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١٧٧  

  نفقات النقل الجوي داخل بلد المقصد    
  

)اإلنكلیزیة(ترجمة عن
  

DPRM
Kma/Mlk-Ag
08.11.2021

  حضرة السیدة، السید،

المس����افات المتوس����طة ١من نظام االتفاقیة، تُحدَّد في الجدول المرفق في الملحق ١٠١-٣٣تطبیقاً ألحكام المادة 
للمس�����تثمرین المعیَّنین ٢٠٢٢ینایر ١اعتباراً من المرجحة وما یقابلھا من أس�����عار للكیلوغرام الواحد الس�����اریة 

  الذین یستوفون الشروط السترداد نفقات النقل الجوي داخل بلد المقصد.
  

واس���تند حس���اب أس���عار األجور إلى الفرق بین تكلفة النقل الجوي، التي یحددھا الس���عر األس���اس���ي للنقل الجوي 
، فإن الس���عر ٢٠٢٠أبریل ١٣الص���ادر في ٦٣نش���ور رقم الس���اري، وتكلفة النقل الس���طحي. وكما ذُِكَر في الم

وحدة من وحدات حقوق الس�������حب الخاص�������ة للطن الواحد ٠٫٤٨٦ھو ٢٠٢١األس�������اس�������ي للنقل الجوي لعام 
  والكیلومتر الواحد.

  
كیلومتر في القائمة وال یحق لھا اس���ترداد ٣٠٠وال ترد البلدان التي تقل فیھا المس���افة المتوس���طة المرجحة عن 

  النقل الجوي.نفقات
  

لھا المس����تثمر المعیَّن في بلد المقص����د تحدیداً إلى التكالیف أو األس����عار  وعندما تس����تند النفقات الختامیة التي یحص����ِّ
من االتفاقیة (المش���ار إلیھا فیما یلي بعبارة ٢٩الداخلیة أو األس���عار المعلن عنھا ذاتیاً المنص���وص علیھا في المادة 

  الخاصة بكل بلد")، ال یدفع أي تعویض إضافي عن النقل الجوي الداخلي."أسعار النفقات الختامیة 
  

عندما یقل ، إال ١ال یحق للمس���تثمر المعیَّن في المقص���د الحص���ول على المبلغ الكامل المحدد في الملحق وعلیھ، 
د المذكورة . ویُس��������دد عن تدفقات البریطن١٠٠وزن تدفقات البرید من بلدان النظام االنتقالي وفیما بینھا عن 

من االتفاقیة، وھو لیس سعراً خاصاً بكل بلد؛ ٣١من المادة ١١سعر النفقات الختامیة المنصوص علیھ في البند 
وعلیھ، یُس����ترد التعویض اإلض����افي الكامل عن النقل الجوي الداخلي، أي األس����عار الكاملة لنفقات النقل الجوي 

  .١المحددة في الملحق 
  

  ارات التقدیر واالحترام،،،وتفضلوا بقبول فائق عب
  مدیر العملیات البریدیة،

  عبد اإللھ بوستة
    



-٢-
  
  ٢٠٢٢١أسعار أجور نفقات النقل الجوي داخل بلدان المقصد لعام 

  

المس�����افة المتوس�����طة المرجحة   المستثمر المعیَّن
التي یقطعھا برید الرسائل (كم)

الس���������ع��ر (وح����دات ح��ق��وق 
  السحب الخاصة/كغ)

  ٠٫١٤٣  ٨٨٣  أسترالیا

  ٠٫٢١٧  ٥٠١  بولیفیا

  ٠٫٢١٤  ١٫٠٣٤  البرازیل

  ٠٫٣٠٧  ٧٩٣  كندا

  ٠٫٤٤٧  ١٫٢٤٨  جمھوریة الصین الشعبیة

  ٠٫١٧٢  ٣٨٦  كولومبیا

  ٠٫١٤٢  ٣٢٣  جمھوریة كوت دیفوار

  ٠٫٢٢٣  ٥٤٧  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

  ٠٫٢١١  ٤٧٢  مصر

  ٠٫٣٧٨  ٩٢٢  الھند

  ٠٫٤٩١  ١٠٦٥  إندونیسیا

  ٠٫١١٥  ٣٠٤  جمھوریة إیران اإلسالمیة

  ٠٫٢٨٨  ٦٥٨  كازاخستان

  ٠٫١٢١  ٣٠٠  جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

  ٠٫٥٠٣  ١٫١٢٧  مالیزیا

  ٠٫٠٨٨  ٣١٥  المكسیك

  ٠٫٣٣٤  ٧٥٠  موزامبیق

  ٠٫١٣٠  ٥٦٢  باكستان

  ٠٫٢٢٨  ٥١٢  بابوا غینیا الجدیدة

  ٠٫١٩٩  ٤٤٩  الفلبین

  ٠٫٧٣٨  ٢٫٣٨٢  االتحاد الروسي

  ٠٫٢٧٠  ٦٠٥  المملكة العربیة السعودیة

  ٠٫١٣٥  ٤٠١  إسبانیا

  ٠٫٢١٤  ٤٨٠  دولة لیبیا

  ٠٫٢٣٣  ٥٣٥  السودان

  ٠٫٢٧٣  ٦١٢  جمھوریة تنزانیا المتحدة

  ٠٫١٨٧  ٥١١  تایلند

  ٠٫١٧٥  ٥٦٦  تركیا

  ٠٫٥٨٣  ١٫٥٣٤  الوالیات المتحدة األمریكیة

  ٠٫١٠٤  ٣٣٥  البولیفاریةفنزویال جمھوریة

  ٠٫١٧٨  ٣٩٨  فییت نام
  

                                                       
تعویض إضافي عن النقل الجوي الداخلي في الحاالت التي ُحدد فیھا یحق للمستثمرین المعیَّنین في بلدان المقصد الواردة أسماؤھم في الجدول المرفق طلب   ١

  من االتفاقیة.٣١من المادة ١١سعر النفقات الختامیة وفقاً للبند 

Annexe 1

١الملحق 
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١٧٩  

  نفقات النقل الجوي داخل بلد المقصد  

)اإلنكلیزیة(ترجمة عن 
  

DPRM
Elt-She
18.11.2020

  حضرة السیدة، السید،

جدول المس�������افات المتوس�������طة المرجحة وما من نظام االتفاقیة، أرفق إلیكم طیھ ١٠١-٣٣تطبیقاً ألحكام المادة 
الذین یس���توفون المعیَّنینللمس���تثمرین٢٠٢١ینایر ١یقابلھا من أس���عار للكیلوغرام الواحد الس���اریة اعتباراً من 

  الشروط السترداد نفقات النقل الجوي داخل بلد المقصد.
  

اري، السعر األساسي للنقل الجوي السھادیحدالتيالجوي،النقلتكلفةبینالفرقإلىاألجورأسعارحسابواستند
، فإن الس��عر األس��اس��ي للنقل ٢٠١٩أبریل ٢٢الص��ادر في ٦٩وتكلفة النقل الس��طحي. وكما ذُِكَر في المنش��ور رقم 

  وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة للطن الواحد والكیلومتر الواحد.٠٫٥١٢ھو٢٠٢٠الجوي لعام 
  

كیلومتر في القائمة وال یحق لھا اس���ترداد ٣٠٠مس���افة المتوس���طة المرجحة عن وال ترد البلدان التي تقل فیھا ال
  نفقات النقل الجوي.

  

األس����عارأوالتكالیفإلىتحدیداً المقص����دبلدفيالمعیَّنالمس����تثمرلھایحص����ِّ التيالختامیةالنفقاتتس����تندوعندما
فیماإلیھا(المشار االتفاقیةمنالجدیدةمكرراً ٢٨المادةفيعلیھاالمنصوصذاتیاً عنھاالمعلناألسعارأوالداخلیة

  .أي تعویض إضافي عن النقل الجوي الداخليیدفع)، ال "بلدبكلالخاصةالختامیةالنفقات"أسعار عبارةبیلي
  

�تثمر المعیَّ وطن، ١٠٠عندما یقل وزن تدفقات البرید من بلدان النظام االنتقالي وفیما بینھا عن و ن في یعلن المس�
) ورزم E  أس��عار النفقات الختامیة المطبقة على بعائث برید الرس��ائل المزحمة (من المقاسعن بلد المقص��د ذاتیاً 

مكرراً، یحق لھذا المس�������تثمر المعیَّن ٢٨المادة أحكام ) عمالً بE(من المقاس بعائث برید الرس�������ائل الص�������غیرة 
ت الختامیة النفقاس����عردد عن تدفقات البرید المذكورة س����. ویُ ١في الملحق المبلغ الكامل المحددالحص����ول على 

���عراً ، ٣٠مكرراً من المادة ٦في البند المنص����وص علیھ التعویضیُس����ترد،وعلیھبكل بلد؛خاص����اً وھو لیس س�
  .١، أي األسعار الكاملة لنفقات النقل الجوي الواردة في الملحق الكامل عن النقل الجوي الداخلياإلضافي

  

Pالمقاس����ین البعائث منالس����عر اإلجمالي الس����اري للكیلوغرام الواحد من األس����عار المطبقة علىوعندما یتألف

E، وھي أس���عار لیس���ت خاص���ة بكل بلد، ومن األس���عار الخاص���ة بكل بلد المطبقة على البعائث من المقاس Gو

  ١لنقل الجوي الداخلي.لبرید، ال یسترد إال جزء من أسعار االتولیفة العالمیة المتوسطة من ابطریقة تراعي
  

لختامیة االنفقاتوال ینطبق اس�������ترداد جزء من نفقات النقل الجوي الداخلي إال على تدفقات البرید التي تحدد 
من االتفاقیة، وكذلك على تدفقات البرید التي یقل ٣٠ثالثاً من المادة ٦البند أو ٥المطبقة علیھا على أس���اس البند 

عندما یعلن المس�������تثمر ،بلدان النظام المس�������تھدف إلى بلدان النظام االنتقاليطن الموجھة من١٠٠وزنھا عن 
) Eالمعیَّن في بلد المقص��د عن أس��عار النفقات الختامیة المطبقة على بعائث برید الرس��ائل المزحمة (من المقاس 

  مكرراً.٢٨) ذاتیاً عمالً بأحكام المادة Eبرید الرسائل الصغیرة (من المقاس بعائث ورزم 
  

  ،،وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدیر واالحترام،
  ،مدیر العملیات البریدیة

    عبد اإللھ بوستة

٥تحدید أس������عار النفقات الختامیة اس������تناداً إلى البند إلىویرميإلیھمقدماقتراح على٢٠٢٠دیس������مبرفيالمعقودةدورتھفيالبریدياالس������تثمارمجلسبموافقةرھناً   ١
المرفق بھذا ١من األسعار األساسیة الواردة في الملحق ٪٣١نسبة الجويسیقابل الحد األقصى للسعر المطبق فیما یخص النقل االتفاقیة،من٣٠المادةمنثالثاً ٦  والبند

التولیفة العالمیة). ومع ذلك، إذا خضع البرید منGوPالبعائث من المقاسین وزنحصةیخصفیمااالتفاقیةمن٢٩المادةمن١٦البندفيالمحددالنحوعلىالمنشور (
  من البرید في التدفق الذي یخضع للجس بالعینة.واحدمن التولیفة المتوسطة لكیلوغرامGوPالحصة المعنیة وزن البعائث من المقاسین تقابلأن فیتعینبالعینة،للجس 
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  ٢٠٢١أسعار أجور نفقات النقل الجوي داخل بلدان المقصد لعام 

  
المس������افة المتوس������طة المرجحة   المستثمر المعیَّن

التي یقطعھا برید الرسائل (كم)
حقوق الس�������عر (وح����دات 
السحب الخاصة/كغ)

3580.169)٢انستان (غأف

4630.219)٢أنغوال (

8010.151)١أسترالیا (

1,0260.288)١البرازیل (

7880.300)١كندا (

3030.140)١شیلي (

1,1910.427)١جمھوریة الصین الشعبیة (

4060.198)٢كولومبیا (

3230.142)٢جمھوریة كوت دیفوار (

3550.121)٢(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

4680.221)٢مصر (

9320.452)٢إندونیسیا (

4620.215)٢كازاخستان (

1,1290.533)١مالیزیا (

6870.314)٢موزامبیق (

6380.311)٢نیجیریا (

5870.162)٢باكستان (

4840.228)٢بابوا غینیا الجدیدة (

4920.206)٢الفلبین (

2,5510.740)١االتحاد الروسي (

6070.296)١المملكة العربیة السعودیة (

4060.147)١إسبانیا (

4710.230)٢دولة لیبیا (

4700.203)٢السودان (

6650.306)٢جمھوریة تنزانیا المتحدة (

4970.195)١تایلند (

5430.163)١تركیا (

1,4230.029)١األمریكیة (الوالیات المتحدة 

3350.074)١جمھوریة فنزویال البولیفاریة (

4670.220)٢فییت نام (

3240.153)٢زامبیا (

  
ندین  قاً للب مادة ٤و٣وف فاقیة، ٣٠من ال لدان المقص��������د األعض��������اء في نظالُیدفعمن االت م النفقات الختامیة ب
في الحاالت التي یكون فیھا بلد المص����در أحد بلدان عن النقل الجوي الداخليتعویض إض����افي) ١المس����تھدف (

  ). ٢نظام النفقات الختامیة االنتقالي (

Annexe 1

١الملحق 



  

  

٢٠٢٠أبریل ١٣برن، في 

٦٢منشور المكتب الدولي62

  

  نفقات النقل الجوي في بلد المقصد

(ترجمة عن اإلنكلیزیة)

  

DPRM
Mlk-Ag
07.04.2020

  حضرة السیدة، السید،
  

، أرفق طیھ جدول المس�����افات المتوس�����طة المرجحة واألس�����عار االتفاقیةمن نظام ١٠١-٣٣ألحكام المادة تطبیقاً 
بلد لھم اس�������ترداد نفقات النقل الجوي فيین الذین یحق معیَّنالإلى المس�������تثمرینالمقابلة لكل كیلوغرام بالنس�������بة 

  .٢٠٢٠ینایر ١من الذي سیبدأ العمل بھ اعتباراً ھو الجدول المقصد، و
  
على أس��اس الفرق بین تكلفة النقل الجوي المحدودة بالس��عر األس��اس��ي للنقل یقومحس��اب أس��عار األجور قد كانو

، یبلغ ٢٠١٨مایو٧المؤرخ في ٦٠المنش�����ور رقم ھو مبیَّن في كما والجوي المعمول بھ، وتكلفة النقل الس�����طحي. 
  وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل طن كیلومتري.٠٫٥٣٩األساسي للنقل الجوي ٢٠١٩عام سعر 

  
، وال یحق لھا اس����ترداد ال ترد في القائمةكیلومتر٣٠٠أقل من المرجحة البلدان التي یبلغ متوس����ط مس����افاتھا و

  الجوي.نفقات النقل
  

الیف أو األسعار إلى التكفي المقصد تحدیداً معیَّنغیر أنھ عندما تستند النفقات الختامیة التي یحصلھا المستثمر ال
مكرراً الجدیدة من االتفاقیة (التي تدخل حیز التنفیذ ٢٨داخلیة أو األس�����عار المعلن عنھا ذاتیاً المحددة في المادة ال

ستردُّ ، فال )٢٠٢٠ینایر ١في    أي مبالغ إضافیة متصلة بالنقل الجوي الداخلي.تُ
  

  .٢٠١٩نوفمبر ٤المؤرخ في ١٧٩یحل ھذا المنشور محل المنشور رقم 
  
  

  ،،،التقدیر واالحتراموتفضلوا بقبول فائق عبارات 
  ،مدیر العملیات البریدیة

  عبد اإللھ بوستة
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  ٢٠٢٠الجوي داخل بلد المقصد المطبقة في عام أسعار األجور الخاصة بنفقات النقل 

برید الرسائل  معیَّنالمستثمر ال
المس����افة المتوس����طة المرجحة 

  (كم)

السعر
(وح����دات ح���ق���وق الس����������ح����ب 

  الخاصة/كغ)

  ٠٫٢٢٩  ٤٥٩  )٢(أنغوال
  ٠٫١٨٣  ٨٥٢  )١(أسترالیا
  ٠٫١٤٨  ٣٧١  )٢(بولیفیا

  ٠٫٤٦٣  ١١٧٧  )١(البرازیل
  ٠٫٢٩١  ٧٤٣  )١(كندا

  ٠٫١٤٠  ٣٣٠  )١(شیلي
  ٠٫٤١٨  ١١٦٩  )١(جمھوریة الصین الشعبیة

  ٠٫١٩٣  ٥٢٣  )٢(كولومبیا
  ٠٫١٥٣  ٣٥٠  )٢(وت دیفواركجمھوریة 

  ٠٫١٧٤  ٤٣٥  )٢(إكوادور
  ٠٫٢٣٤  ٤٦٨  )٢(مصر
  ٠٫٤٧٦  ١٠٢٨  )٢(الھند

  ٠٫٤١٣  ٨٠٥  )٢(إندونیسیا
  ٠٫٢٩٤  ٦١٥  )٢(كازاخستان

  ٠٫٥٦٣  ١١٢٧  )١(مالیزیا
  ٠٫٢٥١  ٩٠١  )١(المكسیك

  ٠٫٢٩٣  ٦٤١  )٢(موزامبیق
  ٠٫٣٤٢  ٦٦٨  )٢(نیجیریا
  ٠٫٠٥٨  ٥٧٠  )٢(باكستان

  ٠٫٢٥٤  ٥٠٨  )٢(بابوا غینیا الجدیدة
  ٠٫٢١٢  ٤٣١  )٢(الفلبین

  ٠٫٧٢٧  ٢٥٠٦  )١(االتحاد الروسي
  ٠٫٣١٠  ٦٠٣  )١(المملكة العربیة السعودیة

  ٠٫١٥٤  ٤٠٦  )١(إسبانیا
  ٠٫٢٢٦  ٤٧٢  )٢(السودان

  ٠٫٣٦٤  ٧٢٣  )٢(المتحدةجمھوریة تنزانیا
  ٠٫٢١٦  ٥٠٤)١(تایلند
  ٠٫١٧٣  ٥٥٩  )١(تركیا

  ٠٫١٧٦  ١٧٥٧  )١(الوالیات المتحدة األمریكیة
  ٠٫٠٨٠  ٣٣٥  )١(البولیفاریة)-فنزویال (جمھوریة 

  ٠٫٢٠٠  ٤٠٠  )٢(فییت نام
  ٠٫١٦٧  ٣٣٠  )٢(زامبیا

من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي، تَس��ترد بلدان المقص��د األعض��اء المنتمیة إلى نظام النفقات ٣٠من المادة ٤و٣للبندین وفقاً 
إذا كان بلد المص����در ینتمي إلى نظام النفقات الختامیة الداخليمبالغ إض����افیة فیما یخص النقل الجوي)١(الختامیة المس����تھدف 

  .)٢(االنتقالي
  

  

Annexe 1

١الملحق
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