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  رموز فئات البريد الفرعية وفئات معالجة البريد - PREDESإعداد الرسالة 
 

في المعيار  هو معرف، على نحو ما PREDES V2.1الرسالة  يستخدم مصطلحألغراض هذا الدليل،  -.مالحظة
M41في المعيار  األوعية البريدية"، على نحو ما هو معرف"لصائق مصطلح ، وS47.  

 
 

  تمهيد  -أوالً 
 

ادي  د الم ة واقع البري ان أن تعكس المعلومات اإللكتروني ة بمك ة، من األهمي بي ة ومحاس غيلي ألغراض تش
  والمعلومات الواردة في النماذج المادية.

 
الة  من الرس ليمها إلى مكتب  معلومات PREDESتتض در لتس الية بريدية أعدها مكتب تبادل في المص عن إرس

د.  ملتبادل في المقص الية  وهي تش الية، من قبيل بيانات تعريف هوية اإلرس توى اإلرس معلومات على مس
الية والبع ائث والبيانات المتعلقة بعملية النقل المخطط لها، وتلك المتعلقة باألوعية الفردية الواردة في اإلرس

  المعرفة هويتها بصورة فردية (قابلة للتتبع) الواردة في كل وعاء. 
 

الة  من الرس الية معرف PREDESوتتض ً  20المكون من  هوية اإلرس كل S8(المحدد في المعيار  حرفا ). ويش
  معرف هوية اإلرسالية اإلشارة المرجعية الوحيدة لإلرسالية ويتركب مما يلي: 

  )6-1أحرف (األحرف من  6الدولي في المصدر المكّون من رمز مركز معالجة البريد   -

  )12-7أحرف (األحرف من  6رمز مركز معالجة البريد الدولي في المقصد المكّون من   -

  )13فئة البريد المكونة من حرف واحد (الحرف   -

  ) 15-14فئة البريد الفرعية على مستوى اإلرسالية المكونة من حرفين (الحرفان   -

  ) 16سنة اإلرسال المكونة من حرف واحد (الحرف   -

  ) 20-17رقم اإلرسالية المكون من أربعة أحرف (األحرف   -
 

الة  وفيما مل الرس الية، تش ً  29المكون من  الوعاء هوية معرف PREDESيخص كل وعاء وارد في اإلرس  حرفا
  ). ويشكل معرف هوية الوعاء اإلشارة المرجعية الوحيدة للوعاء ويتركب مما يلي: S9(المحدد في المعيار 

-   ً   (انظر أعاله)  معرف هوية اإلرسالية المكون من عشرين حرفا

  ) 23-21الرقم التسلسلي للوعاء المكون من ثالثة أحرف (األحرف   -

-   ً   ) 24المكون من حرف واحد (الحرف  مؤشر الوعاء األعلى ترقيما

  ) 25مؤشر البعائث المسجلة/المؤمن عليها المكون من حرف واحد (الحرف   -

  ) 29-26أحرف (األحرف  4الوزن اإلجمالي المكون من   -
 

ائق األوعية البريدية من لص ائل  )S47( تتض اليات بريد الرس َر البيانات المتعلقة بإرس كل رموز، عناص في ش
  والطرود البريدية وبعائث البريد العاجل الدولي. ويمكن أن تتضمن لصيقة الوعاء إشارة إلى ما يلي:  

ً  - (إشارة إلى نوع بعائث البريد الواردة في الوعاء )M(المنتج   - في حال  ويمكن أن يكون هذا الحقل فارغا
 ً   ) بعائث بريد الرسائل، حتى وإن كان ملء الحقل إلزاميا

    )M(رمز مركز معالجة البريد الدولي في المصدر المكون من ستة أحرف   -
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  ) M(للمستثمر في المصدر المكون من ثالثة أحرف  الدولي التابعرمز مركز معالجة البريد   -

ً اسم مركز معالجة البريد الدولي في المصدر ال  -   ) M( مكون من اثني عشر حرفا

-   ً   )M( اسم المستثمر في المصدر المكون من اثني عشر حرفا

  من معرف هوية اإلرسالية 15-13األحرف أي سلسلة فئة اإلرسالية وفئتها الفرعية:  ،)M(نوع اإلرسالية   -

   )M(رقم اإلرسالية   -

  (الرمز ذو الخطوط وتفسير قابل للقراءة من قبل اإلنسان)  )M(معرف هوية الوعاء   -

  ) M(تاريخ الوعاء   -

  )M(نوع الوعاء   -

  (الرقم التسلسلي للوعاء الوارد في اإلرسالية التي ينتمي إليها) )M(رقم الوعاء   -

  )C(رقم الختم   -

ً  يحتوي(حقل فارغ إذا كان الوعاء ال  )M(مؤشر اإلعفاء   -   على بعائث معفاة) حصرا

الية التي يمكن أن تكون )C(فئة الوعاء الفرعية   - : تتمثل هذه الفئة في فئة البريد الفرعية للوعاء ال لإلرس
ورتها القابلة للقراءة من قبل  الية وص من الرمز ذو الخطوط فئة البريد الفرعية لإلرس مختلفة. ويتض

  رسالية. على اللصيقة في حقل نوع اإل مجسدةاإلنسان، وهي 

  ) C(عدد البعائث   -

  )M(الوزن اإلجمالي   -

  )C(الوزن الصافي أو الوزن الفارغ   -

  )C(بيانات اإلنتاج   -

ً  )M(إشارة أولوية النقل   -   )Cإذا تعلق األمر بفئة البريد  (يمكن ترك الحقل فارغا

  )C(مؤشر اتفاق الخدمات الخاصة   -
 

  إلى مشروط. )C( والحرفإلى إلزامي،  )M(القائمة أعاله، يشير الحرف  في -.مالحظة
 

توى  الية يجب أن يكون له نفس رمز فئة البريد الفرعية على مس كل معرف هوية وعاء وارد في اإلرس
، يمكن PREDESفي الرسالة وومن ثم، فإن لكل وعاء في اإلرسالية نفس معرف هوية اإلرسالية.  اإلرسالية.

تخدام رموز فئة البريد الفرعية على  توى الوعاء والبعيثةاس د دقة للبريد الوارد في  مس ف أش لتوفير وص
ول على المزيد من المعلومات وعاء محدد أو في بعيثة معينة واردة في الوعاء.  على  يُرجى االطالعوللحص

تخدام"، قائمة الرموز  تند المعنون "فئات البريد الفرعية وفئات المعالجة: الغرض واالس (رموز فئات  117المس
  التوليفات الصالحة).  -(رموز فئات البريد الفرعية 117aريد الفرعية) والقائمة المرجعية الب
 

   .PREDESالرسالة  في "الفرعيةفئة البعيثة "و "تسجيل عناصر تدفق البيانات "فئة الوعاء الفرعيةيركز هذا المستند على 
 
 

 ً   فئة الوعاء الفرعية   -ثانيا
 

  مرة.  999معلومات إلزامية تتكرر إلى حد  هي PREDESالمعلومات المتعلقة بالوعاء الواردة في الرسالة 
  

 ً الية. ومن  معرف هوية الوعاء (إلزامي) يجب أن يكون قائما توى اإلرس على رمز فئة البريد الفرعية على مس
  ثم، يكون لمعرف هوية كل وعاء وارد في اإلرسالية، نفس معرف هوية اإلرسالية.
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  فئة الوعاء الفرعية هي الفئة الفرعية للبريد الوارد في الوعاء. 
  

الة  ار إلى فئة البريد الفرعية التي تمثل فئة الوعاءPREDESفي الرس الً  ، يش ر بيانات منفص فها عنص ، بوص
  . وينبغي أال تُدرج إال إذا كانت فئة الوعاء الفرعية تختلف عن فئة البريد الفرعية على مستوى اإلرسالية

 
الرسائل والبطاقات/أشياء أخرى) يمكن أن تتضمن وعاء  -(الرسائل  UNمثال: اإلرسالية من فئة البريد الفرعية 

  . وفي هذه الحالة: M، لإلشارة إلى أنه عبارة عن كيس )Mاألكياس  -الرسائل ( UMمن فئة البريد الفرعية 

مدرجين في معرف هوية الوعاء المسجل على لصيقة ذلك الوعاء البريدي (ضمن  "UN"يكون الحرفان   -
ً 15-14الحرفان    .PREDESفي معرفات هوية كل األوعية الواردة في الرسالة  )، وأيضا

ً  "UM"ويكون رمز فئة البريد الفرعية   - الة  مدرجا على مستوى الوعاء في عنصر البيانات  PREDESفي الرس
  ؛ وهنا تكون فئة البريد الفرعية مختلفة عن تلك المشار إليها على مستوى اإلرسالية. "فئة الوعاء الفرعية"

 
 

 ً   فئة البعيثة الفرعية  -ثالثا
 

من معرف هوية البعيثة معلومات  ً يتض روطة رهنا رط وجوب أن تكون كل البعائث بقواعد معينة، مثالً  مش ، ش
  المعرفة ألغراض التتبع معروضة في قائمة.

 
ر  ار إليه على  "فئة البعيثة الفرعية"ويتمثل العنص في فئة البريد الفرعية للبعيثة إذا كان يختلف عن ذلك المش

  .  الوعاء أو اإلرسالية مستوى
 

وينبغي أال يدرج إال إذا كان يختلف عن فئة البريد الفرعية للوعاء أو (إذا كان رمز فئة البريد الفرعية للوعاء 
  ال يختلف عن ذاك الخاص باإلرسالية) اإلرسالية. 

 
تندات والبضائع على مستوى البعيثة الواردة في كيس  تخدام فئة البعيثة الفرعية للتمييز بين المس مثالً: يمكن اس

EN الية  -(بريد عاجل دولي الت ENمختلط) في إرس ياء أخرى/المراس ائل والبطاقات/أش ، أو بين بعائث الرس
ائل UNالتجارية الجوابية الدولية الواردة في كيس  الية  -(رس ياء أخرى) في إرس ائل وبطاقات/أش . UNرس

  أو محاسبية. ويجب الفصل على مستوى البعيثة إذا كانت المعلومات متطلبة ألغراض تشغيلية
 
 

 ً    PREDESإدراج رموز فئات البريد الفرعية في الرسالة   -رابعا
 

  تتضمن معرفات هوية اإلرساليات واألوعية فراغات لتيسير القراءة. -.مالحظة
 

ة   نوع اإلرسالية وي معرف ه
  اإلرسالية

ة  وي ف ه ّرِ عَ ُم
  الوعاء

 فئة البعيثة الفرعية  فئة الوعاء الفرعية

UA  

)AO -  أشياء أخرى
ر  ي ث غ ائ ع أو ب
ل  ائ ث الرس ائ بع
والبطاقات في نظام 
التصنيف القائم على 

  المحتوى)

CAYTOA 
KENBOA A 
UA 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UA 80123 
012110123 

UL, UM  

ُمدرجة ألنها تختلف عن فئة 
  البريد الفرعية لإلرسالية.

ات  ان ألن  UA(ال وجود لبي
  ).UAاإلرسالية هي إرسالية 

 ULأو  UAيمكن إدراج أوعية 
  .UAفي اإلرساليات  UMأو 

ق إال إذا  ب ط ن ال ت
ة  ة البعيث ت فئ ان ك
ة تختلف عن  الفرعي
ة على  ة الفرعي الفئ
توى الوعاء أو  مس

  اإلرسالية
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ة   نوع اإلرسالية وي معرف ه
  اإلرسالية

ة  وي ف ه ّرِ عَ ُم
  الوعاء

 فئة البعيثة الفرعية  فئة الوعاء الفرعية

UA  CAYTOA 
KENBOA A 
UA 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UA 80123 
012110123 

  ال شيء

(فئة الوعاء الفرعية هي فئة 
د  ا على البري ة ذاته الفرعي

  ).مستوى اإلرسالية

ق إال إذا  طب ن ال ت
ة  ة البعيث ت فئ ان ك
تختلف  ة  فرعي ل ا
ة  ة الفرعي عن الفئ
وى  ت ى مس ل ع
اء أو  وع ال

  اإلرسالية

UB  

  )البريد بالجملة(

CAYTOA 
KENBOA A 
UB 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UB 80123 
012110123 

UA, UL  

ُمدرجة ألنها تختلف عن فئة 
  الفرعية لإلرسالية.البريد 

ات  ان ألن  UB(ال وجود لبي
 ).UBاإلرسالية هي إرسالية 

 ULأو  UAيمكن إدراج أوعية 
  .UBفي اإلرساليات  UBأو 

  ال ينطبق

UC  

ر ( البريد المباش
  )المنسق

CAYTOA 
KENBOA A 
UC 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UC 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UCاألوعي الي في إرس

UC.  

  ال ينطبق

UD  

ام ( ظ ارج ن خ
  )النفقات الختامية

CAYTOA 
KENBOA A 
UD 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UD 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UDاألوعي الي في إرس

UD.  

  ال ينطبق

UE  

ات ( ي ال اإلرس
  )المفتوحة

CAYTOA 
KENBOA A 
UE 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UE 80123 
012110123 

UA, UL, UN  

ات  ان ألن  UE(ال وجود لبي
 ).UEاإلرسالية هي إرسالية 

ة  أو  UAيمكن إدراج أوعي
UL  أوUE  أوUN  ي ف

  .UEاإلرساليات 

  ال تنطبق 

UF  

ائل وبطاقات ( رس
  )بالنفاذ المباشر

CAYTOA 
KENBOA A 
UF 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UF 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UFاألوعي الي في إرس

UF.  

  ال تنطبق 

UG  

اء أخرى ( ي أش
  )بالنفاذ المباشر

CAYTOA 
KENBOA A 
UG 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UG 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UGاألوعي الي في إرس

UG.  

  ال تنطبق 
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ة   نوع اإلرسالية وي معرف ه
  اإلرسالية

ة  وي ف ه ّرِ عَ ُم
  الوعاء

 فئة البعيثة الفرعية  فئة الوعاء الفرعية

UH  

ل ( ائ رس
ياء /وبطاقات أش
رى  اذ أخ ف ن ال ب
  )المباشر

CAYTOA 
KENBOA A 
UH 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UH 80123 
012110123 

UF, UG  

ات ( ان ألن  UHال وجود لبي
 ).UHاإلرسالية هي إرسالية 

 UGأو  UFيمكن إدراج أوعية 
  .UHفي اإلرساليات  UHأو 

  ال تنطبق 

UI  

الت ( راس م ال
ية  التجارية الجواب

  )الدولية

CAYTOA 
KENBOA A 
UI 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UI 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
 .UIفي إرسالية  UIاألوعية 

ق ال ب ط ن إال إذا  ت
ة  ة البعيث ت فئ ان ك
الفرعية تختلف عن 
ة على  ة الفرعي الفئ
توى الوعاء أو  مس

  اإلرسالية

UL  

)LC  ل ائ رس
  وبطاقات)

CAYTOA 
KENBOA A 
UL 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UL 80123 
012110123 

UI  

عن فئة  تختلف األنه ةُمدرج
  البريد الفرعية لإلرسالية.

ات  ان ألن  UL(ال وجود لبي
  )ULاإلرسالية هي إرسالية 

ة  أو  UIيمكن إدراج أوعي
UL  في اإلرسالياتUL.  

ق ال ب ط ن إال إذا  ت
ة  ة البعيث ت فئ ان ك
الفرعية تختلف عن 
ة على  ة الفرعي الفئ
توى الوعاء أو  مس

  اإلرسالية

UM  

  )Mاألكياس (

CAYTOA 
KENBOA A 
UM 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UM 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ية  UMاألوعية  ال في إرس

UM.  

  ال تنطبق

UN  

ل  ائ (رس
ياء /وبطاقات أش

  أخرى)

CAYTOA 
KENBOA A 

UN 80123  

CAYTOA 
KENBOA A 
UN 80123 
012110123 

UA, UI, UL, UM  

ات  ان ألن  UN(ال وجود لبي
 ).UNاإلرسالية هي إرسالية 

ة  أو  UAيمكن إدراج أوعي
UI  أوUL  أوUM  أوUN 

  . UNفي اإلرساليات

ى بها،  غير موص
ة قيد  وهي ممارس

  الترك

UP  

ات ( اق ط ب ال
  )البريدية

CAYTOA 
KENBOA A 
UP 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UP 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UPاألوعي الي في إرس

UP.  

  ال تنطبق 
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ة   نوع اإلرسالية وي معرف ه
  اإلرسالية

ة  وي ف ه ّرِ عَ ُم
  الوعاء

 فئة البعيثة الفرعية  فئة الوعاء الفرعية

UR1  

  )البريد المسجل(

CAYTOA 
KENBOA A 
UR 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UR 80123 
012110123 

UA, UL, UM  

ُمدرجة ألنها تختلف عن فئة 
  الفرعية لإلرسالية.البريد 

ات  ان ألن  UR(ال وجود لبي
 ).URاإلرسالية هي إرسالية 

ة  أو  UAيمكن إدراج أوعي
UL  أوUM  أوUR  ي ف

  . URاإلرساليات

  ال تنطبق 

UT  

  )أوعية فارغة(

CAYTOA 
KENBOA A 
UT 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UT 80123 
012110123 

  ال شيء

ة غير  ال يمكن إدراج أوعي
ة  ة  UTاألوعي الي في إرس

UT.  

  ال تنطبق 

UX  

البعائث الخاضعة (
  2)للتتبع

CAYTOA 
KENBOA A 
UX 80123 

CAYTOA 
KENBOA A 
UX 80123 
012110123 

UA, UL, UM  

ُمدرجة ألنها تختلف عن فئة 
  البريد الفرعية لإلرسالية.

ات ( ان ألن  UXال وجود لبي
 ).UXاإلرسالية هي إرسالية 

ة  أو  UAيمكن إدراج أوعي
UL  أوUM  أوUX  ي ف

  .UXاإلرساليات 

  ال تنطبق 

  
  على أساس اتفاق ثنائي. إال UZو UYو UUيجب أال تُستخدم الفئات 

 
 

 ً   PREDESإدراج رموز فئات المعالجة في الرسالة  -خامسا
 

تشير فئة المعالجة إلى وجود بعائث بريد رسائل أو طرود بريدية مسجلة أو طرود بريدية مؤمن عليها تقتضي 
اليات البريد العاجل الدولي. وترد الرموز  تخدم رموز فئة المعالجة مع إرس ة. وال تس عادة معالجة خاص

  ).البريد المؤمن عليه( Vول)؛ (البريد المسج R(البريد العادي)؛ و N: 107المستخدمة في قائمة الرموز 
 

  (بريد مسجل). R(رسائل مسجلة) رمز فئة المعالجة  URمثالً: ينبغي أن يكون لألوعية من الفئة الفرعية 
 

تند "فئات  وص رموز فئة المعالجة، يرجى االطالع على المس ول على المزيد من المعلومات بخص وللحص
  واالستخدام".الغرض  -البريد الفرعية وفئات المعالجة

  
  ، تستخدم رموز فئة معالجة البريد على مستوى الوعاء والبعيثة.PREDESفي الرسالة 

 
 بالبريد بعائثهم كل يرسلوا أن المقصد في معيَّن مستثمر إلى السنة في المسجل البريد من بعيثة 100 000 من أكثر يرسلون الذين المعيَّنين المستثمرين على يجب  1

ً  مخصصة إرساليات مجموعات في المسجل   من نظام االتفاقية). 121-17(المادة  URلبعائث البريد المسجل، أي إرساليات فئة البريد الفرعية  حصريا
ً  تحتوي التي األوعية يخص فيما  2 را عة بعائث على حص تثمرين يجوز للتتبع، خاض ً  االتفاق المعيَّنين للمس تخدام على ثنائيا ة جوي بريد أكياس اس  أو خاص

  ).االتفاقية نظام من 119-17(المادة  للتتبع خاضعة بعائث على إال تحتوي ال بأنها عليها إشارة تسجيل مع ذلك، إلى وما كالعلب، أوعية
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  رموز فئة المعالجة على مستوى الوعاء - PREDESالرسالة   ‘1’
 

جلة/المؤمن عليها (الحرف  ر البعائث المس رة قائمة بين مؤش من معرف هوية الوعاء)  25هناك عالقة مباش
  .PREDESوعنصر البيانات "فئة معالجة الوعاء" في الرسالة 

 
"، فإن ذلك يشير إلى أن الوعاء يحتوي على بعائث 1من معرف هوية الوعاء هي " 25فإذا كانت قيمة الحرف 

جلة و/أو بع جلائث مؤمن عليها. مس ر البيانات "فئة معالجة الوعاء" (انظر قائمة  وفي هذه الحالة، يُس عنص
  ):107الرموز 

  إذا كان الوعاء يحتوي على بعائث مسجلة غير مؤمن عليها؛ "R"الرمز   -

  إذا كان الوعاء يحتوي على بعائث مؤمن عليها؛ "V"الرمز   -

  بعائث مسجلة وبعائث مؤمن عليها.إذا كان الوعاء يحتوي على  "V"الرمز   -
 

ر  جلة وال على بعائث مؤمن عليها، فيجب عدم إدراج عنص وإذا كان الوعاء ال يحتوي ال على بعائث مس
  البيانات هذا.

 
ستخدم لإلشارة  - وهناك عنصر بيانات إضافي على مستوى الوعاء فئة معالجة اإلرسالية "الحصرية"، التي ت

ً  توييحإلى ما إذا كان الوعاء    على بعائث من فئة المعالجة المشار إليها: حصرا

ً  "Y"وهو يتكون من القيمة   -   على بعائث من فئة معالجة معينة؛ إذا كان الوعاء يحتوي حصرا

  وفيما عدا ذلك، ال يُذكر أي شيء.  -
 
  رموز فئة المعالجة على مستوى البعيثة - PREDESالرسالة   ‘2’
 

ر البيانات "فئة معالجة البعيثة"، هي  توى البعيثة، الواردة في عنص المعلومات المتعلقة بفئة المعالجة على مس
ير إليها الحرف الثاني من المعرف  ، أي الحرف الثاني من معرف هوية الخدمة S10المعلومات ذاتها التي يش

  المكون من حرفين.
 

الة  روط في الرس ر مش جلة وإلزامي PREDESوهو عنص والبعائث المؤمن عليها.  فيما يخص البعائث المس
  ):107(بريد مؤمن عليها) (انظر قائمة الرموز  "V"(بريد مسجل) و "R"وقيمتا الرموز المطبقتان هما 

  للداللة على فئة معالجة البعيثة؛ Rإذا كانت البعيثة بعيثة مسجلة، يُسجل الرمز   -

  للداللة على فئة معالجة البعيثة؛ Vيُسجل الرمز إذا كانت البعيثة بعيثة مؤمن عليها،   -

  إذا لم تكن البعيثة ال بعثية مسجلة وال بعيثة مؤمن عليها، ال يسجل عنصر البيانات "فئة معالجة البريد".  -
 
 

 ً   السيناريوهات  -سادسا
 
  تكوين معرفات هوية الرزم الصغيرة (بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على بضائع)  ‘1’
 

عة للتتبع أو  ائع غير البعائث الخاض ائل التي تحتوي على بض غيرة، أي بعائث بريد الرس ف الرزم الص تعرَّ
وبمؤشر  S10أو المراسالت التجارية الجوابية الدولية، بمعرف الهوية  Mالمسجلة أو المؤمن عليها أو األكياس 

  .UA–UZالرموز خدمة سلسلة 
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ن الرسالة وإذا كانت إرسالية تحتوي على رزم صغ   مما يلي: PREDESيرة، تُكوَّ

د   معرف هوية اإلرسالية ات البري ل فئ ات  Uك دا الفئ  UPو UMو ULو UIو UFع
  UXو UTو URو

ف هوية الوعاء    ُمعَّرِ

ً   فئة الوعاء الفرعية   "تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "رابعا

ً  تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في  فئة معالجة الوعاء   "القسم "خامسا

ً   فئة معالجة البعيثة   "تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "خامسا

مؤشر التوزيع السريع على مستوى الوعاء 
  (خدمة توزيع البعائث الخاضعة للتتبع)

 ً   "تطبّق القواعد ذاتها المذكورة في القسم "خامسا

  معرف هوية البعيثة األوحد  معّرف هوية البعائث

  وزن البعيثة بالكيلوغرام  البعيثةوزن 

  ينطبقال   مؤشر اإلعفاء الخاص بالبعيثة

مؤشر التوزيع السريع على مستوى البعيثة 
  (خدمة توزيع البعائث الخاضعة للتتبع)

  ينطبقال 

ً  حرفين من المكون المقصد بلد رمز  البلد مقصد البعيثة  ISO 3166-1للمعيار  طبقا
  العابرة في إرساليات مفتوحة.ال يخص هذا إال البعائث 

 
ً وعالوة على ذلك، وعند اإلمكان، من األجدى تهيئة األوعية التي تحتوي  را غيرة حص على النحو  على رزم ص

  المبين في األمثل اآلتية:
  

  فيما يخص اإلرساليات المفصولة بحسب المقاس
  

  UN  معرف هوية اإلرسالية

ف هوية الوعاء    ُمعَّرِ

   UNال وجود لبيانات ألن اإلرسالية هي إرسالية   الفرعيةفئة الوعاء 

  )الرزم الصغيرة/البعائث المزحمة( E  مقاس محتويات الوعاء

اب  اء (الحس ث الواردة في الوع ائ البع
  الحاصل)

 ً  عدد البعائث الواردة في الوعاء. عادة ما يحدد هذا العدد استنادا
  .إلى حساب البعائث المحددة على مستوى البعيثة

  وزن الوعاء بالكيلوغرام  وزن الوعاء

  معرف هوية البعيثة األوحد  معّرف هوية البعيثة

  وزن البعيثة بالكيلوغرام  وزن البعيثة
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  المقاس بحسب المفصولة غير اإلرساليات يخص فيما
  

  UN  معرف هوية اإلرسالية
ف هوية الوعاء    ُمعَّرِ
  UA, UI, UL, UM  فئة الوعاء الفرعية

  )كل المقاسات مجتمعة( X  محتويات الوعاء مقاس
اب  اء (الحس ث الواردة في الوع ائ البع

  الحاصل)
دد  ذا الع دد ه ا يح ادة م اء. ع ث الواردة في الوع ائ دد البع ع

 ً   إلى حساب البعائث المحددة على مستوى البعيثة. استنادا
  وزن الوعاء بالكيلوغرام  وزن الوعاء

  بعيثة األوحدمعرف هوية ال  معّرف هوية البعيثة
  وزن البعيثة بالكيلوغرام  وزن البعيثة

 
  األوعية التي تحتوي على بعائث خاضعة للتتبع وبعائث غير خاضعة للتتبع  ‘2’
 

  UX  معرف هوية اإلرسالية

ف هوية الوعاء   UX  ُمعَّرِ

الية تحتوي على  UMو ULو UA  فئة الوعاء الفرعية ارة إلى أن اإلرس لإلش
  بعائث خاضعة للتتبع وبعائث غير خاضعة للتتبع

  R  فئة معالجة الوعاء

  R  فئة معالجة البعيثة

توى الوعاء  ريع على مس ر التوزيع الس مؤش
  (خدمة توزيع البعائث الخاضعة للتتبع)

Y  

  معرف هوية البعيثة األوحد  معّرف هوية البعيثة

  وزن البعيثة بالكيلوغرام  وزن البعيثة

عار النفقات   مؤشر اإلعفاء الخاص بالبعيثة ارة إلى ما إذا كانت البعيثة معفاة من أس لإلش
باب  افية أو الحصص البرية للبريد الوارد ألس الختامية اإلض

  غير كونها بعيثة معادة.

توى البعيثة  ريع على مس ر التوزيع الس مؤش
  تبع)(خدمة توزيع البعائث الخاضعة للت

Y  

د المكون من حرفين طبقا للمعيار   البلد مقصد البعيثة  ISO 3166-1رمز بلد المقص
  ال يخص هذا إال البعائث العابرة في إرساليات مفتوحة.

  
  .UXال يمكن إرسال البعائث الخاضعة للتتبع إال في إرسالية 

 
  أعاله:عناصر أخرى تتعلق بــ "معلومات بشأن البعائث المعرفة" لم تُذكر 

  

ة   القيمة المعلن عنها للبعيثة حب الخاص القيمة المعلن عنها للبعيثة، بوحدات حقوق الس
  (فقط فيما يخص البعائث المسجلة والبعائث المؤمن عليها)

ة على  ريبة المفروض اب الض طريقة حس
  البعيثة

؛ )بعيثة مقابل تأدية القيمة( Cطريقة دفع الرسوم والضرائب: 
F )رائب بعيثة معفاة من وم والض فقط فيما يخص ) (الرس

  )البعائث المسجلة والبعائث المؤمن عليها
  


