
 

  

 

  PREDES الرسالةالرزم الصغيرة في بيانات  إدراج
 
 

  مقدمة  -أوالً 
 

تثمرون المعيَّنون معرفاً وحيداً برموز ذات  107-17تقضي المادة  من نظام االتحاد البريدي العالمي بأن يضع المس
على الرزم الصغيرة التي تحتوي على بضائع حتى يتسنى توفير بيانات إلكترونية  S10خطوط مطابقاً للمعيار التقني 
بقة عبر الحدود. و ر الخدمة  طبَّقيُ جمركية مس لرزم على ا )UA-UZ(المتمثل في الحروف  S10لمعيار ضمن امؤش

أي بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على بضائع عدا تلك الخاضعة للتتبع،  ؛)U(البعائث التي تحمل البادئة  الصغيرة
الت التجارية الجوابية الدولية جلة، أو المؤمن عليها، أو بعائث خدمة المراس ف هذا Mأو األكياس  ،أو المس . ويص

  . PREDES الةرسمعرفات الرزم الصغيرة في ال إدراجالمستند العمليات التي تمكن من 
 
 

 ً    PREDES سالة) في الرUمعرفات الرزم الصغيرة (البادئة  إلدراجالشروط األساسية   -ثانيا
 

غيرة، من حيث المبدأ، الطريقة  تُتبَّع في إدراج ها معرفات الرزم الص المتبعة في منتجات االتحاد البريدي نفس
عة للتالدولي العالمي األخرى، مثل بعائث البريد العاجل  ائل مثل البعائث الخاض بع، توالطرود، وكذا الرس

  وبعائث خدمة المراسالت التجارية الجوابية الدولية، وتلك المسجلة، والمؤمن عليها. 
 

  سلسلة اإلمداد البريديالمسح الضوئي لمعرف البعيثة عند دخولها   ‘1’
 

الخطوط) وإدخال البيانات ذات الصلة في النظام  من الضروري إجراء مسح ضوئي لمعرف البعيثة (الرمز ذي
أو في أقصى تقدير  )،EMAالبريدي (سلسلة اإلمداد البريدي) بأسرع ما يمكن، مثالً عند اإليداع/الجمع (الحدث 

الة EMBر (الحدث عند الوصول إلى مكتب تبادل البريد الصاد  وإتاحة ITMATT). ويتيح هذا األمر توليد رس
  المعلومات المتصلة بالبيانات اإللكترونية المسبقة. 

  . ويجدر التذكير بأن:PREDESتُرسل المعلومات الممسوحة ضوئياً باعتبارها جزءاً من الرسالة  مالحظة:

ة ببعائث   - در األحداث الخاص تثمر في المص ل إلى المس د أن يرس تثمر في المقص ليس مطلوباً من المس
  ، التي أُجري لها مسح ضوئي؛Uالبادئة 

  سلسلة اإلمداد؛ بامتداد ال يُشترط إجراء مسح ضوئي للبعائث مرة أخرى  -

  . EMSEVTال يُشترط إرسال المعلومات عن الرزم الصغيرة في رسالة   -
 

  إجراء مسح ضوئي لمعرف البعيثة عند إعداد األوعية   ‘2’
 

وئ ح ض الها. ويمكن أن  ي الحقاً لمعرف البعيثة (الرمز ذييُجرى مس الخطوط) عند إعداد األوعية تميهداً إلرس
ادر). ورهناً بالعمليات بمكتب التبادل،  EMCيحدث ذلك بالتزامن مع الحدث  (المغادرة من مكتب تبادل الص

  يُجرى ذلك:يمكن أن 

  يدوياً، عند إجراء مسح ضوئي لكل بعيثة على حدة إلدخالها في الوعاء؛ أو  -

  الفرز إلدخالها في الوعاء.  بآلةآلياً، عندما تخضع البعائث للفرز   -
 

  قد أُقيمت صلة بين البعيثة والوعاء.  وحينذاك تكون
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  للوعاء البريدي S9إنشاء معرف المعيار   ‘3’
 

أ معرف المعيار  ال البريد S9يُنش تخدام نظم اإلرس خة مادية منهللوعاء باس ، بالرمز ذي ي اآللية. وتثبت نس
. PREDESفي الرسائل اإللكترونية، مثل  يُدرج، على لصائق األوعية، وبالعين المجردةالخطوط وبنسق مقروء 

  عند وضع اللصيقة.  ويُجرى ذلك 
 

  )S9من حروف المعرف  15و 14رموز الفئة الفرعية للبريد (الحرفين 
 

ال، ) يمكن أن ت117ريد (قائمة الرموز من المهم تذكر أن رموز الفئة الفرعية للب توى اإلرس  وأكون على مس
توى الوعاء،  تخدم  وأمس توى البعيثة. وال يس وى رمز الفئة الفرعية  S9الوعاء الخاص بالمعيار  معرفمس س

  . يةى مستوى اإلرسال. وبالتالي، فإن لكل وعاء في اإلرسالية نفس معرف اإلرسالعل
 

  ).Uوتتكون الفئة الفرعية للبريد من رمز من حرفين، يمثل الحرف األول منهما فئة البريد (في هذه الحالة الحرف 
  

  إعداد اإلرسالية
 

  من ناحية عملية، يمكن عند إعداد اإلرساليات أن تُدخل الرزم الصغيرة في: 

سيكون رمز فئة مل التي ال تشأوعية مع بعائث بريد الرسائل   - خصائص خدمة إضافية. وفي هذه الحالة، 
ائل و UAهو الفرعية البريد  ائل والبطاقات وغير ( LC/AO( UN) أو )البنود األخرى( AO(الرس الرس
  ؛ أو ))البنود ذلك من

اليات من الفئة  من اإلرس اليات  UAملحوظة: يمكن أن تتض ائل( UA من الفئاتاإلرس  UI، و)AO-رس
). ويمكن أن تحتوي Mأكياس -(رسائل UMبعائث خدمة المراسالت التجارية الجوابية الدولية) و-(رسائل

  . UM) وبعائث الفئة LC-رسائل( ULو UIو UAإرساليات الفئات  UNاإلرساليات من الفئة 

مل خصائص خدمة فيما يخص األوعية   - جلة أو الالتي تش افية مثل البعائث المس عائث المؤمن عليها، بإض
من تعني الفئة الفرعية للبريد أن الوعاء يحتوى على بعائث ذات خصائص خدمة إضافية (بعائث مسجلة 

  ). UXالفئة  من، وبعائث خاضعة للتتبع URالفئة 

ارة إلى أنه توجد    جلة و/أو مؤمن عليها في الوعاء يجب  بعيثةولإلش بط مس منأن يُض  S9معرف  ض
   . )yes" (1") في 25(وضع الحرف مؤشر بعيثة مسجلة/مؤمن عليها  بالوعاء لخاصا

يُ    الة  ضمنذلك  دَرجوس  "V"أو الحرف  "R"ٌمعالجة الوعاء بالحرف  فئةفي عنصر بيانات  PREDESالرس
  ). Vأو الحرف  Rإما تقابل الحرف  1(حيث إن القيمة 

 
 ُ توى البعيثة، ت ائل في مس . S10المعالجة المعلومات التي يتيحها المعرف  فئةمعلومات في  درجوفيما يخص بريد الرس

  على النحو المذكور أعاله.  PREDESويُشار إلى هذه المعلومات في الرسالة 
 
  PREDESاستخالص معلومات الرزم الصغيرة من الرسالة   ‘4’
 

 ً ً  يجب إدراج جميع البعائث التي تحمل معرفا م "معلومات البعائث المعرفة". وحاليا م في قس ، تُدرج في هذا القس
 ً إدراج البعائث المعرفة ألغراض أخرى مثل األمن أو الجمارك.  البعائث المعرفة ألغراض التتبع، ويجوز أيضا

يتغي ً 2020مارس  1ر ذلك بحلول وس ائع في  ، حينما يغدو إلزاميا إدراج جميع البعائث التي تحتوي على بض
  . PREDES الرسالة

 
  .)UA-UZ(وكما ذكر أعاله، تعرف الرزم الصغيرة بمؤشر الخدمة 
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الة  غيرة في الوعاء. فمجموع البعائث في ال يوجد حقل معيَّ  PREDESوفي الرس ارة إلى عدد الرزم الص ن لإلش
ً PREDES(المذكورة) في الرسالة  المدرجةالوعاء يشمل جميع البعائث  من البعائث  ، التي يمكن أن تضم خليطا

ملها.  افية وتلك التي ال تش مل خدمات إض تقى التي تش هذه المعلومات من المعلومات المذكورة في حقول وتس
رى في الرسالة. ويمكن للبعائث المدرجة في إرسالية الرزم الصغيرة، مثل البعائث المسجلة والبعائث المؤمن أخ

ار إليها/تُحسب بشكل منفصل في حقول معيَّ  الة، ويعدُّ عليها والبعائث الخاضعة للتتبع، أن يُش تلقائياً  نة في الرس
ً أي شي آخر    لبعيثة رزمة صغيرة.  ل يحمل معرفا

 
روري أن يولى اهتمام إلى و تخدامكيفية لذا، من الض ة مجاميع  اس تخلص الةالبعائث المس  PREDES من الرس

نة الخاصة بالبعائث المسجلة ألغراض المحاسبة والتسوية، حيث إن حسابات التسوية تُستخلص من الحقول المعيَّ 
  .PREDESوالبعائث الخاضة للتتبع في الرسالة 

 
 
ً و ا تند بعنوان  يرجى أيض تخدامالفئات الفرعية للبريد االطالع على المس ، الذي وفئات المعالجة: الغرض واالس

   المعالجة. ويوضح الوضع الحالي فيما يخص الفئات الفرعية للبريد وفئات  يصف


