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الإدارة العامة للتوزيع

تعقب الإر�ساليات 

بالأقمار ال�سناعية

�ساعي الربيد يف بريطانيا

تتغري التقنيات وتبقى املهنة

مدير عام �سركة الربيد الأردين:

الربيد ال�شعودي ي�شهد عملية 

تطوير على جميع ال�شعد

د.حممد �سالح بن طاهر بننت

مهند�س جناحات الربيد ال�شعودي





تنطلق موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي يف عملها على اأ�س�س علمية تعتمد على التقنية 

احلديثة، مبا يتفق مع �سناعة الربيد احلديث، ويتما�سى مع ا�سرتاتيجيتها التي ت�سعى 

اإىل حتقيق نقلة نوعية يف اخلدمة الربيدية. ولتحقيق ذلك بداأت بتنظيم عملية توزيع 

الإر�ساليات الربيدية، وتنفيذها، وا�ستالمها وفق اأحدث الأ�س�س العلمية، وذلك من 

خالل ا�ستحداث اإدارة عامة للتوزيع.

وقد �سهدت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي تتابع عملية التحول والتطور النوعي الكبري 

وعلى جميع الأ�سعدة من حتديث اخلدمات التي تقدمها للعمالء، من خالل تهيئة 

من  مكنت  التي  الربيدية  امل�ساريع  من  العديد  يف  واملتمثلة  الالزمة،  التحتية  البنية 

و�سول الربيد ال�سعودي اإىل املحافل الدولية، ومتثيله اململكة خري متثيل.

وقد جاءت تلك اخلدمات وامل�ساريع اجلبارة والعمالقة من خالل درا�سات دقيقة 

ووافية من نتاج فكر مهند�س جناحات الربيد ال�سعودي وعقله معايل د.حممد �سالح 

الربيدية خالل  نوعية يف اخلدمات  نقلة  اإحداث  اأ�سهم يف  ما  بننت، وهو  بن طاهر 

ال�سنوات التي توىل فيها معاليه م�سوؤولية العمل يف املوؤ�س�سة.

الإلكرتونية  يلعب الربيد دوًرا مهًما يف دعم م�ساريع احلكومة والتجارة  وحيث 

يف جميع اأنحاء العامل، كان لبد ملوؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، منذ بداية و�سع اخلطط 

وذلك  التقنية،  اأهمية  احل�سبان  يف  الأخذ  كافة،  وبراجمها  لأعمالها  ال�سرتاتيجية 

ال�سعودي  الربيد  اأوج��د  اأن  وك��ان  للجمهور.  اأف�سل  ع�سرية  بريدية  خدمة  لتقدمي 

ذات  اأخ��رى  تقنية  وح��دات  تدعمها  املعلومات  لتقنية  عامة  اإدارة  ذل��ك  لتحقيق 

م�سوؤوليات ومهام لرفع الإنتاجية التقنية واملعلوماتية يف املوؤ�س�سة.

ومن خالل ما تقوم به موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي من تطوير وجتديد يف اأعمالها 

الرابع  املوؤمتر  اجتماعات  خالل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ح�سول  جاء  وخدماتها 

يف  موؤخًرا  ُعقد  الذي  املتحدة،  لالأمم  التابع  العاملي  الربيدي  لالحتاد  والع�سرين 

يلقاه  الذي  للدعم  وكان  العامل.  يف  الربيدية  اجلودة  يف  �سهادة  اأعلى  على  جنيف، 

احل�سول  يف  الكبري  الأث��ر  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة  من  ال�سعودي  الربيد 

على ال�سهادة. ويف اأكرث من منا�سبة اأكد معايل د.حممد �سالح بننت حر�س موؤ�س�سة 

الربيد ال�سعودي على رفع ا�سم اململكة العربية ال�سعودية يف املحافل الربيدية الدولية 

ومتثيلها خري متثيل، واملحافظة على هذا امل�ستوى، وتقدمي خدمات بريدية خمتلفة 

ومتنوعة تلبي احتياجات العمالء.

هذا، ويحر�س الربيد ال�سعودي من خالل ا�سرتاتيجيته على اأن يكون له ح�سور 

قوي يف املنا�سبات الدولية والإقليمية، فقد احتفى الربيد ال�سعودي يف 9 اأكتوبر باليوم 

العاملي للربيد لهذا العام حتت �سعار »كونوا دائًما على ات�سال« باأن افتتحت موؤ�س�سة 

اجلمهور  لعموم  اململكة  يف  الربيدية  »املتاحف«  معار�سها  جميع  ال�سعودي  الربيد 

والزوار من املهتمني باخلدمة الربيدية.

كما قد �ساركت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي اإدارات الربيد العربية باإ�سدار طابع 

بريدي تذكاري، احتفاء بيوم الربيد العربي، الذي �سادف الثاين من �سهر �سعبان 

1429ه� املوافق الثالث من �سهر اأغ�سط�س 2008م، تخليًدا وتذكرًيا باأهمية الربيد 
يف خدمة املجتمعات ومراحل التطور التي �سهدها الربيد على مر الع�سور، واإبراز ما 

تعي�سه اخلدمة الربيدية باململكة من تطور ومنو.
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عملها  يف  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  تنطلق 

احلديثة،  التقنية  على  تعتمد  علمية  اأ�س�س  على 

ومبا يتفق و�سناعة الربيد احلديث، ويتما�سى مع 

ا�سرتاتيجيتها التي ت�سعى اإىل حتقيق نقلة نوعية 

عملية  تنظيم  اأج��ل  وم��ن  الربيدية،  اخلدمة  يف 

توزيع الإر�ساليات الربيدية، وتنفيذها، وا�ستالمها 

وفق اأحدث الأ�س�س العلمية مت ا�ستحداث الإدارة 

العامة للتوزيع.
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العابرة  املهن  م��ن  ال��ربي��د  �ساعي  مهنة  تعد 

الثقافية،  ال��ت��غ��ريات  رغ��م  وال�����س��ام��دة  ل��ل��زم��ن، 

مئات  مر  على  العامل  �سهدها  التي  والجتماعية 

قطاع  واج��ه  ال��ذي  الأك���رب  املتغري  ولعل  ال�سنني. 

الربيد  انت�سار  ه��و  ع��م��وًم��ا،  ال��ع��امل  ح��ول  ال��ربي��د 

خالل  ح�سل  ال��ذي  الكبري  بال�سكل  الإل��ك��رتوين 

ال�سنوات القليلة املا�سية.

د.بننت:

اأ�سهم يف اإحداث نقلة نوعية 

يف اخلدمات الربيدية نحو 

التميز والتجويد.

الأ�ستاذ ماجد العنزان:

اإدارة الأعمال الإلكرتونية 

لها اأهميتها البالغة 

وح�سا�سيتها الفائقة
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بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

موؤ�س�سة  رئي�س  معايل  املنورة،  املدينة  منطقة  اأم��ري  ماجد، 

والوفد  بننت  طاهر  ب��ن  �سالح  د.حم��م��د  ال�سعودي  ال��ربي��د 

املرافق له.

اللقاء  خالل  ال�سعودي  الربيد  رئي�س  معايل  وا�ستعر�س 

الفرتة  خالل  املوؤ�س�سة  بها  قامت  التي  التطويرية  اخلطوات 

للخدمة الربيدية يف  وامل�ستقبلية  وامل�ساريع احلالية  املا�سية، 

»وا�سل«  م�سروع  ا  خ�سو�سً املنورة،  املدينة  ومنطقة  اململكة 

الذي يالقي اإقباًل كبرًيا من العمالء.

اأمري املدينة املنورة 

ي�ستقبل رئي�س الربيد
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بن  �سالح  د.حممد  معايل  األقاها  التي  الرتحيبية  الكلمة  يف 

املهنئة  اأمام اجلموع  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�س  بننت،  طاهر 

ن معاليه الأمر امللكي الكرمي  له مبنا�سبة الثقة امللكية بالتمديد، ثمَّ

بتمديد  والقا�سي  امل��ا���س��ي،  الأوىل  ج��م��ادى   16 يف  �سدر  ال��ذي 

خدماته مدة اأربع �سنوات مقبلة، ابتداًء من 1429/5/16ه�، معرًبا 

على  يعينه  اأن  اهلل  �سائاًل  امللكية،  الثقة  لهذه  و�سعادته  �سكره  عن 

اأداء الواجبات املوكلة اإليه، واأن يكون عند ح�سن الظن.

ملوا�سلة  الدافعة  القوة  مبنزلة  �سيكون  ذلك  اأن  معاليه  واأك��د 

ال�سنوات  خ��الل  ال�سعودي  الربيد  �سهدها  التي  التطوير  م�سرية 

الأربع املا�سية، والتي مل تكن لتتحقق لول ف�سل اهلل عليه، واجلهود 

لالرتقاء  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  من�سوبو  بذلها  التي  الكبرية 

مب�ستوى اخلدمات الربيدية املقدمة للمواطنني واملقيمني على حٍد 

�سواء.

كما اأكد موا�سلة ا�سرتاتيجية حتديث �سناعة الربيد ال�سعودي 

وتطويرها، للو�سول بها اإىل م�ستوى العاملية، بالإ�سافة اإىل امل�سي 

قدًما يف خطة املوؤ�س�سة الطموحة، من خالل اإدخال كل ما ي�ستجد 

من اخلدمات الربيدية املتميزة، ورفع كفاءة العاملني يف املوؤ�س�سة، 

للجمهور  واخلدمات  الأعمال  تقدمي  يف  به  ُيحتذى  مثاًل  ليكونوا 

على  للمحافظة  احلديثة،  التقنيات  مع  التعاطي  من  وم�ستفيًدا 

احتياجات  لتلبي  واملتنوعة،  املختلفة  الربيدية  اخلدمات  م�ستوى 

العمالء، ولكي مت�سي املوؤ�س�سة يف م�سريتها نحو التخ�سي�س، ورفع 

ا�سم اململكة يف املحافل الدولية، ومتثيلها خري متثيل.

د.بننت: موا�شلة 

ا�سرتاتيجية حتديث الربيد 

ال�سعودي وتطويره



الثاين لقيادات  ال�سعودي، الجتماع  تراأ�س معايل د.حممد �سالح بن طاهر بننت، رئي�س موؤ�س�سة الربيد 

الربيد ال�سعودي لعام 1429ه� الذي عقد يف املدينة املنورة، والذي �سهد ح�سوًرا من جميع نواب رئي�س املوؤ�س�سة 

وم�ست�ساريه، ومديري العموم يف جميع الإدارات يف الربيد.

وا�ستعر�س معايل د.بننت يف الكلمة الفتتاحية لالجتماع عدة جوانب تتعلق ب�سري العمل يف مكاتب الربيد 

ا يف املرحلة  باملناطق الربيدية، م�سدًدا على اأهمية الرتقاء بجودة العمل الربيدي ورفع معدل الأداء، خ�سو�سً

احلالية وامل�ستقبلية.

وت�سمن جدول الجتماع عدة موا�سيع واأوراق عمل كان من اأهمها: مناق�سة الإيرادات الربيدية، وا�ستعرا�س 

م�سروع »وا�سل« الريفي ومناق�سته، ومناق�سة حمور قيا�س موؤ�سرات الأداء، وحمور دليل الإجراءات الربيدية. 

وتهدف املوؤ�س�سة من عقد الجتماع الدوري لكبار م�سوؤويل املوؤ�س�سة وقيادييها اإىل الوقوف على ما مت اإجنازه 

على اأر�س الواقع، ومتابعة امل�ساريع والربامج احلالية وامل�ستقبلية وتقوميها، لتذليل اأي �سعوبات قد تواجهها. 

كما اأن هذا الجتماع ياأتي �سمن �سل�سلة اجتماعات تعقدها املوؤ�س�سة لتعزيز روح الفريق الواحد يف متابعة 

تنفيذ برامج الربيد ال�سعودي وفق خطته ال�سرتاتيجية، وبحث الأفكار والروؤى املطروحة حول امل�ستجدات يف 

ال�ساأن وال�سوق الربيدية حملًيا، ودولًيا، ومواءمتها مع برامج الربيد ال�سرتاتيجية.

قيادات الربيد يلتقون يف املدينة املنورة

الربيد ال�شعودي - العدد الثاين ع�شر - ال�شنة الرابعة - �شوال 1429هـ5



أخبار

رئي�س  بننت،  طاهر  بن  �سالح  د.حممد  معايل  ا�ستعر�س 

جمال  يف  ال�سعودي  الربيد  جتربة  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة 

العامة، وتفعيل الدور الت�سايل مع خمتلف و�سائل  العالقات 

لالت�سال  الأول  املنتدى  يف  كلمته  خ��الل  وذل���ك  الإع����الم، 

والإعالم الذي نظمته اجلمعية العامة للعالقات العامة »فرع 

اأهمية  »اإن  وق���ال:   ،2008 يوليو   2 يف  الريا�س  يف  اخلليج« 

كان  �سواء  كيان،  لأي  بالن�سبة  والت�سال  العامة  العالقات 

من  عن�سر  اأنها  يف  تكمن  اجتماعًيا،  اأو  جتارًيا،  اأو  �سيا�سًيا، 

اأهم عنا�سر القوة التي ت�ساف اإىل العنا�سر الأخرى كالبنى 

التحتية، والقدرة القت�سادية، وغريها«.

وتطرق اإىل واقع من يقوم بالدورين الإعالمي والت�سايل، 

خالل  م��ن  وال�سفراء  منابرهم،  م��ن  الإع��الم��ي��ني  يف  ممثاًل 

وموؤ�س�سات  الدولية،  الهيئات  يف  الدولة  وممثلي  �سفاراتهم، 

املتميزة  التجارية  الكيانات  واأن  هيئاتهم،  يف  املدين  املجتمع 

يعزى متيزها اإىل وجود اإدارة عالقات عامة جيدة قادرة على 

اإدارة الت�سالت الداخلية واخلارجية لهذا الكيان، وت�ستطيع 

اإىل  امل�سوقني  ر���س��ال��ة  واإب����راز  التنفيذيني،  ج��ه��ود  اإي�����س��ال 

امل�ستهدفني، وتعمل على اإظهار جناحات هذا الكيان، والتقليل 

من �ساأن اأي اإخفاقات مير بها بالطرق التي توحي بال�سفافية 

وامل�سداقية عرب و�سائل الإعالم.

باأنه  العامة  للعالقات  بالن�سبة  الإع��الم  معاليه  وع��رف 

مب�سطة،  جلية  وا�سحة  يو�سلها  اأن  فاإما  للمعلومة،  م�سفاة 

بطريقة  م�سو�سة  باإي�سالها  يقوم  اأو  منطقية،  تبدو  ويجعلها 

مق�سودة اأو غري مق�سودة، ت�سو�س على املتلقي هذه املعلومة، 

توطد  اأن  ت�ستطيع  التي  هي  الناجحة  العامة  العالقات  واأن 

اأن  هي  تريدها  كما  معلوماتها  لتظهر  الإع��الم  مع  عالقاتها 

تظهر نقية وا�سحة، وموجهة عرب و�سائل الت�سال والإعالم.

اأن  اإل  وتطورها،  الت�سال  و�سائل  تعدد  الرغم من  وعلى 

اأثبتت فاعليتها،  املعلومة قد  لنقل  امل�سموعة واملرئية  الو�سائل 

اإىل  وامل��ق��روءة،  املطبوعة  للو�سائل  بالن�سبة  احل��ال  وكذلك 

املعلومات  وابل من  اأمام  اأنف�سهم  الإنرتنت  م�ستخدمي  جانب 

ولفتة  جمدية،  تكون  ما  كثرًيا  التي  والإع��الم��ي��ة  الإعالنية 

للنظر، وموؤثرة.

تواجهها  قد  التي  التحديات  بع�س  د.بننت  معايل  د  وع��دَّ

القنوات  و�سائل  كتعدد  املتقدمة،  العامة  العالقات  �سناعة 

التي  الإعالنات  الف�سائية والإذاعية، وكرثة ال�سحف، وكرثة 

من  كثرًيا  واأن  امل�ستمع،  اأو  للمطبوعة  املت�سفح  يقروؤها  ل  قد 

املواد  عرب  الإع��الن  د���س  يف  ب��داأت  العامة  العالقات  اإدارات 

الإخبارية، والتحقيقات الإعالمية امل�سموعة واملرئية، واأن هذا 

العامة  العالقات  بني  العالقة  توطيد  يف  كبري  اأثر  له  �سيكون 

والإعالم، وهي �سيا�سة تعتمد على الإغراق املعلوماتي.

تقنية  م��ع  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  تعامل  ال�سعودي  ال��ربي��د  اإن 

خدماته  تطوير  من  مكنه  ما  البيانات،  وق��واع��د  املعلومات 

التوا�سل  عرب  امل�ستهدفة  ال�سرائح  اإىل  والو�سول  الربيدية، 

بطريقة اقت�سادية، واإن هذا مل يكن متوافًرا اإل يف دول اأوروبا 

واأمريكا، لأنه يحتاج اإىل بناء بنية حتتية بريدية قوية.
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اجتماع مالك الوكاالت الربيدية

تراأ�س معايل رئي�س موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي د.حممد �سالح بن طاهر بننت اجتماع مالك الوكالت الربيدية يف جدة، 

بح�سور كبار م�سوؤويل املوؤ�س�سة ومديري اإدارات الوكالت الربيدية باملناطق الربيدية.

ومناق�سة  الربيدية،  الوكالت  وم�ستقبل  املقبلة،  للمرحلة  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  الجتماع طرح  وت�سمن 

الو�سع احلايل للوكالت، ومدى مواكبتها للتطورات الكبرية يف موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، اإىل جانب اأهمية الدور الذي يقع على 

عاتق الوكالت الربيدية يف تقدمي اخلدمة مبا يتوافق مع تطلعات الربيد ال�سعودي.

وتهدف موؤ�س�سة الربيد �سمن ا�سرتاتيجيتها اإىل رفع معدل ا�ستخدام الربيد يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل معدلت 

عاملية، وتفعيل دور احلكومة والتجارة الإلكرتونية، مبا يجعل اخلدمة الربيدية مواكبة للتطورات احلالية يف اململكة.



الطف،  �سالح  حممد  بن  اأ�سامة  الدكتور  �سعادة  ا�ستقبل 

نائب رئي�س املوؤ�س�سة لل�سوؤون الفنية وتقنية املعلومات يف مكتبه، 

نيابة عن معايل رئي�س موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، القائم باأعمال 

ال�سقعبي،  الأ�ستاذ �سالح بن علي  باململكة  الكويت  �سفري دولة 

والذي قام نيابة عن ال�سفري الكويتي بزيارة خا�سة لتهنئة الربيد 

فئة  العاملية،  اجل��ودة  �سهادة  على  ح�سوله  مبنا�سبة  ال�سعودي 

كاأعلى  املتحدة«  لالأمم  »التابع  العاملي  الربيدي  الحتاد  »اأ« من 

�سهادة يف جودة اخلدمة الربيدية.

د.اأ�سامة  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�س  نائب  من  كل  تبادل  وقد 

الأحاديث  ال�سقعبي  �سالح  الأ�ستاذ  بالأعمال  والقائم  الطف 

ال�سقعبي  عّدها  التي  املنا�سبة  بهذه  التذكارية  والهدايا  الودية 

القائم  واأ���س��اد  اجلميع.  بها  يفتخر  العرب  لكل  متيز  �سهادة 

جميع  يف  ال�سعودي  ال��ربي��د  ي�سهده  ال��ذي  بالتطور  ب��الأع��م��ال 

�سهادات  على  وح�سوله  متيزه  من  ذلك  �ساحب  وما  خدماته، 

�سفري  ال�سباح،  حمد  ال�سيخ  �سمو  تهنئة  ونقل  عاملية،  وجوائز 

بننت  طاهر  بن  �سالح  د.حممد  ملعايل  باململكة،  الكويت  دول��ة 

رئي�س موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي وجميع من�سوبي املوؤ�س�سة على ما 

و�سل اإليه بريد اململكة العربية ال�سعودية  وحتقق من اإجنازات 

وتطور يف خدماته كافة، حتى اأ�سبح مثاًل ي�سار اإليه، ويحتذى به 

يف �سناعة الربيد بالعامل.

والقائم باأعمال ال�سفارة يزور الربيد بهذه املنا�سبة

اإىل معايل د.حممد بن �سالح بننت،  العلي ال�سباح، �سفري دولة الكويت باململكة، بالتهنئة اخلال�سة  ال�سيخ حمد اجلابر  تقدم 

رئي�س موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، ود.حممد �سالح األطف، نائب رئي�س املوؤ�س�سة، وذلك مبنا�سبة ح�سول الربيد ال�سعودي على �سهادة 

جودة اخلدمات الربيدية من الفئة »اأ«.

وقال ال�سفري الكويتي: »اإن هذه ال�سهادة تدل على اجلهود املتميزة واحلثيثة لالرتقاء بهذا املرفق املهم«، و»اأن ال�سهادة العاملية 

للربيد ال�سعودي تعد اإجناًزا متميًزا للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف عامل الربيد«. معرًبا عن تهنئته اأفراد ال�سعب ال�سعودي كافة 

وقيادته الر�سيدة على هذا الإجناز املبارك يف اخلدمات الربيدية. 

ال�سفري الكويتي يهنئ الربيد ال�سعودي 

على اإجنازه العاملي 
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احتفى الربيد ال�سعودي يف 9 اأكتوبر باليوم العاملي للربيد لهذا العام حتت 

�سوال   9 اخلمي�س  يوم  العام  هذا  و�سادف  ات�سال«،  على  دائًما  »كونوا  �سعار 

1429ه� باأن افتتحت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي معار�سها »املتاحف الربيدية« 
كافة يف اململكة للجمهور والزوار من طلبة املدار�س والعائالت. 

يذكر اأن الأ�سرة الربيدية الدولية حتتفي كل عام مبنا�سبة ذكرى يوم اإن�ساء 

�سوي�سرا.  1874 مبدينة برين عا�سمة  اأكتوبر   9 العاملي يف  الربيدي  الحتاد 

ويوزع يف هذا اليوم الربو�سورات، وتو�سع اللوحات الإعالنية والدعائية ل�سعار 

املنا�سبة، كما تقام املعار�س، وتفتح املتاحف الربيدية لتفعيل املنا�سبة. 

اليوم العاملي للربيد 9 اأكتوبر

»كونوا، دائًما، على ات�شال«

لفعاليات  الدعم  اأ�سكال  كل  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  قدمت 

مهرجان �سعودية الأول لعام 92 حتت �سعار »حيث تلتقي الإبداعات« 

احلرمني  خ��ادم  ح��رم  برعاية  ج��دة  و�سنت  بفندق  افتتح  وال���ذي 

ال�سريفني، الأمرية ح�سة ال�سعالن، ونظمته موؤ�س�سة اأ�س�س الإبداع 

بالتعاون مع جمعية الأطفال املعوقني مبنطقة مكة املكرمة.

والالتي  الأع��م��ال،  �سيدات  من  باهتمام  الربيد  ركن  وحظي 

وم��ا يقدمه م��ن خدمات  ق��ف��زات،  م��ن  ال��ربي��د  اأ���س��دن مب��ا حققه 

وتاأتي  املتطورة،  وا�سل  خدمة  مقدمتها  يف  ياأتي  متنوعة  وم�ساريع 

معه،  وتفاعلها  املهرجان  لهذا  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  رعاية 

الأعمال  دعم  على  عليها  والقائمني  املوؤ�س�سة  حر�س  من  انطالًقا 

املهرجان،  اأي��ام  ط��وال  الن�سوي  الق�سم  وج��ود  خالل  من  اخلريية 

وبتوجيه ومتابعة من مدير عام بريد منطقة مكة املكرمة املهند�س 

�سمري نحا�س.

للعمل  الداعمة  الأن�سطة  من  العديد  على  املهرجان  واحتوى 

وعرو�س  اأزي���اء،  وعرو�س  منوع،  ب��ازار  اإقامة  خ��الل  من  اخل��ريي 

وا�سعة..  مب�ساركة  حظيت  خمتلفة  وم�سابقات  جتارية،  م�ساريع 

وتناول املهرجان يف يومه الأخري اإبداعات الأنامل ال�سعودية.

ذهبي  ك���راٍع  �ساركت  ال��ربي��د  موؤ�س�سة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

اإقباًل كبرًيا من �سيدات املجتمع واملهتمات،  للمهرجان الذي وجد 

الالتي اأ�سدن بفكرة املهرجان واأهدافه النبيلة، وتنوع فعالياته.

م�ساريع الربيد تخاطب �سيدات االأعمال ال�سعوديات
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ال�سعودي،  الربيد  يف  ممثلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ح�سلت 

خالل اجتماعات املوؤمتر الرابع والع�سرين لالحتاد الربيدي العاملي 

التابع لالأمم املتحدة الذي ُعقد موؤخًرا يف جنيف، على اأعلى �سهادة 

العاملي  الربيد  العام لحتاد  الأم��ني  �سلم  فقد  الربيدية.  اجل��ودة  يف 

ال�سيد اإدوارد ديان د.اأ�سامة حممد �سالح األطف، نائب رئي�س الربيد 

حفل  يف  »اأ«  الفئة  من  الربيدية  اخلدمات  جودة  �سهادة  ال�سعودي، 

ر�سمي ُعقد اأول اأغ�سط�س 2008.

وقد اأ�ساد ال�سيد اإدوارد، يف كلمته التي األقاها يف بداية الحتفال، 

م�ستوى  على  املختلفة  الربيدية  املوؤ�س�سات  يف  ح�سل  الذي  بالتقدم 

العامل، والذي ظهر من خالل التقييم الذي اأجرته اجلهة املخت�سة 

ال�سهادة،  على  احل�سول  على  ال��دول  من  الكثري  وحر�س  بالحتاد، 

وزيادة ثقة املتعاملني مع املوؤ�س�سات الربيدية، مبيًنا اأن احل�سول على 

هذه ال�سهادة ل يتم اإل بعد اجتياز مراحل متعددة، واإيفاد م�ست�سارين 

خمت�سني للتاأكد من توافر جميع متطلبات احل�سول عليها، بالإ�سافة 

اإىل تقييم دويل للموؤ�س�سة املتقدمة للح�سول عليها.

املحافظة  ال�سعودي  الربيد  ع��زم  جهته،  من  د.األ��ط��ف،  واأك��د 

ال�سهادة،  هذه  حتقيق  اإىل  اأدى  الذي  اخلدمات  جودة  م�ستوى  على 

الذي  الدعم  الأف�سل يف ظل  اإىل  وال�ستمرار يف حت�سني اجلودة  بل 

يلقاه قطاع الربيد باململكة، واأن هذه ال�سهادة �ستكون حافًزا للربيد 

خدمات  وتقدمي  الأداء،  وحت�سني  امل�سرية  موا�سلة  على  ال�سعودي 

الربيد  من�سوبي  بجهود  م�سيًدا  ال��ك��رام،  للعمالء  متميزة  بريدية 

ودورهم الأ�سا�سي يف حتقيق تلك النتائج امل�سرفة التي متخ�س عنها 

احل�سول على هذه ال�سهادة، وبهذا الت�سنيف العايل. 

اأن الدعم  واأبان معايل د.حممد �سالح بننت، يف هذه املنا�سبة، 

الذي يلقاه الربيد ال�سعودي من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني له 

الأثر الكبري يف احل�سول على ال�سهادة، موؤكًدا حر�س موؤ�س�سة الربيد 

ال�سعودي على رفع ا�سم اململكة العربية ال�سعودية يف املحافل الدولية 

امل�ستوى، وتقدمي خدمات  ومتثيلها خري متثيل، واملحافظة على هذا 

بريدية خمتلفة ومتنوعة تلبي احتياجات العمالء.

يف  التميز  �سهادات  اأعلى  من  ال�سهادة  هذه  اأن  ذك��ره  اجلدير 

ت�سنيف  اأع��ل��ى  »اأ«  الفئة  وتعد  ال��ربي��دي��ة،  اخل��دم��ات  ج��ودة  جم��ال 

عاملي يف اجلودة الربيدية، وبهذا الإجناز تدخل اململكة عامل التميز 

الربيدي، حيث اإنها الدولة الآ�سيوية الوحيدة التي ح�سلت على هذا 

الت�سنيف.

احتاد الربيد العاملي مييز اململكة عامليًا 

يف جودة اخلدمة الربيدية
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بينت اإدارة الطوابع الربيدية مبوؤ�س�سة الربيد ال�سعودي اأن 

�سدر  الذي  الطابع  كان  باململكة  الربيدية  للطوابع  �سعر  اأعلى 

اأندر  من  يعد  وال��ذي  للعهد،  �سعود  امللك  ولي��ة  اأعلنت  عندما 

األف   41 اإىل نحو  اإذ و�سل �سعره بني الهواة  الطوابع الربيدية، 

تاريخ  الأبرز يف  الإن�سانية«  »ملك ومملكة  ريال، كما كان طابع 

الربيد ال�سعودي.

اأن  الأحيمر  عبداهلل  الربيدية  الطوابع  اإدارة  مدير  واأك��د 

اإدارته حر�ست على مواكبة الأحداث املهمة التي ت�سهدها اململكة 

مثل اليوم الوطني، وقمة اأوبك الثالثة.. وغريهما من الأحداث، 

واأن هواية جمع الطوابع ل تقت�سر على �سن اأو جن�س معني.

طابع ملك االإن�سانية االأ�سهر

ووالية امللك �سعود للعهد 

االأعلى �سعرًا

تراأ�س معالي د.محمد �سالح بن طاهر بنتن، رئي�س موؤ�س�سة 

البريد ال�سعودي، وفد المملكة الم�سارك في فعاليات الجتماع 

الواحد والع�سرين للجنة روؤ�ساء البريد ووكالئه في دول مجل�س 

ال�سقيقة خالل  ا�ست�سافته دولة قطر  والذي  الخليجي،  التعاون 

الفترة من 14 اإلى 18 ت�سرين الأول »اأكتوبر« 2008.

المدرجة  المو�سوعات  الجتماع عدًدا من  تناولت جل�سات 

الم�سترك  الخليجي  المعر�س  منها:  الأع��م��ال،  ج���دول  عبر 

للطوابع البريدية، وقيام جمعية موحدة لهواة الطوابع، واإن�ساء 

�سركة نقل بريدي �سريع خا�سة بدول المجل�س التعاون، والمنتج 

 ،)GUIFEX( اك�سبري�س  الخليجي  الممتاز  للبريد  الجديد 

البريد  موؤتمر  على  المطروحة  والموا�سيع  البريدي،  والأم��ن 

العالمي الرابع والع�سرين، وتبادل خدمة )IFS( مع قارة اآ�سيا، 

وما ي�ستجد من اأعمال.

المعر�س  في  بوفد  ال�سعودي  البريد  موؤ�س�سة  �ساركت  كما 

بدول  التعاون  لمجل�س  البريدية  للطوابع  ع�سر  الرابع  الخليجي 

الخليج العربي، والذي اأقيم على هام�س انعقاد الجتماع.

التعاون  مجل�س  دول  ُب���رد  اإدارات  اجتماعات  اأن  ي��ذك��ر 

البريدية  بالخدمات  الرت��ق��اء  تحقيق  في  �ساهمت  الخليجي 

العديد  مع  م�ستمر  تناف�س  في  جعلها  ما  المنطقة  في  والتطور 

من دول العالم في تقديم الخدمات البريدية، وذلك عائد اإلى 

الدعم الكبير الذي تتلقاه اإدارات ُبرد المنطقة من حكوماتها، 

وذلك لمواجهة التحديات الدولية التي تواجهها �سناعة البريد.

افتتاح معر�س الطوابع اخلليجي 

الرابع ع�رش على هام�س االجتماع

د.بنتن يراأ�ص وفد المملكة لح�شور اجتماع ُبرد 

الخليج الواحد والع�شرين.
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يف  العربية  الربيد  اإدارات  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  �ساركت 

اإ�سدار طابع بريدي تذكاري موحد بفئة خم�سة ريالت، احتفاء بيوم 

املوافق  1429ه�  �سعبان  من  الثاين  �سادف  الذي  العربي،  الربيد 

خدمة  يف  الربيد  لأهمية  تخليًدا  2008م،  اأغ�سط�س  من  الثالث 

املجتمعات، ومراحل التطور التي �سهدها الربيد على مر الع�سور، 

واإبراز ما تعي�سه اخلدمة الربيدية باململكة من تطور ومنو.

وت�سعى موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي اإىل ر�سد الإجنازات املحلية 

والعاملية، وتوثيقها، واإبرازها، ودور اململكة يف الأن�سطة والأحداث 

اإ�سدار  عرب  وعاملًيا،  حملًيا  كافة  املهمة  واملنا�سبات  التاريخية 

طوابع بريدية تذكارية توثق ذلك، لأن الطوابع الربيدية و�سيلة من 

و�سائل الت�سال الإعالمي والثقايف التي ت�سل دول العامل و�سعوبه 

كافة، ما يعطيها انت�ساًرا وا�سًعا ور�سالة تاريخية تتناقلها ال�سعوب 

واحل�سارات.

يذكر اأن الطوابع الربيدية ال�سعودية ُتطبع يف مطابع احلكومة، 

والطوابع  ال��ع��ادي��ة،  الطوابع  هما:  الطلب  عند  بنوعني  وت�سدر 

التذكارية.

خالل  ومن��اء  تطور  من  الريا�س  اإليه  و�سلت  مبا  احتفاء 

العمرانية،  احلياة  جم��الت  جميع  يف  املا�سية  عاًما  اخلم�سني 

والثقافية، والقت�سادية، والرتفيهية، حتى اأ�سبحت يف م�ساف 

زال  ل  التي  املرحلة  لهذه  وت�سجياًل  املتقدمة،  العامل  عوا�سم 

خلفها مهند�س الإجنازات اأمري منطقة الريا�س �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، واحتفاء مبرور خم�سني عاًما 

على تويل �سموه الكرمي اإمارة الريا�س.. اأ�سدرت موؤ�س�سة الربيد 

ال�سعودي بهذه املنا�سبة طابًعا بريدًيا فئة 2 ريال وبطاقة بريدية 

من  عاًما  وخم�سون  »العا�سمة،  عنوان  يحمالن  بفئة 5 ريالت 

التطور« ويربز فيهما بع�س معامل املدينة التي تبني ما كانت عليه 

الريا�س يف الأم�س واليوم. 

اإ�سداراتها من  ال�سعودي من خالل  الربيد  موؤ�س�سة  وداأبت 

الطوابع الربيدية على توثيق املنا�سبات والأحداث املهمة حملًيا 

امل�ستوى  على  ومكانتها  اململكة  دور  ي��ربز  ما  كل  يف  وخارجًيا 

الإقليمي والدويل �سيا�سًيا، واجتماعًيا، وثقافًيا. 

ويذكر اأن جهة مطابع احلكومة هي اجلهة الر�سمية املخولة 

قيمتها  يف  اأهمية  من  للطوابع  ملا  ال�سعودية،  الطوابع  بطباعة 

املالية والثقافية التي تتطلب دقة يف ال�سناعة والتنفيذ.

العا�سمة.. وخم�سون 

عاًما من التطور

طابع تذكاري عربي موحد
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»وا�سل« يف مكة املكرمة 

املوقعا�شم النقطةم

مبنى بريد العزيزةنقطة توزيع العزيزة1

مكتب بريد الر�سيفةنقطة توزيع الر�سيفة2

املجمع الربيدي بالغزةنقطة توزيع الغزة3

مكتب بريد العمرةنقطة توزيع العمرة4

مت تد�سني خدمة »وا�سل« موؤخًرا بالعا�سمة املقد�سة، بناًء على توجيهات معايل رئي�س 

املوؤ�س�سة لتغطية مناطق اململكة ومدنها  املوؤ�س�سة د.حممد �سالح بننت، و�سمن ا�سرتاتيجية 

ا  بخدمة »وا�سل«، وقد انطلقت خدمة »وا�سل« بعدد من ال�سيارات املجهزة، واملعدة خ�سي�سً

.)SPG( خلدمة التوزيع، واملزودة بجهاز حا�سب اآيل، وقارئ ال�سفرة، وتعمل بنظام

وا�سل  �سندوق   75000 تركيب عدد  وقد مت  كاملة،  املقد�سة  العا�سمة  وتغطي اخلدمة 

عدد  بلغ  كما  عميل،   42000 اإىل  لال�سرتاك  املتقدمني  عدد  وو�سل  املقد�سة،  بالعا�سمة 

امل�سرتكني الذين مت تفعيل ا�سرتاكهم نحو 13283، وتتم خدمتهم حالًيا، منهم اأعداد كبرية 

م�سرتكة باخلدمة املميزة. 

ويتم تنفيذ خدمة »وا�سل« بالعا�سمة املقد�سة من خالل 4 نقاط توزيع هي:

خدمة  لتد�سني  ا�ستعداداتها  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  ا�ستكملت 

وتبوك،  وج��ازان،  ع�سري،  هي:  باململكة  رئي�سة  مناطق  ثالث  يف  »وا�سل« 

لت�ساف اإىل مناطق الريا�س، ومكة وال�سرقية واملدينة املنورة، والتي كانت 

قد بداأت فيها اخلدمة.

العجمي،  بندر  الأ�ستاذ  ال�سعودي  بالربيد  التوزيع  عام  مدير  واأو�سح 

اأن م�سروع خدمة وا�سل من م�ساريع موؤ�س�سة الربيد الكبرية، والذي يحقق 

نقلة نوعية يف اخلدمة الربيدية. وقد و�سعت له موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي 

خطة ا�سرتاتيجية لتنفيذ امل�سروع وت�سغيله يف اأنحاء اململكة كافة، بتوجيه 

بن  �سالح  د.حممد  معايل  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  رئي�س  من  ومتابعة 

يف  الكربى  الرئي�سة  املناطق  من  بتطبيقها  اخلطة  وانطلقت  بننت.  طاهر 

اململكة »الريا�س، مكة، ال�سرقية« لتتدرج تباًعا اإىل باقي مناطق اململكة.

اإن خطة عمل تد�سني خدمة وا�سل يف مناطق ع�سري، وجازان، وتبوك، 

ت�سمنت تزويد تلك املناطق بالكوادر املوؤهلة من موزعي الربيد املتخ�س�سني 

يف توزيع بريد وا�سل، اإىل جانب اإر�سال عدد من امل�سرفني واملدربني ملتابعة 

�سري العمل يف تلك املناطق، والوقوف على املعوقات وتالفيها يف حينها. 

ووفق اخلطة فقد مت تاأمني عدد من ال�سيارات املجهزة بجميع الأجهزة 

التعامل  من  الربيد  موزع  متكن  والتي  الربيدي،  بالتوزيع  املتعلقة  التقنية 

الرقمي مع كل الإر�ساليات وتعقبها بو�ساطة الأقمار ال�سطناعية، حيث مت 

تدريب املوزعني يف املناطق الثالث ميدانًيا والبدء يف جتهيزهم وتهيئتهم 

لدخول العمل، وتفعيل الأنظمة واخلرائط واختيار اأماكن ال�سبكة والرموز، 

واختيار اأماكن العمل واإعداد املتطلبات الأخرى، وجتهيز اأجهزة احلا�سب 

الآيل وو�سائل الت�سالت وال�سيارات.

كما ت�سمن الربنامج متابعة عمل التوزيع امليداين والإداري اأوًل باأول، 

لتذليل ال�سعوبات وت�سهيل الإجراءات يف التوزيع الربيدي خلدمة وا�سل.

»وا�سل« يف ع�سري وجازان وتبوك

املهرجانات  خ��الل  م��ن  كبرية  اإ�سهامات  وال��ط��رود  املمتاز  للربيد 

املوا�سم  هذه  اأحد  التمور  ومو�سم  اململكة..  مناطق  م�ستوى  على  املو�سمية 

التي يتفاعل معها الربيد املمتاز، حيث يقوم بدور مميز يف خدمات العمالء 

با�ستقبال طرود التمور وتو�سيلها من �سوق التمور مبدينة بريدة اإىل �ستى 

اأنحاء اململكة وخارجها.

ووفق �سعادة مدير عام الربيد املمتاز والطرود، الأ�ستاذ عبدالرحمن 

تقوم  والطرود  املمتاز  للربيد  العامة  الإدارة  ف��اإن  اجل�سا�س،  عي�سى  بن 

خالل مو�سم التمور بتجنيد كل اإمكاناتها املادية والب�سرية لتقدمي خدمات 

فقد  ولذلك  التمور،  منتج  دعم  ب�سرورة  قناعتها  من  انطالًقا  متميزة، 

اأ�سبح الربيد املمتاز هو الناقل احل�سري ل�سوق التمور بربيدة، وذلك من 

اإن  حيث  جيًدا،  مدربني  �سعوديني  �سباب  من  يتكون  توزيع  اأ�سطول  خالل 

اأداء توزيعي  واأف�سل  اأو�سع �سبكة بريدية يف اململكة،  الربيد املمتاز ميتلك 

ل�ستخدامه تقنيات عالية هي الأحدث يف هذا املجال بهدف تاأمني م�ستوى 

عاٍل من الدقة وال�سرعة والأمان يف الفرز والتوزيع واملتابعة.

الربيد ناقل ح�رشي ل�سوق التمور بربيدة



مت مبقر البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة توقيع اتفاقية 

بني جلنة الإفادة من الهدي والأ�ساحي، وموؤ�س�سة الربيد 

ال�سعودي، تقوم مبوجبها موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي بت�سويق 

اخلا�سة  والفدية  وال�سدقة  والأ�ساحي  الهدي  �سندات 

من  ل��الإف��ادة  وبيعها  ال�سعودية  العربية  اململكة  مب�سروع 

الربيد  موؤ�س�سة  مكاتب  طريق  عن  والأ���س��اح��ي،  الهدي 

ال�سعودي املنت�سرة يف مناطق اململكة كافة من مدن وقرى 

الإلكرتونية اخلا�سة مبوؤ�س�سة  البوابة  اإىل  اإ�سافة  وهجر، 

والت�سويق،  البيع،  جمالت  يف  املتقدمة  ال�سعودي  الربيد 

يوفر  مبا  الإلكرتونية،  والتجارة  احلكومية،  واخلدمات 

يف  راغ��ب  لكل  وي�سر  ب�سهولة  والأ�ساحي  الهدي  �سندات 

اهلل  بيت  حجاج  مهمة  وت�سهيل  اململكة،  اأرج���اء  جميع 

تلك  �سراء  يف  واملقيمني  واملواطنني  واملعتمرين،  احل��رام 

ال�سندات.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن جل��ن��ة الإف������ادة م���ن الهدي 

البنك  رئي�س  علي،  حممد  د.اأح��م��د  معايل  والأ���س��اح��ي، 

الإ�سالمي للتنمية، ووقعها عن موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، 

معايل د.حممد �سالح بننت.

بننت  �سالح  د.حممد  معايل  توجه  املنا�سبة،  وبهذه 

والأ�ساحي،  الهدي  من  الإف��ادة  للجنة  والتقدير  بال�سكر 

وللبنك الإ�سالمي للتنمية ممثاًل يف رئي�سه معايل د.اأحمد 

حممد علي، على هذه الثقة، واأعرب عن �سعادته �سخ�سًيا 

يف  بامل�ساركة  ال�سعودي  الربيد  موؤ�س�سة  من�سوبي  وجميع 

الهدي  من  ل��الإف��ادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  م�سروع 

جهدها  ق�سارى  بذل  املوؤ�س�سة  عزم  موؤكًدا  والأ�ساحي، 

بتقدمي اأف�سل ما لديها من خدمات للم�ساهمة يف ا�ستمرار 

جناح هذا امل�سروع الإن�ساين الكبري. 

البنك  رئي�س  علي،  حممد  د.اأحمد  معايل  اأك��د  وقد 

املهمة  التفاقية  هذه  بتوقيع  �سعادته  للتنمية  الإ�سالمي 

التي �سيكون لها، باإذن اهلل، اأطيب الأثر يف ت�سويق �سندات 

من  لكل  واإي�سالها  والفدية  وال�سدقة  والأ�ساحي  الهدي 

يرغب، يف اأرجاء اململكة كافة وخارجها.

ت�سويق �سندات الهدي واالأ�ساحي عرب الربيد
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�شهدت موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي عملية حتول وتطور نوعي كبري على ال�شعد كافة، لتحديث 

اخلدمات التي تقدمها للمواطنني واملقيمني على حٍد �شواء، من خالل تهيئة البنية التحتية 

الالزمة، واملتمثلة يف العديد من امل�شروعات الربيدية التي اأو�شلت الربيد ال�شعودي اإىل املحافل 

الدولية، ومكنته من متثيل اململكة خري متثيل.

د.حممد �شالح بن طاهر بننت

مهند�س جناحات الربيد ال�سعودي

اأ�شهم يف اإحداث نقلة نوعية يف اخلدمات الربيدية نحو التميز والتجويد.
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والعمالقة من خالل  وامل�سروعات اجلبارة  تلك اخلدمات  قد جاءت 

درا�سات دقيقة ووافية نتاج فكر مهند�س جناحات الربيد ال�سعودي معايل 

د.حممد �سالح بن طاهر بننت وعقله، وهو ما اأ�سهم يف اإحداث نقلة نوعية 

م�سوؤولية  معاليه  فيها  توىل  التي  ال�سنوات  خالل  الربيدية  اخلدمات  يف 

العمل يف املوؤ�س�سة، وقد حظيت هذه امل�سروعات بالثناء والإعجاب من قبل 

املتعاملني كافة مع موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي التي اأبرزها:

الذي  اإن�سان«  لكل  »عنوان  احلديث  والرتميز  العنونة  برنامج  اأول: 

مبوجبه مت تاأ�سي�س نظام جديد للعنونة وبنية حتتية للرموز الربيدية القابلة 

لال�ستخدام حملًيا وعاملًيا، وهو ما اأ�سهم يف حتقيق النطالقة نحو تطبيق 

مفهوم احلكومة الإلكرتونية.

منطقة  يف  تطبق  نوعها  من  خدمة  اأول  وهي  »وا�سل«،  خدمة  ثانًيا: 

اخلليج العربي، والتي حققت نقلة نوعية يف اخلدمة الربيدية، وقد و�سعت 

لها املوؤ�س�سة خطة ا�سرتاتيجية لتنفيذها وت�سغيلها يف اأنحاء اململكة كافة.

ثالًثا: برنامج الفرز الآيل والقراءة الإلكرتونية للر�سائل. وقد اأ�سهم 

العمليات  توقع  كانت  التي  اليدوية  الفرز  اأ�ساليب  جتاوز  يف  امل�سروع  هذا 

الربيدية �سابًقا يف كثري من الأخطاء والتاأخري، وحتدُّ من تطبيق اأ�ساليب 

اجلودة.

منظومة  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  يعد  ما  وهو  »ناقل«.  م�سروع  رابًعا: 

للخدمة  الفقري  العامود  ميثل  حيث  ال��ربي��دي��ة،  واخل��دم��ات  العمليات 

الربيدية.

هذا  مهد  وق��د  اإلكرتونًيا،  الربيدية  ال�سبكة  رب��ط  م�سروع  خام�ًشا: 

بنية  تكوين  على  وعمل  للموؤ�س�سة،  ا�سرتاتيجية  حتتية  بنية  لبناء  امل�سروع 

حتتية لتدعيم الربامج املتقدمة يف املوؤ�س�سة.

الربيد  موؤ�س�سة  اأنتجت  الذي  الإلكرتوين،  ال�سعودي  املحدد  �شاد�ًشا: 

ال�سعودي مبوجبه برناجًما ُمعتمًدا يف العنونة والرتميز احلديث، ليتمكن 

امل�ستفيد من خالل موقع املوؤ�س�سة الإلكرتوين من حتديد عنوانه الربيدي.

�شابًعا: م�سروع ميكنة نقاط البيع. ويهدف اإىل تقدمي حلول متكاملة يف 

مركز البيع مبكاتب املوؤ�س�سة.

ل  من  بنُك  ال�سعودي..  »الربيد  الربيدية  احل��والت  م�سروع  ثامًنا: 

بنَك له«. وقد جرى، ووفق هذا امل�سروع، اإحداث برامج احلوالت الربيدية 

املوؤ�س�سة، من خالل  �ستقدمها  التي  املالية  اأوىل مراحل اخلدمة  ب�سفتها 

التعاقد مع امل�سارف املحلية ملزاولة اأعمال احلوالت الداخلية، بالإ�سافة 

اإىل التعاقد مع �سبكات م�سرفية عاملية للحوالت الدولية.

اإىل ت�سهيل و�سول  اآلت اخلدمة الذاتية الذي يهدف  تا�شًعا: م�سروع 

املواطنني واملقيمني اإىل خدمات الربيد على مدار ال�ساعة من خالل اأجهزة 

اخلدمة الذاتية املنت�سرة يف الأماكن العامة.

املادة  بت�سليم  تتميز  والتي  التوزيع،  باأولوية  الربيد  خدمة  عا�شًرا: 

القطاعات  من  عدد  منها  وي�ستفيد  املدن،  داخل  ذاته  اليوم  يف  الربيدية 

واملوؤ�س�سات املختلفة، ول �سيما ما يتعلق باجلانب اخلدمي، وتوزيع بطاقات 

الزواج داخل املدن واملناطق، وتوزيع الكتيبات والن�سرات الدعائية، وغريها 

من املرا�سالت الربيدية.

كما ح�سدت موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي جمموعة من اجلوائز الدولية 

يف القيادة، والإبداع، والتطوير، والتحديث، وتقنية املعلومات  التي منها: 

ح�سول معايل د.حممد �سالح بن طاهر بننت على جائزة ال�سرق الأو�سط 

اخلام�سة لل�سخ�سية التنفيذية املبدعة لعام 2008، وح�سول املوؤ�س�سة على 

جائزة المتياز من �سركة اأوراكل لعام 2007، و جائزة الريادة يف تقنية 

2007 عن  للعام  للتطوير  العاملي  الربيد  وجائزة   ،2007 للعام  املعلومات 

اأف�سل  وجائزة   ،)World Mail Awards  2007( ناقل  �سركة  اإن�ساء 

�سبكة لقطاع الأعمال للعام 2007 مل�سروع ربط املكاتب الربيدية مبختلف 

العمالء  خلدمة  العاملية  للربيد  الثاين  املركز  وجائزة  اململكة،  مناطق 

2006، واملركز الثاين جلائزة الربيد العاملية للجودة لعام 2006، وجائزة 
»العنوان  م�سروع  2007 عن  املجتمع  العاملي خلدمة  للربيد  الثاين  املركز 

اخلدمات  ج��ودة  �سهادة  على  م��وؤخ��ًرا،  املوؤ�س�سة،  وح�سلت  ال��ربي��دي«. 

الربيدية فئة »اأ«، التي مينحها احتاد الربيد العاملي التابع لالأمم املتحدة، 

والتي تعد من اأعلى �سهادات التميز يف جمال خدمات الربيد على م�ستوى 

العامل.

وقد جنحت املوؤ�س�سة يف تعزيز ح�سورها املهني، والقت�سادي، والإعالمي 

حملًيا ودولًيا من خالل تنظيم املوؤمتر الأول للمعلوماتية والتقنيات الربيدية 

الأمري �سلطان بن عبدالعزيز، ويل  امللكي  اأقيم يف جدة برعاية �سمو  الذي 

العهد، حفظه اهلل، خالل الفرتة من  4-1428/11/1ه�، ومت ا�ستثمار املوؤمتر 

للتعريف بدور الربيد ال�سعودي وخدماته حملًيا، واإقليمًيا، ودولًيا. 

اجلدير بالذكر اأن هذه النجاحات مل تكن لتتحقق لول ت�سافر جهود 

من�سوبي املوؤ�س�سة من م�سوؤولني وعاملني يف الإدارات والفروع كافة املنت�سرة 

يف خمتلف مناطق اململكة، والتي ت�سري وفق توجيهات معايل د.حممد �سالح 

بن طاهر بننت ومتابعته. وما ل �سك فيه اأن املوؤ�س�سة �ستوا�سل يف ال�سنوات 

واملتطورة،  املتقدمة،  وامل�سروعات  اخلدمات  من  املزيد  حتقيق  املقبلة 

والناجحة، لرتتقي بخدماتها املقدمة للمواطنني واملقيمني على حٍد �سواء، 

ولتح�سد املزيد من اجلوائز وال�سهادات.

حصدت املؤسسة مجموعة من اجلوائز 
والتطوير،  واإلبداع،  القيادة،  في  الدولية 

والتحديث، وتقنية املعلومات

شهدت اخلدمات البريدية في عهده 
ذاتها،  اخلدمة  حيث  من  نوعية  قفزة 

ومقدمها، وأسلوب تقدميها

املهني  حضوره  تعزيز  في  البريد  جنح 
املؤمتر  تنظيم  خالل  من  دولًيا  واإلعالمي 

األول للمعلوماتية والتقنيات البريدية
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لقاء

مدير عام �شركة الربيد الأردين املهند�ص اأحمد عبيدات:

دور الربيد يف تطور م�ستمر 

الربيد ال�شعودي ي�شهد عملية تطوير على جميع ال�شعد بامتالكه 

اأحدث و�شائل التقنية. 

عمان: �شيف الدين �شواحلة
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الت�شالت.  تقنية  يف  ثــورة  املا�شية  ال�شنوات  خالل  العامل  �شهد 

كيف اأثر ذلك على ر�شالة الربيد ودوره؟

مع  �سديدة  مناف�سة  يف  الأردين  الربيد  اأدخل  احلياة  عجلة  ت�سارع 

الربيدية  اخلدمات  �سعيد  على  نوعية  نقلة  �سهد  الذي  ال��دويل  الربيد 

والطرود،  اجلوي،  والربيد  العاجل،  والربيد  ال�سريع،  الربيد  يف  ممثلة 

الأردنية،  ال�سوق  الدولية  الت�سالت  �سركات  دخ��ول  ذل��ك  على  وزاد 

حيث  الر�سائل،  جمال  يف  للربيد  مناف�سة  تعد  جديدة  خدمات  وفتحها 

خلدمات  جديًدا  حتدًيا  تعد  اجل��ولت  عرب  الق�سرية  الر�سائل  كانت 

اإىل انت�سار و�سائل الت�سال بالربيد الإلكرتوين عرب  الربيد، بالإ�سافة 

اإىل  العمالء  من  كثرًيا  دفع  ما  العنكبوتية،  وال�سبكة  احلا�سوب  اأجهزة 

ال�ستعا�سة عن خدمات الر�سائل الربيدية بالر�سائل عرب الإمييل.

من  عــدد  تخ�شي�ص  نحو  مــوؤخــًرا،  الأردنـــيـــة،  احلكومة  توجهت 

حت�شن  يف  اخل�شخ�شة  اأ�شهمت  كيف  بها.  تقوم  كانت  التي  اخلدمات 

نوعية اخلدمات الربيدية؟ 

تطلبت   2002 عام  انطلقت  التي  اخل�سخ�سة  اإىل  التحول  عملية 

وطلب«،  »ع��ر���س  التجارية  القواعد  م��ع  ي��ت��الءم  مب��ا  اإ���س��الح  عمليات 

الربيد  وخ��دم��ات  املالية،  اخل��دم��ات  اأب��رزه��ا  حديثة  خدمات  واإدخ���ال 

املختلط »املهجن«، والربيد الدعائي، وامل�ساركة يف تنفيذ اآليات الدفع يف 

احلكومة الإلكرتونية، وكموزع للطرود امل�سرتاة عرب التجارة الإلكرتونية 

الإر�ساليات  عدد  و�سل  حيث  ال�سمولية،  اخلدمات  على  املحافظة  مع 

مليون   35 نحو  املا�سي  العام  الربيد خالل  تعامل معها  التي  الربيدية 

اإر�سالية.

عت عقد خدمات ا�ست�سارية  اجلدير بالذكر اأن احلكومة الأردنية وقَّ

بداأ الربيد الأردين تقدمي خدماته مع تاأ�شي�ص اإمارة �شرق الأردن عام 

1921 ب�شكل متوا�شع، معتمًدا على و�شائل بدائية لتقدمي خدماته، حيث 
كان الربيد يف تلك الفرتة ُينقل على اجلياد وبالقطار، ومن ثم ال�شيارات 

املتوافرة لحًقا، بالإ�شافة اإىل نقله بحًرا اإىل البلدان الأخرى، اأو من خالل 

املوزعني الذين يجوبون ال�شوارع �شرًيا على الأقدام. 

يلقي  الأردين  الربيد  �شركة  عــام  مدير  عبيدات،  علي  اأحمد  املهند�ص 

ال�شوء على التطور الذي حدث يف اخلدمات الربيدية بالأردن.

الفرن�سي،   )Lazard( بنك  يقوده  وحملية  دولية  هيئات  ائتالف  مع 

الئتالف  �سيوفر  العقد  ذلك  ومبوجب  »الربيد«،  خل�سخ�سة  متهيًدا 

ترتيبات  يخ�س  فيما  للحكومة  والقانونية  واملالية،  الفنية،  امل�سورة 

خ�سخ�سة هذا القطاع، وتت�سمن املهام املوكلة اإىل الئتالف ال�ست�ساري 

اأ�ساليب تقييم دولية. وت�سعى  تقييم الو�سع احلايل ل�سركة الربيد وفق 

لديه  ا�سرتاتيجي  �سريك  عن  البحث  اإىل  املقبلة  املرحلة  يف  احلكومة 

اخلربة الكافية لتطوير القطاع، مبا ي�سمن ا�ستمرار تناف�سيته العاملية 

والإقليمية.

الوقت  الأردين يف  الـــربيـــد  يــقــدمــهــا  الــتــي  اخلـــدمـــات  اأبـــــرز  مـــا 

احلايل؟

يقدم الربيد اليوم عدًدا من اخلدمات الربيدية الأ�سا�سية، كخدمة 

توفري  ب�سندوق  والإي���داع  ال�سحب  وعمليات  الربيدية،  الطوابع  بيع 

وت�سليمها،  امل�سجلة  الر�سائل  وقبول  اجلوية،  الر�سائل  وبيع  الربيد، 

والطرود الربيدية، وحت�سيل الفواتري لعدد من ال�سركات مثل �سركتي 

الكهرباء واملياه.

كما ي�سعى الربيد ليكون الذراع الرئي�سة وحلقة الو�سل بني املواطن 

تو�سعة  اأخرى من خالل  واخلا�س من جهة  العام  والقطاعني  من جهة 

املعامالت  وجتديد  الجتماعية،  اخلدمات  لت�سمل  الربيدية  اخلدمات 

الر�سمية، والبتعاد عن الدور التقليدي، وال�ستثمار يف حو�سبة الأعمال 

اأهم  يعد  ما  اأج��ور، وهو  اقتطاع  واإدخ��ال خدمات جديدة مقابل  كافة، 

حلقة لتنفيذ برنامج احلكومة الإلكرتونية.

يف  الربيدية  اخلــدمــات  مبجال  العربية  العالقات  تعزيز  ي�شهم 

ما  والعاملي.  الإقليمي  امل�شتويني  على  جودتها  وحت�شني  بها  الرتقاء 

روؤيتكم لواقع التن�شيق العربي- العربي يف هذا املجال؟ 

اإن اإدارة الربيد الأردين ت�سعى اإىل تعزيز التعاون مع اإدارات الربيد 

العربية والدولية كافة، لكت�ساب املهارات واخلربات التي توافرت لها، 

مبا ينعك�س على م�ستوى اأداء العاملني يف الربيد الأردين.

كافة،  العربية  ال��دول  مع  جيدة  بعالقات  الأردين  الربيد  ويرتبط 

�سمن منظومة احتاد الربيد العربي التابع جلامعة الدول العربية، وقد 

ظهرت قوة العالقات العربية يف جمال الربيد خالل اجتماعات الربيد 

يسعى البريد ليكون حلقة الوصل 
بني املواطن من جهة والقطاعني 

العام واخلاص من جهة أخرى
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العاملي التي عقدت موؤخًرا يف جنيف، حيث مت انتخاب ثماين دول عربية يف 

جمل�س الربيد العاملي، و�ست دول يف جمل�س ال�ستثمار العاملي، على الرغم 

من اأن الدول العربية ل ت�سكل �سوى 10 يف املئة من اإجمايل العمل الربيدي 

املالية  العاملي. وهناك توجهات عربية م�ستقبلية لتقدمي خدمة احلوالت 

خلدمة مواطني الدول العربية. 

اأ�سيد هنا بالتطور الذي ي�سهده الربيد ال�سعودي على جميع  اأن  واأود 

ال�سعد، من خالل �سعيه اإىل امتالك اأحدث و�سائل التقنية، ملواكبة التطور 

الذي ي�سهده هذا القطاع احليوي املهم، وهناك توجهات لتعزيز العالقات 

البلدين  يف  القيادتني  لرغبة  ا�ستجابة  وال�سعودي،  الأردين  الربيد  بني 

ال�سقيقني، مبا ينعك�س اإيجاًبا على اخلدمات املقدمة للمواطنني يف كال 

البلدين. 

وا�سحة  العاملية  الربيدية  امل�سالح  اأن  جند  العاملي  ال�سعيد  وعلى 

امل�سارات، لأن هناك تبادًل للخدمات ول ت�سوبها اأي خالفات. 

يتوجه عدد من الدول نحو تفعيل خدمات احلكومة الإلكرتونية. 

ما دور الربيد يف تنفيذ هذه اخلدمات؟ 

اإن انت�سار مكاتب الربيد الأردين يف اأنحاء اململكة كافة يعطيه القوة 

املمار�سات  اأف�سل  ووفق  املواطنني،  تهم  التي  لتقدمي اخلدمات  الكبرية 

الفنية التي تواكب التطورات العاملية يف املجالت كلها، حيث اإن الربيد يف 

العامل كله اأداة للتوا�سل بني الدول ب�سكل عام، واملواطنني والدولة ب�سكل 

لقاء
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مستقبلية  عربية  ت��وج��ه��ات 
املالية  احل��واالت  خدمة  لتقدمي 

ملواطني الدول العربية

البريد  تسارع عجلة احلياة ُيدخل 
في منافسة، لتحقيق نقلة نوعية 

على صعيد اخلدمات
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خا�س. ونحن يف الربيد الأردين نحاول اأن نكون الذراع الكربى للمواطن 

لتقدمي اخلدمات كافة، �سواء بالنيابة عن احلكومة اأو القطاع اخلا�س.

ومن اخلدمات التي نقدمها يف هذا ال�سعيد، خدمات �سرف معونات 

وت�سديد  املحروقات،  دعم  وبدل  الوطنية،  املعونة  �سندوق  امل�ستحقني من 

فواتري الت�سالت والكهرباء واملياه، وا�ستقبال طلبات اللتحاق باجلامعات 

مواطن«،  لكل  »كمبيوتر  ومبادرة  الأف��راد،  جتنيد  ومعامالت  وتوريدها، 

والتاأمني ال�سحي.

كما اأن هناك مفاو�سات مع جهات ر�سمية حملية عدة لعتماد مكاتب 

الربيد الأردين باإ�سدار ت�ساريح العمل، وجتديد رخ�س املركبات، ورخ�س 

وبطاقة  ال�سفر،  ج��وازات  وجتديد  املخالفات،  وت�سديد  ال�سيارات،  قيادة 

اأن  اإىل  بالإ�سافة  امليالد،  �سهادة  من  ن�سخ  واإ�سدار  ال�سخ�سية،  الأح��وال 

رجال  خلدمات  مكتًبا   20 لإن�ساء  اتفاقية  توقيع  ب�سدد  الأردين  الربيد 

الأعمال والطالب، واإدخال خدمة الربيد اإىل املنازل.

كيف تقيمون واقـــع النــتــ�ــشــار اجلــغــرايف لــلــربيــد، واأثـــر ذلــك على 

اخلدمات التي يقدمها؟ 

لدينا اليوم 356 مكتًبا بريدًيا منت�سرة يف جميع مناطق اململكة يعمل 

�سعيد  على  العمالء  ر�سا  الأردين  الربيد  ح��از  وق��د  1767موظًفا،  بها 

املتعاملني  حقوق  وحفظ  وال�سرية،  الأم��ان،  حيث  من  املقدمة  اخلدمات 

معه، وهذا ما نلم�سه من ارتفاع ن�سبة املواطنني الذين يتعاملون مع املكاتب 

الربيدية، ما يعد مقيا�ًسا مهًما للم�ستوى املتطور لتقدمي اخلدمات.

اإدارة اجلودة العاملية  وقد ح�سل الربيد الأردين موؤخًرا على �سهادة 

»اأيزو 9001/2000«، التي متنح من قبل هيئة »لويدز ريج�سرت« التي تعد 

من اأعرق املوؤ�س�سات العاملية التي متنح �سهادة اجلودة العاملية. 

اإن ال�سركة التي اأ�س�ست عام 2003 ت�سعى اإىل التحول من عمل الربيد 

التقليدي اإىل البحث عن املزيد من اخلدمات الأخرى، انطالًقا من روؤية 

ل  املجتمع  خلدمة  مراكز  لتكون  الربيد،  مراكز  لعتماد  الإدارة  جمل�س 

�سيما اأن 30 يف املئة من املواطنني يتعاملون مع الربيد، ما ي�سري اإىل اأن ثقة 

املواطن عادت اإىل التعامل مع الربيد وموظف الربيد الذي تطور م�ستواه 

لي�ساهي اأي موظف اآخر يف قطاع اخلدمات.

ووا�سحة،  مدرو�سة  عمل  خطة  متلك  ال�سابق  يف  تكن  مل  وال�سركة 

اخلارطة  و�سع  اإعادة  خالل  من  الأخطاء  معاجلة  على  حالًيا،  ونعمل، 

الوظيفية، كون ال�سركة تعاين العبء الوظيفي، ولدينا بطالة مقنعة، كما 

اأن هناك توجهات حلو�سبة العمل من خالل ال�ستعانة ببع�س الكفاءات. 

ونعمل حالًيا على اإعادة ترتيب املكاتب لإيجاد بيئة عمل منا�سبة ب�سكل 

يليق بالتعامل مع املواطنني، بالإ�سافة اإىل الهتمام بالعن�سر الأهم يف 

اخلدمة وهو املوظف، من خالل تاأهيل الكوادر، وال�ستثمار يف املوظف. 

ح�سة  ارتفعت  الذي  ال�سريع  الربيد  خدمات  على  حالًيا،  ونركز، 

هذه  تطوير  جرى  حيث  املئة،  يف   12 اإىل  املئة  يف   4 من  فيه  ال�سركة 

من  العديد  حتويل  مع  املوؤهلة،  الب�سرية  بالكوادر  وتزويدها  اخلدمات 

املهجن  والربيد  �سريع،  بريد  اتفاقيات  اإىل  ال�سركة  لدى  التفاقيات 

العام  القطاعني  من  ال��واردة  املعلومات  معاجلة  يف  املتمثل  »الدعائي«، 

واخلا�س، وطباعتها، وتوزيعها.

حفظ  حيث  من  الر�سالة،  اأم��ن  على  املحافظة  كثرًيا  يهمنا  كما 

حفظ  حيث  من  اأو  الربيد،  مع  املتعاملني  حقوق  يحمي  ب�سكل  املحتوى 

اأمنهم ال�سخ�سي من اأية حماولت عبث قد تقوم بها بع�س اجلهات، من 

خالل ا�ستخدام الر�سائل يف اإيذاء الآخرين.

ما روؤيتكم امل�شتقبلية لواقع اخلدمات الربيدية ب�شكل عام؟

دور الربيد يف ظل التطور التقني ل ميكن اأن ينتهي اأو يرتاجع، فهو 

يتطور مع تطور املجتمع، فعلى �سبيل املثال ل احل�سر، هناك تطور على 

اإىل  بالإ�سافة  امل�سارف،  مع  بالتن�سيق  املالية  اخلدمات  تقدمي  �سعيد 

املعامالت  اإجناز  منها  التي  الأخرى  اخلدمات  بع�س  امل�سارف  تقدمي 

املالية  ال�سركات  بع�س  مع  بالتن�سيق  املالية،  احل��والت  مثل  البنكية 

العاملية.
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الريا�س: نزار الغنانيم

تنطلق موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي يف عملها على اأ�ش�ص علمية تعتمد على 

مع  ويتما�شى  احلــديــث،  الربيد  و�شناعة  يتفق  ومبــا  احلديثة،  التقنية 

اخلدمة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  التي  ا�شرتاتيجيتها 

الإر�شاليات  تــوزيــع  عملية  تنظيم  اأجــل  ومــن  الــربيــديــة، 

الـــربيـــديـــة، وتــنــفــيــذهــا، وا�ــشــتــالمــهــا وفـــق اأحـــدث 

الأ�ش�ص العلمية مت ا�شتحداث الإدارة العامة 

للتوزيع.
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الإدارة العامة للتوزيع

تعقب االإر�ساليات باالأقمار ال�سناعية

اإعادة هيكلة مناطق التوزيع على اأ�ش�ص علمية تعتمد التقنية احلديثة.



روعي في عملية اختيار موزعي واصل 
أن يكونوا من الشباب السعودي خريجي 

معاهد اإلدارة والتقنية

 يجري إعداد تقرير إحصائي يومي لكل 
موزع، ووفقه يتضح حجم التوزيع لكل 

نقطة
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ووفق الأ�ستاذ بندر بن علي العجمي، مدير عام التوزيع الربيدي، فاإن 

ا�سرتاتيجية  تنفيذ  منها  املهام  من  بعدد  ت�سطلع  للتوزيع  العامة  الإدارة 

التوزيع حمل الإقامة »وا�سل«، وو�سع اخلطط التنفيذية والت�سغيلية، واختيار 

للتوزيع الربيدي،  العام  باملدير  امل�ستحدثة وربطها  املناطق  مديري عموم 

والإ�سراف على الأعمال الإدارية والأعمال امليدانية، واإعادة هيكلة مناطق 

التوزيع، وتوحيد اإجراءات العمل لالإدارات العامة للتوزيع على اأ�س�س علمية 

تعتمد على التقنية احلديثة، لتواكب ما ي�سهده الربيد ال�سعودي من نقلة 

نوعية بالتحول من النظام التقليدي اإىل النظام التقني احلديث.

هناك  تكن  مل  للتوزيع  العامة  الإدارة  ا�ستحداث  ق��رار  �سدور  وقبل 

باملناطق  ملحقة  اأق�سام  عن  عبارة  كانت  واإمنا  باملناطق،  للتوزيع  اإدارات 

الربيدية: الريا�س، مكة املكرمة، املنطقة ال�سرقية، وكانت تعاين اأ�سلوب 

العمل التقليدي الذي يعتمد على خربة املوزع للعنونة الربيدية التقليدية، 

العاملني  م�ستوى  وتوا�سع  وجاهزيتها،  ال�سيارات  كفاية  عدم  اإىل  اإ�سافة 

ما  وهو  الإداري،  الوظيفي  وامل�ستوى  العلمي،  املوؤهل  وكفاءاتهم من حيث 

اأدى اإىل ارتفاع معدل تكلفة الر�سالة لي�سل اإىل )1.53( ريال تقريًبا.

وقد كان لقرار حتويل قطاع التوزيع اإىل قطاع م�ستقل، واإعادة تنظيمه، 

انطلقت  الذي مبوجبه  الإيجابي  الأثر  وامليدانية،  الإدارية  اأعماله  وهيكلة 

بكل منطقة من  للتوزيع  اإدارات عامة  ا�ستحداث  التطور، حيث مت  عملية 

ع�سري،  ال�سرقية،  منطقة  املنورة،  املدينة  املكرمة،  مكة  الريا�س:  مناطق 

جازان، تبوك، وف�سل مهام اأعمال التوزيع من املناطق واإ�سنادها اإىل هذه 

الإدارات، على اأن توكل اإدارتها اإىل مديري العموم لالإدارة العامة للتوزيع 

للمناطق، وهم من الكفاءات املوؤهلة ممن يحملون موؤهالت علمية عالية 

ولهم خربة يف جمال الأعمال الربيدية.

اإدارات  العمل يف جميع  اإج��راءات  توحيد  القرار مت  وعلى �سوء هذا 

اأعمالها  جميع  يف  التقنية  على  تعتمد  علمية  اأ�س�س  على  باملناطق  التوزيع 

الإدارية وامليدانية، مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة ومنها ا�سرتاتيجية 

التوزيع حمل الإقامة »وا�سل«، والعتماد على التقنية يف اأعمالها الإدارية 

وامليدانية، وكان لها الأثر يف حتويل اأ�سلوب العمل يف الإدارة من الأعمال 

التقليدية اإىل التقنية التي تعتمد على احلا�سب الآيل والتقنية احلديثة.

وت�سغيله  وا�سل  م�سروع  تنفيذ  يف  املوؤ�س�سة  خطة  ذلك  بعد  وانطلقت 

بتاريخ  الريا�س  مبنطقة  البداية  كانت  حيث  اململكة،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

ثم  1427/2/28ه�،  بتاريخ  املكرمة  مكة  منطقة  تلتها  1426/8/1ه�، 
املنطقة ال�سرقية يف العام نف�سه، وتلتها املدينة املنورة يف 1427/12/6ه�، 

1427/7/2ه�، و�سوف يتم تد�سني  ثم مناطق ع�سري، وجازان، وتبوك يف 

اخلدمة يف جميع مناطق اململكة على التوايل عندما يتم النتهاء من و�سع 

»منطقة  وهي:  فيها  التوزيع  نقاط  وجتهيز  الربيدية،  والعنونة  اخلرائط، 

حائل، والق�سيم، وجنران، والباحة، واجلوف، واحلدود ال�سمالية«.

وواكب هذا التو�سع اجلغرايف تزويد تلك املناطق بالكوادر املوؤهلة من 

موزعي الربيد املتخ�س�سني يف توزيع بريد وا�سل، اإىل جانب اإر�سال عدد 

من امل�سرفني واملدربني ملتابعة �سري العمل يف تلك املناطق، والوقوف على 

اأن  وا�سل  موزعي  اختيار  عملية  يف  وروعي  حينها،  يف  وتالفيها  املعوقات 

اآيل  اأو حا�سب  ت�سويق  دبلوم  يحملون  الذين  ال�سعودي  ال�سباب  يكونوا من 

اأو مبيعات من خريجي معاهد الإدارة ومعاهد التقنية، ولديهم اخلربة يف 

قيادة احلا�سب الآيل وتطبيق اأ�ساليب العمل يف التوزيع بكل �سهولة.

خلدمة  الربيدي  التوزيع  يف  الإج��راءات  وت�سهيل  ال�سعوبات  ولتذليل 

وا�سل عملت الإدارة العامة للتوزيع على اإعداد دليل اإر�سادي يو�سح املهام 

املنوطة باملوزع، ومت توزيعه على جميع العاملني باململكة، ولتمييز موزعي 

وا�سل مت ت�سليمهم زًيا موحًدا جلميع املوزعني باململكة يرتبط ب�سعار خدمة 

وا�سل، كما �سممت حقيبة حتمل �سعار وا�سل، اإ�سافة اإىل تزويدهم ب�سيارات 

جمهزة بكل الأجهزة التقنية املتعلقة بالتوزيع الربيدي، والتي متكن موزع 

الربيد من التعامل الرقمي مع جميع الإر�ساليات وتعقبها بو�ساطة الأقمار 

ال�سطناعية احلديثة لي�ستطيع القيام بعمله بكل ي�سر و�سهولة.

يف  امليدانية  العمليات  مدير  فرج،  اآل  ح�سن  حممد  الأ�ستاذ  وبح�سب 

الإدارة العامة للتوزيع، فاإن عملية اإعادة هيكلة الأعمال امليدانية والإدارية 

لقطاع التوزيع �سملت و�سع اخلطط الت�سغيلية وتنفيذها ومنها: قبل البدء 

يف التوزيع مبحل الإقامة مت تق�سيم كل مدينة اإىل جمموعة من نقاط التوزيع 

املعوقات  درا�سة  بعد  املناطق،  جميع  على  تطبق  حم��ددة  معايري  ح�سب 

املعايري،  هذه  ومن  للتوزيع.  العامة  الإدارات  ا�ستحداث  قبل  كانت  التي 

على �سبيل املثال، ا�ستحداث نقطة توزيع بح�سب الكثافة ال�سكانية، وعدد 

الرموز الربيدية، وعدد امل�سرتكني، واحلدود البارزة مثل ال�سوارع العامة، 

والأحياء ليتم خدمتها من نقطة التوزيع مبا�سرة دون خدمتهم من »منطقة 

مركزية واحدة«. ومت اإ�سدار دليل اإر�سادي لأعمال نقطة التوزيع ُيو�سح فيه 
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النماذج امل�ستخدمة يف الأعمال اليومية، والتي يتم مبوجبها العمل اليومي 

اأعمال  الدليل جميع  ويبني هذا  تعريف كل منوذج على حدة.  للنقطة مع 

النقطة والإجراء املعمول به يف جميع اأنحاء اململكة واملطبق يف جميع نقاط 

التوزيع، وكل نقطة تتكون من م�سرف، ومراقب، وموزعني، و�سيارات، ولكل 

موزع م�سار خا�س به يتم من خالله اإي�سال الربيد اإىل نقاط التوزيع يومًيا 

ويف الوقت املحدد عن طريق �سبكة النقل اخلا�سة باإدارة التوزيع.

وت�سري عملية التوزيع باملناطق وفق اأنظمة وبرامج يعمل عليها املوزعون 

امل�سرتك  اإىل  الو�سول  املوزع  ي�ستطيع  املحدد، ومبوجبه  نظام  اأوًل:  منها: 

من خالل البحث بعدة خيارات: »رقم املبنى، وا�سم احلي، وا�سم ال�سارع، 

الذي  الآيل  امل�سجالت  نظام  ثانًيا:  الإ�سايف«.  والرقم  الربيدي،  والرمز 

يعمل على ت�سجيل جميع ما يردها من م�سجالت، �سواء تخ�س وا�سل، اأو 

الربيد التقليدي، بالإ�سافة اإىل التقارير التي تو�سح مدى ت�سليم املادة من 

امل�سجلة  البعائث  م�سري  جميع  على  التعرف  ميكن  طريقها  وعن  عدمه، 

التي ترد لالإدارة. ثالًثا: نظام مر�سال، وهو نظام خا�س بوا�سل عن طريقه 

ميكن تتبع املادة الربيدية اأًيا كان نوعها منذ و�سولها للمعاجلة حتى يتم 

الر�سالة  عليهم  مرت  الذين  الأ�سخا�س  هم  ومن  اإليه،  للمر�سل  ت�سليمها 

بالتاريخ والوقت، ويقدم الإح�ساءات، والتقارير الالزمة لالإدارة.

تقوم  الدقيقة، حيث  الأرقام  للتوزيع على  العامة  الإدارة  ويقوم عمل 

يدون  التي  الإح�سائية  الربامج  طريق  عن  يومي  ب�سكل  اأعمالها  بتدوين 

مبوجبها جميع ما مت ا�ستالمه من مراكز املعاجلة »املدخالت«، بالإ�سافة 

اإىل عمليات التوزيع على نقاط التوزيع وعلى املوزعني »املخرجات«، ويجري 

ل��الإدارة يف  يت�سح  ذلك  ووف��ق  م��وزع.  لكل  يومي  اإح�سائي  تقرير  اإع��داد 

الأ�سبوع،  اأو  اليوم،  وزع يف  وما  نقطة،  كل  يوم عمل حجم عمل  كل  نهاية 

اأ�سبوعي جلميع مناطق اململكة، وت�سدر  اأو ال�سهر. وتقوم بطباعة تقرير 

تقارير اإح�سائية كل فرتة »ثلث �سنوي، ون�سف �سنوي، و�سنوي« لكل عام 

على حدة، وتعر�س على معايل الرئي�س اأوًل باأول لالطالع عليها، بعد ذلك 

تعتمد  الإدارة  باأن  التوزيع لالطالع عليها، علًما  تعمم على جميع مناطق 

.)SSPS(�على الربنامج الإح�سائي املعروف ب

وقد حققت الإدارة العديد من الإجنازات منذ اإن�سائها، والتي متثلت 

يف اإعادة هندرة جميع عمليات التوزيع الإدارية وامليدانية، وعمل الربامج 

التوزيع،  عملية  اإدارة  يف  الإدارة  عليها  تعتمد  التي  املوحدة  والنماذج 

واإ�سدار تقرير اإح�سائي �سنوي عن جميع الأعمال املنجزة، واإ�سدار دليل 

لنقاط  اإر�سادي  ودليل  به،  املنوطة  املوزع  اأعمال  مهام  فيه  يو�سح  للموزع 

اإجراءات  اأعمال التوزيع، وتوحيد  التوزيع ي�سمل مناذج العمل املطبقة يف 

العمل الإدارية والأعمال امليدانية، وقد مت توزيع الربيد املمتاز ملدة عام من 

اإ�سافية  اأ�سابيع  �سبعة  اإ�سافة  ومتت  1428/4/2ه�  حتى  1427/4/18ه� 
1428/5/21ه�، وحقق التوزيع ن�سبة ٪98 خالل  1428/4/4ه� حتى  من 

هذه املدة.

با�ستالم  الربيدية  العملية  يف  للتوزيع  العامة  الإدارة  دور  وينح�سر 

الربيد العادي، وامل�سجل، والر�سمي من اإدارة املعاجلة الربيدية، وت�سليمه 

لإدارات التوزيع يف املناطق التي تقوم بتوزيع العمل على نقاط التوزيع بكل 

بنظام  املوزعني  بني  العمل  يوزع  للنقطة  و�سوله  بعد  ثم  بريدية،  منطقة 

خا�س ي�سمى »مر�سال« الذي يو�سح �ساعة ت�سليم الربيد لإدارة التوزيع اأو 

للموزعني ح�سب احلالة، وتاريخ الت�سليم حتى يتم ت�سليمه ل�سندوق وا�سل 

يف املناطق املطبق بها.

امل�ستخدم..  احتياجات  ال��ربي��د  �سناديق  ت�سميم  يف  روع���ي  وق��د 

الذي ي�ستخدم لالأفراد يكون حجمه �سغرًيا، لأن حجم  ف�سندوق الربيد 

اأو  لل�سادر  �سواء  ال�سندوق،  ا�ستيعاب  يكون يف حدود  العادة  بريدهم يف 

فتكون  احلكومية  واجلهات  وال�سركات،  للموؤ�س�سات،  بالن�سبة  اأما  الوارد، 

عملية الت�سليم وال�ستالم يدوًيا اأًيا كان حجم الربيد.

وجتري عملية تفريغ �سناديق الربيد عند و�سول ر�سالة )SMS(، اأو 

عند مكاملة الرقم املجاين اأو عند الدخول على املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة 

العامة للربيد وطلب ذلك، واإثر ذلك ي�ستلم املوزع ر�سالة اإلكرتونية، وعليه 

بدوره التقاط الربيد ال�سادر حاًل.

هذا ويخ�سع العاملون يف خدمة وا�سل اإىل دورات تدريبية وفق اأحدث 

وبالن�سبة  والعملي.  النظري  اجلانبني  ال���دورات  ه��ذه  وت�سمل  ال��ربام��ج، 

للجانب النظري فتقوم الإدارة باإعداد خطة بالتن�سيق مع مراكز التدريب 

النظرية  اجلوانب  جميع  وت�سمل  اأ�سابيع  خم�سة  ملدة  ت�ستمر  دورة  لعقد 

لالأعمال الربيدية، بالإ�سافة اإىل ما له عالقة بالأعمال ال�سلوكية الوظيفية. 

واجلدير ذكره اأن هذه الدورات تعقد من قبل مدربني متخ�س�سني يف هذه 

املجالت.

واأما اجلانب امليداين فتعد الإدارة خطة تدريبية على الأعمال امليدانية 

ت�سكيله من  يتم  الإ�سراف واملتابعة عليهم من قبل فريق  والإداري��ة، ويتم 

الإدارة ممن لهم خربات �سابقة يف هذه املجالت، ويخ�سع لهذه الدورات 

من  يطلب  ال��دورة  نهاية  ويف  للميدان.  نزولهم  قبل  امل�ستجدون  العاملون 

وملعرفة مدى  والوقوف على م�ستواهم،  لتقييمهم  تقارير  اإعداد  املتدربني 

22الربيد ال�شعودي - العدد الثاين ع�شر - ال�شنة الرابعة - �شوال 1429هـ

تعتمد على التقنية، لتواكب 
ما تشهده املؤسسة من حتول 
من النظام التقليدي إلى النظام 

التقني احلديث



الإدارة

عدد ال�شيارات

الإجمايل

تقليديوا�شل

10027127توزيع الريا�س

6544109توزيع مكة املكرمة

8715توزيع املدينة املنورة

472067توزيع املنطقة ال�سرقية

10010توزع ع�سري

10212توزيع تبوك

10111توزيع جازان

351املجموع الكلي لل�شيارات

حتقيق الربنامج النتائج املتوقعة، والذي على �سوئه مينح املتدرب الدرجة 

املنا�سبة مل�ستواه.

وعلى �سعيد التوجهات امل�ستقبلية لالإدارة اأو�سح الأ�ستاذ بندر العجمي 

اأن امل�ساريع كثرية والطموحات كبرية، واأن العمل يف الوقت احلايل ي�سري 

الق�سيم  التالية:  املناطق  ت�سغيل  قريًبا  يتم  و�سوف  املعدة.  اخلطط  وفق 

بعد  والإح�ساء،  الطائف  وحمافظتي  حائل،  ومنطقة  عنيزة«،  »ب��ري��دة، 

املراحل  تليها يف  ثم  العاملني،  وتدريب  التوزيع  نقاط  النتهاء من جتهيز 

القادمة التي ت�سمل منطقة جنران، والباحة، واحلدود ال�سمالية، واجلوف، 

وجميع املناطق الأخرى.

اإدارات جهاز  تعمل مع جميع  امل�ساركات، وهي  العديد من  ول��الإدارة 

يف  امل�ساركة  ومنها  اجلهاز،  هذا  جناح  اأج��ل  من  واح��د  كفريق  املوؤ�س�سة 

ويف  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  اإج��راءات  دليل  باإعداد  قامت  جلان  عدة 

ت�سويق اخلدمة لكبار عمالء �س.ب، ويف جلان قبول املوزعني واختيارهم، 

وعمليات  اجلنادرية،  مثل  العامة  املنا�سبات  يف  امل�ساركات  اإىل  بالإ�سافة 

امل�سطافني  وتعريف  حائل«،  »رايل  مثل  الدولية  املنا�سبات  يف  التوزيع 

يف  اخلدمة  ت�سويق  يف  وامل�ساركة  املكرمة،  مكة  منطقة  يف  وا�سل  بخدمة 

مو�سم احلج يف مكة واملدينة، وت�سويق اخلدمة يف م�سايف اململكة كمنطقة 

ع�سري، ويف املنطقة ال�سرقية، وامل�ساركة يف ت�سليم مفاتيح �سناديق الربيد 

على امل�سرتكني.

تعامل  عملية  لت�سهيل  خا�س،  منوذج  اإع��داد  على  الإدارة  عملت  كما 

املوزعني القدماء مع العنوان الربيدي اجلديد. وهذا النموذج ي�سمل ا�سم 

املوقع ونوعه، وا�سم ال�سارع، وا�سم احلي، واأقرب نقطة توزيع للموقع، مع 

و�سف دقيق ووا�سح للو�سول اإىل العنوان والرمز الربيدي اخلا�س باحلي. 

ويقوم املوزع بعد ذلك بالتقاط الرقم الأ�سا�سي الذي على ال�سندوق وا�سم 

ال�سارع وا�سم احلي واإدخاله يف برنامج معد لذلك. وعلى �سوء ذلك يتم 

املطلوبة  العنا�سر  تتوفر  بعدما  وا�سل،  اإىل عنوان  القدمي  العنوان  حتويل 

اإىل  التوزيع، وحتول  نقطة  بها يف  والحتفاظ  ال�سحيح،  ملعرفة  والدقيقة 

موزعي وا�سل مبجرد و�سع عنوان وا�سل الوا�سح واملو�سوع على »ا�ستكر« 

خارج ال�سندوق الربيدي.

الإدارة
عدد 

الإداريني

عدد املوزعني

املجموع

تقليديوا�شل

4004الإدارة العامة للتوزيع

410844156اإدارة توزيع الريا�س

228059163اإدارة توزيع مكة املكرمة

312894اإدارة توزيع املدينة املنورة

5652923اإدارة توزيع املنطقة ال�سرقية

320124اإدارة توزيع ع�سري

311216اإدارة توزيع تبوك

313117اإدارة توزيع جازان
500املجموع الكلي للعاملني
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عدد ال�شيارات التابعة لالإدارة العامة للتوزيع والإدارات التابعة لها:

القوى العاملة يف الإدارة العامة للتوزيع والإدارات التابعة لها:

بيان رقم )1( يو�شح اإح�شائية الربيد املوزع للمناطق الأربع ) الريا�ص - مكة املكرمة - ال�شرقية - املدينة املنورة ( خالل الأعوام 1426هـ، 1427هـ، 1428هـ 
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اإجمايل الربيد املوزع 1426ه�18805800159473.51033222687884.5

اإجمايل الربيد املوزع 1427ه�1357928095003754226508699

اإجمايل الربيد املوزع 1428ه�181773063026159239711010884455

الإجمايل505623863026413715.524984582081038.5

الريا�س مكة املكرمة ال�سرقية املدينة املنورة الإجمايل
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الأ�شتاذ ماجد حممد العنزان:

اإدارة االأعمال االإلكرتونية لها 

اأهميتها البالغة وح�سا�سيتها الفائقة

تخت�ص باخلدمات الإلكرتونية، والربط بني اجلهات اخلارجية واأنظمة 

املعلومات اجلغرافية.
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اأنحاء  جميع  يف  الإلكرتونية  والتجارة  احلكومة  م�شروعات  دعم  يف  مهًما  دوًرا  الربيد  يلعب 

ال�شرتاتيجية لأعمالها  بداية و�شع اخلطط  ال�شعودي منذ  الربيد  ملوؤ�ش�شة  بد  العامل، فكان ل 

للجمهور،  ع�شرية  بريدية  خدمة  لتقدمي  التقنية،  اأهمية  احل�شبان  يف  الأخــذ  كافة،  وبراجمها 

وكان اأن اأوجد الربيد ال�شعودي اإدارة عامة لتقنية املعلومات تدعمها وحدات تقنية اأخرى يتم من 

خاللها توزيع امل�شوؤوليات، واملهام، والأعمال، وحتديدها، لرفع الإنتاجية التقنية واملعلوماتية يف 

املوؤ�ش�شة.

الإدارة  التقنية املحققة لأهداف  التنفيذية  اأهم الوحدات  اإحدى  واإدارة الأعمال الإلكرتونية 

الإلكرتونية،  باخلدمات  وتتخ�ش�ص   ،2006 عام  اأ�ش�شت  والت�شالت،  املعلومات  لتقنية  العامة 

والربط بني اجلهات اخلارجية، واأنظمة املعلومات اجلغرافية.

كان لنا هذا اللقاء مع الأ�شتاذ ماجد حممد العنزان، مدير اإدارة الأعمال الإلكرتونية، واأحد 

العنزان، يف هذا  املهند�ص  �شلط  وقد  ال�شتفادة منها يف جمال عملها،  التي متت  ال�شابة  الكوادر 

اللقاء، ال�شوء على الأعمال الإلكرتونية واأهمية دورها. 

�شعادة املهند�ص ماجد .. اإىل اأي مدى كان الهتمام مبيكنة الأعمال وفق 

اخلطط املعتمدة لتحقق اأهداف موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي؟

يف البداية اأود اأن اأو�سح اأن ال�ستخدام الكفء للتقنية احلديثة ي�سفر 

عن حت�سن عام يف نوعية اخلدمات الربيدية. من هنا فاإن الربيد ال�سعودي 

يعتمد، يف عمله، على ا�سرتاتيجية متكنه من مواكبة التطور احلا�سل يف 

الأداء،  لتح�سني  املتقدمة،  الدول  التقنية احلديثة يف  الأ�ساليب  ا�ستخدام 

والرقي مب�ستوى اخلدمات املقدمة ونوعيتها، وتوفري الوقت واجلهد.

واأ�ستطيع اأن اأقول اإنه منذ بداية و�سع ال�سرتاتيجيات ملوؤ�س�سة الربيد 

ال�سعودي، مت الأخذ يف احل�سبان اأهمية ميكنة الأعمال الداخلية، واإعادة 

بريدية  لتقدمي خدمات  اأعمال،  من  ما ميكن  واأمتتة  الآليات،  بع�س  بناء 

اإلكرتونية ع�سرية لعمالء املوؤ�س�سة.

احلكومة  م�سروعات  دع��م  يف  وح��ي��وي  مهم  املوؤ�س�سة  دور  اأن  ومب��ا 

لالأعمال  اخلطط  ر�سم  من  بد  ل  كان  الإلكرتونية،  والتجارة  الإلكرتونية 

واخلدمات الإلكرتونية.

ما الذي مت تنفيذه حتى الآن؟

لقد مت تنفيذ عدد من املبادرات التي تعك�س مدى التطور التقني الذي 

و�سلت اإليه موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، والذي ح�سلت به موؤخًرا على جائزة 

احتاد الربيد العاملي يف اجلودة الربيدية للفئة )اأ(، وهذه اجلائزة تعد من 

العامل،  م�ستوى  على  الربيدية  اخلدمات  جمال  يف  التميز  �سهادات  اأعلى 

اأف�سل  تقدمي  ال�سعودي على  الربيد  يعك�س مدى حر�س  عليها  واحل�سول 

اخلدمات لعمالئه، و�سعيه اإىل التطور امل�ستمر. 

متى بداأ العمل يف اإدارة الأعمال الإلكرتونية؟

و�سائل  اأح��دث  امتالك  عينيها  ن�سب  الربيد  موؤ�س�سة  اإدارة  و�سعت 

التقنية، وا�ستخدامها يف اإطار تطوير اخلدمات وتنويعها، ل�سرورة وجود 

بداية  ومنذ  لذلك،  العامل  يف  احلا�سل  التقني  التطور  تواكب  حتتية  بنية 

عام 2006 مت تكوين اإدارة الأعمال الإلكرتونية التي تخت�س باأمور عدة لها 

اأهميتها البالغة وح�سا�سيتها الفائقة منها: اخلدمات الإلكرتونية، والربط 

مع اجلهات اخلارجية واأنظمة املعلومات اجلغرافية.

ما اخلطة املتبعة يف العمل؟

نظًرا لأهمية الأعمال التي تقوم بها الإدارة وح�سا�سيتها كان ل بد من 

تنفيذ اخلطط ب�سكل متزامن ومت�سارع ي�سمن عدم التاأثري على العمالء 

موؤ�س�سة  يف  الإلكرتونية  لالأعمال  ا�سرتاتيجية  و�سع  مت  ولذا  املوظفني،  اأو 

هذه  تنفيذ  تتابع  الإلكرتونية  للتعامالت  جلنة  واإن�ساء  ال�سعودي،  الربيد 

ال�سرتاتيجية بال�سكل املطلوب.

ما مراحل هذه ال�شرتاتيجية؟ ومما تتكون؟

متر ا�سرتاتيجية الأعمال الإلكرتونية بثالث مراحل هي:

واأمن  وال�سبكات،  الأنظمة،  من  حتتية  بنية  توفري  الأوىل:  •املرحلة  	
املعلومات، لدعم جميع املتطلبات، وتنفيذها دون اأي عواقب.

بريدية  خدمات  وتقدمي  الآليات،  بع�س  بناء  اإع��ادة  الثانية:  •املرحلة  	
ذات مردود مادي.

•املرحلة الثالثة: حتويل جميع التعامالت، واخلدمات الربيدية، وبيئة  	
العمل اإىل  تعامالت اإلكرتونية.

حدثنا اأكرث عن هذه املراحل.

تتطلب املرحلة الأوىل توفري اأنظمة حتتية، وبناء بوابات ات�سال ت�سهم 

اإ�سهاًما كبرًيا يف تقدمي خدمة اإلكرتونية متكاملة ياأتي على راأ�سها م�سروع 

العنونة الربيدية »وا�سل«، وقد مت تنفيذ جميع ما يتعلق بخدمة وا�سل من 

اأنظمة، وتطويرها با�ستخدام اأف�سل التقنيات.

هل ميكن اأن تذكر لنا بع�ص هذه الأنظمة؟

اأنظمة الت�سال والبوابات الإلكرتونية وحتتوى على الأنظمة التي توفر 

وضعت إدارة مؤسسة البريد نصب عينيها 
امتالك أحدث وسائل التقنية، واستخدامها 

في إطار تطوير اخلدمات، وتنويعها
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مواقع وبوابات اإلكرتونية تقدم معلومات وخدمات اإلكرتونية كالتايل: موقع 

نافذة  لي��ن:  اون  وبريدي   ،www.sp.com.sa الإنرتنت  على  املوؤ�س�سة 

التعامالت الإلكرتونية، وموقع توا�سل »البوابة الداخلية«، وجوال الربيد.

تخت�س  التي  الأنظمة  على  وحتتوي  العمالء:  خدمات  اأنظمة  وهناك 

 ،)crm(العمالء املتكامل خلدمة  النظام  والتعامل معهم وهي:  بالعمالء 

ونظام  م�ساند،  ونظام  اخلدمة،  مراكز  ونظام  بالعمالء،  العناية  ونظام 

الفواتري.

تخدم  التي  الأنظمة  وت�سم  والتو�سيل:  التوزيع  اأنظمة  ا،  اأي�سً هناك، 

مر�سال  نظام  وه��ي  الكفي،  القارئ  تقنية  با�ستخدام  الربيدي  التوزيع 

الكفي«.  »ال��ق��ارئ  وبرنامج  املمتاز«،  »الربيد  مر�سال  ونظام  »وا���س��ل«، 

اجلهات  مع  الربط  ببوابات  وتخت�س  والربط،  للتكامل  اأنظمة  توجد  كما 

اخلارجية بتنفيذ البينة التحتية الالزمة لالأعمال الإلكرتونية وهي: بوابة 

التكامل،  ونظام  الإلكرتونية،  الدفع  وبوابة  العاملي،  الربيد  مع  الربط 

والربط بني الأنظمة الداخلية

اأما الأنظمة اجلغرافية فت�سمل جميع الأنظمة اجلغرافية التي حتتوي 

العنونة  م�سروع  �سمن  بناوؤها  مت  التي  الربيدية  الرقمية  اخلرائط  على 

الربيدية.

ما اخلدمات التي تقدمها هذه الأنظمة؟

يف اإطار �سعي موؤ�س�سة الربيد اإىل تطوير خدماتها واأعمالها مبا يتالءم 

املوؤ�س�سة �سوًطا كبرًيا يف ذلك، ومن هنا  مع احتياجات عمالئها، قطعت 

وعلى طريق التطوير امل�ستمر اأنتج من هذه الأنظمة عدد من اخلدمات هي 

على النحو التايل:

املحدد ال�سعودي: 

الداخلي،  لال�ستعمال  ال�سعودي  وامل��ح��دد  الإن��رتن��ت،  على  وي�ستمل 

ال�سعودي  واملحدد   ،)cd( املكتبي  ال�سعودي  واملحدد  املالحي،  واملحدد 

املالحي  والنظام  الق�سرية،  الر�سائل  عرب  ال�سعودي  وامل��ح��دد  الكفي، 

اخلا�س بال�سيارات، ونظام تتبع املركبات

وما اأهمية هذه الأنظمة؟

يعد كل نظام لبنة اأ�سا�سية ل�ستكمال البنية التحتية الالزمة لالأعمال 

املوجودة  الأخرى  الأنظمة  اإليه  م�ساًفا  الإلكرتوين،  والتحول  الإلكرتونية 

ال�سبكات  من  التقني  اجلانب  اإجن��ازه يف  ما مت  وكل  املوؤ�س�سة،  م�سبًقا يف 

ومركز املعلومات يغطي املرحلة الأوىل من ال�سرتاتيجية.

وماذا عن املراحل الأخرى؟

البوابة  م�سروع  تنفيذ  طريق  ع��ن  الثانية  باملرحلة  ال��ب��دء  مت  لقد 

الإلكرتونية، ويعد هذا امل�سروع كربنامج من م�سروعات فرعية عدة، ويقدم 

خدمات اإلكرتونية.

اإعالمية  خطة  تنفيذ  ف�سيتم  ال�سرتاتيجية،  امل�سروع  لأهمية  ونظًرا 

ت�سويقية ملا مت تنفيذه يف هذا امل�سروع بجميع املناطق، وكذلك التوا�سل مع 

العمالء بكل ما هو جديد.

ماذا عن م�شروع ال�شوق الإلكرتونية؟ ومقومات جناحه؟

تعد ال�سوق الإلكرتونية من اأوىل الأ�سواق الإلكرتونية باملنطقة، حيث 

مثل  اإلكرتونية  �سوق  اأي  اإليها  حتتاج  التي  النجاح  مقومات  على  حتتوي 

وجود: النقل والتو�سيل با�ستخدام ناقل، ووا�سل، والربيد املمتاز، ومركز 

خدمات عمالء متخ�س�س، وت�سويق املنتجات على الإنرتنت، وجوال ال�سوق 
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الإلكرتونية، وبوابة اإلكرتونية متقدمة، والت�سويق عرب الربيد الدعائي عن 

طريق �ساهر، وبوابة دفع اإلكرتوين با�ستخدام طرق خمتلفة، اإما عن طريق 

�سداد اأو البطاقات الئتمانية

ماذا يقدم هذا امل�شروع من خدمات؟

يقدم خدمات الت�سوق عرب النرتنت للعمالء من منتجات ت�سله اإىل 

كمنفذ جيد  منتجاتهم  بيع  للتجار  وكذلك ميكن  وا�سل،  وعنوانه يف  بيته 

دون اأي تكاليف تذكر.

لقد ذكرت، فيما �شبق، اأن هناك ثالث مراحل. ماذا عن املرحلة الثالثة؟

يف املرحلة الثالثة من ال�سرتاتيجية خالل عام 2009 �سيتم ا�ستكمال 

تقدمي اخلدمات الإلكرتونية يف معظم التعامالت الإلكرتونية.

ما اخلدمات املتاحة حالًيا اأمام م�شتخدمي خدمة الربيد وا�شل؟

منها:  ومتنوعة  عديدة  لالأفراد  حاليا  املتاحة  الإلكرتونية  اخلدمات 

خدمة بريدي اليومي، وخدمة تقفي الأثر ومتابعة و�سع املرا�سالت، وخدمة 

الت�سجيل الإلكرتوين يف وا�سل، وخدمة طلب ا�ستالم الربيد ال�سادر لوا�سل، 

وخدمة التحقق من العناوين الربيدية، وخدمة اآلة احلا�سبة الربيدية.

هل هناك خدمات خمت�شة بفئة معينة من امل�شتخدمني؟

بالإ�سافة اإىل اخلدمات التي ذكرتها فقد مت تقدمي خدمات اإلكرتونية 

خمت�سة بقطاع الأعمال على النحو التايل:

التحقق من العناوين الربيدية لقطاع الأعمال. 	•خدمة 
اإلكرتونًيا. املحدد  خرائط  ا�ستعرا�س  	•خدمة 

ما موقع الربيد ال�شعودي من احتاد الربيد العاملي؟ 

تتما�سى هذه ال�سرتاتيجية مع ما يتم تنفيذه يف احتاد الربيد العاملي 

من خالل اجتماعات دورية مل�سروعات عدة تخت�س بالأعمال واخلدمات 

الربيدية الإلكرتونية بني بريد العامل، ليكون الربيد ال�سعودي اأمنوذًجا يف 

تطبيقه وا�ستخدامه اأهم التقنيات.

وما هذه امل�شروعات؟

 ،)Gov( :من اأهم هذه امل�سروعات: اإ�سافة جمال على الإنرتنت مثل

اأو )com( ميكن الربيد من خلق �سبكة خمت�سة بهم ودعم امل�سروعات 

الإلكرتونية  واخلدمات  املنتجات  جلميع  التحتية  البنية  وتكون  الأخ��رى 

املختلفة. والربيد يعد اأول من طبق ربط العنوان التقليدي بعنوان اإلكرتوين 

على  ولكن   .)post( يف  تطبيقه  يراد  ما  وي�سبه   wasel.com.sa.ينتهي

م�ستوى عاملي. 

واإعطاء  جهزت،  متى  اخلدمة  لتقدمي  جاهز  ال�سعودي  فالربيد  لذا 

 wasel.com.sa.العنوان اإىل  بالإ�سافة   ،post العاملي  العنوان  العمالء 

.sa الذي يجري العمل على جعله

السوق اإللكترونية من أولى األسواق 
اإللكترونية في املنطقة، حيث حتتوي 

على مقومات النجاح التي حتتاج إليها أي 
سوق إلكترونية

	•الأ�سواق الإلكرتونية: هي و�سع القوانني والت�سريعات لتمكني م�ستخدمي 
الأ�سواق الإلكرتونية من ا�ستخدامها ب�سكل اآمن �سمن حماية معرتف 

م�سروع  بتنفيذ  البدء  بعد  ال�سعودي  الربيد  �سيكون  الربيد.  بني  بها 

ومرجع  املجال،  هذا  يف  املهمة  التجارب  اإح��دى  الإلكرتونية  البوابة 

للربيد يف املنطقة.

تقنية  م��ن  لال�ستفادة  خمتلفة  ط��رق  خلق  على  العمل   :)RFID( •	
)RFID( يف العمل الربيدي. 

وكيف مت ا�شتخدام هذه التقنية يف الربيد ال�شعودي؟

الربيد ال�سعودي ا�ستخدم هذه التقنية على اأو�سع جمال بو�سع �سريحة 

يف كل �سندوق وا�سل، ولرفع م�ستوى العمليات مبتابعة ر�سالة كعينة حتتوى 

على �سريحة )RFID(، وتقفي اأثره، ومعرفة اأماكن اخللل.

و�سيتم، م�ستقباًل، تطبيقه يف �سناديق الإيداع لرفع م�ستوى اخلدمة، 

وكذلك يف ال�سناديق املخت�سة بنقل الربيد بني املراكز اأو حتى للربيد.

	•التوثيق الإلكرتوين: هو م�سروع ميكن الربيد من تبادل الر�سائل ب�سكل 
موثق واآمن، واإتاحة خدمات خمتلفة للعمالء تقوم على هذه التقنية. 

قام الربيد الإيطايل مع �سركة مايكرو�سوفت بتجربة ذلك واختباره 

.)OFFICE 2007( ب�سكل ناجح مع برنامج

خدمة  بدعم  والبدء  التجربة،  تطبيق  علي  ال�سعودي  الربيد  يعمل 

الربيد الإلكرتوين لعمالء وا�سل، وتوثيق املرا�سالت.

الر�سائل  بطباعة  ت�سمح  بريدية  �سبكة  اإن�ساء  هو  املختلط:  الربيد 

يف  وتغليفها  طباعتها  اإىل  احلاجة  دون  اإليه  املر�سل  البلد  يف  الإلكرتونية 

الدولة املر�سلة واإر�سالها. و�سيقدم الربيد ال�سعودي اخلدمة حملًيا عن طريق 

البوابة الإلكرتونية لالأفراد، اأو التوا�سل املبا�سر مع اجلهات احلكومية.

ما ال�شعوبات التي تواجهكم يف تنفيذ هذه امل�شروعات؟

من اأ�سعب ما يواجه هذه املجموعة كيفية التوفيق بني الدول، واعتماد 

جمال حمدد كرتدد خا�س ب�سرائح )RFID(، ويعود ذلك اإىل كون كل دولة 

لها تق�سيمات خمتلفة، وتخدم قطاعات خدمية اأو اأمنية داخل الدولة.
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�شاعي الربيد يف بريطانيا

تتغري التقنيات وتبقى املهنة

مهنة لها تاريخها حافظت على ا�شتمراريتها منذ مئات ال�شنني.

تعد مهنة �شاعي الربيد من املهن العابرة للزمن، وال�شامدة رغم التغريات الثقافية، 

والجتماعية التي �شهدها العامل على مر مئات ال�شنني. ولعل املتغري الأكرب الذي واجه 

الذي  الكبري  بال�شكل  الإلكرتوين  الربيد  انت�شار  هو  العامل عموًما،  الربيد حول  قطاع 

ح�شل خالل ال�شنوات القليلة املا�شية.

واإن كان ذلك اأثر بال �شك يف كم الر�شائل التقليدية التي كانت تر�شل، وقلل من عدد 

مكاتب الربيد ب�شكل كبري خالل العقدين املا�شيني، فاإن اأحًدا ل يتخيل اأن يتوقف �شعاة 

ا يف بلد مثل بريطانيا. الربيد عن العمل، خ�شو�شً

لندن: خا�ص
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عن  �سك  بال  تتحدث  فاأنت  بريطانيا،  يف  الربيد  عن  تتحدث  وحني 

تاريخ قائم بحد ذاته، لأن هذا القطاع، كقطاع عمومي، يعود لأيام امللك 

ت�سارلز الأول اأي اإىل القرن ال�سابع ع�سر امليالدي.

ولكن دون �سك فاإن �ساعي الربيد يف اأيامنا هذه، الذي ي�ستخدم اأحدث 

ال�سيارات  من  املختلفة  النقل  وو�سائل  اجلغرافية  املواقع  حتديد  اأجهزة 

على  يتنقل  كان  الذي  الربيد  �ساعي  نف�سه  هو  لي�س  الهوائية،  والدراجات 

اجلياد �سابًقا، كما اأن نوعية العمل اختلفت، حيث ي�ساهم وجود 30 األف 

�سيارة، وهي جميعها تتميز بلونها الأحمر الفريد، و33 األف دراجة هوائية 

وخط قطارات خا�س يف خدمة الربيد بال �سك يف جعل املهمة اأ�سهل.

والدوائر احلكومية،  البنوك،  املختلفة يف بريطانيا، مثل  فاملوؤ�س�سات 

وال�سركات التجارية، تع�سق التخاطب بالر�سائل، حتى اإنك ل تكاد ت�ستطيع 

اإمتام اأي معاملة يف اأي مكان، دون اأن يقول لك مندوب املوؤ�س�سة يف الفرع 

الرئي�س  املقر  من  املو�سوع  حول  خطاًبا  »�ستتلقى  اإنك  معه  تتعامل  الذي 

خالل اأيام«.

تعتمد على  الإنرتنت  نقلها عرب  التي ل ميكن  الأم��ور  تبقى  ويف حني 

اأخرى  جهة  ومن  املهمة،  والوثائق  الطرود  مثل  منازع،  بال  الربيد  خدمة 

كان  واإن  مثاًل،  املعايدة  بطاقات  اإر�سال  عن  تتوقف  مل  حتًما  النا�س  فاإن 

نن�سى  األ  وعلينا  الإلكرتوين.  الربيد  عرب  اإر�سالها  ي�ست�سهلون  الكثريون 

ظاهرة ال�»بو�ست كارد« كذلك، فمبيعات هذه البطاقات التي حتمل �سورة 

�سياحية للمدن التي يزورها ال�سائح الربيطاين اأو اأحد م�ساهري بريطانيا، 

وبح�سب التقارير الإعالمية، ت�سجل منًوا متزايدا عاًما بعد عام.

اأو  املهنة،  على  الطارئة  التغريات  عن  احلديث  كل  من  الرغم  وعلى 

حني يتم احلديث عن �سعاة الربيد يف خدمة الربيد امللكي ال�»رويال ميل« 

»ال�سم الر�سمي خلدمة الربيد يف اململكة املتحدة«، اأو خدمة »يو.كي ميل« 

 27 اإىل  بريدية  ر�سالة  مليون   80 تو�سيل  يعني  ذلك  فاإن  تناف�سها،  التي 

ن�سرت  اإعالمية  تقارير  بح�سب  يومًيا،  املتحدة  اململكة  مليون عنوان حول 

يف �سهر يوليو 2008، ويقوم املوظفون العاملون يف »الربيد امللكي« كذلك 

113 األف �سندوق بريدي، و14300 مكتب  بجمع الر�سائل والطرود من 

بريد بالإ�سافة اإىل 87 األف مكتب حول البالد. 

ول�ساعي الربيد اأهمية خا�سة يف بريطانيا، لذلك لي�س من امل�ستغرب 

على  تركز  وال�سينمائية  التلفازية  والأعمال  الأغاين  من  كبري  عدد  وجود 

لأ�سباب  ال�سعاة  من  بارز  عدد  ا�ستهر  التاريخ  مر  وعلى  ال�سخ�سية،  هذه 

خمتلفة.

ساعي البريد في بريطانيا يستخدم أحدث 
أجهزة حتديد املواقع اجلغرافية ووسائل 

النقل احلديثة املختلفة

عدد كبير من األغاني واألعمال التلفازية 
والسينمائية تركز على شخصية ساعي 

البريد نظًرا ألهميتها

آالن جونسون 

بيتر بونيتي

بوست مان باتط

آالن سميثارت

ولد يف 17 مايو عام 1950 وعا�س حياة �سعبة، حيث عمل منذ نعومة 

اأظفاره يف ترتيب الرفوف مبحالت ال�سوبر ماركت، قبل اأن ي�سبح �ساعي 

بريد يف ال�18 من عمره، لكن عمله الدوؤوب وطموحه اأو�ساله لي�سبح 

ع�سًوا يف حزب العمال الربيطاين، قبل اأن ي�سبح وزيًرا لل�سحة.

ولد يف 27 �سبتمرب عام 1941 ولعب حار�ًسا للمرمى يف فريق »ت�سيل�سي« 

اللندين لكرة القدم، لكن على الرغم من النجومية التي حققها، اختار 

اأن يعمل �ساعًيا للربيد عقب اعتزاله كرة القدم، الذي خرج عنه مرات 

عدة ليلعب يف مباريات ا�ستعرا�سية.

برامج  على  تظهر  لالأطفال  خيالية  �سخ�سية 

املوجهة  »بي.بي.�سي«  الربيطانية  الإذاعة  هيئة 

لل�سغار، وتروي مغامرات »�ساعي الربيد« بات 

كليفتون يف قرية »غرين ديل« اخليالية.

ولد يف 19 نوفمرب عام 1927 وتويف يف 23 دي�سمرب عام 2000، ا�ستهر 

باأنه »�ساعي الربيد.. املطرب«، حيث كان معروًفا باأنه »يدندن« اأحلاًنا 

اأن يبداأ  �سهرية خالل جولته الربيدية يومًيا ل�سنوات عدة، وذلك قبل 

بتاأليف الأغاين وغنائها، ويف اخلم�سينيات قام باإر�سال �سريط يت�سمن 

اأعماله اإىل هيئة الإذاعة الربيطانية »بي.بي.�سي« التي �ساهمت بعد ذلك 

يف �سهرته حيث اأنتج اأكرث من اأغنية م�سهورة يعرفها الربيطانيون جيًدا.
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من أقوال احلكماء
�سئل حكيم: ما اأكرث �سيء مده�س يف الب�سر؟

فاأجاب: الب�سر ميلون من الطفولة ي�سارعون ليكربوا، ثم يتوقون ليعودوا اأطفاًل ثانية.

ي�سيعون �سحتهم ليجمعوا املال، ثم ي�سرفون املال لي�ستعيدوا ال�سحة.

يفكرون يف امل�ستقبل بقلق وين�سون احلا�سر، فال يعي�سون احلا�سر ول امل�ستقبل.

يعي�سون كما اأنهم لن ميوتوا اأبًدا، وميوتون كاأنهم مل يعي�سوا اأبًدا.

وما درو�س احلياة التي على الب�سر اأن يتعلموها؟

فعله هو جعل  ي�ستطيعون  ما  كل  يحبهم،  اأحد  ي�ستطيعون جعل  ل  اأنهم  ليتعلموا  فاأجاب: 

ويجربوا  الت�سامح،  وليتعلموا  الآخرين،  مع  اأنف�سهم  يقارنوا  األ  وليتعملوا  حمبوبني،  اأنف�سهم 

الغفران.

وليتعلموا اأنهم قد ي�سببون جروًحا عميقة ملن يحبون يف ب�سع دقائق فقط، ولكن قد يحتاجون 

ملداواتهم اإىل �سنوات طويلة. وليتعلموا اأن الإن�سان الأغنى لي�س من ميلك الكثري، بل هو من 

ا يحبونهم جًدا ولكنهم مل يتعلموا كيف يظهرون اأو  يحتاج الأقل، وليتعلموا اأن هناك اأ�سخا�سً

يعربون عن �سعورهم، وليتعلموا اأن �سخ�سني ميكن اأن ينظرا اإىل ال�سيء نف�سه ويريانه ب�سكل 

خمتلف، وليتعلموا اأنه ل يكفي اأن ي�سامح اأحدهم الآخر ولكن عليهم اأن ي�ساحموا.

الكتاب
الكتاب هو اجللي�س 

ي���ط���ري���ك،  ل  ال�������ذي 

وال�������س���دي���ق ال�����ذي ل 

الذي  والرفيق  يغريك، 

ل ميلك، واجلار الذي ل 

وال�ساحب  ي�ستبطئك، 

الذي ل يريد ا�ستخراج 

م��ا ع��ن��دك ب��امل��ل��ق، ول 

ي��ع��ام��ل��ك ب��امل��ك��ر، ول 

ي���خ���دع���ك ب��ال��ن��ف��اق، 

بالكذب.  ي��ح��ت��ال  ول 

الأني�س  ن��ع��م  ال��ك��ت��اب 

ونعم  ال��وح��دة،  �ساعة 

الغربة،  ببالد  املعرفة 

ونعم  ال��ق��ري��ن،  ون��ع��م 

الوزير.

السعادة
ت�سكنني؟  اأي���ن  ل��ل�����س��ع��ادة:  ق��ي��ل 

فبم  قيل:  الرا�سني،  قلوب  قالت: يف 

اإميانهم،  ق��وت  من  قالت:  تتغذين؟ 

بح�سن  ق��ال��ت:  ت��دوم��ني؟  فبم  ق��ي��ل: 

ت�ستجلبني؟  ف��ب��م  ق��ي��ل:  ت��دب��ريه��م، 

قالت: اأن تعلم النف�س اأن لن ي�سيبها 

اإل ما كتب اهلل لها.

ق���ي���ل: ف��ب��م ت���رح���ل���ني؟ ق��ال��ت: 

وباحلر�س  ال��ق��ن��اع��ة،  بعد  بالطمع 

ال�سرور،  بعد  وبالهم  ال�سماحة،  بعد 

وبال�سك بعد اليقني.

30الربيد ال�شعودي - العدد الثاين ع�شر - ال�شنة الرابعة - �شوال 1429هـ

كما تدين تدان
قال اأبو عبداهلل الكويف، رحمه اهلل: كان عندنا بالكوفة رجل له ابن عاق، فاخت�سم الأب مع ابنه ذات يوم على �سيء، فما كان 

من البن اإل اأن جر اأباه برجله حتى اأخرجه من البيت، ثم �سحبه يف الطريق م�سافة طويلة، فلما بلغ مو�سًعا ما، �ساح فيه اأبوه قائاًل، 

والدموع تتقاطر من عينيه: يا بني ح�سبك قف هنا، فاإىل هنا جررت برجل اأبي من الدار، ف�سلطك اهلل عليَّ فجررتني منها.

عاقبة الكبر
والغلمان  العبيد  يديه  وبني  فر�ًسا،  راكًبا  وامل��روة  ال�سفا  بني  ي�سعى  كان  رجاًل  اأن  يروى 

تو�سع له الطريق �سرًبا، فاأثار ذلك غ�سب النا�س، وحملقوا يف وجهه، وكان فارع الطول وا�سع 

العينني، وبعد �سنني راآه اأحد احلجاج الذين زاملوه يتكفف النا�س على ج�سر بغداد، فقال له: 

الطريق  لك  يو�سعون  واخل��دم  العبيد  يديك  وبني  كذا  �سنة  كنت حتج يف  الذي  الرجل  األ�ست 

�سرًبا؟ قال: بلى، قال: فما �سريك اإىل ما اأرى من الفقر والذل؟ قال: تكربت يف مكان يتوا�سع 

فيه العظماء، فاأذلني اهلل يف مكان يتعاىل فيه الأذلء.

قوة حجة
كتب عمر بن عبدالعزيز اإىل عدي بن اأرطاأة: اأن اأجمع بني اإيا�س بن معاوية 

والقا�سم بن ربيعة اجلو�سني فول الق�ساء اأنفذهما.

فقيهي  القا�سم  وعن  عني  �سل  الرجل،  اأيها  اإيا�س:  له  فقال  بينهما  فجمع 

الب�سرة: احل�سن الب�سري وابن �سريين.

فعلم  ياأتيهما،  ل  اإيا�س  وك��ان  �سريين،  واب��ن  احل�سن  ياأتي  القا�سم  وك��ان 

القا�سم اأنه اإن �ساألهما عنه اأ�سارا به فقال: ل ت�ساأل عني ول عنه. فواهلل الذي 

ل اإله اإل هو اإن اإيا�س بن معاوية اأفقه مني واأعلم بالق�ساء. فاإن كنت كاذًبا فما 

ينبغي اأن توليني واإن كنت �سادًقا فينبغي لك اأن تقبل قويل!

نف�سه  فنجى  جهنم  �سفري  على  فاأوقفته  برجل  جئت  اإنك  اإيا�س:  له  فقال 

منها بيمني كاذبة ي�ستغفر اهلل منها وينجو مما يخاف! فقال له عدي: اأجل وقد 

فهمتها فاأنت لها، فا�ستق�ساه.
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Wasel is implemented.
The needs of users were taken into consideration upon 

designing the aforementioned “Wasel box.” The box that 
individuals use is smaller in size. This is because the volume 
of mail people receive is usually in proportion with the size of 
their mailbox, be it that which is incoming or outgoing. As for 
corporations, establishments and government circles, the mail 
delivery process is done manually, irrespective of the volume 
of mail received.

 The mailbox-emptying process can be started by dispatching 
a text message, dialing the toll free hotline, or accessing the 
Saudi Postal Corporation’s website online and requesting it. 
Thereafter, the distributor will receive the request and will 
have to, in turn, pick up the incoming mail. Furthermore, 
clerks employed in the Wasel service also undergo rigorous 
training courses with the latest programs which entail both 
theoretic and practical training. As for the training, the 
administration prepares a syllabus in coordination with the 
training centres to hold a five week course. The course is 
comprised of all theoretical aspects of mail delivering, along 
with the work ethics entailed in the process. The courses are 
held by professionals who specialize in the mail industry.

 As for the fieldwork aspect, the administration prepares a 
training plan which encompasses administrative and field work 
and is supervised and proctored by a team of experts formed 
by the administration.  New employees are submitted to these 
courses before they go into the field.  At the end of the course, 
the employees enrolled in the course will be asked to prepare 
reports in order for their levels to be evaluated on its basis. The 
effectiveness of this course will be gauged as to whether it has 
reaped the expected rates or not—and it is according to this 
that students are given their respective grades.

With regards to future plans for the administration, Dr. 
Bandar Al-Ajmi said the following: “The projects are plenty 
and the ambitions are high. Our work, at present, is all going 
according to plan.”

“Soon,” he announced, “Operations will set in motion in 
the following postal zones: the Qassim province (of which 
Buraida, Unaizah are the main cities) Hail, Taif, and Ahsa’a. 
After we finish from both preparing distribution points and 
training employees, we begin the next stages which encompass 
Najran, Baha, Northern border, Jouf, among other regions.”

The distribution administration boasts participations in 
many venues. It works in collaboration with all the other 
administrations in the mother corporation as one team to ensure 
the success of it. This includes participating in many committees 
that oversaw a compilation of the corporation’s procedures, 
along with participating in marketing the service to the 
noteworthy clients of the P.O. box service.  Also, they participate 
in committees appointed to recruit and dole out distributors, as 
well as various other participations in public and international 
events such as the Janadriyah fair, and the Hail Rally. In Mecca 
and Medina, they trek out to make the Wasel service known 
to pilgrims and travelers, during Haj seasons and otherwise. It 
announces and markets the service in the Kingdom’s summer 
hotspots such as Asir and the Eastern Province. There they pass 
out keys to post office boxes among subscribers.

The administration has also prepared a special paradigm to 
simplify the transition older distributors have to make from 
the old system to the new postal addresses.  This paradigm 

consists of the location’s name, type, street, district and the 
nearest distribution point to it, along with lucid and detailed 
directions to the address and its district’s zip code. The 
distributor then inputs the key numbers on the box along with 
the street and district’s name into the specialized program. 
Consequently, the old address is converted to the Wasel one. 
This is after the required modules are also made available in 
order to know the exact correct address. It is then stored in 
the distribution point and doled out to the respective Wasel 
distributors once a distinct sticker is inserted on the exterior 
of the mail box.

Total
Number of vehiclesThe 

Administration ConventionalWasel

12727100Riyadh Distribution

1094465Mecca Distribution

1578Medina Distribution

672047Eastern Province 
Distribution

10010Asir Distribution

12210Tabuk Distribution

11110Jazan Distribution

351Total number of vehicles

Wasel
employees

Admin-
istratorsThe administration

04The General Administration 
of Distribution

1084The Riyadh distribution 
administration 

8022The Mecca distribution 
administration

123The Medina distribution 
administration

655The Eastern Province’s 
distribution administration

203The Asir distribution 
administration

113The Tabuk distribution 
administration

133The Jazan distribution 
administration

The manpower employed at the General Administration 
of Distribution and the divisions thereof are as follows:

The number of vehicles assigned to the General Administration 
of Distribution and to the affiliate administration:
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of restructuring the administrative and field work that the 
distribution sector entails involves writing operational plans 
and executing them. For example: before commencement of 
distribution to residences, cities are divided into a group of 
points according to certain criteria applied to all postal zones; 
this is only done after studying the hurdles that materialized 
prior to founding the administration. Such criteria include:  
setting up distribution points in proportion with population 
density, the number of zip codes, the number of subscribers, 
and clear-cut perimeters such as streets and neighborhoods 
that can be serviced from their own distribution points rather 
than a remote centralized one.  

A guidebook has been issued that elucidates the work 
involved in any given distribution point. In the guidebook , 
paradigms—which are also individually defined—of what 
a daily routine would involve is made clear to be modeled 
in every point. This guidebook gives an idea about the work 
involved in each distribution point, along with the procedures 
undergone throughout the Kingdom and applied in every 
distribution point. 

Every distribution point is composed of a supervisor, 
an observer, distributors, and vehicles. Each distributor is 
appointed a special route which he takes to deliver mail to 
the distribution points by way of the point’s shipping system. 
Distributors are to repeat this on a daily basis and in the time 
allotted to them.  

The distribution process progresses as distributors follow 
certain systems and programs, among them are the following: 
firstly, the verification system—upon which distributors can 
reach subscribers by searching for them. The search process is 
undertaken by a number of options: the building number, the 
name of the district, the name of the street, the zip code, and 
the additional number.

Secondly, the automatic recording system which keeps a 
record of all delivery transactions taking place, be it by way 
of Wasel or even conventional means, along with reports 
that show the progress of item delivery—or lack thereof. It is 
through this system that one may become familiar with the fate 
of their sent items that are registered in the administration.

The third and final system is one that is only available to 
Wasel service subscribers. It is titled “Mersal” and through it 
one can keep track of their sent items from the moment they 
are received to be processed to that in which they are delivered 
to the recipient. One can also keep track of exactly who it 
has been transmitted to throughout the delivery process, 
complete with dates and exact hours in which it was passed. 
The necessary statistics and reports will also be presented to 
the administration.

The administration’s work relies upon the accurate numbers 
provided, since it records the work it does on a daily basis via 
statistical programs.  They use these to record all items received 

from the process centers, these are called “incoming data,” as 
well as the distribution processes among the points and the 
various distributors, these are called “outgoing data.”

 A statistical record is prepared daily for every distributor. 
And so at the end of every working day, the amount of work 
undergone in every distribution point and the amount of 
items distributed throughout the day, week or month is made 
clear to the administration. It then publishes a weekly report 
of its progress throughout every postal zone in the Kingdom. 
Statistical reports are also issued periodically, tri-annually, 
bi-annually and annually, for every year individually. They 
are then presented to His Excellency the president of Saudi 
Post Corporation and then sent across as a memo to every 
postal zone to be seen by all. The administration employs the 
statistical program known as SPSS.

The administration has so far reaped many achievements 
since its inception. Such achievements include, but are not 
limited to the following: - Commencing a business-oriented 
reengineering plan applied to the administrative and field 
distribution processes, along with the work of the programs 
and unified models upon which the administration relies in 
managing the distribution process. 

- Issuing annual statistical reports pertaining to all the tasks 
undergone.

- Issuing the distributor’s guidebook in which the tasks 
expected of every distributor are made clear.

- Issuing a guidebook pertinent to the distribution points 
which is comprised of paradigms followed in the distribution 
process.

-Unifying the administrative and field work processes. 
AlBarid Al-Mumtaz has also been distributed for t a year as of 

18/4/1427 to 2/4/1428. An extra seven weeks have been added 
from 4/4/1428 to 21/5/1428, and in so doing, the distribution 
achieved a percentile of 98% for this period of time.

The General Administration’s role is restricted to receiving 
regular, recorded and official mail items from the processing 
centers and transmitting them to the other distribution 
administrations in various postal zones, which, in turn 
distribute the work to the many distribution points within 
the postal zone. Then, after it reaches the point, it is divided 
among the distributors in a special system titled “Mersal”. 
Mersal  displays the hour in which mail items are received 
to the administration or to the distributors according to the 
both the situation and the date in which the reception of mail 
occurs, until it is finally transmitted to the Wasel box, where 

Issuing a guidebook pertinent to 
the distribution points which is 

comprised of paradigms followed 
in the distribution process.
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On the premise of SPC’s pursuit to organize mail 
distribution, that which is sent or received, with the most 
up-to-date technological keystones, it founded the General 
Administration of Distribution with Bandar Ibn Ali Al-Ajmi 
appointed to oversee its transactions as its managing director.

The administration is slated to undertake a plethora of 
tasks, they are as follows: 

- Introducing strategic mail distribution, which will see 
the inception of door-to-door delivery of mail—what will 
henceforth be dubbed the “Wasel” service.

 -Appointing administrators in the newly covered zones and 
connecting them to the general director of the Saudi Postal 
service’s distribution administration.

-Presiding over the administrative work as well as the field 
work involved.

- Reorganizing the distribution points. 
-Seeing to the coalescence of the procedures involved in 

the work of the general administration and incorporating the 
latest technologies to ensure that it remains consistent with the 
breakthrough being witnessed in the Saudi Postal Corporation; 
thereby transforming it from the once conventional service it 
was to an integrated modern technological system.

Before the resolution to establish the distribution 
administration was passed, distribution points in various 
zones were unheard of. In their stead, there were departments 
ascribed to the main long standing postal zones of Riyadh, 
Mecca, and the Eastern Province.  In the past, it also suffered 
of a staggeringly traditional method of operation which mainly 
drew on a given distributor’s experience in locating certain 
postal addresses—not to mention the dearth of vehicles 
and other means of delivery.  The manpower too was of a 
humble caliber, their qualifications and administrative levels 
were second-rate. All of this led to soaring prices in the mail 
industry to reach approximately SAR 1.53 per letter. 

The resolution to transform what once was merely a division 
of distribution into a separate entity—i.e. the administration—
as well as reorganizing and restructuring its administrative and 
field work, has already begotten a positive outcome. It has, in 
itself, ignited the developmental process of the service.

New administrations are being formed in every respective 
postal zone, be it Riyadh, Mecca, Medina, the Eastern 
Province, Asir, Jazan, or Tabuk. The distribution tasks that 
were once assigned to the employees in the administrations of 
the said zones have now been redirected to the administrators 
of the distribution administration—all of high qualifications 
and vast experience in the postal industry.  And in light of 
this resolution, the procedures of the processes pertaining to 
distribution upon zones have been made uniform based on 
optimal scientific  principles which incorporate technology in 
every task—whether administrative or otherwise. It does so in 
a manner which acquiesces to the strategies of the corporation 
such as the door-to-door distribution strategy “Wasel”. 

Incorporating technology in its administrative and field 
work has, so far, brought about a complete overhaul in the 
corporation’s method of operation. It has transformed it 
from being utterly conventional to highly technological and 
dependent on state of the art information systems.

And so came the inception of the “Wasel” service which 
is slated to operate in every region of the Kingdom. It was 
launched in Riyadh in 1/8/1426 (according to the Islamic 
calendar), and was followed by Mecca in 28/2/1427 which 
was soon succeeded by the Eastern Province in 6/12/1427, 
and lastly by Asir, Jazan, and Tabuk in 2/7/1427. The 
service will commence in the Kingdom’s every respective 
region successively once maps and addresses are submitted 
and, subsequently, distribution points are set up. They are as 
follows:  the zones of “Hail, Qassim, Najran, Al-Baha, Al-Jawf, 
and the Northern borders.”

This geographical expansion accompanied an influx of 
qualified manpower consisting of highly skilled mailmen as 
well as supervisors and instructors set to oversee the work 
flow in the respective zones and to observe and subsequently 
overcome any obstacles which my form at once.

 In Wasel’s recruitment process, it has been a subject of 
serious pursuit that we employ Saudi nationals who hold a 
diploma in marketing or computer science or those who’ve 
graduated from the national institutes of administration or 
technology. It is also crucial that they have computer driving 
experience so that they have no trouble complying with the 
modern methods of distribution enforced.

To overcome any sudden complication which could arise and 
to simplify the overall process of mail distribution, the General 
Administration has compiled a guidebook with the minutiae of the 
tasks at hand for every given employee throughout the Kingdom.

 It is handed out to all of the aminidtration’s employee’s at 
the commencement of their tenure. A briefcase with the Wasel 
emblem imprinted on it is also handed out to employees, along 
with vehicles equipped with the all the technological devices 
required to carry out the mail distributing process. These state 
of the art vehicles and the devices therein allow employees to 
digital mail proceedings and also allows them to track items by 
way of satellites in order to efficiently carry out the delivery.

According to one Mohammad Hassan Al-Faraj, the field 
work manager in the General Administration, the process 

Introducing strategic mail 
distribution, which will see the 

inception of door-to-door delivery 
of mail—what will henceforth be 

dubbed the “Wasel” service.
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Riyadh- Nezar Al Ghananim

Satellite tracking 
system to be 
incorporated in 
all SPC delivery 
transactions

The Saudi Postal Corporation has 
long upheld its craft upon meticulous 
scientific foundations whilst ensuring 
to incorporate the latest advances 
of technology in its mail delivering 
process. In so doing, it aspires to 
have brought about a breakthrough 
in postal services.
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On all scales Saudi posts establishment has 
witnessed a significant transformation to bring up 
to date the services provided to both citizens and 
residents, by establishing the necessary infrastructure 
represented in many postal projects which have 
put the Saudi posts up in international assemblies 
and enable it to represent the kingdom in the best 
manner.

Those giant projects came through precise and 
comprehensive studies resulted from his Excellency 
Dr. Mohammed Saleh bin Tahir Binten brilliant 
ideas. It has contributed in specific move ahead in 
posts services during the years his Excellency has 
taken over the responsibility of the establishment 
leadership. The projects have acquired the admiration 
of all Saudi posts clients, regarding these projects we 
can mainly refer to:

Firstly, Address and coding modern program ( 
address for every individual ) in which a new system 
has been established for addressing and infrastructure 
for mail codes which can be used locally and 
internationally, it contributed to implement the 
conception of the electronic government. 

Second, Wasil service, it is the first of its kind to be 
implemented in Arab gulf region, the establishment 
has put strategic plan to implement and operate it 
kingdom wide. 

Third, mail auto sorting and electronic reading, this 
project has contributed in transcending the traditional 
manual sorting which has led in the past to many 
mistakes and delays and limit the implementation of 
quality procedures.      

Fourth, Naqil project, considered the prime 
element in mail services and operations , it represent 
the spinal column for mail services.

Fifth, connecting the mail net electronically project, 
this project has paved the way to build strategic 
infrastructure for the establishment, and formed an 
other one to support the advanced program.

Sixth, Saudi electronic define, in which Saudi posts 
establishment has produced a program advanced and 
modern coding that enables the beneficiary to define 
his mail address.

Seventh, sales points automation project, it aims to 
provide comprehensive solutions at sales point.

Eights, Postal money transfer project, ( Saudi posts 
…. A bank for the one without a bank) in this project 
money transfer programs were set as the first financial 
services stage that the establishment will provide 
through contracting with local banking to perform 

domestic money transfer, in addition to contracting 
with international banking nets to run international 
money transfer.

Ninth, auto service machines project, it facilitate 
to the citizens and residents to reach postal services 
around the clock by using the machines stationed at 
public locations.

Tenth, post service with distribution priority, it has 
the advantage of distributing the mail on the same day 
in the cities, many of services sectors establishments 
can benefit from this service. also distribution of 
wedding card, books, advertisements in cities and 
regions, in addition to other mails.

Saudi posts has gained many international awards 
in leadership and creation, evolvement, modernization 
and information technology, some of these awards are: 
his Excellency dr. Mohammed Saleh bin Tahir Binten 
middle east fifth award for the creative and executive 
personality for the year 2008, an excellence award 
from Oracle company for the year 2007, also the 
establishment gained pioneering award in information 
technology for the year 2007, and world mail award 
for evolvement for the year 2007, and the award for 
the business sector best net for the year 2007 for mail  
offices connecting project, and the second position of 
world mail award for customers services for the year 
2006,and the second position of world mail award for 
communities service for the year 2007, for the year 
2007, also the establishment has acquired recently 
world mail union certificate of mail service quality 
category  (A), considered one of the highest quality 
certificates in the field of mail world wide.

The establishment has enhanced its professional, 
economical and media presence locally and 
internationally by organizing the first conference 
for postal information and technologies in Jeddah, 
sponsored by his royal highness, crown prince, prince 
Sultan bin Abdulaziz. During the period 1-4- 11 – 
1428 H, the conference has been utilized to acquaint 
the role and the services of Saudi posts ( locally – 
regional – world wide ). These successes could not be 
accomplished if it has not been for the efforts of the 
establishment staff, managers and their staffs in all 
administrations and branches kingdom wide, efforts 
that guided and followed up by his Excellency Dr. 
Mohammed Saleh bin Taher Binten, and no doubt 
that the establishment will continue accomplishing 
more advanced and successful projects, and services 
in coming years, and to gain more awards and 
certificates.
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Dr. Mohammed Selah bin Tahir Binten,

Saudi posts Successes 
Engineer
Has Contributed in Making a Significant Change in Postal Services Towards 
Distinction and Perfection .

The establishment has gained many international awards in leadership, creation, evolvement, 
modernization and information technology. 
In his era the mail services have witnessed a specific jump regarding the service itself, the one 
who provides it, and the way it is provided. 
The posts have enhanced its  professional and media presence through organizing the first 
conference for postal information and technologies.
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An agreement between the Commission of Sacrificial Meat and the Saudi Postal 
Corporation has been finalized in a meeting held at the Islamic Development Bank in 
Jeddah. By virtue of this agreement, the Saudi Postal Corporation will commence to sell 
the offers of the Saudi Arabian Project's sacrificial meat project by means of its various 
post offices throughout the Kingdom, as well as its cutting edge e-portal. As such, sacrificial 
meat bonds will be easily available throughout the Kingdom for those interested. The 
sacrificial meat bonds will also make the Hajj and Umrah processes easier for both Saudi 
citizens and the Kingdom's esteemed guests in the Hajj season and beyond.

His Excellency Dr. Ahmed Mohammed Ali, president of Islamic Development Bank, 
signed the agreement on behalf of the Commission, while His Excellency Dr. Mohammed 
Saleh Bunton signed it on behalf of the SPC, of which is he president.

Dr. Bunton took this occasion to voice his gratitude and appreciation to the Commission 
and the IDB—as represented by its president Dr. Ahmed Mohammed Ali—for the 
trust that they have afforded the SPC with this task. He went on to express his elation, 
along with that of his corporation's members of staff, for the chance to be a part of this 
humanitarian project. He also asserted that the Corporation will exert its utmost effort in 
offering only the best that it can to contribute to the success of a project of such altruistic 
stature.

For his part, Dr. Ahmed Mohammed Ali, president of the IDB,   expressed his delight 
about this agreement, which he believes will elicit ripples of positive effects throughout 
the Kingdom and beyond. 

Saudi Arabian Sacrificial 
Meat Project made available 

via Post
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The Wasel service was launched recently in 
Mecca upon the directive of His Excellency Dr. 
Mohammed Saleh Bunton, the president of the 
Saudi Postal Corporation. This came within the 
framework of the corporation's dedicated strategy 
to cover the vast regions of the Kingdom with the 
Wasel service. 

Wasel has begun by providing a number fully 
equipped, high-quality vehicles for distribution. 
The vehicles are also furnished with calculators, 
decoding and GPS systems.

The service now covers the entirety of the 
sacred capital. Some 75000 Wasel boxes have 
been installed there with prospective subscribers 
reaching within 42000 and 13283 of those whose 
subscriptions have already been activated and are 
currently enjoying our services. Many of which are 
subscribed to our special service, as well.

The Wasel service is being carried out in Mecca 
by means of four distribution points. They are as 
follows:
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LocationPoint Name

Aziza Postal buildingAziza Distribution 
Point1

Al-Rasifa Post OfficeAl-Rasifa 
Distribution Point2

Al-Ghazza Postal 
Complex

Al-Ghazza 
Distribution Point3

Al-Umrah Post OfficeAl-Umrah 
Distribution Point4

"Wasel" Service in Mecca

The Saudi Postal Corporation is putting the 
final touches before launching the Wasel service in 
the three of the Kingdom's key cities: Asir, Jazan, 
Tabuk, to join its sister cities Riyadh, Mecca, 
Medina and the tri-city area of the Eastern province 
in which the service has already been operating.

Bandar Al-Ajmi, the managing director of 
the Saudi Postal Corporation's distribution 
administration, revealed that the Wasel service is 
one of the most massive projects undertaken by 
the corporation which will ultimately elicit a postal 
breakthrough.

The Saudi postal corporation has set a strategic 
plan of execution and operation of the service 
throughout the Kingdom, under the watchful 
supervision of Dr. Mohammed Saleh Bunton. The 
strategic plan has commenced in the larger regions 
of Saudi Arabia: Riyadh, Mecca, and the Eastern 
Province, only to trickle onwards to the rest of the 
Kingdom.

The project will make many postal positions 
available in the respective cities in which it will 
take place. A number of supervisors and trainers 
will also be dispatched by the SPC to keep track of 
the work there and keep prospective hurdles at bay.  
And in keeping with the new strategy, a number 
of fully equipped, highly technological vehicles 
which will enable the postmen to monitor all the 
delivery items digitally by use of a satellite system.  
The distributors in all three cities will have been 
trained vocationally in preparation for postal work, 
and activation of the systems and maps, in order to 
choose the work routes, pertinent symbols, prepare 
the computers, and communication tools, among 
other things.

The program will also monitor vocational 
and administrative work on the spot. This is to 
overcome any prospective complications in the 
mail distribution process of Wasel before they 
arise. 

Wasel Service in Asir, Jazan, 
and Tabuk
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In celebration of the rapid development the city of Riyadh 
has witnessed during the past fifty years in a myriad of 
domains—be it urban, cultural, or economic, the Saudi 
Postal Corporation has come out with a brand new line of 
2-SAR stamps, and 5-SAR postcards emblazoned with the 
words: "Riyadh--Our capital's 50 years of development" in 
which it touts the city's chief landmarks from both the past 
and the present. 

Riyadh has come a long way and has joined the ranks of 
the developed world's many cities. And so SPC has issued 
these stamps, in commemoration of this success, of whose 
prime engineer is the main conductor of achievement, 
His Royal Highness Prince Salman Ibn Abdulaziz, and in 
commemoration of 50 years under his rule. 

The Saudi Postal Corporation has applied itself ardently in 
commemorating by means of stamp issuance—among other 
things—the many notable events and occasions that occur 
on both a national and international scale, especially those of 
which that shed light on the Kingdom's political, cultural and 
social role around the world. 

It is worth mentioning that the official authority appointed 
the responsibility of printing Saudi Arabian stamps is the 
Saudi Arabian Stamp Authority. This is as such due to the 
essential cultural and financial value affixed to stamps which 
requires precision in manufacturing and execution. 

Riyadh—50 Years 
of Development 

The Saudi Postal Corporation has collaborated 
with the postal services in other Arab countries 
to come out with a 5—SR commemorative Arab 
stamp in celebration of Arab Post Day which 
corresponded to August 3rd 2008.

This, among other festivities, was a means 
of immortalizing postal services in societies by 
highlighting the stages they went through over the 
years and especially highlighting the development 
and advancement witnessed in Saudi post.

The Saudi Postal Corporation duly seeks 
to make note of every achievement on a local 
and international scale in postal services by 

documenting and shedding light on them; 
especially those in which Saudi Arabia had a 
hand.

 It will also issue stamps emblazoned with the 
most pivotal moments of Saudi Arabia's history, as 
stamps are a strong cultural means through which 
messages are sent all over the world. By setting 
out into the world on letters, it will be exchanged 
among a plethora of cultures and civilizations.

It is worth mentioning that Saudi Arabian 
stamps are printed in government printing houses 
and come in two main types: standard stamps and 
commemorative stamps.

Commemorative Pan Arab 
stamp to be issued
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The Kingdom of Saudi Arabia, as represented by the 
Saudi Postal Corporation, received the highest form of 
accolades for its high quality postal service during the 
Postal Union’s 24th annual conference. 

The director general of the Union, which is an affiliate 
of the United Nations, Mr. Edward  Dayan, rewarded  
Dr. Usama Mohammed Saleh Altaf, the vice president of 
the Saudi Postal Corporation, with the Union’s class A 
certificate for outstanding quality in an official ceremony 
held in early August 2008.

In his opening address, Mr. Dayan extolled the rapid 
development witnessed in various postal corporations the 
world over, which was made evident by the evaluations 
undergone by the authorities delegated with the task in the 
Union.  Rapid development was also starkly made evident 
by other countries’ eagerness to receive the aforementioned 
certificate as well, and by the populaces’ increased trust in 
their respective country’s services.

 His Excellency also clarified that bestowment of the 
certificate in contingent upon completion of various stages, 
and after all specialized consultants ascertain if prospective 
countries fit the criteria. Also, prospective corporations are 
submitted to a universal evaluation which determines their 
candidacy.

For his part, Dr. Altaf, confirmed SPC’s determination 
to maintain the high quality service that elicited this award 

and to strive for even greater services, especially considering 
the massive support the postal sector receives from the 
government.  He also expressed that the certificate was 
an incentive for the Saudi Postal Corporation to move 
forward and improve its performance by offering only the 
best services to its esteemed clientele. Lastly, he lauded the 
efforts exerted by the corporation’s staff for all the positive 
results they’ve reaped, as embodied by the certificate and 
accolades received.

On this occasion, His Excellency Dr. Mohammed Saleh 
Bunton expressed that the backing the corporation receives 
from the government of the Custodian of the Two Holy 
Mosques has had an effect in their endowment of this 
award. He also stressed the corporations adamancy to 
raise the banner of the Kingdom of Saudi Arabia high in 
international events and representing it to the best of their 
capacity, while also making sure to maintain the level they 
have achieved by offering more and more services to that 
cater to their clients’ every need. 

It is noteworthy to mention that the aforementioned 
certificate is one of the highest forms of recognition in the 
postal services industry; and a Class A is an international 
classification for postal excellence. This achievement has 
propelled Saudi Arabia into the world of outstanding 
quality postal service, wherein it is the only Asian country 
to receive this honor. 

Universal Postal Union Lauds Saudi 
Arabia for High-quality Service

Saudi Post - Issue 12 October 2008



His Excellency Dr. Mohammed Saleh Bin Taher Bunton, 
president of the Saudi Postal Corporation, headed a summit 
of postal agency managers in Jeddah, which witnessed a 
large turnout by some of the corporation’s highest ranking 
members of staff, along with the managing directors of the 
postal agencies in various postal zones.

The summit entailed the strategies to be implemented 
in the corporation’s upcoming stages, the future of postal 
agencies, the state of the agencies today, and lastly their 
ability to stay abreast of the massive advances made in the 
Saudi Postal Corporation. Also broached were the topics 
of the responsibility that rests on the postal agencies’ 
shoulders of delivering a service that is up to SPC par.

Within its latest strategy, the Saudi Postal Corporation 
aspires to boost the rates of mail usage in the Kingdom till 
it reaches global standards. It also aspires to raise the bar of 
e-government and e-commerce practices, which will render 
the postal service on the same level of advancement as the 
rest of the Kingdom.

Postal 
Agency-heads 

convene in 
Jeddah

7

Hamad AlJabir AlAli Al-Sabah, Kuwait’s ambassador 
to Saudi Arabia, has come forth with congratulatory 
banter to Dr. Mohammed Bin Saleh Bunton, president of 
the Saudi Postal Corporation, alongside Dr. Mohammed 
Saleh Altaf, the vice president of the corporation, on 
account of it having received the Universal Postal Union’s 
class A certificate for outstanding postal quality.

Says the ambassador: “This certificate bespeaks of 
the outstanding and enduring efforts the corporation at 

hand exerted to improve the quality of this important 
facility.”

“For the Saudi Postal Corporation to have received 
this certificate, is, by all means, an achievement on 
behalf of our sister-state, the Kingdom of Saudi Arabia 
in the world of mail and postal services,” he added as he 
expressed his well wishes to the Saudi Arabian populace 
at large, along with its benevolent leadership for this 
postal achievement. 

Kuwaiti Ambassador Congratulates 
SPC on Global Achievement
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 Saudi Postal 
Corporation 

Technology-Friendly, 
says Dr. Bunton

Dr. Mohammed Saleh Bunton, president of the Saudi Postal Corporation, spoke of the 
SPC's successful experiment with public relations during his speech at the First Forum of 
Communication and Media in Riyadh, which was organized by the International Public 
Relations Association (Gulf Chapter) on the eve of July 2nd, 2008. 

He went on to praise it for the fine communication skills it displayed whilst corresponding 
with an array of media outlets. 

"The importance of public relations to any entity—be it political, commercial, or 
societal—stems from the fact that it is one of the most important fortes a company could 
possess, among, of course, other strong points such as good infrastructure and economic 
might and so on," he said.

He also delved into the reality of those who play vital roles in communications and 
media. Among them he mentioned, firstly media personalities by means of the podiums 
upon which they appear, ambassadors by means of their respective embassies, state 
representatives at international institutions, and civil societies by means of their own 
entities. 

The success of well-known business companies can be traced back to a good public 
relations department that can manage the company's inner and outer contacts and 
communicate the efforts of the executives to others. It also makes the message of marketers 
clear to the target audience, sheds light on the said company's successes, and downplays 
any previous slip ups in a way that evokes total transparency and honesty to the general 
public.

He went on to define the media in respect to public relations as a filter of information—
it either transmits the message clearly and renders it logical and simple to the public, or 
intentionally—or perhaps unintentionally—twists it so that it is unclear and illogical. The 
most successful public relations, he contended, are those who retain strong ties to the 
media. This is because in so doing, they will be able to showcase the information they 
please and in the manner they please.

Furthermore, despite the enormous number and the immense advancement of multimedia 
tools, the most effective of them all are the audio and visual tools—not to mention printed 
media. Another notable tool is the internet. The plethora of information streamed online 
often elicits much profit as it the ideas are noteworthy, stark and oftentimes poignant. 

Dr. Bunton went on to list the looming challenges that the public relations sector may 
be confronted with in the future. Among them are the following: the growing number of 
satellite channels, the abundance of newspapers, the equal abundance of advertisements 
that readers and listeners often do not even read. Many PR agencies began couching 
product placements within the actual articles and news items. This, he contended, would 
have a positive influence in cementing relations between PR agencies and the media. It is a 
politics of informational saturation. 

The Saudi Postal Corporation has displayed it is savvy utilization of data bases and 
information technologies. As such, it has been able to improve its postal services immensely 
and reach its target demographic easily and economically. This was previously only applied 
in Europe and North America, as it would have required construction of a stronger postal 
infrastructure. 
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His Excellency Dr. Mohammad Saleh Bin Taher Bunton, president of the Saudi Postal 
Corporation, chaired the 1429 Second Saudi Postal Leadership conference held in Medina.  It 
witnessed a tremendous turnout by the vice presidents, his advisors and managing directors alike of 
the corporation and its subsidiary administrations.

In his opening address, His Excellency Dr. Bunton broached the subjects of workplace fluidity in 
the post offices of various postal zones. He stressed the importance of raising the caliber of postal 
work and performance, especially at current and future stages.

The conference's agenda boasted many items and working papers, chief among them are the 
following: Discussing postal revenues, presenting the "Rural Wasel" project and discussing it, 
discussing performance indicator evaluation, and lastly, a discussion on postal procedures.

In holding these periodic meetings, the corporation and its leadership aspire to reflect on what 
has been achieved in the realm of reality and not just in papers, as well as collectively keeping track 
of and evaluating ongoing and future projects, programs and prospective impediments, in order to 
quell them preemptively.

This meeting is just one installment of a series of meetings the corporation holds to instill a 
sense of togetherness and team spirit among its employees in project planning and execution. It 
encourages them to set strategic plans, as well as to research the views proposed in regards to the 
latest developments in the local and international postal industry so that they can, in turn, introduce 
them to the corporation's strategic mail programs. 

Postal Leaders Convene in Medina
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Dr. Benten:
To Continue the 
Strategy of Saudi 
Mail Modernization 
and Evolvement

In a welcoming speech, his Excellency dr. Mohammed 
Saleh bin Tahir Binten , president of Saudi posts 
establishment, has welcomed the gathering assembled to 
congratulate him on the occasion of the royal confidence 
to extend his services. His Excellency appreciated the 
royal order issued on 16yh of last jumady1, extending his 
services for more four years starting from 16 / 5 / 1429 
H , expressing his thanks and happiness for this royal 
confidence, asking the almighty god to support him in 
performing the duties assigned to him.

His Excellency affirmed that, this will be the pushing 
power to continue the development process the Saudi 
posts have witnessed during the last four years, we could 
not be able to accomplish if it hasn’t been for the grace 
of the almighty god and the great efforts exerted by the 

Saudi posts staff, To improve the quality of the posts 
services rendered to both the citizens and residents.

He also has affirmed the continuation of updating 
and developing the Saudi posts industry strategy and 
to level it to the international standard. In addition to 
continue the ambitious plan of the establishment, By 
implementing up to date distinguished mail services,

And to improve the capability of the staff, so that they 
will turn out to be an example in serving the public and 
benefiting from dealing with modern technology, in order 
to preserve the quality of the various postal services, and to 
meet the requirement of the clients, so that the establishment 
will move ahead toward the privatization, and to raise the 
name of the kingdom in international assemblies, as well as 
represent it in the best way it can be done. 

Governor 
of Medina 

Receives SPC 
President

His Royal Highness Prince Abdulaziz 
Bin Majed, the governor of Medina, received 
His Excellency Dr. Mohammed Saleh Bin 
Taher Bunton, president of the Saudi Postal 
Corporation and his accompanying delegation.

The president of the corporation discussed 
the developmental steps taken by the company 
in the latter stages, along with the current and 
future projects of Saudi Arabia and Medina's 
premier postal service. He also discussed the 
"Wasel" service which amassed a tremendous 
turnout of clients.
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Postal Leaders 
Convene in Medina

Universal Postal 
Union Lauds Saudi 

Arabia for High-
quality Service

Dr. Mohammed Selah
bin Tahir Binten,

Has Contributed in Making a 
Significant Change in Postal 

Services Towards Distinction 
and Perfection

14 The Saudi Postal Corporation 
has long upheld its craft upon 
meticulous scientific foundations 
whilst ensuring to incorporate the 
latest advances of technology in 
its mail delivering process. In so 
doing, it aspires to have brought 
about a breakthrough in postal 
services.
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Saudi mail establishment launches in its performance on a scientific 
basis that depending on modern technology and cope with mail 
modern industry. Also to cope with its strategy which is seeking to 
accomplish specific transformation in postal service. To accomplish 
such goal it started organizing distributing and receiving of mail 
in accordance with the latest scientific basis through establishing 
distribution general administration.

On all scales Saudi posts corporation has witnessed a significant 
transformation to bring up to date the services provided to the 
customers  by establishing the necessary infrastructure represented 
in many postal projects which made it possible for the Saudi posts to 
reach the international assemblies and  to represent the kingdom in 
the best manner.

Those giant projects came through precise and comprehensive 
studies resulted from his Excellency Dr. Mohammed Saleh bin Tahir 
Binten brilliant ideas. It has contributed in specific move ahead 
in posts services during the years his Excellency has taken over the 
responsibility of the establishment leadership. 

As mail is playing an important role in supporting the government 
projects and the electronic trade world wide. Saudi mail corporation 
should have considered the importance of technology at the beginning 
of setting the strategic plans for all its works and programs, thus to 
provide better and an up to date service. Saudi mail has set general 
administration for information technology supported by other 
technical units with responsibilities and duties, in order to level the 
technical and information production in the corporation.

Kingdom of Saudi Arabia has gained, during world mail meetings 
recently held in Geneva, the highest international award in postal 
quality. The custodian of the two holy mosques government support 
to the Saudi mail has a great impact in gaining this award.  In more 
than one occasion his Excellency Dr. Mohammed Saleh Bentin has 
affirmed the adherence of Saudi mail to raise the name of the kingdom 
in international postal assemblies, as well as to represent it in the best 
manner, and to provide different and various services that meet the 
requirements of the customers.

Saudi mail is keen and through his strategy to have a significant 
presence in regional and international assemblies .. by opening all 
its exhibitions in the kingdom for the public, and visitors who are 
concerned with postal services  on October,9 Saudi mail has celebrated 
the world mail day  under the slogan ( be always connected ) .

Celebrating Arab mail day which fell on 3rd august 2008, Saudi 
mail has participated, and through the evolvement of its services, with 
other Arab mail administrations by issuing a souvenir postal stamp , as 
a reminder for postal services importance in serving the communities 
and its developing stages through ages , and the developed stages the 
mail has witnessed through ages, and to show out what a progress the 
postal service in the kingdom is enjoying.     
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