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يد، منظومة جديدة إلدارة العمليات اللوجيستية وتسليم الشحنات والطرود بشكل  أطلقت الهيئة القومية للبر

ي باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي  والجغرافية المكانية، بهدف تنشيط خدمات التجارة  تجريبر

يد  ونية البر
  . المرصياإللكبر

ونية وأنظمة الذكاء  ي المنصات اإللكبر
 
كة متخصصة ف  ألحدث المعايبر الدولية، وذلك بالتعاون مع شر

ً
ووفقا

ي محالت االقامة بجودة ع
 
ونية ف الية وبكل االصطناعي بهدف تقديم خدمات تسليم طرود التجارة اإللكبر

 سهولة ويرس. 

ي 
 
ي ف

يد، إن إطالق المنظومة الجديدة يأتر يف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبر وقال الدكتور شر

اتيجية التحول الرقمي والذكاء  ونية وتطبيق اسبر إطار دعم خطط الدولة لدعم وتنمية خدمات التجارة اإللكبر

يد االصطناعي وتطوير جودة الخدمات للمواط ي ينفذها البر
نير  وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة البر

 ألحدث المعايبر الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات 
ً
ي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا

المرصي والبر

يد بأعىل جودة.  ي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البر
 البر

يد  يف فاروق، رئيس البر المنظومة الجديدة للشحن والعمليات اللوجيستية ، أن المرصيوأوضح الدكتور شر

ونية مثل توفبر خاصية التتبع المباشر للشحنات 
ي تسهل خدمات التجارة اإللكبر

تقدم العديد من المزايا البر

ونية عبر الرسائل النصية 
أو تطبيق  SMS chatbotsحيث سيتمكن العميل من استالم اإلخطارات اإللكبر

يد المرصي إلخطاره ب يد المرصي البر موعد تسليم شحنته المتوقع والسماح له بالتواصل مع مندوب توزي    ع البر

ي عمليات التوزي    ع من خالل استخدام 
 
عبر التطبيق باإلضافة الي تقديم خدمات توزي    ع إضافية تعزز الثقة ف

ي ذلك التوقيع الرقمي و
 
 QR codeوال   SMSعبر الرسائل النصية  OTPخيارات تأكيد رقمية متعددة بما ف

ها.   والتقاط صور إثبات الشخصية وغبر

يد المرصي اللوجيستية ستدعم صغار الصناع والتجار إل حد كببر  يف فاروق، أن منصة البر وأكد الدكتور شر

يد المرصي اللوجيستية وطباعة بوليصة الشحن بكل سهولة وتسليم  حيث ستمكنهم من استخدام خدمات البر

يد المرصي لنقله ي الشحنات للبر
 
ا وتسليمها إل عمالئهم باإلضافة إل تحصيل الرسوم عند التسليم وإيداعها ف

يدية والمالية  يد المرصي، عالوة عىل تمكير  التاجر من االطالع عىل تقارير شحناته البر حساب التاجر بالبر

 لحظة بلحظة. 

  

 



 

يف فاروق إل أن هذه المنظومة الجديدة تخدم منصات التجارة ونية والمتاجر  وأشار الدكتور شر اإللكبر

ة ومتناهية الصغر بشكل كببر حيث أنها  وعات الصغبر كات واألفراد باإلضافة إل دعم و تنمية المرسر والرسر

ي توصيل منتجاتهم وتحصيل قيمتها باستخدام أحدث وسائل الدفع النقدية وغبر النقدية 
 
تساعدهم ف

ثة كما توفر المنظومة الجديدة للمندوبير  االتصال باالعتماد عىل الذكاء االصطناعي والحلول التقنية الحدي

الدائم بأنظمة البيانات مثل خرائط شبكة الطرق والتنبؤات المرورية لتعديل خطوط السبر واختيار افضل 

البدائل لتوصيل الشحنات بالرسعة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات اليومية للعمليات 

 ي    ع. اللوجيستية للتوز 

يد المرصي من التحسير  المستمر للخدمات  يد المرصي اللوجيسيتة المتطورة ستمكن البر كما أن منظومة البر

أقىص حد ممكن باإلضافة الي المعالجة الوقائية ألي  والتسليم إلاللوجيستية بما يحقق تقليص مهالت النقل 

 
ً
ي مراحل التسليم او النقل مما ينعكس إيجابيا

 
عىل جودة الخدمة حيث سيتم توفبر تقارير تسليم خطأ متوقع ف

يد المرصي من التجار  واألفراد موضح بها  والجهات األخرىمعتمدة ومحدثة عن موقف التسليم لعمالء البر

محاوالت التسليم وأسباب عدم التسليم ان وجدت لتوفبر البيانات اإلحصائية الالزمة لتنفيذ كافة التحليالت 

 المطلوبة. 

يف فاروق، أن المنظومة الجديدة تطبق أعىل معايبر الجودة لضمان تقديم الخدمة وأضاف  الدكتور شر

يد ومراكز التوزي    ع عىل  ي الخدمة مثل مكاتب البر
بالكفاءة المطلوبة حيث توفر المنظومة العديد من البدائل لتلقر

ي تمكن مستوى الجمهورية باإلضافة إل محالت االقامة كما توفر المنظومة التقارير 
والتحليالت المختلفة البر

ي لعمليات واجراءات الشحن وتتبع الشحنات ومندوبير  الخدمات والسيارات 
متخذي القرار من التتبع اللحظ 

 .
ً
ونيا  الكبر

ناشونال المرصية بفخره لتنفيذ هذا  كة سوفتك انبر ي الرئيس التنفيذي لرسر
ر
من جانبه، أعرب المهندس نور شوف

ي عىل
وع كونه مبب  ، كما مرصيأنظمة ذكية وحديثة بأعىل المعايبر الدولية من خالل فريق بحث وتطوير  المرسر

يد المرصي باالعتماد عىل أنظمة  كة سوفتك تتول تطوير خدمات التوصيل للبر أعرب عن سعادته عن ان شر

اتيجية ال“الذكاء االصطناعي  ي ظل اسبر
 
دولة نورما " وميكنة خطوط السبر بأحدث األنظمة والتطبيقات ف

 للتحول الرقمي وتحسير  جودة الخدمات بما يعزز كفاءة خدمات التوصيل. 


