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ل��يد البحر�ناألهداف االس��اتيجية 

 خدمات بر�دية تنافسية،
آمنھ ومستدامة

 إدارة بر�د البحر�ن بكفاءة لتحقيق التوازن 

ب�ن املصروفات وااليرادات

االرتقاء بالعمليات وا�خدمات واملنتجات 

املقدمة من بر�د البحر�ن 
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الفرعية  وأبرز مبادرات بر�د البحر�ناألهداف

إدارة بر�د البحر�ن بكفاءة لتحقيق التوازن ب�ن املصروفات وااليرادات: الهدف االس��اتي�� األول 

إعادة هي�لة ا�خدمات ال��يدية
ار�ة وضع  ا�خطط لتحو�ل بر�د البحر�ن للعمل ع�� أسس تج

بما ف��ا مراجعة الرسوم

الفرعيةاألهداف 

دراسة اعادة هي�لة ا�خدمات ال��يدية بالتعاون مع •
.مجلس التنمية االقتصادية ووزارة املالية

ة مراجعة اجور ا�خدمات للتأكد من تناس��ا مع الت�لف•
ا�حالية ل�خدمات املقدمة 

اءات اعداد دراسة لقياس الت�اليف الفعلية ل�افة االجر •
والعمليات التشغيلية

أبرز املبادرات

�اية االن��اء من دراسة هي�لة ا�خدمات ال��يدية قبل �•
2022عام 

تحقيق التوازن ب�ن املصروفات وااليرادات•
2022مراكز بر�دية مع ��اية عام 4صيانھ •

مؤشر االداء
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ال��يدقطاع الفرعية  وأبرز مبادرات األهداف

االرتقاء بالعمليات وا�خدمات واملنتجات املقدمة من قبل بر�د البحر�ن : الهدف االس��اتي�� الثا�ي 

مراجعة وتطو�ر 
لية العمليات التشغي
واإلدار�ة ل��يد 

البحر�ن

مراجعة شبكة 
بما امل�اتب ال��يدية
يتناسب مع 
احتياجات 
املتعامل�ن

شراء اجهزة 
ومعدات جديدة 

لتحس�ن ا�خدمات 
املقدمة

تحس�ن وصيانة 
البنية التحتية 
للمراكز ال��يدية

استحداث مجموعة 
من ا�خدمات تل�ي 
احتياجات السوق 

واملجتمع

مراقبة أداء بر�د 
البحر�ن واالرتقاء
بخدمة العمالء

الفرعيةاألهداف 

 العملياتاالك��ونية الالزمة لتحس�ن  نظمة األ تطو�ر •
ل��يدية ا

جيل املحمولة لسعاة ال��يد وز�ادة عددها لت�هزة جاأل تطو�ر •
املرحلة -)RFID(استكمال نظام الرصد الدو�� و ال��يدتوزيع 
الثالثة

تجه�� مجمع الفرز ال��يدي بأدوات �شغيلية جديدة•
استحداث خدمة التجارة االلك��ونية ع�� بر�د البحر�ن•
متا�عة مؤشرات االداء حول جودة ا�خدمات الصادرة عن •

االتحاد ال��يدي العال�ي
ا العمل ع�� استقطاب خدمات ا�جهات ا�ح�ومية لتقديمه•

ع�� الشبابيك ال��يدية
ة بحسب صيانة وتحس�ن التصميم الداخ�� ألر�ع مراكز بر�دي•

توفر امل��انية

أبرز املبادرات

�ي �� تحقيق مؤشر متقدم �� مؤشرات االتحاد ال��يدي العال•
والطرود بنسبة  99.9�سليم �عائث ال��يد املمتاز بنسبة 

2022ب��اية % 94
نسبة رفع مستوى ر�ىى املتعامل�ن ع�� ا�خدمات ال��يدية ب•

92 % ��2022

مؤشر االداء



أبرز مشاريع بر�د البحر�ن
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املالحظات)KPIs(مؤشرات األداء املشاريع/ اإلجراءات التنفيذية

خالل االن��اء من اعمال ترميم بر�د املنامةترميم بر�د املنامة

2019النصف األول من عام

تم التنفيذ  

يات الالزمة لتحس�ن  العملك��ونيةلنظمة اإلاأل تطو�ر 
:ال��يدية 

من االتحاد ال��يدي العاملي )  IPS(توف�� نظام •
من االتحاد ال��يدي العاملي)  IFS(توف�� نظام •

تحقيق مؤشر متقدم  ضمن مؤشرات االتحاد 

متاز ال��يدي العاملي �� �سليم �عائث بر�د امل

% 95والطرود وامل�جالت  بنسبة % 99.9بنسبة 

2020مع ��اية عام 

�يدية رفع �سبة رضاء املتعامل�ن ع�� ا�خدمات ال�

2022مع ��اية % 95بنسبة 

ع�� برمجة النظامجاري العمل-قيد التنفيذ 



أبرز مشاريع بر�د البحر�ن
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املالحظات)KPIs(مؤشرات األداء املشاريع/ اإلجراءات التنفيذية

تطو�ر االجهزة املحمولة لسعاة ال��يد وز�ادة عددها 
لت�جيل توزيع ال��يد

املرحلة الثالثة-)  RFID(نظام الرصد الدو�� استكمال و 

جاري العمل ع�� توف�� االجهزة-التنفيذقيد

املتبقية صيانة وتحس�ن التصميم الداخ�� للمراكز ال��يدية
)Branding(

االن��اء من صيانة وتحس�ن التصميم −
 4الداخ�� ل 

َ
مراكز سنو�ا

بحسب توفر امل��انيات الالزمة للتنفيذ

�� حال ا�جنو�يةا�شاء مركز بر�دي جديد �� املحافظة 
توفر  األرض وامل��انية 

اية ��االن��اء من ا�شاء املركز ال��يدي مع −
2022عام 

البدأ بحسب توفر املوارد سيتم
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