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أوراق القاهرة
C A I R O  P A P E R S

العدد الحادي عشر 

تحليالت متخصصة تصدر عن مركز رع 

     أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي

سلسـلة دراسـات متخصصـة تركـز علـى تحليـل السياسـيات التي تتبناهـا

الدولـة المصريـة وتعكـس نهجـًا جديـًدا فـي التعامـل مـع القضايـا التـي

تمـس الحاضـر والمسـتقبل، وتعكـس رؤيـة وأجنـدة العمـل نحـو أفـق

جديـد، خاصـة السياسـات المرتبطـة بالتنميـة ومكافحـة الفقـر،

واإلصـالح فـي مجـاالت االقتصـاد والصحـة والتعليـم وتطويـر المجتمـع. 

وتهتــم ” أوراق القاهــرة“ بتغطيــة مشــروع ” مصــر المســتقبل ”

الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي ممتـد لدراسـة

السياسـات التـي تتبناهـا الدولـة المصريـة فـي المجــاالت الرئيســية،

والتــي تهــدف إلــى بنــاء مصــر الحديثــة فـي مجـاالت االقتصـاد

والصحـة والتعليـم وتنميـة المجتمـع. 

ويضـم المشـروع مجموعـة مـن الدراسـات التـي سـتصدر تحت عنـوان

”أوراق القاهـرة“، باإلضافـة إلـى سلسـلة مـن حلقـات النقــاش،

ولقــاءات خاصــة مــن المعنييــن بصنــع السياســات هــذه

السياســات وتطبيقهــا. 

تعريف مركز رع للدراسات: 

     تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من

الحضارة المصرية القديمة، وما مثله اإلله ” رع ” من الضوء والضياء،

قاصداً أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل

لصناع القرار في مصر والدول العربية، ساعياً إلى رصد وتحليل التحوالت

والتغيرات الكبرى في العالم وفي األقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة

الشرق األوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحوالت مستقبالً،

وتأثيرها على المنطقة.
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     يعد البريد المصري واحًدا من أقدم مؤسسات

مصر ويسهم بشكل مباشر فى أهداف الدولة التي

تطمح إلى تحقيق التنمية، ولم يعد البريد المصري

خالل العامين األخيرين - أي منذ الـ 29 من يوليو

2020 (الفترة التي جمعت بين المهندس عمرو

طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة

القومية للبريد)، مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات

مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية

وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير وصرف

المعاشات فقط - بل شهد البريد نقلة نوعية، سواء

من حيث تدريب العاملين وتحقيق الشمول المالى. 

  ومن أجل اللحاق بركب الميكنة والرقمنة، التي

تخطو بخطى ثابتة وسريعة على مستوى العالم،

يجرى حاليًا بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم

جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول

المواطنين على الخدمات الحكومية، من خالل

تقليل االعتماد على الخدمــات التقليــدية اليــدوية 

 والورقية وإحالل التكنولوجيا بدال منها، وذلك من

خالل تقديم عدد من الخدمـــــــات ليتمكن جميع

 

المواطنين من سداد جميع المدفوعات الحكومية

وغير الحكومية بكل سهولة ويسر بما يسهم في

تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل

اعتمادا على أوراق النقد فضًال عن إدارة المعامالت

الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع غير

النقدي. 

    ولقد حققت الهيئة القومية للبريد قفزات سباقة

في هذا المجال، وتميزت عن مثيالتها ومنافسيها

بالحصول على أكبر نسبة من الخدمات الحكومية

واإللكترونية لخدمة شريحة عريضة من جماهير

الشعب المصري كلها من خالل شرايين البريد

المصري، وهي المكاتب البريدية المنتشرة في ربوع

مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى أقصى

غربها.

   ومنذ بدء جائحة كورونا عام 2020، فإن البريد

المصـري تحــول من الشمــول المالـي إلى التمكين

لرقمي، حيث إنه يسعى حاليًا إلى تطبيق أفضل

الحلول التكنولوجية على جميع الخدمات

والمعامالت باستخدام التكنولوجيا المتطورة،

والحلول الرقمـــية المتكامـــلة لتسهيــل وتأميــــن 
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أوراق القاهرة

     تأسيًسا على ما سبق تهدف هذه الدراسة

إلى إبراز مالمح البريد المصري قبل عام

2011، وتوضيح سياسات البريد الحديثة

ومالمح التطور منذ يوليو 2020 من خالل

تحليل المؤشرات التي حققها البريد المصري،

وإلقاء الضوء على األدوار االجتماعية

والوظائف الجديدة له. وبالتالي يكون الهدف

من الدراسة، هو التعرف على مراحل تطور

البريد المصري، وقراءة التحوالت في

مؤسساته منذ يوليو 2020، وحدود تأثير

التحول التكنولوجي على مستوى الرضا عند

المواطنين عن خدماته. 

 
 

المعامالت بهدف الوصول إلى أفضل منظومة

متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات

خطة التمكين الرقمي بالبريد المصري، وبما يضمن

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

واالندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك من خالل

تنفيذ إستراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير البنية

األساسية للبريد، باإلضافة إلى تحديث الخدمات

المقدمة للمواطنين والتوسع في فروعه ليصبح

أهم المنافذ الرقمية التي تقدم خدمات مصر

الرقمية إلى جانب الخدمات البريدية والخدمات

المالية.

  

اإلحصائي لتوضيح األهمية النسبية في قراءة رأى

العمالء في الخدمات البريدية.  

 والتزاًما بالمنهج العلمي الذي سبق ذكره، قسمت

خطة الدراسة إلى أربعة محاور، تضمنت العديد

من النقاط، وقد تمثل المحور األول في مالمح

البريد قبل عام 2011، حيث سعى هذا إلى تحليل

واقع البريد قبل عام 2011، متطرقًا إلى مستوى

الخدمات التي كان يقدمها للمواطنين قبل ظهور

الميكنة والتطور التكنولوجي، أما المحور الثاني،

فقد تناول سياسات التطوير الجديدة، محاوًال إلقاء

الضوء على السياسات التي انتهجها البريد المصرى

فى الفترة األخيرة، خاصة منذ يوليو 2020

ومقارنتها بما سبقها.
 

  وقد تناول المحور الثالث من الدراسة انعكاسات

التطوير وحدود المنافسة، موضًحا نتائج التطور

الذى وصل إليه البريد فى صورة مؤشرات واقعية،

مبيًنا حدود منافسته للبنوك.
 

 أما المحور الرابع، فقد تناول األدوار الجديدة

للبريد المصري وانعكاساتها على الواقع المجتمعي،

وهدف هذا المحور إلى توضيح األدوار الجديدة

التى استحدثها البريد المصرى، وساهمت فى رفع

مستوى الخدمة بشكل كبير.
 

 أما المحور الخامس واألخير فقد حمل عنوانا

شامال، هو"الخاتمة والتوصيات" لكنه تطرق إلى

حدود الدور االجتماعي للبريد المصري خالل

الفترة األخيرة، وحدود مساهمته فى خدمة

المجتمع فى ظل أزمة كورونا، وقيامه بالمسئولية

المجتمعية فى هذا الصدد، كما انتهى هذا المحور

بتوصيات قابلة للتطبيق وضرورية لصانع القرار في

البريد المصري، باعتبارها تم استنباطها من خالل

قراءة نتائج استبيان أجرته الدراسة على عينة من

المواطنين يقطنون في قرى ونجوع من محافظات

متنوعة بجمهورية مصر العربية.

 

  

    ونظرا لحرص "أوراق القاهرة" في دراساتها على

االلتزام بالموضوعية، فإنها اعتمدت في هذه

الدراسة على منهجية واضحـة طبقت المنهج

لوصفي التحليلى في تحديد أبعادها، حيث

اعتمدت الدراسة على جمع البيانات وتحليلها في

شكل رسوم بيانية لتوضيح التطور الذى وصل إليه

البريد المصـــري، كما تم االعتمـاد على التحليــــل 
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أوًال - البريد المصري ما قبل التطوير� 
 

    تسعى الدراسة إلى قراءة واقع البريد المصري

قبل عام 2011 من خالل رصد وتحليل عدد مكاتب

البريد الثابتة والمتنقلة في السنوات  من 2007 إلى

2010، هذا باإلضافة إلى رصد الخدمات البريدية

التي كانت تقدم خالل تلك الفترة وعدد الموظفين

القائمين بهذه الخدمات، وذلك على النحو التالي:  
 

اإللكتروني، باإلضافة إلى مشروع إعادة الهيكلة،

وتطوير الخدمات القائمة، وإقامة شركات مشتركة

متعددة. وللوقوف على مالمح البريد المصري قبل

عام 2011، تتطرق الدراسة إلى رصد عدد مكاتب

البريد خالل تلك الفترة، والخدمات التي كان

تقدمها، وعدد الموظفين القائمين بأداء هذه

الخدمات. 
 

   قبلَّ عام 2011- بالتحديد فى عام 2002 تم تعيين

الدكتور على مصليحى رئيًسا لمجلس إدارة الهيئة

القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وخالل

تلك الفترة قام "مصيلحي" بوضع الخطة القومية

إلصالح هيئة البريد من خالل إستراتيجية ، تضمنت

تصورا جديدا للهيئة القومية للبريد، كذلك دراسة

التعديالت التشريعية المطلوبة، القائمة على تحليل

السوق ومتطلبات مشروعات البنية التحتية

لالتصـــاالت، وضرورة إدخال الميكنـــة والصـــرف 
 

1-عدد المكاتب البريدية وطريقة توزيعها
في المحافظات�

 

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

شكل رقم (1) يوضح مكاتب البريد خالل الفترة من 2010-2007 

تطورات عدد وحدات الخدمة البريدية خالل

السنوات من 2007 / 2008 إلى 2009 / 2010

     يشير الشكل رقم (1) إلى أن عدد مكاتب البريد

بلغ فى عام 2010/2009 ما يقرب من 3754 مكتبًا ،

بزيادة قدرها 53 مكتبًا عن عام 2009/2008. 
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     وبقراءة األرقام السابقة الذكر وتحليلها يمكن

التأكيد على حدوث تراجع في عدد المكاتب

البريدية خالل الفترة من 2008- 2010 بالمقارنة

بالفترة من 2007-2008، التي بلغ فيها عدد مكاتب

البريد 4013 مكتبًا، وقد يرجع هذا التراجع إلى

غلق بعض المكاتب البريدية في تلك الفترة، فضًال

عن انخفاض عدد الخطوط الطوافة، التي سجلت

خالل الفترة من 2009- 2010 ما يقرب من 1992

خطًا، مقارنة بـ 2010 خطًوط في الفترة من 2008-

 .2009

 

  

    ووفًقا للشكل التالي، يمكن اإلشارة أيًضا إلى أن

خريطة توزيع مكاتب البريد أظهرت مناطق قوة

ومناطق ضعف بين المحافظات، فقد لوحظ أن

العدد األكبر من مكاتب البريد قبل عام 2011، كان

من نصيب محافظة سوهاج، تليها محافظة الغربية،

ثم محافظة الدقهلية، ثم محافظة القاهرة، وبالتالي

يمكن التأكيد على عدم تحقيق التوازن بين عدد

مكاتب البريد وعدد السكان أو الكثافة السكانية

خالل تلك الفترة بدليل حدوث انخفاض كبير في

عدد المكاتب البريدية في بعض المحافظات مثل

محافظة الجيزة على الرغم من أن التعداد السكاني

بها مرتفع.

 

شكل رقم (2) يبين توزيع مكاتب البريد في محافظات الجمهورية 
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بلغ 19 مكتبًا، وقد سبقتها محافظة مطروح بعدد

21 مكتبًا، ثم محافظة البحر األحمر بعدد بلغ 25

مكتبًا، لكن المالمح العامة لألرقام التي يظهرها

الشكل السابق فيما يخص محافظات الصعيد، تشير

إلى تقارب واضح في عدد المكاتب، ربما جاء ذلك

من منطلق إدراك المسئول في ذلك الوقت بأهمية

قيام مكاتب البريد بأدوار البنوك التي انخفض عدد

فروعها خالل تلك الفترة بمحافظات جنوب الصعيد

بالمقارنة بالفترة الحالية، وذلك مع استثناء بنك

التنمية واالئتمان الزراعي (البنك الزراعي

المصري).

 
 
 

 

 

  

توزيع عدد المكاتب البريدية بين المحافظات

لعام 2009 / 2010

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

     وبقراءة األرقام التي يرصدها الشكل رقم (2)

يالحظ أن أقل المحافظات في عدد مكاتب البريد

قبل عام 2011 كانت محافظة جنوب سينــاء، بعدد 

 

  

2-مستوى الخدمات الُمقدمة قبل عام 2011: 
 

دفتر استثمار البريد: هو وعاء استثماري

بريدي جديد في وقته، إضافة إلى أوعية

االدخار األخرى، التي تقدمها الهيئة، ويهدف

إلى توفير فرصة االستثمار في البورصة

واألوراق المالية لصغار المزارعين، باإلضافة

إلى نشر ثقافة االستثمار في البورصة، وذلك

النخفاض الحد األدنى في التعامل من خالل

رقم الحساب، ويضمن البريد المصري رأس

المال المدفوع لمدة 5 سنوات.

     خالل تلك الفترة- أي ما قبل 2011 لوحظ دور

محدود في الوظائف البريدية أو الخدمات التي

كان يقدمها البريد بالمقارنة بدول أخرى، فقد

اقتصرت الخدمات البريدية قبل ثورة التطوير التي

يشهدها هذا القطاع في الوقت الراهن على ما

يلي:
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النت كورير (خدمة التتبع): هي خدمة

متطورة يقدمها البريد المصري، مواكبة

ألحدث تكنولوجيا أداء الخدمات البريدية،

وذلك لتتبع طرود ورسائل البريد السريع

خالل رحلة المادة البريدية.

خدمات الدفع اإللكتروني: وهو نظام آلي

يتيح لعميل البريد القدرة على إجراء

المعامالت المالية أو االستعالم عن رصيده

عن طريق عدة قنوات ووسائل مثل ماكينات

ATM ونقاط البيع (P.O.S) والخدمة

الصوتية (I.V.R ) وخدمة اإلنترنت.

خدمة التحصيل لصالح الغير: هى خدمة

تتعلق بتحصيل قيمة الفواتير لصالح جهات

أخرى مثل (فواتير التليفونات – تراخيص

السيارات).

البريد الدعائي: وهي خدمة يقدمها البريد

المصري، ويقصد بها توزيع اإلعالنات

والرسائل الدعائية الخاصة بمنتجات

الشركات والمؤسسات واألفراد من المعلنين

إلى العمالء المستهدفين مباشرة في أي

مكان داخل جمهورية مصر العربية.

خدمة صرف المعاشات وخدمات صندوق

التوفير: فخدمة صرف المعاشات، تعتبر من

المسئوليات االجتماعية لهيئة البريد تجاه

المصريين، وهي مستحقات تصرف من خالل

مكاتب البريد األسهل للمواطنين، خاصة في

المناطق الريفية والفقيرة. أما خدمة دفتر

التوفير، فهي وثيقة مالية تعتبر سنًدا خاًصا

بيد المودع (صاحب الحساب) وباسمه وغير

قابل للتحويل، وتقيد فيه جميع عمليات

اإليداع، إضافة إلى العائد السنوي المستحق

طبًقا للنسبة المقررة.

 

 

 

 

 

العاملين فى هذا العام قد انخفض بالمقارنة بعدد

العاملين خالل الفترة 2007-2008. وبقراءة األرقام

التي يعرضها الشكل رقم (3) نستنتج حدوث عالقة

طردية بين عدد الموظفين ومستوى الخدمات

البريدية المقدمة خالل تلك الفترة نستنتج، فقد

ترتب على انخفاض عدد المكاتب البريدية وعدد

الموظفين العاملين، ضعف كبير في مستوى

الخدمـة البريدية المقدمة، باإلضافة إلى عدم

تغطيتها لعدد كبير من المواطنين.

  

ر عدد العاملين بالبريد المصري خالل       قُدِّ

الفترة عام 2009/2010 ما يقرب من 32696 موظًفا

بنظام العقد الدائم دائمين و5425 موظًفا بالنظام

المؤقت. فمن خالل الشكل التالي، يالحــظ أن عدد 

 

  

3-المستوى اإلداري (عدد الموظفين - درجة
المهارة)�

 

شكل رقم (3) يظهر عدد العاملين من 2010-2007 

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

تطور عدد العاملين خالل الفترة من 2007 /

2008 إلى 2009 / 2010
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ثانًيا - سياسات التطوير الجديدة�
 

     تنوعت سياسات تطوير الهيئة القومية للبريد

خالل العامين األخيرين ما بين تطوير وتحديث في

البنية التحتية لجغرافيا الهيئة، سواء ما يتعلق

بالمباني واحتياجاتها التكنولوجية أو فيما يتعلق

بتطوير البشر والمجموعة العاملة والمنفذة لبرامج

التطوير الهيكلية، فقد شملت عملية التحديث

تطوير البنية التحتية، وزيادة وتحديث عدد

المكاتب بالمحافظات، وتنويع وتوسيع الخدمات

التي يقدمها البريد، باإلضافة إلى توسيع نطاق عمل

الشركات الداخلية والشراكات الخارجية، ويمكن

التطرق إلى ذلك على النحو التالي:
 

3 محاور متوازية األول هو تطوير المكاتب، والثاني

التطوير النوعي للعاملين بالهيئة، والثالث التطوير

اإلداري للعمل داخل مكاتب البريد لتشمل تقديم

جميع الخدمات سواء الحكومة المميكنة والخدمات

المالية والبريدية األخرى كما يهدف التطوير إلى

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى

يحصل كلُّ مواطن على جميع الخدمات بشكل الئق

وُميسر، ولكي تصبح مكاتُب البريد واجهَة المواطن

للحصول على خدمات الحكومة اإللكترونية، وذلك

بعد تطويرها وتزويدها بأحدث األنظمة والحلول

المتطورة، حيث يستطيع المواطُن من خاللها سداَد

مخالفات المرور، واستخراَج شهادات الميالد والقيد

العائلي وشهادات الزواج والطالق والوفاة، وتجديَد

بطاقات الرقم القومي، وسداَد فواتير الكهرباء

والمياه والغاز، باإلضافة إلى جميع الخدمات المالية 

 

 
 

صورة أرشيفية لوزير االتصاالت ورئيس مجلس إدارة البريد المصري

1-تطوير البنية التحتية� 
 

     تبني البريُد المصري أكبر خطة تطوير في

تاريخه لتطوير مكاتب البريد وزيادتها باستثمارات

تقدر بـ 4 مليارات جنيه وقسمت خطة التطوير إلى 
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 والبريدية األخرى التي يقدمها البريد المصري، كما

شملت خطة التطوير االستثمار الواسع غير

المحدود في العنصر البشرى، باعتباره األهم في

هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع

كفاءة العاملين، وهو تسبب وفًقا للمراقبين في

زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية، حيث تم

التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات

والشركات بشكل الفت لألنظار، وهو ما انعكس

على زيادة ثقة العمالء في البريد المصري.
 

  كما شملت خطة التطوير المشار إليها جدوًال

زمنيًا لتطوير المكاتب وتحديثها وكذلك نشر

ماكينات الصراف اآلليATM  واألكشاك البريدية

وسيارات البريد المتنقل للعام 2021، 2022 وفًقا

ووفقا للجدول التالي الذى يوضح ما تم من

إجراءات لتطوير البنية التحتية :
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- تعظيم الربحية: تعتمد على زيادة

اإليرادات من الخدمات وتنمية العائد على

االستثمارات واستغالل موارد الهيئة وتعظيم

العائد من نتائج أعمال الشركات.
 

- "تطبيق الشمول المالي": وذلك باالعتماد

على تطوير نظم الدفـــع والتحصيــل وإتاحة 

لبيانات البديلة وإنشاء التطبيقات التي تحقق

االندماج والتكامل المالي لعمالء البريد المصري

بما يُمّكنهم من السداد غير النقدي للخدمات مثل

سداد مصاريف المدارس ومشروعات اإلسكان

وسداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية،

وتكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع، وذلك من

خالل ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بجميع

مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم

التوسع في مجاالت الدفع اإللكتروني لتسهيل

التسوق وخدمات التجارة اإللكترونية باستخدام

"QR CODE" تقنية رمز االستجابة السريعة

وتطبيقات الهاتف المحمول بما يتواكب مع

توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول

المالي وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات

الدفع غير النقدي. ما تمثلت إجراءات تطوير البنية

التحتية في المشاركة في عدد من المشروعات

القومية على رأسها مبادرة حياة كريمة كما شملت

خطة التطوير رفع كفاءة مطابع هيئة البريد،

وتجهيزات نظم تأمين الوحدات البريدية، وتطوير

أسطول النقل البريدي (وسائل نقل، عدد، وأدوات)،

هذا باإلضافة إلى تحديث وتطوير آليات الخدمات

البريدية (دراسات وأبحاث، آالت ومعدات بريدية)،

وخدمات البريد السريع للشركات العالمية. 
 

 

أما عن ركائز إستراتيجية تطوير البريد المصري،

فقد اعتمدت على 5 محاور رئيسية، تتمثل في

اآلتي:
 

 

 
 
 

 

 
  

جدول رقم (1) يوضح مستويات تطوير البنية التحتية في البريد المصري

المصدر: الجدول تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

  هذا باإلضافة إلى أن خطة التطوير وسياساتها

المتبعة في الفترة األخيرة، شملت قيام الهيئة

القومية للبريد برفع كفاءة الشبكات وتركيب

كاميرات مراقبة وتوفير أماكن تتسم بالراحة

للعمالء. 

  بالتالي يمكن القول إن عملية التطوير لم تقتصر

على البنية التحتية اإلنشائية وحسب بل تضمنت

تحسين البنية التحتية المعلوماتية، بما يتناسب مع

احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية،

فقد تم تطوير الشبكات ومراكز المعلومات ومراكز 

https://www.masrawy.com/news/Tag/27654/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A#bodykeywords
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  والخاص بعدد العاملين خالل الفترة من 2007-

2010، يمكن القول إنه بالرغم من انخفاض عدد

العاملين خالل الفترة 2020- 2021 بالمقارنة

بالفترة 2019-2020، إال أن هذا االنخفاض يعتبر

تحوال كبيرا في عدد العاملين بالمقارنة بعددهم

قبل عام 2011، وذلك بسبب التوسع في عدد

الخدمات المقدمة، التي تشعبت وأصبحت تشارك

الكثير من جهات الدولة في تقديم الخدمات، ولكن

من المؤكد أن البريد المصري أعد خطة لتعويض

النقص الذي حدث في عدد الموظفين، حيث إن

العنصر البشرى من أساسيات التطوير داخل

المؤسسات، خاصة إذا كان مدربًا على أحدث

تطبيقات التكنولوجيا ليكون مواكبًا للتحول الرقمي.
 

   من خالل قراءة الشكل رقم (4) يُالحظ حدوث

انخفاض في أعداد العاملين خالل الفترة األخيرة

من 43840 موظًفا في 2019/2020 إلى 41800

موظف في 2020 /2021، وذلك يرجع إلى خروج

عدد كبير من الموظفين على المعــاش، وبالمقارنة

األرقام التي حملها الشكل رقم (3) المذكـور سابًقا، 

 
  

شكل رقم (4) يوضح عدد العاملين خالل الفترة 2018- 2021

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

  فيما يتعلق بعدد عمالء البريد، يالحظ وفًقا

للجدول رقم (5) أن عددهم ارتفع بقوة في الفترة

األخيرة، حيث سجل عدد العمالء في يونيو 2022

حوالي 23 مليون عميل بزيادة 2 مليون عميل في

عام 2020، مما يعكس ثقة العمالء في الخدمات

التي يقدمها البريد المصري، حيث أصبح البريد

المصري يخدم فئات كبيرة من المواطنين، فزيادة

العمالء لدى البريد المصري يعكس التطور الذي

وصل إليه البريد، وكذلك الشمول في الخدمات

التي يقدمها. وعليه يمكن التأكيد على أن زيادة

العمالء يعنى زيادة ربحية مؤسسة البريد، التي

تُستخدم وتعني مزيًدا من االستثمارات، واستمراًرا

في تقديم وتطوير الخدمات.

 
 

 

 
  

عدد العاملين بالبريد خالل الفترة من 2018 /

2019 إلى 2020 / 2021

- "الحوكمة": تعتمد على تطوير الهيكل

التنظيمي وتعديل وتحديث اللوائح وتطوير

أدلة سياسات وإجراءات وحوكمة الهيئة

والشركات التابعة لها ودعم منظومة

المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

- البنية التحتية والتقنية: من حيث تطوير

مكاتب البريد وإنشاء مكاتب جديدة وزيادة

وتطوير سيارات البريد المتنقلة، وتحديث

البنية التحتية التكنولوجية، وإطالق نظام

T24 للحلول المالية والبريدية المتكاملة.

- "مصر الرقمية": يعد البريد المصري أحد

المنافذ المهمة التي تقدم خدمات مصر

الرقمية لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق

التنمية المستدامة.

 

 
 

 

في ظل ما تم عرضه عن البنية التحتية للبريد

المصري ،يمكن رصد مجموعة من األرقام المهمة

لالستدالل على التطور داخل الهيئة القومية.والتي

أبرزتها الدراسة ضمن مؤشرات قياس األداء والتي

تمثل أهمها عدد العاملين في البريد المصري،

وكذلك عدد العمالء الذين تخدمهم هيئة البريد،

وكذلك تطور عدد ماكينات الصراف مقارنة بعدد

العمالء، وذلك على النحو التالي:

 
  

منافذ جديدة لتقديم الخدمات المالية من

خالل (ماكينات الصرف اآللي – آالت تلقى

الخدمة بطريقة ذاتية وتفاعلية – الخدمات

المالية والمحافظ اإللكترونية – إتاحة منصة

للتمويل المتناهي الصغر).
 

 

 
  

عدد العاملين�
 

عدد العمالء�
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     قراءة وتحليل األرقام التي يعرضها الشكل رقم

(6) تشير إلى أن عدد المكاتب البريدية زاد إلى

4200 مكتبًا فى مارس 2022 بالمقارنة بـ 4144

مكتبًا في عام 2021، هذا فضًال على تطوير أكثر من

1500 مكتبًا للبريد إلى جانب تجهيز 49 سيارة

متنقلة بأحدث النظم التكنولوجية ليصل إجمالي

عدد السيارات المتنقلة إلى 49 سيارة، وذلك بهدف

تأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية

المقدمة من البريد المصري للمواطنين. تحليل

التطور الذي رصدته األرقام السابقة الذكر عن

مكاتب البريد الثابتة منها والمتنقلة، يشير إلى أن

البريد المصري يخطو خطى سريعة نحو التطوير

واالنتشار، كما يالحظ زيادة عدد المكاتب البريدية

عما كان عليه الوضع قبل عام 2011 مما يعكس

حجم التطور الذي وصل إليه البريد، حيث سجل

عدد المكاتب فى عام 2009/2010 حوالي 3754

مكتبًا للبريد، وهو ما يعني وفًقا لألرقام السابقة

حدوث زيادة في عدد المكاتب البريدية بلغ 450

مكتبًا حتى كتابة الدراسة. وبالتالي، وفًقا للمراقبين

تؤدي الزيادة الواضحة في عدد المكاتب البريدية

إلي تمكن البريد من تقديمه للعديد من الخدمات

التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.
  

    وفًقا لسياسة الميكنة والتحول الرقمي والشمول

المالي، التي ينتهجها قطاع البريد المصري في

الفترة األخيرة، فقد تم زيادة عدد ماكينات الصراف

اآللي إلى 1718 ماكينة لعام 2022 مقارنة بـ 750

ماكينة في 2020/2021، وذلك للتوسع في تقديم

جميع الخدمات المالية وفي إطار تخفيف الزحام

والتحول الرقمي واالعتماد على التكنولوجيا

المتطورة في أداء الخدمات للجمهور. وبالتالي ترى

الدراسة أن زيادة عدد ماكينات الصراف اآللي خالل

العام األخير 2022، يعتبر مؤشًرا مهًما من مؤشرات

التطور في العصر الحديث.

 
  

شكل رقم (5) يوضح عدد العمالء خالل الفترة من 2022-2019

عدد العمالء بالبريد خالل الفترة من 2019 /

2020 إلى 2022

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

  بعد تناول عملية التوسع في مكاتب البريد

والخدمات التي تقدمها، باإلضافة إلى عدد العاملين

بالهيئة، تحاول الدراسة كشف مالمح خريطة البريد

المصري خالل السنوات وما قبلهما، خاصة بعد

التطور الملحوظ في عدد مكاتب البريد خالل

اآلونة األخيرة، الذي يدل على توسع الخدمات التي

يقدمها لتلبية احتياجات شريحة واسعة من

المواطنين في مختلف المحافظات المصرية،

باعتباره يمتلك أكبر شبكة فروع لهيئة حكومية

تستطيع من خاللها الوصول لجميع المواطنين وفي

أي مكان.
  

2-خريطة االنتشار� 
 

عدد ماكينات الصراف اآللي�
 

شكل رقم (6) يوضح التطور في عدد مكاتب البريد منذ 2022-2020

تطور عدد مكاتب البريد

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء
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المواطن، خاصة القاطن في المناطق البعيدة

والنائية والريفية التي يختفي فيها القائمون على

هذه الخدمات من غير البريد، أو نتيجة بعد مباني

أصحاب الشأن في تقديم هذه الخدمات عن

المواطن البسيط، وهو ما يكلفه الوقت والجهد،

ويمكن توضيح هذه األدوار كما يلي:
 

  

شكل رقم (8) يوضح عدد بطاقات الدفع اإللكتروني

 

سياسات تطوير قطاع البريد في مصر

 

مركز رع للدراسات الاستراتيجة

أوراق القاهرة10

  ووفًقا للشكل رقم 7 يتضح أن عدد المكاتب

البريدية قد توزعت بشكل عادل بين المحافظات

المختلفة بإجمالي 4292 مكتبًا بريديًا على مستوى

الجمهورية، فيُالحظ اهتمام البريد بمحافظات

الصعيد؛ حيث زاد عدد المكاتب البريدية بها بشكل

كبير فقد زاد عدد المكاتب البريدية في محافظة

سوهاج إلى 293 مكتبًا بالمقارنة بـ 272 مكتبًا في

2009-2010 وحدث توازن نسبى بين محافظات

الكثافة السكانية العالية وعدد المكاتب البريدية

بها؛ فزاد عدد المكاتب بالجيزة من 70 مكتبًا في

2009/2010 إلى 228 مكتبًا بريديًا في 2022

وكذلك زاد بشكل كبير عدد المكاتب بمحافظة

القاهرة حيث وصل إلى 354 مكتبًا بعدما كان 212

مكتبًا في 2009/2010 مما يعكس حجم التطور

الذى وصل إليه البريد المصري .

 
  

شكل (7) يوضح عدد المكاتب البريدية والسيارات المتنقلة بمحافظات الجمهورية

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

     انعكس التطور في البنية التحتية والبشرية في

البريد المصري خالل العامين اآلخرين على قدرته

في تقديم العديد من الخدمات الحكومية

والجماهيرية إلى جانب الخدمات المالية

والمجتمعية والبريدية عبر مكاتبه المنتشرة في

قرى ونجوع، وتتمثل أهم هذه الخدمات في

طلبات األحوال المدنية، والمرور، وخدمات

القنصلية، ودفع مصروفات المدارس الحكومية،

وطرح شقق اإلسكان االجتماعي وغيرها من

الخدمـــات الحكــومية التي يمكن أن يحصل عليها 

3-الخدمات التي يقدمها البريد�
 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد
 

   شبكة ماكينات الصراف اآللي:
 

 بلغت عدد العمليات التي تم تنفيذها على

ماكينات الصراف اآللي للبريد المصري خالل عامي

2020-2021 عدد 6067097 عملية من خالل

بطاقات البريد المصري وعدد 8793685 عملية من

خالل بطاقات البنوك مقارنة بأعداد العمليات التي

تم تنفيذها خالل عامي 2021/ 2022 والتي بلغت

عدد 12308549 عملية من خالل بطاقات البريد

المصري وعدد 11313556 عملية من خالل بطاقات

البنوك وذلك بمعدل نمو 102.87% للعمليات

المنفذة من خالل بطاقات البريد ونسبة نمو قدرها 

 
  

3.1 - الخدمات المالية�
  

أ - خدمات الدفع اإللكتروني:

   عدد بطاقات الدفع اإللكتروني المصدرة:
 

 بلغت عدد بطاقات الدفع اإللكتروني المصدرة

حتى عام 2020 عدد 8 ماليين بطاقة مقارنة

بالبطاقات المصدرة حتى عام 2022 والتي قًدرت

بعدد 16 مليون بطاقة وذلك بمعدل نمو %100

خالل السنتين الماضيتين.
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المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد  

 عدد معامالت البطاقات من خالل القنوات

المختلفة:
 

 بلغت عدد العمليات التي تم تنفيذها من خالل

نقاط البيع POS المملوكة للبريد "مسحوبات"

خالل عامي 2020-2021 عدد 4910534 عملية من

خالل بطاقات البريد المصري وعدد 16753762

عملية من خالل بطاقات البنوك مقارنة بأعداد

العمليات التي تم تنفيذها خالل عامي 2021

-2022 والتي بلغت عدد 2333383 عملية من

خالل بطاقات البريد المصري وعدد 20813108

عمليات من خالل بطاقات البنوك وذلك بمعدل

نمو 52.48% للعمليات المنفذة من خالل بطاقات

البريد وهو ما يعد انخفاًضا إيجابيًا نتيجة لزيادة

أعداد ماكينات ATM ونسبة نمو قدرها %24.23

للعمليات المنفذة من خالل بطاقات البنوك خالل

السنتين الماضيتين.
  

سياسات تطوير قطاع البريد في مصر

 

مركز رع للدراسات الاستراتيجة

أوراق القاهرة11

 28.66 % للعمليات المنفذة من خالل بطاقات

البنوك خالل السنتين الماضيتين. 
  

شكل رقم (9) يوضح عدد العمليات المنفذة بماكينات الصراف اآللي

 

POS شكل رقم (10) يوضح عدد العمليات المنفذة من خالل نقاط

 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

ب- حساب التوفير / الحسابات الجارية:
 

 يقدم البريد المصري خدمات حسابات التوفير

والحسابات الجارية بأنواعها الثالثة ويستحوذ البريد

بصفة خاصة على شريحة كبيرة من العمالء راغبي

االدخار عن طريق حفظ أموالهم بدفاتر التوفير

التي يقدمها البريد لعمالئه بفوائد مجزية مقارنة

بحسابات التوفير البنكية، كما أن البريد المصري

يقدم أنواعا ذات عوائد مختلفة من الحسابات

الجارية وفيما يلي أعداد الحسابات الجديدة

لخدمات التوفير والحسابات الجارية خالل العامين

الماليين 2020/2021 – 2021/2022.
  

جدول رقم (2) يوضح أعداد الحسابات الجديدة لخدمات التوفير 2020/2022

 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

شكل رقم (11) يوضح عدد العمالء في الحسابات الجديدة لخدمات التوفير 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

ج - الحواالت الفورية:
 

 يقدم البريد المصري خدمة الحواالت الفورية

ليستطيع العميل استالم أمواله المحولة خالل نفس

توقيت اإلرسال والتي تعرضت النخفاض في عدد

المعامالت خالل العام المالي 2021/2022 بسبب

البدائل الرقمية األخرى التي قام البريد المصري

بتوفيرها مثل بطاقات إيزي باي، بطاقات يال.

 
  



مجلة أوراق القاهرة

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد  

 د ـ التحصيل واإلخطار:
 

 يقدم البريد المصري خدمة التحصيل واإلخطار

اللحظي للشركات الراغبة في قيام البريد المصري

بالتحصيل من عمالئها وإخطارهم فور إتمام

العملية وقد لوحظ ارتفاع عدد المعامالت خالل

العام المالي 2021/2022 بنسبة 82% وزيادة

المبالغ المحصلة إلى 363% والجدول التالي يوضح

حجم عمل التحصيل واإلخطار خالل آخر عامين

ماليين :-

 
  

سياسات تطوير قطاع البريد في مصر
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تمثلت في ميكنة عمليات صرف المعاشات آليًا من

خالل الكارت الذكى، وتوفير خدمة توصيل

المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي

االحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل

تكاليف إضافية- أدت إلى حدوث زيادة بلغت وفقا

للشكل رقم (13) ما يقرب من 20% من قيمة

أموال المعاشات التي توزع عن طريق مكاتب

البريد، حيث ارتفعت وفًقا للشكل التالي من 78.3

مليارات جنيه عام 2019 إلى 99.7 مليارات جنيه

عام 2021.
  

جدول رقم (3) يوضح حجم عمل التحصيل واإلخطار

 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

شكل رقم (13) يوضح قيمة المعاشات المنصرفة خالل أعوام 2019 و2020 و2021

 

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

و- خدمة استقبال تحويالت المصريين بالخارج:
 

 في الفترة األخيرة طور البريد المصري من خدمة

تحويالت أموال العاملين بالخارج، بل حّدث من

آليات عملها، وخاصة بعد زيادة أعداد المصريين

بالخارج المقلبين على استخدام البريد، فالمالحظ

لون أموالهم عبر أن المصريين في الخارج يحوِّ

البريد، هذه الخدمة تساعد المصريين العاملين

بالخارج على تيسير الحصول على الخدمات التي

يقدمها البريد، والتي تمكنهم من إرسال تحويالتهم

النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة، فضًال عن

شحن المستندات الخاصة بهم واألدوية، وبالتالي

يمكن القول إن انتشار البريد في القرى والنجوع

أكسبه ميزة نسبية عن البنوك، وهي جذبه لألغلبية

من العاملين بالخارج، وهو ما يمثل عامًال سريًعا

في توفير العمالت األجنبية وزيادة النقد األجنبي. 

 

 
  

 

 هـ- صرف المستحقات "المعاشات":-
 

 هذه الخدمة يقدمها البريد المصري لمساعدة

التأمينات االجتماعية وصناديق التأمين الخاصة في

إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية

للمستفيدين من المواطنين، حيث يمكن الحصول

على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب

البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وما

يمكن تأكيده أن قيمة المعاشات المنصرفة عبر

مكاتب البريد زادت من 84.2 مليار جنيه في عام

2020 إلى 99.7 مليار جنيه في عام 2021، بزيادة

حوالي 18.4%، وبالتالي يمكن تأكيد أن عملية

تحديث البريد خالل العامين األخيرين، والتي 
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     جـ- خدمات صندوق اإلسكان االجتماعي:
 

    يقدم البريد المصري عدًدا من خدمات اإلسكان

االجتماعي بالتعاون مع صندوق اإلسكان

االجتماعي و صندوق دعم التمويل العقاري مثل

كراسات الشروط ومقدمات الحجز واألقساط

الشهرية وإعادة االستعالم وفيما يلي شكل

توضيحي لحجم العمل خالل العامين الماليين

-: 2021/2022 – 2020/2021
 

 

  

جدول رقم (4) يوضح حجم العمل بخدمات التربية والتعليم

 

شكل رقم (14) يوضح حجم العمل بخدمات صندوق اإلسكان االجتماعى

 

سياسات تطوير قطاع البريد في مصر
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   أ - خدمات األحوال المدنية:
 

 يقدم البريد المصري بالتنسيق مع مصلحة األحوال

المدنية للمواطنين، خدمات عديدة من خالل عدد

كبير من مكاتبه، منها الحصول على بطاقة الرقم

القومي أو شهادة الميالد أو قسيمة الطالق أو

شهادة الوفاة أو قيد عائلى. وقد حرص البريد على

تقديم هذه الخدمة التي يسعى إلى توسيعها بهدف

التيسير على المواطنين، وتقليل معدالت الزحام

أمام مباني الجهات المسئولة، حيث تتميز الخدمة

بإمكان استالم اإلصدارات بمكاتب البريد، من خالل

إرسال رسالة نصية SMS للعميل بطلب التوجه

لمكتب البريد لالستالم، وأيضا إمكان استالم

اإلصدارات بمحل اإلقامة بخدمة البريد السريع،

ويمكن التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو

بالرفض من خالل رسائل نصية SMS، وفي حالة

رفض تنفيذ الطلب يمكن للعميل استرداد رسوم

الوثيقة. وعليه يمكن القول إن البريد المصري

أسهم من خالل مكاتبه في تيسير استخراج

المواطنين ما يحتاجون إليه بدون تكدس أو زحام

يؤدى إلى عرقلة الحصول على الخدمة من ِقبَل

المواطن.
 

أ - خدمات التربية والتعليم:
 

يقدم البريد المصري بالتعاون مع وزارة التربية

والتعليم خدمات عديدة من خالل عدد كبير من

مكاتبه، منها دفع مصروفات السنوات الدراسية،

دفع تظلمات وغيرها من الخدمات التي تتعلق

بوزارة التربية والتعليم وذلك بغاية تيسير استخراج

المواطنين ما يحتاجون إليه بدون تكدس أو زحام

يؤدى إلى عرقلة الحصول على الخدمة من قبل

المواطن والجدول التالي يوضح حجم العمل خالل

العامين الماليين 2020/2021 – 2021/2022:-

 

 
  

المصدر: الجدول تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

     د- خدمات الشهر العقاري:
 

    في إطار تخفيف الزحام والحد من انتشار

فيروس كورونا والتيسير على المواطنين يقدم

البريد المصري بالتعاون مع وزارة العدل خدمات

التوثيق من خالل مكاتب البريد وذلك بموجب

بروتوكول تعاون بين الجهتين، حيث يتم تقديم

الخدمة من خالل 109 مكاتب بريد مزودة بأحدث

األجهزة والتي يمكن للمواطنين التوجه إليها بدال

من مكاتب التوثيق المستقلة التي تشهد زحاما،

فهذا التحول في تقديم الخدمات يمثل ميزة

تنافسية كبيرة للبريد المصري .

 
 

 

  

3.2 - الخدمات الحكومية�
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سياسات تطوير قطاع البريد في مصر
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 500 جرام داخل جمهورية مصر العربية.
 

 

  

هـ- خدمات الحواالت الحكومية:
 

 وهي الخدمة التي يقدمها البريد المصري

للمواطنين والتي تمكنهم من إرسال حواالتهم إلى

الجهات الحكومية كرسوم للحصول على خدمة

معينة من خالل مكاتب البريد دون مشقة االنتقال

إلى هذه الجهة وفيما يلي شكل توضيحي لحجم

العمل خالل العامين الماليين 2020/2021 –

-: 2021/2022
  

   بريد مسجل خارجي:
  

  هي خدمة إرسال الخطابات والتي يقل وزنها عن

2000جرام خارج جمهورية مصر العربية.
 

 

  

شكل رقم (15) يوضح حجم العمل بخدمات الحواالت البنكية

 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

و- خدمات النيابة العامة:
 

 يقدم البريد المصري بالتنسيق مع نيابات المرور

عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر

خدمات االستعالم عن مخالفات المرور ودفعها

واستخراج شهادة براءة الذمة والتظلم وفيما يلي

شكل توضيحي لعدد المعامالت خالل العامين

الماليين 2020/2021 – 2021/2022 :-

 
  

شكل رقم ١٦ يوضح عدد المعامالت بخدمات النيابة العامة 

المصدر: الشكل تم إعداده باالعتماد على بيانات الهيئة القومية للبريد

 

   أ - البريد المسجل وينقسم إلى:

   بريد مسجل داخلى:

هي خدمة إرســال الخطابـات والتي يقل وزنها عن 

 
  

   بريد مسجل خارجي:
  

  هي خدمة إرسال الخطابات والتي يقل وزنها عن

2000جرام خارج جمهورية مصر العربية.
 

 

  
 

   ب- الطرود وتنقسم إلى:

   طرود داخلية:

هي خدمة يتم من خاللها إرسال شحنات يصل

وزنها إلى 50 كجم داخل جمهورية مصر العربية

والوزنة األولى لها 1 كجم والوزن التكرارى 1 كجم.

 
  

    الطرود الخارجية:
  

   هي خدمة يتم من خاللها إرسال شحنات يصل

وزنها إلى 30 كجم خارج جمهورية مصر العربية

والوزنة األولى لها 1 كجم والوزن التكرارى 1 كجم.

 
 

 

  

 

   جـ-  البريد السريع وينقسم إلي:

   بريد سريع داخلى:

هي خدمة يتم من خاللها إرسال شحنات يصل

وزنها إلى 50 كجم داخل جمهورية مصر العربية

والوزنة األولى لها 1 كجم والوزن التكرارى 1 كجم.

 
  

    بريد سريع خارجى:
  

    هي خدمة تتيح من خاللها إرسال شحنات يصل

وزنها إلى 30 كجم بوقت أقل خارج جمهورية مصر

العربية.
 

 

  
لها:     د - خدمة وصَّ

  

     هي خدمة شحن بريدي وتحصيل والتي تم

إطالقها باستخدام أحدث النظم التكنولوجية

المستحدثة "  يتم استالم شحناتها من مقرات

التجار المرِسليــن وتصديرهـــا إلى محالت إقامــة 

 
 

 

  

3.3 - الخدمات البريدية�
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يمكن القول إن هذه اإلستراتيجية "تمويل

المشروعات" عززت من مكانة البريد المصري بين

أفراد المجتمع وصنعت له صورة ذهنية إيجابية،

وخاصة أن مكاتب البريد، تعتبر بمثابة البديل

األقرب للبسطاء ممن ال يتعاملون مع القطاع

المصرفي.
 
 

ويرى الباحث أن توقيع البريد المصري وشركة

البريد لالستثمار اتفاقية مع شركة أكسا لدراسة

إنشاء شركة التأمين المتناهى الصغر، يعتبر طفرة

مهمة في مجال التمويل للبريد المصري، فهذه

الشركة ستكون األولى من نوعها في السوق

المصرية، حيث إنها ستقوم بتوفير قيمة مضافة

كبيرة في مجال التأمين من خالل تطوير الحلول

التأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية

من القطاع المالي الرسمى، خاصة المشروعات

الصغيرة والمتناهية الصغر والعمالة الموسمية

والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين

والعاملين من ذوى الدخل المحدود، بما يمكن

الشركة من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة

لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات االقتصادية.
 

باإلضافة إلى ما سبق من خدمات واضحة للعامة،

يمكن التأكيد على أن البريد المصري قام من أجل

تعزيز قدراته في تقديم الخدمات اللوجستية

وخدمات التجارة اإللكترونية - بإطالق منظومة

جديدة إلدارة العمليات اللوجستية، وتوصيل

الشحنات والطرود بمختلف أنواعها، ذلك بهدف

تنمية خدمة التجارة اإللكترونية، والعمل على

تعزيز مبدأ الذكاء االصطناعى والتحول الرقمى

للتكنولوجيا الحديثة، وفي هذا الشأن قد تم

تأسيس المركز اللوجستى للبريد في مطار القاهرة

الدولي وفًقا ألحدث المعايير الدولية، ويسهم

المركز في تسهيل عمليــات تقديم خدمات التجارة 

 
 

 

  

 المرَسل إليهم بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك

بالبريد السريع ويتم تحصيل قيمتها وإيداعها

بحساب المرسل المفتوح بالبريد المصري،

وتستهدف الخدمة (األفراد – الشركات) بمجال

التجارة اإللكترونية أو غيرها من المجاالت.
  

 
 

 بالتوازي مع خطة الدولة لتحقيق التنمية

المستدامة، أطلقت الهيئة القومية للبريد، خدمات

التمويل المتناهى الصغر، وذلك باالعتماد على

اإلمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري من

حيث االنتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد

والبنية التحتية القوية. ويأتي اتجاه البريد نحو

إستراتيجية تمويل المشروعات في إطار تحفيز

الشباب على تبنى فكرة العمل الحر، باعتبارها

إستراتيجية موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي

لتيسير حصول المواطن على التمويل المتناهى

الصغر وتحصيل األقساط، باإلضافة إلى تقديم

العديد من الخدمات المالية األخرى التي تعزز من

قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب

المشروعات المتناهية الصغر في إدارة

مشروعاتهم. كما يقدم البريد خدمات الشحن

البريدى الدولى والمحلى للراغبين من أصحاب

المشروعات عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم

للوصول إلى السوق المحلية واألسواق العالمية،

وتأتى هذه الخدمة في إطار التعاون مع شركة

"تمويلى"، وخدمة إستراتيجية الدولة في الشمول

المالي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتناهية

الصغر في االقتصاد الرسمى. وعليه، يمكن القول

إن البريد المصري يؤدي دورا قوميا مهما في الحد

من مشاكل البطالة بتسهيل حصول العاطلين على

التمويل الالزم للقيام بمشروٍع ما، مما يرفع من

الطاقة اإلنتاجية، ومن ثم زيادة معدالت النمو. 
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قبل رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، واستبداله

مجالس إدارات هذه الشركات، وبالتحديد الشركة

األم البريد لالستثمار، بأعضاء مصرفيين وفنيين،

كان في تقدير الخبراء القائمين بالدراسة، عامًال

رئيسيًا في إنقاذ هذه الشركات وتكيفها مع

متطلبات الواقع، وتزويدها بالخدمات البنكية،

المتمثلة في توسيع قاعدة االستثمار والشراكة مع

جدد، سواء من داخل هيئة البريد أو أطراف

خارجية محلية.

 
 

 

  

 

   لم تقتصر عملية التطوير والتحديث التي شهدها

البريد المصري منذ يوليو 2020، على مستوى البنية

األساسية أو البشرية، بل تمكن البريد من دخول

مجاالت جديدة لم يشهدها من قبل بهدف استثمار

أمواله وتنشيط أموال المودعين، حيث قام البريد

بتأسيس شركات تابعة تمثلت في شركة البريد

لالستثمار وشركة البريد للتوزيع، وكذلك شركة

البريد للنظم. هذا باإلضافة إلى أن القائمين على

إدارة الهيئة في العامين األخيرين لم يقتصروا على

النهج الداخلي في عمليه توسيع النشاط، بل أقاموا

شراكات مع أطراف غير رسمية فاعلة في الداخل

المصري وخارجة، ويمكن توضيح هذا على النحو

التالي:
 

 
 

  رغم نشأة الشركات التابعة للبريد (شركة البريد

لالستثمار- شركة البريد للتوزيع- شركة البريد

للنظم) قبل عام 2011، حيث تأسست األولى في

عام 2006 والثانية في عام 2007 والثالثة في عام

2008 تقريبا - إال أن عملية التأثير الواضح لهذه

الشركات الثالثة في بنية االقتصاد المصري وعلى

األرض بدأت بقوة خالل  الثالث سنوات األخيرة،

وذلك رغم صعوبات االستثمار وتحدياته على

المستوى العالمــي. حيث إن التفكير السريـــع من 

 

 
 
 

 

  

 اإللكترونية الخاصة بالدول اإلفريقية الشقيقة. كما

يقدم البريد المصري الكثير من الخدمات ألصحاب

الهمم، حيث أسهم في إصدار بطاقة الخدمات

المتكاملة، وتم تطوير الفروع وتأهيلها وتجهيزها

لهم، باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة،

واستحداث أماكن مخصصة لهم، وتسجيل البيانات

من خالل الموظفين في جميع الفروع.
  

   ـ شركة البريد لالستثمار:

  أنشئت شركة البريد لالستثمار عام 2006 بموجب

قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 10981،

بهدف االستثمار الحر في القطاعات االقتصادية

الممولة، وتعتبر الشركة الذراع االستثمارية للبريد

المصري، وهى مملوكة بالكامل للبريد المصري

برأسمال قدره 4 مليارات جنيه، وتقوم الشركة

بإدارة االستثمارات وإنشاء الشركات لتقديم

خدمات متميزة تحقق احتياجات المستثمرين،

ولدى هذه الشركة قائمة من الشركاء، هم

"بروسيكيور" لألمن والحراسة متخصصة في مجال

األمن والحراسة، وشركة "ترانسيكيور" لنقل

األموال، و"يفز" التي تهدف إلى تزويد الشركات

المتطورة ببرامج حلول وإدارة األعمال الرائدة في

العالم، وتعتبر الذراع التكنولوجيـة للهيئـة القوميـة 

 

 
 

 

  

 4 ـ الشراكات والشركات التابعة�
 

4.1 - الشركات التابعة�
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مجلس إدارة البريد المصري لالستثمار والخزانة،

كما ضم التشكيل أربعة خبراء مصرفيين

ومتخصصين من خارج البريد، هم اللواء عمرو

إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة،

والمهندس حسام عبد الاله موسي الجمل الرئيس

التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت،

والمهندسة غادة مصطفي لبيب نائبة وزير

االتصاالت للتطوير المؤسسي، والمهندس محمد

نصر الدين محمد علي مساعد وزير االتصاالت

للبنية المعلوماتية الدولية، وسالي رفعت، وكيلة

محافظ البنك المركزي لقطاع األسواق وفي السابع

والعشرين من أكتوبر 2021 أصدر رئيس مجلس

إدارة البريد المصري، الدكتور شريف فاروق قراًرا

بتعيين أحمد محمود عبد الله رئيًسا تنفيذيًا

وعضًوا منتدبًا لشركة البريد لالستثمار الذراع

االستثمارية للهيئة القومية للبريد.
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للبريد المصري، وإحدى الشركات التابعة لها في

تنفيذ مشروعات ضخمة ليس فقط على مستوى

الدولة المصرية ولكن على المستوى اإلفريقي

أيضا. هذا باإلضافة إلى شركة "ستاندرز" إلدارة

المنشآت المتخصصة في مجال إدارة المرافق.

وتقوم شركة البريد لالستثمار بالعديد من

المشروعات، أهمها: تطوير مبنى الهيئة القومية

للبريد، والذي يشمل تجهيز المتحف البريدى،

وإنشاء نادى الهيئة في مدينة العبور، ومبنى الجيل

الثالث في شرم الشيخ.

ورغم واقع االستثمار المتراجع عالميًا ومحليًا خالل

العامين األخيرين بسبب تداعيات أزمة "كورونا"

وانعكاسات الحرب الروسية األوكرانية- إال أن

شركة البريد لالستثمار استطاعت التغلب على هذه

التحديات، بل زودت من حجم استثماراتها في

شركة "بروسيكيور"، وهو ما انعكس على استقطاب

البريد المصري لعدد كبير من العمالة أسهم في

حل مشكلة البطالة على مستوى محافظات

الجمهورية. وقد يكون من أهم أسباب تماسك

شركة البريد لالستثمار وتغلبها على التحديات

المالية الحالية وزيادة حجم استثماراتها في السوق

المصرية، هو عملية التغيير التي أُجريت في

تشكيل مجلس إدارة الشركة، ودعمه بأغلبية

مصرفية متمكنة، حيث أصدر رئيس مجلس إدارة

البريد المصري، الدكتور شريف فاروق في السابع

والعشرين من أبريل 2021 قراًرا بإعادة تشكيل

مجلس إدارة الشركة برئاسة عصام الدين محمد

الوكيل، وهو خبير مصرفي والعضو المنتدب السابق

للمصرف العربي الدولي، هذا باإلضافة إلى ضم

خبيرين من خبراء البريد المصري هما: محمد

أحمد كفافي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو

I- المنتدب لشركة المصرية لالستعالم االئتماني

SCORE ـ 1، وأحمد فؤاد الخولي، مساعـد رئيــس 

 
  

 وبالنظر إلى ما تم عرضة فإن استثمارات شركة

البريد لالستثمار تشابكت مع فاعلين محللين كبار،

يؤكد أن زيادة استثمارات الهيئة القومية للبريد

تجرى بحكمة وفي اقتصادات ناجحة، وبالتالي من

المرجح أن يؤدى ذلك إلى تموقع البريد المصري

بين المستثمرين الكبار في السوق المحلية

واإلفريقية، ويكون منافًسا في المشاركة في تقدم

االقتصاد المصري، ويُصبح له دور فعال في تنمية

الدولة والمشاركة في االستثمارات داخلها.
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منتجات شركة االتصاالت وسيكو من خالل تلك

المحال. 

  (&)- تتفاوض شركة البريد للتوزيع مع بعض

شركات التغذية في السوق المصرية، لتكون إحدى

وكالئها في السوق المصرية، وتعتبر هذه

اإلجراءات خطوة للشركة لزيادة عدد العمالء،

حيث يمكن للشركة التعامل مع جميع الشركات

العاملة في السوق المصرية كموزع لها وفًقا

للتراخيص المدونة في سيرتها الذاتية.

  (&)- توفر شركة البريد للتوزيع فرص عمل

للشباب، حيث بدأت الشركة بعدد 200 موظف،

وقد زاد هذا العدد إلى 400 موظف، وخالل العام

2022 ربما يكون تضاعف العدد ووصل إلى 800

موظف أو أكثر، خاصة بعد استخدام موظفي هذه

الشركة ضمن العاملين في شبابيك مكاتب البريد،

خاصة بعد اختيار الشركة في الفترة األخيرة

مؤهالت بعينها، منها خريجو كليات التجارة أقسام

المحاسبة وأقسام تكنولوجيا االتصاالت

والمعلومات. 

  (&)- وقعت الشركة اتفاقية مع شركة سيكو

تكنولوجى، إذ تعد الشركة أول وكيلة لشركة سيكو

والتي تقوم بإنتاج المحمول المصري، هذا باإلضافة

إلى أن شركة البريد للتوزيع بها شبكة عمالء من

التجار ولديها 10 مكاتب مصغرة في المحافظات،

وتستهدف الوصول إلى 15 مكتبًا على مستوى

الجمهورية. 

 
 

 

  

سياسات تطوير قطاع البريد في مصر
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   ـ شركة البريد للتوزيع: 

   تأسست شركة البريد للتوزيع عام 2007- أي بعد

تأسيس شركة البريد لالستثمار بعام واحد، وفي

نفس التوقيت الذي دخل فيه البريد المصري

كمساهم في شركة اتصاالت مصر بنسبة %20،

وعلى ما سبق كان الهدف من إنشاء شركة البريد

للتوزيع أن تكون بمثابة إحدى وكالء "اتصاالت

مصر" ضمن خمسة شركاء آخرين، كذلك توزيع

طرود البريد. وتعتبر شركة البريد للتوزيع مملوكة

للهيئة القومية للبريد بنسبة 100%، وتعمل وفًقا

لقانون شركات القطاع الخاص، وتخضع لمراقبة

الجهاز المركزي للمحاسبات. ونظًرا للدور المهم

الذي تقوم به الشركة ووصولها إلى مختلف

مستويات المجتمع المصري واختراقها لقرى

ونجوع مصر بمختلف محافظات الجمهورية، تسعى

الشركة خالل العام الحالي إلى التنوع في تقديم

الخدمات والتوسع فاألنشطة الحالية للشركة،

بهدف جذب المزيد من االستثمارات للشركة

وزيادة إيراداتها.
 

   رصد الباحث لواقع األرقام التي تحققها الشركة

على أرض الواقع، وسياسات التنمية خالل العامين

2021/2022، يشير إلى عدة أدوار تؤديها الشركة.

 
  

    يمكن تحديدها على النحو التالي:

  (&)- من خالل مساهمة الشركة في اتصاالت

مصر، أصبحت رقما واحدا لخدمات ومنتجات

شركة اتصاالت مصر في السوق المصرية، من حيث

حجم المبيعات والوصول إلى العمالء خالل آخر

عامين، حيث تبيع الشركة ما يقترب من 25% من

منتجات شركة االتصاالت سنويًا. 

  (&)- اتفقت شركة البريد للتوزيع مع شركة

اتصاالت مصر على افتتاح 200 فرع تعمل بنظام

فرنشايز خالل عام 2017، حيث يتم من وقتها بيع 

شكل رقم (17) يوضح حجم النمو المستهدف لشركة توزيع البريد في الفترة المقبلة

النمو  المستهدف في األرباح

%   40

النمو في األرباح عام 2017

%   15

الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البريد المصري 

 



مجلة أوراق القاهرة

قـدره 6 ماليين جنيه، ويساهم فيها البريد المصري

بنسبة 1% وشركة البريد لالستثمار التابعة للبريد

المصري بنسبة 96.7%، هذا باإلضافة إلى جهة

أخرى مساهمة بباقي النسبة وتهدف شركة البريد

للنظم إلى تقديم حلول تقنية لتطوير منظومة

تكنولوجيا المعلومات بالبريد المصري والجهات

الحكومية األخرى.

   رصد واقع شركة البريد للنظم خالل الـ 12 عاًما

من عمر تأسيسها- أي باستثناء العامين 2021-

2022، يشير إلى محدودية دور الشركة في

تعاقداتها الخارجية دون هيئة البريد، حيث أتمت

الشركة وفًقا للمراقبين، تعاقدات محدودة مع عدة

شركات مثل: SAPو IBMوAHCCوغيرها، كما أن

شركة البريد للنظم لم تُشاهد بقوة في السوق

المصرية طيلة 12عاًما من عمرها، ربما باستثناء

العامين األخيرين.

  السياسات الجديدة في البريد المصري خالل

أعوام 2021 و2022، مكنت شركة البريد للنظم

بالقيام بدور كبير في ظل التحول الرقمي الذى

اتجه إليه البريد المصري، وعليه تسهم الشركة

خالل الفترة المقبلة في دعم البريد المصري في

أعماله كجهة تقدم الخدمات والمعامالت المالية،

الحكومية، البريدية وتسهيل التعامل امع الجهات

المختلفة ليتم معالجته بشكل سريع وأمن.

  وفيما يتعلق بشركات البريد المصري، يمكن

القول إن الهيئة القومية للبريد، قد حققت قفزة

في حجم االستثمارات، جراء إنشاء الشركات

التابعة التي تحدثنا عنها سابًقا، فكما نالحظ من

الشكل التالي رقم (19) أن الهيئة القومية للبريد،

حققت إجمالي استثمارات في عام 2022 بلغت

112 مليار جنيه، محققة قفزة قوية في حجم

االستثمارات، منها حققت 6 مليارات جنيه إجمالي

استثمارات بالبورصة، كما قامت شركة "إستــادات" 

 
 

 

  

   وبقراءة األرقام التي يوضحها الشكل رقم (17)

يالحظ تزايد معدل األرباح التي تحققها شركة

البريد للتوزيع خالل الفترة األخيرة، حيث سجلت

نسبة األرباح حوالي 15 % وتستهدف حوالي %40،

وبالتالي فإن تحقيق شركة البريد للتوزيع نمًوا في

األرباح يضيف إلى نجاح الهيئة القومية للبريد،

ويزيد من معدالت االستثمارات.
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    تأسيًسا على ما سبق، تقول الدراسة إن تزايد

حجم استثمارات شركة البريد للتوزيع في الفترة

األخيرة - أدى إلى زيادة عدد الموظفين

بالشركة، وهو ما يعني أن شركة البريد للتوزيع

بدأت تلعب دوًرا كبيًرا في تحمل جزء من

المسئولية المجتمعية التي تنادى بها القيادة

السياسية، على اعتبار أن المسئولية المجتمعية

للشركات المساهمة، يجب أن يكون إحدى

مستهدفاتها، هو الدعم في حل مشكلة البطالة،

فمن خالل الشكل التالي رقم (18) يالحظ تزايد

عدد العمالة بالشركة، وكذلك عدد مكاتبها

بالمحافظات.

 
شكل رقم (18) يوضح عدد العمالة والمكاتب بشركة البريد للتوزيع   

 

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

 

   ـ شركة البريد للنظم: 

تعـد شركة البريد للنظم، ثالثة وآخـر الشركات

التابعة للبريد المصري، تأسست وفقـًا إلحكام

قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية

باألسهم رقم 159 لسنـة 1981 برأسمـــال مدفــوع 
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الروسية األوكرانية، حيث تزايد حجم االستثمار من

74 مليارا في عام 2017 إلى 100 مليار جنيه عام

2020، بقيمة كانت األعلى للبريد المصري بلغت

26 مليار جنيه، كما يالحظ حدوث زيادة متوالية

متساوية خالل األعوام الثالثة األخيرة 2020 و2021

و2022، بلغت قيمتها 6 مليارات سنويا تقريبا.

وعليه يمكن التأكيد على أن مجلس إدارة الهيئة

القومية للبريد خالل الفترة األخيرة زاد من

استثمارات البريد رغم الظروف المحيطة.
 

 

   إلى جانب استثمارات البريد المصري في شركاته

الداخلية، حقق خالل الفترة األخيرة شراكات مع

أطراف محلية، سواء عبر برتوكوالت تعاون شراكة

في إنجاز عمل أو برتوكوالت تقديم خدمات، حيث

عقدت الهيئة القومية للبريد تعاونا ثالثى األطراف،

يضم البريد المصري وشركة IBM وشركة البريد

للنظم، وكانت هذه الشراكة تأتى إطار اهتمام

البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية

في جميع الخدمات والمعامالت باستخدام

التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة

لتسهيل وتأمين المعامالت الداخلية والخارجية

وإعداد كوادر مصرية تكون على دراية بأحدث

الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما هدف هذا

البروتوكول إلى توفير جميع الخدمات اإللكترونية

طبًقا ألحدث نظم التكنولوجيا باستخدام تكنولوجيا

BLOCK CHAIN، والتي تستخدم كأنظمة

وسيطة للحد من الحركات المادية للوثائق الورقية

مثل حركات خطابات الضمان ووثائق الشحن،

حيث يتم تسجيل كل معاملة بطريقة تسلسلية

مدعومة بتشفير كامل للبيانات، بحيث تكون متاحة

ألطراف بعينها في سلسلة التوريد لتجنب مخاطر

التزييف.
 

 

  

لالستثمار وإدارة المنشآت الرياضية بالتعاون مع

شركة البريد لالستثمار بالتعاون الجاد والمثمر

خالل الفترة األخيرة، حيث استحوذت شركة البريد

لالستثمار على 20% من أسهم "إستادات" وزيادة

رأسمالها بنحو مليار جنيه، وقد اتفق الطرفان على

استغالل فروع أندية "سيتى كلوب" في المحافظات

لتقديم خدمات التحول الرقمى المتاحة في مكاتب

البريد على مستوى الجمهورية، هذا فضًال على

االتفاقيات المختلفة التي أبرمتها شركة البريد

للتوزيع وشركة البريد للنظم، قد ساهمت هذه

الشركات في تحقيق قفزة في حجم استثمارات

ر حجم استثماراته في البريد المصري، حيث قُدِّ

2019 بنحو 74 مليار جنيه ارتفعت إلى 112 مليار

جنيه في عام 2022.
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شكل رقم (19) يوضح التطور في استثمارات البريد المصري

 

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

بقراءة وتحليل األرقام التي يوضحها الشكل رقم 

(19) ووفًقا لألرقام المنشورة بالجدول السابق

يالحظ أن قيمة الزيادة في الفترة من عام 2013

إلى عام 2015، وهي عامان بلغت 2,4 مليار جنيه

فقط، في حين شهدت الفترة من عام 2015 إلى

2019 تراجعا كبيرا في حجم االستثمارات بلغت

قيمة التراجع 11 مليار جنيه رغم استقرار ظروف

االستثمار خالل هذه الفترة، لكن الغريب أن يحدث

تزايد في حجم االستثمارات البريدية خالل الفترة

من 2020 إلى 2022 رغم تراجع االستثمارات

عالميـا ومحليـا بسبـب أزمتـي "كـورونـا" والحـرب 
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في إطار تعزيز أوجه التعاون مع األشقاء األفارقة.

وهذا االتفاق وفقا للباحث، يؤكد ريادة مصر في

تقديم الخدمات البريدية على الصعيدين المحلي

والدولي، ودور البريد المصري في صنع

الدبلوماسية الوظيفية مع األشقاء األفارقة، فالثقة

في المؤسسة البريدية المصرية في نقل خبراتها

تعتبر شهادة على ما وصل إليه البريد المصري من

تطور.
 

   كما عقد البريد المصري اتفاق تعاون مع نظيره

القطري بالدوحة، وجاء هذا االتفاق اتساقًا مع

تطور العالقات المصرية القطرية، ويهدف االتفاق

الموقع بين الطرفين إلى تفعيل خدمة الحواالت

المالية البريدية اإللكترونية بين البريد المصري

والبريد القطري عبر النظام العالمي  لالتحاد

البريدى بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة

لجميع المصريين المقيمين بدولة قطر، حيث

تمكنهم هذه الخدمة الجديدة من إرسال حواالتهم

المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر

وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد القطرى البالغ

عددها 26 مكتبًا للبريد، ومن ثم قيام ذويهم في

مصر باستقبال هذه الحواالت بشكل لحظى عبر

منافذ البريد المصري، كما تهدف هذه االتفاقية،

إلى تيسير برامج ومشاريع التجارة اإللكترونية بين

البلدين لتنمية حركة التبادل التجارى والترويج

للمنتجات المحلية الصنع.
 

  وعلى مستوى الشركات العابرة للحدود، وقع

البريد المصري في يوليو 2022 اتفاقا جمع بين

شركة البريد لالستثمار وشركة أكسا العالمية،

يهدف إلى دراسة إنشاء شركة التأمين المتناهي

الصغر. ويرى الباحث أن إنشاء هذه الشركة، يمثل

طفرة مهمة في مجال التمويل للبريد المصري،

وخاصة أنها ستكون األولى من نوعهــا في الســوق 

 
 
 

 

  

   كما عقدت الهيئة القومية للبريد في أغسطس

2021 بحضور وزير االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات عمرو طلعت، شراكة مع شركة (إن اى

كابيتال) القابضة لالستثمارات المالية، وهذه

الشراكة تعتبر تجسيًدا للتعاون الفعال بين

الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة

المواطنين، ولتقديم المزيد من األدوات

االستثمارية األمن، وذلك في ضوء اهتمامات

الشعب المصري الذي يمتلك ثقافة االدخار. وتعتبر

هذه الشركة تطوًرا نوعيًا ووظيفيًا للبريد المصري،

بل تحسيًنا لبيئة العمل داخل مكاتبه، بهدف تقديم

الخدمات المالية والبريدية واللوجستية

والمجتمعية بكفاءة للمواطنين.

   وفي مجال برتوكوالت تقديم الخدمات، يعتبر

النموذج الواضح على هذا النوع من الشراكات، ما

وقعه الدكتور شريف فاروق في فبراير 2022 مع

شركة مصر للبترول، وذلك لتقديم خدمات

التحصيل المالي واإلخطار اإللكتروني لعمالء شركة

مصر للبترول عبر مكاتب البريد، ويهدف هذا

التعاون بين الطرفين إلى التيسير على عمالء شركة

مصر للبترول في سداد مستحقات الشركة، تأتى

هذه الخدمة استكماال لجهود البريد المصري نحو

تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي

احتياجات جميع شرائح المجتمع.
 
 

 

  رصدت الدراسة، أنه خالل العامين األخيرين

تمكن البريد المصري من اختراق المنظمات

الخارجية المنافسة له عبر شركات للتعاون وتبادل

الخبرات والمعرفة، حيث وقعت شركة "ويفز"

الذراع التكنولوجية وإحدى شركات البريد

المصري، في الـ 14 من يوليو 2022 اتفاقية تعاون

مع مؤسسة البريد واالتصاالت الكونغولية، تهدف

إلى ميكنة خدمات مكاتب البريد الكونغولى، وذلك 
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للمواطنين بكل سهولة ويسر. وفي مارس 2022

وقعت الهيئة القومية للبريد في دولة البحرين

BEYONاتفاقية مشروع مشترك مع شركة

CONNECT، يهدف هذا المشروع إلى تقديم

حلول متقدمة للتحول الرقمي، بما يسهم في

تقديم الخدمات العامة بشكل أكثر يسًرا وأمانًا

واستدامًة. وبالتالي سيعزز هذا المشروع النظام

اإليكولوجي، بل يلعب دوًرا في تطوير الخدمات

البريدية الرقمية المحلية من خالل تقديم خدمات

رقمية للبريد المسجل وإثباتًا مسجًال لرسالة

التوصيل. 

 
 
 

 

  

المصرية، حيث ستقوم بتوفير قيمة مضافة كبيرة

في مجال التأمين من خالل تطوير الحلول التأمينية

للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع

المالي الرسمى، سواء العاملون في المشروعات

الصغيرة والمتناهية الصغر والعمالة الموسمية

والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين

والعاملين من ذوي الدخل المحدود، بما يمكن

الشركة من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة

لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات االقتصادية. 
 

   كما وقعت الهيئة القومية للبريد في يونيو 2022

ECONSULT بروتوكول تعاون مع شركة

لالستشارات الهندسية والبيئية، يهدف إلى تطبيق

مفاهيم االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة على

نظم العمل بالبريد المصري بما يضمن التكيف مع

التغيرات المناخية، التي تتناسب مع احتياجات

العمل بالبريد المصري في ضوء تعزيز الشراكة بين

القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق التنمية

المستدامة. وهذا البرتوكول، يهدف إلى تطبيق

التنمية المستدامة في نظم العمل واالتجاه نحو

االقتصاد األخضر بما يتوافق مع مشاركة البريد

المصري في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل

االنبعاثات الكربونية في العالم. كما يهدف هذا

البرتوكول، لتنفيذ مكاتب البريد بما يتوافق مع

القوانين المصرية والدولية ذات الصلة، هذا

باإلضافة إلى التوسع في إقامة برامج لتصميم

وتنفيذ مباني البريد المصري على مستوى

الجمهورية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية،

وباالعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة

التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في

المباني من خالل تعزيز كفاءة استخدام الموارد

والطاقة للحفاظ على البيئة، بما يضمن التكيف مع

التغيرات المناخية وتحقيق المرونة الالزمة في

تلبية احتياجات المجتمع وتقديم جميـع الخدمـات 
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   ويرى الباحث، أن تطور الدور الخارجي للبريد

المصري الذي أصبح عابًرا لحدود الدولة، وأن تعدد

شراكاته الخارجية، يُعد دليًال واضًحا على التطور

واالنفتاح الذي وصل له البريد المصري، من حيث

تبادل الخبرات المختلفة، والسعي إلى التمكن

مؤسسيًا بخطة واضحة وذات كفاءة عالية، فبهذه

االتفاقيات يعطي البريد المصري، المثال الحى

لنهضة المؤسسات في مصر، فاالقتصاد المصري ال

يتقدم إال بتطوير مؤسسي وتكنولوجي في كل

مؤسسات الدولة، فبهذا يقدم البريد المصري

نموذًجا يحتذى به في باقى المؤسسات من حيث

التطوير. كما أن مشاركة البريد المصري اجتماعات

مجلس اإلدارة واالستثمار التحاد البريد العالمي

بسويسرا، التي كان آخرها في مايو 2022، يمثل

فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص

العمل البريدى مع مختلف دول أعضاء االتحاد، مما

يسمح بتبادل الخبرات بين المشاركين وتطبيق

الشمول المالي والتحول الرقمى بين المؤسسات

البريدية حول العالم، ومناقشة الموضوعات

المتعلقة باإلدارة الرشيدة واالمتثال والتنمية

المستدامة والخدمات المالية الشاملة والشراكات

مع القطاع العام والخاص.
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ثالًثا - انعكاسات التطوير وحدود المنافسة�

   انعكست عملية التطوير والتحديث التي شهدها

البريد المصري منذ يوليو 2020، فيما يتعلق

بمستوى البنية األساسية أو البشرية، وكذلك توفير

بيئة لوجستية مناسبة لعمالئه في مختلف

محافظات الجمهورية عن طريقة إستراتيجية

محكمة تم تفكيكها إلى خطط وسياسات- على

عدد عمالء البريد، وقيمة المبالغ المودعة،

وإيرادات النشاط واالستثمارات، وقدرة البريد على

منافسة البنوك، ويمكن توضيح ذلك على النحو

التالي:
  

صورة أرشيفية للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري يسلم جائزة المليون جنيه لفائزة

المالي 2020/2021 صافي فائض حوالي 3 مليارات

و183 مليون جنيه، بمعدل نمو صافي الربح وصل

إلى 51% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 3

مليارات و394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% في

إيرادات الخدمات. وبلغت إيداعات صندوق التوفير

264 مليار جنيه في عام 2022، وزادت األموال

المودعة في صندوق توفير البريد بنسبة %7,7

خالل العام المالي 2020/2021 مقارنة بالعام

المالي 2019/2020- أي من 95,7 مليار إلى 103,1

مليار جنيه من 103.1، وبمعدل نمو 1.56 %.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة بالبريد المصري

حوالي 141.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 مقارنة

بـ 136.9 مليار جنيه عام 2019/2020، بزيادة بلغت

نسبتهـا 3.3% لتفضيــل بعـــض العمــالء التعـامـل 

 

 

 

 

1- مكاسب التطوير�
 

  أدت خطة تطوير مكاتب البريد إلى نتائج قوية

على أرض الواقع، حيث حققت الهيئــة خالل العـام 
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   البريدى عن التعامل البنكى. كما نجح البريد

المصري في تحويل الخسائر إلى أرباح، وحقق

قطاع البريد فائضا خالل العام المالي األخير قيمته

4.5 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 
  

 

   قراءة الشكل السابق، تشير إلى حدوث ارتفاع

في قيمة المبالغ المودعة بالبريد خالل العامين

األخيرين، وذلك على عكس ما شهدته الفترة

السابقة، حيث توضح األرقام بالشكل رقم (20)

زيادة بلغت 4,2 مليار جنيه خالل العام 2021

مقارنة بالعام 2020 الذي بلغت فيه قيمة األموال

المودعة 136,9 مليار جنيه.
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  ويُرِجع الباحث، زيادة حجم الودائع في

البريد خالل الفترة األخيرة إلى أن عميل

مكتب البريد يختلف عن عميل شهادات

االدخار في البنوك، حيث إن عميل البريد

يفضل أن تكون أمواله تحت يديه يتصرف

فيها وقتما شاء وليس مرتبطًا بمدة شهادة

ادخارية، هذا وقد حقق البريد المصري،

تطوًرا كبيًرا في مجال االستثمار، فقد حقق

إيرادات استثمار حوالي 26 مليار جنيه مما

يعكس حجم االستثمارات التي قام بها البريد

ومساهمته في دفع عجلة التنمية في مصر.

 
 
 

 

  

قيمة المبالغ المودعة بالبريد

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

شكل رقم (20) يبين قيمة المبالغ المودعة بالبريد

مؤشرات عام 2021

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

شكل رقم (21) يوضح مؤشرات عام 2021

 

   بالنظر إلى إجمالي إيرادات النشاط الذي يعكسه

الشكل رقم (22) وبقراءة أرقام الشكل رقم (21)

يُالحظ حدوث تطور كبير في إيرادات النشاط في

البريد المصري، حيث زادت قيمة الخدمات المبيعة

بصورة كبيرة جًدا، مرتفعة إلى 1027493 عام

2019/2020 مقارنة بـ 1055 عام 2018/2019.

فزيادة إيرادات النشاط لدى البريد المصري، تعنى

زيادة استثمارات البريد ونجاحه في استقطاب

فئات كبيرة من المواطنين، بالخدمات المختلفة

التي يقدمها، باإلضافة إلى التوسع التقني في

خدمات المواطنين، مما يجعله منافًسا قويًا في

الريادة بين القطاعات االقتصادية. 

 
 

 

إيرادات النشاط خالل الفترة من 2018 / 2019 إلى 2019 / 2020   

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

شكل رقم (22) يوضح إيرادات النشاط خالل 2019/2018 إلى 2020/2019

 

   قراءة الشكل التالي رقم (23)، تشير إلى حدوث

ارتفاع في قيمة المبالغ المودعة بصندوق التوفير

خالل العامين األخيرين، وذلك على عكس ما شهده

العام المالي 2018/2019 الذي تراجعت فيه حجــم 
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   وبقراءة وتحليل البيانات التي يعرضها الشكل

رقم (23) يالحظ عدم انتظام الزيـــادة في حجـــم  

 
 

 

  

 

المبالغ المودعة بصندوق البريد قبل تولي الدكتور

شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، حيث

شهد العام المالي الذي سبق توليه المسئولية

(2019/2020) تراجع كبير في حجم أموال صندوق

البريد بلغت قيمته 4,6%، في حين ارتفعت حجم

األموال المودعة بنسبة 7,7% خالل العام المالي

2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2019/2020، كما

شهد صندوق البريد وفقا للشكل رقم (23) ارتفاعا

كبيرا في حجم األموال المودعة به حتى بداية

النصف الثاني من العام المالي 2021/2022 بلغ

حجمها 264 مليار جنيه بزيادة بلغ حجمها

بالمقارنة بالعام المالي السابق 161 مليار جنيه

تقريبا، وهو ما يؤكد قوة البريد كمنافس للبنوك

خالل العام األخير 2022.

 

 
 

 

  

األموال المودعة من 101,2 مليار عام 2017/2018

إلى 100,3 مليار جنيه عام 2018/2019، وبالتالي

تبلغ قيمة التراجع خالل هذه الفترة %1,2.
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حجم المبالغ المودعة بصندوق التوفير

المصدر: الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء

شكل رقم (23) يوضح حجم المبالغ المودعة بصندوق توفير البريد من عام 2021-2018

 

من إصدارات المركز
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     في هذا المحور تناقش الدراسة األدوار الجديدة

التي استحدثها البريد المصري، وساهمت في رفع

مستوى الخدمة بشكل كبير، والتي يُعد أهمها:

الشمول المالي، وخدمات تمويل المشروعات،

وباإلضافة إلى خدمات البريد السريع الدولي،

ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
- تطبيق يال: يعتبر أول سوبر آب في مصر 

لتلبية االحتياجات اليومية والمالية للعمالء،

وهو يقدم العشرات من الخدمات مثل

إرسال واستقبال األموال، وسداد جميع

المدفوعات عبر اإلنترنت من خالل خدمة

"يالال فلوس" داخل التطبيق، باإلضافة إلى

إتاحة خدمات أخرى مثل طلب جميع

االحتياجات اليومية (البقالة - األدوية -

المستلزمات األساسية). 

الشمول المالي� 
 

    يعتبر البريد المصري أحد أهم أركان إستراتيجية

بناء مصر الرقمية، حيث يقدم من خالل فروعه

المنتشرة على مستوى الجمهورية، خدمات

متكاملة، تهدف إلى خدمة خطة الدولة في مجال

الشمول المالي، والتحول الرقمي، فمن الخدمات

الجديدة التى يطلقها البريد المصري: 
 

رابًعا - األدوار الجديدة للبريد المصري� 
 
 

صورة أرشيفية إلحدى نشاطات البريد المصري
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بطاقة يال: بطاقة مسبقة الدفع، تستخدم

كحساب مالي  أساسي للتعامل على التطبيق،

ويمكن شحن البطاقة من خالل أي مكتب

من مكاتب البريد المصري، أو من شركات

الدفع اإللكتروني.

 خدمة UGOTBOX: وهذه الخدمة مقدمة

من البريد لتسهيل عمليات الشراء المجمع

من األسواق اإللكترونية في الواليات

المتحدة األمريكية، وهي تساعد على طلب

أكثر من عنصر من المواقع اإللكترونية

المختلفة وتجمعيهم في شحنة واحدة بسعر

شحن واحد.وتتميز هذه الخدمة، بأن

األسعار معفاة من الضرائب في الواليات

المتحدة األمريكية، كما تحصل على تخزين

مجاني 30 يوًما لالستمتاع بالتسوق، وشحن

كل طلباتك في شحنة واحدة، وبعد شحن

جميع طلباتك في "أوردر واحد" يتم شحنها

إلى عنوانك بمصر بمصاريف شحنة واحدة.

 وصلها: هى خدمة يقدمها البريد المصري،

لدعم المشروعات الصغيرة والتجارة

اإللكترونية، وتعتمد على تقنيات الذكاء

االصطناعي والجغرافيا المكانية، حيث أطلق

البريد موقًعا إلكترونيًا مخصًصا لتسجيل

التجار وتلقى طلباتهم بخصوص خدمات

شحن منتجاتهم،من خالل الموقع  

 

 

اإللكتروني، الذي يسمح للتاجر بالدخول

عليه وإنشاء حسابه وإدخال بياناته،

وأماكن استالم الشحنات منه سواء كان

العميل شركة أو متجرا إلكترونيا أو فردا

عاديا، وبالتالي يقوم البريد بتسليم

الشحنة من خالل تطبيق الخدمة

المرتبطة بنظام إلكتروني حديث يعمل

بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، الذي

يحدد عدد السيارات وخطوط السير،

ومتابعـة تنفيـذ مهـام المندوبيـن في

أسـرعوقت. ويتم إخطار المستلم بميعاد

وتاريخ استالم الشحنة عن طريق إرسال

رقم سري مؤقت لضمان وصول الشحنة

إلى المشتري، وإمكان تحصيل قيمة

الشحنة لصالح التاجر وإيداعها في

حسابه، ويمكن للتاجر تتبع كل خطوات

إرسال الشحنة من خالل الموقع والتأكد

من التسليم والتحصيل. 
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ـ إيزي بوكس: هى عبارة عن سيارات

متنقلة لتوصيل الشحنات إلى أي مكان

داخل الجمهورية، وتعتبر هذه الخدمـــة 

 
تسهيًال على أصحاب األنشطة التجارية، و

الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع

بعض شركات الشحن المتوافرة في

مصر. ويتم التوصيل وفًقا لهذه الخدمة

من خالل السيارات المتنقلة عن طريق

موزع البريد الذي سيستلم الشحنة من

مكتب البريد ثم يقوم بإرسالها إلى

العميل، ومن ثم تسلم المبلغ من األخير

ووضعه في حساب التاجر. وتعتبر هذه

الخدمة خطوة فعالة في تنمية حركة

التجارة اإللكترونية والعمل على تعزيز

مبدأ الذكاء االصطناعي.
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     قبل أن يكتب الباحث توصياته، ويُحدد بعض

مناطق الضعف في سياسات وخطة عمل الهيئة

القومية للبريد، التي توصف بعد العرض السابق أو

وفًقا  لما سبق ذكره من محاور وما تم قراءته

وتحليله من أرقام بالجادة - تحاول الدراسة في

هذه المساحة عرض ملخص لتجربة تطوير الهيئة،

وكذلك عرض نتائج استبيان أعده الباحث وطرح

من خالله عدة تساؤالت على عدد من المواطنين

في مناطق جغرافية متباعدة، وذلك بهدف أن تكون

التوصيات النهائية في الدراسة قائمة على منهجية

علمية شاملة. وبالتالي يتطرق "الباحث" في هذه

المساحة إلى عرض رؤية مختصرة لتجربة تطوير

البريد ثم قراءة وتحليل نتائج االستبيان، وذلك على

النحو التالي:

 
 

   تأسيسا على ما سبق، ووفًقا لتقدير "الباحث"

تعتبر سياسات تطوير البريد المصري خالل العامين 

 
 
 

 

  

1-تقييم مختصر لتجربة تطوير البريد�
 
 

العامين األخيرين، بمثابة نقلة نوعية فى اتجاه

التطوير والميكنة والتحول الرقمى. فمن خالل

الجدول رقم (5) يلخص الباحث شكل ونمط

التطوير، الذى قام به البريد, ليتضح أن التطوير فى

البريد كان تطوير شامل، حيث يتضمن التطوير

زيادة عدد العاملين، وزيادة عدد ماكينات الصرف

اآللى، وزيادة واستحداث العديد من الخدمات

المقدمة، حتى أصبحت تخدم فئة كبيرة من

المواطنين، فقد زاد عدد العمالء كما يتضح فى

الجدول التالي من 15 مليون عميل إلى 23 مليون

عميل. 

 
 
 

 

  
بعد سياسات التطوير (2020-2021)قبل التطوير (2009-2010) جوانب التطوير

عدد العاملين 

عدد المكاتب

عدد العمالء

عدد ماكينات الصرف اآللي 

32696

3754

15 مليون عميل

62

41800

4200

23 مليون عميل

1700

الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المذكورة بالدراسة

جدول رقم (5) يتناول مالمح التطور الشامل في البريد المصري

خامًسا - الخاتمة والتوصيات�
 
 

صورة تعبيرية
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3- هل الوزن النسبى لمكتب البريد
مناسب لعدد السكان بالمنطقة

الجغرافية؟
 

4- هل الموظف البريدى كفء فى
تأدية الخدمة؟

5-هل تفضل التعامل مع البريد أم
البنك فى العمليات االدخارية ؟

6-هل هناك تسهيالت لكبار السن
والعاجزين الستالم المعاشات؟

 
7-هل يوجد أماكن استراحة للعمالء؟

 

%55%45

%70%30

%60%40

%40%60

%60%40

األهمية النسبية لآلراءأسئلة االستبيان 

1-ما رأيك فى مستوى الخدمة التى
يقدمها البريد ؟

2-ماعدد ساعات االنتظار أمام
الشباك؟

 
ال نعم

جيدةمتوسطةممتازة

%50%40%10

أكثر من ساعةساعة أقل من ساعة 

%60%30%10

الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج تفريغ استمارة االستبيان بالدراسة

     بقراءة وتحليل الجدول رقم (6) يمكن عرض

النتائج اآلتية، من خالل تحليل األهمية النسبية تم

التوصل إلى هذه النتائج: 
 

   1- لوحظ أن 50% من عينة الدراسة يرون أن

الخدمة التي يقدمها البريد المصري خدمة ممتازة،

بينما 40 % يرون أن الخدمة متوسطة، و10 % فقط

يرون أن الخدمة جيدة، وأن نسبة كبيرة من الـ %40 
 

%55%45

  للذين يقرون أن الخدمة متوسطة، هم من أهل

القـــرى والنجوع، حيث إن التطوير تم في هذه القرى

ولكن ليس بنفس سرعة التطور في المدن.  
 

  2- يُالحظ في إجابات المستطلعين عن عدد ساعات

االنتظار أمام الشباك، أن 60% منهم يرون أنهم يمكثون

أقل من ساعة، في حين أن 30% منهم يرون أنهم

يمكثون أمام الشباك مدة ساعة، بينما 10 % منهم

يرون أنهم يمكثون أكثر من ساعة.
 

    

 
 

جدول رقم (6) يوضح نتائج عينة االستبيان

2 - قراءة وتحليل نتائج "استبيان" الدراسة�

 وقد تم توزيع االستبيان على عمالء البريد في أماكن

متفرقة بالنزول ميدانيًا، وقد تم السفر إلى القـــرى

المذكورة لتجميــع عدد من الستبيانات، وتجدر

اإلشارة هنا إلى أن عدد المشاركين من المواطنين في

االستبيان بلغ 200 مواطن. 
 

  للمصداقية وتحقيق الدقة في النتائج، جمع "الباحث"

عينة الدراسة من مناطق جغرافية مختلفة، منها

المكاتب الموجودة في اإلدارات الحكومية، ومكاتب

األندية، ومكاتـــب القــرى في  الصعيد، أهمهم قرية

القصر بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وقرية النجوع

بحري بمركز إسنا بمحافظة األقصـــــر،
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الجمهورية، ومن مناطق جغرافية منها ما هو ريفي

وما هو يقع في حيز الحضر، وضع الباحث عدة

توصيات يمكن االستفادة منها من أجل تحقيق المزيد

من االرتقاء في الخدمات البريدية خالل الفترة

المقبلة، وذلك على النحو التالي:

  (1)- ترى الدراسة أنه من الضروري إحداث توازن

بين عدد المكاتب داخل القرية أو الحى وبين الكثافة

السكانية في ذات المكان، وهو ما يعني زيادة عدد

المكاتب في األماكن التي بها قاعدة كبيرة من

المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم عمل إحصاءات لعدد

المكاتب بالنسبة لعدد السكان في األحياء والمدن

وعلى أساس هذه اإلحصاءات يتم تحديد عدد المكاتب

بالمنطقة، فهذا من شأنه يقلل من عدد ساعات

االنتظار أمام الشباك ويخلق منافسة جادة مع البنوك.

   (2)- تقترح الدراسة ضرورة تفعيل خدمة توصيل

ص في كل مكتب المعاشات للمنازل، بحيث يُخصَّ

مندوب يعمل على تسهيل الخدمات على المواطنين

الذين ثُبت عجزهم وعدم قدرتهم على استالم المعاش

أو التصريح لمن ينوب عنهم من الدرجة األولى لتأدية

الخدمة بدًال منهم، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه

الخدمة ُمفّعلة في مكاتب الشهر العقاري.

   (3)- ترى الدراسة أنه من الضروري أن يتم خالل

الفترة المقبلة تقوية البنية التحتية للخدمات البريدية

بالقرى، من حيث توفير أماكن استراحة للعمالء،

وتوفير شبابيك مخصصة لكبار السن بهدف تسهيل

حصولهم على الخدمة.

  (4)- تقترح الدراسة ضرورة تأهيل دفعة جديدة من

الموظفين المؤهلين علميًا وتكنولوجيًا والبدء في

خطوات عمليات اإلحالل للموظفين المدربين لالرتقاء

بمنظومة العنصر البشرى داخل مؤسسة  البريد.
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 3 - وعن الوزن النسبي لمكتب البريد، يرى 55 %

من عينة الدراسة أن مكتب البريد مناسب للكثافة

السكانية بالمنطقة الجغرافية الواقع بها، بينما يرى

45 % من المشاركين أن المكتب البريدى غير كاٍف

لخدمة كل العمالء بالمنطقـــــة، فنجد أن

المشاركين من قرية القصر بنجع حمادى أشاروا

إلى أن هناك مكتبًا بريديًا واحًدا بالقرية يخدم

ثالث قرى، مما يُحدث تكدًسا شديًدا في أوقات

صرف المعاشات.
 

   4- كما رأى 70 % من المشاركين أن الموظف

مؤهل لتأدية الخدمة، بينما يرى 30% منهم أن

موظف البريد مؤهالته العلمية ال تؤهله للقيام

بالخدمة على نحو كفء، حيث إنه تبين من نتائج

االستبيان بالقرى أن معظم الموظفين من أصحاب

الدبلومات، مما يجعلهم يواجهون صعوبة في

التعامل مع التطور التكنولوجى الجديد.
 

   5- أشار 60% من عمالء البريد إلى أنهم يفضلون

التعامل مع البريد في الخدمات االدخارية وغيرها

من الخدمات، بينما يفضل 40% من المشاركين

التعامل مع البنوك في العلميات االدخارية.
 

   6- وفي إجابتهم عن سؤال تضمن مدى وجود

تسهيالت لكبار السن الستالم المعاشات، وكذلك

حدود تفعيل خدمة توصيل المعاشات للمنازل،

لوحظ أن 40% أكدوا عدم وجود تسهيالت لهذه

الفئة، حيث إن موظف البريد يلزمهم بإحضار

العميل حتى لو على كرسي متحرك الستالم معاشه.
 

7- أشار 60 % من المشاركين وجود أماكن

الستراحة العمالء في حالة االنتظار للحصول على

الخدمة، بينما أكد 40% منهم على عدم وجود

أماكن الستراحة العمالء حتى يتم الحصول على

الخدمة.
  

   تأسيًسا على ما سبق، ووفقا لما أكدته نتائج االستبيان

السابق، وما أشارت إليه إجابات المواطنيـــن

المشاركيــن من مختلــف محافظــات 

 
 

 

3-توصيات ومالحظات نهائية�
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 على أموال المودعين.
 

  (12)- االتجاه نحو إجراء المعامالت المالية "أون

الين " األمر الذي يستوجب ابتكار خدمات قيمة

مضافة عند طرح خواص الدفع اإللكترونى كتزويد

العميل بفاتورة مجمعة عن إجمالي المبالغ

المستحقة على رسوم االشتراك بالمرافق العامة.
 

(13)- ربط البيانات الشخصية للعمالء في بطاقة

الهوية بالنظام اإللكترونى للبريد على مستوى

الدولة ،فإن حفظ بيانات العميل في النظام

اإللكترونى سيقلل من وقت العميل والموظف

وسيسهم في إنجاز العمل خالل وقت قياسي.
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(5)- من الضروري توسيع الخدمات المقدمة على

شبكة الهاتف النقال لتشمل المتعاملين اآلخرين، وهو

ما يسمح بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات

البريدية المتاحة.
 

(6)- العمل على التوسع في تطبيق معايير

الحوكمة المؤسسية ضمن آليات عمل مكاتب

البريد حتى يستمر البريد في تقديم الخدمات بهذه

الكفاءة العالية ومواصلة تحقيق النجاح المؤسسي.
 

(7)- تحديد خطط إستراتيجية طويلة المدى

وقصيرة المدى نحو خطط عمل البريد في الفترات

القادمة وأن تكون محددة الزمن ومحدد بها آليات

العمل وتكون قابلة للتنفيذ.
 

(8)- تعميق التواصل السهل المباشر مع العمالء

على اختالف مستوياتهم وتقديم منتجات مفصلة

الحتياجات المستثمر الصغير، الذي يمكن أن

يستوعب نسبة كبيرة من األموال الدائرة في

االقتصاد غير الرسمي.
 

(9)- تطبيق خطة تسويقية ذات كفاءة عالية

لتوضيح الخدمات التي يقدمها البريد ومحاولة

توصيلها للبسطاء بطريقة سهلة وبسيطة حتى يزيد

الطلب على الخدمات البريدية الجديدة التي

يقدمها البريد مع تكثيف حمالت التوعية للتشجيع

على استخدام الخدمات اإللكترونية.
 

(10)- طرح كروت شخصية تستهدف شحن أرصدة

العمالء في دفاتر التوفير من حين آلخر مع ضرورة

تفعيل أسلوب النقاط الحتساب الجدارة االئتمانية

للمواطن وبالتالي دراسة إقراضه.
 

(11)- ضرورة تعاقد هيئة البريد مع بنوك استثمار

محلية لتحديد طرق توظيف إيداعاتها النقدية

بشكل استثماري بما يضمن أقل درجات المخاطـــر 

 

 

 
  

من إصدارات المركز
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الكبيرة، ويعتبر دفتر التوفير البريدى، بمثابة أحد

األوعية االدخارية التي يلجأ إليها المواطنون بسبب

إمكان سحب األموال في أى وقت، هذا بخالف

شهادات البنك، التي تشترط مدة معينة لسحب

األموال وتعمل على تجميد المبلغ داخل البنك.

فبالمقارنة بالحساب الجارى الذى تقدمه البنوك،

والذي يتيح للعميل السحب أو اإليداع من خالل

بطاقة السحب في أى وقت ولكنه ال يحتسب أى

فوائد للعميل نجد أن الميزة التنافسية تزداد لصالح

البريد، فمن هنا فئة المواطنين الذين يريدون أن

يودعوا أموالهم مقابل فائدة وأيًضا يستطيعون

سحبها في أى وقت سيجدون البريد الحل األمثل

لهم، ويأتي العائد المرتفع لحسابات توفير البريد،

هو المحفز لهم حيث يصل العائد إلى 7 % مما

يجعله مجزيا عن فوائد حسابات البنوك. 

وأيًضا من األسباب التي قد تزيد من إيداعات البريد

المصري خالل الفترة المقبلة، هو سهولة الوصول

لمكاتب البريد، وانتشارها حيث تنتشر شبكة فروع

البريد المصري في جميع أنحاء الجمهورية لتغطي

مناطق نائية وقرى ونجوًعا يصعب على البنوك

الوصول إليها بسهولة عبر افتتاح الفروع التقليدية،

وال تزال تلك من أكبر المميزات التفضيلية لمكاتب

البريد عند البسطاء من المصريين. كما يعتبر

سهولة اإلجراءات وبساطتها، هو الجاذب ألموال

المودعين داخل البريد، حيث ال يتطلب فتح

حساب توفير بالبريد المصري سوى تقديم صورة

البطاقة الشخصية سارية، واستيفاء نماذج فتح

الحساب، مع إتاحة فتح حسابات للقصر عبر تقديم

الولي ما يثبت وصايته، ويمكن للجهات االعتبارية

مثل الشركات فتح حسابات بتقديم خطاب تفويض

من الجهة.
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    تأسيسا على ما سبق، ووفقا لما رصدته الدراسة،

وما حققته من ضوابط علمية، وما التزمت به من

مصداقية في تحليلها ألرقام هيئة البريد خالل

العامين األخيرين وما سبقهما، يمكن القول إن

البريد المصري أحدث نقلة نوعية مهمة في نطاق

العمل البريدي والمجتمعي والتمويلي، واتخذ

خطوات مهمة لتحقيق الشمول المالي عن طريق

الخدمات المتنوعة والتطبيقات التي قدمها البريد

في الفترة األخيرة، وهذا التطور الهائل لهيئة البريد

قد شكل قيمة مضافة لالقتصاد المصري، وقد شعر

به المواطن من حيث سهولة الحصول على الخدمة،

وعليه أصبح البريد بالنسبة للمصريين الجهة التي

تقدم معظم الخدمات التي يحتاجون إليها في

حياتهم. هذا وقد لعب البريد المصري دوًرا كبيًرا

في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

من خالل التعاون مع شركة "تمويلى"، وانعكس

هذا التطور في مؤشرات واضحة متمثلة في زيادة

صافي األرباح، وزيادة في إيرادات الهيئة، فالزيادة

في هذه المؤشرات تؤدى إلى تطور وتحسن في

مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وعلى مستوى

الدولة يظهر هذا التطور في صورة فائض في

الموازنة، مما ينعكس على أداء االقتصاد المصري

عامة.

 وعلى ما سبق، وفي ظل التطورات المتسارعة التي

يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد برئاسة

الدكتور شريف فاروق، تتوقع الدراسة تزايد عدد

عمالء البريد خالل الفترة المقبلة، خاصة وأن

البريد له طبيعة عمالء معينة تفضل االستثمار فيه

على االدخار في البنوك، حيث يعتبر البريد

المصري، هو البديل الوحيد لألشخاص البسطاء

الذيـن ال يمـكنهـم التعامـل مع البنـوك المصـرفيـة 

 

 

 
  

خاتمة الدراسة�
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لمحلى، والخدمات الحكومية لجميع أبناء الشعب

دون توقف خالل جائحة كورونا، حيث قام موظفو

البريد بصرف 7 ماليين معاش خالل جائحة كورونا

في نفس فترات الصرف، باإلضافة إلى صرف إعانة

حكومية لعدد 1,2 مليون مواطن من العمالة غير

المنتظمة خالل 15 يوم عمل فقط، بل اعتمدت

العديد من المؤسسات والجهات بشكل كبير على

مكاتب البريد خالل الموجة األولى من جائحة

كورونا، وقد قام العاملون واألطقم الطبية في

البريد المصري أثناء فترة الحظر بتقديم الخدمات

األساسية ألكثر من مليون مواطن مصري يوميًا. كما

سهل البريد الحصول على لقاح كورونا في مكاتبه،

حيث تم تطعيم 2500 مواطن من أصحاب

المعاشات من خالل القوافل الطبية المتحركة،

باإلضافة لقيام الهيئة أثناء أزمة كورونا بصرف نحو

5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن

مبادرة الحكومة لمساندة العمالة الموسمية التي

تأثرت بتداعيات الجائحة.
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   وفي النهاية، تتطلع الدراسة إلى أن يوسع البريد

المصري من دوره المجتمعي ويزيد من مساحة

مسئوليته المجتمعية، فإذا كان البريد، ساهم

مساهمة كبيرة في مواكبة التطورات المجتمعية

التي يتعرض لها المجتمع المصري، حيث قدم

العاملون بهيئة البريد المصري نموذًجا في تحمل

المسئولية المجتمعية، ونجح في توظيف جميع

إمكاناته لخدمة المجتمع بجميع شرائحه- إال أن

هذا الدور يحتاج إلى دفعة شاملة خالل الفترة

المقبلة، خاصة أن البريد المصري، هو األقرب

للناس، خاصة الفقراء منهم وقاطني المناطق

الفقيرة، فمكاتبه أشبه بسيارات اإلسعاف موجودة

له جزًءا في كل قرى ونجوع مصر، وهذا ما يُحمِّ

كبيًرا من المسئولية المجتمعية خالل الفترة

المقبلة، باعتباره قادًرا، خاصة في أوقات األزمات

بجميع أشكالها، والدليل على ذلك، هو نجاح

العاملين بالهيئة في ضمان استمرارية الخدمات

األساسية للناس، التي تضمنت صرف المرتبات

والمعاشات واإلعانات العاجلـة، وخدمـات الشحـن 
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مراجع الدراسة�
  

1-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2008)، إحصاءات مصر، القاهرة.

2-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2010)، إحصاءات مصر، القاهرة.

3-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2012)، إحصاءات مصر، القاهرة.

4-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(2017)، إحصاءات مصر، القاهرة.

5-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2018)، إحصاءات مصر، القاهرة.

6-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2020)، إحصاءات مصر، القاهرة.

7-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (2021)، إحصاءات مصر، القاهرة.

8-حاتم الصولي وآخرين، "قطاع الجودة، الهيئة القومية للبريد المصري،"

اتصاالت تلفونية ومتابعات، القاهرة خالل الفترة من 1-8 سبتمبر 2022.

9-البوابة اإللكترونية لمحافظة الجيزة ,متاح على الموقع اإللكتروني التالي: 

HTTP://WWW.GIZA.GOV.EG/COMPANIES/POSTAL/DEFA

ULT.ASPX

9-الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء، متاح على الموقع اإللكتروني التالى: 

/HTTPS://WWW.CAPMAS.GOV.EG

10- د. مدحت نافع، "البريد المصرى والشمول المالى "2022، جريدة

الشروق.

11-أمل عبد المنعم، "تطور البريد المصري.. 50 عاما من النجاح".2022،

صوت األمة متاح على الموقع اإللكتروني التالى: 

HTTP://WWW.SOUTALOMMA.COM/ARTICLE/1010698
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من إصدارات مركز رع للدراسات االستراتيجية

مساحات فكرية

تقييم استراتيجي

أوراق القاهرة



جميع حقوق النشر محفوظة لمركز رع للدراسات االستراتيجية 2022


