
  

 

 

  أصناف البريد الفرعية وأصناف المعالجة: األغراض واالستخدامات
 

  مقدمة
 
تويات متعددة. وقد تطور   -1 تخدم ألغراض متعددة وعلى مس ناف البريد الفرعية معقد، إذ يس مفهوم أص

  استخدامه على مر الوقت.
 
مسجلة  يشير إليها هذا الصنفويبين صنف المعالجة أساساً ما إذا كانت البعائث البريدية أو األوعية التي   -2

  أو مؤمناً عليها. ويرتبط مفهوم صنف المعالجة بمفهوم أصناف البريد الفرعية.
 
  أصناف المعالجة الحالي وتوضيحه.وويرمي هذا المستند إلى وصف وضع أصناف البريد الفرعية   -3
 

  أصناف البريد الفرعية
 
تحدثت   -4 ائل التبادل اإللكتروني للبيانات، اس ناف البريد الفرعية في بادئ األمر ألغراض رس رموز أص

ال المحددة في اتفاقية االتحاد البريدي العالمي تمثيالً إلكترونياً. واليوم  لتلبية الحاجة إلى تمثيل متطلبات اإلرس
ت  ح ذه الرموز أض دم ه تخ ات تس ان ادل اإللكتروني للبي ل التب ائ  PRECON/RESCONفي رس

اليات eVNو EMSEVTو CARDITو PREDES/RESDESو اً جزء من معرفات هوية اإلرس . وهي أيض
يقة الوعاء المطابقة للمعيار S9و S8واألوعية المطابقة للمعيارين  تخدم هذه الرموز في لص  وغيرها S47. وتس
  عالمي. من مستندات االتحاد البريدي ال

 
د، أي   -5 نف البري ا ص ل الحرف األول منهم د الفرعي من حرفين، يمث نف البري  Uويتكون رمز ص

(األوعية الفراغة)، أما الحرف الثاني فيقسم الصنف  T(البريد العاجل الدولي)، و E(الطرود)، و C(الرسائل)، و
  إلى منتجات وخدمات وخصائص معالجة مادية واستخدامات خاصة أخرى.

 
تخدام   -6 الية والوعاء والبعيثة. رموز ويمكن اس تويات هي: اإلرس ناف البريد الفرعية على ثالثة مس أص

تويات التي يمكن أن  117وتبين قائمة رموز االتحاد البريدي العالمي  تخدم فيها يالمس كل رمز من رموز س
  أصناف البريد الفرعية.

 
تخدامات رموز   -7 ائل التبادل اإللكتروني ويلخص الجدول الوارد أدناه اس ناف البريد الفرعية في رس أص

  ي الوعاء والبعيثة:للبيانات على مستويَ 

  االستخدام على مستوى البعيثة  االستخدام على مستوى الوعاء  الرسالة واإلصدار (المعيار)
EMSEVT V3.0 (M40)  نعم  ال  

PREDES V2.0 (M14) و V2.1 (M41)  نعم  نعم  
RESDES V1.1 (M13)  ال  نعم  
PRECON V1.1 (M10)  ال  نعم  
RESCON V1.1 (M12)  ال  نعم  

eVN (M42)  ال  نعم  
  



-2- 
 

 رموز أصناف البريد الفرعية: االستخدامات على مستوى اإلرسالية
  
ضمن صنف البريد الواحد. وأبسط  1مختلفة تميز رموز أصناف البريد الفرعية أرقام إرساليات تسلسلية  -8

  (عادي). "normal"اختصاراً لكلمة ، "N"الحرف هو في موضع الحرف الثاني من الرمز ما يستخدم وأشيع 
 
لي واحد إلى فئة   -9 لس الية تس ند رقم إرس نف وعندما يس  ،ي تبادلمن البريد المتبادل بين مكتبَ  يننمعيَّ وص

تخدم المتغير  ائل بأولوية  "normal"عادة ما يُس لي واحد إلى بريد الرس لس الية تس ند رقم إرس (عادي). فإذا أس
نف البريد الفرعي  تخدم رمز ص " A". وعندما يجمع هذا الرمز مع رمز فئة البريد UNمثالً، فعادة ما يس

  بين الفئة والصنف والفرعي). رمز يجمع وهو( AUNالخاص بالبريد الجوي يضحى رمز نوع اإلرسالية 
 

نف وم  -10 لي واحد لفئة وص لس الية تس تخدام أكثر من رقم إرس ي االحتياجات التجارية اس ع ذلك قد تقتض
اليبلد نين من البريد. فقد يختار مكتب تبادل معيَّ  تخدام أرقام إرس در مثالً اس من  ةالمص لة تتض لية منفص لس تس

نف البريد الفرعي  تخدام رمز ص جلة عن طريق اس راً البعائث المس هو  AURيكون الرمز  (على أن URحص
  رمز نوع اإلرسالية في حالة البريد الجوي).

 
رب البريد العاجل الدولي مثالً   -11 يع فيه ويض ل يش ناف بريد فرعية متعددة. فإذا فص تخدام رموز أص اس

تثمر تندات عن تلك  المصدر مثالً بعائث انفي بلد ونالبريدي ونالمس البريد العاجل الدولي التي تحتوي على مس
ي إرسالية تسلسليين منفصلين: أحدهما يتضمن رمز صنف البريد رقمَ  فيمكنهم إسنادالتي تحتوي على بضائع، 

خر يتضمن رمز صنف البريد الفرعي (البريد العاجل الدولي، مستندات) واآل ED (EMS, documents)الفرعي 
EM (EMS, merchandise)  (البريد العاجل الدولي، بضائع)، على أن يكون رمزا نوع اإلرساليةAED وAEM 

رمز صنف البريد الفرعي في فيضحى عندئذ  اعلى التوالي. فإذا خلطت المستندات والبضائع في اإلرسالية ذاته
لي  لس الية التس ون رمز نوع (البريد العاجل الدولي، مختلط)، على أن يك EN (EMS, Mixed)رقم اإلرس

  .AENاإلرسالية 
 

  رموز أصناف البريد الفرعية: االستخدامات على مستوى الوعاء
 

تخدم في معرف هوية الوعاء (المطابق للمعيار   -12 توى S9ال يس نف البريد الفرعي على مس وى رمز ص ) س
صنف  إال أن). S8لكل وعاء في اإلرسالية معرف هوية اإلرسالية نفسه (المطابق للمعيار يسند اإلرسالية. وبالتالي، 

الية الفرعي. وتبين القائمة المرجعية قد يختلف الوعاء الفرعي نف اإلرس الية معينة، عن ص  RL 117a، في إرس
  ي اإلرسالية والوعاء. صناف البريد الفرعية على مستويَ ألالتوليفات الصحيحة 

 
) LC/AO -(الرسائل  UNالفرعي  الصنفمثالً، يمكن أن تشمل إرسالية من  RL 117aفوفقاً للقائمة المرجعية   -13

نف الفرعي  ائل  UMوعاًء من الص ح أن الوعاء عبارة عن كيس Mاألكياس  -(الرس ). M، أي أن هذا الرمز يوض
الهوية من معرف  15و 14في معرف هوية الوعاء ذي الخطوط (في الموضعين  "UN"وفي هذه الحالة، يرد الحرفان 

نف البريد الفرعي  29المؤلف من  جل رمز ص الية. ويس بة إلى جميع األوعية التي تحتوي عليها اإلرس حرفاً) بالنس
"UM"  ائل ر البيانات  PREDESفي الرس نف الفرعي -(الوعاء " receptacle-subclass"في خانة عنص وهو ) (الص

  ).PREDES V2.1اسم عنصر البيانات في الرسالة 
 

في لصيقة الوعاء، ويظهر رمز صنف البريد الفرعي على مستوى اإلرسالية ضمن معرف هوية الوعاء   -14
جل كما أنه  الً في خيُس ع منفص الية في الموض جل  .A4انة نوع اإلرس نف البريد الفرعي على ويس رمز ص

 
حرفاً هي: رمز مركز معالجة البريد  15نظام أرقام اإلرسالية التسلسلية هو نظام تمنح فيه اإلرساليات البريدية أرقاماً تسلسلية. ويتألف الرقم التسلسلي من   1

تة حروف (قائمة الرموز  تة حروف (قائمة )؛ ورمز مركز معالجة البريد الدولي في بلد المقصد المؤل108الدولي في بلد المصدر المؤلف من س ف من س
ير إلى فئة البريد (108الرموز  نف البريد الفرعي المؤلف من حرفين (قائمة الرموز 115) (قائمة الرموز Dو Cو Bو A)؛ وحرف واحد يش )؛ ورمز ص

  ).116) (قائمة الرموز Tو Eو Cو  Uهو رمز صنف البريد ( منه) والذي يكون أول حرف 117
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ع  توى الوعاء في الموض الية.  B2مس توى اإلرس نف البريد الفرعي على مس عندما يكون مختلفاً عن رمز ص
  ويوضح ذلك الشكالن الواردان أدناه:

 
 

غيلية من   -15 تخدام مجموعة محددة منطقية من الناحية التش نف الفرعي على وعادة ما يتاح اس رموز الص
مستوى الوعاء ضمن رموز صنف البريد الفرعي على مستوى اإلرسالية. ولئن كان المثال السابق يوضح توليفة 

، فلن UMتحتوي على وعاء من الصنف الفرعي  UNرسالية من الصنف الفرعي إل التشغيلية منطقية من الناحية
الية من ا مثالً  يكون من المنطقي نف الفرعي أن تحتوي إرس نف على وعاء ) M(األكياس  UMلص من الص

تخدامو. UN (LC/AO)الفرعي  مح دائماً باس الية رمز يس توى اإلرس الية صنف البريد الفرعي على مس ، في إرس
عبارة عن القيمة التي تستخدم على مستوى الوعاء، ما لم تتسم محتويات وهذا الرمز  ،على مستوى الوعاءمعينة، 

ائص إ توى الوعاء، وفقاً للتوليفات الوعاء بخص ناف بريد فرعية مختلفة على مس افية تعرف برموز أص ض
  .RL 117aالمسموح بها في القائمة المرجعية 

  
حيحة التفريقو  -16 ائل تتيح التوليفات الص راً على بريد  في بريد الرس من بين األوعية التي تحتوي حص

نف  ائل والبطاقات) وتلك التي تحتوي  LCالص راً على بريد(الرس نف حص ياء أخرى، وهي  AO من الص (أش
الية التمييز بينها. فقد  عندما ال يتيحعادة الرزم الصغيرة)، حتى  رمز صنف البريد الفرعي على مستوى اإلرس

نف الفرعي الية من الص نف الفرعي  )LC/AO(البريد  UN يحتوي وعاء في إرس  UAمثالً على بريد من الص
  ).LC(البريد  ULمن الصنف الفرعي ) وبريد آخر AO(البريد 

 
صنف البريد الفرعي على مستوى الوعاء أيضاً لتمييز األوعية الخاصة ضمن اإلرساليات رمز ويستخدم   -17

الت التجارية الجوابية  ")normal(""العادية"  على أنها أوعية تحتوي على أكياس فارغة أو بعائث خدمة المراس
  أو ما إلى ذلك. Mالدولية أو األكياس 

  
ناف البريد الفرعي  -18 جل رموز أص ائل  ةوال تس توى األوعية في الرس إال  PRECONو PREDESعلى مس

  إذا كان الصنف الفرعي على مستوى الوعاء مختلفاً عن الصنف الفرعي على مستوى اإلرسالية.
 

ائل   -19 توى الوعاء في الرس نف الفرعي على مس جل الص إال إذا كانت  RESCONو RESDESوال يس
تلمالمعلومات  جلة عن الوعاء المس بق  المس عار المس الة اإلش تلمة في رس المقابلة مختلفة عن المعلومات المس
  ).PRECONأو  PREDES(الرسائل 

 
  رموز أصناف البريد الفرعية: االستخدامات على مستوى البعيثة

 
توى   -20 ناف البريد الفرعية على مس تخدام رموز أص ر اس ائل التبادل اإللكتروني يقتص البعيثة على رس

توى البعيثة ال تظهر في حد ذاتها في أي معرف هوية،  ناف البريد الفرعية على مس للبيانات، أي أن رموز أص
واء في نماذج االتحاد البريدي العالمي أو لصائقه. إال أن المعلومات المرتبطة برمز صنف البريد الفرعي قد  س
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على مستوى البعيثة. ويتضمن بيان البريد العاجل الدولي مثالً خانات المستخدمة لصائق تظهر في النماذج أو ال
مستندات أو بضائع (ما يقابل  تحتوي علىيبين فيها ما إذا كانت البعيثة التي يحتوي عليها البريد العاجل الدولي 

  تباعاً). EMو ED ينالبريد الفرعيي صنفَ ي رمزَ 
 

تخدام رموز  -21 تند اس توى البعيثة ألي قائمة مرجعية تحتوي على  وال يس ناف البريد الفرعية على مس أص
تند فقط إلى قائمة الرموز  حيحة؛ بل يس تخدام كل  CL 117فتبين قائمة الرموز  ،117توليفات ص ما إذا كان اس

  رمز من رموز أصناف البريد الفرعية على مستوى البعيثة ممكناً أم ال.
 

ائل   -22 ر بيانات  PREDES V2.0 (M14) / V2.1 (M41)و EMSEVT V3 (M40)وتحتوي الرس على عنص
يستوفى بشروط محددة بالنسبة إلى رموز أصناف البريد الفرعية على مستوى البعيثة. وتطبق قاعدة أيضاً في 

ائل  ي PREDESحالة الرس جيل عدم  تقتض توى البعيثة إال إذا كان هذا تس نف البريد الفرعي على مس رمز ص
  لفاً عن رمز صنف البريد الفرعي على مستوى الوعاء.الرمز مخت

 
توى البعيثة للتمييز بين   -23 نف البريد الفرعي على مس تخدم رمز ص بة إلى البريد العاجل الدولي، يس وبالنس

تندات البعائث التي تحتوي على  ائع مس تندات والبض ائع في وعاء يحتوي على المس وتلك التي تحتوي على بض
 ً صنف البريد الفرعي ENو EIو EAف البريد الفرعية (رموز أصنا معا ). ويلزم فصل البعائث أو تعريف رمز 

  العمليات التشغيلية و/أو المحاسبية الحصول على هذه المعلومات.استدعت إذا البعثية على مستوى 
 

توى البعيثة  -24 ناف البريد الفرعية على مس ناف ويمكن التمييز بين األنواع الثالثة التالية من أص : األص
تندات، أي  ) واألصناف الفرعية التي تقابل معالجة LC/AOالفرعية التي تقابل خصائص البعيثة (البضائع/المس

ناف الفرعية التي تتعلق باتفاقات الدفع المحددة  وف أو البعائث المعادة) واألص البعيثة (البعائث العابرة بالمكش
  لجوابية الدولية).(البريد العاجل الدولي والمراسالت التجارية ا

 
توى   -25 ناف البريد الفرعية على مس تخدام رموز أص عياً إلى تالفي تعقيدات ال ضرورة لها، يقتصر اس وس

البعيثة على الحاالت التي تكون فيها لهذه الرموز قيمة مضافة واضحة. ولذلك توقف استخدام العديد من الرموز 
  ).UNو CNو CBفي وقت إعداد هذا المستند (الرموز  على مستوى البعيثة

 
  رموز صنف المعالجة

 
  صنف المعالجة وجود بريد مسجل أو بريد مؤمن عليه يتطلب عادة إجراءات معالجة خاصة.يبين   -26

 
للبريد المسجل؛  "R"للبريد العادي؛ و "N"هي:  107ورموز صنف المعالجة كما وردت في قائمة الرموز   -27
  .المؤمن عليهللبريد  "V"و
 

ائل التبادل اإللكتروني للبيانات   -28 نف المعالجة في رس تخدامات رموز ص ويلخص الجدول الوارد أدناه اس
  ي الوعاء والبعيثة:على مستويَ 

 االستخدام على مستوى البعيثة  االستخدام على مستوى الوعاء  الرسالة واإلصدار (المعيار)
EMSEVT V3.0 (M40)  نعم  ال  
PREDES V2.0 (M14)  
PREDES V2.1 (M41)  

  نعم  نعم

PRECON V1.1 (M10)  
RESCON V1.1 (M12)  

  ال  نعم

CARDIT V1.2 (M47)  
CARDIT V2.1 (M48)  

  ال  نعم
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به كثيراً   -29 ائل التبادل اإللكتروني للبيانات يش نف المعالجة في رس تخدام رموز ص ابق أن اس ويبين الجدول الس
  حو التالي:نصلة منطقية على البعضهما بالبريد الفرعية. كما أن المفهومين يرتبطان باستخدام رموز أصناف 

  (التأمين)؛" V"هو (الطرود المؤمن عليها)  CVلوعاء من الصنف الفرعي رمز صنف معالجة اينبغي أن يكون   -

نف معالجة ينبغي أن يكون   - نف الفرعي رمز ص الية من الص  URجميع األوعية الموجهة في إرس
  (التسجيل). "R"هو (الرسائل المسجلة) 

 
  رموز صنف المعالجة: االستخدامات على مستوى الوعاء

 
ار  -30 جلة/المؤمن عليها في  يش ع الحرف  S9معرف الهوية المطابق للمعيار إلى البعائث المس  25في موض

  المعرفة فيما يلي:  "9"أو  "1"أو  "0"القيم  من بواحدة

  ، األوعية التي ال تحتوي على بعائث مسجلة و/أو مؤمن عليها؛"0"  -

  ، األوعية التي تحتوي على بعائث مسجلة و/أو مؤمن عليها؛"1"  -

  .على معلومات معرف هوية الوعاء يحتوي، ال "9"  -
 

ر البعائث  1المالحظة  تثمرين أثناء عملية فتح  يكمن الغرض من مؤش اعدة المس جلة/المؤمن عليها في مس المس
تثمرين في بلد ،األوعية ح  انوتمكين المس ليم عن طريق مس جيل األوعية العابرة في قوائم التس العبور من تس

  .PRECONرسالة اإلشعار المسبق في حالة عدم استالم معرف هوية الوعاء ذي الخطوط ضوئياً 
 

تخدام القيمة  ينبغي   2المالحظة  ر اس على حاالت محدودة للغاية، وهي عادة حاالت األوعية التي  "9"أن يقتص
يقة جديدة ع لص يقة ومن ثم يلزم وض يقة للتلف أو حاالت األوعية التي ال تحمل لص . عليها تتعرض فيها اللص

تخدم  يقة البديلة على الوعاء أن يس ع اللص ير إلى عدم معرفته  "9"القيمة ويجوز للطرف الذي يض التي تش
  بمحتويات الوعاء.

 
مى   -31 ر البيانات المس جلة/المؤمن عليها وعنص ر البعائث المس رة بين مؤش وينبغي أن تقوم عالقة مباش

"receptacle handling class"  ("صنف معالجة الوعاء") في الرسائلPREDES  لإلشارة إلى أن صنف معالجة
جلة/المؤمن عليها (قد تقابل القيمة "V"أو  "R"الوعاء (القيمتان  ر البعائث المس إما القيمة  "1") أدق من مؤش

"R"  أو القيمة"V".(  
 

ائل   -32 ر  CARDITو RESDESو PREDESو RESCONو PRECONوتحتوي الرس على عنص
ائل  لة في الرس نف المعالجة. وتقدم معلومات مفص بة إلى ص روط محددة بالنس توفى بش بيانات يس

PREDES V2.1 (M41)  مات. وال تخدام الس محعن طريقة اس تخدام القيمتين  يس ة إال باس  "R"خاص
مات ؛ "V"و قدم المعلو ها) ال ت لة أو المؤمن علي ج ية المس باألوع نة  قار ياً" (م عاد عاء " كان الو وإذا 

شرطية. وتطبق قاعدة مماثلة على الرسالتين فيما  ،CARDIT V2.1 (M48)و CARDIT V1.2 (M47) ال
التين  ي. PREDES V2.0 (M14)أو  PRECONال تطبق أية قاعدة من هذا القبيل على الرس  وتقتض

صنف المعالجة في الرسالة أقاعدة مختلفة  إال إذا كان يختلف عن المعلومات الواردة  RESCONال يقدم 
 RESDESرسالة المقابلة. وعلى النسق ذاته ينبغي أن يقدم صنف المعالجة في ال PRECONفي الرسالة 

  المقابلة. PREDESعندما يختلف عن المعلومات الواردة في الرسالة 
 

الة ويرد عنصر بيانات إضافي على مستوى الوعاء   -33 تكمال صنف  PREDES V2.1 (M41)في الرس الس
ر  ،معالجة الوعاء مى هذا العنص نف معالجة الوعاء  "receptacle handling class exclusive"ويس ("ص
ري") و رياً يبين ما إذا كان الوعاء يحتوي هو الحص نف معالجة معيَّ حص ر على بريد من ص ن (قيمة عنص

  ) أم ال (ال يقدم عنصر البيانات)."Y"البيانات 
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  رموز صنف المعالجة: االستخدام على مستوى البعيثة 

 
ل   -34 ائ رس وي ال ت ح  PREDES V2.1 (M41)و PREDES V2.0 (M14)و EMSEVT V3 (M40)ت
توى  CUSITM (M43)و نف المعالجة على مس بة إلى ص روط محددة بالنس توفى بش ر بيانات يس على عنص

  .PREDES V2.0فيما عدا الرسائل  ،(عادي) في هذه الرسائل "N"البعيثة. وال يسمح باستخدام القيمة 
 

توى البعيثةقدم صنف المعالجة يو   -35 ائل  على مس المعلومات ذاتها الواردة في معرف الهوية في بريد الرس
مالتي  124تحتوي قائمة الرموز ف ،S10المطابق للمعيار  رات الخدمة (الحرفان األوالن من معرف  تض مؤش

ائل المؤمن عليها. ومع ذلك، ال S10الهوية المطابق للمعيار  جلة والرس ائل المس لة للرس ) على نطاقات منفص
تخدام الرمز يوجد نطاق  الطرود  في حالةعملياً  CVمحدد للطرود المؤمن عليها (على الرغم من تكرار اس

  المؤمن عليها)، لذا فإن معلومات رمز صنف المعالجة مهمة للغاية بالنسبة إلى الطرود.
 


