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مقـدمة

البريد السعودي مؤسسة حكومية عامة تتولى تنظيم وتقديم الخدمات البريدية في المملكة
العربية السعودية،وهي المشغل الرسمي لخدمات البريد في المملكة العربية السعودية ،وتتنوع
تقدمها مؤسسـة البريد السـعودي بين الخدمات البريديـة المعروفة ،مثل بريد
الخدمات التي ّ
الرسـائل والطرود والبريد العاجل وخدمات حديثة ،مثل التسوق اإللكتروني والحواالت المالية
وخدمـات التعاملات الحكومية اإللكترونيـة ،وتخدم المؤسسـة األفراد والمؤسسـات الحكومية
ومنشئات قطاع األعمال.
كبيـرا في البنيـة التحتيـة اإللكترونيـة والتقنية
اسـتثمارا
وقد شـهد البريد السـعودي
ً
ً
للعمليات البريدية ،لرفع مسـتوى الجودة وتسـريع الخدمات ،وقد أسـهم العنـوان الوطني
الذي طورته المؤسسـة ،في تعزيز قدرات التوزيع وتسـليم البريد في مواقع العمالء  ،كما
تطورت خدمات البريد السـريع عبـر خدمة البريـد الممتاز باإلضافة إلـى تطوير خدمات
النقل بتأسيس شركة ناقل.
كما تم إعـادة تاهيل وتوحيد هويـة مكاتب البريـد وتقديم خدمات جديدة تسـتثمر مرافق
ومنشـآت وشـبكة البريد ،مثل الخدمات الحكومية وخدمات الحواالت المالية «إرسـال» بهدف
الوصول إلى بناء صناعة بريدية تدعم تطور وإنتشـار الحكومة والتجارة اإللكترونية من خالل
تقديـم خدمات بريدية متقدمة ومتكاملة لألفراد والمؤسسـات الحكومية والخاصة ،وبناء حلقة
وصـل خدمية بين الجميع ،بإسـتخدام أحـدث التقنيات العالمية ،واإلسـتثمار األمثـل في القوى
البشرية ،مع تحقيق عوائد تجارية مستدامة.
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الغرض من التقرير:
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الرؤية
مقدم الخدمات البريدية والخدمات الحكومية
ومم ّكن إقليمي للتجارة اإللكترونية ،ومشغل
لوجستي فاعل عالمياً

أعـد التقرير تحقيقاً لمتطلبات المادة ( )29التي تنص على« :أن
َّ
ترفع جميع الـوزارات واألجهـزة الحكوميـة إلى رئيس مجلـس الوزراء
تقريرا عما حققته من إنجازات ،وما واجهها من صعوبات وما تراه من
ً
مقترحات لحسن سـير العمل فيها ،وذلك خالل تسعين يوماً من بداية
كل سـنة مالية» .كمـا روعي في إعـداده تلبيـة متطلبات قواعـد إعداد
التقارير السنوية المقررة على الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى.
األنشطة والمهام األساسية لمؤسسة البريد السعودي:

تمارس المؤسسة المهام التالية وفق األحكام الواردة في تنظيمها
الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( )78وتاريخ : 1423/3/29
1ـ
2ـ

الرسالة
تقديم خدمات بريدية ومالية ولوجستية متكاملة
ومبتكرة للمنشآت واألفراد تدعم الحكومة
والتجارة اإللكترونية بجودة متميزة وتقنيات
متقدمة وبكفاءات وطنية

3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
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8ـ

تقديم الخدمات والمنتجات البريدية بأنواعها.
تطويـر أسـاليب حديثـة لقبـول البريـد وجمعـه ومعالجتـه ونقلـه
وتوزيعه ،بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خالل فترة معقولة،
وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وضع البرامج وتطوير الخدمـات اإللكترونية ،التي تحقق أهداف
الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية.
تقديم خدمات الحواالت المالية.
تقديم أية خدمات أخرى تدخل في نطاق إختصاصها.
المنظمات واإلتحادات اإلقليمية والدولية المعنية
حضور إجتماعات
َّ
بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات.
إنشـاء شـركات تابعة لها ،والمساهمة في تأسـيس شركات تقوم
بأداء نشاطات ذات عالقة بطبيعة أعمالها ،أو المشاركة فيها.
القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها.

ةمدـقم

الباب األول

الوضع الراهن للمؤسسة
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 1.1ـ الخطة اإلستراتيجية لتطوير البريد:

تبنـت مؤسسـة البريـد السـعودي مبـدأ التخطيـط اإلسـتراتيجي
واإلدارة اإلستراتيجية منهجاً حاولت من خالله الوصول إلى األهداف
الواقعية والرؤى الطموحـة ،التي تهدف إلى اإلرتقـاء بصناعة البريد
محلياً ،والوصول بها إلى مصاف العالمية.
وقـد تم تحديـد األهـداف والمبـادرات الالزمة لتنفيـذ الخطة
وبنـاءا علـى التجـارب الدوليـة ،تـم تحديـد الفترة
اإلسـتراتيجية،
ً
الزمنية الالزمة ،والتي قسمت إلى ثالث مراحل:
· أوالً :البناء (البنية التحتية والشبكات)  2005ـ .2009
· ثانياً :التمكين (تطوير وحدات األعمال)  2010ـ .2014
· ثالثاً :التحول التجاري (العمل على أسس تجارية)  2015ـ .2025

 1.1.1ـ أوالً :البناء (البنية التحتية والشبكات)  2005ـ :2009
كانـت ركيـزة هـذا البنـاء اإلسـتراتيجي تقوم علـى توفيـر البنية
التحتيـة للعناوين والمعالجة وبناء الشـبكات ،التي مثلت األسـاس في
المنظومة الجديدة ،لذلك قامت المؤسسـة بتوجيه إستثمارات ضخمة
عددا من الشـبكات البريدية المتكاملة،
لتطوير البنية التحتيـة وبناء ً

لدعـم أعمال المؤسسـة ولتسـاهم فـي تحقيـق إسـتراتيجيتها وتطوير
أعمالها وتقديم خدماتها بطريقة عصرية وهي التالي:
· مشروع العنوان الوطني:
من أهم برامج ومشاريع المؤسسة في سبيل تنفيذ إستراتيجيتها
ودعـم أنشـطتها وتعزيـز أداء شـبكاتها ،هـو تطوير نظـام العنوان
الوطني ،لتحديد عناوين كافة المواقع والمنشآت والمنازل السكنية
والمكاتـب التجاريـة في مناطـق ومدن المملكـة ،وأصـدرت عنواناً
وطنيـاً ثابتـاً ومعياريـاً لإلسـتدالل والوصـول للمواقـع ،وبنيت عليه
برامـج المالحـة وأنظمـة معلومـات جغرافيـة ،إليصـال الخدمـات
والبضائـع إلـى المنـازل والمكاتـب .وتـم إعتمـاد نظـام العنوان،
كمواصفـة رسـمية من قبـل هيئـة المواصفـات والمقاييـس ليصبح
متكامال وحصرياً لكل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو
مرجعاً
ً
خدميـة أو حكوميـة ،وقد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء الموقر رقم
( )252بتاريـخ  1434/7/24بالموافقـة علـى ترتيبات تفعيـل المواد
الخاصـة بـ«عناوين اإلقامـة أو العمل» الواردة فـي أنظمة األحوال
المدنية ،والسجل التجاري ،واإلقامة ،وأن يكون عنوان محل اإلقامة
معتمدا تترتب عليه جميع اآلثار
الذي أعدته مؤسسة البريد عنواناً
ً
النظاميـة ،وتم توجيـه الجهـات الحكومية بربط تقديـم الخدمات
بتسجيل العنوان.

ةسسؤملل نهارلا عضولا

 1ـ إستراتيجية المؤسسة

وألا بابلا

الفصل األول

الجوانب التنظيمية
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وقد نال العنوان الوطني شـهادة اإلعتماد المعياري من قبل إتحاد
البريد العالمي.
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· مراكز المعالجة والفرز اآللي والفحص:
جهزت المؤسسـة مراكـز المعالجة والفرز اآللـي والفحص لمعالجة
المـواد البريديـة الصـادرة والـواردة آلياً فـي المناطـق الرئيسـة الثالث
بالمملكـة ،بحيـث يتم تجاوز أسـاليب الفرز اليـدوي إلى قـراءة العناوين
إلكترونيـاً بطاقـة تشـغيلية لفـرز  40000رسالة  /سـاعة آليـاً وتصنيفهـا
جوا) وتوزيعها على
(برا أو ً
وتقسيمها إلى مجموعات يسهل شـحنها ونقلها ً
الصناديق القائمة في مكاتب البريد أو في مقر اإلقامة والعمل ،وقد ساهم
ذلك بشـك ٍل كبي ٍر في سـرعة إيصال الرسـائل البريدية إلى المسـتفيدين
والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية ونظام التوزيع اآللي الذي يعتمد
على أنظمة تحديد مسارات التوزيع ،كما زودت هذه المراكز بأجهزة فحص
اإلرساليات والطرود ومراكز طباعة وتغليف ألعمال البريد الدعائي.

· شبكة النقل اللوجستي:
نظـرا لحاجـة العمـل البريدي لنقـل المـواد البريديـة واألكياس
ً
والحاويات ،التي تحتوي على الرسائل بكفاءة وأمان بين مكاتب البريد
وبيـن المطارات فـي أنحـاء المملكة لمعالجتهـا وتوزيعها فـي األوقات
المحـددة ،تمـت إعـادة هيكلـة وحـدة النقـل البريـدي في المؤسسـة،
لتطوير منظومة النقل اللوجسـتي في المملكة بصـورة عامة ونتج عنها
تأسيس شركة ناقل التي تملك وتدير حالياً أكبر شبكة نقل ومستودعات
في المنطقـة ،وتعتبر هذه الشـبكة بنيـة تحتية داعمة لقطـاع األعمال
وكافـة أعمـال النقل اللوجسـتي حيـث أصبحت بنيـة تحتيـة لكثي ٍر من
الصناعات مثل تجارة الملبوسـات وتجـارة األغذية والمعلبات وصناعة
السـيارات وقطع الغيار ،وتساهم هذه الشبكة في دعم أنشطة التجارة
الداخلية والمنتجات الصناعية ودعم الناتج المحلي.
· شبكة التوزيع:
تـم تأسـيس مجموعـة مـن شـبكات التوزيع فـي كل مدينـة وقرية
وهجـرة ،تتكامل مع شـبكة النقل بحيث توصل شـبكات النقل والتوزيع
بيـن أي نقطتين في مختلف أنحاء المملكة ،وتـم توظيف وتدريب فرق
موزعـي البريد وتزويدهم بسـيارات مجهـزة بأنظمة متطـورة للمالحة
واإلستدالل على المواقع والقارئات الكفية لتوثيق عملية تسليم البريد
للعمالء في محل إقامتهم.
· شبكة المكاتب البريدية:
يعتمد البريد السـعودي على شبكة واسـعة من المكاتب البريدية
تضـم أكثـر مـن  600مكتبـاً بريديـاً تتـوزع علـى مختلـف المناطـق
والمحافظات ،وتخطط المؤسسـة إلـى تحويل كل مكاتـب البريد إلى

‡ خدمات البريد التقليدية.
‡ خدمات الطرود.
‡ الخدمات المالية ـ الحواالت وصرف العمالت.
‡  خدمـات حكوميـة ـ وزارة الداخليـة ،العمـل ،الماليـة ،بنـك
التسليف والبنك العقاري.
‡ خدمة جامعي ـ تسليم الوثائق للجامعات دون الحاجة لمراجعتها.
‡ خدمات شركات اإلتصاالت.
‡ خدمات البريد الممتاز.
· شبكة التقنية واإلتصاالت:
قامت المؤسسة باإلستثمار في بناء شبكة حاسب آلي ضخمة تربط
كافة مكاتبها وشبكات النقل والتوزيع بمركز المعلومات الرئيسي الذي
يتم من خالله متابعة كافة أعمال النقل والتوزيع والتحكم بها ومتابعة
خدمـة العمالء ،باإلضافة إلى ربط األعمال اإلدارية والمالية بواسـطة
نظـام إدارة وتخطيط موارد المؤسسـة األمر الذي مكنّ المؤسسـة من
ضبط كافة عملياتها ومتابعة أعمالها وزيادة الكفاءة التشغيلية.

بعد ان اسـتكملت مؤسسة البريد السـعودي بناء شبكات البنية
التحتية في مرحلة البناء بدأت المؤسسة في صياغة مرحلة التمكين
تم فيها تمكين وحدات األعمال وتطوير أعمالها
اإلستراتيجي والتي ّ
وتشمل ما يلي:

وألا بابلا

ومن الخدمات التي تقدم في المكاتب البريدية:

 1.1.2ـ ثانياً :التمكين (تطوير وحدات األعمال)  2010ـ :2014

ةسسؤملل نهارلا عضولا

مراكـز تقديـم خدمـات متنوعـة تقـدم الخدمـات البريدية األساسـية
وخدمات أخرى حكومية وتجارية ،لذا قامت المؤسسة بتجهيز مكاتبها
بأنظمة ربط بشـبكة الحاسـب اآللي وبأنظمة نقاط البيـع ليتم تقديم
الخدمات بشـكل أفضل ،كما تم تطويـر التصاميـم الداخلية للمكاتب
لتعكس الصورة المناسـبة لمراكـز الخدمة بما يتناسـب مع الخدمات
التي يقدمها.

· شبكة العاملين والكوادر البشرية:
تعتمد المؤسسة على كوادر بشرية مؤهلة من المواطنين الذين
يقومـون بالعمـل البريـدي ليمثل بنية تحتيـة فاعلة لشـبكة الموارد
البشـرية عاليـة التدريـب والتأهيـل تحكمهـا معاييـر عمـل مهنيـة
واضحة.

· التوظيف والتأهيل:
تم إسـتقطاب وتوظيف الكوادر الوطنيـة المتخصصة في مجاالت
تقنيـة المعلومـات والهندسـة والتسـويق والتوزيـع والتشـغيل والجودة
لتقديم الخدمات البريدية بإحترافية،
· إعادة هندسة العمليات اإلدارية والتنظيمية:
تم إعداد وتوحيد وتوثيق سياسات وإجراءات العمل وإعتمادها،
وتطوير معايير الجودة ،وربط أداء العمليات بمؤشرات أداء مستقاة
مـن المعاييـر الدوليـة المتطورة ،كمـا اعتمـدت المؤسسـة أنظمة
لمراقبـة األداء وتحديد وتحليل مؤشـرات األداء الرئيسـة مثل مهل
التوجيه ونسـب الترحيل ونسـب الخطأ في الفرز والتسليم وخدمة
العمالء.
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· مركز المعلومات الجغرافية:
يوفـر خدمة التحقق من العناوين التي تتيـح للعمالء من الجهات
الحكوميـة والخاصة التحقق من العناوين إلكترونيـاً ،كما يوفر خدمة
تحديد المواقع ومعرفة العناوين من خالل نظام المعلومات الجغرافي
المبسـط «المحدد» وقد وقعت المؤسسـة مجموعة مـن اإلتفاقيات مع
شـركات إنتاج ونشـر الخرائط اإللكترونية مثل (جوجـل ونافتك) حيث
يتم بموجـب هـذه اإلتفاقيـات إتاحـة العناويـن البريديـة المحلية في
الخرائـط الجغرافيـة فـي الشـبكة العالميـة أو فـي برامـج المالحـة
واإلستدالل في الهواتف الذكية.
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· إعادة هيكلة العمليات المالية:
أعيد بناء دورة الصرف والتسجيل المالي على أسس تجارية ،وقد
حققت المؤسسة المنجزات التالية:
‡ تسجيل األحداث المالية على أساس اإلستحقاق.
‡ صرف مستحقات الموظفين والموردين عن طريق التحويل اآللي
المباشر لحسابات المستفيدين البنكية وبنسبة (.)%100
‡ تحصيل مستحقات المؤسسة لدى األفراد عن طريق خدمة
«سداد».

22

· تطوير الخدمات اإللكترونية
تـم توفير أنظمـة تقفي األثر لتتبـع جميع أنواع البعائـث البريدية
وتوفير معلومات أمنية عنها ونظام أمني وخدمي لمعرفة مصادر ووجهات
البعائث البريدية.

· شركة «إرسال» للحواالت المالية:
تم تأسـيس شـركة «إرسـال» للحواالت المالية مناصفة بين مؤسسـة
البريـد وبنـك اإلنمـاء لممارسـة نشـاط الحـواالت الماليـة مـن المكاتـب
البريدية إلى انحاء العالم عبر شبكة المراسلين الخاصة بشركة «إرسال»،
كما تم توقيع إتفاقية مع شركة (ويسترن يونيون) العالمية لتنفيذ الحواالت
المالية السريعة إلى مراسليها وشركائها في إنحاء العالم.

 1.1.3ـ ثالثاً :مرحلة التحول (2015م ـ 2025م)
وافق إستكمال مرحلتي البناء والتمكين اللتين تم خاللهما تأسيس
إسـتعدادا لتحويلها إلى
شركتي ناقل وارسـال وتطوير وحدات األعمال
ً
شـركات تجاريـة ،وافق ذلك إطلاق برنامج التحـول الوطني حيث تم
إعداد الدراسـات الالزمة لتحويل المؤسسـة إلى شـركة قابضة تشغل
مرفق البريد وتقدم الخدمات البريدية واللوجسـتية المتعددة مباشرة
أو عبـر شـركات تابعة وبشـكل مسـتقل أو ضمن شـراكات ،وعلى فصل
أعمال تقديم الخدمة عن أعمال تنظيم السوق البريدي.

وألا بابلا

· خدمة الحجز اإللكتروني بيع التذاكر (مكاني):

ةسسؤملل نهارلا عضولا

· مركز البريد اإللكتروني اآلمن (موثوق):
تم تأسيس خدمة بريد إلكتروني لخدمة الجهات الحكومية ولدعم
تطبيقـات الحكومة اإللكترونية ،بحيث تتيح للمسـتخدمين في المملكة
المزايـا والقـوة وال/رعتمادية التـي تقدمهـا النطاقـات العالمية مثل
( )YAHOO ،HOTMAIL ،GMAILلتأمين منصة آمنة وذات إعتمادية
عاليـة للبريـد اإللكترونـي الحكومـي ،مما يركـز جهود الدعـم الفني
والتطوير والحماية األمنية للجهات الحكومية المستفيدة.

· مركز البريد الدعائي (الطباعة والتغليف)
يقدم المركز خدمة البريد الهجين حيث يتم إستالم المعلومات
ّ
إلكترونيـاً وطباعتهـا لـدى البريد فـي منطقـة توزيعها .كمـا يقوم
المركز لطباعة المواد الدعائيـة وتوزيعها بفعالية لزيادة المردود
الدعائـي للمعلـن وحاليـاً هنـاك ثلاث مراكـز فـي كل مـن جـدة
والرياض والدمام.

إسـتفادت المؤسسـة مـن إنتشـار مكاتبهـا فـي المملكـة ،وبنيتهـا
التحتيـة الداعمـة للتجـارة اإللكترونيـة ،في بيـع تذاكر مباريـات كرة
القدم .وقامت بإنشـاء منصـة إلكترونية خاصة لبيـع التذاكر وإختيار
األماكـن داخـل المالعـب الرياضيـة ليسـتفاد منهـا في حجز وشـراء
التذاكـر اإللكترونيـة للفعاليـات والمناسـبات الرياضيـة والثقافيـة
واإلجتماعية والترفيهية.
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 2ـ تنظيم السوق البريدي:

تقوم مؤسسة البريد السعودي
بالترخيـص للشـركات العاملـة فـي
مجـال نقـل الطـرود بموجـب نظام
البريد الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم  24وتاريـخ  ،1406/1/16وعلى
مـا ورد فـي الئحـة الطـرود الغيـر
بريدية المعدلة والتي نصت على أن
تسـتمر مؤسسـة البريـد السـعودي
ممثلـة بـاإلدارة العامـة للتراخيـص
البريديـة بالترخيـص للشـركات
والمؤسسـات بنقـل الطـرود غيـر
البريديـة داخـل المملكـة أو فيمـا
بينها وبين الـدول األخرى بناءً على
الشـروط الـواردة فـي الالئحـة
المبلغـة لمعالـي وزيـر اإلتصـاالت
وتقنيـة المعلومـات ببرقيـة صاحب
السـمو الملكي وزيـر الداخلية رقم
 8504وتاريخ  .1410/05/20يوضح
الشكل التراخيص الممنوحة للقطاع
الخاص بنهاية عام :2017
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 1ـ الهيكل التنظيمي:

مشـروع الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسـة ،والذي يتماشـى مع نهج
المؤسسة للتحول نحو العمل التجاري.

  اﻹدارة

ةسسؤملل نهارلا عضولا

وافـق مجلـس إدارة مؤسسـة البريـد السـعودي فـي اجتماعـه
السـابع والخمسـون بتاريخ  1439/04/3الموافق  2017/12/21على

وألا بابلا

الفصل الثاني

البيئة الداخلية للمؤسسة

ﺃﻣـﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻤﺠـﻠـﺲ
ر ا ٴ 
 ا ووة ار

اﻼت ا واﻻﻻت

ﻧﺎﻗـﻞ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ(

اا اا 

اﻹدارة ا   وا

ﺇﺭﺳﺎﻝ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ(
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25

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي

جدول يوضح أعداد القوى العاملة لعام  1438ـ )2017( 1439
ومقارنتها بالعام الماضي  1437ـ  1438الموافق لعام 2016

 2ـ القوى العاملة:
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المستخدمين

كما توفر المؤسسة لموظفيها بيئة
عمل محفـزة وجاذبة ومميـزات وظيفية
لتشـجيعهم علـى تنفيذ أعمالهم بيسـر
وسـهولة والتزامـاً بأهـداف برنامـج
التحول الوطني الذي يهدف إلى زيادة
الكفـاءة وتقليـل المصاريـف فقد تبنت
المؤسسة سياسـة تجميد التوظيف منذ
عام  2015ونتـج عنه توفير  600موظف
خالل عـام  ،2016لم يتـم إحالل بديل
لهم ألسـباب التقاعـد أو اإلنتقـال إلى
جهات أخرى.

المرتبة

الموظفين الرسميين

اهتمت مؤسسـة البريد السعودي
بإسـتقطاب الكوادر الوطنيـة المؤهلة
للعمـل بهـا فـي مختلـف التخصصات
اإلدارية والفنيـة والتقنية والمجاالت
المتعلقـة بالصناعـة البريديـة ،بمـا
يساعدها في تنفيذ خططها وبرامجها
التي تسـاهم بشكل مباشر في تحقيق
أهدافها ورفع الكفاءة اإلنتاجية.

العمال

26

51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
المجموع
19
18
17
المجموع
64
63
62
61
المجموع
اإلجمالي

عدد الوظائف المشغولة
لعام 1438/1437
الموافق لعام 2016

عدد الوظائف الشاغرة
لعام 1438/1437
الموافق لعام 2016

1
2
4
10
24
84
164
590
1437
2290
3622
2630
110
20
0
10988
90
17
2
109
85
88
25
10
208
11305

0
0
1
1
0
10
14
20
23
37
33
669
809
32
16
1665
99
75
0
174
98
467
63
30
658
2497

عدد الوظائف المشغولة
لعام 1439/1438
الموافق لعام 2017

ذكور

1
2
6
11
24
98
199
605
1727
2615
3342
1789
89
15
10523
75
17
0
92
91
98
22
10
221
10836

اناث

0
0
0
0
0
1
1
6
21
19
5
2
1
0
0
56
1
0
0
1
1
1
2
0
4
61

عدد الوظائف الشاغرة
لعام 1439/1438
الموافق لعام 2017

عدد الوظائف

0
0
0
2
2
32
142
215
173
226
494
894
50
5
2
2237
163
147
8
318
97
161
64
30
352
2907

جدول يوضح تصنيف الوظائف
وألا بابلا

تصنيف الوظائف

العام

الموظفون
الرسميون

المتعاقدون
السعوديون

المتعاقدون المتعاقدون القائم بعمل
البريد
على وظيفة غير السعوديون

عدد

اإلجمالي

2015

10808

135

11

19

143

114

234

61

11525

2016

10988

106

10

16

133

109

208

61

11631

2017

10523

87

5

3

126

92

221

61

11118

 3ـ رفع مستوى الكفاءات البشرية (التدريب والتطوير):

تهتم المؤسسـة بتنمية معارف وقدرات ومهارات الكوادر البشرية
من خالل وضع الخطط التدريبية بما يتوافق مع:
·  قرار مجلس الشـورى رقم  81/130وتاريخ  1428/02/22البند
(أو ًال) والـذي ينـص «علـى مؤسسـة البريـد السـعودي تكثيف
برامج التدريب لمنسـوبيها عن طريق اإلبتعاث ،والتدريب على
رأس العمل».
·  قـرار مجلـس الشـورى رقـم  73/139وتاريـخ 1436/02/10
البند (أو ًال) الفقرة ( )2والـذي ينص على «تكثيف الجهود
في سـبيل تحسـين ورفع كفاءة القـدرات البشـرية المؤهلة
لديهـا فـي مجـاالت تقديـم الخدمـات الجديـدة لقطاعـي
المؤسسات واألفراد».
· األمـر السـامي الكريـم رقـم  24266وتاريـخ 1437/5/17
المبنـي علـى قـرار مجلـس الشـورى رقـم  69/154بتاريـخ

ةسسؤملل نهارلا عضولا

المستخدمون

العمال

موظفات القسم النسوي

 1436/9/1فيما يتعلق بالبند (ثالثاً) حيث وجه كافة الجهات
الحكومية المستفيدة من برامج معهد اإلدارة العامة بمتابعة
إلتـزام موظفيهـا الملتحقيـن بـدورات المعهد بحضـور تلك
الدورات.
·  خطـط التحول لمؤسسـة البريـد السـعودي وفق (رؤيـة )2030
والتي تستدعي تزويد الموظفين بالمعارف والقدرات والمهارات
المستجدة في خطط التحول.
 4ـ أهم إنجازات التدريب:

تم إعـداد وتصميم عدد مـن الحقائب التدريبيـة لخدمات مختلفة،
كما تـم البدء في تنفيـذ نظام التدريـب اإللكتروني والذي يشـمل بوابة
التدريـب إضافـة إلـى التدريـب عـن بعـد مـن خلال إحـدى الشـركات
المتخصصـة فـي ذلـك ،وتدريب عـدد مـن طلاب الجامعـات والكليات
والمعاهد من برنامج التدريب التعاوني.
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· التدريب داخل المؤسسة (التدريب البريدي):
بلـغ إجمالـي المتحقق مـن الفـرص التدريبيـة ،من
خلال مراكـز التدريـب وبـرد المناطـق والمحافظـات
البريدية  292فرصة تدريبية.
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· التدريب خارج المؤسسة:
 1ـ التدريب عن بعـد ( TRAIN POSTبرامج إتحاد
البريد العالمي):
أتاح المكتب الدولي إلتحاد البريدي العالمي UPU
لمؤسسة البريد السعودي عدد من الفرص التدريبة عن
بعد ،وقد بلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية المتاحة عن
بعد لموظفي المؤسسة  30فرصة تدريبية.
 2ـ التدريـب فـي الجهـات والمراكـز الحكوميـة
والقطاع الخاص:
إستمرت المؤسسة بالترشيح لحضور برامج معهد
اإلدارة العامة وفروعه  332فرصة تدريبية ،كما أتاحت
لموظفيها حضـور العديد من البرامـج التدريبية التي
تنظمهـا الجهـات الخاصـة داخـل المملكـة وخارجها،
ويوضـح الجدول التالـي اجمالي فـرص التدريب التي
أتيحت لموظفي المؤسسة.
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جدول يوضح فرص التدريب خالل العام 2017
معهد اإلدارة

منطقة
الرياض

مكة

التدريب البريدي

119

113

إعداد المتدربين
في برامج معهد
اإلدارة العامة

190

التدريب داخل
المملكة والمنفذ
من قبل شركات
ومراكز التدريب
والمعاهد الخاصة
بالقطاع الخاص

72

القسم النسوي

الشرقية عسير الرياض الدمام
60
32

32

3

 430فرصة تدريبية

تدريب عن بعد
()TRAIN POST
برامج إتحاد البريد
العالمي

 30فرصة تدريبية

إجمالي أعداد
المتدربين لعام 2017

 1084متدرب

3

اإلجمالي
292
332

جدول يوضح الطلبات الدراسية الموافق عليها

جدول يوضح عدد المباني المملوكة والمستأجرة واألراضي للعام المالي 2017

ــــــع
اــت
ارا
اع

 م

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

2016
25

2017
4

درات
ـ

د ـم
رس

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

2016
11

2017
4

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

2016
285

2017
111

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

2016
9

2017
10

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ

2016
330

2017
129

م

المنطقة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الرياض
مكة المكرمة
المدينة المنورة
القصيم
الشرقية
عسير
تبوك
حائل
الحدود الشمالية
جازان
نجران
الباحة
الجوف
المجموع

المباني
المملوكة المستأجرة
116
17
48
24
12
7
37
17
38
34
62
10
7
5
17
8
5
7
21
8
6
7
18
3
8
6
395
153

األراضي
49
41
53
58
92
62
12
18
48
2
13
12
27
487

وألا بابلا

تتيح المؤسسـة سنوياً لمنسوبيها اإلنتسـاب لمواصلة الدراسة في
الجهـات التعليمية حيـث تم خالل هذا العـام الموافقة علـى  129طلباً
لمواصلة التعليم يوضحها الجدول التالي:

بلـغ عدد المبانـي  548منها مبانـي مملوكة  ،153والمسـتأجرة
 395وعـدد األراضـي المملوكة للمؤسسـة  487خالل العـام المالي
.2017

ةسسؤملل نهارلا عضولا

 4.1ـ إنتساب منسوبي المؤسسة للجهات التعليمية:

 5ـ المباني واألراضي المملوكة والمباني المستأجرة:
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الفصل الثالث

اإلجراءات المتخذة على األوامر السامية وقرارات مجلس الشورى
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خلال العـام  1437ـ  1438الموافـق لعـام  2016أقـر مجلـس
الشورى ما يلي:


قرار رقم  38/78بتاريخ  1437/8/3والمتضمن:

على مؤسسة البريد السعودي ما يأتي:
أوالً :تضميـن تقاريرهـا السـنوية القادمـة للحسـابات الختاميـة
للشركات التي تساهم فيها.
ثانياً :وضع مؤشرات األداء بشـكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات
الدولية المماثلة من مؤشرات.
ثالثاً :وضع معايير جديدة لتصنيف رسـوم واصل التجاري ،وبحيث
يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة ،وكذلك حجم المنشأة المستفيدة.
وقد أفادت المؤسسة حيال ذلك ما يلي:
 )1فيما يتعلق بالفقرة (األولى) ـ من القرار فسوف تقوم المؤسسة
بتضمين تقاريرها السـنوية القادمة للحسـابات الختامية التي تسـاهم
فيها بإذن اهلل.

30

 )2فيمـا يتعلـق بالفقـرة (الثانية) ـ فـإن مؤسسـة البريد وضعت
مؤشرات لقياس أداء الخدمات البريدية وفق أفضل الممارسات الدولية
التي تطبقها مؤسسـات البريد المشـابهة وإتحاد البريد العالمي ويتم
قياسـها بشـكل منتظم كما هو موضح في الفصل الثامـن من الصفحة
( )89إلى الصفحة ( )93من التقرير السنوي للعام المذكور.

 )3فيما يتعلق بالفقرة (الثالثة) قامت المؤسسة بإقتراح تصنيف
جديـد يعتمـد على تصنيـف المنشـآت الصادر مـن مجلـس إدارة هيئة
المنشـأت الصغيـرة والمتوسـطة وتم رفـع المقترح إلى ديـوان مجلس
تمهيدا العتماده.
الوزراء لدراسته حيث تم مناقشته مع هيئة الخبراء
ً
خلال العـام  1438ـ  1439الموافـق لعـام  2017أقـر مجلـس
الشورى ما يلي:
 قرار مجلس الشورى رقم ( )1/2بتاريخ  1439/3/9المتضمن:
أوالً :التأكيد على ما ورد في البند (أو ًال) من قرار مجلس الشـورى
رقم ( )7/5وتاريخ  1432/3/24بشـأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد
السعودي للعام المالي  1431/1430ونصه« :إعادة هيكلة قطاع البريد،
بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة».
ثانياً :على مؤسسة البريد السعودي اآلتي:
 )1وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما
يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية ،وذلك بصفتها جهة منظمة
للبريد.
 )2قيامها كجهة مقدمة للخدمات البريدية باآلتي:
أ ـ تقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة اإللكترونية.
ب ـ تطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية
والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة.

 2ـ بالنسـبة لمـا ورد فـي (ثانياً )1/وضـع إجراءات ونظـم لمراقبة
ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية،
وذلك بصفتها جهة منظمة للبريد ،فإن للمؤسسة إجراءات موثقة ومعتمدة
لجميـع العمليات البريدية والخدمات المسـاندة لها وفقاً لنظام الجودة
الدولي ( )ISO 9001:2008الذي تطبقه المؤسسة منذ عام ( ،)2010أما
بالنسبة للشركات الخاصة فيتم إعتماد أنظمة الجودة العالمية المطبقة
لديها ،ويتم متابعة التطبيق ومحاسبة هذه الشركات بناءً على ذلك ،كما
تـم تخصيص فصـل خاص في مشـروع نظـام البريد الجديـد لمتطلبات
الترخيص بالخدمات البريدية يضمن تقديمها بمعايير وجودة عالمية.
 3ـ بالنسبة لما ورد في (ثانياً /2أ) بخصوص قيام المؤسسة كجهة
مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمـات الضرورية لدعم التجارة
اإللكترونية ،فإن المؤسسة حرصت على بناء بنية تحتية لوجستية تخدم
التجارة اإللكترونية تشمل مرافق التوزيع ،الفرز ،المعالجة ،باإلضافة
إلـى العنـوان الوطنـي الذي سـاهم في سـهولة اإلسـتدالل علـى مواقع
العملاء ،وتشـمل إسـتراتيجية المؤسسـة تطويـر حلـول متعـددة لدعم

 4ـ بالنسـبة لمـا ورد فـي (ثانيـاً /2ب) بخصوص تطويـر وتنويع
الخدمـات البريديـة المقدمـة للقطاعـات التجاريـة والماليـة أسـوة
بالشـركات الدوليـة المنافسـة ،فإن المؤسسـة تقوم بذلـك من خالل
الخدمـات التـي تقدمها عن طريق البريـد الممتاز ـ عضـو في البريد
العاجـل الدولي التابع لمنظمة إتحاد البريـد الدولي ـ  ،UPUولديها
عالقـات متميـزة مع كثيـر مـن إدارات البريـد العاجل فـي العديد من
الدول األعضاء وأيضاً تقدم باقة متنوعة من المنتجات تغطي إحتياجات
السـوق بالرغم من قوة المنافسـة مثل خدمـة البريد السـريع ،خدمة
باركس (الطرود الدولية) ،خدمة خليجي اكسبريس ،وخدمة باقة رحاب
المسبقة الدفع للمتاجر اإللكترونية واألفراد.
 5ـ بالنسـبة لمـا ورد فـي (ثانيـاً /2ج) بخصوص تقديـم خدمات
للمواطنيـن في خـارج المملكـة ،إليصـال الوثائـق والحـواالت المالية
بسرعة وموثوقية فإن المؤسسة تقوم بإيصال الوثائق للمواطنين خارج
المملكة مـن خالل التعامل مـع اإلدارات البريدية فـي الدول األخرى،
أيضـاً تقـوم بإرسـال الحـواالت الماليـة لمعظـم دول العالـم بالعملة
المحلية أو الدوالر عن طريق شركة (إرسال) ـ تمتلك المؤسسة ()%50
منهـا ـ ومن خلال خدمـة ويسـترن يونيـون العالمية وتغطـي أكثر من
( )200دولة وأكثر من ( )500.000منفذ حواالت حول العالم.

ةسسؤملل نهارلا عضولا

وقد أفادت المؤسسة حيال ذلك ما يلي:
 1ـ بالنسبة لما ورد في (أو ًال) المتعلقة بالتأكيد على إعادة هيكلة
قطـاع البريـد ،بحيث تفصـل الجهـة المنظمة عـن الجهـات المقدمة
للخدمـة فإنـه بناءً علـى خطة برنامـج التحـول الوطنـي المعتمدة ،تم
تشكيل لجنة عمل مكونة من مؤسسة البريد السعودي ،وهيئة اإلتصاالت
وتقنية المعلومات لدراسـة نظام البريد وآليـات فصل الجهة المنظمة
عـن الجهـة المسـتقلة ورفعت اللجنـة محضرهـا إلى المركـز الوطني
للتخصيص إلكمال المتطلبات النظامية.

وألا بابلا

ج ـ تقديم خدمات للمواطنين في خارج المملكة ،إليصال الوثائق
والحواالت المالية بسرعة وموثوقية.

التجـارة اإللكترونية من خالل فروعها ومكاتبهـا التي تزيد عن ()600
مكتـب وفـرع و ( )6000نقطـة تواصـل ،باإلضافة إلـى شـبكة نقل على
مستوى المملكة بأكثر من ( )1500شـاحنة بواسطة شركة ناقل ـ تمتلك
المؤسسـة ( )%51منها ـ   ،كما توفر المؤسسـة خدمـة «واصل» عالمي
وهي إعادة تحويل الشحنات الدولية بمنح عنوان مجاني موازي للعنوان
الوطني في أمريكا ،كما أنشأت أول منصة تجارة إلكترونية ـ إي مول ـ
باللغـة العربيـة واإلنجليزيـة ،ومنصـة تذاكـر إلكترونية (مكانـي) لبيع
تذاكر المباريات والفعاليات.
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الباب الثاني

اإلنجـــازات

 1ـ خصخصة البريد السعودي:

تم عرض توجهات ورؤى المؤسسة على مجلس الشؤون اإلقتصادية
والتنميـة والذي أحالهـا بعد إعتمادها إلـى اللجنة الوزارية للتوسـع في
الخصخصة ،وقد تم العرض على اللجنة التي بدورها أوصت بتخصيص
البريد السـعودي على أن تتولى ذلك اللجنة اإلشرافية لتخصيص قطاع
االتصاالت التي يرأسها معالي وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات.
وأوصت اللجنة اإلشرافية لتخصيص قطاع االتصاالت في إجتماعها
األول بإسـتمرار فريـق العمل بحث النمـوذج األمثل لقطـاع البريد ورفع
التوصيـات للجنة اإلشـرافية ،وذلك بالتنسـيق مع فريقي عمـل المركز
الوطني للتخصيص ووزارة المالية.

تـم إعتماد نظـام البريد وتنظيـم هيئة البريد مـن قبل هيئة
الخبـراء ورفعها إلى مجلس الشـؤون اإلقتصاديـة والتنمية ،الذي
بـدوره أحالـه إلى اللجنـة الوزارية للتوسـع فـي الخصخصة ،كما
عرض اإلطار التنظيمي لقطاع البريد في برنامج التحول الوطني
الذي أقـر مبـادرة «إعادة هيكلـة وتنظيم قطـاع البريـد» على أن
تتولى هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات تنظيم البريد بعد إعادة
تسـميتها لتصبح هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات والبريد ،وفي
هذا اإلطـار تم تكوين لجنة بين مؤسسـة البريد السـعودي وهيئة
اإلتصاالت وتقنية المعلومات لدراسـة وإعـداد الترتيبات للمرحلة
المقبلـة ،والرفع بنتائـج ذلك للجنـة اإلشـرافية لتخصيص قطاع
اإلتصاالت.

ازاـــجنإلا

بعد أن اسـتكملت المؤسسـة بناء شـبكات البنية التحتية في
مرحلـة البناء وتطويـر األطـر التنظيمية لقطـاع البريـد وإعادة
هيكلته وإسـتحداث قطاعات جديدة وتطوير وحـدات األعمال في
مرحلـة التمكيـن ،بـدأت المؤسسـة فـي صياغـة مرحلـة التحول
اإلستراتيجي والتي تنطلق فيها المؤسسة إلى التخصيص وتشمل
ما يلي:

 2ـ تطوير األطر التنظيمية لقطاع البريد:

يناثلا بابلا

الفصل األول

أهم اإلنجازات في مجال التحول للعمل على أسس تجارية

 3ـ اإلستراتيجية وإعادة الهيكلة وتطوير وحدات األعمال:

إعتمد مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي في جلسته السابعة
والخمسـون المنعقـدة بتاريـخ  1439/04/03إسـتراتيجية المؤسسـة
والنموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي.
حيث ت ّم إعتماد رؤية ورسـالة المؤسسة وإعادة هيكلتها تحت
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ثمانية قطاعات رئيسـية ،وتتكون اإلستراتيجية من خمسة أهداف
رئيسية ،وأكثر من  13مبادرة.

أهداف المؤسسة اإلستراتيجية:

2017 / 1439 - 1438

 1ـ تطوير األعمال البريدية األساسية.
 2ـ التمكين الرقمي للمملكة العربية السعودية.
 3ـ بناء رائد وطني في الخدمات اللوجستية.

 4ـ بناء منصـات محلية وإقليمية فعالة تربط المملكة العربية
السعودية بالعالم.
 5ـ تطوير خدمات مالية وتقنية وتكميلية.

إستراتيجية المؤسسة

تم إعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

الرؤية :مقدم الخدمات البريدية والخدمات الحكومية وممكّن إقليمي للتجارة اإللكترونية ،ومشغل لوجستي فاعل عالمياً.
الرسالة :تقديم خدمات بريدية ومالية ولوجستية متكاملة ومبتكرة للمنشآت واألفراد تدعم الحكومة والتجارة اإللكترونية بجودة متميزة وتقنيات متقدمة بكفاءات وطنية.
مقدم خدمات تكميلية وخدمات لوجستية
1
تطوير الخدمات
البريدية األساسية
خدمات البريد وبريد الرسائل
خدمات الطرود والبريد السريع
العنوان الوطني
الصناديق البريدية

5
بناء القدرات
المؤسسية
36

2
تمكين التحول الرقمي
لدعم التعامالت
اإللكترونية الحكومية
والتجارية

3
بناء رائد وطني في
الخدمات اللوجستية

4
تطوير خدمات مالية
وتقنية وتكميلية

الخدمات اللوجستية

الخدمات المالية

الخدمات التكميلية للتجارة
اإللكترونية
الخدمات الحكومية التكميلية

بناء شبكة عمليات فعالة محلية وعالمية
بناء خدمات تجزئة شاملة وحديثة
بناء تقنية متطورة واالستغالل األمثل لها
بناء موارد بشرية قادرة ونموذج تشغيلي فعال

الخدمات الرقمية
تقنية المعلومات

 4ـ الشركات :
يناثلا بابلا

حيث تمتلك المؤسسة  %51من شركة (ناقل) التي تدير حالياً
أكبر شبكة نقل ومسـتودعات في المنطقة وتعتبر هذه الشبكة اآلن

ازاـــجنإلا

بنـاءً على الخطة اإلسـتراتيجية المحدثة ،سـيتولى قطاع التحول
متابعـة أداء الشـركات التابعة ودعم التوسـع فـي أعمالها وإنتشـارها
محليـاً وأقليميـاً وعالميـاً ،ومتابعـة وتحديث خطـط العمل التشـغيلية
للشركات التابعة:

بنيـة تحتية داعمة لقطـاع األعمال وكافة أعمال النقل اللوجسـتي،
وتسـاهم هذه الشـبكة في زيادة إعتماد التجـارة الداخلية والمدن
الصناعيـة علـى أعمـال النقـل الموثوقـة وبالتالـي زيـادة الناتـج
المحلـي ،وتمتلـك المؤسسـة  %50من شـركة (إرسـال) للحواالت
الماليـة كمـا تمتلـك المؤسسـة  %30مـن شـركة (إتحـاد) جوراء
لالتصاالت.
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يناثلا بابلا

الفصل الثاني

الـجــــودة

تعمل إدارة الجودة في مؤسسـة البريدى السـعودي حسـب الخطة
اإلستراتيجية التي تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر ،ويتم ذلك
عبر عدد من المبادرات الفرعية التي سوف تساهم في تحقيق المبادرة
الرئيسية وتشمل:
  )1تعزيز ثقافة الجودة لدي موظفي المؤسسة.
 )2خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير والتحسـين المسـتمر
وإشراك جميع العاملين في العملية التطويرية.
  )3اإللتـزام بتطبيق معايير الجودة الداخليـة والدولية للخدمات
البريدية وتفعيل برامج ضبط الجودة.
 )4تحسين أساليب العمل من خالل اإلستمرار في التوثيق وتطوير
إجراءات العمل.

• رفع كفـاءة العامليـن من خلال البرامج التدربية وتشـجيع
مشاركتهم في عمليات التحسين والتطوير المستمر.
 2ـ السياسات واإلجراءات:

 2.1ـ اإلجراءات:

• بلغ عدد إجراءات العمل الموثقة  521أجراء.
• طلبات (إصدار وتعديل وإلغاء) الوثائق  12طلباً.
• طلبات اإلجراءات التصحيحية  /الوقائية طلبين.

 1ـ سياسـة الجـودة:

تعتمـد سياسـة الجـودة فـي المؤسسـة علـى
تحسين وتطوير األعمال التي تقوم بها المؤسسة،
واإللتزام التام برضى العمالء ،ويتم تحقيق ذلك
من خالل األهداف التالية:
•  تصميم وتقديم خدمات ذات جودة تتناسب
مع إحتياجات العميل وتطلعاته.

ازاـــجنإلا

•  اإللتـزام بتطبيـق متطلبـات المواصفـة القياسـية العالميـة
 ISO 9001: 2008والمحافظة عليها.
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 2.2ـ التدقيق الداخلي:

2017 / 1439 - 1438

تـم إعتمـاد خطـة للتدقيـق الداخلـي تشـمل جميـع المناطـق
البريديـة في المملكـة وبلغ معدل نسـبة التزام المناطـق البريدية
بمعاييـر الجـودة  %77علمـا بـأن المسـتهدف  %85وقـد بلـغ عدد
الحاالت التي فيها إخالل بإجراءات العمل (حاالت عدم المطابقة)
بواقع  81حالة.

 2.3ـ التدقيق الخارجي

تخضع المؤسسـة إلى تدقيـق خارجي سـنوي للتأكد مـن إلتزامها
بمعاييـر نظـام إدارة الجـودة العالميـة ويتـم ذلـك من خالل الشـركة
المانحة لإلعتمـاد العالمي بمعايير نظام إدارة الجـودة العالمية للعام
 ،2015وكانـت النسـبة المسـتهدفة للعـام  2017هـي  ،%87ومن خالل
عملية التدقيق الخارجي التي تمت في مؤسسـة البريد السعودي حصل
البريد على نسبة  %100في تطبيق معايير نظام إدارة الجودة.
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 2.4ـ نظام تطوير:

 3ـ المشاريع واألنشطة:

ازاـــجنإلا

وقد تم تنفيذ حوالي  64مشاركة ساهمت في التطوير والتحسين
المستمر.

‡  برنامج التوعية بالمواصفات القياسـية
(الرياض ـ جدة ـ الدمام).
‡  برنامج تدريب فريق الجودة (الرياض).
‡  برنامج التدقيق الداخلي (الرياض ـ جدة ـ الدمام).
‡  برنامج كبير مدققين ،معتمد لنظام الجودة (الرياض).

ISO 9001:2015

يناثلا بابلا

تم استقبال  154مشاركة خالل عام  2017موزعة كالتالي:
·  64مشكلة.
·  11فكرة جديدة.

 3ـ تنفيذ البرامج التدريبية ضمن إطار مشروع ترقية نظام الجودة
في مؤسسة البريد السعودي إلى نظام الجودة :ISO 9001:2015

عددا من المشاريع واألنشطة تشمل:
خالل العام  2017تم تنفيذ ً
 1ـ  عرض تجربة البريد السعودي في مركز األمير مشاري
للجودة وتحسين األداء بمنطقة الباحة.
 2ـ  البـدء بترقية نظـام الجودة في المؤسسـة من خلال تطبيق
معايير المواصفة الدولية .ISO 9001:2015
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وبناءً على هذا القرار ،فقد قام البريد بإعداد إستراتيجية شاملة
لتحقيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء لإلستفادة القصوى من العنوان
الوطني كعنصر مهم في التنمية المستدامة والرفاهية اإلجتماعية.
تشـمل إسـتراتيجية العنوان الوطني مجموعة من المبادرات التي
تهدف بمجملها تحقيق الرؤى الطموحة للعنوان وتعظيم اإلستفادة منه
من خالل تعزيز إستخدامه لدى الجميع ،ومن أهمها:

ازاـــجنإلا

أطلقت مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني الموحد) لترقيم
المباني والمنشآت بمختلف مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة ،ليكون
أسس علمي ٍة تساهم في تحديد مواقع المباني
وسيلة معيارية مبنية وفق ٍ
والمنشـآت واإلسـتدالل عليهـا بكل يسـر وسـهولة ،مـع ضمـان إيصال
الخدمات البريدية كالرسـائل والطرود والوثائق لمقر إقامة العمالء،
كما سـاهم فـي تفعيـل التعاملات اإللكترونيـة الحكوميـة والتجارية،
باإلضافة لدوره الفاعـل وتأثيراته اإليجابية كبنية تحتية رئيسـية على
الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية واألمن والسالمة والتنمية المستدامة،
وتطوير تقديم الخدمات العامة والمرافق وخدمات الطوارئ ،وقد وافق
مجلـس الـوزراء الموقر بقـراره رقـم ( )252بتاريـخ  1434 /24/7على
«ترتيبات تفعيل المواد الخاصـة بـ (عناوين اإلقامة أو العمل) الواردة
في نظام األحوال المدنية ،ونظام السجل التجاري ،ونظام اإلقامة».

يناثلا بابلا

الفصل الثالث

العنوان الوطني

أو ً
ال :مبادرة إستكمال البنية التحتية للعنونة:

يتم فـي هـذه المبـادرة العمل علـى إسـتكمال الخرائـط الرقمية
الخاصة بالعنـوان الوطني مع المواكبة المسـتمرة للتغيـرات التي تتم
بمختلف مناطق ومدن المملكة بعد إسـتخدام أحدث التقنيات لكشـفها
ومراقبتهـا ،ومواكبـة التنميـة العمرانيـة المسـتمرة إلصـدار العناوين
الوطنية الخاصة بالمباني والمنشـآت الحديثة أو المستحدثة ،وتشمل
أعمال إصدار العناوين ومعالجة المصورات الفضائية ورسم الخرائط
للشـوارع والمبانـي والمعالـم وغيرها مع إضافـة المسـميات المكانية
للشوارع واألحياء والمدن والقرى والحدود اإلدارية وغيرها من األعمال
الفنية في هذا المجال وما يصاحبها من مسوحات ميدانية.
وقد تجاوز عـدد العناوين التـي تم إنتاجها علـى الخرائط خالل
عام  2017تسـعماية ألف عنوان ،مما رفع عـدد العناوين المدرجة إلى
أكثر من خمسة ماليين وأربعماية وأربعون ألف عنوان.
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إنتاج العناوين
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البند

عدد العناوين

عدد العناوين التي تم إنتاجها خالل الفترة

917,798

المستهدف إنتاجه في العام الحالي

715,000

إجمالي عدد العناوين المنتجة

5,441,004

إجمالي المستهدف الوصول إليه

5,300,000

المنجز من المستهدف
للعام الحالي

إجمالي المنجز من
المستهدف الكلي

%128
%103

تركيب اللوحات
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البند

عدد اللوحات

عدد اللوحات التي تم إنتاجها

108,454

المستهدف تركيبه في العام الحالي

150,000

إجمالي عدد اللوحات التي تم تركيبها

2,318,998

إجمالي المستهدف الوصول إليه

2,350,000

المنجز من المستهدف
للعام الحالي

إجمالي المنجز من
المستهدف الكلي

%72
%99

ثانيًا :التسجيل في العنوان الوطني:

ازاـــجنإلا

تسجيل األفراد
البند

العدد

عدد المسجلين األفراد خالل الفترة

795,803

المستهدف في العام الحالي

800,000

إجمالي عدد المسجلين من األفراد

2,528,304

إجمالي المستهدف الوصول إليه

2,800,000

يناثلا بابلا

مبـادرة «زيادة أعداد المسـجلين بالعنوان الوطنـي» ،والتي تنفذ
المؤسسة من خاللها مجموعة من البرامج وعمل الشراكات مع مختلف
الجهـات وذلك لتعزيـز تسـجيل األفراد وقطاعـات األعمـال والجهات

الحكوميـة بالعنوان الوطنـي ،مع ربط تقديـم الخدمـات المقدمة من
إنفاذا
مختلـف الجهات بإلزامية التسـجيل في العنوان الوطنـي وذلك
ً
للفقرة األولى والثالثة والخامسـة من قرار مجلس رقم ( )252وتاريخ
. 1434/24/7

المنجز من المستهدف
للعام الحالي

إجمالي المنجز من
المستهدف الكلي

%99
%90

تسجيل قطاع األعمال
البند

عدد اللوحات

عدد المسجلين من قطاع األعمال خالل الفترة

129,894

المستهدف في العام الحالي

150,000

إجمالي عدد المسجلين من قطاع األعمال

1,173,907

إجمالي المستهدف الوصول إليه

1,200,000

المنجز من المستهدف
للعام الحالي

إجمالي المنجز من
المستهدف الكلي

%86
%97
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ثالثًا  :مبادرة إثراء محتوى المعلومات المكانية:

رابعًا :النشر والتوعية:

تعتبر نقاط اإلهتمام (مواقع المعالم والخدمات العامة والتجارية)
 POI'Sإحدى قنـوات إثـراء المحتوى لقواعـد بيانات العنـوان الوطني
وتشـكل ركيزة قوية لإلنطلاق بمجموعة خدمات ومنتجـات تكون قيمة
مضافة إلستخدامات العنوان الوطني من قبل األفراد والشركاء من كال
القطاعين الحكومي والتجاري.

مبـادرة (النشـر والتوعيـة لمفاهيم العنـوان الوطنـي) والتي نفذ
البريد خاللها العديد من المشاريع وأقام شراكات مع مختلف الجهات
الحكوميـة «السـيما الجهـات اإلعالميـة وعلـى رأسـها وزارة الثقافـة
واإلعلام» وتوعيـة مختلـف أفـراد وشـرائح المجتمـع بأهميـة العنوان
وماهيتـه وفوائـده وآثـاره النظامية ،وذلك ضمـن إطار تنفيـذ الفقرة
تم تنفيذ
السابعة من قرار مجلس رقم ( )252وتاريخ  .1434/24/7وقد ّ
العديد من المحالت التسـويقية والمطبوعات كما تمت المشـاركة في
العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات.

جدول يوضح عدد نقاط اإلهتمام خالل العام الحالي

إجمالي عدد نقاط
عدد نقاط
اإلهتمام اإلهتمام التي تم إضافتها
المضافة في 2017
حتى نهاية العام 2017
43.203

652.697

عدد النقاط
المعالجة
والمعنونة
700.000

بلغت نسبة المنجز إلى المستهدف
في مبادرة إثراء المحتوى %93.5

%93.5
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حمالت التسجيل بالعنوان لدى الجهات

يناثلا بابلا
ازاـــجنإلا

المهرجان الوطني للتراث والثقافة

معرض الكتاب ـ الرياض

المشاركة في الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية في المنطقة الشرقية

وزارة االقتصاد
والتخطيط

محكمة اإلستئناف
(الرياض)

المحكمة
(المدينة)

الدفاع المدني
(المدينة)

المحكمة اإلدارية
(الرياض)

نادي البالل

وزارة الحج
(المدينة)

مدينة الملك سعود
الطبية

هيئة الرقابة
والتحقيق (تبوك)

وزارة الخدمة
المدنية (تبوك)

إمارة منطقة تبوك

كليات المعرفة

البنك السعودي
للتنمية

بنك الرياض

الدفاع المدني
(تبوك)

مدينة
الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

مجلس الضمان
الصحي

إدارة التعليم
(تبوك)

الشؤون الصحية
(تبوك)

األمن العام

نادي النصر

شرطة تبوك

شركة هواوي

قيادة المنطقة
العسكرية (تبوك)

مكافحة المخدرات
(تبوك)
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

الجهة
المكرمة
وزارة النقل في مكة
ّ
الهيئة العامة للرياضة
مستشفى قوى األمن
إدارة الشؤون الصحية
المباحث العامة
النادي األهلي السعودي في جدة
إدارة التعليم
شركة علم
فرع وزارة اإلسكان
مديرية شرطة منطقة عسير
جامعة األمير نايف لألمن الوطني
إدارة دوريات األمن
ديوان المراقبة العامة
قاعدة األمير محمد بن نايف البحرية في جدة
مدينة تدريب األمن العام
إدارة األمن والحماية
صندوق التنمية الزراعية
فرع وزارة اإلسكان في منطقة القصيم
إمارة منطقة الباحة
مستشفى الحمادي
الجوازات
قوة الطوارئ الخاصة
مكتب األحوال في بريدة فرع 2

#
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

الجهة
إدارة أنظمة اإلتصاالت
صندوق التنمية العقارية
القوة الخاصة بأمن الطرق
مستشفى الملك عبد اهلل الطبي شمال جدة
األحوال المدينة
شرطة منطقة الباحة
مديرية الدفاع المدني في منطقة القصيم
إدارة المرور
إدارة المشاريع والصيانة
البنك األهلي التجاري
البنك األهلي التجاري
الشؤون الصحية
إدارة التحريات والبحث الجنائي
جامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل
المؤسسة العامة للتقاعد
إدارة مكافحة المخدرات
جوازات منطقة القصيم
إدارة األسلحة والمتفجرات
إدارة األدلة الجنائية
إدارة تنفيذ األحكام الحقوقية
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إدارة الجوازات
إدارة التعليم

يناثلا بابلا
ازاـــجنإلا

الحملة المشتركة للعنوان الوطني مع البنوك السعودية

الحملة المشـتركة للعنوان مع لجنة اإلعالم والتوعية المصرفية في
البنوك السعودية وذلك لتنفيذ المبادرات التالية:
نشر التوعية لمفاهيم وفوائد العنوان الوطني لعمالء البنوك السعودية
وذلك من خالل بوابات اإلنترنت ورسائل الـ  SMSوصفحات مواقع التواصل
اإلجتماعـي والصحـف المطبوعـة واإللكترونيـة ومـن خالل البـث اإلذاعي
لكال من مؤسسة البريد والبنوك السعودية.
والتلفزيوني وذلك ً

نشرة تعريفية بنظام المحدد السعودي

حملة نظام إيجار لوزارة اإلسكان

حملة تطبيق دليلة الرياض
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خامسًا :معالجة بالغات عمالء العنوان الوطني
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البند

العدد  /عنوان

إجمالي عدد بالغات العمالء للعنوان الوطني خالل الفترة

15392

إجمالي عدد البالغات المنفذة

15339

إجمالي عدد البالغات الجاري معالجتها

53

نسب المنجز من
إجمالي البالغات

%99
نسب المنجز
من إجمالي
البالغات

%99

%99

2240

1423

وجود تسجيل مسبق +
بالغات أخرى
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عدد بالغات بطاقة
العنوان

%96

892
عدد بالغات مالحظات
السداد

%99

%99

%100

5195

3982

1660

عدد بالغات تركيب
وصيانة لوحة العنوان

عدد بالغات تسجيل
عنوان غير مكتمل

عدد بالغات تحديث
وتعديل موقع على الخريطة

تسجيل منسوبي المؤسسة بالعنوان

في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزامية التسجيل بالعنوان ،ألزمت مؤسسة البريد منسوبها
بالتسجيل في العنوان الوطني ،كما قامت بربط تقديم الخدمات الخاصة بالموارد البشرية لمنسوبيها
بتسجيلهم في العنوان ،مثل (إصدار بطاقة التأمين ،خطاب التعريف ،اإلجازة ..إلخ).

ازاـــجنإلا

فيما يلي الجهود المبذولة لدى البريد لتطبيق قرار الوزراء بشأن إلزامية العنوان في األعمال واألنشطة
والخدمات في المؤسسة.

يناثلا بابلا

تطبيق العنوان الوطني في أعمال وأنشطة البريد السعودي

ربط تقديم الخدمات البريدية بالتسجيل في العنوان
يرتبط تقديم الخدمات البريدية في محل اإلقامة (واصل) بالتسجيل في العنوان الوطني ،كما يتم تقديم
خدمة (واصل عالمي) فقط للمسجلين بالعنوان الوطني.
يتم تحفيز العمالء بتقديم عرض فتح حساب مجاني في بريدي أون الين والسوق اإللكترونية (أي مول)
مع التسجيل بالعنوان الوطني.

التراخيص لشركات البريد والوكاالت البريدية
تم إلزام جميع شركات نقل الطرود المرخصة بالتسجيل في العنوان ضمن شروط الحصول على التراخيص.
تم التأكيد على شركات نقل الطرود المرخصة بأهمية إلزام العمالء بإستخدام العنوان كشرط في تقديم
خدماتهم .تم وضع برشورات ولوح إرشادية لديهم.
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يناثلا بابلا

الفصل الرابع

الخدمات البريدية

هو البريد الذي ال يرغب مرسله في إتخاذ أي إجراء خاص يضمن
وصولـه إلى المرسـل إليـه أو المطالبة بتعويـض في حالـة فقده ،وال
يحصل المرسل على إيصال بتسـليمه وبالمثل ،فإن البريد ال يأخذ من
المرسل إليه إيصا ًال باستالمه.

بناءا على طلب المرسل
يعرف التسجيل بأنه معالجة خاصة للبعيثة ً
وفيه تعطـى البعيثة رقم تسـجيل لتمييزها عن بقية الرسـائل وتيسـير
إجراءات متابعتها ،وتتم هذه المعالجة الخاصة من لحظة إيداع البعيثة
حتى يتم تسليمها للمرسل إليه ،وبما أن إيداع وتسليم البعيثة المسجلة
يتم بموجب إيصاالت ،فإن التسجيل يعطي البعيثة ضمانات كافية منذ
إيداعها حتى تسليمها إلى المرسل إليه.

الجدول التالي يوضح حجم الرسائل العادية
خالل عام :2017

الجدول التالي يوضح حجم الرسائل المسجلة
خالل عام :2017

الخدمة

الوزن/كجم

الخدمة

2017

صادر/وارد داخلي

2,998,711

صادر داخلي

3,255,008

صادر خارجي

340,045

صادر خارجي

366,279

وارد خارجي

479,840

وارد داخلي

3,143,508

وارد خارجي

2,180,511

ازاـــجنإلا

 1ـ البريد العادي:

 2ـ البريد المسجل:
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 3ـ البريد الممتاز

تأسست خدمة البريد الممتاز عام  1406الموافق  .1985وهو عضو
في إتحاد البريد العالمي .UPU
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ويقدم خدمات البريد السريع في مدن المملكة وقراها.
·  يبلغ عدد منسـوبي البريد الممتـاز  825موظفاً على مسـتوى
المملكـة .ويتجـاوز أسـطول البريـد الممتـاز أكثر مـن 300
سيارة.
·  إستخدام تقني في المجاالت (التشغيلية ،اإلدارية ،المالية).
·  تجهيز للعمل وفق أسس تجارية.

أهم إنجازات البريد الممتاز للعام 2017
· إطالق منتج (بكره) مع حملة تسـويقية عبـر مواقع التواصل
اإلجتماعي.
· تفعيل العقود الموقعة مع الشـركات (عدد من البنوك ،خط
السودان البحري ،وغيرها).
·  تفعيل خدمات التجـارة اإللكترونية (عقد فانيال ،تيجان ،تمور
ماركات).
· تحديث سياسات وإجراءات العمليات البريدية واإلدارية ،وتفعيل
عمل إدارة الجودة.
·  تحديث اإلسـتراتيجية وتحقيق مكاسـب سـريعة مع إستشـاري
التحول.
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· البدء فـي حملة خدمة المعتمريـن في المدينة المنـورة كمرحلة
أولى.
·  تحديث وتطوير خطوط النقل السطحية والجوية.
· ربط برامج البريد الممتاز بنسخته الثالثة مع .UPU
· خدمات البريد الممتاز
 1ـ خدمة (مريح)

وتعتبر خدمة (مريح) من أهم ممكنات تطبيق مبادرات تعامالت
الحكومة اإللكترونية.
وهي مخصصة لخدمة مراجعي الوزارات والجهات الحكومية بحيث
تتيح للمواطن تقديم كامل معاملته الحكومية من خالل مكاتب مؤسسة
البريد المنتشـرة في جميع مدن ومحافظات المملكة ،وإرسالها للجهة
المعنية.
وقد بلغ مجموع عدد الطلبات في خدمة مريح ( )149,427طلباً.
وأهم الجهات المستفيدة من الخدمة:
أ ـ بنك التنمية اإلجتماعية ـ القروض اإلجتماعية.
ب ـ الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ شهادات الزكاة
ت ـ شركة علم ـ خدمة «تم» تسليم رخص السيارات.
ث ـ وزارة العمل ـ خدمة الشكاوى العمالية.
ج ـ وزارة المالية ـ «التعويضات».

تسـتهدف هذه الخدمة تقديم عـروض ترويجية للطرود الصادرة
إلى بعض الدول وفق كمية الرواج وإحتياج السوق ومتطلبات المنافسة،
وتطرح بأسعار خاصة:

تسـتهدف ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشـاعر المقدسة
والمدينة المنورة ،حيث يتم تقديـم خدمة الطرود البريدية حتى وزن
 30كيلوجرام ،بأسعار منافسة وخدمة مميزة.

المنطقة

الوارد

الصادر
الداخلي

الخارجي

الداخلي

الخارجي

الرياض

876,902

105,309

1,057,917

90,778

الشرقية

424,585

51,143

395,553

62,567

571,468

97,620

556,842

89,475

23,193

140,942

0

184,237

0
0

حتى  10كجم

حتى  20كجم

حتى  30كجم

أمريكا

490

690

890

بريطانيا

350

490

690

مكة المكرمة

كندا

490

690

890

المدينة المنورة

133,401

فرنسا

290

590

790

عسير

200,698

0

المانيا

290

590

790

القصيم

124,975

0

124,998

السويد

390

590

790

الجوف

41,283

0

37,618

0

أستراليا

500

750

950

جازان

117,712

0

122,158

0

تركيا

190

230

300

حائل

77,790

0

37,613

0

النيل إكسبريس

160

210

280

الباحة

48,777

0

50,126

0

نجران

71,845

0

61,730

0

تبوك

74,711

0

72,843

0

الحدود الشمالية

50,058

0

43,022

0

اإلجمالي

2,814,205

277,265

2,885,599

242,820

 3ـ خدمة اإللتقاط

تم توسـيع خدمة اإللتقاط من  80جهة حالياً (حكومية ـ مؤسسات ـ
شركات) إلى  200جهة يتم تقديم خدمات اإللتقاط والتسليم في مواقعها.

ازاـــجنإلا

جدول يوضح الصادر والوارد من البريد الممتاز حسب مناطق المملكة

يناثلا بابلا

 2ـ خدمة باركس

 4ـ خدمة الحج والعمرة
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جدول يوضح بيانات خدمات البريد الممتاز

 4ـ توزيع واصل
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م

الخدمة

العدد

1

بنك التنمية اإلجتماعية

83,605

2

جامعي

25,802

3

شركة علم «تم»

40,909

4

وزارة العمل «لجنة البت في الخالفات العمالية»

5,411

جدول يوضح بيانات الخدمات الحكومية والبرقيات لعام 2017
الفترة

56

عدد
الشحنات

بطاقات الهوية
الوطنية

طرود إدارة
التموين

البرقيات

الربع األول

7,310

539,539

969

14,771

الربع الثاني

6,303

460,185

760

29,025

الربع الثالث

5,405

468,374

1,132

38,736

الربع الرابع

7,335

627,986

1,674

18,933

اإلجمالي

26,353

2,096,084

4,535

101,465

يتم إيصال جميع المواد البريدية التي تعنون إلى مقار إقامة العمالء
وتشمل الوثائق الحكومية والطرود وبعائث البريد الممتاز وغيرها.
المناطق

ابشر ـ المرور

إشعار
مسجل

اإلقامات

البريد
الممتاز

الجوازات

الطرود

الرياض

27842

2

58307

19212

61660

16234

مكة

13642

5

53436

8109

31093

14592

الشرقية

7139

16

53555

6680

9213

20726

المدينة

2024

2

12565

1732

8849

6199

عسير

525

0

14065

257

6247

963

جازان

384

326

3015

1210

1149

732

تبوك

433

0

7092

430

1489

1460

القصيم

651

7

35278

2871

3780

3222

حائل

163

1

2438

148

1396

459

نجران

3901

0

13240

231

1415

608

الباحة

155

0

1557

1146

526

482

الحدود
الشمالية

91

0

1841

25

570

371

الجوف

66

10

798

23

157

220

اإلجمالي

57016

369

257187

42074

127544

66268

يناثلا بابلا

جدول يوضح إحصائيات توزيع واصل للعام 2017

33164

73673

69319

42764

35167

467

98268

77

451

89

1033861

4756

12461

19250

135786

6773

29334

505

106186

1

0

0

1188558

12563

11588

30333

19874

7168

29792

195

146171

1

0

0

1446408

7774

1182

675

11973

474

5329

6

18763

0

0

0

165935

456

2799

30

25867

245

1531

1

9831

0

0

0

83191

25

160

4537

141227

131

347

0

1188

0

0

0

196211

62

15050

5

2010

99

1672

0

5615

0

0

0

52043

4

2426

10864

2682

1513

3148

1

12808

0

0

0

140011

235

65

8

1159

55

579

0

1987

0

0

0

16557

45

959

3

2455

218

172

0

2221

0

0

0

35146

83

181

1460

2492

34

130

0

1487

0

0

0

14155

50

186

4267

157

35

262

0

1102

0

0

0

19426

100

147

1425

180

85

170

0

820

0

0

0

5778

234

80368

146530

415181

59594

107633

1175

406447

79

451

89

4397280

26387

ازاـــجنإلا

بريد رسمي

تمديد هوية
بطاقة عميل
زائر لليمنيين

خدمة مقيم

طرود واصل فواتير أراضي
البيضاء
العالمي

مسجل

وثائق
وثائق
وثائق جامعة
الملك سعود هيئة السياحة وزارة العدل

المجموع

البريد المعاد
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جدول يوضح عدد المواد الرسمية المقبولة خالل عام 2017

 5ـ البريد الرسمي

البريد الرسمي هو البريد المتبادل بين إدارات ووزارات المملكة
المختلفة وما يصدر عنها إلى أي جهة ،ويعالج هذا البريد مثل البريد
المسـجل ،حيث يقـوم البريد السـعودي بنقـل كافة البعائـث والطرود
الرسـمية المتبادلة بين تلـك الدوائر الحكومية أو المرسـلة منها إلى
جهات أو أفراد داخل المملكة.

اإلنجازات التي تحققت خالل هذا العام لخدمة البريد الرسمي:

نظـرا لنجاح تجربـة إفتتاح مكاتـب البريد في الجهـات الحكومة
ً
وتقديم الخدمة لها في مقراتها ،فقد تم خالل العام  2017افتتاح ()5
مكاتب جديدة هي:
· مكتب البريد الرسمي بالديرة.
· مكتب البريد الرسمي بجوازات منطقة الرياض.
· مكتب البريد الرسمي بمحكمة األحوال الشخصية في الرياض.
· مكتب البريد الرسمي في المحكمة العامة ببريدة.
· مكتب البريد الرسمي في شرطة منطقة مكة المكرمة.
ليصبح بذلك عدد مكاتب البريد الرسمي بالجهات الحكومية  25مكتباً.
كما قام البريد الرسمي بتشغيل نظام المراسالت الحكومية الذي
يتيح للجهة الحكومية متابعة بريدها الصادر أو الوارد ويساعدها على
اإلستفادة من خدمات أخرى في ( )4جهات حكومية جديدة وهي:
· محكمة األحوال الشخصية بالرياض.
· المحكمة العامة في الرياض.
· جامعة الملك عبدالعزيز في جة.
· المحكمة العامة في بريدة.

ﻃﺮﻭﺩ

ﺭﺳﺎﺋﻞ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

180,241

10,297,029

704,968

11,182,238

جدول يوضح البريد الرسمي الوارد لكل منطقة لعام 2017
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المنطقة
الرياض
مكة المكرمة
المدينة المنورة
القصيم
المنطقة الشرقية
عسير
تبوك
حائل
الحدود الشمالية
جازان
نجران
الباحة
الجوف
المجموع

البريد الوارد
2,639,567
2,270,423
641,634
752,864
1,376,006
1,003,934
302,520
303,997
203219
714,251
251,134
385,649
337,039
11,182,237

 6ـ خدمة البريد الدعائي ـ شاهر:

يناثلا بابلا

ويقـدم البريد السـعودي خدمـة متميزة للشـركات من خالل
ّ
طباعة الكشـوف والفواتير والبطاقات الخاصة بالعمالء وتغليفها
وإرسـالها مـن مراكـز التوزيع الرئيسـة وذلـك من خلال مراكز
طباعـة تخصصه في مقرات البريد السـعودي فـي الرياض وجدة
والدمـام لتقليـل التكاليـف واختصـار المـدة الزمنيـة وفـق أدق
الضوابـط األمنيـة وأدق التقنيـات المسـتخدمة عالميـاً ،كمـا تم
تطويـر حلـول إلكترونيـة متكاملـة إلدارة عمليـات مركـز الطباعة
والتغليف ،وقد وقعت المؤسسـة العديد من اإلتفاقيات مع القطاع
العام والخاص.

ويقدم مشروع مركز الطباعة والتغليف ،خدمة (البريد المختلط)
ّ
والذي يسعى إلى تحسـين نوعية الخدمات البريدية في أربعة مجاالت
رئيسـية هـي :السـرعة ،وأمن المعلومـات ،وجـودة الخدمـة البريدية،
وتوفير فـي التكاليف وتصل قدرة مركز الطباعـة والتغليف في البريد
السعودي على أنتاج شهري حتى مليونا طبعة ،ولجميع األوزان واألوراق
وبجودة عاليـة ،فضال عن القدرة علـى طباعة البطاقات البالسـتيكية
حتى  3,000بطاقة في الساعة.

ازاـــجنإلا

يعتبـر البريـد الدعائي مـن الخدمـات البريديـة الهامة التي
تسـاعد القطاعـات التجاريـة والصناعيـة والخدميـة فـي كل مـن
القطاع الخاص والعام على الترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها
مـن خالل مادة دعائية أو إعالنية .وذلك بـأن تقوم الجهة المعلنة
تجديـد الشـريحة المسـتهدفة وذلـك من خلال قاعـدة البيانات
المملوكـة للبريد السـعودي التـي يمكن من خاللهـا ضمان وصول
أوسع لرسـالة العمالء اإلعالنية .والبريد الدعائي يشمل كل مادة
دعائية أو إعالنية عن منتج أو خدمة في شكل مطبوع (ورقة مفردة
كتيـب صغير كتالـوج وغيـره) ،أو في أشـكال أخرى كاألسـطوانات
المدمجـة  CDأو نشـرات دعائيـة وتعريفيـة وعينـات مـن السـلع
تستهدف كافة عناوين المستفيدين بشكل عام أو تستهدف شريحة
معينـة مـن المسـتفيدين يحددهـا المعلـن ويسـهل اإلطلاع علـى
محتوياتهـا وبمـا يتفـق مـع القواعـد العامة لشـروط قبـول المواد
البريدية.

وأنجزت مراكز الطباعـة والتغليف طباعة نحـو  2,600,000مادة
مختلفة خالل العام .2017

 7ـ خدمة خالص األجرة:

وهذه الخدمة متاحة للشركات والمؤسسات الراغبة بإرسال كميات
كبيرة من البريد وتستفيد من نسبة الخصم الممنوحة لتلك الخدمة،
ويتـم ذلـك مـن خلال وضـع بصمـة «خالـص األجـرة» علـى جميـع
المراسالت الخاصة بها ،ويتم تفعيل هذه الخدمة بموجب إتفاقية بين
الشـركة أو المؤسسـة الراغبـة والبريـد السـعودي ليتـم منحهـا هذه
الخاصية كما يمكن لهذه الشركات التمتع بخصومات جيدة حسب حجم
المراسالت الشهرية الصادرة من الشركة أو المؤسسة محلياً ودولياً،
وعددا من البنوك.
وتقدم هذه الخدمة حالياً لشركات اإلتصاالت
ً
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· شبكة التغطية البريدية:
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يقدم البريد السعودي خدماته،
من خالل شـبكة متطورِّة من األفراد
وا لمواقـع واآلليـات والتجهيـزات،
يتصدرها مشـروع العنـوان البريدي
ال وطنـي ،الـذي طو َّرتـه المؤسسـة
لتتمكن من التعرف على أي موقع في
المملكـة ،وتوصيل مراسلاته إليه،
والبريـد يتكـون مـن عـدة شـبكات
تشـمل الموظفين والمكاتـب ومنافذ
البيع التقليدية والحديثة وشبكة نقل
متطـورة ،وشـبكة توزيع منتشـرة في
عمـل هـذه
مناطـق المملكـة ،يديـر َ
الشبكة ،منظومة متطورةٌ من أنظمة
الحاسـب اآللـي ،عبر شـبكة إتصال
متعددةّ الطبقات ومستوفية لمتطلبات
األمن والموثوقية.

جدول يوضح شبكة المكاتب البريدية وتوزيعها حسب مناطق المملكة
م

المنطقة

المجمعات
البريدية

المكاتب
البريدية

المراكز التي تقدم
خدمة الحواالت المالية

الوكاالت
البريدية

صناديق
المشتركين

1

الرياض

1

147

14

30

201,980

2

مكة المكرمة

1

85

15

6

126,288

3

المدينة المنورة

1

27

4

0

32,151

4

القصيم

1

53

5

2

35,153

5

المنطقة الشرقية

1

75

6

16

112,352

6

عسير

1

82

1

2

35,751

7

تبوك

1

14

0

0

13,100

8

حائل

1

22

0

0

18,801

9

الحدود الشمالية

1

12

0

0

7,255

10

جازان

1

29

1

0

14,369

11

نجران

1

11

2

0

6,950

12

الباحة

1

20

0

0

9,450

13

الجوف

1

13

0

0

9,870

13

590

48

56

623,470

المجموع
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 1ـ مكاتب البريد:

هـي صناديق بريديـة موفرة فـي مكاتـب البريد ومكاتـب الوكاالت
البريدية للراغبين من األفراد والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات
إلستقبال الرسائل المعنونة على صناديق البريد.

‡ صندوق بريد موحد:

هـي خدمة مخصصـة لقطاع األعمـال وذلك بتوفير صنـدوق بريدي
موحـد لعدة شـركات ومؤسسـات تعمـل ضمن مجموعـة معينـة ،وبالتالي
تسـتفيد هـذه المجموعة مـن توحيد عنوانهـا البريدي فـي تعامالتها مع
عمالئها وشركاءها.

‡ خدمة بيع سندات األضاحي والهدي والفدية والصدقة:

تبيـع مكاتـب البريد السـعودي في كافـة مناطق المملكة سـندات
نسك الهدي والفدية ،واألضحية والصدقة نيابة عمن يرغب من عموم
بناءا علـى اإلتفاقية المبرمة مع مشـروع المملكـة العربية
المسـلمينً ،
السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي لتيسير وتسهيل التوكيل بالذبح
ومن ثم توزيعها على المستحقين.

نوع النسك

مجموع المبيعات

الهدي

108,307

األضحية

7,874

الصدقة

727

عقيقة

71

فدية

8,257

اإلجمالي

125,236

يناثلا بابلا

‡ صناديق البريد:

ازاـــجنإلا

تقوم مكاتب البريد المنتشـرة في أنحاء المملكة بإستقبال جميع
أنواع البعائث البريدية عدا البريد الرسمي ،ويشمل ذلك بريد األفراد
والمؤسسات ،إضافة إلى توفير عدد من الخدمات والمنتجات اإلضافية
التي توفـر الراحة للعملاء وتجنبهم عنـاء مراجعة جهـات حكومية أو
شركات خاصة ومنها:

وهي خدمـة يتم تقديمها من خلال نقاط البيـع المتوفرة في
جميع مكاتب البريد في المملكة أو من خالل االكشاك المؤقتة في
مكة المكرمـة والمدينة والمشـاعر المقدسـة التي تـم ربطها من
خالل شبكة الحاسب اآللي لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه
وإصدار رقم تسلسـلي مميز لكل عملية من خلال الربط اآللي مع
ادارة مشـروع المملكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن الهـدي
واألضاحي.

كما قام البريد السـعودي بإستخدام أجهزة كفية متنقلة مجهزة
بأنظمة لتقديم الخدمة بسهولة في مواقع الحجاج ،وأتاحت مؤسسة
البريد السعودي الخدمة على اإلنترنت والدفع اإللكتروني من خالل
السوق اإللكتروني «إي مول» .www.e-mall.com.sa
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 2ـ شبكة التوزيع:
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تغطي نقاط التوزيع مناطق المملكة لضمان كفاءة توزيع المواد
البريدية ،وخالل العام الحالي ارتفـع عدد نقاط التوزيع ليصل إلى
 115نقطة.
· دعم أسطول سيارات التوزيع ب  54مركبة ليصل اإلجمالي إلى
 594مركبة.
· تفعيـل خدمـة إسـتالم تجديـد الجـواز الخاصـة بالعميـل مـن
المكاتب البريدية وتسليمها للجوازات.
· تفعيل تسـلم وتسـليم الوثائـق الخاصة بسـفارة بنجلادش من
المكاتب البريدية بعد اإلنتهاء من اإلجراءات العائدة لها.
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جدول يوضح عدد نقاط التوزيع حسب مناطق المملكة
م

المنطقة

عدد نقاط التوزيع
لعام 2016

عدد نقاط التوزيع
لعام 2017

1

الرياض

23

26

2

مكة المكرمة

18

18

3

المنطقة الشرقية

20

21

4

المدينة المنورة

7

6

5

جازان

8

8

6

عسير

8

8

7

القصيم

7

7

8

نجران

4

5

9

حائل

4

3

10

الجوف

3

3

11

تبوك

4

4

12

الحدود الشمالية

3

3

13

الباحة

3

3

112

115

المجموع

يناثلا بابلا

الفصل الخامس

الخدمات اإللكترونية

 1ـ محطات الطرود:

أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة محطات الطرود البريدية
والتي تمكن عمالء البريد من إستالم الطرود في األوقات التي تتناسب
مـع رغباتهـم مـن خلال هـذا الجهـاز اإللكتروني الـذي يحتـوي على
صناديـق بمقاسـات متنوعـة يتـم إيـداع المـواد البريديـة فيهـا بحيث
يتسلمها العميل آلياً على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع.
ويتم في المحطة ،إيداع المادة البريدية ثم إرسـال رسـالة نصية
إلى جوال العميل ،تشمل رقم الشحنة والرقم السري ،إضافة إلى تاريخ
آخر موعد إلسـتالم الطرد وعنـوان المحطة وإحداثيـات الموقع ،وعند
زيـارة العميل للمحطة يقـوم بإدخال البيانات المرسـلة ليقـوم الجهاز
بفتح باب الصندوق المحتوي على طرده آلياً ليتسلمه على الفور.
وتحظى محطات الطرود البريدية بأقصى درجات األمان والسرية
حيـث ال يمكن إسـتالم المـادة البريدية إال مـن خالل الرقم السـري
المرسـل علـى جـوال العميـل المرسـلة إليـه المـادة ،إضافـة إلـى أن
المحطات مزودة بكاميرات مراقبة ،ويمكن الرجوع إليها عند أي حالة
طارئة أو شكاوى من قبل عمالء البريد السعودي .ويبلغ عدد المحطات
 54محطـة فـي  23محافظـة ومدينة وسـيتم إضافة  50محطـة جديدة
خالل العام  2 018من أجـل اإلرتقاء بالخدمة البريديـة وتوفير الوقت
والجهد على العمالء.

م

المنطقة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الرياض
مكة المكرمة
المدينة المنورة
المنطقة الشرقية
عسير
القصيم
نجران
جازان
الباحة
الحدود الشمالية
حائل
تبوك
الجوف
المجموع

عدد محطات الطرود البريدية

2016
14
11
3
11
2
2
1
1
1
1
1
1
1
50

2017
15
11
3
14
2
2
1
1
1
1
1
1
1
54

ازاـــجنإلا

جدول يوضح إحصائية محطات الطرود البريدية
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 2ـ خدمة مكاني:

 3ـ خدمة واصل عالمي:

أطلقـت منصة «مكانـي» اإللكترونية في أواخر الربـع الثالث من
العام  2014وذلك من خالل إسـتثمار البنية التحتية للبريد السـعودي
وذلـك فـي إطـار تفعيل خدمـة المواطنيـن والمقيميـن لحجز وشـراء
التذاكر إلكترونياً لعدد من الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية
واإلجتماعية والترفيهية.

تقدم عنوان مجاني رديف لكل مشترك في
خدمة «واصل عالمي» ّ
العنوان الوطني في كل من أمريكا وبريطانيا ،مما يسـهل التسـوق من
المتاجـر اإللكترونيـة العالمية التـي تسـتلزم عنواناً بريديـاً في نفس
الدولة أو في دول معينة .وكذلك اإلسـتفادة من العروض المقدمة من
بعض المواقع التي تقوم بالتوصيل المجاني داخل الدولة.

جدول يوضح إحصائية مبيعات التذاكر لخدمة «مكاني» لعام 2017

جدول يوضح إحصائية طرود التجارة اإللكترونية
(واصل عالمي) لعام 2017

م

المنطقة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

منطقة الرياض
منطقة مكة المكرمة
منطقة الشرقية
منطقة المدينة المنورة
منطقة القصيم
منطقة عسير
منطقة حائل
منطقة جازان
منطقة الباحة
منطقة نجران
منطقة الجوف
منطقة الحدود الشمالية
منطقة تبوك
المجموع

عدد مبيعات التذاكر
2017
2016
17832
15239
274980
543469
2326
5218
29186
57320
1138
1667
9901
13021
558
1072
6405
9667
4825
6715
649
939
234
598
188
283
2413
3850
350635
659058

الشهر
يناير
فبراير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
المجموع

عدد طرود التجارة اإللكترونية
عام 2017
عام 2016
5459
29159
7019
20569
10035
22088
11087
13583
13539
20650
11004
22792
13043
18672
11235
18941
7807
20126
10989
17734
7625
19444
14551
29469
123393
253,227

تـم خلال عـام  2017إطلاق العديـد مـن الحملات التسـويقية
والمشاركة في العديد من الفعاليات لتعزيز المنتجات والخدمات التي
تقدمها المؤسسـة وتم خالل هـذه الحمالت إعداد العديـد من المواد
اإلعالنية التي تشمل:
 1ـ حملة تدشين تجديد الجواز السعودي من فروع البريد.
 2ـ حملة عنونها ـ صح.
 3ـ حملة حج . 1438

4ـ
5ـ
6ـ
7ـ
8ـ
9ـ
 10ـ

حملة التعريف بمحطة الطرود.
حملة رمضان . 1438
حملة واصل عالمي.
حملة التسجيل بالعنوان الوطني.
حملة التعريف بخدمات بريدي أون الين.
حملة التعريف بالمحدد السعودي.
تطوير الخدمات التعليمية.

ازاـــجنإلا

 1ـ الحمالت التسويقية

يناثلا بابلا

الفصل السادس

التسويق وخدمة العمالء
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الحمالت التسويقية

تمـت المشـاركة فـي العديـد مـن المناسـبات الوطنيـة ورعاية
العديـد مـن الفعاليـات اإلجتماعيـة لدعـم أهدافها ومسـاعدتها في
إيصال رسائلها إلى جمهورها المستهدف وذلك لتعزيز دور المؤسسة
المجتمعـي وتحقيقـاً ألهدافهـا بالمسـاهمة فـي التوعيـة المجتمعية
وتشمل:
 1ـ حملة وطن بال مخالف.
 2ـ مهرجان التراث والثقافة (الجنادرية .)31
 3ـ معرض الكتاب فـي الرياض.
 4ـ اليوم العالمي للبريد.
 5ـ اليوم الوطني.

 8ـ ذكرى البيعة الثانية.
 9ـ اليوم العالمي لمكافحة التدخين.
 10ـ اليوم العالمي للقلب .2017
 11ـ اليوم العالمي للمياه .2017

يناثلا بابلا

وبرامج المسؤولية اإلجتماعية والرعايات

 7ـ اليوم العالمي للتوحد.

ازاـــجنإلا

 2ـ التفاعل مـع األحداث والمناسـبات الوطنية والعالمية

 6ـ يوم الصحة العالمي.

 12ـ اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف .2017
 13ـ اليوم العالمي للبيئة .2017
 14ـ رعاية رالي حائل الدولي.
 15ـ رعاية كتيب بطاقات التهاني لجمعية االطفال المعوقين.
 16ـ معرض الزيتون الحادي عشر في منطقة الجوف.
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التفاعل مع االحداث والمناسبات الوطنية والعالمية وبرامج
المسؤولية اإلجتماعية والرعايات

 3ـ خدمة العمالء:

 1ـ تـم بنجاح إنتقال إدارة وتشـغيل مركز اإلتصال إلى الشـريك
الجديد هـي شـركة مراكز اإلتصـاالت وهي إحـدى الشـركات التابعة
لشركة اإلتصاالت السعودية بدون مشاكل تذكر في الخدمة.
 2ـ إطلاق وتشـغيل نظـام  CRMعلـى منصـة ميكروسـوفت
دايناميكـس وتـم التعديل علـى النظام بمـا يلبي احتياجـات العمالء
بشكل اسهل.
 3ـ تدريـب موظفي اإلدارة ومأمـوري خدمة العملاء على برنامج
عالقات العمالء .CRM
 4ـ تدريب مأموري خدمة العمالء المسـتجدين علـى أهم متطلبات
العمل وأسس التواصل مع العمالء وكيفية تسويق الخدمات وحل المشاكل
التي تعترض هذه الخدمات ،وتعزيز مفاهيم التعامل مع العمالء.
 5ـ إستمرار تطوير خدمة الرد اآللي على العمالء وتعزيز الرسائل
الترحيبية والتسويقية.
 6ـ إسـتمرار تطويـر آليـات متابعـة الطلبـات الجـاري معالجتهـا
والتأكد من إغالقها.

 9ـ إسـتمرار اإلجتماعـات الدوريـة مـع المختصيـن فـي الجـودة
والبريد الممتاز والعمليات وواصل عالمي.

يناثلا بابلا

أهم إنجازات خدمة العمالء:

 8ـ تسجيل العمالء في العنوان الوطني عن طريق مركز االتصال
بمتوسط  8,000إشتراك شهرياً.

ازاـــجنإلا

إستمرت إدارة خدمة العمالء في تطورها المستمر وتم خالل عام
 2017إنجـاز العديد مـن المبادرات التـي وضعت لتيسـير التفاعل مع
العمالء وحل بالغاتهم وشـملت إدارة خدمة العملاء ومركز اإلتصال.
وتـم تدريب موظفـي اإلدارة علـى برنامج عالقات العملاء  CRMوتم
اطالق وتشغيل النظام على منصة ميكروسوفت دايناميكس.

 7ـ إسـتمرار متابعـة التقاريـر الدورية ،الشـهرية والربع سـنوية
والسنوية لمقدمي الخدمات (واصل عالمي ـ البريد الممتاز ـ الطرود
البريدية ـ المكاتب البريدية ـ العنوان الوطني).

 10ـ إستمرار متابعة التقارير من خالل النظام وذلك بشكل يومي
للبالغات التي تم إسنادها وتصعيدها ولم يتم إتخاذ أي إجراء عليها.
 11ـ تم إعتماد إجراءات تعويض العمالء للمواد المفقودة والتالفة
والمتأخـرة وإعتمادهـا مـن إدارة الجـودة ،وتـم رفعهـا إلدارة هندسـة
اإلجراءات والتقنية لتنفيذ الطلبات من خالل نظام العناية بالعمالء.
 12ـ مراجعـة طلبـات التعويـض الـواردة مـن العملاء ودراسـتها
وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.
 13ـ التنسـيق مـع جمعية حمايـة المسـتهلك وربطهم مباشـرة مع
خدمة العمالء للرد على إستفسـارات العمالء ،وتمت المشـاركة للمرة
الثانية في برنامج (مستشارك) الذي تنظمه الجمعية.
 14ـ التنسيق مع خدمة العمالء في نظام أبشر وربطهم مع خدمة
العملاء في المؤسسـة مباشـرة للرد على إستفسـارات عملاء الوثائق
الحكومية.
 15ـ التنسيق مع خدمة العمالء في وزارة العمل وربطهم مع خدمة
العمالء مباشرة للرد على إستفسارات العمالء.
 16ـ توثيق حساب العناية بالعمالء (تويتر).
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البالغات الواردة خالل عام 2017
البالغات الواردة البالغات المغلقة
نوع الخدمة
10335
10345
العنوان الوطني
16100
16116
واصل العالمي
7125
7135
الطرود البريدية
5690
5696
البريد الممتاز
9500
9535
البريد المسجل أو برايم اكسبريس
4790
4790
خدمة واصل
5158
5158
الخدمات الحكومية
624
624
السوق اإللكتروني
1694
1695
المكاتب البريدية
273
273
الوكاالت البريدية
61289
61367
المجموع

· تلقى مركز اإلتصـال حوالي مليون وسـبعماية ألف مكالمة بلغ
مستوى الخدمة  %70تم الرد عليها خالل عام  .2017اشتملت
الرد على أكثر من  10,000إيميل.
· التفاعل مع أكثر من  64,000ألف تغريدة.
·  تسـجيل العمالء في العنوان الوطني بمعدل  8,000إشتراك
شهرياً ،اشـتملت غالبيتها على إستفسارات وطلبات خدمات
وشكاوى ،تم التعامل معها كلها ،كما سجلت الشكاوى التي
لم يتم حلها خالل االتصال.

ﺍ

ﻟﻮﻛﺎ
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جدول يوضح تفاصيل البالغات التي تم إستقبالها ومعالجتها:
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أو ً
ال :األنظمة والبرامج الجديدة
 1ـ مشروع البريد اإللكتروني الحكومي اآلمن (موثوق):

بناءا على األمر السامي رقم  47252وتاريخ  ،1435/11/18والمبني
ً
علـى التقريـر السـنوي لمؤسسـة البريـد السـعودي للعـام المالـي
 ،1433/1434والقاضي بأن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتوفير البريد
اإللكترونـي للجهـات الحكومية وذلـك باإلتفاق مع برنامـج التعامالت
اإللكترونية الحكومية (يسر).
كمـا أطلقـت مؤسسـة البريـد خدمـة البريـد اإللكترونـي األمـن
(موثوق) بعـد إنهاء كافـة المتطلبات على المسـتوى التقنـي واإلداري،
مرتكزة في ذلك على األهداف الرئيسة التالية:

المحافظة على أمن المراسالت الحكومية.
توحيد الجهود واإلستثمارات على المستوى الوطني.
ضمان فعالية وإعتمادية المراسالت اإللكترونية الحكومية.
تفعيل وتمكين األعمال بإستخدام التقنية.

ازاـــجنإلا

تعتمـد أعمـال مؤسسـة البريد السـعودي على شـبكة تقنيـة تتميز
بالحداثة والتنوع وتغطية جميع متطلبات األعمال ويتم ترقيتها وتحديثها
بشـكل مسـتمر ،وخالل عـام  2017تحققـت العديد من اإلنجـازات وتم
تعزيـز البنية التحتيـة وإطالق العديد مـن األنظمة البديلـة والجديدة
وترقية العديد من البرامج والتطبيقات وفيما يلي أهمها:

•
•
•
•

يناثلا بابلا

الفصل السابع

تقنية المعلومات واالتصاالت

 2ـ نظام إدارة المشاريع : EPM

وهو نظام متكامل لمراقبة أداء المشاريع من خالل مجموعة من
العمليـات واإلجـراءات التي تسـهم في زيـادة دقة تنفيذ المشـاريع
ومراقبـة التكلفـة والمـواد والجـداول الزمنيـة ،حيـث يتـم متابعـة
وإنتهاءا
مرورا بمرحلة التنفيذ
المشاريع من مرحلة البدء والتخطيط
ً
ً
بمرحلة اإلغالق ،ما رفع مستوى جودة المشاريع حتى تحقق أهدافها
بكفـاءة أعلى كمـا أنه يجعل مـن إدارة المشـاريع بيئة اكثـر نظامية
وفعاليـة ،ويهـدف إلى تعزيز قـدرة مدراء المشـاريع علـى المتابعة
المستمرة لسير تنفيذ المشاريع وتحديث الجداول الزمنية ومساعدة
مـدراء اإلدارات العليـا لـكل القطاعـات باإلطالع على مراحل سـير
المشروع ومدى توافقه مع المخطط الزمني ،كما يوفر النظام لوحة
قياس يمكن من خاللها إسـتعراض المشـاريع لسـنة معينة أو إدارة
بنـاءا على صالحيـة المسـتخدم ،ويعمـل النظام على
معينـة وذلك
ً
حفظ جميع المسـتندات الخاصة بكل مشـروع على حده مما يسـهل
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سـرعة الوصـول اليها وعـدم فقدانهـا ،باإلضافـة إلى إصـدار عدة
تقاريـر منهـا التقارير السـنوية والربـع سـنوية والشـهرية وتقرير
بطاقات األداء وتقرير سير العمل بأليات التنفيذ.
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 3ـ نظام إدارة عالقات العمالء : CRM

هو نظام إلدارة عالقة المؤسسة بالعمالء من خالل تسجيل وتحليل
بيانات العمالء وربطهـا بالخدمـات المقدمـة لهـم مـن أجـل الوصول
ألفضل عالقة معهم ،ودفع النمو بالمبيعات .ويهدف النظام إلى إنشاء
منصة موحدة لكافة العمالء والخدمات في مؤسسـة البريد السـعودي
بإستخدام أحدث األنظمة والذي يتيح ما يلي:
·  إعـداد بيئـة التطويـر والبيئـة اإلختباريـة والبيئـة الفعليـة
للخدمات المختلفة.
·  تطوير آليات العمل بشـكل جديد يتماشـى مـع متطلبات العمل
ويهدف إلـى تحسـين أداء المؤسسـة فيما يخص االشـتراكات
والخدمات المتاحة للعمالء.
· تطوير آليات استقبال ورفع البالغات وطرق معالجتها بشكل
يمكـن المؤسسـة من خدمـة العمالء بشـكل أفضـل وفاعلية
أكثر.
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 4ـ منصة التجارة اإللكترونية (أي مول):

في منتصف عام  2017تـم تحديث منصة التجارة اإللكترونية (إي
مـول) لتواكب متطلبـات التجـارة اإللكترونية عن طريـق توفير خدمات
جديـدة للعملاء والتجـار بهدف تسـهيل تجربـة العميل وتوفيـر قنوات
جديدة للدفع إلكترونياً (سداد اون الين ،البطاقات اإلئتمانيه ،المحفظة
اإللكترونيـة) ،خيـارات التوصيل عبـر عدد مـن القنوات تمثـل العنوان
الوطني ،محطات الطرود ،مراكز نقاط البيع الموجودة بأنحاء المملكة.
والتي بدورها توفر للعميل خيارات متعددة لتلبية احتياجه.

ثانيًا :البنية التحتية

 2ـ تطوير وتحديث الشبكة اإللكترونية
يناثلا بابلا

خالل عام  ،2017تم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية
لتعزيز كفاءة البنية التحتية لشبكة المعلومات في المؤسسة وتشمل:
• تـم اإلنتهاء من تشـغيل مركـز المعلومـات الرديـف لضمان
إسـتمرارية األعمال وعـدم إنقطاع الخدمات التقنية الحساسـة التي
تعتمد عليها الخدمات البريدية وخدمات موظفي المؤسسة وخدمات
الربـط ،باإلضافة إلى ربـط كافة فـروع البريد بمنظومـة الخدمات
البريدية.
• ربط وتشغيل دوائر اإلتصال بمركز المعلومات الرديف.
• ترقية وتشغيل نـظام النــسخ االحتياطي ( )DPوتطوير أنظمة
النسـخ اإلحتياطي وترقيتها لضمان إسـتمرارية األعمـال والقدرة على
إسـترجاع البيانـات المفقـودة والتعافـي مـن الكـوارث في أسـرع وقت
ممكن.

ازاـــجنإلا

 1ـ مركز المعلومات الرديف

أنجز مشـروع تطوير وتحديث شـبكة البريد السـعودي عن طريق
شـركة (هواوي) العالميـة لتغطية مركـز المعلومات وأكثـر من ()600
مكتب بريدي وتم في المشروع:
شامال المراكز
 1ـ تصميم عناوين الشبكة الداخلية للبريد السعودي
ً
وفروع البريد.
 2ـ تغيير جميع أجهزة الشـبكة الرئيسـية (الموزعات والموجهات
والخوادم) في مركز البيانات بالمجمع الرئيسي.
 3ـ تحديث جميع أجهزة الشبكة الرئيسية (الموزعات والموجهات
والخوادم) في مراكز المعلومات للمناطق الرئيسية للبريد.

• اإلنتهاء من عمل نسخة لجميع خوادم قواعد البيانات من مركز
المعلومـات إلـى مركـز المعلومـات الرديـف  DRلضمـان إسـتمرارية
األعمال في حالة الكوارث أو المشاكل التقنية.

 4ـ تغيير جميع أجهزة الشـبكة الرئيسـية (الموزعات والموجهات
والخوادم) في الفروع الرئيسية والمتوسطة والصغيرة.

• تقليل وقت اإلنقطاع بحيث يتم تحقيق التعافي في وقت ال يزيد
على  25دقيقة.

 5ـ تصميم عناوين الشـبكة ألجهزة تركيب أجهزة سطح المكتب
اإلفتراضي (.)VDI

• إيجاد نسـخ إحتياطية للبيانات الموجـودة في مركز المعلومات
الرديف.

 6ـ تحديث كابالت الشبكة في المجمع الرئيسي وتم إعادة الترقيم
والترميز.
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 4ـ الحوسبة السحابية

 3ـ األنظمة التشغيلية ومركز المعلومات

تم تحديث وتنظيم األنظمة التشغيلية ومركز المعلومات وتشمل:
• تنفيذ نظام مراقبة أداء قواعد البيانات ( )SQLServerالمقدم
من شركة ميكروسوفت.
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• تجهيز وإعداد بيئة جديدة لقواعد البيانات لمشروع آمر الجديد
بآخر إصدار.
• تجهيز وإعداد بيئة اختبارية جديدة لقواعد البيانات لمشروع
سداد الجديد بآخر إصدار.
• دراسـة تطوير خوادم قواعد البيانات  SQLلجميع األنظمة
والبرامج وتحديثها آلخر إصدار سـعياً إلسـتخدام أحـدث التقنيات
واإلمكانات الجديدة.
• إسـتكمال تطوير نظام مركزي لمراقبة وإدارة جميع خوادم
قواعد البيانات للمراقبة المستمرة والمساعدة في حل المشاكل في
أسرع وقت.
• تقديم الدعم الفني لقواعـد البيانات للتطبيقات واألنظمة
الحالية والمشاريع الجديدة.
• تطوير جميع خوادم قواعد البيانات آلخر تحديث
.)Packs
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(Service

• تنفيذ خطة دمج الخـوادم ( )Server Consolidationعبر أكثر
مـن مرحلة ويهدف إلى الوصول إلى اإلسـتخدام األمثـل لموارد البنية
التحتية في المؤسسة.
• تطوير آليـات مراقبة الخوادم واألنظمة مـن خالل التطبيقات
( )OPM ،SCOM ،Manage Engineحيث تقوم هذه األنظمة بالتحليل
وارسـال التنبيهات وإعداد تقارير األداء الخاصة بالخوادم والحوسـبة
السحابية وأجهزة الشبكة ونسب اإلستهالك.
• ترقيـة خـوادم السـحابة الحوسـبية ( )Private Cloudالمرحلـة
الثالثـة ـ ونقل الخوادم على السـحابة الحوسـبية بتطبيق تقنيات شـركة
( )Virtustreamوتجهيز البنية التحتية بإتباع أحدث التقنيات إلسـتضافة
الخـوادم وزيـادة كفاءتها ورفع مسـتويات مؤشـرات األداء واإلسـتمرارية
للخدمـات والتطبيقـات يتـم ذلك عبـر بيئة سـحابية متطورة إلسـتضافة
الخوادم اإلفتراضية.
 5ـ كاميرات المراقبة لجميع مراكز المعالجة

• تصميـم عناوين الشـبكة الخاصة بالكاميرات وربطها بشـبكة
البريد.
• توفير منافذ شبكة وتوفير أجهزة موزعات في حالة عدم وجود
منافذ شبكة.

• تنفيذ المهام اليومية والدورية الخاصة بمراقبة وصيانة قواعد
البيانات والتطبيقات.

• عمل اإلعدادات الالزمة على أجهزة الشبكة وربطها بالشبكة.

• عمل تحديث ألجهزة المسـتخدمين بآخر التحديثات لنظام
(.)Windows

• عمـل قائمـة إلسـتالم المشـروع وفـق الشـروط والمواصفـات
المطلوبة.

· تصميم وربط عناوين الشبكة الخاصة بالمشروع.
· توفير منافذ شبكة أو توفير جهاز موزع في حالة عدم توفر منافذ
ليتم التوصيل لها.
· عمل اإلعدادات الالزمة لتشغيل أجهزة المشروع.
 7ـ تسـريع وتحسين أداء شـبكة البريد السعودي لعدد 40
موقع

· تطوير البنية التحتية ألمن المعلومات من خالل تشفير البيانات.
· إعادة تصميم الشبكة من منظور أمني.
· توفير أجهزة الكشف المبكر عن اإلختراقات والتحكم بصالحية
الدخول.
· زيادة الطاقة التنفيذية لألجهزة الحالية الموزعة للشبكات.
 8ـ تطوير أنظمة الشبكة الالسلكية

· تحديث الخادم الخاص باألجهزة لكي يعمل مع األجهزة الجديدة.
· تحديث وتغيير أسـماء األجهزة بعد تشـغيلها عـن طريق خادم
متحكم بالشبكة الالسلكية.
· عمل تقارير لعناوين األجهزة وإعادة تسميتها لسهولة الرجوع إليها.
· تـم تركيـب حوالـي ( )314جهـاز الشـبكة جديـد مع إسـتبدال
أجهزة الفرع الرئيسي.

يهدف تطبيق سياسـات أمـن المعلومات الممكنـة للمحافظة
على أمن الحاسب اآللي والمعلومات المخزنة ،وتفادي المخاطر
التـي يتعـرض لهـا ،وهـذه المخاطر قـد تكـون مقصـودة بهدف
السـرقة أو التخريـب أو طبيعيـة نتيجة إهمـال أو عوامل خارجية
كالحريق.

يناثلا بابلا

من خالل موجات الراديو ( )RFIDالذي يغطي  60مدينة

إسـتمرت المؤسسـة فـي المحافظـة علـى شـهادة أمـن المعلومات
( )ISO 27001:2013مـن خالل تطبيق السياسـات واإلجراءات األمنية
اإللكترونيـة لضمان جودة العمل وإسـتمرار الخدمات وتقليل المخاطر
ورفع مستوى الوعي األمني بالمؤسسة.

ازاـــجنإلا

 6ـ دعم إحتياجات الشـبكة لمشروع نظام تتبع اإلرساليات

ثالثًا :تعزيز أمن المعلومات:

وتعتبـر الخطـوة األساسـية للخطـط األمنيـة لتحقيـق أمـن
المعلومـات هـي توعيـة جميـع الموظفيـن بـأن مسـؤولية األمن هي
مسـؤولية جماعية يشـارك فيها الجميـع وإن كل حمايـة فردية وكل
جهد مبذول لتحقيق األمن هو خطوة على طريق تحقيق األمن الكلي
للمؤسسة ،وقد تم خالل العام الماضي تنفيذ العديد من المبادرات
والبرامج وتشمل:
 1ـ حماية قواعد البيانات

· تشـغيل نظـام مراقبـة المعلومـات الجغرافية ونظـام المراقبة
الشامل للمستخدمين.
· مراقبة كافة خوادم وقواعد البيانات الخاصة بأنظمة الخرائط
وإصدار التقارير التشغيلية والمحاوالت اإلفتراضية.
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 2ـ نظام مكافحة الفيروسات
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يعمـل نظـام مكافح الفيروسـات على جميـع أجهزة المسـتخدمين
لمنـع الفيروسـات مـن التأثيـر على األجهـزة علـى الشـبكة الداخلية،
وحجب وحذف رسائل البريد اإللكتروني الضارة والعشوائية التي تحمل
العديد من البرامج الخبيثة ويشمل ذلك:
· مراجعة جميع السياسـات الخاصة بنظام محافظة الفيروسات
والخاصة بجدار الحماية.
· تحديث اإلصدار الخاص بمكافح الفيروسات في جميع الفروع
الرئيسية والتأكد من عملها على اإلصدار األخير.
· تحديث اإلصدار الخاص بأجهزة المستخدمين وضم المجموعة
الجديدة والتي تعمل على اإلصدارات األخيرة الخاصة بنظام التشغيل
ويندوز.

 3ـ الوصول اآلمن لبيئة البريد:

توفر خدمـة الوصول اآلمن لبيئة العمل فـي البريد التأكد من
سالمة الجهاز من الناحية األمنية وإن جميع السياسات المتبعة في
المؤسسة مطبقه بشكل سليم قبل السماح بالدخول إلى الشبكة.
 4ـ نظام التحليل اللحظي لعمليات تقنية المعلومات

يتم تحليل ومراقبة جميع األجهزة وضمـان صيانتها من أي عيوب
مضرة
فيها أو في أحد التطبيقات الموجودة عليها وخلوها من أي برامج ّ
أو خبيثـة وتوفيـر مجموعة من التقاريـر الدورية والتي تضمن سلامة
العمل وإستمراره داخل المؤسسة.

· التأكد من التحديثات الخاصة بالفيروسات والتأكد بأن جميع
أجهزة المستخدمين تعمل ضمن هذه التحديثات.

اإلنترنت

· إضافة نظـام الحماية المتقدمة من التهديـدات على جميع
األجهزة.

يهدف المشـروع إلى تطوير وترقية نظام جدار الحماية الخاص
بهجمات اإلنترنت ( )5540إلى الجدار الجديد.

· تحميل برنامج مكافحة الفيروسات على االجهزة الجديدة.
· إضافة بعض العناوين والمجاالت إلى قائمة الحظر الخاصة
بالمؤسسة لمنع دخول أي بريد من هذه المجاالت.
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بعض المجـاالت المشـبوهة وإضافة مجموعـة من الملفات المشـبوهة
لمنع وصولها.

· تحديث وإضافة بعض اإلجراءات والسياسـات الدفاعية لحظر

 5ـ مشـروع تطوير وترقية جـدار الحماية الخـاص بهجمات

 6ـ الماسح األمني للتطبيقات

يتـم إخضـاع التطبيقات للمسـح األمني والحصـول على تقرير
متكامل للثغرات األمنية على مستوى التطبيقات والكشف المبكر عن
وجـود أخطاء برمجية في كود التطبيق والفحص المسـتمر للتطبيق

 7ـ التوعية

· تأمين أجهزة مودم إنترنت مع الشرائح لمكاتب البريد في
الجوازات.

رابعًا :جهود وفعاليات المؤسسة:

· الدعم التقني والربط للمشاركة الموسمية السنوية لمعرض
الكتاب الدولي بالرياض
· الدعم التقني والربط للمشاركة بمهرجان الجنادرية.
 3ـ التكامل والربط مع الجهات الخارجية

 1ـ أعمال الحج

إنجز الربط مع العديد من الجهات:

· ربـط ( )17مكتبـاً مؤقتاً وجوال فـي مكة المكرمـة والمدينة
المنورة خالل موسم الحج لعام . 1438

· وزارة العدل.

· تأمين عدد شـرائح براڤو لمنطقتي مكـة المكرمة والمدينة
المنورة خالل موسم الحج . 1438
 2ـ المشاركة في الفعاليات وإنجازات أخرى

· ربط وتشـغيل مواقع البريد السـعودي في مهرجان الزيتون
في الجوف.
· ربط وتشغيل مواقع البريد السعودي في مهرجان التمور في
دومة الجندل.

ازاـــجنإلا

باإلضافة إلـى تعزيز القدرات الفنية واالحتياجات التقنية يتم
بإسـتمرار توعيـة موظفـي المؤسسـة لتعزيـز تعاونهـم ومعرفتهـم
بالمخاطـر األمنيـة والنشـرات التقنيـة لتحديـث مكاتـب البريـد في
مناطق المملكة .ونشرات توعوية لمنسوبي المؤسسة بأمن المعلومات.

· تأمين عدد ( )50شريحة إنترنت إلدارة األصول بالمؤسسة.

يناثلا بابلا

ممـا يسـاهم في العمـل على إغلاق الثغـرات وتصحيحهـا ومن ثم
إطالق الخدمة اإللكترونية.

· توفيـر الشـبكة والدعم اللازم لجميع الـوكاالت البريدية
لعدد ( )59وكالة بريدية.

· وزارة االسكان.
· جامعة الدمام.
· تطوير الربط مـع إتحاد البريد العالمـي ( )UPUوالترقية
إلى اإلصدار . EMSEVT 3.0
· الربط مع شركة «كريم» لتقديم خدمة التوصيل.
· الربـط مـع بنـك سـاب لتقديـم خدمـات الدفع عـن طريق
البطاقات االئتمانية عن طريق نظام .UPG
· إطالق خدمة إيصال جوازات السفر.
· إطالق خدمة الوثائق الحكومية للسفارة البنغالية.
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خامسًا :الدعم الفني

تم تفعيـل العديد من القنـوات لتقديم الدعـم الفني وتحقيق
العديد من الخدمات ،أهمها:
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· حل أكثر من أربعون ألفاً بالغاً بنظام المسـاندة الفنية في
جميع مناطق المملكة.
· تنفيذ أكثر من خمسـة وثالثون ألف طلبـاً على نظام خدمات
المستفيدين.
· تركيب أجهزة الـ ( )VDIفي المجمع الرئيسي.
· العمل على تغيير نظام تشغيل األجهزة آلياً .WIN 10
· العمل على إتالف وسائط التخزين في األجهزة القديمة قبل
بيعها بالمزاد.
· تجهيز مبنى البريد الممتاز الجديد بحي الياسمين.
· دعم وصيانة أجهزة تنظيم صفوف االنتظار .SEDCO
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· تأميـن  550جهـاز حاسـب آلـي وإدخالهـم علـى المجـال
وتجهيزهم بالبرامج المطلوبة.
· تأمين  350طابعة بمختلف انواعها وتوزيعها.
· تأمين  650قوارئ باركود وتوزيعها.
· تأمين  60جهاز توقيع إلكتروني.
· العمل علـى تعديل جميع تحويالت هواتف الشـبكة التي تم
إستبدال أجهزتها من سيسكو إلى هواوي.
· دعم جميع مكاتب شركة إرسال في المملكة من إنشاء أسماء
مستخدمين وإنشاء إيميالت البريد.
· تركيـب حوالي  900نقطة شـبكية جديدة فـي جميع مناطق
المملكة.
· تنظيم إجتماع مدراء تقنية المعلومات واإلتصاالت في المناطق
وإقامة ورشـة عمل للتعـرف على الخدمـات التقنية الجديدة وتنسـيق
إجتماع مع مسؤولي المؤسسة.

يناثلا بابلا

الفصل الثامن

مشاريع اإلنشاءات والصيانة والتشغيل للمباني البريدية

ازاـــجنإلا

يسـتعرض التقرير فـي الجداول التالية المشـاريع اإلنشـائية المختلفة التي يجري تنفيذها والمشـاريع المسـتلمة
وتشمل مشاريع بناء مباني جديدة أو إعادة تأهيل كما تشمل مشاريع التشغيل والصيانة.

مشاريع اإلنشاءات
جدول يوضح مشاريع اإلنشاءات التي تحت التنفيذ
مشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات
نبذة عن المشروع

المدينة

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة اإلنجاز

مبنى لمركز المعلومات ومبنى لتقديم الخدمات البريدية
ومقر لإلدارة العامة للبريد الرسمي ومكاتب إدارية

حي المرسالت

الرياض

شهرا بعد التمديد
41
ً
(فترة إيقاف  6أشهر)

1434/7/1

%50

مشروع إنشاء مبنى البريد المركزي في سكاكا بمنطقة الجوف
نبذة عن المشروع

المدينة

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

يعني بريد مركزي ويحتوي على صاالت قبول وفرز ومعالجة
وصناديق بريدية ومكاتب إدارية

سكاكا

الجوف

28
شهرا
ً

1438/6/10

%21

مشروع إنشاء مستودع مركزي بمنطقة القصيم
نبذة عن المشروع

المدينة

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

مستودع مركزي

بريدة

القصيم

28
شهرا
ً

1438/11/10

%28
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مشروع إنشاء ستة مكاتب بريدية في مختلف مناطق المملكة
نبذة عن المشروع
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مكاتب بريدية مكونة من دور
تحتوي على صاالت قبول
وصناديق ومكاتب إدارية

المحافظات

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

األسياح

القصيم

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

الروضة

حائل

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

الشنان

حائل

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

المخواة

الباحة

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

العيدابي

جازان

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

حبونا

نجران

16
شهرا
ً

1437/2/4

%100

مشروع إنشاء ستة مكاتب بريدية بمختلف مناطق المملكة
نبذة عن المشروع

مباني بريدية مكونة من دور
تحتوي على صاالت قبول
وصناديق ومكاتب إدارية
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المحافظات

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

الزلفي

الرياض

15
شهرا
ً

1437/7/10

%24

حوطة سدير

الرياض

15
شهرا
ً

1437/7/10

%20

البكيرية

القصيم

15
شهرا
ً

1437/7/10

%25

النعيرية

الشرقية

15
شهرا
ً

1437/7/10

%23

تيماء

تبوك

15
شهرا
ً

1437/7/10

%24

بدر

المدينة

15
شهرا
ً

1437/7/10

%25

مشاريع إنشاء منتهية لم يتم إستالمها نهائيًا

مستودع مركزي

المدينة المنورة

المبنى اإلداري لبريد المنطقة

تبوك

1434/08/6

%100

مستودع مركزي

الدمام

18
شهرا
ً
30
شهرا
ً

1433/06/21

%100

1436/07/9

%100

مستودع مركزي

حائل

1436/07/15

%100

مستودع مركزي

نجران

1436/12/23

%100

18
شهرا
ً
18
شهرا
ً

14
شهرا
ً

ازاـــجنإلا

إسم المشروع

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

يناثلا بابلا

جدول مشاريع إنشاء منتهية لم يتم إستالمها نهائياً

جدول مشاريع تأهيل ـ منتهية وأخرى تحت التنفيذ
مشروع تأهيل واجهات المباني البريدية ـ المرحلة األولى
نبذة عن المشروع

المنطقة

المدينة

تغيير هوية واجهات لعدد ( )33مبناً
بريدياً وتطبيق النموذج الموحد

مختلف
المناطق

مدن المملكة

مدة المشروع تاريخ البدء نسبة اإلنجاز
24
شهرا
ً

1435/4/2

%92

مشروع إصالح أضرار السيول بالمجمع البريدي
نبذة عن المشروع

المنطقة

إصالح أضرار السيول وإحالل
المصاعد والمولدات الكهربائية
وإصالح نظام مكافحة الحريق
ومعالجة الخرسانات والتشطيبات
المتضررة بالمجمع

مكة
المكرمة

المدينة
المجمع
البريدي بجدة

مدة المشروع تاريخ البدء نسبة اإلنجاز
18
شهرا
ً

1437/02/26

%100
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جدول يوضح مواقع منتهية ـ وأخرى تحت التنفيذ
اسم المشروع
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تأهيل الواجهات
للمباني البريدية
المرحلة األولى
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المنطقة

المدينة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز

الرياض

بريد البطحاء

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد النسيج

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد جرير

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد الفوطة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد الروضة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد الشفاء

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

بريد النسيم

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

محافظة شقراء

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الرياض

محافظة وادي الدواسر

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد العوالي بمكة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد الشرائع بمكة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد النزلة بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

مكة المكرمة

بريد الصفاء بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد البوادي بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد الجامعة بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد الشرفية بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

مكة المكرمة

بريد الخالدية بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الشرقية

صالة المشتركين بالدمام

24
شهرا
ً

1435/4/2

%95

الشرقية

بريد العيون

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الشرقية

اإلحساء

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

الشرقية

بريد بقيق

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الشرقية

حفر الباطن

24
شهرا
ً

1435/4/2

%50

الشرقية

رأس تنوره

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

الشرقية

الخبر المركزي

24
شهرا
ً

1435/4/2

%85

القصيم

بريد السوق في بريده

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

جازان

بريد السوق بجازان

24
شهرا
ً

1435/4/2

%0

جازان

محافظة صبيا

24
شهرا
ً

1435/4/2

%75

تبوك

جادة األمير فهد بتبوك

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

الجوف

محافظة دومة الجندل

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

الجوف

محافظة القريات

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

الحدود الشمالية

محافظة رفحاء

24
شهرا
ً

1435/4/2

%90

الباحة

محافظة بلجرشي

24
شهرا
ً

1435/4/2

%85

ازاـــجنإلا

تأهيل الواجهات
للمباني البريدية
ـ المرحلة األولى ـ

مكة المكرمة

بريد السالمة بجدة

24
شهرا
ً

1435/4/2

%100

يناثلا بابلا

اسم المشروع

المنطقة

المدينة

مدة المشروع

تاريخ البدء

نسبة االنجاز
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مشاريع تأهيل ـ تحت التنفيذ

مشروعي معالجة الخرسانة وتسرب المياه الجوفية ـ المرحلة الثانية
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المنطقة
الرياض
الشرقية

نبذة عن المشروع

إصالح التشققات الخراسانية بطرق هندسية حديثة

المدينة
الرياض
الدمام

مدة المشروع
 6أشهر
 6أشهر

تاريخ البدء
1439/1/19
1439/1/21

نسبة االنجاز
%51
%72

مشاريع إحالل أنظمة المباني ـ تحت التنفيذ
نبذة عن المشروع

مشروعي احالل نظام التكييف المركزي

إحالل نظام التكييف القديم بعد إنتهاء عمره اإلفتراضي
بنظام حديث

المنطقة
حائل ـ القصيم
نجران

المدينة
حائل ـ الرس
نجران

مدة المشروع
 8أشهر
 8أشهر

تاريخ البدء
1439/3/23
1439/3/30

نسبة االنجاز
%2
%2

برامج وعقود التشغيل والصيانة

العقود الموحدة للتشغيل والصيانة بمختلف مناطق المملكة

86

نبذة عن المشروع

المنطقة

مدة المشروع

تاريخ البدء

المدة المنقضية

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

الرياض

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

مكة المكرمة

2017/5/1

%33

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

الشرقية

36
شهرا
ً
36
شهرا
ً

2017/5/1

%25

2017/2/1

%25

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

حائل ـ القصيم

2017/4/1

%94

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

المدينة ـ تبوك

2017/5/1

%92

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

المناطق الجنوبية

2017/6/1

%89

صيانة وتشغيل ونظافة المباني البريدية

الحدود ـ الجوف

2017/6/1

%89

36
شهرا
ً
36
شهرا
ً

36
شهرا
ً
36
شهرا
ً
36
شهرا
ً

بلـغ إجمالـي الميزانيـة المعتمـدة بعـد التعديـل ( )3,557,845,609ريال ،امـا إجمالـي المنصرف الفعلـي فقد كان
( )2,776,277,384ريـال ،ويوضح الجـدول أدناه تفاصيل الميزانية المعتمدة بعد التعديـل والمنصرف الفعلي خالل
العام المالي ( 1439/1438هـ).

ازاـــجنإلا

الميزانية المعتمدة

يناثلا بابلا

الفصل التاسع

المعتمد في الميزانية والمنصرف الفعلي واإليرادات المحصلة للعام المالي  1439/1438الموافق 2017

جدول يوضح المعتمد بعد التعديل في الميزانية والمنصرف الفعلي )2017( 1439/1438
الوصف

المعتمد بعد التعديل

المنصرف الفعلي

المتاح

تعويضات العاملين

2,020,150,000

1,893,082,660

127,067,340

السلع والخدمات

332,258,409

149,813,957

182,444,452

النفقات على البرامج

661,281,200

432,886,768

228,394,432

النفقات على المشاريع

544,156,000

300,494,000

243,662,000

اإلجمالي

3,557,845,609

2,776,277,385

781,568,224

ويعود إنخفاض المنصرف الفعلي إلى إعتماد المؤسسة على إيراداتها الذاتية لتمويل برامج السلع والخدمات ونفقات
البرامج والمشاريع.
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اإليرادات المتحصلة

بلغ إجمالي اإليـرادات المحصلة خالل العام المالي  )606,755,388( ،1439/1438ريال ،ويوضح الجدول أدناه
تفاصيل بنود اإليرادات المحصلة خالل العام المالي والفترة المقارنة.
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جدول يوضح بنود اإليرادات المحصلة للعام المالي )2017( 1439/1438
والفترة المقارنة )2016( 1438/1437
م

الحساب الرئيسي

الحساب الفرعي

إسم الحساب

اإليرادات المحصلة 1438/1437

اإليرادات المحصلة 1439/1438

1

142

142171

رسوم البريد

657,732,959

586,456,822

2

142

142172

طوابع البريد

845,268

851,298

3

142

1422104

رسوم الخدمات األخرى

13,218,600

11,414,798

4

14219

1421901

بيع الوثائق واألنظمة

794,496

1,097,628

5

143

1431

جزاءات وغرامات

2,025,028

3,744,827

6

145

1451

اإليرادات المختلفة

4,629,492

3,190,015

679,245,843

606,755,388

اإلجمالي
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تتيح إرسـال للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السـعودية
وتقدم هذه
إرسـال األموال إلى المسـتفيدين في كافـة بلدان العالـمّ ،
الخدمـة فـي منافـذ مخصصـة فـي مجموعـة مـن المكاتـب البريديـة
المنتشـرة في مناطق المملكة وبأسعار منافسة وخدمة مميزة باإلضافة
إلى سرعة في تنفيذ العمليات.
 1ـ إنجازات شركة إرسال للحواالت المالية لعام 2017

· شبكة الفروع:
ـ تم إفتتاح  3فروع جديدة إلرسال في مختلف مناطق المملكة.
· عمالء إرسال:
ـ ارتفـع عـدد عملاء إرسـال بنسـبة  %18يتجـاوز عـدد العملاء
الحاليين ثالثماية وستة وثمانون ألف عميل.

· الحواالت المالية:
ـ نمت الحواالت المالية بنسـبة  %82حيث يتجاوز عدد الحواالت
مليون وثمانماية ألف حوالة.

ازاـــجنإلا

هي شـركة متخصصة في الحـواالت المالية مملوكـة مناصفة بين
مؤسسـة البريد السـعودي ومصرف اإلنمـاء ومرخص لها من مؤسسـة
النقد العربي السعودي بممارسة خدمة تحويل األموال إلى أي دولة في
العالـم ،وترتبـط إرسـال بمجموعة كبيرة مـن البنوك المراسـلة حيث
تقـدم منافذ إرسـال خدمة
تقـدم عـن طريقها حواالت إرسـال ،كذلك ّ
ّ
حواالت ويسترن يونيون العالمية التي تصل إلى أكثر من  200دولة.

يناثلا بابلا

الفصل العاشر

شركة إرسال للحواالت المالية

· البنوك المراسلة:
ـ  إضافـة خدمـة التحويل للأردن ضمن خدمات شـركات إرسـال
للحواالت المالية بالشراكة مع بنك اإلسكان.
ـ  يتم توقيـع إتفاقيات لخدمـة تحويل األموال مع  3بنوك مراسـلة
جديدة في دول مختلفة..
· نتائج التشغيل للعام المالي :2017
ااد ات
إ ا
ا رة

ات ا  

 ا رة

48,309,266

19,853,040

2,7722,71
7119

1,7790,
790,87
8 6
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· الخدمات اإللكترونية وقنوات التواصل اإلجتماعي:
ـ  إطالق حسابات جديدة في قنوات التواصل االجتماعي (Twitter,
 )Facebook, LinkedInونشـر جميـع مـا يختـص بـأي عروض
ترويجية أو خدمات جديدة أو أخبار تهم العمالء.

ـ رعاية حفل اليوم الوطني للفليبين في مدينة الرياض للجالية
الفليبينية.

ـ  إضافة خاصية تقييم الفروع من خالل خرائط  Googleوكذلك
التعليقات.

ـ  رعايـة حفل اليوم الوطني للفليبين فـي مدينة جدة للجالية
الفليبينية.

ـ  إضافة جميع الفروع في خدمة  Google Mapsموضح بها صور
الفـروع وسـاعات العمـل ووسـيلة اإلتصـال بالهاتـف والموقـع
اإللكتروني.

ـ  مشاركة منتخب إرسال في بطولة البريد السعودي لكرة القدم.

· العناية بالعمالء:
ـ  تفعيل خاصية التواصل مع العناية بالعمالء عبر قنوات التواصل
اإلجتماعي (.)Twitter, Facebook
· الرعاية والمشاركات:
ـ رعاية حصرية لبطولة كرة قـدم في منطقة الرياض للجالية
المصرية.
ـ رعاية حصرية لبطولة كرة قدم في منطقة القصيم للجالية
المصرية.
ـ  رعاية بطولة كرة السلة في مدينة الرياض للجالية الفليبينية.
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ـ رعايـة بطولـة كـرة الريشـة فـي مدينـة الريـاض للجاليـة
الفليبينية.

ـ  رعاية حفل اليوم الوطني للفليبين في مدينة الخبر للجالية
الفليبينية.

ـ  المشاركة في مهرجان الجنادرية .1438
· الحمالت التسويقية واإلعالنية:
ـ  حملة تسويقية ميدانية ضخمة من خالل فرق تسويقية بجنسيات
مختلفة لكل مدينـة تتوفر فيها فروع إرسـال للتعريف بخدمات
ومميـزات وفـروع شـركة إرسـال للحـواالت الماليـة فـي جميع
مناطق المملكة في الربع األول والثاني لعام .2017
ـ حملة تسويقية ضخمة لكل فروع إرسال في المملكة (حوّل لبلدك
واكسـب تذكرة سـفر) وهي عبارة عن  60تذكرة سفر للفائزين
لوجهات آسيوية وشرق أوسطية في الربع األول من عام .2017
ـ  حملة تسويقية (حوّل ،واربح!) خالل الربع الرابع من عام 2017
علـى مسـتوى جميـع فـروع إرسـال فـي المملكـة حيـث يحصـل
شهرا لعام 2018
الفائزون على حواالت مجانية لمدة 12
ً
ـ إرسال أكثر من  6,500,000رسالة نصية تسويقية لعمالء إرسال
الحاليين والمتوقعين.

ـ  توزيع أكثر من  50.000هدية للعمالء بشعار إرسال خالل العام
.2017

ـ  عروض ترويجيـة إلفتتاح الفـروع الجديدة (هدايـا ،تخفيض/
مجانية الرسوم) لفترة شهر من تاريخ اإلفتتاح.

ـ تمتنفيذ أكثر من  17برامجاً تدريبياً وتطويرياً لموظفي شركة
إرسال.

ازاـــجنإلا

ـ إعالنـات مدفوعـة مـن خلال حسـابات وسـائل التواصـل
اإلجتماعي لنشـر العروض الترويجيـة والمنتجات الجديدة
في شركة إرسال.

· برامج التدريب والتطوير:

يناثلا بابلا

ـ  حملة (اكشـط واربح!) خالل شـهر رمضان  1438بالشراكة مع
ويسترن يونيون.

ـ عـروض ترويجية لبعض الفروع في شـهر رمضان (تخفيض
سعر الرسوم) وكذلك عروض ترويجية خاصة بشهر رمضان
لمنتج ويسـترن يونيون للعديد من الفروع (كوبونات أكشـط
واربح).
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الفصل
الحادي عشر

يناثلا بابلا

شركة ناقل

ازاـــجنإلا

تركز شـركة ناقـل خدماتها علـى تأمين حلول سلسـة لإلمداد
اللوجسـتي لعمالئها بطريقـة تنال رضاهم وبكفـاءة عالية الجودة.
تأهيال
وتتكون إدارة الشركة من فريق من ذو كفاءة عالية ومؤهلين
ً

كاملا لتقديـم وتأميـن الخدمـات لعملاء الشـركة بطريقـة تنال
ً
رضاهم ولـدى أعضاء فريق اإلدارة خبرات واسـعة في مجال النقل
واإلمدادات اللوجستية.

منجزات العام  2017في مرتكزات االستراتيجية الثالث

رضى الموظفين
تطوير وتحفيز مواطنينا
نحو االبتكار وتميز األداء
برنامج التطوير الوظيفي
للسيدات السعوديات ()LDP
والمهندسين ()IDP
مركز التدريب الخاص بناقل ومذكرة
التفاهم مع  DTوIOSCM
تنفيذ الدراسة االستقصائية
لرضى الموظفين

النمو المربح

رضى العمالء

(رضى المستثمرين)

بناء ثقة العمالء من خالل التحسين
المستمر في جودة الخدمات
الحصول على شهادة
أطلقت ناقل تطبيق الجوال
الخاص بخدماتها

افتتاح مرافق جديدة:
•  3مراكز خدمة جديدة (بما في ذلك الثمامة)
• مرافق العمليات الجديدة (الشريحة التالية)

تعزيز النمو المربح من خالل التحسين
المستمر في االنتاجية والكفاءة
TISSE

حلول تحسين المسارات

 تطوير شبكة توزيع الطرق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
بناء القدرات المتزايدة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات لتشمل جميع
دول مجلس التعاون الخليجي.
بناء القدرة المتزايدة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات لتشمل جميع دول
الشرق األوسط وأفريقيا األخرى.
تطوير قدرات التوزيع األولي لدخول أسواق الواليات المتحدة وأوروبا
والصين.
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ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ
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ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻛﻐﻢ
ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

ﻧﺸﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  35ﻛﻐﻢ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ/

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺔ WMS
ﻧﺸﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ 245%
 1,775ﺷﺤﻨﺔ/ﻳﻮﻡ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  17ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺇﻟﻰ  7000ﺷﺤﻨﺔ/ﻳﻮﻡ ﻓﻲ  17ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2017
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﻤﺎﻣﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺪﺍﺕ ) 70ﺳﻴﺪﺓ(

ﻧﻤﻮ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ
ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2017
ﻣﻄﺎﺭﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ TOLL

ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺭﻗﻢ  1ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺇﻃﻼﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ:
ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ = 1000
ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ =  500ﺳﻔﻴﻨﺔ )ﺭﺳﻤﻲ(
ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ = ) 683,000ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ(

أهم مؤشرات األداء في شركة ناقل خالل األعوام الماضية:

نتائج التشغيل للعام المالي :2017

النشاط

2014

2015

2016

2017

ﺍﻟﻮﺻﻒ

العمالء النشطون

1074

1230

1389

1605

ااد ات

302,771,281

العمالء الجدد

257

270

453

510

الموظفين

1,551

1,872

2128

2761

إ ا

86,919,147

السعودة

%26

%27

التسليم في الوقت المحدد
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ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ

ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺤﻦ

األسطول

%24,41 %28,01

%93,81 %93,53 %93,53 %93,67
1,456

1,760

1,731

2,034

ا

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ(

ات ا  

 ا

233,1154,7277

188,6635,190
1900

تركز مؤسسة البريد السعودي على المشاركة في المحافل الدولية
والتعـاون مـع العديد مؤسسـات البريد في الـدول الخليجيـة والعربية
والعالمية لتعزيز الدور القيادي للبريد السـعودي والتنسيق بخصوص
السياسات والبرامج والمشاريع البريدية العالمية وإبراز التطور الذي
وصلت إليه الخدمات البريدية في المملكة وتنظيم االتفاقات الثنائية
مع العديد من البرد العالمية.
وقد كان أهم المشاركات في العام الماضي المشاركة في مؤتمر
اسـطنبول  2017والتوقيع باألحرف األولى على وثائق االتحاد البريدي
العالمي المعدلة حيث تم مراجعة وتدقيق ما يلي:
· الدستور.
· النظام العام.
· اإلتفاقية البريدية والبروتوكول االضافي.
· اتفاق خدمات الدفع البريدي.
· االحكام والقرارات التي ال تعدل الوثائق.
· نظام بريد الرسائل.
· نظام بريد الطرود.
كما سـاهمت المكانة العالية للمملكة العربية السـعودية في تعزيز
الدور القيادي للبريد السـعودي على كافة االصعـدة الخليجية والعربية

ازاـــجنإلا

المشاركات الدولية:

والدولية من خالل المشاركة الفاعلة في االجتماعات والمؤتمرات وقيادة
العديد من الفرق واللجان الدولية واإلقليمية المختلفة ومن ذلك:
· رئاسة فريق المسائل التنظيمية والتشغيلية لدول مجلس التعاون.
·  رئاسـة فريـق البريـد العاجـل لدولـي بـدول مجلـس التعـاون
الخليجي (.)Gulfex
·  رئاسة لجنة الشراء المباشر بدول مجلس التعاون.
·  رئاسـة فريق التحضير للمؤتمرات خالل الفتـرة  2013ـ 2017
كما ترأس المجموعة العربية في مؤتمر اسطنبول .2017
·  رئاسة لفريق المعايير والتقنية العربي.
·  رئاسـة لجنـة التعـاون مـن أجـل التنميـة فـي مؤتمـر االتحاد
البريدي العالمي السادس والعشرون في اسطنبول .2017
·  المشـاركة في فريق اصالح االتحاد البريدي العالمي بترشيح
من المكتب الدولي ومجموعة من البلدان االعضاء في المؤتمر
السادس والعشرين (اسطنبول .)2017
·  رئاسة فريق العنونة.
·  رئاسة البريد السعودي منتدى التسويق المباشر لمدة  8سنوات
متتالية.
·  تولى البريد السـعودي نيابة رئاسـة اللجنـة االولى في مجلس
اإلدارة (المسائل الرشيدة) خالل الفترة  2013ـ .2017

يناثلا بابلا

الفصل
الثاني عشر

مشاركات المؤسسة الدولية والمحلية

95

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي

الطوابع البريدية:

إصدارات الطوابع البريدية للعام :2017
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تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودالئل التطور التي تجسد وتؤرخ
ّ
االحداث والمناسـبات لدى الدول والشعوب ،وتختصر تلك النماذج الزمان
والمكان وتسـرد بتنوعاتها وألوانهـا تفاصيل غنية باألحـداث التي مرت بها
المملكـة العربية السـعودية وتراثهـا التاريخي واالنسـاني والحضـاري بكل
مجاالته ،والطوابع البريدية رمز وسفير لكل بلد وحضارة تاريخية يعبر عن
آثـار ومعالـم وثقافـة وعلمـاء ومعالـم كل بلـد ،وتهتـم المؤسسـة بالطوابع
التذكاريـة والطوابـع البريديـة العاديـة ،ويوضـح الجـدول التالـي حجـم
إصدارات الطوابع خالل العام.
جدول يوضح أعداد الطوابع
األشهر
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يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
المجموع

مبيعات الطوابع التذكارية
2017
2016
36460
19,565
32936
5,280
116023
21,750
123118
20,670
122784
14,608
70271
19,350
59737
13,950
52445
9,709
40938
3,442
73093
20,676
60052
ـ
53345
ـ
841,202
149,000

مبيعات الطوابع العادية
2017
2016
32636
68,166
16030
50,450
90923
87,650
111762
92,100
112448
74,950
60205
78,150
56673
77,121
338626
63,800
29962
55,300
63555
125,040
37631
ـ
16389
ـ
966840
772,727

ازاـــجنإلا

الشراكات اإلستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة

يناثلا بابلا

الفصل
الثالث عشر

اإلتفاقيات والشراكات التي تمت خالل العام

وزارة الشؤون البلدية والقروية (نظام بلدي)

فـي إطار تطبيق قـرار مجلس الوزراء الخاص بإلزامية التسـجيل بالعنوان ،أقرت الـوزارة إضافة العنوان
ضمن متطلبات إصدار الرخص الفورية بنظام بلدي ،وقد تم ربط النظام بـ ( )APIالعنوان الوطني وذلك
ليكون إسـتخراج العنوان ضمن متطلبات إسـتخراج الرخصة في الوقت الحالي ،على ان يرتبط إسـتخراج
مستقبال بالتسجيل في العنوان.
الرخصة
ً
المركز الوطني لقياس اداء األجهزة العامة (اداء)
تـم التعاون مع المركـز لتزويدهم بمواقع الجهـات الحكومية على الخرائط الرقميـة ،وجاري العمل
لتوقيع مذكرة تفاهم معهم لتبادل البيانات واإلستمرار بالصيانة والتحديث لها.
وزارة اإلسكان (نظام إيجار)
بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة اإلسـكان ومؤسسة البريد السعودي ،فقد تم ربط نظام إيجار
(وزارة اإلسـكان) بـ ( )APIالعنوان الوطني وذلك لتسـجيل العقود الموحدة إليجار المسـاكن والتسـجيل
التلقائي لألفراد بالعنوان الوطني.
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مبادرة تحفيز النطاق العريض
تم إطالق بوابة النطاق العريض  broadband.address.gov.saبناءً على متطلبات الوزارة ،ويشـمل على
الترميز اللوني للمواقع بحسب توزيع المشغلين ،وكذلك إحصائيات انتشار التغطية في الرموز البريدية.
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شركة علم

تم توقيع إتفاقية تعاون مع شركة علم لتسويق خدمات العنوان الوطني المعلوماتية ضمن خدمات ومنتجات
شـركة علم .وبناءً على ذلك فقـد تم ربط نظام يقيـن بـ  APIالعنوان الوطني ،لتسـويق العنوان كخدمة
ضمن خدمات النظام.

هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الخرائط اإلقتصادية)

تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية اإلقتصادية بالمملكة باالستناد على
الخرائط الرقمية للعنوان الوطني ،بحيث يتم بناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان ،يتم فيها
إضافــة الطبقات المعلوماتية المطلوبة مــن معلومات تجارية واقتصادية ومؤشــرات حيوية ولحظية
للمستفيدين من رواد األعمال.
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تم توقيع إتفاق مع البنك الفرنسي للحصول على معلومات العنوان
الوطني عبر الربط عن طريق الـ ( )APIبواقع  200,000عملية.

تم توقيع إتفاق مع البنك السعودي لالستثمار للحصول على معلومات
العنوان الوطني عبر الربط عن طريق الـ ( )APIبواقع  150,000عملية.

ازاـــجنإلا

تم توقيع إتفاق مع الشـركة العربية للتأميـن التعاونية للحصول على
معلومـات العنـوان الوطنـي عبـر الربـط عـن طريـق الــ ( )APIبواقع
 180,000عملية.

لتقديمها ضمن خرائط الشركة على برامج وأجهزة المالحة.

تم توقيع إتفاق مع شـركة زهرة التسـويق للتجـارة المتحدة للحصول
على معلومـات العنوان الوطني عبر الربط عن طريـق الـ ( )APIبواقع
 12,000عملية.

تم توقيع إتفاقية مع شركة الدرع العربي للتأمين للحصول على معلومات
العنوان الوطني عبر منصة ( )APIالعنوان الوطني بواقع  60,000عملية.

تـم توقيع إتفـاق مع شـركة عنايـة الوسـيط للحصـول علـى معلومات
العنـوان الوطنـي عبـر الربـط عـن طريـق الـ ( )APIبواقـع 700,000
عملية.

تم اإلستمرار في تحديث بيانات العنوان الوطني على خرائط )(TomTom

تمت الموافقة على العرض المقدم لبنك اإلنماء للحصول على معلومات
العنـوان الوطني عبر الربـط عن طريـق الـ ( )APIبواقـع 1,050,000
عملية.
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الباب الثالث

الصعوبات والمعوقات
واجهت المؤسسـة عدداً من المع ّوقات والصعوبات التي ش ّكلت تحدياً
أمام الوصول إلى األهداف الم َّقررة وتحقيق النتائج المرجوة ،ومنها
ما يلي:
 تأخر العمل على أسـس تجارية من خالل تحويل المؤسسة إلى شركة
قابضة.
 ضعـف نمو اإليـرادات مـن كافـة خدمـات البريـد التقليديـة وحاجة
الخدمات الحديثة إلى تطوير الممارسات التسويقية ومرونة األعمال.
 تأخر تمكين المؤسسة من استثمار أصولها (اراضي مخصصة لمرفق
البريد تحت تصرف المؤسسة) لمساعدتها في سد الفجوة بين إيراداتها
تنفيـذا للبند رقـم ( )11من
ومصروفاتهـا بمـا يخدم مصلحة المؤسسـة
ً
المادة الثامنة من تنظيمها.

  ازدواجيـة نظـم الرقابـة الماليـة واإلدارية التـي تطبق مـع أعمال
المؤسسة.
  عدم السماح للمؤسسة بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها
رغم أنها ضمن مهامها األساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة
التي يعول عليها.
 عـدم تفاعـل الجهـات الحكومية مع بعـض مبادرات المؤسسـة مثل
توصيل الوثائق واستخدام مكاتب المؤسسة المنتشرة لتقديم الخدمات
نيابة على هذه الجهات.
 بـطء الجهـات الحكوميـة فـي اسـتخدام خدمـة موثوقـة للبريـد
اإللكترونـي وعـدم تخصيص بنود مسـتقلة لهـا في ميزانيـات الجهات
الحكومية.

الباب الرابع

المقترحات والتوصيات
تأمل مؤسسـة البريد السـعودي معالجة هذه الصعوبـات والمعوقات
من خالل اآلتي:

  الترخيص للمؤسسـة في تقديم بعض الخدمات المالية بإسـتقالل
عن البنوك.



تسريع إجراءات صدور قرار فصل منظم البريد عن التشغيل.



تسريع تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية.

  دعم المؤسسـة فـي نقل ملكيـة أصولها مـن خالل إصـدار صكوك
باألراضي /المباني المخصصة لها ولم يتم اصدار صكوك لها.



دعم برامج المؤسسة في سياسة التعامل مع القوى العاملة الفائضة.

  دعم المؤسسـة في تطبيـق موثوق (البريـد اإللكترونـي الحكومي)
وحث الجهات الحكومية على اإلشتراك في الخدمة.
  حث الجهـات الحكومية على إسـتخدام مكاتب وخدمات المؤسسـة
تقدمها المؤسسة.
لجميع الخدمات التي ّ
  دعم المؤسسـة في التوسع في الخدمات اللوجسـتية وحث الجهات
الحكومية على إستخدام خدماتها.

  الترخيص بمزاولة خدمة التأمين نيابة عن شركات التأمين.
  سـداد قيمة التعويضـات الماليـة عن األراضـي والمبانـي المنزوع
ملكيتها من مؤسسة البريد لصالح الدولة ولم تسدد بعد.
 تغطية العجز الناتج عن االلتزام بشمولية الخدمة البريدية لضمان
إسـتمرارية تقديـم الخدمـات البريدية فـي جميع مـدن ومحافظات
وقرى المملكة.
 حـث الجهات الحكوميـة على إسـتخدام البريد الرسـمي ومنصة
اإلتصاالت اإلدارية التي أعدتها المؤسسة.

الخاتمة

تطمح مؤسسـة البريد السعودي إلى إسـتمرار الدعم إلستكمال تنفيذ خطتها
اإلسـتراتيجية التي تقوم على تحويل أعمالها لتكون على أسـس تجارية من خالل
إنشـاء شـركة قابضة لتسـاهم في التنمية وليكون مرفق البريـد داعماً لإلقتصاد
الوطني وألعمال الحكومة والتجارة اإللكترونية والنقل اللوجسـتي واإلستفادة من
المعلومات الديموغرافية المتوفرة لدى مركز المعلومات الجغرافية في التخطيط
خصوصاً في مجاالت التعليم والصحة تمشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في جعل
المملكة العربية السعودية ضمن مصاف دول العالم المتقدم.
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