الملحق  1بالكتاب 4570(DOT.PSFP)1132

بتاريخ  11أكتوبر "تشرين األول" 4112

إنشاء فريق "مقدمي خدمات الدفع البريدية" التابع لالتحاد

1

معلومات أساسية:
مهمة االتحاد البريدي العالمي في مجال خددمات الددف البريديدة هدي تدوفير خددمات دفد بريديدة فعالدة وموثوقدة
وآمندة وبأسدعار معقولدة لكدل الندا الديين يعيشدون ويعملدون فدي بلدده أو فدي الخدار ،بمدا يتماشد مد التداا
االتحاد بالتنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارة الرشيدة السليمة والمبادئ األخالقية والحقوق المتساوية.
ولهيه الغاية قرّ ر مؤتمر االتحاد اليي ُعقِدَ في الدوحة في عدا  4114ومجلد االسدتثمار البريددي فدي دورتيد
الثانية لعدا  4112واألولد لعدا  4112إ نشدا فريدق "مقددمي خددمات الددف البريديدة" وأدرجد طدمن أنشد ت
االستراتيجية يات األولوية .وس ُي َق َّد االقتراح النهائي إلنشا هيا الفريق إل مجلد االسدتثمار البريددي ومجلد
اإلدارة للموافقة علي في دورة أكتوبر "تشرين األول"/نوفمبر "تشرين الثاني" .4112
األهداف:

-

تم كددين أعطددا فريددق "مقدددمي خدددمات الدددف البريديددة" مددن تقدددي خدددمات دف د إلكترونددي بريديددة فعالددة
وموثوقة وآمنة وبأسعار معقولة لكد ّل ابدائنه بواسد ة شدبكة االتحداد العالميدة لخددمات الددف اإللكتروندي
البريدية التي تش ّكل منصة تراب لمختلف مقدمي الخدمات والشبكات والشركا .

-

اي ادة النفاي إل شبكة االتحاد العالمية لخدمات الدف اإللكتروني البريدية وتنسيق إدارتها.

-

تحديد األهداف وت بيق المعايير المشتركة وقواعد األدا واألجور.

-

وط خصائص جديدة للخدمات وتدريب مستخدمي الشبكة الحاليين والجدد.

-

عقد شراكات بين ك ّل المستثمرين المعينين والشركا المحتملين (المؤسسات المالية غير البريدية).

-

بد العمل باتفاق مشترك متعددد األ دراف (توقيد واحدد يطدمن العالقدة التجاريدة مد كد ّل أعطدا فريدق
"مقدمي خدمات الدف البريدية" اآلخرين).

-

تيسير تنمية التجارة لألعطا من خالل ت بيق معايير النوعية وقواعد األجور المشتركة لفريدق "مقددمي
خدمات الدف البريدية".

-

توسي ن اق نظا االتحاد المركاي للمقاصة والتسوية في أنحا العال .

-

الترويج لعالمة االتحاد التجارية في العال وإدارتها.

-

توسي ن اق شبكة االتحاد العالمية لخدمات الدف اإللكتروني البريدية بحلول عا  4141لت ال ما يلي:
 151بلداً؛




1

أكثر من  2 111قناة؛
 51شريكا ً غير بريدي.

ّ
الملخص إل مستندات س ُتعرَ ض عل مجل
يستند هيا

االستثمار البريدي ومجل

اإلدارة في أكتوبر "تشرين األول"/نوفمبر "تشرين الثاني" 4102

-4الماايا:

-

يشارك ك ّل األعطا سوا كانوا أعطا في مجل
في إدارة الفريق وقرارات .

-

األعطا ه مقدمو الخدمات التشغيليون (المستثمرون).

-

سدديتولّ الفريددق إطد ً
دافة إلد إنشددا شددبكة االتحدداد العالميددة لخدددمات الدددف البريديددة قيددادة التغييددرات فددي
االتحاد من خالل عقد أو ايادة الشراكات م مقدمي خدمات الددف البريديدة وشدبكاتها وت دوير منتجدات
وخدمات جديدة وغيرها من الخ وات.

-

سيحسّن الفريق درجة تلبيت الحاجة الملحّ ة إل ت وير خدمات جديدة مثل عمليات الدف بواس ة األجهاة
المنقولددة والمحفظددة اإللكترونيددة والب اقددات المسددبقة الدددف ومدددفوعات التجددارة اإللكترونيددة وتوسددي
ن اق الخدمات المتوفرة واعتماد حلول جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومدات واالتصداالت مثدل توصديل
الشبكات واألقمار الصناعية.

اإلدارة أو مجل

االستثمار البريددي أو لد يكوندوا

مشاركة ك ّل األعطا بصورة مباشرة في إدارة شبكة االتحاد العالمية لخدمات الدف البريدية ستؤدي إلد
ما يلي:



-

تنسيق فعال ألنش ة التسويق والترويج المشتركة؛
تحسين نوعية الخدمة بما في يلك قيا
لألدا .

نوعيدة الخدمدة واعتمداد نظد لتقددي التقدارير وللددف وفقدا ً

تبسي وتحسين العمليات طمن األ ر القانونية والتجارية كما يلي:





اتفاق مشترك متعدد األ راف
المجموعة اإللكترونية
نظا االستعال
معايير نوعية الخدمة

-

تعايا المسؤولية والعالقات المالية واالستقرار بدين األعطدا بواسد ة نظدا االتحداد المركداي للمقاصّدة
والتسوية وتمكين األعطا من تسوية المعامالت واألجور المتبادلة من خالل عملية تسوية واحدة فق .

-

توسي ن اق العالمة الجماعية لالتحاد في أنحا العال من أجل اعتماد عالمدة تجاريدة مشدتركة للخددمات
المق َّدمة.

-

االستفادة من المساعدة التشغيلية والتقنية م تركيب وتوصيل نظ الدف .

-

عقد عالقات تعك

-

خفض التكاليف وايادة الربحية من خالل ما يلي:






-

الحاجات والمصالح التجارية ألعطا فريق "مقدمي خدمات الدف البريدية".

تغيير اإل ار القانوني (ايادة عدد الشراكات إلخ)؛
ت بيق تقنيات جديدة (المدفوعات بواس ة األجهاة المنقولة والمحفظة اإللكترونية إلخ)؛
العمل بمعايير النوعية المشتركة؛
تيسير اإل ار المتعدد األ راف (االتفاق المتعدد األ راف والمقاصة والتسوية إلخ)؛
فتح قنوات جديدة (توسي ن اق شبكة االتحاد العالمية لخدمات الدف البريدية).

خالل السنة األولد مدن العمليدات أيّ سدنة  4115سديؤدي الددع الديي يقدمد االتحداد والمؤسسدون إلد
اإلعفا من رسو العطوية.
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-

عرض
س د ُت َح َّدد المسدداهمات فددي فريددق "مقدددمي خدددمات الدددف البريديددة" اعتبدداراً مددن عددا 4112؛ وسدد ُت َ
االقتراحات يات الصلة عل اللجنة التوجيهية للفريق خالل انعقاد جمعيت العامة األول .

