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 مقدمة عن مراكز معالجة البرید الدولي -أوالً 
 

ترس���ل  مكاتب تبادلنون في البلدان األعض���اء في االتحاد البریدي العالمي المعیَّ  البریدیون المس���تثمرون یُنش���يء
ینتقل البرید الدولي المتبادل بالتالي، و فیھا جمیع بعائث البرید الوارد.منھا جمیع بعائث البرید الص���ادر وتس���تلم 

 .بین البلدان من مكتب تبادل إلى آخر
 

تب التبادل ومدھم بالمعدات الالزمة من أجل إض�������فاء ویعمل المس�������تثمرون البریدیون على تدریب موظفي مكا
 ،"طابع دولي" على البرید الصادر باالستناد إلى معاییر االتحاد البریدي العالمي وأنظمتھ وإضفاء "طابع محلي"

ر مكتب ویمكن أن یكون للمستثمر في بلد كبی .موعملیاتھ مناد إلى منتجاتھعلى البرید الوارد باالست ،قدر اإلمكان
 بادل واحد أو عدة مكاتب.ت
 

 البرید مقارنة بوحدةمكتب التبادل 
 

الرس��ائل أو  فواتیر فھو ینش��ئ أو یس��تلم ،وبالتالي في إطار المعاییر. یس��تلمھامكتب التبادل اإلرس��الیات أو  یُِعدُّ 
 ویُِعدُّ ویفتح مكتب التبادل األوعیة الواردة  باإلض�������افة إلى األوعیة. ،الدوليأو ما یعادل البرید العاجل  الطرود

 .أو یستلمھا RESDESو PREDESالرسائل 
 

 CN 38و CN 37 القوائم أو تستلم قوائم التسلیم مثلتُِعدُّ وبالتالي، فھي  .وحدة البرید الشحنات أو تستلمھاوتُِعدُّ 
 .في األنظمةوھو لیس مستخدماً  مصطلح "وحدة البرید" بالمعاییر. ویتعلق .CN 41و
 

 ِعدُّ یُ  وإذا كان مركز التبادل .بادل ووحدة برید في اآلن ذاتھوعادة ما یكون مركز معالجة البرید الدولي مركز ت
ً  األوعیة) ویُرس����لھا إلى مكتب آخر اإلرس����الیات (وبالتالي فیختلف  الرحالت الجویة)،  على متن(مثالً  لنقلھا معا

 وحدة برید. عنھ باعتبارهمركز معالجة البرید الدولي باعتباره مكتب تبادل  إذاً 
 
 (الص����ادر)، الذي یتكون من وحدة برید فقط، األوعیة التي للبرید الص����ادریس����تلم مركز معالجة البرید الدولي و

یستلم مركز و یران).سلیم إلى الناقل (شركة الطالتبادل ویسجلھا في قوائم التوزیع ویدیر عملیة الت تعدھا مراكز
ویؤك�د  ،(الوارد)، ال��ذي یتكون من وح��دة بری��د فقط، األوعی��ة من الن��اق��ل للبری��د الواردمع��الج��ة البری��د ال��دولي 

 و یمكن أن یوجھھا في شحنة أخرى.التبادل قصد فتحھا، أ مكاتبویوجھھا إلى أحد  ،استالمھا
 
 

 ً  رموز مراكز معالجة البرید الدولي -ثانیا
 

 تسجیل مراكز معالجة البرید الدولي ،S34المعیار التقني 
 

الص����ادر عن االتحاد البریدي العالمي على إعداد س����جل خاص بمراكز معالجة البرید  S34ینص المعیار التقني 
 مركز فیھ برمز مكون من ستة أحرف.كل  فُ رَّ عَ الدولي یُ 

 
 رمز مركز معالجة البرید الدولي والقائمة المرجعیة

 
 مراكز معالجة البرید الدولي ضمن ثالث قوائم:  تنشر رموز 
 تحذف منھا( ، س�������واء المغلقة أو المفتوحةرموز مراكز معالجة البرید الدولي: جمیع 108قائمة الرموز  -

 )مراكز معالجة البرید الدولي التي أغلقت قبل أكثر من خمسة أعوام
معالجة البرید الدولي  من رموز مراكزالمنتھي الص��الحیة رمز البیانات تس��جیل : a108 القائمة المرجعیة -

 كز معالجة البرید الدولي المغلقةومرا
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الرموز المسجلة سابقاً أحد مراكز معالجة البرید الدولي، فإن تغیرت خاصیة من خصائص  إذا -.مالحظة
 .وإن كان المكتب ذاتھ لم یغلق.  108aالمرجعیةالقائمة تضاف إلى القدیمة  بالخصائص

 )المفتوحةكز معالجة البرید الدولي (ارموز صالحة خاصة بمر: b108 القائمة المرجعیة -

 . 108ھي مجموعة فرعیة من محتویات قائمة الرموز 108bو 108aمحتویات القائمتین المرجعیتین 

جدید في كل  كز معالجة البرید الدولي: یُضاف سجلامتعددة لرموز مر تالإضافة سجَّ  108قائمة الرموز  وتتیح
لدولي بمرور الوقت. مرة تتغیر خص��������ائص مركز معا قلجة البرید ا ھذه الطری فاظ بس�������جل وب ة یجري االحت

 التغییرات.

إرس��ال  إمكانیةالخاص��ة باالتحاد البریدي العالمي 108 قائمة الرموز  محددة في وجود بیانات ال یعني -مالحظة.
 .قبل اإلرسال المركز ل ھذاالذي یُشغِّ  المستثمر الرجوع إلى دون البرید إلى مركز معالجة البرید الدولي المعني

 ً  فونالمحررون والمستخدمون المعرَّ  -ثالثا

الدخول إلى نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة، یرجى االطالع على  عنللحص�������ول على معلومات  -.مالحظة
 دلیل المستخدم. -موز المعیاریة نظام إدارة قوائم الر

 الحقوق - فونالمحررون والمستخدمون المعرَّ 

بمراكز معالجة  خاص����ة فیما یتعلق یتمتعون بحقوقنظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة الذین  ینقس����م مس����تخدمو 
كز امررموز حررو فون ومكز معالجة البرید الدولي المعرَّ امررموز مس��تخدمو : إلى نوعین، ھما البرید الدولي

 الدولي.معالجة البرید 

 يویحق لمحرر وغلقھا. وتعدیلھاكز امرإنش�������اء رموز ال كز معالجة البرید الدوليامر ویتولي محرور رموز 
كز معالجة البرید الدولي تقدیم طلبات عبر نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة للحص�������ول على رمز امررموز 

لومات الرمز أو الحص��ول على أیة مع خص��ائص تغییركز معالجة البرید الدولي أو غلقھ أو امر من رموز جدید
 أخرى مثل بیانات االتصال.

جمیع المعلومات الخاص�������ة االطالع على  معالجة البرید الدولي لرموز مراكز فینعرَّ للمس�������تخدمین المُ ویمكن 
 بیانات االتصال. لتعدیلطلب كز معالجة البرید الدولي ویمكنھم تقدیم امر برموز

 كز معالجة البرید الدولي.امرلرموز قط ف واحداً  المستثمر في صفوفھ محرراً ویوصى بأن یضم 

 بیانات تسجیل الدخول والدخول إلى الحساب -فون المحررون والمستخدمون المعرَّ 

یات  خدمین المعرَّ  دخولتجري عمل ظام إدارة قوائم الإلى فین المحررین أو المس�������ت قدیم ن یاریة أو ت رموز المع
الرابط الخاص  -إدارة قوائم الرموز المعیاریة  نظامفین عبر ص��بحوا محررین أو مس��تخدمین معرَّ طلبات لكي ی

 :)1الشكل  انظر( لشبكي لالتحاد البریدي العالمي:متاح على الموقع ا بالمستخدمین المسجلین
 https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Standards 

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Standards
http://www.upu.int/en/activities/standards/impcs.html
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بیانات تسجیل  "ال توجد( ”No credentials yet“خیار تسجیل الدخول أو خیار التالیة إما على  الصفحة تحتويو
 . أ)2(الشكل  )"تسجیلال إلى حد اآلن؟ الدخول

 
المس���ائل بمجموعة الص���الحة الخاص���ة  بیانات تس���جیل الدخولعلى س���بیل المثال، یمكن أن تُس���تخدم  -مالحظة.

الموحدة  تس�������جیل الدخولبیانات إلى تطبیق نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة. وتس�������تخدم  للدخولالجمركیة 
 البریدي العالمي عبر حساب واحد. إلى جمیع تطبیقات االتحاد الدخول لتمكین المستخدمین من

 
الموسمة  الخانات جمیعیلزم ملء وتسجیل مستخدم تطبیقات االتحاد البریدي العالمي.  معلوماتیرجى استكمال 

 بنجمة (*).
 

 .)"المنظمة"( ”Organisation“ في خانة اسم الحسابویلزم إدخال 
 
 .ب)2(الشكل في الخانة  اسم الحسابوإدخال  مللبحث عن اسم منظمتك  یرجى النقر على األیقونةو
 
 

 ً  كز معالجة البرید الدولي عبر نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریةامرمن رموز طلبات الحصول على رمز   -رابعا
 

 )البرید الدولي الخاص بي"مركز معالجة "( ”My IMPC“صفحة  إلى الدخول
 

م إدارة قوائم الرموز فون بعد تس���جیل الدخول إلى الص���فحة الرئیس���یة لنظاینتقل المحررون/المس���تخدمون المعرَّ 
ص����فحة  إلى للدخول )3(الش����كل  الص����فحةفي الجھة الیمنى من  على األیقونة  النقریرجى ھنا و المعیاریة.

“My IMPC” )الخاص بي" عالجة البرید الدولي"مركز م(. 
 
 ظم��اتنمتُنش�������ئھ��ا أو  تمتلكھ��ا كز مع��الج��ة البری��د ال��دولي التياالت��الی��ة على رموز مر الص�������فح��ةتحتوي و

فین/المحررین  .المستخدمین المعرَّ
 

 كز معالجة البرید الدولي أو غلقھ أو الحصول على رمز جدیدامر من رموز رمز تعدیل طلبات
 

كز امر من رموز رمز جدیدفي أعلى الص�������فحة من أجل طلب الحص�������ول على  على األیقونة  النقر یرجى
 .)4الشكل  انظر( معالجة البرید الدولي

 
 یس��تلزم للوص��ول إلى الس��جل الذي )4(الش��كل  الص��فحة الجھة الیس��رى من في  على األیقونة النقر یرجىو

 .الغلقأو  التغییر
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 معالجة البرید الدولي  كزامر من رموز طلب رمز جدید
 

 .)5(الش���كل إلى ص���فحة الطلبات   كز معالجة البرید الدوليامر من رموز جدیدطلب رمز على أیقونة النقر یحیل 
 الخانات الموسمة بنجمة (*). ویلزم ملء

 

 .مشروع الطلب في النظام حفظوبذلك یُ  زر الحفظ  علىالنقر  بعد االنتھاء، یرجىو
 

 رـوتغیی ، یرجى فتح السجل مجدداً الطلب إلى المكتب الدولي قصد التحقق من صحتھ ونشرهسال ومن أجل إر
   .             والنقر بعد ذلك على زر الحفظ                     ـى      إل                       
 

 كز معالجة البرید الدولي  امرأو غلق رمز من رموز طلب تعدیل 
 

ة البرید الدولي المزمع تعدیلھ. الخاص�����ة بس�����جل مركز معالج الص�����فحة حیل إلىی  التعدیل أیقونةعلى  النقر
 :)6(الشكل  التالیة كز معالجة البرید الدوليامر واحداً من أوضاع یختار المحررو
 الغلق مطلوب -
 التغییر مطلوب -
 الفتح مطلوب إعادة -

  الحفظ            . على زروالنقر الجدیدة الخصائص  یرجى استكمالو
 
  اختیار ىكز معالجة البرید الدولي، یرجامرمن رموز لغلق رمز و
 .             النقر على زر الحفظ بعد ذلكو
 
 

 ً  جھات االتصال المعنیة برمز مركز معالجة البرید الدولي  -خامسا
 

"مركز معالجة البرید ( ”My IMPC“ الجھة الیمنى من الصفحة الواردة في إطار(  على األیقونة النقر یرجى
 مركز الخاصة بھم. القائمة جھات االتصال في بیانات  على االطالع من أجل )الدولي الخاص بي")

  األعمدة في أعلى القائمة. عناوین ویمكن فرز القائمة باستخدام
 
 

 ً  شكالاأل -سادسا

 
ً  تقدیم طلب لتصبح محرراً  -1الشكل   في مركز معالجة البرید الدولي مسجالً  أو مستخدما
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 أو تسجیل الدخول بیانات تسجیل الدخولطلب  -أ2الشكل 
 
 

 

 تسجیل المستخدم -ب2الشكل 
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 رمز مركز معالجة البرید الدولي الخاص بك االطالع على معلومات عن -3الشكل 
 
 
 

 
 الوصول إلى الطلبات -4الشكل 
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 معالجة البرید الدولي من رموز مراكز طلب رمز جدید -5الشكل 
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