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  PREDESرسائل التبادل وقواعد  توقيت
  
  

  النطاق
  

الد يُعَ ة، العالمي ةتفاقية البريدياالوفقاً لنظام  الة  إرس  M41 االتحاد البريدي العالمي لمعيارتمتثل  PREDESرس
الية بخصوص وذلك أمراً إلزامياً  للبياناتالتبادل اإللكتروني الخاص ب اليات المُ كل إرس حدد ويُ  لة.رسَ من اإلرس

تند التوقيت وص اللحظة التي يتعينوالمنطق  المثالي هذا المس أ فيهأن  اللذين يتعين العمل بهما بخص  اتُنش
شبكة التبادل اإللكتروني للبيانات. أن تُرسلو PREDES  الرسالة ُ وال  عبر  الخاصة ظروف االستثنائية ال راعىت

لة اإلمدادات البريدية بعيثة أو وعاء  بكل لس ال  ركيبةفي تتغير التي قد تؤدي إلى وفي س الية بعد إرس اإلرس
الة  اليةمتعددة بشأن  PREDES رسائلإمكانية إرسال  M41المعيار األولية. وال يشمل  PREDESالرس ، اإلرس

تثمرين البريديين لكن لون ،بعض المس اتهم يرس ائل العملية،  في ممارس الية  PREDESرس ة بإرس متعددة خاص
تند و. واحدة ادات هوالغرض من هذا المس ائل  الالزمة للتقليل من حاالت تقديم اإلرش ال رس  PREDESإرس

 دون داع. منتحديثها أو متعددة 
 
  
 PREDESرسائل ال نشاءتحديد الوقت المناسب إل  -1
  
ب إل 1-1 اءالوقت المناس ائل ال نش اإلعداد "أقرب وقت ممكن بعد هو  ،M41لمعيار ، وفقاً لPREDESرس

أو ما يعادلها  CP 87أو  CN 32أو  CN 31مستندات اإلرسال (الورقة إعداد ، أي عند لإلرساليةالنهائي 
  ".الةالرس على بياناتتغييرات تُدَخل أي أن ينبغي ال حيث لعملية من اوقت وفي إلكترونياً) 

اس، يُ  1-2 اء  بعدمى وَص وعلى هذا األس الةإنش الية.  PREDES الرس  من الناحيةوبمجرد إغالق اإلرس
، فيما يتعلق بالنقل مغادرة ُمَجْدَول موعدأو  على أساس تاريخ PREDES الرسالةإرسال  المثالية، ينبغي

م). و موعدطالما أن التاريخ/ال يتيح الوقت الالزم هذا ما "منطقي" (انظر التعريف في نهاية هذا القس
 .PREDES الرسالةلتعديل اإلرساليات (أي إعادة فتحها وإغالقها)، قبل إرسال 

الةطالق إل يةمنطق آلية يمكن االطالع أدناه على اقتراحو 1-3 الل وذلك، PREDES الرس مان إرس في  هاض
 موعدها األمثل:

  "منطقياً" (على النحو المحدد أدناه)، الُمجدَولالمغادرة  موعدأو  تاريخكان إذا 

الة اعة واحدة قبل تاريخ/ وقتفي ل تُرَس  PREDES فالرس وال  الُمجدَولمغادرة ال موعدال يتجاوز س
 .الُمجدَولالمغادرة  موعديتجاوز تاريخ/

اليات في العادة، تُجرى أي تغييرات ل -.مالحظة ً وتُعَد إعداداً محتويات اإلرس يتجاوز  الفي وقت  نهائيا
اعة واحدة  بالنقل. وبحلول  الُمجدَولالمغادرة  موعد قبلس ما يتعلق  ما تهذا الموعدفي عادة   كون، 

  اإلرسالية في عهدة شركة النقل.

الة فإن منطقي)،  غير ُمجدَولال المغادرة موعدإذا كان تاريخ/ أي( وخالفاً لذلك ينبغي  PREDESالرس
  بعد إغالق اإلرسالية" (على النحو المحدد أدناه).) ةنمعي(ساعات  X" غضون في أن تُرسل

رح أدناه)، فإن جدَولالمغادرة المُ  موعدإذا كان  -.مالحظة ه من غير محدد أو غير "منطقي" (انظر الش
اعات كحد أدنى  إتاحة المعقول كالتال بعض لمعالجةأربع س راً  مثل طارئةال مش الية مبّكِ . إغالق اإلرس

 )ست ساعات على سبيل المثال( إتاحة وقت أطولب السماح خيارللمستثمرين  يُتاحَ أن يجب ومع ذلك، 
 محلياً. النظامبارامترات تغيير بارامتر من عن طريق 
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  الشرح/التعاريف
  

  للنقل الُمحدَّد"المنطقي"  تاريخ/موعد المغادرة الُمجدَول
  

  منطقياً:الُمجدَول المغادرة  موعديُعد تاريخ/

ً محدَّ كان إذا   أ ) ر عداإلغالق، يُ  موعدالحظ أنه على عكس تاريخ/. فعالً  دا ر  من هذا العنص بيانات العناص
 قد ال يكون محدداً؛ف، وبالتالي، PREDES رسائلالشرطية في ال

 ؛الزمني تسلسلال حسب ،اإلرسالية إغالق بعدموعد /تاريخ أنه أي ،لم يفُت بعد إذاو  ب)

كي تُؤَخذ ُصمم هذا المعيار قد و إغالق اإلرسالية. موعد ثالثة أيام) منساعة ( 72داً في غضون محدَّ و  ج)
حيحاً من  لموعدالحاالت التي يكون فيها التاريخ/افي االعتبار  من الممكن أن  غير أنه ،حيث البنيةص

 بعض ومن الُمسلَّم به أن هناكالنقل.  عندما يكون خطأ في شهر أو سنة على سبيل المثالفيكون خاطئاً، 
 ولكن ذلك الُمجدَولالنقل  موعد ساعة قبل 72من بأكثر  اتاإلرسالي ستُغلق فيها التي حيحةصالحاالت ال

 ثانية. PREDESرسالة  إلى إرسالعموماً ؤدي يال 
 

اليوم/الساعة/الدقيقة (أي /الشهرالسنة/ حسب نسق حدود األبعاد سواء تناول PREDESمعيار اليتيح  -.مالحظة
ق لوقت) أوا معالتاريخ  هر/اليوم (أي التاريخ  نس نة/الش . النقل عند) فيما يتعلق بالمغادرة وقت بدونالس

 لنقل بالطريق السطحي،لو ).S.A.L(إلرساليات السطحية المنقولة جواً ل تحديدعلى وجه ال هذا األخيرويُخصص 
ً استخدامه ل بيد أن ً  يس محظورا رسالة  وألغراض إطالق النقل باألولوية (مثل البريد الجوي).ب فيما يتعلق تحديدا

ائلمن  ب  الُمجدَولةالمغادرة  تُعتبر، PREDES رس هر/اليوم (أي التاريخ حس نة/الش ق الس الوقت)  بدوننس
 .2395/السنة/الشهر/اليوم النسق وصفهاب
 
"X (ساعات معينة)  يةاإلرسالإغالق بعد" 
  

تخَدم  تخدامه لبدء  بالتاليغير منطقي، و الُمجدَولالنقل  موعدعندما يكون تاريخ/المعيار  اهذيُس ال يمكن اس
 ان أن يحددهعيَّ المستثمر المُ  بإمكان أربع ساعات، ولكناالفتراضية " Xقيمة ". وتُعد PREDES الرسائلإرسال 

  .رأكب قيمةً 
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ال  الُمجدًولالنقل  موعدتاريخ/ تحديثفي حالة   2-1 الةبعد إرس أن  PREDES الرس اليبش ، يجب ة معينةإرس

  تتعلق بهذه اإلرسالية.جديدة  PREDES رسالة إنشاءأال يؤدي ذلك أبداً إلى 

ثة عن حدَّ معلومات فعلية/مُ تقديم . ويمكن النقل عنة معلومات مخطط PREDES الرسالةتقدم  -.مالحظة
 .PRECON الرسالةطريق 

ائل :مثال ل رس الية في PREDES تُرس ويعاد توجيه البريد إلى رحلة الحقة.  الرحلة، ومن ثم تُلغى إرس
ال أي فال الة من ينبغي إرس ائل رس الية، اإلجديدة في ال PREDES رس المعلومات  بدلتحتى لو ترس

  الخاصة بالنقل المرتبطة بها.

ل   2-2 الةبمجرد أن تُرس اً عن ذلك، PREDES الرس الية. وعوض افة أي بريد آخر إلى اإلرس ، ال يمكن إض
ر ، إذا لزم األمر،ينبغي ائص مماثلة. وبعبارة أخرى، يجب أن يقتص الية جديدة تتمتع بخص اء إرس  إنش
 البريد من اإلرسالية. فراغعلى إمتعددة  PREDES رسائل إنشاء بشدة
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لمستثمر البريدي قبل وصول وجهة امتاحة ل PREDES الرسالةوفي مثل هذه الحاالت، ينبغي أن تكون 
الية البريدية. بكة التبادل اإلرس الة عبر ش ال الرس ائل آمنة، يُعتقد أنه ينبغي إرس  ولكي تكون هذه الرس

  آخر مرحلة من مراحل النقل. دموععلى األقل من  ةقبل ساعة واحد EDI للبيانات اإللكتروني

باب أمنية، : 1مثال  حبتطلب الجمارك، ألس غيرة من الر س الية. كيسزمة ص وقد  بعد إغالق اإلرس
  إلرسالية.ا هذه يخصفيما  PREDES أخرى من رسائل رسالةإرسال يؤدي ذلك إلى 

ة، ، يصل المزيد من البريد في اللحظة األخيرPREDESالرسالة بعد إغالق اإلرسالية وإرسال : 2مثال 
ً  ،العملية الداخلية عن طريق دا ها التي  وجهةلا قاص دها نفس اليةتقص البريد  بإمكانالمغلقة. و اإلرس
افي هولة  أن يدخل اإلض يرأكياس البريد التي أُغلقت  فيبس ع . ومع ذلك، ال ينبغي منذ وقت قص وض

، ووضع لها كيس جديد وتخصيص جديدة إرساليةإعداد يجب  بلاإلرسالية المغلقة.  فيالبريد اإلضافي 
  البريد اإلضافي في اإلرسالية الجديدة هذه.

تند ئوإذا أُنش  2-3 الي مس الة) مع CN 31/CP 87ورقي ( ةإرس محتوى  ظل، فيجب أن يPREDES رس
الة تند الورقي متطابقان دائماً. وبعبارة أخرى، محتوى و PREDES  الرس الممكن إعادة  من غيرالمس

ال تحديث  تند الورقي وإرفاقه بالبريد من دون إرس الة طباعة المس  كان من غير. وإذا PREDESللرس
تثمر البريديكليهما، فينبغي تحديث الممكن  ئ المس لرالمُ  أن يُنش تثمر  ِس ورقة تحقيق إلبالغ المس
دالفي  البريدي بقاً ( القائمة باالختالفات مقص الة بين المعلومات المذكورة مس تند  PREDESرس والمس

  ل بالفعل.رسَ الورقي) والبريد المُ 

تثمرون البريديون مزيداً من المرونة  -.مالحظة ب المس تخداميكتس  المبادالت غير الورقية، أي باس
  تبادل اإلرساليات من دون مستندات ورقية. عمليات

ائل  حيث في حاالت نادرةو  2-4 أ رس الية معينة، يجب أن تإلمتعددة  PREDESتُنش ملرس الة من  ش كل رس
 الجديدة محل رسائل PREDESكاملة، وبالتالي تحل كل رسالة من رسائل  اإلرسالية PREDESرسائل 

PREDES  التي أُرِسلَتالسابقة.  

ال يمكن   2-5 الةإرس دار واحد PREDES رس وص فقط من إص الية. وإذا كان لدى كل من إلا بخص رس
تلمين القدرة التقنية الالزمة (انظر المعلومات الواردة في قائمة مراجع  ينلرِس المُ  االتحاد البريدي والمس

  .PREDES V2.1 من اإلصدار PREDES رسائلالفيجب إرسال )، 160aالعالمي 

األصناف جميع اإلرساليات، أي جميع الفئات البريدية، بما يشمل بشأن  PREDESرسالة ويجب إرسال   2-6
اليات السطحية المنقولة  Tالبريدية  (األكياس الفارغة) والفئات البريدية األخرى (البريد الجوي، واإلرس

  السطحي ذو األولوية).، والبريد ، والبريد السطحي).S.A.L(جواً 
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تاريخ اإلعداد األحدث  التي تحملرسالية، فإن الرسالة اإل تصحيحية متعددة بشأن PREDESرسائل  استالم عند

 تحل محل جميع الرسائل السابقة.


