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جمع البيانات والتحقق من صحتها
ستتتت ع من مال ال الدراستتتتيال الواردتيال في الملحقيال  3و 4بيانات لدعم العمل المتعلق بإعداد اقتراحات لوضتتتن
نظام أ ور عصتتتري واستتتتفتتترافي ومتكامل طبقا ً للحكم  .2018/C 6وستتتي ري التعامل من مين البيانات التي
مين التدابير الاممس لحمايس المعلومات .ولال يكفتتن ائ عال نتا
يستتتلم ا المكتب الدولي في ستتريسي وستتيت
الحستتتابات وعمليات المحاكاش بفتتتكل ا ا مالي ماما مين البلداال أو م موعس من اي حتر يتع ر ربط المعلومات
ببلد معيَّال.
نموذج تحليلي لحساب نسبة التكلفة إلى التعريفة
ستتتستتت دم البيانات الم موعس مال ائستتتبياال الوارد في الملحق  3المتعلق بالتعريفات الدا ليس وائستتتبياال الوارد
في المحلق  4المتعلق بتكالين معال س بعا ث البريد الوارد في حساب متوسط نسب التكلفس الر التعريفس وك ا في
حستتاب قيم أ ر  .ول ا الضر س ستتيستتت دم نمو نظري في تحليل البيانات واتاحس استتتنتا ات بف ت ال العاقس
بيال تكلفس معال س بعا ث البريد الدولي الوارد وا يرادات التي كاال يمكال تحقيق ا ا ا كانت البعا ث قد أ عرستتتتتتتلت
دا ليا ً مايرادات دا ليس افتراضتتتتتتتيسي وفقا ً للتعريفات الدا ليس للبعيحس الواحدش ات ا ولويس .وستتتتتتتتحستتتتتتتب
ا يرادات استنادا ً الر التعريفات والتدفقات ال اصس بكل بلد علر النحو المبيَّال أدنا .
فيما ي ص حستتتتتتاب نستتتتتتب التكلفس الر التعريفسس ستتتتتتتتبن العمليس التاليس مال أ ل من و/أو استتتتتتتكمال البيانات
الضروريس:
-

البيانات المتعلقس بالتكالين :ستتيتيا المستتتحمروال المعيَّنوال المعلومات المتعلقس بالتكالين المتكبدش في بعا ث
البريد الدولي الواردس من استام ا في مكتب التبادل حتر توميع ا مانظر الملحق 3ي.

-

البيانات المتعلقس بتدفقات البريد الوارد :حتر يتسنر حساب ا يرادات والتكالين النظريسس معت الدراسس
التي أ را ا ائتحاد البريدي العالمي ب ف ال عدد البعا ث في الكيلوغرام الواحد  -التي عر ضت في الدورش
الحانيس لم لس ائستتتتتتتحمار البريدي لعام  - 2018معلومات عال عدد بعا ث تدفقات بريد الرستتتتتتا ل الوارد
التدفقات بحستتتب المقاس والمحتو ممستتتتندات أم بضتتتا ني و/أو ف س الومالس والبيانات المماحلس
وومال
المكونس لبعا ث البريد الوارد
ال اصتتتتتس بتدفقات بريد الطرود بحستتتتتب ف س الومال .وا ا لم تكال العناصتتتتتر
ري
معلومس في بلد ما يقدم بياناته عال التكلفسس ستتيطبق حين ا المكتب الدولي عناصتتر متوستتطس بائستتتناد الر
أحدث الدراسات المتعلقس بعدد البعا ث في الكيلوغرام الواحد.

-

البيانات المتعلقس بالتعريفات الدا ليس :كي يتستتتنر حستتتاب ا يرادات والتكالين النظريسس ينبضي أال يتيا أو
يؤكد المستتتتتحمروال المعيَّنوال التعريفات المطبقس مبحستتتتب المقاس وف س الومال م تمعيَّالي .وي در كر أنه
علر الرغم مال أال وحا ق ائتحاد وقواعد ئ تحدد ف ات معيَّنس للومالس فقد استتتتتتتت دمت ف ات الومال في
دراستتات ستتابقس لاتحاد البريدي العالميي ستتت من معلومات عال التعريفات الدا ليس مال ال دراستتس عال
التعريفات الدا ليس التي ستتتت ر بالتمامال من الدراستتتس بفتتت ال تكالين معال س بعا ث البريد الدولي الوارد
مال الرسا ل والطرود.

/

وا ستنادا ً الر البيانات الم موعسس سيح سب المكتب الدولي ا يرادات النظريس التي كاال مال الممكال تحقيق ا لو تم
ايداع بعا ث البريد الدولي الوارد في ال دمس الدا ليس .ومال ا محل أال تعحستتتب ا يرادات مال ال ضتتترب عدد
البعا ث مال كل مقاس وكل ف س ومال بالتعريفس المطبقس في ال دمس الدا ليس ل البعا ث.

ومال حم ستحدد العاقس مالنسبسي بيال تكلفس بعا ث البريد الوارد والتعريفات الدا ليس في طوتيال:
-

مال ال قستتمس تكلفس معال س البريد الوارد علر ا يرادات ائفتراضتتيسس ستتيتستتنر تحديد النستتبس ال اصتتس
بكل مستحمر معيَّال.

-

ومال ال نستتتتب التكلفس الر التعريفس لكل بلدس ستتتتي ري تحديد القيمس المتوستتتتطس .وحيحما كانت البيانات
ات الصلس متاحسس سيست دم م موع الكميات السنويس للبريد الوارد لكل بلد في حساب المتوسط المر ا
ل النستتتتتتتب .ولت نب حالتر يا المفرطح في البلداال الكبيرش وللتضلب علر مفتتتتتتتاكل انعدام البيانات عال
تدفقات البريدس سي ري أيضا ً حساب المتوسطات البسيطس.

مبادئ توجيهية لتقديم البيانات المتعلقة بالتكاليف
قد ت تلن المن يس المتبعس في تحديد التكالين المتصتتتتتلس ببعا ث البريد الدولي الوارد مال مستتتتتتحمر معيَّال آل ر.
وكي يتستتتتتتنر ا ران مقارنس بيال الردودس نعر فيما يلي م تلن عناصتتتتتتر التكلفس التي يمكال تطبيق ا علر كل
طوش مال طوات عمليس معال س البريد الدولي الوارد وتوميعه .وتتمحل عناصتتتر التكلفس التي يمكال ادرا ا في
كل ف س مال الف ات المتصلس بنسب البريد الدولي الوارد فيما يلي:
-

التكالين المتصلس بالموظفيالي

-

است اك المباني والمركبات واآلئتي

-

تكالين النقلي

-

ال دمات المقدمس مال أطران حالحس.

العمليات التي يضطلن ب ا مكتب التبادل
عينات من اس وت كيد ائستتتتامس وبياال ومعال س

-

قبول ا رستتتاليات المستتتتلمس وتحديد ومن ا وفحصتتت ا وأ
الم الفاتي

-

عمليات الفرم :فصل البعا ث بحسب المقاس/الومال والمنطقسس وبحسب مركم الفرم الدا لي لبلد المقصدي

-

اعداد ا رستتتاليات لنقل ا الر مركم الفرم/التومينس أو الر مكتب التبادل في بلد المقصتتتد بالنستتتبس للبعا ث
المستلمس بالعبور المكفون.

النقل
-

التكالين المتصتتلس بنقل بعا ث البريد الر مراكم الفرم والتومين الوطنيس وا قليميس والمحليس متحويل بريد
الرسا ل وبريد الطرود والت طيط للمسار والتعاقد والتفريغي.

الفرم الدا لي
-

فرم بعا ث البريد بحسب مركم التومين/المساري

-

الفحال والنقل الر مركم التومين.

التومين
-

فرم بعا ث البريد بحسب المقاطعس أو المسار أو المنملي

-

عمليات التوميني

-

التكالين المتصتتلس بإعادش بعا ث البريد الدولي الوارد التي تع ر توميع ا الر بلد المصتتدر أو تو ي ا الر
بلد آ ر.

النفقات العامس
-

مراقبس النوعيس ورصد اي

-

المحاسبس والتسويات الدوليسي

-

فران المعداتي

-

دراسات ال دو ي

-

ا فران علر ا نفطس التفضيليس وا دارشي

-

تكالين عامس أ ر مبما في لك التكالين غير المتصلس مبافرش بالبريد الدوليس والتي لم يتم ت صيص ا في
الف ات الستتتتتابقس بستتتتتبب اتباع من يس في تحديد التكالين ت تلن عال المن يس القا مس علر أستتتتتاس التكالين
التكالين تكالين الت ليص ال مركي والح ر الصحيي.
الم صصس بالكاملي ويمكال أال تفمل

