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   االستثنائي جنیفمؤتمر 

  ۲۰۱۹ لعام
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، جنیفعة في للوثائق الموقَّ  ةالنھائی وصالنص
  لوثائقا لعدِّ التي تُ  تلكغیر  والقرارات

دة من ھذه الوثائق  والنُسخ الموحَّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۹برن 

 التحاد البریدي العالميا



 

 

۲ 

 یجب أن یحمل ھذا المجلد المرجع التالي:
 ۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیفقرارات مؤتمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتي تُعتبر جزءاً من  ۲۰۱۹االس�����تثنائي لعام جنیف تخص طباعة النص�����وص التي اعتمدھا مؤتمر مالحظة 
 ھذه الكراسة.

 
على یدیة العالمیة لالتفاقیة البر الثاني البروتوكول اإلض�������افي نص�������وصفي الواردة الحروف الس�������میكة ل دُ تَ 

 .۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیفالتعدیالت التي اعتمدھا مؤتمر 
 

االتفاق الخاص بخدمات الدفع الدس�������تور، والنظام العام، والنظام الداخلي للمؤتمرات، و لم یطرأ أي تغییر على
 .۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیفالبریدیة خالل مؤتمر 

 
عن النسخ  فضالً  كل من التصریحات الُمدلى بھا عند التوقیع على الوثائق، ھذا المجلدفي ، یرد بغرض اإلعالمو

دة من الوثائق المذكورة؛ وتجدر اإلش�����ارة إلى أنھ وفقا للمادة  من دس�����تور االتحاد البریدي العالمي ال  ۲۲الموحَّ
 .الثالثاالستثنائي  جنیف، جزءاً من الوثائق التي اعتمدھا مؤتمر بالمعنى الدقیقتعتبر ھذه النصوص، 

 



 المحتویات فھرس

 

۳ 

 
 صفحة المحتویات فھرس

  
   ۲۰۱۹االستثنائي لعام  فمؤتمر جنیقرارات  -الجزء األول 

 ۷  ............................................. لالتفاقیة البریدیة العالمیة الثاني البروتوكول اإلضافي

 ٥۹  .................................................. التصریحات الُمدلى بھا لدى التوقیع على الوثائق

ل الوثائق ۲۰۱۹ جنیف االستثنائي لعام قرارات مؤتمر   ٦٥  ......................... غیر تلك التي تُعّدِ

  
  

  ۲۰۱۹لعام  االستثنائي فمؤتمر جنیوثائق االتحاد التي عدَّلھا  -الجزء الثاني 
دة مع الدخول حیز التنفیذ اعتباراً من    )۲۰۲۰ ینایر ۱(النسخ الموحَّ

 

 ۷۷  ............................................................................ االتفاقیة البریدیة العالمیة

 ۱۲٥  ..................................................... البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱۹قرارات مؤتمر جنیف االستثنائي لعام  -الجزء األول 
 التوقیع على الوثائق) لدى(بما في ذلك التصریحات الُمدلى بھا 

 البروتوكول اإلضافي الثاني لالتفاقیة البریدیة العالمیة

 التوقیع على الوثائق لدىالتصریحات الُمدلى بھا 

ل الوثائق ۲۰۱۹ لعاماالستثنائي جنیف قرارات مؤتمر   غیر تلك التي تُعّدِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 لالتفاقیة البریدیة العالمیة الثاني اإلضافيالبروتوكول 
 
 





 االتفاقیة، البروتوكول اإلضافي

 

۹ 

 
 
 
 
 
 
 

 البروتوكول اإلضافي الثاني لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 
 

  المحتویات فھرس
 

 المادة

 النفقات الختامیة. أحكام عامة المعدَّلة) ۲۸ المادة( األولى

عل�ى بعائ�ث  مطبَّق�ة. اإلع�الن ذاتی�اً ع�ن األس�عار الالختامی�ة النفقات مكرراً المضافة)۲۸ المادة( الثانیة
ورزم بری���د الرس���ائل  )E(م���ن المق���اس ل المزحم���ة بری���د الرس���ائ

 )E(من المقاس الصغیرة 

المس�تثمرین  ب�ینت�دفقات البری�د عل�ى  تُطبَّقأحكام  .الختامیة النفقات المعدَّلة) ۲۹ المادة( الثالثة
 المستھَدف المعیَّنین في بلدان النظام

عل����ى ت����دفقات البری����د م����ن  مطبَّق����ةالختامی����ة. األحك����ام ال النفق����ات المعدَّلة) ۳۰ المادة( الرابعة
 المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم

 صندوق نوعیة الخدمة المعدَّلة) ۳۱ المادة( الخامسة

 ألسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجويا المعدَّلة) ۳۳ المادة( السادسة

ل اإلض�افي الث�اني لالتفاقی�ة البریدی�ة العالمی�ة وم�دة البروتوك�و تنفیذ  السابعة
 العمل بھ

 
 
 
 
 
 
 
 

 





 ة، البروتوكول اإلضافيالتفاقیا

 

۱۱ 

 
 
 
 

 لالتفاقیة البریدیة العالمیة الثاني البروتوكول اإلضافي
 
 

، أقر ۱۹٦٤یولیو  ۱۰من دستور االتحاد البریدي العالمي المبرم في فیینا في  ۲۲من المادة  ۳بالنظر إلى البند 
ض�ون المجتمع�ون ف�ي الم�ؤتمر االس�تثنائي مندوبو حكومات البلدا ن األعضاء في االتحاد البری�دي الع�المي الُمفَوَّ

م�ن ھ�ذا الدس�تور،  ۲٥م�ن الم�ادة  ٤في جنی�ف، ف�ي ھ�ذا البروتوك�ول اإلض�افي، بالتراض�ي وم�ع مراع�اة البن�د 
والُمعدَّل�ة ف�ي أدی�س أباب�ا  ۲۰۱٦أكتوبر  ٦التعدیالت التالیة لالتفاقیة البریدیة العالمیة الُمعتََمدة في إسطنبول في 

 .۲۰۱۸سبتمبر  ۷في 
 
 
 
 

 المادة األولى
  المعدَّلة) ۲۸(المادة 

 أحكام عامة .النفقات الختامیة
 

لكل مستثمر معیَّن یتلق�ى م�ن مس�تثمر مع�یَّن یحق  النظام،مع مراعاة اإلعفاءات المنصوص علیھا في  -۱
البرید  بسببل أجرة عن النفقات التي یتحملھا تثمر المعیَّن المرسِ ل من المسحّصِ أن یُ  الرسائل،آخر بعائث لبرید 

 .الدولي الوارد
 

الختامی��ة، تص��نَّف البل��دان  للنفق��اتفیھ��ا  األحك��ام المتعلق��ة ب��دفع المس��تثمرین المعیَّن��ینم��ن أج��ل تطبی��ق   -۲
 لنحو التالي:، على اC 7/۲۰۱٦واألقالیم وفقاً للقوائم التي أعدھا المؤتمر لھذا الغرض في حكمھ  

 (المجموعة األولى)؛ ۲۰۱۰قبل  المستھَدفالبلدان واألقالیم التابعة للنظام  ۲-۱
 (المجموعة الثانیة)؛ ۲۰۱۲و ۲۰۱۰ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان ۲-۲
 موعة الثالثة)؛(المج ۲۰۱٦ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان  ۲-۳
 البلدان واألقالیم التابعة للنظام االنتقالي (المجموعة الرابعة). ٤-۲
 

تشكل األحكام الواردة في ھذه االتفاقیة والتي تخص دف�ع النفق�ات الختامی�ة، ت�دابیر انتقالی�ة ت�ؤدي إل�ى  -۳
 نتقالیة.العناصر الخاصة بكل بلد في نھایة الفترة اال االعتبارإقرار نظام للدفع یأخذ في 

 
 :النفاذ المباشر النفاذ إلى الخدمات الداخلیة. -٤
 ع�ام قب�ل المس�تھَدف النظ�ام إل�ى انض�مت الت�ي البل�دان م�ن مع�یَّن مس�تثمر ك�لیتعیَّن من حی�ث المب�دأ عل�ى  ۱-٤

 نظام�ھ في یوفرھا التي والشروط واألحكام األسعار مجموع اآلخرین المعیَّنینأن یتیح للمستثمرین  ۲۰۱۰
 ك�ان إذا م�ا یق�در أن في المقص�د المعیَّن المستثمر وعلى .الوطنیین لزبائنھ مماثلة، شروط ظل في خلي،الدا

 .المباشر بالنفاذ الخاصةواإلجراءات  الشروط یستوف لم أم استوفى قد المصدرالمستثمر المعین في 
أن یتیح�وا  ۲۰۱۰ ع�امقب�ل  ھَدفالمس�تإل�ى النظ�ام  انض�متالبل�دان الت�ي  فيیجب على المستثمرین المعیَّنین  ۲-٤

 األس��عارَ  ۲۰۱۰قب��ل ع��ام  المس��تھَدفأیض��ا بالنظ��ام  تالتحق�� الت��ي ف��ي البل��دانلس��ائر المس��تثمرین المعیَّن��ین 
 .لزبائنھم الوطنیینیقدمونھ والشروط المقدمة في إطار خدمتھم الوطنیة بشروط مماثلة لما واألحكام 



 التفاقیة، البروتوكول اإلضافيا

 

۱۲ 

أن  ۲۰۱۰ابتـداء مـن عام  المستھَدفت إلـى النظـام انضم لدان التيالبـ فيیجـوز للمسـتثمرین المعیَّنین  ۳-٤
یتیحوا لعدد محدود من المستثمرین المعیَّنین الشروط الت�ي یوفرونھ�ا ف�ي خ�دمتھم الداخلی�ة، عل�ى أس�اس 

عد انقض�اء ھ�ذه الم�دة، یج�ب عل�یھم أن یخت�اروا أح�د ، لمدة سنتین على سبیل التجربة. وبثلالمعاملة بالم
ا التوقف عن إتاحة الشروط المتاحة في إط�ار خ�دمتھم الداخلی�ة أو مواص�لة إتاح�ة الش�روط إم :ینالخیار

البل�دان الت�ي  فيمعیَّنون المستثمرون الطلب  إذابید أنھ  المحلیة الخاصة بھم لجمیع المستثمرین المعیَّنین.
بلدان كانت في النظ�ام  فيین معیَّنالمستثمرین المن  ۲۰۱۰ابتداء من عام  المستھَدفت إلى النظام انضم

یتع�ین عل�یھم وأن تطبق علیھم الشروط المتاح�ة ف�ي إط�ار خ�دمتھم الداخلی�ة،  ۲۰۱۰قبل عام  المستھَدف
والش��روط المقدم��ة ف��ي خ��دمتھم الوطنی��ة واألحك��ام  أن یتیح��وا لك��ل المس��تثمرین المعیَّن��ین األس��عارَ  حینھ��ا

 زبائنھم الوطنیین.ل بشروط تطابق الشروط المقدمة
المتاح�ة تطبی�ق الش�روط  أن ال یتیحوایختار المستثمرون المعیَّنون في بلدان النظام االنتقالي یمكن أن  ٤-٤

تطبی�ق الش�روط یمك�ن أن یخت�اروا بی�د أنھ�م  س�ائر المس�تثمرین المعیَّن�ین.ل ف�ي إط�ار خ�دمتھم الداخلی�ة
 المعامل�ة بالمث�لن�ین عل�ى أس�اس محدود م�ن المس�تثمرین المعیَّ  لعدد المتاحة في إطار خدمتھم الداخلیة

إم�ا أن یكف�وا أن یختاروا أحد الخیارین: انقضاء ھذه الفترة  بعــدوعلیھم  تجریبیة.عامین وخالل فترة 
المتاحة في خ�دمتھم الشروط في توفیر أو أن یستمروا  المتاحة في خدمتھم الداخلیةالشروط إتاحة عن 

 المستثمرین المعیَّنین. لكل الداخلیة
 
بن�اء عل�ى ذل�ك، و. نوعی�ة الخدم�ة ف�ي بل�د المقص�دم�ن حی�ث داء األعتمد أجرة النفقات الختامیة عل�ى ت -٥
 للتش�جیع ۳۰و ۲۹و مكرراً ۲۸ وادالمعالوات على األجرة المبینة في  بمنحاالستثمار البریدي  ص لمجلسخَّ رَ یُ 

 .ف�ي مج�ال النوعی�ة بلغ�وا ھ�دفھم ذینالمس�تثمرین المعیَّن�ین ال�ولمكاف�أة  مراقبة النوعیةالمشاركة في نظام  على
المس�تثمرین  أج�ور نلك� ،كافی�ةعقوبات في حال�ة نوعی�ة غی�ر  یحددویجوز لمجلس االستثمار البریدي أیضاً أن 

 .۳۰و ۲۹الدنیا المبینة في المادتین  األجور عنلن تقل  المعیَّنین
 
 .۱في البند ھا ـعلی وصـلكل مستثمر معیَّن أن یتنازل كلیا أو جزئیا عن األجرة المنص -٦
 
كیلوغرام�ات ألغ�راض دف�ع  ٥ كأكی�اس وزنھ�اكیلوغرام�ات  ٥الت�ي ت�زن أق�ل م�ن  Mعتبر األكیاس تُ  -۷

  كما یلي: ھي Mفیما یخص األكیاس  مطبَّقةر النفقات الختامیة الاسعأالنفقات الختامیة. و
 ؛كیلوغرامخاصة لكل وحدة من وحدات حقوق السحب ال ۰٫۹۰۹ سعر :۲۰۱۸ام إلى العبالنسبة  ۷-۱
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹۳٥ سعر :۲۰۱۹ امإلى العبالنسبة  ۷-۲
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۰٫۹٦۱ سعر :۲۰۲۰ امإلى العبالنسبة  ۷-۳
 .كیلوغراملكل  وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة ۰٫۹۸۸ سعر :۲۰۲۱ امإلى العبالنسبة  ٤-۷
 
لة قدرھا  علىتفرض أجرة إضافیة  -۸ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۱٫۱۰۰البعائث المسجَّ

. ۲۰۲۱وح�دة لع�ام  ۱٫٤۰۰و ۲۰۲۰وحدة لع�ام  ۱٫۳۰۰و ۲۰۱۹وحدة من ھذه الوحدات لعام  ۱٫۲۰۰، و۲۰۱۸لعام 
وحدة من وحدات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل  ۱٫٤۰۰یة تبلغ وفیما یخص البعائث المصرح بقیمتھا، تُحدَّد أجرة إضاف

 ۲۰۲۰وح��دة لك��ل بعیث��ة لع��ام  ۱٫٦۰۰و ۲۰۱۹وح��دة م��ن ھ��ذه الوح��دات لك��ل بعیث��ة لع��ام  ۱٫٥۰۰و ۲۰۱۸بعیث��ة لع��ام 
أج�رة إض�افیة نظی�ر ھ�ذه  یواف�ق عل�ىص لمجلس االستثمار البریدي ب�أن خَّ یُرَ و. ۲۰۲۱وحدة لكل بعیثة لعام  ۱٫۷۰۰و

 خصائص إضافیة یتعین أن ینص علیھا النظام. المقدَّمةخدمات إضافیة أخرى حینما تتضمن الخدمات الخدمات و
 
بعیث�ة واح�دة م�ن  على ك�لوحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة  ۰٫٥تُفرض أجرة إضافیة قدرھا  -۹

ف ً البعائث المسجلة والمصرح بقیمتھا التي ال تحمل معّرِ فب ا ً رمز ذي خطوط أو تحمل معّرِ رم�ز ذي خط�وط ال ب ا
 لالتحاد البریدي العالمي إال في حال االتفاق على خالف ذلك بصورة ثنائیة. S10یمتثل للمعیار التقني 



 التفاقیة، البروتوكول اإلضافيا

 

۱۳ 

بالجملة ألغراض دفع النفقات الختامیة یشار بعبارة "البرید بالجملة" إلى بعائث برید الرسائل المودعة  -۱۰
 ً وذل�ك  ،۳۰و ۲۹و مك�رراً ۲۸ الموادرة البرید بالجملة وفقاً ألحكام والشروط المحددة في النظام. وتدفع أج تماشیا

 .بحسب الحالة
 

 لتس�ویة أخ�رى أج�ور نظ�م األط�راف متعدد أو ثنائي اتفاق بموجب یطبق أن معیَّن مستثمر ألي یمكن -۱۱
 .الختامیة بالنفقات الخاصة الحسابات

 
األولوی�ة عل�ى أس�اس اختی�اري بتطبی�ق خص�م  یمكن أن یتبادل المستثمرون المعیَّن�ون البری�د غی�ر ذي -۱۲

 على سعر النفقات الختامیة المطبق على البرید ذي األولویة. ٪۱۰بنسبة 
 

 مع�یَّن مس�تثمر أي عل�ى المس�تھَدف النظ�ام بل�دان يف� المعیَّنین المستثمرین بین فیما مطبَّقةال األحكامتسري  -۱۳
 أن البری�دي االس�تثمار لمجل�س ویج�وز .المس�تھَدف النظ�ام إلى ماماالنض دریی بأنھ یصرح االنتقالي النظام منضم إلى

مس�تثمرین  أيبح�ذافیرھا عل�ى  المس�تھَدفجمی�ع أحك�ام النظ�ام  تُطبَّ�قن أویج�وز النظ�ام.  ف�ي االنتقالی�ة التدابیر یحدد
 نتقالیة.ابدون تدابیر ھذه األحكام بالكامل  علیھم تُطبَّقأن دون رییصرحون بأنھم ی المستھَدففي النظام  جدد معیَّنین

 
 

 الثانیةالمادة 
 مكرراً ۲۸المادة 

ورزم  )E(م�ن المق�اس على بعائث برید الرسائل المزحم�ة  مطبَّقةاإلعالن ذاتیاً عن األسعار ال .النفقات الختامیة
 .)E(من المقاس برید الرسائل الصغیرة 

 
، یج��وز ۳۰و ۲۹ع��ن الم��ادتین وص��اعداً وخروج��اً  ۲۰۲۱ابت��داًء م��ن األس��عار الس��اریة ف��ي الس��نة  -۱

فیھ�ا األس�عار  تُطبَّ�قیونیو من السنة السابقة للس�نة الت�ي  ۱ قبلللمستثمرین المعیَّنین إخطار المكتب الدولي، 
ب��الكیلوغرام الواح��د، بالعمل��ة وعنھ��ا ذاتی��اً والخاص��ة بالبعیث��ة الواح��دة  المعلَ��نعنھ��ا ذاتی��اً، بأس��عارھم  المعلَ��ن

م�ن ورزم بری�د الرس�ائل الص�غیرة  )E(م�ن المق�اس بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة ل�ى ع تُطبَّقالمحلیة، التي 
إل�ى  ،ر بھ�اعنھ�ا ذاتی�اً الت�ي یُخَط� المعلَنفي السنة التالیة. ویحول المكتب الدولي سنویاً األسعار  )E(المقاس 

س��حب وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة. ویس��تخدم المكت��ب ال��دولي، ف��ي حس��اب األس��عار بوح��دات حق��وق ال
م�ایو م�ن الس�نة  ۳۱ ین�ایر إل�ى ۱الخاصة، متوسط سعر الصرف الشھري المطب�ق خ�الل الفت�رة الممت�دة م�ن 

ع�ن الحس�اب عنھ�ا ذاتی�اً. وی�تم اإلخط�ار باألس�عار الناتج�ة  المعلَ�نفیھ�ا األس�عار  تُطبَّقالتي تسبق السنة التي 
فیھا  تُطبَّقلسنة التي تسبق السنة التي من ا یولیو ۱منشور یصدره المكتب الدولي في موعد أقصاه  بواسطة
وأي إشارة في االتفاقیة أو نظ�ام االتفاقی�ة إل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة م�ن عنھا ذاتیاً.  المعلَناألسعار 
أو إلى حساب األسعار الُمطبَّقة عل�ى ھ�ذه البعائ�ث،  )E(من المقاس  ورزم برید الرسائل الصغیرة )E(المقاس 

 )E( ند االقتضاء، إلى األسعار الُمعلَنة ذاتیاً الخاصة ببعائث برید الرسائل المزحمة من المق�اسإشارة تُحیل، ع
��غ ك��ل مس��تثمر مع��یَّن المكت��َب ال��دولي )E(م��ن المق��اس  ورزم بری��د الرس��ائل الص��غیرة . وع��الوة عل��ى ذل��ك، یبلِّ

 ذات الصلة.بأسعاره الداخلیة الُمطبَّقة على خدمات مماثلة، وذلك لحساب سقف األسعار 
 عنھا ذاتیاً: المعلَن، فإن األسعار ۳-۱و ۲-۱رھناً بالبندین  ۱-۱
ً بلد سقف األسعار التي یحددھا كل  تتجاوزال  ۱-۱-۱  )E(من المقاس بالنسبة إلى بعیثة  ۲-۱للبند  محسوبة وفقا

 كیلوغرام؛  ۰٫۱٥۸ ھامتوسط وزن
على  مطبَّقةمن األجرة الداخلیة الثالثاً، ٦في البند  إلیھا المشار مطبَّقة، أو النسبة ال٪۷۰تستند إلى نسبة  ۱-۱-۲

بری�د الرس�ائل أو رزم�ة م�ن رزم  )E(م�ن المق�اس برید الرسائل المزحم�ة بعیثة واحدة مماثلة من بعائث 
یونی�و م�ن  ۱التي یطبقھا المستثمر المعیَّن في الخدم�ة الداخلی�ة والس�اریة ف�ي  )E(من المقاس الصغیرة 

 عنھا ذاتیاً؛ المعلَنفیھا األسعار  تُطبَّقبق السنة التي السنة التي تس
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على بعیثة واحدة یعالجھا المس�تثمر المع�یَّن ف�ي الخدم�ة الداخلی�ة  مطبَّقةالإلى األجرة الداخلیة  تستند ۱-۱-۳
ورزم  )E(من المق�اس برید الرسائل المزحمة وتتقید بأبعاد الحجم والشكل القصوى المحددة لبعائث 

 ؛)E(من المقاس سائل الصغیرة برید الر
 جمیع المستثمرین المعیَّنین؛ بھایُعلم  ٤-۱-۱
 ؛)E(من المقاس ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس برید الرسائل المزحمة على بعائث إال  تُطبَّق ال ٥-۱-۱
ری�د الرس�ائل الص�غیرة ورزم ب )E(م�ن المق�اس الرس�ائل المزحم�ة على جمیع تدفقات بعائث بری�د  تُطبَّق ٦-۱-۱

ورزم بری��د الرس��ائل  )E(م��ن المق�اس الرس�ائل المزحم��ة بخ��الف ت�دفقات بعائ��ث بری��د  )E(م�ن المق��اس 
ب�ین ت�دفقات البری�د و المس�تھَدفم�ن بل�دان النظ�ام االنتق�الي إل�ى بل�دان النظ�ام  )E(من المقاس الصغیرة 

 .في السنة طن ۱۰۰ رسائل ال یتجاوزكان وزن تدفقات بعائث برید ال ذاإ ،بلدان النظام االنتقالي
م�ن ورزم برید الرسائل الص�غیرة  )E(من المقاس الرسائل المزحمة بعائث برید على جمیع تدفقات  تُطبَّق ۱-۱-۷

ورزم برید الرسائل الص�غیرة  )E(من المقاس الرسائل المزحمة بعائث برید بخالف تدفقات  )E(المقاس 
 ۲۰۱۲وأ ۲۰۱۰األع��وام  اعتب��اراً م��ن المس��تھَدفة إل��ى النظ��ام ب��ین البل��دان المنض��م )E(م��ن المق��اس 

 إن ل�م یتج�اوز ،۲۰۱۰قب�ل ع�ام  المستھَدفومن ھذه البلدان إلى البلدان المنضمة إلى النظام  ،۲۰۱٦وأ
 طناً في السنة. ۲٥تدفقات ھذه الوزن 

اح�د م��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل عنھ��ا ذاتی�اً للبعثی��ة الواح��دة والكیل��وغرام الو المعلَ��ناألس��عار  تتج�اوزأال  ۱-۲
سقف األس�عار الخاص�ة  )E(من المقاس ورزم بعائث برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس المزحمة 
أو النس�بة  ٪۷۰بإح�دى عش�رة نقط�ة تقاب�ل نس�بة  للتعریف�اتتنازل خطي المحددة على أساس بكل بلد 

على بعیثة واحدة ذات أولویة أ في الخدمة  طبَّقةممن التعریفات الثالثاً، ٦في البند  المشار إلیھا مطبَّقةال
رزم برید أو  )E(من المقاس المزحمة على بعیثة من بعائث برید الرسائل  مطبَّقةالداخلیة معادلة لتلك ال

 ۲٥۰غراماً و ۱۷٥غراماً و ۷٥غراماً و ۳٥غراماً و ۲۰زن تالتي  )E(من المقاس الرسائل الصغیرة 
غرام، وذل�ك  ۲۰۰۰غرام و ۱٥۰۰غرام و ۱۰۰۰غراماً و ۷٥۰رام وغ ٥۰۰غراماً و ۳۷٥غراماً و

 دون حساب أي ضرائب.
عملی�ة للتحق�ق  تج�رى، ةدالمحدَّ  عنھا ذاتیاً تتجاوز سقف األسعار المعلَنما إذا كانت األسعار  لمعرفة ۱-۲-۱

حد كیلوغرام وا لتركیبة عالميمتوسط عن طریق حساب متوسط اإلیرادات باستخدام أحدث من ذلك 
كیل�وغرام. وف�ي الح�االت الت�ي تتج�اوز  ۰٫۱٥۸ ت�زن )E(من المقاس بعیثة الواعتبار أن  من البرید

الت��ي یبل��غ  )E(م��ن المق��اس عل��ى البعائ��ث  مطبَّق��ةال س��قف األس��عارعنھ��ا ذاتی��اً  المعلَ��نفیھ��ا األس��عار 
ف�یض األس�عار تخأیض�ا المعن�ي، أن یخت�ار كیلوغرام، یجوز للمستثمر المع�یَّن  ۰٫۱٥۸متوسط وزنھا 

 .۲-۱التي یعلن عنھا ذاتیاً إلى مستوى یتناسب مع البند 
ال�داخلي طبَّ�ق الس�عر أكثر من س�عر داخل�ي واح�د عل�ى ال�رزم باالس�تناد إل�ى س�مكھا، ییُطبَّق  كانإذا  ۱-۲-۲

الداخلي األعلى عل�ى البعائ�ث ویُطبَّق السعر غراماً،  ۲٥۰األدنى على البعائث التي ال یتجاوز وزنھا 
 غراماً. ۲٥۰التي یتجاوز وزنھا 

مماثل�ة، یُس�تخدم الس�عر المتوس�ط داخلی�ة األسعار المح�ددة بحس�ب المن�اطق ف�ي خدم�ة  تُطبَّق عندما ۱-۲-۳
عل�ى المن�اطق غی�ر المتج�اورة عن�د تحدی�د  مطبَّق�ةالمحدد ف�ي النظ�ام وتُس�تبعد التعریف�ات الداخلی�ة ال

التعریف�ات بحس�ب المن�اطق المزم�ع اس�تخدامھا،  السعر المتوسط. ویج�وز، عوض�اً ع�ن ذل�ك، تحدی�د
م�ن المق�اس الرس�ائل المزحم�ة برید بناء على متوسط المسافة المرجحة الفعلیة التي تقطعھا بعائث 

)E(  من المقاس برید الرسائل الصغیرة بعائث ورزم)E( ) أحدث سنة). بالنسبة إلىالواردة 
تش��مل خص��ائص إض��افیة لیس��ت م��ن خص��ائص الخدم��ة  مماثل��ةالكان��ت الخدم��ة والتعریف��ات الداخلی��ة  إذا ٤-۱-۲

وكانت ھذه الخصائص تنسحب على كل فئات األوزان  التتبع أو التوقیع أو التأمین، خدمات أي، األساسیة
تُخصم من التعریفة الداخلیة التعریفة اإلضافیة الداخلیة األدنى المقابلة أو السعر  ،۲-۱المذكورة في البند 

یتج�اوز مجم�وع المب�الغ . وال یجوز أن وثائق االتحادفي  االمنصوص علیھ رة المرجعیةأو األج اإلضافي
 .٪ من قیمة التعریفة الداخلیة۲٥نسبة  یةالمخصومة لقاء جمیع الخصائص اإلضاف
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یؤدي إلى تحقیق إی�رادات  ۲-۱المحسوب وفقا ألحكام البند الخاص بكل بلد وإذا كان سقف األسعار  ۱-۳
اإلی��رادات المحس��وبة  أدن��ى م��ن كیل��وغرام ۰٫۱٥۸یبل��غ وزنھ��ا  )E(ن المق��اس م��محس��وبة لبعیث��ة 

 المعلَ�ناألس�عار  تتج�اوز الیج�ب أف الوزن ذاتھ على أساس األس�عار المح�ددة أدن�اه، من اللبعیثة ذاتھ
 ً  التالیة: األسعار  عنھا ذاتیا

 الواح�دة ة للبعیث�ةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص� ۰٫٦۱٤ سعر :۲۰۲۰إلى عام  بالنسبة ۱-۳-۱
 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫۳۸۱وسعر 

 الواح�دةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة للبعیث�ة  ۰٫٦٤٥ سعر :۲۰۲۱إلى عام  بالنسبة ۱-۳-۲
 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام؛ ۱٫٤٥۰ وسعر

 الواح�دةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة للبعیث�ة  ۰٫٦۷۷ سعر :۲۰۲۲إلى عام  بالنسبة ۱-۳-۳
 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٥۲۳ وسعر

 الواح�دةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة للبعیث�ة  ۰٫۷۱۱ سعر :۲۰۲۳إلى عام  بالنسبة ٤-۱-۳
 ؛احدالو وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٥۹۹ وسعر

 الواح�دةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة للبعیث�ة  ۰٫۷٤۷ سعر :۲۰۲٤إلى عام  بالنسبة ٥-۱-۳
 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٦۷۹ وسعر

 الواح�دةوحدة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة للبعیث�ة  ۰٫۷۸٤ سعر :۲۰۲٥إلى عام  بالنسبة ٦-۱-۳
 الواحد. ن وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغراموحدة م ۱٫۷٦۳ وسعر

عنھ��ا ذاتی��اً  المعلَ��نتخ��ص األس��عار جمی��ع الش��روط واإلج��راءات اإلض��افیة الت��ي ی��نص النظ��ام عل��ى  ٤-۱
م�ن برید الرسائل الصغیرة بعائث ورزم  )E(من المقاس الرسائل المزحمة على بعائث برید  مطبَّقةال

م��ن الرس��ائل المزحم��ة ظ��ام األخ��رى المتعلق��ة ببعائ��ث بری��د . وتنطب��ق جمی��ع أحك��ام الن)E(المق��اس 
عنھ�ا  المعلَ�نأیض�اً عل�ى األس�عار  )E(م�ن المق�اس برید الرسائل الصغیرة بعائث ورزم  )E(المقاس 

 ذاتیاً، ما لم تتعارض تلك األحكام مع ھذه المادة.
عنھا ذاتیاً عل�ى أس�اس  المعلَنر یجوز للمستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي تطبیق األسعا ٥-۱

 جس تدفقات البرید الواردة إلیھا بالعینة.
 
عنھ�ا  المعلَ�ن، ال تتج�اوز األس�عار ۲-۱باإلضافة إلى األسعار القص�وى المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د  -۲

 ، على النحو التالي: ۲۰۲٥إلى  ۲۰۲۱من  لألعوامذاتیاً الُمصرح بھا اإلیرادات المحددة 
عنھا ذاتیاً ف�ي أدن�ى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة استناداً إلى األسعار ۲۰۲۱ إلى عام بالنسبة ۲-۱

 م��ن بالنس��بة إل��ى بعثی��ة ۲۰۲۰مس��توى ب��ین س��قف األس��عار الخاص��ة بك��ل بل��د واإلی��رادات ف��ي ع��ام 
 ؛٪۱٥كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E( المقاس

عنھا ذاتیاً ف�ي أدن�ى المعلَن حدَّد اإلیرادات المحسوبة استناداً إلى األسعار : تُ ۲۰۲۲ إلى عام بالنسبة ۲-۲
 م��ن بالنس��بة إل��ى بعثی��ة ۲۰۲۱مس��توى ب��ین س��قف األس��عار الخاص��ة بك��ل بل��د واإلی��رادات ف��ي ع��ام 

 ؛٪۱٥كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E( المقاس
عنھا ذاتیاً ف�ي أدن�ى المعلَن المحسوبة استناداً إلى األسعار : تُحدَّد اإلیرادات ۲۰۲۳ إلى عام بالنسبة ۲-۳

 م��ن بعثی��ةبالنس��بة إل��ى  ۲۰۲۲مس��توى ب��ین س��قف األس��عار الخاص��ة بك��ل بل��د واإلی��رادات ف��ي ع��ام 
 ؛٪۱٦كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 

عنھا ذاتیاً ف�ي أدن�ى المعلَن  إلى األسعار : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة استناداً ۲۰۲٤ إلى عام بالنسبة ٤-۲
 م��ن بالنس��بة إل��ى بعثی��ة ۲۰۲۳مس��توى ب��ین س��قف األس��عار الخاص��ة بك��ل بل��د واإلی��رادات ف��ي ع��ام 

 ؛٪۱٦كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E( المقاس
عنھا ذاتیاً ف�ي أدن�ى معلَن ال: تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة استناداً إلى األسعار ۲۰۲٥ إلى عام بالنسبة ٥-۲

 م��ن بالنس��بة إل��ى بعثی��ة ۲۰۲٤مس��توى ب��ین س��قف األس��عار الخاص��ة بك��ل بل��د واإلی��رادات ف��ي ع��ام 
 .٪۱۷كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E( المقاس
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واألع��وام الت��ي تلی��ھ، ال یتغی��ر المع��دل ب��ین الس��عر  ۲۰۲۱ف��ي ع��ام  مطبَّق��ةألس��عار الإل��ى ا وبالنس��بة -۳
عن�ھ ذاتی�اً للكیل�وغرام الواح�د ب�أكثر م�ن خم�س نق�اط مئوی�ة المعلَ�ن عنھ ذاتیاً للبعیثة الواحدة والس�عر  المعلَن

ص��عوداً أو ھبوط��اً مقارن��ة بمع��دل الع��ام ال��ذي س��بق. وبالنس��بة إل��ى المس��تثمرین المعیَّن��ین ال��ذین یعلن��ون ع��ن 
ھذه األسعار على أساس المعامل�ة بالمث�ل بموج�ب  مكرراً أو الذین یطبقون٦األسعار ذاتیاً بموجب أحكام البند 

عن�ھ ذاتی�اً للبعیث�ة الواح�دة والس��عر  المعلَ�نإل�ى الس�عر  ۲۰۲۰ق ف�ي ع�ام رابع�اً، یس�تند المع�دَّل المطبَّ�٦البن�د 
 .۲۰۲۰یولیو  ۱عنھ ذاتیاً للكیلوغرام الواحد الساریین اعتباراً من  المعلَن

 
ون ع�دم اإلع�الن ع�ن أس�عارھم ذاتی�اً عم�الً بھ�ذه الم�ادة یطبق�ون المعیَّنون الذین یخت�ار المستثمرون -٤

 تطبیقاً تاماً. ۳۰و ۲۹األحكام المنصوص علیھا في المادتین 
 

الرسائل المزحمة برید على بعائث  مطبَّقةاإلعالن ذاتیاً عن أسعارھم الإذا اختار مستثمرون معیَّنون  -٥
، ولم یبلغوا بأسعار معینةسنة الخاصة ب )E(من المقاس رة برید الرسائل الصغیبعائث ورزم  )E(من المقاس 

عنھ�ا ذاتی�اً  المعلَ�نخاصة بالسنة التالی�ة، یتواص�ل ف�ي الس�نة التالی�ة تطبی�ق األس�عار مختلفة معلن عنھا ذاتیاً 
 في ھذه المادة.ما عدا إذا كانت ال تستوفي الشروط المنصوص علیھا الساریة 

 
الداخلی�ة المش�ار إلیھ�ا  األس�عارالمكتب الدولي بأي تخفیض ف�ي أن یبلغ المعني  المعیَّن المستثمر یجب على -٦

 في ھذه المادة.
 
، یج�وز لمس�تثمر مع�یَّن ف�ي بل�د عض�و ۲و ۱، وخروج�اً ع�ن أحك�ام البن�دین ۲۰۲۰یولیو  ۱اعتباراً من  -مكرراً ٦
ط��ن (وفق��اً  ۷٥ ۰۰۰عل��ى  ۲۰۱۸الت��ي اس��تلمھا ف��ي ع��ام الس��نویة ال��واردة  ھكمی��ات بری��د رس��ائلمجم��وع زی��د ی

یقیِّمھ�ا المكت�ب وللمعلومات الرسمیة ذات الصلة المقدمة إلى المكتب الدولي أو أي معلوم�ات أخ�رى متاح�ة رس�میاً 
ورزم بعائ�ث بری�د  )E(م�ن المق�اس برید الرسائل المزحمة  بعائث على مطبَّقةذاتیاً عن األسعار ال أن یعلنالدولي) 

 .۷-۱-۱و ٦-۱-۱المش��ار إلیھ��ا ف��ي البن��دین  ت��دفقات بری��د الرس��ائل بخ��الف، )E(م��ن المق��اس الرس��ائل الص��غیرة 
ً  ویحق أو أي مستثمر معیَّن آخر یطبِّ�ق أس�عاراً أعلنھ�ا بنفس�ھ عل�ى أس�اس المعامل�ة  المعنيللمستثمر المعیَّن  أیضا

ً ٦بالمثل وفقاً ألحكام البن�د   ۲نص�وص علیھ�ا ف�ي البن�د یطب�ق ح�دود الزی�ادة القص�وى ف�ي اإلی�رادات الم ال أَن رابع�ا
 على تدفقات البرید إلى بلده ومن بلده إلى أي بلد آخر وفیما بین بلده وأي بلد آخر. 

 
٦ ً مك�رراً ٦ال�ذي یطب�ق الخی�ار الم�ذكور ف�ي البن�د سلطة مختص�ة تش�رف عل�ى المس�تثمر المع�یَّن  إذا قررت -ثالثا

ورزم بعائ�ث بری�د  )E(م�ن المق�اس الرسائل المزحمة بعائث برید معالجة وتوزیع أنھ لتغطیة جمیع تكالیف  أعاله،
ف�ي أي ع�ام بع�د ، یجب أن یستند السعر الذي یعلن عن�ھ المس�تثمر المع�یَّن ذاتی�اً )E(من المقاس الرسائل الصغیرة 

عل�ى بعیث�ة واح�دة ف�ي الخدم�ة  مطبَّق�ة٪ م�ن األج�رة ال۷۰إلى نسبة تكلفة إلى تعریف�ة تتج�اوز قیمتھ�ا  ۲۰۲۰عام 
رھن�اً بالتقی�د ، ٪۷۰لـ� نس�بة االخاصة بھذا المستثمر المعیَّن تعریفة التكلفة إلى النسبة فیجوز أن تتجاوز ، الداخلیة

نس�بة و٪ ۷۰لـ� نس�بة انقط�ة مئوی�ة واح�دة القیم�ة األعل�ى ب�ین ب بأال تتجاوز نسبة التكلفة إلى التعریفة المس�تخدمة
، ٪۸۰، وأال تتجاوز نس�بة في وقتھا عنھا ذاتیاً الساریة لَنالمعالتكلفة إلى التعریفة المستخدمة في حساب األسعار 

وبش��رط أن یق��دم المس��تثمر المع��یَّن المعن��ي ك��ل المعلوم��ات الداعم��ة ف��ي اإلخط��ار ال��ذي یرس��لھ إل��ى المكت��ب ال��دولي 
الخاص��ة ب��ھ بن��اء عل��ى ق��رار تص��دره س��لطة  نس��بة التكلف��ة إل��ى التعریف��ة. وإذا زاد مس��تثمر مع��یَّن ۱بموج��ب البن��د 

م�ارس م�ن الس�نة الت�ي  ۱ختصة، فیجب علیھ أن یخطر المكتب ال�دولي بھ�ذه النس�بة لینش�رھا ف�ي موع�د أقص�اه م
في النظام تفاص�یل أخ�رى تتعل�ق بالتك�الیف واإلی�رادات ال�الزم اس�تخدامھا ف�ي  تردتسبق سنة تطبیق ھذه النسبة. و

 نة.حساب نسبة تكلفة إلى تعریفة معیَّ 
 
٦ ً ، یج��وز لجمی��ع المس��تثمرین المعیَّن��ین مك��رراً ٦البن��د أحك��ام  ف��ي بل��د عض��و مع��یَّن مس��تثمر إذا نفَّ��ذ -رابعا

أن ، ۷-۱-۱و ٦-۱-۱، غیر المستثمرین المعیَّنین الذین یتبادلون الت�دفقات المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�دین اآلخرین
 ً  المستثمر المعیَّن المذكور.إزاء  ینفذوا ھذا البند أیضا
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٦ ً مكرراً، في الس�نة التقویمی�ة الت�ي ت�دخل ٦معیَّن ینفذ الخیار المشار إلیھ في البند یُطلب من أي مستثمر  -خامسا
مالی�ین فرن�ك سویس�ري ف�ي الس�نة، لم�دة  ۸فیھا األسعار المبدئیة حی�ز التنفی�ذ، أن ی�دفع إل�ى االتح�اد أج�رة ق�درھا 

 ٤۰)، بإجم�الي مك�رراً ٦البن�د  الذي یطبق فیھ الخیار الم�ذكور ف�يخمس سنوات متتالیة (ابتداًء من العام التقویمي 
ً ملیون فرنك سویسري. وال یُ  طبق�اً لھ�ذا البن�د بع�د انقض�اء  ع�ن األس�عار توقع دفع أي مبلغ آخر مقابل اإلعالن ذاتیا

 .سنوات فترة الخمس
٦ ً ملی��ون فرن��ك  ۱٦تخص�ص األج��رة المش��ار إلیھ��ا أع�اله حص��راً طبق��اً للمنھجی��ة التالی�ة: یخص��ص مبل��غ  ۱-خامسا

ل��دى االتح��اد لتنفی��ذ مش��اریع تتعل��ق بتب��ادل البیان��ات اإللكترونی��ة المس��بقة  مش��روطندوق سویس��ري لص��
واألمن البریدي بموجب شروط رسالة اتفاق تنفذ ب�ین المس�تثمر المع�یَّن الم�ذكور واالتح�اد؛ ویخص�ص 

االتحاد على األجل الطویل،  التزاماتفرنك سویسري لصندوق مربوط ألغراض تمویل ملیون  ۲٤مبلغ 
 بین المستثمر المعیَّن المذكور واالتحاد.یُبرم ما یحددھا مجلس اإلدارة، بموجب شروط رسالة اتفاق ك

٦ ً ال تنطبق األجرة المنصوص علیھا في ھ�ذا البن�د عل�ى المس�تثمرین المعیَّن�ین ف�ي البل�دان األعض�اء  ۲-خامسا
رابع�اً، ٦البن�د  أحك�امبموج�ب  عنھا ذاتیاً على أساس المعاملة بالمث�ل المعلَنالذین یطبقون األسعار 

 مكرراً.٦البند  أحكامن آخر اإلعالن عن األسعار ذاتیاً بموجب مستثمر معیَّ  اختیارنتیجة 
٦ ً مالی�ین فرن�ك  ۸ ـمبل�غ ال� توزی�عالدولي كل سنة بكیفی�ة  ن الذي یدفع األجرة المكتبَ یخطر المستثمر المعیَّ  ۳-خامسا

أع�اله، عم�الً المح�دَّد الس�نویة الخمس�ة عموم�اً عل�ى النح�و  اطاألقس�ع ، بشرط أن ت�وزَّ السنویة سویسري
 أحك�اماإلعالن عن األسعار ذاتی�اً بموج�ب  یختاربرسالة االتفاق المذكورة. ویحصل المستثمر المعیَّن الذي 

، عم�الً بأحك�ام ھ�ذا البن�د، المدفوع�ةالالزم�ة ع�ن النفق�ات المتعلق�ة ب�األجرة  المعلوم�اتمكرراً على ٦البند 
 بین المستثمر المعیَّن المذكور واالتحاد. یُبرمجب رسالة اتفاق بمو

٦ ً مك��رراً، أو إذا طب��ق ٦البن��د  أحك��اماإلع��الن ع��ن األس��عار ذاتی��اً بموج��ب مس��تثمر مع��یَّن اخت��ار إذا  -سادسا
ف�إن رابع�اً، ٦البند  أحكامعنھا ذاتیاً في إطار المعاملة بالمثل بموجب  المعلَنمستثمر معیَّن األسعار 

لمس�تثمرین اعنھ�ا ذاتی�اً،  المعلَ�ناألس�عار علیھ أن یبلغ عن بدء العمل، ب لمستثمر المعیَّن المذكورا
األجور ب�المعیَّنین المرسلین في البلدان األعضاء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي، دون تمیی�ز بی�نھم، 

 والت�ي تك�ون منش�ورةمع الكمیة المرسلة والمس�افة المقطوع�ة،  بقدر اإلمكان لة بما یتناسبالمعدَّ 
بموج��ب اتف��اق تج��اري ثن��ائي یتف��ق علی��ھ ذل��ك ، والمقص��دف��ي بل��د  المماثل��ة ف��ي الخدم��ة الداخلی��ة

 الطرفان، في إطار القواعد التي تطبقھا سلطة التنظیم الوطنیة.
 

 على ھذه المادة. تحفظال یجوز إبداء أي  -۷
 
 

 المادة الثالثة
 المعدَّلة) ۲۹المادة (

 المستھَدف المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام بینتدفقات البرید على  تُطبَّقأحكام  .النفقات الختامیة
 

وبعائ�ث المراس�الت  Mتحدَّد أجرة بعائث برید الرسائل، بما ف�ي ذل�ك البری�د بالجمل�ة، ع�دا األكی�اس  -۱
لوغرام الواحد تعكس تك�الیف أسعار للبعیثة الواحدة وللكی على أساس تطبیق، )CCRI(التجاریة الجوابیة الدولیة 

ف�ي إط�ار ت�وفیر الخ�دمات الش�املة ض�من نط�اق ذات األولوی�ة المعالجة في بلد المقص�د. وتُتَّخ�ذ رس�وم البعائ�ث 
 الخدمة المحلیة أساساً لحساب أسعار النفقات الختامیة.

 
بحسب المقاس،  على نحو یراعي تصنیف البعائث المستھَدفتُحسب أسعار النفقات الختامیة في النظام  -۲

 .في إطار الخدمة المحلیة طبَّقیُ كان ذلك  إذامن االتفاقیة،  ٥-۱۷علیھ في المادة على النحو المنصوص 
 

بحس�ب المق�اس وف�ق الش�روط المفص�ول البری�د  المس�تھَدفیتبادل المستثمرون المعیَّن�ون ف�ي النظ�ام  -۳
 .النظامالمبیَّنة في 
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 اریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام.أجرة بعائث المراسالت التج تُدفع -٤
 

 )P( ز األسعار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد بحسب بعائث بری�د الرس�ائل م�ن المقاس�ات الص�غیرةتُمیَّ  -٥
األس�عار . وتُحس�ب ھ�ذه )E(م�ن المق�اس والرزم الص�غیرة  )E( من المقاس وبعائث برید الرسائل المزحمة )G(والكبیرة 

غرام�اً وم�ن رس��وم  ۲۰الب�الغ وزنھ�ا  )P(ن المق��اس ٪ م�ن رس�وم بعائ��ث بری�د الرس�ائل الص�غیرة م�۷۰عل�ى أس�اس 
غرام�اً، وذل�ك دون حس�اب ض�ریبة القیم�ة المض�افة  ۱۷٥الب�الغ وزنھ�ا  )G(بعائث برید الرسائل الكبیرة من المق�اس 

، فتُحس�ب أس�عارھا عل�ى )(E م�ن المق�اس المزحم�ة األخرى. وفیما یخص بعائ�ث بری�د الرس�ائل الرسوموغیرھا من 
وذل�ك غرام�ا،  ۳۷٥ال�ذي ال یتج�اوز وزنھ�ا  )G(م�ن المق�اس و )P( من المقاس قة على الرسائلأساس األسعار المطبَّ 

 .األخرىالرسوم دون حساب ضریبة القیمة المضافة وغیرھا من 
 

د -٦  واإلحصائیة التشغیلیة اإلجراءات من لزمی وما األسعار حساب شروط البریدي االستثمار مجلس یحّدِ
 .المقاس بحسبالمفصولة  البعائث لتبادلوالمحاسبیة 

 
ورزم  )E( المق�اسم�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة على  مطبَّقةبخالف أسعار النفقات الختامیة ال -۷

ال یج��وز أن ت��ؤدي األس��عار المطبَّق��ة عل��ى  ،۲۰۲۰للع��ام  )E( المق��اسم��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل الص��غیرة 
ف�ي س�نة معیَّن�ة إل�ى زی�ادة إی�رادات النفق�ات الختامی�ة  المس�تھَدفق النظ�ام اإلرسالیات فیما بین البلدان الت�ي تطبِّ�

ً  ۳۷٫٦الت�ي ت�زن  )G(ومن المقاس  )P(من المقاس ٪ لبعیثة برید الرسائل ۱۳بنسبة تفوق  ، وبعیث�ة بری�د غرام�ا
 غراماً مقارنة بالسنة السابقة. ۳۷٥التي تزن  )E(مقاس من الالرسائل 

 
قب�ل  المستھَدفإلى النظام  انضمتال یجوز أن تزید األسـعار المطبَّقــة على التدفقات فیما بین البلـدان التي  -۸

 لي:عما ی )G(والرسائل الكبیرة من المقاس  )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ۲۰۱۰عام 
 ۲٫٥۸٥س�عر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳۳۱ سعر :۲۰۱۸لعام إلى ا بالنسبة ۸-۱

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫٦٦۳س�عر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳٤۱ سعر :۲۰۱۹ إلى العام بالنسبة ۸-۲

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۷٤۳س�عر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳٥۱ سعر :۲۰۲۰ إلى العام بالنسبة ۸-۳

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۸۲٥س�عر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۳٦۲ سعر :۲۰۲۱إلى العام  بالنسبة ٤-۸

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.
 

 المس�تھَدفعلى التدفقات فیما بین البلدان التي انض�مت إل�ى النظ�ام  مطبَّقةجوز أن تزید األسعار الال ی -۹
م�ن ورزم بری�د الرس�ائل الص�غیرة  )E(م�ن المق�اس ، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة ۲۰۱۰قبل عام 
 ، عما یلي:)E(المقاس 

 ۱٫٥۸٤ س�عرالس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و وح�دة م�ن حق�وق ۰٫۷۰٥ س�عر :۲۰۱۸ لع�امإلى ا بالنسبة ۹-۱
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫٦۳۲ س�عروح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۷۲٦ س�عر :۲۰۱۹ لع�امإلى ا بالنسبة ۹-۲
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷۱٤ س�عرالخاص�ة لك�ل بعیث�ة و وحدة م�ن حق�وق الس�حب ۰٫۷٦۲ سعر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنسبة ۹-۳
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷٦٥ س�عروحدة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة و ۰٫۷۸٥ سعر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنسبة ٤-۹
 كیلوغرام.وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
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قب�ل  المس�تھَدفت إل�ى النظ�ام ل�دان الت�ي انض�مفقات فیما بین البال یجوز أن تقل األسعار المطبَّقة على التد -۱۰
 )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الص�غیرة م�ن المق�اس ۲۰۱٦ أو في ۲۰۱۲ أو في ۲۰۱۰ أو في، ۲۰۱۰عام 

 ، عما یلي: )G(والرسائل الكبیرة من المقاس 
 ۱٫۷۷٤س�عر وة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث� ۰٫۲۲۷ سعر :۲۰۱۸ إلى العام بالنسبة ۱۰-۱

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۸۲٤س�عر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲۳۳ سعر :۲۰۱۹ إلى العام بالنسبة ۱۰-۲

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۸۷٥عر س�ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲٤۰ سعر :۲۰۲۰ إلى العام بالنسبة ۱۰-۳

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۹۲۸س�عر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲٤۷ سعر :۲۰۲۱ إلى العام بالنسبة ٤-۱۰

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.
 

قب�ل  المس�تھَدفام على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظقة المطبَّ یجوز أن تقل األسعار  ال -۱۱
، فیم�ا یخ�ص بعائ�ث بری�د ۲۰۱٦و ۲۰۱۲و ۲۰۱۰، وتلك التي انضمت إلی�ھ اعتب�اراً م�ن الس�نوات ۲۰۱۰عام 

 عما یلي: ،)E(من المقاس ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس الرسائل المزحمة 
 ۱٫۰۸۹س�عر وعیث�ة وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل ب ۰٫٤۸٥ س�عر :۲۰۱۸ لع�امإلى ا بالنسبة ۱۱-۱

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۱۲۰س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫٤۹۸ س�عر :۲۰۱۹ لع�امإلى ا بالنسبة ۱۱-۲

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۳۸۱س�عر و وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة ۰٫٦۱٤ سعر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنسبة ۱۱-۳

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫٤٥۰س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫٦٤٥ سعر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنسبة  ٤-۱۱

 ؛وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام
 ۱٫٥۲۳سعر ویثة وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بع ۰٫٦۷۷ سعر :۲۰۲۲ إلى العام بالنسبة ٥-۱۱

 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.
 ۱٫٥۹۹سعر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۷۱۱ سعر :۲۰۲۳ إلى العام بالنسبة ٦-۱۱

 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫٦۷۹سعر ووق السحب الخاصة لكل بعیثة وحدة من وحدات حق ۰٫۷٤۷ سعر :۲۰۲٤ إلى العام بالنسبة ۱۱-۷

 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۷٦۳سعر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۷۸٤ سعر :۲۰۲٥ إلى العام بالنسبة ۱۱-۸

 .وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام
 

 المس�تھَدفقة على التدفقات فیم�ا ب�ین البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّ  -۱۲
قب��ل  المس��تھَدفت إل��ى النظ��ام ھ��ذه البل��دان والبل��دان الت��ي انض��م ، وب��ین۲۰۱۲أو ع��ام  ۲۰۱۰اعتب�اراً م��ن ع��ام 

 عما یلي: )G( والكبیرة من المقاس )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ۲۰۱۰ عام
 ۲٫۰٦٤وس�عر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲٦٤ سعر :۲۰۱۸ بالنسبة إلى العام ۱۲-۱

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۱۸۸س�عر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲۸۰ سعر :۲۰۱۹ إلى العام بالنسبة ۱۲-۲

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛



 التفاقیة، البروتوكول اإلضافيا

 

۲۰ 

 ۲٫۳۱۹س�عر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫۲۹۷ سعر :۲۰۲۰ إلى العام بالنسبة ۱۲-۳
 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

 ۲٫٤٥۸وسعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۳۱٥ سعر سع :۲۰۲۱ بالنسبة إلى العام ٤-۱۲
 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.

 
اعتب�اراً  المس�تھَدفقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام  یجوز أن تزید األسعار المطبَّ ال -۱۳

، فیم�ا ۲۰۱۰قب�ل ع�ام  المس�تھَدفت إلى النظام ھذه البلدان والبلدان التي انضم ، وبین۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰من عام 
 ، عما یلي:)E(ن المقاس مورزم برید الرسائل یخص بعائث برید الرسائل المزحمة 

وح�دة ۱٫۳۱۳سعر ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٥۸٤ سعر :۲۰۱۸ لعامإلى ا بالنسبة ۱۳-۱
 ؛كیلوغراممن حقوق السحب الخاصة لكل 

وح�دة ۱٫٤۳۹سعر ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٦٤۰ سعر :۲۰۱۹ لعامإلى ا بالنسبة ۱۳-۲
 ؛كیلوغرامصة لكل من حقوق السحب الخا

 ۱٫۷۱٤س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷٦۲ س�عر :۲۰۲۰ لع�امإل�ى ا بالنسبة ۱۳-۳
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷٦٥س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷۸٥ س�عر :۲۰۲۱ لع�امإل�ى ا بالنسبة ٤-۱۳
 .كیلوغرامكل وحدة من حقوق السحب الخاصة ل

 
اعتب�اراً  المس�تھَدفعلى التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام  مطبَّقةال یجوز أن تزید األسعار ال -۱٤

 أو ۲۰۱۰ع�ام  فيأو  ۲۰۱۰قبل عام  المستھَدفت إلى النظام لبلدان والبلدان التي انضم، وبین ھذه ا۲۰۱٦من عام 
 عما یلي:  )G(والكبیرة من المقاس  )P(د الرسائل الصغیرة من المقاس ، فیما یخص بعائث بری۲۰۱۲عام  في
 ۱٫۸۳۱س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲۳٤ س�عر :۲۰۱۸ لع�امإلى ا بالنسبة ۱-۱٤

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۱٫۹٤۱س�عر ولك�ل بعیث�ة وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة  ۰٫۲٤۸ س�عر :۲۰۱۹ لع�امإلى ا بالنسبة ۲-۱٤

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۰٥۷س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۲٦۳ س�عر :۲۰۲۰ لع�امإلى ا بالنسبة ۳-۱٤

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۱۸۰س�عر وبعیث�ة وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل  ۰٫۲۷۹ س�عر :۲۰۲۱ لع�امإلى ا بالنسبة ٤-۱٤

 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.
 

 المس�تھَدفعلى التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام  مطبَّقةال یجوز أن تزید األسعار ال -۱٥
 ف�يأو  ۲۰۱۰قب�ل ع�ام  المس�تھَدفت إلى النظ�ام ھذه البلدان والبلدان التي انضم ، وبین۲۰۱٦اعتباراً من عام 

ورزم بری�د الرس�ائل  )E(م�ن المق�اس ، فیما یخص بعائث برید الرسائل المزحمة ۲۰۱۲عام  في أو ۲۰۱۰عام 
 ما یلي:ع )E(من المقاس 

 ۱٫۱۹۸س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫٥۳۳ س�عر :۲۰۱۸ لع�امإلى ا بالنسبة ۱-۱٥
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۳٥٤س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫٦۰۲ س�عر :۲۰۱۹ لع�امإلى ا بالنسبة ۲-۱٥
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۷۱٤س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷٦۲ س�عر :۲۰۲۰ لع�امإل�ى ا بالنسبة ۳-۱٥
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷٦٥س�عر ووح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷۸٥ س�عر :۲۰۲۱ لع�اماإل�ى  بالنسبة ٤-۱٥
 كیلوغرام.وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
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ً  ٥۰لت��دفقات الت��ي ت��زن أق��ل م��ن ا یخ��صفیم��ا  -۱٦ ت إل��ى النظ��ام لس��نة فیم��ا ب��ین البل��دان الت��ي انض��مف��ي ا طن��ا
 المس�تھَدفھذه البلدان وتلك التي انض�مت إل�ى النظ�ام ، وأیضا فیما بین ۲۰۱۲عام  في وأ ۲۰۱۰عام  في المستھَدف
للكیل�وغرام الواح�د  عالمينات القائمة على الكیلوغرام الواحد والبعیثة الواحدة إلى سعر ل المكو، تحوَّ ۲۰۱۰قبل عام 

ھ��ا فی تُمثِّ��لو كیل��و غ��رام ۰٫۳۱ب��وزن  بعائ��ث G( ۸٫۱٦(و )P(عل��ى أس��اس متوس��ط تُمثِّ��ل فی��ھ البعائ��ث م��ن المقاس��ین 
 .كیلوغرام ۰٫٦۹بعثیة بوزن  E( ۲٫۷۲(البعائث من المقاس 

 
ً  ۷٥التي تزن أقل من  قاتالتدف یخص فیما -۱۷ اً طن ٥۰وأقل من  ۲۰۱۹عام و ۲۰۱۸ عامفي السنة  طنا

 ف�ي المس�تھَدفت إل�ى النظ�ام ، فیما بین البلدان التي انضم۲۰۲۱نة ــسو ۲۰۲۰ نةــإلى س بةــنة بالنســفي الس
 ،۲۰۱۰قبل ع�ام  المستھَدفأو بعد ذلك، وأیضا فیما بین ھذه البلدان وتلك التي انضمت إلى النظام  ۲۰۱٦عام 

ن��ات القائم��ة عل��ى الكیل��وغرام الواح��د والبعیث��ة الواح��دة إل��ى س��عر ل المكوح��وَّ ، تُ ۲۰۱۲أو ع��ام  ۲۰۱۰ أو ف��ي ع��ام
 .۱٦ما أُشیر إلیھ في البند لواحد وفقاً للكیلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكیلوغرام البرید ال إجمالي

 
ورزم  )E(م�ن المق�اس عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة  مطبَّق�ةتحل أسعار النفقات الختامیة ال -مكرراً ۱۷

 مطبَّق�ةمكرراً، محلَّ األس�عار ال۲۸التي یعلنھا البلد بنفسھ طبقاً للمادة  )E(من المقاس برید الرسائل الصغیرة 
المنص�وص  )E(من المقاس ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس د الرسائل المزحمة على بعائث بری

 .۱٥و ۱۳و ۱۱و ۹و ۷ال تنطبق علیھا أحكام البنود  ، ومن ثمعلیھا في ھذه المادة
 

 ۲۰۱۰قب�ل ع�ام  المس�تھَدفإل�ى النظ�ام  انض�متل إل�ى البل�دان الت�ي َس�رْ أجرة البرید بالجملة الذي یُ  تحدَّد -۱۸
أو ف��ي الم��ادة  ۱۱إل��ى  ٥بتطبی��ق األس��عار للبعیث��ة الواح��دة والكیل��وغرام الواح��د المنص��وص علیھ��ا ف��ي البن��ود م��ن 

 .الحالةمكرراً، وذلك بحسب ۲۸
 

اعتب�اراً م�ن  المس�تھَدفأجرة البرید بالجملة الذي یرسل إل�ى البل�دان الت�ي انض�مت إل�ى النظ�ام  تحدَّد -۱۹
طبیق األسعار للبعیث�ة الواح�دة والكیل�وغرام الواح�د المنص�ـوص علی�ـھا بت ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰السنوات 
 .الحالةمكرراً، وذلك بحسب ۲۸أو في المادة  ۱٥إلى  ۱۰من والبنود  ٥في البند 

 
 على ھذه المادة. تحفظ أي إبداء یجوز ال -۲۰

 
 
 

 المادة الرابعة
 المعدَّلة) ۳۰المادة (

 على تدفقات البرید من المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم مطبَّقةاألحكام ال .النفقات الختامیة
 

االنتق�الي إل�ى لنفق�ات الختامی�ة اق نظ�ام المعیَّنین في البل�دان الت�ي تطب�تحضیراً النضمام المستثمرین  -۱
وبعائ��ث  Mالجمل��ة، ع��دا األكی��اس ، تح��دَّد أج��رة بعائ��ث بری��د الرس��ائل، بم��ا ف��ي ذل��ك البری��د بالمس��تھَدفالنظ��ام 

 سعر للبعیثة الواحدة وسعر للكیلوغرام الواحد. على أساسالمراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة، 
 

 )E(م��ن المق��اس عل��ى بعائ��ث بری��د الرس��ائل المزحم��ة  مطبَّق��ةبخ��الف أس��عار النفق��ات الختامی��ة ال -مكرراً ۱
 تُطبَّ�ق، مك�رراً ۲۸طبق�اً للم�ادة  یعلنھا البلد بنفسھالتي  )E(من المقاس ورزم بعائث برید الرسائل الصغیرة 

ف�ي حس�اب أس�عار ك�ل بعیث�ة وك�ل كیل�وغرام فیم�ا  ۲۹م�ن الم�ادة  ۷إل�ى  ٥ومن  ۳إلى  ۱أحكام البنود من 
 )E(م�ن المق�اس ورزم بعائث برید الرس�ائل الص�غیرة  )E(من المقاس یتعلق ببعائث برید الرسائل المزحمة 

 وما بعده. ۲۰۲۰م اعتباراً من عا
 

 تدفع األجرة عن بعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام المالئمة من النظام. -۲
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على ت�دفقات البری�د إل�ى بل�دان النظ�ام االنتق�الي، ومنھ�ا وفیم�ا بینھ�ا، فیم�ا یخ�ص بعائ�ث بری�د  تُطبَّق -۳
 األسعار التالیة: )G( والكبیرة من المقاس )P(الرسائل الصغیرة من المقاس 

 ۱٫۷۷٤سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲۲۷ سعر :۲۰۱۸عام إلى البالنسبة  ۳-۱
 ؛كیلوغراموحدة من ھذه الوحدات لكل 

 ۱٫۸۲٤وسعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۳۳ سعر :۲۰۱۹ بالنسبة إلى العام ۳-۲
 ؛كیلوغرامت لكل وحدة من ھذه الوحدا

 ۱٫۸۷٥ وسعروحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲٤۰ سعر :۲۰۲۰ بالنسبة إلى العام ۳-۳
 ؛كیلوغراموحدة من ھذه الوحدات لكل 

وحدة  ۱٫۹۲۸وسعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲٤۷: ۲۰۲۱ بالنسبة إلى العام ٤-۳
 .غرامكیلومن ھذه الوحدات لكل 

 
، فیم��ا وعل��ى الت��دفقات منھ��ا وفیم��ا بینھ��ا بل��دان النظ��ام االنتق�الي إل��ىعل��ى الت��دفقات  مطبَّق��ةاألس�عار ال -٤

 كما یلي:ھي  )E( المقاسمن  المزحمة والرزم الصغیرة من بعائث برید الرسائلیخص بعائث برید الرسائل 
 ۱٫۰۸۹ س�عروالخاصة لكل بعیث�ة وحدة من حقوق السحب  ۰٫٤۸٥ سعر :۲۰۱۸ عامإلى البالنسبة  ۱-٤

 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
 ۱٫۱۲۰ س�عرووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیث�ة  ۰٫٤۹۸ سعر :۲۰۱۹ عامإلى البالنسبة  ۲-٤

 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
 

 )E( المق��اسم�ن الرس��ائل المزحم�ة  عل��ى بعائ�ث بری�د مطبَّق�ةبخ�الف أس�عار النفق��ات الختامی�ة ال -مكرراً ٤
ً ۲۸لم�ادة لطبق�اً  یعلنھا البلد بنفس�ھالتي  )E( المقاسمن الصغیرة  ورزم بعائث برید الرسائل  مك�رراً ووفق�ا

عل��ى الت��دفقات ال��واردة إل��ى بل��دان النظ��ام االنتق��الي  مطبَّق��ة، ال یج��وز أن تك��ون األس��عار المك��رراً ۱للبن��د 
ورزم  )E( المق��اسم��ن بعائ��ث بری��د الرس��ائل المزحم��ة بینھ��ا فیم��ا یتعل��ق ب نھ��ا والمتبادل��ة فیم��اموالص��ادرة 

 :ما یليأقل م )E( المقاسمن الصغیرة  بعائث برید الرسائل
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة  ۰٫٦۱٤ س��عر :۲۰۲۰ بالنس��بة إل��ى الع��ام ۱-مكرراً ٤

 ؛غرامكیلووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫۳۸۱ وسعر
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة  ۰٫٦٤٥ س��عر :۲۰۲۱ بالنس��بة إل��ى الع��ام ۲-مكرراً ٤

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫٤٥۰ وسعر
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة  ۰٫٦۷۷ س��عر :۲۰۲۲ بالنس��بة إل��ى الع��ام  ۳-مكرراً ٤

 ؛كیلوغرامحدات حقوق السحب الخاصة لكل وحدة من و ۱٫٥۲۳ وسعر
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة  ۰٫۷۱۱ س��عر :۲۰۲۳ بالنس��بة إل��ى الع��ام ٤-مكرراً ٤

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫٥۹۹ وسعر
لك��ل بعیث��ة وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة  ۰٫۷٤۷ س��عر :۲۰۲٤ بالنس��بة إل��ى الع��ام ٥-مكرراً ٤

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫٦۷۹ وسعر
وح��دة م��ن وح��دات حق��وق الس��حب الخاص��ة لك��ل بعیث��ة  ۰٫۷۸٤ س��عر :۲۰۲٥ بالنس��بة إل��ى الع��ام ٦-مكرراً ٤

 .كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫۷٦۳ وسعر
 
٤ ً ورزم  )E( المق�اسم�ن بعائث برید الرس�ائل المزحم�ة  على مطبَّقةبخالف أسعار النفقات الختامیة ال -ثالثا

مكرراً ووفق�ا ۲۸لمادة لطبقاً  یعلنھا البلد بنفسھالتي  )E( المقاسمن الصغیرة  بعائث برید الرسائل
على التدفقات الواردة إلى بلدان النظ�ام االنتق�الي  مطبَّقةمكرراً، ال یجوز أن تكون األسعار ال۱للبند 

 )E( المق�اسم�ن بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة بادلة فیما بینھ�ا فیم�ا یتعل�ق بنھا والمتموالصادرة 
 :مما یليأعلى  )E( المقاسمن الصغیرة  ورزم بعائث برید الرسائل
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۲۳ 

٤ ً  ۱٫۷۱٤ وس�عروح�دة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷٦۲: ۲۰۲۰ بالنسبة إلى العام ۱-ثالثا
 ؛وغرامكیلوحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

٤ ً  ۱٫۷٦٥ وس�عروح�دة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل بعیث�ة  ۰٫۷۸٥: ۲۰۲۱ بالنسبة إلى العام ۲-ثالثا
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.

 
ورزم  )E( المق�اسم�ن عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة  مطبَّق�ةأسعار النفقات الختامیة ال بخالف -٥

ف�ي ح�ال  ،مكرراً  ۲۸طبقاً ألحكام المادة  یعلنھا البلد بنفسھالتي  )E( المقاسمن یرة الصغ بعائث برید الرسائل
 ۲۰۱۸ف��ي الع��امین  ۲۹م��ن الم��ادة  ۱۷وأ ۱٦البن��دین  العتب��ة المح��ددة ف��ي ت��زن أق��ّل م��نت��دفقات البری��د الت��ي 

ل مكوَّ  ،۲۰۲۱و ۲۰۲۰طن في العامین  ۱۰۰وأقل من عتبة التدفقات المحددة في  ۲۰۱۹و ن�ات الس�عر تُح�وَّ
ل ع�المي تركیبة مع�دَّ للكیلوغرام الواحد والسعر للبعیثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكیلوغرام الواحد على أساس 

 :على النحو التاليكل كیلوغرام من البرید إلى بالنسبة 
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٤۷۲ سعر :۲۰۱۸ بالنسبة إلى العام ۱-٥
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٥۹۲ سعر :۲۰۱۹ نسبة إلى العامبال ۲-٥
 وح�دة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل ٥٫۱٦۳ عن سعرالقل یال : ۲۰۲۰ بالنسبة إلى العام ۳-٥

 ؛من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام ٥٫۷۹٥ عن سعرالزید ی والكیلوغرام 
وح�دة م�ن وح�دات حق�وق الس�حب الخاص�ة لك�ل  ٥٫۳۰۹ عن سعرالقل یال : ۲۰۲۱ امبالنسبة إلى الع ٤-٥

 .وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام ٥٫۹٦۷ عن سعرالزید ی وال كیلوغرام
 
ورزم  )E( المق��اسم��ن عل��ى بعائ��ث بری��د الرس��ائل المزحم��ة  مطبَّق��ةأس��عار النفق��ات الختامی��ة ال بخ��الف -٦

ف�ي ح�ال مك�رراً، ۲۸الت�ي یعلنھ�ا البل�د بنفس�ھ طبق�اً ألحك�ام الم�ادة  )E( المقاسمن الصغیرة  لبعائث برید الرسائ
والت�ي  ۲۰۱۹و ۲۰۱۸ي ف�ي ع�امَ  ۲۹من المادة  ۱۷في البند یزید وزنھا على العتبة المحددة تدفقات البرید التي 

ل��م یطل��ب المس��تثمر  ذاإ امللكیل��وغراألس��عار الثابت��ة  تُطبَّ��ق، ۲۰۲۱و ۲۰۲۰ي ط��ن ف��ي ع��امَ  ۱۰۰یف��وق وزنھ��ا 
المعیَّن في المصدر وال المستثمر المعیَّن في المقصد إعمال آلیة المراجعة بغیة مراجعة ھذه األسعار باالستناد إل�ى 

ویطب�ق إج�راء أخ�ذ  ل الع�المي لھ�ذا الع�دد.ام الواح�د عوض�اً ع�ن تطبی�ق المع�دالع�دد الفعل�ي للبعائ�ث ف�ي الكیل�وغر
 دة في نظام برید الرسائل.راجعة وفقاً للشروط المحدیة المنات إلعمال آلالعی

 
ط�ن،  ۱۰۰والتي یقل وزنھا ع�ن  وإلیھا وفیما بینھا بالنسبة إلى تدفقات البرید من بلدان النظام االنتقالي -مكرراً ٦

بری�د بعائ�ث  ورزم )E( المق�اسم�ن على بعائث برید الرسائل المزحم�ة  مطبَّقةولما تكون أسعار النفقات الختامیة ال
ً  أعلنھا المستثمر المع�یَّن ف�ي المقص�د أسعاراً  )E( المقاسمن الرسائل الصغیرة  یُطب�ق ف�ي ، مك�رراً ۲۸للم�ادة  طبق�ا

 . كیلوغرام حقوق السحب الخاصة لكلمن وحدات وحدات  ٥٫۳٦۸السعر اإلجمالي  ۲۰۲۱عام 
 

٦ ً نھ�ا والمتبادل�ة فیم�ا بینھ�ا والت�ي مدرة إلى تدفقات البرید إل�ى بل�دان النظ�ام االنتق�الي والص�ا بالنسبة -ثالثا
م�ن عل�ى بعائ�ث بری�د الرس�ائل المزحم�ة  مطبَّق�ةلم�ا تك�ون أس�عار النفق�ات الختامی�ة الطن، و ۱۰۰یفوق وزنھا 

ً أسعاراً معلن )E( المقاسمن ورزم بعائث برید الرسائل الصغیرة  )E( المقاس ً  ا ً  عنھا ذاتی�ا  مك�رراً ۲۸للم�ادة  طبق�ا
ل مكوعدم تطبیق عملیة الجس بالعینة على البرید الواردویقرر بلد المقصد  نات السعر للكیل�وغرام الواح�د ، تُحوَّ

ك�ل إل�ى ل ع�المي بالنس�بة غرام الواح�د عل�ى أس�اس تركیب�ة مع�دوالسعر للبعیثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكیل�و
 .۲۹من المادة  ۱٦كیلوغرام من البرید على النحو المشار إلیھ في البند 

 
ً را٦ عل�ى بعائ�ث  مطبَّق�ةأس�عار النفق�ات الختامی�ة ال تح�لمك�رراً، ٦تدفقات البرید الواردة في البن�د  باستثناء -بعا

ً  المعلَ�ن )E( المق�اسم�ن ورزم بعائث برید الرس�ائل الص�غیرة  )E( المقاسمن برید الرسائل المزحمة   عنھ�ا ذاتی�ا
 ً ورزم بعائ�ث بری�د  )E( المق�اسم�ن د الرس�ائل المزحم�ة األسعار المتعلقة ببعائث بری� محل مكرراً ۲۸للمادة  طبقا

 . ٥ثالثاً و٤مكرراً و٤أحكام البنود  تُطبَّقال  من ثموالواردة في ھذه المادة  )E( المقاسمن الرسائل الصغیرة 
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۲٤ 

 ٥أن یطالب بمراجعة لتخف�یض الس�عر اإلجم�الي ال�وارد ف�ي البن�د  المستھَدفال یجوز لبلد من بلدان النظام  -۷
 لد من بلدان النظام االنتقالي، ما لم یطلب ھذا األخیر مراجعة في االتجاه المعاكس.ضد ب

 
للمس�تثمرین  یج�وزفیما بینھ�ا، والتدفقات منھا وإلى تدفقات البرید إلى بلدان النظام االنتقالي  بالنسبة -۸

ري، وفق الشروط المبیَّنة في بعائث البرید مفصوالً بحسب المقاس على أساس اختیا ویتلقواالمعیَّنین أن یرسلوا 
 ۳األس�عار المنص�وص علیھ�ا ف�ي البن�دین  تُطبَّ�ق. وفي حاالت مبادالت البعائث المفصولة بحسب المقاس النظام

 .مكرراً ۲۸طبقاً للمادة  بنفسھعن األسعار  أن ال یعلنإذا اختار المستثمر المعیَّن في المقصد أعاله  ٤و
 
�أجرة البرید بالجملة  دتُحدَّ  -۹ عل�ى أس�اس تطبی�ق  المس�تھَدفھ إل�ى المس�تثمرین المعیَّن�ین ف�ي بل�دان النظ�ام الموجَّ

. أم��ا فیم�ا یتص��ل بالبری��د ۲۹الم�ادة  مك��رراً أو۲۸الم��ادة لبعیث��ة الواح�دة والكل��غ الواح��د المنص�وص علیھ��ا ف�ي األس�عار ل
 ٤و ۳ البن�دینج�رة وفق�ا لألحك�ام الم�ذكورة ف�ي أیَّنین في النظ�ام االنتق�الي طل�ب م، فیجوز للمستثمرین المعلَ ستَ بالجملة المُ 

 .مكرراً بحسب االقتضاء۲۸المادة  وأأعاله 
 

 على ھذه المادة. تحفظإبداء أي  یجوز ال -۱۰
 
 
 

 الخامسةالمادة 
 المعدَّلة) ۳۱ المادة(

 صندوق نوعیة الخدمة
 
تخض��ع والبعائ��ث بالجمل��ة،  )CCRI(وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة  Mباس��تثناء األكی��اس  -۱

ض�من  ةمص�نَّفالة ضمن أقل البلدان نموا ومصنَّفلبلدان اللدان واألقالیم البل جمیع دفعھایالنفقات الختامیة المدفوعة التي 
 المنص�وص٪ م�ن األس�عار ۲۰ بنس�بةالمجموعة الرابعة ألغراض النفقات الختامیة وصندوق نوعیة الخدم�ة، لزی�ادة 

أي  یحص�لألغ�راض تموی�ل ص�ندوق نوعی�ة الخدم�ة ف�ي ھ�ذه البل�دان. وال  ۳۰ المادة كرراً أوم۲۸ ةالماد في علیھا
 المجموعة الرابعة.ان بلد فیما بیندفع من ھذا النوع 

 
بالجمل��ة، تخض��ع والبعائ��ث  )CCRI(وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة  Mباس��تثناء األكی��اس  -۲

دان اللة ض�من المجموع�ة األول�ى مص�نَّفبلدان واألق�الیم الالتي تدفعھا الالنفقات الختامیة  ة ض�من المجموع�ة مص�نَّفلبلــ�
عار ۱۰ بنس�بةم�ن ھ�ذه الم�ادة، لزی�ادة  ۱الرابعة، غیر أقل البلدان نموا المشار إلیھا في البند   المنص�وص٪ ف�ي األســ�

 في ھذه البلدان.ألغراض تمویل صندوق نوعیة الخدمة  ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالماد في علیھا
 
والبعائ��ث بالجمل��ة، تخض��ع  )CCRI(وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة  Mباس��تثناء األكی��اس  -۳

ة ض��من المجموع��ة مص�نَّفلبل��دان اللة ض�من المجموع��ة الثانی�ة مص��نَّفالنفق�ات الختامی��ة الت�ي ت��دفعھا البل�دان واألق��الیم ال
 المنص�وص٪ م�ن األس�عار ۱۰م�ن ھ�ذه الم�ادة، لزی�ادة نس�بتھا  ۱ر إلیھا في البن�د الرابعة، غیر أقل البلدان نموا المشا

 یل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان.وذلك ألغراض تمو ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادعلیھا في 
 
ع والبعائ��ث بالجمل��ة، تخض�� )CCRI(وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة  Mباس��تثناء األكی��اس  -٤

ة ض��من المجموع��ة مص��نَّفلبل��دان اللة ض��من المجموع��ة الثالث��ة مص��نَّفالنفق�ات الختامی��ة الت��ي ت��دفعھا البل��دان واألق��الیم ال
 المنص�وص٪ م�ن األس�عار ٥م�ن ھ�ذه الم�ادة، لزی�ادة نس�بتھا  ۱الرابعة، غیر أقل البلدان نم�وا المش�ار إلیھ�ا ف�ي البن�د 

 لك ألغراض تمویل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان.وذ ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادفي علیھا 
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۲٥ 

تخض��ع والبعائ��ث بالجمل��ة،  )CCRI(وبعائ��ث المراس��الت التجاری��ة الجوابی��ة الدولی��ة  Mباس��تثناء األكی��اس  -٥
ة فمص�نَّ لبل�دان اللة ض�من المجموع�ات األول�ى والثانی�ة والثالث�ة مص�نَّفت�دفعھا البل�دان واألق�الیم ال النفقات الختامیة الت�ي

ة مص�نَّفلتحسین نوعیة الخدم�ة ف�ي البل�دان ال أُنشئ مشتركتُدفع في صندوق  ٪۱بنسبة لزیادة  ضمن المجموعة الثالثة
  ضمن المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة.

 
ً ر -٦ ل أي مب��الغ غی��ر مس��تخَدمة م��ن األم��وال ب��اإلجراءات الت��ي یح��ددھا مجل��س االس��تثمار البری��دي، تُ  ھن��ا ح��وَّ

م�ن ھ�ذه الم�ادة والت�ي تراكم�ت عل�ى م�دى الس�نوات المرجعی�ة األرب�ع  ٤إل�ى  ۱عة المشار إلیھا في البنود م�ن المدفو
أقرب س�نة مرجعی�ة) إل�ى الص�ندوق المش�ترك المش�ار إلی�ھ ي ھ ۲۰۱۸السابقة المتعلقة بصندوق نوعیة الخدمة (سنة 

م ف�ي  األم�وال الت�ي ل�م تُس�تخدلص�ندوق المش�ترك إالَّ ل إل�ى امن ھذه المادة. وألغراض ھ�ذا البن�د، ال تُح�و�  ٥في البند 
آخ�ر قس�ط م�ن ي تلقِّ�في غضون السنتین اللتین تعقبان علیھا صندوق نوعیة الخدمة التي وافق خدمة المشاریع نوعیة 

ً  معیَّنةفترة بالمساھمات المتعلقة   لما ھو محدد أعاله. وفقا
 
دفع لصندوق نوعیة الخدمة م�ن أج�ل تحس�ین نوعی�ة الخدم�ة تخضع النفقات الختامیة المتراكمة المستحقة ال -۷

إل�ى  وح�دة م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة س�نویا لك�ل بل�د مس�تفید ۲۰ ۰۰۰في بلدان المجموعة الرابعة لحد أدن�ى یبل�غ 
. وترس�ل ف�واتیر المب�الغ اإلض�افیة الض�روریة لبل�وغ ھ�ذا ة ضمن المجموعات األولى والثانی�ة والثالث�ةمصنَّفالبلدان ال

 لمبلغ األدنى بصورة تتناسب مع الكمیات المتبادلة. ا
 
عل�ى أقص��ى تق��دیر إج�راءات لتموی��ل مش��اریع  ۲۰۱۸ن ف�ي ع��ام یعتم�د مجل��س االس�تثمار البری��دي أو یح��یَّ  -۸

 صندوق نوعیة الخدمة.
 
 

 السادسةالمادة 
 المعدَّلة) ۳۳ المادة(
 ألسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجويا
 
یواف�ق س�عر  النق�ل الج�وي ل�ىق في تسویة الحسابات بین المستثمرین المعیَّن�ین عالسعر األساسي الذي یطبَّ  -۱

ألس�عار او .الموض�حة ف�ي النظ�ام للص�یغةبعملی�ة حس�ابھ وفق�اً المكت�ب ال�دولي ویق�وم  مجلس االستثمار البری�ديعلیھ 
 المنص�وص علیھ�ا ف�ي األحك�ام على بناءً  حسبتُ  البضائع إعادة خدمة عبرالمرسلة  لطرودلعلى النقل الجوي  مطبَّقةال

 .النظام
 
 الج��وي البری��د المغلق��ة والبعائ��ث ذات األولوی��ة وبعائ��ث لإلرس��الیاتحس��اب نفق��ات النق��ل الج��وي  وعملی��ة -۲

عملی�ة  ھ�ة خط�أ وك�ذلك طرائ�ق المحاس�بة ذات الص�لةرس�لة والموجَّ والبعائ�ث المُ  بالعبور المكش�وف والطرود الجویة
 .حة في النظامموضَّ 

 
 :ھي كما یليالجوي  المسارنفقات النقل على امتداد  -۳
لبل�د العض�و المص�در حت�ى ل�و ف�ي االمس�تثمر المع�یَّن  یتحم�ل تكلفتھ�امغلق�ة،  بإرس�الیاتعندما یتعلق األم�ر  ۳-۱

 اإلرسالیات عبر مستثمر معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّنین وسطاء؛ ھذهمرت 
م�ر ببعائ�ث ذات أولوی�ة وبعائ�ث جوی�ة ب�العبور المكش�وف، بم�ا ف�ي ذل�ك البعائ�ث الموجھ�ة عندما یتعل�ق األ ۳-۲

 .مستثمر معیَّن آخرالبعائث إلى  المستثمر المعیَّن الذي یسلم ویتحمل تكلفتھاخطأ، 
 
ھ��ت جِّ عل��ى البعائ��ث المعف��اة م��ن نفق��ات العب��ور الب��ري والبح��ري، إذا وُ  ھانفس��ھ��ذه القواع��د  تُطبَّ��ق -٤
 .يالجو الطریقب



 التفاقیة، البروتوكول اإلضافيا

 

۲٦ 

س�ترد التك�الیف یبالنق�ل الج�وي للبری�د ال�دولي داخ�ل بل�ده الح�ق ف�ي أن  مستثمر معیَّن في المقصد یق�ومكل ل -٥
 ك��م. ۳۰۰المقطوع��ة  اتفللمس��ا المرجح��ةھ��ذا النق��ل بش��رط أن تتج��اوز المس��افة المتوس��طة عل��ى المترتب��ة  اإلض��افیة

 وم�ا ل�م یوج�د .بمعی�ار آخ�ر أنس�ب المتوس�طة المرجح�ةالمس�افة  یستعیض ع�نویجوز لمجلس االستثمار البریدي أن 
ذات األولوی�ة واإلرس�الیات  اإلرس�الیاتجمی�ع إل�ى یجب أن تك�ون النفق�ات واح�دة بالنس�بة  ،اتفاق ینص على المجانیة

 الجویة الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم یستأنف توجیھ ھذا البرید بالطریق الجوي.
 
إل�ى  خاص�ة، المس�تثمر المع�یَّن ف�ي المقص�دحص�لھ یتع�ویض النفق�ات الختامی�ة ال�ذي غیر أنھ عن�دما یس�تند  -٦

أي د س�دَّ ، ال یُ مك�رراً ۲۸ة ذاتی�اً المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة المعلَن� األس�عارأو  الداخلی�ةالتعریف�ات  إل�ىالتكالیف أو 
 نفقات النقل الجوي الداخلي. في نطاقإضافي مبلغ 

 
وزن جمیع اإلرس�الیات  حة،المرجَّ ، من أجل حساب المسافة المتوسطة في المقصد المستثمر المعیَّنستبعد ی -۷

إل�ى أو  ف�ي المقص�دلمس�تثمر المع�یَّن ا تك�الیفإل�ى  خاص�ة، المتعلق�ة بھ�ا التي یستند حساب تع�ویض النفق�ات الختامی�ة
 .مكرراً ۲۸ة ذاتیاً المنصوص علیھا في المادة المعلَن أسعارهأو  الداخلیة ھتعریفات

 
 

 السابعةالمادة 
 ومدة العمل بھ لالتفاقیة البریدیة العالمیة الثاني تنفیذ البروتوكول اإلضافي

 
إل�ى ح�ین دخ�ول ب�ھ  ویظ�ل معم�والً  ۲۰۲۰ین�ایر  ۱التنفی�ذ ف�ي حی�ز ھذا البروتوكول اإلض�افي  یدخل -۱

 .وثائق المؤتمر المقبل حیز التنفیذ
 
 

ال�ذي تك�ون ل�ھ نف�س  ،ھ�ذا البروتوك�ول اإلض�افي المفوض�ون األعض�اء لدانالبمندوبو حكومات ر رَّ ، حَ إثباتاً لما تقدم
ع ل�دى ودَ تُ� ھمن�نس�خة واح�دة  ىع�وا عل�نفس�ھ، ووقَّ  االتفاقی�ةص القوة ونفس القیمة كما لو كانت أحكامھ مدرجة ف�ي نَ�

 كل طرف.نسخة منھ إلى  المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي مسلِّ یُ لمكتب الدولي. ولعام المدیر ال
 
 

ر   .۲۰۱۹ سبتمبر ۲٦في  ،جنیففي ُحّرِ
 
 
 

 انظر التواقیع التالیة.



۲۷  
  

  
  
  
    



۲۸  

 

  



۲۹  
 

  
  
    



۳۰  
 

  
  
    



۳۱  

  

  
  
    



۳۲  
 

  
  
    



۳۳  
 

  
  
    



۳٤  
 

  
  
    



۳٥  
 

  
  
    



۳٦  
 

  
  
    



۳۷  
 

  
  
    



۳۸  

 



۳۹  
 

  
  
    



٤۰  
 

  
  
    



٤۱  
 

  
  
    



٤۲  
 

  
  
    



٤۳  

  

  
  
    



٤٤  
 

  
  
    



٤٥  

 



٤٦  

 

  
  
    



٤۷  
 

  
  
    



٤۸  
 

  
  
    



٤۹  

 



٥۰  

 

  
  
    



٥۱  
 

  
  
    



٥۲  
 

  
  
    



٥۳  

  

  
  
    



٥٤  
 

  
  
    



٥٥  
 

  
  
    



٥٦  

 

  
  
    



٥۷  
 

  
  
    



٥۸  

 

  
  
  



 

 
 
 
 
 
 

 التصریحات الُمدلى بھا لدى التوقیع على الوثائق





 تصریحات

 

٦۱ 

 
 

 وثائق الالتصریحات الُمدلى بھا لدى التوقیع على 
 
 
 

 األرجنتینباسم جمھوریة  -أوالً 
 

ُوقِّ�ع تُذكر جمھوریة األرجنتین بالتحفظ الذي تقدمت بھ وقت التصدیق على دستور االتحاد البریدي العالمي ال�ذي 
وتؤك�د م�ن جدی�د س�یادتھا عل�ى ج�زر مالفین�اس وجورجی�ا الجنوبی�ة وج�زر  ۱۹٦٤یولیو  ۱۰في فیینا بالنمسا في 
 .والمناطق البحریة المحیطة بھا ساندویتش الجنوبیة

 
 )۲۰-د( ۲۰٦٥ذكر أیضاً، فیما یتعلق "بمسألة جزر مالفین�اس" ب�أن الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة اعتم�دت الق�رارات وتُ 
الت����ي تق����ر فیھ����ا  ٤۳/۲٥و ٤۲/۱۹و ٤۱/٤۰و ٤۰/۲۱و ۳۹/٦و ۳۸/۱۲و ۳۷/۹و ۳۱/٤۹و )۲۸-د( ۳۱٦۰و

بوجود نزاع حول السیادة وتطلب من حكومات جمھوریة األرجنتین والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلن�دا 
 الشمالیة استئناف المفاوضات بھدف حل ھذا النزاع.

 
ً وتشیر جمھوریة األرجنتین  إلى أن لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنیة بإنھاء االستعمار قد أصدرت م�راراً  أیضا

كم�ا اعتم�دت الجمعی�ة  ؛۲۰۱۹یونی�و  ۲٥وتكراراً قرارات تصب في نف�س االتج�اه، وآخرھ�ا الق�رار المعتم�د ف�ي 
 .۲۰۱۹یو یون ۲۸العامة لمنظمة الدول األمریكیة من نفس المنطلق قراراً جدیداً بشأن المسألة في 

 
 )۱اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 

 ً  فییت نام االشتراكیةباسم جمھوریة  -ثانیا
 

 أن: جمھوریة فییت نام االشتراكیةیعلن وفد 
فییت نام تحتفظ بحقھا في اتخاذ أي إجراءات أو تدابیر، إذا لزم األمر، لصون الحق�وق والمص�الح الوطنی�ة  -

إن لم یمتثل أي بلد عضو آخر م�ن البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي ب�أي ش�كل م�ن األش�كال 
اء ف��ي االتح��اد البری��دي ألحك��ام وث��ائق االتح��اد أو إذا مس��ت تص��ریحات أو تحفظ��ات س��ائر البل��دان األعض��

 .وحقوقھا ومصالحھا وخدماتھا البریدیة جمھوریة فییت نام االشتراكیةالعالمي بسیادة 
فییت نام تعلن، عند توقیع الوثائق الختامیة للمؤتمر االستثنائي الثالث، أنھا س�تطبق الوث�ائق والق�رارات األخ�رى  -

 القوانین الساریة واالتفاقات الدولیة التي وقعت علیھا.التي اعتمدھا المؤتمر تطبیقاً یتماشى مع جمیع 
 
 )۲اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 
 
 
 



 تصریحات

 

٦۲ 

 ً بالنیابة عن جمھوریة النمسا ومملكة بلجیك�ا وجمھوری�ة بلغاری�ا وجمھوری�ة كرواتی�ا وجمھوری�ة قب�رص  -ثالثا
والجمھوری��ة الفرنس��یة  والجمھوری��ة التش��یكیة ومملك��ة ال��دانمرك وجمھوری��ة إس��تونیا وجمھوری��ة فنلن��دا

وجمھوری��ة ألمانی��ا االتحادی��ة والجمھوری��ة الھیلینی��ة وجمھوری��ة ھنغاری��ا وجمھوری��ة إیرلن��دا وجمھوری��ة 
إیطالیا وجمھوریة التفیا وجمھوریة لیتوانیا ودوقیة لكسمبرغ الكبرى وجمھوری�ة مالط�ة ومملك�ة ھولن�دا 

ی�ة الس�لوفاكیة وجمھوری��ة س�لوفینیا ومملك��ة وجمھوری�ة بولن�دا وجمھوری��ة البرتغ�ال ورومانی��ا والجمھور
 إسبانیا ومملكة السوید والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة

 
تعلن وفود البل�دان األعض�اء ف�ي االتح�اد األوروب�ي أن بل�دانھا س�تطبق الوث�ائق الت�ي اعتم�دھا ھ�ذا الم�ؤتمر عم�الً 

مة لعمل االتحاد األوروب�ي واالتف�اق بااللتزامات التي تتقید بھا بموجب معاھدة  االتحاد األوروبي والمعاھدة الُمنَّظِ
 العام المتعلق بالتجارة في الخدمات المبرم في إطار منظمة التجارة العالمیة.

 
 )۳اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 

 ً  أسترالیاباسم  -رابعا
 

والقرارات األخ�رى الص�ادرة عن�ھ إال بق�در م�ا تك�ون متس�قة لن تطبق أسترالیا الوثائق التي اعتمدھا ھذا المؤتمر 
مع حقوقھا والتزاماتھا الدولیة األخرى، وبخاصة مع االتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات المبرم ف�ي إط�ار 

 منظمة التجارة العالمیة.
 
 )٤اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 

 ً  دةالمملكة المتح باسم -خامسا
 

المملكة المتحدة أي شك بشأن سیادتھا على جزر فوكالند والمناطق البحریة المحیطة بھا وال بشأن مب�دأ ال یساور 
تقریر المصیر بالنسبة إلى سكان جزر فوكالند وحقھم في ذلك على النحو ال�ذي ی�نص علی�ھ میث�اق األم�م المتح�دة 

ان، مم�ا یمك�نھم م�ن تحدی�د وض�عھم السیاس�ي ووفقاً للمادة األولى من عھدْي األمم المتحدة الخاصین بحقوق اإلنس
 صادیة واالجتماعیة والثقافیة.والسعي بحریة إلى تحقیق التنمیة االقت

 
ع�ن رغب�تھم سكان ج�زر فوكالن�د  مسألة السیادة ما لم یعبروھذا یعني أنھ ال یمكن أن یكون ھناك أي حوار بشأن 

٪ من الذین صوتوا عن رغبتھم في الحفاظ ۹۹٫۸ھ الذي عبر من خالل - ۲۰۱۳قد أوضح استفتاء عام في ذلك. و
 إقام�ة ح�وار بش�أن مس�ألة الس�یادة. أن سكان الج�زر ال یری�دون -على وضعھم الحالي كإقلیم تابع للمملكة المتحدة 

 وینبغي على األرجنتین احترام ھذه الرغبة. 
 

م�ا وراء البح�ار التابع�ة لھ�ا ھ�ي عالق�ة وإن العالقة التي تربط بین المملكة المتحدة وج�زر فوكالن�د وجمی�ع أق�الیم 
ال ت��زال و ن األق�الیم ف�ي تحدی�د مس�تقبلھم.حدیث�ة تتأس�س عل�ى الش�راكة والق�یم المش��تركة وح�ق س�كان ك�ل إقل�یم م��

وتس�عى  ،جمھوریة األرجنتین تنكر أن ھذا الحق األساسي م�ن حق�وق اإلنس�ان ینطب�ق عل�ى س�كان ج�زر فوكالن�د
فوكالند من حق�وقھم المش�روعة ف�ي المحاف�ل الدولی�ة. وال یتف�ق ھ�ذا الس�لوك بشكل حثیث إلى حرمان سكان جزر 

 كلیاً مع المبادئ المنصوص علیھا في میثاق األمم المتحدة. 
 
 )٥اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(



 تصریحات

 

٦۳ 

 ً  ومملكة النرویج إمارة لیختنشتاینو جمھوریة آیسلنداباسم  -سادسا
 

أن بل�دانھا س�تطبق الوث�ائق الت�ي اعتم�دھا ھ�ذا  لیختنش�تاین ومملك�ة الن�رویججمھوری�ة آیس�لندا وإم�ارة تعلن وف�ود 
المؤتمر وفقاً لما تتقید بھ من التزامات بموجب اتفاقیة إنشاء المنطقة االقتصادیة األوروبیة واالتفاق العام المتعل�ق 

 الخاص بمنظمة التجارة العالمیة. )GATS(بالتجارة في الخدمات 
 
 )٦اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 

 ً  تصریح مشترك من البلدان العربیة -سابعا
 

إذ نسترشد بمبادئ االتحاد البریدي العالمي وأھدافھ النبیلة، ونؤمن بأھمیة الخدمات البریدی�ة للتنمی�ة االقتص�ادیة 
 واالجتماعیة للشعب الفلسطیني؛

 
وح�ق دول��ة فلس�طین ف��ي العض�ویة الكامل��ة وإذ نمتث�ل میث��اَق األم�م المتح��دة واإلع�الن الع��المي لحق�وق اإلنس��ان، 

والمبادالت البریدیة المباشرة مع الدول األعضاء في االتحاد البریدي العالمي، وااللتزامات ذات الصلة المتعلق�ة 
 بنوعیة الخدمة والحسابات الختامیة؛

 
 ات االتحاد وتتقیَّد بھا،وإذ نؤكد مجدداً أنھ على جمیع البلدان أن تحترم قرار

 
ھ�ة إل�ى دول�ة فلس�طین یتس�بب ف�ي نعلن  أن الوضع الراھن المتمثل في حجز البضائع والشحنات البریدی�ة المتوّجِ

 مصالح خدماتنا. ضرر كبیر ویعرقل
 

ھة إلى  ونحث المكتب الدولي على اتخاذ تدابیر عاجلة لضمان سالسة وسرعة دخول البضائع والشحنات المتوّجِ
االح�تالل، ب�أن تق�وم عل�ى الف�ور ودون ش�روط ب�اإلفراج ع�ن الش�حنات دولة فلسطین. ونطالب إسرائیل، س�لطة 

 والطرود البریدیة والسماح بدخولھا إلى دولة فلسطین. 
 
 )۷اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 

 ً  إسرائیل باسم -ثامنا
 

ب�ھ رئ�یس مجل�س یؤید وفد إسرائیل إلى المؤتمر االستثنائي الثالث لالتحاد البریدي الع�المي التص�ریح ال�ذي أدل�ى 
 اإلدارة فیما یتعلق بتوقیع الوثائق وقال فیھ إن:

 
"بعض البلدان األعضاء تدلي بتصریحات انفرادیة تتفاعل فیھا مع وضع سیاسي أو ترسم حدود عالقاتھا م�ع بل�د 
عضو آخر. وال تشیر ھذه التصریحات إلى تطبیق أحكام الوث�ائق؛ ب�ل إنھ�ا تق�وم عل�ى اعتب�ارات سیاس�یة ال تم�ت 
بص�لة لالتح��اد البری��دي الع��المي. وبالت��الي، فإنھ��ا ال تخض��ع ألي إج��راء مع��یَّن ویج��وز تق��دیمھا إل��ى أمان��ة الجلس��ة 

 العامة في أي وقت أثناء انعقاد المؤتمر االستثنائي الثالث." 
 

ر وفد إسرائیل بالتصریح الذي أدلى بھ أثناء ھذا المؤتمر االستثنائي الثالث (جنیف)، وی�رفض  رفض�اً قاطع�اً ویُذَّكِ
أي تصریح أو تحفظ ی�دلي ب�ھ أي عض�و آخ�ر ف�ي االتح�اد أثن�اء ھ�ذا الم�ؤتمر االس�تثنائي الثال�ث (جنی�ف) ویك�ون 



 تصریحات

 

٦٤ 

الغرض منھ إغفال حق�وق إس�رائیل ووض�عھا بص�فتھا عض�واً ف�ي االتح�اد البری�دي الع�المي. وع�الوة عل�ى ذل�ك، 
 ریدي العالمي واتفاقیتھ واتفاقاتھ وروحھا.تتعارض ھذه التصریحات والتحفظات مع نص دستور االتحاد الب

 
 على ذلك. وبالتالي یعتبر وفد إسرائیل أي تصریح أو تحفظ من ھذا القبیل غیر قانوني وباطالً، ویحتفظ بحقوقھ بناءً 

 
وتصرح حكومة دولة إسرائیل بأن موقفھا ھو أن تفسیر وتطبیق جمیع الجھات المعنیة ألي حكم أو بیان یجب أن 
یتماشى مع أي اتفاقات أو ترتیبات ساریة أو مستقبلیة ویخضع لھا. وعالوةً عل�ى ذل�ك تفس�ر إس�رائیل أي حك�م أو 

 بیان وتطبقھ وفقاً للقانون اإلسرائیلي الساري. 
 
 )۸اإلضافة  -۸لمستند ا -المؤتمر(
 
 

 ً  كینیاجمھوریة  باسم -تاسعا
 

 كینیا المشارك في المؤتمر االستثنائي الثالث لالتحاد البریدي العالمي أن:جمھوریة یعلن وفد 
في كینیا تحتفظ بحقھا في اتخاذ أي إجراء أو تدابیر، عند االقتضاء، من أجل صون الحقوق والمصالح الوطنیة "

أو  ، بطریقة أو بأخرى، بأحكام وثائق االتح�اد البری�دي الع�الميمن البلدان األعضاءبلد  متثل أيحال ما إذا لم ی
البری�دي الع�المي أو تحفظ�ات تب�دیھا ف�ي تھدی�د  عضاء ف�ي االتح�ادأبلدان أخرى تدلي بھا تصریحات إذا تسببت 

   "سیادة جمھوریة كینیا وحقوقھا ومصالحھا وخدماتھا البریدیة.
 
 )۹اإلضافة  -۸المستند  -المؤتمر(
 
 



 

 
 
 
 
 

  ۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیفقرارات مؤتمر 
ل الوثائق  غیر تلك التي تُعّدِ

 (األحكام، والقرارات والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)
 
 





ل الوثائقالقرارات غیر تلك   التي تُعّدِ

 

٦۷ 

 
 

 ل الوثائقغیر تلك التي تُعدِّ  ۲۰۱۹ لعام االستثنائي جنیفقرارات مؤتمر 
 (األحكام، والقرارات، والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك)

 
 
 

 مفتاح التصنیف
 

 -۱ عمومیات تخص االتحاد
 ۱-۱ المسائل السیاسیة

 ۲-۱ االستراتیجیة البریدیة

 -۲ وثائق االتحاد
 ۱-۲ عمومیات
 ۲-۲ الدستور

 ۳-۲ النظام العام
 ٤-۲ االتفاقیة

 ۱-٤-۲ مسائل مشتركة تنطبق على الخدمة البریدیة الدولیة
 ۱-۱-٤-۲ المحاسبة

 ۲-۱-٤-۲ البیئة
 ۳-۱-٤-۲ األمن

 ٤-۱-٤-۲ النماذج
 ٥-۱-٤-۲ الزبائنسواق والعالقات مع األ

 ٦-۱-٤-۲ الطوابع البریدیة وھوایة جمع طوابع البرید
 ۲-٤-۲ مسائل مشتركة تنطبق على برید الرسائل وعلى الطرود البریدیة

 ۱-۲-٤-۲ البرید الجوي
 ۲-۲-٤-۲ المراقبة الجمركیة

 ۳-۲-٤-۲ والتعویضات والمسؤولیةاالستعالمات 
 ٤-۲-٤-۲ دفع األجور

 ٥-۲-٤-۲ نوعیة الخدمة
 ٦-۲-٤-۲ خدمة البرید العاجل الدولي

 ۳-٤-۲ مسائل خاصة ببرید الرسائل
 ٤-٤-۲ مسائل خاصة بالطرود البریدیة 

 الخدمات المالیة البریدیة
 

۲-٥ 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

٦۸ 

 -۳ أجھزة االتحاد
 ۱-۳ عمومیات

 ۲-۳ المؤتمر
 ۳-۳ مجلس اإلدارة/يالمجلس التنفیذ

 ٤-۳ يللدراسات البریدیة/مجلس االستثمار البرید يالمجلس االستشار
 ٥-۳ اللجنة االستشاریة

 ٦-۳ يالمكتب الدول
 ۱-٦-۳ الموظفون

 ۲-٦-۳ المستندات والنشرات

 -٤ الشؤون المالیة

 -٥ التعاون من أجل التنمیة

 -٦ العالقات الخارجیة
 ۱-٦ االتحادات المحدودة
 ۲-٦ منظمة األمم المتحدة

 ۳-٦ المتخصصة المؤسسات
 ٤-٦ المنظمات األخرى

 ٥-٦ اإلعالم العام
 

  



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

٦۹ 

  وما إلى ذلك، ،وأماني ،وتوصیات ،وقرارات ،المحتویات من أحكام فھرس
 ۲۰۱۹ لعام االستثنائيجنیف الصادرة عن مؤتمر 

 

ة ورقم طبیع���� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

    عمومیات تخص االتحاد ۱
    السیاسیةالمسائل  ۱-۱
    االستراتیجیة البریدیة ۱-۲
     

    وثائق االتحاد ۲
    عمومیات ۲-۱
    الدستور ۲-۲
    النظام العام ۲-۳
    االتفاقیة ٤-۲
مس������ائل مش������تركة تنطبق  ۱-٤-۲

 على الخدمة البریدیة الدولیة
   

    المحاسبة ۱-۱-٤-۲
    البیئة ۱-۲-٤-۲
    األمن ۱-۳-٤-۲
    النماذج ٤-۱-٤-۲
س���واق والعالقات مع األ ٥-۱-٤-۲

 الزبائن
   

الطوابع البریدیة وھوایة  ٦-۱-٤-۲
 یةجمع طوابع البرید

   

مس��ائل مش��تركة تنطبق  ۲-٤-۲
على بری��د الرس���������ائ��ل 

 وعلى الطرود البریدیة

   

    البرید الجوي ۲-۱-٤-۲
    المراقبة الجمركیة ۲-۲-٤-۲
 والمسؤولیةاالستعالمات  ۲-۳-٤-۲

 والتعویضات
   

    دفع األجور ٤-۲-٤-۲
    نوعیة الخدمة ٥-۲-٤-۲
    خدمة البرید العاجل الدولي ٦-۲-٤-۲
    مسائل خاصة ببرید الرسائل ۳-٤-۲
مس��ائل خاص��ة بالطرود  ٤-٤-۲

 البریدیة
   

    الخدمات المالیة البریدیة ٥-۲



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

۷۰ 

ة ورقم طبیع���� الموضوع مفتاح التصنیف
 القرار

 الصفحة

     

    أجھزة االتحاد ۳
    عمومیات ۳-۱
تعیین البلدان األعض������اء المس������تعدة لتولي  المؤتمر ۳-۲

الرؤساء ولالضطالع  ونواب مھام الرؤساء
بدور مدیري المناقش��ات وأعض��اء اللجنتین 

 المحدودتین في المؤتمر االستثنائي الثالث

 C 1 ۷۳ قرارال

ستعرضھا البلدان    نطاق االقتراحات التي 
 االستثنائي الثالثاألعضاء على المؤتمر 

 C 2 ۷٤ قرارال

     
مجلس /يالمجلس التنفی���ذ ۳-۳

 اإلدارة
   

 يالمجلس االس�����تش�����ار ٤-۳
ل���������ل���������دراس����������������ات 
ال���ب���ری����دی����ة/م���ج���ل���س 

 ياالستثمار البرید

   

    اللجنة االستشاریة ٥-۳
    يالمكتب الدول ٦-۳
    الموظفون ۱-٦-۳
    المستندات والنشرات ۲-٦-۳
     

    المالیةالشؤون  ٤
     
     
    التعاون من أجل التنمیة ٥
     

    العالقات الخارجیة ٦
    االتحادات المحدودة ۱-٦
    منظمة األمم المتحدة ۲-٦
    المؤسسات المتخصصة ۳-٦
    المنظمات األخرى ٤-٦
    اإلعالم العام ٥-٦

 

 

 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

۷۱ 

 والتوصیات، واألماني، وما إلى ذلك،لألحكام، والقرارات، القائمة العددیة 
 (بالترتیب العددي)

 
طبیع���ة 
 القرار

 رقم الصفحة العنوان والمراجع  الرقم

تعیین البلدان األعض��اء المس��تعدة لتولي مھام الرؤس��اء ونواب الرؤس��اء  C 1 قرار
ین في اللجنتین المحدودتولالضطالع بدور مدیري المناقشات وأعضاء 

  الثالثالمؤتمر االستثنائي 

۷۳ 

نطاق االقتراحات التي س������تعرض������ھا البلدان األعض������اء على المؤتمر  C 2 قرار
 االستثنائي الثالث

۷٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

۷۲ 

 
 
 
 
 
 
 



ل الوثائق القرارات غیر  تلك التي تُعّدِ

 

۷۳ 

 
 ل الوثائقعدِّ غیر تلك التي تُ  ۲۰۱۹ لعام االستثنائي جنیفقرارات مؤتمر 

 واألماني، وما إلى ذلك) ،والتوصیات ،والقرارات ،(األحكام
 
 
 
 

 C 1/۲۰۱۹القرار 
المس���تعدة لتولي مھام الرؤس���اء ونواب الرؤس���اء ولالض���طالع بدور مدیري المناقش���ات تعیین البلدان األعض���اء 

 وأعضاء اللجنتَْین المحدودتَْین في المؤتمر االستثنائي الثالث
 

 إنَّ المؤتمر،
 

ر  یقّرِ
 

 الموافقة على البلدان األعض������اء التالیة والمس������تعدة لتولي مھام الرؤس������اء ونواب الرؤس������اء للمؤتمر واللجنتَْین
 ولالضطالع بدور مدیري المناقشات: المحدودتَْین

 
 رئاسة المؤتمر أ )
 )۳تركیا ( -

 
 نواب الرؤساء ومدیرو المناقشات ب)

 )٥نائب الرئیس: جمھوریة كوت دیفوار (  -
 )٥) وكینیا (۳نائبا الرئیسین/مدیرا المناقشات: بلجیكا ( -
 

 اللجنتان المحدودتان ج)
 

 الجغرافیة) البلد (المنطقة اسم اللجنة
 )٤( مالیزیاالرئیس:  (وثائق التفویض) ۱اللجنة 

 )۱(كوستا ریكا نائب الرئیس: 
الجزائ������ر وب������نغالدیش وجمھوری������ة ك������وت األعض������اء: 

 دیفوار والوالیات المتحدة األمریكیة
 )۳(سویسرا الرئیس:  (الصیاغة) ۲اللجنة 

 )۲( بولندانائب الرئیس: 
وجمھوری������ة الص������ین الجزائ������ر والبرازی������ل األعض������اء: 

الش�����عبیة وجمھوری�����ة ك�����وت دیف�����وار وفرنس�����ا وت�����ونس 
 والوالیات المتحدة األمریكیة

 
 ، الجلسة األولى من الجلسة العامة)Rev 1.02(االقتراح 



ل الوثائق  القرارات غیر تلك التي تُعّدِ

 

۷٤ 

 C 2/۲۰۱۹القرار 
 نطاق االقتراحات التي ستعرضھا البلدان األعضاء على المؤتمر االستثنائي الثالث 

 
 إّن المؤتمر،

 
 اعتبارهإذ یأخذ في 

أن قرار البلدان األعض����اء في االتحاد بعقد مؤتمر اس����تثنائي ثالث قد اتخذ فقط بھدف معالجة المس����ائل المتعلقة 
 والمسائل األخرى العاجلة المتعلقة بالقطاع البریدي،  Eباألجور الُمطبقة على بعائث برید الرسائل من المقاس 

 
 ً  وإذ یحیط علما

س������یكون ثاني اجتماع من نوعھ یَعقده االتحاد في أقل من س������نتین ولمدة محددة الثالث أن المؤتمر االس������تثنائي 
 بیومین، 

 
 واقتناعاً منھ

أن خطة أعمال االتحاد البریدي العالمي على النحو الذي أقره مؤتمر إس������طنبول، وتس������تكمل بقرارات المؤتمر 
ألخرى التي یتعین اس������تكمالھا خالل دورة االس������تثنائي الثاني في أدیس أبابا، تعالج بص������ورة كافیة المس������ائل ا

 . ۲۰۲۰قبل مؤتمر عام  تغییر العمل الحالي الجاريإسطنبول، وأنھ سیكون من غیر الضروري 
 

ر  یقِرّ
 
أن یناقش فقط االقتراحات العاجلة التي عرض����ھا علیھ مجلس اإلدارة ومجلس االس����تثمار البریدي والبلدان  -

وبالمس��ائل  Eاألعض��اء في االتحاد والتي تتص��ل على وجھ التحدید بأجور بعائث برید الرس��ائل من المقاس 
 ؛ ال غیر األخرى العاجلة المتعلقة بالقطاع البریدي وأن یتخذ قرارات بشأنھا

أن أي اقتراح متعلق بالمواض�������یع األخرى ال یؤخذ في االعتبار إال إذا قرر المؤتمر بأغلبیة البلدان الُممثّلة  -
 البریدي.فیھ والتي لھا حق التصویت، أن االقتراح یتعلق بمسألة عاجلة ذات صلة بالقطاع 
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 ۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیفوثائق االتحاد التي عدَّلھا مؤتمر  - الثانيالجزء 
دة مع الدخول حیز التنفیذ اعتباراً   )۲۰۲۰ینایر  ۱من  (النسخ الموحَّ

 
 

 االتفاقیة البریدیة العالمیة والبروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 االتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 





 االتفاقیة

 

۷۹ 

 
 
 
 
 

 االتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

 جدول المحتویات
 
 
 

 الجزء األول
 قواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة الدولیة

 
 

 المادة
 

 تعاریف -۱
 االتفاقیة تحدید الكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن التقید بااللتزامات النابعة من االنضمام إلى   -۲
 الخدمة البریدیة الشمولیة -۳
 حریة العبور -٤
تعدیل أو تص��حیح العنـ��������وان و/أو االس��م العائلي للمرس��ل إلیھ أو اس��مھ  .االس��ترداد .تبعیة البعائث البریدیة -٥

 إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا إلى المرِسل .استئناف اإلرسال .الشخصي أو اسم أبیھ، إن ُوجد
 طوابع البرید -٦
 التنمیة المستدامة -۷
 األمن البریدي -۸
 المخالفات -۹

 معالجة البیانات الشخصیة -۱۰
 تبادل اإلرسالیات المغلقة مع الوحدات العسكریة -۱۱
  بالخارج الرسائل برید بعائث إیداع -۱۲
 استعمال نماذج االتحاد البریدي العالمي -۱۳

 
 
 

 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة -۱٤



 االتفاقیة

 

۸۰ 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسوم و الرسوم

 
 الرسوم -۱٥
 البریدیة الرسوماإلعفاء من  -۱٦

 
 
 

 رابعالجزء ال
 الخدمات األساسیة والخدمات اإلضافیة

 
 الخدمات األساسیة  -۱۷
 الخدمات اإلضافیة -۱۸

 
 
 

 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 الممنوعات .البعائث غیر المقبولة -۱۹
 المراقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرى -۲۰

 
 
 

 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 االستعالمات -۲۱
 مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین. التعویضات -۲۲
 انتفاء مسؤولیة البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّنین -۲۳
 مسؤولیة المرِسل -۲٤
 دفع التعویض -۲٥
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ  -۲٦

 
 
 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 

 نفقات العبور -ألف
 

 نفقات العبور -۲۷
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 النفقات الختامیة -باء
 

 أحكام عامة .النفقات الختامیة -۲۸
 )E(من المقاس على بعائث برید الرس�ائل المزحمة . اإلعالن ذاتیاً عن األس�عار المطبَّقة النفقات الختامیة مكرراً ۲۸

 )E(من المقاس ورزم برید الرسائل الصغیرة 
 فالمستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام المستھدَ  بینتدفقات البرید ق على أحكام تطبَّ  . النفقات الختامیة -۲۹
یة -۳۰ تام قات الخ ظام األحكام المطبَّ  .النف لدان الن ید من المس�������تثمرین المعیَّنین في ب قات البر تدف قة على 

 االنتقالي وإلیھم وفیما بینھم 
 نوعیة الخدمةصندوق  -۳۱

 
 

 حصص الطرود البریدیة -جیم
 

 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة -۳۲
 
 

 نفقات النقل الجوي -دال
 

 النقل الجوي األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات -۳۳
 
 

 تسویة الحسابات -ھاء
 

 أحكام خاصة بتسویة الحسابات وتسدید المدفوعات المتصلة بتبادل البرید الدولي -۳٤
 
 

 والحصص النفقات مبلغ تحدید -واو
 

 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص -۳٥
 
 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 المتكاملة واللوازمیات الدولي العاجل البرید -۳٦
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة -۳۷

 
 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 ونظامھاشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة  -۳۸
 التحفظات المعروضة على المؤتمر -۳۹
  تنفیذ االتفاقیة ومدة العمل بھا -٤۰



 االتفاقیة

 

۸۲ 
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 االتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

، أقرَّ ۱۹٦٤یولیو  ۱۰في من دس���تور االتحاد البریدي العالمي المبرم في فیینا  ۲۲من المادة  ۳بالنظر إلى البند 
من  ٤مندوبو حكومات البلدان األعض��اء في االتحاد المفوض��ون، في ھذه االتفاقیة بالتراض��ي ومع مراعاة البند 

 من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البریدیة الدولیة. ۲٥المادة 
 
 
 
 

 الجزء األول
 الدولیةقواعد مشتركة تسري على الخدمة البریدیة 

 
 

 ۱المادة 
 تعاریف

 
فلغرض االتفاقیة البریدیة العالمیة، سیكون للمصطلحات التالیة المعاني ال -۱  ة أدناه:معرَّ
 فة فیھا؛بعیثة برید الرسائل: البعائث التي تُنقل بموجب الشروط المحددة في االتفاقیة وفي األنظمة والمعرَّ  ۱-۱
 ؛فة فیھافي األنظمة والمعرَّ االتفاقیة و المحددة في شروطال بموجب البریدیة: البعائث التي تُنقل دوالطربعیثة  ۱-۲
في األنظمة وفي االتفاقیة و المحددة في ش����روطال بموجب البعائث التي تُنقل البرید العاجل الدولي: بعیثة ۱-۳

 ؛وثائق البرید العاجل الدولي ذات الصلة والمعّرفة فیھا
ن من أي مقطع المس���تندات ٤-۱ : بعائث برید الرس���ائل أو الطرود البریدیة أو البرید العاجل الدولي التي تتكوَّ

مكتوب أو رس��م أو مطبوع أو معلومات رقمیة، باس��تثناء األش��یاء الموجھة لإلتجار التي تقع مواص��فاتھا 
 المادیة ضمن الحدود المحددة في األنظمة؛

ائل أو الطرود البریدیة أو البرید العاجل الدولي التي تتكون من أي ش����يء البض����ائع: بعائث برید الرس���� ٥-۱
ملموس أو منقول خالف النقود، بما في ذلك األش�������یاء الموجھة لإلتِّجار والتي ال ینطبق علیھا تعریف 

أعاله والتي تقع مواص������فاتھا المادیة ض������من الحدود  ٤-۱"المس������تندات" وفقاً للتعریف الوارد في البند 
 ؛ددة في األنظمةالُمح

مختومة برص����اص أو بدون رص����اص، تحتوي على موس����ومة بلص����یقة أو أوعیة  اإلرس����الیة المغلقة: ٦-۱
 بعائث بریدیة؛

 ذلك المبین على لصیقة (الوعاء)؛خطأ: األوعیة الواردة إلى مكتب تبادل غیر  اإلرسالیات الموجھة ۱-۷
 ة؛ ھویة مستخدم الخدمة البریدی الالزمة للتعرف علىالبیانات  البیانات الشخصیة: ۱-۸
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یوجد في بلد ولكنھا كانت موجھة إلى مكتب تبادل  ،مكتب تبادل بعائث تس����لمھا البعائث المرس����لة خطأ: ۱-۹
 ؛عضو آخر

 أو أخرى خدمة ن،معیَّ  مس�������تثمر( العبور بلد في ما ناقل یقدمھا التي الخدمات أجرة دفع: العبور نفقات ۱-۱۰
 جواً؛ أو/و بحراً  أو/و براً  الرسائل برید بعائث عبور إزاء) االثنین من مزیج

ل المرس����ِ المس����تثمر المعیَّن للبلد  على للمس����تثمر المعیَّن لبلد المقص����د مس����تحقة أجرة النفقات الختامیة: ۱-۱۱
 ً  ؛المتسلمة الرسائل برید بعائث عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضا

نھ رسمیاً البلد العضو لضمان استثمار الخدمات كیان حكومي أو غیر حكومي یعیِّ المستثمر المعیَّن: كل  ۱-۱۲
 البریدیة والوفاء بااللتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق االتحاد داخل أراضیھ؛

 ؛نظامالرزمة صغیرة: بعیثة تنقل بموجب شروط االتفاقیة و ۱-۱۳
ل المرس��ِ للبلد  المس��تثمر المعیَّن على ر المعیَّن لبلد المقص��دللمس��تثم مس��تحقة أجرة الحص��ة البریة للوارد:  ۱-۱٤

 ً  ؛المتسلمة البریدیة الطرود عن المقصد بلد في المتكبدةعن التكالیف  تعویضا
 ،مستثمر معیَّن( العبور بلد في ما ناقل یقدمھا التي الخدمات عن المستحقة األجرة الحصة البریة للعبور: ۱-۱٥

 جواً؛ أو/و براً  اإلقلیمیةبأراضیھ  بریدي طرد عبورمقابل ) االثنین من مزیج أو أخرى خدمة
الحص��ة البحریة: األجرة المس��تحقة عن الخدمات التي یقدمھا ناقل ما (مس��تثمر معیَّن أو خدمة أخرى أو   ۱-۱٦

 بریدي؛ لطردمزیج من االثنین) یشارك في النقل البحري 
ً  تحرٍ  ش��كوى أو طلبَ یمكن لزبون ما أن یقدم  -االس��تعالمات ۱-۱۷  فیما یتص��ل بالخدمة البریدیة المقدمة تماش��یا

 ؛وشروط االتفاقیة واألنظمة
الخدمة البریدیة الش��مولیة: التوفیر الدائم لخدمات بریدیة أس��اس��یة ذات نوعیة في كل ش��بر من األراض��ي   ۱-۱۸

 ، وذلك لجمیع الزبائن وبأسعار في المتناول؛بلداإلقلیمیة ل
 مغلق���ة بریدیة بعائث إعداد وزنھا أو عددھا ریبرِّ  ال لبعائث وسیط لبلد مفتوح عبور المكشوف:بالعبور   ۱-۱۹

 المقصد.لبلد 
 
 

 ۲المادة 
 تحدید الكیان المسؤول أو الكیانات المسؤولة عن التقید بااللتزامات النابعة من االنضمام إلى االتفاقیة

 
 الھیئة اسم المؤتمر انتھاء من أشھر ستة مھلة خالل الدولي المكتب تبلغ أن األعضاء البلدان على یجب -۱

 الدولي المكتب كذلك األعض�اء البلدان وتبلغ .وعنوانھا البریدیة الش�ؤون على اإلش�راف عن المس�ؤولة الحكومیة
 الستثمار رسمیا المعیَّنین المستثمرین أو المعیَّن المستثمر وعنوان اسم المؤتمر انتھاء بعد أشھر ستة مھلة خالل

خدمات یة ال ید البرید مات وللتق عة بااللتزا ناب ثائق من ال حاد و لة الفترة خالل ما. إقلیمھم في االت فاص�������  بین ال
 ما بأسرع الحكومیة الھیئات على تطرأ تغییرات بأي الدولي المكتب األعضاء البلدان تبلغ أن فیجب المؤتمرات،

 ما بأس��رع الدولي المكتب إلى رس��میا المعیَّنین المس��تثمرین على تطرأ تغییرات بأي أیض��ا تبلغ أن ویجب. یمكن
 .التغییر تنفیذ من األقل على أشھر ثالثة قبل ذلك یكون أن ویفضل یمكن،

 
 ھذا س��یوفرھا التي البریدیة الخدمات نطاق تحدید فیجب جدیدا، مس��تثمرا رس��میا عض��و بلد یعین عندما -۲

 .إقلیمھ في المستثمر بھا یقوم التي الجغرافیة التغطیة عن فضال االتحاد، وثائق بموجب األخیر
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 ۳المادة 
 الشمولیة البریدیة الخدمة

 
 جمیع یتمتع على أن األعض��������اء البل��دان تحرص ،لالتح��اد البری�دي اإلقلیم وح�دة مفھوم دعم في رغب��ة -۱

 یتم توفیرھا بص��فة ،جیدة أس��اس��یة بریدیة خدمات عرض تقابل ش��مولیة بریدیة خدمة في بالحق الزبائن/المرتفقین
 معقولة. وبأسعار أراضیھا من نقطة كل في دائمة

 
 الخدمات مدى ،الوطني أو بوسائل معتادة أخرى البریدي تشریعھا إطار في األعضاء البلدان تحدد ،الغایة ولھذه -۲

 الوطنیة. وظروفھا السكان احتیاجات من كل مراعاة مع ،المعقولة واألسعار النوعیة شروط وكذا المعنیة البریدیة
 
 من كالً  ،الش���مولیة البریدیة الخدمة بأداء المكلفون المس���تثمرون یراعي أن على األعض���اء البلدان تحرص -۳

 النوعیة. ومعاییر البریدیة الخدمات عروض
 
تحرص البلدان األعض������اء على أن یض������من توفیر الخدمة البریدیة الش������مولیة بش������كل ُمجٍد بحیث تكون  -٤

 دیمومتھا مضمونة.
 
 

 ٤المادة 
 حریة العبور

 
بلد عض����و أن یض����من قیام من الدس����تور، وھو یفرض على كل  المادة األولىیوض����ح مبدأ حریة العبور في  -۱

قبل مستثمر معیَّن من  مرسالیات المغلقة وبعائث برید الرسائل المكشوفة التي تسلم إلیھاإلمستثمریھ المعیَّنین بتوجیھ 
إرسالیاتھم المغلقة وبعائثھم الخاصة في نقل  یستخدمونھابأسرع الطرق وبالوسائل األكثر أمانا التي دائم وبشكل ، آخر

 وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث المرسلة خطأ واإلرسالیات الموجھة خطأ. .ببرید الرسـائل
 
على مواد ُمعدیة قابلة للتلف أو مواد للبلدان األعض��اء التي ال تش��ترك في تبادل البعائث البریدیة المحتویة  -۲

وینطبق نفس الش��يء على المطبوعات . مش��عة الخیار في أال تقبل ھذه البعائث بالعبور المكش��وف عبر أراض��یھا
التي ال تس������تجیب محتویاتھا لألحكام القانونیة التي تنظم  Mوالدوریات والمجالت والرزم الص������غیرة واألكیاس 

 لد العبور.شروط نشرھا أو تداولھا في ب
 
 مكفولة في كل إقلیم االتحاد. ور الطرودـحریة عب -۳
 
تقدیم نھ یحق للبلدان األعض��اء األخرى أن تلغي إإذا لم یراع بلد عض��و األحكام الخاص��ة بحریة العبور، ف -٤

 العضو. مع ھذا البلد الخدمات البریدیة
 
 

 ٥المادة 
تعدیل أو تصحیح العنـوان و/أو االسم العائلي للمرسل إلیھ أو اسمھ الشخصي  .االسترداد .تبعیة البعائث البریدیة
 إعادة البعـائث التي ال یمكن توزیعھا إلى المرِسل .استئناف اإلرسال. أو اسم أبیھ، إن ُوجد

 
لكا للمرس�������ل طالما أنھا لم تس�������لم لص�������احب الحق، إالّ إذا كانت البعیثة المذكورة قد تظل كل بعیثة بریدیة مُ  -۱

وفقا  ۳-۱۹أو المادة  ۱-۱-۲-۱۹المصدر أو المقصد، وفي حالة تطبیق المادة بلد ل الوطني لتشریعلصودرت تطبیقا 
 نص علیھ التشریع الوطني لبلد العبور.یلما 
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ل أي بعیثة بریدیة أن یس��تردھا  -۲ من الخدمة أو یعدل عنوانھا أو یص��ححھ، و/أو یعّدل أو یص��حح لمرس��ِ
سم أبیھ سمھ الشخصي أو ا إن ُوجد. أما األجور والشروط األخرى فمنصوص ، االسم العائلي للمرسل إلیھ أو ا

 .النظامعلیھا في 
 
تغییر أن یس���تأنف المس���تثمرون المعیَّنون إرس���ال البعائث البریدیة في حالة تض���من البلدان األعض���اء  -۳

ل. أما األجور والش�������روط األخرى  عنوان المرس�������ل إلیھ وإعادة البعائث التي ال یمكن توزیعھا إلى الُمرس�������ِ
 فمنصوص علیھا في النظام.

 
 

 ٦المادة 
 طوابع البرید

 
ً " برید طابع" مص�������طلح یكون -۱  مع تتطابق التي للطوابع فقط ویخص�������ص االتفاقیة ھذه بموجب محمیا

 والشروط الواردة في النظام. المادة ھذه شروط
 
 طابع البرید: -۲
ً  البلد العضو أو اإلقلیم یُصدر ویُطرح للتداول بصفة حصریة تحت سلطة ۲-۱  االتحاد؛ لوثائق طبقا
على توض����ع عندما الحقیقیة لقیمتھا المقابلة األجرة دفع على دلیالً یكون من مظاھر الس����یادة ویش����كل  ۲-۲

ً  البریدیة، البعائث   االتحاد؛ لوثائق وفقا
تداوالً  أن یجب  ۲-۳ لدفع ألغراضیكون م یة أو البریدي المس�������بق ا یة الطوابع جمع ھوا لد  في البرید الب

 ؛تبعاً للتشریع الوطني اإلصدار إلدارة األصلي اإلقلیم العضو أو 
 یجب أن تتیسر الطوابع البریدیة لكل المواطنین في البلد العضو أو إقلیم اإلصدار.  ٤-۲
 
 تتضمن طوابع البرید ما یلي:  -۳
أو إقلیم اإلصدار إلى  العضو بلدالأو إذا طلب  ۱اسم البلد العضو أو اإلقلیم المصدر، بالحروف الالتینیة ۳-۱

اللذین الرمز أو الحروف األولى  أن یتض�������من طابع البرید المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي،
 م االتفاقیة؛افي نظ ةط المحددوماشیاً والشربلد أو إقلیم اإلصدار رسمیا ت یمثالن

 القیمة االسمیة المعبر عنھا:  ۳-۲
 بالعملة الرسمیة للبلد العضو أو إقلیم اإلصدار أو المبیَّنة على شكل حرف أو رمز؛ مبدئیاً، ۳-۲-۱
 بعالمات أخرى نوعیة تحّددھا ماھیتھا. ۳-۲-۲
 
 تظھر التي الدولیة الحكومیة لمنظماتوش���عارات ا الرس���میة المراقبة وعالمات الدولة ش���عارات تكون -٤

 .الصناعیة الملكیة لحمایة باریس اتفاقیةبموجب  محمیة البرید طوابع على
 
 أما مواضیع وتصامیم طوابع البرید فیجب أن: -٥
 االتحاد؛ أجھزة قبل من المتخذة القرارات ومع االتحاد دستور دیباجة روح مع متماشیة تكون ۱-٥
 أو اإلص�����دار، إدارة لھ تخض�����ع الذي اإلقلیم أو العض�����و للبلد الثقافیة بالھویة وثیقة ص�����لة على تكون ۲-٥

 السالم؛ على الحفاظ أو الثقافة نشر في تساھم 
                                                      

 باعتبارھا البلد الذي اخترع طابع البرید.وإیرلندا الشمالیة  ىلبریطانیا العظم إلى المملكة المتحدة یُمنح إعفاء من ھذا الحكم ۱
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 لھ تخض����ع الذي اإلقلیم أو العض����و البلد غریبة عن أحداث أوبارزة  ش����خص����یات ذكرى تخلد عندما ۳-٥
 المعني؛ اإلقلیم أو العضو بالبلد وثیقة عالقة لھا تكون أن یجب اإلصدار، إدارة 

دة من أي طابع سیاسي أو أي موضوع یخدش شعور ٤-٥  ما؛ بلد أو شخص تكون مجرَّ
 للبلد العضو أو اإلقلیم. كبرى داللةب تتسم ٥-٥
 
ستعمل أن یجوز ال -٦  أو أو بصمات الطابعات التخلیص أو بصمات آالت البریدي عالمات التخلیص ت

ً  وضع بصمة الختم أو الطباعة وسائل من غیرھا  .البلد العضو أو اإلقلیم من بترخیص إال االتحاد لوثائق وفقا
 
 الدولي المكتب األعض����اء البلدان تزود جدیدة، تقنیات أو مواد باس����تخدام بریدیة طوابع إص����دار قبل -۷

 من كال الدولي المكتب ویبلغ. البرید معالجة آالت عمل لطریقة مواءمتھاعن مدى  الض�������روریة بالمعلومات
 .بذلك اآلخرین المعیَّنین والمستثمرین األعضاء البلدان

 
 

 ۷المادة 
 التنمیة المستدامة

 
تبادر البلدان األعض��اء و/أو مس��تثمروھا المعیَّنون بإقرار وتنفیذ اس��تراتیجیة فعالة للتنمیة المس��تدامة  -۱

واقتصادیة على جمیع مستویات العملیات البریدیة باإلضافة تنصب بصفة خاصة على أنشطة بیئیة واجتماعیة 
 إلى تشجیع أنشطة التوعیة بمسائل مسائل التنمیة المستدامة.

 
 

 ۸المادة 
 األمن البریدي

 
فة ن بالمتطلبات األمنیة یھا المعیَّنیكل من البلدان األعض���اء ومس���تثمریلتزم  -۱ في المعاییر األمنیة المعرَّ

لالتحاد البریدي العالمي ویقرون وینفذون اس����تراتیجیة عمل في مجال األمن على جمیع مس����تویات االس����تثمار 
تلك وتعزیز  التي یقدمھا المس������تثمرون المعیَّنون الخدمات البریدیة فيالبریدي للحفاظ على ثقة عامة الجمھور 

األھداف المحددة في النظام، كما تتض����من ھذه االس����تراتیجیة  و .الثقة، وذلك في ص����الح كل الموظفین المعنیین
مبدأ االمتثال للمتطلبات القانونیة المتعلقة بتوفیر بیانات إلكترونیة مسبقة بشأن البعائث البریدیة المحددة تتضمن 

تثمار البریدي في أحكام التنفیذ (بما في ذلك نوع البعائث البریدیة ومعاییرھا) التي اعتمدھا كل من مجلس االس���
على أن تش��مل ھذه االس��تراتیجیة أیض��ا  ومجلس اإلدارة وفقا لمعاییر الترس��یل التقنیة لالتحاد البریدي العالمي.

تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وس������المة نقل وعبور اإلرس�������الیات فیما بین البلدان األعض�������اء 
 المعیَّنین.ومستثمریھا 

 
تدبیر أمني یتخذ ضمن سلسلة النقل البریدي الدولي متناسباً مع الخطر أو التھدید، یجب أن یكون أي  -۲

كما یجب فرضھ دون إعاقة تدفق البرید أو التجارة على المستوى العالمي من خالل مراعاة خصوصیة شبكة 
یقة منس����قة دولیاً البرید. ویجب فرض التدابیر األمنیة التي قد یكون لھا أثر عالمي على العملیات البریدیة بطر

 ومتوازنة مع مشاركة الجھات صاحبة المصلحة ذات الصلة.
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 ۹المادة 
 المخالفات

 
 البعائث البریدیة -۱
 ومقاض���اتھیلي أُدین بارتكاب ما لمنع أي ش���خص  تتعھد البلدان األعض���اء باتخاذ التدابیر الض���روریة  ۱-۱

 ومعاقبتھ: 
ص خطرة، البضائع الفي البعائث البریدیة، فضال عن  العقلیةوضع المخدرات والمؤثرات  ۱-۱-۱ التي ال ترّخِ

 ؛االتفاقیة والنظام صراحة بوضعھا
ص�����لة باالس�����تغالل الجنس�����ي لألطفال أو ذات طابع إباحي  لھا في البعائث البریدیة ووض�����ع أش�����یاء ۱-۱-۲

 .األطفال تستخدم 
 
 أجَرة التخلیص ووسائل التخلیص بوجھ خاص. -۲
 التالیة انتھاكات تتعلق بوس����ائل التخلیصلمنع أي  باتخاذ التدابیر الض����روریة لدان األعض����اءتتعھد الب  ۲-۱

 :المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ومقاضاة مرتكبیھا ومعاقبتھم 
 الطوابع البریدیة المتداولة أو المسحوبة من التداول؛ ۲-۱-۱
 بصمات التخلیص؛ ۲-۱-۲
 الطباعة؛بصمات آالت التخلیص أو آالت  ۲-۱-۳
 قسائم المجاوبة الدولیة. ٤-۲-۱
ألغراض ھذه االتفاقیة، یُقص�����د بالمخالفات المتعلقة بوس�����ائل التخلیص أي من األعمال المذكورة أدناه  ۲-۲

التي تُرتََكب من أي شخص بغیة الحصول على كسب شخصي غیر مشروع أو للحصول على كسب 
 ألعمال التالیة:لصالح طرف ثالث. وینبغي المعاقبة على ارتكاب ا

أي عمل تزییف أو تقلید أو تزویر لوس�������ائل التخلیص، أو أي عمل غیر ش�������رعي أو غیر قانوني لھ  ۲-۲-۱
 صلة بصناعة غیر مرخص بھا لمثل ھذه الوسائل؛ 

تص���نیع أي وس���یلة من وس���ائل الدفع البریدي المس���بق المزورة أو المقلدة أو المزیفة أو اس���تعمالھا أو  ۲-۲-۲
للتداول بھا أو االتجار بھا أو توزیعھا أو نش����رھا أو نقلھا أو عرض����ھا أو الدعایة لھا (وكذلك إطالقھا 

  ؛على شكل مسارد ولألغراض الدعائیة)
 استعمال أو تداول أي وسیلة من وسائل التخلیص كانت قد سبق استعمالھا، وذلك في أغراض بریدیة؛ ۲-۲-۳
 المخالفات المذكورة. المحاوالت الرامیة إلى ارتكاب أي من ٤-۲-۲
 
 .المعاملة بالمثل -۳
تعلق األمر بوس�����ائل ، ۲بین األعمال المش�����ار إلیھا في المادة یجب عدم التمییز فیما یتعلق بالعقوبات،  ۳-۱

ً ال یجوز أن یكون ؛ وللدفع البریدي المس����بق وطنیة أو أجنبیةتخلیص  ألي ش����رط  ھذا الحكم خاض����عا
 ً ً  سواء كان قانونیا  یخص المعاملة بالمثل. أو عرفیا
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 ۱۰المادة 
 معالجة البیانات الشخصیة

 
 ال یجوز استخدام البیانات الشخصیة للمستخدمین إال لألغراض التي ُجمعت من أجلھا وفقا للتشریع الوطني. -۱
 
 .التشریع الوطنيالمرخص لھا بالنفاذ إلیھا بموجب إالَّ لألجھزة البیانات الشخصیة للمستخدمین إنشاء ال یجوز  -۲
 
ن على ض����مان س����ریة وأمن البیانات الش����خص����یة یھا المعیَّنییحرص كل من البلدان األعض����اء ومس����تثمر -۳

  للمستخدمین، وفقا لتشریعھم الوطني ووفقا للمعاییر الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال.
 
 الشخصیة وال سیما الغرض من تجمیعھا.یخطر المستثمرون المعیَّنون زبائنھم بطریقة استخدام بیاناتھم  -٤
 
یجوز للمس��تثمرین المعیَّنین إرس��ال البیانات الش��خص��یة إلى المس��تثمرین المعیَّنین دون اإلخالل بما س��بق،  -٥

 في بلدان المقصد أو في بلدان العبور الذین یحتاجون إلى تلك البیانات من أجل تقدیم الخدمة.
 
 

 ۱۱المادة 
 المغلقة مع الوحدات العسكریةرسالیات تبادل اإل

 
 أخرى: لبلدانخدمات بریة أو بحریة أو جویة تابعة بواسطة یمكن تبادل إرسالیات مغلقة لبرید الرسائل  -۱
 ؛األعضاء وقادة الوحدات العسكریة الموضوعة تحت تصرف األمم المتحدة البلدانبین مكاتب برید أحد  ۱-۱
 ؛بین قادة تلك الوحدات العسكریة ۱-۲
الس�������فن الحربیة أو و البریة األعض�������اء وقادة الفرق البحریة أو الجویة أو البلدانبین مكاتب برید أحد  ۱-۳

 ؛الطائرات العسكریة التابعة لنفس ھذا البلد والراسیة في الخارج
 البلد.أو السفن الحربیة أو الطائرات العسكریة التابعة لنفس أو البریة بین قادة الفرق البحریة أو الجویة  ٤-۱
 
مرسلة فقط من  ۱ في البندرسالیات المشار إلیھا یجب أن تكون بعائث برید الرسائل التي تشتمل علیھا اإل -۲

منھا أو  التي تُرس���لأو إلى أعض���اء الوحدات العس���كریة أو ھیئات أركان الحرب ومالحي الس���فن أو الطائرات 
الذي وض���ع تحت التص���رف الوحدة العس���كریة أو عض���و ویحدد المس���تثمر المعیَّن للبلد الرس���الیات. إلیھا ھذه اإل

 أنظمتھ القانونیة.رسال التي تطبق علیھا حسب التابعة لھ السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط اإل
 
الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكریة یُعتبر المستثمر المعیَّن للبلد العضو ما لم یوجد اتفاق خاص،  -۳

بنفقات عبور مدینا إزاء المس�����تثمرین المعیَّنین المعنیین ربیة أو الطائرات العس�����كریة، أو التابعة لھ الس�����فن الح
 .رسالیات وبالنفقات الختامیة وبنفقات النقل الجوياإل
 
 

 ۱۲المادة 
 إیداع بعائث برید الرسائل بالخارج

 
، بعائث برید الرس����ائل التي یقوم أو یّوزع علیھم لیھمإبأن یوجھ إلى المرس����ل مس����تثمر معیَّن لزم أي ال یُ  -۱

بأنفسھم أو بوساطة غیرھم في بلد أجنبي، بقصد االستفادة من  أرض بلد عضو بإیداعھامرسلون، یقیمون على 
 المطبقة في ذلك البلد.الشروط التعریفیة األفضل 



 االتفاقیة

 

۹۰ 

في بلد  المعدةبال تمییز س�����واء على بعائث برید الرس�����ائل  ۱ في البندتطبق األحكام المنص�����وص علیھا  -۲
 في بلد أجنبي. المھیأةإقامة المرسل والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث برید الرسائل 

 
للمس���تثمر المعیَّن في المقص���د الحق في مطالبة المس���تثمر المعیَّن في المص���در بدفع التعریفات الداخلیة.  -۳

تعریفات خالل مھلة یحددھا المس��تثمر المعیَّن في المقص��د وإذا لم یقبل المس��تثمر المعیَّن في المص��در دفع ھذه ال
فإنھ یمكن لھذا األخیر، إما أن یعید البعائث إلى المستثمر المعیَّن في المصدر مع تمتعھ بحـ������ق المطالبة بأن ترد 

 لھ نفقات اإلعادة أو أن یعالجھا وفقا لتشریعھ الوطني.
 
د الرس�����ائل التي یودعھا مرس�����لون أو یودعونھا بواس�����طة ال یلزم أي مس�����تثمر معیَّن بتوجیھ بعائث بری -٤

یھ لذي یقیمون ف لد ا لد آخر غیر الب یات كبیرة في ب یة الواجب  ،غیرھم بكم قات الختام إذا اتض�������ح أن مبلغ النف
ل لو أودعت البعائث في بلد  المرس����لین. ویحق للمس����تثمرین  إقامةتحص����یلھ أقل من المبلغ الذي كان س����یحص����ّ

وال  ،أن یطالبوا المس���تثمر المعیَّن لإلیداع بدفع أجرة تتناس���ب مع التكالیف التي یتم تحملھا قص���دالمالمعیَّنین في 
الداخلیة المطبقة التعریفة في المائة من  ۸۰یمكن أن تتجاوز ھذه األجرة أعلى مبلغ من الص����یغتین التالیتین: إما 

حسب  ۹-۳۰أو  ۱٥-۲۹إلى  ۱۲-۲۹أو  ۱۱-۲۹إلى  ٥-۲۹أو األسعار المطبقة وفقاً للمواد على بعائث مماثلة 
خالل مھلة یحددھا المس�����تثمر المعیَّن في  ،وإذا لم یقبل المس�����تثمر المعیَّن لإلیداع دفع المبلغ المطالب بھ الحالة.

فإنھ یمكن لھذا األخیر إما أن یُعید البعائث إلى المس�����تثمر المعیَّن لإلیداع مع تمتعھ بحق المطالبة بأن  ،المقص�����د
 .الوطنينفقات اإلعادة أو أن یُعالجھا وفقا لتشریعھ  ترد لھ

 
 

  ۱۳ المادة
 استعمال نماذج االتحاد البریدي العالمي

 
إال للمس��تثمرین المعیَّنین اس��تعمال نماذج االتحاد  یحقما لم یُنّص على خالف ذلك في وثائق االتحاد، ال  -۱

 البریدیة وفقا لوثائق االتحاد.لتبادل البعائث لتشغیل الخدمات البریدیة و ومستنداتھ
 
نماذج االتحاد البریدي العالمي ومس���تنداتھ لتش���غیل مكاتب التبادل  اس���تعمالللمس���تثمرین المعیَّنین  یجوز -۲

التي یُنش��ئھا المس��تثمرون المعیَّنون خارج  مراكز معالجة البرید الدوليوكذلك الواقعة خارج األراض��ي اإلقلیمیة 
لتس�������ھیل اس�������تثمار الخدمات البریدیة المذكورة آنفا وتبادل  ٦للتعریف الوارد في البند  أقالیمھم الوطنیة، وفقا

 البعائث البریدیة. 
 
للقانون الوطني أو الس��یاس��ة الوطنیة للبلد أو اإلقلیم العض��و  ۲تخض��ع ممارس��ة اإلمكانیة المبینة في البند  -۳

ة أو مركز معالجة البرید الدولي. وفي ھذا الص�����دد الذي یقام فیھ مكتب التبادل الواقع خارج األراض�����ي اإلقلیمی
 تنفیذ التزاماتھم، یضمن المستثمرون المعیَّنون المضي في ۲ودون المساس بالتزامات التعیین الواردة في المادة 

 بموجب االتفاقیة وتحمل كامل المسؤولیة عن عالقاتھم بالمستثمرین المعیَّنین اآلخرین ومع المكتب الدولي. 
 
قبول فیما یخص  في المقص������دكذلك على البلد العض������و  ۳في البند  المنص������وص علیھمتطلب الطبق ین -٤

 البعائث البریدیة من مثل مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالجة البرید الدولي ھذه. 
 
البردییة الُمرَسلة و/أو المستلَمة من  تُعلم البلدان األعضاء المكتَب الدولي بسیاساتھا المطبَّقة على البعائث -٥

. ویجب تُتاح ھذه المعلومات على مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة ومراكز معالجة البرید الدولي
 موقع اإلنتنرت لالتحاد.
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ف مكاتب التبادل الواقعة خارج األراض������ي اإلقلیمیة بأنھا مكاتب -٦ أو  ألغراض ھذه المادة حص������را، تُعرَّ
مرافق أُنشئت ألغراض تجاریة ویشغّلھا المستثمرون المعیَّنون أو یتولون اإلشراف علیھا في إقلیم بلد عضو أو 

مراكز إقلیم آخر غیر إقلیمھم، بھ��دف االتّج��ار في أس�������واق خ�ارج أقلیمھم الوطنی��ة. ومن جھ��ة أخرى، تعّرف 
لمتباَدل، إما بھدف تجھیز أو اس���تالم إرس���الیات بریدیة بأنھا مرافق لمعالجة البرید الدولي امعالجة البرید الدولي 

 وإما ألداء دور مراكز عبور للبرید الدولي المتباَدل فیما بین مستثمرین معیَّنین آخرین.
 
مراكز أو مكاتب التبادل الواقعة خارج األراضي اإلقلیمیة یجب أال تُفسَّر ھذه المادة على أنھا توحي بأن  -۷

(بما في ذلك المس������تثمرین المعیَّنین المس������ؤولین عن إنش������ائھا وتش������غیلھا خارج أقالیمھم  ليمعالجة البرید الدو
الوطنیة) تتمتع بنفس وض���ع مس���تثمري البلد المض���یف المعیَّنین الخاض���عین لوثائق االتحاد البریدي العالمي وال 

تب��ادل الواقع��ة خ�ارج مك��ات�ب العلى أنھ��ا تفرض التزام�ا ق�انونی��ا على البل��دان األعض��������اء األخرى لالعتراف ب
ھذه على أنھا من المس����تثمرین المعیَّنین على األقالیم القائمة  مراكز معالجة البرید الدوليأو األراض����ي اإلقلیمیة 

 لة فیھا.والمشغِّ 
 
 
 
 
 

 الجزء الثاني
 المعاییر واألھداف في مجال نوعیة الخدمة

 
 

 ۱٤المادة 
 األھداف في مجال نوعیة الخدمةالمعاییر و

 
یتعین على البلدان األعض����اء أو مس����تثمریھا المعیَّنین تحدید ونش����ر معاییرھم وأھدافھم في مجال توزیع  -۱

 بعائث برید الرسائل والطرود الواردة.
 
ال ینبغي أن تكون ھذه المعاییر واألھداف، بعد أن یُضاف إلیھا الوقت المطلوب عادة للتخلیص الجمركي  -۲

 لى البعائث المماثلة في خدمتھم الداخلیة.أقل مواتاة من تلك التي تطبق ع
 
شر معاییرھم من البدایة  -۳ یجب أیضا على البلدان األعضاء أو مستثمریھا المعیَّنین في المصدر تحدید ون

 إلى النھایة فیما یتعلق بالبعائث والبعائث الجویة لبرید الرسائل وكذا للطرود والطرود االقتصادیة/السطحیة.
 
 البلدان األعضاء أو مستثمروھا المعیَّنون مدى تطبیق معاییر نوعیة الخدمة.م یُقیِّ  -٤
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۹۲ 

 الجزء الثالث
 البریدیة الرسوماإلضافیة واإلعفاء من  الرسومو الرسوم

 
 

 ۱٥المادة 
 األجور

 
فة في االتفاقیة من قبل البلدان األعض������اء أو  الرس������ومتُحدَّد  -۱ الخاص������ة بمختلف الخدمات البریدیة الُمعرَّ

، ویجب أن نظامھامس�����تثمریھا المعیَّنین تبعاً للتش�����ریع الوطني وطبقا للمبادئ المنص�����وص علیھا في االتفاقیة و
 تكون مرتبطة من حیث المبدأ بالتكالیف المتعلقة بتقدیم ھذه الخدمات.

 
التخلیص عن نقل بعائث برید  رسومالبلد العضو للمصدر أو مستثمره المعیَّن تبعاً للتشریع الوطني یحدد  -۲

التخلیص تس���لیم البعائث في محل إقامة المرس���ل إلیھم طالما كانت  رس���ومالرس���ائل والطرود البریدیة. وتش���مل 
 .المعنیةالمقصد بالنسبة للبعائث بلدان خدمة التوزیع ھذه منظمة في 

 
معادلة على األقل لتلك  ،المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على س��بیل البیان في الوثائق الرس��ومجب أن تكون ی -۳

 لخ).إ ،مھلة المعالجة ،الكمیة ،نفس الخصائص ( الفئة تنطوي علىالمطبقة على بعائث النظام الداخلي التي 
 
كافة  أو یتجاوزوا بأن تتجاوز التش��ریع الوطنيللبلدان األعض��اء أو لمس��تثمریھا المعیَّنین حس��ب یرخص  -٤

 .الواردة في الوثائقاإلرشادیة  الرسوم
 
بخیار أن البلدان األعض���اء أو مس���تثمروھا المعیَّنون تتمتع  ،۳المحددة بالبند  للرس���وم الحد األدنى یتجاوزفیما  -٥

ً تمنح  داخل المودعة  والطرود البریدیة الرس���ائلبالنس���بة لبعائث برید الوطني مخفض���ة تس���تند إلى تش���ریعھا  رس���وما
 فات تفضیلیة لزبائنھا الذین لدیھم رواج بریدي ھام.یویمكنھا بوجھ خاص أن تمنح تعر أراضي بلد عضو،

 
 بریدیة من أي نوع خالف تلك المقررة في الوثائق. رسومل من الزبائن حصَّ محظور أن تُ من ال -٦
 
لھا.التي  بالرسوممستثمر معیَّن حتفظ كل ی ،الوثائق فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في -۷  حصَّ
 
 

 ۱٦المادة 
 ةالبریدی الرسوممن  اإلعفاء

 
 المبدأ -۱
، منص�������وص علیھا البریدي من دفع التخلیص باعتبارھا إعفاء، ةالبریدی من الرس�������وم اإلعفاء حاالت ۱-۱

 تنص على اإلعفاء من دفع التخلیصحدد األحكام التي ییمكن أن النظام غیر أن . ص������راحة في االتفاقیة
بعائث برید الرس���ائل والطرود ل بالنس���بةوحص���ص الوارد  ،والنفقات الختامیة ،نفقات العبورو البریدي،

والمتعلقة  واالتحادات المحدودة البلدان األعض�������اء والمس�������تثمرین المعیَّنینالبریدیة المرس�������لة من قبل 
بعائث برید الرس��ائل والطرود البریدیة المرس��لة من المكتب  تعفى ،وعالوة على ذلك. بخدماتھا البریدیة

من  والبلدان األعض����اء والمس����تثمرین المعیَّنیناالتحادات المحدودة إلى الدولي لالتحاد البریدي العالمي 
حص���ل یالخیار في أن أو مس���تثمره المعیَّن  یُتاح للبلد العض���و المص���درالبریدیة غیر أنھ  الرس���ومجمیع 

 الجویة عن ھذه البعائث األخیرة. فیةاإلضا الرسوم
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 أسرى الحرب والمعتقلون المدنیون -۲
الجویة اإلض����افیة بعائث برید الرس����ائل والطرود  الرس����ومالبریدیة باس����تثناء  الرس����ومتعفى من كافة  ۲-۱

البریدیة وبعائث خدمات الدفع البریدیة الموجھة إلى أس�����رى الحرب أو المرس�����لة منھم رأس�����ا أو عن 
ویعامل البریدیة طریق المكاتب المذكـ��ـ��ورة بنظـ��ـ��ام االتفـ��ـ��اقیة والنظام الخـ��ـ��اص بخدمـ��ـ��ات الدفع 

والمعتقلون فیھ معاملة أسـرى الحـرب الحقیقیین فیما یتعلق بتطبیق  المتحاربون الذین یتلقاھم بلد محاید
 .الذكرالسالفة األحكام 

كذلك على بعائث برید الرس�����ائل والطرود البریدیة  ۱-۲األحكام المنص�����وص علیھا في البند  يتس�����ر ۲-۲
ین المعتقلین إلى األش�����خاص المدنیالموّجھة أخرى أو بلدان وبعائث خدمات الدفع البریدیة الواردة من 

والمتعلقة بحمایة األش����خاص  ۱۹٤۹ أغس����طس ۱۲المنص����وص علیھم في اتفاقیة جنیف المؤرخة في 
المدنیین في وقت الحرب أو المرس�������لة منھم رأس�������ا أو عن طریق المكاتب المذكورة بنظام االتفاقیة 

 .والنظام الخاص بخدمات الدفع البریدیة
االتفاقیة والنظام الخاص بخدمات الدفع البریدیة من اإلعفاء م في نظاتس������تفید كذلك المكاتب المذكورة  ۲-۳

 ،عن بعائث برید الرس�������ائل والطرود البریدیة وبعائث خدمات الدفع البریدیة ةالبریدیمن الرس�������وم 
التي یرس�����لونھا أو یتلقونھا إما رأس�����ا وإما  ۲-۲و ۱-۲الخاص�����ة باألش�����خاص المذكورین في البندین 

 .بطریق الوساطة
تھ  ةالبریدیمعفاة من الرس�������وم الطرود تقبل  ٤-۲  ۱۰كیلوغرامات. ویرفع حد الوزن إلى  ٥لغایة ما زن

كیلوغرامات للبعائث التي ال یمكن تجزئة محتویاتھا وكذا للبعائث المرس�������لة ألحد المعس�������كرات أو 
 .ألمنائھ لتوزیعھا على األسرى

أس��رى ال تعطى عن الطرود المصلحیة وطرود  المستثمرین البریدیین،في إطار تسویة الحسابات بین  ٥-۲
 الحرب والمعتقلین المدنیین أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجویة.

 
 بعائث المكفوفین -۳
تُعفى جمیع البعائث الخاصة بالمكفوفین التي تُرسل من طرف منظمة للمكفوفین أو إلیھا أو من شخص  ۳-۱

دام أن ھذه البعائث ااإلض���افیة، م الجویة الرس���ومالبریدیة باس���تثناء  الرس���وممكفوف أو إلیھ من جمیع 
 .لرسِ مقبولة على ھذا النحو في الخدمة الداخلیة للمستثمر المعیَّن المُ 

 ھذه المادة: في ۳-۲
صد بالشخص المكفوف شخصا  ۳-۲-۱ ً مكفوفُسجل رسمیا باعتباره یُق ینطبق  أو ضعیف البصر في بلده أو ا

 ؛علیھ تعریف منظمة الصحة العالمیة للشخص المكفوف أو الشخص الضعیف الرؤیة
 ؛رسمیا ھمتمثلتخدم المكفوفین أو یقصد بمنظمة المكفوفین مؤسسة أو جمعیة  ۳-۲-۲
 )الصوتیة التسجیالت ذلك في بما( كانت، شكل أي في والمكتوبات المراسالت تشمل بعائث المكفوفین  ۳-۲-۳

نِعت أو األدوات وأي نوع من المعدات  مش����اكل مواجھة على المكفوفین لمس����اعدة كیِّفت أو التي ص����ُ
 نظام.الللبصر، حسبما ینص علیھ  فقدانھم
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 رابعالجزء ال
 والخدمات اإلضافیةالخدمات األساسیة 

 
 

 ۱۷ادة الم
 الخدمات األساسیة

 
ینبغي أن تحرص البلدان األعض�������اء على أن یكفل مس�������تثمروھا المعیَّنون قبول بعائث برید الرس�������ائل  -۱

 ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا.
 
 بعائث برید الرسائل المحتویة على مستندات فقط ھي: -۲
 ؛كیلوغرام ۲أولویة لغایة ذات أولویة وبعائث غیر ذات  بعائث ۲-۱
 ؛اتكیلوغرام ۲لغایة  وبطاقات بریدیة ومطبوعات رسائل ۲-۲
 ؛اتكیلوغرام ۷المكفوفین لغایة  بعائث ۲-۳
ھة الخاص�����ة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دوریة وكتب ومس�����تندات مطبوعة مماثلة  األكیاس ٤-۲ موجَّ

 كیلوغرام. ۳۰" لغایة Mتسمى "أكیاس والتي  المقصد،المرسل إلیھ ونفس لنفس 
 
 برید الرسائل المحتویة على بضائع فقط، ھي: بعائث -۳
 ؛كیلوغرام ۲الصغیرة ذات األولویة وغیر ذات األولویة، لغایة  الرزم ۳-۱
فَة في النظام ۷، لغایة المكفوفین بعائث ۳-۲  ؛كیلوغرامات، كما ھي ُمعَرَّ
ھة  األكیاس ۳-۳ الخاص������ة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دوریة وكتب ومس������تندات مطبوعة مماثلة موجَّ

ً كیلوغرام ۳۰لغایة  "Mأكیاس "لنفس المرس����ل إلیھ ونفس المقص����د، والتي تس����مى  ، كما ھي محددة في ا
 النظام.

 
 .للنظاموفقا  ،محتواھاوتصنف بعائث برید الرسائل تبعا لسرعة معالجتھا  -٤
 

ً  یجوز ،۳ البند في إلیھا المش��ار التص��نیف أنظمة إطار في -٥  بحس��ب الرس��ائل برید بعائث تص��نَّف أن أیض��ا
 بیَّنوتُ . (E)أو رزم صغیرة   (E)ةُمزحم رسائل أو ،(G)ة كبیر رسائل أو ،(P)ة صغیر رسائل باعتبارھا مقاسھا
 نظام.ال في والوزن الحجم حدود

 
بص�������ورة اختیاریة على بعض فئات برید في البند أعلى من تلك الموض�������حة  أوزان تطبق حدود أبعاد -٦

 نظام.الوفقا للشروط الموضحة في  ،الرسائل
 
أیض������ا أن تحرص البلدان األعض������اء على أن یكفل مس������تثمروھا المعیَّنون قبول الطرود البریدیة  یجب -۷

 كیلوغراما. ۲۰ومعالجتھا ونقلھا وتوزیعھا لغایة 
 
وفقا للشروط  ،الطرود البریدیةبعض كیلوغراما بصورة اختیاریة على  ۲۰تطبق حدود أوزان أعلى من  -۸

 .النظامالموضحة في 
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 ۱۸المادة 
 الخدمات اإلضافیة

 
 التالیة: اإلضافیة اإللزامیةالخدمات أداء البلدان األعضاء  تضمن -۱
 الرسائل الصادرة ذات األولویة؛خدمة التسجیل لبعائث البرید الجوي وبعائث برید  ۱-۱
 .المسجلة الواردة الرسائل برید بعائث لكافة التسجیل خدمة ۱-۲
 

االختیاریة التالیة في إطار العالقات بین  اإلض�������افیةالخدمات ض������مان توفیر للبلدان األعض�������اء  یجوز -۲
 توفیر ھذه الخدمات: المستثمرین المعیَّنین الذین اتفقوا على

 ؛بقیمة مصرح بھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود خدمة البعائث ۲-۱
 ؛خدمة البعائث مقابل تأدیة القیمة بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود ۲-۲
 ؛التتبع بالنسبة لبعائث برید الرسائلبخدمة البعائث بالتوزیع  ۲-۳
لةبرید ال بعائثتس���لیم خدمة  ٤-۲ إلى  بقیمة مص���رح بھا أو البعائثالتس���لیم المثبت ب والبعائث رس���ائل المس���جَّ

 الطرف الموجھة إلیھ یدا بید؛
 بالنسبة لبعائث برید الرسائل والطرود؛المعافاة من األجور والرسوم البعائث توزیع خدمة  ٥-۲
 ؛الطرود المزحمة خدمة ٦-۲
 ؛بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجھة للخارج "Consignment"خدمة التجمیع  ۲-۷
 الُمرس������ل خدمة إعادة البض������ائع، وھي عبارة عن إعادة البض������ائع من جانب المرس������ل إلیھ إلى البائع  ۲-۸

 األصلي بناء على تصریح من ھذا األخیر. 
 

 جوانب اختیاریة:في آن واحد على جوانب إجباریة و ةالتالی ة الثالثاالضافی اتتشتمل الخدم -۳
لدان  غیر أن جمیع  ،التي تعتبر اختیاریة أساسا )CCRI(خدمة المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة  ۳-۱ الب

 ؛CCRIبأداء خدمة إعادة بعائث األعضاء أو مستثمریھا المعیَّنین ملزمون 
 ؛غیر أن بیعھا اختیاري ،یجوز تداول ھذه القسائم في أي بلد عضو ،الدولیة المجاوبةخدمة قسائم  ۳-۲
 جمیع وعلى. بھا المصرح القیمة ذات والبعائث والطرود المسجلة الرسائل برید بعائثباستالم  اإلشعار ۳-۳

شعارات یقبلوا أن المعیَّنین مستثمریھا أو األعضاء البلدان  أن غیر ؛الواردة المتعلقة بالبعائث االستالم إ
 .اختیاریا یظل الصادرة للبعاث باالستالم اإلشعار خدمة تقدیم

 

 النظام.یرد وصف لھذه الخدمات ولألجور المتعلقة بھا في  -٤
 

للمس���تثمرین یرخص  ،إذا كانت عناص���ر الخدمة المبینة فیما یلي موض���وع أجور خاص���ة في النظام الداخلي -٥
 :النظاموفقا للشروط المنصوص علیھا في  ،نفس األجور بالنسبة للبعائث الدولیةیحصلّوا أن  المعیَّنین

 ؛غرام ٥۰۰توزیع الرزم الصغیرة التي تزید عن  ۱-٥
 ؛إیداع بعائث برید الرسائل في آخر وقت ۲-٥
 ؛إیداع البعائث خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیك ۳-٥
 ؛رسلالتجمیع من محل إقامة المُ  ٤-٥
 ؛الساعات العادیة لفتح الشبابیكبرید الرسائل خارج من بعائث سحب بعیثة  ٥-٥
 ؛البرید الماكث ٦-٥
 ؛والطرود البریدیة(باستثناء بعائث المكفوفین) غرام  ٥۰۰تخزین بعائث برید الرسائل التي یتجاوز وزنھا  ۷-٥
 ؛تسلیم الطرود ردا على إشعار الورود ۸-٥
 ؛القوة القاھرةحاالت تغطیة أخطار  ۹-٥
 .خارج الساعات العادیة لفتح الشبابیكتوزیع بعائث برید الرسائل  ۱۰-٥
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 خامسالجزء ال
 الممنوعات والمسائل الجمركیة

 
 
 ۱۹مادة ال

 بعائث غیر مقبولة. الممنوعات
 

 أحكام عامة -۱
في االتف��اقی��ة والنظ��ام كم��ا ال تقب��ل البع��ائ��ث ال تقب��ل البع��ائ��ث التي ال تس�������توفي الش�������روط المقررة   ۱-۱

 المرسلة بقصد االحتیال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل لألجور المالئمة. 
 .التي تنص علیھا ھذه المادةمن الممنوعات  االستثناءاتیتناول النظام  ۱-۲
عوا نطاق الممنوعات الواردة في ھذه   ۱-۳ یمكن لكل البلدان األعض�����اء أو لمس�����تثمریھا المعیَّنین أن یوس�����َّ

 البدء في تطبیقھا فور إدراجھا في المجموعة ذات الصلة.المادة التي یجوز  
 

 ممنوعات تشمل جمیع فئات البعائث -۲
 :یحظر إدراج األشیاء المبینة فیما یلي في جمیع فئات البعائث ۲-۱
یة لمراقبة المخدرات أو عقاقیر أخرى  ۲-۱-۱ لدول ئة ا یة على نحو ما حددتھا الھی المخدرات المؤثرات العقل

 ة ومحظورة في بلد المقصد؛غیر مشروع 
 ؛األشیاء المخلة باآلداب أو المنافیة لألخالق ۲-۱-۲
 األشیاء المزورة والمقلدة؛ ۲-۱-۳
 المقصد؛المحظور استیرادھا أو تداولھا في بلد األخرى األشیاء  ٤-۲-۱
 أو عامة الجمھور المس����تخدمینبِص����دد خطر على بحكم طبیعتھا أو تغلیفھا، قد تنطوي األش����یاء التي  ٥-۲-۱

 أو ممتلكات الغیر؛ أو قد تلوث أو تتلف البعائث األخرى أو المعدات البریدیة 
رس�����ل المُ  غیرالمتبادلة بین أش�����خاص  ةوالش�����خص�����ی ةالحالی المراس�����لةالمس�����تندات التي لھا ص�����فة  ٦-۲-۱

 .والمرسل إلیھ أو األشخاص القاطنین معھما 
 

 الخطرةالبضائع  -۳
ــرة على النحو المنصوص علیھ في االتفاقیة والنظام داخل أي فئة من فئات البعائث.إدراج  یحظر ۳-۱  البضائع الخطـ
إدراج األجھزة المتفجرة والعت��اد الحربي الخ��ام��ل، بم��ا في ذل��ك القن��اب��ل الی��دوی��ة الخ��امل��ة  یحظر ۳-۲
 فئة من البعائث.والقذائف الخاملة وما شابھھا وكذا النسخ المقلدة لھذه األجھزة والمواد في أي  
بص��ورة اس��تثنائیة البض��ائع الخطرة في العالقات بین البلدان األعض��اء التي تعرب عن اس��تعدادھا  تُقبل ۳-۳

لقبول ھذه البض������ائع بص������ورة ثنائیة أو في اتجاه واحد ش������ریطة أن تمتثل للقواعد واألنظمة الوطنیة 
 والدولیة الخاصة بالنقل.

 
 الحیوانات الحیة -٤
 .اج الحیوانات الحیة في أي فئة من فئات البعائثیحظر إدر ۱-٤
 الحیوانات التالیة، بصفة استثنائیة، في بعائث برید الرسائل غیر البعائث بقیمة مصرح بھا: قبولیجوز  ۲-٤
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 ؛النحل ودود الحجامة ودود القز ۲-۱-٤
تلك الحش����رات والمتبادلة بین المعاھد  لمكافحةالطفیلیات ومبیدات الحش����رات الض����ارة المخص����ص����ة  ۲-۲-٤
 ؛المعترف بھا رسمیا 
 .الذباب من فصیلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب األحیائي بین المعاھد المعترف بھا رسمیا ۲-۳-٤
 یجوز، بصفة استثنائیة، قبول الحیوانات التالیة في الطرود البریدیة: ۳-٤
 .البرید عبر بنقلھا المعنیة لبلداناألنظمة البریدیة والتشریعات الوطنیة في ا تسمح التي الحیة الحیوانات ۳-۱-٤
 

  إدراج مراسالت في الطرود البریدیة -٥
 یحظر إدراج األشیاء التالیة في الطرود البریدیة: ۱-٥
 المرس������ل والمرس������ل إلیھ أو األش������خاص القاطنین معھما غیرالمراس������الت المتبادلة بین أش������خاص   ۱-۱-٥

 باستثناء القطع المحفوظة في أرشیف. 
 

 القطع النقدیة واألوراق المصرفیة واألشیاء الثمینة األخرى -٦
ذھب  یحظر إدراج قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق نقدیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر أو ۱-٦

لة أو أحجار كریمة أو ذھب أو فض��ة س��واء كانت ھذه المعادن مش��غولة أو غیر مش��غو )بالتین( أبیض
 :أو حلي أو أشیاء ثمینة أخرى

 المصّرح بقیمتھا؛في بعائث برید الرسائل غیر  ۱-۱-٦
غیر أنھ إذا كان التش���ریع الوطني لبلدي المص���در والمقص���د یس���مح بذلك، فیمكن إرس���ال ھذه األش���یاء  ۱-۱-۱-٦

 داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛ 
 إال إذا كان التشریع الوطني لبلدي المصدر والمقصد یسمح بذلك؛في الطرود بدون قیمة مصرح بھا  ۱-۲-٦
 ؛بقیمة مصرح بھاالُمتَباَدلة بین بلدین یقبالن الطرود البریدیة  دون قیمة مصرح بھاالطرود البریدیة  يف ۱-۳-٦
حظر وض��ع الذھب على ھیئة س��بائك یالخیار في أن أو مس��تثمر معیَّن  لكل بلد عض��وعالوة على ذلك  ۱-۳-۱-٦

ھة إلیھا أراضیھواردة من داخل الطرود بقیمة مصرح بھا أو غیر مصرح بھا سواء كانت  أو  أو موجَّ
 حدد القیمة الفعلیة لھذه البعائث.یویجوز لھ أن  ،منقولة بالعبور على أراضیھ

 
 المكفوفینبعائث مطبوعات و -۷
وال أن تحتوي على  تس�������جیلأي  على لمكفوفینعائث الموجھة لالبالمطبوعات وحتوي ال یجوز أن ت  ۷-۱

 مراسلة.أي مستند لھ صفــة  
 تخلیص نموذج أو بریدي طابع أي علىلمكفوفین البعائث الموجھة للمطبوعات وا تحتوي أن یجوز ال ۷-۲

ــوم ــر أو مخت ـ ـ  البعیثة فیھا تحتوي التي الحاالت في عدا ما ما،نقدیة  قیمة لھا ورقة أي أو مختوم غی
 إیداع بلد في وكیلھ أو البعیثة مرس�����ل عنوان علیھ مطبوع حزام أو مظروف أو بطاقة على كمظروف

ً  مخلصة إعادتھا تكون التيو األصلیة البعیثة وجھة أو  .سلفا
 

 كیفیة التعامل مع البعائث المقبولة خطأ -۸
یُبیِّن النظام كیفیة التعامل مع البعائث المقبولة خطأ. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على األش�������یاء  ۸-۱

ھ بأي حال من األحوال إلى جھة ۲-۳و ۱-۳و ۲-۱-۲و ۱-۱-۲المنص�����وص علیھا في البنود  ، ال تُوجَّ
ل إلیھم وال تُعاد إلى المص��در. وفي حال األش��یا ء المنص��وص علیھا في المقص��د وال تُس��لَّم إلى المرس��َ

 في والتي یُكشف عنھا خالل العبور فإنھ یتم التعامل مع ھذه األشیاء وفقا للتشریع الوطني  ۱-۱-۲البند 
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والتي یُكش��ف عنھا خالل عملیة النقل،  ۲-۳و ۱-۳بلد العبور. وفي حال األش��یاء المنص��وص علیھا في البندین  
غیر المقبولة من البعیثة والتخلص منھا. ویمكن للمستثمر المعیَّن  تكون للمستثمر المعیَّن صالحیة إزالة السلعة

أن یوّجھ بقیة الش��حنة إلى مقص��دھا، وإرفاقھا بمعلومات بش��أن مص��ادرة الس��لعة غیر المقبولة. ویجب إخطار 
 المستثمر المعیَّن في المصدر بإتالف السلعة غیر المقبولة وفقاً لما ینص علیھ النظام.

 
 

 ۲۰المادة 
 اقبة الجمركیة. الرسوم الجمركیة والرسوم األخرىالمر

 
أن یعرضا البعائث على المراقبة  المقصد لبلدوالمستثمر المعیَّن  المصدر لبلدیُرخص للمستثمر المعیَّن  -۱

 الجمركیة وفقا لتشریع ھذین البلدین.
 

ـرید -۲ ـ خاصة بالعرض على ات نفق ،یجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركیة لصالح الب
والتخلیص  الجماركالعرض على مقابل فقط  النفقات. وتحص���ل ھذه النظامفي اإلرش���ادي یحدد مبلغھا  الجمارك

 الجمركي عن البعائث التي فرضت علیھا رسوم جمركیة أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
 

 الزبائن، عن نیابة الجمركي التخلیص إجراء ترخیص على حص��لوا الذین المعیَّنین للمس��تثمرین یرخص -۳
 الفعلیة التكالیف على تعتمد أجرة الزبائن من یحصلوا أن ،في بلد المقصد المعیَّن المستثمر أو الزبون باسم سواء

ً  ،الجمارك لدى بھا المص����رح البعائث بجمیع یتعلق فیما األجرة، ھذه تحص����ل أن ویمكن. للعملیة  للتش����ریع طبقا
ً  الزبائن یُعلم أن وینبغي. الجمركیة الرسوم من المعفاة البعائث فیھا بما الوطني،  المعنیة األجرة بخصوص مقدما

 .المرعیة األصول حسب
 

لواأن للمس��تثمرین المعیَّنین یرخص  -٤  ،تبـ���������عا للحالة ،أو من المرس��ل إلیھم البعائث ینمن المرس��ل یُحص��ّ
 الرسوم الجمركیة وجمیع الرسوم المحتملة األخرى.

 
 
 
 

 سادسالجزء ال
 المسؤولیة

 
 

 ۲۱المادة 
 االستعالمات

 
كل مس����تثمر معیَّن ملزم بقبول االس����تعالمات المتعلقة بأي طرود أو بعائث مس����جلة أو بقیمة مص����رح بھا  -۱

أٌودعت في خدمتھ أو في خدمة مستثمر معیَّن آخر، بشرط أن تكون ھذه االستعالمات قد قُدمت من طرف الزبائن 
أشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثة وتجري عملیة إرسال االستعالمات وعملیة معالجتھا  ٦خالل مھلة 

فیما بین المستثمرین المعیَّنین وفقا للشروط المحددة في النظام. وتتعلق فتــرة األشھر الستة بالمعامالت بین الزبائن 
 الستعالمـات بین المستثمرین البریدیین.المستعلمین والمستثمرین المعیَّنین وال تشمل إرسال ا

 
النفقات تقع  ،تكون معالجة االس���تعالمات مجانیة. غیر أنھ إذا طلب اس���تخدام خدمة البرید العاجل الدولي -۲

 من حیث المبدأ على عاتق الطالب. اإلضافیة
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 ۲۲المادة 
 التعویضات المستثمرین المعیَّنین.مسؤولیة 

 
 عمومیات -۱
 :المستثمرین المعیَّنین مسؤولون فإن ۲۳ في المادةفیما عدا الحاالت المنصوص علیھا  ۱-۱
عن فقد البعائث المس������جلة والطرود العادیة (باس������تثناء الطرود المندرجة ض������من فئة بعائث البرنامج  ۱-۱-۱

") والبعائث بقیمة مص���رح بھا، كما ھم مس���ؤولون عن ECOMPROالمخص���ص للتجارة اإللكترونیة "
 عبث بھا أو عطبھا؛ال

إعادة البعائث المس�����جلة والبعائث ذات قیمة مص�����رح بھا والطرود العادیة التي لم یُذكر علیھا س�����بب  ۱-۱-۲
 عدم التسلیم. 

 ۱-۱-۱تنتفي مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین إذا تعلق األمر ببعائث أخرى غیر تلك المذكورة في البندین  ۱-۲
 فئة خدمة بعائث البرنامج المخصص للتجارة اإللكترونیة. وبالطرود المندرجة ضمن ۲-۱-۱و

في جمیع الحاالت األخرى غیر المنص����وص علیھا في ھذه االتفاقیة، ال یتحمل المس����تثمرون المعیَّنون أّي   ۱-۳
 .مسؤولیة 

إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیثة مس��جلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مص��رح بھا  ٤-۱
ل ،تعویض علیھاناش�����ئا عن حالة قوة قاھرة ال یترتب  األجور المدفوعة نظیر اس�����ترداد  یحق للمرس�����ِ

 .باستثناء أجرة التأمین إیداع البعیثة بالبرید،
 لتي ینبغي دفعھا المبالغ المبینة في النظام.ال تتجاوز مبالغ التعویض ا  ٥-۱
في حالة ثبوت مس����ؤولیة المس����تثمرین المعیَّنین، ال یؤخذ في االعتبار ض����من مبلغ التعویض الواجب   ٦-۱

 دفعھ ال الخسائر غیر المباشرة وال األرباح غیر المحققة وال الضرر المعنوي. 
رین المعیَّنین ص����ارمة وملزمة وش����املة. وال یتحّمل تُعتبر كافة األحكام الخاص����ة بمس����ؤولیة المس����تثم ۱-۷

خارج نطاق  -حتى في حالة الخطأ الجسیم  -المستثمرون المعیَّنون بأي حال من األحوال أي مسؤولیة 
 الحدود المبینة في االتفاقیة النظام.

 
 البعائث المسجلة -۲
ل الحق في تعویض یحدد یكون للمرس����ِ  ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیثة مس����جلة ۲-۱

 للمس�������تثمرین المعیَّنینیكون  النظام،ل بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في وإذا طالب المرس�������ِ  النظام.في 
المس�����تثمرین المعیَّنین على ھذا األس�����اس من  وفي اس�����ترداد ما دفعوهھذا المبلغ األقل  دفعالخیار في 

 ،عند االقتضاء اآلخرین المعنیین
یكون للمرس�������ل الحق في تعویض یقابل  ،ي حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعیثة مس�������جلةف  ۲-۲

 من حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب. 
 
 الطرود العادیة -۳
 ل الحق في تعویض یحدد فيیكون للمرس��ِ  ،في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي ۳-۱

ل مبلغاً أدنى من المبلغ المحدد في النظام، یجوز للمس�������تثمرین المعیَّنین أن  .النظام وإذا طلب المرس�������ِ
یدفعوا ھذا المبلغ األدنى على أن یتلقوا التعویض على ھذا األساس من المستثمرین المعیَّنین (المعنیین) 

 اآلخرین عند االقتضاء.
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ل الحق في تعویض یقابل من یكون للمرس�������ِ  ،اديفي حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد ع  ۳-۲
 .حیث المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو للعطب 

بادلة المبلغ الخاص بكل طرد   ۳-۳ فاق على أن یطبقوا في عالقاتھم المت یمكن للمس�������تثمرین المعیَّنین االت
 بغض النظر عن وزن الطرد. النظام المحدد في 

 
 البعائث بقیمة مصرح بھا -٤
 الحص���ول علىل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعیثة بقیمة مص���رح بھا للمرس���ِ یحق  ۱-٤

 .تعویض یقابل من حیث المبدأ القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة
ل الحق في تعویض في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعیثة بقیمة مص����رح بھا یكون للمرس����ِ  ۲-٤

المبدأ القیمة الفعلیة للعبث أو العطب. وال یمكن مع ذلك أن یتجاوز التعویض بحال من یقابل من حیث 
 .األحوال القیمة المصرح بھا بحقوق السحب الخاصة

 
في حالة إعادة بعیثة مس�������جلة أو بقیمة مص�������رح بھا من بعائث برید الرس�������ائل لم یقدم ما یبرر عدم  -٥

 البعیثة فقط. عرسوم المدفوعة إلیداتوزیعھا، فإن للُمرِسل الحق في استرداد ال
 
في حالة إعادة طرد لم یقدم ما یبرر عدم توزیعھ، یحق للمرِسل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إیداع  -٦

 الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة على إعادة الطرد انطالقاً من البلد المقصد.
 
یحتسب التعویض طبقا للسعر الجاري لألشیاء أو البضائع  ٤و ۳و ۲ البنودفي في الحاالت المنصوص علیھا  -۷

من نفس النوع محوال إلى حقوق الس������حب الخاص������ة في المكان والزمان اللذین قبلت فیھما البعیثة للنقل، وفي حالة عدم 
 نفس األسس.وجود سعر جار، یحتسب التعویض على أساس القیمة العادیة لألشیاء أو البضائع، المقدرة على 

 
عندما یستحق تعویض ما عند فقد بعیثة مسجلة أو طرد عـــادي أو بعیثة بقیمـــة مصرح بھــا أو عند  -۸

العبث بھا بالكامل أو تلفھا تماماً، یكون من حق المرس�����ل أو المرس�����ل إلیھ، حس�����ب الحالة، أن یس�����ترد األجور 
رة التس���جیل أو التأمین. وینطبق نفس الحال على البعائث والرس���وم المدفوعة إلیداع البعیثة بالبرید، فیما عدا أج

المس�جلة أو الطرود العادیة أو البعائث بقیمة مص�رح بھا التي یرفض�ھا المرس�ل إلیھم نظرا لس�وء حالتھا، عندما 
 تقع المسؤولیة على عاتق المستثمر المعیَّن.

 
اس��تالم عن  إلیھ الحق في التعویض، للمرس��ل ٤و ۳و ۲ في البنودخروجا عن األحكام المنص��وص علیھا  -۹

ل  عن حقوقھ كتابیا بعیثة مس��جلة أو طرد عادي أو بعیثة بقیمة مص��رح بھا حدث بھا عبث أو عطب إذا تنازل المرس��ِ
 بید أن ھذا التنازل لیس ضروریا في الحاالت التي یكون فیھا المرِسل ھو المرَسل إلیھ نفسھ. لصالح المرسل إلیھ.

 
دفع للمرسلین في بلده التعویضات المنصوص علیھا في یالخیار في أن  المعیَّن في المصدرللمستثمر  -۱۰

ات ــــون ھذه التعویضـــبالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قیمة مصرح بھا، بشرط أال تك تشریعھ الوطني
متى دفع التعویض  المقص���دن في للمس���تثمر المعیَّ بالنس���بة وكذلك األمر . ۱-۳و ۱-۲ في البندینمن تلك المحددة  أقل

 تظل ساریة: ۱-۳و ۱-۲ في البندینإلیھ، غیر أن المبالغ المحددة للمرسل 
 المستثمر المعیَّن المسؤول؛ الطعن فيفي حالة  ۱۰-۱
 إذا ما تنازل المرسل عن حقوقھ لصالح المرسل إلیھ. ۱۰-۲

 
ودفع التعویض إلى المس����تثمرین المعیَّنین، بما ال یقدم أي تحفظ فیما یتعلق تجاوز مھل االس����تعالمات  -۱۱

 .فیھا الفترات الزمنیة والشروط المنصوص علیھا في النظام، إال في حالة اتفاق ثنائي
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۱۰۱ 

 ۲۳المادة 
 البلدان األعضاء والمستثمرین المعیَّنینمسؤولیة  انتفاء

 
تنتھي مس��ؤولیة المس��تثمرین المعیَّنین عن البعائث المس��جلة والطرود والبعائث بقیمة مص��رح بھا التي  -۱

 تولوا تسلیمھا بالشروط المقررة في أنظمتھم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غیر أن المسؤولیة تظل قائمة: 
 ؛ إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسلیم أو عند تسلیم البعیثة ۱-۱
در، متى س���محت األنظمة إلى المص���َ  اإلعادةل في حالة ا أبدى المرس���ل إلیھ وعند االقتض���اء المرس���ِ إذ  ۱-۲

 ؛بھا عبث أو عطبلحق بذلك، تحفظات عند استالم بعیثة الوطنیة 
بذلك، وإذا ص���رح الوطنیة إذا وزعت البعیثة المس���جلة في ص���ندوق للرس���ائل، متى س���محت األنظمة   ۱-۳

 ؛لمھاالمرسل إلیھ بأنھ لم یتس
رغم  للمص��در اإلعادةأو بعیثة بقیمة مص��رح بھا، في حالة  لطردٍ ل المرس��ل إلیھ أو المرس��ِ  عندما یعلن ٤-۱

ینبغي علیھ الحظ تلفا  ھأن ، وبدون تأخیر،البعیثةللمس��تثمر المعیَّن الذي س��لمھ ، تقدیمھ لتبرئة ص��حیحة
ب تفس����یر مص����طلح "دون تأخیر" وفقا ویج الدلیل على أن العبث أو العطب لم یقع بعد التس����لیم. إقامة

 للتشریع الوطني.
 
 :البلدان األعضاء والمستثمرون المعیَّنون مسؤولینكون تال  -۲
 ؛۹-٥-۱۸في حالة القوة القاھرة، بشرط مراعاة المادة  ۲-۱
بفعل القوة القاھرة ما الرس����میة المس����تندات إتالف في حالة عدم إمكانھا تقدیم بیان عن البعیثة بس����بب   ۲-۲

 ؛لم یقم الدلیل على مسؤولیتھا عن طریق آخر 
 ؛ل أو نتج عن طبیعة محتویات البعیـثةقد حدث نتیجة خطأ أو إھمال المرسِ الضرر إذا كان  ۲-۳
 ؛۱۹ في المادةإذا تعلق األمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص علیھا  ٤-۲
البلد العض��و أو المس��تثمر  إلخطاروفقا المقص��د، بلد  الوطني تش��ریعالجب في حالة حجز البعائث بمو  ٥-۲

 المعیَّن في ھذا البلد العضو؛ 
قیمة تزید عن القیمة ببطریق الغش  ش���كلت موض���وع إقرارإذا تعلق األمر ببعائث بقیمة مص���رح بھا   ٦-۲

 ؛الحقیقیة للمحتویات 
 ؛أشھر اعتبارا من الیوم التالي لیوم إیداع البعیثةل أي استعالم في خالل ستة إذا لم یحرر المرسِ  ۲-۷
 ؛إذا تعلق األمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلین المدنیین ۲-۸
 تعویضات. عندما یجوز الشك في أعمال یقوم بھا المرِسل وتنطوي على نوایا احتیالیة الھدف منھا تلقي  ۲-۹
 
أي مس��ؤولیة من جراء اإلقرارات الجمركیة مھما البلدان األعض��اء والمس��تثمرون المعیَّنون ال تتحمل  -۳

البعائث التي تخض�������ع  التحقق منبھ والقرارات التي تتخذھا خدمات الجمارك عند  حررتكان الش�������كل الذي 
 للمراقبة الجمركیة.

 
 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۱۰۲ 

 ۲٤المادة 
 لمسؤولیة المرسِ 

 
للعاملین البریدیین وعن أي یتَحمل مرس���ِ�ل أي بعیثة المس����ؤولیة عن األض����رار الجس����دیة التي ُیس����ببھا  -۱

أض������رار تلحق بالبعائث البریدیة األخرى والمعدات البریدیة من جراء إرس������ال أش������یاء ال یقبل نقلھا أو عدم 
 مراعاة شروط القبول.

 
ل مس�ؤوال عن كل بعیثة لحق بھا ض�رر ما في  -۲ في حالة اإلض�رار بالبعائث البریدیة األخرى یكون المرس�ِ

 ستثمرین المعیَّنین.نفس حدود مسؤولیة الم
 
 یظل المرِسل مسؤوال حتى إن قبل مكتب اإلیداع مثل ھذه البعیثة. -۳
 
غیر أنھ إذا راعى المرِسل شروط القبول، لن یكون ھذا األخیر مسؤوال إذا كان ھناك خطـ���أ أو إھمال في  -٤

 معالجة البعیثة من قبل المستثمرین المعیَّنین أو الناقلین بعد قبولھا.
 
 

 ۲٥دة الما
 دفع التعویض

 
یقع االلتزام بدفع التعویض ورد األجور والرس��وم، تبعاً للحالة، إما على المس��تثمر المعیَّن في المص��در أو  -۱

 على المستثمر المعیَّن في المقصد، شریطة حق االستئناف ضد المستثمر المعیَّن المسؤول.
 
صالح  -۲ ویمكن للمرِسل أو المرسل إلیھ،  المرسل إلیھ.یجوز للمرِسل أن یتنازل عن حقوقھ في التعویض ل

 في حال التنازل عن الحقوق، أن یرخص لشخص ثالث بتسلم التعویض إذا ما سمح التشریع الوطني بذلك.
 
 

 ۲٦المادة 
 استرداد التعویض عند االقتضاء من المرِسل أو المرسل إلیھ 

 
طرد أو بعیثة بقیمة مصرح بھا أو على جزء  إذا حدث، بعد دفع التعویض، أن عثر على بعیثة مسجلة أو -۱

ل، أو المرس����ل إلیھ تبعا للحالة، بأن البعیثة موجودة  من المحتویات التي اعتبرت مفقودة من قبل، یخطر المرس����ِ
تحت تص���رفھ خالل فترة ثالثة أش���ھر مقابل رد مبلغ التعویض الذي دفع. ویس���أل، في نفس الوقت، عّمن تُس���لّم 

لرفض أو عدم اإلجابة في المھلة المحددة، یتخذ نفس اإلجراء لدى المرس����ل إلیھ أو المرس����ل البعیثة. وفي حالة ا
 منھ تبعا للحالـة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة لإلجابة.

 
، فإنھا ۱إذا تنازل المرِسل والمرسل إلیھ عن استالم البعیثة أو لم یجیبا خالل المھلة المنصوص علیھا في البند  -۲

 للمستثمر المعیَّن أو عند االقتضاء للمستثمرین المعیَّنین الذین تحملوا التعویض.تصبح ملكا 
 
إذا اكتش���فت الحقاً بَعیثة بقیمة مص���رح بھا ثبت أن لمحتویاتھا قیمة أقل من قیمة التعویض المدفوع، یجب  -۳

ل أو المرس����ل إلیھ تبعا للحالة رد قیمة ھذا التعویض مقابل تس����لیم البعیثة ، دون المس����اس بالعواقب على المرس����ِ
 الناجمة عن التصریح المزّور بالقیمة.

 



 االتفاقیة

 

۱۰۳ 

 سابعالجزء ال
 األجور

 
 
 
 
 

 نفقات العبور    -ألف
 
 

 ۲۷المادة 
 نفقات العبور

 
ن أو بین ن اثنیْ تخض��ع اإلرس��الیات المغلقة والبعائث بالعبور المكش��وف المتبادلة بین مس��تثمرین معیَّنیْ  -۱

سھ مكتبیْ  سطة مرافق تابعة لمستثمر معیَّن أو لعدة مستثمرین آخرین (خدمات أطراف ثالثة) ن تابعین للبلد نف بوا
لدفع نفقات العبور. وتش��كل تلك النفقات تعویض��ا عن الخدمات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور 

 الجوي وینطبق ھذا المبدأ أیضا على البعائث المرسلة خطأ والموجھة خطأ.
 
 
 
 
 

 النفقات الختامیة    -باء
 
 

 ۲۸المادة 
 أحكام عامة .النفقات الختامیة

 
لكل مس��تثمر معیَّن یتلقى من مس��تثمر معیَّن یحق  النظام،مع مراعاة اإلعفاءات المنص��وص علیھا في  -۱

البرید  بسببل أجرة عن النفقات التي یتحملھا ل من المستثمر المعیَّن المرسِ حّصِ أن یُ  الرسائل،آخر بعائث لبرید 
 .الدولي الوارد

 
الختامیة، تص�������نَّف البلدان  فیھا للنفقات األحكام المتعلقة بدفع المس�������تثمرین المعیَّنینمن أجل تطبیق   -۲

 ، على النحو التالي:C 7/۲۰۱٦واألقالیم وفقاً للقوائم التي أعدھا المؤتمر لھذا الغرض في حكمھ  
 (المجموعة األولى)؛ ۲۰۱۰قبل  المستھَدفالبلدان واألقالیم التابعة للنظام  ۲-۱
 (المجموعة الثانیة)؛ ۲۰۱۲و ۲۰۱۰ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان ۲-۲
 (المجموعة الثالثة)؛ ۲۰۱٦ من اعتباراً  المستھَدف النظام تطبِّق التي واألقالیم البلدان  ۲-۳
 للنظام االنتقالي (المجموعة الرابعة).البلدان واألقالیم التابعة  ٤-۲
 

تش�������كل األحكام الواردة في ھذه االتفاقیة والتي تخص دفع النفقات الختامیة، تدابیر انتقالیة تؤدي إلى  -۳
 العناصر الخاصة بكل بلد في نھایة الفترة االنتقالیة. االعتبارإقرار نظام للدفع یأخذ في 
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۱۰٤ 

 :فاذ المباشرالن النفاذ إلى الخدمات الداخلیة. -٤
 عام قبل المس�����تھَدف النظام إلى انض�����مت التي البلدان من معیَّن مس�����تثمر كلیتعیَّن من حیث المبدأ على  ۱-٤

 نظامھ في یوفرھا التي والشروط واألحكام األسعار مجموع اآلخرین المعیَّنینأن یتیح للمستثمرین  ۲۰۱۰
 كان إذا ما یقدر أن في المقص��د المعیَّن المس��تثمر وعلى .الوطنیین لزبائنھ مماثلة، ش��روط ظل في الداخلي،

 .المباشر بالنفاذ الخاصةواإلجراءات  الشروط یستوف لم أم استوفى قد المصدرالمستثمر المعین في 
أن یتیحوا  ۲۰۱۰ عامقبل  المس���تھَدفإلى النظام  انض���متالبلدان التي  فيیجب على المس���تثمرین المعیَّنین  ۲-٤

 األس����عارَ  ۲۰۱۰قبل عام  المس����تھَدفأیض����ا بالنظام  تالتحق في البلدان التيلس����ائر المس����تثمرین المعیَّنین 
 .لزبائنھم الوطنیینیقدمونھ واألحكام والشروط المقدمة في إطار خدمتھم الوطنیة بشروط مماثلة لما 

أن  ۲۰۱۰ابتـداء مـن عام  المستھَدفضمت إلـى النظـام یجـوز للمسـتثمرین المعیَّنین في البـلدان التي ان ۳-٤
یتیحوا لعدد محدود من المس���تثمرین المعیَّنین الش���روط التي یوفرونھا في خدمتھم الداخلیة، على أس���اس 

عد انقض���اء ھذه المدة، یجب علیھم أن یختاروا أحد ، لمدة س���نتین على س���بیل التجربة. وبثلالمعاملة بالم
إما التوقف عن إتاحة الش���روط المتاحة في إطار خدمتھم الداخلیة أو مواص���لة إتاحة الش���روط  :الخیارین

البلدان التي  معیَّنون فيالمستثمرون الطلب  إذابید أنھ  المحلیة الخاصة بھم لجمیع المستثمرین المعیَّنین.
في بلدان كانت في النظام معیَّنین المستثمرین المن  ۲۰۱۰ابتداء من عام  المستھَدفت إلى النظام انضم

یتعین علیھم وأن تطبق علیھم الش�����روط المتاحة في إطار خدمتھم الداخلیة،  ۲۰۱۰قبل عام  المس�����تھَدف
واألحكام والش�����روط المقدمة في خدمتھم الوطنیة  أن یتیحوا لكل المس�����تثمرین المعیَّنین األس�����عارَ  حینھا

 زبائنھم الوطنیین.ل بشروط تطابق الشروط المقدمة
المتاحة تطبیق الش���روط  أن ال یتیحوایختار المس���تثمرون المعیَّنون في بلدان النظام االنتقالي یمكن أن  ٤-٤

تطبیق الش�����روط یمكن أن یختاروا بید أنھم  س�����ائر المس�����تثمرین المعیَّنین.ل في إطار خدمتھم الداخلیة
 المعاملة بالمثلن على أس�����اس محدود من المس�����تثمرین المعیَّنی لعدد المتاحة في إطار خدمتھم الداخلیة

إما أن یكفوا أن یختاروا أحد الخیارین: انقضاء ھذه الفترة  بعـ���ـ���دوعلیھم  وخالل فترة عامین تجریبیة.
شروط إتاحة عن  ستمروا  المتاحة في خدمتھم الداخلیةال شروط في توفیر أو أن ی المتاحة في خدمتھم ال

 المستثمرین المعیَّنین. لكل الداخلیة
 
. وبناء على ذلك، نوعیة الخدمة في بلد المقص�������دمن حیث داء األمد أجرة النفقات الختامیة على تعت -٥

للتش��جیع  ۳۰و ۲۹و مكرراً ۲۸ وادالمعالوات على األجرة المبینة في  بمنحاالس��تثمار البریدي  یَُرخَّص لمجلس
 .في مجال النوعیة بلغوا ھدفھم الذینالمس������تثمرین المعیَّنین ولمكافأة  مراقبة النوعیةالمش������اركة في نظام  على

المس����تثمرین  أجور نلك ،كافیةعقوبات في حالة نوعیة غیر  یحددویجوز لمجلس االس����تثمار البریدي أیض����اً أن 
 .۳۰و ۲۹الدنیا المبینة في المادتین  األجور لن تقل عن المعیَّنین

 
 .۱في البند ھا ـوص علیـلكل مستثمر معیَّن أن یتنازل كلیا أو جزئیا عن األجرة المنص -٦
 
كیلوغرام�ات ألغراض دفع  ٥ ك�أكی��اس وزنھ��اكیلوغرام�ات  ٥التي تزن أق�ل من  Mعتبر األكی��اس تُ  -۷

  كما یلي: ھي Mفیما یخص األكیاس  مطبَّقةر النفقات الختامیة الاسعأالنفقات الختامیة. و
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۰٫۹۰۹ سعر :۲۰۱۸ام إلى العبالنسبة  ۷-۱
 ؛كیلوغرام وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ۰٫۹۳٥ سعر :۲۰۱۹ام إلى العبالنسبة  ۷-۲
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۰٫۹٦۱ سعر :۲۰۲۰ امإلى العبالنسبة  ۷-۳
 .كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۰٫۹۸۸ سعر :۲۰۲۱ امإلى العبالنسبة  ٤-۷
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لة قدرھا  -۸ وحدة من وحدات حقوق الس��حب الخاص��ة  ۱٫۱۰۰تفرض أجرة إض��افیة على البعائث المس��جَّ
عام  ثة ل عام  ۱٫۲۰۰، و۲۰۱۸لكل بعی عام  ۱٫۳۰۰و ۲۰۱۹وحدة من ھذه الوحدات ل  ۱٫٤۰۰و ۲۰۲۰وحدة ل

وحدة من وحدات  ۱٫٤۰۰البعائث المص����رح بقیمتھا، تُحدَّد أجرة إض����افیة تبلغ . وفیما یخص ۲۰۲۱وحدة لعام 
 ۱٫٦۰۰و ۲۰۱۹وحدة من ھذه الوحدات لكل بعیثة لعام  ۱٫٥۰۰و ۲۰۱۸حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة لعام 

 . ویَُرخَّص لمجلس االس�������تثمار البریدي بأن۲۰۲۱وحدة لكل بعیثة لعام  ۱٫۷۰۰و ۲۰۲۰وحدة لكل بعیثة لعام 
یوافق على أجرة إضافیة نظیر ھذه الخدمات وخدمات إضافیة أخرى حینما تتضمن الخدمات المقدَّمة خصائص 

 إضافیة یتعین أن ینص علیھا النظام.
 
وحدة من وحدات حقوق الس��حب الخاص��ة على كل بعیثة واحدة من  ۰٫٥تُفرض أجرة إض��افیة قدرھا  -۹

فاً برمز ذي خطوط ال البعائث المس���جلة والمص���رح بقیمتھا التي ال ت فاً برمز ذي خطوط أو تحمل معّرِ حمل معّرِ
 لالتحاد البریدي العالمي إال في حال االتفاق على خالف ذلك بصورة ثنائیة. S10یمتثل للمعیار التقني 

 
بالجملة ألغراض دفع النفقات الختامیة یشار بعبارة "البرید بالجملة" إلى بعائث برید الرسائل المودعة  -۱۰

ً ت وذلك ، ۳۰و ۲۹و مكرراً ۲۸ الموادوالش��روط المحددة في النظام. وتدفع أجرة البرید بالجملة وفقاً ألحكام  ماش��یا
 .بحسب الحالة

 
 لتس����ویة أخرى أجور نظم األطراف متعدد أو ثنائي اتفاق بموجب یطبق أن معیَّن مس����تثمر ألي یمكن -۱۱

 .الختامیة بالنفقات الخاصة الحسابات
 

یتبادل المس����تثمرون المعیَّنون البرید غیر ذي األولویة على أس����اس اختیاري بتطبیق خص����م یمكن أن  -۱۲
 على سعر النفقات الختامیة المطبق على البرید ذي األولویة. ٪۱۰بنسبة 

 
 معیَّن مس��تثمر أي على المس��تھَدف النظام بلدان يف المعیَّنین المس��تثمرین بین فیما المطبَّقة األحكامتس��ري  -۱۳

 أن البریدي االس��تثمار لمجلس ویجوز .المس��تھَدف النظام إلى االنض��مام دریی بأنھ یص��رح االنتقالي النظام إلى منض��م
مس�������تثمرین  أين تُطبَّق جمیع أحكام النظام المس�������تھَدف بحذافیرھا على أویجوز النظام.  في االنتقالیة التدابیر یحدد

 نتقالیة.اھذه األحكام بالكامل بدون تدابیر  أن تُطبَّق علیھمدون یریصرحون بأنھم ی في النظام المستھَدف جدد معیَّنین
 
 

 مكرراً ۲۸المادة 
ورزم  )E(من المقاس على بعائث برید الرسائل المزحمة . اإلعالن ذاتیاً عن األسعار المطبَّقة النفقات الختامیة

 )E(من المقاس برید الرسائل الصغیرة 
 
، یجوز ۳۰و ۲۹وص����اعداً وخروجاً عن المادتین  ۲۰۲۱ابتداًء من األس����عار الس����اریة في الس����نة  -۱

فیھا األس��عار  تُطبَّقیونیو من الس��نة الس��ابقة للس��نة التي  ۱ قبلللمس��تثمرین المعیَّنین إخطار المكتب الدولي، 
بالكیلوغرام الواحد، بالعملة وعنھا ذاتیاً والخاص�������ة بالبعیثة الواحدة  المعلَنعنھا ذاتیاً، بأس�������عارھم  المعلَن

ورزم برید الرس�����ائل الص�����غیرة من  )E(بعائث برید الرس�����ائل المزحمة من المقاس على  تُطبَّقالمحلیة، التي 
إلى  ،ر بھاعنھا ذاتیاً التي یُخطَ  المعلَنفي الس���نة التالیة. ویحول المكتب الدولي س���نویاً األس���عار  )E(المقاس 

وحدات حقوق السحب الخاصة. ویستخدم المكتب الدولي، في حساب األسعار بوحدات حقوق السحب الخاصة، 
مایو من الس��نة التي تس��بق  ۳۱ ینایر إلى ۱متوس��ط س��عر الص��رف الش��ھري المطبق خالل الفترة الممتدة من 

منشور  عن الحساب بواسطةطار باألسعار الناتجة عنھا ذاتیاً. ویتم اإلخ المعلَنفیھا األسعار  تُطبَّقالسنة التي 
 المعلَنفیھا األسعار  تُطبَّقمن السنة التي تسبق السنة التي  یولیو ۱یصدره المكتب الدولي في موعد أقصاه 

ورزم  )E(وأي إشارة في االتفاقیة أو نظام االتفاقیة إلى بعائث برید الرسائل المزحمة من المقاس عنھا ذاتیاً. 
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أو إلى حس��اب األس��عار الُمطبَّقة على ھذه البعائث، إش��ارة تُحیل، عند  )E(من المقاس  الرس��ائل الص��غیرةبرید 
ورزم برید  )E( االقتض�����اء، إلى األس�����عار الُمعلَنة ذاتیاً الخاص�����ة ببعائث برید الرس�����ائل المزحمة من المقاس

معیَّن المكتَب الدولي بأسعاره الداخلیة  . وعالوة على ذلك، یبلِّغ كل مستثمر)E(من المقاس  الرسائل الصغیرة
 الُمطبَّقة على خدمات مماثلة، وذلك لحساب سقف األسعار ذات الصلة.

۱-۱  ً  عنھا ذاتیاً: المعلَن، فإن األسعار ۳-۱و ۲-۱بالبندین  رھنا
ً بلد سقف األسعار التي یحددھا كل  تتجاوزال  ۱-۱-۱  )E(من المقاس بالنسبة إلى بعیثة  ۲-۱للبند  محسوبة وفقا

 كیلوغرام؛  ۰٫۱٥۸متوسط وزنھا 
من األجرة الداخلیة المطبَّقة على ثالثاً، ٦، أو النسبة المطبَّقة المشار إلیھا في البند ٪۷۰تستند إلى نسبة  ۱-۱-۲

برید الرس�����ائل أو رزمة من رزم  )E(برید الرس�����ائل المزحمة من المقاس بعیثة واحدة مماثلة من بعائث 
یونیو من  ۱التي یطبقھا المس���تثمر المعیَّن في الخدمة الداخلیة والس���اریة في  )E(الص���غیرة من المقاس 

 السنة التي تسبق السنة التي تُطبَّق فیھا األسعار المعلَن عنھا ذاتیاً؛
على بعیثة واحدة یعالجھا المس����تثمر المعیَّن في الخدمة الداخلیة مطبَّقة الإلى األجرة الداخلیة  تس����تند ۱-۱-۳

ورزم  )E(برید الرس�ائل المزحمة من المقاس وتتقید بأبعاد الحجم والش�كل القص�وى المحددة لبعائث 
 ؛)E(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 

 جمیع المستثمرین المعیَّنین؛ بھایُعلم  ٤-۱-۱
 ؛)E(ورزم برید الرسائل الصغیرة من المقاس  )E(برید الرسائل المزحمة من المقاس على بعائث تُطبَّق إال  ال ٥-۱-۱
ورزم برید الرس���ائل الص���غیرة  )E(من المقاس الرس���ائل المزحمة على جمیع تدفقات بعائث برید  تُطبَّق ٦-۱-۱

ورزم برید الرس�������ائل  )E(من المقاس الرس�������ائل المزحمة بخالف تدفقات بعائث برید  )E(من المقاس 
بین تدفقات البرید و المس������تھَدفمن بلدان النظام االنتقالي إلى بلدان النظام  )E(من المقاس الص������غیرة 

 .في السنة طن ۱۰۰ كان وزن تدفقات بعائث برید الرسائل ال یتجاوز ذاإ ،بلدان النظام االنتقالي
من ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس الرسائل المزحمة بعائث برید على جمیع تدفقات  تُطبَّق ۱-۱-۷

ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس الرسائل المزحمة بعائث برید بخالف تدفقات  )E(المقاس 
 ۲۰۱۲وأ ۲۰۱۰األعوام  اعتباراً من المس�������تھَدفبین البلدان المنض�������مة إلى النظام  )E(من المقاس 

 إن لم یتجاوز ،۲۰۱۰قبل عام  المس��تھَدفومن ھذه البلدان إلى البلدان المنض��مة إلى النظام  ،۲۰۱٦وأ
 طناً في السنة. ۲٥تدفقات ھذه الوزن 

األس�������عار المعلَن عنھا ذاتیاً للبعثیة الواحدة والكیلوغرام الواحد من بعائث برید الرس�������ائل  تتجاوزأال  ۱-۲
س�قف األس�عار الخاصة  )E(من المقاس ورزم بعائث برید الرس�ائل الص�غیرة  )E(من المقاس المزحمة 
أو النس���بة  ٪۷۰بإحدى عش���رة نقطة تقابل نس���بة  للتعریفاتتنازل خطي المحددة على أس���اس بكل بلد 

من التعریفات المطبَّقة على بعیثة واحدة ذات أولویة أ في الخدمة ثالثاً، ٦المطبَّقة المشار إلیھا في البند 
رزم برید أو  )E(المزحمة من المقاس الداخلیة معادلة لتلك المطبَّقة على بعیثة من بعائث برید الرس�ائل 

 ۲٥۰غراماً و ۱۷٥غراماً و ۷٥غراماً و ۳٥غراماً و ۲۰التي تزن  )E(الرسائل الصغیرة من المقاس 
غرام، وذلك  ۲۰۰۰غرام و ۱٥۰۰غرام و ۱۰۰۰غراماً و ۷٥۰غرام و ٥۰۰غراماً و ۳۷٥غراماً و

 دون حساب أي ضرائب.
عملیة للتحقق  تجرى، المحدَّدة عنھا ذاتیاً تتجاوز س��قف األس��عار المعلَنما إذا كانت األس��عار  لمعرفة ۱-۲-۱

كیلوغرام واحد  لتركیبة متوسط عالميعن طریق حساب متوسط اإلیرادات باستخدام أحدث من ذلك 
بار أن ال من البرید ثة واعت حاالت التي تتجاوز  ۰٫۱٥۸ تزن )E(من المقاس بعی كیلوغرام. وفي ال

التي یبلغ  )E(من المقاس على البعائث  مطبَّقةال س������قف األس������عارعنھا ذاتیاً  المعلَنفیھا األس������عار 
تخفیض األس��عار أیض��ا المعني، أن یختار كیلوغرام، یجوز للمس��تثمر المعیَّن  ۰٫۱٥۸متوس��ط وزنھا 

 .۲-۱التي یعلن عنھا ذاتیاً إلى مستوى یتناسب مع البند 
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الداخلي طبَّق الس����عر أكثر من س����عر داخلي واحد على الرزم باالس����تناد إلى س����مكھا، ییُطبَّق  كانإذا  ۱-۲-۲
الداخلي األعلى على البعائث ویُطبَّق الس����عر غراماً،  ۲٥۰األدنى على البعائث التي ال یتجاوز وزنھا 

 غراماً. ۲٥۰التي یتجاوز وزنھا 
مماثلة، یُس���تخدم الس���عر المتوس���ط داخلیة األس���عار المحددة بحس���ب المناطق في خدمة  تُطبَّق عندما ۱-۲-۳

قةالمحدد في النظام وتُس�������تبعد التعریفات الداخلیة ال على المناطق غیر المتجاورة عند تحدید  مطبَّ
ویجوز، عوضاً عن ذلك، تحدید التعریفات بحسب المناطق المزمع استخدامھا، بناء  السعر المتوسط.

 )E(الرس���ائل المزحمة من المقاس برید على متوس���ط المس���افة المرجحة الفعلیة التي تقطعھا بعائث 
 أحدث سنة). بالنسبة إلىالواردة ( )E(برید الرسائل الصغیرة من المقاس بعائث ورزم 

تش����مل خص����ائص إض����افیة لیس����ت من خص����ائص الخدمة  المماثلةكانت الخدمة والتعریفات الداخلیة  إذا ٤-۱-۲
وكانت ھذه الخصائص تنسحب على كل فئات األوزان  التتبع أو التوقیع أو التأمین، خدمات أي، األساسیة

ى المقابلة أو السعر تُخصم من التعریفة الداخلیة التعریفة اإلضافیة الداخلیة األدن ،۲-۱المذكورة في البند 
یتجاوز مجموع المبالغ . وال یجوز أن وثائق االتحادفي  االمنص���وص علیھ أو األجرة المرجعیة اإلض���افي

 .٪ من قیمة التعریفة الداخلیة۲٥نسبة  المخصومة لقاء جمیع الخصائص اإلضافیة
یؤدي إلى تحقیق إیرادات  ۲-۱المحس�وب وفقا ألحكام البند الخاص بكل بلد وإذا كان س�قف األس�عار  ۱-۳

اإلیرادات المحسوبة للبعیثة  أدنى من كیلوغرام ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(من المقاس محسوبة لبعیثة 
ً  تتجاوز الیجب أف ذاتھا من الوزن ذاتھ على أساس األسعار المحددة أدناه،  األسعار المعلَن عنھا ذاتیا

 التالیة: األسعار 
 الواحدة وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة للبعیثة ۰٫٦۱٤ س���عر: ۲۰۲۰إلى عام  بالنس���بة ۱-۳-۱

 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫۳۸۱وسعر 
 الواحدةوحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة للبعیثة  ۰٫٦٤٥ : س���عر۲۰۲۱إلى عام  بالنس���بة ۱-۳-۲

 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام؛ ۱٫٤٥۰ وسعر
 الواحدةوحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة للبعیثة  ۰٫٦۷۷ : س���عر۲۰۲۲إلى عام  بالنس���بة ۱-۳-۳

 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٥۲۳ وسعر
 الواحدةالس���حب الخاص���ة للبعیثة وحدة من وحدات حقوق  ۰٫۷۱۱ : س���عر۲۰۲۳إلى عام  بالنس���بة ٤-۱-۳

 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٥۹۹ وسعر
 الواحدةوحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة للبعیثة  ۰٫۷٤۷ : س���عر۲۰۲٤إلى عام  بالنس���بة ٥-۱-۳

 ؛الواحد وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫٦۷۹ وسعر
 الواحدةوحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة للبعیثة  ۰٫۷۸٤ : س���عر۲۰۲٥إلى عام  بالنس���بة ٦-۱-۳

 الواحد. وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للكیلوغرام ۱٫۷٦۳ وسعر
تخص األس���عار المعلَن عنھا ذاتیاً المطبَّقة جمیع الش���روط واإلجراءات اإلض���افیة التي ینص النظام على  ٤-۱

. )E(برید الرسائل الصغیرة من المقاس بعائث ورزم  )E(الرسائل المزحمة من المقاس على بعائث برید 
بعائث ورزم  )E(الرسائل المزحمة من المقاس وتنطبق جمیع أحكام النظام األخرى المتعلقة ببعائث برید 

تتعارض تلك األحكام أیضاً على األسعار المعلَن عنھا ذاتیاً، ما لم  )E(برید الرسائل الصغیرة من المقاس 
 مع ھذه المادة.

عنھا ذاتیاً على أس��اس  المعلَنیجوز للمس��تثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي تطبیق األس��عار  ٥-۱
 جس تدفقات البرید الواردة إلیھا بالعینة.

 
عنھا  المعلَن، ال تتجاوز األس���عار ۲-۱باإلض���افة إلى األس���عار القص���وى المنص���وص علیھا في البند  -۲

 ، على النحو التالي: ۲۰۲٥إلى  ۲۰۲۱من  لألعوامذاتیاً الُمصرح بھا اإلیرادات المحددة 
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ستناداً إلى األسعار ۲۰۲۱ إلى عام بالنسبة ۲-۱ عنھا ذاتیاً في أدنى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة ا
بالنس����بة إلى بعثیة من  ۲۰۲۰مس����توى بین س����قف األس����عار الخاص����ة بكل بلد واإلیرادات في عام 

 ؛٪۱٥كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 
ستناداً إلى األسعار ۲۰۲۲ إلى عام بالنسبة ۲-۲ عنھا ذاتیاً في أدنى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة ا

بالنس����بة إلى بعثیة من  ۲۰۲۱مس����توى بین س����قف األس����عار الخاص����ة بكل بلد واإلیرادات في عام 
 ؛٪۱٥كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 

ستناداً إلى األسعار ۲۰۲۳ إلى عام بالنسبة ۲-۳ عنھا ذاتیاً في أدنى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة ا
بالنس����بة إلى بعثیة من  ۲۰۲۲مس����توى بین س����قف األس����عار الخاص����ة بكل بلد واإلیرادات في عام 

 ؛٪۱٦كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 
ستناداً إلى األسعار ۲۰۲٤ إلى عام بالنسبة ٤-۲ عنھا ذاتیاً في أدنى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة ا

بالنس����بة إلى بعثیة من  ۲۰۲۳مس����توى بین س����قف األس����عار الخاص����ة بكل بلد واإلیرادات في عام 
 ؛٪۱٦كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 

ستناداً إلى األسعار ۲۰۲٥ إلى عام بالنسبة ٥-۲ عنھا ذاتیاً في أدنى المعلَن : تُحدَّد اإلیرادات المحسوبة ا
بالنس����بة إلى بعثیة من  ۲۰۲٤مس����توى بین س����قف األس����عار الخاص����ة بكل بلد واإلیرادات في عام 

 .٪۱۷كیلوغراماً بزیادة بنسبة  ۰٫۱٥۸یبلغ وزنھا  )E(المقاس 
 
 المعلَنواألعوام التي تلیھ، ال یتغیر المعدل بین السعر  ۲۰۲۱في عام  مطبَّقةألسعار الإلى ا وبالنسبة -۳

عنھ ذاتیاً للكیلوغرام الواحد بأكثر من خمس نقاط مئویة ص��عوداً أو المعلَن عنھ ذاتیاً للبعیثة الواحدة والس��عر 
ھبوطاً مقارنة بمعدل العام الذي س���بق. وبالنس���بة إلى المس���تثمرین المعیَّنین الذین یعلنون عن األس���عار ذاتیاً 

رابعاً، ٦مكرراً أو الذین یطبقون ھذه األس���عار على أس���اس المعاملة بالمثل بموجب البند ٦بموجب أحكام البند 
عنھ ذاتیاً  المعلَنعنھ ذاتیاً للبعیثة الواحدة والس���عر  المعلَنإلى الس���عر  ۲۰۲۰یس���تند المعدَّل المطبق في عام 

 .۲۰۲۰یولیو  ۱للكیلوغرام الواحد الساریین اعتباراً من 
 

طبقون المعیَّنون الذین یختارون عدم اإلعالن عن أس������عارھم ذاتیاً عمالً بھذه المادة ی المس������تثمرون -٤
 تطبیقاً تاماً. ۳۰و ۲۹األحكام المنصوص علیھا في المادتین 

 
الرسائل المزحمة برید على بعائث  مطبَّقةاإلعالن ذاتیاً عن أسعارھم الإذا اختار مستثمرون معیَّنون  -٥

، ولم یبلغوا بأسعار معینةسنة الخاصة ب )E(برید الرسائل الصغیرة من المقاس بعائث ورزم  )E(من المقاس 
عنھا ذاتیاً  المعلَنخاص���ة بالس���نة التالیة، یتواص���ل في الس���نة التالیة تطبیق األس���عار مختلفة معلن عنھا ذاتیاً 

 في ھذه المادة.ما عدا إذا كانت ال تستوفي الشروط المنصوص علیھا الساریة 
 

الداخلیة المش��ار إلیھا  األس��عارالمكتب الدولي بأي تخفیض في أن یبلغ المعیَّن المعني  المس��تثمر یجب على -٦
 في ھذه المادة.

 
، یجوز لمس������تثمر معیَّن في بلد عض������و ۲و ۱، وخروجاً عن أحكام البندین ۲۰۲۰یولیو  ۱اعتباراً من  -مكرراً ٦
طن (وفقاً  ۷٥ ۰۰۰على  ۲۰۱۸التي اس�������تلمھا في عام الس�������نویة الواردة  ھكمیات برید رس�������ائلمجموع زید ی

یقیِّمھا المكتب وللمعلومات الرس��میة ذات الص��لة المقدمة إلى المكتب الدولي أو أي معلومات أخرى متاحة رس��میاً 
ورزم بعائث برید  )E(من المقاس برید الرس��ائل المزحمة  بعائث على مطبَّقةذاتیاً عن األس��عار ال أن یعلنالدولي) 

 .۷-۱-۱و ٦-۱-۱المش����ار إلیھا في البندین  تدفقات برید الرس����ائل بخالف، )E(من المقاس الرس����ائل الص����غیرة 
ً  ویحق المعني أو أي مس��تثمر معیَّن آخر یطبِّق أس��عاراً أعلنھا بنفس��ھ على أس��اس المعاملة للمس��تثمر المعیَّن  أیض��ا

ً ٦بالمثل وفقاً ألحكام البند  على  ۲یطبق حدود الزیادة القصوى في اإلیرادات المنصوص علیھا في البند  أَن ال رابعا
  فیما بین بلده وأي بلد آخر.تدفقات البرید إلى بلده ومن بلده إلى أي بلد آخر و
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٦ ً  مكرراً أعاله،٦الذي یطبق الخیار المذكور في البند سلطة مختصة تشرف على المستثمر المعیَّن  إذا قررت -ثالثا
ورزم بعائث برید الرس������ائل  )E(من المقاس بعائث برید الرس������ائل المزحمة معالجة وتوزیع أنھ لتغطیة جمیع تكالیف 

إلى  ۲۰۲۰في أي عام بعد عام ، یجب أن یستند السعر الذي یعلن عنھ المستثمر المعیَّن ذاتیاً )E(من المقاس الصغیرة 
فیجوز أن ٪ من األجرة المطبَّقة على بعیثة واحدة في الخدمة الداخلیة، ۷۰نس������بة تكلفة إلى تعریفة تتجاوز قیمتھا 

رھناً بالتقید بأال تتجاوز نسبة التكلفة ، ٪۷۰لـ����� نسبة االخاصة بھذا المستثمر المعیَّن تعریفة التكلفة إلى النسبة تتجاوز 
نسبة التكلفة إلى التعریفة المستخدمة و٪ ۷۰لـ����� نسبة اویة واحدة القیمة األعلى بین بنقطة مئ إلى التعریفة المستخدمة

٪، وبش��رط أن یقدم المس��تثمر المعیَّن ۸۰، وأال تتجاوز نس��بة في وقتھا في حس��اب األس��عار المعلَن عنھا ذاتیاً الس��اریة
. وإذا زاد مس������تثمر معیَّن ۱وجب البند المعني كل المعلومات الداعمة في اإلخطار الذي یرس������لھ إلى المكتب الدولي بم

الخاصة بھ بناء على قرار تصدره سلطة مختصة، فیجب علیھ أن یخطر المكتب الدولي بھذه  نسبة التكلفة إلى التعریفة
مارس من الس��نة التي تس��بق س��نة تطبیق ھذه النس��بة. وترد في النظام تفاص��یل  ۱النس��بة لینش��رھا في موعد أقص��اه 

 ة معیَّنة.أخرى تتعلق بالتكالیف واإلیرادات الالزم استخدامھا في حساب نسبة تكلفة إلى تعریف
 
٦ ً ، ، یجوز لجمیع المس����تثمرین المعیَّنین اآلخرینمكرراً ٦البند أحكام  في بلد عض����و مس����تثمر معیَّن إذا نفَّذ -رابعا

أن ینفذوا ھذا البند ، ۷-۱-۱و ٦-۱-۱غیر المس�����تثمرین المعیَّنین الذین یتبادلون التدفقات المش�����ار إلیھا في البندین 
 ً  المذكور.المستثمر المعیَّن إزاء  أیضا

 
٦ ً مكرراً، في الس���نة التقویمیة التي تدخل فیھا ٦ذ الخیار المش���ار إلیھ في البند یُطلب من أي مس���تثمر معیَّن ینفِّ  -خامسا

مالیین فرنك سویسري في السنة، لمدة خمس سنوات  ۸األسعار المبدئیة حیز التنفیذ، أن یدفع إلى االتحاد أجرة قدرھا 
ملیون فرن��ك  ٤۰مكرراً)، ب��إجم��الي ٦التقویمي ال��ذي یطبق فی��ھ الخی��ار الم��ذكور في البن��د متت��الی��ة (ابت��داًء من الع��ام 

 سویسري. وال یُتوقع دفع أي مبلغ آخر مقابل اإلعالن ذاتیاً عن األسعار طبقاً لھذا البند بعد انقضاء فترة الخمس سنوات.
٦ ً ملیون فرنك  ۱٦تالیة: یخص����ص مبلغ تخص����ص األجرة المش����ار إلیھا أعاله حص����راً طبقاً للمنھجیة ال ۱-خامسا

لدى االتحاد لتنفیذ مش���اریع تتعلق بتبادل البیانات اإللكترونیة المس���بقة  مش���روطس���ویس���ري لص���ندوق 
واألمن البریدي بموجب ش��روط رس��الة اتفاق تنفذ بین المس��تثمر المعیَّن المذكور واالتحاد؛ ویخص��ص 

ویل التزامات االتحاد على األجل الطویل، ملیون فرنك سویسري لصندوق مربوط ألغراض تم ۲٤مبلغ 
 كما یحددھا مجلس اإلدارة، بموجب شروط رسالة اتفاق یُبرم بین المستثمر المعیَّن المذكور واالتحاد.

٦ ً ال تنطبق األجرة المنص����وص علیھا في ھذا البند على المس����تثمرین المعیَّنین في البلدان األعض����اء  ۲-خامسا
رابعاً، ٦البند  أحكامعنھا ذاتیاً على أس���اس المعاملة بالمثل بموجب  لَنالمعالذین یطبقون األس���عار 

 مكرراً.٦البند  أحكامن آخر اإلعالن عن األسعار ذاتیاً بموجب مستثمر معیَّ  اختیارنتیجة 
٦ ً مالیین فرنك  ۸یخطر المستثمر المعیَّن الذي یدفع األجرة المكتَب الدولي كل سنة بكیفیة توزیع مبلغ الـ�����  ۳-خامسا

ع  أعاله، عمالً المحدَّد الس��نویة الخمس��ة عموماً على النحو  األقس��اطس��ویس��ري الس��نویة، بش��رط أن توزَّ
 أحكامن عن األسعار ذاتیاً بموجب برسالة االتفاق المذكورة. ویحصل المستثمر المعیَّن الذي یختار اإلعال

مكرراً على المعلومات الالزمة عن النفقات المتعلقة باألجرة المدفوعة، عمالً بأحكام ھذا البند، ٦البند 
 بموجب رسالة اتفاق یُبرم بین المستثمر المعیَّن المذكور واالتحاد.

٦ ً مكرراً، أو إذا طبق مستثمر ٦البند  أحكاماإلعالن عن األسعار ذاتیاً بموجب اختار مستثمر معیَّن إذا  -سادسا
لمستثمر فإن ارابعاً، ٦البند  أحكامعنھا ذاتیاً في إطار المعاملة بالمثل بموجب  المعلَنمعیَّن األسعار 

لمعیَّنین لمس�����تثمرین ااعنھا ذاتیاً،  المعلَناألس�����عار علیھ أن یبلغ عن بدء العمل، ب المعیَّن المذكور
لة بما األجور المعدَّ بالمرسلین في البلدان األعضاء في االتحاد البریدي العالمي، دون تمییز بینھم، 

في الخدمة  والتي تكون منش��ورةمع الكمیة المرس��لة والمس��افة المقطوعة،  بقدر اإلمكان یتناس��ب
علیھ الطرفان، في إطار  بموجب اتفاق تجاري ثنائي یتفقذلك ، والمقص����دفي بلد  المماثلة الداخلیة

 القواعد التي تطبقھا سلطة التنظیم الوطنیة.
 

 ال یجوز إبداء أي تحفظ على ھذه المادة. -۷
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 ۲۹المادة 
 فالمستھدَ  ن النظامالمستثمرین المعیَّنین في بلدا بینتدفقات البرید أحكام تطبق على  .النفقات الختامیة

 
وبعائث المراس�������الت  Mتحدَّد أجرة بعائث برید الرس�������ائل، بما في ذلك البرید بالجملة، عدا األكیاس  -۱

أس��عار للبعیثة الواحدة وللكیلوغرام الواحد تعكس تكالیف  على أس��اس تطبیق، )CCRI(التجاریة الجوابیة الدولیة 
ار توفیر الخدمات الش����املة ض����من نطاق في إطذات األولویة المعالجة في بلد المقص����د. وتُتَّخذ رس����وم البعائث 

 الخدمة المحلیة أساساً لحساب أسعار النفقات الختامیة.
 

سعار النفقات الختامیة في النظام المستھَدف على نحو یراعي تصنیف البعائث بحسب المقاس،  -۲ تُحسب أ
 .في إطار الخدمة المحلیة یُطبَّقكان ذلك  إذامن االتفاقیة،  ٥-۱۷علیھ في المادة على النحو المنصوص 

 
بحس����ب المقاس وفق الش����روط المفص����ول البرید  المس����تھَدفیتبادل المس����تثمرون المعیَّنون في النظام  -۳

 .النظامالمبیَّنة في 
 

 أجرة بعائث المراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام. تُدفع -٤
 

 )P( الواحدة وللكیلوغرام الواحد بحس�ب بعائث برید الرس�ائل من المقاس�ات الص�غیرة ز األس�عار للبعیثةتُمیَّ  -٥
. وتُحس��ب ھذه األس��عار )E(من المقاس والرزم الص��غیرة  )E(وبعائث برید الرس��ائل المزحمة من المقاس  )G(والكبیرة 

غراماً ومن رسوم بعائث  ۲۰البالغ وزنھا  )P(ن المقاس ٪ من رسوم بعائث برید الرسائل الصغیرة م۷۰على أساس 
غراماً، وذلك دون حس��اب ض��ریبة القیمة المض��افة وغیرھا  ۱۷٥البالغ وزنھا  )G(برید الرس��ائل الكبیرة من المقاس 

، فتُحس���ب أس���عارھا على أس���اس )(Eمن الرس���وم األخرى. وفیما یخص بعائث برید الرس���ائل المزحمة من المقاس 
وذلك دون غراما،  ۳۷٥الذي ال یتجاوز وزنھا  )G(ومن المقاس  )P(الرس������ائل من المقاس  األس������عار المطبَّقة على

 .األخرىالرسوم حساب ضریبة القیمة المضافة وغیرھا من 
 

د -٦  واإلحصائیة التشغیلیة اإلجراءات من یلزم وما األسعار حساب شروط البریدي االستثمار مجلس یحّدِ
 .المقاس بحسبالمفصولة  البعائث والمحاسبیة لتبادل

 
ورزم  )E( المقاسمن بعائث برید الرس����ائل المزحمة بخالف أس����عار النفقات الختامیة المطبَّقة على  -۷

ال یجوز أن تؤدي األس�������عار المطبَّقة على  ،۲۰۲۰للعام  )E( المقاسمن بعائث برید الرس�������ائل الص�������غیرة 
اإلرس�����الیات فیما بین البلدان التي تطبِّق النظام المس�����تھَدف في س�����نة معیَّنة إلى زیادة إیرادات النفقات الختامیة 

ً  ۳۷٫٦التي تزن  )G(ومن المقاس  )P(من المقاس ٪ لبعیثة برید الرس����ائل ۱۳بنس����بة تفوق  ، وبعیثة برید غراما
 غراماً مقارنة بالسنة السابقة. ۳۷٥التي تزن  )E(مقاس الرسائل من ال

 
ـدان التي  -۸ ـة على التدفقات فیما بین البل ـ قبل  المستھَدفإلى النظام  انضمتال یجوز أن تزید األسـعار المطبَّق

 عما یلي: )G(والرسائل الكبیرة من المقاس  )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ۲۰۱۰عام 
 ۲٫٥۸٥وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۳۳۱: سعر ۲۰۱۸إلى العام  بالنسبة ۸-۱

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫٦٦۳وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۳٤۱: سعر ۲۰۱۹إلى العام  بالنسبة ۸-۲

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۷٤۳وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۳٥۱: سعر ۲۰۲۰إلى العام  بالنسبة ۸-۳

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۸۲٥وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۳٦۲: سعر ۲۰۲۱لعام إلى ا بالنسبة ٤-۸

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.



 االتفاقیة

 

۱۱۱ 

ال یجوز أن تزید األس��عار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انض��مت إلى النظام المس��تھَدف  -۹
من ورزم برید الرس��ائل الص��غیرة  )E(من المقاس  ، فیما یخص بعائث برید الرس��ائل المزحمة۲۰۱۰قبل عام 
 ، عما یلي:)E(المقاس 

وحدة  ۱٫٥۸٤ سعروحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۰٥ سعر :۲۰۱۸ لعامإلى ا بالنسبة ۹-۱
 ؛كیلوغراممن حقوق السحب الخاصة لكل 

وحدة  ۱٫٦۳۲ سعروحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۲٦ سعر :۲۰۱۹ لعامإلى ا بالنسبة ۹-۲
 ؛كیلوغراممن حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷۱٤ س���عروحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة و ۰٫۷٦۲ س���عر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنس���بة ۹-۳
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 ۱٫۷٦٥ س���عروحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة و ۰٫۷۸٥ س���عر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنس���بة ٤-۹
 كیلوغرام.وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 

 
ال یجوز أن تقل األس���عار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انض���مت إلى النظام المس���تھَدف قبل  -۱۰

 )P(، فیما یخص بعائث برید الرس��ائل الص��غیرة من المقاس ۲۰۱٦أو في  ۲۰۱۲أو في  ۲۰۱۰، أو في ۲۰۱۰عام 
 ، عما یلي: )G(والرسائل الكبیرة من المقاس 

سبة ۱۰-۱  ۱٫۷۷٤سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲۲۷ سعر: ۲۰۱۸ إلى العام بالن
 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

سبة ۱۰-۲  ۱٫۸۲٤سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲۳۳ سعر :۲۰۱۹ إلى العام بالن
 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛

سبة ۱۰-۳  ۱٫۸۷٥سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲٤۰ سعر :۲۰۲۰ إلى العام بالن
 ة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛وحد

سبة ٤-۱۰  ۱٫۹۲۸سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۲٤۷ سعر: ۲۰۲۱ إلى العام بالن
 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام.

 
قبل  المس��تھَدفعلى التدفقات فیما بین البلدان التي انض��مت إلى النظام قة المطبَّ یجوز أن تقل األس��عار  ال -۱۱

، فیما یخص بعائث برید ۲۰۱٦و ۲۰۱۲و ۲۰۱۰، وتلك التي انض������مت إلیھ اعتباراً من الس������نوات ۲۰۱۰عام 
 عما یلي: ،)E(ورزم برید الرسائل الصغیرة من المقاس  )E(من المقاس الرسائل المزحمة 

 ۱٫۰۸۹س���عر وحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة و ۰٫٤۸٥ س���عر :۲۰۱۸ لعامإلى ا بالنس���بة ۱۱-۱
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۱۲۰س���عر وحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة و ۰٫٤۹۸ س���عر :۲۰۱۹ لعامإلى ا بالنس���بة ۱۱-۲
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۳۸۱س��عر ووحدة من حقوق الس��حب الخاص��ة لكل بعیثة  ۰٫٦۱٤ س��عر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنس��بة ۱۱-۳
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫٤٥۰س��عر وحدة من حقوق الس��حب الخاص��ة لكل بعیثة و ۰٫٦٤٥ س��عر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنس��بة  ٤-۱۱
 ؛وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام

 ۱٫٥۲۳سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫٦۷۷ سعر: ۲۰۲۲ إلى العام بالنسبة ٥-۱۱
 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.

 ۱٫٥۹۹سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۱۱ سعر :۲۰۲۳ إلى العام بالنسبة ٦-۱۱
 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛



 االتفاقیة

 

۱۱۲ 

 ۱٫٦۷۹سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷٤۷ سعر: ۲۰۲٤ إلى العام بالنسبة ۱۱-۷
 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۷٦۳سعر وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۸٤ سعر: ۲۰۲٥ إلى العام بالنسبة ۱۱-۸
 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.

 
 المس����تھَدفال یجوز أن تزید األس����عار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انض����مت إلى النظام  -۱۲

قبل  المس�������تھَدفت إلى النظام ھذه البلدان والبلدان التي انض�������م ، وبین۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰اعتباراً من عام 
 عما یلي: )G( بیرة من المقاسوالك )P(، فیما یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة من المقاس ۲۰۱۰ عام
 ۲٫۰٦٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۲٦٤: سعر ۲۰۱۸بالنسبة إلى العام  ۱۲-۱

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫۱۸۸سعر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۸۰ سعر: ۲۰۱۹ إلى العام بالنسبة ۱۲-۲

 ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛وحدة من 
 ۲٫۳۱۹سعر ووحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫۲۹۷ سعر: ۲۰۲۰ إلى العام بالنسبة ۱۲-۳

 وحدة من ھذه الوحدات لكل كیلوغرام؛
 ۲٫٤٥۸وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۳۱٥: سعر سع ۲۰۲۱بالنسبة إلى العام  ٤-۱۲

 ذه الوحدات لكل كیلوغرام.وحدة من ھ
 

اعتباراً  المستھَدفقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّ  -۱۳
، فیما ۲۰۱۰قبل عام  المس���تھَدفت إلى النظام ھذه البلدان والبلدان التي انض���م ، وبین۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰من عام 

 ، عما یلي:)E(من المقاس ورزم برید الرسائل یخص بعائث برید الرسائل المزحمة 
وحدة ۱٫۳۱۳سعر ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٥۸٤ سعر :۲۰۱۸ لعامإلى ا بالنسبة ۱۳-۱

 ؛كیلوغراممن حقوق السحب الخاصة لكل 
وحدة ۱٫٤۳۹سعر ووحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٦٤۰ سعر :۲۰۱۹ لعامإلى ا بالنسبة ۱۳-۲

 ؛كیلوغراممن حقوق السحب الخاصة لكل 
 ۱٫۷۱٤س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۷٦۲ س���عر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنس���بة ۱۳-۳

 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
 ۱٫۷٦٥س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۷۸٥ س���عر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنس���بة ٤-۱۳

 .كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
 

ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام المستھَدف اعتباراً  -۱٤
أو  ۲۰۱۰أو في عام  ۲۰۱۰، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستھَدف قبل عام ۲۰۱٦من عام 
 عما یلي:  )G(والكبیرة من المقاس  )P(من المقاس ، فیما یخص بعائث برید الرسائل الصغیرة ۲۰۱۲في عام 

 ۱٫۸۳۱س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۲۳٤ س���عر :۲۰۱۸ لعامإلى ا بالنس���بة ۱-۱٤
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۹٤۱س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۲٤۸ س���عر :۲۰۱۹ لعامإلى ا بالنس���بة ۲-۱٤
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۲٫۰٥۷س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۲٦۳ س���عر :۲۰۲۰ لعامإلى ا بالنس���بة ۳-۱٤
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۲٫۱۸۰س���عر ووحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۲۷۹ س���عر :۲۰۲۱ لعامإلى ا بالنس���بة ٤-۱٤
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.



 االتفاقیة

 

۱۱۳ 

ال یجوز أن تزید األسعار المطبَّقة على التدفقات فیما بین البلدان التي انضمت إلى النظام المستھَدف  -۱٥
أو في  ۲۰۱۰، وبین ھذه البلدان والبلدان التي انض����مت إلى النظام المس����تھَدف قبل عام ۲۰۱٦اعتباراً من عام 

ورزم برید الرس���ائل  )E(من المقاس ، فیما یخص بعائث برید الرس���ائل المزحمة ۲۰۱۲أو في عام  ۲۰۱۰عام 
 عما یلي: )E(من المقاس 

سبة ۱-۱٥ سحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٥۳۳ سعر: ۲۰۱۸ إلى العام بالن  ۱٫۱۹۸سعر ووحدة من حقوق ال
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

سبة ۲-۱٥ سحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٦۰۲ سعر: ۲۰۱۹ إلى العام بالن  ۱٫۳٥٤سعر ووحدة من حقوق ال
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۷۱٤سعر وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷٦۲ سعر: ۲۰۲۰ إلى العام بالنسبة ۳-۱٥
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام؛

 ۱٫۷٦٥سعر وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة و ۰٫۷۸٥ سعر: ۲۰۲۱ إلى العام بالنسبة ٤-۱٥
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام.

 
ً  ٥۰لتدفقات التي تزن أقل من یخص افیما  -۱٦ ت إلى النظام لس�������نة فیما بین البلدان التي انض�������مفي ا طنا

 المس�تھَدف، وأیض�ا فیما بین ھذه البلدان وتلك التي انض�مت إلى النظام ۲۰۱۲عام  في وأ ۲۰۱۰عام  في المس�تھَدف
للكیلوغرام الواحد  عالمينات القائمة على الكیلوغرام الواحد والبعیثة الواحدة إلى س��عر ل المكو، تحوَّ ۲۰۱۰قبل عام 

فیھا  تُمثِّلو كیلو غرام ۰٫۳۱بوزن  بعائث G( ۸٫۱٦(و )P(على أس�����اس متوس�����ط تُمثِّل فیھ البعائث من المقاس�����ین 
 .كیلوغرام ۰٫٦۹بعثیة بوزن  E( ۲٫۷۲(البعائث من المقاس 

 
ً  ۷٥التي تزن أقل من  قاتالتدف فیما یخص -۱۷ اً طن ٥۰وأقل من  ۲۰۱۹وعام  ۲۰۱۸ عامفي الس��نة  طنا

ـفي الس ـنة بالنسـ ـنةبة ـ ـنة و ۲۰۲۰ إلى سـ  في المستھَدفت إلى النظام ، فیما بین البلدان التي انضم۲۰۲۱سـ
 ،۲۰۱۰قبل عام  المس��تھَدفأو بعد ذلك، وأیض��ا فیما بین ھذه البلدان وتلك التي انض��مت إلى النظام  ۲۰۱٦عام 

ثة الواحدة إلى س�������عر ل المكوحوَّ ، تُ ۲۰۱۲أو عام  ۲۰۱۰ أو في عام قائمة على الكیلوغرام الواحد والبعی نات ال
 .۱٦ما أُشیر إلیھ في البند لالبرید الواحد وفقاً للكیلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكیلوغرام  إجمالي

 
ورزم  )E(من المقاس تحل أس������عار النفقات الختامیة المطبَّقة على بعائث برید الرس������ائل المزحمة  -مكرراً ۱۷

مكرراً، محلَّ األس��عار المطبَّقة ۲۸التي یعلنھا البلد بنفس��ھ طبقاً للمادة  )E(من المقاس برید الرس��ائل الص��غیرة 
المنصوص  )E(من المقاس ورزم برید الرسائل الصغیرة  )E(من المقاس على بعائث برید الرسائل المزحمة 

 .۱٥و ۱۳و ۱۱و ۹و ۷علیھا في ھذه المادة، ومن ثم ال تنطبق علیھا أحكام البنود 
 

 ۲۰۱۰أجرة البرید بالجملة الذي یُْرَسل إلى البلدان التي انضمت إلى النظام المستھَدف قبل عام  تحدَّد -۱۸
مكرراً، ۲۸أو في المادة  ۱۱إلى  ٥بتطبیق األسعار للبعیثة الواحدة والكیلوغرام الواحد المنصوص علیھا في البنود من 

 وذلك بحسب الحالة.
 

رس����ل إلى البلدان التي انض����مت إلى النظام المس����تھَدف اعتباراً من أجرة البرید بالجملة الذي ی تحدَّد -۱۹
بتطبیق األسعار للبعیثة الواحدة والكیلوغرام الواحد المنصـ����وص علیـ����ھا  ۲۰۱٦أو  ۲۰۱۲أو  ۲۰۱۰السنوات 
 مكرراً، وذلك بحسب الحالة.۲۸أو في المادة  ۱٥إلى  ۱۰والبنود من  ٥في البند 

 
 على ھذه المادة. تحفظ إبداء أي یجوز ال -۲۰
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 ۳۰المادة 
 قة على تدفقات البرید من المستثمرین المعیَّنین في بلدان النظام االنتقالي وإلیھم وفیما بینھمالنفقات الختامیة. األحكام المطبَّ 

 
لنفقات الختامیة االنتقالي إلى انظام ق تطبتحض����یراً النض����مام المس����تثمرین المعیَّنین في البلدان التي  -۱

وبعائث  M، تحدَّد أجرة بعائث برید الرس�������ائل، بما في ذلك البرید بالجملة، عدا األكیاس المس�������تھَدفالنظام 
 سعر للبعیثة الواحدة وسعر للكیلوغرام الواحد. على أساسالمراسالت التجاریة الجوابیة الدولیة، 

 
ورزم  )E(من المقاس على بعائث برید الرسائل المزحمة  مطبَّقةال بخالف أسعار النفقات الختامیة -مكرراً ۱

أحكام  تُطبَّق، مكرراً ۲۸طبقاً للمادة  یعلنھا البلد بنفس���ھالتي  )E(من المقاس بعائث برید الرس���ائل الص���غیرة 
في حس�������اب أس�������عار كل بعیثة وكل كیلوغرام فیما یتعلق  ۲۹من المادة  ۷إلى  ٥ومن  ۳إلى  ۱البنود من 

اعتباراً  )E(من المقاس ورزم بعائث برید الرس��ائل الص��غیرة  )E(من المقاس ببعائث برید الرس��ائل المزحمة 
 وما بعده. ۲۰۲۰من عام 

 
 التجاریة الجوابیة الدولیة وفقاً لألحكام المالئمة من النظام.تدفع األجرة عن بعائث المراسالت  -۲
 

ید  تُطبَّق -۳ ئث بر عا ما یخص ب ھا، فی ما بین ھا وفی قالي، ومن ظام االنت لدان الن ید إلى ب قات البر تدف على 
 األسعار التالیة: )G(والكبیرة من المقاس  )P(الرسائل الصغیرة من المقاس 

 ۱٫۷۷٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۲۲۷سعر : ۲۰۱۸بالنسبة إلى العام  ۳-۱
 ؛كیلوغراموحدة من ھذه الوحدات لكل 

 ۱٫۸۲٤وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۲۳۳ سعر: ۲۰۱۹بالنسبة إلى العام  ۳-۲
 ؛كیلوغراموحدة من ھذه الوحدات لكل 

 ۱٫۸۷٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر ۰٫۲٤۰: سعر ۲۰۲۰بالنسبة إلى العام  ۳-۳
 ؛كیلوغراموحدة من ھذه الوحدات لكل 

وحدة  ۱٫۹۲۸وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعیثة وسعر  ۰٫۲٤۷: ۲۰۲۱بالنسبة إلى العام  ٤-۳
 .كیلوغراممن ھذه الوحدات لكل 

 
، فیما یخص وعلى التدفقات منھا وفیما بینھا بلدان النظام االنتقالي إلىعلى التدفقات  مطبَّقةاألسعار ال -٤

 كما یلي:ھي  )E( المقاسمن  المزحمة والرزم الصغیرة من بعائث برید الرسائلبعائث برید الرسائل 
سبة  ۱-٤ سحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٤۸٥ سعر :۲۰۱۸ عامإلى البالن  ۱٫۰۸۹ سعرووحدة من حقوق ال

 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
سبة  ۲-٤ سحب الخاصة لكل بعیثة  ۰٫٤۹۸ سعر :۲۰۱۹ عامإلى البالن  ۱٫۱۲۰ سعرووحدة من حقوق ال

 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل 
 

 )E( المقاسمن بخالف أس�������عار النفقات الختامیة المطبَّقة على بعائث برید الرس�������ائل المزحمة  -مكرراً ٤
ً ۲۸لمادة لطبقاً  یعلنھا البلد بنفس���ھالتي  )E( المقاسمن الص���غیرة  ورزم بعائث برید الرس���ائل  مكرراً ووفقا

مكرراً، ال یجوز أن تكون األسعار المطبَّقة على التدفقات الواردة إلى بلدان النظام االنتقالي والصادرة ۱للبند 
ورزم بعائث برید  )E( المقاسمن بعائث برید الرس�������ائل المزحمة نھا والمتبادلة فیما بینھا فیما یتعلق بم

 :ما یليأقل م )E( المقاسمن الصغیرة  الرسائل
وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫٦۱٤ س���عر :۲۰۲۰ بالنس���بة إلى العام ۱-مكرراً ٤

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫۳۸۱ وسعر
وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫٦٤٥ س���عر :۲۰۲۱ بالنس���بة إلى العام ۲-مكرراً ٤

 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫٤٥۰ وسعر
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وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫٦۷۷ س���عر :۲۰۲۲ بالنس���بة إلى العام  ۳-مكرراً ٤
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫٥۲۳ وسعر

وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۷۱۱ س���عر :۲۰۲۳ بالنس���بة إلى العام ٤-مكرراً ٤
 ؛وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام ۱٫٥۹۹ وسعر

وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۷٤۷ س���عر :۲۰۲٤ بالنس���بة إلى العام ٥-مكرراً ٤
 ؛وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام ۱٫٦۷۹ وسعر

وحدة من وحدات حقوق الس���حب الخاص���ة لكل بعیثة  ۰٫۷۸٤ س���عر :۲۰۲٥ بالنس���بة إلى العام ٦-مكرراً ٤
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام. ۱٫۷٦۳ وسعر

 
٤ ً ورزم  )E( المقاسمن على بعائث برید الرس���ائل المزحمة  مطبَّقةأس���عار النفقات الختامیة البخالف  -ثالثا

مكرراً ووفقا ۲۸لمادة لطبقاً  یعلنھا البلد بنفسھالتي  )E( المقاسمن الصغیرة  بعائث برید الرسائل
على التدفقات الواردة إلى بلدان النظام االنتقالي  مطبَّقةمكرراً، ال یجوز أن تكون األس����عار ال۱للبند 

 )E( المقاسمن بعائث برید الرس������ائل المزحمة نھا والمتبادلة فیما بینھا فیما یتعلق بموالص������ادرة 
 :مما یليأعلى  )E( المقاسمن الصغیرة  ورزم بعائث برید الرسائل

٤ ً وحدة من وحدات حقوق الس�����حب الخاص�����ة لكل بعیثة  ۰٫۷٦۲: ۲۰۲۰ بالنس�����بة إلى العام ۱-ثالثا
 ؛كیلوغراموحدة من حقوق السحب الخاصة لكل  ۱٫۷۱٤ وسعر

٤ ً وحدة من وحدات حقوق الس�����حب الخاص�����ة لكل بعیثة  ۰٫۷۸٥: ۲۰۲۱ بالنس�����بة إلى العام ۲-ثالثا
 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام. ۱٫۷٦٥ وسعر

 
ورزم  )E( المقاسمن أس��عار النفقات الختامیة المطبَّقة على بعائث برید الرس��ائل المزحمة  بخالف -٥

في حال  مكرراً، ۲۸طبقاً ألحكام المادة  یعلنھا البلد بنفسھالتي  )E( المقاسمن الصغیرة  بعائث برید الرسائل
 ۲۰۱۹و ۲۰۱۸في العامین  ۲۹من المادة  ۱۷أو ۱٦البندین  العتبة المحددة في تزن أقّل منتدفقات البرید التي 

نات الس�عر للكیلوغرام  ،۲۰۲۱و ۲۰۲۰طن في العامین  ۱۰۰وأقل من عتبة التدفقات المحددة في  ل مكوَّ تُحوَّ
ساس  سعر للبعیثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكیلوغرام الواحد على أ سبة تركیبة معدَّ الواحد وال إلى ل عالمي بالن

 :على النحو التاليكیلوغرام من البرید كل 
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٤۷۲: سعر ۲۰۱۸بالنسبة إلى العام  ۱-٥
 ؛كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٤٫٥۹۲: سعر ۲۰۱۹بالنسبة إلى العام  ۲-٥
سبة إلى العام ۳-٥  وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل ٥٫۱٦۳ عنسعر القل یال : ۲۰۲۰ بالن

 ؛من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كیلوغرام ٥٫۷۹٥عن  سعرالزید ی وال كیلوغرام
سبة إلى العام ٤-٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل  ٥٫۳۰۹ سعر عنالقل یال : ۲۰۲۱ بالن

 .الخاصة لكل كیلوغراموحدة من وحدات حقوق السحب  ٥٫۹٦۷ عن سعرالزید ی والكیلوغرام 
 
ورزم  )E( المقاسمن أس��عار النفقات الختامیة المطبَّقة على بعائث برید الرس��ائل المزحمة  بخالف -٦

في حال مكرراً، ۲۸التي یعلنھا البلد بنفس��ھ طبقاً ألحكام المادة  )E( المقاسمن الص��غیرة  بعائث برید الرس��ائل
والتي  ۲۰۱۹و ۲۰۱۸ي في عامَ  ۲۹من المادة  ۱۷في البند یزید وزنھا على العتبة المحددة تدفقات البرید التي 

لم یطلب المس�����تثمر  ذاإ للكیلوغرام، تُطبَّق األس�����عار الثابتة ۲۰۲۱و ۲۰۲۰ي طن في عامَ  ۱۰۰یفوق وزنھا 
المعیَّن في المص��در وال المس��تثمر المعیَّن في المقص��د إعمال آلیة المراجعة بغیة مراجعة ھذه األس��عار باالس��تناد 

ویطبق إجراء أخذ  إلى العدد الفعلي للبعائث في الكیلوغرام الواحد عوض��اً عن تطبیق المعدل العالمي لھذا العدد.
 وفقاً للشروط المحددة في نظام برید الرسائل.العینات إلعمال آلیة المراجعة 
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طن،  ۱۰۰والتي یقل وزنھا عن  وإلیھا وفیما بینھا بالنس���بة إلى تدفقات البرید من بلدان النظام االنتقالي -مكرراً ٦
بعائث برید  ورزم )E( المقاسمن ولما تكون أس���عار النفقات الختامیة المطبَّقة على بعائث برید الرس���ائل المزحمة 

ً  أعلنھا المس��تثمر المعیَّن في المقص��د أس��عاراً  )E( المقاسمن الرس��ائل الص��غیرة  یُطبق في ، مكرراً ۲۸للمادة  طبقا
 . كیلوغرام حقوق السحب الخاصة لكلمن وحدات وحدات  ٥٫۳٦۸السعر اإلجمالي  ۲۰۲۱عام 

 
٦ ً نھا والمتبادلة فیما بینھا والتي مإلى تدفقات البرید إلى بلدان النظام االنتقالي والص������ادرة  بالنس������بة -ثالثا

من على بعائث برید الرس�������ائل المزحمة  مطبَّقةلما تكون أس�������عار النفقات الختامیة الطن، و ۱۰۰یفوق وزنھا 
ً أس��عاراً معلن )E( المقاسمن ورزم بعائث برید الرس��ائل الص��غیرة  )E( المقاس ً  ا ً  عنھا ذاتیا  مكرراً ۲۸للمادة  طبقا

ل مكوویقرر بلد المقص��د عدم تطبیق عملیة الجس بالعینة على البرید الوارد نات الس��عر للكیلوغرام الواحد ، تُحوَّ
كل إلى ل عالمي بالنس���بة غرام الواحد على أس���اس تركیبة معدوالس���عر للبعیثة الواحدة إلى س���عر إجمالي للكیلو

 .۲۹من المادة  ۱٦على النحو المشار إلیھ في البند كیلوغرام من البرید 
 
٦ ً على بعائث  مطبَّقةأس�����عار النفقات الختامیة ال تحلمكرراً، ٦تدفقات البرید الواردة في البند  باس�����تثناء -رابعا

ً  المعلَن )E( المقاسمن ورزم بعائث برید الرس���ائل الص���غیرة  )E( المقاسمن برید الرس���ائل المزحمة   عنھا ذاتیا
 ً ورزم بعائث برید  )E( المقاسمن األس����عار المتعلقة ببعائث برید الرس����ائل المزحمة   محلمكرراً ۲۸للمادة  طبقا

 . ٥ثالثاً و٤مكرراً و٤أحكام البنود  تُطبَّقال  من ثمالواردة في ھذه المادة و )E( المقاسمن الرسائل الصغیرة 
 
 ٥أن یطالب بمراجعة لتخفیض الس���عر اإلجمالي الوارد في البند  المس���تھَدفال یجوز لبلد من بلدان النظام  -۷

 ضد بلد من بلدان النظام االنتقالي، ما لم یطلب ھذا األخیر مراجعة في االتجاه المعاكس.
 
للمس�����تثمرین  یجوزفیما بینھا، والتدفقات منھا وإلى تدفقات البرید إلى بلدان النظام االنتقالي  بالنس�����بة -۸

بعائث البرید مفص��والً بحس��ب المقاس على أس��اس اختیاري، وفق الش��روط المبیَّنة في  ویتلقواالمعیَّنین أن یرس��لوا 
 ٤و ۳. وفي حاالت مبادالت البعائث المفصولة بحسب المقاس تُطبَّق األسعار المنصوص علیھا في البندین النظام
 .مكرراً ۲۸طبقاً للمادة  بنفسھعن األسعار  أن ال یعلنمقصد إذا اختار المستثمر المعیَّن في الأعاله 

 
المس����تھَدف على أس����اس أجرة البرید بالجملة الموّجھ إلى المس����تثمرین المعیَّنین في بلدان النظام  دتُحدَّ  -۹

 . أما فیما۲۹المادة  مكرراً أو۲۸المادة لبعیثة الواحدة والكلغ الواحد المنص�������وص علیھا في تطبیق األس�������عار ل
م، فیجوز للمس�������تثمرین المعیَّنین في النظام االنتقالي طلب أجرة وفقا لألحكام لَ س�������تَ یتص�������ل بالبرید بالجملة المُ 

 .مكرراً بحسب االقتضاء۲۸أو المادة أعاله  ٤و ۳ البندینالمذكورة في 
 

 على ھذه المادة. تحفظإبداء أي  یجوز ال -۱۰
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 ۳۱المادة 
 نوعیة الخدمةصندوق 

 
تخض�����ع والبعائث بالجملة،  )CCRI(وبعائث المراس�����الت التجاریة الجوابیة الدولیة  Mباس�����تثناء األكیاس  -۱

ضمن  ةمصنَّفالة ضمن أقل البلدان نموا ودان واألقالیم للبلدان المصنَّفالبل النفقات الختامیة المدفوعة التي یدفعھا جمیع
 المنص��وص٪ من األس��عار ۲۰ بنس��بةالمجموعة الرابعة ألغراض النفقات الختامیة وص��ندوق نوعیة الخدمة، لزیادة 

أي دفع  یحصلألغراض تمویل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان. وال  ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادفي علیھا 
 المجموعة الرابعة.ان بلد فیما بینمن ھذا النوع 

 
بالجملة، تخض����ع والبعائث  )CCRI(الت التجاریة الجوابیة الدولیة clوبعائث المراس Mباس����تثناء األكیاس  -۲

ة ض���من المجموعة مص���نَّفلبلدان اللة ض���من المجموعة األولى النفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم المص���نَّف
 المنص���وص٪ في األس���عار ۱۰ بنس���بةمن ھذه المادة، لزیادة  ۱الرابعة، غیر أقل البلدان نموا المش���ار إلیھا في البند 

 ألغراض تمویل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان. ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادفي علیھا 
 
والبعائث بالجملة، تخض�����ع  )CCRI(وبعائث المراس�����الت التجاریة الجوابیة الدولیة  Mباس�����تثناء األكیاس  -۳

ة ض����من المجموعة مص����نَّفلبلدان اللة ض����من المجموعة الثانیة مص����نَّفالنفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم ال
 المنص���وص٪ من األس���عار ۱۰من ھذه المادة، لزیادة نس���بتھا  ۱الرابعة، غیر أقل البلدان نموا المش���ار إلیھا في البند 

 یل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان.وذلك ألغراض تمو ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادعلیھا في 
 
والبعائث بالجملة، تخض�����ع  )CCRI(وبعائث المراس�����الت التجاریة الجوابیة الدولیة  Mباس�����تثناء األكیاس  -٤

ة ض����من المجموعة مص����نَّفاللبلدان لة ض����من المجموعة الثالثة مص����نَّفالنفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم ال
 المنص����وص٪ من األس����عار ٥من ھذه المادة، لزیادة نس����بتھا  ۱الرابعة، غیر أقل البلدان نموا المش����ار إلیھا في البند 

 وذلك ألغراض تمویل صندوق نوعیة الخدمة في ھذه البلدان. ۳۰ المادة مكرراً أو۲۸ ةالمادفي علیھا 
 
والبعائث بالجملة، تخض�����ع  )CCRI(وبعائث المراس�����الت التجاریة الجوابیة الدولیة  Mباس�����تثناء األكیاس  -٥

ة مص����نَّفلبلدان اللة ض����من المجموعات األولى والثانیة والثالثة مص����نَّفالنفقات الختامیة التي تدفعھا البلدان واألقالیم ال
ین نوعیة الخدمة في البلدان المصنَّفة أُنشئ لتحس مشتركتُدفع في صندوق  ٪۱لزیادة بنسبة  ضمن المجموعة الثالثة

 ضمن المجموعات الثانیة والثالثة والرابعة.
 
ً ر -٦ ل أي مبالغ غیر مس�������تخَدمة من األموال باإلجراءات التي یحددھا مجلس االس�������تثمار البریدي، تُ  ھنا حوَّ

من ھذه المادة والتي تراكمت على مدى الس������نوات المرجعیة األربع  ٤إلى  ۱المدفوعة المش������ار إلیھا في البنود من 
أقرب س�نة مرجعیة) إلى الص�ندوق المش�ترك المش�ار إلیھ ھي  ۲۰۱۸الس�ابقة المتعلقة بص�ندوق نوعیة الخدمة (س�نة 

م في  األموال التي لم تُس����تخدل إلى الص����ندوق المش����ترك إالَّ ه المادة. وألغراض ھذا البند، ال تُحو� من ھذ ٥في البند 
آخر قسط من ي تلقِّ في غضون السنتین اللتین تعقبان علیھا صندوق نوعیة الخدمة التي وافق خدمة المشاریع نوعیة 

ً  معیَّنةفترة بالمساھمات المتعلقة   لما ھو محدد أعاله. وفقا
 
تخض��ع النفقات الختامیة المتراكمة المس��تحقة الدفع لص��ندوق نوعیة الخدمة من أجل تحس��ین نوعیة الخدمة  -۷

إلى  وحدة من حقوق الس���حب الخاص���ة س���نویا لكل بلد مس���تفید ۲۰ ۰۰۰في بلدان المجموعة الرابعة لحد أدنى یبلغ 
ة ض��من المجموعات األولى والثانیة والثالثة. وترس��ل فواتیر المبالغ اإلض��افیة الض��روریة لبلوغ ھذا البلدان المص��نَّف

 المبلغ األدنى بصورة تتناسب مع الكمیات المتبادلة. 
 
على أقص�����ى تقدیر إجراءات لتمویل مش�����اریع  ۲۰۱۸ن في عام یعتمد مجلس االس�����تثمار البریدي أو یحیَّ  -۸

 صندوق نوعیة الخدمة.



 االتفاقیة

 

۱۱۸ 

 حصص الطرود البریدیة -جیم
 
 
 

 ۳۲المادة 
 الحصص البریة والبحریة للطرود البریدیة

 
 باس�تثناء الطرود المندرجة ض�من الفئة االختیاریة لخدمة بعائث البرنامج المخص�ص للتجارة اإللكترونیة، -۱

اإلرشادي  تخضع الطرود المتبادلة بین مستثمرین معیَّنین اثنین للحصص البریة للوارد المحتسبة بإدماج السعر
 عن كل طرد والسعر اإلرشادي عن كل كیلوغرام المحددین في النظام.

بة األس����اس����یة المذكورة أعاله یجوز للمس����تثمرین المعیَّنین أیض����ا الترخیص بالمطالمع مراعاة األس����عار  ۱-۱
 بحصص إضافیة لكل طرد ولكل كیلوغرام وفقا لألحكام المنصوص علیھا في النظام.

ما لم تقرر اس��تثناءات  ۱-۱و ۱ المش��ار إلیھا فيتقع على عاتق المس��تثمر المعیَّن لبلد المص��در الحص��ص  ۱-۲
 النظام.لھذا المبدأ في 

 إقلیم كل بلد.یجب أن تكون الحصص البریة للوارد واحدة بالنسبة لمجموع  ۱-۳
 
ثنین أو مكتبین لنفس البلد بواس��طة مرافق بریة لمس��تثمر اتخض��ع الطرود المتبادلة بین مس��تثمرین معیَّنین  -۲

معیَّن أو عدة مس��تثمرین معیَّنین آخرین لص��الح مس��تثمرین معیَّنین تس��ھم مرافقھم في التوجیھ البري، لحص��ص 
 المسافة.س لمقیاالعبور البریة المحددة في النظام، وفقا 

بعیثة  فیما یتعلق بالطرود بالعبور المكش���وف، یرخص للمس���تثمرین المعیَّنین الوس���طاء أن یطلبوا عن كل ۲-۱
 .المحددة في النظاماإلجمالیة الحصة 

اس��تثناءات لھذا  النظامالمص��در، ما لم یقرر  المس��تثمر المعیَّن لبلدتقع الحص��ص البریة للعبور على عاتق  ۲-۲
 .المبدأ

 
 ،في النقل البحري للطرود أن یطلب تحصیل الحصص البحریةمرافقھ یرخص لكل مستثمر معیَّن تشترك  -۳

 استثناءات لھذا المبدأ. النظاموتقع ھذه الحصص على عاتق المستثمر المعیَّن لبلد المصدر ما لم یقرر 
 .المسافةاس لمقیالحصة البحریة عن كل خدمة بحریة استعملت، وذلك وفقا  النظامتحدد في  ۳-۱
 ۱-۳وفقا للبند  المحسوبة٪ الحصة البحریة ٥۰ بنسبة أقصاھا یزیدواالخیار في أن  للمستثمرین المعیَّنین ۳-۲

 م.كما یتراءى لھ تخفیضھا میمكنھ لكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۱۱۹ 

 نفقات النقل الجوي    -دال
 
 
 

 ۳۳المادة 
 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

 
س��عر  النقل الجوي لىق في تس��ویة الحس��ابات بین المس��تثمرین المعیَّنین عالس��عر األس��اس��ي الذي یطبَّ  -۱

. الموض���حة في النظام للص���یغةویقوم المكتب الدولي بعملیة حس���ابھ وفقاً  مجلس االس���تثمار البریديعلیھ یوافق 
 األحكام على بناءً  حس�����بتُ  بض�����ائعال إعادة خدمة عبرالمرس�����لة  لطرودلألس�����عار المطبَّقة على النقل الجوي او

 .النظام المنصوص علیھا في
 
 الجوي البرید المغلقة والبعائث ذات األولویة وبعائث لإلرس����الیاتحس����اب نفقات النقل الجوي  وعملیة -۲

ھة خطأ وكذلك طرائق المحاس����بة ذات الص����لة  بالعبور المكش����وف والطرود الجویة والبعائث الُمرس����لة والموجَّ
 عملیة موضَّحة في النظام.

 
 :ھي كما یليالجوي  المسارنفقات النقل على امتداد  -۳
المستثمر المعیَّن في البلد العضو المصدر حتى لو  یتحمل تكلفتھامغلقة،  بإرسالیاتعندما یتعلق األمر  ۳-۱

 لیات عبر مستثمر معیَّن أو عدة مستثمرین معیَّنین وسطاء؛مرت ھذه اإلرسا
عندما یتعلق األمر ببعائث ذات أولویة وبعائث جویة بالعبور المكش���وف، بما في ذلك البعائث الموجھة  ۳-۲

 .مستثمر معیَّن آخرالبعائث إلى  المستثمر المعیَّن الذي یسلم ویتحمل تكلفتھاخطأ، 
 
عد نف -٤ ھذه القوا قات العبور البري والبحري، إذا وُ  ھاس�������تُطبَّق  فاة من نف ئث المع عا ھت جِّ على الب
 .يالجوالطریق ب
 
سترد التكالیف یبالنقل الجوي للبرید الدولي داخل بلده الحق في أن  مستثمر معیَّن في المقصد یقومكل ل -٥

 كم. ۳۰۰المقطوعة  للمس�افات المرجحةھذا النقل بش�رط أن تتجاوز المس�افة المتوس�طة على المترتبة  اإلض�افیة
وما لم یوجد  ویجوز لمجلس االستثمار البریدي أن یستعیض عن المسافة المتوسطة المرجحة بمعیار آخر أنسب.

ذات األولوی�ة  اإلرس��������الی��اتجمیع إلى یج��ب أن تكون النفق��ات واح��دة ب��النس�������ب��ة  ،اتف��اق ینص على المج��انی��ة
 استؤنف أو لم یستأنف توجیھ ھذا البرید بالطریق الجوي. واإلرسالیات الجویة الواردة من الخارج، سواء

 
إلى  خاصة، المستثمر المعیَّن في المقصدحصلھ یغیر أنھ عندما یستند تعویض النفقات الختامیة الذي  -٦

أي د سدَّ ، ال یُ مكرراً ۲۸أو األسعار المعلَنة ذاتیاً المنصوص علیھا في المادة  الداخلیةالتعریفات  إلىالتكالیف أو 
 نفقات النقل الجوي الداخلي. في نطاقإضافي مبلغ 

 
حة،، من أجل حس����اب المس����افة المتوس����طة المس����تثمر المعیَّن في المقص����دس����تبعد ی -۷ وزن جمیع  المرجَّ

المس��تثمر المعیَّن في  تكالیفإلى  خاص��ة، المتعلقة بھا اإلرس��الیات التي یس��تند حس��اب تعویض النفقات الختامیة
 .مكرراً ۲۸أو أسعاره المعلَنة ذاتیاً المنصوص علیھا في المادة  الداخلیةیفاتھ إلى تعرأو  المقصد

 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۱۲۰ 

 تسویة الحسابات    -ھاء
 
 
 

 ۳٤ المادة
 الدولي البرید بتبادل المتصلة المدفوعاتوتسدید  الحسابات بتسویة خاصة أحكام

 
ً  تُنَجز التي بالعملیاتتس����ویة الحس����ابات المتعلقة  تقوم -۱  التس����ویات ذلك في بما( وتُجرىلھذه االتفاقیة  وفقا

 المقصد، بلدان من بلد في البریدیة البعائث بمعالجة الخاصة والتسویات البریدیة، البعائث )توجیھ( بنقل الخاصة
سویات  على) البریدیة بالبعائث عطب أو سرقة أو فقدانوتُجرى وفقاً لھذه الوثائق  تعویضات بدفع الخاصة والت

 في عدا ما المعیَّن، المس���تثمر من مس���تندات أیة إعداد تتطلب وال األخرى االتحاد ووثائق االتفاقیة أحكام أس���اس
 .االتحاد وثائق علیھا تنص التي الحاالت

 
 
 
 
 
 

 والحصص النفقات مبلغ تحدید    -واو
 
 
 

 ۳٥المادة 
 النفقات والحصص مبلغسلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید 

 
المس����تثمرین یتمتع مجلس االس����تثمار البریدي بس����لطة تحدید النفقات والحص����ص التالیة التي یتعین على  -۱

 :النظاموفقا للشروط الموضحة في  یدفعوھاأن المعیَّنین 

 ونقلھا؛ إرسالیات برید الرسائل من بلد ثالث على األقلعن معالجة  عبورالنفقات  ۱-۱

 ؛الجوي المطبقة على البرید الجوياألسعار األساسیة ونفقات النقل  ۱-۲

ستثناء تلك المندرجة ضمن فئة خدمة بعائث البرنامج ، الحصص البریة للوارد لمعالجة الطرود الواردة ۱-۳ با
 المخصص للتجارة اإللكترونیة؛

 ونقلھا؛ حصص العبور البریة لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالثال ٤-۱

 ؛ودالحصص البحریة للنقل البحري للطر ٥-۱

 .الخاصة بالطرود إعادة البضائعمقابل تقدیم خدمة الحصص البریة للبرید الصادر  ٦-۱
 
 إلىبفض�������ل منھجیة عملیة تض�������من دفع أجور عادلة  إجراؤھا،یتعین أن تس�������تند المراجعة التي یمكن  -۲

إلى معطیات اقتص��ادیة ومالیة جدیرة بالثقة وممثلة للواقع. وس��یبدأ  ،الخدماتالمس��تثمرین المعیَّنین الذین یؤدون 
 العمل بالتعدیل المحتمل الذي سیقرر في تاریخ یحدده مجلس االستثمار البریدي.

 



 االتفاقیة

 

۱۲۱ 

 الثامنالجزء 
 االختیاریةالخدمات 

 
 
 

 ۳٦دة الما
 المتكاملة واللوجستیاتالبرید العاجل الدولي 

 
اء أو مس����تثمریھا المعیَّنین أن یتفقوا فیما بینھم على االش����تراك في الخدمات التالیة یجوز للبلدان األعض���� -۱

 :النظامالوارد وصفھا في 
وتكون قدر المس���تطاع  للمس���تندات والبض���ائع ة مخص���ص���ةس���ریع یةالبرید العاجل الدولي ھو خدمة برید ۱-۱

متعدد  المّوحدھذه الخدمة على أس�����اس االتفاق أس�����رع الخدمات البریدیة بالوس�����یلة المادیة، ویمكن تقدیم 
 ة؛ثنائی اتاألطراف الخاص بالبرید العاجل الدولي أو على أساس اتفاق

 وتش����ملمن حیث اللوجس����تیات  الزبائن لمس����تلزمات كلیا تس����تجیب خدمة وھي المتكاملة، اللوجس����تیات ۱-۲
 .والمستندات للبعائث المادي اإلرسال لعملیة والتالیة السابقة المراحل

 
 

 ۳۷المادة 
 الخدمات البریدیة اإللكترونیة

 
یجوز للبلدان األعض����اء أو للمس����تثمرین المعیَّنین أن یتفقوا فیما بینھم على االش����تراك في الخدمات التالیة  -۱

 :النظامالوارد وصفھا في 
یة  ۱-۱ ید ئث البر عا یةالب ھا اإللكترون یة یؤدی یة إلكترون ید مة بر خد بارة عن  مس�������تثمرون معیَّنون  ، وھي ع

 ؛توجیھ رسائل إلكترونیة ومعلومات ىوتنطوي عل
المسجلة، وھي عبارة عن خدمة بریدیة إلكترونیة آمنة تقدم دلیال علي إرسال  اإللكترونیةالبعائث البریدیة  ۱-۲

 بین مستخدمین موثقین؛قناة اتصال آمنة  تمر عبررسالة إلكترونیة، كما أنھا وتسلیم 
التي تمثل دلیال دامغا على ) electronic postal certification mark(اإللكتروني ختم التص������دیق البریدي  ۱-۳

 ؛إلكتروني في شكل معیَّن وفي وقت معیَّن، یخص طرفا أو عدة أطراف وقوع حدث
تسلیم ، فضال عن قموثل صندوق البرید اإللكتروني الذي یتیح إرسال خطابات إلكترونیة من جانب مرسِ  ٤-۱

 ق.موثل إلیھ وتخزین الرسائل والمعلومات اإللكترونیة من أجل مرسَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۱۲۲ 

 التاسعالجزء 
 أحكام ختامیة

 
 
 

 ۳۸المادة 
 النظاموشروط الموافقة على االقتراحات المتعلقة باالتفاقیة 

 
نھ یجب أن توافق إلكي تص���بح االقتراحات المعروض���ة على المؤتمر والخاص���ة بھذه االتفاقیة نافذة، ف -۱

ما ال یقل . وال بد من حض���ور والتي تتمتع بحق التص���ویت والمقترعة ةاألعض���اء الحاض���ر البلدانعلیھا أغلبیة 
 عند التصویت. والتي تتمتع بحق التصویت األعضاء الممثلة في المؤتمرالبلدان نصف عن 

 
ھا أغلبیة أعض���اء مجلس االس���تثمار نافذة، یجب أن توافق علی بالنظام لكي تص���بح االقتراحات المتعلقة -۲

 .الذین یتمتعون بحق التصویت البریدي
 

بین مؤتمرین والخاص�������ة بھذه االتفاقیة  الفاص�������لة االقتراحات المقدمة في الفترة نافذة لكي تص�������بح -۳
 وبروتوكولھا الختامي، ال بد لھا من توفر:

والتي األعض��اء في االتحاد البلدان نص��ف  یكون قد اش��ترك ما ال یقل عنثلثي األص��وات، بش��رط أن   ۳-۱
 ؛، إذا كان األمر خاصـا بتعدیالتتتمتع بحق التصویت في االقتراع 

 أغلبیة األصوات، إذا كان األمر خاصا بتفسیر األحكام. ۳-۲
 
، یكون لكل بلد عض���و ال یزال تش���ریعھ ۱-۳ في البنداألحكام المنص���وص علیھا بص���رف النظر عن  -٤

الدولي یوضح فیھ المدیر العام للمكتب یتعارض مع التعدیل المقترح، الخیار لتقدیم تصریح مكتوب إلى  الوطني
 التعدیل.بھذا خطار إلیوما اعتبارا من تاریخ ا غضون التسعینقبول ھذا التعدیل وذلك في یتعذر علیھ أنھ 

 
 

 ۳۹المادة 
 التحفظات المعروضة على المؤتمر

 
 تحفظات ال تتماشى مع ھدف االتحاد وغایتھ.ال یُسمح بإبداء أي  -۱
 

كقاعدة عامة، یتعین على البلدان األعضاء التي ال تستطیع أن تشاطر البلدان األخرى األعضاء الرأي  -۲
أن تس���عى، بقدر المس���تطاع، إلى االنض���مام إلى رأي األغلبیة . ویجب إبداء التحفظ في حالة الض���رورة المطلقة 

 مالئمة. وأن یكون مبرراً بطریقة
 

یج��ب عرض التحفظ على بعض مواد ھ��ذه االتف��اقی��ة على المؤتمر وذل��ك على ھیئ��ة اقتراح مكتوب  -۳
 بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً لألحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.

 
بة في كل حالة لكي یكون التحفظ المعروض على المؤتمر نافذاً، یجب الموافقة علیھ باألغلبیة المطلو -٤

 من أجل تعدیل المادة التي یتعلق بھا التحفظ.
 

ساس المعاملة بالمثل بین العضو الذي أبدى ھذا التحفظ والبلدان  -٥ یطبق التحفظ، من حیث المبدأ، على أ
 األخرى األعضاء.

 
 اقتراح یوافق علیھ المؤتمر.یُدرج التحفظ على ھذه االتفاقیة في البروتوكول الختامي لتلك االتفاقیة بناًء على  -٦



 االتفاقیة

 

۱۲۳ 

 ٤۰المادة 
 االتفاقیة ومدة العمل بھا بدء سریان

 
حتى تنفیذ وثائق المؤتمر  وتظل س�������اریة المفعول ۲۰۱۸۱ینایر  ۱َحیز التنفیذ في ھذه االتفاقیة تدخل  -۱

 القادم.
 
 

ع لدى ودَ تُ على ھذه االتفاقیة في نس��خة واحدة المفوض��ون حكومات البلدان األعض��اء  ع مندوبو، وقَّ إثباتاً لما تقدَّم
 ویُسلِّم المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي نسخة منھا إلى كل طرف. لمكتب الدولي.لعام المدیر ال
 
 

ر في   .۲۰۱۹ سبتمبر ۲٦، في جنیفُحّرِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .۲۰۲۰ ینایر ۱في  التنفیذعلى االتفاقیة حیز  ۲۰۱۹االستثنائي لعام  جنیف التعدیالت التي أدخلھا مؤتمر تدخل ۱



 االتفاقیة

 

۱۲٦ 

 



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي

 

۱۲٥ 

 
 
 

 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

 فھرس المحتویات
 
 

 المادة

 تعدیل أو تصحیح العنوان .تبعیة البعائث البریدیة. االسترداد األولى
  البرید طوابع الثانیة
 إیداع بعائث برید الرسائل بالخارج الثالثة

 األجور الرابعة
 لصالح بعائث المكفوفین من األجور البریدیة اإلعفاءاالستثناء من  الخامسة
  الخدمات األساسیة السادسة
 التسلم إشعار  السابعة
 الممنوعات (برید الرسائل) الثامنة

  )یةبریدالطرود الالممنوعات ( التاسعة
  األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة العاشرة

 عرض على الجمركأجرة ال الحادیة عشرة
 االستعالمات الثانیة عشرة

 الجوي الحصص البریة االستثنائیة للوارد عشرة الثالثة المادة
 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي الرابعة عشرة

 التعرفات الخاصة الخامسة عشرة
 والحصص النفقات مبلغ تحدید في البریدي االستثمار مجلس سلطة المادة السادسة عشرة

 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة

 

۱۲٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي

 

۱۲۷ 

 
 

 البروتوكول الختامي لالتفاقیة البریدیة العالمیة
 
 

تاریخ  عالمیة المبرمة ب یة البریدیة ال فاق لدان األعض��������اء في االتحاد ال الیوم اتفق مندوبوعند التوقیع على االت ب
 على ما یلي:المفوضون  البریدي العالمي

 
 
 

 المادة األولى
 تعدیل أو تصحیح العنوان .تبعیة البعائث البریدیة. االسترداد

 
على أنتیغوا وباربودا ومملكة البحرین وبربادوس وبیلیز وبوتسوانـ����ـ����ا  ۲و ۱-٥أحكام المادة ق طبَّ تُ ال  -۱

ومص��ر وفیجي وغامبیا والمملكة المتحدة لبریطانیا  ودومینیكا ،الص��ین، وبروني دار الس��الم وكندا وھونغ كونغ
العظمى وإیرلندا الش�������مالیة وأقالیم فیما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرینادا وغویانا وإیرلندا وجامایكا 

ي وموریشیوس وناورو ونیجیریا ونیوزیلندا وأوغندا وبابوا وتو ومالیزیا وماالوسوكینیا وكیریباتي والكویت ولی
غرینادین وجزر س���لیمان وس���اموا جزر وس���انت فنس���نت و اونیفیس وس���انت لوس���ی كیتسغینیا الجدیدة وس���انت 

المتحـ��دة) وترینیـ��داد وتوباغـ��ـ��و وتوفالو  - ـ��ورة وسوازیالند وتنزانیا (جمھوریةـ��وسـ��ـ��یشیل وسیرالیون وسنغاف
 وزامبیا.وفانواتو 

 
على النمس��ا وعلى الدانمارك وجمھوریة إیران اإلس��المیة التي ال  ۲و ۱-٥كما ال تس��ري أیض��ا المادة  -۲

یس��مح تش��ریعھا باس��ترداد بعائث برید الرس��ائل أو تعدیل عنوانھا بناء على طلب المرس��ل منھ، اعتبارا من وقت 
 إخطار المرسل إلیھ بوصول البعیثة بعنوانھ.

 
 على أسترالیا وغانا وزیمبابوي. ۱-٥المادة  قطبَّ تُ ال  -۳
 

میانمار و العراقوالش��عبیة  جمھوریة كوریا الدیمقراطیةوبلجیكا و على باھاماس ۲-٥ال تس��ري المادة  -٤
 ل.التي ال یسمح تشریعھا باسترداد أو تعدیل عنوان بعائث برید الرسائل بناء على طلب المرسِ 

 
 على الوالیات المتحدة األمریكیة. ۲-٥المادة ق طبَّ تُ ال  -٥
 

 سترالیا طالما كانت متماشیة مع التشریع الداخلي لھذا البلد.أعلى  ۲-٥تسري المادة  -٦
 

۷-  ً قراطیة موجمھوریة الكونغو الدی والفلبین، یرخص للس�����لفادور وجمھوریة بنما ۲-٥عن المادة  خروجا
بأال تعید الطرود البریدیة بعد أن یكون المرس���ل إلیھ قد طلب التخلیص علیھا  البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال

 جمركیا نظرا ألن تشریعھا الجمركي یتعارض مع ذلك.
 
 

 المادة الثانیة
 البرید طوابع

 
ى ـ، لن یعالج المستثمر المعیَّن في كل من أسترالیا وبریطانیا العظم٦المادة من  ۷البند بصرف النظر عن  -۱

بعائث برید الرسائل أو الطرود البریدیة التي تصدر طوابع البرید باستعمال مواد أو تكنولوجیات ونیوزیلندا ومالیزیا 
.جدیدة ال توافق آلیاتھم الخاصة لمعالجة البرید إالَّ باتفاق مسبق مع المستثمر المعیَّن المعني في المصدر



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي

 

۱۲۸ 

 المادة الثالثة
 خارجإیداع بعائث برید الرسائل بال

 
الوالیات المتحدة األمریكیة وأس�������ترالیا والنمس�������ا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى  كل منتحتفظ  -۱
 مستثمر معیَّنبحق تحصیل أجرة متناسبة مع تكلفة األعمال المؤداة من كل  ونیوزیلندایرلندا الشمالیة والیونان إو
 عائث بریدیة من قبل خدماتھا.، مواد لم ترسل أصال كب٤-۱۲عید إلیھا بموجب المادة ی
 
۲-  ً المص���در أجرة تتیح  المس���تثمر المعیَّن، تحتفظ كندا بحقھا في أن تحص���ل من ٤-۱۲عن المادة  خروجا

 لھا أن تسترد على األقل التكالیف التي ترتبت عن معالجة مثل ھذه البعائث.
 
 منبأجرة مناس��بة المعیَّن اإلیداع  مس��تثمربمطالبة  للمس��تثمر المعیَّن في المقص��د ٤-۱۲ص المادة ترخِّ  -۳

توزیع بعائث برید الرس��ائل المودعة بالخارج بكمیة كبیرة. وتحتفظ أس��ترالیا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 
وإیرلندا الش�����مالیة بالحق في أن تقص�����ر ھذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلیة لبلد المورد المطبقة على 

 بعائث مماثلة.
 
بأجرة مناس��بة على  المعیَّناإلیداع  مس��تثمربمطالبة  للمس��تثمر المعیَّن في المقص��د ٤-۱۲المادة ص ترخِّ  -٤

التالیة بحقھا في أن  البلدان األعض�������اءذمة توزیع بعائث برید الرس�������ائل المودعة بالخارج بكمیة كبیرة. وتحتفظ 
وجزر  تقص����ر ھذا الدفع على الحدود المرخص بھا في النظام بالنس����بة للبرید بالجملة: الوالیات المتحدة األمریكیة

المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا و جمھوریة الص����ین الش����عبیةو بروني دار الس����المو بربادوسالبھاما و
 ھولنداونیوزیلندا و یبالون مالیزیاو الھندو غویاناا وغرینادو التابعة للمملكة المتحدة أقالیم ما وراء البحارو الشمالیة

 .وتایلندسورینام و سریالنكاو سنغافورةو غرینادینجزر و تفنسن تسانا وسانت لوسیو األنتیل الھولندیة وآروباو
 
التالیة بحقھا في أن تطبق بالكامل  البلدان األعض�������اء، تحتفظ ٤بالرغم من التحفظات الواردة بالبند  -٥

مادة  یا ۱۲أحكام ال مان یة على البرید الوارد من البالد األعض��������اء في االتحاد : أل فاق یة و من االت كة العرب الممل
 قبرصوكندا و الكامیرونو وس��بوركینا فاو البرازیلو ننبوأذربیجان و النمس��اوأس��ترالیا و األرجنتینو الس��عودیة

 إسرائیلوإیران (الجمھوریة اإلسالمیة) و غینیاو الیونانو  فرنساو مصرو الدانماركو رجمھوریة كـ��وت دیفواو
وباكس�������تان  النرویجو موناكوو موریتانیاو المغربو ماليو لوكس�������مبورغو لبنانو األردنو الیابانو إیطالیاو
 ا.وتركی الجمھوریة العربیة السوریة وتوغووسویسرا و السنغالواالتحاد الروسي و البرتغالو
 
٦-  ً  تحتفظ ألمانیا بالحق في أن تطلب من بلد إیداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي، ٤-۱۲لمادة ل تطبیقا
 .المرِسلتتلقاه من البلد الذي یقیم بھ  قد
 
۷-  ً ، تحتفظ جمھوریة الص�ین الش�عبیة بحقھا في حصر الثالثةعن التحفظات التي أبدیت في المادة  خروجا

دود التي ترخصھا اتفاقیة ـ��������ـ��������بعائث برید الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحأي دفع خاص بتوزیع 
 للبرید بالجملة. والنظاماالتحاد البریدي العالمي 

 
۸-  ً بریطانیا العظمى كل من ألمانیا والنمس�������ا والمملكة المتحدة ل، تحتفظ ۳-۱۲عن أحكام المادة  خروجا

بالحق في مطالبة الُمرِسل أو، إذا تعذر ذلك، المستثمَر المعیَّن لإلیداع، وسویسرا لیختنشتاین وإیرلندا الشمالیة و
 بدفع تعریفات داخلیة.

 
 
 



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي

 

۱۲۹ 

 الرابعةالمادة 
 األجور

 
۱-  ً أن تحصل أجورا بریدیة  ونیوزیلنداوكندا  وبالروس أسترالیا لكل من، یرخص ۱٥عن المادة  خروجا

 تكون األجور المشار إلیھا مقبولة وفقا للتشریع القومي لبالدھا. ، عندماالنظامخالف تلك المنصوص علیھا في 
 
۲-  ً ، یُرخَّص للبرازیل تحصیل رسم إضافي من المرسل إلیھم الذین یستلمون ۱٥عن أحكام المادة  خروجا

 بعائث عادیة تحتوي على بضائع ووجب تحویلھا إلى بعائث خاضعة للتتبع بسبب المتطلبات الجمركیة واألمنیة. 
 
 

 الخامسةالمادة 
 االستثناء من اإلعفاء من األجور البریدیة لصالح بعائث المكفوفین

 
۱-  ً  ال التي وھي وتركیا غرینادینجزر و تفنس���ن توس���ان إندونیس���یا من لكل فإن ،۱٦ المادة عن خروجا

 وأجور التخلیص أجور تحص����یل في الخیار المكفوفین بعائث لص����الح البریدي اإلعفاء الداخلیة خدمتھا في تمنح
 .الداخلیة خدمتھا في المقررة األجور ذلك مع تتجاوز أن یمكن ال التي الخاصة الخدمات

 
 المكفوفین على أن یتطابق ذلك مع تشریعھا الوطني. بعائثبشأن  ۱٦المادة ق فرنسا أحكام ستطبِّ  -۲
 
۳-  ً أال تدخل وتماش���یا والتش���ریع الوطني في البرازیل، یحتفظ ھذا البلد بحقھ في  ۳-۱٦عن المادة  خروجا

 ومس��تلمھا مكفوفا أو منظمة من منظمات المكفوفین. ھابعائث للمكفوفین إال في حال كان مرس��لالبعائث في عداد 
 .ث التي ال تلبي ھذه الشروطائجور البریدیة البعاألوتخضع لتسدید 

 
٤-  ً ندا توزیع البعائث للمكفوفین إال في حال كانت ھذه ۱٦یھ المادة لما تنص عل خالفا ، لن تقبل نیوزیل

 .البعائث المرسلة معفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة
 
الذي ال یس�������مح بإعفاء بعائث  ،في فنلندا ، یجوز للمس�������تثمر المعیَّن۱٦بص�������رف النظر عن المادة  -٥

حسبما اعتمدھا المؤتمر،  ۱٦المكفوفین من الرسوم البریدیة في خدمتھ الداخلیة وفقا للتعاریف الواردة في المادة 
ل رسوماً داخلیة على بعائث المكفوفین الموجھة إلى الخارج  .أن یحّصِ

 
مادة  -٦ یھ ال ما تنص عل كل من ۱٦بالرغم م ندا و، ال یمنح  لدانك فاء من األجور ا ید اإلع مرك والس�������و

 التشریع الوطني في ھذین البلدین.ة لبعائث المكفوفین إال عمال بما ینص علیھ ــالبریدی
 
یس�������لندا اإلعفاء من األجور البریدیة لبعائث المكفوفین إال آ، ال تمنح ۱٦بالرغم مما تنص علیھ المادة  -۷

 .بما ینص علیھ تشریعھا الوطني عمالً 
 
، ال تقبل أس�������ترالیا أن تُوّزع في بالدھا كبعائث للمكفوفین إال البعائث ۱٦بص�������رف النظر عن المادة  -۸

 المعفیة من األجور البریدیة في خدمتھا الداخلیة.
 
۹-  ً مادة  خروجا كل من ۱٦عن ال فإن ل یا،  مان یا والنمس��������ا أل حدة ) وأس�������ترال كا ( الوالیات المت ، وأمری

یرلندا الش���مالیة والیابان وس���ویس���را الخیار في تحص���یل إلمتحدة لبریطانیا العظمى ووكندا والمملكة اوأذربیجان 
 أجور الخدمات الخاصة المقررة على بعائث المكفوفین في خدمتھا الداخلیة.
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 السادسةالمادة 
 الخدمات األساسیة

 
 ال توافق استرالیا على تعمیم الخدمات األساسیة على الطرود البریدیة. ،۱۷بالرغم من أحكام المادة  -۱
 
على بریطانیا العظمى التي یتطلب تش��ریعھا الداخلي حدا أدنى من ھذا الوزن،  ٤-۲-۱۷ق أحكام المادة ال تطبَّ  -۲

 كیلو غراما. ۲۰ى إذ أن التشریع الخاص بالصحة والسالمة في بریطانیا العظمى یحد من وزن األكیاس البریدیة إل
 
۳-  ً یص��رح لكل من أذربیجان وكازاخس��تان وقیرغیزس��تان وأوزبكس��تان بأن  ٤-۲-۱۷عن المادة  خروجا

 كغ. ۲۰الواردة والصادرة بمقدار  «M»یحد من الوزن األقصى لألكیاس 
 
علیھا في ، ال تقبل آیس������لندا بعائث المكفوفین إال في الحدود المنص������وص ۱۷خروجاً عن أحكام المادة  -٤

 تشریعھا الداخلي.
 
 
 
 السابعةلمادة ا

 إشعار التسلم
 

فیما یتعلق بالطرود، نظرا ألنھا ال تقدم خدمة  ۳-۳-۱۸بعدم تطبیق المادة  ص لكندا والس�������ویدیرخَّ  -۱
 إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامھا الداخلي.

 
والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الش�������مالیة الدانمرك كل من ، تحتفظ ۳-۳-۱۸خروجاً عن المادة  -۲

 ا الداخلي.مھیخدمة إشعار التسلم في نظام انا ال تقدممبحق عدم قبول إشعارات التسلم الواردة نظراً ألنھ
 

۳-  ً ، یُرخَّص للبرازیل بأال تقبل إش����عارات التس����لم الواردة إال عندما یمكن ۳-۳-۱۸عن أحكام المادة  خروجا
 ا إلكترونیا.إعادتھ

 
 
 

 الثامنةالمادة 
 الممنوعات (برید الرسائل)

 
لبنان وجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الش����عبیة البعائث المس����جلة التي  كل منقبل یبص����فة اس����تثنائیة ال  -۱

تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیمة لحاملھا أو ش���یكات س���فر أو بالتین أو ذھب أو فض���ة س���واء 
 ملزمینوغیر ذلك من األش������یاء الثمینة. وھما غیر  يحل أحجار كریمة أو ة أومص������نَّعة أو غیر مص������نَّعكانت 

مراعاة تامة فیما یتعلق بمسؤولیتھما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبھا وكذا فیما النظام بمراعاة أحكام 
 یتعلق بالبعائث المحتویة على أشیاء زجاجیة أو سھلة الكسر.

 
ستثنائیة ال  -۲ ستثناء  كل منقبل یبصفة ا شعبیة با سعودیة وبولیفیا وجمھوریة الصین ال المملكة العربیة ال

البعائث المس����جلة التي  وفییت نامداریة الخاص����ة والعراق ونیبال والباكس����تان والس����ودان منطقة ھونغ كونغ اإل
ملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحا

 وأشیاء ثمینة أخرى. ية وأحجار كریمة وحلمصنَّعة أو غیر مصنَّعأو فضة سواء كانت 
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تحتفظ میانمار بحق عدم قبول البعائث بقیمة مص���رح بھا المحتویة على األش���یاء ذات القیمة المذكورة  -۳
 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یتعارض مع قبول ھذا النوع من البعائث. ٦-۱۹بالمادة 

 
ال تقبل نیبال البعائث المس���جلة أو بقیمة مص���رح بھا والمحتویة على أوراق أو قطع نقدیة، ما لم یوجد  -٤

 اتفاق خاص مبرم في ھذا الشأن.
 
لى قطع نقدیة أو أوراق أوزبكس�������تان البعائث المس�������جلة أو بقیمة مص�������رح بھا والمحتویة ع تقبلال  -٥

مص��رفیة أو ش��یكات أو طوابع برید أو عمالت أجنبیة وھي تتخلى عن أي مس��ؤولیة في حالة فقد ھذا النوع من 
 البعائث أو عطبھا.

 
جمھوریة إیران اإلس������المیة بعائث برید الرس������ائل التي تحتوي على مواد منافیة لمبادئ الدین  تقبلال  -٦

برید الرس��ائل (العادیة أو المس��جلة أو المص��رح بقیمتھا)  ثھا في عدم قبول بعائاإلس��المي الحنیف وتحتفظ بحق
سواء  سیاحة أو البالتینیوم أو الذھب أو الفضة،  شیكات ال المحتویة على القطع النقدیة أو األوراق المصرفیة أو 

ة، ولن تتحمل أیة ، واألحجار الكریمة، والمجوھرات أو أیة أش���یاء أخرى ثمینمص���نَّعأو غیر  مص���نَّعفي ش���كل 
 مسؤولیة في حاالت فقدان ھذه البعائث أو تضررھا.

 
الفلبین لنفس����ھا بحق عدم قبول أي نوع من بعائث برید الرس����ائل (العادیة أو المس����جلة أو بقیمة  تحتفظ -۷

مص����رح بھا) المحتویة على القطع النقدیة أو األوراق المالیة أو أي قیمة لحاملھا أو ش����یكات س����فر أو بالتین أو 
 اد ثمینة أخرى.ة أو األحجار الكریمة أو مومصنَّعة أو غیر مصنَّعذھب أو فضة سواء كانت 

 
أس��ترالیا أي نوع من المواد المحتویة على الس��بائك أو األوراق المص��رفیة. وعالوة على ذلك،  تقبلال  -۸

فإنھا ال تقبل البعائث المس���جلة لتوزع في أس���ترالیا أو البعائث العابرة المكش���وفة، المحتویة على مواد ذات قیمة 
مة أو ش���بھ الكریمة، أو الس���ندات أو القطع النقدیة أو أي ش���كل من مثل الحلي والمعادن النفیس���ة واألحجار الكری

 أشكال السندات المالیة. وھي ترفض أي مسؤولیة عن البعائث المرسلة المتعارضة مع ھذا التحفظ.
 
داریة الخاصة لھونغ كونغ، المواد بقیمة مصرح ال تقبل جمھوریة الصین الشعبیة، باستثناء المنطقة اإل -۹

تحتوي على قطع نقدیة أو أوراق مص��رفیة أو أوراق عملة أو أي قیم لحاملھا أو ش��یكات الس��فر، وذلك بھا التي 
 وفقا ألنظمتھا الداخلیة.

 
یا  كل من تحتفظ -۱۰ التفیا بحق عدم قبول البعائث العادیة والمس�������جلة أو بقیمة مص�������رح بھا ومنغول

سندات  شتملة على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو  شریعھما القومي الم سفر, نظرا ألن ت شیكات  لحاملھا أو 
 یتعارض مع ذلك.

 
البرازیل بحق عدم قبول البرید العادي المس��جل أو بقیمة مص��رح بھا المش��تمل على قطع نقدیة  تحتفظ -۱۱

 أو أوراق مصرفیة جاریة أو أي قیم لحاملھا .
 

 ء وبضائع.نام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشیا تیحتفظ فیت -۱۲
 

ال تقبل إندونیسیا أي بعائث مسجلة أو بقیمة مصرح بھا لتوزیعھا في إندونیسیا تحتوي على قطع نقدیة  -۱۳
وأوراق مص�����رفیة وش�����یكات وطوابع بریدیة وعملة أجنبیة وأي نوع آخر من األوراق المالیة المدفوعة لحاملھا 

 أو تلفھا. وھي لن تتحمل أي مسؤولیة في حال فقدان مثل ھذه البعائث
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بحق عدم قبول أي نوع من بعائث برید الرس���ائل (العادیة أو المس���جلة أو  ارغیزس���تان لنفس���ھیقتحتفظ  -۱٤
 ) المحتویة على القطع النقدیة أو األوراق المالیة أو أي قیمة لحاملھا أوأو الرزم الص������غیرة بقیمة مص������رح بھا

أو أو الحلي ة أو األحجار الكریمة مص��نَّعة أو غیر مص��نَّعش��یكات س��فر أو بالتین أو ذھب أو فض��ة س��واء كانت 
 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي تحمل رفضی أنھ كما ثمینة أخرى أي أشیاء

 
وكازاخس��تان  البعائث المس��جلة أو البعائث بقیمة مص��رح بھا التي تحتوي على قطع  ال تقبل أذربیجان -۱٥

ة مص��نَّعة أم غیر مص��نَّعنقدیة وأوراق مص��رفیة وأوراق ائتمان وال أي قیمة بحاملھا وال ش��یكات ومعادن ثمینة 
ولیة في حالة فقد وال أي أشیاء أخرى ثمینة وعمالت أجنبیة كما أنھما ال تتحمالن أي مسؤ يوأحجار كریمة وحل

 مثل ھذه البعائث أو تلفھا.
 

تش��تمل  التي بھا مص��رح بقیمة البعائثوال  المس��جلة البعائث كل من االتحاد الروس��ي ومولدوفا قبلی ال -۱٦
 حالة في مسؤولیةال ویرفض تحمل أجنبیة عمالت ومتداولة أو سندات (شیكات) لحاملھا أ مصرفیة أوراقعلى 

 .عطبھا أو البعائث ھذه مثل فقد
 

، تحتفظ فرنسا لنفسھا بحق عدم قبول البعائث التي تحتوي على سلع ۳-۱۹على الرغم مما تنص علیھ المادة  -۱۷
 ال تتقید بتشریعاتھا الوطنیة أو بالتشریعات الدولیة أو بالتعلیمات التقنیة أو بتعلیمات التغلیف الخاصة بالنقل الجوي.

 
عدم قبول، أو معالجة، أو توجیھ، أو توزیع بعائث برید الرس�������ائل التي تحتفظ كوبا لنفس�������ھا بالحق في  -۱۸

تحتوي على قطع نقدیة، أو أوراق مص����رفیة، أو أوراق مالیة أو أي قیم لحاملھا، أو ش����یكات، أو أحجار كریمة 
أو ومعادن نفیس��ة، أو حلي أو أي أش��یاء ثمینة أخرى فض��الً عن أي نوع آخر من أنواع المس��تندات، أو البض��ائع 

األش����یاء، إن لم تتقید ھذه البعائث بتش����ریعاتھا الوطنیة، أو بالتش����ریعات الدولیة، أو بالتعلیمات التقنیة وتعلیمات 
التغلیف المتعلقة بالنقل الجوي، وال تتحمل أي مس�������ؤولیة في حال تعرض�������ت ھذه البعائث للتلف أو الفقدان أو 

برید الرس���ائل التي تخض���ع لرس���وم جمركیة وتحتوي  العطب. وتحتفظ كوبا لنفس���ھا بالحق في عدم قبول بعائث
 على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا الوطنیة.

 
 

 التاسعةالمادة 
 الممنوعات (الطرود البریدیة)

 
میانمار وزامبیا بعدم قبول طرود بقیمة مص�������رح بھا تحتوي على األش�������یاء الثمینة  لكل منص یرخَّ  -۱

 ا الداخلیة تعترض على ذلك.منظرا ألن أنظمتھ ۱-۳-۱-٦-۱۹الواردة في المادة 
 
لبنان والس��ودان الطرود المحتویة على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو  كل منقبل یبص��فة اس��تثنائیة، ال  -۲

سواء كانت  سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة  شیكات  ة، أحجار كریمة مصنَّعة أو غیر مصنَّعأي قیم لحاملھا أو 
شیاء زجاجیة ومواد من نفس النوع  شیاء ثمینة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سھلة الذوبان وأ أو وأ

 لتزمان بمراعاة األحكام المتعلقة بذلك من النظام.یسھلة الكسر. وھما ال 
 
قبل أي طرود بقیمة مص���رح بھا محتویة على قطع نقدیة وأوراق نقدیة متداولة یبأال  للبرازیلص یرخَّ  -۳

 وأي قیمة لحاملھا حیث إن تشریعھ الداخلي یتعارض مع ذلك.
 
یمة مص�����رح بھا تحتوي على قطع نقدیة وأوراق مص�����رفیة متداولة، بأال تقبل طرودا بق لغاناص یرخَّ  -٤

 نظرا ألن تشریعھا الداخلي یحظر ذلك.



 االتفاقیة، البروتوكول الختامي

 

۱۳۳ 

مادة  -٥ بال یاء المذكورة  یة الس�������عودیة یُرخص ل ۱۹عالوة على األش������� كة العرب الطرود عدم قبول لممل
ین أو ذھب أو فض��ة س��واء المحتویة على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة أو أي قیمة لحاملھا أو ش��یكات س��فر أو بالت

ة أو أحجار كریمة وغیر ذلك من األش����یاء الثمینة. كما ال تقبل الطرود المحتویة مص����نَّعة أو غیر مص����نَّعكانت 
على جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مص��حوبة بوص��فة طبیة معتمدة من جھة رس��میة مختص��ة، ومس��احیق إطفاء 

 فیة لمبادئ الدین اإلسالمي الحنیف.الحریق والسوائل الكیمیائیة، واألشیاء المنا
 
 مان الطرود المحتویة على:، ال تقبل عُ ۱۹ضافة إلى ما ورد بالمادة باإل -٦
 ؛جمیع أنواع األدویة ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبیة معتمدة من جھة رسمیة مختصة ۱-٦
 ؛مساحیق إطفاء الحریق والسوائل الكیمیائیة ۲-٦
 سالمي الحنیف. الدین اإل لمبادئاألشیاء المنافیة  ۳-٦
 
عدم قبول الطرود  )س����المیةاإل -(جمھوریة یران إل، یرخص ۱۹عالوة على األش����یاء الواردة بالمادة  -۷

العادیة أو المس��جلة  الطرودوتحتفظ بحقھا في عدم قبول  س��المي الحنیف.المحتویة على مواد تتنافى مع الدین اإل
النقدیة أو األوراق المص����رفیة أو ش����یكات الس����یاحة أو البالتینیوم أو أو المص����رح بقیمتھا المحتویة على القطع 

سواء في شكل  شیاء أخرى مصنَّعأو غیر  مصنَّعالذھب أو الفضة،  ، واألحجار الكریمة، والمجوھرات أو أیة أ
 ثمینة، ولن تتحمل أیة مسؤولیة في حاالت فقدان ھذه البعائث أو تضررھا.

 
بأال تقبل أي نوع من الطرود المحتویة على قطع نقدیة أو أوراق نقدیة متداولة أو أي سندات  للفلبینص یرخَّ  -۸

ة، أو أحجار كریمة أو مواد مص��نَّعة أو غیر مص��نَّعلحاملھا أو ش��یكات س��فر أو بالتین أو ذھب أو فض��ة س��واء كانت 
 ة أو مواد مشابھة أو سھلة الكسر.ثمینة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سریعة التسیّل أو مواد زجاجی

 
 ال تقبل أسترالیا بعائث بریدیة من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفیة. -۹
 

ال تقبل جمھوریة الص��ین الش��عبیة طرودا عادیة مش��تملة على قطع نقدیة أو أوراق مص��رفیة أو أي قیم  -۱۰
ة، أحجار كریمة أو أشیاء مصنَّعة أو غیر مصنَّعنت لحاملھا أو شیكات سفر أو بالتین أو ذھب أو فضة سواء كا

تقبل طرودا بقیمة مص��رح  المنطقة االداریة الخاص��ة، ال -ثمینة أخرى. وعالوة على ذلك، باس��تثناء ھونغ كونغ
 بھا مشتملة على قطع نقدیة أو أوراق مصرفیة أو أي قیم لحاملھا أو شیكات سفر.

 
بحق عدم قبول طرود مش�������تملة على قطع نقود أو أوراق  -وفقا لتش�������ریعھا القومي  -تحتفظ منغولیا  -۱۱

 مصرفیة أو سندات لحاملھا أو شیكات سفر.
 

ال تقبل التفیا طرودا عادیة أو بقیمة مص��رح بھا تش��تمل على قطع نقدیة ، أو أوراق مص��رفیة، أو قیم  -۱۲
 المسؤولیة في حالة فقد مثل ھذه البعائث أو عطبھا .(شیكات) من أي نوع لحاملھا أو ُعملة أجنبیة وال تقبل 

 
ال یقبل مولدوفا وأوزبكس���تان واالتحاد الروس���ي وأوكرانیا الطرود العادیة وال الطرود بقیمة مص���رح  -۱۳

بھا التي تش����تمل على أوراق مص����رفیة متداولة أو س����ندات (ش����یكات) لحاملھا أو ُعمالت أجنبیة وترفض تحّمل 
 فقد مثل ھذه البعائث أو عطبھا.المسؤولیة في حالة 

 
 قطع على تحتوي التي بھا مص����رح بقیمة الطرود وال العادیة الطرود وكازاخس����تان أذربیجان تقبل ال -۱٤

 غیر أم ةمص�����نَّعال الثمینة والمعادن الش�����یكات وال لحاملھا قیمة أي وال ائتمان وأوراق مص�����رفیة وأوراق نقدیة
 تحمل ترفضان نھماإ كما األجنبیة العمالت وال ثمینة أخرى أشـ����یاء أي وال والحلي الكریمة واألحجار ةمصنَّعال

 .تلفھا أو البعائث ھذه مثل فقد حالة في مسؤولیة أي
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تحتفظ كوبا لنفسھا بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجیھ، أو توزیع الطرود البریدیة التي تحتوي  -۱٥
مالیة أو أي قیم لحاملھا، أو ش���یكات، أو أحجار كریمة ومعادن  على قطع نقدیة، أو أوراق مص���رفیة، أو أوراق

فضالً عن أي نوع آخر من أنواع المستندات، أو البضائع أو األشیاء،  أخرى ثمینة أشیاء أي نفیسة، أو حلي أو
 التغلیف وتعلیمات التقنیة بالتعلیمات أو الدولیة، بالتش�������ریعات أو الوطنیة، بتش�������ریعاتھا البعائث ھذه تتقید لم إن

الجوي، وال تتحمل أي مس�������ؤولیة في حال تعرض�������ت ھذه البعائث للتلف أو الفقدان أو العطب.  بالنقل المتعلقة
وتحتفظ كوبا لنفس���ھا بالحق في عدم قبول الطرود البریدیة التي تخض���ع لرس���وم جمركیة وتحتوي على بض���ائع 

 وطنیة.مستوردة إلى البلد إذا كانت قیمتھا ال تتقید بتشریعات كوبا ال
 
 

 العاشرةالمادة 
 األشیاء الخاضعة للرسوم الجمركیة

 
البعائث بقیمة مص��رح بھا المحتویة على أش��یاء  بنغالدیش والس��لفادور تقبل، ال ۱۹لى المادة إحالة باإل -۱

 خاضعة للرسوم الجمركیة. 
 
اآلتیة الرسائل العادیة والمسجلة المحتویة على أشیاء  البلدان األعضاء تقبل، ال ۱۹حالة إلى المادة باإل -۲

 كوباو كولومبیاوش������یلي و كمبودیاوبیالروس و أذربیجانوألبانیا و خاض������عة للرس������وم الجمركیة: أفغانس������تان
جمھوریة كوریا الش����عبیة و بیروو أوزبكس����تانو نیبالوكازاخس����تان والتفیا ومولدوفا و س����تونیاوإ الس����لفادورو

 .البولیفاریة) -(جمھوریة  وفنزویال أوكرانیاو تركمانستانینو وسـان مارحاد الروسي وواالت الدیمقراطیة
 
اآلتیة الرس��ائل العادیة المحتویة على أش��یاء خاض��عة  البلدان األعض��اء، ال تقبل ۱۹باإلحالة إلى المادة  -۳

 تانیا.مالي وموریو جیبوتيو كوت دیفوار (جمھوریة)و بوركینا فاسوو ننللرسوم الجمركیة: ب
 
، تقبل في جمیع الحاالت بعائث المص��ل واللقاح ۳لى إ ۱بالرغم من األحكام المنص��وص علیھا بالبنود  -٤

 وكذا بعائث األدویة ذات الضرورة العاجلة التي یصعب الحصول علیھا.
 
 

 عشرة حادیةالمادة ال
 ركاأجرة العرض على الجم

 
 .ارك من زبائنھاحتفظ غابون بحق تحصیل أجرة للعرض على الجمت -۱
 
۲-  ً لنفس���ھ وكندا وقبرص واالتحاد الروس���ي البرازیل كل من أس���ترالیا وحتفظ ی، ۲-۲۰عن المادة  خروجا

 .بحق فرض أجرة العرض على الجمارك على زبائنھا مقابل كل بعیثة بریدیة تخضع للمراقبة الجمركیة
۳-  ً بحق تحص������یل وباكس������تان وتركیا الیونان و كل من أذربیجان ، تحتفظ۲-۲۰عن أحكام المادة  خروجا

 أجرة العرض على الجمارك من زبائنھا عن كل البعائث المعروضة على السلطات الجمركیة.
 
رك من زبائنھما اتحتفظ كل من جمھوریة الكونغو وزامبیا بحق تحص���یل أجرة عن العرض على الجم -٤

 بالنسبة للطرود
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 الثانیة عشرةالمادة 
 االستعالمات

 
۱-  ً ومص�������ر وغابون  ديفیر وكابوالمملكة العربیة الس�������عودیة  كل منتحتفظ  ،۲-۲۱عن المادة  خروجا
وقیرغیزس��تان ومنغولیا اإلس��المیة)  -والیونان وإیران (جمھوریة  أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدةو

والجمھوریة العربیة الس��وریة  الس��ودانووجمھوریة كوریا الش��عبیة الدیمقراطیة   الفلبینو ومیانمار وأوزبكس��تان
 وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة لبعائث برید الرسائل. وأوكرانیا وتركمانستانوتشاد 

 
۲-  ً  وھنغاریا ولیتوانیا ومولدوفا األرجنتین والنمس�������ا وأذربیجان كل منحتفظ ، ی۲-۲۱عن المادة  خروجا

ل أجرة خاص��ة عندما یتض��ح بعد المس��اعي التي تجري على أثر االس��تعالم أن وس��لوفاكیا بحق تحص��یوالنرویج 
 ھذا األخیر لیس لھ ما یبرره.

 
وجمھوریة الكونغو ومصر وغابون  ديفیر وكابو أفغانستان والمملكة العربیة السعودیة كل منحتفظ ی -۳

والسودان وسورینام والجمھوریة  وقیرغیزستان ومنغولیا ومیانمار وأوزبكستان )اإلسالمیة - جمھوریة(وإیران 
 العربیة السوریة وتركمانستان وأوكرانیا وزامبیا بحق تحصیل أجرة استعالم من زبائنھا بالنسبة للطرود.

 
٤-  ً البرازیل وجمھوریة بنما بحق ومریكیة األالوالیات المتحدة  كل منحتفظ ی، ۲-۲۱ة دعن الما خروجا

مات بش��أن بعائث برید الرس��ائل والطرود البریدیة المودعة في البلدان تحص��یل أجرة من الزبائن مقابل االس��تعال
 .۳إلى  ۱من  البنود التي تطبق ھذا النوع من األجرة بمقتضى أحكام

 
 

 الثالثة عشرةالمادة 
 الحصص البریة االستثنائیة للوارد

 
۱-  ً  ۷٫٥۰للوارد قدرھا  ، تحتفظ أفغانس�تان بحق تحص�یل حص�ة بریة اس�تثنائیة اض�افیة۳۲عن المادة  خروجا

 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
 
 

 عشرة الرابعة المادة
 األسعار األساسیة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي

 
، تحتفظ أس����ترالیا بحق تطبیق أس����عار النقل الجوي فیما یخص الطرود ۳۳بص����رف النظر عن المادة  -۱

ل من خالل خدمة إعادة البض���ائع على النحو المنص���وص علیھ في نظام الطرود البریدیة أو وفقاً ألیة  التي تُرس���َ
 وسائل أخرى، بما فیھا االتفاقات الثنائیة. 

 
 

 المادة الخامسة عشرة
 الخاصة التعرفات

 
كا والنرویج الخیار في أن تحص��������ل عن الطرود الجویة  -۱ یة وبلجی حدة األمریك كل من الوالیات المت ل

 حصصا بریة أعلى مما ھو مقرر بالنسبة للطرود السطحیة.
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ّ یرخَّ  -۲ كغ األجرة المطبقة على الطرود التي یكون وزنھا  ۱ل عن الطرود لغایة ص للبنان بأن تحص�������ِ
 كغ. ۳ لغایة ۱أكثر من 

 
وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كیلوغرام بالنسبة  ۰٫۲۰أن تحصل بص لجمھوریة بنما یرخَّ  -۳

 بالعبور. )S.A.L(للطرود السطحیة المنقولة بالطریق الجوي 
 
 

 المادة السادسة عشرة
 سلطة مجلس االستثمار البریدي في تحدید مبلغ النفقات والحصص

 
سترالیا بحقھا في تطبیق الحصص٦-۱-۳٥بصرف النظر عن المادة  -۱ صادر  للبرید البریة ، تحتفظ أ ال

على تقدیم خدمة إعادة البض���ائع عن طریق الطرود، إما على النحو المنص���وص علیھ في النظام أو بأیة وس���یلة 
 أخرى، بما في ذلك االتفاقات الثنائیة.

 
 

الذي تكون لھ  ،األعض����اء المفوض����ون ھذا البروتوكول اإلض����افي البلدانر مندوبو حكومات رَّ ، حَ إثباتاً لما تقدَّم
ع ودَ تُ  ھنسخة واحدة من ىعوا علنفسھ، ووقَّ  االتفاقیةص نفس القوة ونفس القیمة كما لو كانت أحكامھ مدرجة في نَ

 رف.نسخة منھ إلى كل ط المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي مسلِّ یُ لمكتب الدولي. ولعام المدیر اللدى 
 
 
 

ر في   .۲۰۱۸ سبتمبر ۷، في أدیس أباباُحّرِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	00_Page titre, Notes et table des matières_P1-P4
	البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية البريدية العالمية 
	التصريحات المُدلى بها لدى التوقيع على الوثائق 
	قرارات مؤتمر جنيف الاستثنائي لعام  2019 غير تلك التي تُعدِّل الوثائق 
	الاتفاقية البريدية العالمية 
	البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية 

	01_Titre - Partie I_P5-P6
	02a_Titre-Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle_P7-P8
	02b_Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle_P9-P26
	02c_Signatures des Actes_P27-P58
	03a_Titre-Déclarations faites lors de la signature des Actes_P59-P60
	03b_Déclarations faites lors de la signature des Actes_P61-P64
	04a_Titre-Décisions autres que celles modifiant les Actes_P65-P66
	04b_Décisions autres que celles modifiant les Actes_P67-P74
	05_Titre - Partie II_P75-P76
	06a_Titre-Convention postale Universelle_P77-P78
	06b_Convention postale Universelle et Protocole final_P79-P136

