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 اإلطاريالمبادئ التوجیھیة الستخدام اتفاق الخدمة 
 
 

 مقدمة
 

نقل جوي ومستثمر بریدي معیَّن ھو مستند متطور یخضع لعملیات شركة بین الُمبرم اإلطاري اتفاق الخدمة إن 
 تحیین دوریة. 

 
 . 2007. والزالت تلك النسخة تخضع للمراجعة منذ عام 2003وقد تم إعداد نسخة أولى من االتفاق اإلطاري في عام 

 
، أقر مجلس االس�����تثمار البریدي التابع لالتحاد البریدي العالمي نس�����خة جدیدة لالتفاق اإلطاري 2018وفي عام 

، عن اتحاد النقل الجوي الدوليس�����تثمار البریدي وأُعدت باالش�����تراك بین أعض�����اء فریق النقل التابع لمجلس اال
 واالتحاد البریدي العالمي.  اتحاد النقل الجوي الدوليطریق لجنة االتصال بین 

 
االتفاق اإلطاري بوصفھ  ،(CSC)كما أقـ�ر الجھاز المختص التابع لالتحاد الدولي للنقل الجوي، مؤتمـ�ر خدمات الشحن 

 بمؤتمر خدمات الشحن.  ةراجھ بھذه الصفة في مختصر األحكام الخاص". وتم إد1677"ممارسة موصى بھا 
 
 

 مدى االتفاق اإلطاري وجدواه
 

اتحاد النقل الجوي االتفاق اإلطاري إذن نتیجة لمفاوض�����ات أجریت بین أعض�����اء االتحاد البریدي العالمي وجاء 
كال الطرفین من أجل ص������یاغة مس������تند متوازن یراعي مص������الح  قد اقتض������ى التوافق بین وكان األمر، الدولي

الطرفین. وخضعت بعض المواضیع لمناقشات ومفاوضات مكثفة بوجھ خاص، وال سیما فیما یتعلق بمسؤولیة 
المس�������تثمرین المعیَّنین تجاه ش�������ركات الطیران في حالة التلف الناجم عن بعیثة بریدیة أثناء عملیة النقل الجوي 

س��ؤولیة األطراف التي یش��ملھا االتفاق فیما یتعلق باألض��رار غیر المباش��رة والمتالحقة على وجھ وكذلك حدود م
 التحدید. 

 
وال توجد في االتفاقیات الدولیة التي تحكم نقل البض��ائع أي إش��ارة ص��ریحة لنقل البعائث البریدیة. وال یوجد أي 

المعیَّنین وشركات الطیران. وتغطي وثائق االتحاد  المسائل المتعلقة بالمسؤولیة بین المستثمرین دولي ینظمصك 
البریدي العالمي بش����كل جزئي للغایة العالقات التي تربط بین المس����تثمرین المعیَّنین وش����ركات الطیران، إذ أنھا 
تقتص�����ر على تنظیم العالقات التي تربط بین المس�����تثمرین المعیَّنین ولیس لھا أي س�����لطة على ش�����ركائھم، مثل 

 ان. شركات الطیر
 

وإن غیاب اإلطار المعیاري وكذلك ممارس������ة بعض المس������تثمرین المعیَّنین وش������ركات الطیران في عدم إبرام 
اتفاقات یؤدي إلى إثارة الش���كوك بش���أن الش���روط التي ینبغي االس���تناد إلیھا في تس���ویة أي نزاع. ومن ثم، فإن 

الذین ال تخض����ع عالقاتھم إلطار الطیران االتفاق اإلطاري یھدف إلى إرش����اد المس����تثمرین المعیَّنین وش����ركات 
 وإلى تشجیعھم على إضفاء طابع رسمي على عالقاتھم الثنائیة في شكل تعاقدي.  قانوني
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 استخدام االتفاق اإلطاري
 

ھو عبارة عن مس��تند مرجعي مص��مم لالس��تخدام فاالتفاق اإلطاري لیس لھ طابع إلزامي بأي حال من األحوال: 
كنموذج لالتفاقات المبرمة بین المس��تثمرین المعیَّنین وش��ركات الطیران فیما یخص نقل البرید الدولي. ویتض��من 
غالبیة النقاط التي یتعین على األطراف االتفاق بش�������أنھا قبل بدء عالقتھم. ویمكن لألطراف تكییف ھذا النموذج 

 م وممارساتھم وتشریعاتھم الوطنیة المحددة. وفقا الحتیاجاتھ
 

، فإن المستثمر المعیَّن اتحاد النقل الجوي الدوليمع  وتوافقاتولما كان االتفاق اإلطاري یمثل نتیجة لمفاوضات 
أو ش���ركة الطیران الملتزمین بالتفاوض الثنائي یمكنھما العمل على التفاوض بش���أن نقطة معیَّنة في بند ما لجعلھ 

مالءمة. إال أنھ یتعین على األطراف توخي الحذر عند االبتعاد عن ھذا النص، الذي یعكس أحكام وثائق أكثر 
. كما یراعي ھذا االتفاق اإلطاري الواجبة التطبیق اتحاد النقل الجوي الدولياالتحاد البریدي العالمي وقواعد 

 الطیران.  أیضا العملیات التشغیلیة التي تطبقھا المؤسسات البریدیة وشركات
 

 الملحق
 

المرفق إلى تقدیم معلومات إض�������افیة حول أحكام االتفاق اإلطاري بغیة مس�������اعدة المس�������تثمرین الملحق یھدف 
المعیَّنین على حس�������ن فھمھا واس�������تخدامھا. ومن ثم، ینبغي قراءة ھذا الملحق باالقتران مع االتفاق اإلطاري. 

ائق االتحاد البریدي العالمي والتي یس��تند إلیھا االتفاق اإلطاري ویتض��من عدداً من المواد المختلفة الواردة في وث
من أجل التأكید على الطابع اإللزامي لبعض مواد االتفاق اإلطاري. كما یتض���من االتفاق اإلطاري أیض���ا بعض 

التي األمثلة العملیة والمعلومات اإلضافیة. وسیجري تحیین ھذا المستند بصورة منتظمة بغیة مراعاة التعدیالت 
 على وثائق االتحاد. تُدخل 
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  اإلطاريإضافیة تتعلق بمحتوى اتفاق الخدمات  معلومات
 
 

 شروط عامة  - لفالجزء أ
 
 

 تعاریف -أوالً 
 
 

 المادة األولى
 تعاریف

 
 القبول 1-1
 

فإنھ یمكن اس��تخدام التعریف التالي  رس��ائل التبادل اإللكتروني للبیانات، تبادل إذا ما اتفق على أن "القبول" یس��تند إلى
 M39الخاص بعبارة "قبول الخدمة" والذي وافق علیھ فریق المعاییر التابع لالتحاد البریدي العالمي في إطار المعیار 

 التبادل اإللكتروني للبیانات:الخاص باالتحاد والمتعلق بتبادالت رسائل 
أن البرید أسند إلى رحلة جویة أو إلى عدة رحالت جویة  RESDIT “6” (BOOKED) : تؤكد الرسالةقبول الخدمة

، من بین األوعیة التي جرى التعھد بھا، األوعیة التي تم قبولھا لتقدیم معیَّن. وتبین ھذه المعلومات مس�������ارعلى 
المتفق علیھا متطلبات الخدمة اس�������تناداً إلى  "booked" الخدمة المعنیة والتي تم تأكید حجز مكان مخص�������ص لھا

جھة (موعد التس���لیم/ مكان المص���در والوزن والطائرة (الطائرات) وموعد التس���لیم/ CARDITوالمبینة بالرس���الة 
للبرید المذكور لم یتم حجزه تخصیصھ أن المكان المطلوب  RESDIT «7» (STAGED)المقصد). وتؤكد الرسالة 

 إسناده إلى رحلة جویة أخرى. سیظل محجوزا في انتظار ن البرید وأ CARDITطبقا للرسالة 
 
 البرید الجوي 1-3
 

من نظام االتفاقیة  114-17من المادة  1-1فیما یتعلق ببعائث برید الرس�������ائل، فإن التعریف مس�������تمد من البند 
 الخاص باالتحاد البریدي العالمي. 

 
 المستخدم ھو "البرید الجوي" أو "الطرود الجویة".البریدیة، فإن المصطلح إلى الطرود وبالنسبة 

 
 توجیھ البرید الجوي  1-4
 

 السطحیة واإلرسالیات الجویة اإلرسالیات نقل(133-17(توجیھ اإلرسالیات) و 226-132/17-17المواد انظر 
والطرود (نقل الطرود الجویة  227-17) ومن طائرة إلى أخرى مباش�������رة (.S.A.L) الجوي بالطریق المنقولة

 ) من طائرة إلى أخرى مباشرة) من نظام االتفاقیة. S.A.Lالسطحیة المنقولة بالطریق الجوي (
 
 السعر األساسي للنقل الجوي 1-5
 

(األس���عار األس���اس���یة واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي) من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي  33المادة انظر 
 201-33) وإعداد السعر األساسي وحساب نفقات النقل الجوي لإلرسالیات المغلقةصیغة ( 101-33والمادتین 

 ) من نظام االتفاقیة.  حساب نفقات النقل الجوي(
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 CARDITالرسائل  1-6
 

واإلصدار  1-2واإلصدار  2-0واإلصدار  1-1اإلصدار  CARDIT :CARDITللرسائل  تأربعة إصداراھناك 
 M47و M20و M18معاییر رس�����ائل التبادل اإللكتروني للبیانات الخاص�����ة باالتحاد البریدي العالمي انظر ( 1-2

ستبدال الرسائل  ).M48و  CARDITبالرسائل 1-2 واإلصدار  2-0واإلصدار  1.1اإلصدار  CARDITوقد تم ا
 . 2-1اإلصدار  CARDIT. وبالتالي یوصى باستخدام الرسائل 2-1اإلصدار 

 
إلى ش����ركة النقل. وتتولى ش����ركة النقل حینئذ مس����ؤولیة إرس����ال البیانات  CARDITویرس����ل الموّكل الرس����الة 

 المطلوبة إلى متعاقدیھ من الباطن. 
 
 الشحنة 1-7
 

 عّرف مصطلح "الشحن" على النحو التالي: اتحاد النقل الجوي الدوليأن  تجدر اإلشارة إلى
بالنقل اتفاق خاص  -الملحق ألف  - 660الحكم  - (CSC)مات الش����حن مؤتمر خد - اتحاد النقل الجوي الدولي

 تعاریف -1المادة  -الشحنة -
 : الشحنة

یعادل مص��طلح "اإلرس��الیة" ویعني قطعة أو أكثر من البض��ائع المقبولة من قبل ش��ركة طیران من ناقل واحد 
في وقت واحد لعنوان واحد وُمس�����تلمة في مجموعة واحدة ومقیّدة في بیان إرس�����الیة واحد أو في بیان ش�����حن 

 واحد إلى مرسل إلیھ في عنوان واحد بالمقصد.  
 

 -أیض��ا مص��طلح ("الش��حنة البریدیة") (اإلحالة: مجلس االس��تثمار البریدي الجوي الدولياتحاد النقل وقد اقترح 
)، المستخدم 8المستند  -3-2009 -االتحاد البریدي العالمي/اتحاد النقل الجوي الدولي -فریق المعاییر  -4اللجنة 

 في سیاق رسائل النقل الجوي البریدي: 
 

إلى مس����تثمر معیَّن واحد في وقت واحد إلى مس����لّمة عدة أوعیة بریدیة الش����حنة البریدیة: تعني وعاء بریدي أو 
عنوان واحد محّدد ومقبولة من قبل ش������ركة الطیران في مجموعة واحدة مقابلة لرقم واحد في بیان النقل الجوي 

 البریدي وموجھة إلى مرسل إلیھ واحد وإلى عنوان واحد بالمقصد.
 

 135-17ثیرة في نظام االتحاد البریدي العالمي، ومن بینھا المادتان ویظھر مص��طلح "اإلرس��الیة" في س��یاقات ك
 من نظام االتفاقیة.   233-17و
 
 ساعة التسلیم الحدیة 1-9
 

نظام االتفاقیة، بأن ال تتجاوز مھلة التسلیم ساعة واحدة  من  3-113-17 ةأنھ یوصى في الماد تجدر اإلشارة إلى
 أو ساعتین كحد أقصى.

 
 الخطرةالبضائع  1-10
 

الخطرة المحظور إدراجھا ببعائث  البض�����ائعمن نظام االتفاقیة ( 008-19یطابق ھذا التعریف ما ورد في المادة 
والتعالیق المتص��لة  من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي 19من المادة  3). ویتض��من البند والطرود برید الرس��ائل

محظور نقلھا عبر البرید واالستثناءات وأمن الموظفین الذین مزیدا من التوضیحات بشأن البضائع الخطرة ال بھا
 یقومون بمعالجة بعائث یُفترض أنھا خطرة.
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 المستثمر المعیَّن 1-13
 

 من االتفاقیة البریدیة العالمیة. 2و 1یستند ھذا التعریف إلى المادتین 
 
 المستندات 1-15
 

(قائمة تس����لیم  CN 38من نظام االتفاقیة (تس����لیم اإلرس����الیات) والنموذجین  233-17و 135-17انظر المادتین 
 ). S.A.L(قائمة تسلیم اإلرسالیات السطحیة المنقولة بالطریق الجوي  CN 41اإلرسالیات الجویة) و

 
 التبادل اإللكتروني للبیانات 1-16
 

من نظام االتفاقیة (تس�������لیم اإلرس�������الیات) فیما یخص التبادل  233-17و 135-17یرجى الرجوع إلى المادتین 
 اإللكتروني للبیانات مع شركات النقل الجوي.

 
 البرید العاجل الدولي 1-17
 

(البرید العاجل  001-36العالمي والمادة  البریديمن اتفاقیة االتحاد  36من المادة  1-1تعریف مس���تمد من البند 
 .اقیةمن نظام االتف الدولي)

 
 البعیثة غیر ذات األولویة 1-22
 

 .االتفاقیة نظام من 101-17 المادةمن  2-2تعریف مستمد من البند 
 
 البعیثة البریدیة 1-24
 
 من المادة الثانیة من البروتوكول اإلضافي التاسع للدستور. 6-1یُرجى االطالع على البند  
 
 البعثیة ذات األولویة 1-25
 

  .االتفاقیة نظام من 101-17من المادة  1-2مستمد من البند  تعریف
 
 إثبات القبول 1-26
 

 M39من نظام االتفاقیة (تس������لیم اإلرس������الیات) وإلى المعیار  233-17و 135-17یرجى الرجوع إلى المادتین 
 .RESDITو CARDITالخاص باالتحاد البریدي العالمي فیما یتعلق بمفھوم "إثبات القبول" بالنسبة للرسائل 

 
 إثبات التسلیم 1-27
 

 M39من نظام االتفاقیة (تس������لیم اإلرس������الیات) وإلى المعیار  233-17و 135-17یرجى الرجوع إلى المادتین 
الخاص باالتحاد البریدي العالمي والمتعلق برس���ائل التبادل اإللكتروني للبیانات بالنس���بة لمفھوم "إثبات التس���لیم" 

 .RESDITو CARDITبشأن الرسائل 
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  RESDITالرسالة  1-30
 

 RESDIT). وتس��تخدم الرس��الة 1.1) واإلص��دار (1.0اإلص��دار ( RESDIT :RESDITإص��داران للرس��الة ھناك 
) 1.1اإلصدار ( RESDIT). وتستخدم الرسالة 1.1اإلصدار ( CARDIT) باالقتران مع الرسائل 1.0اإلصدار (

). ویوص���ى باس���تخدام الرس���الة 2.1اإلص���دار ( CARDIT) و1.2اإلص���دار ( CARDITباالقتران مع الرس���ائل 
RESDIT ) بالنظر إلى أنھا حلت محل الرسالة 1.1اإلصدار (RESDIT ) 1.0اإلصدار.( 

 
 خطة التوجیھ 1-31
 

(إعداد أوراق التجربة) من نظام  232-17و 134-17(توجیھ اإلرس����الیات) و 226-17و 132-17انظر المواد 
 رجوع إلى تعریف "توجیھ البرید الجوي" الوارد في االتفاق. االتفاقیة. ویرجى ال

 
 )S.A.Lالبعیثة السطحیة المنقولة بالطریق الجوي ( 1-32
 

 من نظام االتفاقیة.  114-17من المادة  3-1تعریف مستمد من البند 
 
  وحدة حقوق السحب الخاصة 1-33
 

 001-17والمادة  )www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm(التعریف الرس����مي لص����ندوق النقد الدولي  انظر
 من نظام االتفاقیة (الوحدة النقدیة) والتعلیقات الخاصة بھا.

 
 االتحاد البریدي العالمي 1-36
 

 العالمي.من دستور االتحاد البریدي  1المادة انظر 
 
 

 ً  أھداف االتفاق ومجال تطبیقھ -ثانیا
 
 
  2لمادة ا

 أھداف االتفاق ومجال تطبیقھ
 
 133-17المادتین انظر إن إجراءات العبور غیر موض���حة باالتفاق، ولكنھا موض���حة في نظام االتفاقیة.  2-1

) من طائرة إلى أخرى S.A.L(نقل اإلرس��الیات الجویة واإلرس��الیات الس��طحیة المنقولة بالطریق الجوي (
(نقل اإلرس����الیات الجویة واإلرس����الیات الس����طحیة المنقولة بالطریق الجوي  227-17 والمادةمباش����رة) 

)S.A.L .من طائرة إلى أخرى مباشرة) والتعلیقات علیھما ( 
أن یغّطي االتفاق المس����ار بأكملھ من نقطة المص����در إلى نقطة (نقاط) المقص����د. وتكمن إحدى  ویوص����ى 

ئج المترتبة عن ذلك في أنھ إذا حدث ش���يء ما في نقطة عبور بس���بب خطأ ارتكبتھ ش���ركة النقل وأن النتا
الموّكل تلقى فاتورة عن الجزء الثاني من المس�������ار ومعالجة البعائث بالعبور، فإن ھذه الفواتیر یمكن أن 

 ترسل إلى شركة النقل.
وض��ع إجراء ینبغي بموجبھ على ش��ركة النقل إذا ما واجھتھا مش��كلة في نقطة العبور، أن تتص��ل  ویتعین 

 بالموّكل. وینبغي تحدید البیانات الالزمة في الملحق بشأن الموضوع ذي الصلة. 
 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm
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البعائث (أولویة معالجة االتفاقیة من نظام  113-17وفیما یتعلق بالكمیات المقّدرة، انظر التعلیقات على المادة 
 ذات األولویة والبعائث الجویة). 

 
  من نظام االتفاقیة (اإلرسالیات). 114-17وفیما یخص بعائث برید الرسائل، فإن فئات البرید المبینة تعكس المادة  2-2
 
 

 ً  التزامات شركة النقل -ثالثا
 

 3المادة 
 الخدمة

 
 

  4المادة 
 سالمة البرید

 
واألداء في مجال المحدد یمكن أن تتضمن عملیات قیاس األداء بعض المؤشرات مثل التوزیع في الموعد  4-1

المس����ح الض����وئي والوقت الالزم للرد على الطلبات والكمیة الفعلیة للبعائث المس����تلمة مقارنة بالتقدیرات 
ونوعیة التقدیرات وما إلى ذلك. ومن المھم لیس فحسب تحدید ما ینبغي قیاسھ، بل أیضا بیان كیفیة إجراء 

 ھداف المطلوب تحقیقھا. عملیة القیاس وتحدید الفترة المشمولة بھا وكذلك األ
 
یعكس التزام المس�������تثمر المعیَّن تجاه  الذي في حوزتھ إن واجب ش�������ركة النقل المتمثل في حمایة البرید 4-2

 من االتفاقیة البریدیة العالمیة (مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین. التعویضات). 22مرسل البعیثة طبقا للمادة 
 

انظر ن أن یكون مس�������ؤوال تجاه الطرف اآلخر في حاالت القوة القاھرة (ال یمك طرفا أن وتجدر اإلش�������ارة إلى
 من العقد).  31و 3-26المادتین 

 
ویوصى باتخاذ التدابیر التالیة من أجل حمایة البرید من التقلبات الجویة ومن التراب ووقایتھ من أي تلف وكذلك 

 من الفقد أو السرقة:
 یغھ مباشرة.ینبغي تخزین البرید في مستودع بعد تفر -
كامیرات أمن أو أي  - بالقف�ل أو مراقبت�ھ من قب�ل موظفین، أو  ید في مك�ان یمكن غلق�ھ  ینبغي تخزین البر

 وسیلة أخرى فعالة.
 
 

 5المادة 
 عھدة البرید

 
تكون الرسائل التي ینبغي أن یتبادلھا الناقل والموكل التبادل اإللكتروني للبیانات في حال استخدام رسائل   5-2

 .RESDITو CARDIT ھي الرسائل 
من نظام االتفاقیة (تس�����لیم اإلرس�����الیات) المزید من التفاص�����یل بش�����أن  233-17و 135-17وتقدم المادة  

 . CN41و CN38اإلرسال اإللكتروني للنموذجین 
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 6المادة 
 التسلیم

 
بتس��ریع وتبس��یط  الذي یس��مح (القبول والتوزیع)، عبر اس��تخدام جھاز تس��جیل البرید عملیة التس��لیمیمكن تیس��یر 

 في المطار. الواقعة في المرافق البریدیة  ما بین المستثمرین البریدیینعملیة تسجیل البرید 
 
(النقل  221-17) وتزوید اإلرس����الیات ببطاقات( 129-17) وتكوین اإلرس����الیات( 119-17المواد انظر  6-1

إرس��الیات مغلقة) من نظام االتفاقیة لالطالع على المتطلبات الخاص��ة بالتغلیف ووض��ع اللص��ائق على  في
) بش��أن األوعیة الفارغة إعادة( 241-17) واألوعیة الفارغة إعادة( 144-17البعائث البریدیة، والمادتان 

 التغلیف ووضع اللصائق فیما یتعلق بإعادة األكیاس الفارغة. 
 
 من نظام االتفاقیة (تسلیم اإلرسالیات). 233-17و 135-17المادتان  انظر 6-3
 
من االتفاق: یُس����مح لش����ركة النقل باالحتفاظ بالبرید في المص����در (قبل دلیل  9من المادة  2-2البند  انظر 6-6

 . یشتبھ في تعرضھ للتلف أو السرقة أو العبث بھالقبول) الذي 
 
یقدم الموكل في حالة الموافقة إلى شركة النقل اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحنة فیما یتعلق بجمیع  6-9

الش�������حنات. ویجب االتفاق على ما إذا كان ینبغي إرس�������ال ھذا اإلقرار إلكترونیا كجزء من الرس�������الة 
CARDIT  أو ً   )CN70 النموذج( ورقیا

 
 

 7المادة 
 ساعات التسلیم الحّدیة

 
تتجاوز س����اعة التس����لیم  أالبمن نظام االتفاقیة، یُوص����ى  113-17 المادة من 3 للبند طبقا أنھ إلى اإلش����ارة تجدر

 .تقدیر أقصى على المستحسن منالساعة والساعتین 
 
 

 8 المادة
 

 التسلیم عن التخلف
 

 اباعتبارھالتخلف عن التس��لیم" من جانب ش��ركة النقل “عملیة  تُعّرفمن االتفاق  9المادة  أن إلى اإلش��ارة تجدر
  ".البرید تسلیم النقل شركة فیھا ترفض"  قد التي الحالة

التي ال یلتزم فیھا الموكل الحالة من االتفاق،  8ویعني "التخلف عن التس���لیم" من جانب الموكل في س���یاق المادة 
 . المتفق علیھما بالساعة الحدیة للتسلیم أو مكان التسلیم في المصدر

 
 

 9المادة 
 رفض التسلیم 

 
ند  ینص 9-1-2 مادة  10-2الب ئث برید  119-17من ال عا یة على أن كل وعاء یحتوي على ب فاق ظام االت من ن

 كغ (باستثناء الحاالت التي تكون فیھا تحفظات على ذلك) 30 األقصىرسائل یجب أال یتجاوز وزنھ 
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فاقیة نظام من 221-17 المادة من 11 البلد وینص  أال یجب بریدیة طرود على یحتوي وعاء كل أن على االت
 كغ (باستثناء الحاالت التي تكون فیھا تحفظات على ذلك). 32األقصى  وزنھ یتجاوز

 
من نظام االتفاقیة (الخص��ائص المتعلقة  203-17المادة  المتعلق بالطرود محددا في یرد الوزن األقص��ى 9-1-3

 .بحدود األوزان)
 

 من نظام االتفاقیة (حدود األبعاد). 204-17األبعاد القصوى المتعلقة بالطرود محددة في المادة  وترد
 
االتفاق یوض��ح بتفص��یل أكثر اإلجراء الواجب اتباعھ في حالة ما  من 8-6 المادةأن  إلىاإلش��ارة  تجدر 9-2-1

أو بض���ائع أو مواد أخرى. ویحظر توجیھ  ببعائث ض���ررابعض البعائث  احتمال أن تلحق ھناك كانإذا 
 أو إعادة ھذا النوع من البرید.

أن البضائع الخطرة "ال توجھ بأي حال  العالمي البریدي االتحاد اتفاقیةمن  19من المادة  8البند  وینص 
من األحوال إلى جھة المقصد وال تسلم إلى المرسل إلیھم وال تعاد إلى المصدر. وفي حالة اكتشاف ھذه 

 األشیاء في بعائث خالل العبور، یتم التعامل معھا وفقا للتشریع الوطني في بلد العبور". 
 على معھ تتفق لكي بالموّكل تتص��ل بأن یوص��ى بور،الع أثناء خطرة بض��ائع النقل ش��ركة اكتش��فت وإذا 

 .الصدد ھذا في اتباعھ الواجب اإلجراء
 
 من اتباعھ الواجب اإلجراء أكثر بتفص��یل یوض��ح االتفاق من 6 المادة من 6 البند أن تجدر اإلش��ارة إلى 9-2-2

 .للعبث تعرضت قد أو تالفة كونھا في یُشتبھ بعائث مع التعامل أجل
 
 

 10المادة 
 توجیھ اإلرسالیات

 
(توجی��ھ  226-17و 132-17من االتف��اق والم��ادتین  1تعریف توجی��ھ اإلرس��������الی��ات الجوی��ة في الم��ادة  انظر

 ) من نظام االتفاقیة. اإلرسالیات
 

ستخدام الرحالت الجویة المباشرة قدر اإلمكان وعدم التعویل على شركات النقل مخالفات ب قامتالتي  یوصى با
 المستثمر المعیَّن في المقصد. التسلیم إلى في تأخر أو الوعیة فقدان األفي الماضي مثل 

 
 حسب الفصل من العام (الشتاء/الصیف).  1ویمكن للطرفین تحیین الملحق 

 
 

 11المادة 
 األداء

 
من طائرة  (.S.A.L) جواً  المنقولة السطحیة واإلرسالیات الجویة اإلرسالیات نقل( 133-17المادتین  انظر 11-2

 (.S.A.L) جواً  المنقولة الس���طحیة واإلرس���الیات الجویة اإلرس���الیات نقل( 227-17) وإلى أخرى مباش���رة
 ) من نظام االتفاقیة. من طائرة إلى أخرى مباشرة

 
بوض��ع إجراءات تتیح لش��ركة النقل في حال انقطاع س��لس��لة النقل إرس��ال البرید في أقرب وقت  ویوص��ى 

 ممكن وإعالم الموكل. 
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، وفقا للقدرات، وألمور ٪98-90بین  عادة ما یتراوح الواجب تحقیقھ في مجال النقل إن الھدف النموذجي 11-4
یانات  قابالأخرى. وینبغي أن یكون األداء  (التعرف على البعائث  RFIDللقیاس ویمكن أن یعتمد على ب

 CARDITأو على محتوى الرس�������ائل  CAPEبواس�������طة الترددات الرادیویة) أو على بیانات رس�������ائل 
 التي تبین تواریخ ومواعید التسلیم. CN 38أو على محتوى النماذج  RESDITو

سھا من واقع عدد األوعیة   ستخدم النتائج في مجال المسح الضوئي كمؤشر لألداء. ویمكن قیا ویمكن أن ت
 ة خالل فترة معیَّنة. التي تم إجراء مسح ضوئي لھا مقارنة بالعدد اإلجمالي لألوعیة المنقول

ویمكن استخدام الوقت الالزم لإلجابة كمؤشر آخر (عدد الطلبات التي تم الرد علیھا خالل المھلة القصوى  
 المتفق علیھا). 

ویتم عقد اجتماعات بص�������فة دوریة بین الموّكل وش�������ركة النقل، من أجل بحث أداء كل طرف، وعند  
 حسین الواجب تنفیذھا.االقتضاء، یتم االتفاق على إجراءات الت

 من نظام االتفاقیة بشأن مھلة التسلیم. 113-17من المادة  4- 4و 3البندین  انظر 
 

التالیة: المعلومات األداء وتتناول  على مس���توىویمكن إعداد خطة عمل تھدف إلى تالفي أوجھ القص���ور  11-5
 الوصف التفصیلي والھدف والمھلة القصوى والطرف المسؤول.

 
 للمس��تثمرین بالنس��بة أس��اس��یا یعتبر مش��تركا مش��روعا یُش��كل النوعیة تحس��ین المرء أنینس��ى  أال ویجدر 11-6

 .ممكن أداء أفضل بلوغ على الحرص الطرفین عاتق على یقع فإنھ ثم، ومن. وللناقلین المعیَّنین
 
 المتوقعة. یوصى بأن یتفق الطرفان على خطط الطوارئ لمراعاة األحداث أو الظروف المحتملة غیرو 

أن تبین خطة الطوارئ ما یقوم بھ كل طرف عند حص�������ول أي حدث فض�������ال عن اإلجراءات الواجب  وینبغي
  إلى حالتھ العادیة. الوضعاتخاذھا عند عودة 

 
 

 12 المادة
 الباطن من المتعاقدون

 
 إذا منھ مقربة على أو المطار في البرید تفریغ أو تحمیل أو تخزین أو بنقل الباطن من المتعاقد یقوم أن یمكن
 .المطار خارج التبادل مكاتب كانت

 
 13 المادة

 النقل شركة أماكن إلى الموّكل نفاذ
 

ینبغي أن یكون النفاذ إلى أماكن شركة النقل ألغراض التدقیق التشغیلي، على سبیل المثال، مرخصا بھ في حالة 
 وجود مخالفات جسیمة أو متكررة من جانب المستثمر المعیَّن.

 
شركة النقل مفیداً من أجل حسن  ضا أن یكون النفاذ إلى أماكن  ستیعابویمكن أی عملیة (تحمیل الطائرة). وھو  ا

 ما قد یُسھم في تحسین األنشطة المشتركة. 
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 14المادة 
 التخلف عن التسلیم والحلول الممكنة

 
كثیرا ما یالحظ المس�����تثمرون المعیَّنون مخالفات مثل فقد أكیاس بریدیة خالل معالجتھا من قبل ش�����ركة النقل أو 
تأخیرات كبیرة في تس���لیم البرید إلى المس���تثمر المعیَّن في المقص���د تعزى إلى أن ش���ركة النقل قد تركت س���ھوا 

یة فیما یتعلق البرید في مس�������تودعھا في المطار. وإن ھذه الحوادث یمكن أن تؤد تال یة ال تائج الس�������لب ي إلى الن
 بالمستثمرین المعیَّنین: االستعالمات والشكاوى وخسارة األعمال المستقبلیة وما إلى ذلك. 

 
 المحتملة فیما یتعلق بتسلیم البرید في مكان المقصد. الفرضیات  وجود العدید من وتجدر اإلشارة إلى

 
 2و 1المثاالن 
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 :2و 1المثالین تعلیقات على 
 یتحمل برید المقصد تكالیف المركز البریدي الجوي. -
ال یوجد عادة تخزین وس�����یط بین الطائرة والمركز البریدي الجوي، بالرغم من أن البرید ال یتم توزیعھ  -

 دوما مباشرة من الطائرة.
 . لیس لمكان مكتب التبادل، سواء كان في المطار أو خارجھ، أي أثر على العملیة -
 

 3المثال 

 
 

 :3تعلیقات على المثال 
 مرتبطة بالمعالجة من قبل مركز بریدي جوي. أي تكالیفبرید المقصد ال یتحمل  -
 یتوقع برید المقصد دوما أن یتم تسلیم البرید في مكتب التبادل التابع لھ بالمطار.  -
إلى المواص��فات العامة المذكورة في یتوقع برید المص��در أن یتم تس��لیم البرید إلى برید المقص��د اس��تنادا  -

 العقد المبرم مع شركة الطیران.
ال تطرح المس�������ألة الجمركیة نفس�������ھا إذا كان مكتب التبادل عبارة عن مركز بریدي مؤھل للتخلیص  -

 الجمركي للبعائث.
ل یمكن أن تطبق ش�����ركة الطیران تكالیف توزیع أكثر ارتفاعا وتفض�����ل أن تقوم بتس�����لیم البرید إلى وكی -

 المعالجة األرضیة في جانب المدرجات. 
 

 4المثال 
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 4تعلیقات على المثال 
 مرتبطة بالمعالجة من قبل مركز بریدي جوي. أي تكالیفبرید المقصد ال یتحمل  -
 ال یتوقع برید المقصد أن یتم تسلیم البرید إلى مكتب التبادل التابع لھ إذا كان ھذا األخیر واقعا خارج المطار. -
إذا لم یكن برید المص��در یعرف إجراءات المعالجة في مكان المقص��د، فإنھ ال یتوقع أن یتم تس��لیم البرید  -

 إلى برید المقصد استنادا إلى المواصفات العامة المذكورة في عقده المبرم مع شركة الطیران.
ؤھل للتخلیص ال تطرح المس�������ألة الجمركیة نفس�������ھا إذا كان مكتب التبادل عبارة عن مركز بریدي م -

 الجمركي عن البعائث.
 یتعین على شركة الطیران أن تقوم بتسلیم البرید إلى وكیل المعالجة األرضیة في جانب المدرجات. -
 األرضیة. وكیل المعالجةیتم عادة جمع البرید من قبل برید المقصد من لدن  -
 

یَّن للمصدر إلى المستثمر المعیَّن للمقصد في المستثمر المع من مسؤولیةتنتقل الالبریدي، التجاري وفي النموذج 
مكان المقصد، عند تسلیم البرید من مستثمر معیَّن إلى آخر. وعندما ینقل البرید جواً، یتم التسلیم عند باب مركز 
معالجة البرید الجوي التابع للمس�������تثمر المعیَّن للمقص�������د أو في مكان متفق علیھ في المطار عند غیاب مركز 

 برید الجوي.معالجة لل
 

ولكي یتم ذلك، یتعاقد المس���تثمرون المعیَّنون، عموماً، مع ناقلین جویین یقومون بتوص���یل البرید إلى باب مكتب 
التبادل أو مركز معالجة البرید الجوي التابع لھم الذي یقوم بتس�����لیمھ الى المس�����تثمر المعیَّن للمقص�����د، عند باب 

 وي التابع لھ.مكتب التبادل أو مركز معالجة البرید الج
 

 IATA Air port Handlingالخاص بمعالجة البرید في المطارات ( اتحاد النقل الجوي الدوليویتضمن مختصر 
Manuel ص��ة للبرید الجوي، تتیح لش��ركات الطیران ولوكالء المعالجة األرض��یة تقدیم الخدمات ) أقس��اماً مخص��ّ

 الالزمة لمعالجة البرید الجوي. 
 

 IATA Standard Groundsبش���أن المعالجة األرض���یة ( التحاد النقل الجوي الدوليویتض���من االتفاق المعیاري 
Handling Agreement ص����اً أیض����ا للبرید الجوي یتیح لش����ركات الطیران التعاقد بش����أن ) جزءا فرعیاً مخص����ّ

آت البریدیة. ویوض��ح ھذا االتفاق أن الخدمات النوعیة الالزمة لمعالجة البرید الجوي، بما في ذلك التس��لیم للمنش��
 التسلیم للمستثمر المعیَّن یتم بواسطة موظف المعالجة األرضیة باسم شركة الطیران. 

 
، یقوم المس���تثمرون المعیَّنون بإبرام عقود ش���املة مع ش���ركات الطیران التابعة لبالدھم، وال ةالعادیالحاالت وفي 

 الشكل الخارجي للمطارات ومؤسسات برید المقصد.یتم فیھا ذكر جمیع المعلومات المتعلقة ب
 

وینتظر المس�������تثمر المعیَّن للمص�������در أن تقوم ش�������ركات الطیران بتدبیر أمورھا فیما یخص عملیات المعالجة 
األرض�������یة، في مكان المص�������در والمقص�������د وأن تغطي النفقات الناجمة عن تلك المعالجة (بما أنھا مدرجة في 

 المعیَّن للمصدر) حتى مكان تسلیم البرید إلى المستثمر المعیَّن للمقصد. التعریفات المبینة للمستثمر
 

وفي غالبیة األماكن في العالم، تستطیع شركات الطیران أن تتعاقد بشأن أداء خدمات لمعالجة البرید الجوي وفقا 
البریدي. وتس��عى المؤس��س��ات البریدیة إلى التجاري وطبقا للنموذج التفاقاتھا الخاص��ة مع المس��تثمرین المعیَّنین 

إجراءات موحدة بغیة تجنب االس�����تثناءات التي تنجم عنھا تكالیف إض�����افیة، وعملیات انتقال غیر أكیدة وض�����ع 
 للمسؤولیة واحتمال تراجع النوعیة.

  
الوارد ذكرھا في تعاریف مص����طلحات "مقص����د" و"خدمات" بالمادة األولى من  تجدر اإلش����ارة إلى أن البیانات

 الخدمات:ونطاق االتفاق بشأن مكان التسلیم 
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 المقصد: مكان یقع عموماً داخل المطار وتقوم فیھ شركة النقل بتسلیم البرید إلى المستثمر المعیَّن للمقصد. 1-14
 
البرید، مثل التحمیل والتفریغ والمعالجة األرض��یة واألمن والنقل الخدمات: جمیع الخدمات المرتبطة بنقل  1-34

 والتوزیع والتوثیق. 
 
 

 ً  الموّكل التزامات -رابعا
 
 

 15 المادة
 التشغیلیة الجوانب

 
د أن الموّكل على یتعین 15-1  الطائرات خطة في تغییر یحدث أن قبل الالزمة، بالمعلومات النقل ش�������ركة یُزّوِ

 النقل ش��ركة وتؤكد). أكتوبر وش��ھر مارس ش��ھر نھایة في عام(بوجھ  عادة وش��ھر األقل على بأس��بوعین
 عید(مثل  األقل على بأس���بوعین اس���تثنائیة فترة أي وقبل. متنھا على البرید نقل س���یتم التي الرحلة للموّكل
مقارنة بالكمیات المعتادة،  ٪20 من بأكثر البرید كمیات تختلف عندما ش�������ھر، قبل عادة ولكن)، المیالد

  .مستودع الشحنات في الطائرةیقوم الموّكل باالتصال بشركة النقل للتفاوض بشأن مساحة إضافیة في 
 من نظام االتفاقیة.  002-26وفیما یتعلق بالكمیات المقّدرة، یرجى الرجوع إلى التعلیقات على المادة 

 
من نظام االتفاقیة (تكوین  119-17المواد  انظرات باللص�����ائق، بالنس�����بة لش�����روط التغلیف وتزوید اإلرس�����الی 15-3

(النقل في إرس������الیات مغلقة) من نظام  221-17(تزوید اإلرس������الیات ببطاقات)، و129-17اإلرس������الیات) و
 144-17المادتین  انظراالتفاقیة. وفیما یخص تغلیف األكیاس الفارغة المطلوب إعادتھا وتزویدھا باللصائق، 

  (إعادة األوعیة الفارغة) من نظام االتفاقیة. 241-17عیة الفارغة) و(إعادة األو
أن تحمل  األوعیة، یتعین تتبع ولیتس�����نى 129-17من المادة  7-3وفیما یخص برید الرس�����ائل: طبقا للبند 

 العالمي. الخاص باالتحاد البریدي S9للمعیار التقني  مطابقا اللصیقة رمزا ذا خطوط
المس������تثمرین المعیَّنین وض������ع  جمیع ، یتعین على214-17من المادة  17للبند  وبالنس������بة للطرود: طبقا

یار التقني  عالمي على S9معرف ھویة ذي خطوط ومطابق للمع حاد البریدي ال باالت  لص��������ائق الخاص 
 األوعیة الخاصة بھم.

 المي.ُمتاح على الموقع الشبكي لالتحاد البریدي الع S9دلیل للمستخدم فیما یخص المعیار  ویوجد
 

من المھم أن یتفق الطرفان على نقطة التس�����لیم والتوزیع  األداء،العملیة وحس�����ن س�����یر أجل ض�����مان  من 15-5
 .CARDITرسالة الفي  وزیعإدراج أوقات التسلیم والت جريیو. الوقت المحدد لذلكالمخطط لھا و

 
 

 16المادة 
 المستندات

 
 من نظام االتفاقیة (تسلیم اإلرسالیات). 233-17و 135-17المادتین  انظر 16-1
ماذج  129-17و 228-17و 136-17المواد  انظر 16-2 ما یخص الن یة فی فاق ظام االت  CN 35 و CN 38من ن

 . CP 84من نظام االتفاقیة فیما یخص النموذج  221-17على التوالي، والمادة 
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ماذج  129-17و 228-17و 136-17المواد  انظر 16-3 ما یخص الن یة فی فاق ظام االت  CN 36 و CN 41من ن
 .CP 83من نظام االتفاقیة فیما یخص النموذج  221-17على التوالي، والمادة 

 
 من نظام االتفاقیة (إعادة األوعیة الفارغة). 241-17و 144-17المادتین  انظر 16-4

 
لمتعلقة بمجال التزود بالبطاقات وجود بطاقات ردیئة الطباعة ویتعذر مس�����ح  یمكن أن تش�����مل المش�����اكل ا 16-5

 رموزھا ذات الخطوط ضوئیاً.
 
 

 ً  التزامات مشتركة للطرفین -خامسا
 
 

 17المادة 
 البضائع الخطرة واألشیاء المقبولة خطأ في االتحاد البریدي العالمي

 
من نظام االتفاقیة (البضائع الخطرة المحظور إدراجھا في بعائث برید الرسائل والطرود)  008-19المادة  انظر

من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي بشأن نقل البضائع الخطرة عبر البرید ومعالجة  19من المادة  8و 3والبندین 
 ھذه البعائث.

 
وري إجراء حوار بّناء بین الموّكل وش�������ركة النقل. ویتعین وكما ھو الحال في كثیر من الحاالت، من الض�������ر

 علیھما سویا إیجاد حلول للمشاكل المرصودة.
 
 

 18المادة 
 رسائل التبادل اإللكتروني للبیانات

 
 من نظام االتفاقیة (تسلیم اإلرسالیات). 233-17و 135-17المادتین  انظر

 
من االتفاق تدعو الطرفین إلى إیض��اح ش��روط التبادل اإللكتروني للبیانات  3-1-18أن المادة  تجدر اإلش��ارة إل

 بتفصیل أكثر في اتفاق منفصل.
 

ویمكن أن تتض�������من العن��اص�������ر الواج��ب االتف��اق علیھ��ا مس�������بق��ا فیم��ا بین األطراف التي تتب��ادل الرس��������ائ��ل 
RESDIT/CARDIT :ما یلي 

 رسائل (على سبیل المثال: ساعة قبل إقالع الرحلة المقّررة)؛اللحظة التي یتعین فیھا إرسال ال -
یة في إطار  لش�������ركةالتي ینبغي  RESDITطبیعة األحداث  - النقل اإلبالغ بھا ومكان إجراء ھذه العمل

 ت (یتوقف ذلك على الوضع المحلي في كل محطة من المحطات)؛اسلسلة اإلمداد
الملتقطة من خالل المس�����ح بالبیانات (یتعلق األمر بوجھ عام  RESDITالبیانات األس�����اس�����یة للرس�����ائل  -

 الوعاء)؛لمعرف الضوئي 
 الھدف من استخدام األطراف لرسائل التبادل اإللكتروني للبیانات (مثل متابعة النوعیة).  -

 فیما یتعلق بمسائل التبادل اإللكتروني للبیانات.  6و 5بیانات االتصال في الملحقین  ویوصى بإدراج
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 ً  التعریفات -سادسا
 
 

 19المادة 
 التعریفات

 
 ٪2,5یستند حساب المسافات البریدیة الجویة بین نقطتین تربطھما رحلة جویة إلى أقصر مسافة مع إضافة  19-2

لمراعاة محطات التوقف الوس��یطة. وتمثل نس��بة الزیادة الفارق، بالنس��بة للمرحلة بأكملھا، بین أقص��ر مس��افة 
من البدایة إلى النھایة ومجموع أقصر المسافات التي تفصل بین محطات التوقف. ومن ثم، یتم تقریب نتیجة 

  .50خیران مساویان أو أعلى من المسافات المتحصل علیھا إلى المائة األعلى عندما یكون الرقمان األ
وینبغي أن تتضمن التعریفات جمیع التكالیف، بما في ذلك تكالیف عملیات المعالجة األرضیة في مكان المصدر 

 وفي مكان المقصد.
سي المطبق على البرید الجوي،  سعر األسا سعر  33المادة  انظروفیما یتعلق بال من االتفاقیة البریدیة العالمیة (ال

الس��عر األس��اس��ي وحس��اب  إعدادص��یغة ( 101-33س��ي واألحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي)، والمادتین األس��ا
 ) من نظام االتفاقیة. نفقات النقل الجوي حساب( 201-33) ونفقات النقل الجوي لإلرسالیات المغلقة

 
 

 ً  طرائق الدفع -سابعا
 
 

 20المادة 
 الفوترة

 
 الخدمات (على سبیل المثال فترة شھریة).یرجى بیان فترة فوترة  20-1

 
الصادر عن المؤتمر البریدي العالمي بشأن استخدام رقم بیان النقل  C 54/2008 تجدر اإلشارة إلى الحكم 20-2

الجوي البریدي، والذي "یدعو المس��تثمرین المعیَّنین إلى اس��تخدام رقم بیان النقل الجوي البریدي المتوافق 
 مع رمز المنتج البریدي من أجل تحسین إمكانیة تتبع التدفقات البریدیة". 

بشأن المناقشات جاریة على مستوى اتحاد النقل الجوي الدولي لصیاغة توجیھات  أن لىوتجدر اإلشارة أیضا إ
 واعتمادھا.النقل الجوي البریدي  بیان

 
في الحاالت التي یتم فیھا إرس������ال الفواتیر عبر رس������ائل التبادل االلكتروني للبیانات، تُس������تخدم عموماً  20-3

 . RESDIT/CARDITالرسائل 
ن الوزن أو التعریفة من بین المخالفات األكثر ش��یوعا في مجال الفوترة. ویتم تص��حیح ھذه وترد األخطاء في بیا

مات  خد خاص��������ة ب نات ال یا نھ من المھم إدراج الب فإ یة. ومن ثم،  األخطاء من خالل حوار بین األطراف المعن
 . 6و 5المحاسبة للطرفین في الملحقین 

 
 

 21المادة 
 الدفع

 
 التطبیق ھي ثالثون یوم عمل مھلة الدفع األكثر شیوعا في
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 22 لمادةا
 الفوترةبشأن  المنازعات

 
المادتین  انظریش������كل قائمة التس������لیم البدیلة.  CN46طبقا لنظام االتحاد البریدي العالمي، فإن النموذج  22-3-1

 CN46) والنموذج CN47أو  CN41أو   CN38أو CN37(نقص قائمة التس�������لیم  229-17و 17-137
 . CN46والمبادئ التوجیھیة الستخدام قائمة التسلیم البدیلة 

 
 
 

 ً  المخالفات والمسؤولیة -ثامنا
 
 

 23المادة 
 المخالفات

 
(الكمیات التقدیریة) إذا ما تعلق األمر بتقدیرات للكمیة السنویة  3یتعین على األطراف أن تبین بالملحق  23-1

تقدیرات بشأن الكمیة السنویة عند إبرام االتفاق، ثم  و/أو الیومیة. ویمكن، على وجھ الخصوص، وضع
بعد ذلك وض��ع تقدیرات بش��أن الكمیة الیومیة خالل الفترة المش��مولة باالتفاق. ویس��تند الحد األدنى فیما 

 یتعلق بالكمیة الیومیة المقّدرة إلى الوضع المحلي.
 كیلوغراما. 50كیلوغرام لكل رحلة:  300الكمیة المقّدرة ھي  -
 ٪10كیلوغرام لكل رحلة:  300لكمیة المقّدرة بما یعادل أو یزید عن ا -
 

إذا لم تعادل الكمیة المراد نقلھا الكمیة المقّدرة، یُخطر الموّكل ش���ركة النقل بذلك في أس���رع وقت ممكن  23-2
 بغیة تجھیز المساحة المخصصة لذلك الموّكل. 

 
ند  انظر 23-7 مادة  4الب مادتین (أوراق التحق 139-17من ال قائمة  229-17و 137-17یق) وال (عدم وجود 

 .من نظام االتفاقیةCN 47) أو  CN 41أو   CN 38أو CN 37التسلیم 
 
 

 24المادة 
 المسؤولیة

 
النقل الجوي  نفقات( 109-33) والتعویض��ات المدفوعة لدى مؤس��س��ات النقل الجوي اس�ترداد( 001-26المواد  انظر

 ) من نظام االتفاقیة. النقل الجوي للطرود الجویة المفقودة أو المعدمة نفقات( 203-33و) للبرید المفقود أو التالف
 

یرجى مالحظة أنھ ینبغي نقل مس���ؤولیة الموكل تجاه ش���ركة النقل المنص���وص علیھا في ھذا البند، إلى  24-3
للیة مس��ؤو مالحظة( 001-24المرس��ل الذي یُعد مس��ؤوالً عن محتوى البعیثة، وذلك طبقا للمادة   )المرس��ِ

ندین  قاً للب یة. وطب فاق ظام االت مادة  4-2و 3-2من ن مادة  23من ال یدي  24ولل حاد البر یة االت فاق من ات
 العالمي، ال یعتبر المستثمرون المعیَّنون مسؤولین عن محتوى البعائث البریدیة.

 
المعیَّن للعبور أو للمورد  یس���تطیع الموكّل تحص���یل التعویض���ات التي دفعھا إلى ش���ركة النقل من المس���تثمر 24-5

الذي لم یحافظ على البرید. ومثل ھذا الوضع یعني أن المستثمر المعیَّن للعبور قد أخّل بالتزامھ بمراعاة مبدأ 
من االتفاقیة البریدیة العالمیة و/أو أن المس��تثمر المعیَّن للمقص��د قد  4حریة العبور المنص��وص علیھ بالمادة 

 من االتفاقیة البریدیة العالمیة. 17ئث برید الرسائل والطرود البریدیة طبقا للمادة أخل بالتزامھ بتوزیع بعا
 

وال یمكن المطالبة بتحصیل تعویضات تم دفعھا إلى شركة النقل من المستثمر المعیَّن للعبور أو للمقصد إالَّ في الحاالت 
 .بالتعھد بالبریدالتي یمكن أن یكون المستثمر المعیَّن للعبور أو للمقصد مسؤوالً فیھا عن اإلخالل بالتزامھ 



-18- 
 

) التي تغیر اتجاھھا أو الموجھة خطأ األوعیةجوي لإلرس�������الیات أو نفقات النقل ال( 108-33المادتین  انظر 24-7
قل الجوي لإل( 204-33و قات الن یات أو األكیاس التي تغیر اتجاھھا أو الموجھة خطأنف ) من نظام رس�������ال

  االتفاقیة.
 

مة ( 229-17و 137-17) والم�ادتین التحقیق أوراق(139-17من الم�ادة  4البن�د  انظر 24-9 قائ عدم وجود 
 . CN 43والنموذج من نظام االتفاقیة  )CN 47أو CN 41أو  CN 38أو  CN 37التسلیم 

 
من المؤسسة یمكن تمدیدھا ألسباب مثل أن استالم المستندات ولیس للمھّل المذكورة سوى قیمة إرشادیة، حیث 

 .قد یستغرق بعض الوقتالبریدیة في الوجھة 
 

الموّكل بش��كوى أو اس��تعالم إلى ش��ركة النقل بخص��وص فقد البرید أو س��رقتھ اس��تنادا إلى في حالة تقدم  24-10
 من االتفاق، فإنھ یقّدم المستندات التي تؤید شكواه. 1-24المادة 

 
  CN38ومن ثم، فإنھ من أجل إثبات مس����ؤولیة ش����ركة النقل، یس����تطیع الموّكل أن یقدم نس����خة من قائمة التس����لیم

حسب األصول من قبل شركة الطیران بما یفید التسلیم في نقطة المصدر، وكذلك الممیّز مؤشرا علیھا  CN41أو
)، والذي یس����مح بتمیّیز CN35الموجود على بطاقة غلق الوعاء (مثل  S9حرفا المطابق للمعیار  29المكون من 

 اإلرسالیة والوعاء اللذین تم فیھما تسلیم البعیثة إلى شركة النقل.
 

ر عموماً في قاعدة بیانات الموّكل أو قاعدة بیانات مركزیة. ویقوم الموّكل، حیثما أمكن، بإجراء بحث وھذا البیان متوف
) من أجل تجمیع أكبر قدر ممكن من البیانات من رس��ائل التبادل اإللكتروني التتبع وتحدید المكانعلى مس��توى الوعاء (

 النقل، ویتفق الموكّل وشركة النقل سویا على تفاصیل العملیة.للبیانات المتعلقة بالوعاء ویرسل ھذه البیانات إلى شركة 
 
 

 25المادة 
 حدود المسؤولیة

 
(مسؤولیة المستثمرین المعیَّنین. التعویضات) من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي، وال  22المادة  انظر 25-1-1

 سیما فیما یتعلق بمسؤولیة الموّكل تجاه زبائنھ.  
 
 

 26 المادة
 المسؤولیة من اإلعفاء

 
من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي  23من المادة  2-2و 1-2والبندین  22من المادة  4-1البند  انظر 26-3

 .)المعیَّنین المستثمرینمسؤولیة  تطبیقمن نظام االتفاقیة ( 001-22وكذلك المادة 
 
 
 

 ً  مدة االتفاق وانقضاؤه -تاسعا
 
 

 27المادة 
 ومدة العمل بھتنفیذ االتفاق 

 
 أمثلة للمدة:

س��نة مدنیة أو س��نة مالیة، مع تمدید ض��مني للعقد لس��نة إض��افیة، ما لم یقرر أي من الموّكل أو ش��ركة  -
 النقل خالف ذلك في الموعد المتفق علیھ.

 تحدید مدة كلیّة قصوى (ثالث سنوات على سبیل المثال). -
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 28المادة 
 االتفاقانقضاء 

 
 یوما تقویمیا. 90: االنقضاءمثال لمھلة معقولة إلشعار  28-1

 
أمثلة للتقص���یر الجوھري في أي من التزامات ش���ركة النقل، ویقص���د بذلك على وجھ الخص���وص عدم  28-3

تحمیل البرید في المواعید المقّررة أو عدم ضمان أمن البرید أو عدم الحفاظ على البرید بحالة جیدة أو 
 ات الجویة.عدم حمایتھ من التقلب

 مثال لمھلة معقولة لمعالجة ھذا التقصیر: ثالثون یوما. 
 

: یشكل وجود حالة قوة قاھرة تمنع أي من األطراف من الوفاء بالتزاماتھ خالل فترة متصلة تزید 4-28و 28-3
 من االتفاق. 5-26عن شھر أیضا سببا إلنھاء االتفاق بأثر فوري بمقتضى المادة 

 
 

 النزاعات -عاشراً 
 
 

 29المادة 
 القانون الساري والوالیة القضائیة

 
 

 أحكام ختامیة -حادي عشر
 
 

 30المادة 
 المعلومات السریة

 
 
 

 31المادة 
 القوة القاھرة

 
 من اتفاقیة االتحاد البریدي العالمي.  23من المادة  1-2البند  انظر

 
 32المادة 

 التعدیالت
 
 

 33المادة 
  لالجتزاءالقابلیة 

 


