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ح قیمة ذاتالبعائث و المسجلة البعائثب الخاص العالمي البریدي االتحاد برنامج ّ  بھا مصر
  السریع بالتوزیعالبعائث و
 

ل تمثل خدمات برید الرسائل الدولیة ذات الممیزات الخاصة منتجات جیدة  ّ ایُعو ین  علیھ ن المستثمرین المعین ّ تمك
یما  وق وال س و الس رص نم ن ف تفادة م ن االس يم ا  ف ة أجراھ ھ دراس ا أكدت ذا م ة. وھ ارة اإللكترونی اع التج قط

أكثر من یتوقعون، بینت أن الزبائن 2010االتحاد البریدي العالمي في عام  ر ف دم أكث ة ال أن تق مؤسسات البریدی
ات. وجاء عناصر تحمل قیمة مضافة لمنتجا ع والتأمین ك خدمات التتب امجت برید الرسائل بما في ذل  االتحاد برن

دي المي البری اص الع ث الخ جلة بالبعائ ث ذات المس ة والبعائ ح قیم رّ ا مص التوزیع بھ ث ب ریع والبعائ ي  الس لیلب
  مباشرة حاجات زبون الفضاء اإللكتروني ویحقق تطلعاتھ في القرن الحادي والعشرین.

  
ا مصرّح قیمة والبعائث ذات المسجلة بالبعائث الخاص العالمي البریدي االتحاد برنامج  بھ

 .السریع والبعائث بالتوزیع
  

المي  دي الع اد البری عى االتح لیس اص  بفض ھ الخ ثبرنامج جلة بالبعائ ث ذات المس ة والبعائ ح قیم رّ ا مص  بھ
التتبع  السریع والبعائث بالتوزیع ات الخاصة ب ن المعلوم ائن م ة حاجات الزب ة العالمی ي شبكتھ البریدی ى أن تلب إل

ع.  ع والتوزی د الموق دا ووتحدی المي جاھ دي الع اد البری ل االتح ك یعم ق ذل ات لتحقی ادل البیان یر تب ى تیس عل
جلة و ث المس دمات البعائ ص خ ا یخ ة فیم ث اإللكترونی ا والبعائ ة مصرح بھ ث ذات قیم االبعائ ریع.ب  لتوزیع الس

ُعد المشاركة في أي   من خصائص البرنامج الثالث الواردة أدناه اختیاریة. خاصیة وت
  

  إدخال البیانات وتبادلھا  -أوال
  

ادلوا اركین أن یتب ین المش تثمرین المعین ن للمس ى  یمك ر إل اذا أیس اذ نف وز للنف وط ذات الرم ح الخط ات مس بیان
تجابة  ائن اس ى الزب دمونھا إل ي یق ة الت ة الخدم ین نوعی لة ولتحس َ ث المرس ص البعائ ة فیما یخ ات اآلنی المعلوم
ة  ر خدم ین عناص ل تحس ن أج ام م ذا النظ المي ھ دي الع اد البری ع االتح ة. ووض ر فعالی تجابة أكث ات اس للطلب

  لرسائل ذات القیمة المضافة.منتجات برید ا
  

ا یخص  ع فیم د الموق ع وتحدی رویج الستخدام الخطوط ذات الرموز ونظم التتب امج الت وتتیح المشاركة في البرن
ات  ي للمعلوم ادل اإللكترون ات التب ادل خطاب ى  EDIتب ات إل ادل البیان تند تب نظم. ویس ف ال ر مختل ة عب المنقول

ن أحداث فیما یخص لالتحاد البریدي العالمي الذي یسمح بتبادل البیانات  EMSEVTالخطاب المعیاري  د م العدی
ادل للمرسل إلیھالتوزیع النھائي ، من نقطة القبول حتى تتبع البعائث ن تب . ویروج البرنامج أیضا ألنواع أخرى م
ات  ة  EDIخطاب ات المتعلق ص المعلوم ا یخ یما فیم الیاتوال س ع ال) وPREDES/RESDES( باإلرس تجمی

)PRECON/RESCON بالنقل والجمارك. ذات الصلة) وغیر ذلك من المعاییر  
  

  تطور األداء وإعداد التقاریر  -ثانیا
  

تثمرین  ع للمس بكة التوزی اط ش ف نق ى مختل ب إل ت المناس ي الوق اس ف ائج القی ة بنت ات الخاص ل البیان مح نق یس
ى شبكة المعینین وشركائھم (شركات النقل الجوي والمستثمرین  ى األرض) بالمحافظة عل المعنیین بالمعالجة عل

یم فعالة وتقدیم الخدمة التي ینتظرھا الز ددة لتقی داف مح ضعت أھ ُ ون. وو ات الخاصة بأحداث ب ل البیان ة نق عملی
  على مستوى البعیثة فیما یخص المنتجات ذات القیمة المضافة لبرید الرسائل.وتحسینھاالتتبع 
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د  بأحداث التتبع على مستوى البعیثة ذات الصلةیخص نقل البیانات ویُقیَّم األداء فیما  ُع داف وت في ضوء ھذه األھ
َ ع ُ أنھ. وت نویة بش ھریة وس اریر ش ى تق ات عل من إال البیان دة وال تتض ى ح ین عل تثمر مع ل مس اریر لك ذه التق د ھ
لة مع المشاركین اآلخرین في البرنامج. مستوى البعیثة فیما یخص البعائث َ   الواردة والصادرة المتباد

  
  

ُعرضویُقیَّ    نتائجھ فیما یخص األحداث الواردة أدناه. فیھا م األداء في ھذه التقاریر وت
 

  المؤشر    الحدث
S10   وضع الرموز ذات الخطوط المطابقة للمعیارS10 للمرسل على البعائث الصادرة  

EMC   عدد عملیات مسح األحداثEMC )ل)مغادرة مكتب التبادل ل ِ   لمرس
EMD     ُرسلت بشأنھا نسبة البعائث ات الحدث التي أ ب  الوصول( EMDبیان ى مكت ادلالإل ـف تب  يـــــــــ

  ساعة التي تلي عملیة مسح البعیثة* 72 الــ المقصد) خالل فترة  
EMH/I   أنھا لت بش ُرس ي أ ث الت بة البعائ دثین نس ات الح ة  EMHبیان ع) وال(محاول ع  EMIتوزی (التوزی
  ساعة التي تلي عملیة مسح البعیثة*  120 الــ النھائي) خالل فترة    

  
  .IPS* المسح الضوئي أو اإلدخال (الیدوي) للبیانات في نظام 

 
 

 الدفع والحصول على األجرة اإلضافیة -ثالثا
  

اریر أداءیمكن للمشاركین في البرنامج اختیار ربط  ي التق ا ف م تقییمھ ي ت واردة والصادرة الت ث ال األجرة  البعائ ب
افیة. ا  اإلض ى م تنادا إل نھم اس ا بی افیة فیم رة إض ع أج اروا دف ادلي، أن یخت اس تب ى أس اركین، عل ن للمش ویمك

  مكررا من نظام برید الرسائل).213خلصت إلیھ تقاریر األداء (انظر المادة 
  

ین  تثمر المع ى المس ن أن یتلق ة، یمك دنیا للنوعی روط ال وافرت الش دوإذا ت ي المقص ین  ف تثمر المع ن المس ي م ف
وق السحب الخاصة عن كل 0.5ما قیمتھ  المصدر ن حق ة من وحدة م ي  بعیث واردة الت ث ال االبعائ وافرت فیھ  ت

ى أساسدفع األجرة اإلضافیة وتُ . EMH/EMIو  EMDالمعاییر الخاصة ببیانات المسح لألحداث  ائج سنة  عل نت
  تقویمیة كاملة.

  
ا ول علیھ رة اإلضافیة والحص ع األج ي أن ویجري دف ذا یعن ل. وھ ھ منفص لة بوج لة بوص تثمر  ھوص یس لمس ل

ى مستوى  EDI  أجرة إضافیة إال من الشركاء الذین نقل لھم بیانات یطلبالمقصد أن  ع عل المتصلة بأحداث التتب
 مكررا والملخصة فیما یلي: 213راعاة األھداف المحددة المنصوص علیھا في المادة البعیثة مع م

  
  الھدف    الحدث
S-10     لمعیار األقل تحمل معرفا برمز ذي خطوط مطابق لتقدیم بعیثة صادرة واحدة علىS10  

EMC     تبادل البیانات المتعلقة بحدثEMC  ل) المغادرة من(واحد على األقل ِ   مكتب التبادل المرس
EMD     داث ة باألح ات المتعلق ادل البیان ول( EMDتب ب  الوص ى مكت ادل الإل ي تب د)ف ي المقص ل ی الت نق

  ساعة التي تلي عملیة المسح * 72 الــ منھا خالل فترة 56٪    
EMH/I  ة ات المتعلق ادل البیان دثین ب تب ة  EMHالح ع) وال(محاول ائي) EMIتوزی ع النھ ل ی التي (التوزی نق
ــ خالل فترةمنھا  56٪       *IPSالمسح أو اإلدخال الیدوي للبیانات في نظام ساعة التي تلي عملیة  120 ال

  
ُرسل *   إلى بلد المصدر. EMCبیانات الحدث  بشأنھا تنسبة قائمة على البعائث التي أ
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  !ھلمّوا باالنضمام إلى البرنامج
  

وا ن  ھلمّ المي م دي الع ة لالتحاد البری ة الشبكة العالمی ي تحسین نوعی امج  اآلن وساھموا ف ى البرن باالنضمام إل
 ِّ د ائن وق امج، یُرجى االتصال أجل تلبیة حاجات الزب ذا البرن ي ھ د مشاركتكم ف م خدمات عصریة. ولتأكی موا لھ

 ببرنامج "تنمیة برید الرسائل واألجرة اإلضافیة":
  

 
 : مزید من المعلومات، یمكنكم زیارة الموقع الشبكي لالتحاد البریدي العالمي بالنقر على الرابط التاليوللحصول على 


