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 مقدمة -أوالً 
 

 .األعمال منظور قطاعمن  RESDESو PREDESالرسائل عن  لمحة عامةتقدیم بھذا المستند یُستھل 
 

 .الرسائل تبادل ھذهلثم یصف الوضع الحالي 
 

 ً  PREDES تبادل الرس���ائل بفض���لیأتي المس���تند على وص���ف الفوائد التي تعود على كل أص���ناف البرید  وختاما
 تلخیص ھذه الفوائد كما یلي: ویمكن .RESDESو
 ؛فعالیةال بمزید منالمخالفات  معالجة -
ً  البیانات تسجیلمن  الحد -  ؛التوفیر في التكالیف یعنيمما  ،یدویا
 البیانات.النوعیة من خالل القیاسات وتحلیل  تحسین -
 

من  إص������دارویأتي المس������تند كذلك على وص������ف الفوائد اإلض������افیة التي یتیحھا االنتقال إلى اس������تخدام أحدث 
 .PREDES version 2.1: ى تلك الفوائدكما أنھ یشدد عل PREDES الرسائل

 
 

 ھي اإلرسالیة؟ ما -2
 

 إال ،یةالبرید رس���الیاتاإلب واس���عة درایة على المس���تند ھذا قراء غالبیة تكون أن المحتمل من أن من الرغم على
 .PREDES/RESDESالرسائل  بتبادل اتصالھا إلى بالنظر ،الرئیسیة بالمبادئ التذكیر المھم من رَ بِ اعتُ  أنھ

 
 خاللالتي تنقل من مكتب تبادل ما إلى مكتب تبادل آخر  یةالبرید وعیةاألھي عبارة عن مجموعة من اإلرس�������الیة و

 :تشترك فیما یليإذ  الخصائص نفسھا واحدة المدرجة في إرسالیة بریدیة األوعیةوتتقاسم كل . فترة زمنیة محددة
 ؛المصدربلد التبادل في  مكتب -
 ؛المقصد بلد التبادل في مكتب -
 ؛البریدیة الفئة -
 ؛يالبرید صنفال -
 البریدي؛الفرعي  الصنف -
 ؛اإلرسالیة سنة -
 .اإلرسالیة رقم -
 
یكمن في أي أن الھدف  .بوسیلة النقل نفسھاذاتھا  بریدیةالرسالیة اإل األوعیة المدرجة فيكذلك لنقل كل  یخططو

ً  كل األوعیة المدرجة فيأن ترس��ل   المخططالنقل  تُس��جل وس��یلة ذال. ھنفس�� وأن تص��ل في الوقت إرس��الیة ما معا
 .األوعیة من لصائق لصیقة على كل الھ
 

عن النقل الفعلي  تختلف وس�����یلة أنوس�����وء التخطیط) یمكن  اتوالقدرإلى العوامل التش�����غیلیة (الطقس  وبالنظر
 .االمخطط لھالنقل وسیلة 

 
 وعاءعلى كل  وضعیو .كیس أو علبةالوعاء في شكل كون ما یعادة و .على بعائث بریدیة يبرید وعاءحتوي كل یو

 .ا الوعاءخطوط ینطوي على معرف ھویة فرید لھذ ذي رمز الرئیسیة، وال سیمالصیقة تحتوي على المعلومات 
 
ً ب رفقیو  .ألغراض التتبع بعض البعائث البریدیة كذلك معرف ھویة یستخدم عموما
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 تمثیل إرسالیة ما كبنیة مكونة من ثالثة مستویات: یمكنو
ً مطابقمعرف ھویة  تحملاإلرسالیة التي  -1  .الخاص باالتحاد البریدي العالمي S8لمعیار ل ا
ً مطابق ھویة معرف تحمل التيو اإلرسالیة ھذه فيالمدرجة  األوعیة -2  .الخاص باالتحاد البریدي العالمي S9 لمعیارل ا
ً مط��ابق�� ھوی��ة معرف المعرف��ة ی��ةالبری��د بع��ائ��ثال وتحم��ل ؛وع��اءفي ك��ل الم��درج��ة البع��ائ��ث البری��دی��ة  -3  ا

 .التحاد البریدي العالميخاص بالا S10 لمعیارل
 

جي الرسم البیاني التاليفي  ویرد  إلرسالیة ما:  مخطط تدرُّ

 
ً  المستند ھذا ویعد .یةاإلرسال قائمة تسمیة علیھ تطلق واحد مستند كل إرسالیة ویقابل  :اإلرسالیة إغالق عند عملیا
 ةالش��ریك یةبریدمؤس��س��ة اللل الممارس��ة ھذه وتتیح .إغالقھا قبل اإلرس��الیة من األخیر الوعاء في المس��تند ھذه یدخل
 وبالنسبة .CN 32 أو CN 31 اإلرسالیة بیان ھو المستند ھذا الرسائل بریدوبالنسبة إلى  .بسھولة المستندات سحب

 .رسالیةاإل ملخص/بیان فھو الدولي العاجل البرید إلى بالنسبة أما. CP 87 الطریق قائمة فھو البریدیة الطرود إلى
 

. اإلرسالیةالمقصد بمعلومات موجزة عن محتویات  بلد المستثمر البریدي في الطریق قائمة/یةاإلرسال قائمةوتمد 
 ھدفان للمعلومات المقدمة:  ثمةو
 اكتش���افالمقص���د التحقق من اس���تالم البرید كما ینبغي ( بلد للمس���تثمر البریدي في تیحت الھدف التش���غیلي: -1

 .).، وما إلى ذلكأو البعائث المفقودة األوعیة
 .لبرید الدوليل يمحاسبال األساس یةاإلرسال قائمة شكلت الھدف المحاسبي: -2

 اإلرسالیة

 البعیثة البریدیة

 الوعاء

 البعیثة البریدیة
 البعیثة البریدیة

 الوعاء

... 

 الوعاء

 البعیثة البریدیة
 البریدیةالبعیثة 

… 

 البعیثة البریدیة
 البعیثة البریدیة

… 

... 
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 یس��تخدمبحیث  ص��مم بغیة الحد من المس��تندات الورقیة، تص��وريفي الواقع مفھوم ھو مص��طلح "اإلرس��الیة" و
 ً واحد  مس���تند یس���تخدم ي، أيبرید وعاءلكل واحد عن اس���تخدام مس���تند  مس���تند واحد لإلرس���الیة الواحدة عوض���ا

ً التي نوع البرید نفسھ و التي تصنف ضمن األوعیةلمجموعة من   . تعد معا
 
 

 ؟PREDES الرسالةھي ما  -3
 
 لمحة عامة 3-1
 

حتوي على معلومات للبیانات، وھي تلتبادل اإللكتروني رس�����ائل ا أنواع على نوع من PREDESتطلق تس�����میة 
 .یةرسالیة البریداإلعن 

 
 طار مسبق بشأن إرسالیة).خ(إ PREadvice-DESpatchھي اختصار لعبارة  PREDES التسمیةو
 

اإلرسالیة المستثمر الذي یستلم إلى  ویرسلھار اإلرسالیة ّضِ حَ الذي یُ البریدي المستثمر  PREDES الرسائل دُّ عِ ویُ 
 (أي مقصد اإلرسالیة).

 
 .التخطیط والتتبعألغراض  أصالً  PREDES الرسائلت صمم لقدو
 
 PREDESالرسائل إصدارات  3-2
 
على ى ذلك اإلص��دار واحتو .في تس��عینیات القرن الماض��ي  v1.1(PREDES(الرس��ائل األول من اإلص��دار  دَّ عِ أُ 

 المعلومات التالیة:
 ؛اإلرسالیةعن المعلومات  -
 ا؛النقل المخطط لھعن وسیلة معلومات ال -
 في اإلرسالیة).وعاء (لكل عن الوعاء معلومات ال -
 
 إلیھتقریباً. وأض������یفت  2000في عام  )PREDES )PREDES v2.0الرس������ائل من  اإلص������دار الثاني دَّ عِ لقد أُ و

 . ، من أجل تحدید ھویة البعائثمعلومات على صعید البعائث البریدیة
 

ولم یتغیر  2008من عام  ابتداءً لیُس��تخدم  ،PREDES v2.1 ، وھو اإلص��دارالرس��ائلھذه من إص��دار آخر  دَّ عِ وأُ 
 .v2.0باإلصدار بالمقارنة  محاسبیةأضیفت إلیھ معلومات قد و .2013 حتى عام

 
 :PREDES لالرسائإصدارات مجموعات المعلومات الواردة في مختلف التالي ویلخص الجدول 

 PREDES v1.1 PREDES v2.0 PREDES v2.1 المعلوماتمجموعة 
    اإلرسالیة

    النقل
    الوعاء
    البعیثة

    المحاسبة
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في الجدول أعاله كذلك في مس�����تند اإلرس�����الیات الورقي الذي  الُمبینةترد مجموعات المعلومات  مالحظة ھامة:
 كل على PREDES v2.1 اإلص�������دار حتويی ھنا، ومن .الطریق قائمة/یةاإلرس�������ال قائمةتطلق علیھ تس�������میة 

، مما یعني أنھ یمكن بالكامل حل محل المس�������تند الورقيویمكن أن ی یةاإلرس�������ال قائمة في الواردة المعلومات
 استخدامھ في تبادالت البرید غیر الورقیة.

 
 
 ؟RESDES الرسائل ھيما  -4
 

ھي اختص��ار لعبارة  RESDES والتس��میة. للبیاناتلتبادل اإللكتروني ا من رس��ائلنوع ھي  RESDESالرس��ائل 
RESponse on a DESpatch )إرسالیة بشأنابة اإلج.( 

 
وترس�ل  . PREDESالرس��ائلرداً على  یةالبرید األوعیةالمس��تثمر البریدي الذي یس��تلم  RESDESالرس��ائل ویُِعدُّ 

(مثل  األوعیةإمكانیة بیان وجود مخالفات في ھذه  مع إیجابیاً،األوعیة تأكیداً اس���تالم  لتأكید  RESDESالرس���ائل
 االختالفات بین الوزن المعلن عنھ والوزن المستلم).

 
 المعلومات خاص بش���كل یتض���من ،RESDESالرس���ائل  فياً رد البرید أرس���ل الذي البریدي المس���تثمر ویس���تلم

 : التالیة
 ؛المقصد بلد وصول البرید إلى المستثمر البریدي في تأكید -
 ؛المقصدبلد معالجتھ في مكتب التبادل في  موعد/تاریخ -
 المخالفات الممكنة. عنإضافیة  معلومات -
 

 ً ، الخمس عش���رة الماض���یة الس���نواتعلى مر  كثیراً   RESDESالرس���ائلتتطور ، لم PREDESللرس���ائل  وخالفا
 الیوم.  ھذا اإلصدار مستخدماً حتىوال یزال تسعینیات القرن الماضي في  RESDES v1.1اإلصدار  أعد بحیث

 
البعائث  عنأي معلومات الرسائل ال تقدم و ؛فقط على مستوى األوعیة RESDESالرسائل المعلومات في  وتقدم

 ً ً  المعرفة تعریفا أن ھذه المعلومات تقتصر على النقل إال  عنقدم معلومات تأن  RESDESالرسائل  یمكنو. فردیا
 .بلد المقصدجزء النقل عند الوصول إلى 

 
 :RESDESالرسائل  في الواردة المعلومات اتمجموع التالي الجدول ویلخص

 RESDES v1.1 مجموعة المعلومات
  اإلرسالیة

  فقط) النقل عن الوصولالنقل (
  الوعاء
  البعیثة

 
ً  :مالحظة ھامة أي مقابل  یوجد وال .أي مس���تند ورقي RESDESالرس���ائل ، ال یقابل PREDESل للرس���ائ خالفا

 .ةالمرسل للمؤسسة البریدیة تلك الرسائل اإللكترونیة التي توفرھا للردودورقي 
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 PREDES/RESDESالرسائل تبادالت   -5
 
 الوصف 5-1
 

 .اعلیھ رداً  RESDESالرسائل  لمیستأن  PREDESالرسائل یتوقع المستثمر البریدي الذي یرسل 
 

یستلم  دون أنالبرید البریدي استلم المستثمر  إذا :PREDESالرسائل على  رداً إال  RESDESل الرسائتُعَدُّ وال 
 .RESDESالرسائل فإنھ ال یُِعدُّ لھذا البرید،  PREDESالرسائل 

 
المستثمر البریدي یُِعدُّ ومن ثم،  بطبیعة الحال وتكون الحركة البریدیة بین مستثمرین بریدیین اثنین في االتجاھین

 ً  مع كل شریك. RESDESو PREDESالرسائل  عموما
 

بین  PREDES/RESDES للرس�������التینوما یص�������حبھ من تدفق تدفق البرید المادي الرس�������م البیاني التالي ویبین 
 شریكین اثنین.

 
 PREDES/RESDESتدفق البرید المادي وما یصحبھ من تبادل للرسائل 

دي
لما

ق ا
تدف

ال
ي 

رون
لكت

اإل
ق 

تدف
ال

حب
صا

الم
دي

لما
ق ا

تدف
ال

ي 
رون

لكت
اإل

ق 
تدف

ال
حب

صا
الم

المستثمر البریدي ألفالمستثمر البریدي باء

PREDES 

PREDES

RESDES

البرید من المستثمر ألف إلى المستثمر باء

البرید من المستثمر باء إلى المستثمر ألف
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 والعبور المغلق PREDES/RESDES الرسائل 5-2
 

َھتوإذا  .المقص�������د النھائي لإلرس�������الیة PREDESالرس�������ائل تُبین  رس�������ل تإرس�������الیة بالعبور المغلق، ال  وّجِ
لتبادل ا أخرى من رس��ائلرس��ائل غطي تو .العبور المغلقفي بلد إلى المس��تثمرین البریدیین  PREDES الرس��ائل

 یرسل إلى یتعلق بالشحنإخطار مسبق وھي عبارة عن ( PRECONالرسائل  :ھذه المسألة للبیاناتاإللكتروني 
 المقصد الوسیط). بلد

 
 :إلكترونیةالمادیة وما یصحبھا من تدفقات  الرسم البیاني التالي التدفقات ویبین

بالعبور المغلقتدفق البرید 

ي
ماد

 ال
ق

تدف
ال

ب
اح

ص
لم

ي ا
ون

تر
لك

اإل
ق 

تدف
ال

المستثمر البریدي في بلد المصدرالمستثمر البریدي في بلد المقصد المستثمر البریدي في بلد العبور المغلق

PREDES 

PRECON

     
       

  

 
 

 المكشوفوالعبور  PREDES/RESDESالرسائل  5-3
 

ن مقصد معیَّ بلد تكون حركة البرید إلى  ماحینف .إلى كل أنحاء العالم توجھ لمستثمر البریدي إرسالیاتا قد ال یعد
إلى مس�تثمر بریدي آخر بالعبور ھة موجَّ المقص�د في إرس�الیة البلد ، یوض�ع البرید الموجھ إلى ھذا منخفض�ة جداً 

 .العبور ھذا البرید إلى مقصده النھائي في بلد مستثمرالوعندھا یوجھ  المكشوف؛
 

الرس����ائل  المكش����وف بالعبورھة الموجَّ  یةالبرید لبعائثل النھائي المقص����دالمس����تثمر البریدي في بلد  یس����تلم وال
PREDES المصدر ألن ھذا المستثمر البریدي في بلد ھذه  یةبعائث البریدالمصدر  المستثمر البریدي في بلد من

 ھذه.  یةلبعائث البریدلالمقصد النھائي  بلد یعد إرسالیة ال تصل إلى
 

من المس��تثمر البریدي الوس��یط الذي  PREDESالرس��ائل  یس��تلم النھائي المقص��دالمس��تثمر البریدي في بلد  أن إال
 العبور.في بلد بإعادة توجیھ البعائث البریدي  یقوم
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 :إلكترونیةالمادیة وما یصحبھا من تدفقات  الرسم البیاني التالي التدفقات ویبین

بالعبور المكشوفتدفق البرید 

دي
لما

ق ا
تدف

ال
ي 

رون
لكت

اإل
ق 

تدف
ال

حب
صا

الم

المستثمر البریدي في بلد المصدرالمستثمر البریدي في بلد المقصد المستثمر البریدي في بلد العبور المكشوف

PREDES 

PREDES

     
         

         
     

 
 
 PREDES/RESDES الرسائل تبادالتل الحالي الوضع 5-4
 

ً  البریدیین المستثمرین كل لدى الیوم تتوفر  .RESDESو PREDES الرسائل تبادل على التقنیة القدرة تقریبا
 

  :للبی��ان��اتبك��ل العن��اوین البری��دی��ة الح��الی��ة للتب��ادل اإللكتروني  وینش�������ر االتح��اد البری��دي الع��المي ج��دوالً 
)www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/160.txt( Interchange network party addressesUPU code list 160, . 
 

تبین االس������تخدام الدقیق لعناوین التبادل اإللكتروني  وینش������ر االتحاد البریدي العالمي كذلك قائمة أكثر تفص������یالً 
  ,Usage of interchange network party addressesUPU reference list 160a ھ����ذه:  ل����ل����ب����ی����ان����ات

)www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/160a.xls(. 
 
 ):2013نوفمبر  18من  (ابتداءً  RESDESو  PREDESالرس�������ائلعن  التالیة المعلومات ھاتان القائمتان تبینو

 .PREDES/RESDESالرسائل  تبادل  فقطمستثمراً  183 بإمكان
 

فیما یتمكن  ؛PREDES بالرس��ائل یتص��ل فیما البرید أص��ناف كل یغطون الفقط من قیود و مس��تثمرین 3 ویعاني
 ً  لكل أصناف البرید. الرسائلمن تبادل ھذه  سائر المستثمرین تقنیا

 
 ً مة اختالفا ید أن ث یة كبیراً  ب بادالت الفعل یة والت قدرة التقن لما  نادراً  :بین توفر ال ّعِ كل مس�������تثمر بریدي كل  یُف

التبادالت من أجل تُفعَّل  أنتقلیدیاً  ویمكن .مع شركائھ PREDES/RESDES بالرسائلالتبادالت الممكنة الخاصة 
 .كلھمصنف برید واحد فقط و/أو مع بعض الشركاء ولكن لیس 

 
 : للبیاناتالتبادل اإللكتروني  فیما یخص تبادالت رسائلالمعاملة بالمثل 

ل ش��ریكان بریدیان اثنان  من المألوف ل  :فیما بینھما RESDESو PREDESالرس��ائل أن یُفعِّ إعداد كل طرف یُفعِّ
لبرید المستلم فیما یخص ا RESDES والرسائللبرید المرسل إلى الطرف اآلخر فیما یخص ا PREDESالرسائل 

 اآلخر.من الطرف 
 

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/160.txt
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/160a.xls
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 م االتحاد البریدي العالميانظ في PREDES/RESDES الرسائلتبادالت  5-5
 

 PREDES الرس�������ائلیكون تبادل على أن  2018أبریل  1المعمول بھ منذ  العالمي االتحاد البریدياتفاقیة ینص نظام 
ً  وتبادلھا RESDESو  .)216-17من المادة  2والبند  131-17من المادة  اً صفر مكررالبند في جمیع الحاالت ( إلزامیا
 
ً و أو باتفاق متعدد األطراف على عدم إرفاق الص�������یغة الورقیة من بیان  عندما یتفق المس�������تثمرون المعینون ثنائیا

فیما یخص البعائث المسجلة والصیغ الورقیة  CN 33اإلرسالیة، فال یُطلب منھم إرسال الصیغ الورقیة من القوائم 
تتض��من PREDES version 2.1  الرس��ائلفیما یخص البعائث ذات قیمة مص��رح بھا، بُحكم أن  CN 16من القوائم 
 .)122-17من المادة  اً صفر مكررالبند و 121-17من المادة  اً صفر مكررالبند إلكتروني (نفسھا في نسق المعلومات 

 
 

 RESDESو PREDES الرسائلفوائد تبادل  -6
 

مالحظة أن  ویجب .RESDESو PREDES الرسائلتبادل جنیھا من یأتي ھذا القسم على سرد الفوائد التي یمكن 
إذ من الض���روري كذلك إجراء تطویرات أخرى على  مباش���رة؛ ال یتیح كل الفوائد المذكورة ھذه الرس���ائل تبادل

 . الرسائلنظم تكنولوجیا المعلومات بغیة االستفادة بالكامل من تبادالت 
 
ً  إال الفوائد ھذه تتاح ال بالطبعو مع كل الشركاء أو حین  RESDESو PREDES الرسائل تبادل یتم ال حین جزئیا

 ال یتم تبادلھا بشأن كل أنواع البرید.
 

 بحسب الرسالة واتجاه اإلرسال الفوائد 6-1
 

 PREDES الرسائل استالم فوائد 6-1-1
 

 ةكیأوتوماتی بص��ورة التحقق إمكانیة :مخالفات أي وجود مالحظة على والمس��اعدة البرید اس��تالم على المس��اعدة
نذارات وتوجیھ المس�������تلم البرید من فات، حال في إ یل من المخال نذارات توجیھ قب عائث تتطابق ال ماحین إ  الب

 .PREDES الرسائل محتویات معالخاضعة للمسح الضوئي 
 
 على محاس��بةلل كأس��اس الطریق قائمة/یةاإلرس��ال قائمة س��تخدمت :تھاالمدخلة وزیادة نوعی البیاناتالحد من كمیة و

 یمكن ،PREDES الرس���ائل اس���تالم وعند ؛ةالمحاس���ب نظام في عادة القائمة محتویات تُس���جَّل حیث الدولي البرید
ً من احتمال  بذلك والحد ھذه اإلدخال لعملیة العون تقدیم  .ارتكاب أخطاء عند تسجیل البیانات یدویا

 
 أو یةاإلرس�������ال قائمة غیاب حال في :لھا المص�������احبة والتكالیف والجھود التحقیق أوراق إلى الحاجة والحد من

ً  PREDESالرسائل  على االعتماد یمكن ،الھ مصاحب مستند  .عن إعداد ورقة تحقیق عوضا
 

نظرة ش���املة عن الكمیات المتوقع اس���تالمھا قبل بض���ع  تكوین یمكن PREDES الرس���ائل كل باس���تالم التخطیط:
 على ذلك.  ساعات والتخطیط لوردیة العمل المقبلة بناءً 

 
 RESDESالرسائل  استالم فوائد 6-1-2
 

واتخاذ  وفقاً للخطط الموضوعةالتحقق مما إذا وصل البرید  RESDESالرسائل  استالم یتیح :التحقق من النوعیة
 الضرورة. اقتضتإذا إضافیة  إجراءات

 
فإن ومن ثم  ؛مقابل ورقي ولیس لھا الوعاءعلى مس�����توى  إثبات تس�����لیمبمثابة  RESDESالرس�����ائل تعد  :التتبع

  .وما إلى ذلكللغایة في حالة الفقدان أو التلف  مفید اأو غیابھ RESDES الرسائلاستالم 
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 PREDESالرسائل  إرسال فوائد 6-1-3
 

المقصد  بلد في فائدة PREDES للرسائل :معالجة مثالیة من البدایة إلى النھایة "my mail" ضمان معالجة بریدك
 .اً علیھارد RESDESالرسائل الستالم یشترط إرسالھا كما 

 
 RESDESالرسائل  إرسال فوائد 6-1-4
 

 .باستالم البرید اإلخطار
 
 أوراق تحقیق.إعداد تقریر عن المخالفات ومن ثم الحد من الحاجة إلى في استخدامھا  یمكنو
 
 PREDES v2.1الرسائل  تبادل المترتبة على اإلضافیة الفوائد 6-2
 

 قائمة/یةاإلرس�ال قائمة محل PREDES v2.1الرس�ائل  إرس�ال مس�تقبالً  یحل قد :PREDES v2.1الرس�ائل  إرس�ال
ھة خطأ/بالمكشوف) لتسھیل عملیات البعائث الموجَّ  وقائمةوالقوائم المصاحبة لھا (قوائم خاصة الورقیة الطریق 

 . على حد سواء المقصد بلد المصدر وفي بلد وتفادي إعداد مستندات ورقیة في إرسال البرید الصادر
 

ً  البیاناتنقل  :PREDES v2.1الرس��ائل اس��تالم   PREDES v2.1الرس��ائل  أنالمحاس��بة (بما  من أجل كاملة تلقائیا
 تھا.وتحسین نوعی للبیانات لتسجی ال← ،)للمحاسبةالضروریة  البیاناتكل حتوي على ت
 
 المركزیة البیاناتدور مخازن  -العامة الفوائد 6-3
 

من خالل التب��ادل یتم إثراؤھم��ا مركزیین  بی��ان��اتمخزني  )QCS( ونظ��ام مراقب��ة النوعی��ة CAPE نظ��ام یمث��ل
 بالرسائلر وظائف بحث متصلة یوتوفتقاریر بما یتیح إعداد  ذلكلالمخصصة  الشبكاتعلى  للبیاناتاإللكتروني 

PREDES وRESDES. 
 

من خالل  النظامان، یس�����اعد للبیانات:التبادل اإللكتروني  المس�����تثمرین على االس�����تفادة من ویس�����اعد النظامان
 . وما إلى ذلكمقارنة األداء  وعلىومن النوعیة  البیاناتالتحقق من  عنھا، علىالصادرة  ریراالتق

 
التي یمكن االس�����تفادة منھا من  PREDES/RESDES الرس�����ائلالرئیس�����یة لتبادالت  العامة الفوائدوترد فیما یلي 
 المركزیة: البیاناتخالل مخازن 

غیر الض������روریة مش������اكل الأو كأداة لتحدید مواطن التأخر  ،مراقبة خطة النقل والخطة الزمنیة اإلجمالیة -
المقصد في أیام/على متن بلد إلى ھا نفساإلرسالیة  األوعیة من(من قبیل اإلرسالیات المقسمة، أي وصول 

 على أمثل وجھ. األزمنة وضبطرحالت مختلفة) 
 والرس�������ائل PREDES/RESDES الرس�������ائلبیانات من خالل الجمع بین  للبیاناتإجراء تحلیل معمق  -

CARDIT/RESDIT  والرسائلPRECON/RESCON  سلة  منبغیة تحدید المخالفات في مرحلة النقل سل
 .اإلمدادات وحلھا

 .والتوجھات وما إلى ذلكالكمیات  تحلیل -
 المفقودة./تأخیراً  تسجلالتي  األوعیةتنفیذ تحلیل أولي عن  مثالً على ،أفرقة خدمة الزبائن مساعدة -
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 الفوائد ملخص 6-4
 

 :PREDES/RESDES الرسائل تبادل فوائد التالي الجدول یلخص

 استالم الرسائل إرسال الرسائل 
 "My mail"ض��مان معالجة بریدكم  PREDES الرسائل

 معالجة مثلى
 المساعدة في حالة المخالفات -
ً الح��د من  - وم��ا  إدخ��ال البی��ان��ات ی��دوی��ا

 یصاحبھ من تكالیف
 التخطیط لألفرقة على المساعدة  -

 یجابيقرار اإلاإل - RESDES الرسائل
 المساعدة في حاالت المخالفات -

 النوعیةعملیات التحقق في  -
 التتبع -

المترتبة ض������افیة الفوائد اإل
 على تبادل الرسالة

PREDES v2.1 

ً  عدم تسجیل البیانات إمكانیة التخلص من األوراق  یدویا

 العامة المترتبة علىالفوائد 
(نظ���ام���ا  إع���داد التق���اریر

CAPE ومراقبة النوعیة(  

 وتحقیق االستفادة المثلى منھالنقل مراقبة  -
 الكمیات والتوجھاتتحلیل  -
 مساعدة أفرقة خدمة الزبائن -
 .ما إلى ذلك -

 
 
 التوصیات -7
 

كامل من بالالتوص��یات التالیة باالس��تناد إلى المعلومات الواردة أعاله كي یتمكن المس��تثمرون من االس��تفادة تقدم 
 :PREDES/RESDES الرسائلتبادل 

ً  من جانب كل الش����ركاء PREDES الرس����ائلإعداد  تفعیل - ً  الممكنین لكل أنواع البرید (عموما  یتم ذلك تقنیا
د خدمات بمساعدة   .)للبیاناتشبكة التبادل اإللكتروني موّرِ

 .من جانب كل الشركاء المحتملین لكل أنواع البرید RESDES الرسائلإعداد  تفعیل ذاتھ، النسقوعلى  -
 .RESDES ائلالرسلنقل الخاصة بالوصول في عن اتوفیر المعلومات الفعلیة  -
 .PREDES v2.1 االنتقال إلى استخدام اإلصدار -
 PREDES للرس�����ائلأو نظام مراقبة النوعیة وإعداد تقاریر مص�����احبة  CAPEاالتص�����ال بانتظام بالنظام  -

 .على أمثل وجھ العملیةلتسییر والتحقق من النوعیة واستخدام النتائج  RESDESو


