
 

 

 

 دلیل المستخدم -نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة 
 
 

 مقدمة عن قوائم الرموز -أوالً 
 
بغیة تحقیق التواص�����ل عتمد العدید من المعاییر الخاص�����ة باالتحاد البریدي العالمي الرموز لعرض قیم البیانات ت

ً  بین األطراف. روني ، تش���یر معاییر التراس���ل الخاص���ة باالتحاد البریدي العالمي في مجال التبادل اإللكتوعموما
 یقتص���ر اس���تخدامفي حین  بانتظام یُس���تخدم بعض���ھاوھناك العدید من قوائم الرموز،  للبیانات إلى قوائم الرموز.

س����م في حین یت ،ع من الدینامیكیة إلى حد ماوتتس����م بعض قوائم الرموز بنو .الحاالتعلى بعض البعض اآلخر 
 البعض اآلخر بالثبات الكبیر.

 
ف ھویة اإلرسالیة.  قائمة تُذكروفي بعض الحاالت،   الرموز في الرسالة ذاتھا أو تكون عنصراً من عناصر ُمعَّرِ

 
 أمثلة عن قوائم الرموز:

 
االستخدام األول في سلسلة  االسم الرقم

 االمدادات (بشكل عام)
 EMSEVT/PREDES رموز مراكز معالجة البرید الدولي 108 
 PREDES رموز نوع الوعاء 121 
 PREDES رموز شكل المحتویات 120 
 PREDES رموز األصناف الفرعیة للبرید 117 

 117a (المجموعات المقرة صالحیتھا) رموز األصناف الفرعیة للبرید PREDES 
 RESDES رموز األحداث الخاصة بالوعاء 119 
 PREDES رموز فئة المعالجة 107 
 Hالحدث  EMSEVT رموز سبب الحدث الخاص بالبعیثة 112 
 Hالحدث  EMSEVT رموز اإلجراء المتخذ فیما یتعلق بالحدث الخاص بالبعیثة 113 

 112a  المجموعات المس����موحة فیما یتعلق یإجراء عدم تس����لیم البعیثة
 وأسباب عدم تسلیمھا

EMSEVT 

 RESDIT رموز الحدث الخاص بالشحنة 100 
 
وفیما یتعلق برموز  ة استخدامھا في النظام الخاص بھ.عادة ما یحتاج المستثمر إلى استخراج رموز محددة بغیو

 على الصعید العالمي. على سبیل المثال، ھناك العدید من الرموز التي ال تطبق ،نوع الوعاء
 

، یرجى االطالع على المعیار 1والقوائم المرجعیة قوائم الرموزوللحص�������ول على معلومات مفص�������لة بش�������أن 
 الخاص باالتحاد البریدي العالمي. S41 التقني

 
د البریدي العالمي جمیع قوائم الرموز الخاص�������ة باالتحا تحدیث ام إدارة قوائم الرموز المعیاریةنظویقتض�������ي 

 وتعمیمھا.
 

 
رموز  -108b المرجعیةالقائمة مثل  الرموز، من قوائم الرموز المحددة في قائمة سمات ئم المرجعیة معلومات إضافیة بشأنتقدم القوا 1

 المكاتب المفتوحة. -كز معالجة البرید الدولي امر



-2-

- الدخول إلى نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة والقوائم  ً ثانی ا

بكي التالي لالتحاد البریدي العالمي:  1- یمكن الدخول إلى نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة عبر الموقع الش��
 . https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Standards )الشكل 1(

دخول إلى  2- یرجى النقر على رابط نظ��ام إدارة قوائم الرموز المعی��اری��ة في الق��ائم��ة على الجھ��ة الیمنى لل��
 . النظام، وبالتالي االطالع على جمیع قوائم الرموز )الشكل 2(

3- یرجى النقر على الخانة الواردة في عمود اس�������م قائمة الرمز لالطالع على رمز محدد أو قائمة معیاریة 
 .)3(الشكل  محددة

زر الص��فحة الرئیس��یة  النقر علىیرجى التبویب الخاص��ة بالمتص��فح. و ص��فحةح القائمة في نفس فتَ تُ و
 .)2(الشكل إلى القائمة الرئیسیة  للعودة في الجھة الیمنى زر الغلق  على أو

لى ع النقرعبر  Text أو Tabأو  Excel1في أنساق في شكل ملف  تحمیلھا قائمة من القوائمیمكن بعد فتح  -4
 في نھایة ھذا المستند. ھذه التصدیر أنساق توجد أمثلة عنو .)4(الشكل النسق المحبذ 

السطر األول  يتبویب. ویحتوبإنشاء ملف نصي یحتوي على مجاالت مفصولة بعالمات  Tab یقوم نسق -
ماد حل  ااألعمدة. وھذعلى عناوین  باعت نات  یا بة الب ًما حوس������� ما تكنولوجیا من حلول النس�������ق یالئم ت

 المعلومات؛
األسطر بمجموعة من  ویبدأ الملف. محددة الطول خاناتبإنشاء ملف نصي یحتوي على  Text یقوم نسق -

 )"تح��دی��ث"آخر ( ”Last update“ و )ف في"عرَّ "مُ ( ”Defined in“الت��الی��ة  التي تحتوي على المعلوم��ات
 لى السطر الخاص بعناوین األعمدة.یحتوي عالذي جدول الویلیھا  )"مالحظات"( ”Notes“و

أو غلقھا،  تعدلیھاكز معالجة البرید الدولي أو اكیفیة إنشاء رموز مر عنللحصول على معلومات  -مالحظة.
 دلیل المستخدم  -یرجى االطالع على نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة 

 4إلى  1األشكال من 

 إلى نظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة الدخول -1الشكل 
یرجى المحاولة باستخدام متصفح آخر.، Excelعملیة التحمیل بنسق تم في حال لم ت 1

https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Standards
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 الصفحة الرئیسیة لنظام إدارة قوائم الرموز المعیاریة -2الشكل 
 
 

 

 إلى قوائم محددة الدخول -3الشكل 
 
 

 

 تحمیل القوائم  -4الشكل 
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 Excel ملف عینة من تصدیر

 

 
 
 

 Tab ملف عینة من تصدیر
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 Text ملف عینة من تصدیر
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