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خدمات مبتكرة تدعم نجاحكم



خدمات مبتكرة تدعم نجاحكم

السعودي  البريد  مؤسسة  في  نسعى 
اللوجستية  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى 
التكاملية،  الخدمات  من  وغيرها  والبريدية 
التي تدعم أعمالكم وتساهم في تحقيق 

أهدافكم بكفاءة وفاعلية عالية. 

وأدواتنا  خدماتنا  من  االستفادة  يمكنكم 
لتالقي  ونطّورها  نقّدمها  التي  المتنّوعة 
احتياجات عمالئنا المختلفة، والتي من أهّم 

مزاياها:

أكثر  تتضّمن  شبكة  عبر  شاملة  تغطية   
من 600 مكتب منتشر حول المملكة. 

نظـم   أحـدث  علـى  تعتمـد  تحتيـة  بنيـة   
المعـلومـات  والبرمجيات.

قطاع  تتضّمن  شاملة  بيانات  قواعد   
وقطاع  ومقيمين،  مواطنين  من  األفراد 

األعمال والقطاع الحكومي.

وبريدية  لوجستية  تكاملية  خدمات   
والتجارة  االتصاالت  وخدمات  ومالية 

اإللكترونية.

 

برنامج “خيري”

تسويقية  حلواًل  »خيري«  برنامج  عبر  الخيرية  للجمعيات  نوّفر 
عّدة تساهم في الوصول إلى الشرائح المستهدفة بفاعلية 

عالية وبأوفر األسعار. وتتضّمن هذه الحلول:



  التوزيع المباشر

وقطاع  األفراد  لقطاع  دقيقة  عناوين  إلى  مباشرة  رسائلكم  توصيل 
األعمال يتّم تحديثها أواًل بأول وذلك بناًء على قواعد بيانات ومعلومات 
من  تستهدفونها،  التي  الديموغرافيات  وحسب  الوطني«  »العنوان 
منها  االستفادة  يمكنكم  والتي  وغيرها،  وجنسيتها  وجودها  مناطق 

عبر األدوات والقنوات التالية:

  المظاريف الدعائية

باإلضافة  الدعائية،  المظاريف  على  واإلعالنية  التوعوية  الرسائل  طباعة 
إلى إمكانية ضّم مواد تثقيفية داخل األظرف مطبوعة ومغّلفة حسب 
أعلى معايير الجودة، ويمكن إرسالها إلى قواعد البيانات التي تحّددونها.

  واصل

بدّقة  الُمستهدفة  العنـاويـن  إلى  الدعائـيـة  والمـواد  األظـرف  تسليـم 
عبر العنوان المسجل بالعنوان الوطني. 

  خدمات أخرى

نعمل على مساعدتكم لالستفادة من خدماتنا اللوجستيــة والبريدية 
يمكن  والتي  اإللكترونية  والتـجــارة  االتـصــاالت  وخدمـات  والماليــة 
آلية عملكم البتكار حلول عملية تكاملية تدعم تحقيق  دمجها في 

أهدافكم.



باقات برنامج “خيري” 

السعرالوصفالباقة
استالم األظرف من الجمعية بمكاتبنا، باقة خيري

مطبوعة ومغّلفة وجاهزة للتوزيع.

يمنح خصم 30%  لـ )10.000( ظرف فأكثر.

2.00
ريال سعودي

تأمين األوراق والمظاريف والطباعة باقة خيري متكامل
والتغليف وتوزيعها على عناوين غير محّددة 

ضمن مكاتب أو أحياء أو مدن تحدّدها 
الجمعية فقط

1.70
ريال سعودي

تأمين األوراق والمظاريف والطباعة باقة خيري موّجه
والتغليف وتوزيعها على عناوين باستخدام 

بيانات الجمعية الخيرية

2.10
ريال سعودي

تأمين األوراق والمظاريف والطباعة باقة خيري ممّيز
والتغليف وتوزيعها باستخدام بيانات البريد 

السعودي

2.30
ريال سعودي

مواصفات الورق والمظاريف التي يقّدمها برنامج »خيري«:

  ورق الخطابات )A4( مطبوعة 4 ألوان 100 جرام وجه واحد.

  ظرف شّباك يمين )DL( 120 جرام تصنيع.

الشروط واألحكام:
  تتحّمل الجمعية الخيرية مسؤولية محتويات الخطاب.

  ال تعاد المواد المرسلة في حال عدم صّحة العنوان.

   يجب أن تكون الجمعية مسّجلة في العنوان الوطني ولديها التصاريح النظامية.

مالحظات:

 )A4( في حال رغبة الجمعية بإضافة بروشور أو صفحة إضافية وجه واحد ألي قياس من  

أو )A5(  أو )DL( داخل المظروف، يتطّلب ذلك رسوًما قدرها 0.20 هللة للوجه الواحد.

األكثر طلًبا من العمالء



بدعمكم ادخلتم السرور . . . 

لطلب الخدمة ولتطوير الباقات المناسبة لكم،

يمكنكم التواصل معنا عبر

Khairi@sp.com.sa

0112897031

920005700

الفاكس

  0114036663 - 17031 

شركاء »خيري«




