
UPU*Clearing
نظام المقاصة

تسوية الحسابات البريدية الدولية



 نظام المقاصة هو وسيلة
 فعالة ومنخفضة التكلفة 
لتسوية الحسابات البريدية الدولية

نظام مركزي آمن 
عبر اإلنترنت

نظام قائم على 
المستحقات، يُِعدُّ في إطاره 

الدائن فواتير ليدفعها الَمدين

نظام سهل االستخدام يمكن 
تشغيله بسرعة

ما المقصود بنظام المقاصة UPU*Clearing؟

نسبة األعضاء الذين 
أعربوا عن رضاهم 

بالنظام 

بـــدأ تشـــغيل نظـــام المقاصـــة UPU*Clearing منـــذ 2003. وفريـــق مســـتخدمي نظـــام المقاصـــة 
UPU*Clearing هـــو جهـــاز مـــن أجهـــزة مجلـــس االســـتثمار البريـــدي، تحكمـــه مجموعـــة مـــن 

القواعـــد اإلجرائيـــة وقوانيـــن مقاصـــة خاصـــة بـــه.

نسبة نمو عدد المعامالت 
)خالل الفترة الممتدة بين عام 

2019 وعام 2021(

عدد البلدان األعضاء عالميا
 )ديسمبر 2021( 

إلى خمسة  المتوسط،  في  أشهر  مدة ستة  الدفع من  تستغرقها عملية  التي  المدة  تقليص  جرى 
وخمسين يوما على أقصى تقدير، ألن كل عمليات الدفع تُجرى في اليوم الخامس والعشرين من 

الشهر الذي يلي الشهر الذي تمت فيه عملية الدفع. 

وقد ساعد النظام مؤسسة البريد البرازيلية على الحصول على سيولة نقدية يمكن التحكم فيها، 
وهذا ما لم يكن ممكناً في حساباتها الدولية في السابق. والتشريع البرازيلي، ولعله مثل تشريعات 
بُلدان أخرى، ينص على تحصيل نسبة 25٪ من األموال الُمرَسلة إلى الخارج في إطار الضريبة 

على الدخل.

مؤسسة البريد البرازيليةمؤسسة البريد البرازيلية

بدأنا استخدام نظام المقاصة UPU*Clearing منذ إنشائه، ونودُّ اإلعراب عن رضانا بالنظام مــن 
الناحيتين التقنيــة والتكنولوجية وبالدعم الكبير الذي تلقيناه من األمانة. 

المقاصــــة  نظــــام  ســـاعَدنا  الحديث،  التكنولوجي  والدعم  مريحــــة  إجــراءات  بتوفـــير 
خار جهود كبيرة في عملية مقاصة الحسابات. UPU*Clearing على اّدِ

بريد اإلمارات العربية المتَّحدةبريد اإلمارات العربية المتَّحدة

+11%

100%

49

أكثر من 362 
مليون وحدة من وحدات حقوق السحب 

الخاصة تمت معالجتها في 2021

احصل على األموال بشكل أسرع.



كيف يعمل النظام؟
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UPU*Clearing قبل العمل بنظام المقاصة

100% 
من األعضاء يرون

 أن النظام فعال للغاية وسهل 
االستخدام

100% 
من األعضاء يرون أن النظام 

مفيد للغاية إلدارة التباينات 
والنزاعات وأن تحميل 

الفواتير فيه عملية سهلة

د نظام المقاصة UPU*Clearing المعامالت ويُجري عملية التسوية. يوّحِ
ومن ثم، تتحقق مركزية عمليات الدفع، بتنفيذ عملية دفع واحدة شهريا فيما يخص كل مدين باليورو و/أو 

بالدوالر األمريكي.

USPS JAPAN
POST

CANADA
POST

AUSTRALIA
POST

SWISS
POST

bpost

ROYAL
MAIL

POSTA
UGANDA

U
PU

*C
LE
A
RI
N
G

$

SDR

SDR

$
SDR

SDR

€

€

UPU*Clearing منذ بدء العمل بنظام المقاصة

اإلشعارات  إلرســــال  فعالــــة  أداة  هـــو   UPU*Clearing المقاصة  نظام  أن  شهدنا  البداية،  منذ 
نظام  فـــي  المقبولــة  الفواتير  تسجيل  يمكن  إذ   - بساطة  أكثر  اليومية  العمليات  أصبحت  ومراقبتها. 
المقاصـــة UPU*Clearing ويمكــن لشــريكك أن يطَّلــع على مستحقاته فور تسجيلها، ويتخذ إجراءات 

آنية في حال حدوث خطأ.

بريد الدانمركبريد الدانمرك

يعمل نظام المقاصة
UPU*Clearing

وفقاً لدورة مقاصة شهرية 

بداية 
الدورة

نهاية 
الدورة

الدفع التحصيل المقاصة القيد

ً 18 يوماً تقريبا

إدارة التباينات والنزاعات إلكترونياً

آخر أجل 
للقيد

آخر أجل 
لإلبالغ عن 

التباينات
آخر أجل 
لتسوية 
النزاعات

آخر أجل 
لتسوية 
التحصيل

ً 25 يوماً بعد المقاصة20 يوماً بعد المقاصةآخر يوم عمل في الشهر6 أيام تقريبا



نظام آمن وموثوق

قيمة ممتازة مقابل المال

سهل االستخدام ومرن

الحد من التكاليف المالية
ومن مخاطر صرف العمالت األجنبية

يتم دفع المساهمة السنوية فقط
تنفيذ سريع ومجاني

ال تتعلق المساهمة بعدد المستخدمين

ال حاجة إلى تركيب برامجية
إمكانية تهيئة سطح بيني يستخدم برامجية محاسبية محلية

إمكانية استيراد أو تصدير بيانات في النظام بمختلف نُسق المستندات
إدخال بيانات يدوية محدود

يمكن االنضمام إلى النظام في أي وقت خالل السنة
تحيين سهل للمستخدمين وِجهات االتصال

وظيفة مصرفية متكاملة وكامنة
تحقيق مركزية عمليات الدفع

الحد من تحركات األموال
ال تكاليف متصلة بأسعار صرف العمالت

الحد من تكاليف التحصيل - نظام آمن يضمن سير عملية التحصيل سيرا آمنا ٪100

مقارنةً بعمليات الدفع المباشر التي تُستخَدم حتى اآلن مع اإلدارات لتسوية الحسابات الدولية، بيَّنت تجربتنا 
العملية مع نظام المقاصة UPU*Clearing المزايا الهامة التالية بالنسبة لكل اإلدارات الشريكة:

يمكن تسجيل أو حذف أو قبول كل معاملة على حدة خالل عمليات المقاصة الشهرية، األمر الذي من   •
شأنه أن يضمن سيطرة فعالة وتامة على المعامالت.

تساعد الوظائف المصرفية المركزية على تعزيز األمن والحد من عدد عمليات الدفع حدا كبيرا، األمر   •
الذي من شأنه أن يحدَّ بطبيعة الحال من الرسوم المصرفية.

إمكانية إجراء اتصاالت مباشرة ومن ثم فعالة مع األشخاص المعنيين في مختلف البلدان الشريكة عن   •
.UPU*Clearing طريق نظام التراسل الُمدَمج في نظام المقاصة

الحد من استخدام الورق بفضل المستندات اإللكترونية التي يولِّدها النظام.   •
سهولة الوصول إليه من قبل اإلدارات البريدية، شريطة توافرها على وصلة إنترنت جيدة.  •

تسوية أكثر سرعة لألرصدة المعلَّقة  •
نظام سهل االستخدام بالنسبة للمستخدمين.  •

توفر أمانة نظام المقاصة UPU*Clearing مساعدة فعالة ومختصة.  •
عدد متزايد من اإلدارات الشريكة في العالم.  •

نحن سعداء بالنتائج التي حققتها إدارتنا ومن ثم نعتقد أن نظام المقاصة UPU*Clearing قد يهمكم 
أيضا، ولذلك نرجو منكم النظر في االنضمام إلى هذا النظام.

مؤسسة البريد السويسريمؤسسة البريد السويسري

83%
 من األعضاء في نظام المقاصــــة 

UPU*Clearing نجحوا في 
التخفيض من تكاليفهم المصرفية 

بنسبة تزيد عن   
4444%%

87%
 من األعضاء في نظام المقاصــــة 

UPU*Clearing نجحوا في التخفيض 
من تكاليف التحصيل الخاصة بهم 

بنسبة تزيد عن   
5757%%

69%
 من األعضاء في نظام المقاصــــة 

UPU*Clearing نجحوا في 
 التخفيض من تكاليف موظفيهم

   بنسبة تزيد عن
3030%%

ل كل الفواتير في النظام ويمكن االطالع عليها في أي وقت تُسجَّ
يمكن قبول أو رفض الفواتير إلكترونيا عبر النظام

تظهر فقط معامالت المستثمرين المعيَّنين
ضمان حماية بيانات كل مستثمر معيَّن
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UNIVERSAL POSTAL UNION
International Bureau
Finance Directorate

UPU*Clearing
Weltpoststrasse 4

3015 BERNE
SWITZERLAND

11 31 350 31 41+الهاتف:
clearing@upu.intالبريد اإللكتروني:

www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Settlement-systems الموقع الشبكي:


