
 

 

 

 
 

 
 

ن برئاسة المهندس الجمعية، ندوة  رئيس مجلس إدارة    -علي عيسي    / عقدت جمعية رجال األعمال المرصيي 

ائب المرصية وعدد كبي  من قيادات المصلحة، وقد    -مختار توفيق    / عامة مع األستاذ  رئيس مصلحة الرصن

ي المالية وتكنولوجيا المعلومات برئاسة األستاذ 
رئيس لجنة المالية   -ماجد عز الدين    / نظمت الندوة لجنت 

  / ات بالجمعية نيابة عن  رئيس اللجنة األستاذ نائب أول لجنة تكنولوجيا المعلوم  -أحمد رسحان    / والمهندس

ن توفيق كما شارك الدكتور  كما حرصن اللقاء  ،  نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية  -  خالد ضحاوي  / حساني 

ن الصندوق وعدد من السادة رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية والسادة   -  مهند طه خالد   / الدكتور  أمي 

ي اللقاء ال
،  ةالمدير التنفيذي وممثلي اإلدارة التنفيذية بالجمعي -محمد يوسف  / دكتور أعضائها، كما شارك فن

ي تماموذلك 
  الثالثة الساعة فن

ً
ة 2023 يناير  31الثالثاء الموافق يوم عرصا ن  . بمقر الجمعية بالجي 

ائب المرصية كل من ي الندوة من قيادات مصلحة الرصن
 : وقد شارك فن

 املنصب اإلسم املنصب اإلسم
 مستشار رئيس المصلحة أ./ صالح يوسف عل   مستشار رئيس المصلحة أ./ رجب محمد محروس  

يبية د./ ابراهيم عبد الحليم   رئيس قطاع شئون المناطق   د./ السيد محمود صقر  رئيس قطاع البحوث الضر
 والمراكز والمنافذ 

  
رئيس اإلدارة المركزية لشئون   اد./ فايز فتح هللا الضباعنر

يبية   المراكز الضر
ف عبد العزيز الزيات رئيس اإلدارة المركزية لمركز أول  د./أشر

ر   كبار الممولي 

مدير عام اإلدارة العامة لمقدم   أ./ سلوى سمي  
 الخدمة 

 معاون رئيس المصلحة أ./ محمد عبد المنعم كشك

 معاون رئيس المصلحة أ. / عفاف إبراهيم إسماعيل  معاون رئيس المصلحة أ./ رشا عبد العال  

ائب المضية   أ./ محمد صديق شور  ائب المضية  أ./  سعيد فواد  مصلحة الضر  مصلحة الضر

 ندوة عامة نظمتها جلنتا املالية وتكنولوجيا املعلوماتحمضر 
 لى شرف وحبضور: رئيس مصلحة الضرائب املصريةع

مبقر اجلمعية- 2023يناير  31 الثالثاء  



قد اللقاء بغرض فتح باب الحوار والمناقشة حول: 
ُ
 حيث ع

  االقتصاد   ودمج   االستثمار   حتفيز   ف   دورها   و   مصر،  ف   الضريبية   املنظومة   إليه   توصلت   ما   آخر "  
 "ذلك   حتقيق   ف   املصري   االعمال   جمتمع   ودور   الرمسية   املنظومة   ف   الرمسي   غي 

 استكمال   مراحل   و   الرقمي   للتطوير   املصرية   الضرائب   مصلحة   جهود "   مع إلقاء الضوء حول: 
 االلكرتوني   االيصال  و   االليكرتونية   الفاتورة   مشروعات   و   الضريبي   العمل   منظومة   ميكنة 

 "  الكرتونيا    الضريبية   االقرارات   تقديم   و 
 

بكلمة   اللقاء  حيب  ،  اجلمعية  رئيس   –  علي عيسى  /املهندس بدأ  توفيق    / األستاذ ببالي  رئيس   -مختار 

ائب المرصية     سيادته أشاد    وقد ،  من أعضاء الجمعية  وكافة السادة الحضور   قيادات المصلحةو مصلحة الرصن

ائب المرصية من ناحية وجمعية رجال   ن وزارة المالية ومصلحة الرصن ام المتبادل بي 
ة واالحي  ن بالعالقات المتمي 

ن من ناحية أخرى،    عل وجود األعمال المرصيي 
ً
 وأشار سيادته تعاون وثيق عل مدار سنوات طويلة،    مؤكدا

ومستمع جيد لصوت الصناع ومجتمع   للجمعية  وزير المالية صديق مقرب  -محمد معيط    / إىل أن الدكتور 

ب المقبلإاألعمال  تطبيقها األسبوع  ي سيتم 
والت  والزراعة  الصناعة  مبادرة دعم قطاعي  ، كما عتباره مهندس 

ائب المرصية عل قبوله الدعوة وحضوره مع قيادات المصلحة لهذه الندوة  وجه   شكره لرئيس مصلحة الرصن

 . لمد جسور التواصل بشكل مستمر
 

يبية  عملية أن    دتهسياأكد و  ائب، تعد  تطوير السياسة الرصن باالستمرار   وطالب سيادتهأهم من تخفيض الرصن

 
ً
يبيا ن ضن وعات الميكنة وإصدار حوافز للمتلزمي  يعات لوزارة المالية لالنتهاء من مشر ي ثورة التغيي  والتشر

 .فن

 

 ب،    باجلمعية  رئيس جلنة املالية  -ماجد عز الدين    /األستاذثم قام  
ً
مختار توفيق   / األستاذ بإلقاء كلمته مرحبا

ائب المرصية    - وكافة السادة الحضور، وقد أكد سيادته عل أهمية    قيادات المصلحةو رئيس مصلحة الرصن

ائب  هذا اللقاء ل ي المرصية  الستماع لجهود مصلحة الرصن يت 
والموقف الحاىلي الستكمال منظومة العمل الرصن

ها ل ونية وغي 
 .تقريب وجهات النظر مع مجتمع األعمال فيما يحدث وما هو قادموالفاتورة اإللكي 

 

أن   باجلمعية،  نائب أول رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -أمحد سرحان    /أكد املهندسثم  

ة بوزارة المالية بكافة هيئاتها  تاللجنة   ن المختلفة، كما أن الجمعية مطلعة عن  ومؤسساتها  ربطها عالقة متمي 

ن الحكومة ومجتمع  ي إطار من التعاون بي 
وعات التطوير الرقمي فن ي مشر

كثب علي كافة ما حدث من طفرات فن

 .األعمال

 

داعم ومساند بقوة    المرصي  ،  أن مجتمع األعمالمعيةاجل أمني صندوق    -  مهند طه خالد  /وأكد الدكتور

ائب ألنها  كافة  ل وعات ميكنة الرصن ي صاتعي  خطوة إيجابية هامة  مشر
،  فن ن مي  ن

ن الملي  كما أكد سيادته  لح الممولي 

ي عل   يت 
الرصن الملف  نقل  ي عملية 

ن فن الممولي  التيسي  عل  ة   أهمية  بياناته، وتشي    ع وتي  بكامل  للمأموريات 

التقادم  ملفات  ي 
وفن المصلحة  ي 

فن ن  العاملي  ن  بي  تمثل  العمل  أصبحت  ألنها   
ً
نظرا جميع  ،  لجهود  اف  ن استين

 .األطراف

 



قام   توفيق  خمتا  /األستاذثم  املصرية  - ر  الضرائب   بإلقاء كلمته    ،رئيس مصلحة 
ً
للجمعية    موجها الشكر 

ة من ممثلي مجتمع األعمال المرصي،   حرص عل  سيادته  أكد  قد  و لدعوته لهذا اللقاء الهام مع مجموعة كبي 

ائب   الرصن ومصلحة  المالية  والمناقشة  المرصية  وزارة  اآلراء  وتبادل  الحوار  باب  فتح  لكافة عل  واالستماع 

لها   والحلولوالمعوقات  المشكالت   حة  أن    المقي   
ً
موضحا  ، ي

والمدنن ي  يت 
الرصن المجتمع  مؤسسات  من كافة 

وعات الضخمة  للتطوير والميكنة والتحول الرقمي ، ولقد بدأت   ائب شهدت العديد من المشر مصلحة الرصن

ونية وميكنة نماذج الخصم و  ائب المرصية بمنظومة االقرارات اإللكي  التحصيل تحت حساب  مصلحة الرصن

يبة البدء  الرصن تم  قد  أنه   
ً
مؤكدا يليها ،  اإلعتبارية  األشخاص  ثم  األموال  كات  بشر ونية  اإللكي  االقرارات  ي 

فن

ن  الطبيعيي  أنه  األشخاص  أكد  ي ، كما 
الت  التحديات  من  العديد  هناك  مواجهتها   كان  المنظومة   تم  لتطبيق 

ونية،  ولكن   ي بدأت    للمصلحةنوا أكي  داعم  األعمال والمستثمرين كا  مجتمعاإللكي 
لنجاح تلك المنظومة والت 

ي نجاح تطبيقها
امهم بها الذي أسهم فن ن  بالي 

ً
 . بالتطبيق عليهم ، مشيدا

 

، مؤكدا  أن لالمصلحة    تطبيق   إىل  سيادتهأشار  كما   ي
ونن ونية ومنظومة اإليصال اإللكي  منظومة الفاتورة اإللكي 

ونية تحظن بمت ان   وأكد سيادتهوزير المالية يوما بيوم ،  من  ابعة دقيقة ومستمرة  منظومة الفاتورة اإللكي 

أن المراحل األوىل من    حيثاآلن إىل المرحلة الثامنة،    توصلتالمنظومة مرت بالعديد من المراحل حت   

ن  ا تم تطبيقها عل مر قد  تطبيق منظومة الفاتورة   ن ومركز كبار المهن الحرةو كز كبار الممولي   .متوسظي الممولي 

 

ي    وكافةمجتمع األعمال    كما أكد سيادته عل أهمية مساندة ومساعدة يت 
ائب  لالمجتمع الرصن مصلحة الرصن

ي تطبيق  
ونية بنجاح، وذلك    تلكالمرصية فن امهم بها ،  من خالل  المنظومات اإللكي  ن كافة   كما طالب سيادتهإلي 

ها عل منظومة الفاتورة ا ام برفع كامل فواتي  ن
ورة اإللي  كات برصن ا إىل أن منظومة الفاتورة الشر ونية،  مشي 

إللكي 

أ  تنبيهات وتقارير بأى تغي  يحدث لدى  البيانات وعل اعطاء  ونية لديها قدرة هائلة عل تحليل    ي اإللكي 

ن  ي يقوم بإرسالها،  بل إن المنظومة تقوم بإرسال ايميالت ورسائل للممولي 
كة بالنسبة للفواتي  الت  ممول أو رسر

ي عدد الفواتي  المرسلة أو عدم قيامهم بارسال الفواتي   لتنبيههم أن هناك
 . انخفاض فن

 

يبية قد زادت بمعدل نمو    وأكد سيادته ائب حت  يناير   كما %  ،  20أن الحصيلة الرصن حققت مصلحة الرصن

ي    1٨  إىل%    1٧معدل نمو تجاوز    2023
ونية والت  أستطاعت  % وهذا جاء نتيجة تطبيق المنظومات اإللكي 

ي متابعة    منالمصلحة  
خاللها حرص االقتصاد غي  الرسمي ودمجه ضمن المنظومة الرسمية وهو ما أسهم فن

حت    يبية  الرصن الحصيلة  تحليل  عند  أنه   
ً
ا مشي  دقيق،  بشكل  ي  يت 

الرصن أن   2023يناير    31المجتمع  نجد 

يبة كسب العمل ،  واألرباح التجارية ، مؤك ي المهن غي  التجارية ، وضن
دا أن مصلحة  معدالت النمو كانت فن

التساؤالت  كافة  عل  واإلجابة  المشكالت  وحل  ات  التيسي  كافة  لتقديم  تماما  منفتحة  ائب  الرصن

  .واالستفسارات

 

 

 

 

 

 

 



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

ملفتم • إىل  اإلشارة  ي    ت 
الجزافن مجتمع  للملفات  التقدير  تواجه  ة  أزمة كبي  يمثل  والذي  القديمة 

بالرغم،  األعمال أنه  ائب  قرار من مصلحةصدور  من    كما  يتم ذلك علولكن    هبوقف  الرصن ارض   ال 

ن لما يتم تقديره من  الواقع ئ كبي  عل الممولي  ة،جزافية  وأرقام  ، وهو ما يمثل عت  تسهيل  هدفها    كبي 

ائب   اإلجراء فقط عل مأمور الرصن
ا
عل بالتأكيد    وهنا مت الرد:السليمة ،  الدقيقة  المراجعة    ن مبدل

وع قانون يناقش   إىل وجود مشر
ً
ا ورة حل مشكلة الملفات القديمة، مشي  وجود توجيهات رئاسية برصن

مليون جنيه، كما يتم أيضا دراسة وضع قانون    10بمجلس النواب اآلن بالنسبة للملفات أقل من  

فوق   بالملفات  يتعلق  تم  م  10فيما  ة  الفي  هذه  خالل  أنه  مؤكدا  جنيه،  تعليمات    إصدار ليون 

يعاتبالدقة بالمأموريات للتعامل مع تلك الملفات  ن صدور التشر  . لحي 
 

ي  مور أيدفع م  لبعض الملفات  التقادم الموجود تم التأكيد أن   •
ائب للتسهيل والتقدير الجزافن ي الرصن

ي اإلعتبار أية  
 بالتأكيد عل وجود     وهنا مت الرد:  قرارات جديدة،دون األخذ فن

ً
ي حاليا

ونن  نظام الكي 

ي هذا الشأن
ام بالتعليمات فن ن ائب عل اإللي  كما تم ربط ذلك بعدد من الحوافز،  ،  يجي  مأموري الرصن

ائب   الرصن مأمور  أسقط  إذا  أنه  إىل  اإلدارية إضافة  للرقابة  تحويله  يتم  التقادم،  سنوات  من  سنة 

ن بالموذلك بالتوازي مع قيام المصلحة بإجراء  للتحقيق،   يبية   مورياتأدورات تدريبية للعاملي  الرصن

ر مهارات المراجعة والمحاسبة لضمان جودة مهام الفحص يلرفع كفائتهم المحاسبية والفنية وتطو 

ي 
  . بها  ونيقوم الت 

 

ونية خاصة وأنه  تم التأكيد  • ي يتطلب دائما التطوير المستمر، للنظم اإللكي 
ونن عل أن التحول اإللكي 

ي حالة اإلنتقال  
كة فن ن للشر يتم مواجه بعض المشاكل فيما يخص تغيي  البيانات لألشخاص التابعي 

كات اخرى او الوفاه،    عل كافة تلك     وهنا مت الرد: لشر
ً
ائب المرصية تعمل حاليا أن مصلحة الرصن

ي الخاص بكل ممول. 
ونن  تخصيص كود تفعيل للحساب اإللكي 

ً
 المشكالت التقنية، كما أنه يتم حاليا

 

ةالتقادم    تم التأكيد أن ملف • ي يعد مسئولية كبي  يت 
ه  ذالحكم بالتقادم صعب تنفي   حيث أن   ،الرصن

المصلحة ي 
قبل كبار موظفن من  ربطه   حت   بعد  قبل  المحاسبة  ب  خاصة  اإلدارية،  من  ولكن النيابة 

يبية  المحاسبة   يبة الدخل  ستنتج  بالتأكيد  ،  ماضية  سنوات  15-10عل  الرصن بالنسبة لرصن ،  فروق 

ن التجاوز    بالتأكيد عل وجود    وهنا مت الرد:فكيف سيتم التعامل معها،   ي  عدد كبي  من قواني 
الت 

ن  صدرت  ، خالل أخر عامي 
ً
يبة قد خي  أن مقابل التألنظرا    األصلية. وصل لرقم قد يتجاوز الرصن

  

تمت اإلشارة إىل تقادم المستندات، حيث تم التساؤل عن التوقيت الذي يحق للممول فيه إعدام   •

قانونية،   منها دون مسائلة  المستندات والتخلص  الرد:تلك  القانون قد أعظ حق    وهنا مت  أن 

  3سنوات عليها، وخاصة بعد الحصول عل النموذج  5لص منها بعد مرور إعدام المستندات والتخ 

 هذا العام. تم عن  قد  الفحص، وهو ما يفيد بأن مورية المختصةأسداد من الم
 

ورة وجود الشفافية فيما يخص ملف • ي  االقتصاد الموازي  تمت اإلشارة إىل ضن
وما تم من إنجازات فن

ن من أجل طمئنة ، ها الملف مي  ن
ن الملي  وهنا  ، يهمعل األقل تخفيف الضغط علأنه سيتم الممولي 

ام بالفاتورة أن  مت الرد: ن ونية و االلي  ، سيكون له أثر ودور كبي  االيصال اإللكي  ي
ونن ي  اإللكي 

  ملففن

. االقتصاد   الموازي وتتبعه لضمه لمنظومة اإلقتصاد الرسمي

 



ي ظهرت إعالنات تمت اإلشارة إىل  •
ائب الت   لإلبالغ  مصلحة الرصن

ً
ي مؤخرا يت 

، عن حاالت التهرب الرصن

ة للم ن إذا تم اإلبالغ بطرق كيديةوما يمكن أن تسببه من مشاكل كبي  مي  ن
ن الملي     وهنا مت الرد:، مولي 

ائب تقوم بإجراء كافة التدابي  والمراجعات  أن نات الخاصة امن صحة البيالتأكد و مصلحة الرصن

، فإت بالجهات المقدم ضدها بالغا ي
بالغ   100 لحة ستقبلت المصذا إقبل إتخاذ أي إجراء قانونن

 . للمصلحة مكسب  فهو يعتي  منهم صحيح  وكان بالغ واحد فقط
 

ائب المرص تمت اإلشارة إىل ما أعلنته   • ن بالفاتورة  مصلحة الرصن ية بشأن إلزام إتحادات الشاغلي 

ونية  ، حيث أكد الحضور أن التطبيق العملي لاإللكي 
ً
 تلك العملية سيكون شبه مستحيل نظرا

ن  من  االالف تمئا لوجود  بمعتن  ، فقط عل سبيل المثالشقق  5 ملعمائر تتضاتحادات الشاغلي 

ن أن إلزام مثل ه ونيةبعملية اذا الحجم من إتحادات الشاغلي    لفاتورة االلكي 
ً
،  سيكون معقد جدا

ن غي  من الكيانات   االالفمئات  إضافة إىل أنه هناك  الواقع أرضموجودة عل   او إتحادات الشاغلي 

 فكيف سيتم
ً
 ذلك. ب تها مطالب حاليا

 

 

الجمعية، رئيس مجلس إدارة  -عل  عيس   / المهندس كافة مديري اللقاء كٍل من:   م إنتىه اللقاء حيث قامث

ات نائب أول لجنة تكنولوجيا المعلوم -أحمد شحان  / رئيس لجنة المالية والمهندس -ماجد عز الدين  / األستاذ و 

ائب المضية  -مختار توفيق  / ألستاذ ل بتوجيه الشكر   بالجمعية من الموقر  وفريق عملهرئيس مصلحة الضر

يف قيادات المصلحة كافة السادة الحضور ، كما تم توجيه الشكر لالهامهذا اللقاء  مالجمعية وحضوره هملتشر

 الفعالة خالل اللقاء عل حسن المشاركة 

 


