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أجور الخدمات اإلضافية في دورة مؤتمر إسطنبول ()2021-2018
ترد مواصففتاا المنتتاا الحاليا الصاصففا بصدماا البعائث المسففتلا والبعائث المؤمن عليها والبعائث الصاضففعا
للتتبع في المادة  18من االتتاقيا (الصدماا اإلضفففففففافياال وفي المواد  101-18و 001-18و 102-18من نظام
االتتاقيا .وتصضفففع ايضفففا صدما البعائث المسفففتلا والبعائث الصاضفففعا للتتبع لخسفففتصدام اإلللامي للرمول اا
الصطوط على تميع البعائث الصففادرة .وترد الوففروط الصاصففا بوضففع الرمول اا الصطوط على تميع بعائث
بريد الرسففففففائل في المادة  130-17من نظام االتتاقيا .وترد األتور اإلضففففففافيا المرتبطا بتدديم صدمتي البعائث
المستلا والبعائث المؤمن عليها حاليا في البند  8من المادة  28من االتتاقيا.
وعخوة على صصفففففففائة الصدما واألتور الم كورة اعخدل اعتمد متلم االسفففففففتيمار البريدي في عام 2010
صصففففائة صدما يضففففافيا للبعائث المسففففتلا والبعائث المؤمن عليها والبعائث الصاضففففعا للتتبع لداع دفع نتداا
صتاميا يضففففففافيال وففففففريطا بلوغ حد ادنى من نوعيا الصدما .وتتألف صصففففففائة الصدما من تبادل المعلوماا
اإللكترونيا عن بياناا المسح الضوئي (التتبعا بين المستيمرين المعينين في المصدر والمدصد.
وفي دورة مؤتمر يسففففطنبول (2021-2018ا ،سففففيكون يكل األتور المطبدا على البعائث المسففففتلا والبعائث
المؤمن عليها والبعائث الصاضعا للتتبع كما و ُمبين ادناد:
صدما البعائث المستلا

1

األجور اإلضافية
 0.50وحدة لكل بعييا تستوفي الوروط
(اصتيارياا

صدما البعائث المؤمن عليها

2

األجور اإلضافية
 0.50وحدة لكل بعييا تستوفي الوروط
(اصتيارياا

األتور (وحداا حدوق السحب الصاصاا

األجرة اإلضافية

النفقات الختامية األساسية
المادتان  29و 30من االتتاقيا

البند  8من المادة  28من االتتاقيا
 1.40وحدة (2018ا و 1.50وحدة (2019ا
و 1.60وحدة (2020ا و 1.70وحدة (2021ا

النفقات الختامية األساسية
المادتان  29و 30من االتتاقيا

1

الصدماا اإلضافيا اإلللاميا
صدما البعائث المستلا

1

2

األجور اإلضافية
 0.69وحدة (2018ا و 0.71وحدة (2019ا
و 0.73وحدة (2020ا و 0.75وحدة (2021ا
لكل بعييا تستوفي الوروط (يللامياا

األجرة اإلضافية

البند  8من المادة  28من االتتاقيا
 1.10وحدة (2018ا و 1.20وحدة (2019ا
و 1.30وحدة (2020ا و 1.40وحدة (2021ا

1

صدما البعائث الصاضعا للتتبع

2

ال تطبق األترة اإلضافيا

النفقات الختامية األساسية
المادتان  29و 30من االتتاقيا

2

الصدماا اإلضافيا االصتياريا

صدما البعائث المؤمن عليها

2

صدما البعائث الصاضعا للتتبع

2

صدما البعائث المستلا ي صدما يضافيا يللاميا في دورة مؤتمر يسطنبول (2021-2018ا.
صدمتا البعائث المؤمن عليها والبعائث الصاضعا للتتبع ما صدمتان يضافيتان اصتياريتان في دورة مؤتمر يسطنبول (2021-2018ا  -وعلى المستيمرين
المعينين ال ين يصتارون تدديم صدما التتبع تبادل المعلوماا اإللكترونيا عن التتبع ألنها صاصيا صدما يللاميا بالنسبا يلى صدما البعائث الصاضعا للتتبع.
وظل تبادل المعلوماا اإللكترونيا عن التتبع اصتياريا بالنسبا يلى صدما البعائث المؤمن عليها.
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النتداا الصتاميا األساسيا
تصضع اتور النتداا الصتاميا األساسيا ال ُمطبدا على حركاا البريد بين البلدان المنضما يلى النظام المستهدف
يلى احكام المادة  29من اتتاقيا االتحاد البريدي العالمي .وتنطبق على اتور النتداا الصتاميا المتعلدا بحركا
البريد من بلدان النظام االنتدالي ويليها وفيما بينها (اي بلدان المتموعا الرابعاا الوروط المحددة في المادة 30
من االتتاقيا .وطبدا للمادة  116-17من نظام االتتاقيال فإن اسعار النتداا الصتاميا األساسيا المطبدا على البعائث
المستلا والبعائث المؤمن عليها والبعائث الصاضعا للتتبـع ـي األسعـار المطبدـا علـى الرسائـل الملحمـا
(المدام Eا والرلم الصغيرة (المدام Eا بغض النظر عن وكل البعييا .وفي عام 2020ل ستُكيف األتور مع
نوعيا الصدما فيما يصة تميع حركاا البريدل بما في لك حركاا البردي من بلدان المتموعا الرابعا ويليها
وفيما بينهال فيما عدا المستيمرين المعينين ال ين يطلبون يعتاع م من دفع النتداا الصتاميا المرتبطا بالنوعيا على
اسام احكام البند  3من المادة  109-30من نظام االتتاقيا.

األترة اإلضافيا
يُحدِّد البند  8من المادة  28من اتتاقيا االتحاد البريدي العالمي األتور اإلضافيا المطبدا على البعائث المستلا
والبعائث المؤمن عليها في كل سنا من سنواا دورة مؤتمر يسطنبول .وتُعَ ِّوض األتور المنصوة عليها في
االتتاقيا تكاليف تدديم صصائة الصدما اإلللاميا كما ي محددة في المادتين  101-18و 001-18بالنسبا يلى
البعائث المستلا والبعائث المؤمن عليها على التوالي .ولم ت ُ َحدد اي اتور يضافيا بالنسبا يلى البعائث الصاضعا
للتتبع .ويحتوي التدول  1على لمحا عاما كاملا عن األتور اإلضافيا المحددة في االتتاقيا وال ُمطبدا على تميع
الصدماا اإلضافيا المددما في دورة المؤتمر الممتدة من عام  2018يلى عام .2021

التدول  :1األتور اإلضافيا المطبدا على الصدماا اإلضافيا المنصوة عليها في اتتاقيا االتحاد البريدي العالمي
2019

2020

2021

الصدماا اإلضافيا

2018

البعائث المستلا

 1.100وحففففدة مففن  1.200وحففففدة مففن  1.300وحفففدة من  1.400وحفففدة من
وحفففففداا حفففففدفففففوق وحفففففداا حفففففدفففففوق وحففففداا حففففدففففوق وحففففداا حففففدففففوق
السحب الصاصا
السحب الصاصا
السحب الصاصا
السحب الصاصا

البعائث المؤمن عليها  1.400وحففففدة مففن  1.500وحففففدة مففن  1.600وحفففدة من  1.700وحفففدة من
وحفففففداا حفففففدفففففوق وحفففففداا حفففففدفففففوق وحففففداا حففففدففففوق وحففففداا حففففدففففوق
السحب الصاصا
السحب الصاصا
السحب الصاصا
السحب الصاصا
البعائث الصاضعا للتتبع ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

األتور اإلضافيا ال ُمطبدا على صصائة الصدماا اإلضافيا
نُ ِّت برنامج األترة اإلضافيا الصاة باالتحاد البريدي العالمي فـي عـام 2011ل بحيـث اعت ُ ِّمـ َد مبلـغ يضـافي
قـدرد  0.5وحدة من وحداا حدوق السحب الصاصا يمكن ان يحصل عليه المستيمر المعين في المدصد ي ا ضمن
يرسال بياناا تتبع البعييا المعنيا في الوقا المحدد .وت ُ َع ُّد تدارير عن اداع فرادى المستيمرين المعينين المواركين
في البرنامجل وعند استيتاع معايير األداع األدنى فيما يصة يرسال احداث تتبع البريد الوارد وتوليعهل تُطبق
الليادة في األتور على كل بعييا.
وعدب الدرار ال ي اتص د مؤتمر عام 2016ل اضحى تبادل معلوماا التتبع صاصيا يللاميا من صصائة صدما
التتبعل وين كانا د الصدما قد ظلا اصتياريا .ولادا النتداا الصتاميا اإلضافيا المرتبطا بصاصيا الصدما د

-3من  0.50وحدة من وحداا حدوق السحب الصاصا للبعييا التي تستوفي الوروط يلى  0.69وحدة من د الوحداا
في عام  2018و 0.71وحدة من د الوحداا في عام  2019و 0.73وحدة من د الوحداا في عام  2020و0.75
وحدة من د الوحداا في عام  2021لكل بعييا تستوفي الوروط.
وتتيح المادة  104-30من نظام اتتاقيا االتحاد البريدي العالمي للمستيمرين المعينين ان يوفروال في نطاق عخقاتهم
فيما بينهمل صصائة اصري للصدماا اإلضافيا للبعائث المستلا او البعائث المؤمن عليها او البعائث الصاضعا
للتتبعل باإلضافا يلى توفير د الصصائة مدترنا بأترة يضافيال وريطا بلوغ حد ادنى من نوعيا الصدما.
وتدترن صصائة الصدمال كما ي ُمتصلا ادنادل بتمع بياناا المسح الضوئي اإللكتروني وتبادلها.
ويتمع المستيمرون المعينون معلوماا التتبع اإللكتروني الصاصا ببعائث بريد م الصادر والوارد ويتبادلونها
فيما يصة اي صدما من الصدماا اإلضافيا اليخث (البعائث المستلا او البعائث المؤمن عليها او البعائث الصاضعا
للتتبعا ويددمون د المعلوماا في الوقا المحدد.

التدول  :2األتور اإلضافيا ال ُمطبدا على صصائة الصدما اإلضافيا
عنصر الصدما

متطلباا األداع الدنيا

رسفففل البعييا يتعين على المسففففتيمرين المعينين الموففففاركين ان يضففففعوا مميلا برمل ي صطوط
اسفففتصدام ُم ِّ
لففلففرمففل ي الففصففطففوط يطابق المعيار التدني لختحاد البريدي العالمي  S10على بعائيهم الصادرة.
المطابق للمعيار S10
تدديم احداث تتبع لكل حركا بريدل ولكي يحق للمسفففففتيمر المعين الحصفففففول على اترة يضفففففافيا من
البريد الصفففففففادر المستيمر المعين في بلد المصدرل فإن عليه ان يددم مسحا ضوئيا واحدا على األقل
()EMC
مطابدا للمعيار  S10عن البريد الصفففادر يلى المسفففتيمر المعين الوفففريك نتسفففه ال ي
يددم ا المسح في يطار الحركا البريد في االتتاد المعاكم.
تدديم احداث تتبع يدوم يرسال المعلوماا عن البريد الوارد يلكترونيا على تميع معلوماا الحدث EMC

عتباا األداع

الفففبفففريففففد الفففوارد (مغادرة مكتب التبادل في المصدرا المرسلا يلى المستيمر المعين في المدصد.
( EMDو EMHويتعين على المسفففففففتيمر المعين في المدصفففففففد التديد بكخ الهدفين التاليين ليحق له
الحصول على اترة يضافيا:
وEMIا
اا

يتعين يرسفففففففال الحدث  EMDفيما يصة  ٪56من تميع البعائث التي يرد
بوفففففأنها الحدث EMCل في غضفففففون  72سفففففاعا من وقا وتاريخ تسفففففتيل
الحدث؛

با

يتعين يرسفففففففال يما الحدث ( EMHمحاولا توليع فاوفففففففلاا او الحدث EMI

(التوليع النهففائيا او كليهمففا فيمففا يصة  ٪56من تميع البعففائففث التي يرد
بوففأنها الحدث EMDل في غضففون  120سففاعا لكل حدث من وقا وتاريخ
تستيله.
التدييم

ال يحصفففل المسفففتيمر المعين في المدصفففد على اترة يضفففافيا يال ي ا اسفففتوفى تميع
المعايير الواردة اعخد .ويُترى ا التدييم فيما يصة كل حركا بريد وكل صدما
(البعائث المسفففتلا و او البعائث المؤمن عليها و او البعائث الصاضفففعا للتتبعا على
نحو منتصل.
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عنصر الصدما

متطلباا األداع الدنيا

الففبففعففففائففففث الففتففي ر نا بحصفففففيلا التدييم ال ي يبر ن اسفففففتيتاع المسفففففتيمر المعين تميع عتباا األداع
تستوفي الوروط الواردة اعخدل يُحدد العدد اإلتمالي للبعائث التي تستوفي الوروط لكل حركا بريد.

األتور اإلضافيا

وبالنسبا يلى كل حركا بريد وكل فئا صدما (البعائث المستلا و او البعائث المؤمن
عليها و او البعائث الصاضعا للتتبعال فإن العدد اإلتمالي للبعائث التي تُرسل بوأنها
األحداث  EMDو EMHو او  EMIفي غضففون المهل اللمنيا المحددة لها (يرسففال
الحدث  EMDفي غضفففون  72سفففاعال والحديين  EMHو EMIفي غضفففون 120
ساعاا يكون مؤ خ للحصول على اتور يضافيال بغض النظر عن يرسال الحدث
 EMCبوأن د البعائث .وعليه يمكن ان يكون عدد البعائث التي تستوفي الوروط
سل بوأنها معلوماا الحدث .EMC
اكبر من عدد البعائث التي تُر َ
السعر لكل بعييا

ترد فيما يلي األتور اإلضافيا:
-

األترة اإلضافيا

 0.50وحدة من وحداا حدوق السففحب الصاصففا للبعائث المسففتلا والبعائث
الصاضعا للتتبع التي تستوفي الوروط (2021-2018ا؛

 0.69وحدة من وحداا حدوق السففففحب الصاصففففا لعام  2018و 0.71وحدة
من وحداا حدوق السففففحب الصاصففففا لعام  2019و 0.73وحدة من وحداا
حدوق السحب الصاصا لعام  2020و 0.75وحدة من وحداا حدوق السحب
الصاصا لعام  2021لكل بعييا صاضعا للتتبع تستوفي الوروط.
ي ا اسفففففففتوفى مسفففففففتمر معين عتباا األداع الدنيال فيُحسفففففففب متمو مبالغ األترة
اإلضافيا المستحدا على المستيمر المعين في المصدر على النحو التالي:
األترة اإلضافيا = عدد البعائث التي تستوفي الوروط  Xالسعر للبعييا الواحدة

