
 السعودي  البريد واصل  في التسجيل ريقةط

  طريقة  حول  السعودية  العربية  المملكة في  الذين والمقيمين المواطنين من العديد  يتساءل  

  لبعض  االستقبال  في يرغبون من خصوًصا ،1443 السعودي   البريد واصل في  التسجيل

  يتم  الذي الوطني،  العنوان على الحصول طريق  عن وذلك الخارج،  من التي  البريدية  الشحنات

، سنتناول في هذا  واصل السعودي   بالبريد  الخاصة  الخدمات من الكثير  من االستفادة  خالله من

 والتفاصيل المرتبطة بذلك.   عن طريقة التسجيل في واصل المقال معلومات

 السعودي  البريد واصل  في التسجيل طريقة

  األفراد لجميع  والمهمة الرئيسية  الخدمات من مجموعة السعودي  البريد   أتاح  •

 . المملكة وخارج  داخل في والمؤسسات 

 . الكثيرين  على الشحنات استالم  إجراء  تسهيل  أجل من   •

  إمكانية   للمستفيد توفر  والتي  واصل السعودي البريد  خدمات  إحدى    هي  واصل خدمة  •

 . له  مخصًصا يكون أمريكي  عنوان على الحصول

 . السعودية العربية   المملكة في  الوطني  بالعنوان العنوانهذا  ربط يتم •

 . بالمستفيد  الخاص  العنوان إلى   للمشتريات اإليصال  يتم حيث   •

 . مجاناً  عالمية  هي خدمة  على الحصول لك  ي مكن كما •

  العنوان عرض  إلمكانية باإلضافة بك،  الخاص   الوطني  للعنوان  التسجيل خالل  من ذلك •

 . أونالين  س بل موقع في  بك الخاص  العالمي 

 : اآلتي النحو على  والمؤسسات لألفراد   الوطني للعنوان  التسجيل  يتم •

   لألفراد الوطني العنوان  في التسجيل

  عنوانهم  بتسجيل يقوموا أن السعودية   العربية  المملكة في  الذين والمقيمين المواطنين  لجميع ي مكن

  الخطوات خالل من وذلك لإلقامة،  الوثيقة   رقم أو الوطنية   الهوية رقم استخدام  بواسطة  الوطني 

 : التالية

 "من هنا " مباشرةً   البريدية،  س بل لمنصة الرسمي اإللكتروني للموقع  الدخول •

 (.التسجيل)  أيقونة على  النقر يتم   الرئيسية  الصفحة أعلى من •

 (. األفراد)  لخيار التحديد   •

 (. متابعة) زر على النقر •

 . اإلقامة رقم أو الوطنية   الهوية  رقم إدخالأن تقوم ب الموقع منك  يطلب  •

 . المستخدم   نوع  اختر •

 . السنة  ـ  الشهر  ـ  اليوم تعيين مع الميالدي،   أو الهجري   بالتقويم الميالد تاريخ تحديد  •

 (. متابعة) زر على النقر •

 . المستخدم  تخص  التي االتصال  عناوين إدخال •

 . الحساب  مستخدم ل سم ال ا تعيين •

 . للحساب  جديدة  مرور كلمة  إدخال •

 . الحساب  مرور لكلمة التأكيد إعادة •
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  قراءتها  بعد  عليها الموافقة يجب التي   واألحكام الشروط   من بعًضا الموقع لك يعرض  •

 . جيداً 

 (. تسجيل) زر على النقر •

 . الصورة  في أمامك  موجود هو الذي   المرئي التحقق رمز إدخال منك  ي طلب  •

 (. متابعة) زر على النقر •

  العنوان تسجيل  ويتم البريدية،  س بل منصة في حسابك  تسجيل من تمكنت  قد  بذلك لتكون •

 : خالل  من الوطني 
 

  اسم إدخال عبر البريدية  س بل منصة  في للتو   أنشأته  الذي لحسابك  الدخول  تسجيل •

 .المرور وكلمة  المستخدم

 (. العناوين  إدارة) خيار على  النقر يتم  الجانبية  القائمة من •

 (. الوطني  العنوان)  تحديد ومنها •

 (. الوطني  العنوان تسجيل )  خيار على النقر •

 . الوطني عنوانك موقع معلومات المتعلقة ب تفاصيلال إدخال ويتم •

 (. الوطني العنوان  من التحقق) زر على  النقر ثم •

 (. تحقق)  زر على والنقر المرئي،   التحقق رمز إدخال •

 (. تسجيل)  على النقر  يتم •

ي  الت  البريدية س بل  منصة في  بنجاح  الوطني  عنوانك ل تسجيلال  من تمكنت  قد  بذلك لتكون •

 . السعودي  البريد واصل لخدمات   ابعةهي ت

   للمؤسسات  الوطني العنوان  في التسجيل

 : التالية الخطوات  بواسطة  للمؤسسات الوطني  العنوان تسجيل  ي مكن

  إليها الوصول ي مكن  والتي  البريدية،  س بل لمنصة الرسمي اإللكتروني للموقع  الدخول •

 "من هنا  "مباشرةً 

 (. الدخول تسجيل)  أيقونة ى النقر عل يتم   الرئيسية  الصفحة أعلى من •

 (.األعمال)  خيار على النقر •

 : في تتمثل التي   التسجيل بيانات  بواسطة الدخول  تسجيل •

 . اإلقامة  رقم ـ  الوطنية  الهوية رقم  ـ المستخدم   اسم •

 . الحساب مرور كلمة •

 . للتحقق المرئي  الرمز إدخال •

 (. الدخول  تسجيل) زر على النقر •

  في  المستخدمة المرور كلمةمع   المستخدم  اسم   بواسطة دخولال تسجيل   أن يتم ي مكن كما •

 . الموحد الوطني  النفاذ موقع

 . التوضيحية الخريطة  بواسطة  للمؤسسة والموقع عنوانلل تحديد ال  يتم •

 . بالمؤسسة الخاصة  البيانات جميع إدخال •

 (. تسجيل) زر على النقر •

  لعنوانل تفعيل ال عن طريق، وذلك  المستخدم  إلى   شعاربإ رسالاإل  نهاية األمر في ليتم  •

 . لمؤسسة الخاص با الوطني 
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  1443 الوطني العنوان عن االستعالم كيفية

  إليها الوصول ي مكن  والتي  البريدية،  س بل لمنصة الرسمي اإللكتروني للموقع  الدخول •

 "من هنا " مباشرةً 

 (. الدخول تسجيل)  أيقونة على  النقر يتم   الرئيسية  الصفحة أعلى من •

 (.األعمال)  خيار على النقر •

 : في  المتمثلة  التسجيل بياناتبواسطة   الدخول  تسجيل •

 .اإلقامة  رقم أو ـ  الوطنية  لهوية با  الخاص  رقمال أو  ـ المستخدم   اسم •

 . الحساب مرور كلمة •

 . للتحقق المرئي  الرمز إدخال •

 (. الدخول  تسجيل) زر على النقر •

  في مستخدمة تي هي ال المرور وكلمة  المستخدم اسم بواسطة  الدخول تسجيل ي مكن كما •

 . الموحد   الوطني  النفاذ منصة

 . عنه االستعالم راد ذي يال  الوطني  عنوانلل  ختيارال ا  يتم( العناوين  إدارة)  قائمةال من •

  ذي يراد االستعالمال الوطني العنوانب  المتعلقة  فاصيلالت جميع شمل ت  قائمة لك ظهرتس •

 .عنه

 السعودي  البريد واصل في  االشتراك كيفية

  وتحديد س بل،  السعودي  البريد في  التسجيل   بعد مجاناً  عالمي خدمة  في  االشتراك لكم ي مكن

 : التالية الخطوات  عبر السعودي  البريد واصل في االشتراك ويتم  بك،   الخاص   الوطني  العنوان

  المشتريات،  شحن أجل من  كعنوان العالمي العنوان  تسجيل يتم  اإللكتروني التسوق  بعد •

 . الشراء عملية  استكمال ثم

 . العالمي عنوانك  إلى   بك المتعلقة المشتريات  بإرسال  اإللكتروني  المتجر يقوم •

 (. المنتجات إرجاع  لتجنب  االستالم عند  الدفع) خيار تحديد  عدم ضرورة مع  •

  لكي  وتحضيرها العناصر من  التحقق  يتم  العالمي،  للعنوان  مشترياتك وصول حال في •

 .السعودية  العربية المملكة في  الوطني  عنوانك إلى  شحنها  يتم

  المتجر من للشحنة   االستالم بعد  مباشرةً ( التلقائي الشحن)  يارت خال  تحديدال  يمكن كما •

 . اإللكتروني

  تفضيالت) خالل من  وذلك أقصى،  كحد وذلك مجاناً  شهر خالل في استالمها وأ •

 . التحكم  لوحة  في  الموجودة( الشحن

  الشحنة بوصول الجوال أو اإللكتروني  البريد  طريق عن نصية برسالة   إخطارك ليتم  •

 . بنجاح  العالمي  عنوانك إلى

 (. الشحن طلب)  إرسال يتم  التحكم  لوحة  خالل من •

 . الشحنة  لوزن وفقاً  بك الخاصة الشحن  لفاتورة اإلصدار ثم •

 . للوزن  طبقًا للشحنة  لتوصيلل رسوم لل السداد   •

 السعودي واصل بريد استخدام رسوم
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  46 تقدر ب هيو العالمي   واصل ريدلبل   المالية  الرسوم بتحديد    السعودي البريد   قام  •

 . جرام  كيلو من نصف ألول سعودي لاير

  وفيما  آخر،  إضافي جرام كيلو نصف كل على  سعودي لاير 29 حوالي   إضافة لتتم  •

 . عليها األبعاد  لوزن التطبيق  فيتم  الكبيرة  باألبعاد  يتعلق 

 السعودي  واصل بريد شحن مدة

 .عمل يوم  14 ـ 7 من العالمي واصل بريد  في  للشحن المدة   تتراوح ما عادةً  •

 . واصل في العالمي  لبريد ل  تصل البريدية ات الشحنكل  أن  العلم  مع ذلك •

  اإلمكانية  وجود  مع السعودية، العربية المملكة  في الوطني  لعنوانك  إيصالها   يتم ذلك بعد •

 . الشحنة  لتتبع 

 التجاري  واصل السعودي البريد

 . والخاصة الحكومية لقطاعات كافة ا أجل  من الباقة تلك  طالقالقيام بإ  تم •

 . ميزةم  تكون التي   واصل لباقة ت اميزمال  جميع على  تشمل  بحيث •

 . الوطني  للعنوان التسجيل بمجرد  ، وذلك بطريقة آلية  الباقة لهذه  لتفعيل با  القيام  يتم  كما •

  في  الرسائل من الكبير للعدد  االستقبال في والخاصة  الحكومية القطاعات تساعد وهي •

  المكاتب في  المنتشرة البريد صناديق  إلى المندوبين إرسال عناء  من والحد ،  المقر   نفس

. 

 لألفراد  مميز واصل السعودي البريد

  لقطاع   سنوية برسوم  الوطني العنوان لمشتركي مميزة هي التي  الخدمات من باقة  تشكل حيث

 : وتشمل األفراد

 واصل صادر خدمة 

  األجور مستوفاةوتكون  العميلالخاص ب وقعالم من الصادر  لبريدل ستالم ال ا خدمة هي •

 . واصل بصندوق المخصص  المكان في  بوضعها القيام بعد  ، ذلكوالطوابع

 . التالي اليوم في  االستالم ليتم  •

  أون بريدي   على الدخول طريق عن ارسالها المطلوب  الرسالة   بوجود  إشعارنا ويمكن •

 .قصيرة رسالة ارسال أو  الكترونياً   للرسالة  االستالم وطلب الين

 إلكتروني بختم التسليم خدمة 

 . العميل  بموقع المسجل  البريد تسليم أجل من  خدمة هي •

  في العميل توقيع  اخذ من بداًل   الصندوق في  المثبتة  الشريحة  بقراءة إلكتروني بختم   ذلك •

 . الوكاالت/البريدية  المكاتب 

 المؤقت  الحفظ  خدمة 

  سفر  عند ) الواحدة بالسنة شهور  ثالثة   تتجاوز تكون  ال  لمدة  بالمشترك  الخاص   البريد  حفظ

 . ( مثالً  العميل



 المؤقت  التحويل 

  بسبب  شهور ثالثة عن تتجاوز  ال  لمدة  آخر  لعنوان بالمشترك  الخاص  البريد  تحويل •

 . سبب   ألي آخر  مكان في العميل وجود)

  ليحوراد الت الم العنوان في  واصل خدمة يتم توافر  أن وبشرط  إجازة أو ك مثل عمللذ •

 . اأيضً  له  ليحوراد الت الم الموقع في و  خدمة  يتم تفعيل  أن يجب، وله

 السعودي البريد في  التسجيل  يقدمها التي والمزايا الخدمات

  العربية بالمملكة  البريد  خدمات في  التسجيل يقدمها  التي والمزايا  الخدمات من الكثير  هناك

 : المزايا هذه  وتشمل ، السعودية

 . وطني عنوان على الحصول •

 . االلكترونية الختم •

 . بالبريد الخاص  الصندوق  •

 . المالية  الحواالت •

 السعودي  البريد يوفرها  التي الهامة   الخدمات من أنه  كما •

 . الوطني العنوان خدمة •

 . العالمي  واصل •

 . الجغرافية النظم •

 . البريدية  الحاسبة •

 . الين أون بريدي •

 الوطني  العنوان تسجيل وأحكام شروط

  الشروط على  بالموافقة أوال  تقوم أن  ،بطريقة إلكترونية الوطني  العنوان تسجيل عند  يجب

 : تقول  والتي واألحكام،

  زيارة خالل ومن السعودي، البريد   مؤسسة بواسطة وإدارتها  البوابة  هذه نشر  يتم •

 .عليها المنصوص شروط وال األحكام  على توافق فإنك  ، البوابة   واستخدام

  هذا في المحددة  للشروط وفقًا  إال  اإللكتروني  الموقع  هذا محتويات  استخدام يجوز ال   •

 .   الفكرية الملكية  حقوق ل  انتهاًكا المذكورة لألحكام  خرق  أي  ويعتبر اإلشعار،

  على  المنشورة والمستندات  المحتوى  وطباعة رض بع أن يقوموا   للمستخدمين يمكن •

 . اإللكتروني  الموقع

 . وأبحاث  شخصية وألغراض  المعلومات لتوفير ذلك   •

 . تجارية  ألغراض  المحتوى  استخدام يجوز ال   •

 . المقدمة  الصحفية المنشورات  في الويب   وقضايا الموقع  معلومات استخدام مكنكما ي  •

 . المعلومات  هذه مصدر إلى صريحة  إشارة  هناك يكون  عندما ذلك   •

  مباشر غير أو اشرسواًء كان مب الضرر عن مسؤولية  أي   السعودي، البريد  يتحمل ال  •

  أو  األخطاء أو  إليها، الوصول  إمكانية أو  اإللكترونية المواقع استخدام  عن ينجم   والذي

 . ووظائفه الموقع محتوىل  ستخداماال  في اإلغفال



  البيانات  وقواعد والبرامج  الصور ذلك  في بما  الموقع، على ةعروضالم  المواد جميع •

  محمية هي آخر محتوى وأي  العام، والمظهر والعالمات  والرسوماتأيًضا  والنصوص 

  في  عليها نصوص تي مال النشر وحقوق السعودي،   للبريد  الفكرية الملكية  حقوق بموجب

   .السعودية  الدولية  والمعاهدات القوانين

 واصل  فاتورة  عن االستعالم

  خدمةال  من االستفادة  من تتمكن ولكي السعودي البريد  من المقدمة لخدمات ى ا حدإ هي واصل

 - : كاالتي وهى  واصل خطوات تباع با  عليك واصل فاتورة عن ستعالملال

 "من هنا   "للدخول  كمستفيد  السعودي للبريد  الرسمي للموقع  الدخول •

 . بالتسجيل  الخاصة الصفحة   في الدخول سجل •

 بالمستفيد.  الخاصة  المرور وكلمة المستخدم  اسم أدخل •

 . البريد بصفحة  الخاصة   التحقق رمز أدخل •

 . الدخول لتسجيل  الدخول زر على اضغط •

 . اإللكترونية  الخدمات  ثم  الرئيسية القائمة  وحدد  اختر •

 . واصل فاتورة عن االستعالم خدمة  حدد •

  الطلب  على للموافقة   باالستعالم  الخاصة  اإلجراءات باتباع  قم  ثم  الفاتورة بيانات  أدخل •

 . مباشر بشكل

 . السعودي البريد  من لالستفادة ، وذلك بالبريد الخاصة زمةالال   اإلجراءات  اتبع •

  عرض ال مع، 1443 السعودي البريد واصل في التسجيل  طريقة  لكم عرضنا قد  نكون وختاماً 

التفاصيل المتعلقة بذلك وبهذا نكون قد  و والمؤسسات، لألفراد   الوطني  العنوان تسجيل كيفية ل

 وصلنا إلى نهاية المقال.  

 

https://splonline.com.sa/ar/

