الخطة االستراتيجية لألعوام((2023-2021
شركة البريد ال ردني

أوالً  -:الموجز التنفيذي
ثاني ًا  -:منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية
ثالث ًا  -:نتائج التحليل الرباعي
رابعاً  -:مكونات الخطة اإلستراتيجية الربعة -:

 -1رايات شركة البريد الردني (الرؤية ،الرسالة  ،القيم الجوهرية)
 -2الهداف اإلستراتيجية

 -3مصفوفة االهداف الرئيسية والنشاطات  ،الهداف الفرعية  ،خطة التشغيل والموارد المطلوبة
 -4الخطة المالية (اإليرادات  ،التكاليف التقديرية  ،النتائج المالية ).
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أو ًال :الموجز التنفيذي
إنطالقا ً من دور شركة البريد األردني الحيوي كمؤسسة وطنية واإلرتقاء بالعمل المؤسسي للشركة وتطوير منظومة األداء والتي تسعى إلستغالل نقاط القوة في
الشركة في تحقيق األهداف والغايات وزيادة التنافسية في الدخول لألسواق المحلية واإلقليمية في القطاع البريدي وفق أفضل الممارسات العالمية .
ومع الحفاظ على تطوير الخدمات البريدية التقليدية تبنت شركة البريد األردني نماذج اعمال جديدة تواكب التطورات المتسارعة في قطاع البريد والخدمات اللوجستية
والمالية التي تلبي احتياجات العمالء المتغيرة وتسهل عليهم الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر  ،وعليه فقد تم إعداد هذه الخطة بإعتماد المشاركة الداخلية
والخارجية للجهات والقطاعات المؤثرة في عمل الشركة وفق المنهجية التالية -:
تم تحديد الوضع العام للشركة بنا ًء على نتائج التحليل الرباعي ،ومدخالت أخرى ذات عالقة
تم تبني األهداف اإلستراتيجية الرئيسية والفرعية وربطها مع االهداف الوطنية و القطاعية
تم تحديد البرامج والمشاريع التفصيلية التي تخدم األهداف االستراتيجية
تم تحديد الموارد المالية واللوجستية والتقنية والبشرية ومسؤوليات التنفيذ .
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ثاني ًا  :منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية
مرجعيات الخطة ومصادرها
استندت الخطة إلى مجموعة من المرجعيات والمصادر التي اشتقت منها أهدافها الرئيسية وأولويات العمل فيها وتمثلت فيما يلي -:
 -1الدليل اإلرشادي إلعداد الخطة اإلستراتيجية ( ،ادارة تطوير األداء المؤسسي)
 -2معيار التخطيط اإلستراتيجي في القطاع العام .
 -3منهجية ترابط األهداف في التخطيط اإلستراتيجي .
 -4أفضل الممارسات في التخطيط اإلستراتيجي.
 -5جلسات العصف الذهني والتقييم والتحليل مع المسؤولين .
 -6اإلجتماع مع المسؤولين ذوي العالقة واللقاءات الميدانية.
 -7المتابعة والتقييم المستمر لمراحل إنجاز الخطة .
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مصادر ا لمدخالت كعناصر أساسية في صياغة الهداف اإلستراتيجية للخطة وهي-:
 .1األهداف الوطنية  -رؤية األردن 2025
 .2السياسة العامة لقطاع البريد واإلتصاالت وما يتعلق بقطاع البريد .
 .3استراتيجية اتحاد البريد العالمي والرؤية البريدية.
 .4نتائج التحليل الرباعي ) )SWOTللبريد األردني.
الهداف الوطنية (رؤية الردن -:)2025
 -1توفير الخدمات اإلجتماعية.
 -2تطوير الخدمات الحكومية.
 -3تحقيق النمو االقتصادي.
 -4النقل واللوجستيات.
 -5تعزيز الخدمات الرقمية وخدمات األعمال.

 -6تكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل لإلناث.
 -7إتباع معايير عالمية ألفضل الممارسات.
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 -8الشراكات بين القطاع الخاص والعام على نطاق واسع.
 -9التشغيل و توفير فرص العمل.
 -10رفع جودة الخدمات والتعامل بما يلبي طموحات المواطن األردني .

الهداف القطاعية /السياسة العامة لقطاع البريد -:
 -1تطوير وتحسين إجراءات عمل التجارة اإللكترونية بما في ذلك البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
 -2زيادة الشراكة بين شركة البريد األردني وقطاع التكنولوجيا لضمان مواكبة احتياجات السوق والتطور التكنولوجي .
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رسالة ورؤية إتحاد البريد العالمي (-: )UPU
إن رسالة المنظمة تتمثل في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية الجيدة والفعالة والسهلة المنال بغية تيسير اإلتصاالت بين سكان العالم
وذلك عن طريق-:
-

ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات مترابطة .

 التشجيع على إعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى إستخدام التكنولوجيا . ضمان التعاون و التفاعل بين أصحاب المصالح . النهوض بالتعاون التقني الفعال . -الحرص على تلبية إحتياجات الزبائن المتغيرة.
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الهيكل التنظيمي الوظيفي لشركة البريد الردني Functional Org.chart
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ثالثا :مصفوفة التحليل الرباعي( )SWOT
تم اعتماد مبدء ال  SWOTفي تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لشرح واقع الحال لشركة البريد األردني ،فيما يلي ملخص ألهم هذه النقاط :
العوامل اإليجابية

عوامل السلبية

نقاط القوة

نقاط الضف
.1
.2
.3

.1حصرية التوزيع للرسائل التي تقل عن  500غم بين الدوائر ومؤسسات الدولة.
 .2الشبكة الواسعة والمنافذ التي تقدم الخدمات داخل المملكة (توزيع مكاتب البريد على
جميع محافظات المملكة).
.3البريد االردني جزء من شبكة االتحاد البريديالعالمي(.)UPU
.4االتفاقيات المعقودة ذات المدد الزمنية الطويلة وذات الدخل الثابت.
 .5حجم موجودات (أصول) الشركة .
 .6الموقع الجغرافي (على مستوى اإلقليم والتوسط بين األسواق الناشئة).
 .7وجود هيكل تنظيمي شامل لكافة الوظائف ويراعي نظام اإلشراف الفعال ويغطي
متطلبات الخطة اإلستراتيجية
.8توفر أسطول نقل قادر على خدمة العمالء
. 9الثقة التي تتمتع بها الشركة كونها شركة مساهمة تابعة للحكومة

.4
.5
.6
.7
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نقص في السيولة وااللتزامات المترتبة على الشركة.
عدم وجود نظام محاسبة تكاليف لبيان تكلفة الخدمة والعائد
تهالك البنية التحتية لبعض المباني وغيرها من (أثاث وأجهزة
ونقص الحوسبة والربط اإللكتروني لبعض المكاتب).
سوء توزيع المكاتب البريدية جغرافيا ( يوجد مكاتب تقل
المسافة بينهما عن  10كم)
ضعف تسويق الخدمات البريديةوذلك بسب عدم توفر التمويل
والكوادر ذات الخبرة ,وعدم معرفة العمالء بالخدمات
المتعددة في البريد.
نقص في الكوادر البشرية في بعض المجاالت وضعف التدريب
وعدم وجود مركز تدريب متكامل وسوء توزيع الموارد
البشرية .
عدم وجود تعليمات لنظام حوافز .

الفرص
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

التهديدات

نمو حجم السوق (تعهيد بعض األعمال والخدمات من الشركات).
نمو حجم التجارة االلكترونية وخدمات الدفع االلكتروني
وجود مساحات داخل مكاتب البريد يمكن استغاللها بالمشاركة مع
المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك للخدمات والدعاية (خاصة
المكاتب البعيدة عن المركز) باإلضافة إلى التوزيع الجغرافي.
إ مكانية استغالل األراضي والمباني التي تملكها الشركة بشكل استثماري.
النمو العمراني والسكاني ونمو أعداد المغتربين والالجئين في المملكة
اإلستقرار األمني والسياسي في األردن.
توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمليات ،تنافس الجهات المزودة
للخدمات.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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عدم وجود مراقبة للحق الحصري لشركة البريد،واالعتداء
واإللتفاف على ذلك من قبل بعض القطاع الخاص.
التشريعات والقوانين والقرارات الجديدة المفاجئة الصادرة
من بعض الجهات والتي تؤثر على عمل شركة البريد مما
يسبب تقليل المنافسة مع القطاعات األخرى
ارتباط عمل البريد بجهات أخرى من الدوائر والمؤسسات
العامة مثل الجمارك األردنية وغيرها .
التحول اإللكتروني الكامل لبعض الخدمات واإلتفاقيات
الموقعة مع الجهات والدوائر(.صندوق توفير البريد
البالغات،المعونة الوطنية)..
األوضاع السياسية واألمنية الراهنة لدول اإلقليم (الجوار)
وتأثيرها على الحركة التجارية واألمنية.
األوضاع الصحية (جائحة كورونا وأثرها على قطاع البريد ).

رابع ًا  :مكونات الخطة اإلستراتيجية
 -1رايات شركة البريد االردني  -:الرؤية  ،الرسالة  ،القيم الجوهرية للشركة.
الرؤية ( -:(Visionالريادة في قطاع الخدمات البريدية على المستوى المحلي واإلقليمي.
الرسالة ( -:(Missionتطبيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات البريدية والمالية واللوجستية من خالل نافذة بريدية متكاملة بكوادر مؤهلة وأسعار منافسة

لتحقيق احتياجات العمالء المتغيرة .

القيم الجوهرية )-: )Core Values
 -1الدقة
 -2األمانة

 -3الشفافية
 -4المهنية
 -5المساءلة

-6التميز المؤسسي
 -7التشاركية.
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 -2الهداف الرئيسية اإلستراتيجية لشركة البريد الردني (-:)2023 -2021
تم استخدام بطاقة األداء المتوازن ( ) Balance Score Cardوالتي تعتبر أداة فعالة من أدوات التخطيط اإلستراتيجي لمتابعة األداء وربط األهداف بالرؤية
والرسالة وضبط ومراقبة النمو واالنجاز المؤسسي حيث تم األخذ بعين اإلعتبار التحليل الرباعي لواقع الحال للبريد األردني وكيفية إستغالل الموارد المتاحة وما يمتلكه
من مقومات إيجابية قادرة على تحويل نقاط الضعف الى قوة والتهديدات إلى فرص .

الهداف الرئيسية لشركة البريد الردني -:
 -1زيادة اإليرادات بنسبة (( ) %5بطاقة المنظور المالي )

 -2تخفيض وضبط النفقات بنسبة (() %3بطاقة المنظور المالي )
 -3تطوير ورفع جودة الخدمات البريدية واللوجستية بنسبة (()%10بطاقة العمليات)
 -4زيادة رضى متلقي الخدمة وتعزيز الثقة بجودة الخدمة بنسبة (  ()%20منظور العمالء )

 -5تطوير وتعزيز القدرات الوظيفية واعادة تأهيل العاملين ورفع المستوى بنسبة ( ()%10منظور التعلم والنمو )
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 -3مصفوفة الهداف الرئيسية والنشاطات  ،الهداف الفرعية
 فيما يلي تفصيل لألهداف الفرعية والنشاطات ومؤشرات األداء لتحقيق األهداف الرئيسية-:تسلسل

االجراءات

مؤشرات األداء
KPI

 -1االستثمار في
المباني والعقارات
بناء على قرار
مجلس الوزراء
رقم 140202
تاريخ
2016/2/15

االيراد
المتحقق

عام 2021
الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

عام 2022
الربع
الرابع

الربع األول

الربع الثاني

عام 2023
الربع
الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

الربع
الثالث

مسؤولية التنفيذ
الربع الرابع

الهدف األول- :زيادة اإليرادات بنسبة (( ) %5بطاقة المنظور المالي)

لجنة األمالك
واالستثمار +
مديرية الخدمات
االدارية

نسبة الزيادة
في عدد
البالغات

-2زيادة حصة
البريد من البالغات
النظامية
زيادة حصة البريد
من البالغات
الشرعية

االيراد
المتحقق

 -3تفعيل خدمة
الحواالت المالية

االيراد
المتحقق

وحدة البالغات +
مديريات الميدان

دائرة تطوير
األعمال  +مدير
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المشروع +
مديريات الميدان
دائرة تطوير
األعمال +
مديرية الشؤون
المالية +
مديريات الميدان

 -4تفعيل خدمات
المحافظ
االلكترونية

االيراد
المتحقق

 -5استكمال وسائل
الدفع المالي
االلكتروني عن
طريق مشروع
الصرافات االلية
ومشروع البطاقات
المدفوعة مسبقا

االيراد
المتحقق

دائرة تطوير
األعمال +
مديرية الشؤون
المالية +
مديريات الميدان

 -6تفعيل وزيادة
أجهزة ()pos
خدمة السحب
النقدي

االيراد
المتحقق

دائرة تطوير
األعمال +
مديرية الشؤون
المالية +
مديريات الميدان

 -7تفعيل اتفاقية
توصيل وثائق
المقدسيين و تفعيل
خدمة نقل جوازات
الضفة الغربية
 -8زيادة عدد
المستفيدين من
خدمة التحقق
بواسطة قزحية
العين IRIS
لالجئين والجهات
االخرى

االيراد
المتحقق

مدير المشروع

االيراد
المتحقق

تطوير االعمال +
مديريات الميدان
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 -9تفعيل خدمة
بيع البطاقات
المدفوعة مسبقا
(زين  ,اورانج
,امنية ) في
المكاتب البريدية.
-10إعادة تقييم
التعرفة للخدمات
البريدية ورفع
األسعار بمايتناسب
مع التضخم وسعر
السوق التنافسي
وذلك بعد تفعيل
نظام محاسبة
التكاليف
-11إستحداث
خدمة الصناديق
المنزلية
 -12إستحداث
خدمات الشحن
الجوي/البحري/ال
بري

االيراد
المتحقق

تطوير االعمال +
مديريات الميدان

االيراد
المتحقق

تطوير االعمال +
مديرية الشؤون
المالية  +الدائرة
القانونية

االيراد
المتحقق

مدير المشروع
 +تطوير االعمال

االيراد
المتحقق

تطوير االعمال +
مديريات الميدان
الهدف الثاني :خفض النفقات السنوية بنسبة( () %3بطاقة المنظور المالي)

-1استكمال
مشروع الطاقة
الشمسية لباقي
المحافظات
 -2تخفيض قيمة
اإليجارات السنوية
للمكاتب البريدية

قيمة
التخفيض
على فاتورة
الكهرباء
قيمة
التخفيض
على
االيجارات

مدير المشروع
لجنة االمالك
واالستثمار +
مديريات الميدان
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مديرية التطوير
المؤسسي +
مديرية + IT
مديرية الخدمات
االدارية

 -3تخفيض
النفقات عن طريق
األتمتة ،اإلستغناء
عن المطبوعات
الورقية والنماذج

قيمة
التخفيض

 -1استكمال إعادة
هندسة اإلجراءات
واختصار زمن
تقديم الخدمة في
المكاتب والفروع

* -نسبة
رضى
المستفيدين
الوقت *-
المستغرق
ألداء الخدمة

مديرية التطوير
المؤسسي

 -2تطوير خدمة
التوصيل door
to door

نسبة رضى
المستفيدين

مدير المشروع
 +مديرية + IT
مديريات الميدان

 -3تطوير خدمات
التخليص الجمركي

نسبة رضى
المستفيدين

مدير المشروع

الهدف الثالث :تطوير ورفع جودة الخدمات البريدية واللوجستية(بطاقة العمليات)
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 -4تطوير تطبيق
Mobile app
لخدمات البريد
االردني

نسبة رضى
المستفيدين

مدير المشروع
 +مديرية + IT
تطوير االعمال

 -5تفعيل منصات
إلكترونية مع
الدول ذات اإلهتمام

نسبة رضى
المستفيدين

مدير المشروع
 +مديرية + IT
تطوير االعمال

 -6مشروع
الصناديق
الذكية smart
lockers

نسبة رضى
المستفيدين

مدير المشروع
 +مديرية + IT
تطوير االعمال

 -7إعادة توزيع
المكاتب البريدية

نسبة رضى
المستفيدين

مديرية الخدمات
االدارية +
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جغرافيا ً حسب
التجمعات السكانية

التطوير
المؤسسي

 -8تطوير البنية
التحتية
للتكنولوجيا
والحوسبة

نسبة رضى
المستفيدين

 -9إستكمال
تحديث أسطول
النقل وإستبدال
السيارات القديمة
بسيارات حديثة

نسبة رضى
المستفيدين

مديرية النقل

 -10التعديل على
قانون الصناديق
البريدية الستقطاب
العمالء

نسبة رضى
المستفيدين

التطوير
المؤسسي +
القانونية

مديرية IT
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الهدف الرابع-:زيادة رضى متلقي الخدمة وتعزيز الثقة بجودة الخدمة (بطاقة العمالء)

 -1تفعيل برامج
التطوير اإلداري
ورفع كفاءة
الموظفين ممن لهم
عالقة مباشرة
بمتلقي الخدمة من
خالل دورات
تدريبية دورية

العائد على
التدريب

الموارد البشرية

 -2استكمال
تحديث المكاتب
البريدية وتطبيق
العالمة التجارية

نسبة رضى
المستفيدين
ونسبة
المكاتب
المحدثة

التطوير
المؤسسي +
الخدمات االدارية

 -3استكمال تطوير
قنوات التواصل مع
العمالء

نسبة رضى
المستفيدين

التطوير
المؤسسي +
مديرية IT
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الهدف الخامس  :تطوير وتعزيز القدرات الوظيفية وإعادة تأهيل العاملين ورفع المستوى)( منظور التعلم والنمو )

 -1تفعيل العمل
بالهيكل الجديد
وتسكين المسميات
الجديدة

نسبة االنجاز

 -2رفد شركة
البريد األردني

نسبة موائمة
االوصاف

التطوير
المؤسسي
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بموظفين بكوادر
مؤهلة

الوظيفية مع
الكوادر
المطلوبة
الموارد البشرية
 +التطوير
المؤسسي

 -3تطوير منظومة
تقييم األداء
للموظفين وربطه
باألهداف
االستراتجية
للشركة ونظام
الترقية والترفيع

نسبة التغير
في اكتساب
المهارات
الجديدة

الموارد البشرية
 +التطوير
المؤسسي

 -4اقرار نظام
الحوافز المرتبط
باألداء

نسبة الرضى
الوظيفي

الموارد البشرية
 +التطوير
المؤسسي

 -5تدوير
الموظفين وخاصة
في المكاتب
البريدية

نسبة الرضى
الوظيفي

الموارد البشرية
 +التطوير
المؤسسي

 -6تطوير مركز
التدريب والتأهيل
وعمل شراكات
وتعاقد مع مراكز
تدريبية
داخليا ً واقليميا ً
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( Combination of the strategic goals) :  ترابط االهداف: خامسا
Balanced Score card

Strategy: Vision -> Goals -> Themes

الريادة في قطاع الخدمات البريدية على المستوى المحلي واإلقليمي: الرؤية

:المنظور المالي
-االسثمار-المشاريع- زيادة اإليرادات-تخفيض النفقات
التحول

:منظور العمالء
 سرعة االستجابة- تطويرقنوات التواصل مع العمالء
 تفعيل الهوية المؤسسية- للشكاوي واالقتراحات

:العمليات الداخلية
اعادة هندسة- تحسين الخدمات البريدية والمالية
تحسين الخدمات اللوجستية-العمليات
- تحسين الخدمات اللوجستية

:منظور التعلم والنمو
 تفعيل الهياكل التنظيمية- رفد الشركة بكوادر مؤهلة
 تطوير مركز التدريب ومنظومة- والمسميات الوظيفية
التدريب
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Objectives
Measures
Targets
Programs

Financial Perspective:

Objectives
Measures
Targets
Programs

Customer Perspective:

Objectives
Measures
Targets
Programs

Internal Perspective:

Objectives
Measures
Targets
Programs

Learning Perspective:

What financial results are required for
meeting the expectation of our
shareholders?

What customer needs must we satisfy for
meeting shareholder expectations?

What processes must we deliver on for
meeting customer and shareholder
expectations?

What organizational values are critical for
meeting our strategic goals and objectives?

Double Loop Learning with the Balanced Scorecard: Strategic Learning and
Operational Learning

Feedback
from
scorecard

Compare
actual
results

Strategic Decisions

Vision -> Goals -> Themes

Balanced Scorecards
Objectives -> Measures -> Targets
-> Programs

Operating Decision Making
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Update and
revise the
strategy

Major input
into decision
making

