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 ینمعیَّناإللكتروني المتعلق بأمن الشحن لفائدة المستثمرین ال المبادئ التوجیھیة الخاصة باإلقرار -أوالً 
 
 الھدف -1
 

ین الذین یتبادلون اإلقرارات اإللكترونیة المتعلقة بأمن الشحن معیَّنتستھدف ھذه المبادئ التوجیھیة المستثمرین ال
 فیما یخص شحنات البرید.

 
ھذه اإلقرارات اإللكترونیة المتعلقة بأمن الش���حن ویكمن الغرض منھا في تزویدھم بش���رح بس���یط لطریقة تبادل 

 وتعریفھم باألماكن التي یمكنھم الحصول منھا على المزید من المعلومات.
 
 السیاق -2
من األھمیة بمكان بالنس���بة إلى القطاع عموماً، وإلى جمیع األطراف المش���اركة في س���لس���لة اإلمدادات، أن  2-1

ة وفعالة. ویتم ذلك بإعداد إقرار من اإلقرارات المتعلقة بأمن الش����حن یجري نقل البرید بطریقة معتمدة وآمن
فیھ إلى شركة النقل، وحبذا لو كان ذلك إلكترونیاً، أو باستخدام النسخة الورقیة من  الواردة وإرسال البیانات

لق بأمن اإلقرار، إذا تعذر اس�����تخدام النس�����خة اإللكترونیة. وخالص�����ة القول، فإن اإلقرار اإللكتروني المتع
ن الشحنة وطریقة تأمینھا وموعد تأمینھا.  الشحن یحتوي على معلومات عن الموظف الذي أمَّ

وس���عیاً إلى المض���ي قدماً في االس���تغناء عن اس���تخدام األوراق في حركة البرید، فإن تركیز ھذا المس���تند  2-2
ما یخص البرید. ویُرَسل اإلقرار سینصبُّ أساساً على تبادل اإلقرارات اإللكترونیة المتعلقة بأمن الشحن فی

 .CARDITاإللكتروني المتعلق بأمن الشحن إلى شركة النقل ضمن الرسالة 
 ضمان أن تكون الشحنة: إلىاستخدام اإلقرار المتعلق بأمن الشحن یھدف و 2-3

 مؤمنة في المراحل األولى من سلسلة اإلمدادات في أسرع وقت ممكن؛ -
 المشروع إلى غایة وصولھا إلى المطار في بلد المقصد.محمیة من أفعال التدّخل غیر  -

 
 ویوضح الشكل الوارد أدناه عملیة تبادل اإلقرارات اإللكترونیة المتعلقة بأمن الشحن. 2-4
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 المتطلبات -3
 

 ، یلزم تلبیة المتطلبات التالیة:اإللكترونیة المتعلقة بأمن الشحنإلتاحة استخدام اإلقرارات 
إس���ناد وض���ع أمني للش���حنة، فیجب أن یُرخَّص لھ بتأمین البرید (أن یكون مثالً  معیَّنالمس���تثمر ال إذا أراد 3-1

وكیالً معتمداً)، وأن یكون لدیھ برنامج أمني یلبي متطلبات الس�����لطات الوطنیة في بلده، وأن یتقید باللوائح 
 التي وضعتھا السلطات سواًء في بلد المصدر أو بلد المقصد.

معلومات أمنیة، أي  ھ منتتض��منبما  CARDITقادراً على إرس��ال رس��ائل  معیَّنیكون المس��تثمر الیجب أن  3-2
 من معاییر االتحاد البریدي العالمي) أو إصدار أحدث منھ. M48(المعیار   CARDIT version 2.1اإلصدار

 تأخیر.حدوث من األھمیة بمكان أن تكون نوعیة البیانات وقدرات االتصال جیدة لضمان سیر العملیة بسالسة ودون  3-3
وإرس�����الھا إلى ش�����ركة النقل قبل تس�����لیم البرید مادیاً إلیھا أو إلى وكیل  CARDITیجب إعداد الرس�����ائل  3-4

 المعالجة األرضیة.
قادراً على طباعة اإلقرار المتعلق بأمن الش�����حن (النس�����خة الورقیة من  معیَّنیجب أن یكون المس�����تثمر ال 3-5

 اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن)، إذا ُطِلب منھ ذلك.
، أن یقدم المس���تندات التي عند الطلبجمیع أنش���طة التفتیش بحیث یمكنھ،  معیَّنیجب أن یس���جل المس���تثمر ال 3-6

  أمنیاً.سالیب التفتیش المتبعة وھویة الموظف الذي فتش الشحنة تفتیشاً تثبت إخضاع البرید للتفتیش وتُبین أ
سجالً بالمعلومات األمنیة ویحفظ البیانات طوال فترة رحلة الطیران، ولمدة  معیَّنیجب أن یعد المستثمر ال 3-7

 ساعة على األقل. 24
 

 وصف العمل -4

 یبین الشكل الوارد أدناه العملیة الرفیعة المستوى وحركة المعلومات المتعلقة بھا. 

یُفترض في المخطط الوارد أعاله للعملیة أن المعلومات األمنیة تُرسل إلكترونیاً. وإذا لم یكن األمر كذلك، فیجب 
إذا ُطبَِع اإلقرار المتعلق بأمن مع البرید. و ھطباعة اإلقرار المتعلق بأمن الش�����حن بعد تكوین الش�����حنة، وتس�����لیم

 .CN 70الشحن، فیوصى بشدة باستخدام النموذج 
 تكوین إرسالیة: تُكون اإلرسالیة وفقاً ألنظمة االتحاد البریدي العالمي.  4-1
4-2  ً  .تفتیش البرید تفتیشاً أمنیا
. معیَّنة في بلد ھذا المس�����تثمر الوالس�����لطات الوطنی معیَّنیُفتش البرید وفقاً التفاق یُبرم بین المس�����تثمر ال 4-2-1

وتجدر اإلش����ارة إلى أنھ إذا أزیلت بعائث من األوعیة (ألس����باب أمنیة مثالً) فیمكن أن تتغیر المعلومات 
بعد  PREDES. وعلیھ، ینبغي أن تُرس��ل الرس��ائل PREDESالخاص��ة بالوعاء وكذلك محتوى الرس��ائل 

 التفتیش األمني.عملیة استكمال 

Physical Process
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PREDES PRECON

Create 
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Security
screen mail
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 أن یسجل المعلومات التالیة، في إطار عملیة التفتیش: معیَّنلمستثمر الیجب على ا 4-2-2
 الذي خضع فیھ الوعاء للتفتیش. التوقیت -
 الموظف الذي فتش وعاء البرید (یوصى باستخدام اللقب الوظیفي لھذا الموظف).  -
 األسالیب المتبعة في تفتیش أوعیة البرید. -

حددتھا الس������لطات الوطنیة فیما یخص طریقة تس������جیل البیانات یجب أن یلبي الس������جل المتطلبات التي  4-2-3
 ساعة على األقل. 24وحفظھا في سجالت. ویجب أن یُحفظ السجل طوال فترة رحلة الطیران، ولمدة 

غیر ملزم بإبالغ شركة (شركات) النقل المتعاقدة بھویة الموظف المسؤول عن تفتیش  معیَّنالمستثمر ال 4-2-4
یاً أو بموعد إص��دار اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الش��حن، ش��ریطة أن تُس��جل ھذه البرید تفتیش��اً أمن

 المعلومات وتكون متاحة عند الطلب.
شأنحواراً وثیقاً مع شركات النقل  معیَّنیوصى بأن یقیم المستثمر ال 4-2-5 المتطلبات الالزم تلبیتھا  المتعاقدة ب

 في نقاط العبور.
 تكوین الشحنة 4-3
ن الش��حنة بعد إخض��اع أوعیة البرید للتفتیش األمني. وفي ھذه المرحلة، تُرس��ل الرس��الة  4-3-1  PRECONتُكوَّ

 إلى شركة النقل.  CARDITفي المقصد وتُرسل الرسالة  معیَّنإلى المستثمر ال
النقل تُرسل إلى شركة (شركات) النقل المتعاقدة. وتتولى شركة  CARDITتجدر اإلشارة إلى أن الرسالة  4-3-2

  المتعاقدة مسؤولیة إبالغ المتعاقدین من الباطن، إن وجدوا، وموظفي المعالجة األرضیة بالمعلومات.
على تعلیمات بش���أن اس���تكمال كل عنص���ر من عناص���ر البیانات فض���الً عن عینة من  2یحتوي الملحق  4-3-3

 نموذج اإلقرار المادي المتعلق بأمن الشحن. 
 

فض��الً عن المعلومات الخاص��ة  CARDITالجھة التي یتعین أن تُرس��ل إلیھا الرس��الة  ویبین الجدول الوارد أدناه
 باإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن عن كل نوع من أنواع النقل.

الجھة التي تس���تلم اإلقرار  الوصف النقل
اإللكتروني المتعلق ب��أمن 
الش�����حن من المس�����تثمر 

 في المصدر معیَّنال

 الرسائلتبادل  التعلیقات

ال���ن���ق����ل 
 المباشر

من المحط���ة ألف 
 إلى المحطة باء

یمكن لش��ركة النقل المتعاقدة أن تس��تعین  شركة النقل المتعاقدة
بش�������رك��ة نق��ل أخرى أو بمتع��اق��د من 
الباطن. تتولى ش������ركة النقل مس������ؤولیة 
إرسال اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن 
الشحن إلى شركة النقل التي تسیر رحلة 

 الطیران. 
یعتبر العبور المغلق عبر المس�������تثمر 

في المحطة باء نقالً مباش����راً من  معیَّنال
المحطة ألف إلى المحطة باء. إذ س���یعید 

في المحطة باء ش���حن  معیَّنالمس���تثمر ال
 البرید مع البرید الخاص بھ.

یرس������ل المس������تثمر 
الرس����������ال����ة  معیَّنال

CARDIT  ال�����ت�����ي
تحتوي على البیانات 
األمنی����ة الواردة في 

قرار اإللكتروني اإل
المتعلق بأمن الشحن 
إلى ش�������رك��ة النق��ل 

 المتعاقدة.
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الجھة التي تس���تلم اإلقرار  الوصف النقل
اإللكتروني المتعلق ب��أمن 
الش�����حن من المس�����تثمر 

 في المصدر معیَّنال

 الرسائلتبادل  التعلیقات

ال���ن���ق����ل 
م�������������ن 
ط����ائ��رة 
إل������������ى 

 أخرى 

من المحط���ة ألف 
إلى المحط���ة جیم 

 عبر المحطة باء
 

ش�����ركة نقل واحدة، 
ورح��ل��ت���ا ط��ی��ران 

 اثنتان أو أكثر

 معیَّنیرسل المستثمر ال  شركة النقل المتعاقدة
 CARDITالرس�������ال��ة 

ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 
البیانات األمنیة الواردة 
في اإلقرار اإللكتروني 
المتعلق بأمن الش������حن 
إلى ش�������رك���ة النق���ل 

 المتعاقدة.
ال���ن���ق����ل 
م�������������ن 
ط����ائ��رة 
إل������������ى 

 أخرى

من المحط���ة ألف 
إلى المحط���ة جیم 

 عبر المحطة باء
 

نق����ل،  ش��������ركت����ا 
إح���داھم���ا أبرم���ت 
ال��ع��ق����د ال��خ����اص 

 بكامل الطریق

تتولى شركة النقل مسؤولیة إرسال الرسالة  شركة النقل المتعاقدة 
CARDIT  واإلقرار اإللكتروني المتعلق

 األخرى. بأمن الشحن إلى شركة النقل 
الرس��������ال��ة  معیَّنیرس��������ل المس�������تثمر ال

CARDIT  التي تحتوي على البی����ان����ات
األمنی����ة الواردة في اإلقرار اإللكتروني 
المتعلق بأمن الش������حن إلى ش������ركة النقل 

 المتعاقدة. 
: تس����یر ش����ركة النقل المتعاقدة 1الحالة 

الجزء األول من رحل���ة الطیران بینم���ا 
تس���یر ش���ركة النقل المتعاقدة من الباطن 

 الجزء الثاني من رحلة الطیران:
قل  - لك ش�������ركة الن الجزء األول: تمت

 المتعاقدة كل المعلومات الالزمة.
الجزء الثاني: تس�������لم ش�������ركة النقل  -

المتع��اق��دة، في المحط��ة ب��اء، البری��د 
إلى ش�������رك���ة النق���ل المتع���اق���دة من 

قد یكون اإلقرار اإللكتروني  الباطن.
المتعلق ب��أمن الش�������حن ھو اإلقرار 
األص�������لي الوارد في الرس����������ال����ة 

CARDIT  أو ق��د یكون ھو اإلقرار
اإللكتروني المتعلق ب��أمن الش�������حن 

لنقل (رس��میاً) في الذي تعده ش��ركة ا
 حالة إعادة تأمین البرید.

: تسیر شركة النقل المتعاقدة من 2الحالة 
الب��اطن الجزء األول من رحل��ة الطیران 
بینما تس���یر ش���ركة النقل المتعاقدة الجزء 

 الثاني من رحلة الطیران:
األول: تق���دم ش�������رك��ة النق���ل  الجزء -

ال��م��ت��ع����اق����دة م��ع��ل��وم����ات اإلق��رار 
اإللكتروني المتعلق بأمن الش��حن إلى 
ش�ركة النقل المتعاقدة من الباطن عند 
اس�������تالم الرس��������ال��ة (الرس��������ائ��ل) 

CARDIT. 

یرس������ل المس������تثمر 
الرس����������ال����ة  معیَّنال

CARDIT  ال�����ت�����ي
تحتوي على البیانات 
األمنی����ة الواردة في 
اإلقرار اإللكتروني 

علق بأمن الشحن المت
إلى ش�������رك��ة النق��ل 

 المتعاقدة.
 

الثغرة الح���الی���ة في 
الرس�������ائل المتبادلة 

 بین شركتي النقل.



-6- 
 

الجھة التي تس���تلم اإلقرار  الوصف النقل
اإللكتروني المتعلق ب��أمن 
الش�����حن من المس�����تثمر 

 في المصدر معیَّنال

 الرسائلتبادل  التعلیقات

ال���ن���ق����ل 
م�������������ن 
ط����ائ��رة 
إل������������ى 
أخ�����رى 

 ).(تابع

الثاني: تس�������لم ش�������ركة النقل  الجزء -  
المتعاقدة من الباطن، في المحطة باء، 

قد و المتعاقدة.البرید إلى ش����ركة النقل 
یكون اإلقرار اإللكتروني المتعلق 
بأمن الش������حن ھو اإلقرار األص������لي 

أو قد  CARDITالوارد في الرس������الة 
یكون ھو اإلقرار اإللكتروني المتعلق 
بأمن الش����حن الذي تعده ش����ركة النقل 

 (رسمیاً) في حالة إعادة تأمین البرید.
أي  الش����ركة المتعاقدة: ال تس����یر 3 الحالة

بینما تس�یر ش�ركة  جزء من أجزاء الرحلة
 النقل المتعاقدة من الباطن كامل الطریق:

األول: تق���دم ش�������رك���ة النق���ل  الجزء -
المتعاقدة معلومات اإلقرار اإللكتروني 
المتعلق بأمن الش��حن إلى ش��ركة النقل 
المتع��اق��دة من الب��اطن عن��د اس�������تالم 

 .CARDITالرسالة (الرسائل) 
نظراً ألن ش�������رك�ة النق�ل المتع�اق�دة من 

التي تس�������یر كامل الطریق،  الباطن ھي
ف��إنھ��ا ھي التي ت��دیر عملی��ة إرس��������ال 
اإلق�رار اإلل�ك�ت�رون�ي ال�م�ت�ع�ل�ق ب����أم�ن 

 الشحن.

 

من المحط���ة ألف  
إلى المحط���ة جیم 

 عبر المحطة باء
 

ش�������ركتا نقل، كل 
ھا أبرمت عقداً  من

 خاصاً بھا

ستلم شركتا النقل  ست
تاھما  تان كل قد عا المت

 CARDITالرس�����الة 
اإلق��������رار  (م��������ع

اإللكتروني المتعلق 
عند وبأمن الش��حن). 

النقل، س��تقدم ش��ركة 
النقل األولى اإلقرار 
اإللكتروني المتعلق 
بأمن الش�������حن الذي 
ی����ح����ت����وي ع����ل����ى 
معلومات محدثة إلى 
ش������ركة النقل الثانیة 

 .في رسالة منفصلة

الخاص  10یُزود وص�������ف جزء النقل 
ببیانات  20بش�������ركة النقل جزء النقل 

ل�ك�ت�رون�ي ال�م�ت�ع�ل�ق ب����أم�ن اإلق�رار اإل
 الشحن. 

 معیَّنیرسل المستثمر ال
 CARDITالرس��������ال��ة 

ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى 
البیانات األمنیة الواردة 
في اإلقرار اإللكتروني 
المتعلق بأمن الش������حن 
إلى ش������ركتي النق���ل 

 كلتیھما. 
 

االفتراض: س�������یغیر 
بیانات  معیَّنالمستثمر ال

النقل فقط في الرس�����الة 
CARDIT  بینما سیظل

اإلق��رار اإلل��ك��ت��رون��ي 
المتعلق بأمن الش������حن 

 دون تغییر.
 

الثغرة الح���الی���ة في 
الرس�������ائل المتبادلة 

 بین شركتي النقل.
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 تسلیم البرید 4-4
 تسلم الشحنة بالكامل إلى وكیل المعالجة األرضیة/شركة النقل قبل آخر موعد متفق علیھ للتسلیم في المصدر.  4-4-1
 CARDITتجدر اإلش����ارة إلى أنھ ال یمكن تس����لیم الش����حنة بالكامل قبل إعداد آخر نس����خة من الرس����الة  4-4-2

 ) وإرسالھا إلى شركة النقل المتعاقدة.CARDITالخاص بالرسالة  47(الرمز الوظیفي 
 نقل البرید: تنقل شركة (شركات) النقل البرید إلى المقصد. 4-5
سیر العملیة بسالسة ودون  4-5-1 تأخیر، من األھمیة بمكان أن تكون نوعیة البیانات حدوث سعیاً إلى ضمان 

مش������كلة في أي مجال من ھذین المجالین، فلن تس������یر العملیة أي وقدرات االتص������ال جیدة. فإذا وقعت 
 لتأمینھ.  جدیدعبء عمل إضافة بسالسة وسیفضي ذلك إلى تأخر البرید و/أو 

وص���ى بش���دة باالتفاق مع ش���ركة (ش���ركات) النقل على وض���ع خطط للطوارئ بخص���وص جمیع لذا ی 4-5-2
وش���ركة  معیَّنمر الالمش���اكل ذات الص���لة. وینبغي أن تدرج خطط الطوارئ في العقد المبرم بین المس���تث

 .(شركات) النقل
 
 النتائج المنشودة/الحصائل -5
 

 اإلقرار المتعلق بأمن الشحن/اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن. معیَّنبناء على ما سبق، یصدر المستثمر ال
 

التي تحتوي على معلومات أمنیة، واإلقرار اإللكتروني  CARDITعلى مثال على الرس�������الة  3ویحتوي الملحق 
 بالمعلومات ذات الصلة. تعلق بأمن الشحن المطبوع والمستوفىالمتعلق بأمن الشحن، واإلقرار الم

 
 معلومات إضافیة -6
 

 یمكن الحصول على معلومات إضافیة باالطالع على ما یلي: 
 معاییر االتحاد البریدي العالمي -

• M39 CARDIT/RESDIT – Data flow version 2 أمثلةو: مقدمة 
• M48 RESDES V2.1 
• M49 RESDES V1.1 

 حنالدولي: اإلقرار المتعلق بأمن الش اتحاد النقل الجويالصادر عن  651الحكم  -
 

 .standards@upu.intوإن كانت لدیكم أیة تساؤالت، فیرجى االتصال على عنوان البرید اإللكتروني التالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:standards@upu.int
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 التعاریف/ المختصرات - 1الملحق 
مص�در الش�حنة إلى ش�ركة النقل (ش�ركة طیران مثالً)  معیَّنرس�الة یوجھھا المس�تثمر ال :CARDIT الرس�الة -

 ).M39التي ستنقل ھذه الشحنة (التعریف الوارد في المعیار 
شركات  شركة النقل: - شحن وجمیع  سجل ال شركة النقل الجوي التي تصدر قائمة النقل الجوي وتعد  شمل  ت

النقل الجوي األخرى التي تنقل الش���حنات أو تلتزم بنقلھا بموجب قائمة النقل الجوي أو س���جل الش���حنات أو 
 تلتزم بتقدیم أي خدمات أخرى لنقل ھذه الشحنات جواً.

ة من البرید، مع اس��تخدام وس��یلة النقل نفس��ھا في معیَّند أو أكثر لفئة مجموعة مكّونة من وعاء واح الش��حنة: -
ة، وذل��ك من مك��ان تحمی��ل مح��دد إلى وجھ��ة نھ��ائی��ة مح��ددة (یرد التعریف في مس�������رد معیَّن��فترة زمنی��ة 
 االتحاد البریدي العالمي). معاییر مصطلحات

مراجعة التي ى المنظمین طریقة الیقدم اإلقرار المتعلق بأمن الش�������حن إل اإلقرار المتعلق بأمن الش�������حن: -
ن الشحنة وطریقة تأمینھا وموعد تأمینھا ضمن سلسلة اإلمدادات.  تتضمن معلومات عن  الموظف الذي أمَّ

(س���تنتقل) مس���ؤولیتھ، وفقا ألحكام اتفاقیة إرس���ال واحدة، من مركز  انتقلتإجمالي البرید الذي  اإلرس���الیة: -
ین المعنیین معیَّنیكون عبارة عن وحدة متبادلة بین المس�������تثمرین اللمعالجة البرید إلى مركز آخر، والذي 

 (یرد التعریف في مسرد معاییر االتحاد البریدي العالمي).
 نظام لنقل الوثائق و/أو الطرود مادیاً وفقاً للقواعد واألنظمة التي وضعھا االتحاد البریدي العالمي.  البرید: -
 . CARDITویُرسل البرید والرسالة  CN 38الذي یصدر النموذج  معیَّنالمستثمر ال :معیَّنالمستثمر ال -
ین تحتوي على معلومات بشأن شحنة برید أُعدت لتُسلَّم معیَّنرسالة متبادلة بین مستثمرین  :PRECONالرسالة  -

 ).  M39وذج ین المعنیین (یرد التعریف في النممعیَّنإلى شركة النقل المسؤولة عن نقل الشحنة بین المستثمرین ال
ین تحتوي على معلومات بشأن إرسالیة بریدیة أعدھا معیَّنرسالة متبادلة بین مستثمرین  :PREDESالرسالة  -

 ). M39مكتب تبادل لتسلیمھا لمكتب تبادل في بلد آخر (یرد التعریف في النموذج 
وحدة (یرد التعریف في  لبرید بغیة معالجتھ أو نقلھ في ش������كجھاز مادي یمكن أن یوض������ع فیھ ال الحاویة: -

 مسرد االتحاد البریدي العالمي المعیاري). 
 السلطة الرسمیة التي تفرض القواعد والنظم.  م:المنظِّ  -



-9- 
 

 تعلیمات بشأن استكمال عناصر البیانات - 2الملحق 
 

ستیفاء عناصر البیانات.یحتوي ھذا الملحق على تعلیم شأن ا قوسین إلى یرد العنوان في ھذا النموذج بین و ات ب
وترد الوارد في نھایة الملحق)،  جانب األرقام ذات الص�������لة التي تش�������یر إلى موقعھ في النموذج (انظر المثال

 ة. معیَّنالخاصة بأمثلة  CARDITالمعاییر التقنیة لالتحاد البریدي العالمي في الرسائل 
 

 )1المجال  -) والمعرف الخاص بھ AOو RAو KC((فئة الجھاز المعتمد  الوضع األمنيرمز الجھة المسؤولة عن 
 

على  معیَّنالمس�����تثمر ال عادة ما یعولو مس�����ؤولة عن إص�����دار اإلقرار األمني.الرمز والمعرف الوحید للجھة ال
 أي من االحتماالت المذكورة. إذا تعذر ذلك،  ،ال یستخدم كیل معتمد، إال أنھو
 

 ) 2المجال  -رقم مستند الرسالة (معرف الشحنة الوحید 
 

 تحدد األنظمة معرف الشحنة. 
 

 )4المجال  -رمز مكان المغادرة (المصدر 
 

 رمز المكان حسب االتحاد الدولي للنقل الجوي).  تحدید مصدر الشحنة (
 

 )5المجال  -رمز مكان الوصول (المقصد 
 

 تحدید الوجھة النھائیة للشحنة (رمز المكان حسب االتحاد الدولي للنقل الجوي).  
 

 )6المجال  -(نقاط النقل/العبور (إذا كانت معروفة)  2رمز مكان المغادرة ضمن المرحلة 
 

ینبغي، عند التوفر، بیان نقطة التوقف ض�������من المس�������ار التي قد یُنقل فیھا البرید إلى طائرة أخرى أو یُترك في 
وإذا د الدولي للنقل الجوي). االتحا الطائرة نفس��ھا (مثالً رمز المطار أو المدینة المكون من ثالثة حروف حس��ب

 تعذر ذلك، یمكن ترك ھذا المجال فارغاً. 
 

 )7المجال  -رمز الوضع األمني (الوضع األمني 
 

یجب بیان التعریف عبر الرموز الخاص و لوض�����ع األمني الخاص بكامل الش�����حنة.یتض�����من ھذا المجال رمز ا
 بالوضع األمني لتحدید ما إذا كانت الشحنة مؤمنة فیما یتعلق بالتالي:  

 ")SPX("الطائرات المخصصة لنقل المسافرین أو البضائع أو البرید  -
 ")SCO("الطائرات المخصصة لنقل البضائع والبرید فقط  -
 ")SHR("أو البرید وفقا للمتطلبات عالیة المخاطر الطائرات المخصصة لنقل المسافرین أو البضائع  -
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الش�����حنة إذا كانت و باألوعیة، فیجب اعتماد أدناھا. إذا كان ھناك عدد مختلف من األوض�����اع األمنیة الخاص�����ة
في  SPX اثنین منھا باعتماد الوض���ع األمنيما مجموعھ ثالث أوعیة، وجرى فحص تتكون على س���بیل المثال م

. SCOیكون س����لفحص الوعاء الثالث، فإن الوض����ع األمني الخاص بالش����حنة  SCOحین اعتمد الوض����ع األمني 
 یرجى االطالع على الجدول أدناه.و

 شحنةال وعاءال
NSC SPX SCO SHR 

 NSC صفر صفر صفر 1
 SHR 1 صفر صفر صفر
 SCO صفر 1 صفر صفر
 SCO 1 1 صفر صفر
 SPX صفر صفر 1 صفر
 SPX 1 صفر 1 صفر
 SCO صفر 1 1 صفر
 SCO 1 1 1 صفر

 
  = ال توجد أوعیة تحمل الوضع األمني صفر

  = یحمل أحد األوعیة أو أكثر الوضع األمني 1
 

 )8المجال  -رمز وضع وكیل الشحن ومعرف ھویتھ (استُلم من 
 

إذا استُلم البرید المأمن من وكیل شحن أو وكیل معتمد أو وكیل شحن معروف، یجري إدراج رمز الوضع الذي 
 یُحدد سبب إجراء عملیة التفتیش في النموذج. 

بتفتیش كل البرید بغض النظر عن مص����دره وقبل تس����لیمھ إلى  معیَّنیظل ھذا المجال فارغاً إذا قام المس����تثمر ال
 الطرف التالي ضمن سلسلة اإلمدادات. 

 
 )9المجال  -رمز طریقة التفتیش (طریقة التفتیش 

 
یجب إبقاء ھذا المجال فارغاً ألن اإلقرار المتعلق بأمن الشحن ال یقدم سوى المعلومات المتعلقة بالشحنة. إالَّ أنھ 

 التفتیش.  االحتفاظ بالسجل الخاص بأسالیب معیَّنتثمر الیجب على المس
 

 )10المجال  -رمز اإلعفاء من التفتیش؛ أنظر السلطة المعنیة؛ أنظر النظام المنطبق (أسباب اإلعفاء 
 

یجب إبقاء ھذا المجال فارغاً ألن اإلقرار المتعلق بأمن الش���حن ال یقدم س���وى المعلومات المتعلقة بالش���حنة.  إالَّ 
 التفتیش.  االحتفاظ بالسجل الخاص بأسالیب معیَّنأنھ یجب على المستثمر ال

 
 )12المجال  -جھة إصدار الوضع األمني (الوضع األمني الذي أصدره 

 
 اسم أو رقم معرف ھویة المدیر المعني باألمن لدى الجھة المسؤولة عن إصدار اإلقرار األمني.   

غیر ملزم بموجب النظام بتقدیم ھذه المعلومات.  إالَّ أنھ یجب على  معیَّنتجدر اإلش�������ارة إلى أن المس�������تثمر ال
 تسجیل ھذه المعلومات وھو ملزم بتقدیمھا عند الطلب.  معیَّنالمستثمر ال
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 )13المجال  -تاریخ وتوقیت إصدار الوضع األمني (صدر الوضع األمني في 
 
التي تتض��من  CARDITلق الش��حنة وإنش��اء الرس��الة یكون ذلك بعد غریخ وتوقیت إص��دار الوض��ع األمني. وتا

 المعلومات األمنیة ذات الصلة.  
غیر ملزم بموجب النظام بتقدیم ھذه المعلومات. إالَّ أنھ یجب على  معیَّنتجدر اإلش�������ارة إلى أن المس�������تثمر ال

 تسجیل ھذه المعلومات وھو ملزم بتقدیمھا عند الطلب.  معیَّنالمستثمر ال
 

 )15المجال  -مسار الوضع األمني للشحنة (معلومات أمنیة إضافیة 
 

 ة مثالً). معیَّنیتیح إمكانیة إدراج أي معلومات إضافیة (إذا كان لشركة النقل شروط 
 

 باإلضافة إلى عناصر البیانات الواردة أعاله، یجب استیفاء بعض المجاالت األخرى في النموذج. 
 

 3المجال  -محتویات الشحنة 
 

ً "بری��د" الب��د دائم��ا من التحقق من المج��ال  من المفروض أن یكون البری��د مجمع��اً، وب��الت��الي. وتكون دائم��ا
 لعنصر "التجمیع".   المخصص
ع.  CARDITیعني وجود اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الش�������حن في الرس�������الة  مالحظة: بأن البرید قد ُجّمِ

 للتحقق في اإلقرار الورقي المتعلق بأمن الشحن.   المخصصالي، ال توجد أي إشارة في المجال وبالت
 

 11المجال  -للتفتیش (إذا أمكن)  أسلوب (أسالیب) آخر
 

 یشیر إلى تطبیق وسائل أخرى، فیجب بیانھا.   9 إذا كان الرمز المدرج في المجال
 

 14المجال  -) ومعرف ھویتھ AOأو  RAأو  KCفئة الجھاز المرخص لھ (
 

ال یُستوفَى ھذا المجال و راف التي تحملت مسؤولیة البرید.المجال رموز ومعرفات ھویة جمیع األطترد في ھذا 
 ھو جھة اإلصدار.  معیَّنألن المستثمر ال نظراً 
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 )CARDIT version 2.1 – M48الرسالة  مثال عن اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن (جزء من - 3لملحق ا
 

 اإلقرار الورقي المتعلق بأمن الشحن.  تعرض الرسالة الثانیة مع CARDIT V2.1من الرسائل  نرسالتییتضمن التبادل أدناه 
 التفسیر )الرسالة (

UNB+UNOA:2+ES101:UP+IBE11:DL+170129:2130+3'  التبادل منES101  مؤس���س���ة)Correos Spain إلى (
IBE11  مؤسسة)airline Iberia( 

UNH+3+IFCSUM:D:96ª:UN:CNS200'  الرس������الة األولىCARDIT V2.1  الص������ادرة في
 إطار عملیة التبادل

BGM++ESBCNB000007+47' :ف ھویة الشحنة  ESBCNB000007 ُمعَّرِ
 (القیمة االفتراضیة) ةنھائی - 47 وظیفة الرسالة:

DTM+137:1701261556:201'  :26تاریخ وتوقیت استكمال الشحنة-Jan-2017, 15:56 
FTX+ABK++A'  :فئة الشحنةA (برید جوي) 

RFF+AIA:AA/BB/CC/1234:SPX'  :معلومات عن أمن الشحنة 
 (مؤمنة في رحلة مسافرین) SPX :الوضع األمنيرمز 

 :الوض�������ع األمنيرمز الجھ���ة المس�������ؤول���ة عن 
AA/BB/CC/1234 

DTM+539:1701261556:201'  الوضع األمني: إصدار تاریخ وتوقیت 
26-Jan-2017, 15:56 

RFF+AGE:ABCDEFGH'  :جھة إصدار الوضع األمنيABCDEFGH 
RFF+AWN:FRCDGA'  :وجھة الشحنةFRCDGA 

GOR+1'  (التورید) 1النظام المطبق، اتجاه النقل 
TCC+U'  :صنف البریدU (الرسائل) 

EQN+1:NMB'  :1عدد األوعیة 
QTY+101:15:KGM'  كغ 15األوعیة: وزن 
TDT+20+IB0001+4' :النقل الرئیسي معلومات عن النقل، 

 IB 0001الرحلة الجویة: 
LOC+5+BCN:163:3'  :مطار المغادرةBCN 
LOC+7+CDG:163:3'  :مطار الوصولCDG 

DTM+189:1701270600:201'   :27تاریخ وتوقیت المغادرة-Jan-2017, 06:00 
DTM+232:1701270700:201' 27-Jan-2017, 07:00  

CNI++ESBCNBFRCDGAAUN70005001100150'  :ف ھویة الوعاء  …ESBCNُمعَّرِ
GID++:BG'  :نوع الوعاءBG 

MEA+WT+AAB+KGM:15'  :كغ 15وزن الوعاء 
UNT+25+3' نھایة الرسالة 

UNH+4+IFCSUM:D:96A:UN:CNS200'  الرسالة الثانیةCARDIT V2.1  الصادرة في إطار
 عملیة التبادل

BGM++ESBCNB000008+47'  :ف ھویة الشحنة  ESBCNB000008ُمعَّرِ
 (القیمة االفتراضیة) ةنھائی - 47وظیفة الرسالة: 

DTM+137:1701292128:201'  :تاریخ وتوقیت استكمال الشحنة 
29-Jan-2017, 21:28 

FTX+ABK++A'  :فئة الشحنةA (برید جوي) 
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 التفسیر )الرسالة (
RFF+AIA:AA/BB/CC/1234:SPX' :معلومات عن أمن الشحنة 

 (مؤمنة في رحلة مسافرین) SPXاألمني:  الوضعرمز 
: الوض�������ع األمنيرمز الجھ���ة المس�������ؤول���ة عن 

AA/BB/CC/1234 
DTM+539:1701292128:201'  الوضع األمني:إصدار تاریخ وتوقیت 

 29-Jan-2017, 21:28 
RFF+AWN:FRCDGA'  :وجھة الشحنةFRCDGA 

GOR+1'  (التورید) 1النظام المطبق، اتجاه النقل 
TCC+U'  :صنف البریدU (رسائل) 

EQN+1:NMB'  :1عدد األوعیة 
QTY+101:18.5:KGM'  :كغ 18.5وزن األوعیة 

TDT+20+IB0001+4' معلومات عن النقل، النقل الرئیسي 
 IB 0001الرحلة الجویة: 

LOC+5+BCN:163:3'  :مطار المغادرةBCN 
LOC+7+CDG:163:3'  :مطار الوصولCDG 

DTM+189:1701300600:201' :تاریخ وتوقیت المغادرة 
 30-Jan-2017, 06:00 

DTM+232:1701300700:201' :تاریخ وتوقیت الوصول 
 30-Jan-2017, 07:00 
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 اإلقرار المتعلق بأمن الشحن
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  CARDITاإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الشحن وتصورات الرسالة  - 4الملحق 
 

ویجب في بعض  اإللكتروني المتعلق بأمن الش�����حن.ترد أدناه التص�����ورات التي یمكن أن یس�����تخدم فیھا اإلقرار 
 أن البرید " لم یؤمن بعد".  CARDITالحاالت أن تبین الرسالة 

 
 االفتراضات:

شمل متعلق بأمن الشحن ی سوى إقرار إلكتروني CARDITأن یُضمن في الرسالة  معیَّنال یمكن للمستثمر ال -
 وكیالً معتمداً.  معیَّنمنیة إذا كان المستثمر الاألالموافقة 

متعلق بأمن الش���حن یص���دره المس���تثمر  أن تتض���من س���وى إقرار إلكتروني CARDITوال یمكن للرس���الة  -
 بصفتھ وكیالً معتمداً.  معیَّنال

إقراراً إلكترونیاً متعلقاً بأمن الش��حن ص��ادراً عن وكیل معتمد غیر  CARDITال یمكن أن تتض��من الرس��الة  -
 . معیَّنالمستثمر ال

، فإن ھذه CARDITالذي أصدر الرسالة  معیَّنوبالتالي إذا كان الوضع األمني غیر صادر عن المستثمر ال -
افقة األمنیة، في الرس���الة ال یمكن أن تتض���من اإلقرار اإللكتروني المتعلق بأمن الش���حن والذي یش���مل المو

 ).  NSCحین یجب أن تشتمل على عبارة " لم تؤمن بعد" (
 

 ویفترض بأن وكالء المعالجة األرضیة یعملون بالنیابة عن شركات النقل. 
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