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لعمالئه،  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  على  ال�ضعودي  الربيد  حر�ص  من  انطالًقا 

ول�ضرورة وجود بنية حتتية تواكب التطور التقني احلا�ضل يف العامل، و�ضعت اإدارة 

وا�ضتخدامها،  التقنية  و�ضائل  اأحدث  امتالك  هدف  عينيها  ن�ضب  الربيد  موؤ�ض�ضة 

حيث قطع الربيد ال�ضعودي �ضوًطا كبرًيا يف تطوير خدماته وتنويعها. 

اأعمالها وخدماتها مبا يتالءم مع  اإىل تطوير  ال�ضعودي  وت�ضعى موؤ�ض�ضة الربيد 

اأكرث  يف  بننت  طاهر  بن  �ضالح  د.حممد  عليه  �ضدد  ما  وه��ذا  عمالئها،  احتياجات 

املالحظات  تلقي  ب�ضرورة  امل�ضوؤولني  كبار  اإىل  معاليه  توجيهات  وما  منا�ضبة،  من 

اإال دليل على  واالقرتاحات التي يطرحها عمالء الربيد يف خمتلف مناطق اململكة، 

تعزيز  وكذلك  الربيدية،  ال�ضوق  يف  اجلارية  التطورات  مراعاة  على  الربيد  حر�ص 

القدرة التناف�ضية لك�ضب مزيد من العمالء.

تقنية  ن�ضر  يف  لدوره  ال�ضعودي،  الربيد  الدولية  الرخ�ضة  منظمة  تكرمي  وجاء 

املعلومات لعام 2007، وح�ضوله على �ضهادة جودة اخلدمات الربيدية فئة »اأ«، التي 

�ضهادات  اأعلى  من  تعد  والتي  املتحدة،  لالأمم  التابع  العاملي  الربيد  احتاد  مينحها 

الربيد  ق��درة  مدى  ليعك�ص  العامل،  م�ضتوى  على  الربيد  خدمات  جمال  يف  التميز 

ال�ضعودي على املناف�ضة على ال�ضعيد العاملي، وحتقيق اأعلى م�ضتويات اجلودة وتقدمي 

اخلدمات املتميزة.

هذا ف�ضاًل عن اإ�ضادة املهند�ص عالء فهمي، رئي�ص هيئة الربيد امل�ضري، خالل 

ا  حواره الذي خ�ص به املجلة، بالتطور التقني الذي ي�ضهده الربيد ال�ضعودي، خ�ضو�ضً

املنطقة،  الذي يطبق الأول مرة على م�ضتوى  »العنوان الربيدي«،  مع تطبيق م�ضروع 

ويعد نواة للبنية التحتية للحكومة االإلكرتونية.

هذا، وت�ضعى موؤ�ض�ضة الربيد، من خالل م�ضروع »وا�ضل« الريفي، اإىل اأن يكون 

الربيد م�ضاهًما يف تنمية املحافظات، والقرى، والهجر، يف خمتلف مناطق اململكة، 

وجعل اخلدمة الربيدية م�ضاهمة يف ت�ضهيل االإجراءات احلكومية وغري احلكومية، 

اآالف نقطة بريدية  اأكرث من �ضتة  اإىل  حيث يقوم الربيد بتو�ضيل اخلدمة الربيدية 

يف اململكة.

اأو موقع داخل  لكل مبنى  دقيًقا  يقدم عنواًنا  اأن  ال�ضعودي  الربيد  ا�ضتطاع  كما 

اململكة العربية ال�ضعودية، على اأ�ض�ص عاملية، باالعتماد على اآخر التقنيات، ما ي�ضهل 

على مقدمي خدمات التجارة واحلكومة االإلكرتونية الو�ضول اإىل عمالئهم الإر�ضال 

طلباتهم، وامل�ضتندات، والب�ضائع، وال�ضلع باأنواعها وا�ضتقبالها.

م�ضتوى  حت�ضني  يف  التطبيقية  واحللول  املعلومات  تقنية  اأهمية  من  وانطالًقا 

الربيد  مبوؤ�ض�ضة  واالت�ضاالت  املعلومات  تقنية  قطاع  �ضهد  الربيدية،  اخل��دم��ات 

ال�ضعودي، يف ال�ضنوات الثالث االأخرية، نقلة نوعية وطفرة فنية �ضاملة، حيث مل يعد 

دور الربيد يقت�ضر فقط على عملية اإر�ضال الر�ضائل وا�ضتقبالها فح�ضب، بل تعداه 

اإىل اأبعد من ذلك بكثري. 

اأنها قادرة على تطويع التقنية وا�ضتخدامها  اأثبتت كوادر الربيد ال�ضعودي  لقد 

اال�ضتخدام االأمثل، حيث جنحت يف التعامل مع ما ا�ضتجد من اأمور التقنية احلديثة، 

الراحة  وحتقيق  مهامها،  لتب�ضيط  الربيدية،  اخلدمة  لتطوير  ا�ضتخدامها  ونوعت 

لعمالئها من املواطنني واملقيمني على حدٍّ �ضواء. 
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انطالًقا من حر�ص الربيد ال�ضعودي على مواكبة التطور، 

اخلدمات  وتقدمي  الواعد،  امل�ضقبل  نحو  االنطالق  اأجل  ومن 

التقنية  الو�ضائل  اأحدث  باإدخال  للمواطنني،  واملريحة  املميزة 

يف كل املجاالت، حيث اإن ا�ضتخدام االأ�ضاليب التقليدية مل يعد 

باالإ�ضافة  العامل،  يف  احلا�ضل  ال�ضريع  التطور  ظل  يف  يجدي 

اإىل توجه اململكة اإىل تطبيق احلكومة االإلكرتونية، عملت اإدارة 

الربيد على تنفيذ م�ضروع »العنوان الربيدي«.
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الربيد  هيئة  رئ��ي�����ص  ف��ه��م��ي،  ع���الء  امل��ه��ن��د���ص  حت���دث 

امل�ضري، الذي ت�ضت�ضيف بالده نوفمرب املقبل املوؤمتر الدويل 

عن  ال�ضعودي  الربيد  اإىل  والربيدية،  املعلوماتية  للتقنيات 

دور التقنيات احلديثة يف تطوير اخلدمات الربيدية، موؤكًدا 

اإقليم  اإط��ار  يف  العربية  الربيدية  للهيئات  �ضبكة  اإن�ضاء  اأن 

بريدي موحد، �ضوف ي�ضاعد على تن�ضيط الرواج فى خدمة 

الطرود واخلدمات املالية بني الدول العربية، مع اال�ضتفادة 

من تطبيقات التجارة االإلكرتونية فيما بينها. 

د.بننت:

اأهمية اال�ستفادة من قيا�سات 

الراأي العام

الربيد ال�سعودي يدعم 

جمعية مكافحة 

ال�رسطان
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الأمري مقرن بن عبد العزيز

رئي�ص  عبدالعزيز،  ب��ن  مقرن  االأم���ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 

ا�ضتخدامها  يتم  ال  احلا�ضب  اأجهزة  من   %90 اأن  العامة،  اال�ضتخبارات 

بال�ضكل ال�ضحيح.

تقنية  ن�ضر  يف  ال���رواد  تكرمي  حفل  �ضموه  رع��اي��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

املعلومات، الذي اقامته منظمة الرخ�ضة الدولية لقيادة احلا�ضب االيل 

2007م،  يف قاعة  باململكة، لتكرمي الرواد يف ن�ضر تقنية املعلومات لعام 

مكارم بفندق ماريوت الريا�ص.

هذه  ن�ضر  املعلومات  تقنية  ن�ضر  رواد  من  »املطلوب  �ضموه:  وق��ال 

الثقافة التقنية، وعلى االإن�ضان �ضواء كان رجاًل اأم امراأة التعامل مع االآلة 

»احلا�ضب االآيل«، واأن يعرف كيف يتعامل معه باأف�ضل واأ�ضرع وقت ممكن، 

ا�ضتخدام  يف  جًدا  ب�ضيط  جزء  اإال  هي  ما  االآيل  احلا�ضب  قيادة  اأن  كما 

التقنيات واحلكومة االإلكرتونية«.

املواطن  وخدمة  االأف�ضل،  االأداء  اإىل  ي�ضعى  الكل  »اإن  �ضموه:  وق��ال 

ب�ضكل اأف�ضل، فاحلا�ضب االآيل لي�ص �ضوى اآلة، ولي�ص غاية بحد ذاته، اللهم 

خدمة املواطن اأينما كان، ففي كل دائرة اآلة حكومية ت�ضتطيع اأن ت�ضتفيد 

ال�ضريع  القرار  اتخاذ  يف  م�ضاعد  اإال  هي  ما  فالتقنية  اجلهاز.  هذا  من 

اإىل  يحتاج  املواطن  حتى  اخلدمة،  ع�ضر  يف  ونحن  ال�ضريعة،  واخلدمة 

تعني  املواطن،  مع  مبا�ضرة  املرتبطة  احلكومية  والدوائر  �ضريعة،  خدمة 

اأن املواطن له حقوق وعليه واجبات، فكلما قدمت له اخلدمة ب�ضكل اأ�ضرع 

كان اأف�ضل«.

واأكد �ضموه اأن التعامالت االإلكرتونية اأ�ضبحت خرًيا ال بد منه، واالآن 

اأن  وناأمل  طائلة،  مبالغ  وب�ضخاء  له  الدولة  ر�ضدت  متكامل  جهاز  هناك 

ت�ضتغل هذه املبالغ يف اأداء ما ر�ضدت من اأجله الأدائه خدمة مميزة.

املكرمون  وكان  املعلومات،  تقنية  ن�ضر  الرواد يف  بتكرمي  �ضموه  وقام 

من اجلهات احلكومية ح�ضب اأفرع اجلائزة: رئا�ضة اال�ضتخبارات العامة، 

وموؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي، ووزارة الثقافة واالإعالم، وجامعة طيبة، وكلية 

امللك فهد االأمنية، واملوؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني واملهني، ونخبة من 

اأف�ضل املراكز واملعاهد االأهلية.

ويف نهاية احلفل عرب معايل رئي�ص موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي، د.حممد 

�ضالح بن طاهر بننت عن اعتزازه وتقديره برائد الثقافة الرقمية �ضاحب 

العامة،  اال�ضتخبارات  رئي�ص  عبدالعزيز،  بن  مقرن  االأمري  امللكي  ال�ضمو 

ون�ضر  االإلكرتونية،  ا�ضتخدامات احلكومة  تعميم  منوًها بجهوده يف حقل 

الوعي االإلكرتوين يف القطاع احلكومي.

�ملو�طن يحتاج �إىل 

خدمة �رسيعة
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موؤ�ض�ضة  رئي�ص  بننت،  طاهر  بن  �ضالح  حممد  الدكتور  معايل  ه  وجَّ

اأهمية اال�ضتفادة من الدرا�ضات وقيا�ضات الراأي  الربيد ال�ضعودي، اإىل 

بهدف  وذلك  الربيدي،  العمل  جودة  لقيا�ص  اإجراوؤها  يتم  التي  العام، 

تطوير اآليات العمل واخلطط امل�ضتقبلية.

 وكانت قناة االإخبارية ال�ضعودية قد اأجرت ا�ضتطالًعا يف الربنامج 

اليومي اجلماهريي »�ضوؤال اليوم« الذي كان عن »ما تقييمك خلدمات 

بن�ضبة  »ممتاز«  يعادل  ر�ضا  م�ضتوى  اأظهر  والذي  بالدنا؟«،  يف  الربيد 

%43 من اإجمايل العينة التي طرح عليها ال�ضوؤال.
وكانت اإدارة العالقات العامة يف موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي قد قامت 

وو�ضعت  اجلن�ضني،  من  اجلمهور  اإجابات  بتفريغ  الربنامج  اإذاع��ة  فور 

جداول اإح�ضاء تو�ضح حجم العينة واأعمارهم وجن�ضهم، واإجاباتهم عن 

اأجمعوا   43% ن�ضبة  اأن  العينة  اال�ضتفتاء ملجتمع  نتائج  ال�ضوؤال، وجاءت 

على اأن اخلدمة الربيدية يف اململكة »ممتازة«، يف حني اأن ن�ضبة 17.24% 

اخلدمة  اإن  قالوا  و6.8%  ج��ًدا«،  »جيدة  الربيدية  اخلدمة  اأن  اأك��دوا 

»جيدة«، و%0.89 قالوا اإنهم ال يعرفون �ضيًئا عن اخلدمة الربيدية، فيما 

وجهت %31.89 من اإجمايل العينة نقًدا خلدمة »وا�ضل«.

اخلدمات  عن  بال�ضوؤال  اخلا�ص  للربنامج  الفني  التحليل  ووف��ق 

الربيدية، ات�ضح اأن اخلدمة الربيدية يف اململكة ح�ضلت ب�ضكل عام على 

ر�ضا مب�ضتوى »جيد جًدا« لدى العينة التي ُطرح عليها ال�ضوؤال.

ووفق  العفوية،  الإجاباتهم  وفًقا  للعينة  العام  االنطباع  ر�ضد  ومت 

ال�ضوؤال  اأن  التحليل  نتائج  العينة، وجاءت  ال�ضائدة لدى جمتمع  الثقافة 

اإجابات االإناث تنم  كان مفاجًئا جلميع من متت مقابلتهم، فيما كانت 

على ثقافة عالية عن ماهية اخلدمات الربيدية ودورها املوؤثر اجتماعًيا، 

وثقافًيا، واقت�ضادًيا يف املجتمع، كما اأنه مل تكن هناك اإجابات حمددة 

للعينة، باالإ�ضافة اإىل ذلك، فقد تطرقت العينة الأمور فنية بحتة.

ويف هذا ال�ضدد، اأكد معايل الدكتور حممد بننت اأن جميع الدرا�ضات 

واال�ضتطالعات عن اخلدمة الربيدية يتم و�ضعها يف احل�ضبان حتى واإن 

كان فيها انتقاد جلودة اخلدمة، حمت�ضًبا اأن هذه املوؤ�ضرات دافع لتطوير 

اخلدمة الربيدية.

العموم  ملديري  الدوري  االجتماع  يف  املوؤ�ض�ضة  رئي�ص  معايل  واأ�ضاد 

ومديري املناطق الربيدية بجهود امل�ضوؤولني القائمني على قناة االإخبارية، 

لطرحها مثل هذا ال�ضوؤال، الذي كان ب�ضكل عفوي، ول�ضريحة خمتلفة من 

املجتمع، االأمر الذي يعطينا فر�ضة ملخاطبة مثل هذه ال�ضرائح م�ضتقباًل 

يف حمالت املوؤ�ض�ضة االإعالمية واالإعالنية.

�أهمية �ال�ستفادة من 

قيا�سات �لر�أي �لعام

د. بننت:

جل�ضته  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ص  عقد 

وتقنية  االت�ضاالت  وزي��ر  معايل  برئا�ضة  ع�ضرة  اخلام�ضة 

املعلومات، رئي�ص جمل�ص االإدارة، املهند�ص حممد جميل مال، 

بح�ضور االأع�ضاء كافة.

وناق�ص االجتماع عدًدا من املو�ضوعات املدرجة يف جدول 

امل�ضاريع  و�ضري  للموؤ�ض�ضة،  العامة  كاال�ضرتاتيجية  االأعمال 

جانب  اإىل  حتققت،  التي  واالإجن����ازات  وال��ربام��ج  املنفذة، 

العمل  تطور  لتدعيم  وتو�ضيات  ق��رارات  عدة  على  املوافقة 

الربيدي وفق ما هو مدرج يف جدول االأعمال.

�جتماع جمل�س �إد�رة �ملوؤ�س�سة

جانب من اجتماع جمل�ص االإدارة

د. بننت: جميع اال�ضتطالعات عن اخلدمة الربيدية يتم و�ضعها يف احل�ضبان
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أخبار

اخلدمات  جودة  �ضهادة  على  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  ح�ضلت 

لالأمم  التابع  العاملي  الربيد  احت��اد  مينحها  التي  »اأ«،  فئة  الربيدية 

اخلدمات  جم��ال  يف  التميز  �ضهادات  اأعلى  من  تعد  والتي  املتحدة، 

الربيدية على م�ضتوى العامل.

اجلديد،  االإجناز  ال�ضعودي،  الربيد  رئي�ص  بننت،  د.حممد  ن  وثمَّ

موؤكًدا اأن الربيد ال�ضعودي ما�ٍص قدًما، وبخطى �ضريعة، ح�ضب و�ضفه، 

لتحقيق اأف�ضل م�ضتويات اجلودة على ال�ضعيدين: املحلي والدويل، واأن 

من�ضوبي  من  ال�ضعودية،  اأبناء  قدرة  على  يدالن  والتميز  االإجناز  هذا 

اأعلى  وحتقيق  العاملي،  ال�ضعيد  على  املناف�ضة  على  ال�ضعودي،  الربيد 

م�ضتويات اجلودة، وتقدمي اخلدمات املتميزة.

الربيدية  اخلدمات  جودة  �ضهادة  ت�ضلُّم  �ضيتم  اأنه  د.بننت  واأب��ان 

الرابع  املوؤمتر  اأثناء  يف  ر�ضمي  حفل  خالل  ال�ضعودي،  للربيد  »اأ«  فئة 

يف  املقبل  يوليو  عقده  املزمع  العاملي،  الربيدي  لالحتاد  والع�ضرين 

جنيف.

بنتيجة  االأخرى  الربيدية  االإدارات  جميع  باإعالم  االحتاد  ويقوم 

االعتماد يف من�ضور ي�ضدر من املكتب الدويل التابع لالحتاد، كما �ضتن�ضر 

هذه النتيجة، كذلك، يف موقع االحتاد على ال�ضبكة العنكبوتية.

من ناحية اأخرى، اأو�ضح د.اأ�ضامة حممد �ضالح األطف، نائب رئي�ص 

موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي، اأن فريق اللجنة التوجيهية اخلا�ص مب�ضروع 

»نوعية اخلدمة«، التابع للمكتب الدويل باالحتاد الربيدي العاملي، قرر 

»اأ« كاأول  بعد عملية التقييم منح �ضهادة اعتماد الربيد ال�ضعودي فئة 

دولة اآ�ضيوية حت�ضل على تلك املرتبة العاملية، لتن�ضم اإىل 9 دول اأخرى 

فقط يف العامل ح�ضلت على تلك ال�ضهادة وبفئة الت�ضنيف نف�ضها. 

الربيدية،  اجل��ودة  يف  عاملي  ت�ضنيف  اأعلى  »اأ«  الت�ضنيف  ويعد 

الدولة  كونها  الربيدي،  التميز  عامل  ال�ضعودية  تدخل  االإجن��از  وبهذا 

االآ�ضيوية الوحيدة التي ح�ضلت على هذا الت�ضنيف، وهو اأعلى درجات 

الت�ضنيف من ناحية اجلودة، فيما نالت هذا الت�ضنيف 01دول فقط 

يف العامل اأجمع.

بن  �ضالح  د.حممد  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  معايل  وقع 

طاهر بننت مع رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية ال�ضعودية اخلريية ملكافحة 

ال�ضرطان د.عبداهلل بن �ضليمان العمرو، اتفاقية يقوم مبوجبها الربيد 

ملكافحة  اخل��ريي��ة  اجلمعية  حمالت  رع��اي��ة  يف  باالإ�ضهام  ال�ضعودي 

ال�ضرطان.

توعوية  حملة  اأك��رب  يف  ال�ضعودي  الربيد  ي�ضهم  االتفاقية،  ووف��ق 

للجمعية عن �ضرطان الثدي، والتي قامت بها اجلمعية حتت عنوان: 

حرم  ال�ضمو  �ضاحبة  رعاية  حتت  االآن«،  افح�ضي  »لالطمئنان 

ال�ضعالن، وذلك عن طريق  االأمرية ح�ضة  ال�ضريفني  خادم احلرمني 

ا�ضتالم املطبوعات الدعائية كافة للحملة وتوزيعها على جميع �ضناديق 

»وا�ضل« و�ضناديق امل�ضرتكني يف اأنحاء اململكة كافة، دعًما لهذا العمل 

اخلريي.

وتعد هذه احلملة اأكرب حملة توعوية �ضحية بهذا احلجم، امتداًدا 

ملبادرات موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي يف االأعمال اخلريية واالجتماعية.

�لربيد يدعم جمعية مكافحة �ل�رسطان

�ملوؤ�س�سة حت�سل على �أعلى �سهاد�ت �لتميز 

يف �خلدمات �لربيدية

ربيد
ال

ي
ود

سع
�

ال
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حممد  بن  عبدالعزيز  الدكتور  االأمري  ال�ضمو  �ضاحب  اجتمع 

العياف اآل مقرن، اأمني مدينة الريا�ص، يف مكتبه باالأمانة، مبعايل 

بننت،  �ضالح  بن  حممد  الدكتور  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص 

لتوطيد التعاون بني االأمانة والربيد، لال�ضتفادة من نظام العنوان 

وتفعيل  التقني،  الرتقيم  يف  الربيد  وجتربة  احلديث،  الربيدي 

التعاون بني اجلهتني يف حقل املعلومات والعنونة اجلديدة.

م�ضوؤويل  وع��دًدا من  د.بننت  لقائه  االأم��ني خالل  �ضمو  وقال   

ا  الربيد ال�ضعودي: »اإن خدمات الربيد متثل قفزة كبرية، خ�ضو�ضً

فيما يتعلق بعملية حتديد االأماكن واملواقع، واإن املعلومات املتوافرة 

لدى الربيد تخدم االأمانة يف عملها، ويف املقابل يتوافر لدى االأمانة 

معلومات ت�ضهم يف اإثراء الربيد ال�ضعودي يف املجال نف�ضه«.

زمني  جدول  وفق  امل�ضرتك  العمل  على  »اتفقنا  �ضموه:  وقال 

و�ضتكون  واالأم��ان��ة،  ال�ضعودي  الربيد  بني  جلنة  وت�ضكيل  حم��دد، 

هناك مذكرات تفاهم بني الربيد واالأمانة«.

ي�ضاعد  اجلديدة  الربيدية  العناوين  انت�ضار  اأن  �ضموه  وبنيَّ   

االأمانة يف عملها، وهو تكملة للجهد الذي تبذله االأمانة يف عملية 

عنونة االأحياء واملناطق وت�ضميتها.

وكانت موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي قد اأبرمت اتفاقية �ضابقة مع 

االأخ��رى، حيث  االأمانات  وبع�ص  ومدينة جدة  املكرمة  اأمانة مكة 

تعتمد االأمانات على العنونة الربيدية احلديثة للربيد ال�ضعودي، 

اال�ضتدالل،  عملية  يف  ال��ربي��دي  العنوان  نظام  من  واال�ضتفادة 

وحتديد املواقع بدقة، عرب التقنيات الربيدية املتقدمة.

بروتوكول تعاون بني �لربيد و�أمانة �لريا�س

�ضمو االأمني: خدمات الربيد متثل قفزة كبرية

جانب من االجتماع
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للعمليات  الرئي�ص  نائب  �ضعادة  من  ال�ضكر  خطابات  من  عدًدا  الريا�ص  منطقة  بريد  تلقى 

الربيدية باالإنابة وهي كالتايل: 

وا�ضل.  خدمة  يف  املنطقة  جهود  على  �ضكر  • خطاب 
ب�ضاأن التقرير املرفوع اإىل �ضعادة نائب الرئي�ص للعمليات الربيدية باالإنابة  �ضكر  • خطاب 
حول اجلوالت الرقابية التي �ضملت جميع مكاتب الربيد يف مدينة الريا�ص، وكذلك مكاتب الربيد 

يف املحافظات واملراكز التابعة لها، وكذلك اجلوالت الرقابية على القائمني بعمل الربيد. 

املنطقة يف ت�ضغيل االأنظمة والربامج.  جهود  على  �ضكر  • خطاب 
اأ�ضبوع ال�ضجرة الواحد والثالثني املقام خالل الفرتة  يف  املنطقة  مل�ضاركة  �ضكر  • خطاب 

من 1429/3/21 اإىل 1429/3/25ه�. 

بريد منطقة �لريا�س يتلقى 

خطابات �سكر



ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  معايل  ا�ضتقبل 

د.حممد �ضالح بن طاهر بننت يف مكتبه يف مقر املوؤ�ض�ضة 

بالريا�ص اأع�ضاء جلنة النقل واالت�ضاالت يف جمل�ص 

ال�ضعودي،  للربيد  بزيارة عمل  الذين قاموا  ال�ضورى، 

اطلع فيها االأع�ضاء عن كثب على ا�ضرتاتيجية موؤ�ض�ضة 

التطويرية.  وم�ضاريعها  وبراجمها  ال�ضعودي،  الربيد 

اإىل مراكز  ميدانية  بزيارة  ال�ضورى  اأع�ضاء  قام  وقد 

امل��ع��اجل��ة ال��ربي��دي��ة احل��دي��ث��ة، وم��رك��ز ال��ف��رز االآيل 

اطلعوا  كما  الربيدية،  للر�ضائل  االإلكرتونية  والقراءة 

كما  الربيدية،  والعمليات  التقني  التحكم  غرفة  على 

يف  احلديثة  الربيدية  اخلدمات  على  االأع�ضاء  اطلع 

املوؤ�ض�ضة، والتي اأ�ضهمت يف رفع دخل الربيد ال�ضعودي 

الت�ضغيلية من جهة  من جهة، وخف�ضت حجم نفقاته 

اأخرى.

باملنهجيات،  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ض���اء  اأ����ض���اد  وق����د 

واال�ضرتاتيجيات، والربامج الطموحة للربيد ال�ضعودي 

التي تنعك�ص اإيجاًبا على �ضناعة الربيد يف اململكة.

كما عرب معايل الدكتور بننت عن �ضعادته بزيارة 

هذه  تتوا�ضل  اأن  متمنًيا  واالت�����ض��االت،  النقل  جلنة 

الزيارات بني املجل�ص والربيد ال�ضعودي.

أخبار

جلنة �لنقل و�الت�ساالت يف �سيافة 

�لربيد �ل�سعودي

ربيد
ال
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طو�بع حتمل ذكرى 

75 عاًما من عمر 
�أر�مكو

وتوثق  ت�ضجل  ريالني  بفئة  بريدية  طوابع  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  اأ�ضدرت 

منا�ضبة االحتفال التاريخي مبرور 75 عاًما على تاأ�ضي�ص اأرامكو ال�ضعودية وانطالق 

�ضناعة البرتول يف اململكة.

وقد حمل بع�ضها ر�ضومات لالأطفال اأخذت من بع�ص اللوحات الفائزة مب�ضابقة 

اأرامكو ال�ضعودية لر�ضومات االأطفال، والتي كان مو�ضوعها هذا العام »وطن واحد 

وقلب واحد« مبنا�ضبة مرور 75 عاًما على تاأ�ضي�ص اأرامكو.

اأرامكو،  يف  الغاز  معامل  م�ضاريع  الأحدث  �ضوًرا  االأخ��رى  الطوابع  حملت  كما 

فيما حمل طابع اآخر �ضورة تتحدث عن برامج ال�ضركة املتقدمة يف حماية البيئة 

منا�ضبة  تكملة  اليمنى  الزاوية  الطابع يف  اأعلى  اململكة يف  �ضعار  ويتخلل  البحرية. 

الطابع، ويف اأ�ضفل الطابع بالو�ضط ُكتب تاريخ �ضدور الطابع، وهو »2008/1429«.

لتاأكيد  ال�ضعودي  الربيد  وموؤ�ض�ضة  ال�ضركة  بني  امل�ضرتك  التعاون  هذا  وياأتي 

عا�ضها  �ضاملة  نوعية  نقلة  من  متثله  وما  اململكة،  تاريخ  يف  املنا�ضبة  هذه  اأهمية 

الوطن واأبناوؤه يف جميع ميادين التنمية مبا حباه اهلل من نعمة الرثوة النفطية التي 

واالزدهار  للتقدم  منهاًل  اهلل،  باإذن  و�ضتبقى،  والوطن.  االأجيال  لبناء  ا�ضتثمرت 

اأجيااًل بعد اأجيال.

الطوابع  بطباعة  املخولة  الر�ضمية  اأن جهة مطابع احلكومة هي اجلهة  ُيذكر 

ال�ضعودية، ملا لها من اأهمية يف قيمتها املالية والثقافية التي تتطلب دقة يف ال�ضناعة 

والتنفيذ.

طوابع اأرامكو اجلديدة

جمل�ص ال�ضورى ال�ضعودي
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د.بننت يفتتح مركز مكاملات 

عمالء �لربيد �ملمتاز

د.حممد  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  معايل  د�ضن 

املكاملات اخلا�ص بخدمة عمالء  �ضالح بن طاهر بننت مركز 

الفعلي  العمل  بداية  بذلك  معلًنا  وال��ط��رود،  املمتاز  الربيد 

العمل،  فريق  وقابل  امل��رك��ز،  داخ��ل  معاليه  وجت��ول  للمركز، 

وقدرتها  احلديثة  االت�ضال  وقنوات  التجهيزات  على  واطلع 

اال�ضتيعابية، اإىل جانب جتوله يف مكتب الربيد املمتاز الواقع 

على طريق امللك فهد يف الريا�ص.

اإن�ضاء املركز �ضمن اخلطة ال�ضاملة للربيد املمتاز  وياأتي 

من  واإمكاناته  املمتاز  الربيد  و�ضائل  وتطوير  الهيكلة  الإع��ادة 

جميع النواحي، والتي اأدت اإىل ارتفاع القدرة التناف�ضية للربيد 

املمتاز يف �ضوق ال�ضحن والربيد يف اململكة.

وُجهز مركز املكاملات باأحدث االأجهزة التقنية التي ُتدار 

عميل   5000 خدمة  وي�ضتطيع  بالكامل،  �ضعودي  عمل  بطاقم 

للقطاعني  ُتقدم  التي  العنونة  خدمة  اإىل  اإ�ضافة  اليوم،  يف 

احلكومي واخلا�ص والتي تتمثل يف حتديد عناوين امل�ضتفيدين 

وحتديث بياناتهم م�ضبًقا.

وكان مركز مكاملات العمالء يف الربيد املمتاز قد ا�ضتقبل 

اأكرث من 30 األف ات�ضال، وخ�ضع خالل الفرتة املا�ضية لفرتة 

جتريبية انتهت بالنجاح وفق املقايي�ص املتعارف عليها يف اأثناء 

التقييم.

د.حممد بننت ي�ضتمع اإىل �ضرح عن مركز مكاملات خدمة العمالء يف الربيد املمتاز

الربيد«  »روؤ�ضاء  للربيد  التوجيهية  للجنة  الع�ضرون  االجتماع  انعقد 

بدول جمل�ص التعاون اخلليجي يف العا�ضمة القطرية الدوحة، حيث ناق�ص 

االجتماع العديد من املوا�ضيع يف جمال الربيد، والتي على راأ�ضها �ضراء 

اللوازم واملعدات الربيدية ب�ضفة جماعية، واإن�ضاء �ضركة م�ضرتكة للنقل 

ا بدول املجل�ص. الربيدي ال�ضريع خ�ضو�ضً

وطرح املنتج اجلديد للربيد املمتاز »خليجي اإك�ضرب�ص«، اإ�ضافة اإىل 

املوا�ضيع املطروحة على موؤمتر الربيد العاملي الرابع والع�ضرين، تو�ضيات 

فريق العمل اخلليجي بهذا ال�ضاأن، ومن بينها: االأمن الربيدي، وم�ضاركة 

الدول االأع�ضاء يف معر�ص رومانيا الدويل للطوابع خالل �ضهر يونيو.

�جتماع �للجنة 

�لتوجيهية للربيد 

بدول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي

والع�ضرين  الرابع  التعاون اخلليجي  اأ�ضبوع مرور جمل�ص  فعالية  ال�ضرقية يف  املنطقة  بريد  اإدارة  �ضاركت 

لعام 1429ه�، والذي حمل �ضعار: »التجاوز اخلاطئ قاتل«. وذكر االأ�ضتاذ في�ضل فار�ص الفي�ضل، مدير عام 

بريد املنطقة ال�ضرقية، اأن م�ضاركة الربيد جت�ضدت يف ختم املرا�ضالت الربيدية الواردة وال�ضادرة، خالل اأيام 

اأ�ضبوع املرور اخلليجي، بعبارات توعوية مرورية واأمنية، حتث اجلميع على االلتزام مببادئ ال�ضالمة املرورية، 

واأن هذه امل�ضاركة وغريها تعد تاأكيًدا ل�ضيا�ضة املوؤ�ض�ضة ب�ضرورة تفعيل مثل هذه املنا�ضبات الوطنية.

بريد �ل�رسقية ي�سارك يف �أ�سبوع �ملرور
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��ستعر��س در��سة 

م�رسوع»و��سل �لريفي« 

أخبار
ربيد

ال

ي
ود

سع
�

ال

الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  بننت،  طاهر  ب��ن  �ضالح  د.حم��م��د  اطلع 

ال�ضعودي، يف امللتقى الوطني الثالث لنظم املعلومات اجلغرافية، الذي 

انطلق باملنطقة ال�ضرقية، على جتربة الربيد ال�ضعودي، واعتمادها على 

اخلرائط الرقمية اجلغرافية يف تنفيذ عدد من اخلدمات التي تقدمها 

املوؤ�ض�ضة.

من  ع���دًدا  جعل  الرقمية  اخل��رائ��ط  ا�ضتخدام  اأن  د.ب��ن��نت  واأك���د 

خالل  م��ن  وذل���ك  �ضهولة،  اأك���رث  املوؤ�ض�ضة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

تقدمي  يف  املوؤ�ض�ضة  عليها  اعتمدت  وتقنية  اإلكرتونية  ا�ضرتاتيجية 

خدماتها.

الربيدي  ال��ع��ن��وان  وم�����ض��روع  ال��ربي��دي��ة،  العمليات  اأن  واأو���ض��ح 

الذي بني عرب خرائط رقمية، وفق جغرافية مناطق اململكة  الوطني، 

العامل،  م�ضتوى  على  الربيدية  امل�ضاريع  اأه��م  من  تعد  وحمافظاتها، 

م�ضرًيا يف احلني نف�ضه اإىل حذو بع�ص موؤ�ض�ضات الربيد يف عدد من دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي، والدول العربية، والدول العاملية على طريق 

الربيد ال�ضعودي.

جتـربة �لربيد يف 

�مللتقى �لوطني 

لنظم �ملعـلومات

د. بننت: ا�ضتيعاب التحديات الراهنة يف �ضوق الربيد
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موؤ�ض�ضة  رئي�ص  بننت،  طاهر  بن  �ضالح  حممد  الدكتور  معايل  تراأ�ص 

ومديري  الربيد  يف  امل�ضوؤولني  لكبار  االأول  االجتماع  ال�ضعودي،  الربيد 

العموم يف املناطق الربيدية لعام 1429ه�.

التطورات  مراعاة  اأهمية  على  االجتماع،  م�ضتهل  يف  د.بننت  و�ضدد 

واآلية تفعيل اخلدمات والربامج اجلديدة،  ال�ضوق الربيدية،  احلا�ضلة يف 

عمالء  يطرحها  التي  واالقرتاحات  املالحظات  تلقي  �ضرورة  جانب  اإىل 

الربيد يف اململكة.

وا�ضتعر�ص االجتماع م�ضروع »وا�ضل« يف املدن الرئي�ضة، واالآلية التي 

ميكن من خاللها تقوية اخلدمة وتطويرها اأكرث من ذي قبل، وكذلك تعزيز 

القدرات التناف�ضية، والعمل على ك�ضب املزيد من العمالء، من خالل جودة 

اخلدمة املقدمة لهم، ف�ضاًل عن �ضرورة متابعة �ضري العمل، وما مت اإجنازه 

وحتقيقه من مكا�ضب.

60 �ضخ�ضية بريدية من  اأكرث من  الذي ح�ضره  ناق�ص االجتماع  كما 

مناطق اململكة كافة، درا�ضة للم�ضروع اجلديد الذي طرحه قطاع التخطيط 

اإىل  يهدف  ال��ذي  الريفي«،  »وا�ضل  م�ضروع  وهو  املوؤ�ض�ضة،  يف  والتدريب 

املوؤ�ض�ضة  ا مع �ضعي  الريفية، خ�ضو�ضً ن�ضر اخلدمة وتطويرها يف املناطق 

كبري  اإجناز  اململكة، يف  بريدية يف  توزيع  نقطة   9000 اإىل  الو�ضول   نحو 

للموؤ�ض�ضة.

وت�ضعى موؤ�ض�ضة الربيد من خالل م�ضروع »وا�ضل الريفي« اإىل العمل 

على اأن يكون الربيد م�ضاهًما يف تنمية القرى واملحافظات والهجر املتناثرة 

يف املناطق ال�ضعودية كافة، وال�ضعي نحو جعل اخلدمة الربيدية م�ضاهمة يف 

ت�ضهيل االإجراءات احلكومية وغري احلكومية، وتب�ضيطها.

ال�ضعودي تقوم، حالًيا، بتو�ضيل اخلدمة  اأن موؤ�ض�ضة الربيد  املعروف 

لكرب  نظًرا  اململكة،  يف  بريدية  نقطة  اآالف  �ضتة  من  اأك��رث  اإىل  الربيدية 

اإىل  خدماتها  تو�ضيل  اإىل  تهدف  املوؤ�ض�ضة  اأن  جانب  اإىل  البالد،  م�ضاحة 

املناطق الربيدية كافة.

املناطق  من  دوري��ة  تقارير  عمل  ���ض��رورة  اإىل  االجتماع  تطرق  كما 

واملحافظات  والقرى،  الهجر،  ح�ضر  باآلية  يتعلق  فيما  كافة،  الربيدية 

ورفعها  الريفي«، خالل مدة ق�ضرية،  »وا�ضل  �ضت�ضتفيد من م�ضروع  التي 

اأهمية درا�ضة و�ضع املكاتب،  اإىل جانب  اإىل اجلهة التي قدمت الدرا�ضة، 

املطلوبة واحلاجات  للحاجات  درا�ضات م�ضتفي�ضة  العاملة، وعمل  والقوى 

التي تفي�ص عن ذلك. 

وخالل االجتماع اأكد معايل رئي�ص املوؤ�ض�ضة اأهمية ا�ضتيعاب التحديات 

يف  امل��ي��دان  اأر���ص  على  ال��وق��وف  و���ض��رورة  الربيدية،  ال�ضوق  يف  الراهنة 

اأن�ضطة املوؤ�ض�ضة كافة، ومعرفة اأوجه الق�ضور، اإن وجدت، وحماولة تذليلها 

ومعاجلتها. 

بهدف  دورًي��ا،  اجتماعها  تعقد  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  اأن  يذكر 

مناق�ضة ما مت اإجنازه على اأر�ص الواقع، وتذليل ال�ضعاب التي قد تعرت�ص 

التقنية  املوؤ�ض�ضة و�ضعت تطويع  اأن  ا  والقائمة، خ�ضو�ضً امل�ضاريع احلديثة 

احلديثة يف �ضبيل تقدمي خدماتها الربيدية املتنوعة.

طابع بريدي 

تذكاري عن �الإبل

االإبل  اأن��واع  توثق  تذكارية  طوابع  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  اأ�ضدرت 

العربية »�ضفينة ال�ضحراء«، ملا لها من اأهمية يف حياة االإن�ضان كو�ضيلة نقل 

�ضابقة، وتراث حي متعاي�ص مع االإن�ضان حتى االآن.

وجاءت الطوابع حتت ا�ضم »االإبل العربية« بفئة ريالني للطابع، وخم�ضة 

رياالت للبطاقة الربيدية، و�ضط األوان وخلفيات عن �ضحراء اململكة اأ�ضفت 

جمااًل على الطوابع. ومتيز الطابع بو�ضع اأنواع االإبل العربية وهي: الو�ضح، 

واملجاهيم، وال�ضعل، وال�ضقح.

الزاوية  اليمنى، ويف  الزاوية  اأعلى الطابع يف  ويتخلل �ضعار اململكة يف 

»1429ه�،  وهو  الطابع،  �ضدور  تاريخ  كتب  الي�ضار  اإىل  الطابع  اأعلى  من 

2008م«، واأ�ضفل الطابع يف الو�ضط ا�ضم نوع االإبل.
وت�ضعى موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي اإىل ر�ضد االإجنازات املحلية والعاملية 

وجهود اململكة وتوثيقها واإبرازها يف جميع االأن�ضطة، واالأحداث التاريخية، 

واملنا�ضبات املهمة والوطنية. وذلك عن طريق اإ�ضدار طوابع بريدية تذكارية 

على اأ�ضا�ص اأن الطوابع و�ضيلة من و�ضائل االت�ضال التي ت�ضل اإىل خمتلف 

دول العامل، ووثيقة ياأخذ منها ويتابعها الباحثون، ما يعطيها انت�ضاًرا وا�ضًعا، 

ور�ضالة تاريخية تتناقلها ال�ضعوب واحل�ضارات.
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الطوابع جل�ضتها  اإ�ضدارات  لبحث  الدائمة  اللجنة  عقدت 

طاهر  بن  �ضالح  حممد  الدكتور  معايل  برئا�ضة   )302( رقم 

اللجنة جدول  ال�ضعودي.وناق�ضت  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  بننت، 

طوابع  ت�ضاميم  موا�ضيع  بع�ص  ال�ضتكمال  اجلل�ضة،  اأعمال 

 100 وطابع  الريا�ص،  مدينة  م�ضروعات  طابع  منها:  جديدة 

العربي  والطابع  الكهروتقنية،  الدولية  الهيئة  اإن�ضاء  على  عام 

امل�ضرتك مبنا�ضبة يوم الربيد العربي، وطوابع مبنا�ضبة اأوملبياد 

بكني 2008.

كما ناق�ضت اللجنة جميع املقرتحات املطروحة على جدول 

ومنها  جديدة،  تذكارية  طوابع  باإ�ضدار  واملتعلقة  االأع��م��ال، 

مناق�ضة اقرتاح معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز باإ�ضدار 

طابع بريد عن تد�ضني م�ضروع طائرة �ضقر ال�ضحراء، والذي 

يعد امل�ضروع االأول يف اململكة لطائرة دون طيار، ومناق�ضة اقرتاح 

تذكارية  بريد  طوابع  باإ�ضدار  واالإع��الم  الثقافة  وزي��ر  معايل 

امل�ضرحيني  الت�ضكيلية، وجمعية  للفنون  ال�ضعودية  عن اجلمعية 

القحطاين  م��ب��ارك  االأ���ض��ت��اذ  اق���رتاح  ومناق�ضة  ال�ضعوديني، 

باإ�ضدار طابع بريد تذكاري مبنا�ضبة ح�ضول خادم احلرمني 

ال�ضريفني، حفظه اهلل، على جائزة امللك في�ضل العاملية خلدمة 

يهدف  موحد  بريد  طابع  اإ�ضدار  اق��رتاح  ومناق�ضة  االإ�ضالم، 

املخدرات،  لتهريب  و�ضيلة  الربيد  ا�ضتعمال  من  التحذير  اإىل 

وفًقا لتو�ضيات الندوة االإقليمية حول تهريب املخدرات وغ�ضل 

االأم��وال عرب الربيد، والتي عقدت يف طرابل�ص يف الفرتة من  

.2007/11/27-25
اجلدير ذكره اأن جلنة الطوابع الربيدية ت�ضم يف ع�ضويتها 

كاًل من: وزارة املالية، ومطابع احلكومة االأمنية، ووزارة الثقافة 

واالإعالم، ووزارة الرتبية والتعليم، وجامعة امللك �ضعود.

ا�ضتقبال  الريا�ص،  يف  ال�ضعودي  الربيد  موؤ�ض�ضة  مكاتب  ب��داأت 

باجلديدة،  القدمية  �ضياراتهم  لوحات  ا�ضتبدال  يف  الراغبني  طلبات 

العامة  واالإدارة  املوؤ�ض�ضة  بني  توقيعه  مت  ال��ذي  االتفاق  ح�ضب  وذل��ك 

للمرور يف وقت �ضابق.

واأو�ضح مدير مرور الريا�ص العقيد عبدالرحمن املقبل، اأن جميع 

املعامالت الواردة اإىل مكاتب الربيد، يتم اإجنازها يف اليوم نف�ضه، واأن 

التابعة للمرور  ال�ضعودي تدربوا يف االأق�ضام  عدًدا من موظفي الربيد 

��ستبد�ل لوحات �ل�سيار�ت عرب مكاتب �لربيد

أخبار
ربيد

ال

ي
ود

سع
�

ال

طو�بع جديدة وتذكارية

التي �ضت�ضتقبل الطلبات، �ضعًيا اإىل عدم عرقلة العمل، وتوفري الوقت واجلهد 

على املراجع، واأن التجربة �ضتطبق الحًقا يف جدة واملنطقة ال�ضرقية.

القيادة  رخ�ضة  جتديد  متطلبات  اأن  الربيد،  موؤ�ض�ضة  عن  بيان  وذكر 

مكتب  اأقرب  اإىل  احل�ضور  تقت�ضي  ال�ضعودي،  الربيد  موؤ�ض�ضة  مكاتب  عرب 

املطلوبة،  الوثائق  وا�ضطحاب  النموذج،  وتعبئة  امل�ضتفيد،  اإقامة  ملقر  بريد 

ثم تقدميها اإىل اأحد املكاتب امل�ضتقبلة للخدمة من ال�ضراكة بني اجلهتني، 

واأن ا�ضتبدال لوحات ال�ضيارات عرب الربيد، مت عقب جناح جتربة ا�ضتخراج 

املرور«  »اإدارة  طبقته  الذي  ال�ضعودي،  الربيد  مكاتب  عرب  القيادة  رخ�ص 

على ثالث مراحل، يف الريا�ص، وجدة، واملنطقة ال�ضرقية.

للربيد  احلديثة  اال�ضرتاتيجية  �ضمن  ياأتي  االتفاق  فاإن  البيان،  ووفق 

ال�ضعودي، التي ت�ضعى اإىل ا�ضتثمار تطبيقات احلكومة االإلكرتونية، وتفعيل 

الرخ�ص  جتديد  من��اذج  تعبئة  خ��الل  من  اجل��دي��دة،  الربيدية  اخلدمات 

موؤ�ض�ضة  تقدمها  التي  »وا�ضل«  خدمة  عرب  وت�ضلمها  االإنرتنت،  �ضبكة  عرب 

الربيد ال�ضعودي، لت�ضكل نقلًة يف التوجه اخلدمي ملوؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي، 

اخلدمات  لتقدمي  كافة،  ال�ضعودية  مناطق  يف  الربيد  منافذ  وا�ضتثمار 

احلكومية، والتعليمية، واالقت�ضادية للمواطنني واملقيمني.

12الربيد ال�سعودي - العدد احلادي ع�سر - ال�سنة الرابعة - رجب 1429هـ



أخبار متنوعة
ربيد

ال

ي
ود

سع
�

ال

اأكد ال�ضيد علي حممد العلي رئي�ص املوؤ�ض�ضة العامة القطرية للربيد واملدير العام حظوظ 

دولة قطر الوافرة ال�ضت�ضافة كوجنر�ص االحتاد الربيدي العاملي عام 2012. 

وقال: »اإن الدوحة لديها فر�ضة كبرية للفوز با�ضت�ضافة هذا احلدث الربيدي العاملي، رغم 

املناف�ضة املتوقعة من قبل اأ�ضرتاليا، التي ترغب، بدورها، يف ا�ضت�ضافة احلدث«.

واأو�ضح ال�ضيد العلي اأن عملية اختيار الدولة التي �ضت�ضت�ضيف هذا االجتماع، �ضتتم خالل 

انعقاد كوجنر�ص االحتاد الربيدي العاملي 2008، املقرر اأواخر �ضهر يوليو العام اجلاري بجنيف، 

واأن ذلك �ضيتم عرب ت�ضويت 191 دولة ع�ضًوا يف االحتاد.

انتخاب  تدعم  التي  العملية  اخلطوات  يف  »كيوبو�ضت«  للربيد  العامة  املوؤ�ض�ضة  بداأت  وقد 

ملف الدوحة، منها عملية احل�ضول على دعم االأع�ضاء، والدعم الكبري الذي يحظى به امللف 

القطري من قبل دول جمل�ص التعاون والدول العربية.

واأكد ال�ضيد علي حممد العلي جاهزية الدوحة ال�ضت�ضافة كوجنر�ص 2012، وكذلك التزام 

»كيوبو�ضت« بتنفيذ ا�ضرتاتيجيات تطوير القطاع الربيدي وجودة اخلدمة.

تز�يد حظوظ قطر با�ست�سافة 

كوجنر�س �لربيد �لعاملي 2012
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د.اأ�ضامة األطف

مباحثات بريدية بني 

�ململكة و�إيطاليا

اجتمع د.اأ�ضامة بن حممد األطف، نائب 

رئي�ص الربيد ال�ضعودي، موؤخًرا، يف العا�ضمة 

االإيطايل  الربيد  رئي�ص  مع  روم��ا  االإيطالية 

الربيد  امل�ضوؤولني يف  وكبار  �ضارمي،  ما�ضيمو 

االإيطايل، بدعوة من الربيد االإيطايل، الأجل 

التباحث يف �ضبل التعاون امل�ضرتك يف جمال 

خدمات  وتقدمي  واجل��ودة،  املعلومات  تقنية 

الربيد  بني  اال�ضرتاتيجي  والتعاون  جديدة، 

الدعوة  وتاأتي  ال�ضعودي.  والربيد  االإيطايل 

اجلانبني،  بني  امل�ضرتك  للتعاون  االإيطالية 

االإيطايل  الربيد  يف  امل�ضوؤولني  اط��الع  بعد 

واعتماديته  ال�ضعودي،  الربيد  منجزات  على 

م�ضاركة  اأثناء  يف  احلديثة،  التقنيات  على 

اجلانب االإيطايل يف املوؤمتر الدويل للتقنيات 

املعلوماتية والربيدية، والذي احت�ضنته جدة 

نوفمرب املا�ضي.



حوار

املهند�ص عالء فهمي، رئي�ص جمل�ص اإدارة الربيد امل�سري:

�لربيد �ل�سعودي ي�سهد طفرة 

تطويرية �ساملة

التطور التقني ي�سهم يف تطوير اخلدمات الربيدية ولن يحل حملها.

القاهرة: �سمر �سالح الدين

حتدث املهند�ص عالء فهمي، رئي�ص هيئة الربيد امل�سري، الذي ت�ست�سيف بالده نوفمرب 

املقبل املوؤمتر الدويل للتقنيات املعلوماتية والربيدية، اإىل الربيد ال�سعودي عن دور التقنيات 

احلديثة يف تطوير اخلدمات الربيدية، موؤكًدا اأن اإن�ساء �سبكة للهيئات الربيدية العربية يف 

اإطار اإقليم بريدي موحد، �سوف ي�ساعد على تن�سيط الرواج فى خدمة الطرود واخلدمات 

املالية بني الدول العربية، مع ال�ستفادة من تطبيقات التجارة الإلكرتونية فيما بينها. 
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الربيد  ي�ضهده  ال��ذي  التقني  بالتطور  فهمي  ع��الء  املهند�ص  اأ���ض��اد 

تطبقه  الذي  الربيدي«،  »العنوان  م�ضروع  تطبيق  مع  ا  خ�ضو�ضً ال�ضعودي 

ال�ضعودية للمرة االأوىل، والذي يعد نواة للبنية التحتية للحكومة االإلكرتونية 

يطرحها  �ضوف  التي  وامل�ضروعات  االأفكار  اأهم  حول  وحتدث  ال�ضعودية، 

الربيد امل�ضري خالل املوؤمتر الذي ت�ضت�ضيفه القاهرة نهاية هذا العام، 

خطر  من  للحد  التخاذها  العربية  الربيد  اإدارات  ت�ضعى  التي  والتدابري 

تهريب املخدرات وغ�ضل االأموال عرب الربيد. 

اأين دور الربيد و�سط  يف ع�سر التقدم التقني وثورة الت�سالت.. 

هذه املنظومة التقنية احلديثة؟

التقني  التقدم  �ضاعد  فقد  بع�ضنا،  يت�ضوره  قد  مما  العك�ص  على 

التقنية  الثورة  واإن كانت هذه  له،  على تطوير دور الربيد ومل يحل بدياًل 

عليها  االإقبال  وتراجع  الربيدية  اخلدمات  بع�ص  خف�ص  يف  اأ�ضهمت  قد 

ا، �ضاعدت على تطوير خدمات بريدية  كالر�ضائل ال�ضخ�ضية، ولكنها، اأي�ضً

اأخرى وزيادتها. فعلى �ضبيل املثال �ضاعدت هذه التقنيات احلديثة الربيد 

امل�ضري على تطوير اخلدمات التي يقدمها، والتي ترتكز على اأربعة حماور، 

اأحدها هو دور الربيد يف اإي�ضال الر�ضائل والطرود والربيد ال�ضريع، اإىل 

جانب دوره املجتمعي، واملايل، واحلكومي، كما و�ضعت هذه التقنية الربيد 

امل�ضري على بداية طريق و�ضع ا�ضرتاتيجية التطوير ال�ضامل، لتحويله اإىل 

موؤ�ض�ضة خدمية اقت�ضادية ت�ضهم يف تعظيم قيمته، وتطوير بنيته املوؤ�ض�ضية، 

وتغطية احتياجات تقدمي اخلدمات املتطورة للربيد.

اإىل الدور املجتمعي واملايل للربيد امل�سري الذي اعتمدمت  اأ�سرمت 

الوا�سع يف جميع املحافظات.. كيف تثمن  انت�ساركم اجلغرايف  فيه على 

هذا الدور واأثره يف املجتمع امل�سري؟

مت  وقد  اجلمهورية،  م�ضتوى  على  للربيد  مكتب   3700 بالفعل  هناك 

يف  اأ�ضهم  ما  جنيه،  مليون   220 بلغت  ا�ضتثمارية  بقيمة  تطويرها  موؤخًرا 

تفعيل الدور املجتمعي للربيد يف �ضرف املعا�ضات الأكرث من ثالثة ماليني 

اخلدمات  وجميع  معا�ضاتهم  تو�ضيل  يتم  منهم   10% �ضهرًيا،  �ضخ�ص 

الربيدية االأخرى اإىل منازلهم، وفًقا ل�ضرائح عمرية معينة اأو ح�ضب احلالة 

ال�ضحية للعميل.

اأما عن الدور املايل، فقد �ضهدت اأر�ضدة ح�ضابات توفري الربيد منًوا 

كبرًيا، حيث اقرتب عدد العمالء من 17 مليون عميل، اإ�ضافة اإىل اأحدث 

اخلدمات املالية اجلديدة يف ال�ضوق امل�ضرية وهي »دفرت ا�ضتثمار الربيد«، 

الذي يتيح اال�ضتثمار بالبور�ضة جلميع العمالء دون خماطر اخل�ضارة.

للبنوك،  فقط  مناف�ًسا  يعد  مل  امل�سري  الربيد  اأن  ذلك  معنى  هل 

ا ل�سركات �سما�سرة البور�سة ومكاتبهم؟ واإمنا اأ�سبح مناف�ًسا اأي�سً

يف احلقيقة، الربيد ال يناف�ص البنوك واإمنا يتكامل معها، من خالل 

اجلغرايف  انت�ضاره  على  اعتماًدا  للعمالء  يقدمها  التي  املالية  اخلدمات 

الوا�ضع ووجوده يف اأماكن لي�ضت بها فروع للبنوك، كما اأن الربيد ال يقوم 

باالإقرا�ص، وهناك نحو %60 من امل�ضريني ال يتعاملون مع البنوك، فلماذا 

نحرم هذه ال�ضريحة الكبرية من خدمات هم يف حاجة اإليها؟ 

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن دفرت توفري الربيد هو اأقدم دفرت توفري ي�ضدر 

يف م�ضر قبل اأي دفرت بنكي اآخر، وقد و�ضل حجم االإيداعات بالدفرت اإىل 

308 ماليني جنيه، و�ضي�ضل نهاية العام احلايل اإىل 800 مليون جنيه اإذا 
االأموال  هذه  من  جزء  ا�ضتثمار  يتم  حيث  نف�ضها.  االإي��داع  مبعدالت  �ضار 

توازن يف  لعمل  ثابتة  ا�ضتثمارات ذات عوائد  اآخر يف  البور�ضة، وجزء  يف 

املحافظ اال�ضتثمارية.

ع�ضوية  على  حت�ضل  م�ضرية  موؤ�ض�ضة  اأول  امل�ضري  الربيد  اأن  كما 

%1 دون مقابل. والربيد امل�ضري ب�ضدد  اأقل من  العاملية بح�ضة  الفيزا 

الربيد،  اإدارة  لدى  للعميل  املوجودة  لكل احل�ضابات  بيانات  قاعدة  اإن�ضاء 

التوقيع  على  حتتوي  ذكية  اإلكرتونية  بطاقة  خ��الل  م��ن  معها  ليتعامل 

االإلكرتوين للعميل، و�ضيتمكن من متابعة ح�ضاباته من خالل االإنرتنت عرب 

اإعداده  يتم  اإلكرتوين خا�ص  له نظام  الذي �ضيكون  املوقع اجلديد للربيد 

ن�ضاط  على  والتعرف  بالدفرت  ح�ضابه  مع  التعامل  العميل  لي�ضتطيع  حالًيا 

البور�ضة.

دفـــرت ا�ــســتــثــمــار الـــربيـــد فــكــرة خلــدمــة جـــديـــدة يــقــدمــهــا الربيد 

ما  وبني  بينه  الفارق  وما  طرحها؟  من  الأ�سا�سي  الهدف  ما  امل�سري.. 

تقدمه �سركات الأوراق املالية الأخرى املنت�سرة يف ال�سوق امل�سرية؟

حتقيق  هو  الربيد،  ا�ضتثمار  دفرت  طرح  فكرة  من  االأ�ضا�ضي  الهدف 

التي  ال��ن��م��و االق��ت�����ض��ادي يف م�ضر  امل�����ض��ري��ني م��ن م��ع��دالت  ا���ض��ت��ف��ادة 

جتاوزت%7، فقد بداأ الربيد امل�ضري خالل عامي 2006 و2007 تطوير 

اأرباًحا طائلة من  وجنى  املال،  اأ�ضواق  اأو  ال�ضركات  �ضواء يف  ا�ضتثماراته، 

هذه اال�ضتثمارات.

من هنا كانت فكرة طرح الدفرت الذي يتيح جلميع امل�ضريني اال�ضتثمار 

يف البور�ضة مع �ضمان راأ�ص املال، وهو عن�ضر مهم جلذب العمالء.

ح�سرمت املوؤمتر الدويل للتقنيات املعلوماتية والربيدية الذي عقد 

التطويرية،  جتاربه  ال�سعودي  الربيد  فيه  ا�ستعر�ص  والــذي  جــدة،  يف 

ال�سعودية  تطبقه  الــربيــدي«الــذي  »العنوان  م�سروع  �سمنها  من  وكــان 

للمرة الأوىل.. ما تقييمكم لهذا امل�سروع؟

قدم الربيد ال�ضعودي يف هذا املوؤمتر م�ضروعات عدة كان من �ضمنها 

العربي  البريدي  اإلقليم  مشـروع 
املوحد سيساعد على إنشاء سوق 
على  قادرة  مشتركة  عربية  بريدية 

املنافسة فى األسواق العاملية 
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م�ضروع »العنوان الربيدي«، وهو م�ضروع مهم جًدا بالن�ضبة لل�ضعودية، الأنه 

على  اعتمد  حيث  مقيم،  ولكل  �ضعودي  مواطن  لكل  بريدًيا  عنواًنا  يحقق 

اأنظمة اخلرائط الرقمية واالأقمار اال�ضطناعية لي�ضبح لكل من�ضاأة ومنزل 

الر�ضائل،  الإي�ضال  اجلغرايف  النظام  على  يعتمد  خا�ص  بريدي  عنوان 

ومقيم  مواطن  كل  لتمكني  اململكة،  يف  مربع  مرت  كل  عنونة  جانب  اإىل 

املحدد  طريق  عن  اإليه  الو�ضول  ميكن  بريدي  عنوان  على  احل�ضول  من 

ال�ضعودي. ومن املتوقع تعميم امل�ضروع يف معظم مناطق اململكة ما �ضي�ضاعد 

على و�ضع بنية حتتية للحكومة االإلكرتونية، وتوحيد جهود اجلهات املختلفة 

وتكاملها يف ت�ضهيل خدماتها وتقدميها.

ال�ضعودي منذ عامني من طفرة  اأ�ضيد هنا مبا ي�ضهده الربيد  اأن  اأود 

طاهر  بن  �ضالح  د.حممد  فيها  يحاول  االإيقاع،  و�ضريعة  �ضاملة  تطويرية 

كل  بتطبيق  املوؤ�ض�ضة  حتديث  ال�ضعودي،  الربيد  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  بننت، 

م�ضتوى  على  التقنية  التطورات  اأحدث  ملواكبة  احلديثة  التقنية  الو�ضائل 

العامل يف جمال الربيد.

يف نوفمرب 2008 �سوف يعقد هذا املوؤمتر هذه املرة بالقاهرة.. ما 

الأفكار وامل�سروعات التي �سوف يقدمها الربيد امل�سري خالله؟

ملجتمع  املتكاملة  اجلديدة  للخدمات  ا  عر�ضً املوؤمتر  هذا  يف  �ضنقدم 

مثل:  لعمالئنا،  كبرية  م�ضافة  اقت�ضادية  قيمة  حتقق  والتي  االأع��م��ال، 

والبنوك،  لل�ضركات  االإلكرتونية  والفوترة  الرقمية،  الطباعة  خدمات 

والربيد  االإلكرتونية،  واالأر�ضفة  والتح�ضيل،  الدعائي،  الربيد  وخدمات 

املجمع.

»من  املبا�ضرة  الطرود  خدمة  مثل:  احلديثة  االأفراد  خدمات  وهناك 

الباب اإىل الباب«، واخلدمات احلكومية واجلماهريية.

منتجات  من  اإليها  ان�ضم  وما  املالية،  اخلدمات  من  �ضلة  و�ضنعر�ص 

جديدة اأهمها دفرت ا�ضتثمار الربيد، و�ضنقدم اخلدمات املعلوماتية اجلديدة 

ومنها تطبيقات م�ضروع البنية التحتية للتوقيع االإلكرتوين، وتطبيق العالمة 

الربيدية االإلكرتونية، والربيد امل�ضجل، باالإ�ضافة اإىل التعامل االإلكرتوين 

للعمالء على ح�ضاباتهم لدى الربيد، من خالل املوقع االإلكرتوين اجلديد 

للربيد امل�ضري الذي �ضيتم اإطالقه قريًبا.

الدول  بني  موحد  بريدي  اإقليم  اإن�ساء  م�سروع  عن  حديث  هناك 

التنمية القت�سادية والجتماعية  امل�سروع  �سيدعم هذا  العربية.. كيف 

بني الدول العربية الأع�ساء؟

املنطقة  م�ضتوى  على  متكاملة  �ضبكة  اإن�ضاء  اإىل  يهدف  امل�ضروع  اإن 

العربية، لتكون مظلة عامة للتعاون بني موؤ�ض�ضات الربيد العربية، لتطوير 

التنمية  يدعم  موحد  عربي  بريدي  اإقليم  اإىل  و�ضواًل  الربيدي،  القطاع 

االقت�ضادية واالجتماعية امل�ضتدمية بني الدول االأع�ضاء.

اإن�ضاء �ضبكة للهيئات الربيدية يف الدول العربية لتنمية  اأهدافه  ومن 

اال�ضتثمار املتبادل يف قطاع الربيد العربي وت�ضجيعه لتقدمي خدمات بريدية 

بني الدول العربية من جهة، وبينها وبني دول العامل من جهة اأخرى، بكفاءة 

عالية واأ�ضعار منا�ضبة اإىل جانب اإن�ضاء �ضوق بريدية عربية م�ضرتكة قادرة 

للتنمية  اقت�ضادية  ا�ضرتاتيجية  وو�ضع  العاملية،  االأ�ضواق  املناف�ضة يف  على 

االقت�ضادية واالجتماعية يف الدول اأع�ضاء ال�ضبكة، حيث �ضت�ضاعف هذه 

وتعميم  لوج�ضتية  حلول  لتقدمي  اجلغرايف  املوقع  من  اال�ضتفادة  ال�ضبكة 

وو�ضع  االأع�ضاء،  العربية  ال��دول  مع  املربمة  االتفاقيات  من  اال�ضتفادة 

واخلدمات  ال��ط��رود  خدمة  يف  ال���رواج  لتن�ضيط  م�ضتقبلية  ا�ضرتاتيجية 

املالية، مع اال�ضتفادة من تطبيقات التجارة االإلكرتونية والتقنيات احلديثة 

مثل الهاتف املحمول، وت�ضهيل االإجراءات لتقدمي اخلدمات بني االإدارات 

العربية.

ما الآليات واخلطوات املطلوبة لتحقيق هذا امل�سروع واكتماله على 

اأر�ص الواقع؟

امل�ضروع على عدد من املحاور منها: تنظيم  اآليات تنفيذ هذا  ترتكز 

الربيدي،  القطاع  يف  العربية  التجارب  لعر�ص  دوري  دويل  عربي  منتدى 

وعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة االأطراف ح�ضب احلاجة، وتنظيم ور�ص 

عمل فعلية وافرتا�ضية ح�ضب احلاجة، يتم فيها تبادل االآراء واخلربات، 

اإىل جانب اإن�ضاء قاعدة للبيانات اخلا�ضة بقطاع الربيد يف الدول العربية، 

لل�ضبكة  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  وبلورة  القرارات،  اتخاذ  يف  للم�ضاعدة 

لتوفري  لل�ضبكة،  اإلكرتوين  موقع  اإن�ضاء  اإىل  باالإ�ضافة  االأع�ضاء،  والهيئات 

املعلومات بني االأع�ضاء واجلهات املعنية الرئي�ضة، واإن�ضاء حجرات ت�ضاورية 
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مّكنت التقنية البريد املصري 
من وضع استراتيجية التطوير 

الشامل, لتحويله إلى مؤسسة 
خدمية اقتصادية

مشـروع »العنوان البريدي« 
يعد نواة للبنية التحتية للحكومة 
اإللكترونية في اململكة العربية 

السعودية
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على االإنرتنت، وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين 

للم�ضاركة يف اأن�ضطة القطاع الربيدي، على اأن يتم ذلك مبوافقة االأع�ضاء، 

واإن�ضاء فرق عمل كلٌّ ح�ضب مهامه.

ما اأبرز املعوقات التي تقف اأمام هذا امل�سروع؟

هناك بع�ص املعوقات الت�ضريعية التي تتطلب تعديالت ت�ضريعية داخل 

من  االآن  جاهز  غري  ال��دول  هذه  بع�ص  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  العربية،  ال��دول 

الناحية االإدارية والتقنية للدخول يف هذه ال�ضبكة، لذلك تقرر يف االجتماع 

اإدارة  برئا�ضة  عربي  فريق عمل  تكليف  العرب  االت�ضاالت  لوزراء  االأخري 

بريد االإمارات باإعداد روؤية م�ضتقبلية لقطاع الربيد العربي، والعمل على 

 2008-2012 للفرتة  العربي  الربيد  لقطاع  ا�ضرتاتيجية  خطة  اإع���داد 

ا اأن االحتاد الربيدي العاملي يركز على وجود خطط ا�ضرتاتيجية  خ�ضو�ضً

الربيد  الحتاد  العامة  اال�ضرتاتيجية  يف  ت�ضمينها  ميكن  اإقليمية  بريدية 

العاملي.

كما متت التو�ضية باإن�ضاء �ضبكة الدفع االإلكرتوين يف املنطقة العربية 

�ضرعة  اإىل  ال�ضبكة  اإىل ع�ضوية  تن�ضم  التي مل  الربيدية  االإدارات  بدعوة 

فعاًل  ا�ضرتكت  التي  العربية  الربيدية  االإدارات  ودع��وة  اإليها،  االن�ضمام 

باملنظومة اإىل تقدمي الدعم الفني والتقني لباقي الدول االأع�ضاء.

كم من الوقت �سيحتاج هذا امل�سروع لإجنازه؟ 

هناك ات�ضاالت متت بني بع�ص الدول العربية لتبداأ فيما بينها تطبيق 

فيما  االن�ضمام،  العربية  الدول  لباقي  ذلك  بعد  يتاح  حتى  ال�ضبكة،  عمل 

واململكة  م�ضر،  ال��دول:  هذه  ومن  وجاهزيته،  ا�ضتعداده  ح�ضب  كل  بعد، 

العربية ال�ضعودية، واليمن، و�ضوريا، واالأردن، واالإمارات.

اإىل  االأولية  ال�ضبكة  هذه  تظهر  حتى  عامني  نحو  ال��دول  هذه  واأم��ام 

النور.

اأقيمت موؤخًرا ندوة عربية حول مكافحة تهريب املخدرات وغ�سل 

الأموال عرب الربيد.. ما التدابري التي ميكن اتخاذها لإحداث تدخل 

الربيدية  اخلدمة  اأداء  ب�سرعة  امل�سا�ص  دون  اجلرمية  هــذه  ملنع  فاعل 

وخ�سو�سيتها؟

هناك بالفعل �ضعي اإىل زيادة وعي ال�ضلطات املعنية يف املنطقة العربية 

االأموال،  غ�ضل  اأو  باملخدرات  االجت��ار  بهدف  فقط  لي�ص  التهريب  بحظر 

الربيدية.  اخلدمة  مبتلقي  ���ض��رًرا  ُيلحق  اأن  �ضاأنه  من  �ضيء  بكل  ولكن 

ومتفجرات  قنابل  �ضاهدنا  العامل،  م�ضتوى  وعلى  االأخ��رية  ال�ضنوات  ففي 

الربيد،  عرب  تنتقل  كلها  اخلبيثة،  كاجلمرة  معملًيا  م�ضنعة  وجراثيم  بل 

لذلك كانت التو�ضيات بتعزيز التعاون بني اأجهزة الربيد، واأجهزة مكافحة 

يف  اجلمارك  اأجهزة  اإىل  باالإ�ضافة  اأخ��رى،  اأمنية  واأج��ه��زة  امل��خ��درات، 

على  القدرة  لتعزيز  بينها  فيما  العملي  التن�ضيق  وتفعيل  العربية،  املنطقة 

ك�ضف اأن�ضطة االجتار باملخدرات عرب الربيد.

ويف م�ضر قمنا منذ عام ون�ضف العام باإن�ضاء مبنى متكامل ت�ضرف 

املدة،  هذه  وخالل  االأمن،  واأجهزة  واجلمارك  الربيد  اإدارة  من  كل  عليه 

وبف�ضل التن�ضيق بني هذه االإدارات املختلفة حتقق املزيد من االأمن ملتلقي 

مراعاة  مع  وط��رود،  ر�ضائل  من  اإليه  ُير�ضل  ملا  ا  واأي�ضً الربيدية  اخلدمة 

عن�ضر الزمن مبا ي�ضمن �ضرعة و�ضول الربيد واملحافظة على �ضريته.

تعد  التي  الرقمية  امل�سري  الربيد  مطابع  بافتتاح  مــوؤخــًرا  قمتم 

القيمة  مــا  الأو�ـــســـط..  بال�سرق  املــجــال  هــذا  اأحـــدث وحـــدة خمت�سة يف 

امل�سرى  ب�سكل خا�ص والقت�ساد  ملوؤ�س�سة الربيد  املطابع  امل�سافة لهذه 

ب�سكل عام؟

يعد اإدخال وحدة للطباعة الرقمية بهذا امل�ضتوى مبنزلة تطوير غري 

اإن�ضائها  منذ  االأوف�ضت  بنظام  تعمل  التي  امل�ضري  الربيد  ملطابع  م�ضبوق 

عام 1959، ومل يتم اإدخال اأي تطوير عليها مبا يتما�ضى مع التطور ال�ضريع 

يف جمال تقنية الطباعة. 

هذه املطابع الرقمية تتكامل خدماتها مع باقي خدمات الربيد امل�ضري 

املجمع،  والربيد  االإلكرتونية،  االأر�ضفة  مثل:  االأعمال  لقطاع  يقدمها  التي 

والربيد الدعائي، وخدمات التح�ضيل، ما يعطي حلواًل متكاملة للعمالء، 

والتو�ضع يف خدمة موؤ�ض�ضات القطاعني العام واخلا�ص، ويغطي احتياجاتهم 

من املطبوعات احلديثة واملتطورة، حيث �ضتقوم بطباعة الفواتري وك�ضوف 

املجلدات،  طباعة  واأي�����ض��ا  م��ظ��اري��ف،  يف  وو�ضعها  للبنوك  احل�ضابات 

والت�ضاميم، ما يحقق قيمة م�ضافة جديدة لعمالء الربيد امل�ضري، كذلك 

الطباعة عند الطلب، وطباعة الكتب باأعداد قليلة، باالإ�ضافة اإىل الطباعة 

املوؤمنة، وطباعة الطوابع ال�ضخ�ضية باأعلى م�ضتويات اجلودة العاملية.

فقد بلغ حجم اال�ضتثمارات يف هذه املطابع اجلديدة 40 مليون جنيه، 

ومن املتوقع اأن حتقق اإيرادات ت�ضل اإىل 300 مليون جنيه خالل 4 �ضنوات. 

فقد وجدنا بعد درا�ضات عدة اأن ال�ضوق امل�ضرية يف حاجة اإىل هذا النوع 

ا اأن حجم م�ضروفات الطباعة، على  من تقنية الطباعة الرقمية، خ�ضو�ضً

�ضبيل املثال، للموؤ�ض�ضات احلكومية يبلغ �ضنوًيا 250 مليون جنيه، والبنوك 

150 مليون جنيه، و�ضركات خدمات املحمول 150 مليون جنيه، وهي �ضوق 
�ضخمة للغاية، ما �ضجع الربيد امل�ضري على توفري اأحدث التقنية لتطبيق 

فكرة معاهدة العمالء على تقدمي خدمة على اأعلى م�ضتوى، واالإ�ضهام يف 

زيادة معدل منو االقت�ضاد القومي امل�ضري.
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التي  امل�ضروعات  من  ال��ربي��دي«  »العنوان  م�ضروع  يعد 

يفخر بها الربيد، ملا له من دور كبري يف توفري �ضبكة متكاملة 

من اخلدمات الربيدية النموذجية يف اململكة، حيث حر�ضت 

االأداء  يف  واجلهد  الوقت  من  كثري  ب��ذل  على  الربيد  اإدارة 

مع  بالتعاون  الدرا�ضات  من  عدد  باإجراء  فقامت  والتنفيذ، 

بيوت اخلربة يف نظم املعلومات اجلغرافية، لتنفيذ »العنوان 

املن�ضاآت  مواقع  ترميز  نظام  �ضمل  الذي  وتطويره،  الربيدي« 

وترقيمها ليكون لكل وحدة �ضكنية اأو جتارية اأو مكتب عنوان 

بريدي وا�ضح ميكن الو�ضول اإليه ب�ضهولة، واأن يكون العنوان 

ال�ضعودي  املواطن  هوية  من  اأ�ضا�ضًيا  ج��زًءا  الدائم  ال�ضكني 

واملقيم يف اأنحاء اململكة كافة.

الرمز الربيدي

مدير  اخل��م��ا���ص،  حا�ضن  ب��ن  ع��ب��داهلل  املهند�ص  ذك��ر 

»العنوان الربيدي« اأن م�ضروع »العنوان الربيدي« اعتمد على 

املنطقة  ت�ضمل  بريدية،  مناطق  ثماين  اإىل  اململكة  تق�ضيم 

وا�ضتخدمت اخلانة  اأكرث،  اأو  واحدة  اإدارية  الربيدية منطقة 

االأوىل من نظام الرتميز املعمول به حالًيا لتدل على املنطقة. 

بعد ذلك ق�ضمت كل منطقة اإىل قطاعات رئي�ضة، مع مراعاة 

االأ�ضلوب العلمي والعوامل الطبيعية والتوزيع ال�ضكاين وغريها 

من االأ�ض�ص. ومنحت هذه القطاعات اخلانة الثانية، ومن ثمَّ 

ُق�ضم القطاع اإىل فروع مع مراعاة االأ�ضلع للحدود الطبيعية 

مثل: الطرق الرئي�ضة وال�ضوارع، لتجنب اأي م�ضكالت يف اأثناء 

العنوان الربيدي

خدمة هامة 

للمو�طن و�ملقيم

تاأ�سي�ص �سبكة متكاملة من اخلدمات 

الربيدية النموذجية يف اململكة.

الريا�ص: نزار الغنانيم

اأجل  ومــن  التطور،  مواكبة  على  ال�سعودي  الــربيــد  حر�ص  مــن  انطالًقا 

النطالق نحو امل�سقبل الواعد، وتقدمي اخلدمات املميزة واملريحة للمواطنني، 

اإن ا�ستخدام الأ�ساليب  اأحدث الو�سائل التقنية يف كل املجالت، حيث  باإدخال 

التقليدية مل يعد يجدي يف ظل التطور ال�سريع احلا�سل يف العامل، بالإ�سافة 

اإىل توجه اململكة اإىل تطبيق احلكومة الإلكرتونية، عملت اإدارة الربيد على 

تنفيذ م�سروع »العنوان الربيدي«.
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اعتمد في تأسيسه 
وتنفيذه على نتائج 

دراسات علمية وخبرات 
مختصة بصناعة البريد 

وأنظمة اخلرائط الرقمية 
واألقمار االصطناعية

تطبيق النظام. وقد اأخذت هذه الفروع اخلانة الثالثة، ثم ُق�ضمت الفروع 

اإىل اأق�ضام وكل ق�ضم اإىل مربعات عدة )2×2 كم(، حيث تكون اأ�ضالعها 

اإىل  ُق�ضمت  فقد  املكتظة،  للمناطق  بالن�ضبة  اأم��ا  االإمكان.  قدر  منتظمة 

اأعطيت اخلانة الرابعة من الرمز  اأقل، وبالتايل  اأو  مربعات )1×1 كم( 

الربيدي للق�ضم واخلام�ضة للمربع.

اأ�ض�ص  على  قام  اجلديد  الربيدي  النظام  تطور  اأن  على  ذلك  وي��دل 

ي�ضاعد على عملية  للم�ضرتكني  �ضحيحة، تعمل على تنظيم عنوان حديث 

رمز  اإعطاء  خالل  من  قيا�ضي،  زمن  يف  امل�ضرتكني  مواقع  وحتديد  الفرز 

اإىل  الو�ضول  لي�ضهل  جت��اري  مركز  اأو  من�ضاأة  اأو  منزل  لكل  ورق��م  بريدي 

املوقع.

اأبعاد امل�سروع 

االأبعاد  من  جمموعة  حتقيق  اإىل  الربيدي«  »العنوان  م�ضروع  يهدف 

اجتماعية،  فوائد  منها:  واالأف��راد  واملوؤ�ض�ضات،  للحكومة،  والفوائد 

م�ضتوى  ورف��ع  واملقيمني،  للمواطنني  وحيوية  مهمة  خدمة  بتفعيله 

جديدة  ورفاهيات  اإمكانات  واإعطائها  كافة،  اخلدمية  القطاعات 

واملقيم  املواطن  ومنح  اال�ضتدالل،  �ضهولة  وهي  ممكنة،  تكن  مل 

اإح�ضا�ًضا بهوية املكان الذي يقيم فيه.

مهم  قطاع  تفعيل  يف  تتمثل  اقت�ضادية  واأب��ع��اد 

واخلدمات  املنتجات  اإي�ضال  خ��الل  من  وح��ي��وي، 

من املواطن واملقيم واإليه، وزيادة فاعلية قطاعات 

ب�ضيطة  �ضريحة  اإىل  حالًيا  ت�ضل  خمتلفة  اأخ��رى 

واإمكانية  الرئي�ضة فقط،  املدن  املجتمع، ويف  من 

و���ض��ول ك��ث��ري م��ن اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات اإىل 

املناطق البعيدة، وبالتايل رفع اإنتاجيتها وقيمتها 

الدورة االقت�ضادية يف كثري  ل  وفاعليتها، ما يفعِّ

وين�ضط  البعيدة،  وال��ق��رى  ال�ضغرية  امل��دن  من 

االقت�ضاد الوطني، ويرفع م�ضتوى اخلدمات الربيدية، ما يوفر دخاًل اأكرب 

للتخ�ضي�ص،  مهياأة  تكون  اأخ��رى  بخدمات  القيام  من  ميكنها  للموؤ�ض�ضة 

خمتلفة  كثرية  وقطاعات  الربيد  يف  ومتنوعة  جديدة  عمل  فر�ص  واإيجاد 

تقدم خدمات جديدة غري متوافرة حالًيا. 

من  الدولة،  الأجهزة  متقدمة  اإمكانات  توفري  يف  تتمثل  اأمنية،  واأبعاد 

املدين،  وال��دف��اع  وال��ط��وارئ،  االأم��ن،  باأنظمة  العنونة  نظام  رب��ط  خ��الل 

واالإ�ضعاف، واملرور، لال�ضتدالل على مواقع احلوادث والو�ضول اإليها باأ�ضرع 

الطرق.

املتقدمة،  ال��دول  م�ضاف  يف  اململكة  و�ضع  خالل  من  دولية،  واأبعاد 

موقع،  كل  اإىل  واخلدمات  الربيد  و�ضول  من  ن  ميكِّ عنونة  نظام  بتطبيق 

اململكة،  يف  والتقنية  العلمية  النظم  اأح��دث  بتبني  امل��ب��ادرة  زم��ام  واأخ��ذ 

ب�ضكل ي�ضاهي كربى الدول يف العامل، وت�ضهيل اإمكانية تفعيل احلكومة 

االإلكرتونية يف اململكة، وجذب امل�ضتثمرين لتقدمي خدمات جديدة 
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ال ميكن تطبيق التجارة اإللكترونية 
واحلكومة اإللكترونية إال بوجود 

عناوين للمنازل والوحدات السكنية, 
وهذا ما يوفره العنوان البريدي

يف اململكة مل يكن باالإمكان تقدميها �ضابًقا.

نظام املحدد

العنوان  على  اال�ضتدالل  خدمة  ال�ضعودي  الربيد  اإجن��از  يعد 

ب�ضكل �ضريع، من خالل نظام املحدد اإجناًزا مميًزا، وخدمة متطورة 

اإىل  حتتاج  التي  احلكومية  واالأج��ه��زة  واملوؤ�ض�ضات  االأف��راد  تخدم 

اال�ضتدالل على العناوين ب�ضكل �ضريع، ونظام املحدد نظام جغرايف 

متكامل ي�ضمح للم�ضتخدم بالتعامل مع اخلرائط والبيانات الرقمية 

عملية  ت�ضهيل  اإىل  ويهدف  االإنرتنت،  ا�ضتخدام  للمملكة من خالل 

كامل�ضالح  باملدينة  الرئي�ضة  املعامل  العناوين وحتديد  على  التعرف 

العامة، واملوؤ�ض�ضات، وامل�ضت�ضفيات، والعيادات، واملكاتب التجارية، 

والبنوك، واالأندية، واالأ�ضواق التجارية، وغريها من املرافق.

ويتميز نظام املحدد بالو�ضوح والب�ضاطة من حيث ا�ضتخدامه، 

با�ضتخدام  اإم��ا  ع��دة،  بطرق  اإل��ي��ه  الو�ضول  �ضخ�ص  الأي  وميكن 

رمز  مبعرفة  اأو  والت�ضغري،  التكبري  عملية  خ��الل  من  اخلريطة 

ثم  عنه،  البحث  امل���راد  احل��ي  اأو  امل��ن��زل  ورق��م  ال��ربي��دي  العنوان 

الو�ضول  وميكن  اإليه.  الو�ضول  وكيفية  مكانه  ملعرفة  اخلريطة  با�ضتخدام 

اإىل املحدد من خالل موقع الربيد ال�ضعودي على �ضبكة االإنرتنت، اأو عن 

طريق اأجهزة احلا�ضوب الكفي، اأو اأجهزة الهاتف املحمول املهياأة ال�ضتقبال 

هذه اخلدمة، كما يوفر اإمكانية طباعة اخلريطة ب�ضكل منف�ضل، وعر�ص 

املعامل واإخفاءها يف اخلريطة، وحتريك اخلريطة ب�ضكل �ضريع، و�ضي�ضاعد 

و�ضهولة،  بدقة  املكان  اال�ضتفادة من حتديد  اأي جهة على  املحدد  برنامج 

وبالتايل التعامل مع نظام املحدد كمزود للخرائط الرقمية.

التجارة الإلكرتونية 

يزداد اللجوء اإىل الو�ضائل االإلكرتونية من جانب ال�ضركات يف االإعالن 

والت�ضويق ملنتجاتها وخدماتها يف العامل اأجمع، حيث ميكن بيع معظم هذه 

املنتجات واخلدمات على اأ�ضا�ص املعلومات املتوافرة على �ضبكة االإنرتنت. 

برنامج »العنونة والترميز« يحصد جوائز عاملية

الربيد  ينفذه  ال��ذي  وال��رتم��ي��ز«  »العنونة  برنامج  ح�ضد 

ال�ضعودي جائزة من جوائز الربيد العاملي لعام 2007 يف برامج 

اخلدمة االجتماعية »عنوان لكل اإن�ضان«، ملا يقدمه هذا امل�ضروع 

من خدمات بريدية متقدمة، حيث يوؤ�ض�ص لنظام ات�ضايل ت�ضتفيد 

منه االأجيال القادمة، وت�ضتند اإليه خدمات بريدية تقنية.

نظام سقيا

ال�ضعودي  الربيد  مع  والكهرباء  املياه  وزارة  وقعت 

ات��ف��اق��ي��ة ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ال��ع��ن��وان ال���ربي���دي. وتفتح 

الربيدي«  »ال��ع��ن��وان  ال�ضتخدام  اأك��رث  اآف��اًق��ا  االتفاقية 

كبديل لعدادات املياه والكهرباء. ومن املقرر اأن ت�ضتفيد 

يف  الربيدية  العنونة  خرائط  من  والكهرباء  املياه  وزارة 

من  ال���وزارة  االتفاقية  ه��ذة  و�ضتمكن  ال���وزارة،  اأع��م��ال 

اال�ضتفادة من »العنوان الربيدي« يف اأعمالها، باأن يكون 

التعامل  يف  الرئي�ضة  اخليارات  اأحد  الربيدي«  »العنوان 

الإي�ضال  عناوينهم  ملعرفة  واملراجعني،  امل�ضتفيدين  مع 

ال�ضهاريج اإىل منازلهم عن طريق الهاتف »نظام �ضقيا«، 

وكذلك للفوترة، وال�ضيانة، والو�ضول اإىل املواقع لتقدمي 

خدمات الوزارة.

املهند�ص عبداهلل بن حا�ضن اخلما�ص
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ونوعية  باالأ�ضعار،  املتعلقة  املعلومات  فجميع 

والدفع  والت�ضليم،  البيع،  و���ض��روط  املنتج، 

ال�ضركات  وت�ضتطيع  ال�ضبكة،  على  متوافرة 

ال�ضانعة، اأو التجار، اأو امل�ضتهلكون يف اأي بلد 

وبعد  يالئمهم،  م�ضدر  اأي  من  يطلبوها  اأن 

ذلك تاأتي مرحلة ت�ضليم ال�ضلع املباعة بو�ضائل 

النقل املادية التقليدية.

من  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  مفهوم  وي��ع��د 

رفع  اإىل  منها  �ضعًيا  حالًيا،  اململكة  اأول��وي��ات 

واملقيمني،  للمواطنني  املقدمة  اخلدمة  م�ضتوى 

والأهميتها يف تن�ضيط عجلة االقت�ضاد الوطني. وال ميكن تطبيق 

والوحدات  للمنازل  عناوين  بوجود  االإ  االإلكرتونية  التجارة 

ال�ضكنية، للو�ضول اإليها ب�ضهولة، واإي�ضال ال�ضلع التي مت �ضراوؤها 

عرب االإنرتنت. وهذا ما قام به الربيد ال�ضعودي، من خالل تاأ�ضي�ص البنية 

التحتية لنظام العنوان الربيدي وعملها، وتوفري عنوان وا�ضح لكل موؤ�ض�ضة 

وفرد داخل اململكة.

وت�ضهم التجارة االإلكرتونية يف زيادة الن�ضاط االقت�ضادي ومنوه، ورفع 

حدة املناف�ضة بني املن�ضاآت التجارية، وزيادة حركة البيع وال�ضراء، ومتكني 

العميل من الو�ضول اإىل جميع املنتجات وال�ضلع، ومقارنة االأ�ضعار بع�ضها 

تكبد  دون  يتم  ذلك  كل  املتنوعة.  االأخ��رى  اخلدمات  اإىل  اإ�ضافة  ببع�ص 

عناء التنقل بني االأ�ضواق التجارية، ما يعود يف النهاية على رجال االأعمال 

والعمالء بالفائدة والراحة.

احلكومة الإلكرتونية

يف  احلكومة  اأول��وي��ات  من  االإلكرتونية  احلكومة  مفهوم  تطبيق  يعد 

اتفاقيات تعاونية

وقعت موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي وحمافظة جدة اتفاقية تعاونية تقت�ضي توحيد املعلومات 

العناوين  اعتماد  يتم  اأن  على  االتفاقية  ون�ضت  ج��دة.  حمافظة  يف  والعناوين  والبيانات 

الربيدية واخلرائط الرقمية احلديثة ملوؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي يف جدة وا�ضتخدامها.

و�ضيتم العمل بني اأمانة العا�ضمة املقد�ضة والربيد ال�ضعودي للتعاون فيما بني اجلهتني، 

ال�ضعودي،  الربيد  قبل  من  املقد�ضة  العا�ضمة  يف  تطبيقها  مت  التي  العنونة  من  لال�ضتفادة 

واعتمادها لرتقيم الوحدات واملن�ضاآت ال�ضكنية، والتجارية، واحلكومية يف مكة املكرمة.

و�ضيتم التعاون بني اأمانة منطقة الريا�ص والربيد ال�ضعودي لال�ضتفادة من العنونة التي 

الوحدات  لرتقيم  واعتمادها  ال�ضعودي،  الربيد  قبل  من  الريا�ص  العا�ضمة  يف  تطبيقها  مت 

واملن�ضاآت ال�ضكنية والتجارية واحلكومية يف الريا�ص.

املقدمة  م�ضتوى اخلدمة  رفع  اإىل  منها  �ضعًيا  احلالية،  املرحلة  اململكة يف 

التقنية  و�ضائل  يف  تطوًرا  االآن  العامل  ي�ضهد  حيث  واملقيمني،  للمواطنني 

ا�ضتخداماتها  جمال  يف  وكذلك  التقني،  التقدم  عن  الناجتة  واالت�ضال 

وتوظيفها خدمة للموؤ�ض�ضات واالأفراد، وتطويع هذه الو�ضائل يف اإطار جديد 

على هيئة خدمات ُتقدم من قبل القطاع العام، تتمثل يف مفهوم احلكومة 

االإلكرتونية، لت�ضهيل عملية اإجناز اخلدمة املطلوبة باأق�ضر وقت واأقل كلفة، 

حيث تتاح جميع اخلدمات احلكومية اأو معظمها من خالل �ضبكة االإنرتنت، 

من مقر االإقامة اأو مكان العمل، حيث ي�ضتطيع االأفراد اأو املوؤ�ض�ضات اإمتام 

اأو  املواطن  مكان  اإىل  املطلوبة  اخلدمة  تو�ضيل  يتم  ذلك  بعد  معاملتهم. 

املوؤ�ض�ضة اأينما كان با�ضتخدام العناوين الربيدية.

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن احلكومة االإلكرتونية 

اإىل خدماتها على مدار  الو�ضول  �ضهولة  توفر 

مدار  على  االأ���ض��ب��وع  اأي���ام  وط���وال  �ضاعة   24
العام من خالل املواقع االإلكرتونية احلكومية، 

املادية  التكاليف  تقليل  عليه  يرتتب  ما  وه��و 

من  التنقل  عملية  ت�ضتغرقها  التي  والزمنية 

اأو  اخل��دم��ة  لطلب  واإل��ي��ه��ا  احلكومية  اجل��ه��ة 

ملتابعة املعاملة، وتوفري عناء االنتظار والرتدد، 

املراجعة،  تكرار  عن  الناجت  االزدح��ام  وتقليل 

بع�ص  يف  البريوقراطية  جت��اوز  يف  ت�ضهم  كما 

االإلكرتونية  واحلكومة  احلكومية.  القطاعات 

للمنازل  عناوين  بوجود  اإال  تطبيقها  ميكن  ال 

والوحدات ال�ضكنية للو�ضول اإليها ب�ضهولة.
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الإدارة العامة لتقنية املعلومات والت�سالت

نقلة نوعية وطفرة 

فنية �ساملة

لتوفري متطلبات احلكومة الإلكرتونية عمد 

الربيد ال�سعودي اإىل تاأ�سي�ص بنية حتتية يف 

قطاعاته الفنية والإدارية كافة.

الربيد  والت�سالت مبوؤ�س�سة  املعلومات  تقنية  �سهد قطاع 

ال�سعودي يف ال�سنوات الثالث الأخرية نقلة نوعية وطفرة فنية 

�ساملة، من حيث الكم والكيف، حيث مل يعد دور الربيد يقت�سر 

فقط على عملية اإر�سال الر�سائل وا�ستقبالها فح�سب، بل تعداه 

ا يف ظل توجه حكومة خادم  اإىل اأبعد من ذلك بكثري، خ�سو�سً

احلرمني ال�سريفني اإىل تفعيل احلكومة الإلكرتونية والتجارة 

الإلكرتونية.
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التحول اإىل احلكومة الإلكرتونية

وبح�ضب عبداهلل بن حممد ق�ضي�ص، مدير اإدارة االأنظمة والربامج يف 

كبرًيا  اهتماًما  ُتويل  اململكة  حكومة  فاإن  املعلومات،  لتقنية  العامة  االإدارة 

بال�ضعي امل�ضتمر يف حتويل جميع تعامالتها احلكومية اإلكرتونًيا، وذلك ملا 

تقّدمه مفاهيم التعامالت االإلكرتونية احلكومية من فوائد كبرية لالقت�ضاد 

الوطني وحت�ضني م�ضتوى تقدمي اخلدمات، حيث �ضدر االأمر ال�ضامي الكرمي 

املت�ضمن و�ضع خطة لتقدمي اخلدمات واملعامالت احلكومية اإلكرتونًيا.

املتعددة،  جماالتها  يف  االإلكرتونية  احلكومة  تطبيق  فكرة  اإّن  وحيث 

حتتاج اإىل التحول اإىل جمتمع معلوماتي، وت�ضافر اجلهود لتحقيق االأهداف 

االإلكرتونية،  التعامالت  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  فعال  بريد  ووج���ود  امل��رج��وة، 

ولتوفري متطلبات احلكومة االإلكرتونية عمد الربيد ال�ضعودي اإىل تاأ�ضي�ص 

بنية حتتية يف جميع قطاعاته الفنية واالإداري��ة التي ت�ضاهم يف تفعيل دور 

احلكومة االإلكرتونية، وذلك با�ضتخدام اأحدث تقنية املعلومات واالت�ضاالت، 

التي ت�ضاهم يف توفري املعلومات واخلدمات ب�ضهولة وي�ضر، وحتقيق مبادئ 

العدالة وال�ضفافية الكاملة، للح�ضول على كل اخلدمات التي يقدمها الربيد 

ال�ضعودي، من خالل دعم التوجه اال�ضرتاتيجي بتطوير منوذج اأعمال جتاري 

يوفر القدرة واملرونة لرفع م�ضتوى اخلدمات الربيدية وكفاءتها على م�ضتوى 

اململكة.

جوائز حملية وعاملية

اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  على  ال�ضعودي  الربيد  حر�ص  من  وانطالًقا 

ال�ضعودي  الربيد  قام  فقد  حتتية،  بنية  وجود  ول�ضرورة  الكرام،  لعمالئه 

احلكومة  متطلبات  جميع  بتجهيز  وذل��ك  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  باال�ضتثمار 

جعله  ما  وتطبيقات،  وبرامج،  ومعدات،  واأجهزة  �ضبكات،  من  االإلكرتونية 

له يف فرتة ق�ضرية  ي�ضبق كثرًيا من اجلهات التي �ضبقته يف هذا املجال، واأهَّ

للمناف�ضة على كثري من اجلوائز املحلية والعاملية، حيث ح�ضل على عدد من 

 World Mail( اجلوائز العاملية يف كثري من املحافل الدولية مثل جائزة

Awards 2007(يف جمال التطوير والتحديث، جائزة اأف�ضل �ضبكة �ضركة 
 ،)Cisco Networkers Innovation awards 2007( ضمن جوائز�

جائزة مايكرو�ضوفت العاملية لالبتكار التقني لعام 2007، جائزة اأوراكل ) 

2007(. كما جنح يف ا�ضت�ضافة موؤمتر )PosTech 2007( االأول وتنظيمه، 
والذي اأقيم موؤخًرا يف اململكة، حيث يعد اأول موؤمتر بريدي تقني على م�ضتوى 

العامل يركز على التقنية وارتباطها باالأعمال الربيدية.

حصل البريد السعودي على 
عدد من اجلوائز العاملية في 

كثير من احملافل الدولية, 
الستخدامه أحدث التقنيات

ومن م�ضاريع البنى التحتية، التي مت تنفيذها م�ضروع العنونة الربيدية، 

والذي اأدى اإىل ح�ضول الربيد ال�ضعودي على جائزة عاملية يف جمال العنونة 

الربيدية، ومن امل�ضاريع التي مت تطبيقها يف الربيد ال�ضعودي، والذي يعد اأول 

م�ضروع من نوعه يف العامل، هو ربط الربيد التقليدي بالربيد االإلكرتوين، 

من  لتمكينه  وا�ضل،  م�ضرتك يف خدمة  لكل  اإلكرتوين  بريد  باإن�ضاء  وذلك 

الربيد  وقد ح�ضل  به،  ال�ضندوق اخلا�ص  تو�ضع يف  التي  الر�ضائل  معرفة 

على جائزة عاملية نظري ذلك.

مركز املعلومات

حظي مركز املعلومات، كما حظيت قطاعات املوؤ�ض�ضة كافة، باالهتمام 

املبا�ضر من قبل امل�ضوؤولني يف املوؤ�ض�ضة، حيث مت توقيع االتفاقيات مع كربى 

بي«، حتى  اإت�ص  اأوراك��ل،  �ضي�ضكو،  »مايكرو�ضوفت،  مثل:  العاملية  ال�ضركات 

بناء  املوؤ�ض�ضة، وذلك بعد  ي�ضتطيع املركز تقدمي خدماته جلميع قطاعات 

االأنظمة الربيدية التي تعد العمود الفقري لكل العمليات الربيدية، فارتفع 

بعد  االأ�ضعاف،  مئات  اإىل  االأخ��رية  الفرتة  االأنظمة يف  العاملني على  عدد 

اأن كانت االأنظمة يف ال�ضابق تخدم 3 مراكز رئي�ضة فقط، وال يتجاوز عدد 

العاملني على هذه االأنظمة 100 �ضخ�ص كحد اأق�ضى. اأما االآن وبعد تطوير 

االأنظمة فقد اأ�ضبحت هذه االأنظمة تخدم جميع موظفي الربيد، وذلك من 

300 موقع.  بها على  املرتبطة  املواقع  التي يزيد عدد  الربيد  �ضبكة  خالل 

وحتى يت�ضنى للمركز تقدمي خدمات متميزة لكل العاملني فقد كان لزاًما 

اأكرث من  اإىل  التخزينية، فارتفع عدد اخلوادم  وال�ضعة  رفع عدد اخلوادم 

10 اأ�ضعاف، كما ارتفعت ال�ضعة التخزينية اإىل اأكرث من 10 تريابايت بينما 
كانت يف ال�ضابق ال تتجاوز 1 تريابايت. كما يقدم املركز خدمة االإنرتنت، 

وذلك يف املواقع الرئي�ضة »الريا�ص، جدة، الدمام«، ما ي�ضمن ات�ضااًل دائًما 

باالإنرتنت. ويف حالة حدوث اأي انقطاع يف االإنرتنت يف موقع فاإنه يتم حتويل 

االإنرتنت اإىل موقع اآخر يقدم خدمة االإنرتنت، وذلك ب�ضبب ارتباط الربيد 

مع جهات اأخرى داخلية وخارجية مثل منظمة الربيد العاملي التابعة لالأمم 

املتحدة )UPU(، حيث يتم تبادل املعلومات اخلا�ضة بتقفي اأثر الر�ضائل 

االإلكرتوين  الربيد  خدمة  املركز  يقدم  كما  العامل.  دول  مع  واالإر�ضاليات 

جلميع موظفي املوؤ�ض�ضة، ما ي�ضمن االت�ضال والتوا�ضل فيما بينهم. 

اجلدير بالذكر اأن مركز املعلومات قد ح�ضل على �ضهادتني من �ضركة 

تطبيق  يف  اململكة  يف  املعلومات  مراكز  اأف�ضل  اأحد  ب�ضفته  مايكرو�ضوفت 

البنية التحتية، كما اأنه جاٍر العمل يف �ضبيل احل�ضول على �ضهادة اجلودة 

عبداهلل بن حممد ق�ضي�ص
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)ISO( واخلا�ضة مبراكز املعلومات، وذلك امتداًدا لتوجيهات االإدارة العليا 

يف تطبيق اجلودة ال�ضاملة على م�ضتوى العمليات وعلى م�ضتوى التقنية.

)ERP( اأنظمة تخطيط موارد املوؤ�س�سة

انطالًقا من اإدراك اإدارة الربيد ال�ضعودي للتغيري يف موازين التناف�ص 

التجاري واخلدمي ومعايريه، والتي اأ�ضبحت تعتمد على فعالية بنية االأعمال 

التحتية ونظم املعلومات امل�ضاندة لها لتحقيق مواقع تناف�ضية متميزة، قررت 

اأهم م�ضروعاتها اال�ضرتاتيجية، وهو تطبيق  اأحد  البدء يف   2006 يف عام 

اأنظمة اإدارة املوارد )ERP(، وذلك ال�ضتخدام تقنيات املعلومات احلديثة 

املنظمة  اإط��ار  �ضمن  داخلًيا،  كان  �ضواء  للعميل،  اأف�ضل  خدمات  لتحقيق 

كاالإدارات التي يخدم بع�ضها بع�ضها االآخر، اأو خارجًيا كاملوردين واملن�ضاآت 

 Supply( واالإم��داد التزويد  �ضل�ضلة  يكونون جزًءا من  الذين قد  احلليفة 

.)chain
 )ERP( وتعد جتربة الربيد ال�ضعودي يف تطبيق اأنظمة تخطيط املوارد

من التجارب الرائدة يف اململكة العربية ال�ضعودية، وذلك ملا �ضاحب م�ضروع 

تطبيق االأنظمة جمموعة من امل�ضاريع املرتبطة، والتي ا�ضتملت على: م�ضروع 

تطوير البنية التحتية من �ضبكات وحا�ضبات وخوادم، وم�ضروع اإعادة هيكلة 

النظام املايل واالإداري ودورات العمل، وم�ضروع ح�ضر واإعادة تقييم االأ�ضول 

واملمتلكات، وبرنامج تطوير الهيكل التنظيمى للموؤ�ض�ضة، والربامج ال�ضاملة 

.)Change Management( للتدريب والتاأهيل، وبرامج اإدارة التغيري

تكامل املعلومات والإجراءات

قطاع  من  التحول  بهدف  متكاملة،  منظومة  تطوير  اإىل  هذا  اأدى  قد 

عملية  اأثناء  يف  مت  حيث  احلديثة،  املوؤ�ض�ضات  اإدارة  اآليات  اإىل  حكومي 

التطبيق االأخذ يف احل�ضبان ا�ضتمرارية تقدمي التقارير املالية والرقابية اإىل 

اجلهات ذات العالقة »وزارة املالية، ديوان املراقبة العامة«، مع الرتكيز على 

اأن يتم ذلك ح�ضب االأعراف املحا�ضبية املتعارف عليها يف القطاع اخلا�ص 

متهيًدا للتحول املطلوب.

برجميات  اأنها  على  االأعمال  موارد  تخطيط  اأنظمة  احت�ضاب  وميكن 

 Best( جاهزة قابلة للت�ضكيل �ضممت بناء على اأح�ضن التطبيقات لالأعمال

املعلومات  تكامل  على  لتعمل   )Business Practices
واالإجراءات على م�ضتوى وظائف املن�ضاأة واإداراتها 

مهما كانت جغرافيتها، لتتمكن من ا�ضتخدام 

والب�ضرية  وامل��ادي��ة  املعلوماتية  م��وارده��ا 

واإدارتها بفعالية وكفاءة، عن طريق توفري 

حل �ضامل متكامل جلميع حاجات املن�ضاأة 

املتعلقة مبعاجلة املعلومات.

وت�����ض��م��ل اأن��ظ��م��ة ت��خ��ط��ي��ط م����وارد 

االأعمال التى مت تطبيقها بالربيد ال�ضعودي 

جمموعة من االأنظمة الفرعية تخدم 

وامل�ضرتيات  واملالية،  والتوزيع،  »املبيعات،  وه��ي:  الوظائف  من  جمموعة 

والتكاليف،  والعوائد،  واالإم���دادات،  وامل��واد،  الب�ضرية،  وامل��وارد  واملخازن، 

واإدارة التدريب، وامليزانية«، وتدعم اأنظمة تخطيط موارد االأعمال التنظيم 

االإجرائي الأعمال الربيد ال�ضعودى والذي يعمل على ربط الوظائف اأفقًيا، 

اإ�ضعاف  عوامل  من  كثري  على  ي�ضتمل  ال��ذي  الوظيفي  التنظيم  عن  ب��داًل 

م�ضتويات اجلودة ال�ضاملة يف االأداء، كما اأنه ال يخدم االجتاهات االأ�ضا�ضية 

احلديثة يف ا�ضتثمار تطبيقات اأنظمة املعلومات.

بيئة متكاملة

ومن املزايا البارزة الأنظمة ال�ERP والتي جناها الربيد ال�ضعودي: القدرة 

على تاأمني بيئة متكاملة تتوافر فيها املعلومة ب�ضكل اآٍن ودقيق لكل االأطراف 

القرار  اتخاذ  عملية  ودع��م  وظائفهم،  واختلفت  اأمكنتهم  تباعدت  مهما 

التكامل  ودعم  وامل�ضروفات.  للميزانية  اال�ضرتاتيجي  التخطيط  وعمليات 

بني جميع االأنظمة »امليزانية، املالية، امل�ضرتيات، امل�ضتودعات، الرواتب... 

وغري ذلك« ل�ضمان جودة املعلومات، والربط مع االأنظمة املختلفة، والتي مت 

تطويرها يف الربيد مثل: اأنظمة نقاط البيع، ونقاط اخلدمة الذاتية، ونظام 

خدمات امل�ضرتكني، ودعم الرتابط بني قطاعات املوؤ�ض�ضة املختلفة من خالل 

العمل على منظومة واحدة، ما يوؤدى اإىل �ضهولة ا�ضتخراج التقارير املجمعة، 

وت�ضهيل االإجراءات من خالل تقنية تدفق العمل )Work Flow(، والتقليل 

من االعتماد على العمل الورقي، واال�ضتعداد لربامج احلكومة االإلكرتونية، 

والتكامل مع قطاع االأعمال والقطاعات والوزارات احلكومية االأخرى 

»وزارة املالية، وزارة التجارة... وغريهما«، وتقليل الوقت الالزم 

الإعداد الرواتب ال�ضهرية والتقارير املالية، واإعداد امليزانيات 

الت�ضغيل  تكلفة  وتقليل  وال�����ض��ن��وي،  ال�ضهري  واالإق��ف��ال 

وال�ضيانة لكل قطاعات الربيد من خالل توحيد االأنظمة 

واأنظمة الت�ضغيل وجعلها مركزية.

ك��م��ا ت��ع��د اأن��ظ��م��ة ت��خ��ط��ي��ط م�����وارد االأع���م���ال 

كالتجارة  عديدة  لتطبيقات  الفقري  العمود  مبنزلة 

املعاجلة  تطبيقات   ،)e-commerce( االإلكرتونية 

التزويد  �ضل�ضلة  اإدارة   ،)OLAP( االآنية  التحليلية 

)Supply Chain Management(، واأنظمة اإدارة 

اأنظمة  وكذلك   ،)CRM( العمالء  عالقات 

اإدارة نقاط البيع.

يعد تطبيق أنظمة إدارة املوارد 
)PRE( من أهم املشروعات 

االستراتيجية لتحقيق أفضل 
اخلدمات للعمالء
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اإن انت�ضار �ضناديق الربيد وتقبل اأفراد املجتمع لها، موؤ�ضر يدل 

على مدى تقدم املجتمع احل�ضري، واإدراك االأفراد الأهمية التعامل 

راحتهم  اأجل  من  االإلكرتونية  والتجارة  واحلكومة،  املعلومات،  مع 

وهو  واخلدمات  املعلومات  تلك  ت�ضله  حيث  التكاليف،  وتخفي�ص 

جال�ص يف بيته دون عناء يذكر. كما اأن عمليات انت�ضار املعلومات، 

خالل  من  فقط  ت�ضتقبل  تعد  مل  اخلدمات  وتقدمي  واال�ضتبيانات، 

املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة والعامة، بل اأ�ضبحت تقدم من خالل �ضناديق 

الربيد، وهو ما جعلها تنتقل بفاعلية و�ضرعة، حيث ت�ضل اإىل اأكرب 

ن�ضبة من اأفراد املجتمع.

ب�ضكل  الت�ضويقية  العملية  ه��ذه  من  االأوىل  اخلطوة  وترتبط 

حيث  العمالء،  وعناوين  الربيدية  ال�ضناديق  تلك  بتوفر  اأ�ضا�ضي 

خاللها  من  ت�ضتك�ضف  التي  اال�ضتفتاءات  بعمل  تقوم  ال�ضركات  اإن 

اإليه  يحتاجون  ما  وتوفري  تلبيتها  اأجل  من  املجتمع  اأف��راد  حاجات 

الدعائية  امل��واد  بع�ص  اإر�ضال  خالل  من  وخدمات،  منتجات  من 

اأو  املنتجات  تلك  منافع  لهم  تو�ضح  والتي  العمالء،  عناوين  اإىل 

اخلدمات، وكيف يحققون اأق�ضى فائدة منها، حيث اإن قرار ت�ضويق 

ال�ضركات ملنتجاتها اأو خدماتها يتم من خالل براجمها الرتويجية 

والدعائية التي جتعل امل�ضتهلك مدرًكا ملا هو متوفر لديها.

اإن الدول، دائًما، حتر�ص على ا�ضتعمال التقدم التقني الرقمي 

يف تطوير �ضبكاتها الربيدية وتو�ضيعها يف املدن والقرى، لكي تخلق 

عملية اقت�ضادية واجتماعية متكاملة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص 

مبداأ  تعزيز  اأجل  اأخ��رى، من  املجتمع من جهة  واأف��راد  من جهة، 

واملنتجات من اجلهات  واخلدمات  املعلومات  وانتقال  االت�ضاالت، 

املعنية اإىل االأفراد يف كل قطاع جغرايف من املنطقة االإقليمية.

خطوة  على  اأق��دم  قد  ال�ضعودي  الربيد  اأن  فيه  �ضك  ال  ومما 

باخلدمات  الرقي  يف  والرغبة  االإب��داع��ي��ة  روح  عن  تعرب  جديدة 

اخلدمات  من  تنقلها  متقدمه  م�ضتويات  اإىل  ال�ضعودية  الربيدية 

الربيدية التقليدية اإىل اخلدمات التي تعتمد على تقنية املعلومات 

الرقمية  واخل��رائ��ط  اجلغرافية،  املعلومات  واأن��ظ��م��ة  املتقدمة، 

حتديدها  يتم  التي  وال�ضناديق  الرقمية،  العناوين  با�ضتخدام 

تقنًيا. لقد اأ�ضبحت اأ�ضماء تلك العناوين الربيدية احلديثة طريًقا 

ما  وهو  ال�ضعودية،  يف  عنوان  اأي  اإىل  الو�ضول  و�ضهولة  لال�ضتدالل 

يف  املدين  والدفاع  والبلدية،  االأمنية،  اجلهات  على  بالفائدة  يعود 

حتديد املوقع بكل دقه يف نطاق وقتي �ضيق.

العنوان الربيدي..

روح �إبد�عية ورغبة يف �لرقي

د.فهد حممد بن جمعة

كاتب اقت�ضادي
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مدر�ضة  كونها  خا�ضة،  اأهمية  العامل  دول  ل��دى  الربيد  طوابع  حتتل 

لتثقيف ال�ضعوب بتاريخها يف احلا�ضر واملا�ضي، حيث حتمل تلك الطوابع 

يف حجمها ال�ضغري الكثري من املعلومات الثقافية وال�ضيا�ضية واالجتماعية، 

في�ضتطيع اأي اإن�ضان، بقليل من التدقيق، اأن ي�ضتخرج منها بب�ضاطة تواريخ، 

التي  الكربى  االأح��داث  بال�ضورة  تروي  فهي  ومعلومات.  و�ضرًيا،  وحقائق، 

مرت بها الدول، وت�ضري اإىل املعامل التاريخية لهذا البلد اأو ذاك، وتتحدث 

الطابع  فاختفاء  وماآثره.  واآث���اره،  تراثه،  وعن  بعينه  �ضعب  اإجن��ازات  عن 

العثماين مثاًل من طوابع بالد ال�ضام ابتداًء من عام 1918 كان دلياًل على 

زوال ال�ضلطة العثمانية. كما اأن ظهور الطوابع الفرن�ضية واالإجنليزية عام 

1920 كان دلياًل على �ضيطرة فرن�ضا واإجنلرتا على املنطقة العربية. ونظًرا 
الهواة  العديد من  الربيد  التاريخية، فقد جذبت طوابع  االأهمية  اإىل هذه 

الذين يقومون بجمعها وفًقا ملوا�ضفات ومقايي�ص خا�ضة، ويتابعون املجالت 

املخت�ضة بطوابع الربيد التي تلقي ال�ضوء على تاريخها واأنواعها املختلفة. 

ويبقى ال�ضوؤال: ما الدور الذي قامت به طوابع الربيد يف تاريخ االأمم؟ وما 

اأ�ضل كلمة »بريد«؟ وكيف اأثرت التقنية على ا�ضتخدامات تلك الطوابع؟

�ضم�ص  عني  بجامعة  التاريخ  اأ�ضتاذ  عبدالعزيز،  علي  د.ن���وال  تقول 

بالقاهرة: »كلمة »بريد« من اأ�ضل عربي ومعناها »اأر�ضل«، واتفق املوؤرخون 

التوقف  ميكننا  الربيد  طوابع  واأم��ام  بريًدا«.  اأي:  ر�ضواًل،  »اأر�ضل  اأنه  على 

الورقية  الق�ضا�ضات  تلك  حتملها  التي  والر�ضائل  املعاين  ق��راءة  واإع��ادة 

املظاريف  على  ُل�ضقت  رمبا  التي  الربيد«،  »طوابع  ت�ضمى  التي  ال�ضغرية 

ب�ضرعة واإهمال دون النظر اإليها، فهذه الق�ضا�ضات لها دور اإعالمي كبري، 

رمبا ال يقل اأهمية عن برنامج تاريخي اأو مل�ضق دعائي للرتويج لل�ضياحة 

مثاًل، ف�ضاًل عن مميزات تلك الطوابع لكونها �ضديدة االخت�ضار، وتعلن عن 

نف�ضها دون �ضخب اأو اإحلاح، بل يف بع�ص االأحيان تبدو مبهمة ملن يتعجلون 

املعرفة ويريدونها كاملة تامة دون اأن يكلفوا اأنف�ضهم عناء ال�ضوؤال والبحث 

لو مل تكن االإجابة حا�ضرة«.

احلا�ضر  يف  االأم���ة  تاريخ  هي  الربيد  طوابع  اأن  اإىل  د.ن���وال  وت�ضري 

وموؤمترات  مهرجانات  من  واحتفاالتها  اأحداثها  عن  واملعرب  واملا�ضي، 

طابع الربيد.. �سفري فوق العادة

تاريخ �ل�سعوب يف 

ق�سا�سات �سغرية!

دوره الإعالمي كبري، فهو رمز للمنا�سبات والأحداث، و�سفري متجول.

إجنلترا أول دولة في العالم 
أصدرت طابع بريد

طابع البريد صورة من صور 
الثقافة والتاريخ

مجموعة بورفؤاد أغلى 
الطوابع املصرية
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القاهرة: ر�سا حجازي
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وثورات، وا�ضتقالل، وعلماء، وفنانني، وُكتَّاب، واأزياء، وحما�ضيل، ومتاحف، 

وقالع، وح�ضون، وطقو�ص �ضعبية، واأ�ضغال يدوية.

وميكن تتبع تاريخ الدول من خالل طوابعها، فعلى �ضبيل املثال دولة مثل 

م�ضر عك�ضت طوابع الربيد ب�ضكل وا�ضح تاريخها، ور�ضدت اأحداثها على 

مدار الع�ضور املختلفة، ففي الفرتة من عام 1866 اإىل عام 1923 كانت 

وكذلك  واالأهرامات،  الهول،  اأبي  مثل:  م�ضرية  الآثار  �ضوًرا  الربيد  طوابع 

ت�ضمنت بع�ص طوابعها كلمات تركية، نظًرا خل�ضوع م�ضر للحكم العثماين، 

باالإ�ضافة اإىل بع�ص الزخارف االإ�ضالمية. ثم كانت الفرتة من عام 1923 

اإىل عام 1933 حيث بداأ و�ضع �ضورة امللك فوؤاد على طوابع الربيد، وواكبت 

الطابع  ت�ضمن  الدويل، حيث  القطن  موؤمتر  مثل  املوؤمترات  الربيد  طوابع 

غ�ضًنا من ثمرة القطن.

تال تلك الفرتة اإ�ضدار طوابع لالأ�ضرة املالكة، �ضواء يف ذكرى ميالد، اأو 

زواج، اأو وفاة، ثم دخلت الطوابع التي متثل الثورة واإجنازاتها، وظهرت فئات 

تعرب  طوابع  وظهرت  واجلنود.  والعمال،  الفالحني،  مثل:  املختلفة  ال�ضعب 

عن الواقع ال�ضيا�ضي كاإعالن اجلمهورية عام 1952، واتفاقية اجلالء عام 

1956، وحرب اأكتوبر عام 1973، وغريها من االأحداث، ومل يقف االأمر عند 
ت�ضجيل االأحداث فقط، بل �ضجلت طوابع الربيد اأ�ضهر ال�ضخ�ضيات امل�ضرية 

التي اأثرت يف حياة االأمة، كذلك هناك بع�ص الطوابع التي ت�ضدر للم�ضاهمة 

يف الق�ضاء على بع�ص االأمرا�ص مثل: الدرن، واجلذام، وغريهما. 

ا�ستخدامات خمتلفة

متحف  مدير  ال�ضاذيل،  اأحمد  يقول  العامل  يف  بريد  طابع  اأول  وعن 

اأ�ضدرت طابع بريد  اأول دولة يف العامل  »اإن اإجنلرتا هي  الربيد امل�ضري: 

عام 1840، وكان يحمل �ضورة امللكة فكتوريا، ومل ُيكتب عليه ا�ضم الدولة، 

وحتى االآن ما زالت اإجنلرتا هي الدولة الوحيدة التي ال تطبع ا�ضمها على 

طوابعها بو�ضفها �ضاحبة اخرتاع طوابع الربيد«.

رونالد  ال�ضيد  هو  الربيد  طوابع  اإن�ضاء  فكرة  �ضاحب  اأن  اإىل  وي�ضري 

هيلد، ليتمكن من احل�ضول على ثمن اإر�ضال الر�ضالة، الأن الذي كان يدفع 

ثمن الر�ضالة املر�ضل اإليه، وبالتايل كان اأغلب النا�ص يرف�ضون دفع ثمنها اأو 

ا�ضتالمها، اأما بعد ا�ضتخدام الطوابع، فقد اأ�ضبح املر�ضل هو الذي يتحمل 

ثمن الربيد، وبالتايل مت حت�ضيل ثمن الر�ضالة مقدًما.

وتعد م�ضر من اأوىل الدول التي ا�ضتخدمت طوابع الربيد، حيث �ضدر 

يف عام 1866 يف عهد اخلديوي اإ�ضماعيل اأول طابع بريد، وكان جمموعة 

عليها  ُكتب  عثمانية  وكتابات  لنقو�ص  ر�ضومات  حتمل  العادية  الطوابع  من 

»متاغي بو�ضطة م�ضر«، وذلك بفئات خمتلفة من القرو�ص والبارات، و�ضدر 

اأول بريد جوي عام 1926 فئة 27 مليًما، ويحمل �ضورة طائرة م�ضرية من 

النوع القدمي، اأما اأول طابع تذكاري فكان عام 1935 مبنا�ضبة انعقاد املوؤمتر 

اجلغرايف الدويل.

اإىل طوابع  تنق�ضم  فهي  الربيد،  لطوابع  عديدة  اأنواًعا  هناك  اأن  كما 

عادية ت�ضتخدم يف املرا�ضالت املحلية داخل البلد، وطوابع حكومية ت�ضتخدم 

يف  ت�ضتخدم  التي  اجلوية  والطوابع  احلكومية،  الهيئات  بني  الرتا�ضل  يف 

اإليها.  الدولة املتجه  بناًء على  املرا�ضالت بني الدول وبع�ضها ُيحدد �ضعره 

اأما الطوابع التذكارية، فهي ت�ضدر يف منا�ضبات قومية، وريا�ضية، واأعياد، 

وغريها، مو�ضًحا اأنه لكي ي�ضدر الطابع التذكاري ال بد اأواًل اأن تقوم اجلهة 

املطالبة بتحديد املنا�ضبة لهيئة الربيد، حيث يتم ت�ضكيل جلنة فنية الختيار 

يتم  االإدارة  ورئي�ص جمل�ص  اللجنة  موافقة  على  وبناًء  املنا�ضب،  الت�ضميم 

اإ�ضدار الطابع.

�سفري متجول

ال تقف طوابع الربيد عند حد حت�ضيل قيمة الر�ضالة، واإمنا تعد �ضفرًيا 

متجواًل، ورمًزا خالًدا، ومعرًبا عن املنا�ضبات القومية اأو التاريخية، و�ضجالاًّ 

والتاريخ  الثقافة  تعد �ضورة من �ضور  اأنها  كما  املهمة،  الوطنية  لالأحداث 

جمموعة  االإط��الق  على  امل�ضرية  الطوابع  اأغلى  ولعل  واحلا�ضر.  املا�ضي 

مدينة  افتتاح  مبنا�ضبة  طوابع  اأربعة  من  مكونة  وه��ي  »ب��ورف��وؤاد«،  ت�ضمى 

بورفوؤاد، ومت عمل جمموعة ُكتب عليها باالإجنليزية »بورفوؤاد«، يتعدى ثمنها 

ا يف جمال طباعة االألوان، على  2000 جنيه. ولقد �ضاعدت التقنية، خ�ضو�ضً
اإنتاج االأعمال الفنية واإعادة اإنتاجها، وجعلها ذات قيمة.

يعد الربع االأول من القرن احلادي والع�ضرين الع�ضر الذهبي للطوابع 

املهمة، واحلديث للدكتورة عطيات اجلابري، اأ�ضتاذ االإعالن بكلية الفنون 

كبار  بو�ضاطة  ُت�ضمم  الطوابع  »كانت  تقول:  التي  بالقاهرة،  التطبيقية 

الفنانني. ولو نظرنا، على �ضبيل املثال، اإىل تاريخ الطوابع يف م�ضر، ف�ضنجد 

مملكة  اأ�ضدرتها  التي  هي  طبعها  امل�ضاحة  م�ضلحة  تولت  طوابع  اأول  اأن 

احلجاز عام 1916-1917 وقد طبعت مبعدات طباعة اخلرائط، وت�ضمم 

للعنا�ضر  الفوتوغرايف  الت�ضوير  اأو  الر�ضم  طريق  عن  اإم��ا  الربيد  طوابع 

املكونة للطابع، حيث مت و�ضع عالمة مائية يف ت�ضميم الطابع، للمحافظة 

عليه من الغ�ص والتزييف، وكانت يف البداية هرًما يعلوه قر�ص ال�ضم�ص، ثم 

ا�ضتبدل به هالل تتو�ضطه جنمة، واأ�ضبح االآن على �ضكل ن�ضر. 

تاريخ متجدد

هناك نوعان اأ�ضا�ضيان من الورق الذي ي�ضنع منه طابع الربيد هما: 

املن�ضوج، واملدموغ، ويعرفان من خالل ال�ضوء، فاإن كان مطبوًعا على الورق 

املن�ضوج ف�ضنجده م�ضتوًيا، ولي�ضت به ر�ضوم اأو اأ�ضكال معينة، وي�ضبه، اإىل حد 

كبري، قطعة من القما�ص حمبوكة الن�ضيج. اأما املطبوع على الورق املدبوغ، 

على  الطابع  ل�ضق  ولت�ضهيل  اأفقية.  اأو  عمودية  متوازية  خيوط  به  فتوجد 

املظروف، مت و�ضع مادة �ضمغية كانت يف البداية ت�ضنع من ن�ضا البطاط�ص 

اأو البطاطا.

اإذا نظرنا اإىل طابع الربيد، ف�ضنجد حوافه م�ضر�ضرة، وقد ا�ضتخدمت 

هذه ال�ضر�ضرة يف الن�ضف االأول من القرن الع�ضرين، لت�ضهيل ف�ضل الطوابع 

عن بع�ضها يف ورقة الطباعة، بداًل من ا�ضتخدام مق�ص اأو �ضكني. 

وتقول فاطمة زكي �ضعبان، خبرية �ضوؤون الربيد امل�ضري: »نظًرا الأهمية 

الطوابع عاملًيا، فكثرًيا ما تخ�ض�ص لها املعار�ص املختلفة، وت�ضارك الطوابع 

من  ع��دًدا  العربية خاللها  ال��دول  التي ح�ضدت  املعار�ص  تلك  العربية يف 

امليداليات، كما اأن هناك تباداًل يف هذا ال�ضدد بني الدول العربية واالأجنبية 

من خالل احتاد الربيد العاملي، الذي ي�ضم العديد من الدول التي تر�ضل 

طوابعها اإىل االحتاد لكي يقوم بدوره باإر�ضالها اإىل جميع الدول االأع�ضاء«.

وتعد معار�ص الربيد مدر�ضة لتثقيف امل�ضاهد مبا يراه من اأبرز الطوابع 

العاملية املختلفة التي تلعب دوًرا رئي�ًضا يف جذب الهواة اجلدد، وال تكتفي بعر�ص 

الطوابع فقط، بل ُتعد م�ضدًرا للدخل، حيث يوجد بها ق�ضم لبيع الطوابع.

بع�ص  اأثرت  فقد  وا�ضتخدامها،  الربيد  التقنية يف طوابع  اأثر  اأما عن 

وهذه  لالت�ضال،  اأخ��رى  جم��االت  فتحت  ولكنها  الربيد،  طابع  يف  ال�ضيء 

التقنية طورت طابع الربيد من ناحية الطباعة واخلامات والورق.

من هنا جند اأن طوابع الربيد هي التاريخ امللخ�ص واملركز الذي يجب 

اإعادة قراءته، واال�ضتمتاع به، والوقوف على ما متنحه الطوابع من اأفكار 

ومعلومات، فرمبا تكون هذه فر�ضة طيبة للمعرفة، اأو الإعطاء طابع الربيد 

االهتمام الذي ي�ضتحقه. 
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إسعافات أولية
جمرى  يف  غ��ري��ب  ج�ضم  دخ���ول  ح��ال  يف 

باالآتي:  ن��ق��وم  امل�����ض��اب  الإ���ض��ع��اف  التنف�ص، 

وال�ضغط  امل�ضاب  خلف  الوقوف 

بكلتا اليدين بقوة على منطقة 

نحاول  وكاأننا  البطن  اأعلى 

ح���دوث  ح��ال��ة  ويف  رف���ع���ه، 

فقدان الوعي يو�ضع امل�ضاب 

على �ضطح �ضلب، مع القيام 

ب�ضغط مفاجئ بكلتا اليدين 

فوق املعدة باجتاه القلب.

استراحة
ربيد

ال

ي
ود

سع
�

ال

وضع اجللوس السليم
اأثناء العمل على احلا�ضوب يحافظ على الظهر واليدين، ويحقق  اجللو�ص ال�ضليم يف 

ا اإذا كان اجلال�ص ي�ضتخدم اجلهاز ل�ضاعات طويلة. ومن  الراحة يف اأثناء العمل، خ�ضو�ضً

اجللو�ص ال�ضليم يجب اتباع بع�ص القواعد والن�ضائح العامة التالية: و�ضع احلا�ضوب على 

اأعلى من م�ضتوى  العر�ص  اأال تكون �ضا�ضة  بارتفاع وم�ضاحة منا�ضبني، ويجب  �ضطح م�ضتو 

العني لعدم اإجهاد العني، و�ضبط �ضا�ضة احلا�ضوب بحيث تكون يف الواجهة مبا�ضرة يف اأثناء 

العمل، مع توفري م�ضاحات كافية تتيح ت�ضغيل االأجهزة االأخرى ب�ضهولة، ويف حال ا�ضتخدام 

حامل االأوراق، فيجب �ضبطه على االرتفاع وامل�ضافة نف�ضيهما.

العوامل  من  املفاتيح،  ولوحة  احلا�ضوب  اإىل  بالن�ضبة  الكر�ضي،  ارتفاع  م�ضتوى  ُيعد 

تكون  بحيث  الكر�ضي  يو�ضع  لذلك  العمل،  اأثناء  يف  البدين  االإجهاد  تقليل  يف  االأ�ضا�ضية 

لوحة املفاتيح عند م�ضتوى املرفق اأو اأقل قلياًل، ويجب اأن يكون ال�ضخ�ص قادًرا على الكتابة 

بطريقة ال�ضغط على باطن الفخذين.

كما يجب �ضبط الكر�ضي بحيث يقوم باإ�ضناد املنحنى ال�ضفلي للعمود الفقري، واجللو�ص 

يف و�ضع م�ضتقيم بحيث ت�ضكل الركبتان والوركان واملرفقان زوايا قائمة تقريًبا، مع جتنب 

واأخرًيا يجب ترك م�ضاحة كافية  للخلف بدرجة زائدة عن احلد،  وامليل  االنحناء لالأمام 

للتهوية، وجتنب �ضّد فتحات التهوية يف اجلهاز حتى ال يتلف.

كلمات
طلبت  حكيم:  ق��ال 

اأجد  فلم  لنف�ضي  الراحة 

ما  ت���رك  م��ن  اأروح  ل��ه��ا 

يف  وتوح�ضت  يعنيها،  ال 

وح�ضة  اأر  ف��ل��م  ال���ربي���ة 

ال�ضوء،  قرين  من  اأق��رب 

اأر  فلم  االأق��ران  وغالبت 

من  للرجل  اأغلب  قريًنا 

ونظرت  ال�����ض��وء،  امل����راأة 

القوي  ي���ذل  م��ا  ك��ل  اإىل 

ويك�ضره فلم اأر �ضيًئا اأذل 

له وال اأك�ضر من الفقر.

أقوال وحكم
املوؤمن كالورقة اخل�ضراء ال ي�ضقط مهما هبت العوا�ضف.

ما ندمت على �ضكوتي مرة ولكن ندمت على الكالم مراًرا.

ال تخف من مواجهة احلياة فاإن بدا عليك زادت عليك ال�ضعاب.

ال�ضداقة الوفاء.. واأجمل ما يف الوفاء االأمل.

لي�ص املهم اأن حتب، ولكن املهم ماذا حتب.

اأحكم الرجال.. من ظن نف�ضه اأقلهم حكمة.

العقل مواهب.. والعمل مكا�ضب.

من كرث كالمه كرث خطوؤه.

الغنى لي�ص باملال ولكن باالأ�ضدقاء.

ال�ضديق املزيف كالعملة املزيفة ال تك�ضف اإال عند التعامل.

مكارم األخالق
ال ي�ضعد املجتمع، وال يتذوق حالوة الطماأنينة وال�ضالم، ومفاهيم الدعة والرخاء، اإال 

�ضراء  واالأحا�ضي�ص، يف  امل�ضاعر  والرتاحم، وجتاوبهم يف  التعاطف  روح  اأفراده  با�ضت�ضعار 

ا. احلياة و�ضرائها، وبذلك يغدو املجتمع كالبنيان املر�ضو�ص، ي�ضد بع�ضه بع�ضً

�ضاأًنا،  اأ�ضماها  اأن  ريب  وال  والبهاء،  والروعة  باجلمال  ت�ضع  زاه��رة،  �ضور  وللتعاطف 

البوؤ�ضاء  على  وجودهم  املو�ضرين  عطف  ه��ي:  ذك��ًرا  واأخلدها  وج��الاًل،  جمااًل  واأك��رثه��ا 

واملعوزين، مبا يخفف عنهم اآالم الفاقة ولوعة احلرمان.

وبتحقيق هذا املبداأ االإن�ضاين النبيل مبداأ التعاطف والرتاحم ي�ضت�ضعر املعوزين اإزاء 

ذوي العطف عليهم، واملح�ضنني اإليهم، م�ضاعر ال�ضفاء والوئام والود، ما ي�ضعد املجتمع، 

وي�ضيع فيه التجاوب، والتالحم والرخاء.

وقد قال ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: »من اأ�ضبح ومل يهتم باأمور امل�ضلمني 

فلي�ص مب�ضلم«، وقال �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم: »ما اآمن بي من بات �ضبعان وجاره جائع، 

وما من اأهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر اهلل اإليهم يوم القيامة«.
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everyone, usually comes as the next step.
Recently, e-Commerce has 

become one of the Kingdom's 
top priorities as it aims at the 
enhancement of the governmental 
services offered to citizens and 
residents. E-commerce can also 
boost up our national economy.  
E-commerce can never be applied 
unless we have definite addresses 
for both houses and commercial 
institutions to guarantee easy 
access. This is what SP has just 
realized though its Postal Address 
Project and Locator system.

In addition, e-commerce can also foster 
economic activities and raise the level of 
competency among business institutions 
as it enhances the supply and demand 
process. 

It is through e-commerce that a client 
could have access to various goods and products 
compare prices and reach out for other services as well. 
Subsequently, a client is offered the luxury of finalizing 
commercial deals without the need to move from one 
place to another in person. This is, of course, in the best 
interest of businessmen and clients as well.

E-Government
The development and implementation of 

e-government has currently become one of the priorities 
of our kingdom. Our government endeavors to upgrade 
the standard of services it renders to the Saudi citizens 
and the residents as well. The world, nowadays, has 

achieved massive progress in the field of information 
technology to serve both institutions and individuals. 
E-government is the use of information technology 
to provide citizens and organizations with a more 
convenient access to government information and 
services and to provide delivery of public services to 
citizens, business partners, and those working in the 
public sector via the internet. Postal address support 
the work of e-governments.

It is noteworthy that e-government facilitates 
access to its service all day round the clock through 

governmental websites. Hence, 
the most important anticipated 
benefits of e-government 
include improved efficiency, 
convenience, and better 
accessibility of public services. It 
reduces the amount of time and 
expenditure necessary to reach 
governmental institutions in 
person. It also helps overcome 
the bureaucracy  we might 
face when dealing with 
some governmental sectors. 
E-government can't, as well, be 
implemented without locating 
the addresses of residential 
and business facilities. 

The Saudi Post Corporation and the Jeddah Governorate signed a bilateral 
agreement to unify the information, data and addresses within the Jeddah 
governorate. The agreement stipulated that the postal addresses and the 
updated digital maps set by Saudi Postal can be used by the authorities in 
Jeddah. 

Cooperation will be established between the Holy Capital Municipality and 
Saudi Post to benefit from the postal address system the later has implemented 
in the Mecca. According to the agreement, the new address system would be 
used to number all residential, service and governmental buildings in Mecca.

Saudi Post and the Municipality of Riyadh have set cooperation plans 
to utilize the postal address system to number all residential, service and 
governmental buildings in Riyadh.

Cooperation Agreements
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which initiate the use of the latest technologies such as 
e-government facilities. The kingdom, as any advanced 
country worldwide, could attract investors through the 
unique unprecedented trail of services it offers.

The Locator System
Saudi Post usage of the digital Graphical Information 

System (GIS), or the Locator, is a massive achievement 
through which it managed to offer individuals, 
businesses and governmental bodies its latest services.  
The locator system is, as indicated above, an integrated 
geographical system that allows the user to handle the 
data and digital maps of the kingdom via the internet. 
This system aims at facilitating site/address locating 
services and allows ease of access to different land 
marks such as public service offices, supermarkets, 
clubs, mosques, hospitals, clinics, business institutions, 
banks, malls…etc .

The locator system is simple, easy to use and could 
possibly be accessed by any person in many ways, i.e. 
via zooming in and out on the map, or by providing 

the building number and district name. The Locator can be 
accessed via Internet, PCs and PDAs, or GPS mobile phones. 
Maps are also printable, with the possibility of moving the 
map in any direction. Locator may help any institution to 
enjoy the benefits of easy and accurate access to sites as well 
as it can be an efficient provider of digital maps.

 
E- Commerce

To promote and advertise its products, any company – 
worldwide - may tend to apply electronic systems as to reach 
the outer world. Services and products of various companies 
are sold and promoted via the internet, as they can easily 
exhibit the sort of service/commodity, its terms of payment, 
and delivery as well as its price. Any manufacturers, 
merchants, or consumers can claim the goods they desire 
from any part of the world. The process of delivery, which 
could be done in the conventional manner known to 

E-government and E-trading 
Systems Can Only Be 

Carried out When Postal 
Address Available

Main Story
Post

Sau
di

The digital address and coding process initiated by Saudi 
Post attained one of the International Postal prizes awarded 
by UPU for the year 2007 under its Social Service Program: 
"An Address for Each Inhabitant". This project offers advanced 
postal services, which lays the foundation of a communication 
system that sustains for the next generations.

The Digital Address and Coding 
Process Wins International Prizes

A bilateral agreement of cooperation was signed 
between the Saudi Ministry of Water & Electricity 
and Saudi Post. The agreement gives way to multiple 
purposes the "Postal Address" Project could serve, 
as the data provided by the project could assist in 
updating the water and electricity meter system. Due 
to the agreement, the Ministry is entitled to utilize the 
postal digital maps to carry out its work. The Postal 
Address project would be the database reference for 
the Ministry's clients to reach its services. Water tanks 
could reach any client depending on his digital address 
through the new call service the ministry adopts. As 
for bills, maintenance and door-to-door services the 
Postal address project would be of great use.

Saudi Post Signs Bilateral 
Agreement with Ministry of 

Water & Electricity
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Saudi Postal Net 
based on scientific 

Research, High-Caliber 
Expertise, Digital 
Map & Satellite 

Systems

Each one of these subsections was, in turn, divided 
into sections and regular squares (2X2km). As for overly 
crowded sections, they were divided into smaller 1X1 
km squares or even less. So the 4th digit of the code was 
allocated for the section and the 5th for the square. 

     This indicates that the development of the postal 
system is based on the proper basis. It secures an updated 
address for each client, which will help classify mail and 
identify locations conveniently. The postal code and the 
number given to each house, institution, or trading center, 
will result in easy access to each target client.

Dimensions of the project

The "Postal Address" project aims to extend a number 
of services and benefits to the government, institutions 
and even individuals. At the social level, it operates 
a service that is demanded by both citizens and 
residents, upgrades all service sectors, provides 
ease of access to the clients everywhere. Yet, it also 
fosters the citizens and residents' sense of the 
surrounding place. 

However, at the economic level, the 
project nourishes the delivery of products 
and services to and from the citizen and 
resident. It also activates the spread of 
certain services to remote areas and 
social classes that it hasn't reached 
before, which entails raising their 
productivity, value and effectiveness. 
Such expansion of services would 
certainly enhance the business cycle 
in cities and remote geographical 
areas, which may boost the national 

economy. The project would also improve postal services 
and increase revenues, which could possibly finance the 
other services Saudi Post intends to privatize. Therefore, 
SP could provide a variety of job opportunities in sectors 
that render the latest kinds of services available.

The project works at another level which is security; it 
assists connecting the emergency, Civil Defense, Security, 
Road and Medical emergency services through the postal 
codes it has already set. 

Finally, at the international level, the project would 
help place K.S.A among the advanced states through its 
postal address codes that facilitated extending various 
services to each and every area within the kingdom. 
This is what typically characterizes developed countries, 
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The Postal Address

Major Service 
for Citizens And 
Residents
Integrated Postal Network Established in K.S.A

As part of its steady endeavors to cope with the latest development achieved 
worldwide, dash into the promising future, and render convenient, unique 
services to our citizens, Saudi Post utilized most up-to-date technologies. 
Using the classic conventional methods to deliver services is futile in the era of 
massive technological uprise that is dominating the whole world nowadays. 
Therefore, to enhance the E-government scheme, the Saudi Post put its Postal 
Address project into action. 

The "Postal Address" project is a task Saudi Post 
takes pride in as it plays a major role in securing an 
integrated network of postal services nationwide. 
The SP administration was keen on allocating the 
sufficient effort and time necessary to put such 
project into effect. For this purpose, SP carried 
out viability studies in collaboration with experts 
in Geographical Information Systems (GIS) 
to upgrade and enforce the project. As a result, 
postal codes and numbers were created for each 
residential or business building for easy access. SP 
believes that a permanent postal address should 
become an essential component of the identity of 
any citizen or resident.   

The Postal Code
Engineer AbdAllah Hassen Al Khamash, 

Manager of Postal Address, stated that the 
project was based on dividing the Kingdom into 
eight postal areas, each area includes one or more 
administrative unit. The first digit of the current 
code system was used to identify the area. Then, 
each area was divided into main sectors on basis 
of natural and demographic factors and scientific 
considerations. These sectors are symbolized 
by the second digit of the code. Following, each 
sector was divided into subsections, taking into 
account the geographical limits and confines of 
roads and streets to avoid problems.
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Establishing a database for the Postal sector in the Arab 
countries to assist decision-making and formulate the 
strategic agenda of the postal network and its members.

Setting-up a website to provide the member and concerned 
bodies with the necessary information. 

Starting consultation rooms using the world web.
Giving way to the private sector and civil society 

organizations to participate in the Postal sector activities in 
case all member states authorize such participation.

Forming task forces with a special mission for each.
What are the main obstacles facing this project?
There are some legislative obstacles, which need to 

be resolved locally in many Arab countries. In addition, 
some of these countries are not prepared, at neither the 
administrational nor the technological level, to join the postal 
region yet. Therefore, the Arab Communication Ministers, 
during their last meeting, decided to form an Arab task force 
headed by Emirates 

Post, in order to set up a future perspective for the Arab 
Post sector. This team should also set a strategic work plan 
for the period of 2008 to 2012; particularly because the 
Universal Postal Union (UPU) focuses on the availability of 
strategic regional plans that could potentially be incorporated 
within its general postal strategy. Moreover, the Arab 
Ministers meeting issued a recommendation to establish an 
Arab electronic payment network. The Ministerial meeting 
also called on the non-member Post administrations to join 
in the network, while the member counterparts were invited 
to provide their technical and technological support to the 
others.

How long would it take to put this project into action?
Some Arab countries have already made contacts to start 

on the network, which paves the way for the other states to 
join in whenever ready to do so. Egypt, Saudi Arabia, Yemen, 
Syria, Jordan and Emirates are the countries that initiated 
working in this direction. It would apparently take them no 
less than 2 years to finalize the network to be ready for its 
primary release.   

A late Arab seminar discussed combating drug trafficking 
and money laundering operations that take advantage of 
postal services. What measures could be taken to take 
positive action in order to prevent these crimes, without 
violating the privacy and speed of postal services?

There are sincere endeavors to direct the attention of the 
concerned Arab authorities to the importance of combating, 
not only drug trafficking and money laundering, but any 
operations that go against the welfare of postal services 
users. 

Over recent years, many countries across the world have 
suffered because of transferring bombs, explosives and even 

biological bacteria such as anthrax through postal services. 
This led to the issue of such recommendations calling for 
coordination among Arab postal authorities, drug-trafficking 
administrations, other security agencies and the Arab 
customs to unify their efforts to track down drug trafficking 
operations done through postal services.  

Take Egypt as an example; one and a half years ago, we 
established a huge institution supervised by Egypt Post, 
Customs and the Security Forces. During this period, 
and due to constant coordination among these various 
authorities, our post clients enjoyed more safety and all their 
mail and parcels have been secured. In the process, we have 
maintained time efficiency, speed of delivery and privacy of 
postal services.

You have lately inaugurated the Egyptian Postal Digital 
Printing House, which is considered the most up-to-date 
specialized one in the Middle East. What value do these 
printing houses add to Egypt Post in particular and to the 
Egyptian economy in general?

These modern digital printing houses form an 
unprecedented aspect of development replacing our 
traditional postal printing house, which used the conventional 
offset systems since it was founded in 1959. Previously, this 
offset printing facility hasn't undergone any development to 
cope with the rapidly changing printing technologies. 

This digital printing complements the other services Egypt 
Post presents to the business sector such as the electronic 
archives, Bulk and Hybrid mail and money collecting. 
These services, actually, offer comprehensive solutions to 
Egypt Post clients. They would also meet the demands of 
the public and private sector institutions through printing 
their bills, bank account statements and their envelopes. 
Besides, it can afford printing limited amounts of books, 
as well as volumes, catalogues, personal stamps and other 
on-call services for our clients using the most-up-to-date 
technologies in this field.  

   The amount of 40 million Egyptian pounds was invested 
in this Printing House, but the maximum income is expected 
to reach the sum of 300 million pounds within 4 years only.

Upon conducting several studies, we reached the 
conclusion that the local market needs such technology, 
especially if we consider the annual expenditure rates our 
governmental authorities allocated for its printing activities. 
Governmental institutions spent 250 million, while both 
banks and telecom companies used 150 million pounds for 
the same purpose.

This is such a huge market space; thus, it encouraged Egypt 
Post to apply the latest technology available to carry out its 
plans. These are the plans that target the clients through 
providing high quality services that synchronize with Egypt 
Post endeavors to participate in fostering the growth rates of 
Egyptian economy.
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in the Kingdom; how do you evaluate this project?  
In this conference, Saudi Post presented various projects 

including the "Postal Address" project.  In fact, it is an 
important project for Saudis because it secures a postal 
address for each citizen as well as every resident. This Postal 
Address depends on digital maps and satellites to create a 
special postal address that would help delivering mail to 
business and residential areas in all Saudi cities, depending 
on geographical locations. Moreover, each square meter in 
the Kingdom would have a specific postal address so that 
each citizen and resident could be easily reached. This 
project is expected to cover most of the regions within the 
kingdom. It will definitely assist planning the e-government 
infrastructure and unify all efforts to facilitate service 
delivery. 

I also take this opportunity to acknowledge the rapid 
comprehensive development Saudi Post has witnessed 
during the last two years. Dr. Mohammed Benten, President 
of Saudi Post, endeavors to update the whole institution 
through utilizing the latest technological updates to cope 
with the recent development achieved in the field of postal 
service worldwide. 

In November, 2008, Cairo hosts this conference, what 
issues and projects does Egypt Post plan to demonstrate 
there? 

During this conference, we intend to present a 
demonstration of our latest integrated services designed 
exclusively for businessmen/executives. Such services 
are destined to help our clients realize a high standard of 
economic value.  Of such services, I mention digital printing, 
electronic billing for companies and banks, e-archives, 
remittances, Bulk Mail and hybrid mail…

Furthermore, we offer up-to-date services for individuals 
such as the direct Parcel Post "door to door post" and the 
governmental and public services.  

In addition, we intend to present a package of financial 
services with its latest important items including the Postal 
Investment Book. We will also present the new information 
services such as the applications of the e-signature project 
infrastructure, the digital postmarks, the registered mail 
and finally electronic transactions on the clients' accounts 
through our new website, to be launched soon.  

Media spread the news of the unified Pan-Arab postal 
region project. How can this project enhance the social and 
economic development among Arab countries? 

The project aims at establishing an integrated Pan-
Arab network to embrace cooperation among Arab Postal 
authorities in order to develop the services they offer. 
The project plans to foster constant economic and social 

development among the members of the unified postal 
region to be established. 

One further aim of such project is to establish an Arab 
network, which promotes mutual investment in the postal 
services sector, and encourages the exchange of services 
between Arab countries on the one hand, and the other 
foreign countries on the other. This has to be done efficiently 
and at suitable fares. Furthermore, the project aims at 
establishing a joint Arab postal market that is able to compete 
at the international level. It also targets the setting up of a 
strategy for the socio-economic development of the network 
member states. Such network may double the benefit from 
the distinguished geographical location the Arab states 
enjoy in the Middle East to offer logistic solutions, putting 
into effect the agreements signed among these states, and 
drafting a future strategy to promote pan-Arab Parcel and 
Financial services. The project also makes use of e-commerce 
applications and recent technological items such as cellular 
phones, and will definitely ease the procedures of the services 
exchanged among Arab administrations.

What mechanisms and measure are necessary to secure 
the implementation of this project?

The project's mechanisms are set primarily in several 
directions;

Organizing a periodic Arab/International forum to 
display the Arab states experiences in the Post sector.

Holding bilateral/multilateral meeting sessions when 
needed.

Organizing workshops, if needed, to exchange views and 
expertise in the field.

Technology enabled Egyptian 
Post to set up a comprehensive 
development strategy necessary 

to transform it into an 
economic service body.

The "Postal Address" Project 
Is the Core of E-Government 

Infrastructure In K.S.A
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Eng. Alaa Fahmy praised the technological development 
Saudi Post has realized, especially through its "Postal 
Address" project, which is carried out for the first time 
in K.S.A, and is considered the core of its e-government 
infrastructure. He pointed out the key issues and projects 
the ENPO planned to present during the conference 
Cairo hosts later this year. He as well made reference to 
the measures Arab Post seek to implement in its endeavor 
combat drug trafficking and money laundering operations 
taking advantage of postal services. 

During the present era that witnesses massive 
technological development and a huge telecommunication 
outbreak, where do postal services fit?

Opposite to what some people may believe, technological 
development hasn't replaced conventional post services, but 
it has contributed to its advancement and progress. Even 
if the use of modern technology has caused some postal 
services - such as personal mail - to decline, but it has given 
way to the progress of other postal services. For instance, 
modern technology has supported Egypt Post in developing 
its other services at four key levels. These services comprised 
delivering airmail, parcels, and Express mail, which led to 
boosting the social, financial and governmental roles of 
Egypt Post.   

Moreover, such technology assisted our institution in 
setting its comprehensive development strategies that aim 
at converting it into an economic service institution. This 
would of course result in boosting EP high profile position, 
developing its infrastructure, and covering its need to offer 
up-to-date postal services. 

You have previously referred to the social and financial 
role Egypt Post plays in service of Egyptian society 
through reaching remote geographical areas across the 
country. How do you evaluate such role and its effect 
domestically?

     Indeed, 3700 Post offices nationwide have undergone 
recent development with the investment value of 220 million 
pounds. Such measure helped boost EP social role as it 
delivers pensions to 3 million Egyptians a month.  Salaries 
and other postal services are home-delivered to 10% of 
them, depending on the age group or the health conditions 
of the client.

The Unified Arab Post Region 
project assists establishing 

a joint Arab market able to 
compete globally.

     As far as the financial role is concerned, the Post Saving 
Accounts have witnessed massive growth, with its services 
rendered to 17 million clients. Moreover, Egyptian Post 
offers one of the latest financial services in the Egyptian 
market; the Postal Investment book, which allows its owners 
to invest in the stock market without any loss risk.  

Does this mean that Egypt Post is not only competing 
with banks, but also with stockbroking firms and offices? 

In fact, Egypt Post does not compete with banks, but 
it complements their work through the financial services 
it offers to its clients in the remote geographical areas it 
reaches, where banks might not have any branches. Besides, 
Egypt Post does not offer loans to anyone. Also, about 60% 
of the Egyptian population do not deal with banks; so why 
should we deprive such large sector of people from a service 
they badly need?

It is significant to point out that the Postal Saving Book is 
the oldest one issued in Egypt, long before any similar bank 
books were. Deposits in such book have reached up to 308 
million pounds, which would amount to 800 million, by 
the end of the current year, if the deposit rate goes on the 
same way. A portion of these savings is to be invested in the 
stock market, while another portion is to be used to fund 
various investments with a fixed profit to balance investment 
portfolios.

In addition, Egypt Post is the first Egyptian institution 
that obtains the International Visa free membership with a 
share less than 1%. Now EP is planning to launch a database 
for all the different accounts opened by a single client in 
more than one branch.  To perform any transactions via his 
account, the client can use an electronic smart card sealed 
with his certified signature. Hence, each client could track 
his accounts through our website, currently being updated. 
In addition, a client can use his account and to reach the stock 
market efficiently by way of this new electronic system.

The Postal Investment Book is a new service Egypt 
Post offers, what is its major objective? Also, what is the 
difference between this book and what stock exchange 
firms offer to the Egyptian market? 

The main objective of offering the Postal Investment Book 
is to help Egyptians benefit from the local economic growth 
rate, which exceeded 7%. During the years 2006 and 2007, 
Egypt Post has started to develop its investments, whether in 
companies or stock markets, where it has gained enormous 
profit. Thus, the idea of the Postal Investment Book 
came into being to provide our citizens with investment 
opportunities in the Stock Exchange market, which could 
attract any client.

You have attended the 1st Global Postal & Information 
Technology Conference (PosTech2007) held in Jeddah, 
where Saudi Post presented its development projects. "Postal 
Address," was one of these projects, applied for the first time 
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Eng. Alaa Fahmy, Chairman of Egypt National Post 
Organization (ENPO):

Saudi Post Achieves 
Comprehensive 
Growth Leap
Technological Development Foster Postal Services with 
No Replacement

As the 2nd Global Postal & Information Technology Conference (PosTech2008) 
is held later this November in Cairo, Egypt, ENPO Eng. Alaa Fahmy spoke to 
Saudi Post about the role modern technology plays in developing postal services.
Fahmy stated that establishing a unified postal region holding together a network of 
the concerned Arab bodies would help promote Financial and Postal Parcel services 
among Arab states. In the process, as he implied, the region could also benefit from 
the application of e-commerce techniques between Arab departments.
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Saudi Post issued some memorial stamps, which document the 
various kinds of the Arabian camels, ship of the desert, to celebrate 
their importance to man since its traditional use as means of 
transportation and as a living legacy coexisting with man up present 
times. 

The stamps issued were labeled "The Arabian Camels" with the 
value of 2 SR per each stamp and 5 SR per each The stamps and 
postcards are pieces of art with various colorful desert backgrounds 
which added an unique touch to each one of them. All sorts of 
Arabian camels were pictured on the stamps.

The Kingdom's emblem is shown in the top right corner of the 
stamp, while the date of issue, which is 1429H-2008G, is seen in 
the upper left corner. What type the camel is can be found at the 
bottom of the stamp.

Saudi Post seeks to survey the local and international events, the 
Kingdom's achievements in all fields, the historical events and the 
important national occasions in order to document and highlight 
them through issuing postal stamps. This is because stamps a 
means of communication that reaches the whole world. They can 
also be documents researchers usually follow and rely on. These 
characteristics make stamps spread widely and be the historical 
messages people and civilizations usually inherit. 

Memorial 
Postal Stamp 

For the Ship of 
The Desert 

His Excellency, Dr. Mohamed Saleh Bin Taher Benten, 
president of Saudi Post, headed the first meeting of the 
corporation officials and general managers representing the 
different postal regions for the year 1429H. 

As the meeting started, Dr. Benten focused on the importance 
of observing the current developments in the postal market, 
the mechanisms of activating the new services and programs. 
He also pointed out the need to scrutinize the suggestions and 
remarks submitted by SP clients all over the kingdom.

Different topics were reviewed during the meeting such as 
'Wasel' project in big cities, the mechanism through which 
the service can be strengthened and improved more than ever 
before. The participants also discussed the issue of sustaining 
the competitive abilities among postal regions, winning more 
clients through offering quality services, and the need to follow-
up the business progress, achievements and gains.

 More than 60 postal officials from representing all postal 
regions attended the meeting. They discussed the new project 
suggested by the Planning and Training sector of Saudi Post. 
That project is 'Wasel Al Reefi", which aims to spread and 
improve the services in the rural areas all over the Kingdom. 
This synchronizes with the Corporation's plan to reach 9000 
postal distribution points in the Kingdom, which is a great 
achievement SP may realize. 

Through 'Wasel Al Reefi' project, Saudi Post seeks to be a 
key participant in developing the villages, governorates, and 
the Bedouin areas nationwide. It also seeks to make the postal 

services a key factor that facilitates governmental and non-
governmental procedures.

It is well known that Saudi Post is currently offering postal 
services to more that 6000 postal points in the Kingdom due to 
the vast area it covers. Moreover, Saudi Post aims at extending 
its services to cover the whole nation. 

The meeting has also stressed that each postal region 
should submit a periodical report including the latest census 
about Bedouin and rural areas the Wasel Project would 
cover over a short period of time. Then these reports are 
subsequently submitted to the body that has originally drafted 
the project. The meeting has also observed the importance of 
studying the condition of postal offices, working forces and 
conducting extensive studies of the services whether needed or 
unnecessary. 

During the meeting, His Excellency, SP president, 
ascertained the need to face the current challenges of the postal 
market, while pointing out the importance of observing the 
field activities supported by Saudi Post. We should try to locate 
shortcomings, if available, and try to eliminate or overcome any 
inconveniences. 

It is noteworthy to mention that Saudi post holds its 
meeting periodically to discuss its actual achievements and 
overcome any difficulties that could obstruct the new or the 
on-going projects, especially that Saudi Post seeks to adopt the 
latest technology in the process of offering its various postal 
services. 
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Discussion 
of Wasel 

Project 
For Rural 

Development 

As Dr. Mohamed Saleh Bin Taher 
Benten, Saudi Post President, spoke to the 
National IT Conference held in Jeddah, 
he displayed the Saudi Post experience 
with digital maps as used to carry out the 
Corporation's services.

Dr. Benten emphasized the fact that 
using digital maps facilitated offering the 
postal services to the Saudi Post clients. 
These services depended on the electronic 
and technological strategy adopted by the 
corporation.

He also clarified that postal operations 
and the national Post Address Project, 
which depended on digital maps and were 
built on geographical bases, are highly 
important projects worldwide. Dr. Benten 
also pointed out that some Arab & GCC 
postal bodies, as well as other countries 
took over the example set by Saudi Post.

Saudi Post Experience 
Presented to 

Telecommunications and 
Information Technology 

Conference, Jeddah- 2008
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The GCC Postal Steering Committee held its 2oth meeting in Doha, the 
Qatari Capital, where numerous issues related to postal services were discuss. 
The discussions mainly focused on the joint purchase of postal equipment and 
tools. Another item on the meeting's agenda was the establishment of a high-
speed postal company among GCC countries and the recent launch of Gulf 
Express – a new postal company servicing the GCC. 

  Of the other topics, the participants discussed the issues on the agenda of 
the 24th Universal Postal Union (UPU) Congress held in Geneva, Switzerland 
later this year. Thus, the taskforce issued some recommendations pertaining to 
postal security and GCC participation in the World Philatelic Exhibition, held 
in Bucharest, Romania in June. 

GCC 
Postal 

Steering 
Committee 

Meets

Dr. Mohamed Saleh Benten, SPC president, 
inaugurated the EMS Customer Call Center which 
offers its services to EMS and parcel customers. This 
event marked the beginning of the center's actual 
work. His Excellency toured the center, met the 
work team and had a look through the equipment 
and the modern communication channels and their 
capacity available at the center. He also toured 
the EMS office overlooking King Fahd Road in 
Riyadh. 

The establishment of this center comes within 
the framework of the Speed Post comprehensive 
plan to restructure and develop its facilities and 
technical systems. These measures led to boosting 
its competitive power in the field of courier and 
shipment services all through the Kingdom. 

The Customer Call center was highly equipped 
with the latest technical equipment operated by our 
highly skilled Saudi work force. It is designed to 
serve 5000 customers a day. It offers its additional 
services of address location and data update to both 
the public and private sectors. 

The center has already received more than 30.000 
calls during its trial period which was concluded 
with maximum success as its services met the 
standards.

Dr. Benten 
Inaugurates the 

EMS Customer 
Call Service 

The Eastern Postal Region took part in the activities pertaining to the 
GCC 24th Traffic Week, Doha, 1429-2008. The event was held under the 
theme:"Wrong Overtaking Kills". According to Mr. Faisal Fares AL Faisal, 
General Manager Eastern Postal Region, the region's participation took 
the form of sealing incoming and outgoing post with some slogans to boost 
the people's awareness of traffic and safety measures.

Eastern Region Post Participates 
in GCC 24th Traffic Week
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Saudi Post issued a two-Riyal postal stamp which documents 
the historical celebration of the Saudi ARAMCO establishment 
that dates back to 75 years ago.  ARAMCO marks the beginning 
of the petroleum industry in the Kingdom. 

Some of these stamps illustrate the drawings of the winners of 
the art competition for children held by ARAMCO to celebrate 
its 75th anniversary. The contest had the theme: "One Homeland, 
One Heart" 

A few other stamps bear illustrations of ARAMCO latest 
gas plant projects while one stamp represents the Company's 
participation in marine life conservation programs. At the top right 
corner of the stamp lies the Kingdom's emblem and the occasion 
celebrated. Centered at the bottom of the stamp is the year of 
issue.

This mutual cooperation between the Company and Saudi Post 
emphasizes the importance of this occasion to the Kingdom's history. 
It also represents a qualitative leap in all fields of development the 
whole country has experienced. These achievements signify the 
greatness of Allah's showers of blessings bestowed upon our country 
in the form of petroleum wealth. The revenues of such wealth must 
be efficiently invested to build up the future of our next generations 
and provide our country with the prosperity it deserves.

It is noteworthy that the government printing press is the only 
official body authorized to print the postal stamps, a process which 
requires accuracy for the value of the stamps at print.

Postal Stamps 
Celebrate 

ARAMCO 75th 
Anniversary

At the headquarters of the Saudi Postal 
Corporation in Riyadh, His Excellency 
Dr. Mohamed Saleh Taher Benten, SP 
president, has received the Shura Council 
Transportation, Communication and IT 
Committee members. The guests made a work 
visit to the Corporation during which they 
had a thorough look  at its strategy, programs 
and development projects. The Shura Council 
members made a field visit to the modern 
postal processing centers,  automated sorting 
and electronic mail reading centers. They also 
observed the technical control room and the 
various postal operations. The visitors were 
also briefed about the updated postal services 
which helped raise the corporation's revenues 
on the one hand, and reduced the operating 
expenses on the other.

The Committee members praised the 
ambitious methodologies, strategies and 
programs of Saudi Post, which are positively 
reflected on the mail industry in the 
Kingdom.

Dr. Benten expressed his pleasure for the 
event hoping to maintain further mutual visits 
between the Council and Saudi Post. 

Members of Shura Council  
Transportation, Communications, 

& IT Committee Visit Saudi Post 
Headquarters in Riyadh
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Dr. Osama Altaf

In response to an invitation by Poste 
Italiane, Dr. Osama Bin Mohamed Altaf, 
Saudi Post vice president, lately met the 
Italian Postal Services president, Massimo 
Sarmi. Present at the meeting were the 
Italian Post top officials to negotiate the 
possible aspects of cooperation in the field 
of Information Technology and quality 
services. The two parties discussed how 
the issues of offering new services and the 
strategic cooperation between the two 
postal bodies. The Italian official had already 
closely witnessed how Saudi Post applied 
technology and had also observed the aspects 
of development it reached during their 
participation "PosTech 2007" conference 
held in Jeddah last November.  

Postal Negotiations 
between the 

Kingdom and Italy

His Highness, Prince Dr. Abed Al Aziz Bin Mohamed 
Al Iyaf Al Migrin, Riyadh Governor met with His 
Excellency Dr. Mohamed Benten, Saudi Post president, 
at his office, to foster the cooperation between the tow 
bodies they represent. The protocol aims at putting into 
force the mutual benefit from the new postal address 
service, utilize the previous experience Saudi Post had 
with electronic numbering, and to activate bilateral 
cooperation in the field of Information and address 
technology. 

During his meeting with Dr. Benten and a number 
of SP officials, His Highness, the Governor, said that 
postal services represent a huge leap forward, especially 
in terms of its locator system. He also stated that 
the Saudi Post database could assist the schemes of 
work adopted by the Municipality and vice versa. His 
Highness added that the two bodies agreed to co-work 
according to a specific schedule, form a joint committee 
and draft a memorandum between the two sides. His 
Highness also clarified that for postal addresses to be 
widely used helps the Municipality perform its tasks 
and supports its efforts to label and name the districts 
and areas in Riyadh. 

The Saudi Post has also finalized an agreement 
with the Holy Makkah, Jeddah and some other 
Municipalities, where the latter depend on the up-to-
date Saudi Postal addresses system. The SP systems can 
assist these bodies to locate sites and define addresses.

Saudi Post Signs Cooperation 
Protocol with Riyadh Municipality
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His Excellency, Dr. Mohamed Benten, SP president, 
recently signed an agreement with the Saudi Cancer Society 
Chairman, Dr. Abulla Bin Salman Al Amro. According to 
the agreement, Saudi Post will participate in sponsoring 
the Breast Cancer campaigns the society launches.

To put the agreement into action, Saudi Post participated 
in the largest Breast Cancer awareness campaign the Society 
has ever executed under the title "For Reassuring, Examine 
Now." The campaign was held under the auspices of Her 
Royal Highness wife of the Custodian of the Two Holy 
Mosques, Princess Hessa Al Sha'alan. Saudi Post would 
spread and circulate the campaign advertising material 
to all (Wasel) mail boxes and subscribers throughout the 
Kingdom. This campaign is considered one of the biggest 
health awareness campaigns, which comes as part of the 
series of social and charity initiatives taken by Saudi Post.

The Universal Postal Union (UPU), a UN Program, 
awarded Saudi Post its A Level certificate for Outstanding 
Quality of Service Management, which is the highest level a 
postal body worldwide could ever receive.

According to Dr. Mohamed Benten, SPC president, valued 
the new achievement, emphasizing that Saudi Post is steadily 
and swiftly heading to the future. He stated that SP aims at 
highest quality levels both nationally and internationally. 
He thinks that such achievement and distinction signify 
the limitless abilities of the Saudi citizen working for SPC. 
It proves their competitive potential worldwide and their 
desire to reach the peak of quality services.

Dr. Benten pointed out that Saudi Post would receive this 
Outstanding Quality of Service Management certificate, 
class 'A' in an official ceremony held during the UPU 24th 
Congress taking place this July in Geneva. 

The Union will inform all the other Postal bodies of 

the accreditation results in a pamphlet published by its 
International Bureau. The results will also be published on 
the UPU website.

On the other hand, Dr. Osama Mohamed Saleh Altaf, SP 
vice president, stated that the steering committee members 
working with the "Quality Service Project" of the UPU 
International Bureau, following the evaluation process, 
decided to award the certificate Level A, to Saudi Post , as 
the first Asian postal body to attain such an international 
rank. Therefore, the Kingdom of Saudi Arabia joins the 
other nine countries holding the same award. 

The Level "A" certification is the most outstanding 
postal quality category, which introduces Saudi Arabia to 
the world of excellent postal services. Thus, Saudi Arabia 
is recognized as the only Asian country to reach such 
outstanding level and join the top-ten countries on the peak 
of postal services. 

Saudi Post Obtains UPU Certificate 
For Outstanding Quality of Service 

Management



Saudi Post - Issue 11 July 20085

His Excellency, Dr. Mohamed Benten, SP President, 
pointed out the importance of observing any studies or public 
questionnaires the Saudi Post  undertakes. Such studies can 
help assess service quality and assist our endeavors to update 
our mechanisms and set our future plans.

The Saudi News channel Al Ikhbaria conducted an opinion 
poll via its popular daily program "Today's Question" which 
was 'How do you evaluate the Postal services in our country?" 
The outcome demonstrated a how satisfactory our service is 
which could be seen through the viewers response, as 43% of 
the sample have expressed their satisfaction.

Following the program, the PR Department of Saudi Post 
began to interpret the results of the survey. It started to analyze 
the results to classify the sample surveyed according to age 
group, gender and responses to the question. The outcomes 
was as follows: 43% of the participants said that postal service 
in the Kingdom is 'excellent,' while 17.24% asserted that the 
service is 'very good,' and only 6.8% thought the service is 
'good' but 0.89% had no clue to what postal service is offered. 
Actually, 31.89% raised some criticism to 'Wasel' service.

According to the statistical analysis of the survey results, it 

became quite clear that our postal services have generally won 
the satisfaction of the participants with a 'very good' rate. 

The results of the sample were observed in light of the 
spontaneity  of responses and the cultural background the 
people surveyed. It should be noted that the question was 
surprising to the sample people. The answers showed the postal 
awareness females possessed about the social, cultural and 
economic role post services offer to the community. Moreover, 
there were no specific answers given by the specimen, but they 
only made comments about some technical issues. 

In this regard, His Excellency, Dr. Mohamed Benten 
asserted that such studies and surveys concerning postal 
services are taken into consideration even if they imply any 
criticism. He considered such results as incentives to develop 
postal service. 

During his meeting with the postal leaderships, Dr. Benten 
praised the efforts exerted by the officials of the News Channel 
for putting forward such a spontaneous question directed to a 
certain segment of the society. The survey forces us to target 
such category through our future media and propaganda 
campaigns.

Dr. Benten 
Requests 

Observation of  
Public Opinion 

Results Survey

The SP Board of Directors held its 15th meeting 
under the presidency of His Excellency, Minister of 
Communication and Information Technology, Engineer 
Mohamed Jamil Mullah in the presence of all the 
members. 

The meeting discussed a number of issues included 
on the agenda such as the Saudi Post general strategy, 
the status of the projects in progress, and the programs 
and achievements so far accomplished. Moreover, the 
board members approved of several decisions and 
recommendations to enhance the development of mail 
business according to the meeting's agenda.

The Saudi Post Corporation Board of Directors Meeting

SP Board Of Directors at session
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Prince Migrin Bin Abdul Aziz:

We Live the Era of 
Express Services

His Royal Highness Prince Migrin Bin Abdullaziz, the 
General Intelligence President, asserted that 90% of computer 
devices are not used properly. His Royal highness issued that 
statement during the ICDL organization celebration to honor 
pioneers in publishing information technology, held at the 
Riyadh Marriott Hotel.

His Royal Highness also pointed out that:" Information 
Technology pioneers are expected to spread technology literacy 
among people. Any one of us, male or female, has to handle 
computer devices in the fastest, most convenient manner 
possible. Computer driving is only one aspect of utilizing 
technology and applying the e-government concept efficiently" 

His Highness went on to say: "Each one of us seeks to offer 
our citizens the highest levels of performance and quality 
services, as computers are nothing but a mechanical device after 
all. Computers are not the end, but they are surely the means to 
serve the citizens anywhere. Each governmental department in 
our country can make use of these machines, as technology is 
an asset to facilitate decision-making and speedy services. We 
live the era of express services and the citizen and government 
department are directly and interchangeably connected. This 
means that the citizen has obligations as well as rights to claim. 
So, the soonest the services are offered to any citizen, the best 
it was."

His Royal Highness asserted that electronic dealings and 
connections have become an unavoidable process. Currently, he 
said, our government has generously allocated huge funds for an 
integrated e-government system. We hope that such funds will 
be invested for its sole purpose, which is offering our citizens 
quality services.

Consequently, His Highness honored the pioneers in the 
field of spreading information technology literacy. The honored 
included seven governmental bodies in order according to the 
prize branches as follows; The General Intelligence Presidency, 
Saudi Post, Ministry of Culture and Media, Taibah University, 
General Organization for Technical and Vocational Training 
which won electronic training award, King Fahad Security 
College, and a selection of the best private centers and 
institutions.

At the end of the ceremony, His Excellency, Dr. Mohamed 
Saleh Bin Taher Benten, SP president, expressed his gratitude 
and appreciation of the digital literacy pioneer, His Royal 
Highness, Prince Migrin Bin AdelAziz, GIP President, for 
patronizing the ceremony. Dr. Benten also valued his Highness 
efforts to spread the use of e-government and increase electronic 
awareness in the governmental sector.    
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Dr. Benten Requests 
Observation of  Public 
Opinion Results Survey

Saudi Post Supports 
Activities the Cancer 

Society

As part of its steady endeavors to cope with 
the latest development achieved worldwide, 
dash into the promising future, and render 
convenient, unique services to our citizens, 
Saudi Post utilized most up-to-date 
technologies. Using the classic conventional 
methods to deliver services is futile in the 
era of massive technological uprise that is 
dominating the whole world nowadays. 

As the 2nd Global Postal & Information 
Technology Conference (PosTech2008) is held 
later this November in Cairo, Egypt, ENPO 
Eng. Alaa Fahmy spoke to Saudi Post about 
the role modern technology plays in developing 
postal services. Fahmy stated that establishing 
a unified postal region holding together a 
network of the concerned Arab bodies would 
help promote Financial and Postal Parcel 
services among Arab states. 
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Editorial

With a focus on rendering the finest services to its clients, and as it 
is utterly important to maintain an updated infrastructure that would 
cope with the massive technological progress the world undergoes, Saudi 
Post endeavors to possess and utilize up-to-date postal technologies. In 
fact, Saudi Post has taken huge steps towards developing and varying its 
services. 

Saudi Post seeks the development of its business and services to satisfy 
the needs of its clients. This was typically stressed by Dr. Mohamed 
Saleh Bin Taher Benten on more than one occasion. His Excellency’s 
instructions directed to the SP top officials concerning the clients’ remarks 
and suggestions stand as clear proof of how Saudi Post considers the on-
going development in the postal market. It also bears witness to the SP 
endeavors to enhance its competitive capability to win more clients.

The Saudi Post was honored by the ICDL organization as a pioneer 
in spreading information technology during 2007. It was also awarded 
the quality post services certificate, class “A”, by the Universal Postal 
Union affiliated to the United Nations, which is a well recognized award 
worldwide. This all asserts that Saudi Post is able to compete globally, 
secure the highest quality standards and offer distinguished services. 

Furthermore, Engineer Alaa Fahmi, Chairman of Egypt National Post 
Organization (ENPO) in the course of his interview with our Magazine, 
has praised the technological growth Saudi Post witnesses, especially 
with the implementation of its postal address project, applied for the first 
time at the Kingdom’s level. This is a project that represents the core to 
the e-government infrastructure.

Through its ‘WASEL’ Services, Saudi Post endeavors to share  in 
the national efforts to develop the Saudi governorates, villages and 
Bedouin areas. It also seeks to foster the role SP plays in facilitating the 
governmental and non-governmental procedures, as it extends its services 
to more than 6000 postal points throughout the Kingdom. 

Depending on the use of latest technologies and international standards, 
Saudi Post was able to give an accurate address to each building and 
site within the Kingdom of Saudi Arabia. Adopting such technologies 
facilitates extending both commercial and e-government services to the 
target clients. Thus, documents, commodities, merchandize and supplies 
could be delivered conveniently.

Due to the importance of Information Technology and applied 
solutions in improving postal services, the IT & Communication sector 
of Saudi Post has witnessed a remarkably distinguished quantum leap 
during the last three years. Postal service is not merely a process of 
sending or receiving mail, but it has also gone far beyond this traditional 
mission. 

The Saudi Post staff has proved that they are able to subjugate and 
properly use technology, where they succeeded in dealing with the most 
up-to-date findings in that field. It managed to vary the use of technology 
to develop its postal service, thus achieving the welfare of both Saudi 
citizens and residents as well.

Editors

 The
 Postal

 Address:
 A Sense
 of Place
 Identity

Post
Sau

di



السعودي البريد

رمضان الثانية السنة السابع العدد



A Quarterly Magazine Issued by The Saudi Postal Corporation - Issue 11 - July 2008

Eng. Alaa Fahmy
Saudi Post Achieves 
Comprehensive 
Growth Leap

Senior SP Officials and General Managers 
Discuss Wasel Draft 
Project For Rural 
Development

The Postal Address

Service for Citizens 
And Residents

Postal Stamps 
Celebrate 
ARAMCO 75th 
Anniversary


