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يقذيح:

اَطاللا يٍ ذىخهاخ وصاسج انًانُح يرًثهح فٍ يصهحح انضشائة وفٍ إطاس يششوع انرطىَش انشايم
وانرحذَس انًسرًش نهُظى انًطثمح وذًاشُا يغ أحذز األَظًح انؼانًُح نخذيح انؼًم انضشَثٍ وانركايم
تٍُ خًُغ اإلداساخ وانًأيىسَاخ داخم انًصهحح (دخم – لًُح يضافح) وانىصىل تانخذيح انضشَثُح
انًمذيح نهًدرًغ انضشَثٍ انٍ انًسرىَاخ انًُشىدج وانرحىل انكايم ندًُغ انخذياخ انضشَثُح يٍ
اناليشكضَح انٍ أنًشكضَح تاإلضافح انٍ ذمهُم انؼًم انُذوٌ انٍ ادٍَ دسخح وصَادج انًُكُح لايد
انًصهحح ترطىَش خذيح ذمذَى االلشاساخ انضشَثُح وغُشها يٍ انخذياخ ػٍ طشَك يى الغ انثىاتح
اإلنكرشوَُح نًصهحح انضشائة انًصشَح .
اوال :انتعرٌف بانثىاتح االنكرتونٍح نهخذياخ انضرٌثٍح

 - 1الخدمات المقدمة بالبوابة االلكترونية
 إلشاسخ ضشَثح انذخم
 إلشاس انمًُح انًضافح
ًَ ارج انخصى وانرحصُم ذحد حساب انضشَثح (انشتغ سُىَح).
 انًشذثاخ واألخىس (نى ذفؼم تؼذ)
 خذياخ أخـــــــــشي.
 - 2مزايا التحول إلى منظومة الخدمات اإللكترونية
 ذىفُش انىلد واندهذ فًُكٍ االسرفادج يٍ خذياخ انًُظىيح دوٌ االَرمال إنً انًأيىسَح .
 سشػح اَداص االخشاءاخ وانًهاو .
 تُاء خسىس انثمح تٍُ انًًىل وانًصهحح .
 يساػذج انًًىل فٍ يمء االلشاس وكزنك تالٍ انخذياخ
 حُس َمىو انثشَايح تانؼًهُاخ انحساتُح و انضشَثُح وذشحُم انًثانغ إنً أياكُها انصحُحح
تاإللشاس وانرٍ ذكىٌ ػىَا ً انًًىل وكزنك ذمهُم َسثح انخطأ فٍ يم ء االلشاس  ،حُس ذى
االسرؼاَح تانخثشاخ انًىخىدج تانًصهحح وكزنك كثاس انًخرصٍُ فٍ إػذاد اإللشاس انضشَثٍ
لثم اطالق انخذيح .
 انشفافُح وانمضاء ػهً انثُشولشاطُح وانًحسىتُح وانشوذٍُ.
 انمضاء ػهً االلرصاد انًىاصٌ (غُش انشسًٍ)
 حصش انًدرًغ انضشَثٍ وانمضاء ػهً انرهشب انضشَثٍ .
 ذشدُغ انًسرثًشٍَ نالسرثًاس تًصش .
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 -3خطوات االستفادة من الخدمات اإللكترونية
 تسجٌل حساب للمول أوالمحاسب  :فٌقوم الممول بالدخول لموقع الخدمات للتسجٌل  ،وذلك
للحصول على كلمة سر وكلمة مرور للتمكن من االستفادة بالخدمة
 دخول الممول لموقع الخدمات االلكترونٌة لالستفادة بالخدمات المقدمة .
 -4متطلبات التسجيل
 اٌ َكىٌ نذي طانة انخذيح صفح أٌ َكىٌ يًىال او وكُالً نهًًىل أو يحاسـثا ً .
 اٌ َكىٌ نذي طانة انخذيح تشَذ انكرشوٍَ .
 -5كيفية التواصل بالمظومة

 -6متطلبات تشغيل الخدمات اإللكترونية المقدمة من مصلحة الضرائب المصرية
 .1استخدام احدث إصدار من متصفح  Google Chromeإصدار  7.0على االقل .
 .2أو  ،Firefoxوجافا  Javaإصدار  8.191على األقل  ،واكسٌل  2007على األقل
ٌ(،نصح بعدم استخدام )Internet Explorer
 .3االتصال بشبكة اإلنترنت (للممول والمحاسب) وذلك لتسجٌل حساب وأٌضا لالستفادة من
خدمات البوابة .
 .4توافر برٌد إلكترونً للممول أو وكٌله أو المحاسب الستكمال تسجٌل حساب له .
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 - 1تسجيل ممول
إلنشاء حساب لممول قم بالتالً :
 قم بفتح متصفح االنترنت  ،ثم قم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرٌة
http://www.incometax.gov.eg

فٌتم الدخول على الموقع البوابة .

 قم بالنقر على:

 كما ٌمكنك الدخول على موقع بوابة الضرائب المصرٌة أٌضا ً بالدخول على العنوان التالً :
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

 بعد الدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

من أعلى ٌسار النافذة

 فتظهر القائمة التالٌة :

 ثم قم بالنقر على "سجل كممول"
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 انقر
التالٌة :







امام االختٌار "عن طرٌق إدخال البٌانات ٌدوٌا ً "  ،ثم قم بالنقر على

ثم قم بإدخال رقم التسجٌل الضرٌبً .
ثم قم بإدخال اسم المستخدم وٌجب أن ٌكون باللغة اإلنجلٌزٌة وٌشتمل على أكثر من ثالثة أحرف
وأن ال ٌشمل على مسافات.
وكذلك كلمة المرور ،ثم اعد كتابة كلمة المرور مرة اخرى وٌراعى فً كلمة المرور التالً :
 ان ال تقل عن ثمان خانات .
 ان تشتمل على رقم وحرف كبٌر  Capitalوحرف صغٌر  Smallورقم ورمز خاص
( #مثال) على األقل .
 ان تتطابق كلمة المرور عند اعادة ادخالها مع االدخال األول.
فتظهر مجموعة من الشاشات تشتمل على أسئلة تحدد مدى استفادة الممول
قم بالنقر على
من المنظومة كالتالً :

 اختر الكٌان القانونً ثم قم بالنقر على
8
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 اختر أحد الخٌارٌن السابقٌن  ،فإذا تم اختٌار "نعم " معناه ان الممول سٌستفٌد بخدمات الخصم
فتظهر الشاشة التالٌة :
والتحصٌل بالبوابة ثم قم بالنقر على

 إذا تم اختٌار "نعم " معناه ان الممول سٌستفٌد بخدمات القٌمة المضافة المقدمة من البوابة ،حدد
فتظهر الشاشة التالٌة :
اختٌارك ثم انقر

 اختر هل لدٌك سلع جدول أم ال ثم انقر
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 فً حالة اختٌار "ٌنوب عنه" فتظهر شاشة تدخل بها بٌانات الوكٌل (اسمه ورقمه القومً ورقم
التوكٌل) ،اما اذا اخترنا "الممول" فتظهر الشاشة التالٌة :

قم بإدخال البٌانات بالشاشة السابقة






10

اسم الممول  :حٌث ٌجب أن ٌكون  10حرف فأكثر .
عنوان الممول  :حٌث ٌجب أن ٌكون  15حرف فأكثر.
عنوان المراسلة  :حٌث ٌجب أن ٌكون  15حرف فأكثر.
موباٌل الممول :ادخال ٌدوي .
موباٌل الممول  :ادخال ٌدوي .
ثم اختر نوع الجهة من الخٌارات التالٌة :
"ثروت عبد الباقي"
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ادخل البرٌد االلكترونً وٌجب ان ٌكون برٌد إلكترونى مملوكا للممول حٌث أن النظام ٌقوم
بإرسال كود تأكٌد للبرٌداإللكترونى للممول للتحقق من صحته والٌمكن إستكمال عملٌة التسجٌل
بدون التحقق من صحة البرٌد اإللكترونً وبعد ادخال البرٌد اإللكترونً
قم بالنقر على زر "ارسال كود التأكٌد"  ،فتظهر رسالة "تم ارسال كود التأكٌد"
قم بفتح البرٌد اإللكترونً لمعرفة كود التأكٌد
ثم قم بإدخال كود تأكٌد البرٌد اإللكترونً الذي وصلك على البرٌد االلكترونً .
تلمٌح  :إذا كان الممول طبٌعً (أفراد) فسٌظهر له بالشاشة السابقة :

اختر نوع الهوٌة (رقم قومً أو جواز سفر) ثم ادخل رقمها .
 ثم قم بالنقر على

فتظهر الشاشة التالٌة :

 ادخل رقم التسجٌل واالسم التجاري والعنوان  ،قم بالنقر على

فتظهر رسالة تؤكد

 ،وٌتم ارسال "كود المحاسب" على البرٌد اإللكترونً للممول  ،والذي
التسجٌل
ٌقوم بدوره باعطاءه للمحاسب لٌتمكن من الدخول على االقرار الضرٌبً إلعتماده .
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 - 2تسجيل محاسب
ٌقوم المحاسب بإنشاء حساب لٌتمكن من اعتماد اقرارات الممولٌن طبقا للمادة  83من القانون 91
لسنة  ، 2005مع مالحظة أنه كممول قام بانشاء حساب آخر بصفته ممول  ،و إلنشاء حساب
لمحاسب قم بالتالً :
 قم بفتح متصفح االنترنت  ،ثم قم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرٌة
http://www.incometax.gov.eg

فٌتم الدخول على الموقع البوابة .

 قم بالنقر على:

 كما ٌمكنك الدخول على موقع بوابة الضرائب المصرٌة أٌضا ً بالدخول على العنوان التالً :
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
 - 1بعد الدخول لموقع البوابة قم بالضغط على زر

:

من أعلى ٌسار النافذة فتظهر قائمة
 بعد الدخول لموقع البوابة قم بالضغط على زر
 قم بالنقر على "سجل كمحاسب" أسفل القائمة السابقة فتظهر الشاشة التالٌة :
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 انقر

فٌظهر زر

فتظهر شاشة إضافة محاسب كالتالً :

ثم ٌتم إدخال اسم المحاسب الذي ٌعمل بمكتب المحاسب القانونً
ٌ تم اختٌار
وعنوانه ورقم قٌده ،وكذلك السجل الضرٌبً للمكتب فٌظهر اسم مكتب المحاسبة الذي ٌعمل به ،
ثم ٌقوم بادخال برٌده االلكترونً والضغط على زر "ارسال كود التأكٌد" ،ثم ٌقوم المحاسب بفتح
برٌده االلكترونً للحصول على كود التأكٌد  ،ثم ٌقوم بإدخاله فً "كود تأكٌد البرٌد اإللكترونً".
 واذا كان الممول من شركات قطاع األعمال (ٌعتمد اقراراها الجهازالمركزي للمحاسبات) :
فتظهر الشاشة كالتالً :
انقر

 ثم ٌتم إدخال اسم محاسب الجهاز المركزي للمحاسبات وعنوانه ورقم قٌده ،ثم ٌقوم بإدخال برٌده
االلكترونً والضغط على زر "ارسال كود التأكٌد" ،ثم ٌقوم المحاسب بفتح برٌده االلكترونً
للحصول على كود التأكٌد  ،ثم ٌقوم بإدخاله فً "كود تأكٌد البرٌد اإللكترونً".
فتظهر شاشة التالٌة :
 ثم أنقر زر
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ثم قم بإدخال اسم المستخدم وٌجب أن ٌكون باللغة اإلنجلٌزٌة وٌشتمل على أكثر من ثالثة أحرف
وان ال ٌشمل على مسافات.
ثم قم بإدخال رقم التسجٌل الضرٌبً .
وكذلك كلمة المرور ،ثم اعد كتابة كلمة المرور مرة اخرى وٌراعى فً كلمة المرور التالً :
 ان ال تقل عن ثمان خانات (حروف) .
 ان تشتمل على رقم وحرف كبٌر  Capitalوحرف صغٌر  Smallورقم وحرف خاص
على األقل .
 ان تتطابق كلمة المرور عند اعادة ادخالها .
فتظهر رسالة تؤكد التسجٌل وتطلب منه التوجه إلى المأمورٌة لتفعٌل
ثم ٌقوم بالنقر على
حسابه .

مالحظات
ٌ قوم الممول بإعطاء (كود المحاسب) الخاص به الى المحاسب والذي حصل علٌه الممول بعد
التسجٌل  ،لٌتمكن المحاسب من الدخول لالقرار الخاص بالممول بالبوابة االلكترونٌة واعتماده .
 المحاسب من حقه الموافقة على االقرار وال ٌقوم بإرساله  ،أما الممول هو المسموح له إرسال
االقرار فقط .
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 – 2تغيير كلمة المرور Password
فً حالة نسٌان كلمة المرور  ،فٌمكن الحصول على كلمة السر الجدٌدة كالتالً:
 قم بفتح متصفح االنترنت  ،ثم قم بالدخول على موقع البوابة االلكترونٌة للخدماتارلضرٌبٌة
كما تعلمنا من قبل .
أعلى ٌسار النافذة فتظهر قائمة أختر منها "نسٌت
 قم بتسجٌل الدخول وذلك بالنقر على
كلمة المرور"

 اتر ممول أو محاسب .

ٌ قوم بإدخال برٌده االلكترونً والضغط على زر "ارسال كود التأكٌد" ،ثم ٌقوم المحاسب بفتح
برٌده االلكترونً للحصول على كود التأكٌد  ،ثم ٌقوم بإدخاله فً "كود تأكٌد البرٌد اإللكترونً".
 ثم أنقر زر

فتظهر شاشة التالٌة :

ٌ قوم بإدخال كلمة المرور الجدٌدة  ،ثم ٌعٌد ادخالها مرة أخرى بشرط ان تكونان متطابقتان .
 ثم انقر زر "تعدٌل" .
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ًا
راتعا :حتذٌث تٍاناخ املًىل (تعذٌم تٍاناخ أساسٍح)

طبقا ً للقرار الوزاري رقم  729لسنة  2018على كل ممول أن ٌقوم بتحدٌث بٌاناته  ،ولعمل ذلك قم
بالتالً :
من أعلى ٌسار النافذة
 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

فتظهر نفس الشاشات التً قام الممول بملءها عند عمل
 فتظهر قائمة أختر منها
حساب جدٌد فإن كان هناك تغٌٌر قم بتعدٌلها  ،باإلضافة إلى شاشات أخرى .
 وٌتم التنقل بٌن الشاشات عن طرٌق االزرار

 أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :
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 ،وتظهر كالتالً :
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 تظهرالشاشة السابقة كشاشة جدٌدة  ،وعند اختٌار "نعم" تظهر البٌانات التالٌة فقم بادخال عدد
العاملٌن وتارٌخ آخر مدفوعة كالتالً :

 أنقر



فتظهر الشاشة التالٌة :

تم اضافة بٌانات جدٌدة لهذه السابقة فعند اختٌار "نعم" تظهر التالً :



فعند اختٌار



حدد نوع النظام المحاسبً .



وعند اختٌار

ٌظهر التالً :

ٌظهر التالً :

.

 وعند اختٌار
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 حدد نوع النظام المحاسبً
ٌظهر التالً :

 وعند اختٌار

 ادخل اسم الماكٌنة ،والشركة المصنعة .
معا .
ٌ مكن اختٌار


كما ٌمكن اختٌار
باختٌار اختٌار

 أنقر

و
.
فتظهر باقً الشاشات كما سبق ادخالها عند انشاء حساب كالتالً :

 أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

18

"ثروت عبد الباقي"

19







هنا ٌجب إرسال كود تأكٌد للبرٌداإللكترونى للممول للتحقق من صحته والٌمكن استكمال عملٌة
التسجٌل بدون التحقق من صحة البرٌد اإللكترونً وبعد ادخال البرٌد اإللكترونً
قم بالنقر على زر "إرسال كود التأكٌد"  ،فتظهر رسالة "تم ارسال كود التأكٌد"
قم بفتح البرٌد اإللكترونً لمعرفة كود التأكٌد
ثم قم بإدخال كود تأكٌد البرٌد اإللكترونً الذي وصلك على البرٌد االلكترونً .
وٌالحظ أنه هنا ٌمكن تغٌٌر البرٌد اإللكترونً .

 أنقر

19

فتظهر الشاشة التالٌة :
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 أنقر "تسجٌل" فتظهر الشاشات الجدٌدة االخرى الخاصة بتحدٌث الببات كالتالً :

 قم بادخال البٌانات السابقة ثم أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 فً حالة اختٌار "نعم" ٌظهر التالً :

 فقم بادخال البٌانات السابقة ثم أنقر

20

فتظهر الشاشة التالٌة .:
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 فقم بادخال نهاٌة السنة المالٌة ثم اختر نوع التصنٌف (مؤدي خدمة – مستورد . ) ..... -
 ثم أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 حدد اختٌارك فاذا اخترت "نعم" فادخل رقم ملف النشاط الجدٌد ،ثم أنقر
الشاشة التالٌة :

فتظهر

 فً حالة اختٌار "نعم" ٌظهر التالً :

 قم بادخال اسماء الشركاء ورقم تسجٌل كل شرٌك ن ثم انقر "اضافة" .
 ثم أنقر
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فتظهر الشاشة التالٌة :
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قم ادخال البٌانات قم انقر زر "تعدٌل" فتظهر الرسالة :

 فً حالة االجابة بنعم للسؤال االول ٌظهر :

 فادخل عدد الفروع .
 فً حالة االجابة بنعم للسؤال الثانً ٌظهر :

 فادخل عدد المخازن .
ًا
ايسا :تعذٌم كىد املًىل (كىد احملاسة)

فً حالة رغبة الممول تغٌٌر كود الممول ألي سبب من األسباب فٌمكنه عمل ذلك كالتالً :
 قم بالدخول إلى موقع البوابة ثم قم بالضغط على زر

فتظهر قائمة أختر منها
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من أعلى ٌسار النافذة

فتهر الشاشة التالٌة :
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ًا
سادسا :اعادج ارسال كىد املًىل (كىد احملاسة)

 بعد إنشاء الممول لحسابه وعدم ارسال كود الممول له فٌمكن اعادة إرساله كالتالً:
من أعلى ٌسار النافذة
 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

 فتظهر قائمة أختر منها

فتهر الشاشة التالٌة :

 فٌتم ارسال الكود إلى البرٌد االلكترونً للممول .
ًا
ساتعا :عرض ا طاراخ انسذاد

 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

 فتظهر قائمة أختر منها

23

من أعلى ٌسار النافذة

البٌان التالً :

"ثروت عبد الباقي"

ًا
اينا :طهة حتذٌث رقى املهف

 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

 فتظهر قائمة أختر منها

24

من أعلى ٌسار النافذة

فتظهر الشاشة التالً :

 قم بادخال رقك الملف واختر الملف الرئٌسً .
ًا
تاسعا :سذاد رسىو اخلذيح (جتذٌذ اإلشرتاك)

 : -1التجهيز قبل تجديد اإلشتراك :
أ -عمل مستر كارد  MasterCardأو فيزا : Visa
 توجه إلى أي فرع للبنك األهلً وأطلب كارت مدفوع مقدما (مستر كارد أو فٌزا) ٌ ،مكنك اإلٌداع
به من خالل الماكٌنة ،
 بعدها ٌمكن استخدامه فً سداد االشتراك عن طرٌق الموقع .

24
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ب -كارت فودافون كاش :
 توجه ألي فرع من شركة فودافون وتطلب عمل حساب اسمه (فودافون كاش) بمبلغ  325أو أكثر
 ،بشرط أن ٌكون لدٌك خط فودافون وٌكون باسمك .
 بعدها سٌكون لك حساب وبه المبلغ الذي ٌغطً السداد وكذلك الرقم سري
 قم بإدخال الرقم *9*100#على الموباٌل ستظهر لك رسالة تطلب ادخال مبلغ السداد  ،قم بإدخال
قم بادخاله
( 325رسوم التسجٌل) ،وسٌطلب الرقم السري ف
 سٌظهر صورة كارت دفع أونالٌن ( ماستر كارد او فٌزا) و علٌه بٌاناته مثل رقم الكارت ( 16
رقم) و تارٌخ االنتهاء ( شهر/سنة ) و كود التأمٌن (ccvمن  3أرقام)
 وسٌتم إرسال رسالة على الموباٌل بكل بٌانات الكارت كالتالً :

بعدها يمكن للممول استخدام البيانات السابقة أو الموجودة في  MasterCardأو  Visaفي سداد
االشتراك عن طريق الموقع (واألفضل أخذ البيانات من الرسالة أفضل)
وعند السداد بالموقع اختر نوع الكارت MasterCard
 : -2كيفية تجديد اإلشتراك :
 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

 فتظهر قائمة أختر منها

 أنقر
25

من أعلى ٌسار النافذة

فتظهر الشاشة التالً :

فتظهر الشاشة التالٌة :
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 اختر سنوي (إذا كان الممول خاضع لضرٌبة القٌمة المضافة  ،أما لو لم ٌكن خاضعا لضرٌبة
القٌمة المضافة فٌظهر له اختٌار شهري) فتظهر الشاشة التالٌة :

 ثم انقر

فٌظهر التالً :

 ثم انقر "سداد" فٌظهر التالً :

 ثم انقر
26
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 ثم انقر

فنظهر الرسالة التالٌة :

 ثم انقر

فنظهر الشاشة التالٌة :

 ادخل "رقم البطاقة" (.)Master Card-Visa
 ادخل تارٌخ الصالحٌة الموجود على البطاقة (.)Master Card-Visa
 ادخل رمز األمان ()CCv
27
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 انقر

اآلن فٌظهر التالً :

 ادخل كلمة المرور التى ارسلت إلى هاتفك المحمول  :ثم انقر
التالٌة :

فتظهر الرسالة

ًا
عاشرا :سذاد خمانفاخ انقًٍح املضافح

 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

فتظهر قائمة أختر منها
28

من أعلى ٌسار النافذة

فتظهر الشاشة التالً :
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أوال  :قبول التصالح :
 لقبول التصالح أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 اختر الفترة من القائمة التً تظهر  ،فٌظهر مبلغ الغرامة ،ثم انقر زر التالً :

29
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 أنقر "استمرار" .






ادخل "رقم البطاقة" (.)Master Card-Visa
ادخل تارٌخ الصالحٌة الموجود على البطاقة (.)Master Card-Visa
ادخل رمز األمان ()CCv
انقر "ادفع اآلن" اآلن فتظهر رسالة تفٌد السداد .

ثانيا  :رفض التصالح :
 لعدم قبول التصالح أنقر

فتظهر الشاشة التالٌة :

 أنقر" . "OK

 أنقر" . "OK
30
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حادي عشر :دنٍم املستخذو

 قم بالدخول إلى موقع البوابة قم بالضغط على زر

 فتظهر قائمة أختر منها

من أعلى ٌسار النافذة

فتظهر الشاشة التالٌة "

 انقر ضرٌبة الدخل فتظهر التالً :

 انقر دلٌل االقرار المطلوب فٌتم عرضه وإمكانٌة تحمٌله على الحاسب .

31
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