
 

 

 

 

 برئاسة
ً
ن إجتماعا :         كٍل من  عقدت لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال األعمال المرصيي 

ن توفيق  رئيس الجمعية و   – المهندس / علي عيىس   وذلك مع : األستاذ /  رئيس اللجنة،    –األستاذ/ حساني 

يد   -أحمد منصور   ن العام للهيئة القومية للبر الذي حرصن اللقاء نيابة عن رئيس الهيئة، كما حرصن   المرصي  األمي 

 نائب ال  -ألستاذ/ محمود كمال متولي  ا و  رئيس اللجنة،ل  األول  نائبال  –أحمد رسحان    / المهندسكٍل من:  اللقاء  

ي 
ن     ،رئيس اللجنةل  الثانن والدكتور / محمد   نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة  –والسيدة / منال أمي 

ي  المدير التنفيذي للجمعية،    –يوسف   ي تمام  وذلك    ،عضو اللجنة   –واألستاذ / عاصم وهبر
الثانية والنصف فن

ة، حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح     2022سبتمبر    18يوم األحد الموافق  من بعد ظهر   ن بمقر الجمعية بالجب 

 باب الحوار والمناقشة حول: 

 

التحول الرقمي وانعكاس  ضوء  الربيد املصري يف    خدمات   تطوير   ية سرتاتيج " إ 
 " املصري   عمال جمتمع ال   ى ذلك عل 

   عىلمع إلقاء الضوء 

 "  ةاالستثمارية للربيد املصري و دوره يف التنمي اخلطة  "  
 

 - أحمد منصور باألستاذ / ، وقد رحب سيادته رئيس اجلمعية  –املهندس / علي عيسى  بدأ اللقاء بكلمة 

يد  ن العام للهيئة القومية للبر يد المرصي أصبح أكد سيادته  و كافة السادة الحضور،  ، و المرصي  األمي  ان البر

ي كل أرجاء ونجوع وقر هيئة  
ن رصح كبب   مرص وهذا ما يجعله    ىاقتصادية متواجدة وواسعة االنتشار فن ممب 

يد المرصي وجمعية رجال األعمال  ل  كما أشار سيادته إل أهمية هذا اللقاءوقوي،   ن البر بحث سبل التعاون بي 

ي تضم نحو  
ن وأعضائها والب  كة نشطة، لالستفادة من خدمات الش  1300المرصيي  يدي الرسي    ع رسر حن البر

ي المنصة اإل
اك فن  فريقية للهيئة. والطرود من خالل التوعية بالخدمات المتطورة واالشب 

ي  لالدعوة    سيادتهوجه  كما    
يد المرصي، وقيادات الهيئة للمشاركة فن منتدى المرأة األفريقية لالبتكار هيئة البر

ن بالقاهرة عل مدار ي  هوالذي تستضيف  AWIEF  وريادة األعمال ومي مرص وجمعية رجال األعمال المرصيي 

ي أسواق القارة األفريقية علي مستوي تيسب    2022سبتمبر    27و  26
وذلك بهدف بحث إمكانية التعاون فن

يد المرصي.  ة للبر ن ات والخدمات المتمب  ونية واالستفادة من الخبر
 األعمال واإلجراءات والتجارة اإللكب 

 

 

 محضر إجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات

يد المضي  مع رئيس الهيئة القومية للبر

 بمقر الجمعية  – 2022سبتمبر  18األحد 



حيب باألستاذ /  ،  اللجنة  رئيس  – الستاذ/ حسانني توفيق    ثم قام ن العام للهيئة   -أحمد منصور  بالب  األمي 

يد  ة  وأكد سيادته  ، وكافة السادة الحضور،  المرصي  القومية للبر يد خالل الفب  أن التطور الذى شهدته هيئة البر

ي التحول الرقمي    كما ساهمالماضية، هو تطور كبب  وملحوظ يشعر به الجميع،  
حدوث هذا التطور بشكل   فن

فخر للجميع، فىه هيئة اقتصادية مرصية استطاعت االستفادة من التحول الرقمي   مر الذي يمثلاأل متسارع،  

ي منهج
ي إحداث طفرة شاملة فن

ة.  ياتفن  العمل والخدمات الب  تقدمها بقاعدة عمالء كبب 

 

بتوجيه الشكر للجمعية  ،  املصري    المني العام للهيئة القومية للربيد  -أمحد منصور  الستاذ /  ثم قام  

ة من ممثلي مجتمع األعمال المرصي، ثم أشار سيادته إل  لدعوة الهيئة لهذا اللقاء الهام مع مجموعة كبب 

يد التقليدية مثل المراسالت   ي تطوير خدماتها، موضحا أن خدمات البر
ة الماضية فن جهود الهيئة خالل الفب 

المراسالت الحكومي يد لم تعد موجودة اآلن بخالف  البر ي يقدمها 
الب  العديد من الخدمات  ة، ولكن هناك 

، مثل الخدمات المرصفية وخدمات الكروت  ي بشكل مطور يتناسب مع التحول الرقمي والتطور التكنولوجر

ي ماكينات الرصف ونقاط البيع، والتحويالت المالية، 
ي استخدامها بشكل كبب  والتوسع فن

ي تم التوسع فن
الب 

 الفتا إل أن العديد م
ً
ي التحويالت المالية نظرا

يد فن لعدد فروعه الضخم البالغ   ن البنوك يستخدم خدمات البر

ن أن أكبر عدد فروع بنكية هي نحو    4500نحو   ي حي 
ي  فرع    1500فرع عل مستوى الجمهورية، فن

تتبع والب 

 .  البنك الزراعي

يد الم  كما أشار سيادته إل ي يوفرها البر
ونية الجديدة الب  رصي، ومن ضمنها خدمة "وصلها"  الخدمات اإللكب 

يدية سواء ل ي بشكل رسي    ع ومطور، وتطبيق "يال"  أللتوصيل الطرود البر
ونن كات عبر تطبيق إلكب  فراد أو الرسر

يد اللتقديم   البر لعمالء  الوالء  برنامج  استحداث  إل  باإلضافة  بشكل ميرس،  يد  البر الخدمات عبر  عديد من 

ي تقدمها البنوك سم "وين" ومن خالله يتم منح  يالمرصي  
يد حوافز تشبه النقاط الب  مستخدمي كروت البر

يد وتسم "وينات" يمكن رصفها من خالل األكشاك  ي يقدمها البر
لمستخدمي الكروت، ولكن هذه الحوافز الب 

الرصيد  "شحن  وأشهرها  الجمهور  يستهلكها  ي 
الب  السلع  من  العديد  بيع  المحمولة  ومنافذ  "، للهواتف 

حلة المقبلة توفب  رصف هذه النقاط من خالل منافذ المجمعات االستهالكية والتموين  ويستهدف خالل المر 

الفئات   يخاطب كل  والذى  النقاط،  قيمة  مقابل  مجانية  تموينية  وزارة وذلك  بتوفب  سلع  مع  اتفاقية  عبر 

 التموين. 

ي توقيع اتفاقيات مع وزارة الشباب
يد فن خل مراكز بهدف التواجد دا  والرياضة  وأشار منصور إل توسع البر

يد وتقديم خدماته للشباب، باإلضافة إل تقديم خدمات مرص  الشباب واألندية، لتوسيع قاعدة عمالء البر

 إل  الرقمية،  
ً
ا ي العديد من المجاالت منها   14  –  13توجه الهيئة لالستثمار عبر نحو  مشب 

كة تابعة لها فن رسر

كة أخر  يد للتوزي    ع، ورسر كة البر يد لالستثمار ورسر كة البر ي  رسر
، الفتا أن من أهم المشاري    ع الب  ى للتحول الرقمي

ي كلوب، وبعض المشاري    ع الخاصة بالصناعات الثقيلة والصناعات المك
يد سيب  لة، الفتا إل  ميستثمر فيها البر

كات الناشئة وهو المجال الذى بدأت فيه الهيئة بالفعل وتسىع للتوسع  ي الرسر
طموح الهيئة نحو االستثمار فن

ي تقدمها   ة االستثمار من أكبر مصادر تحقيق الرب  ح للهيئة بجانب الخدماتفيه، وتعد أنشط
 . الب 

 



انية يقرها مجلس النواب باعتبارها هيئة اقتصادية، تتضمن تخصيص موارد   ثم أكد سيادته ن أن الهيئة لها مب 

، خالل مليار جنيه  3مالية للتسويق، كما أنها حققت أرباحا بقيمة  ي
 العام الماضن

ً
جزء  يعد تسويق أن ال مؤكدا

 هام وأساسي من عمل أي مؤسسة تسىع لتوسيع قاعدة عمالئها. 

 

 :  إستعراض أهم النقاط التاليةفتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور، حيث مت مت ثم 

ي أي مؤسسة، وهنا تم التساؤل حول خطة  •
ي فن تم التاكيد عل أهمية تطوير قدرات العنرص البرسر

ي تحقيق رؤية  الهيئة القومية  
بما يسهم فن ي لديها  البرسر العنرص  يد المرصي فيما يخص تطوير  للبر

الف موظف تم   42بشكل عام، وهنا تم الرد أن الهيئة لديها    مواكبة التطور و  وخطة الهيئة للتطوير 

ونية بالرغم من صعوبة ذلك عل الفئات العمرية المتاحة، ولكن تم استغالل  تطوير قدراتهم االلكب 

كات قدرا ة واإلعتماد عل رسر تهم بأقصي استفادة ممكنة، كما أنه تم وقف التعيينات بالهيئة منذ فب 

outsourcing . 

ن بالهيئات اإلقتصادية عل  • ي ملف تعديل هيكل األجور للعاملي 
تم التأكيد عل أهمية إعادة النظر فن

وانه المرصي، خاصة  يد  للبر القومية  الهيئة  رأسها  القومي وعل  من    المستوى  تخصيص جزء  يتم 

ي  
الب  واالرباح  تقدمها  ي 

الب  الخدمات  مع  لديها  ن  العاملي  اجور  تتناسب  بحيث  لها،  الدولة  موازنة 

 وبالتالي تطوير الخدمات المقدمة
ن ي تطوير اداء العاملي 

 فن
ً
 . تحققها، وبما يسهم أيضا

يد المرصي والتطوير الذي يشهده بشكل اكبر  • وي    ج للبر
ورة الب  ي  تم التأكيد عل رصن

تغيب   بما يسهم فن

يد مستوى الخدمات المقدمة من قبل  عن    السلبيةفكرة  ال للجوء   االطمئنانالمرصي، وترسيخ    البر

ي كافة
يد فن ا او الباسبور  المعامالت مثلو  المراسالت للبر ن  . تجديد الفب 

كة   • كات الشحن وعل رأسها رسر و أمازون، تقوم بتفويض عمليات الشحن   DHLتم التأكيد أن أغلب رسر

يد المرصي   يد " التابعة لوصلها"خدمة  ، كما تمت اإلشارة أن  من الباطنمن خالل البر المرصي    لبر

 لكافة الطرود والمراسالت لضمان وصولها للجهه المرجوه.  digital trackingتقوم بعمل  

ا • مؤتمر  تمت  إل  الدول    AWIEFإلشارة  من  عدد  مع  بالتعاون  بتنظيمه  الجمعية  تقوم  الذي 

لمشاركة   ة  فرصة كبب  وجود  عل  التأكيد  تم  وهنا  اإلفريقية،  المرصي  والمؤسسات  يد  خالل  البر

يد المرصي الخدمات  ب  المؤتمر لبحث فرص التعاون مع الدول اإلفريقية والتعريف ي يقدمها البر
  الب 

ي افريقيا 
ي ال فن

ونيةو دوره فن  . E-commerce تجارة اإللكب 

 الجمعية وأعضائها من ممثلي   •
ن ورة بحث وتفعيل كافة فرص التعاون الممكنة بي  تم التأكيد عل رصن

ي تقديم خدماتها الاستعداد الهيئة الكامل للتعاون مع  ، وهنا تم التأكيد عل  مجتمع االعمال
جمعية فن

ي لخدمات المستفيدين من كافة التوسيع قاعدة عمالئها  الهيئة المتنوعة ألعضائها، حيث تسىع
الب 

ي يحتاج إليها مجتمع األعمال، وسيكون لتوصيل  خاصة خدمة "وصلها"  و تقدمها  
يدية الب  الطرود البر

ة القادمة.   هناك مزيد من التعاون فن هذا المجال خالل الفب 

ر توفيق رئيس الجمعية و  –المهندس / عىلي عيىس كٍل من : ثم إنتىه اللقاء حيث قام   األستاذ / حساني 

يد  -أحمد منصور لألستاذ / رئيس اللجنة بتوجيه الشكر  – ر العام للهيئة القومية للبر المضي  األمي 

يفة الجمعية وحضوره هذا اللقاء المثم، كما تم توجيه الشكر ل كافة السادة الحضور عىل حسن  لتشر

 الل اللقاء  المشاركة الفعالة خ


