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                                       الخاص بخدمات الدفع البريدية االلكترونية                      االتفاق المتعدد األطراف 
 

 الصفحة               جدول المحتويات
  

         الديباجة
 

5 

 5                الغرض من االتفاق  - 1       المادة 

 5       تعاريف  - 2       المادة 

 6        اإلضافية                   االتفاقات الثنائية  - 3       المادة 

 6            شروط األهلية  - 4       المادة 

 7                 فتح باب المبادالت  - 5       المادة 

 7                                 اإللكترونية لخدمات الدفع البريدية         المجموعة   - 6       المادة 

 7                   عمالت اإلصدار والدفع  - 7       المادة 

 8  ف        المعر     - 8       المادة 

ل                      اللتزام بالتعريف بهو    ا  - 9       المادة   8           ية المرس 

 8            الرمز السري  -  12       المادة 

 8                               ألحرف المستخدمة في نقل البيانات ا  -  11       المادة 

 8      األجور  -  12       المادة 

 9         الحسابات      وتيرة   -  13       المادة 

لها المسووتخدمون واألجور التي يدفعها   -  14       المادة                                                                                 عمالت تسوووية المبالا المقابلة لوموال التي يحو  
                  األطراف فيما بينهم

9 

خدمون واألجور  -  15       المادة  ها المسوووووووت ل لة لوموال التي يحو   قاب بالا الم ية الم ها                                                                تسوووووووو يدفع             التي 
                  األطراف فيما بينهم

9 

 9       األقساط  -  16       المادة 

 9             نوعية الخدمة  -  17       المادة 

 12                     االستعالمات والمطالبات  -  18     مادة   ال

 12                   عالمة تجارية جماعية  -  19       المادة 

 12               اإلعالن والترويج  -  22       المادة 

 12                 والجرائم المالية                                                 برنامج وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -  21       المادة 

 12               مسؤولية األطراف  -  22       المادة 
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 الصفحة  (     تابع.           المحتويات )     جدول 

 11                     وقف الخدمات وإعادتها  -  23       المادة 

 12              مراجعة االتفاق  -  24       المادة 

 12        األطراف(                بشروط محددة بين                                            التعديالت على الملحق )معلومات إضافية تتعلق  -  25       المادة 

 12             إنهاء االتفاق  -  26       المادة 

 13                       القانون الواجب التطبيق  -  27       المادة 

 13                         التفسير وتسوية المنازعات  -  28       المادة 

 13        األطراف(                بشروط محددة بين                               الملحق )معلومات إضافية تتعلق  -  29       المادة 

 14                      صك االنضمام إلى االتفاق

 15        األطراف(                 بشروط محددة بين       تتعلق                        الملحق )معلومات إضافية

 15           االستثناءات  - 1       المادة 

 15                الخدمات المقدمة  - 2       المادة 

 16              اإلصدار والدفع  ُ    ُعمالت  - 3       المادة 

 16        لبريدية                       مدة صالحية خدمات الدفع ا  - 4       المادة 

 16                               يرة ربط االتصال بنظام المعلومات  وت  - 5       المادة 

 17                  سعر الصرف المرجعي  - 6       المادة 

خدمون واألجور  - 7       المادة  ها المسوووووووت ل لة لوموال التي يحو   قاب بالا الم ية الم ها                                                                تسوووووووو يدفع             التي 
           فيما بينهم        األطراف

17 

 17       األقساط  - 8       المادة 

 18                               ع البريدية اإللكترونية المدفوعة               أجور حواالت الدف  - 9       المادة 

لها المسووتخدمون واألجور التي يدفعها   -  12       المادة                                                                                 عمالت تسوووية المبالا المقابلة لوموال التي يحو  
                  األطراف فيما بينهم

18 

 18            الرمز السري  -  11       المادة 

 19      َّ  الموفَّرة                الوظائف اإلضافية   -  12        المادة
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         لكترونية                      دمات الدفع البريدية اإل                              االتفاق المتعدد األطراف الخاص بخ
 

         الديباجة
 

              لفريق مسوووتخدمي                                                         ون، الواردة أسوووماؤهم في القائمة المنشوووورة في الباب المخصووو     َّ معيَّن                   اعتمد المسوووتثمرون ال
             ، هواا االتفواق (www.upu.int)                                              من موقع اإلنترنوت الخووا  بواالتحوواد البريودي العووالمي                       خودموات الودفع البريوديوة

                                                                                                   المتعدد األطراف الخا  بخدمات الدفع البريدية اإللكترونية )المشار إليه فيما يلي بمصطلح "االتفاق"( بوصفه 
                          بخدمات الدفع البريدية            لالتفاق الخا                             البريدية اإللكترونية، طبقا             المدفوعات ُ                          يُستند إليه في عمليات تبادل          أساسا  
        ونظامه.

 
                             البريدية اإللكترونية فيما بين              خدمات الدفع                                                         ل هاا االتفاق األسوووال القانوني الاي تسوووتند إليه عمليات تبادل        ويشوووك   

                             توجيهية التفاقات ثنائية أخرى.                               عوا عليه كما أنه يحدد خطوطا                 َّ األطراف الاين وقَّ 
 
 

  1       المادة 
                الغرض من االتفاق

 
                              م بوجه عام عمليات تبادل خدمات                    واألحكام التي تنظ                                            يكمن الغرض من هاا االتفاق في تحديد الشوووووووروط   - 1

لاين وقَّ  ية بين األطراف ا لدفع البريدية اإللكترون يه )يشووووووووار إليهم فيما يلي في صووووووويغة الجمع بعبارة                                              َّ ا                                                    عوا عل
        وفقا                                                    والتمكين من تنفيا حواالت الدفع البريدية اإللكترونية                                في صووووووويغة المفرد بعبارة "الطرف"(           "األطراف" و

     طراف         قائمة األ                                  فريق مسوووووووتخدمي خدمات الدفع البريدية   ن                                             ُ     لالتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية ونظامه. يُحي   
                         الاين وق عوا هاا االتفاق.

 
                    أدناه، إلضووووفاء الصووووبغة    3       للمادة                              على أسووووال هاا االتفاق، طبقا          إضووووافية                           يجوز صووووياغة اتفاقات ثنائية  - 2

                     سيما الشروط المالية.           عليها، وال                             الترتيبات الخاصة التي اتفقا                                  الرسمية على اتفاق مبرم بين طرفين و
 
 

  2       المادة 
       تعاريف

 
ف المصوووووووطلحات   - 1                                                                          ُ  َّ            عالوة على التعاريف الواردة في االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية ونظامه، تُعرَّ

                             هاا االتفاق على النحو التالي:               التالية ألغراض

                                                   ُ                 هو رقم المعاملة الوحيد الاي يسووووومح بتحديد المعاملة ويُسوووووتخدم لدفع حوالة    : (   NTC )                  رقم معاملة الزبون   1 - 1
                        َّ                                                                             نقدية أو حوالة دفع. ويولَّد رقم معاملة الزبون عند إصدار الحوالة النقدية أو حوالة الدفع ويتولى المستثمر 

ُ        الُمْصدر إبالغه أو إرساله إلى ُمرسل حوا     َّ معيَّن  ال                         ْ  ُ ل     ولال                              لة الدفع البريدية اإللكترونية.                       ك، يجب على المرس 
          َ                     ا المستفيَد برقم معاملة الزبون.         أن يبل   

                                                       هو أداة أحوودثهووا االتحوواد البريوودي العووالمي لتبووادل االسوووووووتعالمووات   :                              نظووام االسوووووووتعالم اإللكتروني المووالي  2 - 1
       بينهم.        ون فيما    َّ معيَّن                                                                                 والمطالبات اات الصلة بحواالت الدفع البريدية اإللكترونية التي يتبادلها المستثمرون ال

                                                  هو فريق عمل تحت إشووووراف مجلل االسووووتثمار البريدي ويرفع    :                                 فريق مسووووتخدمي خدمات الدفع البريدية  3 - 1
                                         بضمان إدارة شبكة الدفع البريدي اإللكتروني                                   فريق مستخدمي خدمات الدفع البريدية                 ُ    تقاريره إليه. ويُعنى 

         تطويرها.                       إدارة رشيدة والعمل على                            مية لالتحاد البريدي العالمي      العال

                              ه مجلل االسووووتثمار البريدي يتضوووومن                      َّ هو عبارة عن مسووووتند أقرَّ                                         الدليل التشووووغيلي لخدمات الدفع البريدية:  4 - 1
                               ة بتقديم خدمات الدفع البريدية.                                  لمختلف اإلجراءات التشغيلية اات الصل        وصفا  
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                      ُ                                                          هو عبارة عن رقم وحيد يُسوووند إلى حواالت الدفع البريدية اإللكترونية عند صووودورها، ويسووومح     ف:        المعر     5 - 1
  . ُ         نُظم األطراف           بتتبعها في      ا     الحق

                                     هي عبارة عن مسووووووتند أقره مجلل االسووووووتثمار           كترونية: ل                                            معايير نوعية الخدمة لخدمات الدفع البريدية اإل  6 - 1
     فريق                وحد د مؤشووووراتها                                                 َّ   لنوعية الخدمة في مجال خدمات الدفع البريدية المقدَّمة                       البريدي يتضوووومن وصووووفا  

  .                            مستخدمي خدمات الدفع البريدية

فة في االتفاق الخا  بخدمات الدفع                                خدمة الدفع البريدي اإللكتروني:  7 - 1                                 َّ                                هي الخدمة البريدية الدولية المعرَّ
                 البريدية ونظامه.

                                                      هو نظام أحدثه االتحاد البريدي العالمي للمقاصة والتسوية                  الدفع البريدية:                          نظام المقاصة الخا  بخدمات   8 - 1
                              في مجال خدمات الدفع البريدية.

                                                       هي عبارة عن قاعدة بيانات تتضوومن معلومات بشوولن المسووتثمرين                                             المجموعة اإللكترونية لخدمات الدفع البريدية:  9 - 1
لدفع            ين، يديرها    َّ معيَّن  ال قا            البريدية                         فريق مسوووووووتخدمي خدمات ا                  بخدمات الدفع                  ألحكام االتفاق الخا        طب

  .               البريدية ونظامه

                                                               هي عبارة عن وظائف مقدمة على أسوووووووال اختياري متفق عليها بين األطراف                   الوظائف اإلضوووووووافية:   12 - 1
                                                                                        الموقعين على هاا االتفاق وال تشوووووكل خدمة دفع بريدي جديدة، وهي بصوووووفتها تلك، قائمة على خدمة من 
                                                                                          خدمات الدفع البريدية المنصو  عليها في المادة األولى من االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية.

       لالتحاد                                        شووووبكة الدفع البريدي اإللكتروني العالمية            تتمثل وظيفة   :                                   ة الدفع البريدي اإللكتروني العالمية   شووووبك     11 - 1
                                                                        َّ                   البريدي العالمي في تيسوووووووير تبادل خدمات الدفع البريدية بين المسوووووووتثمرين المعيَّنين في إطار العالمة 

  .PosTransfer         التجارية 
 
 

  3       المادة 
        اإلضافية                   االتفاقات الثنائية

 

      خدمات                                                                         عوا هاا االتفاق، ألسوووباب قانونية أو نظامية أو تجارية، أن يتبادلوا رسوووميا                      َّ يجوز لوطراف الاين وقَّ   - 1
                       إضافية إلى هاا االتفاق.                    إلى اتفاقات ثنائية              اق استنادا              عوا هاا االتف                              َّ ة اإللكترونية مع أطراف آخرين وقَّ              الدفع البريدي

 

ُ                               َّ الشوووووروُط المحددة في هاا االتفاق وما تضووووومَّ  ُ                                 تُدرج في االتفاقات الثنائية اإلضوووووافية   - 2          )معلومات         الملحق   نه      
  . (      األطراف          محددة بين                     إضافية تتعلق بشروط

 

                               له تحيين قائمة األطراف الموقعة. ُ              يُبرم لكي يتسنى        إضافي   ُ  َّ                                      يُبلَّا فريق التحويل البريدي بكل اتفاق ثنائي  - 3
 
 

  4       المادة 
            شروط األهلية

 

                   ع على االتفاق الخا                                                        في أحد البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي موق        َّ معيَّن       مستثمر             يجوز ألي     - 1
                      َ    على هاا االتفاق، شريطةَ أن:         موقعا                                        بخدمات الدفع البريدية أن يصبح طرفا  

                                                                                    م خدمة واحدة على األقل من خدمات الدفع البريدية األسوووواسووووية المنصووووو  عليها في االتفاق الخا        يقد     1 - 1
                بشروط محددة بين                       معلومات إضافية تتعلق           من الملحق )   2                                البريدية وتلك الواردة في المادة              بخدمات الدفع 
         األطراف(؛

                                  لالتحاد البريدي العالمي ويروج لها؛  PosTransfer                       يستخدم العالمة التجارية   2 - 1
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          المدفوعات                                                               خدمات الدفع البريدية بوصووفه آلية التسوووية الرئيسووية الخاصووة بجميع  ل                     يسووتخدم نظام المقاصووة  3 - 1
                                                    المستحقة المتعلقة بخدمات الدفع البريدية اإللكترونية؛

                                                             معايير نوعية الخدمة الخاصة بخدمات الدفع البريدية اإللكترونية؛       يمتثل ل  4 - 1

                                             جميع المعلومات اات الصووولة إلدراجها في المجموعة                                   فريق مسوووتخدمي خدمات الدفع البريدية          يرسووول إلى   5 - 1
                                          لنظام االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية.        وفقا          بريدية،                           اإللكترونية لخدمات الدفع ال

 
 

  5       المادة 
                 فتح باب المبادالت

 
                    بعد التوقيع على هاا         اآلخرين                                            خدمات الدفع البريدية اإللكترونية مع األطـووـووراف        تبادل      طـووـوورف            يحق ألي     - 1

             عند االقتضاء.                              اتفاق ثنائي إضافي لهاا االتفاق               االتفــاق وعلى 
 
                                                                                    األطراف الاين يرغبون في فتح باب مبادالت خدمات الدفع البريدية اإللكترونية مع أي طرف آخر    ا      يبل     - 2
                                   ع على هاا االتفاق هاا الطرف من أجل:      موق   

                والتصديق عليها؛                           في إطار اتفاق ثنائي إضافي                      الشروط المحددة األخرى        األحكام و       تحديد  1 - 2

                     البريدية اإللكترونية؛                                  برمجة اختبارات لتبادل خدمات الدفع   2 - 2

                                 خدمات الدفع البريدية اإللكترونية.      تبادل                      تحديد تاريخ لفتح باب   3 - 2
 
فاق ث  - 3 فاق أو ات باب المباالت بتوقيع هاا االت قة الطرفين على فتح  َ   نائي، يُخَطر                                                                    حال مواف              فريق مسوووووووتخدمي        ُ 

  .    بالك                     خدمات الدفع البريدية 
 
 

  6       المادة 
               الدفع البريدية                           المجموعة اإللكترونية لخدمات 

 
                                                 نون بوانتظوام كول المعلوموات المتعلقوة بهم إلدراجهوا في                                            يوفر األطراف الموقعون على هواا االتفواق ويحي     - 1

  .                                 فريق مستخدمي خدمات الدفع البريدية         لمتطلبات                                                   المجموعة اإللكترونية لخدمات الدفع البريدية طبقا  
 
                     البريدية اإللكترونية.             خدمات الدفع                                لى تحيين قائمة نقاط الوصول إلى             يتفق األطراف ع  - 2
 
 

  7       المادة 
                   عمالت اإلصدار والدفع

 
                                                                                   عمالت اإلصدار والدفع الواجب استخدامها في خدمات الدفع البريدية اإللكترونية هي التالية:  - 1

                                                                                          فيما يخ  إصووووووودار حواالت الدفع البريدية اإللكترونية: عملة بلد المقصووووووود و أو عملة أخرى، على النحو   1 - 1
                           األطراف( أو في اتفاق ثنائي.                بشروط محددة بين     لق                             من الملحق )معلومات إضافية تتع   3              بين في المادة    الم

                                                                                                    فيما يخ  دفع حواالت الدفع البريدية اإللكترونية: العملة الوطنية للطرف الدافع و أو عملة أخرى، على النحو   2 - 1
                           األطراف( أو في اتفاق ثنائي.                بشروط محددة بين                                  من الملحق )معلومات إضافية تتعلق   3                 المبين في المادة 
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  8       المادة 
  ف        المعر   

 
                                                                          يتفق األطراف على استخدام المعرفات التالية في الحواالت النقدية وحواالت الدفع:

 

ف          الخيارات         المعر  

  ( 1 - 1 - 2                               رقم معاملة الزبون )انظر المادة                   رقم معاملة الزبون  

  البريدية الدولية          ف الحواالت       معر          معياري                 

 
 

  9       المادة 
ل                       االلتزام بالتعريف بهو               ية المرس 

 
ل فيما يخ  كل حواالت                                                                                               يتفق األطراف على فرض االلتزام بتوفير البيانات الشوووخصوووية المتعلقة بهوية المرسووو 

                                            من نظام االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية.     822        للمادة                                   الدفع البريدية اإللكترونية، طبقا  
 
 

   11       المادة 
      السري      الرمز 

 
  و  ـ ـ      ى النحـ      ري علـ    ز سـ          بواسطة رم      نا        مؤم        ا  ـ      د دفعـ          ع للمستفيـ          واالت الدفـ     ة وحـ            واالت النقديـ      ع الحـ      ون دفـ   يك        يجوز أن 

ف في المادة    .         من الملحق    11     َّ            المعرَّ
 
 

   11       المادة 
                                األحرف المستخدمة في نقل البيانات

 
  .                                                        واألرقام العربية في تبادل خدمات الدفع البريدية اإللكترونية                                      فق األطراف على استخدام األحرف الرومانية   َّ يتَّ 
 
 

   12       المادة 
      األجور

 
                                                          الدافع فيما يخ  حواالت الدفع البريدية اإللكترونية بما يلي:      َّ معيَّن                      تتميز أجور المستثمر ال  - 1

                                     تراعي التعريفات المطبقة على الزبائن؛  1 - 1

  ُ  َّ                         تُحدَّد باالتفاق بين كال الطرفين؛  2 - 1

    قة.                 َّ من التعريفة المطبَّ    ٪  52              ال تتجاوز نسبة   3 - 1
 
د األطراف في المادة  )  - 2                       َّ                                    )الوظائف اإلضافية المقدَّمة( من الملحق )معلومات إضافية تتعلق     12                                 اختياري( يحد  

  .                                                      ( أو في اتفاق ثنائي أجرة الوظائف اإلضافية المتفق بشلنها                      بشروط محددة بين األطراف
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   13       المادة 
               وتيرة الحسابات

 

        للوتيرة         وفقا                              لها المسووووووتخدمون وألجور األطراف                                                     تجري عملية تسوووووووية المبالا المقابلة لوموال التي يحو     - 1
                                                                                    وتيرة المحددة في نظام المقاصووة التسوووية للبلدان المشوواركة في نظام المقاصووة لخدمات الدفع            المناظرة لل       واآلجال 
          البريدية.

 

   أو    ة    يومي                   أن تتفق على وتيرة                       لخدمات الدفع البريدية                                         يجوز لوطراف غير المشووووواركة في نظام المقاصوووووة   - 2
                                 معلومات إضافية تتعلق بشروط محددة            من الملحق )   7                                             أو أي وتيرة أخرى، على النحو المبين في المادة    ة    شهري

   (.          بين األطراف
 
 

   14       المادة 
لها المستخدمون واألجور                               التي يدفعها األطراف فيما بينهم                                                                    عمالت تسوية المبالغ المقابلة لألموال التي يحو  

 

لها المستخدمون واألجور التي يدفعها األطراف فيما بينهم هي   - 1                                                                                                     عمالت تسوية المبالا المقابلة لوموال التي يحو  
  .                             المقاصة لخدمات الدفع البريدية                                                                       العمالت التي يطب قها نظام المقاصة التسوية على البلدان المشاركة في نظام

 

           عمالت تسوووية        فتكون                                                           األطراف غير المشوواركين في نظام المقاصووة لخدمات الدفع البريدية           فيما يخ      أما  - 2
لها المسوووووووتخدمون واألجور التي يدفعها              العملة التي    هي        بينهما      فيما         الطرفان                                                                     المبالا المقابلة لوموال التي يحو  

                يحددها الطرفان.
 
 

   15       المادة 
لها المستخدمون واألجور التي يدفعها األطراف فيما بينهم                                    تسوية المبالغ المقابلة لألموال التي                                                          يحو  

 

        (، تجري                       بشووووووروط محددة بين األطراف                                من الملحق )معلومات إضووووووافية تتعلق    8                  لما جاء في المادة         وفقا    - 1
لها المسووتخدمون واألجور التي يدفعها األطر            و التالي:                      اف فيما بينهم على النح                                                                              تسوووية المبالا المقابلة لوموال التي يحو  

  .                                  نظام المقاصة لخدمات الدفع البريدية    عبر               بطريقة مركزية 
 

                                                                     ُ                  فيما يخ  األطراف غير المشووووواركة في نظام المقاصوووووة لخدمات الدفع البريدية، تُجرى تسووووووية المبالا   - 2
        عن طريق                 على أسال ثنائي                                                                         المناظرة لوموال التي حولها المستخدمون والمبالا المناظرة لوجور بين األطراف 
                                                                            الحسابات المتصلة أو أي طرائق أخرى يحددها الطرفان فيما بينهما ويصدقان عليها.

 
 

   16       المادة 
       األقساط

 

                               الدفع البريدية على أسال ثنائي.                           ألحكام االتفاق الخا  بخدمات        وفقا   ُ  َّ                           يُحدَّد مبلا األقساط الواجب دفعها 
 
 

   17       المادة 
             نوعية الخدمة

 

ثال ل       األطراف       تتعهد  ية           باالمت لدفع البريدية اإللكترون قا                                                              معايير نوعية الخدمة الخاصووووووووة بخدمات ا    ام    ألحك        وف
               من هاا االتفاق.   2 - 1 - 4       المادة
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   18       المادة 
                     االستعالمات والمطالبات

 
                                                                                              يعتمد األطراف نظام االسوووتعالم اإللكتروني المالي لتبادل االسوووتعالمات والمطالبات اات الصووولة بحواالت الدفع 

                                                                                           البريدية اإللكترونية وإن لم يتسن لهم الك فلهم أن يستخدموا لهاا الغرض أسرع الوسائل وأضمنها. 
 
 

   19       المادة 
                   عالمة تجارية جماعية

 
عالمي   - 1 تابعة لالتحاد البريدي ال قديم    "           reTTParTsoP "                                                                     يعتمد األطراف العالمة التجارية الجماعية ال           عند ت

ُ   َّ خدمات الدفع البريدية اإللكترونية في إطار هاا االتفاق ولالمتثال لقواعد االسووتخدام الُمحدَّ                      دة في اتفاق الترخي                                                                                
                    الخا  بهاه العالمة. 

 
           اها االتحاد                                              ُ     التابعة لالتحاد البريدي العالمي لعملية تسووووووجيل يُنف                reTTParTsoP                    يخضووووووع اسووووووتخدام العالمة   - 2

                                        البريدي العالمي في البلد العضو المعني. 
 
 

   21       المادة 
               اإلعالن والترويج

 
                                                      مونها لفتح باب مبادالت خدمات الدفع البريدية اإللكترونية                                         ق األطراف حمالت اإلعالن والترويج التي ينظ         ينسووووو   
  .                                 فريق مستخدمي خدمات الدفع البريدية        بتوصيات        عمال  

 
 

   21       المادة 
                                                                 برنامج وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية

 
                    عات الوطنية لوطراف،       للتشووووري                                                                      طبقا  لوثائق االتحاد البريدي العالمي وأحكام المؤتمر اات الصوووولة وطبقا    - 1

    لما         وفقا    ،                               ائم المالية ويسووهرون على تطبيقه                                      لمكافحة غسوول األموال وتمويل اإلرهاب والجر           برنامجا           يضووع هؤالء 
                         نظام االتفاق الخا  بخدمات    من      821        والمادة                                        من االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية   8                تن  عليه المادة 
  .              الدفع البريدية

 
                                           حوالة دفع بريدية إلكترونية مشكوك فيها يقدم                                                   بناء على طلب طرف من األطراف المعنيين بعملية معالجة   - 2

                         جة الحوالة معالجة صحيحة.                                   الطرف اآلخر المعلومات الضرورية لمعال
 
 

   22       المادة 
               مسؤولية األطراف

 
                     ا األطراف بكل إخال  كل                                              من االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية، ينف       21                      عالوة على تطبيق المادة   - 1

                                                مهمة من المهام الموكلة إليهم بموجب هاا االتفاق. 
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                             مسؤولية األطراف تجاه الزبائن:  - 2

                                      رة، تقع المسوووووووؤولية على عاتق الطرف الاي                                                   َّ في حال دفع حوالة دفع بريدية إلكترونية زائفة أو مزوَّ   1 - 2
                        جرت عملية التزوير لديه.

ر دفعها بسوووبب حدوخ مخالفة                          إلكترونية بوجه غير مبر                                في حال دفع حوالة دفع بريدية  2 - 2                                          ر أو في حال تلخ 
                                                                                            في عملية القبول أو في التكنولوجيا المسووتخدمة في عملية الدفع )حسووب مقتضووى الحال(، تقع المسووؤولية 

                               الطرف الاي وقعت المخالفة لديه.          على عاتق

           التاليتين:                                                       قع المسؤولية على عاتق الطرفين على حد سواء في الحالتين ت  3 - 2

                                                               ن أن كال الطرفين مسؤوالن عن الخطل أو إاا تعا ر تحديد مكمن الخطل؛          إاا تبي     1 - 3 - 2

   2 - 2                                                                                      إاا حدخ خطل خالل عملية إرسووال البيانات غير ناجم عن خطل بشووري أو عطل تكنولوجي )انظر البند   2 - 3 - 2
             هاه المادة(؛    من

                                             التلخير في إرسوووال التعليمات الخاصوووة بدفع حوالة               عدم الدفع أو                            ل أي طرف المسوووؤولية إاا كان      َّ ال يتحمَّ   4 - 2
ل بشلن الدفع إلى المستفيد.                        ُ                                                            دفع بريدية إلكترونية يُعزى إلى معلومات خاطئة قدمها المرس 

 
 

   23       المادة 
                     وقف الخدمات وإعادتها

 
              لطرف واحد وقف                                                                          عالوة على الحاالت الواردة في نظام االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية، يجوز   - 1

                                                                                             الخدمات بعد توجيه إشعار خط ي بهاا الشلن إلى الطرف اآلخر قبل الك بثالثين يوما ، وال سيما في حال:

  ؛                                                                                                عدم االمتثال لمعايير االتحاد البريدي العالمي اات الصلة بنوعية خدمة خدمات الدفع البريدية اإللكترونية  1 - 1

                                                   ت متكررة من الطرف اآلخر لتحسين برنامجه المتعلق بمنع                                     رفض أحد األطراف التصرف بناء  على طلبا  2 - 1
                              ن بالرغم من التدابير المتخاة؛                                                            غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية، أو عدم حدوخ تحس  

                                               أو معالجة المشاكل األمنية التي رصدها المستخدمون          التقنية                       تطبيق المعايير األمنية                     رفض الطرف المعني     3 - 1
ر بشلنها؛               أو الطرف اآلخر                                وأبلغوا الطرف المقص  

                                                                                     رفض أحد األطراف معالجة تقصيره في االلتزام بلحكام هاا االتفاق الاي أشار إليه الطرف اآلخر؛  4 - 1

                                                          عضوية الطرف المعني في نظام المقاصة لخدمات الدفع البريدية؛      تعليق   5 - 1

                                           ر أو المستمر في االلتزام بلحكام هاا االتفاق.                 التقصير المتكر     6 - 1
 
                                                                                              في حاالت القوة القاهرة، التي تتجاوز حدود سوويطرة األطراف )مثل الكوارخ الطبيعية والعمليات العسووكرية   - 2

              عمالية( أو في                                                                                      والحظر وتدخل الدولة والتلثير السووياسووي واألعمال اإلرهابية واإلضوورابات وما إلى الك من مشوواكل 
             وقف للخدمات،                                                                                    حال الشوووووووك في حدوخ عملية احتيال كبرى، يخطر الطرف المعني على الفور الطرف اآلخر بلي   

                                                                                               جزئي كان أو كلي )اإلصووووودار و أو االسوووووتقبال(، وأي انقطاع لعمليات إصووووودار واسوووووتقبال حواالت الدفع البريدية 
        ة القوة                                                يتخا كل اإلجراءات الالزمة من أجل الحد من آثار حال                                               اإللكترونية )ما لم يكن األمر يتعلق بوقف للخدمة( و

ر فهم األدلة                       القاهرة والتغلب عليها.    .                                                                                    ويقدم الطرف المعني للطرف اآلخر أدلة على حالة القوة القاهرة بلي وسيلة تيس  
 
                   في الحاالت التالية:                                     َّ ال يجوز إعادة الخدمات، بعد وقفها، إالَّ   - 3

الدولية المتعلقة بمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية المفروضة ت        ُ  َ         عندما ت رف ع العقوبا 3-1
 على أحد البلدان األعضاء في االتحاد البريدي العالمي؛

                                                    عندما يلبي الطرف الموقف للخدمات متطلبات الطرف اآلخر.  2 - 3
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                النظام بما يلي:  ر        وموف                                      فريق مستخدمي خدمات الدفع البريدية                  ا األطراف الموقعون       يبل     - 4

       يوما ؛    32                                                      وقف الخدمات في أسرع وقت ممكن لكن قبل الك بما ال يقل عن   1 - 4

       يوما .    32                                                        إعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن لكن قبل الك بما ال يقل عن   2 - 4
 
 

   24       المادة 
              مراجعة االتفاق

 
                               االتفاق من خالل جمعيته العامة أو                       اقتراح تعديالت على هاا                                     لفريق مسوووووووتخدمي خدمات الدفع البريدية     يجوز   - 1

                              مسووتخدمي خدمات الدفع البريدية       ق فريق      صوود                                                               ُ أي طريقة أخرى منصووو  عليها في النظام الداخلي للفريق. وبعدما يُ 
                     من نظام االتفاق الخا       621        للمادة            ها، طبقا                            ُ                                  َّ على الصيغة الجديدة فإنها تُعرض على مجلل االستثمار البريدي ليقرَّ 

          البريدية.             بخدمات الدفع 
 
                                                         التاريخ الاي تدخل فيه هاه التعديالت حيز التنفيا مع مراعاة                               مستخدمي خدمات الدفع البريدية           ويحدد فريق   - 2

                                             ُ                                                       القيود والشوروط اات الصولة بعملية التنفيا، ثم تُعرض على مجلل االسوتثمار البريدي للموافقة عليها مع مراعاة 
                                          القيود والشروط اات الصلة بعملية تنفياها. 

 
               ل أن ينسوووووووحب منه                                                         َّ ع على هاا االتفاق يرى أنه يتعار عليه االمتثال لالتفاق المعدَّ                َّ ويحق ألي طرف موقَّ   - 3

ر المسووتثمرون ال           اعتبارا                                 ون الاين يرغبون في االنسووحاب من    َّ معيَّن                                      ُ                  من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيا. ويُخط 
               على أقل تقدير.            بثالثة أشهر               النسحاب قبل الك            بنيتهم في ا                              مستخدمي خدمات الدفع البريدية             َ االتفاق فريقَ 

 
 

   25       المادة 
  (                                           معلومات إضافية تتعلق بشروط محددة بين األطراف                     التعديالت على الملحق )

 
  .   ا         ( كتابي                                           معلومات إضافية تتعلق بشروط محددة بين األطراف ُ                          تُدخل أي تعديالت على الملحق )  - 1
 
َ        يُخَطر فريق   - 2                            معلومات إضوافية تتعلق بشوروط                        بلي تعديالت على الملحق )                              مستخدمي خدمات الدفع البريدية ُ 

                     ( لنشرها على األطراف.                محددة بين األطراف
 
                                 معلومات إضووافية تتعلق بشووروط محددة    ه )                              َّ ل من جانب واحد الملحق الاي يخصووَّ                       يجوز لكل طرف أن يعد     - 3

َ                                                   (. ويُخَطر األطراف بهاه التعديالت قبل دخولها حيز التنفيا بستي          بين األطراف                       ن يوما على أقل تقدير.     ُ 
 
 

   26       المادة 
             إنهاء االتفاق

 
                         طة إرسال إشعار مسبق بهاا                             وقت، من دون بيان األسباب، شري                                    َّ يجوز لوطراف إنهاء هاا االتفاق في أيَّ   - 1

               مبادالت مدفوعات                                     وإلى أي أطراف معنية أخرى مشوواركة في                              مسووتخدمي خدمات الدفع البريدية         إلى فريق       الشوولن 
ل قبل                                         ألحكام هاا االتفاق أو اتفاق ثنائي إضافي،        وفقا          بريدية                                 الك بست ين يوما  على أقل تقدير.                    بالبريد المسج 
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        مستخدمي                                                                                  يجوز لكل طرف إنهاء هاا االتفاق بلثر فوري في أي وقت بتوجيه إشعار خطي بالك إلى فريق   - 2
                   في الحاالت التالية:                      خدمات الدفع البريدية

ُ       من الطرفين ُمعسوورا               َّ إاا أصووبح أيَّ   1 - 2 َل حارل قضووائي أو وصووي على              َ                       أو غير قادر على سووداد ديونه أو ُوك       ُ                                 
                                                                                          أصوووووووله أو أعلنت تصووووووفيته التجارية )سووووووواء كانت إلزامية أو طوعية( ما عدا في حالة الدمج أو إعادة 

            الهيكلة؛ أو

                    من أجل إنجاز األعمال                                                                         إاا جرى تعليق أو إبطال أي موافقة أو رخصة أو اتفاق منحته أي سلطة حكومية  2 - 2
                                                                                            التي هو بصدد القيام بها بموجب هاا االتفاق أو تلك التي يعتزم إنجازها في إطاره، ألي سبب كان؛ أو

 
                                                                                             ال يترتب على إنهاء هاا االتفاق مسال بالحقوق التي اكتسبها األطراف وبااللتزامات الواقعة على عاتقهم   - 3
َ                                     به والتي ال تزال مسوووووووتحقة وقَت إنهائه. يترتب على إنهاء هاا االتفاق                                 ألحكام هاا االتفاق خالل مدة العمل        وفقا                            

                                                                     إنهاء أي اتفاقات ثنائية مقترنة به خالل فترة ستة أشهر من تاريخ إنهائه.
 
                                                               ال يترتب على إنهاء اتفاق ثنائي إنهاء انضمام طرف إلى هاا االتفاق.  - 4
 
 

   27       المادة 
                       القانون الواجب التطبيق

 
                                  بخدمات الدفع البريدية ونظامه.                        االتفاق ألحكام االتفاق الخا         يخضع هاا 

 
 

   28       المادة 
                         التفسير وتسوية المنازعات

 
   قة                       في المنازعات المتعل                                 مسوووووووتخدمي خدمات الدفع البريدية                                     فق األطراف على التمال المشوووووووورة من فريق   َّ يتَّ   - 1

  .                 بتفسير هاا االتفاق
 
                                                                        منازعة ناشووووئة عن هاا االتفاق من خالل التفاوض بين األطراف بطريقة ودية وعادلة                َّ تجري تسوووووية أيَّ   - 2

                               من أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر.                                     في غضون شهرين من توجيه أول إخطار خطي 
 
                                                    ُ                                         في حال عدم تسوية المنازعة في غضون الفترة الماكورة، يُتبع إجراء تسوية المنازعات الاي وافق عليه   - 3

        األطراف.
 
 

   29       المادة 
  (                                           معلومات إضافية تتعلق بشروط محددة بين األطراف        الملحق )

 
               ال يتجزأ من هاا           ل جزءا        يشوووووووك               هاا الملحق         ، ويصوووووووبح                             ملء الملحق المرفق بهاا االتفاق        األطراف         يجب على
        االتفاق.
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                       صك االنضمام إلى االتفاق 
 
       ______                                              ______________________________________________    في     َّ معيَّن             د المستثمر ال    َّ يتعهَّ 

                   الخا  بخدمات الدفع                                                 ، بموجب هاا الصووووووك باعتماد االتفاق المتعدد األطراف                               من خالل ممثله المرخ  له قانونا  
    هاا     عوا                                 َّ لكترونية مع سوووائر األطراف الاين وقَّ                               لتبادل خدمات الدفع البريدية اإل       كلسوووال        وملحقه          لكترونية           البريدية اإل
  .                                               ألحكام االتفاق الخا  بخدمات الدفع البريدية ونظامه        وفقا          االتفاق و
 

  :   َّ معيَّن           المستثمر ال
 
  :    االسم

 

  

  السيدة         السيد      

  :                   عنوان المقر الرئيسي
 
 

        له:             َّ المسؤول المرخَّ 
 
 
  :    االسم

 

  

  السيدة         السيد      

  :     الصفة
 

  :       التوقيع
 

  :       التاريخ

 
                            الوثيقة إلى العنوان التالي:               يرجى إعادة هاه 

Postal Payment Services User Group 

UPU International Bureau 

3015 BERNE 

SWITZERLAND 

 10 31 351 31 41+        الفاكل:

 PPSUG@upu.int  :                البريد اإللكتروني
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  (                                           معلومات إضافية تتعلق بشروط محددة بين األطراف        الملحق )
 
 

  1       المادة 
           االستثناءات

 
فاق   - 1 هاا االت حدة أو أكثر مع األطراف اآلخرين في  ناة وا ما يخ  فتح ق ية في تال ناءات ال  ُ                                                                                      تُطبق االسوووووووتث

                                             ألسباب سياسية أو مرتبطة بالسوق أو أسباب أخرى:
 

_____________________________________________________________                                                              
 
 

  2       المادة 
                الخدمات المقدمة

 
                                    من هوواا االتفوواق، خوودمووات الوودفع البريووديووة    1 - 1 - 4       للمووادة                    مبووادالتهم، وطبقووا                    م األطراف، في إطووار       يقوود     - 1
                 كترونية التالية: ل  اإل

                  حوالوووة الووودفع مقوووابووول         العادية           خدمة عاجلة 
             تلدية القيمة

                   الحواالت النقدية

                 حواالت التوريد

               حواالت الدفع

                     التحاويل البريدية

 
    َّ                         تطبَّق المبالا القصوى التالية:  - 2

                              المبلا األقصوووووووى )في اليوم الواحوووود 
ل الواحد(                  وللمرس 

                  حوالوووة الووودفع مقوووابووول         العادية           خدمة عاجلة
             تلدية القيمة

                   الحواالت النقدية

                 حواالت التوريد

               حواالت الدفع

                     التحاويل البريدية
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  3       المادة 
 ُ                  ُعمالت اإلصدار والدفع

 
                                                                              اإلصدار والدفع الواجب استخدامها في خدمات الدفع البريدية اإللكترونية هي التالية:      عمالت  - 1

             عمالت اإلصدار 

   ال       نعم                  عملة بلد المقصد 

  1         عملة أخرى

 

           عمالت الدفع

   ال       نعم             عملة محلية 

 1         عملة أخرى
    

 
 

  4       المادة 
                               مدة صالحية خدمات الدفع البريدية

 
                  على النحو التالي: ُ  َّ                                                 تُحدَّد مدة صالحية الحواالت النقدية وحواالت الدفع الصادرة   - 1
 

         مدة أخرى       يوما      32                          مدة صالحية الحواالت النقدية

  الحواالت النقدية                   ________________________                        ______       

  حواالت الدفع               ________________________                        ______       

 
 

  5       المادة 
                                 وتيرة ربط االتصال بنظام المعلومات

 
    على                                                                                           د الوتيرة اليومية لربط االتصوووووووال بنظام البيانات المتعلق بتنفيا الحواالت النقدية وحواالت الدفع ُ  َّ تُحدَّ   - 1

َ                                      ويُراَعى فيها الوفاء بااللتزامات الدنيا أدناه  ،                                   كل خيار من الخيارات الماكورة أدناه                     النحو المشار إليه في    ُ  :  

                          َّ            االلتزامات الدنيا الي يتعيَّن الوفاء بها     تيرة   الو         الخيارات

  في فترة أقصاها خمل دقائق بين كل اتصالين            خدمة عاجلة                                        

  بين كل اتصالين      ساعة            فترة أقصاها             خدمة عادية               

 
  

 
                                                                                  في حال االنطباق، يرجى بيان عمالت أخرى مقبولة )رمز المنظمة الدولية لتوحيد المقاييل(. 1
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  6       المادة 
                  سعر الصرف المرجعي

 
                                                                                          جهات تقديم الخدمات أو نظم تحديد أسوووعار الصووورف المرجعية الواجب تطبيقها على تبادل حواالت الدفع   - 1

                         البريدية اإللكترونية هي: 

             د والمعلومووووات             اسوووووووم المزو                       د سعر الصرف المرجعي          نوع مزو            الخيارات
            المتعلقة به

                   موووقووع اإلنووتوورنووووت الووخووووا  
        بالمزود

 للمقاصة التسوية          المركزي        النظام                
                       لالتحاد البريدي العالمي

  

 مصرف مركزي             

 مصرف تجاري             

 غير الك          

 
 

  7        المادة
لها المستخدمون واألجور                               التي يدفعها األطراف فيما بينهم                                                               تسوية المبالغ المقابلة لألموال التي يحو  

 
لها                                                     المسووووتخدمون واألجور التي يدفعها األطراف فيما بينهم هي                                                   طريقة تسوووووية المبالا المقابلة لوموال التي يحو  

         التالية:

ها          الخيارات لة لوموال التي يحو  ل قة تسووووووووية المبالا المقاب                                                   طري
      بينها            األطراف فيما         تدفعها      التي                  المستخدمون واألجور 

رجوووى توووحووووديوووود الووورقوووم الووومووورجوووعوووي   ُ                        يوووُ
              للحساب النظام

 بخدمات        الخا                       مركزي للمقاصوووووة التسووووووية   ال     نظام   ال       
  (PPS*Clearing )                الدفع البريدية

 

 تسوية ثنائية              

 
 
  8      مادة  ال

       األقساط
 

َ  َّ                                             تَُحدَّد قيمـة األقســاط الواجبة الدفع، عند االقتضاء،    :                                                      ألحكام االتفاق الخا  بخدمات الدفــع البريديــة وهي كاآلتي        وفقا   ُ

   ال      نعم       القسط

        العملة

               الحساب الدائن
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  9        المادة
                                              أجور حواالت الدفع البريدية اإللكترونية المدفوعة

 
                                                                           الدافع فيما يخ  حواالت الدفع البريدية اإللكترونية المدفوعة على النحو التالي:     َّ معيَّن   َّ                  تحدَّد أجرة المستثمر ال

           أجووووورة حوووووواالت 
               الوووودفع البريووووديووووة 
           اإللووووكووووتوووورونوووويووووة 

         المدفوعة

      عادية           خدمة عاجلة

         بالنسبة
        المئوية

         بالنسبة 2   الك     غير
        المئوية

  2   الك     غير

 __________________________ ____ __________________________ ____                الحواالت النقدية

 __________________________ ____ __________________________ ____              حواالت التوريد

 __________________________ ____ __________________________ ____            حواالت الدفع

 __________________________ ____ __________________________ ____                  التحاويل البريدية

 
 

   12        المادة
لها المستخدمون واألجور التي يدفعها األطراف فيما بينهم                                                                                                    عمالت تسوية المبالغ المقابلة لألموال التي يحو  

 

         يحو  لها                                         عمالت تسوية المبالا المقابلة لوموال التي          الخيارات
                                          المسووووتخدمون واألجور التي يدفعها األطراف فيما 

      بينهم

       العمالت    أو        العملة ُ          يُرجى تحديد 

   عملة النظام المركزي للمقاصووووووة التسوووووووية )نظام                                          
                               المقاصة لخدمات الدفع البريدية(

 

  عملة أخرى           

 
 

   11       المادة 
            الرمز السري

 

                 من أجل المدفوعات              الرمز السووووري        اسووووتخدام          الخيارات
 ـ         الخاصة ب

          الخيارات

  نقدية      حواالت       إلزامي       

 اختياري موصى به                

 حواالت صادرة             إلزامي       

 اختياري موصى به                

 

 
 .توزيع محتمل لوجور وفق مبالا محددةمبلا ثابت أو  2



-19- 
 

          )اختياري(    12       المادة 
                      َّ  الوظائف اإلضافية الموفَّرة

 
ُ                       الُمصوووووودر و أو الدافع وصووووووفا         الطرف     يقدم                      في إطار خدمات الدفع        َّ  المقدَّمة         التالية                الوظائف اإلضووووووافية          للوظيفة    

                     البريدية اإللكترونية:

          والتكاليف      الوصف                 الوظائف اإلضافية

1 -   

2 -   

3 -   

...     

 


