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ال�سعودي  الربيد  ي�سجل 

القفزات  من  العديد 

يحتل  جعلته  التي  املتتالية 

مكانة متقدمة على ال�سعيد 

متكن  اأنه  وال�سيما  الدويل، 

من مواكبة املتغريات العاملية 

الدويل،  املجتمع  يعي�سها  التي 

التقنية  ا�ستخدام  يف  ا  خ�سو�سً

لتلك  وجت�سيًدا  الربيدية،  املجاالت  يف 

ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  ت�ست�سيف  املهمة  املكانة 

املوؤمتر التقني االأول الذي يعقد خالل الفرتة من 4 

اإىل 5 من �سهر ذي القعدة 1428هـ املوافق 14 اإىل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية  2007م،  نوفمرب   15

نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلطان  االأمري 

رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش 

العام، ومب�ساركة 400 �سخ�سية من املتخ�س�سني يف 

جمال تقنية املعلومات والربيد الذين ميثلون كربيات 

يف  التقنية  دور  ملناق�سة  املجال،  هذا  يف  ال�سركات 

خدمة القطاع الربيدي.

جديًدا  دلياًل  القيادة  من  الرعاية  تلك  وتاأتي 

البالد،  هذه  قادة  يوليه  الذي  االهتمام  مدى  على 

املتو�سع  وبدوره  الربيدي،  بالقطاع  اهلل،  حفظهم 

وال�سيما  املجتمع،  �سرائح  خمتلف  خدمة  يف  عاملًيا 

والتجارية،  اخلدمية  والقطاعات  االأعمال  قطاع 

واملعر�ش امل�ساحب له، والذي ي�سم اأجنحة لعدد من 

هيئات  وعدة  الربيدية  والوكاالت  التقنية  ال�سركات 

حكومية اأخرى.

الفعاليات  �سل�سلة من  املوؤمتر �سمن  وياأتي هذا 

حيث  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  �ست�سهدها  التي 

يف  ممثلة  اململكة،  ت�ست�سيف 

املائدة  فعاليات  املوؤ�س�سة، 

امل�ستديرة لروؤ�ساء موؤ�س�سات 

ناهيك من  العربية،  الربيد 

بروؤ�ساء  اخلا�ش  االجتماع 

دول  يف  الربيد  موؤ�س�سات 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش 

العربية. 

اإن املتاأمل لكل تلك الفعاليات التي �ستعقد 

خالل فرتة زمنية متقاربة اإمنا يرى املكانة املتقدمة 

التي تتمتع بها اململكة يف املجاالت التقنية والربيدية 

على امل�ستوى االإقليمي والدويل، والذي يبدو بارًزا من 

خالل م�ساركة ذلك العدد الكبري من املخت�سني يف 

املجاالت التقنية والربيدية على م�ستوى العامل، كما 

ليكون مبنزلة خطوة  اململكة  املوؤمتر يف  انعقاد  ياأتي 

املجاالت  يف  للمملكة  املنتظر  للم�ستقبل  حت�سريية 

ع�سوية  على  ح�سولها  بعد  ا  وخ�سو�سً الربيدية، 

منظمة التجارة العاملية. 

وباحلديث عن النتائج املتوقعة من تلك الفعاليات 

فاإن املتوقع اأن تكون نتائج مهمة وفعالة من �ساأنها اأن 

تر�سم معامل الطريق نحو مزيد من االإجناز يف جمال 

يتجزاأ  ال  الربيد وخدماته جزًءا  تعد  والتي  التقنية، 

منها، اإ�سافة اإىل التو�سع املرتقب للخدمات الربيدية 

فلم  واال�ستثمارية.  التجارية  اخلدمات  جماالت  يف 

يعد دور الربيد اإي�سال الر�سائل فقط، بل اإن هناك 

نقل  جمال  يف  للربيد  احلركة  م�ساحة  يف  تزايًدا 

ومن  املعلومات..  وتوفري  اخلدمات،  وتقدمي  ال�سلع، 

من  املنتظر  الكبري  بالدور  التب�سري  ميكن  فاإنه  هنا 

موؤ�س�سات الربيد عامة وال�سعودية خا�سة. 

مكانة متقدمة

افتتاحية
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النا�سر

اإحدى �سركات

الفراشات طوابع بريدية جديدة
الطوابع  من  جديدة  جمموعة  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  اأ�ــســدرت 

يف  توجد  التي  الفرا�سات  اأنــواع  الأبــرز  �سوًرا  حتمل  والتي  الربيدية، 

اململكة تاأكيًدا اإىل اأهمية احلفاظ على احلياة الفطرية ال�سعودية. 

7

8

18

24

جوائز عالمية للبريد السعودي
ال�سعودي، متّثل يف  الربيد  ملوؤ�س�سة  اإجناز جديد 

تطوير  يف  لدورها  تقديًرا  عاملية  بجوائز  فوزها 

العمل الربيدي بجوانبه املختلفة. 

إطالق شركة شاهر
اأطلقت موؤ�س�سة الربيد 

ال�سعودي �سركة �ساهر للربيد 

الدعائي، والتي �ستخدم 

يف جمال الربيد الدعائي، 

والذي يعد من اأكرب الفر�ش 

اال�ستثمارية املتاحة يف اململكة. 

خدمات بريدية وطنية بمعايير عالمية
�ساركت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي دول العامل يف االحتفال باليوم العاملي للربيد يف التا�سع من 

�سهر اأكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي اأن�سئ فيه احتاد الربيد العاملي عام 1874، وجاء هذا 

العام حتت عنوان: »كونوا دائًما على ات�سال«. 
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مقال

ا فيما يخ�ش اجلوانب االإدارية  حققت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي قفزات عدة يف جماالت عملها، وخ�سو�سً

والتنظيمية، ومن بينها ا�ستقالل الربيد املمتاز والطرود الربيدية بو�سفه قطاًعا م�ستقاًل مالًيا واإدارًيا وفنًيا، 

ويرتبط باالإدارة العامة للربيد املمتاز والطرود مبوؤ�س�سة الربيد، وي�ستمد ت�سريعاته من جمل�ش اإدارة ي�سم نخبة 

من االأع�ساء برئا�سة رئي�ش املوؤ�س�سة. 

ا يف هذا اجلانب اإن�ساء اإدارات اإقليمية متخ�س�سة تعنى بالربيد  ومن بني اأهم اخلطوات التطويرية اأي�سً

املمتاز والطرود يف جميع مناطق اململكة، ويراأ�ش تلك االإدارات جمموعة من اأ�سحاب الكفاءات العلمية والعملية 

يف املجاالت الربيدية، ويرتبطون باالإدارة العامة للربيد املمتاز والطرود، ويقومون بتنفيذ جميع االأعمال واملهام 

املناطة بالربيد. 

ومن بني اأهم ما اأ�سهمت هذه اخلطوة يف حتقيقه هو االرتقاء مب�ستوى اخلدمة الربيدية املقدمة، والتي 

ي�ستفيد منها جميع �سرائح املجتمع، حيث ا�ستطاع الربيد املمتاز اأن يحظى بثقة عمالئه ب�سفته امل�سغل االأف�سل، 

من حيث الثقة وال�سرعة يف الو�سول حملًيا وعاملًيا. 

اجلاد  ال�سعودي  ال�سباب  من  ثلة  ب�سواعد  ثم  وجل،  عز  اهلل،  بتوفيق  اإال  االإجنــازات  تلك  كل  تتحقق  ومل 

والطموح، والذي يعمل يف بيئة عمل متميزة ومنا�سبة تتوافر فيها جميع املتطلبات التقنية املتقدمة، ومن خالل 

هيكل تنظيمي متميز يحدد املهام وال�سالحيات وجودة اخلدمات امل�ساندة واملقدمة من خمتلف القطاعات، 

اإ�سافة اإىل ما يتحلى به ذلك الهيكل من مرونة كبرية يف التوا�سل مع القطاعات الربيدية االأخرى. 

اإن الروؤية امل�ستقبلية للخدمات الربيدية يف جماالت الربيد املمتاز والطرود تقوم على اأ�سا�ش تقدمي خدمات 

جديدة يف ال�سوق ال�سعودية وتنفيذها، وحتديد الفر�ش املتاحة، واإعداد اخلطط الت�سويقية، والعمل على تنفيذ 

كروؤية  العمالء  بخدمة  والعناية  البيع  نقاط  املمتاز، وحتديد  الربيد  والرتويج خلدمة  بالت�سويق  خطة خا�سة 

بريدية داخلية ودولية جديدة ومتطورة.

ما  وهو  الدويل،  العاجل  الربيد  ببعثات  العمالء واخلا�ش  اإن�ساء مركز خلدمة  الروؤية، مت  لتلك  وحتقيًقا 

اأو   Post*Net العاملية  ال�سبكة  العاجل ملتابعة الربيد املمتاز، وتقفي االأثر على  ال�سعودي  ي�سمى بنظام الربيد 

املوقع ال�سبكي www.sp.com.sa  saems@sp.comsa.sa اإ�سافة اإىل الهاتف املوحد خلدمة العمالء 

00966920001144، وال يزال امل�ستقبل يحمل الكثري من االأخبار ال�سارة خلدمة الربيد املمتاز ال�سعودي، والتي 

�ستعود باخلري على اجلميع يف امل�ستقبل حتقيًقا لتطلعات رئي�ش املوؤ�س�سة وم�سوؤوليها. 

الطرود والبريد الممتاز.. رؤية متطورة

حممد بن حن�ش ال�صهري 

املدير العام الإقليمي للربيد املمتاز والطرود 

بالقطاع اجلنوبي
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اأخبار

�سهدها  التي  التطوير  خطوات  اأبرز  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  بننت،  طاهر  بن  �سالح  حممد  الدكتور  ا�ستعر�ش 

ا. الربيد خالل ثالثة االأعوام املا�سية، اأمام وفد جمعية الت�سويق ال�سعودية يف الريا�ش، والذي �سم 60 �سخ�سً

وحتدث الدكتور بننت عن اآلية العمل يف ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة الربيد، والتحديات التي واجهتها مع بداية تطبيق اال�سرتاتيجية 

وحتى اليوم، مف�ساًل يف بع�ش النقاط واالأحداث التي اأثارت انتباه احل�سور، وكيف ا�ستطاعت املوؤ�س�سة تذليل هذه التحديات 

النقل  كان  اأن  بعد  قيا�سي جًدا،  بوقت  اإجنــازه  الذي مت  الربيدي،  النقل  املوؤ�س�سة يف ف�سل قطاع  واالأحــداث، حيث جنحت 

الربيدي يكلف املوؤ�س�سة مبالغ طائلة. ومتكنت املوؤ�س�سة من خالل تاأ�سي�ش �سركة »ناقل«، تو�سيل الطرود والر�سائل الربيدية 

ونقلها  ب�سرعة اأكرب من ال�سابق، وبتكاليف اأقل.

كما مت اإجناز م�سروع العنونة الربيدية الذي يعد نقلة كبرية، وهو امل�سروع الذي حاز اإعجاب عدد من موؤ�س�سات الربيد يف 

العامل، وبخا�سة يف الدول االأوروبية. ومت التطرق خالل اللقاء اإىل اأ�ساليب العمل الت�سويقي يف املوؤ�س�سة، و�سعي املوؤ�س�سة نحو 

العمل وفق اأ�ساليب ت�سويقية مناف�سة، واأن اأوىل اخلطوات التي بداأتها املوؤ�س�سة كانت عن طريق تغيري منط العمل واأ�سلوبه يف 

املوؤ�س�سة للموظفني الذين و�سلت اأعدادهم اإىل نحو 10 اآالف موظف منت�سرين يف جميع املدن واملحافظات واملناطق يف اململكة، 

اأن م�ستخدم  الربيد، وذلك من خالل غر�ش مفهوم  واأ�سلوب عمل  التغريات احلديثة،  يقاوم  املوظفني  بع�ش هوؤالء  ما جعل 

اخلدمة الربيدية »عميل« ولي�ش »مراجًعا«.

رئيس مؤسسة البريد يستقبل وفد جمعية التسويق 
السعودية

بح�سور اأمري منطقة مكة املكرمة االأمري خالد الفي�سل، 

�سالح  حممد  الدكتور  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  وّقع 

اتفاقية  فقيه،  عادل  جدة  حمافظة  واأمــني  بننت،  طاهر  بن 

يف  والعناوين  والبيانات  املعلومات  بتوحيد  تق�سي  تعاونية 

حمافظة جدة.

ون�ست االتفاقية على اأن يتم اعتماد العناوين الربيدية 

يف  ال�سعودي  الربيد  ملوؤ�س�سة  احلديثة  الرقمية  واخلرائط 

هذا  يف  واالأمانة  الربيد  بني  والتن�سيق  وا�ستخدامها،  جدة 

ال�سعودية  املدن  الأمانات  يوفر  الذي  االأمر  احليوي،  املجال 

االأخرى فر�سة اال�ستفادة من مبادرة الربيد ال�سعودي فيما 

يتعلق بربنامج العنونة والرتميز احلديث الذي يوؤ�س�ش لنظام 

متطور للعنونة الربيدية يف ال�سعودية.

لال�ستخدام  قاباًل  النظام  يكون  اأن  االتفاقية  وت�سمنت 

حملًيا وعاملًيا، على اأن تقوم موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي بتوفري 

باخلرائط  االأمــانــة  وتــزويــد  اجلــديــدة،  الربيدية  العناوين 

م�ساريع  من  اال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  جــدة،  ملدينة  احلديثة 

برامج  من  املوؤ�س�سة  متتلكه  ملا  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة 

وروؤية وا�سعة يف الرتقيم والعنونة على م�ستوى ال�سعودية، من 

د. بنتن يوّقع اتفاقية العناوين 
البريدية

مع أمين محافظة جدة

خالل اأنظمة املعلومات اجلغرافية املتطورة.

من  للكثري  التحتية  البنية  الرقمية  اخلرائط  ت�سّكل  كما 

املدن  يف  املــواقــع  خمتلف  اإىل  الو�سول  وت�سّهل  اخلــدمــات، 

دولًيا،  املعتمدة  املعايري  مع  تتفق  متقدمة،  باأ�ساليب ع�سرية 

ينفذه  الذي  احلديث  والرتميز  العنونة  برنامج  اأن  ا  خ�سو�سً

من  الثانية  اجلائزة  على  ح�سل  حالًيا،  ال�سعودي،  الربيد 

جوائز الربيد العاملي لعام 2007 يف برامج اخلدمة االجتماعية 

»عنوان لكل اإن�سان«، اإذ ميّهد هذا امل�سروع اإىل تقدمي خدمات 

بريدية متقدمة، ويوؤ�ّس�ش لنظام ات�سايل ي�ستفيد منه االأجيال 

املقبلة، وت�ستند اإليه خدمات بريدية تقنية.
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التقى االأمري �سلطان بن حممد بن �سعود الكبري الدكتور حممد �سالح بن طاهر بننت، رئي�ش موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، يف 

مقر املوؤ�س�سة يف الريا�ش.

وا�ستمع �سموه خالل الزيارة اإىل �سرح واٍف عن اأبرز تطورات الربيد ال�سعودي خالل العامني املا�سيني، وما �سملته من 

م�ساريع كبرية، اإىل جانب تقدمي موجز الأبرز اخلطوات التي اتخذتها يف جمال حتديث البنية التحتية للخدمة الربيدية يف 

اململكة، واأهمها تطويع التقنية يف جمال العمل الربيدي. وح�سر اللقاء الدكتور اأ�سامة بن حممد األطف، نائب رئي�ش موؤ�س�سة 

الربيد ال�سعودي، لل�سوؤون الفنية وتقنية املعلومات، وعدد من امل�سوؤولني.

األمير سلطان بن محمد يزور البريد

اإمياًنا من الربيد ال�سعودي يف دوره الفّعال يف املجتمع، 

وذلك بت�سهيل و�سول ر�سائل امل�ستفيدين من م�سادرها، فقد 

مت التعاون بني الربيد ال�سعودي واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

االجتماعية الإي�سال الر�سائل الربيدية بعناوينها ال�سحيحة، 

وو�سول هذه الر�سائل، والتي ت�سمن ا�ستمرار و�سول االإقرار 

ال�سنوي للم�ستفيدين، فقد مت بحث اإمكانية معرفة العناوين 

ال�سحيحة، وكذلك تعديل العناوين الربيدية التي حتتاج اإىل 

اإ�سافة كلمة »بوا�سطة« ل�سمان و�سولها وعدم عّدها ر�سائل 

مرجتعة.

األطف،  �سالح  حممد  بــن  اأ�ــســامــة  الــدكــتــور  وبح�سب 

الفنية  لل�سوؤون  ال�سعودي  الــربيــد  موؤ�س�سة  رئي�ش  نائب 

جاهًدا  ي�سعى  ال�سعودي  الربيد  فــاإن  املعلومات،  وتقنية 

اأي جهة  مع  الربيدية  العناوين  التحقق من  لت�سهيل عملية 

اإيجاد حلول جلهات مماثلة  وامل�ساهمة يف  ترغب يف ذلك 

من  العديد  ت�سحيح  ومت  املرجتعة.  الر�سائل  كرثة  تعاين 

وتعد  االجتماعية.  التاأمينات  لعمالء  الربيدية  العناوين 

االإلكرتونية  ال�سعودي  الربيد  خدمات  اإحدى  اخلدمة  هذه 

لقطاع االأعمال، والتي متّكن اأي جهة من التحقق من �سحة 

�ساحب  امل�ستفيد  كــان  اإذا  ما  وكذلك  الــربيــدي.  العنوان 

العنوان اأم ال. وجار العمل مع عدة بنوك و�سركات ات�ساالت 

لال�ستفادة من هذه اخلدمة، و�ستوفر مبالغ كبرية للجهات 

ترابط  خالل  من  اخلدمة  هذه  توفري  و�سيتم  امل�ستفيدة. 

امل�ستفيدة  واجلهات  ال�سعودي  الربيد  مبوؤ�س�سة  االأنظمة 

وبطريقة �سهلة ومي�سرة.

البريد السعودي يقّدم خدمة التحقق من العناوين وإيصال رسائل 
التأمينات االجتماعية
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سماحة المفتي يحرِّم التعرض لصناديق واصل
حّرم �سماحة مفتي عام اململكة ورئي�ش هيئة كبار العلماء التعر�ش ل�سناديق وا�سل الربيدية بالتك�سري، اأو التخريب، اأو 

االعتداء عليها باأي �سورة من ال�سور. 

يجوز  وال  العامة،  املرافق  من  تعد  اخلدمة  هذه  فاإن  ال�سيخ  اآل  حممد  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سماحة  ووفق 

»اإن  و�سلم،  ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه  بقول  وم�ستداًل  املحرتمة،  االأمــوال  باأنها من  اإتالفها، معلاًل ذلك  وال  االعتداء عليها 

دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا«. وبح�سب �سماحته فاإن االأموال العامة اأوىل من 

باب ذلك، الأن احلق فيها لعامة امل�سلمني ولي�ست ل�سخ�ش بعينه اأو اأ�سخا�ش ميكن للمرء اأن يطلب منهم العفو، فهي حق عام 

واالعتداء عليها اأ�سد اإثًما. كما اأن التعر�ش ل�سناديق الربيد وا�سل بالتك�سري والتخريب هو اأمر حمرم واملعتدي عليها يعّد اآثًما، 

ويجب التعاون على ما فيه امل�سلحة العامة، حيث قال تعاىل {وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان{.

وح�سب معايل رئي�ش موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي الدكتور حممد �سالح بن طاهر بننت فاإن ل�سماحة املفتي العام للمملكة اأثًرا 

ا يف املجالني التجاري  كبرًيا يف توعية اجلميع، كما اأن خدمة بريد وا�سل ذات اأثر مهم يف التعامالت االإلكرتونية، وخ�سو�سً

واالقت�سادي، ولها فائدة كبرية من حيث توفري الوقت واجلهد. فهذه اخلدمة من اأهم املقومات الرئي�سة يف تطبيق احلكومة 

االإلكرتونية، والتي جتعل اململكة يف م�ساف الدول املتقدمة. 

وتبلغ تكلفة ال�سناديق الربيدية وا�سل، والتي مت توزيع كميات كبرية منها يف مدينة الريا�ش نحو 600 مليون ريال. 

بريد األحساء يكرم متقاعديه
يف مل�سة وفاء معهودة من املوؤ�س�سة العامة للربيد يف حمافظة االأح�ساء، احتفلت بتكرمي �ستة من موظفيها 

اأقيم بهذه املنا�سبة مدير الربيد يف املحافظة، وروؤ�ساء االأق�سام، وال�سعب،  يف املحافظة، وح�سر احلفل الذي 

واملكاتب الربيدية، كما ح�سره عبداللطيف امل�سحي، وعبدالعزيز املطريي، واملكرمون هم �سالح بن اإبراهيم 

الغريب، وحممد بن عبدالرحمن ال�سعيد، وعبداملح�سن بن عبداهلل العامر، و�سلمان بن عيد عبدالقادر، وحممد 

بن اأحمد املرعي، و�سالح بن حممد البحر.
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يف  املتمثلة  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  جهود  اإطــار  يف 

والتي  اجلــديــدة،  الربيدية  الطوابع  من  جمموعة  اإ�ــســدار 

اخلالدة  ال�سمات  اأبــرز  اأو  وتوثقها،  االأحـــداث  اأهــم  ت�سجل 

التي تت�سف بها اململكة، �سدرت جمموعة من الطوابع اأنواع 

الفرا�سات املنت�سرة يف البيئة الطبيعية ال�سعودية. 

فئة  من  »الفرا�سات«  ا�سم  اجلــديــدة  الطوابع  وحتمل 

الرياالت، وباألوان وخلفيات تعك�ش الطبيعة  الريالني وثالثة 

الطوابع  تلك  املوؤ�س�سة يف طرح  وبــداأت  اململكة.  اخلالبة يف 

يف  اجلديد  الطابع  احتوى  كما  مــوؤخــًرا.  للتداول  اجلديدة 

اإ�سدار  تاريخ  و�سع  فيما  اململكة،  �سعار  على  اليمنى  زاويته 

ب�سورة  املوؤ�س�سة  وت�سدر  الي�سرى.  اجلهة  على  الطابع 

م�ستمرة جمموعات من الطوابع اجلديدة على مدار العام.

طابًعا  باململكة  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  اأ�سدرت  كما 

االأطفال  �سلل  مر�ش  مكافحة  يف  جلهودها  توثيقًيا  تذكارًيا 

والق�ساء عليه ب�سهادة اجلهات الطبية العاملية، واإعالن خلو 

اململكة من �سلل االأطفال.

إصدار طوابع بريدية جديدة

الربيد  موؤ�س�سة  املـــدين  لــلــطــريان  الــعــامــة  الهيئة  اعــتــمــدت 

ال�سعودي »�ساحًنا معتمًدا« يف املطارات الدولية يف الريا�ش، وجدة، 

وال�سرقية.

وجاء اعتماد موؤ�س�سة الربيد بعد تنفيذها خطة اأمنية متطورة 

وا�سرتاطاتها  املــدين  للطريان  العامة  الهيئة  متطلبات  تــراعــي 

الالزمة، وذلك من خالل تاأمني اأجهزة فح�ش للطرود واملرا�سالت، 

وتدريب موظفيها على هذه االأجهزة، واآلية عمل ال�سحن الربيدي 

يف املطارات.

خطت  قد  تكون  الربيد  موؤ�س�سة  فاإن  اخلطوة،  هذه  ومبوجب 

تتما�سى  متطورة،  بريدية  خدمات  تقدمي  نحو  متقدمة  خطوات 

واال�سرتاتيجيات التي و�سعتها لنف�سها قبل اأكرث من عامني، ف�ساًل 

اأكرب �سبكة نقل بريدية يف جميع مناطق  عن متيز املوؤ�س�سة بتوفر 

نقطة  اآالف  �ستة  من  اأكــرث  اإىل  والو�سول  بالنقل  وتقوم  اململكة. 

بريدية يف خمتلف مناطق ال�سعودية وحمافظاتها.

معتمد يف  ك�ساحن  ال�سعودي  الربيد  اعتماد  ي�سهم  اأن  ويتوقع 

الربيدية  االإر�ساليات  معاجلة  عملية  ت�سهيل  الدولية، يف  املطارات 

املوؤ�س�سة بداأت يف ف�سل بع�ش قطاعاتها  اأن  ا  وت�سريعها، خ�سو�سً

ا قطاعي  بهدف تقدمي خدمة بريدية مناف�سة يف كل قطاع، خ�سو�سً

ال�سحن  يف  املوؤ�س�سة  اعتماد  ويعد  الربيدي.  والنقل  املمتاز  الربيد 

اجلوي خطوة متقدمة نحو جعل الربيد ال�سعودي مناف�ًسا لل�سركات 

الربيدية، ومبا يوؤكد بدء تطبيق خطط املوؤ�س�سة وا�سرتاتيجياتها يف 

حتديث البنية التحتية للربيد وتطويرها يف اململكة.

ومبوثوقية  متطور  ب�سكل  الربيدية  اخلدمة  تقدمي  يعزز  وما 

وهو  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  م�ساريع  اأكرب  يف  العمل  بدء  اأكرث، 

مت  واللذان  »وا�سل«،  وم�سروع  الربيدي،  والرتميز  العنونة  م�سروع 

تطبيقهما فعلًيا يف املدن الرئي�سة يف اململكة، من خالل جعل لكل 

ي�سهل من  ثابًتا ومعروًفا،  مواطن، ومقيم، ومن�ساأة جتارية عنواًنا 

التعامل مع الربيد وغريه، ف�ساًل عن دعم املوؤ�س�سة لهذه اخلطوة 

من خالل برنامج »املحدد« الذي ي�سهل على اأي �سخ�ش البحث عن 

املثبت على  املبنى  ورقم  ال�سارع،  ا�سم  وذلك من خالل  العناوين، 

املوقع.

بتطبيق  �ستبداأ  املــدين  للطريان  العامة  الهيئة  اأن  يذكر 

برنامج اعتماد ال�سحن يف بقية مطارات مدن اململكة يف الفرتة 

القريبة املقبلة.

اعتماد البريد السعودي شاحًنا في المطارات الدولية
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 World« بجائزة  ال�سعودي  الــربيــد  موؤ�س�سة  فـــازت 

Mail Awards« 2007 للتطوير والتحديث، والتي ناف�ست 

عدة دول عاملية، �سبقت اململكة مبراحل يف خدمة الربيد.

وفازت موؤ�س�سة الربيد عن م�سروع اإن�ساء �سركة ناقل من 

الربيد  وتو�سيل  النقل،  ت�ستهدف  �سركة  وهي  التطور،  حيث 

ملختلف مناطق اململكة، ف�ساًل عن خدمة االحتياجات االأخرى 

نقل  �سبكة  اأكرب  »ناقل«  اأ�سبحت  اأن  اإىل  التجارية،  لالأعمال 

مدينة   6000 من  اأكرث  اإىل  خدماتها  و�سلت  برية،  لوج�ستي 

وتقدمي  النفقات،  توفري  ا�ستطاعت  الذي  الوقت  يف  وقرية، 

خدمات توزيع لعمالئها.

وتعد اململكة الدولة العربية الوحيدة التي ُتر�سح للجائزة، 

التي متنح للموؤ�س�سات الربيدية املتميزة، والتي جتري تغيريات 

االأ�سا�سية.  والنتائج  مهمتها  حتقيق  على  الرتكيز  مع  كبرية 

وخالل حفل اجلائزة، تراأ�ش معايل الدكتور حممد �سالح بن 

طاهر بننت، رئي�ش موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، اإحدى جل�سات 

م�سوؤول   400 جتاوز  عاملي  ح�سد  اأمــام  العاملي  الربيد  موؤمتر 

عقليات  من  اململكة  متتلكه  ملا  �سرًحا  مقدًما  بريدي،  وخبري 

اإدارية كبرية. 

وخالل احلفل �سلم معايل رئي�ش موؤ�س�سة الربيد للربيد 

 e-Commerce Award جائزة  بو�ست،  ديت�ش  االأملاين 

اإىل  عن التجارة االإلكرتونية، والتي رعاها الربيد ال�سعودي، 

جانب ت�سلم الدكتور اأ�سامه حممد األطف، نائب رئي�ش الربيد 

ال�سعودي، جائزة Trans Formation Award للتطوير 

والتحديث العاملية عن م�سروع »ناقل«.

كما فازت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي خالل احلفل باملركز 

 Corporate Social Responsibility الثاين يف جائزة

فيها  ناف�ست  والتي  املجتمع،  خدمة  عن  العاملية   Award
املوؤ�س�سة عدة موؤ�س�سات يف دول عاملية.

الربيد  موؤ�س�سة  اعــتــمــاد  مت  ـــه  اأن اإىل  االإ�ـــســـارة  جتـــدر 

ال�سعودي، موؤخًرا، �ساحًنا معتمًدا يف مطارات اململكة، عقب 

املوؤ�س�سة مع نظريتها هيئة الطريان املدين،  اأبرمتها  اتفاقية 

يف املطارات الدولية، والريا�ش، وجدة، وال�سرقية.

من  جناًحا  حققت  قد  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  وكانت 

ا�ستخراج رخ�ش  التجريبي خلدمة  الت�سغيل  خالل ما حققه 

القيادة، وتقدمي ملفات الطالبات جلامعة امللك �سعود مبكاتب 

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي عرب اتفاقيات اأبرمتها املوؤ�س�سة مع 

االإدارة العامة للمرور، وجامعة امللك �سعود، لتقدم حزمة من 

اخلدمات اجلديدة مبكاتب الربيد ال�سعودي، يف الوقت الذي 

ت�سعى فيه املوؤ�س�سة جاهدًة ال�ستحداث خدمات بريدية جديدة، 

�ستفاجئ بها عمالءها واجلمهور يف القريب العاجل.

البريد السعودي يحصد جوائز عالمية في التطوير والتحديث
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خدمة  تقدمي  يف  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  بــداأت 

القيادة من خالل مكاتب الربيد يف  ا�ستخراج رخ�ش 

جدة، عقب جناح اخلدمة يف مكاتب الربيد يف الريا�ش 

خالل �سهر رجب 1428.

الربيد  رئي�ش  نائب  األطف،  اأ�سامة  الدكتور  ووفق 

ال�ستقبال  ترتيباتها  اأنهت  املوؤ�س�سة  فــاإن  ال�سعودي، 

القيادة، عرب مكاتب الربيد يف  طلبات جتديد رخ�ش 

جدة، وهذا التوجه ياأتي �سمن جهود املوؤ�س�سة وتوجيهات 

رئي�ش املوؤ�س�سة لتقدمي العديد من اخلدمات احلكومية 

عن طريق منافذ البيع اخلا�سة يف املوؤ�س�سة.

على  ُت�سهل  الطلبات  ا�ستقبال  عملية  اأن  كما 

املواطن واملقيم احل�سول على اخلدمة واال�ستفادة من 

اإغالق  بعد  مفتوحة  الربيد  مكاتب  وبقاء  اأمــور،   عدة 

اإجناز  ي�سهل  الذي  االأمــر  احلكومية،  الدوائر  مكاتب 

داخل  الربيد  مكاتب  عرب  واملقيم  املواطن  معامالت 

املدن واملحافظات، اإ�سافة اإىل اإمكانية التو�سيل لعنوان 

»وا�سل« اخلا�ش بامل�ستفيد.

وجتري اال�ستعدادات عقب الفراغ من ت�سغيل 

يف  وتد�سينه  جــدة  مدينة  يف  املــ�ــســروع  مرحلة 

املنطقة ال�سرقية، لتقدمي خدمة الأكرب �سريحة من 

املواطنني واملقيمني، تغنيهم عن مراجعة الدوائر 

احلكومية. 

إطالق مشروع استخراج 
الرخص عبر البريد في جدة 

والشرقية

من  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  تقّدمه  ملا  ا�ستمراًرا 

واجلهات  املواطنني  خلدمة  متميزة  بريدية  خدمات 

الربيد  موؤ�س�سة  بــني  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  مت  احلــكــومــيــة، 

القبول  بعمادة  ممثلة  �سعود  امللك  وجامعة  ال�سعودي، 

ملفات  با�ستقبال  املمتاز  الربيد  يقوم  بــاأن  والت�سجيل 

التقدمي للطالبات واإي�سالها اإىل اجلامعة لعام 1428هـ، 

ر�سائل  خالل  من  الطالبات  اإ�سعار  اجلامعة  و�ستتوىل 

يتم  حيث  االإلــكــرتوين،  بالربيد  اأو  اجلــوال  على  ن�سية 

وفًقا  للملفات،  املمتاز  بالربيد  االإر�سال  مواعيد  حتديد 

الأرقام ت�سل�سلية حمددة .

البريد السعودي ينهي 
إجراءات القبول لطالبات 

الجامعة

ل�سركة  الــعــام  املــديــر  الــظــاهــر،  الــدكــتــور خالد  نــّوه 

بها  قام  التي  االأوىل  بالزيارة  ال�سعودية«،  »مايكرو�سوفت 

ببل غيت�ش، رئي�ش �سركة مايكرو�سوفت، للمملكة موؤخًرا، 

اأثمرت عن حتقيق نتائج كبرية حتققت على اأر�ش  والتي 

من  العديد  مع  اإبرامها  مت  التي  املــبــادرات  بعد  الــواقــع 

اجلهات احلكومية واخلا�سة من بينها االتفاقية املربمة مع 

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي لتوفري ح�سابات بريد اإلكرتوين 

الربيد  �سندوق  فكرة  اأن  اإىل  ي�سار  للمواطنني.  جماًنا 

على  االأوىل  �ستكون  ال�سعودية،  يف  �ستطبق  التي  املوحد، 

اخلدمة  هذه  من  امل�ستفيد  يح�سل  حيث  العامل،  م�ستوى 

على اإ�سعار اإلكرتوين عن طريق الربيد االإلكرتوين يفيده 

بالر�سائل املبعوثة اإليه من اأي مكان.

مؤسسة البريد توّقع اتفاقية 
مع شركة مايكروسوفت 

العالمية
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اأخبار

مع  ال�سعودي  الــربيــد  موؤ�س�سة  مــن  مــواكــبــة 

خدمة  با�ستحداث  قــامــت  املختلفة  الفعاليات 

جديدة تتمثل يف نقل التمور من بريدة اإىل جميع 

اأنحاء اململكة، ودول املنطقة، والعامل، ودون حتديد 

للكمية املمكن نقلها. 

االأو�سط  للقطاع  املمتاز  الربيد  مدير  ووفــق 

فهد بن حميدي ال�سقعبي، فاإن هذه اخلطوة تاأتي 

متزامنة مع مو�سم التمور يف منطقة الق�سيم التي 

ت�سهد اإقبااًل كبرًيا من جميع مناطق اململكة ودول 

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، حيث يقومون 

باإر�سال كميات كبرية من التمور اإىل جميع اأنحاء 

افتتاح  متعددة. فقد مت  نقل  و�سائط  العامل، عرب 

بريدة،  يف  التمور  �سوق  يف  املمتاز  الربيد  مكتب 

والذي يقدم خدماته من خالل ا�ستقبال خمتلف 

بتغليفها  ويــقــوم  اإر�ــســالــهــا،  املـــراد  التمور  ـــواع  اأن

التمور  �ــســالمــة  ت�سمن  طـــرود  داخـــل  وو�ــســعــهــا 

الربيدية  الطرود  معاملة  تعامل  كما  وجودتها. 

تربيد  ويتم  الو�سول،  �سرعة  حيث  من  املمتازة، 

على  للحفاظ  التربيد  اإىل  بحاجة  التي  االأ�سناف 

جودتها من التلف. 

وتــاأتــي هـــذه اخلــطــوة مــن املــوؤ�ــســ�ــســة �سمن 

ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي الرامية اإىل 

وامل�ساركة  الربيدية  اخلدمات  تقدمي  يف  التو�سع 

املحلية  والفعاليات  املنا�سبات  خمتلف  يف  بفعالية 

من  املبذولة  اجلهود  اإطــار  يف  تاأتي  التي  والعاملية 

تــقــوم بها  الــتــي  اأجـــل تنويع اخلــدمــات الــربيــديــة 

املوؤ�س�سة ب�سكل م�ستمر.

البريد ينقل التمور

ملقر  بــزيــارة  اخلليوي  �سالح  اجلــمــارك  عــام  مدير  قــام 

اإدارة  ومنها:  االإدارات  يف  وجتــول  جــدة،  يف  ال�سعودي  الربيد 

اإىل  الزيارة  وتهدف  الربيد.  و�سول  وموقع  الربيد،  جمـــرك 

حتقيق التعاون والتكامل بني الربيد ال�سعودي وجميع االأجهزة 

ج�سور  متتد  حيث  اجلمارك،  اإدارة  �سمنها  ومن  احلكومية، 

التعاون يف هذا ال�سدد بت�سجيع من قبل امل�سوؤولني ودعمهم يف 

بالتعاون مع  الت�سهيالت  لتقدمي كل  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة 

جميع  من  �ساهده  مبا  �سعادته  مبدًيا  اجلمارك،  يف  امل�سوؤولني 

بني  والتوا�سل  التعاون  عمق  تعك�ش  التي  الربيدية  اخلدمات 

املوؤ�س�سة وامل�سلحة. 

مدير عام الجمارك يزور مقر البريد 
بجدة

باقادر  بكر  اأبو  الدكتور  واالإعــالم  الثقافة  وزارة  وكيل  نّوه 

بالتطورات  ال�سديد  اإعجابه  واأبدى  ال�سعودي،  الربيد  مبوؤ�س�سة 

على  ال�سعودي  الربيد  اإليها  و�سل  التي  الكبرية  واالإجنـــازات 

بتعبئة منوذج  الوزارة  وكيل  قام  كما  والدويل،  املحلي  ال�سعيد 

اال�سرتاك بخدمة وا�سل.

يذكر اأن اخلدمات الربيدية قفزت خطوات كبرية وجبارة 

وتوجيهاته،  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  مبتابعة  االأخــرية  االآونــة  يف 

يف  األطف،  اأ�سامة  الدكتور  راأ�سهم  وعلى  امل�سوؤولني،  وجهود 

التعريف بهذه اخلدمات باحل�سور، والوجود الدائم يف خمتلف 

الفعاليات واملحافل املحلية والدولية.

وكيل الثقافة واإلعالم ينّوه بدور 
مؤسسة البريد
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مقال

االأوىل يف عام 1840  للمرة  العامل  بريدي يف  اأول طابع  �سدر 

يف بريطانيا، ويحمل �سورة امللكة فيكتوريا، وهو اأ�سود اللون، وتبلغ 

اأخذت  الفل�سطينية  الق�سية  اأزمــة  تفجر  ومع  واحــًدا،  بن�ًسا  قيمته 

�سن�ستعر�سه يف  ما  وهو  الربيدية،  الطوابع  مكانة مهمة على  حتتل 

املوجزة عن  الدرا�سة  الــواردة يف هذه  املعلومات  عجالة من خالل 

تاريخ الطوابع الربيدية، ومدى الدور الذي قامت به لت�سجيل اأبرز 

حتى  بدايتها  منذ  بها  مرت  والتي  وتخليدها،  التاريخية  االأحــداث 

نهاية القرن املا�سي. 

بداأت  حيث   ،1865 عام  الطوابع  ا�ستخدام  بداأ  فل�سطني  ويف 

الربيدية  اخلدمة  تو�سيع  يف  الطوابع  اإ�سدار  بعد  العثمانية  الدولة 

بافتتاح ت�سعة مراكز بريدية، لي�سل عددها يف نهاية القرن التا�سع 

اخلدمة  اأ�سبحت   1884 عــام  ويف  بريدًيا.  مــركــًزا   22 اإىل  ع�سر 

الربيدية يومية بني املدن الفل�سطينية، وبني حيفا، ودم�سق، وخالل 

الفرتة بني عامي 1852، و1870 افتتحت قن�سليات كل من اأملانيا، 

تخ�سع  وال  ورو�ــســيــا،  وفرن�سا،  وبريطانيا،  والنم�سا،  واإيطاليا، 

اأ�سدرت فرن�سا طوابع بريدية خا�سة  العثمانية، يف حني  لل�سلطات 

بها يف كل من فل�سطني، ولبنان، و�سوريا.

مل�سر  ال�سلطان  �سمح   1870 اإىل   1859 عام  من  الفرتة  ويف 

وفل�سطني.  بني م�سر  الر�سائل  لتبادل  يافا  بريد يف  مركز  بافتتاح 

ومع بداية احلرب العاملية اأغلقت الدولة العثمانية املكاتب الربيدية 

التابعة للدول اآنفة الذكر. ويف عام 1917 توقفت الطوابع العثمانية 

عن ال�سدور نهائًيا. ويف عام 1920 ا�ستمرت احلكومة الربيطانية 

يف اإ�سدار الطوابع مدفوعة االأجرة. 

جمموعة  اأول  الربيطانية  احلكومة  اأ�سدرت   1927 عام  ويف 

ر�سوًما  حتمل  طابًعا   14 عددها  بلغ  فل�سطني  عن  م�سورة  طوابع 

لال�ستخدام  اأحــدهــا  فئات  بثالث  و�ــســدرت  دينية،  مواقع  الأربــعــة 

العادي، وفئة لال�ستخدام على البطاقات الربيدية، فيما خ�س�ست 

فئة  وخ�س�ست  واخلــارج،  الداخل  يف  امل�سجل  للربيد  الثالثة  الفئة 

للطرود الربيدية. 

االحتالل  ملواجهة  طوابع  الفل�سطينيون  املقاومون  اأ�سدر  فيما 

عام  الثانية  واأ�سدرت   ،1934 عام  االأوىل  جمموعتني  على  جــاءت 

1936، ثم اأ�سدرت املقاومة الفل�سطينية طوابع جديدة عام 1938. 

ويف عام 1945 اأ�سدرت جمهورية م�سر العربية طابعني عن فل�سطني 

ا بفل�سطني  بعد اإعالن �سدور ميثاق اجلامعة، والذي اأفرد باًبا خا�سً

اأعالم الدول العربية االأع�ساء، فيما  يف امليثاق. وت�سّمن الطابعان 

اأ�سدرت  التايل  العام  ويف  فل�سطني.  ا�سم  الثاين  الطابع  على  كتب 

م�سر 7 طوابع تذكارية مبنا�سبة انعقاد موؤمتر القمة العربية.

والعراق،  واالأردن،  �سوريا،  من  كل  اأ�سدرت   1947 عام  ويف 

ولبنان طوابع بريدية خا�سة بالق�سية الفل�سطينية. ويف عام 1948 

ا بدخول اجليو�ش العربية اإىل فل�سطني.  اأ�سدرت م�سر طابًعا خا�سً

ومبنا�سبة العام الدويل لالجئني، والذي اأعلنته االأمم املتحدة اأ�سدر 

ويف  الفل�سطينية.  بالق�سية  خا�سة  تذكارية  طوابع  الدول  من  عدد 

خا�سة  طوابع  واليمن  واالأردن،  م�سر  من  كل  اأ�سدرت   1964 عام 

بانعقاد موؤمتر القمة العربية االأول يف القاهرة.

ويف عام 1965 اأ�سدرت معظم الدول العربية طوابع ترمز اإىل 

مذبحة دير يا�سني، فيما ا�ستمرت كل من م�سر، واالأردن، والكويت 

الفل�سطينية.  وال�سياحية  الدينية  االأماكن  متّثل  طوابع  اإ�سدار  يف 

وبعد حرب عام 1967 توقف ا�ستعمال الطوابع االأردنية يف ال�سفة 

وامل�سرية يف القطاع. ويف اأعقاب معركة الكرامة يف االأردن اأ�سدرت 

واجلزائر،  وال�سودان،  وم�سر،  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  كل 

واملغرب، والكويت، واالأردن، و�سوريا طوابع حتمل خريطة فل�سطني 

الطوابع،  اأ�سكال  تغريت   1974 عام  ويف  الالجئني.  �سور  من  بداًل 

حيث ظهرت طوابع حتمل �سور البندقية وغ�سن الزيتون والفدائي 

ثم ظهرت طوابع حتمل �سعارات حق تقرير امل�سري، ومن ثم طوابع 

توؤكد عروبة القد�ش.

توؤكد  واأختاًما  طوابع  املتحدة  االأمم  اأ�سدرت   1981 عام  ويف 

العربية  الدول  تبعتها  ثم  ومن  الفل�سطيني،  لل�سعب  الثابتة  احلقوق 

مدى  يــربز  هنا  ومــن  االنحياز.  عــدم  دول  وجمموعة  واالإ�سالمية 

احل�سور الكبري للق�سية الفل�سطينية على الطوابع الربيدية حملًيا، 

واإقليمًيا، واإ�سالمًيا، وعربًيا. 

القضية الفلسطينية في الطوابع البريدية
فتحي خليل اأبو جامع



انعقاد المؤتمر الدولي للتقنيات 
المعلوماتية والبريدية

برعاية �سمو ويل العهد 

400 �سخ�سية م�ساركة ومعر�ش م�ساحب لكربيات �سركات التقنية. 
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يرعى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

ويل العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع والطريان 

للتقنيات  االأول  الـــدويل  ــوؤمتــر  امل اأعــمــال  الــعــام  واملفت�ش 

مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  تنظمه  والذي  والربيدية،  املعلوماتية 

احتاد الربيد العاملي خالل الفرتة من 4 اإىل 5 من �سهر ذي 

القعدة القادم املوافق 14 اإىل 15 نوفمرب من عام 2007. 

الدكتور  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  معايل  ووفق 

العهد  �سمو ويل  فاإن �سدور موافقة  بننت،  بن  حممد �سالح 

على رعاية املوؤمتر ياأتي تاأكيًدا ملدى اهتمام القيادة الر�سيدة 

ا يف املجال الربيدي،  بالتقنية وجوانبها املختلفة، وخ�سو�سً

واال�ستفادة من التقنية يف �سناعة الربيد، والنقل اللوج�ستي 

يف اململكة. كما حتظى تلك ال�سناعة باهتمام خا�ش، ومتابعة 

حثيثة من معايل وزير االت�ساالت وتقنية املعلومات املهند�ش 

حممد جميل بن اأحمد مال واأع�ساء جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة، 

والتي ت�سعى اإىل دفع عجلة التطوير الربيدي يف اململكة. 

اململكة،  الأول مرة يف  يعقد  والذي  املوؤمتر،  وي�سارك يف 

نحو 400 �سخ�ش ميثلون نحو 130 دولة حول العامل ميثلون 

اإىل  اإ�سافة  الــعــامل،  حــول  الربيدية  املوؤ�س�سات  من  عــدًدا 

م�ساركة كبرية من عدد من ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف 

�سناعة تقنية املعلومات. ومن بني ال�سخ�سيات امل�ساركة يف 

املوؤمتر املدير العام ال�سابق ملنظمة التجارة العاملية، ورئي�ش 

الـــوزراء  ورئي�ش  مـــورو«،  »مــايــك  ال�سابق  نيوزيلندا  وزراء 

بالبنك  التنمية  للجنة  ال�سابق  والرئي�ش  ال�سابق،  املاليزي 

الدويل و�سندوق النقد الدويل اأنور اإبراهيم، ورئي�ش احتاد 

الربيد العاملي اإدورد دايان، وعامل الفيزياء واملوؤلف املعروف 

البنية  ومرافق  التقنيات  وم�سوؤول  كاكيدو،  ميكيو  الدكتور 

التحتية اجلديد يف املفو�سية االأوروبية اأولف داهن�سنت. 

ا م�ساحًبا لعر�ش  ويت�سمن املوؤمتر �سمن فعالياته معر�سً

ال�سركات  لكربيات  االإلكرتونية  واالأجهزة  التقنيات  اأحدث 

ويتم  و�سي�سكو.  واإنتل،  ميكرو�سوفت،  ومنها  العاملية  التقنية 

خــالل املــوؤمتــر واملــعــر�ــش تــبــادل اخلـــربات واالطـــالع على 

امل�ستجدات العاملية يف املجاالت التقنية وجماالت اال�ستفادة 

املعر�ش  يف  ت�سارك  كما  الــربيــد.  �سناعة  تطوير  يف  منها 

من  لــعــدد  اأجنحة  اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سريع،  الــربيــد  �سركات 

اجلهات  من  عدد  جانب  اإىل  واالإقليمية،  الدولية  املنظمات 

والنقل  ال�سريع،  والــربيــد  الــربيــديــة،  بــاخلــدمــات  املعنية 

اللوج�ستي. 

ال�سعودية يف  التجربة  املوؤمتر  امل�ساركون يف  وي�ستعر�ش 

املجاالت الربيدية يف جمال االإ�سالح والتطوير الربيدي عرب 

م�ساريع اأمتتة العمليات الربيدية التي ت�سمل م�ساريع الفرز 

وخدمات  الربيدية،  والر�سائل  االإلكرتونية،  والقراءة  االآيل، 

وا�سل، والربامج االإلكرتونية الربيدية التي تنفذها موؤ�س�سة 

الربيد ال�سعودي.  

االأهــداف من  اإىل حتقيق جمموعة من  املوؤمتر  وي�سعى 

اأهمها: 

الناجحة  والــتــجــارب  اخلـــربات  مــن  اال�ــســتــفــادة  	•
لل�سركات العاملية.

االطالع على اجلديد لدى كربى ال�سركات العاملية  	•
الرائدة يف هذا املجال.

يف  الريادية  اململكة  جتربة  على  امل�ساركني  اإطالع  	•
جمال التقنية املعلوماتية والربيدية.

ال�سعودية ومنجزاتها يف  العربية  اململكة  اإبراز دور  	•
قطاع الربيد.

لال�ستماع  فر�سة  له  امل�ساحب  واملعر�ش  املوؤمتر  ويعد 

التقنيات  جمال  يف  العاملني  اخلــرباء  اأبــرز  م�ساركات  اإىل 

تطوير  يف  منها  اال�ستفادة  وكيفية  والربيدية،  املعلوماتية 

اخلدمات الربيدية وحت�سينها، وتبادل اخلربات، واال�ستفادة 

من التجارب الناجحة، وامل�ساركة يف فعاليات املوؤمتر وور�ش 

العمل امل�ساحبة التي �ستتناول موا�سيع متنوعة، منها:

امل�ستقبلية-  اخلــدمــات  امل�ستقبل-   يف  والــفــرز  العنونة 

احلكومة  اخلــدمــة-  مقدمي  منظور  االإلــكــرتونــيــة:  التجارة 

االإلكرتونية- الفر�سة ودور الربيد- م�ستقبل الربيد الدعائي، 

املواقع  االإلــكــرتوين- حتديد  والــدفــع  االإلــكــرتونــيــة  الــفــوتــرة 

واملالحة- ق�سايا بيئية- اخلدمات املالية والربيد. 

د.حممد �صالح  بن طاهر بننت
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الطوابع البريدية مفهوم ثقافي

الريا�ش: عماد دروي�ش 

جمع الطوابع هواية تاريخية فقد بداأت عاملًيا، ويف اململكة بداأ الهتمام بهواة الطوابع منذ نحو اأربعني عاًما حني 

اأ�ص�صت اجلمعية ال�صعودية لهواة الطوابع يف مكة ثم الريا�ش.. �صامل بن عثمان الطويرقي، رئي�ش جمعية هواة الطوابع 

يف الريا�ش، يلقي ال�صوء على اجلمعية ودورها.  

�سامل الطويرقي رئي�ض جمعية هواة الطوابع يف الريا�ض للربيد: 

جت�ّسد يف و�ساطتها لالت�سال منًطا عريًقا، وحتمل يف م�سامينها عناوين احل�سارات.

كيف ن�صاأت اجلمعية ال�صعودية لهواة الطوابع؟ 

ن�ساأت اجلمعية عام 1385هـ يف مكة املكرمة، ثم اأخذت 

يف النمو، وعندما تو�ّسعت ثقافة الربيد والتعامل مع الطوابع، 

يف  ال�سخ�سيات  وبع�ش  املوؤ�س�سني،  بني  االت�ساالت  ون�ساأت 

�سبعة  منهم  االأ�ــســدقــاء،  من  جمموعة  مع  قمت  الريا�ش، 

�سعوديني وت�سعة من املقيمني، باإن�ساء نادي الطوابع، وا�ستمر 

بالنادي  اخلا�سة  االجتماعات  وكانت  1399هـــ.  عام  حتى 

للرئا�سة  تقّدمنا  ثم  ومن  الريا�ش،  يف  املعروفة  الفنادق  يف 

العامة لرعاية ال�سباب لطلب اإعانة فكان القرار اأن يتم دمج 

للح�سول  املكرمة  مكة  يف  اجلمعية  مع  الريا�ش  يف  النادي 

على اإعانة واحدة. 

كم عدد اأع�صاء اجلمعية؟ وما �صروط الع�صوية؟ 

ي�سل عدد اأع�ساء اجلمعية امل�سجلني، حالًيا، نحو 220 

النق�ش.  اأو  الزيادة  حيث  من  متفاوت  عدد  ولكنه  ع�سو، 

ففي حال عدم ت�سديد الع�سوية بعد انتهاء مدة اال�سرتاك 

للزيادة  قاباًل  االأع�ساء  يجعل عدد  ما  وهو  الع�سوية،  تلغى 

 700 نحو  االأع�ساء  عــدد  املا�سي  يف  كــان  حيث  والنق�ش، 

لــال�ــســرتاك يف اجلمعية  ــروط  �ــس ولــيــ�ــش هــنــاك  عــ�ــســًوا، 

الهوية  من  �سورة  واإح�سار  الع�سوية،  بطلب  التقدم  �سوى 

ال�سخ�سية، وت�سديد الر�سوم والبالغ قيمتها 50 ريااًل فقط، 

ومن ثم ي�سبح ع�سًوا يف اجلمعية. 

ما اخلدمات التي يح�صل عليها الع�صو يف اجلمعية؟ 

ومنها:  خدمات  عدة  على  اجلمعية  يف  الع�سو  يح�سل 

وتقدمي  بالطوابع،  التعريفية  الكتب  وتوفري  الطوابع،  توفري 

الطوابع،  مع  بالتعامل  اخلا�سة  واملالقط  ال�سور  مكربات 

والطرق ال�سحيحة للعناية بالطوابع. 

كيف ترون اهتمام ال�صباب احلايل بالطوابع؟ 

تتفاوت درجة اهتمام االأجيال بالطوابع من وقت الآخر، 

وهي بذلك ت�سبه املوجات، ففي بع�ش االأحيان جتد اإقبااًل ثم 

يتوقف، ومنهم من ي�سعى للو�سول اإىل اجلمعية، حيث يعمل 

ال�سحيح،  بال�سكل  وتنظيمها  اجلمعية  من  اال�ستفادة  على 

ثم  ومــن  ع�سوائية،  ولي�ست  علمًيا،  منظمة  هــوايــة  وتــكــون 

�سك  ال  ولكن  حياته،  طــوال  رمبــا  معه  الهواية  تلك  ت�ستمر 

اأنها تتوقف عند مرحلة معينة، اإما ب�سبب االن�سغال باالأمور 

احلياتية اأو ب�سبب �سعف اإمكانية احل�سول على الطوابع اأو 

متابعة اجلديد يف هذا املجال، واأ�سباب اأخرى عديدة، ولكن 

والرتاجع،  التقدم  مرحلتي  تعي�ش  الهواية  هذه  اأن  باملجمل 

ح�سب اال�ستعداد ال�سخ�سي ملمار�ستها. 

ما مدى اهتمام و�صائل الإعالم بهذه الهواية؟ 

منلك  ال  فنحن  وبينهم،  بيننا  م�سرتك  تق�سري  هناك 
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ترتاوح هواية جمعها بني 

التقدم والرتاجع

ت�سهد اجلمعية م�ساعي خرية 

لتنظيمها علمًيا

تفتقر اإىل كوادر وظيفية 

للتوا�سل مع و�سائل الإعالم

رمبا  معنا  يتوا�سلون  ال  ا  اأي�سً وهم  للتوا�سل،  الكايف  الوقت 

يف  الر�سمية  العمل  �ساعات  طبيعة  اإىل  عائًدا  ذلــك  يكون 

لدينا  يوجد  ال  اأنه  كما  امل�سائية،  الفرتة  يف  وهي  اجلمعية، 

ا  طاقم العمل الذي ميكن اأن ت�سند اإليه هذه املهمة، خ�سو�سً

اأننا نعمل متطوعني يف اجلمعية، ولي�ش لنا كوادر وظيفية اأو 

رواتب، فجميع العاملني يف اجلمعية متطوعون. 

هل هناك اأع�صاء �صرف يف اجلمعية؟ 

�سبق اأن ُطبق هذا النظام يف فرتات �سابقة يف اجلمعية، 

واأع�ساء  عاملني،  اأع�ساء  اإىل  الع�سوية  تنق�سم  كانت  حيث 

تلك  اإلــغــاء  املنا�سب  من  اأن  راأيــنــا  مــوؤخــًرا  ولكن  ال�سرف، 

وهو  الع�سوية،  من  واحــد  بنوع  االكتفاء  ومت  التق�سيمات، 

اجلمعية  اأع�ساء  جميع  اأ�سبح  وبذلك  العاملة،  الع�سوية 

اأع�ساء عاملني. 

هل لكم تعاون مع جمعيات هواة طوابع خارج اململكة؟ 

�سبق اأن اأقمنا ج�سوًرا من التعاون والتوا�سل مع عدد من 

اجلمعيات املماثلة يف عدد من دول العامل، وكان االت�سال من 

خالل املرا�سلة ومنها جمعية تون�ش، ومنهم من زار اجلمعية 

من االأع�ساء، ومت تبادل املعلومات حول الطوابع. 

خالل  اجلمعية  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الن�صاطات  اأب���رز  م��ا 

تاريخها؟ 

خدمة  هو  ن�ساطات  من  اجلمعية  به  تقوم  ما  اأهــم  من 

قامت  التي  الن�ساطات  بني  ومن  الطوابع،  جمال  يف  الهواة 

االنتباه  للفت  وذلك  بالطوابع،  اخلا�سة  املعار�ش  بتنفيذها 

للجمعية. كما مت توزيع جوائز على اأ�سحاب الطوابع الفائزة، 

الن�ساطات  بني  ومن  الت�سجيع.  بهدف  ال�سحف  يف  وتن�سر 

اإلقاء حما�سرات حول الطوابع، وتاريخها، وتطورها، وكيفية 

التعامل مع الطوابع، اإال اأن ذلك الن�ساط توّقف ب�سبب عدم 

العمل،  بهذا  القيام  على  القادرة  الب�سرية  الطاقات  وجود 

اأقمنا عدًدا من  التفرغ. كما  اإىل  اأنه جهد يحتاج  ا  خ�سو�سً

و�ساركنا يف  املدار�ش،  بع�ش  بالطوابع يف  املعار�ش اخلا�سة 

امل�سابقات واملوا�سم الثقافية، وتكوين جماعة هواة الطوابع 

يف املدار�ش، وكنا نقّدم لهم خدمة خا�سة تتمثل يف منحهم 

3 �سنوات ا�سرتاك بقيمة 50 ريااًل بداًل من اال�سرتاك ل�سنة 

واحدة، اإال اأننا مل ن�ستمر ب�سبب نق�ش االإمكانيات.

احلكومية  اجلهود  يــربزان  �سنوًيا  معر�سني  نقيم  كما 

الربيدية.  الطوابع  خالل  من  التنمية  جمــاالت  يف  املبذولة 

اإقــامــة معر�ش يف كــل من  ومــن بــني اإجنــازاتــنــا اجلــديــدة 

ناديي الهالل وال�سباب، ومت من خاللهما جمع اأهم الطوابع 

ا كرة القدم وغريها.  اخلا�سة بالن�ساط الريا�سي، وخ�سو�سً

ومن هنا عملنا على ن�سر ثقافة الطوابع يف االأندية الريا�سية، 

 125 �سم  ا  معر�سً اأقمنا  كما  الريا�سي،  ال�سباب  فئات  وبني 

لوحة طوابع. 

�صامل الطويرقي

 رئي�ش جمعية هواة الطوابع يف الريا�ش
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اأثر انت�صار و�صائل الت�صال احلديثة يف  اإىل اأي مدى 

الهتمام بالطوابع الربيدية اجتماعًيا؟ 

التقنية  هــذه  فانت�سار  مطلق  ب�سكل  التاأكيد  ميكن  مل 

بني  التوا�سل  م�ستوى  يف  اأثــر  فقد  حدين،  ذا  �سالًحا  كــان 

انت�سار  اأن  كما  االإنــرتنــت.  مع  والتعامل  اجلمعية  اأع�ساء 

لون  يف�سّ النا�ش  من  الكثريين  اأن  اإىل  اأّدى  االإنرتنت  خدمة 

تبادل  م�ساحات  قّلت  هنا  ومن  التوا�سل،  يف  الطريقة  هذه 

و�سيلة  الربيد  اأن  الربيدية. كما  الطوابع  ثم  الر�سائل، ومن 

ات�سال جيدة، ولي�ش كما يعتقد بع�سنا باأنه للفقراء يف هذا 

الع�سر، كما اأنه لي�ش للر�سائل فقط. فالربيد يقوم بالعديد 

اأول و�سيلة  ا يف جمال االت�ساالت فهو  من املهام، وخ�سو�سً

الب�سر منذ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب،  ات�سال عرفها 

ر�سي اهلل عنه، والذي كان اأول من اأن�ساأ ديوان الربيد، ولهذا 

فاإن الربيد ما زال يحتفظ باأهميته اجتماعًيا. 

على  ح�صلتم  وه��ل  دول��ي��ة؟  معار�ش  يف  ت�صاركون  هل 

جوائز؟ 

املعار�ش  مــن  عـــدد  يف  اجلــمــعــيــة  ــاء  اأعــ�ــس يــ�ــســارك 

ب�سفتهم  الدولية  املعار�ش  يف  ي�ساركون  كما  اخلارجية، 

ال�سخ�سية، ويح�سلون على اجلوائز مل�ساركتهم يف املعار�ش. 

من  ومنهم  الطوابع،  جمع  لهواة  حا�سنة  جهة  فاجلمعية 

وما  والربونزية  والف�سية  الذهبية  امليداليات  على  ح�سل 

زالوا ي�ساركون. 

ما مدى اهتمام املراأة بهواية جمع الطوابع؟ 

ت�سم اجلمعية بني اأع�سائها عدًدا من الع�سوات، وهناك 

ع�سوة يف اجلمعية منذ نحو 25 �سنة، ولكن االإقبال ما زال 

�سعيًفا، وناأمل اأن ي�سهد ارتفاًعا يف املرحلة القادمة. 

هل هناك فروع للجمعية؟ 

للجمعية فروع يف كل من جدة، ومكة، والريا�ش، ولكن 

يف  وهناك  للجمعية،  فروع  بافتتاح  للمبادرة  اأحد  يتقدم  مل 

افتتاح  م�ستوى  اإىل  يرقى  ال  ولكن  اهتمام،  يوجد  الدمام 

االن�سغال  ب�سبب  املهمة  يتوىل  من  وجود  لعدم  نظًرا  فــروع، 

باالأعمال املختلفة. 

ما ق�صة اأغلى 50 طابًعا يف العامل؟ 

باملزادات  �سالة متخ�س�سة  قامت  الفكرة عندما  بداأت 

اأغلى خم�سني طابًعا، وو�سعت يف لوحة  يف بريطانيا باختيار 

خا�سة، ووزعت على العامل، ويزيد عمر اللوحة، حالًيا، على 

30 عاًما، وحتتوي هذه اللوحة على اأغلى طابع يف العامل، والذي 

ت�سل قيمته اإىل 4 ماليني دوالر، ويخ�ش غانا الربيطانية. 

ما خططكم امل�صتقبلية؟ 

ن�سعى اإىل العمل على تطوير دور اجلمعية ومكانتها يف 

يف  وامل�ساركة  معر�ش،  اإقامة  درا�سة  على  ونعمل  املجتمع، 

املهرجانات يف عدد من دول العامل. كما نعمل على التعاون 

مع عدد من اجلهات االإعالمية الإبراز دور اجلمعية ومكانتها، 

ونتطلع اإىل جتاوب رجال االأعمال لدعم اجلمعية.
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تأسيس شركة شاهر للبريد 
الدعائي

تويل موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي تنويع خدماتها مبا يتنا�صب والأهمية املتزايدة للخدمة الربيدية جانًبا مهًما، ومن 

هذا املنطلق نظمت، موؤخًرا، املوؤمتر الأول للربيد الدعائي، والذي احت�صنته الريا�ش، موؤخًرا، حتت عنوان: »عالقة 

الغد« برعاية مدير عام موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي الدكتور حممد بننت، ومب�صاركة املجموعة ال�صعودية لالأبحاث 

والت�صويق، و�صركة املبا�صر للخدمات الت�صويقية. 

املوؤمتر الأول للربيد الدعائي يف الريا�ض مب�ساركة عاملية 

�سركات جتارة التجزئة و�سركات الطريان والبنوك و�سركات التاأمني ت�سارك يف املوؤمتر.

موؤمترات
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ياأتي املوؤمتر االأول اإيذاًنا بانطالق خدمة الربيد الدعائي 

الربيد  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وانــطــالق  اململكة،  يف 

و�سركة  والت�سويق،  لالأبحاث  ال�سعودية  واملجموعة  ال�سعودي 

املبا�سر للخدمات الت�سويقية لتطوير �سناعة الربيد الدعائي 

يف اململكة. 

و�سهد املوؤمتر ح�سوًرا كبرًيا من املتخ�س�سني واملهتمني 

الذين زاد عددهم على 200 �سخ�ش، كما ح�سره مديرون 

تنفيذيون، وعدد من رجال االأعمال، ومديرو �سركات ميثلون 

الطريان،  و�سركات  التجزئة،  جتــارة  منها  قطاعات  عــدة 

والبنوك، و�سركات التاأمني، وعدد من االإعالميني. 

اخلربات  تبادلوا  الذين  امل�ساركني  من  عــدد  وحتــدث 

كما  جوانبه،  خمتلف  من  الدعائي  الربيد  حول  واملعلومات 

اأبرزت  التي  العرو�ش  من  جمموعة  على  امل�ساركون  اّطلع 

ت�سويقية  اأداة  ب�سفته  الدعائي  للربيد  اال�سرتاتيجي  البعد 

مبا�سرة.

ووفق �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن �سلمان بن 

عبدالعزيز، رئي�ش جمل�ش اإدارة املجموعة ال�سعودية لالأبحاث 

واملعارف  املعلومات  لتبادل  �ساحة  املوؤمتر  فــاإن  والت�سويق، 

ا اأن اململكة مكان مثايل لل�سركات لتنمو،  واالأفكار، خ�سو�سً

وت�سل اإىل عمالئها، ومثل هذه املوؤمترات الهادفة ت�سهم يف 

جماالت  يف  احلديثة  التطورات  على  االأعمال  رجال  اإطــالع 

الت�سويق واالأعمال. 

ويعد تاأ�سي�ش �سركة »�ساهر للربيد الدعائي« مثااًل حًيا 

الدعائي.  الربيد  جمــال  يف  ال�سعودية  ال�سوق  متانة  على 

للربيد  متطور  قطاع  بناء  على  بالرتكيز  ال�سركة  و�ستقوم 

الربيد  ت�ستخدم  التي  املنظمات  وبدعم  وتطويره،  الدعائي 

االإعالين والت�سويق املبا�سر. 

الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  بننت،  حممد  الدكتور  وبح�سب 

ال�سعودي، فاإن الربيد �سكل مهم لالت�سال بني الب�سر، فهو 

يتلقى  اإن  فما  احلميمة،  ال�سخ�سية  �سمة  طياته  يف  يحمل 

باإح�سا�ش جميل.  ي�سعر  ا�سمه  يحمل  �سخ�سًيا  مغلًفا  اإن�سان 

ال�سلة  اإ�سالح  حتــاول  اأن  ال�سركات  على  يتعني  هنا  ومــن 

اآخذ يف  ال�سعودي  الربيد  اأن  �سيما  ال  مع عمالئها  احلميمة 

النمو، ما يتيح الفر�سة اأمام ال�سركات الغتنام هذه الو�سيلة 

والطريقة لتنمية اأعمالها. 

التنفيذي  الــرئــيــ�ــش  ــن،  ــدي ال حميد  يــو�ــســف  وبح�سب 

الدعائي  الربيد  فاإن  الت�سويقية،  للخدمات  املبا�سر  ل�سركة 

وامل�ستهلكني.  امل�سوقني  بني  االت�سال  من  التطور  بالغ  �سكل 

واأن  للع�سر،  مواكبة  تظّل  اأن  ال�سعودية  ال�سوق  على  اأن  كما 

ومع  والت�سويق.  لالت�سال  اجلــديــدة  االأ�ــســكــال  مــع  تتكّيف 

انطالقة �سركة �ساهر �ستكون لدى ال�سركات و�سائل عديدة 

ال�سركة  �ستتيح  اإذ  الدعائي،  الربيد  لال�ستفادة من �سناعة 

و�سهلة  املهمة ممكنة  التي جتعل هذه  االأدوات  كل  اجلديدة 

ومتاحة لل�سركات، ال �سيما اأن القطاع الربيدي ي�سهد تطوًرا 

امل�ستهلك  وعــي  مــدى  يف  ــادة  زي ي�ساحبه  والــذي  م�ستمًرا، 

وحاجاتهم، ومتكن الربيد الدعائي اأن يكون اأداة قوية وفعالة 

للم�ستهلكني على امل�ستوى ال�سخ�سي وهو بذلك يج�سد �سعار 

املوؤمتر »عالقة الغد«.

الأمري في�سل بن �سلمان: 

املوؤمتر �ساحة لتبادل 

املعلومات واخلربات 

د.حممد بننت:

تاأ�سي�س �سركة �ساهر مثال 

ملكانة ال�سوق ال�سعودية يف 

جمال الربيد الدعائي 
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من الزاجل إلى اإلنترنت

الريا�ش: عماد دروي�ش 

يعد الربيد اأقدم و�صائل التوا�صل الإن�صاين منذ اأن عرفت الكتابة، وقد اتخذ �صوًرا عديدة، كما �صهد العديد من 

القفزات. ومع انفجار الثورة املعلوماتية والتقنية تطور �صكل الربيد تبًعا لها.. ولكن هل ما زال الربيد يحتفظ بتلك 

ال�صورة يف عيون الأجيال املعا�صرة؟

الربيد عنوان للتوا�سل ل يتبدل

انق�سام بني االأجيال بني راف�ش وموؤيد ومطالب بالتطوير وات�ساع اخلدمات. 

انتهت عالقتي بالربيد الورقي

وهو  النوي�سر  بندر  اجلامعي  الطالب  ــده  اأك ما  هــذا   

يتحدث عن الربيد وقال: »ال اأت�سور اأن اأحًدا اليوم ي�ستخدم 

الربيد الورقي اأو يكتب بخط يده. فقد اأ�سبح كل �سيء ممكًنا 

ومي�سًرا اإلكرتونًيا، وبخا�سة التوا�سل مع االآخرين مهما بعدت 

امل�سافات، ال�سيما اأن هناك بدائل عديدة وكلها تتميز باأنها 

اعتقادي  يعد يف  ولذا مل  الزمن وتخرتق احلــدود.  تخت�سر 

دور  اأي  الر�سائل  اإي�سال  عملية  يف  حتى  اأو  الورقي  للربيد 

بعد وجود الربيد االإلكرتوين والر�سائل الق�سرية واالت�سال 

اأن  االأف�سل  من  اأن  اأعتقد  ولذا  املتعددة.  والو�سائط  املرئي 

تتغري املهام التي يقوم بها الربيد من عملية اإي�سال الر�سائل، 

مثل  اأخرى  خدمات  ليقّدم  طائلة  مبالغ  الدولة  تكّلف  والتي 

اإي�سال الربيد ال�سريع، اأو الطرود الربيدية، وغريها«. 

اأطرب ل�صوت القلم

عن  منزل،  ربــة  حممد،  علي  جنــاة  ال�سيدة  تتوقف  مل 

ا�ستعمال الربيد منذ اأن تعلمت كتابة الر�سائل، وتختلف يف 

الراأي عن �سابقها وتقول: »بالرغم من اأين اأجيد العمل على 

الر�سائل  اأكتب  واأنا  باملتعة  اأ�سعر  ال  اأنني  اإال  االآيل  احلا�سب 

وغري  اإر�سالها  و�سهولة  �سرعتها  من  بالرغم  االإلكرتونية 

ذلك، لكني ما زلت اأطرب ل�سوت القلم على الورق، واأ�سعد 

عندما اأتلقى ر�سالة من اأحد اأقاربي مكتوبة بخط يده، الأنني 

قلمه  مع خط  يخرج  قلبه  بنب�ش  اأ�سعر  ر�سالته  اأقراأ  عندما 

اأبعدته  اإن�سان  مع  حًيا  حــواًرا  يل  بالن�سبة  الر�سالة  فتكون 

اأذهب  عندما  بالغة  �سعادتي  تكون  وكــم  عني..  امل�سافات 

اإىل اإحدى الوكاالت الربيدية، اأو اإىل اأحد املكاتب الربيدية 

اأمام  اأقف  عندما  فهي  االأكــرب  �سعادتي  اأما  ر�سالة.  الأر�سل 

الواردة من  الر�سائل  �سندوق الربيد الأقوم بفتحه وا�ستالم 

جميع اأنحاء العامل. ولذا اأمتنى اأن يتم تنظيم حملة اإعالمية 

للعودة اإىل الر�سائل اخلطية لتبقى امل�ساعر االإن�سانية اأواًل«. 

ال�صرعة اأوًل

املوظف  اجلــا�ــســر،  عبدالعزيز  خل�ش  الــعــبــارة  بــهــذه 

الو�سيلة  تعنيني  »ال  ـــال:  وق املــ�ــســاألــة  يف  ـــه  راأي احلــكــومــي، 

غريه،  اأو  االإلكرتوين،  اأو  العادي،  الربيد  �سواء  امل�ستخدمة 

اإىل  النظر  املعلومة دون  يعنيني هو �سرعة و�سول  اإن ما  بل 

اإىل  بالعودة  املطالب  الـــراأي  مع  اأتفق  كنت  واإن  الو�سيلة. 

اإذا  بهذه اخلطوة  الع�سر  ت�سمح طبيعة  ولكن هل  االأ�سالة، 

ما  حتى  متتد  بنا  املحيطة  االت�سالية  الو�سائل  جميع  كانت 

يعرف باملنازل الذكية، وهو املنزل الذي يتيح لك اأن تتحكم 

يف اأدق تفا�سيل حمتويات منزلك وتتعرف على حالته؟! ومن 

هنا فاإنه البد من اأن يتما�سى الربيد مع مفهوم ال�سرعة يف 

اآن االأوان الأن يبتكر القائمون على  اإي�سال املعلومة. ولذلك 

الربيد و�سائل غري تقليدية يف اإي�سال الربيد، والتي ما زالت 

على  بالكم  فما  الواحدة  املدينة  داخل  اأيام  عدة  اإىل  ت�سل 

م�ستوى الدول!«.

روح الع�صر 

اإحدى  يف  العامة  العالقات  مدير  الطعيمي،  حمد  اأمــا 
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اأهمية  للربيد  فاإن  هنا  ومن  يتطور.  اأخذ  ثم  للربيد،  ديوان 

االأوىل  التقارب  وو�سيلة  عربية  �سناعة  اإنــه  اإذ  مــزدوجــة، 

اإنه  اإذ  حياتي،  يف  مهًما  دوًرا  الربيد  لعب  وقد  النا�ش.  بني 

يف  اأرغب  كنت  عندما  حياتي  �سريكة  اختيار  على  �ساعدين 

يف  تــرتدد  فلم  بذلك  اهلل،  رحمها  والدتي،  واأبلغت  ــزواج  ال

بينهن  من  الأختار  الفتيات  من  لعدد  �سور  جمموعة  اإر�سال 

والتي  الربيد،  عرب  حياتي  �سريكة  اخرتت  وبالفعل  واحــدة، 

اأعي�ش معها حتى اليوم، فهي �سريكة الدرب ورفيقة  ال زلت 

العمر. كما اأن الربيد يعد اأ�سهل بكثري من التعقيدات التقنية 

على  يحافظ  الربيد  اأن  كما  اليوم،  نراها  التي  املعا�سرة 

اأو يف ما حتمله  الكتابة،  االإن�ساين، �سواء يف  م�ساحة احل�ش 

الر�سالة من م�ساعر رقيقة ومعربة، كما اأن الر�سالة الربيدية 

ميكن االحتفاظ بها ملدة طويلة وبالتايل كلما �سعرت باحلنني 

لتعود  الر�سالة  اإىل  اأو �ساحبتها عدت  الر�سالة  اإىل �ساحب 

من خالل �سطورها اإىل تلك اللحظات اجلميلة التي ما زالت 

خالدة يف الذاكرة و�ستبقى.

ومن هنا، فاإنه ميكن القول باأن الربيد الورقي املكتوب 

�ساأظل  ولذلك  به،  ظهرت  الذي  الع�سر  مع  تتنا�سب  خدمة 

دامت  ما  دوره  ينتهي  لن  اأنــه  واأعتقد  الورقي.  للربيد  وفًيا 

وال  االإن�سانية.  امل�ساعر  بقيت  ما  واالأهــم  والقراءة،  الكتابة 

ر�سائل  حتى  وال  له،  مناف�ش  االإلــكــرتوين  الربيد  اأن  اأعتقد 

الهاتف اجلوال الن�سية اأو املتعددة الو�سائط«.

تطور طبيعي 

الربيد  اأن  االآيل،  احلا�سب  اأ�ستاذ  عيدة،  حممد  ويرى 

وي�سيف:  العادي  للربيد  الطبيعي  التطور  هو  االإلــكــرتوين 

»من اخلطاأ االعتقاد باأن وجود الربيد االإلكرتوين وما تبعه 

جهود حثيثة ترتقي باأ�سلوب 

تقنيته وخدماته

تعدد البدائل ل ينهي دور الربيد

 

يحمل يف م�سامينه ترجمة 

احل�س الإن�ساين

رغم التطور التقني وتعدد 

و�سائط التوا�سل فالربيد ال�سجرة 

الأم لكل تلك الفروع 

اأن  يف  اآخرين  مع  اتفق  ولكنه  �سابقه،  فخالف  ال�سركات، 

الع�سر  روح  مع  يتفق  ال  الربيدية  للخدمات  احلايل  ال�سكل 

احلايل، واأ�ساف: »يف ظل املناف�سة القوية وال�سر�سة اأحياًنا 

اإىل  اإ�سافة  واإي�سالها،  املعلومة  نقل  يف  اأخــرى  و�سائل  من 

قد  روتني  من  ال�سعودي  الربيد  اإي�سال  عملية  به  تعرف  ما 

الربيدية  الر�سائل  على  االعتماد  فــاإن  اأيــام،  عدة  ي�ستغرق 

اأ�سبح اأقل بكثري مما كان عليه �سابًقا، وهو ما يعني اأن على 

�سينتهي  دوره  فــاإن  واإال  اآخــر،  دور  عن  له  يبحث  اأن  الربيد 

الو�سائط،  اأقوياء مثل الر�سائل املتعددة  مع وجود مناف�سني 

والهاتف املرئي. ويكفي املهام التي ميكن اأن يقوم بها هاتف 

خالل  من  ميكن  اإذ  الثالث،  اجليل  بخدمات  مزود  حممول 

تلك اخلدمات اال�ستغناء عن الربيد العادي اأو الورقي«.

الربيد �صناعة عربية 

موؤكًدا  الربيدية،  للخدمات  عبدالوهاب  علي  وينت�سر 

»اإن الربيد هو و�سيلة  اأنه ال يتخيل حياته دون بريد ويقول: 

عربية  �سناعة  الربيد  اأن  كما  العامل،  يف  االأقــدم  التوا�سل 

بالكامل. فكما هو معروف فاإن الربيد ظهر يف عهد اخللفاء 

�س�ش اأول 
ُ
الرا�سدين، ويف عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان اأ
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عليه جميع  بنيت  ــذي  ال االأ�ــســا�ــش  هــو  الــورقــي  الــربيــد  »اإن 

الو�سائل امل�ستخدمة يف الربيد، �سواء ال�سوتي، اأو املرئي، اأو 

االإلكرتوين. ثم اإن الربيد الورقي يف جميع اأنحاء العامل ما 

ترى  العامل  دول  من  عدًدا  تزور  فعندما  مبكانته  يتمتع  زال 

الر�سائل  بتوزيع  يقوم  �سيارته  اأو  دراجته  على  الربيد  موزع 

داخل حي واحد وهو يف قمة �سعادته. ومن هنا كان ال�سوؤال: 

تت�سابق  املا�سي يف حني  كل �سور  الق�ساء على  نحاول  ملاذا 

تطور  خالله  ومــن  مبا�سيها  لالحتفاظ  وال�سعوب  االأمم 

م�ستقبلها؟!

الواجب احلفاظ على الربيد بكل  اأنه من  اأعتقد  ولهذا 

على  اجلديدة  االأجيال  وحث  بل  العريق،  وتاريخه  مراحله 

االعتزاز باملا�سي وعّده اأ�سا�ًسا للحا�سر، واحلا�سر خطوات 

للم�ستقبل. اأما الربيد الورقي فاأعتقد اأنه �سيبقى يف موقعه 

وحمتفًظا باأهميته، وال�سيما اأننا نلم�ش مدى اهتمام القائمني 

م�ستمر.  ب�سكل  وحتديثه  تطويره  �سبل  باتخاذ  الربيد  على 

التطور  رغم  الربيد  اإىل  بحاجة  �سنبقى  اأننا  اأعتقد  ولذلك 

التقني املعا�سر«.

دور مكمل

اأما وليد ال�سلهوب فريى اأن الربيد املعا�سر جتاوز دور 

مت�سعًبا  اأ�سبح  به  املنوط  الدور  اإن  بل  واإي�سالها،  الر�سائل 

االإلكرتوين  الربيد  دور  اأ�سبح  فقد  كبري.  ب�سكل  ومتطوًرا 

اإي�سال  يخ�ش  فيما  ا  خ�سو�سً العادي،  الربيد  لدور  مكماًل 

الربيد  عرب  ات�ساالت  اإجــراء  ميكن  اإذ  الربيدية،  الطرود 

االإلكرتوين اأو حتى �سراء ال�سلع وبع�ش اخلدمات واحل�سول 

عليها عرب خدمة الربيد.

ومن هنا، فاإن من اخلطاأ االعتقاد بانتهاء دور الربيد، 

الر�سالة  اإي�سال  مبهمة  يقوم  االإلكرتوين  الربيد  كان  فــاإذا 

يف مدة ق�سرية ال تتجاوز ب�سع ثوان فاإن الر�سائل الربيدية 

ت�سور احل�ش االإن�ساين على �سجيته وطبيعته، ولذلك فاإين ال 

اأعتقد اأن اأهمية الربيد تراجعت. كما اأن هناك جهوًدا حثيثة 

تبذل من خالل امل�سوؤولني عن الربيد لتطويره، وجعله قادًرا 

اململكة،  تعي�سه  الذي  واخلدمي  التقني  التطور  مواكبة  على 

يف  اململكة  �ستعي�سها  التي  الكبرية  للقفزة  ت�ستعد  اأنها  كما 

العوا�سم  اأهم  من  اأ�سبحت  اأنها  ال�سيما  القريب،  امل�ستقبل 

بعد  ال�سيما  والـــدويل،  االإقليمي  امل�ستويني  على  التجارية 

ان�سمامها اإىل منظمة التجارة العاملية.

الربيد  موؤ�س�سة  على  القائمني  مــن  اأمتــنــى  ولكنني 

والتي  احلالية،  االإعالمية  حملتها  يف  ت�ستمر  اأن  ال�سعودي 

الربيد  ومكانة  الــربيــديــة،  اخلــدمــات  االأذهــــان  اإىل  تعيد 

تتمكن  اأن  ال�سنني.. متمنًيا  التي عرفها املجتمع منذ مئات 

هذه  مــن  املــرجــوة  االأهــــداف  حتقيق  مــن  الــربيــد  موؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة العريقة باإذن اهلل. 

من اأوعية املعلومات ي�سكل تهديًدا للربيد العادي ولناأخذها 

بالقيا�ش. عندما اخرتع الهاتف كان ي�ستعمل بطريقة يدوية 

ثم  ومــن  االآيل،  الهاتف  اإىل  الهاتف  تطور  ثم  ومــن  عادية 

العادي  الهاتف  ولكن  اجلــوال،  الهاتف  اإىل  امل�ساألة  تطورت 

كبرًيا  تــطــوًرا  و�سهد  بــل  مبكانه،  وحمتفًظا  مــوجــوًدا  بقي 

متثل يف �سور عدة ومنها الهاتف الكا�سف، والهاتف املزود 

ميكن  الذي  اجلوال  الهاتف  وجود  من  وبالرغم  بالكامريا. 

ا�سطحابه اإىل كل مكان حول العامل، اإال اأننا ما زلنا ن�ستخدم 

اأن  جند  الربيد  على  القيا�ش  طبقنا  واإذا  الثابت،  الهاتف 

االأمر متطابق متاًما، بل ميكن التاأكيد اأن الربيد االإلكرتوين 

هو التطور الطبيعي للربيد الورقي العادي، ذلك اأنه عندما 

دخلت ال�سبكة العنكبوتية العاملية كانت اأوىل اخلدمات التي 

قدمتها مل�ستخدميها خدمة الربيد االإلكرتوين، اأي اأن الربيد اأو 

الر�سائل كانت احلا�سر االأول ومل تكن اخلدمات االإلكرتونية 

االأخرى التي نعرفها اليوم. بل اإن ال�سبكة العنكبوتية كانت يف 

االأ�سا�ش لتحقيق خدمتي اإر�سال الر�سائل وتخزين املعلومات 

االإلكرتوين  الربيد  اأن  يعني  ما  جديد،  من  تداولها  واإعــادة 

�سبًبا يف  يكون  لن  ولكنه  العادي،  للربيد  ال�سرعي  االبن  هو 

ذلك  توؤكد  التي  ال�سواهد  بني  ومن  العادي.  الربيد  انتهاء 

ال�سعودي  الربيد  بها  قام  التي  الكبرية  التطويرية  القفزات 

وخدمة  الربيدية،  الــوكــاالت  انت�سار  مثل  خدماته  لتطوير 

وا�سل، وخدمة العناوين، وغريها، ما يعني اأن للربيد جماله 

وم�ستقبله الذي ال تهدده اأي و�سيلة ات�سال اأخرى«.

من فات قدميه تاه 

املمكن  من  اأنه  فرتى  مدر�سة،  تعمل  نا�سر،  بدرية  اأما 

االأخذ ب�سبل التطور، ولكن ال يجوز التنكر للما�سي، وتقول: 
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خدمات بريدية وطنية بمعايير 
عالمية

�صاركت موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي دول العامل يف الحتفال باليوم العاملي للربيد يف التا�صع من �صهر اأكتوبر من كل 

عام، وهو اليوم الذي اأن�صئ فيه احتاد الربيد العاملي عام 1874، وجاء هذا العام حتت عنوان: »كونوا دائًما على ات�صال«. 

الربيد ال�سعودي ي�سارك العامل الحتفال باليوم العاملي للربيد 

مليار ر�سالة بريدية يعاجلها الربيد ال�سعودي �سنوًيا. 

عديدة  اإجنـــازات  ال�سعودي   الــربيــد  موؤ�س�سة  حققت 

ثقافة  مــن  االنــطــالق  على  تن�ش  التي  ر�سالتها  واقــع  مــن 

والتجارة  احلكومة  عجلة  ودفع  ع�سريتني  بريدية  و�سناعة 

متقدمة  بريدية  خدمات  تقدمي  خــالل  من  االإلكرتونيتني 

وبناء  واخلا�سة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  ومتكاملة 

التقنيات  اأحدث  با�ستخدام  حلقة و�سل خدمية بني اجلميع 

حتقيق  مع  الب�سرية  القوى  يف  االأمثل  واال�ستثمار  العاملية 

عوائد جتارية م�ستدامة، وانطالًقا من تلك الر�سالة حددت 

املوؤ�س�سة روؤيتها اخلا�سة، والتي تاأتي انطالًقا من التحوالت 

اال�سرتاتيجية التي ي�سهدها الربيد ال�سعودي جلهة الفل�سفة 

روؤيته  يف  ال�سعودي  الربيد  وي�ستند  واالقت�سادية،  اخلدمية 

ب�سفته موؤ�س�سة ح�سارية ذات تاريخ عريق وطموحات فنية 

اإجنازات
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الربيدية  العملية  اأ�سا�ش  هو  الــذي  الب�سري  العن�سر  اإىل 

الربيد  يف  العاملون  ويجتهد  احلديثة،  الربيدية  والتقنيات 

االأ�ساليب  باأف�سل  ونوعية  رفيعة  خدمات  لتقدمي  ال�سعودي 

يف  املهني  املفهوم  تكري�ش  اإىل  جاهدة  وت�سعى  واأ�سرعها، 

تقدمي خدمات بريدية ووطنية مبعايري عاملية.

اإىل  والــروؤيــة  الر�سالة  تلك  خالل  من  املوؤ�س�سة  وتعمل 

اأعمالها مبنهجية خمتلفة  با�سرت  اإذ  ا�سرتاتيجيتها،  تاأكيد 

وفق ما ن�ش عليه االأمر ال�سامي الكرمي �سمن اأولويات عمل 

الربيد  عمل  لتنمية  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  اإعداد  املوؤ�س�سة 

وخدماته وتنويعها و�سمولها خمتلف املجاالت، باالإ�سافة اإىل 

دعم ا�ستخدام التقنية يف هذا القطاع احليوي املهم، وتنمية 

امل�ستقبلية،  للمرحلة  االأداء  كفاءة  ورفــع  الب�سرية،  املــوارد 

وتهيئة اخلدمات الربيدية، واإعادة هيكلتها لتقدمي اخلدمة 

واجلودة  اخلدمات  معايري  ح�سب  تناف�سي  جتاري  باأ�سلوب 

من   وعــدد  النوعية،  امل�ساريع  من  بحزمة  ومتثلت  العاملية، 

اأهدافها،  ال�ساعية نحو حتقيق  املبادرات اخلدمية املتقدمة 

واالعتماد على معايري تناف�سية، وتنظيم اخلدمات الربيدية 

بني مقدمي اخلدمة الربيدية يف اململكة، واإعادة هيكلة الربيد 

ال�سعودي وبنائه، ليكون ملبًيا للتطلعات امل�ستقبلية با�ستخدام 

للم�ستفيدين  الربيدية  الر�سائل  اإي�سال  املتقدمة يف  التقنية 

يف اأق�سر وقت واأقرب مكان اإليهم، ومتر ا�سرتاتيجية الربيد 

ال�سعودي بثالث مراحل على النحو التايل: 

قوية،  بريدية  تقنية  بنية  اإن�ساء  االأوىل:  املرحلة  	•
نظام  وتفعيل  مناف�سة،  بريدية  خدمات  وتطوير 

ال�سوق.

الربيدية،  اخلدمات  �سوق  تنظيم  الثانية:  املرحلة  	•
والداخلية  امل�سدر  اخلارجية  الربيدية  واخلدمات 

امل�سدر. 

املرحلة الثالثة: حترير ال�سوق الربيدية، وتخ�سي�ش  	•
جميع اخلدمات الربيدية. 

تنطلق  منهجية  وفق  ال�سعودي  الربيد  يف  العمل  وي�سري 

من ا�ست�سعار موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي مل�سوؤولياته باملحافظة 

على مكت�سباته وتطويره الإجنازات اأكرب مبا مينح اآفاًقا اأو�سع 

ــرادات،  االإي بتنمية  الكفيلة  الربامج  وا�ستحداث  للتجديد، 

التي  الر�سائل  اإجمايل  ي�سل  اإذ  االإنتاجية،  الكفاءة  وزيادة 

يعاجلها الربيد نحو مليار ر�سالة �سنوًيا، ومن بني املنهجيات 

منهج  على  القائم  اخلا�ش  القطاع  مع  امل�ساركة  الربيدية 

القطاع اخلا�ش وفكره، واال�ستناد اإىل املعايري التناف�سية يف 

العمل و�سواًل اإىل تنمية �سوق الربيد باأ�سرع وقت ممكن واأقل 

امل�ساركة  حتقيق  يف  ال�سعودي  الربيد  جنح  وقد  التكاليف. 

وتفعيلها من خالل عدد من الربامج املتكاملة، ومنها م�سروع 

الوكاالت  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  »ناقل«،  وم�سروع  »وا�ــســل«، 

الربيدية التي تدار من قبل القطاع اخلا�ش بو�سفه �سريًكا 

م�ساهًما يف تطوير اخلدمة.

على  االعــتــمــاد  الــربيــديــة  املنهجية  عنا�سر  بــني  ومــن 

البحوث والدرا�سات، حيث اعتمد الربيد ال�سعودي على عدد 

من البحوث العلمية وامليدانية بغر�ش الو�سول اإىل معلومات 

التنظيمية  اجلــوانــب  لت�سمل  الــدرا�ــســات  وامــتــدت  دقيقة، 

و�سملت  العامل.  الربيد يف  واملالية لدى موؤ�س�سات  واالإداريــة 

والعربية،  واخلليجية  ال�سعودية  لالأ�سواق  م�سًحا  الدرا�سات 

العملية  االإجـــراءات  درا�ــســة  اخلطوة  هــذه  نتائج  من  وكــان 

خدمات  تقدمي  اإىل  اأدت  التي  ال�سعودي  الربيد  يف  املطبقة 

وبرامج بريدية اأف�سل بكلفة اأقل ووقت اأق�سر.

واتخذ الربيد ال�سعودي، حتقيًقا لتلك اال�سرتاتيجيات، 

الربامج  من  جمموعة  من  تنطلق  التي  املبادرات  من  باقة 

بذلك  م�سكلة  متعاقبة  مراحل  على  طرحها  مت  الطموحة 

الدول  م�ساف  يف  �سيجعله  الــذي  ال�سعودي  الربيد  عنوان 

املتقدمة، ومن بني املبادرات الربيدية: 

م�صروع العنونة والرتميز

ويهدف اإىل تاأ�سي�ش نظام جديد للعنونة وللرتميز، وميكن 

من خالله تقدمي خدمة بريدية اأف�سل والدخول يف احلكومة 

من  ال�سعودي جملة  الربيد  اأجرى  ذلك  والأجل  االإلكرتونية، 

املعلومات  نظم  يف  اخلــربة  بيوت  مع  بالتعاون  الــدرا�ــســات 

امل�سروع  ويغطي  متعاقبة،  مراحل  وفق  وتنفيذه  اجلغرافية 

مناطق اململكة، وتقدمي خدماته للمواطنني واملقيمني حتقيًقا 

ل�سعار الربيد ال�سعودي »عنوان بدون لف ودوران« واخلا�ش 

بخدمة لكل عنوان، والذي انطلق عام 1427هـ، ويهدف اإىل 

الر�سالة  �ساحب  اإقامة  حمل  يف  الربيدية  الر�سائل  اإي�سال 

بطريقة اآمنة وم�سمونة.

بريدك اإىل بابك جماًنا

�سل�سلة  �سمن  ال�سعودي  الربيد  اأطلقها  جديدة  خدمة 

الريا�ش،  والتي انطلقت عام 1427هـ يف كل من  مبادراته، 

م�ستوى  على  نوعها  من  خدمة  اأول  لتكون  والدمام،  وجدة، 

للمرحلة  تتويًجا  لتكون  اخلدمة،  هذه  تاأتي  العربي  اخلليج 

يف  اخلطوة  هــذه  تاأتي  كما  والرتميز.  العنونة  من  االأوىل 

�سياق توعية املجتمع بالنقلة النوعية التي �سهدتها اخلدمات 

الربيدية.

خدمة وا�صل

الربيد  يقدمها  جديدة  اختيارية  بريدية  خدمة  وهــي 

والغربية،  وال�سرقية  الو�سطى  املناطق  ال�سعودي لعمالئه يف 

ومن املتوقع اأن ت�سل اإىل بقية مناطق اململكة قريًبا، وتوفر 

وا�ستقبالها  الربيدية  الر�سائل  اإر�سال  مل�سرتكيها  اخلدمة 

الربيدية  العناوين  على  باالعتماد  ال�سكنية  عناوينهم  على 

اجلديدة، وميكن للجميع اال�ستفادة من هذه اخلدمة. ومُينح 
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امل�سرتك بهذه اخلدمة �سندوق بريد مزوًدا برقاقة اإلكرتونية 

ترتبط ب�سبكة الربيد على االأقمار اال�سطناعية، لتكون بذلك 

خدمة  وتوفر  االأو�سط.  ال�سرق  يف  تقنية  بريدية  خدمة  اأول 

وا�سل، على امل�سرتكني يف الربيد، م�سقة الذهاب اإىل اأماكن 

على  اخلدمة  يف  امل�سرتكون  يح�سل  كما  الربيد.  �سناديق 

ال�سادر  الربيد  ا�ستالم  اأهمها:  من  املزايا  من  جمموعة 

العنوان  وحتويل  »وا�سل«،  �سندوق  طريق  عن  امل�سرتك  من 

اآخر يحدده امل�سرتك، واحل�سول على  اأي عنوان  اإىل  موؤقًتا 

اإثبات اإلكرتوين لت�سلم الر�سائل امل�سجلة وغريها، ما يتطلب 

التوقيع واال�ستالم من مكتب الربيد، وتغيري العنوان الدائم 

خالل فرتة اال�سرتاك وحجز الربيد موؤقًتا لدى الربيد ملدة 

ال�سندوق  يف  الربيد  يتكد�ش  ال  حتى  اأ�سهر  ثالثة  اأق�ساها 

اإىل  ـــواردة  ال الر�سائل  واإي�سال  امل�سرتك  طلب  على  بناء 

�سناديق مكاتب الربيد التابعة للم�سرتك.

م�صروع »ناقل«

منظومة  يف  االأ�ــســا�ــش  العن�سر  الــربيــدي  النقل  يعد 

نقل  يف  مهمته  وتتلخ�ش  الربيدية،  والعمليات  اخلــدمــات 

االأكيا�ش واحلاويات الربيدية التي حتتوي على الر�سائل بدقة 

واأمان بني مكاتب الربيد يف اأنحاء اململكة ملعاجلتها وتوزيعها 

يف االأوقات املحددة، وحتقيًقا لذلك متت اإعادة هيكلة وحدة 

النقل الربيدي يف املوؤ�س�سة والدخول يف �سراكة ا�سرتاتيجية 

�سركة  ال�سعودي  الربيد  اأ�س�ش  حيث  اخلا�ش،  القطاع  مع 

الباقي  وخ�س�ش  اأ�سهمها  من   %51 املوؤ�س�سة  ومتلك  ناقل، 

لل�سريك.

ويعد امل�سروع اأحد امل�ساريع التي ت�سّكل منظومة متكاملة، 

مناطق  جميع  بني  الربيدية  املــواد  نقل  بخدمة  ناقل  وتقوم 

 5000 اإىل  نقاطها  جمموع  وي�سل  وقراها،  ومدنها  اململكة 

اأرباًحا مرتفعة خالل  ال�سركة  اأن حتقق  نقطة، ومن املتوقع 

العام املايل احلايل.

م�صروع ربط ال�صبكة الربيدية اإلكرتونًيا

ا�سرتاتيجية  حتتية  بنية  لتكوين  امل�سروع  هــذا  ومهد 

للربيد ال�سعودي تدعم الربامج املتقدمة يف املوؤ�س�سة، وتكوين 

ال�سبكة،  وال�سورة على  وال�سوت  البيانات  تنقل  بنية حتتية 

الهاتفية  اخلطوط  من  بــداًل  الرقمية  اخلطوط  وت�ستخدم 

يف  املتقدمة  التقنية  االأ�ساليب  وا�ستخدام  العمل،  اأمتتة  مع 

املجال الربيدي، ومن املتوقع ازدياد عدد الربامج اخلدمية 

يف املكاتب الربيدية املنت�سرة يف اململكة، ويعد امل�سروع نقلة 

نوعية يف االأداء الربيدي.

وتوا�سل موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي م�سرية العمل واالإجناز 

اأحدث  ووفق  اجلميع،  متناول  الربيدية يف  اخلدمات  لتكون 

املعايري العاملية واأدقها مبا يحقق املزيد من خدمة املواطن 

واملقيم.

م�سروع العنونة والرتميز 

ي�سع اململكة على من�سة 

النطالق نحو احلكومة 

الإلكرتونية 

الربيد ال�سعودي يقّدم اأول 

خدمة بريدية تقنية مرتبطة 

بالأقمار ال�سطناعية يف ال�سرق 

الأو�سط 

خدمات متعددة وخطوات 

طموحة نحو امل�ستقبل ت�سمن 

التفوق النوعي للربيد ال�سعودي 
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وهو ما حدث يف دولة قطر ال�سقيقة، ولكنه اتخذ �سكاًل 

املوؤ�س�سة  ا�ستعادت  الربيدية  الطوابع  خالل  من  اإذ  مغايًرا، 

العامة للربيد مراحل زمنية يف جمال ال�سيارات التقليدية، 

حيث اأ�سدرت 8 طوابع بريدية تذكارية من فئة 50 درهًما، 

وبلغ جمموع ما طبع منها 100 األف طابع لكل فئة. 

االأعمال  رجل  متحف  خالل  من  الطابع  فكرة  وجــاءت 

ال�سيخ في�سل بن قا�سم اآل ثاين، اإذ ي�سم املتحف جمموعات 

�سيارة   130 بينها  من  واالأثــريــة  التاريخية  املقتنيات  من 

موؤ�س�سة  من  اخلطوة  هذه  في�سل  ال�سيخ  وعــّد  كال�سيكية، 

اأبناء  بني  والثقافة  الوعي  ن�سر  يف  خطوة  القطرية  الربيد 

املجتمع و�سرائحه املختلفة.

يف  الكثريين  باهتمام  الكال�سيكية  ال�سيارات  وحتظى 

�سيارات   8 اأقــدم  ال�سادرة  الطوابع  وجت�ّسد  العامل،  اأنحاء 

الثالثينيات  فــرتات  اإىل  تعود  والتي  املتحف،  يف  مــوجــودة 

عالمات  ومن  املا�سي،  القرن  من  امليالدية  واالأربعينيات 

خمتلفة، وهي كراي�سلر، ودودج، وكاديالك.

املقتنيات  جمع  يف  ثاين  اآل  في�سل  ال�سيخ  هواية  وتعود 

وتاأكيًدا  حياته،  من  مبكرة  مرحلة  اإىل  والتحف  التاريخية 

�سكل  على  مبناه  �سمم  ا  خا�سً متحًفا  اأقــام  االهتمام  لهذا 

قلعة حجرية قدمية. اأما باب املتحف فهو خ�سبي من الطراز 

القدمي، وحتيطه مزرعة �سا�سعة حتوي العديد من االأ�سجار 

العالية. 

اأما اجلولة داخل املتحف فتبداأ مبجموعات من التحف 

املتحف  اأجنحة  اإىل  ت�سري  اأ�سهم  طرقها  يقطع  واالأثــريــات 

حقب  عن  بع�سها،  يف  ومف�ساًل  موجًزا،  ويحكي  وممراته، 

يف  موغلة  تاريخية  مراحل  يف  ا  وخ�سو�سً قطر،  تاريخ  من 

واملتنوعة،  الثمينة  املعرو�سات  من  باقة  اإىل  اإ�سافة  القدم، 

طابع بريدي للسيارات القديمة

منذ اأن عرف العامل الطابع الربيدي عام 1840 نظر اإليه الكثريون على اأنه و�صيلة لتوثيق تاريخ الأمم وال�صعوب 

والأحداث على مدى الأيام، كما يراه بع�صهم اأ�صغر لوحة ت�صكيلية، اإذ ميكن من خالل م�صاحة الطابع التي ل تزيد على 

2 �صم مربع، تخليد حدث اأو تاريخ. 

اأ�سدرته املوؤ�س�سة العامة للربيد القطرية 

اختيار اأقدم 8 �سيارات يف متحف رجل اأعمال قطري للطوابع القطرية. 

والتي يعود بع�سها اإىل الع�سر العبا�سي، اإذ يحت�سن املعر�ش 

وخمطوطة  مغولًيا  ــا  ودرًع اأمــوًيــا،  و�سيًفا  عبا�سًيا،  �سحًنا 

اأنه  الزائر  يفاجاأ  حيث  ال�سيارة،  ع�سر  اإىل  لن�سل  نــادرة، 

لي�ش االأمر هواية عابرة فقط، بل اإنه اهتمام خا�ش، ويت�سح 

ذلك من اأعداد ال�سيارات التي تقف داخل املتحف، اإذ يبلغ 

عددها 120 �سيارة كال�سيكية، ومن اأ�سهرها �سيارات حاكم 

قطر االأ�سبق ال�سيخ علي بن عبداهلل اآل ثاين، وهي من نوع 

كاديالك، وتعود لعام 1959.

تقرير
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تقرير

مواضيع مهمة على مائدة رؤساء 
بريد العالم

ت�صت�صيف اململكة اجتماعات املائدة امل�صتديرة التي ينظمها احتاد الربيد العاملي، وذلك يوم الثالثاء 

3-11-1428ه� املوافق 13 نوفمرب 2007م، بفندق هيلتون مبدينة جدة ملناق�صة ال�صرتاتيجية املتعلقة 

بالرتقاء باخلدمة الربيدية عاملًيا.

انعقاد املائدة امل�ستديرة لحتاد الربيد العاملي يف جدة 

م�ساركة كبرية وا�سرتاتيجية 2008 مو�سع للمناق�سة بعد تقرير من اخلرباء.
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امل�ساركون يّطلعون على التجربة 

ال�سعودية يف املجالت الربيدية

 

اتفاق موحد للروؤية امل�ستقبلية 

للدول العربية

توفري املزيد من الفر�س 

ال�ستثمارية للقطاعات الربيدية

بالتعاون  العاملي  الربيدي  باالحتاد  الــدويل  املكتب  يقوم 

موائد  بتنظيم  املحدودة  واالحتـــادات  الربيدية  االإدارات  مع 

منطقة  لكل  الفر�سة  اإتــاحــة  اإىل  تهدف  اإقليمية  م�ستديرة 

امل�ستقبلية  اال�سرتاتيجية  اإعــداد  يف  فعالة  ب�سورة  بامل�ساركة 

الربيد  موؤ�س�سة  ا�ست�سافة  وتاأتي  العاملي.  الربيدي  لالحتاد 

ال�سعودي بالتعاون مع املكتب الدويل لالحتاد الربيدي العاملي 

والربيدية  املعلوماتية  للتقنيات  الــدويل  املوؤمتر  هام�ش  على 

»الجتماع املائدة امل�ستديرة االإقليمية للدول العربية«، تر�سيًخا 

العاملي  الربيد  احتاد  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  الأوا�سر 

وموؤ�س�سة الربيد ال�سعودي.

و�سيكون هناك ثالث جل�سات خالل االجتماع موزعة على 

النحو التايل:

اجلل�صة الأوىل: �ستخ�س�ش لتقييم ا�سرتاتيجية بوخار�ست 

العاملية، ونتائج موؤمتر دبي اال�سرتاتيجي.

اجلل�صة الثانية: �ستخ�س�ش ال�سرتاتيجية نريوبي 2008، 

وتقرير فريق التخطيط باالحتاد عن هذه اال�سرتاتيجية. 

االإدارات  و�سع  ملناق�سة  �ستخ�س�ش  الثالثة:  اجلل�صة 

العربية احلايل، واالأولويات اال�سرتاتيجية التي يجب اتباعها.

امل�ستقبلية  للروؤية  موحد  اتفاق عربي  ذلك  اإثر  على  ينتج 

للدول العربية، والدور الذي متثله كمنطقة جغرافية يف االحتاد 

الربيدي العاملي. 

بن  �سالح  حممد  الدكتور  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�ش  ووفــق 

طاهر بننت، فاإن من املتوقع �سدور جملة من القرارات املهمة، 

كما   ،2008 لعام  نريوبي  با�سرتاتيجية  يتعلق  فيما  ا  وخ�سو�سً

بهذه  اخلــا�ــش  التقرير  املــوؤمتــر  خــالل  امل�ساركون  �سيناق�ش 

فريق  �سمن  املخت�سون  اخلرباء  اأعده  والذي  اال�سرتاتيجية، 

متخ�س�ش يف التخطيط. 

موؤ�س�سات  عن  ممثلون  املــوؤمتــر  فعاليات  يف  و�سي�سارك 

الربيد العاملية االأع�ساء يف االحتاد العاملي للربيد. 

الفعاليات  من  جمموعة  خــالل  االجتماعات  هــذه  وتاأتي 

تنظم  حيث  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  تنظمها  والتي  املهمة، 

عبدالعزيز،  بن  �سلطان  االأمــري  العهد  ويل  �سمو  رعاية  حتت 

امل�ساحب  واملعر�ش  للتقنية،  االأول  ال�سعودي  املوؤمتر  فعاليات 

ميثلون  عاملية  �سخ�سية   400 من  اأكــرث  ي�ست�سيف  والــذي  له، 

روؤ�ساء �سركات التقنية يف عدد من دول العامل. 

ملوؤ�س�سات  التوجيهية  اللجنة  اجتماعات  اإىل  باالإ�سافة 

الربيد يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية الذي انعقد 

االجتماعات  تلك  ومتثل  جــدة،  مدينة  يف  اأكتوبر  �سهر  خالل 

واللقاءات اأر�سية لبلورة جمموعة من االأطر واملواقف املوحدة 

الربيدي.  بال�ساأن  تعنى  التي  املهمة  املوا�سيع  من  عدد  جتاه 

العامل،  يف  الربيد  لدور  املتزايدة  لالأهمية  تر�سيًخا  تاأتي  كما 

ا يف التبادل التجاري وال�سلعي. وخ�سو�سً

ذوي  من  نخب  للقاء  مهمة  فر�سة  االجتماعات  تعد  كما 

وتبادل  والــربيــد،  التقنية  جمــايل  يف  واالخت�سا�ش  اخلــربة 

اخلربة وامل�سورة ومناق�سة االأفكار املطروحة، والتي من �ساأنها 

ب�سفتها  عاملًيا  الربيدية  باخلدمة  االرتقاء  من  املزيد  حتقيق 

على  واملعلوماتي  والتجاري  الثقايف  التبادل  روافد  اأهم  اإحدى 

اخلا�سة  واالآراء  ــربات  اخل من  واال�ستفادة  الــعــامل،  م�ستوى 

من  املــزيــد  وتــوفــري  االإلــكــرتونــيــة،  احلكومة  مفهوم  برت�سيخ 

اأن  �سيما  ال  الربيدية،  للقطاعات  املهمة  اال�ستثمارية  الفر�ش 

الربيد ميار�ش دوًرا مهًما يف احلقل اال�ستثماري والتجاري. 

موؤ�س�سة  جتربة  على  االجتماعات  يف  امل�ساركون  و�سيطلع 

جمال  يف  حتقيقها  مت  الــتــي  واالإجنـــــازات  ال�سعودي  الــربيــد 

اململكة،  م�ستوى  على  الربيدية  باخلدمة  واالرتــقــاء  التطوير 

ا فيما يتعلق باخلدمات الربيدية املتعددة، وم�ساريع  وخ�سو�سً

ربط ال�سبكة الربيدية اإلكرتونًيا، اإ�سافة اإىل اإجنازات املوؤ�س�سة 

يف املجاالت الربيدية املختلفة.
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الربيد حول العامل

تعيين أمين عام جديد التحاد البريد األوروبي 

سيارات DHL صديقة للبيئة 

االتحاد األوروبي يحرر الخدمات 
البريدية 2009

هيكل تنظيمي جديد 
للبريد الصيني

عاًما  اأميًنا  اجلديد  من�سبه  يف  االأمــور  زمام  بري�سون  اأنغمار  ت�سلم 

لالحتاد االأوروبي للربيد، وهو املن�سب الذي �سغله موؤخًرا خلًفا ملارك يوو 

الذي �سغل املن�سب ملدة �ست �سنوات، وكان االأمني العام اجلديد عمل يف 

هيئة الربيد ال�سويدي مدة 37 �سنة.

�سيعمل على جتــاوزه هو  اأول حتد  فــاإن  العام اجلديد،  االأمــني  ووفــق 

بيئة  يف  املختلفني  امل�ستثمرين  بني  عادلة  مناف�سة  ظــروف  على  االإبقاء 

االأوروبي  االحتاد  اأن  يذكر  اال�ستثمار.  حرية  نحو  حتولها  يزداد  بريدية 

للربيد جزء من االحتاد الربيدي العاملي، وي�سم 43 ع�سًوا م�ستثمًرا به.

�سركة  قــررت  التلوث،  مكافحة  يف  امل�ساهمة  اإىل  تهدف  خطوة  يف 

DHL اك�سربي�ش �سراء 21 �سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يعد من 
للمعايري  ا�ستجابة  وتاأتي هذه اخلطوة  للبيئة،  تلويًثا  الطاقة  اأقل م�سادر 

هذه  وتعمل  التلوث،  من  الهواء  �سالمة  على  احلفاظ  االأوروبية يف جمال 

بتوزيع  تقوم  والتي  لل�سركة،  التابعة  ال�سيارات  اأعداد  زيادة  اخلطوة على 

اإجمايل  ي�سل  وبذلك  االأملـــاين،  الربيد  جمموعة  يف  الربيدية  الــطــرود 

�سيارات ال�سركة اإىل 170 �سيارة. 

يويل االحتاد االأوروبي حترير اخلدمات الربيدية، واملقرر اأن يدخل 

اأولوياته،  �سلم  �سمن  ويدرجه  خا�سة،  اأهمية   ،2009 عام  التنفيذ  حيز 

ا بالن�سبة للرئا�سات الثالث املتعاقبة على االحتاد االأوروبي، وهي  وخ�سو�سً

اأملانيا، و�سلوفينيا، والربتغال، والتي ت�ستمر حتى يوليو من عام 2008. 

وتهدف هذه اخلطوة اإىل حترير قطاع مهم اأمام التجارة العاملية يقر 

مناف�سة  ي�سهد  اأن  املنتظر  ومن  يورو،  مليار   90 بنحو  ا�ستثماراته  حجم 

الربيدية،  للر�سائل  املجال املخ�س�ش  االنتهاء من  ا عند  حادة، خ�سو�سً

والتي تقّل عن 50 جراًما. 

التنظيمي  بالهيكل  العمل  دخــل 

ال�سني  يف  الــربيــد  الإدارة  اجلــديــد 

اإىل  تــهــدف  خــطــوة  يف  التنفيذ  حيز 

اأبرز  ومــن  ال�سيني.  الربيد  اإ�سالح 

مالمح الهيكل اجلديد تق�سيم ن�ساطه 

�سلطة  وهما  منف�سلني،  كيانني  اإىل 

ال�سوق،  مبــراقــبــة  املكلفة  التنظيم 

وم�ستثمر  للربيد،  الدولة  مكتب  وهو 

التجاري.  بــاجلــانــب  مكلف  خمــتــار 

اإيجاد  على  حالًيا،  املوؤ�س�سة،  وتعمل 

والعادلة،  اجلــيــدة  املناف�سة  فــر�ــش 

عدًدا  الربيدية  املوؤ�س�سة  تقّدم  فيما 

اجلديدة،  الــربيــديــة  املنتجات  مــن 

ال�سريع  النقل  قطاع  يف  ا  وخ�سو�سً

لالأ�سياء ال�سغرية، و�ستعمل املوؤ�س�سة 

املزيد  فتح  على  القريب  امل�ستقبل  يف 

تعمل،  فيما  االإقليمية،  الــفــروع  مــن 

االدخــار  ن�ساط  تنظيم  على  حالًيا، 

الربيدي. 
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الهند تطبق نظام المتابعة البريدية 
اإللكترونية 

البريد الدانمركي يعتمد 
IPS النظام البريدي الدولي

إطالق البريد الذكي في أمريكا 2009

يف  اال�ستثمار  الهند  يف  للربيد  العامة  االإدارة  تنوي 

 ،RFID الراديوية  الـــرتددات  بو�ساطة  التعرف  تقنية 

تعرف،  والتي  ال�سريعة،  للطرود  بالن�سبة  ا  وخ�سو�سً

لرغبة  تلبية  االإلكرتونية  الربيدية  املتابعة  بنظام  ا،  اأي�سً

الدول  اأوائــل  من  الهند  تكون  اخلطوة  وبهذه  عمالئها. 

التي ت�ستخدم هذه التقنية. 

قائمة  اإىل  ــدامنــارك  ال بريد  اإدارة  ان�سمت 

 )IPS( الدويل الربيدي  النظام  اأقرت  التي  الدول 

والذي يعد برناجًما تطبيقًيا الإدارة الربيد، وي�سمن 

متابعة الر�سائل والطرود، وحتديد مكانها، وي�سمح 

الربيد  اإدارات  مع  االإلكرتونية  الر�سائل  بتبادل 

االأخرى حول االأحجام الواردة وال�سادرة.

بريدي  نظام  يف  �سعوبات  الدامنارك  وتواجه 

متناه يف القدم، وترى اأن النظام اجلديد نوعي وذو 

النظام  تنفيذ  الربيد  اإدارة  وبداأت  خدمات جيدة، 

املرتبة  لتحتل بذلك  العام اجلاري،  اجلديد خالل 

اأهم  بني  ومن  النظام،  تطبق  التي  الدول  124 بني 

وفرن�سا،  وكندا،  اأ�سرتاليا،  للنظام  املنفذة  الــدول 

واليونان. 

اأعلنت اخلدمة الربيدية للواليات املتحدة االأمريكية اأن خدمة الربيد الذكي �ستطلق يف عام 2009، والتي تعرف با�سم 

نظام GPS للربيد.

ووفق جون بوتر، مدير عام الربيد االأمريكي، فاإن الربيد الذكي �سيوجد ثورة يف القطاع الربيدي عند اإطالقه، حيث مل 

يتبق �سوى خطوة واحدة لالإطالق، تتمثل يف ت�سكيل من رمز ذات خطوط موحدة ومتابعة م�ستمرة للربيد اأو املعلومات، حيث 

�سيتم و�سع الرمز ذي اخلطوط على كل ر�سالة ومظروف كبري. 


