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خام�سا :تطوير نظام الدفع والتح�صيل الإلكرتوين
يف  27يوني��و  ،2007قام��ت وزارة املالية بالتعاقد مع �ش��ركة تكنولوچيا ت�ش��غيل املن�ش���آت املالي��ة « »e-financeلتقدمي
خدمات �إن�ش��اء وتركيب و�إدارة وت�ش��غيل «مركز الدفع والتح�صيل االلكرتوين» بوزارة املالية ،بالنظر لأهمية دور هذا املركز
يف حت�سني �أداء ال�سيا�سة املالية للدولة ودورها الهام يف حت�سني �أداء االقت�صاد امل�صري من خالل زيادة �سرعة دوران الأموال
وال�سيولة بالأ�سواق وتي�سري جميع مراحل الإنتاج واال�ستهالك وحتفيز اال�ستثمارات.
وقد ت�ض��افرت جهود ال�شركة ،بالتعاون والتن�س��يق مع كافة الأطراف امل�ساهمة يف تلك املبادرة( :البنك املركزي امل�صري-
�ش��ركة بنوك م�صر -وحدة الدفع والتح�صيل االلكرتوين بوزارة املالية) ،و�أي�ضا اجلهات احلكومية امل�شاركة يف املنظومة مثل
م�ص��لحة ال�ض��رائب وم�ص��لحة اجلمارك والهيئة القومية للت�أمني االجتماعي� .س��اهمت تلك اجلهات جميعا يف �إجناز عددا
من الأهداف الهامة حتى يوم  30يونيو  ،2009حيث مت ت�س��لم وتفعيل كافة اخلدمات التي مت التعاقد عليها مع ال�ش��ركة،
بالإ�ضافة �إلى ت�سليم خدمات �إ�ضافية لوزارة املالية غري واردة بالتعاقد ،وهو ما نعر�ض له على النحو التايل:
 .1الخدمات املتعاقد عليها

�أ .خدمة دفع م�ستحقات العاملني بالدولة







االنتهاء من منظومة خدمة م�ستحقات العاملني بالدولة الكرتونيا وت�سلم وزارة املالية لها يف دي�سمرب .2008
مت التن�سيق مع البنك املركزي امل�صري و�شركة بنوك م�صر لتفعيل منظومة الدفع االلكرتوين مل�ستحقات العاملني
من خالل غرفة املقا�صة االلكرتونية (.)ACH
مت البدء يف تفعيل خدمة �ص��رف م�س��تحقات العاملني الكرتونيا من خالل وحدات ال�ص��ارفات الآلية ATM
اخلا�صة ب�شبكة وزارة املالية ،وذلك اعتبارا من مرتبات �شهر �أبريل .2009
جاري حاليا التو�س��ع يف �أداء هذه اخلدمة بالتن�س��يق مع البنوك العاملة يف م�ص��ر والوحدات املحا�س��بية املختلفة
بالتعاون مع وحدة الدفع والتح�صيل االلكرتوين وقطاع احل�سابات واملديريات املالية.

ب.خدمة �صرف املعا�شات �إلكرتونيا




االنتهاء من منظومة خدمة �ص��رف املعا�ش��ات الكرتونيا وت�سلم الوزارة لها يف �شهر �سبتمرب  ،2008كما مت تفعيل
اخلدمة اعتبارا من  9يونيو  2009ل�ص��رف املعا�شات الكرتونيا با�ستخدام بطاقة املعا�شات .ويتم �صرف املعا�شات
من خالل ماكينات � POSأو ال�صرافات الآلية .ATMs
مت التن�س��يق مع �ش��ركة بنوك م�ص��ر و�إ�ض��افة خدمة � 123إلى كروت املعا�شات للتي�س�ير على املواطنني ب�صرف
معا�شاتهم من خالل ماكينات ال�صارفات الآلية املنت�شرة يف اجلمهورية.

ج .خدمة التح�صيل الإلكرتوين لل�ضرائب




االنتهاء من منظومة التح�صيل االلكرتوين لل�ضرائب وت�سلمها يف �أغ�سط�س  ،2008وقد مت تفعيل اخلدمة اعتبارا
من  5يوليو 2009من خالل  6م�أموريات بالتن�سيق مع البنك الأهلي امل�صري.
جاري حاليا التو�س��ع يف �إدخال م�أموريات جديدة وفق خطة ت�ش��مل جميع امل�أموريات ال�ض��ريبية بالتن�س��يق مع
البنوك العاملة يف م�صر.
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د .خدمة التح�صيل الإلكرتوين للجمارك




مت االنتهاء من منظومة التح�ص��يل االلكرتوين للجمارك وت�س��لمها يف  31مار�س  ،2009كما مت تركيب الأجهزة
واملعدات اخلا�صة باملنظومة متهيدا لتفعيل خدمة التح�صيل االلكرتوين للجمارك من خالل �شبكة e-finance
اعتب��ارا من � 1أكتوبر  .2009وقد مت تدريب العاملني بكل من م�ص��لحة اجلمارك والبنوك امل�ش��اركة يف املنظومة
للعمل على منظومة التح�صيل االلكرتوين للجمارك.
مت التن�س��يق مع �شركة بنوك م�صر لنقل منظومة التح�صيل االلكرتوين للجمارك �إلى �شبكة �شركة ،e-finance
ويجري التعاقد مع البنوك املختلفة التي �ست�ش��ارك يف القيام بالتح�ص��يل االلكرتوين للجمارك من خالل تلك
املنظومة.

هـ .خدمة الدفع الإلكرتوين مل�ستحقات املوردين




مت ت�س��ليم خدمة الدفع االلكرتوين مل�ستحقات املوردين �إلى وزارة املالية يف  28يونيو  ،2009على �أن يتم تفعيل
اخلدمة بالتزامن مع تفعيل ح�ساب اخلزانة املوحد (جاري ت�صميمه) ،وتفعيل التوقيع االلكرتوين.
درا�س��ة تفعيل اخلدمة (كم�ش��روع جتريبي) مع الوحدة احل�س��ابية لقطاع الأمانة العامة ل��وزارة املالية ثم تعميمه
تدريجيا للوحدات احل�سابية الأخرى.

و .خدمة التح�صيل االلكرتوين (اجلمارك ،ال�ضرائب ،الت�أمينات) من خالل �شبكة االنرتنت

مت االنتهاء من خدمة التح�ص��يل االلكرتوين (اجلمارك ،ال�ض��رائب ،الت�أمينات) من خالل �شبكة االنرتنت وت�سليمها �إلى
وزارة املالية يف  30يونيو  ،2009و�أ�ص��بحت اخلدمة جاهزة للعمل مع البنوك امل�ش�تركة يف منظومة التح�ص��يل االلكرتوين
والتي ترغب يف �إتاحتها لعمالئها.
ز .االنته��اء م��ن تنفي��ذ البني��ة التحتي��ة ملركز الدف��ع والتح�صي��ل االلك�تروين ل��وزارة املالي��ة ،الرئي�سي
واالحتياط��ي ،وفقا للمعاي�ير الفنية التي مت التعاقد عليه��ا ،وبناء �شبكة معلوم��ات م�ؤمنة وم�شفرة وفق
معايري الأمن القومي وب�أعلى درجات اجلودة.
ح� .إ�ستكمال ن�شر وت�شغيل ماكينات ال�صرافات الآلية  ATMsونقاط الدفع االلكرتوين  POSيف الأماكن
التي حددتها وزارة املالية.
ط .تنفي��ذ الرب��ط االلكرتوين ب�ين  e-financeواجلهات امل�شرتك��ة يف املنظومة مثل :م�صلح��ة ال�ضرائب
امل�صري��ة -م�صلحة اجلم��ارك -هيئة الت�أمين��ات االجتماعية� -شرك��ة بنوك م�صر -البن��وك امل�شاركة يف
املنظومة) لتفعيل منظومة املحول القومي ومنظومة املقا�صة االلكرتونية.
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 .2الخدمات الإ�ضافية

منظومة متابعة ومراقبة حت�ص��يل ال�ش��يكات ،حيث مت االنتهاء من �إعداد وت�صميم املنظومة ،ومت تفعيلها اعتبارا من يوم
 5يوليو  2009ملتابعة قيام البنك الأهلي بتح�صيل ال�شيكات مل�صلحة ال�ضرائب امل�صرية ،وهي منظومة ت�صلح للعمل
مع �أي م�صلحة ومع �أي بنك يتم اختياره وتكليفه بتح�صيل ال�شيكات.
التكام��ل مع تطبيق التوقيع االلكرتوين للخدمات احلكومية ( ،)Digital Signatureوقد مت تفعيلها وعر�ض��ها من
خالل خدمة الدفع االلكرتوين با�ستخدام �أمر دفع �إلكرتوين.
منظوم��ة ح�س��اب اخلزانة املوحد ( ،)TSAحيث مت و�ض��ع الت�ص��ور العام ملنظومة ح�س��اب اخلزان��ة املوحد بالوحدة
احل�س��ابية املركزية بقطاع التمويل بوزارة املالية ،ويجري ت�ص��ميم املنظومة االلكرتونية والتطبيقات اخلا�ص��ة بح�ساب
اخلزانة املوحد.
التعاقد مع الهيئة القومية للت�أمني االجتماعي لإ�صدار وت�شغيل عدد  1.5مليون بطاقة معا�شات.
خدمة حت�صيل ا�شرتاكات الت�أمينات.
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