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 المعلومات الخاصة بالنظام المنطبق بتسجيللمبادئ التوجيهية المتعلقة ا -CARDIT V2.1  الرسائل
  
  

 مقدمة  -أوالً 
  
ائل -1 ة بالنظام المنطبق من الرس م المعلومات الخاص عندما يطلب بلد  CARDIT V2.1 (M48) يُقدَّم قس

بقة بموجب المادة  حنة تقديم البيانات اإللكترونية المس د للش األحكام من نظام االتفاقية (تطبيق  002-08المقص
ائل وفيرالمتعلقة بت تلم الرس تطاعة الناقل الذي يس بقة) ويكون في اس الرد  CARDIT البيانات اإللكترونية المس

  :يق أربعة عناصر بيانات إلزامية وهالمعلومات الخاصة بالنظام المنطبوتتضمن  .RESDIT بإرسال الرسالة

 - ar-transport-directionو ؛ 

 - ar-border-agency-authorityو ؛ 

 - ar-reference-ID؛ و 

 - ar-flag. 
  

 
 
لة بعد التأكد -2 بقة المطلوبة قد قُّدِمت  ويجب ملء الحقول ذات الص من أن جميع البيانات اإللكترونية المس

 .والتسليم إلى شركة النقل CARDIT إرسال الرسائل وقتإلى السلطة في بلد المقصد وأنه ال توجد أي إحاالت عالقة 
 
الة عدم التحميل فيما عداو -3 ، ينبغي أن يواصل البريد حركته ضمن (DNL) الحاالت التي تصدر فيها رس

حن  بقة عن الش لة اإلمدادات خالل عملية تبادل المعلومات المس لس قبل التحميل، ما لم يَُحدَّد عكس ذلك من س
 .خالل عملية اتفق عليها الناقل والمستثمر المعيَّن بموجب اتفاق ثنائي

 
اء التي أعلنت عن متطلبات جمركية أو أمنية محددة  -4 ويمكن االطالع على قائمة البلدان واألقاليم األعض

 :الشبكي لالتحاد البريدي العالمي من خالل الرابط لتقديم البيانات اإللكترونية المسبقة إلزامياً على الموقع

(www.upu.int/getmedia/b606dcbc-c9d3-4709-9c1e-2f3e4e0d8db2/mandatoryEadCountries.pdf). 
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 ً  CARDIT V2.1 المنطبق في الرسائل بالنظامالمعلومات الخاصة  تسجيل  -ثانيا
 
ائل -5 ار إليه في الرس ارة  كون، تCARDIT V2.1 (M48) كما هو مش تأكيد من بمثابة  AR العالمةإش

در تثمر المعيَّن في بلد المص بقة المطلوبة (انظر البند  المس فيما يلي)  6على أن جميع البيانات اإللكترونية المس
ً قد  يا لطة المعنية تماش معروفة  مع جميع األنظمة المعمول بها وعلى عدم وجود أي إحاالت عالقة قُّدِمت إلى الس
ات( ب معلوم ة  ،)RFI( أي، طل دم التحم )RFS( تفتيشأو طلب إجراء عملي ات بع ل أو تعليم وقت ) (DNL)ي

 .والتسليم إلى الناقل CARDIT إرسال الرسائل
 
بقوينبغي،  -6 رط مس جيل كش ائل لتس ة بالنظام المنطبق في الرس ألغراض  CARDIT المعلومات الخاص

ـ9األصلية" (" CARDIT البيانات اإللكترونية المسبقة، التأكد وقت إرسال الرسائل ـ"تغيي ) أو تلك المتعلقة ب  )4ر" (ـ
ية( 47تلك "النهائية" (أو  ائل) من أن )القيمة االفتراض توى البعيثة ITMATT الرس ائل) (على مس  PREDES والرس

الية) توى اإلرس تثمر المعيَّن في بلد المقصد عن جميع البعائث الخاضعةقد أرسِ  (على مس للبيانات  لت إلى المس
 .وأنه ما من إحاالت عالقة ةالشحن الموجودة فياإللكترونية المسبقة 

 
تند إلى اتفاقات  -7 تثمرين المعيَّنين والناقلين تس ارة إلى أنه، وبالنظر إلى أن العالقات بين المس وتجدر اإلش

ً  تسجيلتجارية، تُضبَط عملية   .لهذه االتفاقات المعلومات الخاصة بالنظام المنطبق وفقا
 
ع مرات (انظر البند  -8 ع إلى غاية تس حن والمعلومات المتعلقة بالوض  أدناه) 9ويمكن تكرار إخطار ما قبل الش

 .في رسالة يمكن أن يشار فيها إلى المعلومات المتعلقة بالشحنة واالستيراد والعبور
 
  :الواجب تسجيلها ةوفيما يلي عناصر البيانات األربع -9

 البيانات الواجب تسجيلهاملحوظات بشأن  القيمة اسم عنصر تدفق البيانات

ar-transport-direction 2  لطة اللتحديد ةس روري  المختص على نحو كامل، من الض
لطة التي  ويُقَّدم هذا  م.النظا ينطبق عليهادمجها مع نوع الس

 ."ar-transport-direction"ت في عنصر البيانا
  

د ا وعن ام المنطبق م النظ ة ب اص ات الخ دَّم المعلوم تُق
ـالبيان  ألغراض ـات اإللكتـ ـرونيـ ـة المسبقـ ة، يتضمن ـ

رال نص ة "ar-transport-direction" ع م ي ق  "IMP" ال
 "ar-border-agency-authority "(االستيراد) ويتضمن العنصر 

  ي).أي، العنصر التال( "CUS"القيمة
 

ر في حالة العبور (من  -.مالحظة غيلية)، يَُحّضِ الناحية التش
  .المستثمر في بلد العبور شحنة جديدة

 

عبور وشحنة الشحنة  تميّز بينوفيما يخص المعلومات التي 
تيراد، اال ارة إلى رموز  فيمكن توفيرهاس من خالل اإلش

  .مركز معالجة البريد الدولي في بلد المقصد
 

(العبور)  3وفي حالة العبور، تكون قيمة الشحنة هي القيمة 
وتكون قيمة الوجهات من الوجهة الثانية إلى الوجهة النهائية 

ائل2هي القيمة  ر الرس حوادث متعددة  CARDIT . وتُيَّسِ
 .أحداث) 9للمعلومات الخاصة بالنظام المنطبق (إلى غاية 
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 البيانات الواجب تسجيلهاملحوظات بشأن  القيمة اسم عنصر تدفق البيانات

ar-border-agency-authority CUS السلطات الجمركية  
  

والقيم المسموح بها، كما هو . هي السلطة التي تُبلَّغ بالشحنة
  :هي M48 مشار إليه في المعيار

-  CUS السلطات الجمركية 

-  AVS أمن الطيران  

-  BOC سلطات مراقبة الحدود 

-  QRT الحجر الصحي 

ar-reference-ID IMP-BE-
20100304-
EU185/2010 

ر هو رقم إحالة طويل يتكرر في كل  "ar-reference-ID" العنص
 ".-" الحرفيفصل بينها  أربعة عناصر يتكّون منوهو  .رسالة

  
نبغي أن تأتي يمعلومات تُرَسل بطلب من المقصد، وبما أن ال

جميع المعلومات ذات الصلة من وجهة نظر المقصد، وهي 
 .)ref ar-transport-direction(د استيرابذلك معلومات 

  
شركة الطيران (شركات الطيران) معرفة ما  توإذا ما أراد

حن انت الش ا تحترم األن اتإن ك ة التي تنقله ة المنطبق ظم
 رــن العنصوــن أن يكــيمكفر منها، عبي ستــدان التــالبل  في

"ar-reference-ID" هو بلد العبور ألول رسالة CARDIT.  

 :يتكون من وهو

؛A3 (IMP Import) قـظام، النسـذي يتصل به النــدفق الــتال  ‘1’

ً  يمكنو    :استخدام قيم أخرى أيضا

 TRA  العبور 

 EXP  التصدير 

ل به  ISO 3166-2 رمز  ‘2’ الخاص بالبلد الذي يتص
 ؛a2 النظام، النسق

 اليوم؛/الشهر/العام :نسقالتاريخ إصدار النظام،   ‘3’

 .an...35 بنسقمعرف النظام،   ‘4’
  
ائل و يمكن االطالع على هذه المعلومات في مجموعة المس

من معلومات هي و .الجمركية لالتحاد البريدي العالمي تتض
ة بكل بلد وهي  .عن إجراءات التخليص الجمركي الخاص

  :متاحة عبر الرابط التالي
(www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-
Services/Postal-Supply-Chain/Customs#upu-
customs-compendium  )  

ar-flag 1 إلى أن جميع األنظمة المنطبقة 1خالل القيمة  اإلشارة، من ،
 ُ ت مح بأي قيمة أخرىو .وفيتقد اس وتنطبق هذه  .ال يس

 .اإلشارة على الشحنة ككل
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 الخاصة بالنظام المنطبق: SG2 GOR-FTX فيما يلي أمثلة عن المعلومات وترد -10

  عند إرسال الشحنات إلى الواليات المتحدة األمريكية  -
GOR+2' 
FTX+REG+++CUS:IMP-US-20210310-TSA/EA/12345:1’ 

  عند إرسال الشحنات إلى بلجيكا  -
GOR+2' 
FTX+REG+++CUS:IMP-BE-20100304-EU185/2010:1’ 

  عند إرسال الشحنات إلى أستراليا  -
GOR+2' 
FTX+REG+++CUS:IMP-AU-20110423-AU764/Q3:1’ 

 بلجيكاعند إرسال الشحنات إلى الواليات المتحدة عبر   -
GOR+2' 
FTX+REG+++CUS:IMP-US-20210310-TSA/EA/12345:1’ 

 أو بحسب االتفاق التجاري المبرم مع الناقل

  الوجهة هي بلجيكا - CARDIT رسالةأول 
GOR+3' 
FTX+REG+++CUS:TRA-BE-20100304-EU185/2010:1’ 

 الوجهة هي الواليات المتحدة - CARDIT رسالة ثاني
GOR+2' 
FTX+REG+++CUS:IMP-US-20210310-TSA/EA/12345:1’ 

 
كما هو مشار إليه أعاله، فإن اإلخطار ما قبل الشحن والمعلومات المتعلقة بالوضع يمكن أن تتكرر إلى و -11

 :غاية تسع مرات
 

 EDIFACT خصائص الرسائل رسم بياني متفرع
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 ً  مالحظة بشأن اإلحاالت المتأخرة  -ثالثا
  

تثنائيةتعتبر اإلحاالت المتأخرة  -12 حنة بمعالجة يتكفل وينبغي أن  .عملية اس الكيان الذي في حوزته الش
عن معالجة جميع اإلحاالت قبل التسليم المادي للشحنة  ن في بلد المصدر مسؤوالً ويكون المستثمر المعيَّ  .الحالة

كيل المعالجة األرضية و إلى ُوّجهت فعالً غير المتأخرة، أي التي اإلحاالت إلى وكيل المعالجة األرضية/الناقل (
 .أو الناقل)

 
ائل -13 ال الرس حنة و/أو بعد إرس حنة/قبل إغالق الش ليم الش لم إحالة بعد تس  4 وأ CARDIT 9 وفي حال تس
رورية 47  وأ تثمر المعيَّن من وجود اإلجراءات/البروتوكوالت المحلية الض وكيل إلخطار ، يجب أن يتأكد المس

 .إحالة ما المعالجة األرضية أو الناقل باستالم
 

ارة إلى أنه ما من تدفق للتبادل اإللكتروني للبيانات يخص حالة االبالغ بالمعلومات المتعلقة  -14 وتجدر اإلش
 .باإلحاالت المتأخرة

 
جيل  -15 ً وتُكيّف التوجيهات المتعلقة بتس تنادا ة بالنظام المنطبق اس إلى االتفاق المبرم بين  المعلومات الخاص

 .فيما سبق) 7ند المستثمر والناقل (انظر الب
  

تثمار البريدي الحلول م -.مالحظة لحة واألفرقة الدائمة التابعة لمجلس االس حاب المص ازال ينبغي أن يحدد أص
 .المحتملة لمتطلبات البيانات اإللكترونية المسبقة

w  


