ي 29من االتف ـاقية يالمياد  107-30ي 108-30ي-30
 109 /ي 110-30من الن ظام الياردة في الملحق  1لتسطططططططه يل االلال ،علي ها ،ذ ما يل لر منهم ات خاو الخليا
الضريرية اليارد يصفها أدناه.
يلب ا ً لل مادة  13-28من االت فاق ية البر يد ية ال عالم ية ،يجيز للمسطططططططتثمرين المعيَّنين في ب لدان الن ظام االنت الي
(المجميعة الرابعة لنظام التصطططططنيف ألغراف النف ا الختامية) التصطططططريف برغبتهم في المًطططططارذة ليعا ً في
النظام المسططتهدف .يحتى يمذن المًططارذة الليعية في النظام المسططتهدف في عام  ،2020يجر إرسططال تصططريف
رسمي بهوا المعني إلى المذتر الديلي في ميعد أقصاه  1يينيي .2019
ألف -تحصيل الرسوم الداخلية
سطططي يم المذتر الديلي بحسطططار األسطططعار المصقتة الخاصطططة بالنف ا الختامية للعام  2020على أسطططا الرسطططيم
الم ابلة للبعا ب وا األيليية في الخدمة الداخلية السارية في  1يينيي  2019يمتيسل أسعار الصرف الًهرية
لح يق السحر الخاصة للفترة من  1يناير إلى  31مايي .2019
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-2يتماً ــيا ً يأحذ ـام النظ ـام ال ـياردة ف ـي الملحق  ،1نرج ـي منذم التفض ـل بم ـد المذتر ال ـديلي ف ـي م ـوع ــد
أقصاه  1يونيو  2019برسيم بعا ب بريد الرسا ل ال صايرة وا األيليية من الم ا ( )Pالبالغ يزنها 20
غراما ً يبعا ب بريد الرسطططططططا ل الذبيرة وا األيليية من الم ا ( )Gالبالغ يزنها  175غراما ً في خدمتذم
الداخلية بعملتذم اليلنية يالسطططططارية في  1يينيي  ،2019يولد من خالل اسطططططتيفاء النميو المخصطططططص لهوا
 /الاـرف يالــيارد فــي الملحق  .2يييجــد ــوا النمــيو فــي صياــة إلذترينيــة علــى الميقــع الًبذي
لالتحاد.www.upu.int/en/tdr :
ويرجى مالحظة أن بعائث بريد الرسائل ذات األولوية في الخدمة الداخلية هي بعائث منقولة بالطريق األسرع
بأولوية (البند  1-2من المادة  101-17من النظام).
يفي الحاال التي ال تت يد فيها البعا ب التي ت ابلها الرسيم المبلغ عنها بالمتللبا المحددة في البند  5من المادة
 29من االتفاقية يالبنيد من  1إلى  3من المادة  108-30من النظام ،سطططططي رر مجل االسطططططتثمار البريد  ،على
أسططا ت رير يعده المذتر الديلي ،الرسططم المرجعي المال م الياجر اسططتخدامب لحسططار النف ا الختامية .يتلبق
في مثل وه الحــاال ال ــياعد التي يرد يصفها في البند  5من المادة  108-30من النظام (انظر الملحق .)1
باء -صلة نوعية الخدمة بالنفقات الختامية
لب ا ً للبند  5من المادة  28من اتفاقية االتحاد البريد العالمي ،سطططططططت َعت َمد أجرة النف ا الختامية في بلدان النظام
المستهدف على أداء نيعية الخدمة في بلد الم صد.
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المًارذة في صلة النف ا الختامية بنيعية الخدمة

تستند المًارذة في صلة النف ا الختامية بنيعية الخدمة إلى المبادئ الر يسية التالية:
-

ينباي أن يراعي المسطططططتثمرين المعيَّنين في البلدان ياألقاليم المنضطططططمة إلى النظام المسطططططتهدف أن أجير
نف اتهم الختامية ستستند إلى أداء نيعية الخدمة في الم صد ابتدا ًء من العام  .2020لوا يذين من اإللزامي
المًارذة في نظام قيا معتمد لدى االتحاد البريد العالمي يلابق التصميم الت ني لنظام الرصد العالمي
الخاص باالتحاد البريد العالمي؛

-

يجيز للمسطططططططتثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المسطططططططتهدف ابتدا ًء من العام ( 2010المجميعتان الثانية
يالثالثة) الوين ت ل ذميا إجمالي بريد م اليارد السططني عن  100لن الت دم بللر ،بصططيرة اسططتثنا ية،
إلعفا هم من المًطططارذة في نظام قيا معتمد لدى االتحاد البريد العالمي (يلابق التصطططميم الت ني لنظام
الرصطططططد العالمي الخاص باالتحاد البريد العالمي) ،مما يعني أن صالء المسطططططتثمرين المعيَّنين يختارين
الحصيل على نسبة  ٪100من األسعار األساسية للنف ا الختامية من ذل المستثمرين المعيَّنين في النظام
المسطططتهدف يتسطططديد وه النسطططبة إليهم دين إجراء أ تذييفا تسطططتند إلى أداء نيعية الخدمة .ييجر على
الب لدان الراغ بة في ل لر وا اإلع فاء أن تبلغ المذ تر الديلي بذم يا إج مالي بر يد ا اليارد عن ال عام
المنصرم ( )2017في ميعد أقصاه  1يينيي 2019؛
يإن لم يذن مسطططططططتثمر معيَّن ما مص الً للتمتع باإلعفاء الموذير أعاله يلم يضطططططططع نظام قيا معتمد لدى
االتحاد البريد العالمي يلابق التصططططميم الت ني لنظام الرصططططد العالمي الخاص باالتحاد البريد العالمي،
فإنب سيحصل على نسبة  ٪100من األسعار األساسية للنف ا الختامية من المستثمرين المعيَّنين الًرذاء.
بيد أنب سيذين عليب أن يسدد لذل المستثمرين المعيَّنين اآلخرين في النظام المستهدف نف ا ختاميـ طة تحدد
بحسر نيعيـطططة الخدمـطططة ،يلن يسدد بأ حال من األحيال أسعار نف ا ختامية أدنى من نسبة  ٪100من
األسعار األساسية للنف ا الختامية.

-
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يسعيا ً إلى ضمان مًارذتذم في نظام صلة النف ـ ا الخ ـ تامية بنيعي ـ ة الخدمة لالتحاد البريد العالمي
في العام  ، 2020نرجي منذم اس ـطططططـططططط تيفاء نميو الرديد اليارد في الملحق  3يإعادت ـطططططـطططططب إلى المذتر
الططططديلي في موعددددد أقصددددددددددداه  1يونيو  ،2019ويوجدددد النموذل لى الموال ال شدددددددب ي لالتحددداد:
 .www.upu.int/en/tdrأما فيما يخص المسطططططططتثمرين المعي َّنين الراغبين في التمتع باإلعفاء من تلبيق
نظام صطططططلة النف ا الختامية بنيعية الخدمة اإللزامي يالوين يسطططططتيفين الًطططططرل الو يفرف أن ت ل
ذميا إجمالي بريد م اليارد السني عن  100لن ،فعليهم اس ـططططططـطططططط تخدام النميو نفسـططططططب اليارد في
الملحق  3لتبليغ المذتر الديلي بولد عمال ً بنص البند  3مــ ن المـادة  109 -30من النظام.

يال يلزم المسطططتثمرين المعيَّنين الوين يًطططارذين أصطططالً في نظام صطططلة النف ا الختامية بنيعية الخدمة (انظر
 /الملحق  )4إعادة النميو اليراد في الملحق .3
ييجر على المستثمرين المعيَّنين في البلدان المنضمة إلى النظام المستهدف الوين ال يرد وذر م في الملحق 4
أن يبلايا المذتر الديلي بمعايير يأ داف الخدمة الداخلية .يفير تح ق مجل االسطططططططتثمار البريد من وه
المعايير يمياف تب عليها ،سططططتسططططتخدم بارف ربل نيعية أداء الخدمة بالنف ا الختاميةً ،ططططريلة تلبيق نظام
لل يا معتمد لدى االتحاد يلابق التصطططططميم الت ني لنظام الرصطططططد العالمي في ميعد أقصطططططاه  1يناير .2020
ييجر على المسططططتثمرين المعيَّنين الوين يرغبين في التيقف عن المًططططارذة في صططططلة نيعية الخدمة بالنف ا
الختامية في عام  2020أن يبلايا المذتر الديلي في ميعد أقصططططططططاه  1يينيي  2019بًطططططططريل تيقفهم عن
المًارذة (انظر الًرح اليارد أعاله يفي السصال األيل بالملحق .)3
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تحديد معايير يأ داف نيعية الخدمة في إلار صلة نيعية الخدمة بالنف ا الختامية

لب ا ً للمادة  110-30من النظام ،يألغراف أجير النف ا الختامية المرتبلة بنيعية الخدمة في عام ،2020
سطططيف يحدد مجل االسطططتثمار البريد معايير يأ داف نيعية الخدمة باالسطططتناد إلى المعايير ياأل داف الملبَّ ة
في الخدمة الداخلية فيما يتصل بالبعا ب يالًريل الم ابلة.
لوا نرجي منذم مد المذتر الديلي في ميعد أقصططططططططاه  1يونيو  2019بالمعليما عن معايير نيعية خدمتذم
الداخلية يالتي ستستخدم رسيمها لحسار النف ا الختامية (أ معايير الخدمة الداخلية المتصلة بالرسيم الداخلية
التي قمتم بت ديمها في نميو الرديد اليارد في الملحق  .)2يمن األ مية بمذان التح ق من معاييرذم الداخلية
من خالل نًطططططر ا على ميقعذم الًطططططبذي أي إدراجها في ًطططططريل العمل العامة أي التأذيد عليها خليا ً من جانر
المنظم أي الحذيمة.
يفي ظل غيار المعايير الداخلية ،سطططططططيحدد المعيار الملبق بمراعاة قدرة المسطططططططتثمر المعيَّن المعني على إنجاز
مسطططططتيى أدنى من األداء يحدده مجل االسطططططتثمار البريد  .ييُرجى االلال ،على مبادئ تحديد معايير يأ داف
نيعية الخدمة ذما ي محددة في المادة  110-30من النظام (الملحق .)1
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أسعار النف ا الختامية المحددة بحسر نيعية الخدمة

ستحسر األسعار النها ية للنف ا الختامية المرتبلة بنيعية الخدمة من قبل المذتر الديلي على إثر نًر النتا ج
النها ية في مجال نيعية الخدمة فيما يتصططل بذل المسططتثمرين المعيَّنين في النظام المسططتهدف الوين اعتمديا نظام
قيا معتمد لدى االتحاد البريد العالمي يلابق التصطططميم الت ني لنظام الرصطططد العالمي ،يولد من خالل تلبيق
المبادئ التالية من المادة  109-30من النظام:
ذتدبير تحفيز ل اء المًارذة في نظام الصلة بنيعية الخدمة ،سيحصل المستثمرين المعيَّنين على زيادة
بنسبة  ٪5على األسعار األساسية للنف ا الختامية الخاصة بالبلد المعني؛
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سططططيخضططططع المسططططتثمرين المعيَّنين لارامة إوا لم يتم بليا الهدف المحدد بًططططأن نيعية الخدمة .يتبلغ وه
الارامة  ٪ 1من أجرة النف ا الختامية عن ذل نسبة م يية تح األداء المللير؛

-

لن تتجايز الارامة في أ حال من األحيال  .٪10يبسبر حافز ألـططططططط  ٪5الم رر على ومة المًارذة في
النظام فإنب ينباي أن ال تصد الارامة ال صطططططططيى إلى أجرة ت ل عن  ٪95من أسطططططططعار النف ا الختامية
األساسية؛
يلن ت ل أسـططططـططططعار النف ا الختامية المحددة بحسر نيعيـططططـططططة الخدمة أبدا ً عن األسعار الدنيا المحددة في
المادة  29من اتفاقية االتحاد البريد العالمي.

-

يإوا ذان لديذم أية تسطططططاصال  ،فال تتردديا في االتصطططططال بأعضطططططاء الفريق المعني باإلدارة الرًطططططيدة يالتنمية
يالتذامل فيما يخص األجير (مديرية السطططياسطططة العامة يالتنظيم ياألسطططياق ،برنامج األجير) ،يتجدين البيانا
الخاصة باالتصال بهم أعلى وه الرسالة يفي الصفحا األيلى من الملح ين  2ي.3
ينًذرذم م دَّما ً على حسن تعاينذم.
يتفضليا ب بيل فا ق عبارا االحترام،
مدير مديرية السياسة العامة يالتنظيم ياألسياق،
سيفا سيماسيندرام

