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يا في البلداا األعضتتا  معيَّنالمستتترمريا ال :إلى
  العالمي البريدي االتحادفي 

 

 :إلى للعلم

 دةاالتحادات المحدو 

 منسقي المشاريع اإلقليمييا 
 

 

 2021فبراير  12 في برا،
 
 

 1009(EMS)4500.19 :ةــلـــاإلحا

 وحركتهوضع سوق البريد العاجل الدولي  حول 2020الدراسة االستقصائية لعام  :الموضوع
 

 

 ،السيد ،السيدةحضرة 
 

 

/ 
 لتوجهاتهبغية إعداد تحليل  الدولي العاجل البريد حركة معلومات عا ع وحدة البريد العاجل الدولي ستتتتتتتنويا  م   تج

عا  بياناتلتجميع  تدَّ ع  أ   ئيةاستتتتقصتتتا دراستتتةه ولهذه الغاية، تجدوا طي    .هذا التحليل العالمية واإلقليمية ونشتتتر
 .2020ديسمبر  31يناير إلى  1خالل الفترة ما  هوتدفقاتالبريد العاجل الدولي  حركة كميات

 

دة ىلإ المقدَّمة البيانات استتتتخدام أا إلى اإلشتتتارة وتجدر  اإلحصتتتائيات إعداد على يقتصتتتر الدولي العاجل البريد وح 
 االستقصائية الدراسة هذهفي إطار  المقدمة معلوماتال جميع ستعالج ولذلك، .الدولي العاجل بالبريد الخاصة السنوية
ل الدولي، العاجل البريد تعاونية أعضتتا  ىلإ وبالنستتبة .اإلجمالية األرقام إال ت نشتتر ولا تامة بستترية  بياناتال ستتتشتتك  
 .2022 عام في في التعاونية مساهمتكم مرتبة تحديدل ا  أساس 2020 لعام الدولي العاجل البريد حركةعا  المقدمة

 

 السنوي السوق وضعل إجرا  تقييم دقيق الدولي العاجل البريد لتعاونية االستقصائية الدراسةهذه  على ردودكم وستتيح
 .استراتيجية قرارات اتخاذ بهدف التوجهات عا ومعلومات تحليالتب ألعضا ا تزويد وبالتالي ،عنهدقيق  تقريروإعداد 

 

 العالم، أنحا  جميع في الدولي العاجل البريد شتتتتت وا دراستتتتتةأهمية في  ما المعلومات هذهتكتستتتتتيه  لما ونظرا  
 .2021مارس  31 أقصاه موعد في لكا ممكا، وقت أقرب في ردودكمب بموافاتنا التفضل منكم نرجو

 

 التتتدولي العتتتاجتتتل البريتتتد لتعتتتاونيتتتة الشتتتتتتتبكي الموقع على ةمتتتتاحتتت االستتتتتتتتقصتتتتتتتتتتائيتتتة والتتتدراستتتتتتتتتتة
(www.ems.post/en/news-events/consultations)لكترونياإل البريدب م سستكم الى أيضا   اإرساله ويمكا ؛ 

 ،ems.unit@upu.int لكترونياإل العنواا هذا على ردودكم إرسال منكم ي رجىو. اوإعادته ااستيفائه لتسهيل
 .الدوري الكتاب هذا رقم إلى اإلشارة مع

 

 .مالقي    تعاونكم على نشكركمل وإننا
 

 

 ،،،االحترامو التقدير وتفضلوا بقبول فائق عبارات

 ،بالنيابة مديرة وحدة البريد العاجل الدولي
 ويندي أيتاا
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