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 مبادئ توجيهية لإلجابة على االستبيان -قياس مدى تطور الخدمات البريدية الرقمية 

 

 

 مقدمة -1
 

يمكن  ا وت ور الخدماي الرقميايكمن الغرض من هذا االستتتتتتبيان في يمن بياماي تم يليا نن ا ملتتتتت ا البريدي
 : ما يلي استخدامها في تحيين مؤلراي قياس أداء الق اع البريدي. وتلمل ا هداف ا خرى لهذا االستبيان

 ت ور الخدماي البريديا الرقميا في البلدان ا نضاء في االتحاد البريدي العالمي؛ مدى قياس -

ر الخدماي الرقميا البريديا؛  -  تحديد وتقييم أ ر العوائق واالتياهاي المحتملا التي يمكن أن تؤ ر في ت وُّ

 ؛ 2019ر الخدماي الرقميا البريديا وأهميتها االستراتيييا نلى الصعيد العالمي ممذ تقرير نام تقييم ت و -

 وضن إ ار خاص باستراتييياي الخدماي البريديا الرقميا. و -
 

ستبيان نام  الذي كان قد استخدم إلنداد التقرير "االقتصاد الرقمي  2017ويُعّد هذا االستبيان مسخا ُمَحيَّما من ا
 . 2019ملهد نالمي" الذي أصدره االتحاد البريدي العالمي في نام  -وا مل ا البريديا الرقميا 

 

 التالي:ويمكمكم اال الع نلى التقرير السابق بالمقر نلى الراب  
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/theDigitalEconomyAndDigitalPostalActivitiesAGlobalPanoramaEn.pdf 

 

ن بواستتت ا هذا االستتتتبيان ا ستتتاس الذي يستتتتمد إليو التحليل العالمي واإلقليمي الذي  وستتتتلتتتكل البياماي التي تُيمَّ
وستتتتتتوفّر  ميا.البريدي العالمي في ميال ت وير الخدماي البريديا الرق ستتتتتيتولى إيراءه المكتب الدولي لالتحاد

في الميال إلدرايها في التقرير  معيَّننن ملتتتتتتتا  كل مستتتتتتتت مر بريدي  محيما معلوماي هذه البياماي أيضتتتتتتتا  
 .2020ره في نام ملهد نالمي" المزمن مل -لرقميا "االقتصاد الرقمي وا مل ا البريديا ا

 

وال بد  البياماُي بياماٍي يديرة بال قا.رسم السياسا البريديا، فييب أن تكون ا داة أداة مفيدة فيما يتعلق بلكي تكون هذه و
نلى تقديم بياماي كاملا ويديرة بال قا. ويعتبر توافر معلوماي ذاي مونيا حرصا  لديدا   معيَّنأن يحرص كل مست مر 

المي والمؤستتستتاي البريديا رستتم ستتياستتاي مالئما وت ويرها. ويمكن أن ليتستتمى لالتحاد البريدي الع أستتاستتيا   ييدة أمرا  
 تفضي البياماي غير اليديرة بال قا أو الماقصا إلى استمتاياي خا ئا، وفي ذلك استمزاف للموارد.

 

 

 النطاق -2
 

يركز االستبيان نلى القدراي الرقميا للخدماي، وال يلمل العماصر "الماديا" للخدماي اإللكتروميا )نلى سبيل 
 (.استبعدي خدماي التوزين والخدماي اللويستياالم ال، 

 

لكي تتستتمى مقارما المتائب بمتائب التقارير  2017ويحاكي هيكُل مستتخا هذا االستتتبيان هيكَل مستتخا استتتبيان نام 
 ماضيا وإلبراز مدى ت ور الخدماي البريديا الرقميا.ال
 

 

 تعليمات عامة -3
 

 االستبيان المتعلق بالخدماي البريديا اإللكتروميا، يُ لب إليكم: مونيامن أيل المساندة نلى الحفاظ نلى 

 ملء يمين أقسام االستبيان بأكبر قدر ممكن من الدقا؛ -

 لمختلف ا فرقا في مؤسستكم؛ ضمان تقديم المعلوماي الصحيحا -

 أدمى حد؛ دد البياماي الماقصا إلىلبياماي الممكما لتقليل نتوفير كل ا -
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ن االستبيان من ا قسام التاليا:  ويتكوَّ

قائما الخدماي البريديا اإللكتروميا: يت رق هذا القسم إلى الخدماي البريديا اإللكتروميا كتلك التي تقدمها  ‘1’
البريديا إلى زبائمها المهائيين )أفراد أو لتتركاي أو حكوماي( نبر اللتتبكاي الرقميا. وتعتبر المؤستتستتاي 

اإلمترمي أهم قماة لتقديم الخدماي اإللكتروميا كما تيدر اإللارة أيضا إلى قمواي اتصال أخرى )الهواتف 
 المحمولا والحواسيب اللوحيا ومراكز االتصال وأيهزة التلفاز(.

ين باالتياهاي التكمولوييا معيَّميرمي هذا القسم إلى قياس مدى وني المست مرين ال المستقبليا:االتياهاي  ‘2’
 ( في أنمالهم التياريا البريديا اإللكتروميا في المستقبل. أو سلبيا   الحدي ا التي قد تؤ ر )إييابيا  

با ستتتباب التي تحفز أو تعيق اتخاذ االستتتتراتييياي البريديا الرقميا: يرمي هذا القستتتم إلى تعزيز الوني  ‘3’
 قراراي لتمميا الخدماي اإللكتروميا وأمواع الردود االستراتيييا التي توفّرها المؤسساي البريديا.

يعرض هذا القسم متائب ا سئلا اليديدة التي ترمي إلى تعزيز الوني با سباب التي تحفز أو  العوائق والحوافز: ‘4’
 ا الخدماي اإللكتروميا وأمواع الردود االستراتيييا التي توفرها المؤسساي البريديا.تعيق اتخاذ قراراي لتممي

مستتتتائل متمونا: يرمي هذا القستتتتم إلى تلتتتتيين الرادين نلى تقاستتتتم التيارب أو تقديم معلوماي إضتتتتافيا  ‘5’
 يقّدرون أمها يديرة باإلدراج في التقرير.

 

. https://www.surveymonkey.com/r/postaldigital2020لى الراب  التالي: يمكمكم ملء االستبيان نلى اإلمترمي بالمقر ن
 ويريى إرياع االستبيان قبل الموند المهائي من أيل إتاحا الوقي الكافي للمكتب الدولي من أيل إنداد التقرير وملره. 

 

نلى االرتقاء بمكاما  معيَّنإلى تقديم بياماي تتستتتتتم بأكبر قدر ممكن من الدقا، ستتتتتيستتتتتاند كل مستتتتتت مر  وستتتتتعيا  
 اإلحصاءاي البريديا وتعزيز دورها كأداة لصمن القراراي.

 

 

 التعاريف -4
 

من أيل ضتتتتمان اتستتتتاق البياماي ويعل االستتتتتبيان أيستتتتر فهما، تُقدم التعاريف نمد الضتتتترورة. ويريى قراءة 
 عاريف قراءة دقيقا قبل اإليابا نلى ا سئلا.الت

 التعاريف  يدول الخياراي
نمليا ت وير خدما يديدة للستتتتوق بما في ذلك مرحلا االختبار التيريبي ويعتبر هذا  خدما قيد الت وير

الموع من الت وير الخ وة ا وليا في نمليا ت وير الخدماي ويم وي نلى ندد من 
 إ الق نمليا تسويق الممتب نلى الصعيد التياري. الخ واي ييب إكمالها قبل

أي فرد أو لتتركا أو ممظما تحصتتل نلى خدما إلكتروميا بريديا وتستتتعملها، بما في  المستخدم
 ذلك نلى سبيل الم ال ال الحصر اليهاي الُمرسلا أو المستقبلا.

 التعاريف  الخدما
 خدماي مكتب البريد اإللكترومي والحكوما اإللكتروميا

صتتتتتتتتمتتتتدوق التتبتتريتتتتد 
 اإللكترومي

يتيح ليها مرسلا معتمدة إرسال رسائل إلكتروميا وتسليمها إلى يها ُمرَسل إليها معتمدة 
ل إليها المعتمدة  وإدارة وتخزين الرستتتتتتائل والمعلوماي اإللكتروميا ويتيح لليها المرستتتتتتَ

يا. َوَرَد تعريفو في الم من  37ادة اال الع نلى هذه الرستتتتتتتائل والمعلوماي اإللكتروم
 من مظام االتفاقيا. 006-37اتفاقيا االتحاد البريدي العالمي والمادة 

البريتتتد التتتدنتتتائي نن 
  ريق اإلمترمي

 إيصال المواد الدنائيا و/أو البياماي الترويييا نن  ريق البريد بوسائل إلكتروميا.

التتبتتريتتتتد اإللتتكتتتتترومتتي 
 المسيل بريديا  

إتاحا تبادل آمن ومو وق للرستتائل اإللكتروميا، بحيي يُمّكن يها ُمرستتلا معتمدة من 
سلمها يها ُمرسل إليها معتمدة أو يهاي ُمرسل إليها من  إرسال رسائل إلكتروميا تت

من  37الحصول نلى دليل إرسال الرسالا وتسلمها حسب التعريف الوارد في المادة 
 من مظام االتفاقيا. 002-37ي والمادة اتفاقيا االتحاد البريدي العالم

https://www.surveymonkey.com/r/postaldigital2020
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 التعاريف  الخدما
 البريد اإللكترومي وخدماي الحكوما اإللكتروميا )تابن(

خدما تتيح لتتتتتتتراء ب اقا بريديا نلى اإلمترمي والتي تُستتتتتتتلم بعد ذلك إلى اليهاي  الب اقاي اإللكتروميا
 الُمرسل إليها بوسائل ماديا أو إلكتروميا.

يستتمح بسرستتال مصتتوص ورستتوم توضتتيحيا م ابقا لقصتتل نن  ريق الفاكس، نلى المحو  اإللكتروميالفاكس 
 من مظام االتفاقيا. 002-37من اتفاقيا االتحاد البريدي العالمي والمادة  37المبيّن في المادة 

إنتتتتداد التتتتفتتتتواتتتتتيتتتتر 
 اإللكتروميا

المصتتارف أو المرافق  خدما تتيح تستتليم الفواتير اإللكتروميا، نلى ستتبيل الم ال، من
 أو الوكاالي الحكوميا، إلى صماديق البريد اإللكتروميا للزبائن.

يسمح للُمرِسل بسرسال رسالا أصليا في لكل مادي أو إلكترومي نلى حد سواء، تُعالب  البريد المختل  
وقد  بعد ذلك إلكتروميا  وتُحّول إلى رسالا ماديا أو إلكتروميا قصد تسليمها للُمرسل إليو.

من مظام  001-37من اتفاقيا االتحاد البريدي العالمي والمادة  37ورد تعريفو في المادة 
االتفاقيا. ويلتتتتمل أيضتتتتا  خدماي م ل " بانا و ائق المعامالي" المقدما للمؤستتتتستتتتاي 

 التياريا الكبرى.

التتتبتتتريتتتتد التتتمتتتختتتتتتتلتتت  
 العكسي

لكتروميا قصد تسليمها يسمح للزبائن بسرسال رسالا ماديا أصليا تُحّول إلى صيغا إ
 إلى الُمرسل إليو. 

تيستتتتير البريد المختل  
 نلى اإلمترمي 

يستتمح لصتتغار مستتتخدمي البريد بالوصتتول من خالل موقن البريد اللتتبكي إلى مركز 
يامن للخدماي المتعلقا بتصتتميم وإنداد و بن وإرستتال بريدهم الدنائي أو رستتائلهم 

 المتعلقا بالمعامالي التياريا.

التصديق البريدي ختم 
 اإللكترومي

يقدم ستتتتتتلستتتتتتلا من ا دلا التي يخزمها المستتتتتتت مر المعيَّن بانتباره  رفا   ال ا  مو وقا  
إل باي ويود حدي إلكترومي متعلق بمحتوى معيَّن في موند ووقي معيَّن ويلتتتتتارك 

 من اتفاقيا االتحاد البريدي 37فيو  رف معروف أو أك ر. ويَِرد تعريفو في المادة 
فاي الوظيفيا  004-37العالمي والمادة  فاقيا. ويدنم معيار المواصتتتتتتت من مظام االت

هذه الخدما. ويدنم معيار المواصفاي الوظيفيا لالتحاد  S43لالتحاد البريدي العالمي 
 هذه الخدما. S43البريدي العالمي 

أستتتتتتتاس خوارزميا حيي يمكن هو المظير الرقمي للتوقين الخ ي المادي الذي يقوم نلى  التوقين الرقمي
التحقق من هويا الُموقّن وستتتالما البياماي. ويتحقق البريد من هويا الزبون بصتتتفا قاموميا 
ويتيح لو القدرة نلى التوقين بصورة رقميا نلى مستمد أو رسالا رقميا. ويستخدم التوقين 

الا خالل الرقمي أسلوب التلفير لضمان هويا الُمرسل )تو يق( وضمان ندم تغيير الرس
 العبور )السالما( والحيلولا دون إمكار الُمرسل للرسالا )ندم التمّصل(.

تصتتدر المؤستتستتا البريديا هويا رقميا تحدد بلتتكل قامومي هويا زبائمها. ويمكن ضتتمان  خدماي الهويا الرقميا
الهويا الرقميا نن  ريق تو يق إلكترومي بستتتتتتي  باستتتتتتتخدام كلما مرور أو بواستتتتتت ا 

 قائما نلى التلفير ومرافق المفاتيح العموميا. مولويياي تو يق أك ر أماما  استعمال تك

هي قدرة الزبون نلى استتتتعمال استتتم وكلما مرور رقميين في مظام آخر والحصتتتول نلى  خدماي االنتماد
فعلى ستتتتتتبيل الم ال، يمكن لزبون لديو هويا رقميا  تحقق  رف  الي من هويتو الرقميا.

خول إلى مظامهم المصتتتتتترفي للقيام بمعامالي تياريا. وي لب صتتتتتتتادرة نن البريد الد
المصرف ب ريقا إلكتروميا إلى البريد الذي أصدر هذه الهويا التحقق من الهويا الرقميا، 

 ويقدم البريد للمصرف أمارة رمزيا تم ل نمليا التصديق نلى تلك الهويا الرقميا. 

ورقيا والبياماي ويُخّزمها في محفوظاي إلكتروميا يُرانى يُحّول البريد المستتتتتتمداي ال المحفوظاي الرقميا
)المحفوظاي اإللكتروميا(، باستتتتتتخدام معايير  فيها القامون ويمكن التحقق ممها قاموميا  

(  وتقتضي إدارة المحفوظاي الرقميا OAIS ISO 14721:2003، معاييرالق اع )م ال  
وتلتتتغيلها نلى أستتتاس معايير وضتتتن نمليا كاملا للحفظ الرقمي وهيكلتها وتحديدها 

 الق اع المعترف بها.

تسمح للزبائن )المرضى ومقدمو الرنايا( بالحصول نلى معلوماي صحيا لخصيا   الصحا اإللكتروميا
 (.وتدبيرها )التصديق والرسوم وإدارة الحساباي
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 التعاريف  الخدما
 البريد اإللكترومي وخدماي الحكوما اإللكتروميا )تابن(

اإللكتروميا: تقديم  اإلدارة
ال لباي/التسييالي نلى 
اإلمترمي )نبر اللتتبابيك 
 أو بواس ا اإلمترمي(

يمكن للزبائن  لب أو تستتتتييل مستتتتتمداي رستتتتميا نن  ريق اللتتتتبابيك أو اإلمترمي  
)نلى سبيل الم ال، يواز سفر ورخصا القيادة والتسييل اليامعي(، تُرَسل إليهم أو 

 ا البريد.تَسلّم إليهم نن  ريق مؤسس

 التيارة اإللكتروميا
متير خاص بممتياي 
هوايتتتتا يمن ال وابن 
البريتتديتتا وبتتالممتيتتاي 
 البريديا نلى اإلمترمي 

يمكن للزبائن لتتتتتتتراء الممتياي البريديا وممتياي هوايا يمن ال وابن البريديا نن 
  ريق الموقن اللبكي للبريد وتسليمها إلى نموان مادي.

البريديا نلى بوابا التسّوق 
 اإلمترمي )مركز تياري(

موقن لتتتتتتتبكي للبريد أو بوابا إلكتروميا تعرض ستتتتتتتلن ميمونا متمونا من التيار.  
 ما تُدمب المواقن اإللكتروميا للتيار في الموقن اللبكي للبريد. وغالبا  

اإلقراراي اليمركيتتتتا 
 اإللكتروميا

إلى الستتتتتتل اي  CP 72و CN 23و  CN 22يمكن أن يقدم الزبائن المعلوماي الالزما
 المختصا نن  ريق الموقن اللبكي للبريد قبل استيراد أو تصدير مادة من المواد.

إدراج الخدماي اللبكيا 
التبتريتتتديتتتا فتي متواقتتن 
 التيار نلى اإلمترمي

، برميا وايهاي الت بيقاي( تستتتتتتتمح يتيح للتيار اإللكتروميين أدواي برمييا )م ال  
ى اإلمترمي في ميال لتتتتحن الستتتتلن وتتبعها من ت بيقاتهم لهم بدمب قدراي البريد نل

 الخاصا بالتيارة اإللكتروميا.

 تتتحتتلتتيتتاليوتتتقتتتتاريتتر 
 ا داء

يقدم البريد للتيار اإللكتروميين تقارير نن ا داء بحستتتتب الحايا )م ال موانيد ريوع الستتتتلن 
 وتيارب الزبائن. وحاالي التأخر وأوقاي التسليم( لمساندتهم نلى إدارة التكاليف والعملياي

نتتمتتوان افتتتتتراضتتتتتتتتي 
 دولي 

في بلد آخر بهدف الستتتتتماب للزبائن بلتتتتتراء ستتتتتلن من  دوليا   ماديا   يقدم البريد نمواما  
 التيار اإللكتروميين في ذلك البلد بسهولا وإرسالها إليهم نن  ريق البريد. 

حساب إيمالي التكاليف 
 التقديريا نمد التفريغ

نلى اللتتتتتتبكا العالميا تتيح للملتتتتتتترين نبر اإلمترمي هي يزء من نمليا اللتتتتتتراء 
 معلوماي مفصلا نن يمين التكاليف المرتب ا بتسليم المستمداي/البضائن.

خيتتتاراي إدارة توزين 
المستتتتتمداي/البضتتتتائن 

 نلى اإلمترمي

، نن  ريق ت بيقتتاي اإلمترمتتي )م ال   تُمكن الزبتتائن من إخ تتار البريتتد إلكتروميتتا  
وما إلى ذلك( بالمكان الذي يمبغي تستتتتليم المستتتتتمد/البضتتتتانا إليو والمواقن اللتتتتبكيا، 

 ، صماديق ال رود أو الممزل أو بائن محلي بالتيزئا، وما إلى ذلك(.)م ال  

 الحلول الماليا وحلول الدفن الرقميا
إدارة الحستتتتتاباي نلى 

 اإلمترمي
البريديا والقيام بعملياي خدما تمكن الزبائن من اإلدارة اإللكتروميا لحساباتهم الماليا 

 ذاي الصلا بهذه الحساباي.

ليتتتتا  لمتتتتا تحويالي ا ل ا
 اإللكتروميا

خدما تتيح إرسال ا موال )من نملا إلى نملا أخرى أو من حساب إلى حساب( إلى 
 يها مستفيدة نن  ريق لبكا إلكتروميا.

دفتتتن التتتفتتتواتتتتيتتتر نتتن 
  ريق اإلمترمي

ن اللتتبكي للبريد، ويقتضتتي ذلك وضتتن مظام خدما تتيح دفن الفواتير نن  ريق الموق
 متخصص للدفن نن  ريق اإلمترمي.

خدما تستتتتتتتمح لمتير إلكترومي بقبول الدفن اإللكترومي نن  ريق ميمونا متمونا  حلول الدفن
 من أساليب الدفن من خالل بوابا إلكتروميا واحدة للدفن. 

خدماي الضمان الخاصا 
 بالتيارة اإللكتروميا

  دفن حلول دفن مضموما بحيي تيمن وتحفظ وتصرف ا موال التي تربخدما تتيح 
 نلى اإلمترمي بتسليم ال رود الخاصا بهم. الزبون لسعر السلن التي يتم لراؤها

 خدماي الدنم
مق ا اتصال ناما باإلمترمي 

 في المكاتب البريديا
 يمكن للزبائن استخدام خدماي اإلمترمي في مكاتب البريد.

معلومتتاي نلى اإلمترمتتي 
 نن الخدماي والتعريفاي 

يمكن للزبائن الحصتتتتتتتول نلى معلوماي بلتتتتتتتأن مختلف الخدماي والممتياي وكذلك 
 التعريفاي المقابلا لها نلى الموقن اللبكي للبريد والت بيقاي اإللكتروميا وما إلى ذلك.
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 التعاريف  الخدما
  خدماي الدنم )تابن(

البحتتتي نلى اإلمترمتتتي 
)التتترمتتتوز التتتبتتتريتتتديتتتا 
 والعماوين ومكاتب البريد(

تستتتتتتتمح للزبائن بالبحي نن مكتب للبريد أو رمز بريدي أو التحقق من نموان نلى 
اإلمترمي نن  ريق إدخال معلوماي م ل استتتم اللتتتارع أو المديما أو الرمز البريدي 

 أو العموان بكاملو. 

االتصتتتتتتتتتتتال نتتتتتبتتتتتر 
اإلمتتتتترمتتتتي وختتتتدمتتتتا 

 الزبائن 

تستتمح للزبائن باالتصتتال بالبريد إلكتروميا بغيا الحصتتول نلى خدما أو الخدما التي 
معلوماي نن  ريق الموقن اإللكترومي أو ت بيق إلكترومي أو وستتتتتتتائل التواصتتتتتتتل 

 االيتماني أو البريد اإللكترومي أو الهاتف.

 روميا.تسمح للزبائن بمتابعا وتحديد موقن بعي ا بريديا ب ريقا إلكت المتابعا وتحديد الموقن

ل إليو إلكتروميا   اإلخ ار اإللكترومي  ل/الُمرستتتَ )نلى ستتتبيل الم ال، نن  ريق خدما  يُخ ر البريد الُمرستتتِ
الرستتتائل القصتتتيرة أو بالبريد اإللكترومي أو بوستتتائل التواصتتتل االيتماني( بتستتتليم 
بعائي مستتتتمداي/بضتتتائن أو بضتتترورة ستتتحبها من نموان محدد )صتتتمدوق  رود أو 

 ن محلي بالتيزئا وغير ذلك( ممزل أو بائ

موان نبر  ع ل ير ا ي غ ت
 اإلمترمي

نن  ريق بوابتا نلى  دي إلكتروميتا  تتيح هتذه الختدمتا للزبتائن بتغيير نموامهم البريت
 اإلمترمي أو بواس ا ت بيق إلكترومي. 

تقتتتديم  لتتتب بواستتتتتت تتتا 
اللبكا العالميا للمعلوماي 

 لوقف توزين البريد

ي لبوا نن  ريق البريد اإللكترومي أو ت بيق نلى  تستتتتتتتمح هذه الخدما للزبائن بأن
 اإلمترمي تعليق توزين البريد إلى نموامهم واالحتفاظ بو لفترة من الزمن.

خدماي تمظيف العماوين 
 نبر اإلمترمي

تستتتتتمح لمستتتتتتخدمي البريد من ذوي الملتتتتتارين التياريا الصتتتتتغيرة بالتحقق ب ريقا 
 تحميلها إلى الموقن اللبكي للبريد.إلكتروميا من قائما العماوين نن  ريق 

إنداد الفواتير البريديا 
 اإللكتروميا

هي خدما يحصتتتتتتتل فيها الزبائن نلى فاتورة إلكتروميا مقابل استتتتتتتتعمالهم لخدماي 
 وممتياي البريد.

بأن ي لبوا ويدفعوا ويُحملّوا التخليص البريدي المتعلق  التخليص الرقمي هي خدما تستتتتتتتمح للزبائن 
أو بضائن نن  ريق الموقن اللبكي للبريد أو ت بيقاي الهواتف الذكيا أو بمستمداي 

، لصائق اللحن( خدما الرسائل القصيرة. ويمكن  بن التخليص بصورة ماديا )م ال  
 أو يقدم بواس ا رمز رقمي أو مفتاب.

التتتتتختتلتتيتتص التترقتتمتتي 
 اللخصي

البريدي اللخصي أو هي خدما تسمح للزبائن بأن ي لبوا ويدفعوا ويُحملّوا التخليص 
والمتعلق بمستمداي أو بضانا نن  ريق الموقن اللبكي للبريد أو  المصمم خصيصا  

ت بيقاي الهواتف الذكيا أو موقن إلكترومي لتتريك. ويمكن للمستتتخدم تحميل صتتورة 
 فوتوغرافيا أو اختيارها من بين خزاما الصور التي يقترحها البريد.

دما  للزبائن ترتيب يمن البعائي نن  ريق الموقن اللتتبكي للبريد أو تستتمح هذه الخ خدما يمن البعائي
 ت بيقاي الهواتف الذكيا أو خدما الرسائل  القصيرة.
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