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 مقدمة -١
 

 ً بة الخدمة نوعیة( ١١٠١ المادة من ٥-١ إلى ١-١ من للبنود وفقا َ رَس المُ  البریدیة الدفع ألذون بالنس  بالطریق ةل
بة الخدمة لنوعیة الدنیا المعاییر تتمثل البریدیة، الدفع خدماتب الخاص االتفاق نظام من) اإللكتروني  إلى بالنس

َ رسَ المُ  البریدیة الدفع أذون   :یلي فیما المستند ھذا في المبینة اإللكتروني بالطریق ةل
  ؛المكتب الدولي بیاناتتحیین قاعدة   -
 ؛المحدد الوقت في البریدیة الدفع أذون معالجة  -
  ؛المحدد الوقت في اإللغاء  -
ُ  التي االستعالمات من المئویة النسبة  -   ؛المحدد الوقت في عالجت
  .في المھل المحددة تُعالج التي المطالبات منالمئویة  النسبة  -
 

 البریدیة الدفع أذون
 

تند ھذا دیحدَّ   بالطریق ةلَ رَس المُ  البریدیة الدفع أذون على تطبیقھا الواجب الخدمة لنوعیة الدنیا المعاییر المس
  :التالیة البریدیة الدفع خدمات إطار في اإللكتروني

ً  مدفوعة حوالة - C2C( النقدیة الحوالة  -   ؛)نقدا
 ؛)حساب من مبلغ خصم - A2C( الدفع حوالة  -
ً  مبلغ تحویل - C2A( التورید حوالة  -  ؛)حساب إلى نقدا
 .)حساب إلى حساب من التحویل - A2A( البریدي التحویل  -
 
ً  أعاله المذكورة ةاإللكترونی البریدیة الدفع خدمات من خدمة لكل ختلفانم زمنیان إطاران ددَّ حَ یُ  رعةل وفقا  لس

 :لزبائنا إلى الخدمات ھذه من خدمة كل بھا تقدم التي
  ؛عادیة خدمة  -
 .عاجلة خدمة  -
 

 اإللغاء
 
َ یُ  تند ھذا نیِّ ب َ رَس المُ  البریدیة الدفع أذون إللغاء المحدد الزمني اإلطار المس ً  اإللكتروني بالطریق ةل  ألحكام وفقا

  .البریدیة الدفع خدماتب الخاص االتفاق نظام من) اإللغاء طلبات معالجة( ١٦٠٤ المادة
 

 االستعالمات
 

تند ھذا یبین ا المس بة أیض تعالمات من المئویة النس لة ذات االس َ رَس المُ  البریدیة الدفع بأذون الص  بالطریق ةل
 الخاص االتفاق نظام من) المعالجة ھلمُ ( ١٩٠٢ المادة بموجب المحدد الوقت في معالجتھا الواجب اإللكتروني

  .البریدیة الدفع خدماتب
  

تثمر یقدمھا التي ةلكترونیاإل البریدیة الدفع خدمات نوعیة متقیی معاییر ١ الملحق یحدد ذلك، على وعالوة  المس
  .المستند ھذا في ُمبَیَّنَة ھي كما ،المعیَّن
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  التطبیق نطاق -٢
 

َ رسَ المُ  البریدیة الدفع أذون على تطبیقھا الواجب الخدمة نوعیة معاییر المستند ھذا فیُعّرِ   اإللكتروني بالطریق ةل
 .الدنیا والقیاسات المتطلبات المستند ویشمل العالمیة اإللكترونیة البریدیة الدفع شبكة كامل مستوى على

  
 القیمة رد حواالت على المستند ھذا في المبینة البریدیة الدفع بأذون الخاصة الخدمة نوعیة معاییر تطبیق ویجوز

ً  ،)البریدیة الدفع خدماتب الخاص االتفاق من ٥-١-١ المادة( تَ  یختارھا التي لخدمةبا رھنا  مقابل البعیثة ملِ ُمس
 .القیمة تأدیة مقابل البعیثة ُمرِسل یحدده الذي المبلغ لسداد القیمة تأدیة

  
  
 معیاریة مراجع -٣
 

 :المستند ھذا في الواردة األحكام لتنفیذ الضروریان المرجعیان المستندان یلي فیما یرد
 ؛البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق  -
  .البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق نظام  -
  
 
 وتعاریف مصطلحات -٤
 

طلحات من عدد تعاریف ترد تعملة المص تند ھذا في المس رد في المس  فيو العالمي البریدي االتحاد معاییر مس
  .المراجع قائمة فيو ینمعیاری ینكمراجع امإلیھ المشار المستندین

  
 
 البریدیة الدفع خدمات -٥
 

ً  التالیة المبادئ تمثل   :الخدمة لنوعیة معاییر إلنشاء أساسا
  

ً  بریدیة دفع خدمة كل الستكمال المحدد الخدمة تنفیذ في السرعة مقیاس تقسیم ینبغي اإلنصاف، باب من  بین مناصفة
تثمر تثمر لرسِ المُ  المعیَّن المس تَ  المعیَّن والمس ال زمن ألنَّ  ،ملِ الُمس  من اإللكتروني بالطریق البریدیة الدفع أذون إرس

 .لالستالم واآلخر لإلرسال أحدھمانظامین، یستلزم الُمستَِلم المعیَّن مستثمرال إلى الُمرِسل المعیَّن مستثمرال
  
ً  المدفوعة C2C( النقدیة الحوالة ١-٥  )نقدا
 
 )البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق من ١ المادة من ١-١ البند( التعریف ١-١-٥
 
ً  المبلغ دفع ویطلب المعیَّن المستثمر خدمة إلى نفاذ نقطة في األموال لالمرسِ  یسلم :النقدیة الحوالة"  وبالكامل نقدا

 ".إلیھ المرسل إلى استقطاع أي دون
  
 ُ تفید إلى دفعھ الواجب اإلجمالي المبلغ من التعریفات مخَص ت  بالطریق لالمرَس  البریدي الدفع إذن من المس

تثمرا دىل الحواالت خدمة تقدیم نقطة في اإللكتروني  لقاء التطبیق الواجبة التعریفات ھذه وتختلف .المعیَّن لمس
ال ً  المعیَّنالتي یحددھا المستثمر  التعریفات باختالف اإللكتروني بالطریق البریدیة الدفع ونذأ إرس ل وفقا  الُمرِس

  .رِسلالمُ التي تُقتََرح على  الخدمة تنفیذ سرعةل
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 الخدمة تنفیذ سرعة  ٢-١-٥
  

ود ل الزمن ھو النقدیة الحوالة خدمة تنفیذ بسرعة المقص دار الحوالة النقدیة في نقطة تقدیم خدمة  بین الفاص إص
تثمرلدى الحواالت النقدیة  ل المعیَّن المس الة ورودو المرِس عار رس ول اإلش لة البریدیة الدفع أذون بوص  المرس

  .الدافع المعیَّن المستثمر نظام إلى اإللكتروني بالطریق
 

ً  النقدیة، الحواالت من نوعان دوُحدِّ    :الخدمة تنفیذ لسرعة وفقا
 ؛تقدیر أقصى علىساعات  ٨ غضون في في الیوم نفسھ، النقدیة الحوالة تُتاح :العادیة النقدیة الحوالة  -
   .تقدیر أقصى على دقیقة ٣٠ بعد النقدیة الحوالة تُتاح :العاجلة النقدیة الحوالة  -
 

   :نمعیَّ  مستثمر لكل للخدمة زمنیان إطاران دوُحدِّ 
 

 المعیَّن المستثمر
  الخدمة

 الُمرِسل المعیَّن المستثمر
 )اءب/ألف(

 ملِ ستَ مُ لا المعیَّن المستثمر
  )جیم(

  المجموع

ى  ٤ عادیة اعات على أقص س
 تقدیر

ى  ٤ اعات على أقص س
 تقدیر

اعات  ٨ ى س على أقص
 تقدیر

 على أقصى تقدیر دقیقة ٣٠ على أقصى تقدیر دقیقة ١٥ على أقصى تقدیر دقیقة ١٥ عاجلة

 .الحوالة إصدار :ألف
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام إلى رسالة إرسال  :باء
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام قبل من باالستالم اإلشعار رسالة إرسال :جیم

 
د -.مالحظة اعة" كلمةب یُقص اعات عدد" س ارو .العمل س  المناطق مراعاة دون المطلقة بالقیم الوقت إلى یُش
  .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال .الزمنیة

  
  
 )حساب من مبلغ خصم A2C( الدفع حوالة ٢-٥
 
  )البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق من ١ المادة من ٢-١ البند( التعریف ١-٢-٥
  
 دفع ویطلب آخر شریك أي أو المعیَّن المستثمر یدیره الذي حسابھ من مبلغ بخصم المرِسل یأمر :الدفع حوالة"

  ".إلیھ للمرسل استقطاع، أي دون نقدا، بالكامل، المبلغ
  
 ُ تفید إلى دفعھ الواجب اإلجمالي المبلغ من التعریفات مخَص ت  بالطریق لرَس المُ  البریدي الدفع إذن من المس

تثمرا دىل الحواالت خدمة تقدیم نقطة في اإللكتروني  لقاء التطبیق الواجبة التعریفات ھذه وتختلف. المعیَّن لمس
ال ً  المعیَّنالتي یحددھا المستثمر  التعریفات باختالف اإللكتروني بالطریق البریدیة الدفع ونذأ إرس ل وفقا  الُمرِس

  .الُمرِسلالتي تُقتََرح على  الخدمة تنفیذ سرعةل
  
  الخدمة تنفیذ سرعة ٢-٢-٥
  

 للزبون المصرفي الحساب من المبلغ استقطاع بین الفاصل الزمن ھو الدفع حوالة خدمة تنفیذ بسرعة المقصود
تثمرا دىل الحواالت خدمة تقدیم نقطة في لالمُ  المعیَّن لمس الة ورودو رِس عار رس ول اإلش  الدفع أذون بوص

َ رسَ المُ  البریدیة   .الدافع المعیَّن المستثمر نظام إلى اإللكتروني بالطریق ةل
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ً  الدفع، حواالت مننوعان  دَ وُحدِّ     :الخدمة لسرعة وفقا
  .تقدیر أقصى علىساعات  ٨ غضون في في نفس الیوم الدفع حوالة تُتاح :العادیة الدفع حوالة -
  .تقدیر أقصى على دقیقة ٣٠ بعد الدفع حوالة تُتاح :العاجلة الدفع حوالة -
  

د    :نمعیَّ  مستثمر لكل للخدمة زمنیان إطاران وُحّدِ
 

  المعیَّن المستثمر
  الخدمة

  الُمرِسل المعیَّن المستثمر
   )باء/ألف(

  ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر
  )مجی(

  المجموع

ى  ٤  عادیة اعات على أقص س
 تقدیر

ى  ٤ اعات على أقص س
 تقدیر

ى  ٨ اعات على أقص س
 تقدیر

  على أقصى تقدیر دقیقة ٣٠  على أقصى تقدیر دقیقة ١٥  على أقصى تقدیر دقیقة ١٥  عاجلة

 .)الحساب من المبلغ استقطاع( الدفع حوالة إصدار :ألف
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام إلى رسالة إرسال :باء
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام قبل من باالستالم اإلشعار رسالة إرسال :جیم

 
د -مالحظة. اعة" بكلمة یُقص اعات عدد" س ار. العمل س  المناطق مراعاة دون المطلقة بالقیم الوقت إلى ویُش

  .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال. الزمنیة
  
ً  المبلغ تحویل C2A( التورید حوالة  ٣-٥   )حساب إلى نقدا
 
  )البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق من ١ المادة من ٣-١ البند( التعریف ١-٣-٥
 
لم :التورید حوالة" ل یس تثمر خدمة إلى نفاذ نقطة في األموال المرِس اب إلى توریدھا ویطلب المعیَّن المس  حس

  ".استقطاع أي دون إلیھ المرسل
  
 ُ  اإللكتروني بالطریق لرسَ المُ  البریدي الدفع إذن من المستفید إلى دفعھ الواجب اإلجمالي المبلغ من التعریفات مخصَ ت

تثمرا دىل الحواالت خدمة تقدیم نقطة في  الدفع ونذأ إرسال لقاء التطبیق الواجبة التعریفات ھذه وتختلف المعیَّن لمس
تثمر  التعریفات باختالف اإللكتروني بالطریق البریدیة ً  المعیَّنالتي یحددھا المس ل وفقا رعة الُمرِس  الخدمة تنفیذ لس

  .الُمرِسلالتي تُقتََرح على 
  
  الخدمة تنفیذ سرعة  ٢-٣-٥
  

ود رعة المقص ل الزمن التورید حوالة خدمة تنفیذ بس دار بین الفاص ً، ،الحوالة إص  خدمة تقدیم نقطة في نقدا
َ رسَ المُ  البریدیة الدفع أذون بوصول اإلشعار رسالة وورود لرسِ المُ  المعیَّن لمستثمرا دىل الحواالت  بالطریق ةل

   .الدافع المعیَّن المستثمر نظام إلى اإللكتروني
  

ً  التورید، حواالت من نوعان وُحدّد    :الخدمة لسرعة وفقا
  ؛تقدیر أقصى علىساعة  ٢٤ غضون في في حساب المستفید، التورید حوالةیُقَیَد مبلغ  :العادیة التورید حوالة -
َد مبلغ  :العاجلة التورید حوالة  -   .تقدیر أقصى على ساعة ١٢ غضونفي  في حساب المستفید، التورید حوالةیُقَی
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د   :نمعیَّ  مستثمر لكل للخدمة زمنیان إطاران وُحّدِ
 

  المعیَّن المستثمر
  الخدمة

  الُمرِسل المعیَّن المستثمر
  )باء/ألف(

  ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر
  )دال/جیم(

  المجموع

اعة ١٢  العادیة ى  س على أقص
  تقدیر

اعة ١٢ ى  س على أقص
  تقدیر

ى  ٢٤ اعة على أقص س
  تقدیر

ة ١٥  العاجلة ى  دقیق على أقص
  تقدیر

اعة و ١١ دقیقة على  ٤٥س
  أقصى تقدیر

اعة ١٢ ى  س على أقص
  تقدیر

 .)مصرفي حساب إلى المبلغ تحویل( التورید حوالة إصدار :ألف
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام إلى رسالة إرسال :باء
  .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام قبل من باالستالم اإلشعار رسالة إرسال :جیم
  .المستفید حساب في األموال قید  :دال

 
د -مالحظة. اعة"  بكلمة یُقص اعات عدد"س ار. العمل س  المناطق مراعاة دون المطلقة بالقیم الوقت إلى ویُش
  .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال. الزمنیة

  
  )حساب إلى حساب من التحویل A2A( البریدي التحویل  ٤-٥
  
  )البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق من ١ المادة من ٤-١ البند( التعریف  ١-٤-٥
 
غ قید ویطلب المعیَّن المستثمر یدیره الذي حسابھ من مبلغ بخصم المرِسل یأمر :البریدي التحویل"  في مقابل مبلـ

  ".كان استقطاع أي دون الدافع، المعیَّن المستثمر یمسكھ الذي إلیھ المرسل لحساب الدائن الجانب
  
 ُ تفید إلى دفعھ الواجب اإلجمالي المبلغ من التعریفات مخَص ت  بالطریق لرَس المُ  البریدي الدفع إذن من المس

تثمرا دىل الحواالت خدمة تقدیم نقطة في اإللكتروني  لقاء التطبیق الواجبة التعریفات ھذه وتختلف. المعیَّن لمس
ال ً  المعیَّنالتي یحددھا المستثمر  التعریفات باختالف اإللكتروني بالطریق البریدیة الدفع ونذأ إرس ل وفقا  الُمرِس
  .الُمرِسلالتي تُقتََرح على  الخدمة تنفیذ لسرعة

  
  الخدمة تنفیذ سرعة ٢-٤-٥
  

 للزبون المصرفي الحساب من المبلغ استقطاع بین الفاصل الزمن ھو البریدي التحویل خدمة تنفیذ بسرعة المقصود
   .المستفید حساب في األموال وقید رِسلالمُ  المعیَّن لمستثمرا دىل البریدیة التحویالت خدمة تقدیم نقطة من
  

ً  ،البریدیة تحویالتال من نوعان دوُحدِّ    :الخدمة لسرعة وفقا
َد مبلغ التحویل :العادي البریدي التحویل - َی تفید، یُق اب المس ون في البریدي في حس اعة  ٢٤ غض  علىس

  ؛تقدیر أقصى
تفید، :العاجل البریدي التحویل - اب المس َد مبلغ التحویل البریدي في حس ون یُقَی اعة ١٢ في غض  على س

  .تقدیر أقصى
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د   :نمعیَّ  مستثمر لكل للخدمة زمنیان إطاران وُحّدِ
 

  المعیَّن المستثمر
  الخدمة

  الُمرِسل المعیَّن المستثمر
  )باء/ألف(

  ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر
  )دال/مجی(

  المجموع

اعة ١٢  العادیة ى على س  أقص
  تقدیر

اعة ١٢ ى على س  أقص
  تقدیر

اعة  ٢٤ ى علىس  أقص
  تقدیر

ة ١٥  العاجلة ى على دقیق  أقص
  تقدیر

اعة ١١ ة  ٤٥و س دقیق
  تقدیر أقصى على ساعة ١٢  على أقصى تقدیر

 .)المصرفي الحساب من المبلغ استقطاع( البریدي التحویل إصدار :ألف
 .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام إلى رسالة إرسال :باء
  .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام قبل من باالستالم اإلشعار رسالة إرسال :جیم
  .المستفید حساب في األموال قید  :دال

 
د -.مالحظة اعة" بكلمة یُقص اعات عدد" س ار. العمل س  المناطق مراعاة دون المطلقة بالقیم الوقت إلى ویُش
  .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال. الزمنیة

  
  
  اإللغاء  -٦
 
  التعریف ١-٦
 

  ):اإللغاء طلب( البریدیة الدفع خدماتب الخاص االتفاق نظام من ١٥١٠ المادة
  "القیمة تأدیة حوالة سحب باستثناء بریدي، دفع إذن سحب یطلب أن البریدي الدفع إذن لمرسل یجوز"
  
  الخدمة تنفیذ سرعة ٢-٦
 

  :البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق نظام من) اإللغاء طلبات معالجة( ١٦٠٤ المادة من ٣ البند
لمت قد األموال تكون ال عندما" ابھ، في بعد قیدھا یتم لم أو إلیھ المرسل إلى ُس تجیب حس تثمر یس  الدافع المعیَّن المس

  ".للطلب
تغرق الوقت إجمالي یتجاوز أال ینبغي ل التي ةالبریدی الدفع بأذون متعلق إلغاء طلب وإعادة لمعالجة المس ُرَس  ت

ً  دقیقة ٣٠ساعتین و اإللكتروني، بالطریق   .إجماال
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  :نمعیَّ  مستثمر لكلإطار زمني واحد لجمیع الخدمات  دَ وُحدِّ 
 

  المعیَّنالمستثمر 
  الخدمة

  الُمرِسل المعیَّن المستثمر
  )باء/ألف(

 ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر
  )دال/جیم(

  المجموع

واحدة على أقصى  ساعة  إلغاء
  تقدیر

ة اع ة على  ٣٠و س دقیق
  أقصى تقدیر

اعتان و على  دقیقة ٣٠س
  أقصى تقدیر

  .اإللغاء طلب إصدار :ألف
  .المقصد بلد في المعیَّن المستثمر نظام إلى رسالة إرسال   :باء
  .الدافع المعیَّن المستثمر من اإللغاء طلب استالم :جیم
  .اإلعادة استحالة إلى یشیر رد استالم أو الُمرِسل المعیَّن المستثمر إلى البریدي الدفع إذن إعادة :دال

 
د -.مالحظة اعة" بكلمة یُقص اعات عدد" س ار. العمل س  المناطق مراعاة دون المطلقة بالقیم الوقت إلى ویُش
  .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال. الزمنیة

  
  
 االستعالمات -٧
 
 التعریف ١-٧
 

  :البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق من) االستعالمات( ١٩ المادة
ً  أشھر ستة خالل االستعالمات في النظر یتم" ُبل الذي الیوم على التالي الیوم من اعتبارا   "البریدي الدفع إذن فیھ ق
  

  :البریدیة الدفع خدماتب الخاص االتفاق نظام من) االستعالمات( ١٩٠١ المادة من ٣و ١ انالبند

  .المعیَّن مستثمره لدى باستعالم إلیھ لرسَ المُ  أو لرسِ المُ  یتقدم أن یمكن -١"
 […] 

 
  "البریدي الدفع إذن إلصدار التالیة الستة الشھور مھلة خالل االستعالمات تُقبل  -٣
  
 الخدمة تنفیذ سرعة ٢-٧
 

 :البریدیة الدفع خدماتب الخاص االتفاق نظام من) للمعالجة الزمنیة الحدود( ١٩٠٢ المادة من ١-٣ والبند ،١ البند
تعالم یُعالج  -١" تثمر قبل من فورا االس ن لم وإذا .تلقاه الذي المعیَّن المس تثمر لھذا یتس  حل إیجاد المعیَّن المس

تثمر إعالم یتم للحالة، اه موعد في المعنيّ  اآلخر المعیَّن المس لم التالي العمل یوم أقص عار لتس  ویقدم .اإلش
تثمر وص الثالثة العمل أیام خالل النھائیة جابةاإل المعیَّن المس  بالطریق الموجھة البریدیة الدفع أذون بخص

  .الرسائل ببرید الخاصة البریدي الدفع أذون بخصوص عمل أیام ١٠ خالل التوالي وعلى لكترونياإل
[…] 

  
  :االستعالم على النھائیة اإلجابة مھلة تبلغ  -٣
تعالم لورود تالیة عمل أیامثالثة  ١-٣  بلد في لكترونياإل بالطریق الموجھ البریدي الدفع بأذن الخاص االس

  "[…] المقصد؛
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  :معیَّن مستثمري لكل الخدمات إطار زمني واحد لجمیع دَ وُحدِّ 
 

  المعیَّن المستثمر 
  الخدمة

تثمر   المعیَّنالمس
 )ألف( الُمرِسل

تثمر لمس ن ا یَّ مع ل  ا
 )یمج/اءب( ملِ ستَ المُ 

تثمر  المعیَّن المس
 )دال( ملِ ستَ المُ 

 المجموع

وم  االستعالمات د ی ى  واح ل ع
 أقصى تقدیر

ى  واحد یوم على أقص
 تقدیر

د یوم على  واح
 ٣+یوم أقصى تقدیر

 .االستعالم طلب إصدار :ألف
  .االستعالم طلب عالداف المعیَّن المستثمر استالم :باء
 .لرسِ المُ  المعیَّن للمستثمر األولیة اإلجابة :جیم
  .لرسِ المُ  المعیَّن للمستثمر النھائیة اإلجابة :دال

  
 .المصرفیة والساعات األیام سوى تُراعى وال ؛البریدي التحویل إصدار یوم" یوم" بكلمة یُقصد  -.مالحظة
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 Annexe 1 

  ١ الملحق
 الخدمة نوعیة قیاس

  
١-  
  

  الخدمة نوع حسب النفاذ

  :الوصف
  

  .البریدیة الدفع خدمة من نوع كل تقدم التي االتصال نقاط من المئویة النسبة

  :اإلحالة
  

  .منھ ١٠ المادة من ١ والبند البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق دیباجة

  :المؤشر نوع
  

 استراتیجي
  

  تعاریف
  

  

م( الدفع وحواالت النقدیة الحواالت( الخدمة من نوع لكل  :وظیفي تعریف اب من مبلغ خص ) حس
ً  مبلغ تورید( التورید وحواالت اب إلى نقدا  نقاط عدد ،)البریدیة والتحویالت) حس
ال بة الخدمة توفر التي البریدیة االتص ال نقاط عدد مجموع من مئویة كنس  االتص

 .المعیَّن للمستثمر التابعة البریدیة
  

  :الھدف
  

مح  - ة یس ة للحكوم التحقق الموقع ة ب دق اط الجغرافي التوزیع من ب  لنق
ال ات توفر التي االتص دم دفع خ ة ال دی ة البری  التوزیع تطور وطریق

  .الزمن مر على الجغرافي
مح  - ع من بالتحقق األخرى للحكومات یس  البریدیة الدفع خدمات تقدیم وض

  .المعني البلد في
مح  - تثمرین یس توى بقیاس المعیَّنین للمس  البریدیة الدفع خدمات تقدیم مس

 .أعمالھم وبتطویر األخرى البلدان في
مح  - توى بقیاس العالمي البریدي لالتحاد یس  وعلى بلد كل في التنفیذ مس

ً  العالمي الصعید    .بدقة العالمیة الشبكة نطاق تحدید عن فضال
  

 الخصائص
  

  

  :القیاس وحدة
  

  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

  السنة في نامرت

ة  :النشر أسلوب دمات مجموع دفع خ ة ال دی ة، البری ة اإللكترونی ة ومراقب ة نوعی دم ام( الخ  نظ
  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل فریق ،)النوعیة مراقبة

 
   :الحساب معادلة

١٠٠  x  1  =  الخدمة من النوع ھذا توفر التي البریدیة االتصال نقاط عددQSM  البریدیة االتصال لنقاط اإلجمالي العدد  
 

 الخدمة أنواع من نوع لكل واحد مؤشر  -.مالحظة
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  :المعلومات مصادر
  

   المعیَّن المستثمر

  :المؤشر تكوین
  

 العالمي الصعید وعلى البلد، وبحسب الخدمة، نوع حسبب
  

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

ـمجل حدده الذي الھدف  سـ
  :البریدي االستثمار

٨٠٪  

  
  
 الخدمة فعالیة -٢
  

  :الوصف
  

  المدفوعة الحواالت من المئویة النسبة

  :اإلحالة
  

  .)والعشرون الرابع المؤتمر اعتمده الذي( ٢٠٠٨/C 74 الحكم

  :المؤشر نوع
  

  الفعالیة النشاط،

  تعاریف
  

  

م( الدفع وحواالت النقدیة الحواالت( الخدمة من نوع لكل  :وظیفي تعریف اب من مبلغ خص  )حس
ً  مبلغ تورید( التورید وحواالت اب إلى نقدا  من التحویل( البریدیة والتحویالت )حس
اب اب إلى حس ً،) )حس  الحواالت بعدد مقارنة المدفوعة الحواالت عدد وإجماال
 ).أدناه الواردة الثانیة الحساب معادلة انظر( الصادرة

  
مح -  :الھدف  وفعالیة للخدمة اإلجمالیة الفعالیة من بدقة بالتحقق الموقعة للحكومة یس

  .المقصد في الدفع بلد حسب الخدمة
مح  - تثمرین یس  في البریدیة الدفع خدمات تقدیم فعالیة بتقییم المعیَّنین للمس

 .الالزمة التدابیر وباتخاذ األخرى البلدان
مح  - ب الخدمة فعالیة بتقییم العالمي البریدي لالتحاد یس  الدفع بلد حس

  .العبر واستخالص) العالمیة بالشبكة یتصل فیما( إجمالیة وبصورة
  

 الخصائص
  

  

  :القیاس وحدة
  

  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل وفریق النوعیة، مراقبة نظام  :النشر أسلوب
  

  :الحساب معادلة
  

١٠٠  x  2  =  المقصد بلد بحسب المدفوعة الحواالت عددQSM  المقصد لبلد الشریكة البلدان عن الصادرة الحواالت عدد  
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 ، وبحسب كل بلد.الخدمة أنواع من نوع لكل واحد مؤشر -١ -.ةمالحظ
 ).ذلك إلى وما ناقصة بیانات( المقصد في تُرفَض ال التي الحواالت ھي" الصادرة" الحواالت -٢
تند أن ینبغي -٣ ب تس الحیة مدة إلى النس َ رَس المُ  البریدیة الدفع أذون ص  اإللكتروني بالطریق ةل

 ).ةتتابعی فترة إلى ولیس(
٤-  ُ  .مجمعة سنویة أرقام عرضت

  
  المستخدمة النظم  :المعلومات مصادر

 
  :المؤشر تكوین

 .العالمي الصعید وعلى حسب البلدبحسب نوع الخدمة وب  ) أ
 على أساس ثنائي كمؤشر فرعي عما ورد أعاله:   )ب

 ."باء" البلد جانب من والمدفوعة" ألف" البلد عن الصادرة الحواالت -
 ."ألف" البلد جانب من والمدفوعة" باء" البلد عن الصادرة الحواالت -

 
 :الحساب تامعادل

  

١٠٠  x  2  =  "باء" البلد جانب من والمدفوعة" ألف" البلد عن الصادرة الحواالت عددaQSM ألف" البلد عن الصادرة الحواالت عدد"  
  

١٠٠  x  
  "ألف" البلد جانب من والمدفوعة" باء" البلد عن الصادرة الحواالت عدد

=  2bQSM  
  "باء" البلد عن الصادرة الحواالت عدد

  
ؤول مس ن ال ف ع ری ع  ت

  :المؤشر
  

  البریدي التحویل فریق

دف ذي الھ دده ال  مجلس ح
  :البریدي االستثمار

٩٠.٪  

 
افة -.مالحظة تثمر خدمة فعالیة معرفة المفید من ،الثنائیة النظر وجھة إلى باإلض  خدمة بفعالیة مقارنة نمعیَّ  مس

   .حواالت معھم یتبادل نالذی ینالمعیَّن المستثمرین كل
  
  
 الخدمة تطویر -٣
  

  :الوصف
  

   .الصادرة الحواالت لعدد المئویة النسبة في الزیادة

  :المؤشر نوع
  

  النشاط

  تعاریف
  

  

  :وظیفي تعریف
  

   ).شھریة مقارنة( الصادرة للحواالت اإلجمالي العدد في السنویة الزیادة
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 المؤشرین أساس على الخدمة تطور من بالتحقق الموقعة للحكومة یسمح -  :الھدف
 ).والفعالیة النفاذ( السابقین

مح - تثمرین یس اس على الخدمة تطور بتقییم المعیَّنین للمس رین أس  المؤش
 .الالزمة التدابیر وباتخاذ) والفعالیة النفاذ( السابقین

مح -  بلد لكل الحواالت كمیات تطور بمتابعة العالمي البریدي لالتحاد یس
  .العالمي الصعید وعلى حدة على

  
 الخصائص

  
  :القیاس وحدة

  
  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل وفریق النوعیة، مراقبة نظام  :النشر أسلوب
 

 :الحساب معادلة
 

١٠٠  x  
) م( الشھر في الصادرة الحواالت عدد - )ن( السنة من )م( الشھر في الصادرة الحواالت عدد

  3QSM  =  )١-ن( السنة من
  )١-ن( السنة من) م( الشھر في الصادرة الحواالت عدد

  
 ).ذلك إلى وما الناقصة البیانات( المقصد في تُرفض ال التي الحواالت ھي" الصادرة" الحواالت -.مالحظة

  
  :المعلومات مصادر

  
  الدولي المالي النظام بیانات قاعدة

  :المؤشر تكوین
  

ً، البلد بحسب ً  وتراقب وإجماال   سنة كل في شھریا

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

دف ذي الھ دده ال  مجلس ح
  :البریدي االستثمار

 ٪١٠ إلى ٪٥ من
  

 
 
 المحدد الوقت في االستعالمات معالجة -٤
  

  :الوصف
  

  .أیام ١٠ خالل المعالجة االستعالمات من المئویة النسبة

  :اإلحالة
  
  

ادة اق من ١٩ الم اص االتف ات الخ دم دفع بخ ة، ال دی ان البری ادت  ١٩٠١ والم
  .البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق نظام من ١٩٠٢و

  :المؤشر نوع
  
  
  

  والنوعیة الفعالیة،
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  تعاریف
  

  

  .البریدي االستثمار مجلس یحدده ھدف مع االستعالمات معالجة َطابُقتَ  -  :وظیفي تعریف
م( الدفع وحواالت النقدیة، الحواالت( الخدمات من نوع لكل  -    مبلغ خص

اب من د وحواالت ،)حس ل( التوری ً  مبلغ تحوی دا اب إلى نق  )حس
اب من التحویل( البریدیة والتحویالت اب إلى حس ً، ،))حس  وإجماال

َجة لالستعالمات المئویة النسبة ال َ   .المحددة الزمنیة المھل خالل الُمع
  

مح -  :الھدف ر ھذا یس تعالمات كانت إذا مما بالتحقق للحكومات المؤش  تعالج االس
 البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق نظام في المحددة الزمنیة المھلة خالل

تثمار مجلس یعید أن ویمكن). أیامثالثة (  المھلة ھذه في النظر البریدي االس
يء ونفس عام كل الزمنیة بة الش  كل في المحددة الزمنیة المھملة إلى بالنس
  .ثنائیة عالقة

 إلى المقدمة الخدمة تطور بتقییم ینالمعیَّن للمستثمرین المؤشر ھذا یسمح -  
  .الالزمة التدابیر وباتخاذ الزبائن

مح  -   ر ھذا یس  عملیات تََطابُق بمراقبة العالمي البریدي لالتحاد المؤش
  .العالمي الصعید وعلى البلدان فرادى صعید على االستعالمات معالجة

  
  الخصائص

  
  

  :القیاس وحدة
  

  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  :النشر أسلوب
  

  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل فریق

    :الحساب معادلة
  

١٠٠  x  5  =  العالمي البریدي االتحاد یحددھا التي الزمنیة المھل خالل المعالجة االستعالمات عددQSM  الستعالماتل اإلجمالي العدد  
  

ً  ،خدمة نوع لكل واحد مؤشر -١    -.مالحظة  .عالمي مؤشر عن فضال
٢-  ُ  .المجمعة السنویة النتائج عرضت

  
  :المعلومات مصادر

  
  المعیَّنین المستثمرین ونظم المالي اإللكتروني االستعالم نظام

  :المؤشر تكوین
  

ً  الخدمة نوع حسبب ً  البلد وبحسب وإجماال   وإجماال

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

 سـمجل حدده الذي الھدف
  :البریدي االستثمار

٨٠٪ 
  

   



- ١٦ -  
 

  الزبائن رضا -٥
  

  :الوصف
  

   .الصادرة األذون مجموع من مئویة كنسبة االستعالمات كمیة

  :اإلحالة
  
  

ادة اق من ١٩ الم اص االتف ات الخ دم دفع بخ ة؛ ال دی ان البری ادت  ١٩٠١ والم
  .البریدیة الدفع بخدمات الخاص االتفاق نظام من ١٩٠٢و

  :المؤشر نوع
  

  النوعیة

  تعاریف
  

  

 ".السیئة" الخدمة نوعیة مراقبة -  :وظیفي تعریف
ة لكل  - ة عالق ائی ً، ثن اال ة، الحواالت( الخدمات من نوع لكل وإجم دی  النق

م( الدفع حواالت اب من مبلغ خص  مبلغ تحویل( التورید حواالت ،)حس
 ً ، ))حساب إلى حساب من التحویل( البریدیة والتحویالت )حساب إلى نقدا

  .الصادرة األذون مجموع من مئویة كنسبة المعالجة االستعالمات كمیة
  

ً، تطورھا ومدى النوعیة وضع من بالتحقق موقعة حكومة لكل یسمح -  :الھدف  عموما
 .الصادرة والحركة الواردة الحركة ونوعیة الخدمة من نوع لكل والنوعیة

مح - تثمرین یس یئة النوعیة" بمراقبة المعیَّنین للمس  المقدمة للخدمة" الس
  .الالزمة التدابیر وباتخاذ الزبائن، إلى

مح  - یئة النوعیة" بمراقبة العالمي البریدي لالتحاد یس ل فیما" الس  یتص
تثمار مجلس حددھا التي باألھداف ب البریدي االس  وعلى البلد بحس
  .العالمي الصعید

  
 الخصائص

  
  

  :القیاس وحدة
  

  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل فریق  :النشر أسلوب
 

   :الحساب تامعادل
  

  الواردة الحواالت یخص فیما
 

١٠٠  x  6  =  االستعالمات عددaQSM  الصادرة الحواالت عدد  
  

  الصادرة الحواالت یخص فیما
  

١٠٠  x  6  =  االستعالمات عددbQSM  الصادرة الحواالت عدد  



- ١٧ -  
 

 .خدمة نوع لكل مؤشران  -١  -.ةمالحظ
٢-  ُ  .المجمعة السنویة النتائج عرضت
 ).ذلك إلى وما الناقصة البیانات( المقصد في تُرفض ال التي الحواالت ھي" الصادرة" الحواالت -٣

  
  :المعلومات مصادر

  
  المالي اإللكتروني االستعالم ونظام الدولي المالي النظام بیانات قاعدة

  :المؤشر تكوین
  

ً  الخدمة نوع حسبب ً  البلد وبحسب وإجماال   وإجماال

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

دف ذي الھ دده ال  مجلس ح
  :البریدي االستثمار

٨٠٪  

  
  
 الدفع عملیة تستغرقھا التي اإلجمالیة الفترة -٦
  

  :الوصف
  

  .الخدمة نوعیة بمعاییر مقارنة المحدد الوقت في المدفوعة الحواالت من المئویة النسبة

  :المؤشر نوع
  

  .الفعالیة النوعیة،

 تعاریف
  

  

ل  :وظیفي تعریف ة لك ة عالق ائی ً  ثن اال ل وإجم ل من نوع ولك ات من نوع لك دم  الحواالت( الخ
م( الدفع حواالت النقدیة، اب من مبلغ خص  مبلغ تحویل( التورید حواالت ،)حس

 ً اب إلى نقدا اب من التحویل( البریدیة والتحویالت )حس اب إلى حس  قیاس) )حس
  .الخدمة نوعیة بمعاییر مقارنة المحدد الوقت في المدفوعات حصة

  
مح   -  :الھدف تثمرین یس توى بقیاس المعیَّنین للمس  الوقت في الفعلي المدفوعات مس

  .الخدمة نوعیة بمعاییر مقارنة دالمحدَّ 
مح - توى بقیاس العالمي البریدي لالتحاد یس  الوقت في الفعلي المدفوعات مس

  .الخدمة نوعیة بمعاییر مقارنة دالمحدَّ 
  

 الخصائص
  

  

  :القیاس وحدة
  

 .الخدمة نوعیة بمعاییر مقارنة المحدد الوقت في المدفوعات من المئویة النسبة
  

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  :النشر أسلوب
  

  األنشطة مراقبة لوحة - البریدي التحویل وفریق الخدمة، نوعیة نظام

    :الحساب معادلة
 

١٠٠  x  11  =  المقصد في المعیَّن المستثمر لدى المحدد الزمني اإلطار في المدفوعة الحواالت عددQSM  ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر إلى لرسِ المُ  المعیَّن المستثمر یرسلھا التي الحواالت عدد  



- ١٨ -  
 

  

  :القیاس وحدة
  

   .الدفع في التأخر حاالت من المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

 ً   شھریا

  األنشطة مراقبة لوحة - البریدي التحویل وفریق الخدمة، نوعیة نظام  :النشر أسلوب
  

١٠٠ - 11QSM  =  12QSM  الحساب معادلة: 
 

  .الدفع وتاریخ الشراء تاریخ بین المنقضیة األیام عدد الدفع في التأخر یعني  -١  -.مالحظة
 .الخدمة تنفیذ ولسرعة الخدمة من نوع لكل واحد مؤشر  -٢

  
  :المعلومات مصادر

  
  الدولي المالي النظام بیانات قاعدة

  :المؤشر تكوین
  

  العالمي الصعید وعلى البلد، بحسب الخدمة، نوع حسبب

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

 مجلس حددھما اللذان الھدفان
  :البریدي االستثمار

  

  عمل أیام ٤ غضون في ٪٨٠: العاجلة الحواالت  -١
  عمل أیام ١٠ غضون في ٪٨٠: العادیة الحواالت  -٢

  
 
 اإلرسال عملیة تستغرقھا التي اإلجمالیة الفترة -٧
  

  :الوصف
  
  

بة أ التي الحواالت من المئویة النس ریك نظام في وتدخل تُنش ِدر الش  والتي الُمص
   .المحددة الزمنیة المھل في الدافع الشریك نظام في للدفع تتاح

  :المؤشر نوع
  

  الفعالیة النوعیة،

 تعاریف
  

  

  :وظیفي تعریف
  

  .للدفع الحوالة وإتاحة النظم بین اإلرسال زمن قیاس

  :الھدف
  

یُمّكِ  ر ھذا نس تخدمي المؤش بكة مس توى معرفة من الش  اإلجمالي النوعیة مس
  .والنظام للشبكة

 الخصائص
  

  

  :القیاس وحدة
  

  المئویة النسبة

  :الوتیرة
  

  

 ً   شھریا

  :النشر أسلوب
  

  

  األنشطة متابعة لوحة - البریدي التحویل وفریق الخدمة، نوعیة نظام



- ١٩ -  
 

    :الحساب معادلة
 

١٠٠  x  1  =  المقصد في المعیَّن المستثمر لدى المحدد الزمني اإلطار خالل ةمَ لَ ستَ المُ  الحواالت عددTTM  ملِ ستَ المُ  المعیَّن المستثمر إلى رِسلالمُ  المعیَّن المستثمر یرسلھا التي الحواالت عدد  
 

 الخدمة من نوع كلل واحد مؤشر -.مالحظة
  

  :المعلومات مصادر
  

   المستخدمة النظم

  :المؤشر تكوین
  

  الخدمة نوع حسبب

  :المؤشر تعریف عن المسؤول
  

  البریدي التحویل فریق

دف ذي الھ دده ال  مجلس ح
  :البریدي االستثمار

٩٥٪  

 


