
مؤسسة البريد السعودي | سبل

الــتـــقــــريـــــــر
الـســـــــــــنوي





مؤسسة البريد السعودي | سبل   3



4   التقرير السنوي 2021



“إن المملكــة العربيــة الســعودية ماضيــة نحــو 
تحقيــق كل مــا يعــزز رخــاء المواطــن وازدهــار 
الوطــن وتقدمــه وأمنــه واســتقراره، والتيســير 
المتطلبــات  مختلــف  لتحقيــق  المواطــن  علــى 

التــي تكفــل لــه حيــاة كريمــة بــإذن هللا”

خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز
حفظــه هللا ورعاه
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“دائمــاً مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة، وأنجــح 
الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى علــى مكامــن القــوة”.

ســمو ولي العهد  
األمير محمد بن ســلمان 
حفظه هللا
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أهاًل بكم 

مجلــس  نظــام  لمتطلبــات  تحقيقــاً  التقريــر  هــذا  أعــدَّ 
رقــم  الســامي  باألمــر  الصــادرة   )29( للمــادة  تنفيــذاً  الــوزراء 
)26345/ب/7( وتاريــخ 1422/12/19هـــ  علــى: “أن ترفــع جميــع 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  إلــى  الحكوميــة  واألجهــزة  الــوزارات 
ــا حققتــه مــن إنجــازات، ومــا واجههــا مــن صعوبــات،  تقريــراً عمَّ
ومــا تــراه مــن مقترحــات لتحســين ســير العمــل فيهــا، وذلــك 
خــالل تســعين يومــاً مــن بدايــة كل ســنة ماليــة”، وعلــى هــذا، 
فقــد جــاء هــذا التقريــر الســتعراض أبــرز األحــداث التــي خاضتهــا 
ســبل فــي رحلتهــا خــالل عــام  البريــد الســعودي|  مؤسســة 
2021م، وتوثيــق أهــم اإلنجــازات التــي كان لهــا تأثيــر إيجابــي فــي 
فــي  التــي ســاهمت  والتحــوالت  والقــرارات  العمــل،  مســيرة 
االرتقــاء بخدمــات المؤسســة بشــكل خــاص، وتطويــر القطــاع 

اللوجســتي فــي المملكــة بشــكل عــام. 
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تأسســت مؤسســة البريــد الســعودي فــي عــام 1926م، بهــدف ربــط المملكــة بالعالــم وتقديــم خدمــات لوجســتية 
بريديــة متنوعــة، ممــا يجعلهــا مــن أقــدم المؤسســات فــي تاريــخ المملكــة، وقــد أضفــى لهــا هــذا التاريــخ العريــق طابعــاً 

نهــا مــن بنــاء كنــز معرفــي اكتســبته مــن خــالل رحلــة طويلــة مــن الخبــرات والتطــورات المذهلــة. ، ومكَّ مميــزاً
 واســتكمااًل لمســيرة العطــاء الطويلــة؛ فقــد اتخــذت المؤسســة فــي منتصــف عــام 2019م قــراراً اســتثنائياً بــأن تتحــول 
ــك مــن خــالل إطالقهــا اســتراتيجية  ــة، وذل ــة، وتقــدم خدمــات ذكي ــواًل رقمي ــى حل ــة مســتقلة، تتبن ــى مؤسســة حديث إل
ــة القــوى  ــة وبنظــرة تنافســية، وإعــادة هيكل ــى أســس ربحي ــة تعمــل عل ــاء منظومــة متكامل ــى بن طموحــة تهــدف إل
العاملــة، واســتقطاب المواهــب والكفــاءات التــي تســاهم فــي التأســيس المتيــن، والبنــاء الرفيــع للشــراكات ذات 
العالقــة، وقــد أطلقــت اســماً معبــراً للهويــة الجديــدة التــي تجســد هدفهــا الدائــم، وعملهــا الــدؤوب بــأن تكــون ســبياًل 

. بيــن النــاس، والمــدن، والــدول، ومــن هنــا بــدأت “ســبل” فصــاًل جديــداً وواعــداً
ــم  ــة مــن الشــبكات المتعــددة، وتقدي ــاء منظومــة متكامل ــى بن ــة طموحــة، وترتكــز عل ــى رؤي  تعتمــد خطــة ســبل عل
خدمــات لوجســتية متطــورة، وضــخ حزمــة مــن الخدمــات البريديــة المبتكــرة؛ كالعنــوان الوطنــي وخدمــة البريــد الدوائــي، 
وخدمــة عالمــي، والعديــد مــن الخدمــات األخــرى، باإلضافــة إلــى تمكيــن برامــج الحكومــة اإللكترونية وتطبيقــات التجارة 
اإللكترونيــة مــن خــالل عقــد الشــراكات المثمــرة مــع المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ممــا يســاهم فــي 
تطويــر تعامــالت الحكومــة اإللكترونيــة وتيســير تبــادالت التجــارة اإللكترونيــة فــي منتجهــا النهائــي بالتوصيــل والتســليم 

للعمــالء عبــر البريــد الســعودي| ســبل.
كمــا تقــوم فــي تصميــم رؤيتهــا وتحديــد أهدافهــا علــى مجــاالت نمــو رئيســية تســعى لتطويرهــا وتنميتها، وهي تحســين 
خدمــات البريــد التقليــدي والســريع والطــرود، وتطويــر الخدمــات اللوجســتية الداعمــة للتجــارة اإللكترونيــة، وتنميــة 

الخدمــات اللوجســتية المتخصصــة، إلــى جانــب تعزيــز الفــرص الموازيــة وتطويــر الخدمــات. 

عن البريد السعودي| سبل
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المهندس عبدهللا بن عامر الســواحه
رئيس مجلس إدارة مؤسســة البريد الســعودي | ســبل

ــق التقــدم والطمــوح؛ فــإن وزارة  ــى طري ــادة الرشــيدة، وســيراً عل انطالقــاً مــن توجيهــات القي
التطلعــات،  اآلمــال، وتحقيــق  لتلبيــة  واجتهــاد  بجــد  تعمــل  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
وتقديــم الخدمــات الفريــدة، والتســهيالت الحميــدة التــي ترقــى بقطــاع التقنيــة فــي المملكــة، 
واســتقطاب  االســتثنائية،  والحلــول  المنتجــات  وابتــكار  التحتيــة،  البنــى  تطويــر  خــالل  مــن 
ــي تســاعد فــي ترســيخ األســس لحاضــر متطــور، ومســتقبل مزدهــر. المواهــب والقــدرات الت

 
ونظــراً لمــا تتمتــع بــه المملكــة مــن موقــع حيــوي يربــط بيــن قارتيــن، وباعتبارهــا ملتقــى ألهــم 
طــرق التجــارة العالميــة مــن قديــم الزمــان وحتــى يومنــا الحاضــر؛ فــإن القطــاع اللوجســتي 
يجعــل  الــذي  األمثــل  االســتثمار  الســتثماره  ثمينــة  فرصــة  ويعــد  كبيــرة،  أهميــة  يكتســب 

.2030 المملكــة محطــًة رئيســيًة مهمــًة للتجــارة العالميــة وفــق رؤيــة المملكــة 
 

ومــن هنــا يبــرز دور مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل باعتبارهــا أهــم ركائــز هــذا القطــاع فــي 
المملكــة، والتــي اســتطاعت -بعــد توفيــق هللا- أن تعمــل علــى تطبيــق خطــة التحــول الرقمــي، 
وتقديــم حزمــة مــن المشــاريع والخدمــات المتطــورة التــي ترقــى بجــودة القطــاع اللوجســتي، 
وتســاهم فــي تســهيل الحيــاة علــى المواطنيــن والمقيميــن وفــق عــددٍ مــن المرتكــزات الثابتــة 
الحصــة  وتوســيع  التشــغيلية،  والمهــارات  اإلنتاجيــة  مســتوى  كرفــع  عليهــا،  تســتند  التــي 
الســوقية للخدمــات األساســية، وتســريع اســتقطاب قــدرات جديــدة، والعديــد مــن الركائــز 
األخــرى التــي ترســم خارطــة الطريــق التــي تســير المؤسســة فــي ضوئهــا نحــو تحقيــق الريــادة، 
ونحــن نســعى اليــوم بفضــل هللا ثــم بالدعــم الكبيــر الــذي نتلقــاه مــن قيادتنــا الحكيمــة فــي 

ــة 2030. ــد يتماشــى مــع أهــداف رؤي ــاء مســتقبل رغي ــد، وبن تأســيس حاضــر مجي
 

 وفــي الختــام، أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان لمقام ســيدي خادم الحرمين الشــريفين 
الملــك وســمو ولــي العهــد -حفظهمــا هللا- علــى مواصلــة الدعــم والتمكيــن، وتقديــم التشــجيع 
والتحفيــز الدائــم لــكل مــا مــن شــأنه تطويــر المنظومــة، ورفــع جــودة الحيــاة فــي المملكــة، 
البريــد  اإلدارة ومنســوبي مؤسســة  والتقديــر ألعضــاء مجلــس  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم  كمــا 
الســعودي| ســبل، ولشــركاء المؤسســة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، ولــكل مــن كان 
ــر فــي عمليــة التحــول والنمــاء التــي تتبناهــا ســبل لتحقيــق نهضــة مشــهودة فــي  لــه دور مؤث

القطــاع اللوجســتي تليــق بطمــوح هــذا الوطــن المعطــاء.
 

كلمة معالي 
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات
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المهنــدس آنــف بن أحمد أبانمي
رئيس مؤسســة البريد الســعودي| سبل

كلمة معالي 
رئيس مؤسسة البريد السعودي| سبل

بــدأ البريــد الســعودي رحلتــه منــذ قرابــة قــرن مــن الزمــان بهــدف تقديــم خدمــات لوجســتية بريديــة متنوعــة، 
ــر خدمــات  ــة المراســالت، واالرتقــاء بالقطــاع اللوجســتي عب ــم آلي ــى تنظي ــق عل وقــد عمــل خــالل تاريخــه العري
متنوعــة وحلــول متميــزة للتحديــات التــي كانــت تواجهــه، أمــا اليــوم، ومــع رؤيــة 2030، وخطــة التحــول التــي 
تتبناهــا المملكــة بهــدف الســير نحــو غــدٍ واعــد ومســتقبل متطــور، فقــد عملــت مؤسســة البريــد الســعودي| 
عنــى بالتحــول الرقمــي، والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى مواكبــة توجــه  ســبل علــى رســم اســتراتيجية طموحــة تُ
القيــادة الرشــيدة فــي تحويــل المملكــة إلــى منصــة لوجســتية عالميــة، وتقديــم كافــة الخدمــات والتســهيالت 

التــي تســهم فــي تعزيــز جــودة الحيــاة داخلهــا.
 

وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا المؤسســة، والعالــم أجمــع، خــالل عــام 2020م بســبب تداعيــات 
المجــدة، وتكاتــف  الــدؤوب، والطاقــات  ثــم بفضــل العمــل  أنهــا تمكنــت -بفضــل هللا-  جائحــة كورونــا، إال 
ــة التحــول، فقــد أطلقــت  ــرة فــي رحل ــدة، وتحقــق قفــزاٍت كبي م خــالل عــام 2021م خدمــات فري ــق أن تقــدِّ الفري
المؤسســة خدمــة العنــوان المختصــر للعنــوان الوطنــي الــذي يعــد هويــًة مكانيــة وموحــدة لــكل مبنــى ومنشــأة 
فــي مختلــف مناطــق ومــدن المملكــة، وطــورت خدمــة البريــد الدوائــي التــي بدأتهــا إبــان الجائحــة بالتعــاون مــع 
وزارة الصحــة بهــدف إيصــال األدويــة لمنــازل المرضــى دون الحاجــة للذهــاب إلــى المشــفى واالختــالط بمرضــى 
آخريــن، ممــا ســاهم فــي خدمــة أكثــر مــن 250 ألــف مســتفيد، وإيصــال أكثــر مــن 700 ألــف وصفــة طبيــة، فــي 

أكثــر مــن 200 مدينــة وقريــة داخــل المملكــة.
 

وال تــزال رحلــة اإلنجــاز فــي أولهــا، فنحــن نهــدف إلــى بنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة متطــورة للقطــاع اللوجســتي، وأن 
نكــون المشــغل الوطنــي للخدمــات البريديــة اللوجســتية مــن خــالل تقديــم قيمــة مضافــة لعمالئنــا الكــرام 
مدعومــة بمنظومــة ذات تفاعليــة عاليــة وتوجــه متقــدم، كمــا نســعى ألن نكــون مــزود الخدمــات اللوجســتية 
الموثــوق لــدى الجهــات الحكوميــة، وأن نســتقل بكوننــا مجموعــة مســتقلة ماليــاً وجاذبــة لالســتثمار عنــد 
تطبيــق الخصخصــة، كمــا نهــدف إلــى التوســع فــي مجــاالت أخــرى ذات صلــة، ممــا سيســاهم فــي تطويــر ســير 

العمــل، وخلــق فــرص متميــزة.
 

أخيــراً وليــس آخــراً أتوجــه بالشــكر الجزيــل لمقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن -أيدهمــا 
هللا- علــى الدعــم الســخي، والتمكيــن الكبيــر الــذي نحظــى بــه فــي مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل، كمــا 
ــر عــن بالــغ شــكري وتقديــري لكافــة شــركائنا فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص للثقــة الكبيــرة التــي أولونــا  أعبِّ
ــر جهودهــم المشــهودة، وأعمالهــم الملموســة، وأفكارهــم  إياهــا، وكذلــك لكافــة منســوبي المؤسســة نظي
العظيمــة، وكلنــا ثقــة بأننــا قــادرون علــى تحقيــق أهدافنــا، والوصــول إلــى تطلعاتنــا، وذلــك بفضــل الدعــم 
الكبيــر الــذي تغدقــه علينــا حكومتنــا الرشــيدة، واإلمكانــات التشــغيلية رفيعــة المســتوى التــي نفخــر اليــوم 

بإداراتهــا بأيــدٍ مؤهلــة مــن الكفــاءات الوطنيــة.
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البريد في أرقام



عن البريد السعودي| سبل



مجلس اإلدارة
يقــود مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل مجلــس إدارة برئاســة معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة 

المعلومــات، وأعضــاء مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، وهــم

معالــي المهندس عبدهللا بن عامر الســواحه
وزيــر االتصــاالت وتقنية المعلومات

رئيــس مجلس اإلدارة

األســتاذ/ ســلمان بن منصور بن بدر
ممثــل وزارة المالية

عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ/ صالح الداوود
ممثــل البنك المركزي الســعودي

 عضــو مجلس اإلدارة

معالــي المهنــدس آنف بن أحمد أبانمي
رئيس مؤسســة البريد الســعودي| سبل

نائــب رئيس مجلس اإلدارة
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المهنــدس/ خالد بــن عبدالعزيز البكري
ممثــل وزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات

 عضــو مجلس اإلدارة

المهندس/ يوســف بن حمد اليوســفي
ممثــل القطاع الخاص
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ/ أحمد بن ســليمان الجاسر
ممثــل القطاع الخاص
عضــو مجلس اإلدارة

الدكتــور/ عبدالرحمن بن عبدهللا البشــر
ممثــل وزارة التجارة

 عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ/ جميل بن عبدهللا الملحم
ممثــل القطاع الخاص
عضــو مجلس اإلدارة

األســتاذ/ عبدالعزيز بن ســابق الفوزان
أميــن عام مجلس اإلدارة
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المشــرف العام على الشؤون 
المالية والقانونيــة والتنظيمية

المشرف العام 
على المناطق

مجلس إدارة
 مؤسســة البريد الســعودي | سبل

معالي  رئيس مؤسســة 
البريد الســعودي | سبل

الشؤون المالية

الشــؤون القانونية والتنظيمية

لجنــة المراجعة الداخلية

الداخلية المراجعة 

مكة المكرمة

الباحة

المدينة المنورة

الجوف

الرياض

القصيم

عسير

الحدود الشمالية

جازان

حائل

المنطقة الشــرقية

نجران

تبوك

مكتب الرئيس

االتصال المؤسسي

تمثيل مجلس اإلدارة

رفع التقارير المالية

الهيكل التنظيمي لمؤسســة البريد الســعودي| سبل

االستثمار

المشــرف العام على 
العمليــات وتقنية المعلومات

العمليات

تقنيــة المعلومات

الميل األخير
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المشــرف العام على الشؤون 
االســتراتيجية والتشغيل

المشــرف العام على 
االســتراتيجية والتحول

المشــرف العام على رأس المال 
البشــري والخدمات المشتركة

رأس المال البشــري

الخدمات المشتركة

التميز المؤسسي

اإلدارة العامــة لالبتكار

المشــرف العام على 
الشؤون التجارية

التجزئة

المبيعات

التســويق والمنتجات

الهيكل التنظيمي لمؤسســة البريد الســعودي| سبل
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بناء مركز فرز حديث وعمالق 
في مدينة الرياض.

بناء 3 مباني تخليص 
جمركي في مطارات 
الرياض وجدة والدمام.

تفعيل البنية التحتية الالزمة 
لمركز الفرز الحديث، من 
أنظمة تقنية معلومات 
ومرافق عملياتية وغيرها.

ــى أراضــي  ــم عل ــزة ينعــم بهــا المواطــن والمقي ــة ممي ــى تحتي ــاء بن ــادة الطموحــة، وبهــدف بن ــى خطــى القي عل
المملكــة فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت، فقــد بــدأت مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل اســتراتيجيًة 
م خدمــات مميــزة، وتعــزز مــن موقــع المملكــة االســتراتيجي، وهــي  واعــدة تواكــب الرؤيــة الطموحــة، وتقــدِّ
عنــى بقيــادة الســوق للتفكيــر بشــكل مختلــف وتطويــر المنتجــات والخدمــات  تُ اســتراتيجية “مقــدام” التــي 
لتقديــم عــروض تنافســية، إلــى جانــب توظيــف التقنيــات الرقميــة بشــكل أساســي لزيــادة فعاليــة مخرجــات 
ــة يمكــن  ــى قيمــة حقيقي ــل األصــول إل ــى تحوي ــادة كفــاءة رأس المــال البشــري، باإلضافــة إل المؤسســة، وزي

االســتفادة منهــا.
ترتبــط اســتراتيجية التحــول والتخصيــص لمؤسســة البريــد الســعودي | ســبل ببرنامــج التخصيــص، أحــد برامــج 
تحقيــق رؤيــة 2030، حيــث تــم تحديــد المؤسســة كإحــدى الجهــات المســتهدفة بالتخصيــص مــن الهــدف 3.1.3 
مــن أهــداف المســتوى الثالــث لرؤيــة 2030، وهــو الهــدف الخــاص بـــ “تخصيــص خدمــات حكوميــة محــددة”، 
حيــث تــم تضميــن مبــادرة بمســمى “تســريع التحــول لمؤسســة البريــد الســعودي” ضمــن خطــة تنفيــذ برنامــج 

التخصيــص، والتــي تهــدف إلــى:

نهــا مــن  وتســاهم هــذه المخرجــات فــي رفــع الطاقــة االســتيعابية للمؤسســة بشــكل أكبــر، وذلــك ممــا يمكِّ
اســتيعاب حجــم عمــل أكبــر، وبالتالــي رفــع إيراداتهــا؛ لتتمكــن مــن التحــول إلــى الربحيــة تمهيــداً للتخصيــص

ارتباط سبل مع رؤية المملكة 2030
عمل مجد نحو النمو، والنهضة، والتمكين!

26   التقرير السنوي 2021



مؤسسة البريد السعودي | سبل   27



ــاءً علــى العمــل الــذي تــم إنجــازه فــي عــام 2021م لتفعيــل وحــدة النمــو؛ تخطــط اإلدارة لرفــع عــدد ووتيــرة  بن
التقاريــر الدوريــة التــي تقــوم بإصدارهــا فيمــا يخــص أبحــاث الســوق، وبنــاءً علــى التقاريــر التــي تــم إصدارهــا فــي 

عــام 2021م، تــم تحديــد المجــاالت الرئيســية التاليــة للنمــو المســتقبلي للمؤسســة:

تتــواءم اســتراتيجية “مقــدام” مــع محــاور رؤيــة المملكة 2030 بشــكل مثالي، وذلك من خالل: 

مسارات ومجاالت النمو 

1
2

3

4

الخدمات التقليدية لنقل الطرود، ومن المتوقع أن تتراوح نسب النمو السنوية حتى عام 
2025م ما بين 4% إلى %9.

الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة اإللكترونية، ومن المتوقع أن تتراوح نسب النمو 
السنوية حتى عام 2025م ما بين 12% إلى %18.

الخدمات اللوجستية المتخصصة، والتي تشهد نمواً واعداً في المملكة، ال سيما في 
الخدمات اللوجستية للقطاع الحكومي )مع التركيز على الصحة والتعليم(، والخدمات 

اللوجستية لقطاع السلع االستهالكية سريعة الحركة.

الخدمات الموازية؛ من خدمات الوكالة في الفروع، وخدمات الحواالت المالية، ومن خدمات 
العنوان الوطني وتسييل البيانات، حيث يرتكز النمو في هذا المجال على دمج بيانات 

العنوان الوطني وبيانات المواد البريدية المرسلة والمستلمة مع بيانات من مصادر خارجية 
أخرى بهدف تعظيم قيمتها تمهيداً لتسييلها.

مجتمع حيوي
المساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للشحن وتوصيل الطرود للقطاعات الحكومية 

والخاصة واألفراد. 

اقتصاد مزدهر 
المساهمة في تأسيس اقتصاد مزدهر من خالل تطوير وتقديم الخدمات اللوجستية 

وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية دولية مميزة.

وطن طموح 
المساهمة في دعم الحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية.
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أن نكــون المشــغل الوطنــي للخدمــات البريديــة اللوجســتية بتقديم قيمة 
مضافــة لعمالئنــا ولربــط الممكلة بالعالم

“أن نكــون الــذراع اللوجســتية الحديثــة للمملكــة ولدعــم رقمنــة الحكومــة بتقديــم خدمــات 
عاليــة الجــودة لعمالئنــا مدعومــة بمنظومــة ذات تفاعليــة عاليــة وتوجــه متقــدم”

الرؤية

الرسالة
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تقــوم اســتراتيجية التحــول التــي تتبناهــا ســبل علــى 3 محــاور أساســية، تركــز 
عليهــا فــي رســم خارطــة الطريــق، وهــي:

ويهدف إلى: 

التركيــز علــى األعمــال التقليدية لخدمات الشــحن والطرود والبريد الســريع.	 
تطويــر الخدمــات اللوجســتية للتجارة اإللكترونية.	 
اســتغالل فرص النمو في المجاالت المشــابهة.	 
التحــول إلــى مجموعــة مبنيــة على أســس تجارية متعددة األغراض.	 
اســتغالل فرص النمو الجذابة في مجال الخدمات اللوجســتية.	 

الركائز االســتراتيجية:  

ال في برامــج تحقيق الرؤية.	  بنــاء إطــار تنظيمــي داعم، والمشــاركة بشــكل فعَّ
تحســين حزمــة الخدمات والمنتجات.	 
تطويــر خدمــة العنــوان الوطنــي، وتحقيق الدخل منه.	 
زيــادة إيــرادات الخدمات التجارية.	 
مــزود الخدمــات اللوجســتية الموثوق للحكومة.	 
إنشــاء عمليــات وعــروض للتجارة اإللكترونية.	 
تطويــر حلــول جديــدة لخدمات التســليم النهائي للعميل.	 
زيــادة القيمــة المقدمة للخدمــات التكميلية.	 
تحويــل األصــول إلــى قيمــة حقيقية تحقق دخاًل.	 
تطويــر خدمات مالية.	 
تطويــر فــرص الخدمــات اللوجســتية المتخصصــة للحكومة والقطاع الخاص.	 
تحديد وتطوير الفرص الجاذبة كمكاســب ســريعة.	 

المحور األول: التركيز على تطوير األعمال 

ركائزنا لتحقيق التحول االستراتيجي 
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ويهدف إلى: 

تعزيز مشــاركة الموظفين وتوجيه جهودهم لرفع نســب اإلنجاز.

الركائز االســتراتيجية: 

إعــادة المكانــة التجاريــة لمجموعــة البريــد الســعودي، والخدمــات اللوجســتية كمجموعــة 	 
تركــز علــى العمــالء.

رفــع كفــاءة التنظيــم الداخلي والحوكمة.	 
االســتفادة من رأس المال البشــري.	 

المحور الثاني: القيادة والثقافة المؤسسية 
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ويهدف إلى: 

عقد الشــراكات من خالل التوســع في األســواق المجاورة واألنشــطة ذات العالقة.

الركائز االســتراتيجية: 
 

الدخول في شــراكات اســتراتيجية لتســريع الوقت الالزم لدخول الســوق.	 
تقييــم عمليــات الدمج واالســتحواذ المحتملة.	 
إدارة األطــراف المعنيــة الحكوميــة والخاصــة والتواصل معها.	 

المحور الثالث: بناء الشراكات مع األطراف ذات العالقة  
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كمــا تســير مبــادرات ومســاعي اســتراتيجية مقــدام وفــق خطــط مدروســة للمســاهمة فــي مبــادرات وبرامــج 
ــد الســعودي| ســبل  ــد فــرص النمــو المتاحــة لمؤسســة البري ــة 2030، وذلــك مــن خــالل دراســتها وتحدي رؤي
والعمــل علــى اســتثمارها وتطويرهــا، وقــد تــم رســم خطــة العمــل وفــق منظومــة متكاملــة تســير بهمــة 

وعزيمــة نحــو تحقيقهــا لتتوافــق مــع برامــج تحقيــق الرؤيــة تتلخــص فــي النقــاط التاليــة:

فيمــا يتعلــق ببرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، تســعى ســبل للمســاهمة فــي 	 
بنــاء مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي عالمــي، مــن خــالل دعــم رفــع تصنيــف المملكــة فــي مؤشــر األداء 

اللوجســتي.
فيمــا يتعلــق ببرنامــج التخصيــص، فــإن ســبل تســعى إلــى خلــق مصــادر دخــل متنوعــة للمســاهمة فــي 	 

تعزيــز التــوازن المالــي، واالســتغناء عــن التمويــل الحكومــي.
فيمــا يتعلــق ببرنامــج التحــول الوطنــي، تهــدف ســبل إلــى تطويــر قطــاع التجــارة اإللكترونيــة ودعــم تمكينــه 	 

ــة، مــن خــالل  ــز مفهــوم الحكومــة الرقمي بحلــول لوجســتية متنوعــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تعزي
توفيــر الحلــول اللوجســتية المطلوبــة لدعــم أتمتــة اإلجــراءات والخدمــات الحكوميــة.

فيمــا يتعلــق ببرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، تعمــل ســبل علــى تطويــر رأس المــال البشــري للمؤسســة، 	 
ودعــم اكتســاب مهــارات وقــدرات جديــدة لموظفيهــا.

فيمــا يتعلــق ببرنامــج جــودة الحيــاة، تهــدف ســبل إلــى تعزيــز جــودة الحيــاة فــي المملكــة عــن طريــق توفيــر 	 
حلــول مميــزة تســاهم فــي تحســين تجربــة عمــالء المؤسســة.

فيمــا يتعلــق ببرنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن، تســاهم ســبل فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن عــن طريــق تقديــم 	 
حلــول وخدمــات مخصصــة الحتياجــات الحجــاج والمعتمريــن والــزوار.
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تــم بــدء العمــل علــى عــدد مــن المشــاريع االســتراتيجية خــالل هــذا العــام، والتــي تســاهم بتطويــر البنيــة التحتيــة 
عبــر تطويــر ســتة مواقــع فــرز وتوزيــع مرحليــة فــي )الريــاض، جــدة، الدمــام، حائــل، المدينــة المنــورة، وعســير(، 
وتهــدف هــذه المراكــز إلــى تطويــر شــبكة ُســبل بمــا يســاهم بشــكٍل مباشــرٍ فــي تحســين مســتوى االلتــزام 
ُف إلــى االنتهــاء مــن أعمــال تطويــر هــذه المواقــع بنهايــة  باتفاقيــات مســتوى الخدمــة مــع العمــالء، حيــث تهــدِ
عــام 2023 بــإذن هللا. باإلضافــة إلــى ذلــك؛ فقــد تــم بــدء العمــل علــى تطويــر مركــز الفــرز الحديــث بالريــاض 
بمســاحة إجماليــة 90 ألــف متــر مربــع، يشــمل 126 منزلــق فــرز، والقــدرة علــى فــرز مــا يزيــد عــن 72 مليــون طــرد 
. ومــن المســتهدف أن تنتهــي أعمــال التطويــر بنهايــة عــام 2023 بــإذن هللا. كمــا تعمــل المؤسســة علــى  ســنوياً

تجهيــز مراكــز للتخليــص الجمركــي بالمطــارات التاليــة:

، ومــن المســتهدف االنتهــاء  والتــي تهــدف إلــى القيــام بعمليــات معالجــة الشــحنات الــواردة والصــادرة دوليــاً
مــن أعمــال التطويــر بمنتصــف عــام 2023م بــإذن هللا.

كمــا بــدأت ُســبل بتطويــر شــبكة فروعهــا بالهويــة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا خــالل عــام 2021م، وتــم االنتهــاء 
وتشــغيل األعمــال لفرعيــن مــن فــروع التجزئــة لُســبل فــي حــي الروضــة والياســمين بمدينــة الريــاض، كمــا 
تعمــل المؤسســة علــى تطويــر فــروع أخــرى علــى عــدة مراحــل؛ وذلــك بهــدف تحســين تجربــة ورضــا العمــالء.
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ارتــكازا علــى التوجــه القاضــي بتخصيــص مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل، قامــت المؤسســة بالعمــل 
علــى إدارة هــذا البرنامــج بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي للتخصيــص، حيــث يعــد هــذا البرنامــج القلــب النابــض 

ــي:  ــم تحقيــق اآلت ــة للتخصيــص، وقــد ت ــه المؤسســة للتحــول لجهــة مســتقلة قابل للتحــول الــذي تســعى ل

وتســتمر مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل فــي ســعيها الــدؤوب، وعملهــا المجــد لتكــون الــذراع اللوجســتية 
الحديثــة للمملكــة، مــن خــالل ابتــكار الخدمــات المميــزة، وصناعــة منتجــات اســتثنائية، وتوفيــر حلــول مؤثــرة.

تفعيل وحدة النمو من خالل 
تحديد المعايير والمنهجيات 

إلصدار تقارير دورية عن سوق 
الخدمات اللوجستية. 

االنتهاء من تطوير واعتماد خطة 
األعمال السنوية لعام 2022م. 

نقل أسهم وحصص مؤسسة البريد السعودي| سبل في الشركات التابعة إلى الشركة 
السعودية للخدمات البريدية واللوجستية.

دراسة المنافسين، والفرص، 
والمخاطر في السوق. 

رفع مستوى جودة البنية التحتية 
الرقمية من خالل تفعيل األتمتة 

وتوظيف أحدث األنظمة.

الخطوات مع برنامج التخصيص 
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البريد في أرقام



“سبل” هوية جديدة.. وطموح متجدد



ـــــنت مؤســـســــة البريــد الســعودي| ســبل ضمــن حفــل افتراضــي أقيــم فــي 17 / 9 / 1442هـــ الموافــق  دشَّ
ل فيــه  29 / 4 / 2021م، هويتهــا الجديــدة “ســبل”، والتــي تعنــي الطريــق نحــو مســتقبل أفضــل، تشــكِّ
مجموعــة وطنيــة رائــدة بمعاييــر عالميــة تمثــل ذراع الخدمــات اللوجســتية الحديثــة للتجــارة والحكومــة 
الرقميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويأتــي ذلــك فــي إطــار اســتراتيجيتها التــي أطلقــت عليهــا اســم 
“مقــدام 2020 - 2025م” للتحــول إلــى فكــر مختلــف بنظــرة جديــدة تســير فيــه نحــو قيــادة الســوق، وتشــكيل 

منظومــة عمــل تكامليــة تحمــل قيمــة تنافســية علــى أســس ربحيــة.

أهدافهــا  وضــوح  المشــعة  الزرقــاء  ســبل  هويــة  تعكــس 
وتوجهاتهــا التــي تمنحهــا قيمــة تنافســية عــن غيرهــا، حيــث تنطلــق 
منهــا بمــا تعنيــه مــن دالالت معنويــة تتمثــل فــي: )الثقــة، التطــور، 
الســرعة، والنمــاء المســتقبلي(، لتكمــل ســبيلها المتجــذر ألكثــر 
مــن 95 عامــاً نحــو االبتــكار والتطويــر الملــيء بالشــغف والطموح. 
ــق تطلعاتهــا وخططهــا الطموحــة، مجموعــة مــن  ويدعــم تحقي
ــل قيمهــا فــي أن: القيــم النابعــة مــن روحهــا المتجــددة، حيــث تتمثَّ

“سبل” هوية جديدة.. وطموح متجدد

قيمنا.. وقودنا للتحول

نبدع ونبتكر لحلول المستقبل.

نتجاوز تطلعات عمالئنا.

. نتعاون ونتشارك معاً

نتحرك بخطى سريعة.

فيديو إطالق الهوية
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نتخطى دوماً التحديات.

نلتزم ببذل المزيد.

نتحلى بالثقة والشفافية.
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عملــت ســبل علــى وضــع عــدة أهــداف اســتراتيجية تســعى مــن خاللهــا فــي المقــام األول إلــى ابتــكار وتطويــر 
الخدمــات والمنتجــات فــي قطــاع الخدمــات البريديــة اللوجســتية وتقديمهــا بجــودة عاليــة، وذلــك لمواكبــة 
التحــوالت التــي خلقتهــا رؤيــة المملكــة 2030، ولكــي تترجــم التطلعــات الوطنيــة حــول القطــاع فــي أن تكــون 
المملكــة مفتــرق طــرق التجــارة العالميــة، ومركــز ربــط قــارات العالــم الثــالث، ومنصــة لوجســتية عالميــة. 

وتتمثــل أهدافهــا فــي:

أن تصبح مزود الخدمات البريدية اللوجستية الموثوق لدى الجهات الحكومية.	 
أن تكون مجموعة رائدة في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة اإللكترونية.	 
أن تعمل بفكر تجاري كمجموعة مستقلة مالياً وجاذبة للمستثمرين عند التحضير للخصخصة.	 
أن تتوسع في مجاالت أعمال ذات صلة جديدة، وتطوير فرص جاذبة.	 
ال.	  أن تتحول مؤسسياً إلى مجموعة تتبنى حسابات مالية وإطار حوكمة واضح مدعوم بهيكل تنظيمي فعَّ
أن تحقق معايير عالية في تجربة العمالء لضمان رضاهم.	 
ل المجموعة أولوية للباحثين عن الوظائف، وممن تستقطب أفضل الكفاءات في سوق العمل.	  أن تمثِّ
ــة 	  ــز اإلنتاجي أن تخلــق االزدهــار والنمــو مــن خــالل التوســع فــي الشــراكات، وانتهــاز الفــرص الســانحة لتعزي

والفعاليــة.

وفــي الســياق ذاتــه، أطلقــت ســبل الموقــع اإللكترونــي بحلــة جديــدة وبمعاييــر تتماشــى مــع التطــورات التقنيــة، 
الخدمــات  العــام والخــاص علــى  القطاعيــن  مــن  المســتخدم وتســهيل وصــول عمالئهــا  تجربــة  لتحســين 
والمنتجــات التــي تلبــي احتياجاتهــم وتطلعاتهــم بشــكل ســريع وبدقــة عاليــة واحترافيــة، كمــا أطلقــت تطبيــق 
يــة بواجهــة جديــدة، وخدمــات إضافيــة، وتصاميــم متطــورة تواكــب عصــر  “ســبل أوناليــن” علــى الهواتــف الذكِّ

الســرعة والتقنيــة.

وفــي ســبيل ابتــكار وتطويــر الخدمــات والمنتجــات، أطلقــت ســبل عــدة منتجــات، ومنهــا: منتــج “أوفــر” الــذي 
يوفــر مــن خــالل اشــتراك ســنوي باقــة تتضمــن مجموعــة مــن الخدمــات المجانيــة والتوصيــل الالمحــدود 
توصيــل  لألفــراد  يتيــح  الــذي  “عالمــي”  منتــج  وكذلــك  متعــددة،  تســليم  خيــارات  مــع  والطــرود  للشــحنات 
مشــترياتهم مــن األســواق العالميــة بــكل ســهولة، مــن خــالل عنــوان أمريكــي مرتبــط بعنوانهــم الوطنــي. 
وعمــدت علــى تقديــم منتجــات تهــم قطــاع األعمــال كخدمــة “الناشــر التجــاري” التــي تمنــح المنشــآت حلــول 
التــي تمكــن المنشــآت   ”SMEs الرقميــة وتعزيــز حضورهــا علــى اإلنترنــت، وأيضــاً “منصــة  إلدارة ســمعتها 
مــن شــحن الطــرود بســهولة وبأســعار تنافســية مــع تتبــع كامــل للشــحنات وتاريــخ اإلرســاليات. وســبيلها 
المســتمر فــي التطويــر ذهــب كذلــك إلــى العنــوان الوطنــي الــذي يغطــي كامــل مناطــق المملكــة بدقــة تصــل 
إلــى 1 متــر مربــع، حيــث أطلقــت خدمــة “العنــوان المختصــر” التــي تختصــر العنــوان الوطنــي بأربــع حــروف وأربــع 

أرقــام فقــط، ممــا يتيــح للعمــالء ســهولة فــي حفــظ العنــوان، وضمــان ســرعة التوصيــل.

ــز، ومدعمــة  ــاء فــروع بهويتهــا الجديــدة وبتصاميــم تأخــذ شــكل عصــري ممي ــر وبن وعملــت كذلــك علــى تطوي
ــن العمــالء  بمناطــق خدمــات مــزودة بتقنيــات مبتكــرة، كأجهــزة الخدمــة الذاتيــة، ومحطــات الطــرود التــي تمكِّ
مــن اســتالم الطــرود والشــحنات فــي أي يــوم وأي وقــت علــى مــدار الســاعة. كمــا أطلقــت “خدمــة الســيارات” 

لتقديــم حلــول اســتالم وتســليم ســريعة ومريحــة، ويأتــي كل ذلــك ضمــن أولوياتهــا لتعزيــز تجربــة العميــل.

أهدافنا االستراتيجية.. سبيلنا للعالم
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الملخص التنفيذي



%64
انخفــاض نســبة متوســط مــدة انتظــار العمــالء وخدمتهــم 
خــالل 05:55 دقيقــة بعكــس متوســط المــدة الســابقة: 

16:15 دقيقــة.

نسبة االلتزام بمهل 
التسليم للعمالء.

وصفــة طبيــة تــم توصيلهــا، فــي أكثــر مــن 200 
مدينــة وقريــة داخــل المملكــة.

%88

معدل رضا العمالء.

4.10 من 5 
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 94
 تــم الــرد عليهــا عبر حســاب خدمة 

العمــالء في تويتر.

سجلت في العنوان الوطني، بفارق 745 جهة عن العام الماضي.

 تم التعامل 
معها وحلها.

178 ألف بالغ

عدد األفراد المسجلين في 
العنوان الوطني )18,260,042(

ألف استفسار

جهة حكومية 

مليون

9,064
+18

 مكالمة تم الرد عليها مع 
اإلجابة على االستفسارات 

الواردة من العمالء.

2,25مليون
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القطاعات واإلدارات



بســواعدٍ وطنيــة، وكــوادر احترافيــة؛ تســير أعمــال ســبل وعملياتهــا مــن خــالل اثنــي عشــر قطــاع تنــدرُج تحتهــا 
، وهــي كمــا ســيتم  خمــٌس وثالثــون إدارة تهتــم وتديــر كافــة التفاصيــل التــي يتــم العمــل عليهــا داخليــاً وخارجيــاً

ســردها فــي هــذا القســم

القطاعات واإلدارات

اإلدارة العامة لالتصال المؤسســي

وهــي اإلدارة التــي تتولــى مهمــة ظهــور ســبل اإلعالمــي، وصياغــة رســائلها اإلعالميــة، باإلضافــة إلــى بنــاء 
بــإدارة  تهتــم  كمــا  بالتصريحــات،  واإلدالء  اإلعالمــي  للظهــور  والتنســيق معهــا  اإلعــالم  لوســائل  المحتــوى 
ــذ الفعاليــات  ــة للمؤسســة، واإلشــراف علــى الرســائل االتصاليــة فيهــا، وإدارة وتنظيــم وتنفي القنــوات الرقمي

الخاصــة بســبل بمــا يتماشــى مــع رؤيــة ورســالة وأهــداف ســبل االســتراتيجية.

اإلدارة العامة لشــؤون المناطق

تقــوم هــذه اإلدارة باإلشــراف العــام علــى أعمــال إدارات المناطــق فــي أنحــاء المملكــة، وتحديــد األهــداف المراد 
تحقيقهــا فــي هــذه اإلدارات، باإلضافــة إلــى تحديــد مهــام مــدراء المناطــق وفــق رؤيــة ســبل االســتراتيجية، 
ويــدار العمــل فــي هــذه اإلدارة مــن خــالل إدارتيــن همــا: إدارة التخطيــط واألداء، وإدارة شــؤون المناطــق 

ومتابعــة األعمــال.

اإلدارة العامــة للمراجعة الداخلية

للتوصيــات  كتابتهــا  إلــى  إضافــًة  والتقويــم،  بالتحليــل  المتعلقــة  البيانــات  كافــة  بتوفيــر  اإلدارة  هــذه  تقــوم 
والمعلومــات المتعلقــة بالرقابــة علــى األنشــطة التــي يتــم فحصهــا، كمــا تســعى لمســاعدة المؤسســة ككل 

فــي تحقيــق أهدافهــا وحمايــة أصولهــا عــن طريــق الفحــص الشــامل لــكل أنشــطتها.

مكتب معالي الرئيس
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وينــدرج تحــت هــذا القطاع ثالث إدارات، هي:

اإلدارة العامة لعمليات رأس المال البشــري

أهــم  باعتبــاره  العالــم؛  حــول  والمنظمــات  الهيئــات  مختلــف  لــدى  األســاس  حجــر  البشــري  العنصــر  يمثــل 
كافــة  وتديــر  تتابــع  اإلدارة-  هــذه  خــالل  -مــن  ســبل  فــإن  ولهــذا  التنميــة،  مســيرة  علــى  المؤثــرة  العناصــر 
التفاصيــل المتعلقــة بموظفيهــا، كمــا عملــت علــى بنــاء الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة والمحترفــة، وســعت 
إلــى خلــق البيئــة العمليــة المالءمــة لموظفيهــا، وحرصــت علــى توفيــر األنظمــة المتطــورة لعمليــات التدريــب 

والتحفيــز. القــدرات  وتنميــة  المســتمر، 

اإلدارة العامة للمشــتريات والعقود

عنــى هــذه اإلدارة بشــكل مباشــر بتلبيــة جميــع احتياجــات المؤسســة مــن توريــد الخدمــات، وشــراء المتطلبــات  تُ
الالزمــة، حيــث يبــدأ عملهــا منــذ الطلــب، وينتهــي بالتســليم للجهــة الطالبــة، كمــا أنهــا مــن الجهــات المعنيــة 
فــي التواصــل الخارجــي مــع الجهــات الخارجيــة مثــل المورديــن والمقاوليــن ومــزودي الخدمــة، أو الجهــات 

ــة ذات العالقــة. الحكومي

قطاع رأس المال البشري 
والخدمات المشتركة
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اإلدارة العامــة للخدمــات اإلدارية والفنية

تهتــم هــذه اإلدارة بالتنســيق اإلداري للتخصصــات الفنيــة، كمــا أنهــا تعمــل على متابعة األعمال والمشــاريع 
التابعــة لســبل، وإعــداد التقاريــر الفنيــة الخاصــة بهــا، وتشــرف علــى مراجعــة الوثائــق الخاصــة بالمؤسســة، 
إضافــًة إلــى دورهــا فــي االهتمــام باالتصــاالت اإلداريــة والمراســالت الداخليــة والخارجيــة، وتتــم أعمالهــا فــي 

ســبل عــن طريــق 6 إدارات فرعيــة:

إدارة الوثائــق والمحفوظات.	 
إدارة التشــغيل والصيانة.	 
إدارة األمن والســالمة.	 
إدارة الحركة.	 
إدارة تشــغيل عقود الخدمات.	 
إدارة المشــاريع الفنية.	 
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قطاع الشؤون المالية 
والقانونية والتنظيمية

ســبل وكافــة  لقيــادة  الجــودة  القانونيــة عاليــة  المشــورة  تقديــم  عــن  المســؤول  هــو  القطــاع  هــذا  يعتبــر 
قطاعاتهــا، مــع ضمــان تنفيــذ التزامــات المؤسســة لجميــع األنشــطة التجاريــة والتنظيميــة والحكوميــة وفقــاً 

لجميــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، وينــدرج تحتــه إدارتيــن، همــا:

اإلدارة العامة للشــؤون القانونية

تعمــل هــذه اإلدارة علــى تخطيــط وقيــادة وإدارة جميــع أنشــطة إدارات الشــؤون القانونيــة، وتقديــم المشــورة 
القانونيــة الســلمية فــي جميــع المســائل القانونيــة المتعلقــة بالعقــود، ووثائــق العطــاء والتقاضــي، والبحــوث 
القانونيــة، والمشــاريع الجديــدة، والتنظيــم لضمــان الحمايــة مــن التعــرض للمخاطــر والمســؤولية القانونيــة، 

وتقديــم التقييــم الســليم للمخاطــر القانونيــة.

اإلدارة العامــة للشــؤون التنظيمية والدولية

عنــى هــذه اإلدارة بتخطيــط وقيــادة وإدارة كافــة أنشــطة إدارة االلتــزام، ومتابعــة أعمــال الشــؤون الدوليــة،  تُ
المؤسســية  بالمعاييــر  االلتــزام  ضمــان  مــع  التابعــة؛  للشــركات  المؤسســية  الحوكمــة  وتطويــر  وقيــادة 
والتنظيميــة والدوليــة، وخلــق بيئــة تهــدف إلــى حمايــة المصالــح، والمحافظــة علــى ســمعة ومصداقيــة ســبل، 

وفقــاً لألنظمــة وألفضــل الممارســات.
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اإلدارة العامــة إلدارة الموازنــة والتخطيط المالي

تقــوم هــذه اإلدارة بتغطيــة االحتياجــات التمويليــة للمؤسســة لتنفيــذ أهدافهــا االســتراتيجية عــن طريــق 
بالتوصيــات  والرفــع  األداء  وقيــاس  التمويــل،  عمليــة  وتنفيــذ  ومتابعــة  التمويليــة،  االحتياجــات  تخطيــط 

لــإدارة العليــا.

اإلدارة العامــة للرقابة المالية

عنــى هــذه اإلدارة بمراقبــة اإلدارات الماليــة المختلفــة، والتأكــد مــن ســير جميــع العمليــات والمعالجــات  تُ
بالشــكل المحاســبي الصحيــح، إضافــًة إلــى التأكــد مــن أن كافــة التقاريــر الماليــة الصادرة ســليمة ومتطابقة 
فــي األنظمــة المختلفــة ومتناســبة مــع المعاييــر المحاســبية والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بالقطــاع 
المالــي، كمــا أنهــا هــي المعنيــة بإصــدار التقاريــر الماليــة الداخليــة والخارجيــة لعــرض األداء المالــي لســبل.

اإلدارة العامة للحســابات
 

بتســجيل  عنــى  وتُ المالــي  القطــاع  فــي  الهامــة  التنفيذيــة  اإلدارات  مــن  للحســابات  العامــة  اإلدارة  تعــد 
المحاســبية  االلتزامــات  الماليــة شــاملة تســجيل المصروفــات واإليــرادات واألصــول وكافــة  العمليــات 
وإثبــات ذلــك محاســبياً فــي دفاترهــا المحاســبية اســتناداً علــى تاريــخ نشــوء الحــدث المحاســبي. وينــدرج تحت 
اإلدارة العامــة للحســابات أربــع إدارات هــي إدارة حســابات المدفوعــات وإدارة حســابات اإليــرادات وإدارة 
محاســبة األصــول الثابتــة وإدارة األســتاذ العــام. وتختــص إدارة حســابات المدفوعــات باســتكمال إجــراءات 
الصــرف لجميــع مصروفــات المؤسســة شــاملة فــي ذلــك األفــراد والجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
بمــا يتوافــق مــع تعليمــات تنفيــذ الميزانيــة العامــة للدولــة، فيمــا تختــص اإلدارة العامــة لإيــرادات بمتابعــة 
فواتيــر العمــالء واالعتــراف باإليــرادات وفــق مبــدأ االســتحقاق وعكــس ذلــك فــي النظــام المحاســبي. وتقــوم 
إدارة محاســبة األصــول الثابتــة بمتابعــة تســجيل ومراقبــة أصــول المؤسســة ومتابعــة إهالكاتهــا وفــق 
السياســات المحاســبية واألنظمــة ذات العالقــة. وتتولــى إدارة األســتاذ العــام مســؤولية متابعــة إقفــاالت 
األنظمــة الماليــة الفرعيــة اآلنــف ذكرهــا بشــكل شــهري وربعــي وســنوي وإجــراء التســويات الالزمــة وفــق 

معاييــر االســتحقاق، كمــا تقــوم بتزويــد وزارة الماليــة بالتقاريــر الدوريــة ذات العالقــة

 
 

اإلدارة العامــة للتكاليف
تعــد اإلدارة العامــة لمحاســبة التكاليــف إدارة حديثــة لتقــوم بمهمــة تحديــد عناصــر ومحــركات التكلفــة علــى 
ــم نمــوذج متطــور ومــرن الحتســاب التكاليــف  ــم مــن خــالل ذلــك تصمي مســتوى الخدمــات والمنتجــات ليت
والربحيــة وعرضهــا بصــورة بيانيــة مفيــدة لتمكيــن اإلدارة التنفيذيــة مــن متابعــة أداء المنتجــات بصــورة 

أكثــر شــمولية وبالتالــي اتخــاذ القــرار اســتناداً علــى بيانــاٍت محاســبية ذات قيمــة .

اإلدارة العامة للشؤون المالية
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قطاع االستراتيجية والتحول

مكتب النائب األول

واقتــراح  والســلبية،  اإليجابيــة  جوانبــه  وتحديــد  وتشــخيصه،  الراهــن  الوضــع  تحديــد  علــى  القطــاع  يعمــل 
هــي: إداراٍت   4 تحتــه  وتنــدرج  القيــادة،  لمراكــز  المناســبة  التوصيــات 

اإلدارة العامــة للتحول

تعتبــر هــذه اإلدارة المســؤولة عــن ضمــان تســريع وتمكيــن االســتراتيجيات، إضافــًة إلــى ســعيها إلــى توحيــد 
اإلجــراءات، وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع بشــكٍل فعــال وأكثــر ســرعة، وتســعى إدارة التحــول إلــى تحســين 
ممارســات إدارة البرامــج والمشــاريع وقيــادة التغييــر االســتراتيجي الــذي تخضــع لــه ســبل، وتحقــق اإلدارة كل 

ذلــك مــن خــالل:

مكتب إدارة المشــاريع.	 
قســم تنفيذ البرامج.	 
قســم إدارة التغيير.	 

اإلدارة العامة لألداء المؤسســي

هــي اإلدارة المعنيــة بشــكل مباشــر بمراقبــة األســلوب المنهجــي لتحديــد وقيــاس وتصحيــح مؤشــرات األداء 
المؤسســي لســبل بشــكل كامــل، وذلــك وفــق العناصــر واالســتراتيجيات التــي تهتــم بهــا المؤسســة وتعمــل 
علــى تحقيقهــا، حيــث تعمــل اإلدارة علــى خلــق التــوازن المنطقــي لمحــاور القيــاس وشــموليتها وارتباطهــا 

باســتراتيجيات ســبل.

اإلدارة العامة لالســتراتيجية والنمو

يتمحــور عمــل هــذه اإلدارة حــول تطويــر االســتراتيجية التحوليــة للمؤسســة وتحديثهــا ومواءمتهــا -بشــكٍل 
مســتمر- مــع األطــراف أصحــاب المصلحــة، كمــا تعمــل كمحــدد للتوجهــات الرئيســية بدعــم اإلدارة العليــا 

لســبل، إضافــًة إلــى وضعهــا للخطــط والمبــادرات والمشــاريع الالزمــة لتحقيــق هــذه التطلعــات.

اإلدارة العامة لالبتكار
تعمــل اإلدارة علــى دعــم وتعزيــز ونشــر ثقافــة االبتــكار، وتحســين مســتوى الخدمــات والمنتجــات فــي قطــاع 
الخدمــات اللوجســتية والبريديــة، وتســعى إلــى إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة لتصميــم وابتــكار المنتجــات 
والخدمــات الفاعلــة التــي تخــدم كافــة القطــاع بآليــاٍت مرنــة وســريعة وقــادرة علــى مواكبــة التغيــرات فــي 

احتياجــات المســتفيدين.
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قطاع التميز المؤسسي
يعتبــر هــذا القطــاع مســؤواًل بشــكٍل مباشــر عــن متابعــة حالــة التفــوق فــي النظــام الشــامل لــألداء المؤسســي 
لســبل، باإلضافــة إلــى متابعــة الممارســات التطبيقيــة لهــذا النظــام، ويمكــن التعــرف علــى تفاصيــل أعمالــه 

بشــكل أكبــر مــن خــالل الحديــث التالــي عــن اإلدارات الثــالث التابعــة لــه:

اإلدارة العامة للتميز المؤسســي

هــي اإلدارة المعنيــة بــإدارة إيصــال ســبل إلــى نمــوذج التميــز المؤسســي وفــق منهجيــاٍت معتمــدة ومحــددة، 
كمــا تعمــل علــى عمليــة حوكمــة داخليــة للمؤسســة ككل، وتمكيــن اإلدارات مــن العمــل بطــرق منظمــة مــع 
ضمــان الجــودة العاليــة، وتوحيــد إجــراءات العمــل، إضافــًة إلــى عملهــا علــى نقــل مفهــوم الجــودة والتميــز 
لكافــة الموظفيــن والموظفــات؛ لتكــون ثقافــة عملهــم الدارجــة والمتداولــة داخــل المؤسســة، وتتــم أعمــال 

هــذه اإلدارة مــن خــالل إدارتيــن فرعيتيــن، همــا:
إدارة الجــودة والتميز.	 
إدارة إجــراءات العمل.	 

اإلدارة العامــة للمخاطر

تــدور أعمــال هــذه اإلدارة حــول قيــاس وتقييــم المخاطــر، وتطويــر االســتراتيجيات الالزمــة إلدارتهــا، والتقليــل 
مــن آثارهــا وســلبياتها، وتقديــم الحلــول المناســبة والمنطقيــة لمواجهتهــا، وتعمــل اإلدارة العامــة للمخاطــر 

داخــل ســبل مــن خــالل ثــالث إداراٍت فرعيــة، هــي:
إدارة اســتمرارية األعمال.	 
إدارة المخاطر المؤسســية.	 
إدارة األمن الســيبراني.	 

اإلدارة العامــة لتجربة العمالء

تعمــل هــذه اإلدارة علــى تســهيل رحلــة العمــالء وتصميمهــا، وذلــك باســتقبال شــكاواهم، والتجــاوب معهــم 
ــي، أو عــن طريــق  مــن خــالل جميــع قنــوات التواصــل ســواءً عــن طريــق مركــز االتصــال، أو الموقــع اإللكترون
تواصــل العمــالء مــع حســاب ســبل فــي “تويتــر” والتعامــل مــع مشــكالتهم بشــكل مباشــر وحــل كل العقبــات 

التــي تواجههــم، وتتــم أعمــال اإلدارة مــن خــالل إدارتيــن فرعيتيــن تابعتيــن لهــا:
إدارة خدمــة العمالء.	 
إدارة تجــارب العمالء.	 
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قطاع العمليات
ــز مســؤولية هــذا القطــاع علــى متابعــة أداء كافــة العمليــات التــي تقــوم بهــا ســبل، كمراقبــة ومتابعــة  تتركَّ
أداء الوحــدات والموظفيــن واإلنتاجيــة ومتابعــة مســتوى جــودة العمليــات وســرعتها، وللتعــرف عليهــا أكثــر 

ســيتم التطــرق فــي النقــاط التاليــة لــإدارات التــي تنــدرج تحتهــا، وهــي:

اإلدارة العامــة لألداء ودعم األعمال

تعمــل هــذه اإلدارة علــى مواءمــة أهــداف قطــاع العمليــات مــع األهــداف االســتراتيجية لســبل، ومواءمــة 
الخطــة التشــغيلية مــع الخطــة التجاريــة ومراقبــة تنفيذهــا، إضافــًة إلــى مراقبــة المؤشــرات الخاصــة بقطــاع 
العمليــات ككل وااللتــزام بتحقيــق مســتهدفاته، كمــا تعمــل علــى مراقبــة العمليــات الدوليــة وأدائهــا ومنــع 
ع مــن اإلدارة العامــة لــألداء ودعــم  تســرب اإليــرادات، ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة لــدى الموظفيــن. وتتفــرَّ

األعمــال 3 إدارات فرعيــة، هــي:

إدارة األداء.	 
إدارة دعــم األعمال.	 
إدارة دعــم العمليــات الدولية.	 

اإلدارة العامة للبريد الرســمي

م للجهــات الحكوميــة،  قــدَّ تعمــل هــذه اإلدارة علــى مجموعــة مــن الخدمــات البريديــة واللوجســتية التــي تُ
وتلبــي متطلباتهــا فــي نقــل وتوزيــع المســتندات والطــرود البريديــة والمطبوعــات.

اإلدارة العامــة للنقل

هــي اإلدارة التــي تشــرف علــى عمليــات التخطيــط والتشــغيل والمراقبــة  وتتابــع عملية النقل بشــكل مباشــر، 
وتــوزع مهامهــا علــى كافــة أنــواع النقــل التــي تعمــل بهــا وتعتمدهــا ســبل مــن خــالل شــبكة النقــل البــري 
التــي تربــط جميــع أنحــاء المملكــة، وشــبكة النقــل الجــوي إلــى جميــع أنحــاء العالــم، وعمليــات التخليــص 
بالمطــارات  وصــول  نقطــة  أول  مــن  الــواردة  الدوليــة  البريديــة  والمــواد  التجاريــة،  للشــحنات  الجمركــي 

الدوليــة الســعودية.

اإلدارة العامــة للمعالجة

تعمــل هــذه اإلدارة علــى إتمــام معالجــة كافــة مــواد البريــد المختلفــة والمتنوعــة حتــى يتــم تســليمها لنقــاط 
التوزيــع والتوصيــل أو مكاتــب التجزئــة، إضافــًة إلــى المحافظــة علــى مســتوى الخدمــة المطلــوب، وتحقيــق 

المعاييــر الدوليــة والمحليــة، وإنجــاز األعمــال فــي وقتهــا المحــدد.
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قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية
يعــد هــذا القطــاع المســؤول عــن التشــغيل التقنــي، والمشــرف علــى جــودة الخدمــة التقنيــة المقدمــة لكافــة 
العمــالء، كمــا يقــدم كافــة الخدمــات اللوجســتية علــى مــدار الســاعة، وينــدرج تحــت هــذا القطــاع 3 إداراٍت 

رئيســية، هــي:

اإلدارة العامــة للخدمات التقنية

تعمــل هــذه اإلدارة علــى ضمــان التشــغيل التقنــي لجميــع العمليــات التقنيــة علــى مــدار الســاعة بكفــاءة 
عاليــة للمحافظــة علــى اســتقرار وأمــان العمليــات التقنيــة اليوميــة؛ حيــث تحــرص علــى تشــغيل التقنيــات 
اللوجســتية علــى مــدار الســاعة، وتضمــن اســتمرار الخدمــات الرقميــة وتشــغيلها للعمــالء مــن خــالل قنــوات 
الويــب والهاتــف، وتوفــر خدمــات الشــبكة لجميــع فــروع البريــد المنتشــرة حــول مناطــق المملكــة، كمــا توفــر 
التقنيــات الالزمــة لعمــل الموظفيــن اليومــي، إضافــًة إلــى عملهــا علــى بنــاء وتشــغيل مراكــز البيانــات التقنيــة 
ــى  ــات وسياســات األمــن الســيبراني للحفــاظ عل ــق وتشــغيل تقني ــة، وتطبي ــن العمــل والخدمــات التقني لتمكي

ــة، هــي: ــق 4 إداراٍت فرعي ــات هــذه اإلدارة عــن طري ــم كافــة عملي ــات، وتت ــة وســرية البيان خصوصي
إدارة عمليــات البرمجــة والبنيــة التحتية.	 
إدارة أصــول التقنية والدعم التأسيســي.	 
إدارة عمليــات أمــن تقنية المعلومات.	 
إدارة المنصــات الرقميــة والدعم الفني.	 

اإلدارة العامــة لتطبيقــات األعمــال والمنتجات الرقمية

تتمحــور أعمــال ومهــام هــذه اإلدارة علــى بنــاء وتصميــم كافــة أنــواع التطبيقــات وتحســينها وتطويرهــا بشــكٍل 
المناســبة  والتعليمــات  والمعلومــات  المحتــوى  للمؤسســة ووضــع  اإللكترونيــة  البوابــات  وإدارة  مســتمر، 
داخلهــا، باإلضافــة إلــى وضــع وإيضــاح جميــع الخدمــات اإللكترونيــة التــي ســتقدمها ســبل لتخــدم العمــالء 
والشــركاء والمورديــن والموظفيــن، وتحــرص اإلدارة علــى اســتكمال جميــع عمليــات التكامــل بيــن البوابــة 
اإللكترونيــة واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة، وتبــادل المعلومــات بشــكٍل آلــي مــع الشــركاء، وتتفــرع مــن هــذه 

ــة، هــي: اإلدارة 6 إداراٍت فرعي
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إدارة األعمال األساســية.	 
إدارة أعمــال المكاتــب األمامية.	 
إدارة القنوات.	 
إدارة التطبيقــات المؤسســية وعمليــات المكاتــب الخلفية.	 
إدارة الربــط والتكامل.	 
إدارة البيانــات وذكاء األعمال.	 

اإلدارة العامــة للحوكمة واالســتراتيجية الرقمية

تعمــل هــذه اإلدارة علــى ربــط اســتراتيجية ســبل فــي الخارطــة الرقميــة مــع حوكمــة اإلجــراءات الرقميــة، 
والعمــل علــى تعزيــز إمكانيــات وقــدرات القطــاع لتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية والتشــغيلية لجميــع 
أنظمــة ســبل، وذلــك مــن خــالل ترجمــة اســتراتيجية ســبل  إلــى اســتراتيجية رقميــة، وتحويلهــا إلــى خطــط 
تنفيذيــة، باإلضافــة إلــى وضــع السياســات واإلجــراءات داخــل قطــاع التقنيــة وحوكمتهــا ومتابعــة تنفيذهــا، 
وقيــاس مؤشــرات األداء وجــودة تنفيــذ األعمــال التقنيــة، وربــط األعمــال المختلفــة داخــل المؤسســة 
وتحويلهــا إلــى متطلبــات تقنيــة ومنتجــات رقميــة، ومتابعــة تنفيــذ األعمــال التقنيــة والمشــاريع الرقميــة 
داخــل القطــاع مــع جميــع أصحــاب المصلحــة لضمــان ســيرها وتنفيذهــا حســب الخطــط واألهــداف 

والميزانيــات المرصــودة، ويتــم كل ذلــك مــن خــالل عمــل اإلدارة بـــ3 إداراٍت فرعيــة، هــي:
إدارة حلــول األعمال.	 
إدارة الجــودة والحوكمــة الرقمية.	 
إدارة محفظــة المشــاريع الرقمية.	 

اإلدارة العامــة للعنوان الوطني

هــي اإلدارة المســؤولة عــن كل مــا يخــص العنــوان الوطنــي فــي المملكــة، وتتمثــل مهامهــا فــي إدارة 
النظــام اإللكترونــي إلصــدار العنــوان الوطنــي لألفــراد وقطــاع األعمــال، باإلضافــة إلــى مســؤوليتها عــن 

اســتكمال البنيــة التحتيــة.
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قطاع الميل األخير
يمكــن القــول بــأن هــذا القطــاع يمثــل واحــداً مــن أهــم القطاعــات التشــغيلية فــي ســبل، حيــث إنــه يعمــل منــذ 
الخطــوة األولــى للتخطيــط، ويصاحــب العمليــة كاملــًة حتــى تنتهــي بالتوزيــع، وتنــدرج تحتــه إدارتيــن فرعيتيــن، 

همــا:

اإلدارة العامــة لألداء ودعم األعمال

تتمثــل مهــام هــذه اإلدارة فــي متابعــة مســتوى األداء والتخطيــط، وذلــك مــن خــالل رصــد ومراجعــة التقييــم، 
ومتابعــة االعتراضــات علــى التقييــم، وتحديــد نقــاط التوزيــع، كمــا أنهــا المســؤولة عــن عمليــة تخطيــط توافــر 
األصــول والمــوارد لتنفيــذ التوقعــات التجاريــة، وتخطيــط تفعيــل الخدمــات الجديــدة، وتطويــر تقاريــر العمليــات 
: الحرجــة، وعمــل التقاريــر اليوميــة للقطــاع، وتتــم أعمالهــا عــن طريــق إدارتيــن فرعيتيــن ترتبطــان بهــا مباشــرةً

إدارة األداء والتخطيــط.	 
إدارة اســتخدام األصول.	 

اإلدارة العامــة للتوزيــع )الميل األخير(

تفعيــل  فــي  مســؤوليتها  إلــى  إضافــًة  الدوائيــة،  الشــحنات  عمليــات  إدارة  علــى  تعمــل  التــي  اإلدارة  هــي 
المستشــفيات حســب طلــب وزارة الصحــة، ومتابعــة الشــحنات الدوائيــة للتأكــد مــن وصولهــا بأفضــل حالــة، 
وتوفيــر احتياجــات نقــل هــذه الشــحنات حســب درجــات الحــرارة المطلوبــة، وتحــرص اإلدارة علــى بنــاء بنيــة 
ــة،  ــن األدوي ــة حســب شــروط نقــل وتخزي ــة ونقــل الشــحنات الدوائي ــاج العمــالء فــي مناول ــة لخدمــة احتي تحتي
كمــا أن اإلدارة العامــة للتوزيــع معنيــة بمتابعــة وتفعيــل مســتوى التجــارة اإللكترونيــة، وذلــك بتفعيــل المتاجــر 

المرتبطــة بســبل، وتعمــل هــذه اإلدارة مــن خــالل 3 إداراٍت فرعيــة:
إدارة عمليــات الفارما.	 
إدارة األقاليم )األوســط، الشــرقي، الغربي، الجنوبي(	 
إدارة التجــارة اإللكترونية.	 
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قطاع المبيعات الحكومية والشركات
ككل،  ســبل  فــي  المبيعــات  عمليــة  ســير  ومراقبــة  وإدارة  ومتابعــة  الدخــل  بتعزيــز  القطــاع  هــذا  يهتــم 
وذلــك بمتابعــة المبيعــات المتعلقــة بالقطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والمبيعــات الخاصــة بالتجــارة 

اإللكترونيــة، ومــن خــالل اإلدارات الثــالث التــي ســيتم ذكرهــا يعمــل القطــاع إلنجــاز أعمالــه:

اإلدارة العامــة لمبيعــات التجارة اإللكترونية

تعمــل هــذه اإلدارة علــى دعــم وتعزيــز الدخــل مــن ثــالث قطاعــاٍت رئيســية، وهــي قطــاع التجــارة اإللكترونيــة، 
وقطــاع الــوارد الدولــي، وقطــاع خدمــات البيانــات، وتتــم أعمــال قطــاع المبيعــات الحكوميــة والشــركات 

مــن خــالل عمــل ثــالث إداراٍت تنــدرج تحتــه:

إدارة التجــارة اإللكترونية.	 
إدارة الــوارد الدولي.	 
إدارة خدمــات البيانات.	 

اإلدارة العامة لمبيعات الشــركات

تتمحــور أعمــال هــذه اإلدارة فــي ســعيها إلــى إدارة المبيعــات المتعلقــة بالقطــاع الخــاص والمؤسســات 
جميــع  فــي  المبيعــات  ومتابعــة  واالتصــال  والتنســيق  والتنظيــم  بالتخطيــط  اإلدارة  وتختــص  التجاريــة، 
القطاعــات الخاصــة بمختلــف نشــاطاتها، كخدمــة البريــد الممتــاز وخدمــة العنــوان الوطنــي، وخدمــة الناشــر 
ــي، حيــث تتــم كل هــذه  ــد الدوائ ــة، وخدمــة محطــات الطــرود، وخدمــة البري التجــاري، وخدمــة الغــرف البريدي

المهــام عــن طريــق 4 أقســام:

إدارة مبيعــات قطــاع البنوك واالتصاالت.	 
إدارة مبيعــات قطــاع الصحي والتأمين.	 
إدارة مبيعــات قطــاع الطاقة والنفط.	 
إدارة مبيعات قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وغيرها.	 

اإلدارة العامــة للمبيعــات الحكومية

تتمثــل أعمــال هــذه اإلدارة فــي ســعيها إلــى إدارة المبيعــات المتعلقــة بالقطــاع الحكومــي، وتختــص اإلدارة 
بالتخطيــط والتنظيــم والتنســيق واالتصــال والرقابــة والمبيعــات الخاصــة بكافــة القطاعــات الحكوميــة 

بمختلــف نشــاطاتها، وتعمــل مــن خــالل 4 إداراٍت فرعيــٍة ترتبــط بهــا بشــكٍل مباشــر، هــي:

إدارة قطــاع الصحــة والبنيــة التحتيــة والعمل والتوظيف.	 
إدارة القطاع العســكري واإلســالمي واإلعالم والخدمات.	 
إدارة قطــاع التعليــم والتجارة والثقافة.	 
إدارة قطــاع الماليــة واالقتصــاد التكنولوجيا	 
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قطاع التسويق والمنتجات
يعــد هــذا القطــاع هــو المســؤول المباشــر علــى اإلشــراف ومتابعــة كافــة المنتجــات التــي تقدمهــا ســبل، 
إضافــًة إلــى مســؤوليته فــي تطويرهــا وتســويقها، وتتــم أعمــال القطــاع مــن خــالل إدارتيــن تنــدرج تحتــه، هــي:

اإلدارة العامــة لمنتجــات التجارة اإللكترونيــة والمالية والرقمية

الجديــدة،  الخدمــات  وإطــالق  وتحســينها،  الخدمــات  أداء  متابعــة  فــي  اإلدارة  هــذه  أعمــال ومهــام  تتمثــل 
ــد مــن المنتجــات والخدمــات مثــل )عالمــي، وأوفــر، وتجــاري، والناشــر التجــاري،  ــاج العدي وقــد تمكنــت مــن إنت

ومكانــي(، ويتفــرع منهــا 3 إدارات، هــي:
إدارة التجــارة اإللكترونية.	 
إدارة الخدمــات الرقمية.	 
إدارة الخدمــات المالية.	 

اإلدارة العامــة للتخطيط والتســويق والبحوث

تعمــل هــذه اإلدارة علــى تخطيــط وتنفيــذ الحمــالت التســويقية لجميــع منتجــات وخدمــات ســبل، إضافــًة إلــى 
العمــل علــى التصميمــات الخاصــة بالحمــالت، وإنتــاج الفيديوهــات الترويجيــة والدعائيــة، وتخطيــط وإعــداد 

وتنفيــذ الحمــالت الرقميــة، حيــث يتــم كل ذلــك مــن خــالل إدارتيــن فرعيتيــن، همــا:
إدارة الحمالت التســويقية.	 
إدارة التخطيــط اإلعالمي.	 
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يعــد هــذا القطــاع قطاعــاً رابطــاً بيــن ســبل وعمالئهــا؛ حيــث إنــه يحــرص علــى رفــع مســتوى أداء الموظفين 
والموظفــات، إضافــًة إلــى العمــل علــى إدخــال المنتجــات الجديــدة وتطويرهــا، وتتــم أعمــال هــذا القطــاع 

مــن خــالل 3 إداراٍت تتفــرع منــه، هــي:

اإلدارة العامــة لتطوير األعمال

تهــدف هــذه اإلدارة إلــى تطويــر األعمــال لقطــاع التجزئــة، مــن خــالل إدخــال منتجــاٍت جديــدة، وذلــك بتقديــم 
التوســع لمكاتــب  الماليــة، وكذلــك عــن طريــق  الغيــر كاالتصــاالت والبنــوك والحــواالت  الخدمــات عــن 
التجزئــة عــن طريــق التواجــد لــدى الشــركاء لتقديــم الخدمــات البريديــة ومنــح حــق االمتيــاز للغيــر، وتتفــرع مــن 

هــذه اإلدارة ثــالث إدارات فرعيــة هــي:
إدارة وكيــل الخدمة.	 
إدارة الشركات.	 
إدارة االمتياز.	 

اإلدارة العامــة لألداء ودعم األعمال

تتمحــور مهــام هــذه اإلدارة حــول رفــع كفــاءة أداء موظفــي وموظفــات ســبل، إضافــًة إلــى رفــع مســتوى 
ــة، كمــا تعمــل  ــد المالي ــة والعوائ األداء العــام للقطــاع فــي ســبيل تحقيــق األهــداف التشــغيلية والتطويري

وتتــم كافــة أعمــال اإلدارة عــن طريــق إدارتيــن فرعيتيــن:
إدارة األداء والتخطيــط.	 
إدارة دعــم األعمال.	 

اإلدارة العامــة لمنافذ البيع

هــي اإلدارة المســؤولة عــن تشــغيل منافــذ البيــع، ومتابعــة األعمــال بالمكتــب مــن ناحيــة تطويــر كادر 
الموظفيــن والموظفــات وتحفيزهــم، وتحقيــق المســتهدفات التــي تســعى إلــى رضــا العميــل وخدمتــه 

بالجــودة المأمولــة التــي جعلتهــا ســبل إحــدى ركائزهــا وأساســيات عملهــا.

قطاع التجزئة
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مؤشرات األداء



عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي

ملتحقون

نسبة المتحقق للمستهدفالمتحققالمستهدفالبيانات

63%19871246الدورات اإلدارية

70%2014الدورات المهنية

74%36512686الدورات الفنية

100%13461346أخرى

113%47005292المجموع

مؤشرات األداء للموارد البشرية
تضــع ســبل مجموعــة مــن المؤشــرات التنظيميــة ضمــن خططهــا لتطويــر المــوارد البشــرية، وذلــك بهــدف 
اســتقطاب  علــى  والعمــل  التوظيــف،  لديهــا، وتحســين عمليــات  العامليــن  لــدى  المهــارات  رفــع مســتوى 

الكفــاءات. وتتمثــل تلــك المؤشــرات فــي:
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التحديات والدعم المطلوب للعام المالي

المسؤول عن نوع القرار / الدعمالقرار / الدعم المطلوبتأثيرهالتحدي#
تقديم الدعم

الخلفية الرئيسية / 
التبريرات

1

الوضع الحالي للبنى التحتية 
للمباني والتجهيزات في الفروع 

ومراكز العمليات )الفرز والمعالجة 
والتوزيع( ال يخدم تطلعات البريد 

السعودي “سبل” واستراتيجيتها 
الطموحة في تقديم تجربة متميزة 

للعمالء حيث أن الفروع هيئت 
مسبقاً كمراكز لصناديق البريد، 

ومراكز العمليات والتي هيئت 
للتعامل مع الرسائل في المقابل 

نرى الطلب المتنامي على العمليات 
اللوجستية الناتجة من التجارة 

اإللكترونية والخدمات الحكومية 
الرقمية في توصيل الطرود 

واللوجستيات المتخصصة كتوصيل 
األدوية وما يتطلبه من تطوير البنى 

التحتية وأسطول مركبات الميل 
األخير

- اإلخالل باتفاقيات مستوى 
الخدمة مع العمالء

- انخفاض رضى العمالء
-  تجربة عميل غير سلسلة

- بيئة عمل داخلية ال تعكس 
الطموحات

التنسيق مع وزارة المالية 
لتوفير الميزانيات المطلوبة 

والدعم لتنفيذ استراتيجية البريد 
السعودي في توفير وتأهيل 

البنى التحتية لفروعها ومراكز 
العمليات )الفرز والمعالجة 

والتوزيع( في أنحاء المملكة 
وأسطول مركبات الميل األخير، 

لالستمرار في تنفيذ خطة التحول 
والتغيير في عملياتها لتكون 
بشكل آلي ومؤتمت وتقليل 

االعتماد على العنصر البشري 
وتقليل أخطاء توجيه الشحنات 
إلى العمالء لرفع جودة األعمال

- توفير الميزانيات 
المطلوبة

- االلتزام باتفاقيات مستوى - وزارة المالية
الخدمة مع العمالء

- رفع نسبة رضى العمالء
- تحسين تجربة العميل

- تحسين بيئة العمل 
الداخلية للموظفين

2

ل المؤسسة ألعباء مالية  تحمُّ
متراكمة نظير فرض قيود على 

نوعية الخدمات التي يجب أن 
توفرها للعمالء )المواطنين، 

المقيمين، القطاعين الحكومي 
والخاص(  والتغطية الجغرافية 

على مستوى المملكة والتي يتوجب 
عليها تقديم خدماتها في القرى 

والهجر وذلك نظير أسعار محددة 
مسبقا ال تفي تكاليف تقديم هذه 

الخدمات وتكبد المؤسسة عوائق 
مالية

- تكبد المؤسسة لتكاليف 
مالية مرتفعة 

- انخفاض اإليرادات مقابل 
الخدمات المقدمة

التنسيق مع الجهات المعنية 
لتوفير الميزانيات المطلوبة 

والدعم من خالل إقرار برنامج 
التزام الخدمة الشاملة لتغطية 

تكاليف الخدمات، وإعطاء 
المؤسسة الصالحيات والمرونة 

في تعديل أسعار خدماتها 
ومنتجاتها بما يتوافق مع 

متغيرات سوق الخدمات البريدية 
اللوجستية وتحقيق التطلعات 

لتقديم خدمات مميزة للمواطن 
والمقيم لتسهم في تحويل 

المؤسسة للعمل على أسس 
تجارية.

- إقرار برنامج التزام 
الخدمة الشاملة

- وزارة المالية
- وزارة 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات

- هيئة االتصاالت 
وتقنية 

المعلومات

- خفض التكاليف المالية
- ارتفاع اإليرادات مقابل 

الخدمات المقدمة

3

تغيير الثقافة المؤسسية 
الحالية لتتوافق مع استراتيجية 

البريد السعودي والتي تهدف 
الى استقطاب الكفاءات لرفع 

مؤشرات أداء األعمال والموظفين 
وفق أعلى مستويات الجودة 

باإلضافة الى االلتزام بقيمها والتميز 
بخدمة العمالء نظرا للقيود على 

التوظيف وآليتها وسرعتها

- انخفاض رضى الموظفين 
- انخفاض رضى العمالء

- بيئة عمل داخلية ال تعكس 
الطموحات

- تدني جودة الخدمات المقدمة

التنسيق مع وزارة المالية 
ووزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية لتوفير الميزانيات 
المطلوبة والدعم لبرامج تطوير 

رأس المال البشري لتمكين البريد 
السعودي من تنفيذ برامجها 

وخططها الرامية إلى تعزيز 
الثقافة المؤسسية وتطوير 

رأس المال البشري وتهيئة بيئة 
العمل المناسبة للموظفين 

والموظفات خالل الثالث 
سنوات القادمة، ووضع برامجها 

المختلفة من التدريب وتطوير 
المسار الوظيفي واالدخار 

والمهارات لالرتقاء بأداء العمل 
في القطاع اللوجستي

- توفير الوظائف 
المطلوبة والتي 

تتناسب مع تنفيذ 
استراتيجية التحول 
في البريد السعودي

- تسهيل الحصول 
على الموظفين الذين 
تحتاجهم المؤسسة 

لتنفيذ استراتيجية 
التحول في البريد 

السعودي.

- السرعة في 
الموافقة على 
توظيف البديل 

سواء المستقيل أو 
المتقاعد.

- وزارة المالية 
- وزارة الموارد 

البشرية والتنمية 
االجتماعية

- االلتزام باتفاقيات مستوى 
الخدمة مع العمالء

- رفع نسبة رضى العمالء
- رفع نسبة رضى الموظف

- تحسين بيئة العمل 
الداخلية للموظفين

- تحسين تجربة العميل

4

القيود على المشتريات وسياساتها 
ومدد طرح المنافسات والتوريدات 
وتأثيرها على سرعة البدء في تنفيذ 

المشاريع االستراتيجية مقارنة 
بالمنافسين من القطاع الخاص 

كوننا جهة حكومية وفي سوق 
تنافسي ونعمل على أسس تجارية 

مما يؤخر فرصنا في التنافسية 
واقتناص الفرص.

- التأخير في المشتريات وتنفيذ 
المشاريع االستراتيجية

- ضياع الفرص واإليرادات 

االستمرار في العمل والتنسيق 
األفضل والسريع مع وزارة 

المالية وهيئة كفاءة اإلنفاق 
والمشروعات الحكومية 

إليجاد آليات لسرعة الطرح 
واالستثناءات 

- االستمرار في 
العمل والتنسيق 
األفضل والسريع 

إليجاد آليات لسرعة 
الطرح واالستثناءات

- وزارة المالية 
- هيئة كفاءة 

اإلنفاق 
والمشروعات 

الحكومية

- وجود آلية تمكن من 
تسريع عملية التعاقد 

وتنفيذ المشاريع 
االستراتيجية

- زيادة اإليرادات من خالل 
اغتنام الفرص المتاحة في 

السوق

مؤشرات األداء والدعم
تقــوم ســبل بدراســة التحديــات التــي تواجههــا، بهــدف معرفــة أســبابها ونطــاق تأثيرهــا، والقــرارات الالزمــة 

للتعامــل معهــا، وتتمثــل مؤشــرات األداء والدعــم فــي:
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5

توضيح وحوكمة العالقة بين 
البريد السعودي والمنظمات 

الدولية ووزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات، وكذلك هيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات.

عدم تأثر الشركات العاملة 
بالقطاع بالقرارات والتشريعات 

التي تعتمد من قبل االتحاد 
الدولي للبريد.

العمل مع وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات ، وهيئة 

االتصاالت وتقنية المعلومات ، 
أو الجهة التشريعية والتنظيمية 

التي سينقل لها القطاع، 
الستخراج قرار وزاري يفوض 

بموجبة البريد السعودي ممثاًل 
للمملكة باالتحاد الدولي للبريد 
)UPU(، وكذلك القيام بالعمل 

كمشغل وطني.

قرار وزاري لتفويض 
البريد السعودي 

كممثل أمام 
المنظمات الدولية، 

كذلك قرار وزاري 
يعين بموجبة البريد 

السعودي كمشغل 
وطني. علماً بأن 
العمل جارٍ عليها.

وزارة االتصاالت 
وتقنية 

المعلومات ، 
هيئة االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات 

، والجهة 
التشريعية 

والتنظيمية 
التي سينقل لها 

القطاع.

أن جميع القرارات 
والتشريعات التي تعتمد 

من قبل االتحاد الدولي 
للبريد، تنطبق فقط على 

البريد السعودي سواءً 
بطريق مباشر أو غير 

مباشر، وال تتأثر بها باقي 
الشركات العاملة بالقطاع.

6

البطء في تنفيذ توجيهات قرارات 
اإلخالء والتعويض للعقارات 

المنزوعة للدولة من مباني البريد 
السعودي والتي تتطلب إخالء 
موقع وتوفير موقع بديل وأثر 

مثل هذه القرارات على العمليات 
التشغيلية

- تعثر األعمال اليومية البريدية 
واللوجستية

- أثر ذلك على العمليات 
التشغيلية من الفرز والمعالجة 

والتوزيع.
- انخفاض اإليرادات. 

- تدني جودة الخدمات المقدمة
للعمالء

- في حال عدم توفر موازنة 
مالية للقيام بتجهيز وإعداد 

الموقع البديل 

- سرعة التنسيق مع الهيئة 
العامة لعقارات الدولة لتوفير 

موقع بديل مهيأ وجاهز لبدء 
العمل اليومي فور إخالء الموقع 

المنزوع.
- التنسيق مع وزارة المالية لتوفير 

الميزانيات المطلوبة لتهيئة 
الموقع البديل.

- التنسيق مع الهيئة العامة 
لعقارات الدولة لتوفير أرض 

إلقامة مشروع خاص للموقع.

- توفير موقع جديد 
مناسب

- توفير أرض إلقامة 
المشروع.

- توفير الميزانيات 
المطلوبة

- الدعم من 
الهيئة العامة 

لعقارات الدولة.
- الدعم من وزارة 

المالية

- سرعة إنجاز األعمال 
اليومية البريدية 

واللوجستية
- تقديم الخدمات للعمالء
- استمرار تدفق اإليرادات

7

عدم استخدام الجهات الحكومية 
بشكل حصري للخدمات التي 

يقدمها البريد السعودي ومن 
أهمها كمثال ) البريد الرسمي ، 

الوثائق الحكومية ، البريد الدوائي ، 
....( . ومن أهم األسباب عدم وجود 

ميزانيات كافيه بالبنود الخاصة 
بالبريد والخدمات اللوجستية 

باألجهزة الحكومية.

عدم قدرة البريد السعودي 
على تقديم خدماتها للجهات 

الحكومية ووجود مستحقات 
للبريد لدى هذه الجهات 

الحكومية ، عدم االستفادة 
من خدمات البريد السعودي 
الموجهة للمواطن والمقيم 

على حد سواء .
كذلك عدم تقيد هذه الجهات 
بما صدر بهذا الشأن ، ومنها 

ما جاء بنظام البريد الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم 

)م/4( وتاريخ 1406/2/21هــ ، 
بمادته )الثانية( والتي تنص 

على:)يختص مرفق البريد وحده 
بنقل ....(؛ ، وخاصة فيما يتعلق 

بتقديم المستندات للجهات 
الحكومية ، وكذلك التعميم 
الوزاري والصادر من صاحب 

المعالي وزير المالية والذي أكد 
لكافة الجهات الحكومية على 

قصر التعامل مع مؤسسة 
البريد السعودي في حال 

الحاجة إلى خدمات نقل مواد 
وبعائث بريد الرسائل الداخلية 

والخارجية.

توجيه كافة الجهات الحكومية 
والتأكيد عليها بالتقيد بكافة ما 

يصدر من الجهات التشريعية 
والتنظيمية والتي تؤكد على 

كافة الجهات استخدام خدمات 
مؤسسة البريد السعودي .

إلزام الجهات 
الحكومية باستخدام 

خدمات مؤسسة 
البريد السعودي ، 

كذلك دعم الجهات 
الحكومية ببنود 

تساعدها في 
استخدام خدمات 

المؤسسة ، وسداد 
كافة مستحقات 

المؤسسة 
المتراكمة.

الجهات 
التشريعية 

والتنظيمية، 
وزارة المالية.

تقديم خدمات المؤسسة 
لمن يحتاجها ، وتسوية 

حقوق المؤسسة .

التحديات والدعم المطلوب للعام المالي

المسؤول عن نوع القرار / الدعمالقرار / الدعم المطلوبتأثيرهالتحدي#
تقديم الدعم

الخلفية الرئيسية / 
التبريرات
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البريد في أرقام
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اإلنجازات 



اإلنجازات 
ســيتم الحديــث فــي هــذه التبويبــات عــن إنجــازات مختلــف القطاعــات فــي المؤسســة فــي كل محــور مــن محــاور 
الخطة االســتراتيجية للبريد الســعودي| ســبل، وذلك بهدف التعريف بمســيرة العمل خالل العام الماضي. 

مدخل

عملــت مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل خــالل العــام 2021م علــى أداء أدوارهــا المرتبطــة بعملهــا، مــع تحقيق 
مجموعــة مــن اإلنجــازات بمخرجــات نوعيــة، حيــث يســتعرض التقريــر إنجــازات المؤسســة خــالل األبــواب التاليــة 

علــى صعيــد:

تطوير األعمال.

القيادة والثقافة المؤسسية.

بناء الشراكات مع األطراف ذات 
العالقة، والتي تشمل:

الشراكات مع القطاع الحكومي.	 
الشراكات مع القطاع الخاص.	 
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أوال: على صعيد تطوير األعمال
حرصــت مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل خــالل العــام 2021م علــى تحقيــق 

ــر وتحســين عمــل المنظومــة وتكاملهــا.  مســتهدفاتها المتعلقــة بتطوي
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التطور في الخدمات والمنتجات
اســتمر البريــد الســعودي “ســبل” فــي تطويــر مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات فــي عــام 2021م لرفــع 
تنافســيتها فــي الســوق ومواكبــة تطلعــات ورغبــات عمالئهــا مــن القطــاع الحكومــي والخــاص واألفــراد حيــث 

تــم تطويــر وتدشــين المنتجــات والخدمــات التاليــة:

خدمة أوفر

هــي خدمــة تــم توفيرهــا لعمــالء ُســبل باشــتراك ســنوي رمــزي يتيــح لهــم االســتفادة مــن خدمــاٍت عديــدة؛ حيــث 
تهــدف إلــى توفيــر الوقــت والجهــد والمــال. وتتميــز هــذه الخدمــة بالعديــد مــن الخدمــات مثــل التوصيــل المجانــي 
الــال محــدود، وتوصيــل الوثائــق للجهــات الحكوميــة، إضافــًة إلــى توفيــر صنــدوق بريــد مجانــي، وشــحنتين داخليــة 

اقتصاديــة مجانيــة، واســتالم الشــحنات القادمــة مــن أمريــكا بشــكٍل مجانــي. 

خدمة العنوان المختصر

يعتبــر العنــوان المختصــر حــالًّ مــن شــأنه إحــداث تحــواًل فــي عالــم العنونــة فــي المملكــة، حيــث يتألــف العنــوان 
مــن ثمانيــة رمــوز مميــزة )4 أحــرف و4 أرقــام( ويســتفيد مــن نظــام العنونــة القائــم لتحســين تجربــة المواطنيــن 
المختصــر قطــاع  العنــوان  يســاعد  العناويــن وتذكرهــا، كمــا  بتبســيط عمليــة مشــاركة  والمقيميــن وذلــك 

ــى. ــة األول الخدمــات اللوجســتية للرفــع مــن معــدل نجــاح التســليم مــن المحاول

 

وتــم إيجــاد هــذا الحــل باالســتفادة مــن نظــام العنونــة فــي المملكــة حيــث تشــير األرقــام األربعــة إلــى رقــم المبنــى 
بينمــا تــم ترميــز الحــروف األربعــة مــن الرمــز البريــدي المؤلــف مــن 5 أرقــام. ويمكــن مــن خــالل هــذا الحــل أن يتــم 
ــاً ببســاطة ودقــة تصــل إلــى 1 متــر  إصــدار عنــوان خــاص لــكل موقــع قابــل للعنونــة فــي أرجــاء المملكــة تلقائي

مربــع. 

RRHA 6603

حرف تمييزرقم المبنى

رمز المنطقة

رمز القطاع رمز الفرع
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كمــا اعتمــدت عــدد مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة والخدمــات اللوجســتية وتوصيــل 
ل العنــوان المختصــر التكامــل بيــن منصات  الطلبــات: نــون، أرامكــس، جاهــز، والبريــد الســعودي، وغيرهــا، ويســهِّ
األعمــال مــن خــالل خدمــات متعــددة لواجهــة التطبيقــات، حيــث تمكــن هــذه الخدمــات الشــركات مــن التحقــق 
مــن صحــة العناويــن التــي تســتلمها وترجمتهــا إلــى إحداثيــات جغرافيــة، كمــا تســاهم فــي رفــع مســتوى األتمتــة 
ــدأ مــن الرمــز اإلقليمــي ذو المســتوى  ــل المنطقــة تب ــة تمث ــم أربعــة حــروف معياري ــك بتقدي ــات وذل فــي العملي

األعلــى وتنــزل مســتويين لتشــير إلــى المناطــق. 
أثبــت العنــوان الوطنــي مــن خــالل البحــث والتحليــل أهميتــه وذلــك بنجاحــه فــي زيــادة معــدالت نجــاح المحاولــة 
األولــى بنســبة 96% ورفــع معــدالت رضــى العمــالء بنســبة %87 وانخفــاض نســبة توصيــل الطــرود المغلوطــة 
إلــى 0%، كمــا أن الجمــع بيــن تأثيــر األعمــال وتعزيــز تجربــة العميــل مــن خــالل تبســيط العنــوان مــن شــأنه أن 

يغيــر نظــام التســوق اإللكترونــي والخدمــات اللوجســتية.  
ولطالمــا كانــت العنونــة تحديــاً إقليميــاً لعقــود طويلــة، ولكــن جــاء حــل العنــوان المختصــر حــاًل جذريــاً مــن خــالل 

إحــداث نقلــة فــي تجربــة العميــل ومنصــات التجــارة اإللكترونيــة ومــزودي الخدمــات اللوجســتية

4 حروف و 4 أرقام

أسـ ر ع أ سـ هـ ل
A B C D 1 2 3 4

الوصـــول لك بيكــــــون 
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خدمة الصندوق الرقمي 

تعــد خدمــة )منتــج( الصنــدوق الرقمــي أحــد الخدمــات الجديــدة المقدمــة لعمالئنــا بالتزامــن مــع إطــالق هويتنــا 
الجديــدة SPL حيــث نهــدف مــن خاللهــا الــى:

ــه مــن اســتالم  ــدي يتــم منحــه للعميــل لتمكين ــدي آمــن وثابــت يتكــون مــن رمــز ورقــم بري ــوان بري ــارة عــن عن عب
ــدوق أو  ــارات تســليم متعــددة دون الحاجــة المتــالك صن ــة بخي ــة أو خارجي ــواردة ســواءً داخلي ــة ال مــواده البريدي

ــل االشــتراك الســنوي فــي هــذه الخدمــة. ــاح، حيــث يتطلــب مــن العمي مفت

خدمة الناشر التجاري  

وقــد تــم إطــالق المنتــج بشــكل رســمي خــالل عــام 2020م بالشــراكة مــع جوجــل؛ حيــث يتيــح ألصحــاب المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة والقطاعــات الحكوميــة مــن توثيــق بياناتهــم علــى خرائــط جوجــل وإدارتهــا عبــر 
منصــة الناشــر التجــاري حســب باقــات األســعار المحــددة علــى الصفحــة الخاصــة بموقــع البريــد الســعودي 
وإضافــة صفحــة خاصــة بالناشــر التجــاري الســتهداف الفئــة المطلوبــة لالشــتراك عــن طريــق الموقــع الخــاص 
ــذ  ــق التســويق بتنفي ــوات التواصــل االجتماعــي واإلنترنــت مــن خــالل متابعــة وعمــل فري ــد الســعودي وقن بالبري

الحمــالت التســويقية

 SME’s منصة

هــي منصــة إلكترونيــة صممــت لخدمــة األفــراد والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وقــد تمكنــك مــن شــحن 
الطــرود بســهولة وبأســعار تنافســية وتتبــع كامــل للشــحنات وتاريــخ اإلرســاليات باإلضافــة ألدوات أخــرى تتيــح 

لــك الوصــول للمرســل إليــه بســهولة وموثوقيــة.

خدمة عالمي 

ــم  ــر العمــل مــع شــريك لتوســيع عمــل المؤسســة والتســهيل علــى العمــالء، وت هــي خدمــة تهــدف إلــى تطوي
إطــالق الخدمــة تجريبيــاً نهايــة عــام 2021م، مــع إضافــة 10 دول وهــي )الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والمملكــة 
المتحــدة، والصيــن، وأســتراليا، واليابــان، وســنغافورة، وماليزيــا، وإندونيســيا، وتايلنــد، وتايــوان( وســوف يتــم 

العمــل خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2022م علــى تفعيلهــا بشــكل كامــل.

تحسين تجربة العميل. 1

تقديم منتجات نوعية تالمس احتياجات عمالئنا. 

تحقيق المستهدفات المالية. 

تحقيق أعلى معايير الجودة.

2
3
4
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اكسبريس

هــي خدمــة مــن خدمــات البريــد الممتــاز لشــحن الطــرود لألفــراد والشــركات والقطاعــات الحكوميــة، وتتميــز 
بســرعة التوصيــل إلــى مــكان المســتلم. 

اقتصادي

 هــي خدمــة شــحن الطــرود لألفــراد والشــركات والقطاعــات الحكوميــة إلــى أقــرب فــرع بريــدي لمــكان 
التنافســية.  بأســعارها  وتتميــز  المســتلم، 

عاجل

خدمــة شــحن الطــرود بيــن مــدن محــددة إلــى الفــرع، وتتميــز بســرعة التوصيــل التــي تكــون فــي أقــل مــن يــوم 
وبســعر ثابــت. 

خدمة المسترجعات 

إطــالق خدمــة المســترجعات عــن طريــق فــروع التجزئــة، وهــي معــادات التجــارة اإللكترونيــة التــي 
يتــم اســتالمها مــن العمــالء وتســليمها إلــى المتجــر.
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خدمة البريد الدوائي )فارما( 

عنــى بتوصيــل األدويــة والمســتلزمات الطبيــة للعمــالء بجــودة عاليــة إلــى منازلهــم، بشــكل ســهل  وهــي خدمــة تُ
وموثوقيــة عاليــة دون الحاجــة لزيــارة الصيدليــة، فــكان مــن ثمــار هــذا اإلنجــاز:

%490
 +200 +200

ــم توصيلهــا  ــي ت ــة الت نســبة ارتفــاع عــدد الوصفــات الطبي
للمســتفيدين مقارنــة بعــام 2020م.

مستشفى حول المملكة
ل لخدمة البريد الدوائي. مفعِّ

منطقة حول المملكة 
تتم خدمتها. 

%98
نسبة االلتزام 

بوقت التوصيل المحدد.
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خدمة إعادة توجيه الشحنات  

خدمــة تمكــن العمــالء مــن إعــادة توجيــه شــحناتهم الموجــودة فــي الفــروع إلــى العنــوان الوطنــي مقابــل 30 ريــال 
أو اســتالمها مــن محطــة الطــرود مقابــل 15 ريــال عــن طريــق ســبل أون اليــن

خدمة تجاري

هويــة مكانيــة للمؤسســات والشــركات مــع عنــوان وطنــي ورصيــد مســترجع لالســتفادة مــن خدمــات مؤسســة 
البريــد الســعودي| ســبل.

منصة مكاني
 

والثقافيــة  الرياضيــة  والمناســبات  الفعاليــات  مــن  للعديــد  إلكترونــي  بشــكٍل  التذاكــر  وشــراء  لحجــز  منصــة 
والترفيهيــة. واالجتماعيــة 

التجارة اإللكترونية 

توصيــل شــحنات المتاجــر اإللكترونيــة إلــى المنــزل أو الفــرع داخــل أو خــارج المدينــة، بتغطيــة واســعة علــى 
المملكــة. مســتوى 

المعادات

خدمة تقدمها المؤسسة الستالم المواد المسترجعة من عمالئها وتسليمها إلى المتاجر.

الخدمات المالية

ــد الســعودي| ســبل فــي مجــال  ــي تقدمهــا مؤسســة البري ــة الت ــة المتكامل ــول المالي هــي مجموعــة مــن الحل
المدفوعــات والمحافــظ الرقميــة.
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خدمات الجهات الحكومية   

تواصــل مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل تقديــم خدماتهــا البريديــة واللوجســتية، مــن اســتالم وتســليم 
المملكــة،  مناطــق  مختلــف  فــي  لعمالئهــا  وتســليمها  أبشــر  منصــة  مــن  الصــادرة  الحكوميــة  الوثائــق 
واســتطاعت خــالل العاميــن الماضيــن تســليم أكثــر مــن 2 مليــون وثيقــة حكوميــة، ويفخــر البريــد الســعودي 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ولتطويــر أعمـــال المؤسســـة مــع الجهـــات الحكوميـــة، عملــت علــى تطوير 
فريـــــق عمــل إدارة المبيعــات الحكوميــة لتعزيــز العالقــة مـــع كل جهـــة حكوميــة والمتابعـــــة لتقديــم خدماتهــا 
وتعزيــز العالقــة مـــع جميـــع الجهــات الحكوميــة كمشـــغل وطنــي موثـــــوق لتقديـــم مزيــد مـــن الخدمات نيابـــة 

عــن الجهــات الحكوميــة وأن تكــون الناقــل الرســمي لجميـــــع الجهــات.

البريد الرسمي 

هــي مــواد بريديــة صــادرة مــن الجهــات الحكوميــة، إلــى أي مســتلٍم مــن )جهــات حكوميــة، قطــاع األعمــال 
تجــاري، األفــراد( بكافــــة أنواعــــها مــــن رســــائل وطــــرود ومطبوعــــات.

منصة سبل أونالين للجهات الحكومية 

ــل االســتعالم  ــة تمكــن العمــالء مــن اســتخدام خدمــات مضافــة مث هــي منصــة خاصــة بالجهــات الحكومي
وأثبــات التســليم لمــواد البريــد الرســمي مــن رســائل وطــرود مــن قبــل الجهــة الحكوميــة المرســلة منهــا ومــن 

الفــروع التابعــة لهــا، باإلضافــة إلــى عــرض العنــوان البريــدي التابــع لهــم.

الغرف البريدية 

هــي غــرف بريديــة داخـــــل مقـــــر الجهـــــة الحكوميـــــة وتعمــل علــى اســـــتالم وتســـــليم ومعالجــة المــواد البريــدة 
الخاصــة بالجهــة، ممــا يســـــاعد علــى ســـــرعة إنجــاز الخدمـــــات البريديــة.
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العنوان الوطني   

يتكــون العنــوان الوطنــي مــن 6 أجــزاء رئيســية وهــي تمثــل: رقــم المبنــى، اســم الشــارع، اســم الحي، اســم المدينة، 
الرمــز البريــدي، الرقــم اإلضافــي، رقــم الوحــدة، ويكتب العنوان الوطنــي كالتالي:

رقم المبنى: هو رقم مميز يشير إلى مبنى سكني أو تجاري محدد داخل الرمز البريدي، 1
ويتكون رقم المبنى من 4 أرقام.

اسم الشارع: وهو يمثل اسم الشارع الذي يقع عليه المدخل الرئيسي للمبنى أو المحل.

الحي: وهو يمثل اسم الحي الذي يتواجد المبنى بداخله.

المدينة: وهو يمثل اسم المدينة التي يتواجد بها عنوان المبنى.

الرمز البريدي: وهو يتكون من 5 خانات رقمية، كل خانة منها لها مدلول مكاني، وتجدر 
اإلشارة إلى أن كل منطقة جغرافية في السعودية لها رمز بريدي محدد.

الرقم اإلضافي: وهو رقم مشابه لرقم المبنى، ويتكون من 4 أرقام.

2
3
4
5
6

2929، ريحانة بنت زيد
8118, حي العارض

13337
الرياض

1
6
5

2
3

4
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إحصائيات وأرقام العنوان الوطني

تمكنــت المؤسســة مــن خــالل خدمــات التحقــق مــن العنــوان الوطنــي تحقيــق نســٍب مرتفعــة مــن االســتفادة، 
لــة فــي النقــاط التاليــة: وهــي مفصَّ

 18,260,042
 1,999,940 فرد عن العام الماضي.فرد بفارق

1,801,118
 260,055 جهة عن العام الماضي.جهة من قطاع األعمال، بفارق

 9,064
جهة عن العام الماضي.جهة حكومية،  بفارق 

 745
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خدمة سندات الهدي واألضاحي

خدمة البريد الرسمي

خدمة السيارات المتنقلة

خدمة حج بال حقيبة

مدة التسليم: يوم إلى 4 أيام عمل.

 59,628
 3

 4502
 69

وثيقة تم تسليمها.

سيارات كبيرة تم توفيرها للحجاج

مة حقيبة مسلَّ

مدينة

خدمات موسم الحج والعمرة   
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قطار الحرمين    

وهــو مشــروع أتــاح للمؤسســة أن يكــون لهــا مكاتــب فــي 5 محطــات من قطــار الحرمين، وتهدف هــذه المكاتب 
إلــى خدمــة وحفــظ ونقــل األمتعــة، إضافــًة إلــى جميــع الخدمــات البريديــة، وتتواجــد المكاتــب فــي المحطــات 

التاليــة:

محطة قطار مكة المكرمة.	 
محطة قطار السليمانية )جدة( 	 
محطة قطار الملك عبدالعزيز )جدة(	 
محطة قطار الملك عبدهللا االقتصادية )رابغ(	 
محطة قطار المدينة المنورة.	 
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ولتعزيز حضورها في السوق ورفع الوعي أطلقت مؤسسة البريد السعودي| سبل 

عدة حمالت تسويقية لمنتجاتها وخدماتها المختلفة 

العنوان المختصر

الموظفة االفتراضية

البريد الدوائي
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خدمة الشحن )الدراهم مراهم(.	 
تنفيذ فيديوهات )عالمي الجديد(.	 
إطالق حملة العنوان الوطني المختصر.	 
تنفيذ فيديوهات تثقيفية لخدمة دوائي )مها شات، العنوان الوطني(.	 
إطالق حملة أوفر.	 
إطالق حملة خدمة عاجل	 
إطالق حملة “موسم التجارة اإللكترونية نهاية العام” لخدمة عالمي.	 

وفر خدمة أ
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المعالجة والتطور في العمليات
النقل البري    

لقــد ســعت المؤسســة إلــى التطويــر المســتمر فــي عملياتهــا، وذلــك مــن خــالل تصميــم شــبكة النقــل والخدمات 
اللوجســتية للربــط بيــن جميــع مراكــز قطــاع العمليــات )مراكــز المعالجــة، البريــد الرســمي( وشــبكة مكاتب قطاع 

التجزئــة ومراكــز العمليــات ونقــاط التوزيــع لقطــاع الميــل األخير .

تربــط خدمــات الشــبكة جميــع المناطــق والمحافظــات، حيــث تصــل لمــا يزيــد عــن 650 نقطــة وصــول مــن 	 
خــالل أســطول كبيــر مــن الناقــالت وتقطــع يوميــا أكثــر مــن 98 ألــف كيلــو متــر وبحمــوالت اســتيعابيه تزيــد 

. عــن 750 طــن يوميــاً
تربــط شــبكة النقــل 17 مركــز عمليــات المعالجــة، 13 مركــز عمليــات البريــد الرســمي، 492 مكتــب تابعــة 	 

لقطــاع التجزئــة، 13 مركــز عمليــات و 122 نقطــة توزيــع تابعــة لقطــاع الميــل األخيــر. 
المرونــة واالســتجابة الســريعة لتشــغيل رحــالت ســطحية إضافيــة إلــى عــدد كبيــر مــن الوجهــات لمواكبــة 	 

ارتفــاع حجــم العمــل حســب الحاجــة التشــغيلية.
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أبرز اإلنجازات خالل عام 2021م    

االنتهــاء مــن التصميــم والتخطيــط لمشــروع شــبكة النقــل البــري 2022-2024 واعتمادهــا وفقــا للخطــط 
االســتراتيجية والتشــغيلية للمؤسســة .

إحصاءات النقل البري

التفصيلالبند

172300 رحلةعدد الرحالت البرية المنفذة

34.5 مليون كمعدد المسافات المقطوعة

286 ألف نقطةنقاط المرور
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النقل الجوي    

تــم تطويــر العمليــات المتعلقــة بالنقــل الجــوي؛ لتقديــم خدمــات وحلــول النقــل مــن المملكــة إلــى جميــع أنحــاء 
العالــم مــن خــالل أفضــل وأكبــر شــركات النقــل الجــوي والنقــل الســريع، وذلــك مــن خــالل الخطــوات التاليــة:

التعاقد مع أفضل شركات الطيران العالمية.	 
جدولــة رحــالت جويــة يوميــة ومباشــرة مــن المطــارات الدوليــة بالريــاض وجــدة والدمــام والمدينــة المنــورة 	 

مــن خــالل شــبكة دوليــة تصــل خدماتهــا إلــى أكثــر مــن 190 مطــاراً حــول العالــم.
النقــل والتســليم فــي بلــد المــورد مــن خــالل خدمــات شــركات النقــل الســريع إلــى أكثــر مــن 220 دولــة حــول 	 

العالــم.

إحصاءات النقل الجوي

التفصيلالبند

220  محطة حول العالمعدد المحطات الدولية 

45  ألف رحلةعدد الرحالت
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المنافذ والتخليص الجمركي     

اســتقبال جميــع اإلرســاليات البريديــة والشــحنات التجاريــة مــن جميــع أنحــاء العالــم مــن خــالل المنافــذ البريــة 
والجويــة والبحريــة وإتمــام إجــراءات االســتالم والمعالجــة والتخليــص الجمركــي .

وتعمل المؤسسة على تجهيز مراكز للتخليص الجمركي بالمطارات التالية:

، ومــن المســتهدف االنتهــاء  والتــي تهــدف إلــى القيــام بعمليــات معالجــة الشــحنات الــواردة والصــادرة دوليــاً
مــن أعمــال التطويــر بمنتصــف عــام 2023 بــإذن هللا.

1

2

3
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تحديث وتحسين إجراءات األعمال في قطاع العمليات، من خالل:

مشروع تحديث إجراءات البريد الرسمي وإنشاء البريد المعاد وإضافته في الصفحة الرئيسية:

ضبط سير العمل.

تحسين خدمة البريد الرسمي.

إنشاء دليل للمستخدم.

مشروع ربط الميزان بنظام الموحد في 18 مكتب رئيسي يتبع إلدارة البريد الرسمي:

إدخال األوزان الفعلية بشكل آلي.

ضبط إيراد البريد الرسمي.

سرعة خدمة العمالء.

مشروع دمج نظام الحسابات مع نظام الموحد:

إدخال الحسابات يومياً بشكل آلي.

تقليل اعتراضات الجهات الحكومية.

ضبط جودة المدخالت.

زيادة نسبة التحصيل من الجهات الحكومية.

ضمان حساب جميع المواد التي تم استالمها من الجهات الحكومية.
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تطوير وتحسين آليات إجراءات النقل اللوجستي، من خالل

:”ITMATT” لرسائل ”M33“ تطبيق معيار التراسل الخاص باالتحاد البريدي العالمي

ــى  ــار التراســل، والحــرص عل ــق معي ــدول األعضــاء مــن خــالل تطبي ــة لل ــة والجمركي ــات األمني ــال للمتطلب االمتث
التحقــق مــن كل مــا يمكــن تهريبــه أو مــا يخــل باألمــن والســالمة، وذلــك ضمــن امتثــال المؤسســة ألحــكام 
االتفاقيــة البريديــة العالميــة التــي تقتضــي االلتــزام بتوفيــر بيانــات إلكترونيــة مســبقة تشــمل بيانــات حــول المــواد 
البريديــة المرســلة؛ لتســريع عمليــة التخليــص الجمركــي وتعزيــز فعاليتهــا لتحقيــق االمتثــال والتقيــد بالمتطلبــات 

األمنيــة لالتحــاد البريــدي العالمــي.

تعديل أسعار سبل للطرود الدولية الواردة بنسبة %5:

مواكبــة األســعار والتأكــد مــن مناســبتها للتكاليــف، وذلــك بعــد موافقــة واعتمــاد االتحــاد البريــدي العالمــي علــى 
طلــب تعديــل األســعار نتيجــة للتضخــم.

التخليص الجمركي )المرحلة األولى(:

اســتغالل فــرص النمــو الجذابــة فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية، عبــر العمــل علــى إجــراءات التخليــص خــالل 
هــذه المرحلــة مــع المتاجــر الدوليــة.

.IPS تطبيق نظام

97% نسبة السرعة المحققة في وقت الفرز والنقل، والمستهدف هو: %90.

تصميم وتخطيط خطة شبكة النقل البري للثالث السنوات القادمة )2022م - 2024م( واعتمادها.

توقيع اتفاقيتي:
خدمــات المناولــة لإرســاليات البريديــة والشــحنات التجاريــة الصــادرة والــواردة بجميــع المطــارات 	 

مــع شــركة “ســال” للخدمــات اللوجســتية.
خدمات النقل للمواد البريدية والشحنات التجارية من المملكة إلى جميع أنحاء العالم.	 

تنفيذ خطة إطالق مشاريع القطاع دون التأثير على سير العمل:
مركز معالجة الطائف.	 
مركز معالجة األحساء.	 
مركز معالجة مطار جدة.	 
مركز معالجة مطار الرياض	 

IPS
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التطور في الميل األخير
تطوير خدمات الميل األخير، وفق األرقام التالية 

90 مدينة ومحافظة تصلها خدمات الميل األخير. 

30% نسبة رفع إنتاجية شركاء الميل األخير مقارنًة بعام 2020م. 

94% نسبة تحسين عمليات التسليم. 

88% نسبة االلتزام بمهل التسليم.

10 مراكز عمليات تم استحداثها في 10 مدن رئيسية.

تحســين االلتــزام مــع العمــالء بمهــل التوصيــل بنســب تجــاوزت %98 
ــة.  ــي، و 96% لخدمــات التجــارة اإللكتروني ــد الدوائ لخدمــة البري

تحديث النظام الرقمي لشركاء الميل االخير .

 تفعيل السداد من أجهزة الدفع اإللكتروني.
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تعزيز وتوسعة شبكة التوزيع 

؛ خدمــًة لعمــالء التجــارة  ــاً اســتحداث وتشــغيل خدمــة االلتقــاط مــن مســتودعات العمــالء داخلي
ــم الخدمــة. ــة الالزمــة لتقدي ــر المرون ــة وتوفي اإللكتروني

إطــالق رحــالت نقــل إضافيــة مخصصــة بيــن مراكــز العمليــات فــي المناطــق الرئيســية لتقليــل 
المــدة الزمنيــة المســتغرقة، ووصــول الشــحنات للوجهــات النهائيــة.

73 محافظــة ومركــزاً جديــداً تمــت إضافتهــا إلــى قائمــة الوجهــات المدعومــة بخدمــات الميــل 
األخيــر تلبيــًة لطلبــات العمــالء.

59% ارتفــاع شــركاء الميــل األخيــر خــالل ســنة بنهايــة العــام 2020م؛ دعمــاً للطاقــة االســتيعابية 
لخدمــات الميــل األخيــر.

تحسين ودعم البنية التحتية 

إطالق مشروع تحسين البنية التحتية لنقاط التوزيع.

تمــت توســعة مركــز  2020م، حيــث  إلكترونيــة معالجــة خــالل عــام  تجــارة  ألــف شــحنة   +500
عمليــات الســلي فــي مدينــة الريــاض ليكــون المقــر الرئيســي اللتقــاط وفــرز ومعالجــة شــحنات 

اإللكترونيــة. التجــارة  عمــالء 
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إعداد استراتيجية تطوير الفروع

تطويــر فــروع مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل عبــر هــذه االســتراتيجية، مــع تحســينها وتوفيــر جميــع الخدمات 
الالزمــة للعمــالء بــكل احترافية.

تطوير الفروع

إدراج الخدمات الجديدة في الفروع، وهي:

جهاز الخدمة الذاتية.

.)Drive Through( خدمة السيارات

منطقة خدمة 24/7.

التمويل المالي.

الوكيل المصرفي.

تأهيل 4 مكاتب نموذجية:

بــدء العمــل علــى تأهيــل أربعــة مكاتــب مــن فئــة إكســبريس )الســفارات - طويــق - العزيزيــة فــي 
منطقــة الريــاض، والبســاتين فــي منطقــة القصيــم(.

تأهيل 31 فرع:

الشروع في تأهيل 31 فرع على مستوى المناطق، باإلضافة إلى مشروع )Drive Through( التحلية.

التطور في التجزئة
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التطور في تجربة العميل
تحسين تجربة العميل

إطــالق خدمــة المســاعدة االفتراضيــة )مهــا(، والتــي تعنــى بالــرد اآللــي الســريع والمباشــر علــى كافــة 
استفســارات العمــالء التــي تتعلــق بالعنــوان الوطنــي والفــروع واستفســارات المنتجــات.

مراجعــة جميــع الرســائل المرســلة للعمــالء وتعديلهــا لتكــون بلغــة أســهل عبــر تبســيط محتــوى 
الرســالة.

مراجعة صفحات موقع وتطبيق ســبل وتعديل األخطاء، ســواءً كانت حول المحتوى أو التصاميم.

تقييــم وتحليــل رحلــة الخدمــات المقدمــة للعمــالء باإلضافــة إلــى أخــذ مرئيــات المســتخدمين عــن 
الخدمــة.

إعــادة تصميــم خدمــة هاتــف ســبل “IVR” وتســهيل عمليــة االســتخدام بإضافــة جميــع االختيــارات 
األساســية وشــرح خصائــص ومزايــا الخدمــات فــي وقــت االنتظــار.

تعزيــز خدمــات التوزيــع والتســليم للعمــالء، وذلــك بالوصــول إلــى مقــر إقامتهــم أو الموقــع المناســب 
لهــم فــي أنحــاء المملكــة بتطويــر خدمــة “الميــل األخيــر”.

تصميــم حقيبــة تدريبيــة لمفهــوم تجربــة العميــل، تســتهدف موظفــي الصفــوف األماميــة وعمــل 
دورات تدريبيــة أساســية عبــر إدارة التدريــب.
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400+ زيــارة خــالل مشــروع العميــل الخفــي الــذي تــم البــدء بالعمــل بــه فــي فــروع المؤسســة بجميــع 
مناطــق المملكــة؛ لمعرفــة نقــاط الضعــف والمالحظــات األخــرى.

17% نســبة زيــادة ســرعة معالجــات البالغــات داخــل الفــروع؛ وذلــك علــى إثــر عمــل هيكلــة جديــدة لفــرق 
القطاعــات والحســابات الخاصة بالبالغات.

50% نســبة تخفيــض عــدد طلبــات االســتعالمات والمكالمــات ومــدة معالجتهــا، مــن خــالل تمكيــن 
الفــروع مــن تقديــم خدمــة االســتعالم الدولــي للبريــد المســجل والطــرود بشــكل مباشــر.

10 إلــى 6 أيــام تقليــص مــدة حــل البالغــات والتعامــل معهــا، وذلــك عبــر تحســين آليــة التواصــل بيــن 
ــر اليوميــة. اإلدارات المعنيــة فــي المؤسســة ومتابعــة التقاري

75% تخفيــض نســبة الشــكاوى المصعــدة لهــذا العــدد، عبــر آليــة مــع مــدراء عمــوم القطاعــات 
والنــواب بشــكل مباشــر.

55% إلــى %1 نســبة البالغــات الخاصــة بخدمــة )عالمــي(، حيــث تــم حصــر جميــع المشــاكل وفــرز أكثــر 
البالغــات وتمكيــن مركــز االتصــال مــن اتخــاذ اإلجــراء المناســب.

بتويتــر، وذلــك عبــر دراســة وتحليــل  الرســائل الخاصــة  الــرد فــي  50%+ مــدى انخفــاض مســتوى 
تويتــر. فــي  بــوت  الشــات  االســتعالمات وتطبيــق  الــواردة ألكثــر  التغريــدات 

25% نسبة خفض عدد المكالمات الخاصة بتصعيد بالغات العمالء بعد حل المشكلة.
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خدمة العمالء بكفاءة أعلى

بلغــت نســبة انخفــاض متوســط مــدة انتظــار العمــالء 64% وخدمتهــم خــالل 05:55 دقيقــة بعكــس متوســط 
المــدة الســابقة: 16:15 دقيقــة.

2,25 مليون مكالمة تم الرد عليها مع اإلجابة على االستفسارات.

94 ألف استفسار تم الرد عليه عبر حساب خدمة العمالء في تويتر.

4.10 من 5 معدل رضا العمالء.
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التطور في تقنية المعلومات
تطوير وتحسين آليات معالجة المشاكل التقنية 

.CRM تطوير آليات اإلسناد لمشاكل العمالء من خالل نظام خدمات العمالء

بناء وتطوير اتفاقيات مستوى الخدمة SLAs لضمان معالجة المشاكل في األوقات المحددة. 

تطوير آليات التصعيد مع إدارات التطوير لضمان إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التقنية. 

توحيد جميع فرق الدعم الفني في أنظمة استالم البالغات سواء لمشاكل للموظفين أو عمالء سبل.

تطوير وتحسين آليات مراقبة األنظمة والخدمات الرقمية  

توحيد آليات مراقبة الخدمات الرقمية. 

زيادة الرخص لتغطية األنظمة والخدمات الجديدة. 

تثبيت العميل الخاص بنظام المراقبة على خوادم البيئة التشغيلية.

عمل لوحة المؤشرات لمراقبة الخوادم خالل الحمالت والمواسم. 
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تحسين األنظمة والممكنات الرقمية  

ــر والــذي سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي توظيــف تقنيــات الــذكاء  ــدء تنفيــذ مشــروع منصــة الميــل األخي ب
االصطناعــي لتحســين تجربــة الموظــف، وتقليــل مــدة التوصيــل، ورفع كفــاءة تقديــم الخدمة للعمالء، 
حيــث ســيتمكن العميــل مــن تتبــع الشــحنات بشــكل آلــي ومعرفــة المــدة الزمنيــة للتوصيــل والتواصــل 

مــع شــريك الميــل األخيــر بــكل يســر مــن خــالل تطبيــق “ســبل أون اليــن”.

تهيئــة األنظمــة الرقميــة لتمكيــن اســتخدام محطــات الطــرود، ودعــم الميــل األخيــر مــن خــالل توفيــر 
خيــار التوصيــل إلــى محطــات الطــرود حســب رغبــة العمــالء.

ن من دعم األنظمة المتطورة وخيارات الدفع بواســطة  ة بأجهزة جديدة تمكِّ اســتبدال األجهزة الكفيَّ
تقنية الـ NFC من خالل تقنيات الدفع الرقمي دون الحاجة الستخدام أجهزة الدفع التقليدية.

3000 نقطة شبكة اتصال تم تمديدها وتجهيزها  

توزيــع نقــاط االتصــال علــى مبانــي المؤسســة لتســريع إنجــاز األعمــال المطلوبــة، وضمــان عــدم وجــود 
أي عقبــات وعوائــق أمــام الموظفيــن عنــد القيــام بمهامهــم.
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تحسين الخدمات اإللكترونية 

تطبيق “سبل أون الين”:

483 ألف إلى 931 ألف الزيادة عن العام الماضي لعدد مرات تحميل تطبيق “سبل أون الين”.

وبلغت زيارة التطبيق 1,700,000+ 

 SPLOnline.com.sa :الموقع الرسمي لمؤسسة البريد السعودي | سبل

10,000,000+ زائر للموقع الخارجي.

12,200,000+ زائر لبوابة الخدمات اإللكترونية )بريدي أونالين(.

منصة مها شات بوت:

موظفة افتراضية تم تطويرها لخدمة العمالء واإلجابة على استفساراتهم.

1,213,869 مستخدم.

90% نسبة رضا العمالء.
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الحصول على نسبة 98% في مؤشر جودة البيانات الوظيفية    

إعــادة تنظيــم بيانــات الموظفيــن ورفعهــا بوثائــق رقميــة محفوظــة، وإعــادة تأهيــل الموظفيــن المنتهيــة 
خدماتهــم بواقــع 41000 ملــف وتســليمها لمركــز الوثائــق والمحفوظــات.

دراسة نظام IPS بإنجاز نسبته 75% في نقل وتنصيب النظام

تهــدف المؤسســة مــن تنصيــب هــذا النظــام إلــى منــع التســلل أو أي نشــاط ضــار، والتأكــد مــن ســالمة 
الشــبكة ومنــع كافــة أنــواع االختراقــات.
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التطور في االتصال والفعاليات
تنظيم وحضور عددٍ من الفعاليات الخارجية    

شــاركت المؤسســة خــالل عــام 2021م فــي 11 فعاليــة متنوعــة، كمهرجــان زيتــون الجــوف، ومعــرض تمــور 
المدينــة االفتراضــي، ومهرجــان العســل الدولــي الثالــث عشــر الــذي أقيــم فــي الباحــة، وغيرهــا. 

الظهور اإلعالمي لمؤسسة البريد السعودي| سبل     

ســعياً منهــا فــي تعزيــز عالمتهــا التجاريــة فــي المجــال، والوصــول إلــى أكبــر فئــة مــن المســتفيدين، فقــد عملــت 
ســبل علــى الظهــور إعالميــاً بشــكل أكبــر، مــن خــالل: 

حضوراً في التلفزيون واإلذاعة. 

مرات حضور في المجالت. 

حضوراً في الصحف اإللكترونية. 

حضوراً في الصحف الورقية. 

 24

4
 126

 272
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ــت مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل خــالل عــام 2021م العديــد مــن األحــداث العالميــة والمحليــة مــن  وثقَّ
خــالل إصــدار عــدد مــن الطوابــع البريديــة التذكاريــة، حيــث حرصــت مــن خاللهــا علــى تأكيــد قدرتهــا فــي مواكبــة 

ــز الــذي تشــهده عبــر كل محطــة مــن محطــات رحلتهــا العريقــة، وهــي علــى النحــو التالــي: التطــور الممي

طوابع 2021م

طابع “شكراً أبطالنا”    

ــز، وتقديمهــم  ــكل إخــالص وتمي ــر قيامهــم بواجبهــم ب ــر ألبطــال الوطــن نظي ــة شــكر وتقدي ــع بمثاب ــي الطاب يأت
ــا. ــد المعطــاء خــالل جائحــة كورون ألروع نمــاذج الوفــاء لهــذا البل

طابع مبادرة “الخط العربي”    

ــاة الــذي يعــد أحــد برامــج  ــزاً لحضــور فنــون الخــط العربــي فــي المجتمــع ضمــن برنامــج جــودة الحي أصــدر تعزي
تحقيــق رؤيــة 2030.

 طابع “البحر األحمر”    

أصــدرت مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل هــذا الطابــع بمناســبة الذكــرى الســنوية الرابعــة لمشــروع البحــر 
األحمــر، والــذي يجســد أهميــة المشــروع علــى خارطــة الســياحة العالميــة.
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طابع “الدرعية.. جوهرة المملكة”    

تــم إصــدار طابــع بريــدي مــن فئــة “3 ريــاالت” وبطاقــة بريديــة مــن فئــة “5 ريــاالت” بعنــوان “الدرعيــة.. جوهــرة 
المملكــة”؛ وذلــك ألهميتهــا باعتبارهــا مهــد الدولــة الســعودية األولــى والحاضــن األكبــر لمشــاريع إحيــاء 

التــراث فــي المملكــة.

طابع “التأشيرة السياحية”    

تــم تصميمــه احتفــاءً بصــدور التأشــيرة الســياحية، وانتقــال الســياحة فــي المملكــة مــن اآلفــاق المحليــة 
واإلقليميــة، إلــى اآلفــاق العالميــة.

 طابع “صندوق االستثمارات العامة”    

أصــدر كنــوٌع مــن أنــواع الفخــر بصنــدوق االســتثمارات العامــة كأحــد أهــم الكيانــات فــي المملكــة، والــذي 
تعتمــد عليــه مملكتنــا الغاليــة فــي جوانــب اقتصاديــة هامــة. 

 طابع “القدس”    

تــم تصميمــه للمكانــة التــي تحظــى بهــا القضيــة الفلســطينية فــي وجــدان كل عربــي، واســتجابًة لمــا أعلنــت 
عنــه اللجنــة العربيــة الدائمــة للبريــد فــي اجتماعهــا عــام 2018م مــن إصــدار طابــع بريــدي موحــد فــي كل الــدول 

العربية
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طابع “مهرجان البحر األحمر السينمائي”    

طابــٌع تــم تصميمــه مزامنــًة مــع مهرجــان البحــر األحمــر، وذلــك باعتبــاره أحــد أهــم التجمعــات العربيــة علــى 
الســينمائي. المســتوى 

طابع “مواسم السعودية”    

ــرز األنشــطة  ــة، وأب ــة للحظــات الجميل ــى الحمــاس والمتعــة المصاحب ــٍة تشــير إل ــم تصميمــه وإصــداره برمزي ت
ــي أقيمــت فــي المملكــة ضمــن مواســم الســعودية. والبرامــج الت

 طابع “موسم الرياض”    

تــم تصميمــه بالتزامــن مــع بدايــة انطــالق موســم الريــاض، وذلــك احتفــاءً بالحــدث األهــم الــذي تعيشــه مدينــة 
الريــاض مــن كل عــام.

 طابع “مئوية أم القرى”    

تم تصميمه وإصداره احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس وإطالق جريدة أم القرى.
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على صعيد القيادة والثقافة المؤسسية
عــززت مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل خــالل هــذا العــام مفاهيــم القيــادة والثقافــة المؤسســية، وذلــك عبــر 

تطويــر آلياتهــا العمليــة إلنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع واألعمــال النوعيــة. حيــث تــم إنجــاز مــا يلــي:

إطالق الهوية الجديدة   

تضمــن العمــل علــى شــعار المنشــأة وتطبيقاتهــا مــن ملفــات وبطاقات وتصاميم، مع توعيــة جميع القطاعات 
بأهميــة المواءمــة وتطبيــق كل مــا يخص العمــل بالهوية الجديدة.

الحديثــة  الهويــة  إلنجــاح  الفقــري  العمــود  ســبل   | الســعودي  البريــد  فــي  والموظفــات  الموظفيــن  يمثــل 
للمؤسســة، والتــي تقــوم علــى اســتراتيجيات تتألــق بتألــق أبنــاء وطننــا، حيــث إنهــم هــم أداة التغييــر ومحــرك 
التجديــد، وشــعلة اإللهــام لمفهومنــا الجديــد لتحقيــق التطلعــات وفــق رؤيــة ورســالة جديــدة، وقيمــاً ســتكون 

بمثابــة المحفــز األبــرز نحــو اإلبــداع واالبتــكار.

حفل تدشين في الفروع

أقامــت مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل احتفــاالٍت فــي فروعهــا بمناســبة تدشــين هويتهــا، وللتعريــف بهــا 
لموظفيهــا. 
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تعزيز دور الثقافة المؤسسية   

ــزة، وتنظيــم  ســعت المؤسســة إلــى تعزيــز دور الثقافــة المؤسســية مــن خــالل تبنــي عــددٍ مــن القيــم المحفِّ
مجموعــة مــن المبــادرات التــي تربــط بيــن مختلــف الفــرق والمســؤولين بهــدف تبــادل المعــارف والخبــرات، وذلــك 

مــن خــالل اآلتــي:

إنشاء قسم التواصل الداخلي

تفعيــل دوره المختــص بالتنفيــذ واإلشــراف علــى كافــة الفعاليــات المتعلقــة بالمؤسســة فــي جميــع مناطــق 
المملكــة.

تنظيم عددٍ من الفعاليات الداخلية

عملــت المؤسســة علــى تنظيــم 54 فعاليــة مختلفــة لموظفيهــا، كفعاليــة يــوم الســعادة، واليــوم العالمــي 
للمتبرعيــن بالــدم، واليــوم العالمــي للبريــد، واليــوم العالمــي للقانــون، وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي هدفــت إلــى 

تحفيــز الموظفيــن، وتعزيــز التواصــل بينهــم وبيــن المســؤولين مــن كافــة القطاعــات واألقســام.
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استقطاب الكفاءات      

عملــت المؤسســة علــى توظيــف الكفــاءات خــالل عــام 2021م فــي برنامــج التوصيــل المــرن، الــذي أتــاح فــرص 
اســتفادة متنوعــة، وذلــك وفــق التوزيــع اآلتــي: 

مستفيد من برنامج التوصيل المرن.   352

مقابلة تم إجراؤها.   2436
مرشح من برنامج االستقطاب الداخلي  266

مة من متعاوني التوصيل المرن.  شحنة مسلَّ

 36792

قطاع مستفيد من برنامج االستقطاب الداخلي.   12
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تمكين المرأة      

إيمانــاً بــدور المــرأة البــارز فــي دفــع عجلــة التنميــة، واســتثماراً للمواهــب والطاقــات النســائية المميــزة، وتمكينــاً 
للقــدرات الجديــرة؛ فقــد عملــت ســبل خــالل عــام 2021م علــى: 

موظفة

 100 %5
توظيف

نسبة الوظائف نسبة الوظائف النسائيةوظائف قيادية
النسائية المستهدفة 

بحلول عام 2023م.

18 %2
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العناية بالموظفين    

تنظيــم آليــة عمــل الســتقبال التظلمــات والشــكاوى، مــع معالجتهــا والحــرص علــى االنتهــاء مــن إجراءاتهــا؛ 
. حمايــًة ألفــراد المؤسســة قانونيــاً

عقد ورش توعوية للموظفين في المناطق البريدية     

رفــع الوعــي عــن المجــاالت المطلوبــة فــي العمــل بمؤسســة البريــد الســعودي| ســبل، وذلــك مــن خــالل إقامــة 
هــذه الــورش التــي شــملت عــدة مجــاالت.

مبادرة جمعت الموظفين مع المسؤولين     

بيــن  الفعــال  التواصــل  تعزيــز  نحــو  المؤسســة؛ ســعياً  ســبل، وجمعهــم بمســؤولي  أدوار موظفــي  تعزيــز 
المختلفــة. واإلدارات  القطاعــات 

 +500
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) إطالق مبادرة )شكراً
موظف اســتهدفتهم مؤسســة البريد 
المرحلــة  ضمــن  ســبل  الســعودي| 

ــادرة. ــة مــن المب الثاني

مدير مشروع تم تدريبهم على منهجية إدارة المشاريع      

عملــت المؤسســة علــى تدريــب مجموعــة مــن مــدراء المشــاريع عبــر رفــع كفــاءة التنظيــم الداخلــي والحوكمــة، 
لرفــع نســبة اإلنجــاز وتحســين منظومــات العمــل فــي كافــة القطاعــات واإلدارات المختلفــة.

دورة تدريبية متخصصة

تقديــم الــدورات للموظفيــن بهــدف تطويــر مســتوى العمــل والتوعيــة بالثقافــة المطلوبــة إلنجــاز العمــل بأكمــل 
وجــه، وتحســين مســتوى العمــل المقــدم.

تحديد األسس المعرفية

العمــل علــى تعييــن األســس المعرفيــة المطلوبــة لبنــاء قاعــدة بيانــات، ومخــازن معرفيــة لمؤسســة البريــد 
الســعودي| ســبل.
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الجودة والتميز
شهادات األيزو

ISO 9001:2015 شهادة نظام إدارة الجودة
ISO 10002:2014 شهادة نظام إدارة الجودة: نظام معالجة شكاوى العمالء

حصول الموظفين على شهادة األيزو لألمن والسالمة     

نــال موظفــو اإلدارة العامــة لألمــن والســالمة علــى شــهادة األيــزو فــي الســالمة والصحــة المهنيــة، حيــث أثمــر 
تطويــر موظفــي اإلدارة بإنجــاز أعمــال مميــزة.

إدارة وضبط جودة التميز    

متابعــة وإدارة الجــودة علــى مســتوى المناطــق ومختلــف القطاعــات، ويأتــي ذلــك فــي ظــل تحســين وحــرص 
المؤسســة علــى رفــع كفــاءة التنظيــم الداخلــي فــي المؤسســة، وقــد أثمــر ذلــك بـــ:

المحافظة على استمرارية اعتماد سبل على:
 	.ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة
 	.ISO 10002:2014  نظام إدارة الجودة: نظام معالجة شكاوى العمالء

المساهمة في دعم تقييم برنامج يسر لجودة 
الخدمات اإللكترونية بالمشاركة في عمليات التعبئة 

وتحقيق مستوى )تحسين(.

تأهيل سبل على مفاهيم نظامي:
 	.ISO 45001:2018 السالمة والصحة المهنية
 	.ISO 14001:2014 اإلدارة البيئية

بناء نموذج السياسات المعتمد واإلجراء الخاص به.

بناء ملف معايير التميز وملف الصالحيات وما يتعلق به.

تعيين سفراء للتميز.

تقديم دورات توعوية لسفراء التميز المؤسسي.
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تنفيذ تقييم مبدئي للمؤسسة على أحد متطلبات التميز )وجود أنظمة – إجراءات – ممارسات(.

االعتماد في سبل والتأهيل لـ:
 8 قادة أفرقة لتدقيق نظام السالمة والصحة المهنية.	 
 9 قادة أفرقة لتدقيق نظام البيئة.	 
 21 مدقق داخلي مؤهل ومعتمد على نظامي السالمة والصحة المهنية واإلدارة البيئية.	 

1000+ جولة منفذة لتدقيق ضبط الجودة على مستوى المناطق ومختلف القطاعات.

700+ حالــة عــدم مطابقــة تــم تحديدهــا إلــى القطاعــات التشــغيلية والمســاندة لدعمهــا فــي تحســين 
أعمالهــا.

450+ فرصة تحسين تم تحديدها إلى القطاعات التشغيلية والمساندة لدعمها في تحسين أعمالها.

90+ حلقة جودة تم تنفيذها بمختلف المناطق لدعم تنفيذ نتائج تدقيق الجودة.

17 سياسة تم بناؤها بعد اعتمادها من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي| سبل.
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تحسين إجراءات العمل الداخلية، والتي أثمرت بـ:      

بناء:
هيكل إجرائي جديد متوافق مع االستراتيجية الجديدة.	 
الخدمات وإجراءات العمل الداخلية إلدارة إجراءات العمل.	 
الدليل التشغيلي إلدارة إجراءات العمل.	 
نموذج حوكمة إجراءات العمل.	 

تحديث:
مكتبة اإلجراءات وإضافة خصائص جديدة ومواكبة الهوية الجديدة.	 
دليل اإلجراءات وفق االحتياجات الحالية ومواكبة الهوية الجديدة.	 

تعيين وتأهيل ممثلين إلدارة إجراءات العمل من القطاعات.

20 موظف تم تدريبهم وتمكينهم في مجال إدارة إجراءات العمل.

9 دورات تدريبيــة تــم تقديمهــا مــن قبــل خبــراء فــي مجــال اإلجــراءات لممثلــي اإلجــراءات مــن القطاعــات 
األخــرى ولفريــق إدارة إجــراءات العمل.

11 إجراء عمل تم تحسينه.

327 إجراء تم استكمال توثيقه، كالتالي:
 28 إجراء قيادي.	 
 57 إجراء رئيسي.	 
 242 إجراء داعم.	 

1217 مؤشر أداء تم بناؤه على مستوى إجراءات العمل.

58% النسبة التي تم رفع مؤشر نضج مستوى اإلجراءات في سبل لها.

39 مبادرة تم إطالقها لتحسين اإلجراءات.
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إنشاء نموذج وثيقة متطلبات األعمال      

عملــت المؤسســة علــى جمــع المتطلبــات المتعلقــة بالمشــاريع التقنيــة ومبــادرات التغييــر وتحليلهــا، والتأكــد مــن 
جــدوى التغييــر أو التطويــر.

تفعيل نشاط المسح الضوئي وخدمة أرشفة الوثائق النشطة

ــا لالحتفــاظ بهــا مــن التلــف، مــع أرشــفتها وتوفيــر  تكثيــف العمــل علــى المســح الضوئــي، للوثائــق ورفعهــا رقميً
المســاحات وتقليــل المصروفــات علــى مســتودعاتها؛ لرقمنــة األعمــال.

تطوير نظام المدفوعات 

تطويــر نظــام آلــي لتوجيــه تقديــم الطلبــات عــن طريــق نظــام “روافــد” المرتبــط بقطاعــات المشــتريات والماليــة بــداًل 
مــن النظــام اليــدوي؛ لتحســين الخدمــات الماليــة وتطويرهــا.

بناء قواعد الحوكمة الرقمية

، وذلــك بمــا يواكــب مســتهدفات مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل ورؤيتهــا  إنشــاء قواعــد الحوكمــة إلكترونيــاً
المتعلقــة بالتحــول الرقمــي.

تأسيس إدارة التغيير الرقمي 

تعزيــز دورهــا المختــص بتحويــل كافــة ملفــات ووثائق مؤسســة البريد الســعودي| ســبل التقليدية إلــى بيانات رقمية، 
حيــث يأتــي ذلــك مواءمــًة مــع التحــول الرقمــي تحت مظلة رؤيــة 2030.
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تحديث مراكز التكلفة لجميع المشاريع الرئيسية 

ا لمــدى األهميــة لــدى  تفعيــل العمليــات المتعلقــة بتحديــث مراكــز التكلفــة للمشــاريع الرئيســية، وذلــك نظــرً
المؤسســة. فــي  اإلدارات 

إنشاء المعالجات واإلجراءات المحاسبية إلدارة المدفوعات واإليرادات 

ضبــط الشــؤون الماليــة لــدى إدارة المدفوعــات واإليــرادات عبــر مجموعــة مــن المعالجــات واإلجــراءات، مع توعية 
الموظفيــن بأهميــة االلتــزام بهــذه الضوابــط لتطوير ســير األعمال.

اكتمال المعالجة المحاسبية للمخزون 

إضفــاء التلقائيــة للمعالجــات المحاســبية علــى النظــام، وذلــك دون تدخــل التصحيــح اليــدوي نهايــة العــام؛ ليتبيــن 
الوضــع الفعلــي للمخــزون ومصروفاتــه.

المساهمة في خفض كميات األصناف 

وذلــك بخفضهــا مــن 20.71% إلــى أقــل مــن 1% نســبة تخفيــض كميــات األصنــاف الراكــدة، حيــث ستســهل مــدى 
الدقــة فــي عــدد الكميــات المخزنــة لــدى الموظفيــن.

تطبيق اإلقفال لقطاع المالية 

اإلقفــال بشــكل شــهري بــداًل عــن الســنوي؛ بهــدف تســهيل اإلقفــال ووضوحــه لــكل شــهر فــي الســنة مــع 
بيــان تفاصيلــه.

مؤسسة البريد السعودي | سبل   135



إدارة المخاطر واألمن السيبراني

وضع خطط وتحسين إجراءات المخاطر الطبيعية والرقمية      

ــتوى  تشــغيل مركــز عمليــات األمــن لمراقبــة التهديــدات الســيبرانية علــى مــدار الســاعة؛ لتعزيــز مسـ
الدرايــة األمنيــة وتصنيــف التهديــدات واختبــار خطــط االســتجابة للحــوادث علــى هجمــات محــددة 

ــرة. ــل أن تتســبب بأضــرار كبي واحتوائهــا بعــد ذلــك فــي حــال حدوثهــا قبـ

تطبيــق مفهــوم “DevSecOps” للشــفرات المصدريــة لتحليــل وفحــص شــفرة المصــدر للبرمجيــات 
وتطبيقــات الويــب الديناميكيــة التــي تحقــق ضمــان وســالمة شــفرة المصــدر والتطبيقــات الديناميكيــة 

مــن ثغــرات أمنيــة أو أي برمجيــات خبيثــة.

25 خطة تعافي تم وضعها لألعمال، وتشمل:
خطة إدارة األزمات.	 
خطة األوبئة.	 
خطة االستجابة للطوارئ للخدمات المشتركة.	 
خطــة االســتجابة للطــوارئ لمدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة خــالل مواســم العمــرة 	 

والحــج.

3% إلــى %53 رفــع نســبة مســتوى االلتــزام بالضوابــط األساســية للهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني، 
مــن خــالل متابعــة االلتــزام بالمعاييــر الوطنيــة فــي جميــع جوانــب األمــن الســيبراني وتحديــد أدوار 

ومســؤوليات اإلدارات ذات العالقــة لتطويــر التنظيمــات والسياســات وتنفيذهــا.

تأسيس إدارة اختبارات وفحص الحلول التقنية      

تمكيــن اإلدارة مــن فحــص الحلــول التقنيــة، ومواكبــة مســتهدفات المؤسســة، والتأكيــد علــى تفعيــل أدوارهــا 
المرتبطــة بهــا مثــل تعزيــز األمــان وتحقيــق المطلــوب مــن الحلــول التقنيــة.
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على صعيد بناء الشراكات مع 
األطراف ذات العالقة

عقــد  خــالل  مــن  وذلــك  2021م،  العــام  خــالل  نطــاق عملهــا  ســبل  الســعودي|  البريــد  وســعت مؤسســة 
يلــي: كمــا  وذلــك  والخــاص،  الحكومــي  القطــاع  جهــات  التــي شــملت  التعــاون  مــن  مجموعــة 

اتفاقيات بناء الشراكات واألعمال      

عقــدت مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل أكثــر مــن 80 اتفاقيــة مــع العديــد مــن الجهــات التــي تعمــل معهــا لبلــوغ 
أهدافهــا وتطلعاتهــا التــي ترســمها، وفيمــا يلــي ســنذكر أبــرز االتفاقيــات:

إرسال

شركة إرسال للحواالت المالية
هــي شــركة متخصصــة فــي الحــواالت الماليــة، مرخــص لهــا مــن البنــك المركــزي الســعودي بتقديــم خدمــة 
تحويــل األمــوال إلــى أي دولــة فــي العالــم، وتمتلــك مؤسســة البريــد الســعودي نســبة 50% ومصــرف اإلنمــاء 

يمتلــك %50

الوطنية للتمويل

ــادئ وأحــكام  ــة متعــددة متوافقــة مــع مب ــم خدمــات تمويلي ــة للتمويــل تأسســت عــام 1989م لتقدي الشــركة الوطني
الشــركة  عمــدت  تأسيســها  ومنــذ  ســعودي،  ريــال   250,000,000 مدفــوع  مــال  بــرأس  اإلســالمية  الشــريعة 
الســتقطاب الكفــاءات واألنظمــة التــي تمكنهــا مــن خدمــة عمالئهــا مــن األفــراد والمنشــآت التجاريــة بقــدر عــاٍل مــن 
الحرفيــة والمرونــة ممــا مكــن الشــركة مــن التطــور المســتمر علــى مــدى ثــالث عقــود حتــى بــدأ عمالؤهــا مــن األفــراد 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يؤمنــون بــأن “الوطنيــة” الشــركة التــي حــددت احتياجاتهــم وواكبــت تطلعاتهم 
وكانــت شــريكاً تمويليــاً مناســباً لنمــو األعمــال. لــم تكتــِف “الوطنيــة” بتطويــر المنتجــات بــل حرصــت علــى التوســع 
عبــر قنــوات تضمــن وصولهــا ألكبــر عــدد ممكــن عبــر شــريكها االســتراتيجي البريــد الســعودي | ُســبل لخدمــة شــبكة 

العمــالء فــي المملكــة.
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األطراف ذات العالقة
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الشراكات مع القطاع الحكومي

مشروع خدمة وثائق الجامعات

خدمــة توصيــل وثائــق التخــرج للطــالب الخريجيــن، والتــي بــدأت خــالل جائحــة كورونــا، وذلــك بالتعــاون مــع الجامعــات 
الســعودية.

توقيع اتفاقية مع وزارة الثقافة

وذلــك بهــدف تطويــر الخدمــات اللوجســتية المشــتركة، وإضفــاء الطابــع الثقافــي علــى تجربة المســتخدمين من خالل 
إبــراز التــراث الوطنــي الغنــي للمملكــة عبــر فروع ســبل. 

توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

توثيــق المواقــع التابعــة ألمانــة منطقــة الريــاض فــي الخرائــط المعلوماتيــة الدوليــة بهــدف توحيــد العنونــة بمــا يخــدم 
الســكان، ممــا يســاهم فــي إتاحــة إمكانيــة التحقــق مــن العنــوان الوطنــي بســهولة أكبــر.

توكلنا

الربط بين مؤسســة البريد الســعودي | ســبل والهيئة الســعودية للبيانات والذكاء االصطناعي )ســدايا(، واالستفادة 
بشــكٍل آلــيٍّ مــن خدمــات العنــوان الوطني من خــالل تطبيق توكلنا. 
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الشراكات مع القطاع الحكومي
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مبادرة العنوان الوطني في مجلس التجارة اإللكترونية

إتاحــة خدمــة التحقــق مــن العناويــن الوطنيــة لجميــع الناقليــن المرخصيــن وتمكينهــم مــن تقديــم خدماتهــم للعمــالء 
إلــى عناوينهــم الوطنيــة.

المركز السعودي لألعمال

ربــط العنــوان الوطنــي بالمركــز الســعودي لألعمــال؛ بهــدف تمكيــن المســتثمرين وأصحــاب األعمــال مــن االشــتراك 
بالعنــوان الوطنــي، وإتمــام بقيــة اإلجــراءات والمتطلبــات مــن بوابــة واحــدة وبفاتــورة موحــدة.

وزارة التجارة

ك الشــركات والمؤسســات  تــاح للمســتثمرين مــن مــالَّ ربــط العنــوان الوطنــي بخدمــات وزارة التجــارة؛ وبذلــك يُ
االشــتراك بالعنــوان الوطنــي لمنشــآتهم عبــر بوابــة الــوزارة، باإلضافــة إلــى دفــع الرســوم -بفاتــورة موحــدة- من خاللها.

الهيئة العامة لإلحصاء

توفيــر بيانــات العناويــن واألفــراد المســجلين بالعنــوان الوطنــي وإتاحتهــا للهيئــة العامــة لإحصــاء، وذلــك للمســاهمة 
فــي إثــراء مبــادرة التعــداد الســكاني ورفــع موثوقيتهــا.

المركز الوطني للفعاليات 

وقعــت ســبل مذكــرة تفاهــم مــع المركــز الوطنــي للفعاليــات بهــدف المشــاركة فــي بحــث واســتثمار فــرص التعــاون 
المســتقبلية فيمــا يتعلــق بتفعيــل الخدمــات الذكيــة والبيانــات، وتطويــر وتنفيــذ أعمــال واعــدة فــي مجــال الخدمــات 

اللوجســتية الالزمــة للفعاليــات ومواســم الســعودية. 
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الشراكات مع القطاع الخاص

توقيع اتفاقية بين
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توقيع عقد تعاون مع شركة “DHL” الستخدام محطات الطرود

بهــدف تحســين العالقــة مــع المنافســين وتســهيل عمــل المؤسســة فــي تقديــم خدماتها للعمالء بشــكل أســرع 
وباحترافيــة عالية.

تطوير نظام وآلية خدمة البنوك

، حيــث تــم تطويرهــا لتخــدم البنــوك بشــكل أفضــل عبــر تعزيــز التفاهــم بيــن هــذه  وهــي خدمــة موجــودة مســبقاً
الجهــات والمؤسســة.

توقيع عقد رعاية مع موسم الرياض 2021م

دعــم موســم الريــاض والتســويق غيــر المباشــر لمؤسســة البريــد الســعودي| ســبل، مــن خــالل تنفيــذ الخطــط 
التســويقية وتوســيع العمــل.

الشراكات مع القطاع الخاص
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الشراكات الدولية

تحــرص مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل  علــى تعزيــز عالقاتهــا علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي مــن 
خــالل ســعيها الــدؤوب لضمــان مــد جســور التبــادل فــي الخدمــات البريديــة واللوجســتية وتعميــق العالقــة 
مــع اتحــاد البريــد العالمــي واالتحــادات األخــرى، وذلــك مــن خــالل حضــور االجتماعــات التنفيذيــة والمؤتمــرات 

المتخصصــة، وتتمثــل اإلنجــازات فــي هــذا البــاب بالتالــي:

119 عدد التعاميم الدولية المراجعة. 

69 عدد االلتزامات الدولية المستلمة من المكتب الدولي. 

516 عدد المنشورات والرسائل الدولية. 

26 مؤتمر دولي. 

ــواردة نتيجــة للتضخــم بعــد الحصــول  ــة ال 5% معــدل رفــع أســعار الطــرود الدولي
علــى موافقــة االتحــاد البريــدي العالمــي. 

100% نسبة حصر ومراجعة تطبيق نظام الطرود البريدية لالتحاد البريدي. 

91% نســبة اإلنجــاز فــي تنفيــذ المشــروع االســتراتيجي لالتحــاد البريــدي الخــاص 
بالتجــارة اإللكترونيــة مــن الناحيــة التشــغيلية. 

الفوز بعضوية مجلس اإلدارة ومجلس االستثمار في االتحاد البريدي العالمي.

الفــوز بمنصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البريــدي العالمــي مــن العــام 
2025م.  2022م- 

تحصيل مديونيات هالكة أو متأخرة لدى بعض مراكز البريد الدولية. 

الحصــول علــى موافقــة واعتمــاد االتحــاد البريــدي العالمــي لتعديــل األســعار للمــواد 
البريديــة )الرســائل(، والتــي ســيتم تطبيقهــا خــالل عــام 2022م ممــا سيســاهم فــي 

زيــادة اإليــرادات للمؤسســة. 
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تنصيــب وتشــغيل نظــام IPS وتأميــن التدريــب واالطــالع علــى النظــام فــي بيئتــه التشــغيلية مــع قطاعي الشراكات الدولية
العمليــات وتقنية المعلومات. 

إطــالق نمــوذج األعمــال الدوليــة لمنتــج التجــارة اإللكترونيــة لصالــح قطــاع المنتجــات والمبيعــات، حيث 
أثمــر هــذا المنجــز بإطــالق الخدمــة مــع البريــد اإلماراتــي، وقريبــاً ســيتم مــع البريــد العمانــي. 

توسيع دائرة المراسالت لدول األعضاء وإرسال رسائل تعريفية عن المنتجات والخدمات المقدمة. 
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األداء المالي 

كفاءة اإلنفاق 

ســيتم فــي هــذا القســم الحديــث عــن األداء المالــي بشــكل عــام ومختصــر، 
وعــن أداء المؤسســة فيمــا يتعلــق بكفــاءة اإلنفــاق.

تكللــت جهــود مؤسســة البريــد الســعودي| ســبل خــالل العــام 2021م بتحقيــق 
ــي والوصــول لكفــاءة اإلنفــاق، وذلــك  ــد المال عــددٍ مــن األهــداف علــى الصعي
فــي ظــل االســتراتيجية االقتصاديــة للمملكــة، وتحقيقــاً لمســتهدفات رؤيــة 

2030، ويمكــن تلخيصهــا وفــق اآلتــي:

المؤسســة  أصــول  علــى  الحفــاظ  مســتويات  ترشــيد 
الماليــة وحقوقهــا 

ضمــن الســعي لتطويــر النظــام المالــي للمؤسســة، تــم العمــل علــى زيــادة الترشــيد 
بالحفــاظ علــى األمــوال والعنايــة بمــا يرتبــط بأمــور الصــرف المالــي.
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األداء المالي 

كفاءة اإلنفاق 
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التطلعات



التطلعات

تعزيــز هويــة ســبل، ونشــر رســائلها وأهدافهــا االســتراتيجية، وتطويرهــا بشــكل مســتمر، بحيــث 
تواكــب التطــور الســريع داخــل القطــاع، وتكــون المشــغل األول لقطــاع البريــد فــي المملكــة.

بنــاء العالقــات والشــراكات مــن خــالل التواصــل مــع الجهــات الخارجيــة، عــن طريــق الجهــات 
ــة لتمثيــل المؤسســة. المخول

العمــل علــى تحســين مســتوى رضــا العمــالء، باإلضافــة إلــى تحســين مــدة التوريــد للخدمــات 
والمــواد بأســعار تنافســية ومناســبة، وذلــك بالتخطيــط االســتراتيجي المســبق للمشــتريات.

تطويــر كفــاءة الموظفيــن والموظفــات عــن طريــق تكثيــف البرامــج التدريبيــة وورش العمــل 
المقدمــة لهــم.

دعم اســتمرار األعمال التشــغيلية العملية بسالســة ومرونة.

الحصــول علــى أفضــل قيمــة للمشــاريع، وذلــك عــن طريــق تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للوصــول 
إلــى األســعار المناســبة دون إغفــال جانــب الجــودة العاليــة وضرورتــه.

قامــت ســبل بتحديــد تطلعاتهــا المســتقبلية التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فــي عــام 2022م، وذلــك فــي إطــار 
ســعيها المتواصــل إلنجــاح اســتراتيجيتها وطموحهــا فــي أن تكــون المشــغل الوطنــي األول فــي القطــاع 

البريــدي واللوجســتي.

1
2
3
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5
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التطلعات

12
13
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8
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االســتقالل المالــي مــع تنميــة األرباح واالســتثمار األمثل للمــوارد المالية المتاحة.

تســجيل العمليــات المحاســبية علــى أســاس االســتحقاق؛ لتعكــس األداء الفعلــي للمؤسســة، 
والــذي يســاهم فــي اتخــاذ القــرار بشــكٍل ســليم وأســهل.

فــرض مــن الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية،  حمايــة المؤسســة مــن أي مخالفــات أو غرامــات تُ
ــح المؤسســة، ومصداقيتهــا، وســمعتها. ــة مصال إضافــًة إلــى حماي

الحكوميــة وشــبه  للجهــات  اللوجســتي  البريــدي  الناقــل  هــي  ســبل  تكــون  أن  علــى  العمــل 
الحكوميــة.

مراقبــة العمليــات اإلداريــة والتقنيــة، وإعــداد الموازنــة والتقاريــر، وتقديــم الخدمــات، ودراســتها، 
وتحسينها.

إقامة الشــراكات االســتراتيجية وتعزيز العالقات مع الشــركاء الخارجيين.

تعزيــز الكفــاءة مــع المنافســين، وتحســين تجربــة العمــل، والمحافظــة علــى العمــالء، وجــذب 
عمــالء جــدد، باإلضافــة إلــى تجويــد ســمعة المؤسســة لــدى العمــالء.

ــرادات الماليــة، وإعــادة توزيــع  ــادة اإلي خفــض تكاليــف التشــغيل واألصــول بمنافــذ البيــع، وزي
ــح المســتدامة. ــذي يحقــق المصال ــل ال ــن بالشــكل األمث الموظفي

7
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بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشأنه خالل العام الماضي

األدوات النظامية

بيان حالة األعمال التي تمت بشأنهموضوع األداةالتاريخالرقمنوع الداللة
التنفيذ

30678أمر ملكي
 

5-6-1442
 

تعميم بتوصيات محضر االجتماع األول 
لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات 

والذكاء االصطناعي
 

تمت مناقشة وزارة المالية بتكاليف 
د بملف  إنشاء إدارة البيانات والتزوُّ

التكاليف وإنشاء اإلدارة
 

 
منفذ

 

45820أمر ساِم
 

12-8-1442
 

التأكيد على المسؤولين بااللتزام 
باإلجراءات االحترازية والوقائية والتباعد 
االجتماعي بتغطية األنف والفم بشكل 

خاص عند الظهور إعالمياً

تم التعميم على مركز الرسائل التنفيذي 
وكذلك إعداد تصميم خاص برسائل 

توعوية للموظفين وعمل جوالت رقابية 
للتأكد من تنفيذ اإلجراءات االحترازية

منفذ
 

 46729أمر ساِم
 

17-8-1442
 

 
تعميم بشأن التعاون القائم بين النيابة 

العامة والديوان العام للمحاسبة 
وسرعة االستجابة لمخاطباتهم 

وطلباتهم
 

تم إعداد قائمة بأرقام وتواريخ الخطابات 
الواردة من الجهات وأرقام وتواريخ 
الرد عليها؛ وذلك لسرعة االستجابة 

لمخاطباتهم وطلباتهم
 

منفذ
 

50359أمر ساِم
 

10-1-1442
 

تعميم سري للغاية وعاجل جداً 
)المتضمن الموافقة على ما رآه مجلس 
الشؤون السياسية واألمنية حيال التقرير 

النهائي للجنة التحقيق والتقصي(
 

تم االلتزام بذلك على ما رآه مجلس 
الشؤون األمنية

 
منفذ

32609أمر ساِم
 

24-5-1443
 

تعميم األمر السامي رقم 32609 
بخصوص االلتزام باإلجراءات الوقائية 
واالحترازية والبروتوكوالت المعتمدة 

لمنع تفشي فيروس كورونا في 
المملكة

 

التعميم على جميع الموظفين بااللتزام 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية وعمل 

جوالت رقابية للتأكد من تطبيق 
البروتوكوالت الصحية

 

منفذ

46887أمر ساِم
 

18-8-1442
 

تعميم سري وعاجل جداً بشأن حث 
العاملين بأخذ اللقاح

 

تم التعميم على الموظفين وإدارة األمن 
والسالمة للتأكد من التطبيق المعتمد 

“توكلنا” لدخول الموظفين والزوار 
وإعداد إرشادات للدخول ونشرها لجميع 

الموظفين
منفذ

59540أمر ساِم
 

15-10-1442
 

تعميم بشأن الموافقة على شمول 
نظام التأمينات االجتماعية جميع 

العاملين في الوزارات واألجهزة 
الحكومية الذين ال يخضعون لنظام 

التقاعد المدني
 

تم العمل على التعميم وحصر جميع 
العاملين في البريد السعودي والتأكد 

من شمولهم نظام التأمينات االجتماعية
 

منفذ

53431أمر ساِم
 

17-9-1442
 

تعاميم سرية وعاجلة جداً بشأن اعتماد 
قيام الجهات العامة بالتنسيق مع لجنة 
برنامج تطوير القطاع المالي قبل اتخاذ 

أي إجراء يتعلق بالقطاع المالي
 

 
طلب التنسيق مع اللجنة في كل ما 
يخص القطاع المالي بشكل عام أو 

خاص، ولكون رئيس اللجنة هو معالي 
وزير المالية؛ فقد تم إعداد خطاب 

لمعاليه للتنسيق بالمشاريع التطويرية 
المستقبلية

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

 
62573

 
29-10-1442

 

بشأن الموافقة على أن يشمل التأمين 
الطبي الذي يحصل عليه منسوبو 

المؤسسات العامة والهيئات والمراكز 
وما في حكمها المسؤول األول المعين 

على وظيفة ثابتة في تلك األجهزة
 

المسؤول األول في المؤسسة 
ومنسوبي البريد مطبق عليهم التعميم

 
منفذ
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بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشأنه خالل العام الماضي

األدوات النظامية

بيان حالة األعمال التي تمت بشأنهموضوع األداةالتاريخالرقمنوع الداللة
التنفيذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

23881
 

14-4-1443
 

تعميم قرار مجلس الوزراء رقم 215 
القاضي بالسماح للجهات الحكومية 

باستخدام المشاركة في الدخل
 

تم تعميم القرار داخلياً في )اإلدارة 
العامة لسلسلة اإلمداد( للتماشي 

بمحتوى القرار وهو اإلجراء المتبع في 
مثل هكذا حاالت، كما نوضح لكم أن 

القرار تضمن منح وزير المالية صالحية 
إقرار قواعد للمشاركة

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

29353
 

9-5-1443
 

الميزانية العامة للدولة 2022م
 

تم تحديد االلتزامات المستحقة على 
المؤسسة وتوفير التمويل لسدادها 

بالفترة المشار إليها باألمر الملكي
 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

28906
 

8-5-1443
 

تعميم برقية معالي رئيس الديوان 
الملكي رقم 28906 بشأن التأكيد 

على الجهات المعنية عند الرفع عن 
مشروعات استراتيجيات إذا كانت على 

شكل شرائح عرض أن يرافق ذلك 
صيغة المشروع على شكل وثيقة 

مكتوبة
 

تم االلتزام بذلك عند مشاركة أي 
مشروع محدث لالستراتيجية خارج نطاق 

المؤسسة ومجلس إدارتها اعتباراً من 
تاريخ القرار

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

25819
 

23-4-1443
 

تعميم قرار مجلس الوزراء رقم 233 
الصادر بالموافقة على دليل إعداد 

التقارير السنوية لألجهزة العامة
 

 
يتم العمل حالياً وفق الدليل إلعداد 

التقارير السنوية لعام 2021م
 

منفذ

25082أمر ساِم
 

20-4-1443
 

تعميم األمر السامي رقم 25082 
بشأن التواصل مع الممثليات األجنبية 

والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج 
عبر وزارة الخارجية فقط

 

تم التعميم على قطاعات المؤسسة 
بعدم تقديم أي دعوة ألي جهة خارجية 
إال بالتنسيق مع الشؤون الدولية والتي 

بدورها تتكفل بالتواصل مع وزارة 
الخارجية بهذا الخصوص وتم إعداد 

وتوثيق إجراء للعمل عليه

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

22378
 

9-4-1443
 

تعميم ســري بشأن المعاملة المتعلقة 
برفع جودة بيانات العاملين في القطاع 

الخاص
 

تم إفادة الزمالء بالتصنيف . 1
السعودي الموحد للمهن 

بالتحديات كما هو موضح بالمرفق.
 تم تزويد الزمالء بالتصنيف بكامل . 2

الوظائف المعتمدة بالهيكل 
التنظيمي للحصول على االعتماد 

المبدئي إلضافتها واستكمال باقي 
المتطلبات. 

الفريق المختص بالتصنيف طلب . 3
إضافة المهام الرئيسية للوظائف 

وتعمل إدارة التطوير التنظيمي في 
الوقت الحالي على ذلك

 
 

منفذ

20043أمر ساِم
 

29-3-1443
 

تعميم بشأن التنسيق مع وزارة 
الخارجية قبل توجيه الدعوات ألي جهات 

أجنبية أو أشخاص للمشاركة في 
المناسبات

 

تم التعميم على قطاعات المؤسسة 
بعدم تقديم أي دعوة ألي جهة خارجية 
إال بالتنسيق مع الشؤون الدولية وتم 

إعداد وتوثيق إجراء عمل للعمل عليها 
وفق ما جاء بالتعميم

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

16225
 

13-3-1443
 

تعميم سري للغاية يتضمن )آلية 
التعامل مع المشاريع الموصى بالتريث 

بها(

تم التعميم وحصر المشاريع وفق ما 
جاء بالتعميم

 
منفذ

15145أمر ساِم
 

8-3-1443
 

تعميم اإلسراع في تطبيق الضوابط 
األساسية لألمن السيبراني ومتطلبات 
األمن السيبراني وفق ما تصدره الهيئة

 

تم إعداد خطة عمل بشأن االلتزام 
بضوابط األمن السيبراني وتم االلتزام 
بذلك ويتم إرسال تقرير بشكل ربعي 

للهيئة يتضمن التزامات بكامل 
المتطلبات لذلك

 

منفذ
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بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشأنه خالل العام الماضي

األدوات النظامية

بيان حالة األعمال التي تمت بشأنهموضوع األداةالتاريخالرقمنوع الداللة
التنفيذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

8898
 

10-2-1443
 

بشأن الموافقة على نظام حماية 
البيانات الشخصية

 

تم حصر هذه المشاريع وسوف يتم 
التنفيذ في الربع الثاني من عام 2022

 
جارِ العمل 

عليه

8482أمر ساِم
 

9-2-1443
 

تعميم سري بشأن الموافقة على 
ضوابط استخدام الجهات الحكومية 

لوسائل التواصل االجتماعي
 

تم حصر االلتزامات المطلوبة والعمل 
وفق الضوابط والتأكد من ذلك

 
منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

7191
 

3-2-1443
 

تعميم بشأن اعتماد الحساب الختامي 
للدولة للسنة المالية 2018 1440-1439

 

تم العمل على الحساب الختامي 
وتقفيلة للسنوات المالية المذكورة في 

التعميم
 

منفذ

6910أمر ساِم
 

2-2-1443
 

تعميم بشأن الوظائف الواردة في 
الهيكل التنظيمي فيما يتصل بإحداثها 

أو تعديلها أو تحويرها
 

الهيكل التنظيمي وتحديد المسميات 
الوظيفية من صالحية مجلس إدارة 
المؤسسة، وتم العمل على ما جاء 

بالتعميم مع أهمية مراعاة ما تضمنته 
مراسيم الميزانية العامة للدولة واألوامر 

والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا 
الشأن

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

11638
 

23-2-1443
 

تعميم بشأن تزويد المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية بالمعلومات 
المطلوبة عن كافة العاملين في 

الجهات الحكومية
 

 
تم حصر المطلوب وتزويد المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية 
بالمعلومات المطلوبة

 

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

3967
 

18-1-1443
 

تعميم بشأن الموافقة على نظام 
تصنيف المقاولين

 

تم العمل بما جاء في النظام والتعميم 
على المعنيين لاللتزام به

 
منفذ

64588أمر سامي
 

9-11-1442
 

بشأن التقرير نصف السنوي عن 
مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات 

العامة عام 2019م )للمدة من 1يوليو إلى 
31 ديسمبر(

 

 
تم التواصل مع الجهات المعنية 
لحصر المشاريع وتم القيام برفع 

معلومات أداء االستشاريين بمؤشرات 
أداء المشاريع التي تشرف عليها هيئة 

كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية 
والعمل بما جاء في التعميم

منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

 
1027

 
5-1-1443

 

تعميم بالموافقة على قواعد تنظيم 
البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة 

المصدر
 

يتم العمل حالياً على ذلك والتأكد من 
جاهزية مستودع البرمجيات الحكومية

 
جارِ العمل 

عليه

1026أمر ملكي
 

5-1-1443
 

تعميم بشأن التنسيق عند إقامة 
الفعاليات إلتاحة تقييم المخاطر ووضع 

االحترازات الالزمة
 

تم وضع إجراءات واحتياطات لاللتزام 
باإلجراءات االحترازية داخليا وال توجد لدينا 

فعاليات خارجية مسؤولين عنها
 

منفذ
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بيان التكليفات والتوجيهات – وماذا تم بشأنه خالل العام الماضي

األدوات النظامية

بيان حالة األعمال التي تمت بشأنهموضوع األداةالتاريخالرقمنوع الداللة
التنفيذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

28716
 

23-5-1442
 

تعميم بشأن الموافقة على إنشاء وحدة 
تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية

 

تم إنشاء إدارة عامة للمخاطر تقوم 
بجميع المهام المناطة بها

 
منفذ

قرار 
مجلس 
الوزراء

10589
 

18-2-1443
 

تعميم قرار مجلس الوزراء القاضي 
بالموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام 
االتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة

 

يتم العمل على ما جاء بالتعميم 
والتعميم على المعنيين للتأكد من 

التطبيق
 

منفذ

23895أمر ساِم
 

14-4-1443
 

تعميم األمر السامي رقم 23895 بشأن 
تزويد مركز تنمية اإليرادات غير النفطية 

الرسوم واألجور والمقابالت المالية 
التي تفرض من قبل الجهات الحكومية 

والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها 
عن طريق الشركات المشغلة

 

جارِ العمل على المراجعة النهائية 
للنموذج وسيرسل للمركز بعد المراجعة 

مع سعادة المشرف
 

 
جارِ العمل 

عليه

31698أمر ساِم
 

20-5-1443
 

عاجل جداً - تعميم األمر السامي 
رقم 31698 بشأن االلتزام الكامل 

بتطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
والبروتوكوالت المعتمدة والتحقق من 

حالة التحصين والحالة الصحية في 
تطبيق )توكلنا(

 

 
تم التعميم وااللتزام باإلجراءات 

الوقائية واالحترازية والتعميم على 
جميع منسوبي البريد بتطبيق اإلجراءات 

االحترازية والتحقق من حالة التحصين 
وتحرير المخالفات لضبط االلتزام

 

منفذ
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الخاتمة
فــي ختــام هــذا التقريــر تــود مؤسســة البريــد الســعودي | ســبل  أن توِضح بأنها 
اختصــرت فــي هــذا التقريــر مســيرة عــام كامــل وأوضحــت من خالله مــا واجهها 
عاتهــا فــي العــام القــادم، إضافــًة إلــى أن  مــن التحديــات، وإلــى أيــن تقودهــا تطلُّ
ســبل أشــارت مــن خــالل هــذا التقريــر إلــى منجزاتهــا التــي تمكنــت بفضــل هللا 
ثــم بفضــل صفــوة مــن الكــوادر الوطنيــة أن تحققهــا باقتــدارٍ وبمســتوى عــاٍل 
مــن الجــودة، راجيــًة مــن المولــى أن تحقــق كافــة مســتهدفاتها فــي العــام 
القــادم وأعوامهــا القادمــة، وأن تكــون ســاعداً يشــد المؤسســة إلــى أن تكــون 
المشــغل األكبــر فــي قطــاع البريــد والقطــاع اللوجســتي ككل، وأن يســاهم 

بشــكٍل مباشــر فــي التحــول الوطنــي الــذي تقــوده رؤيــة المملكــة 2030.
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