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 قدمةم

ائب المضية   دليل مستخدم البوابة الموحدة لمصلحة الضر
ي إطار برنامج التحول الرقمي ألنظمة مصلحة 

ر
ائب المضية ، ف ر مع مصلحة الضر ائب المضية لتسهيل اجراءات تعامالت الممولير الضر

يبية، ومنها فقد قامت المصلحة ي عالم التكنولوجيا بمواكبة ا باإلضافة لتطوير وميكنة االجراءات الضر
ر

بنشر البوابة  لتقنيات الحديثة ف

ر من االستفاد ائب المضية لتمكن الممولير ات الموحدة لمصلحة الضر ر ر البوابة بالممتر يبية من نافذة واحدة. وتتمتر  : التاليةة بالخدمات الضر

 تصميم عضي جديد.  ▪

▪  . ر  واجهة استخدام سهلة للمواطنير

.  عىلمحتوى تفا ▪  يتم تحديثه بشكل ديناميكي

 مركز اعالمي لعرض آخر األخبار واألحداث.  ▪

 مساحة عمل للممول )بوابة الممول(.  ▪

 استطالعات للرأي.  ▪

 منصة للهوية الرقمية. اتاحة  ▪

 بنفس الهوية الرقمية.  المصلحة األخرىقدرة عىل الربط مع منظومات  ▪

 محرك البحث.  ▪

 ة. علىخدمات تفا ▪

 سهولة إدارة المحتوى.  ▪

ي حالة مواجهة أي معوقات.  ▪
ر فر  تقديم الدعم للمستخدمير

ي يحتاجها الممول للتعامل 
ح وتبسيط كافة االجراءات النر ائب المضية،وتم اعداد هذا الدليل لشر  مع البوابة الموحدة لمصلحة الضر

 مواد تعليمية أخرى 

اكإالمراسالت و  اعداداتنشاء حساب و إ 1.2.1  ضافة وكالء وتجديد األشتر

 buaasLyE-https://youtu.be/RH  

 المدفوعات الغتر مرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة 1.2.2
I-7316Au4https://youtu.be/UE 

ر   ي للممولير
 قنوات الحصول عىل خدمات الدعم الفنر

ي 
ي المختلفة خدمات الدعم الفنر

ر أو االجابة عىل استفساراتهم من خالل القنوات التالية:  تقدم فرق الدعم الفنر  لشكاوى الممولير

 16395الخط الساخن  1.3.1

يبية الموحدلمنظومة  3ختيار رقم إحيث يقم الممول ب .  2و أفسارات تسلل  1ثم رقم  ةاالجراءات الضر ي
ي الهاتفر

 للدعم الفنر

ي  1.3.2
ي للدعم الفنر

ونر يد االلكتر  التر
 Etax_support@efinance.com.eg 
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 خطوات التسجيل .2

 إنشاء حساب 
ائب المضية " عىلعند الدخول   " تظهر الصفحة الموضحة ادناه ويتم إختيار إنشاء حساب. www.eta.gov.egبوابة مصلحة الضر

 

 

 العربية حنر يتم إختيار اللغة للغةيتم الضغط عىل المكان الموضح 

 

 

 

  تسجيل المستخدم.  عىلبعد ادخال البيانات المطلوبة للمستخدم يتم الضغط 
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ي  
ونر يد اإللكتر  التحقق من التر

ي المدخل أعاله،  عىلبعد الضغط 
ونر يد اإللكتر ي تطلب التحقق من خالل التر

تسجيل مستخدم سيتم اإلنتقال للصفحة الموضحة والنر

ي الضغط  عىلوإذا تم الدخول  ي ولم توجد رسالة للتحقق من االيميل يرجر
ونر يد اإللكتر  يتم إعادة اإلرسال.  حنر "أضغط هنا"  عىلالتر
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ي  عىليتم الدخول 
ونر يد اإللكتر ي بيانات تسجيل مستخدم جديد والضغط التر

ر
  الرابط الموضح.  عىل المدخل ف

 

 

ي سيتم التحويل  عىلعاله المرسل أالرابط  عىلبعد الضغط 
ونر يد اإللكتر ائب المضية ولكن بإسم المستخدم  إىلالتر بوابة مصلحة الضر

 الجديد
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 مساحة عمل الممول 
 إسم المستخدم وإختيار "مساحة عمل الممول" عىليتم الضغط 

 

 بوابة الممول بنفس اسم المستخدم  إىلمساحة عمل الممول سيتم اإلنتقال  عىل بعد الضغط

 

 Taxpayer Workspaceمساحة عمل الممول  .3
▪  .

ً
ر الممول و المصلحة حاليا  مساحة عمل الممول ىه الوسيلة الرئيسية للتعامل بير

ىل كل المعلومات و الخدمات الحالية و المستقبلية للممول أو الوكيل عن الممول، فمنها يحصل تحتوى تلك المساحة ع ▪

ائب.   يدفع الضر
ً
ي و يتفاعل مع المصلحة و يسلم األوراق و أيضا

ي والتأمينر ينر  الممول عىل المعلومات الخاصة بملفه الضر

 ممول أو المصلحة أو الهيئةإدارة الحاالت والخدمات من خالل سلسلة من الخطوات قد تبدأ من ال ▪

كة  ▪ ي ينفذها خاصة بالشر
ي يتعامل عليها وبالتاىلي يرى بياناتها وتكون كل العمليات النر

كة النر يستطيع الممول أو الوكيل اختيار الشر

 المختارة

ي موجود  ينر  ربط الحساب بتسجيل ضر
ي  ي سيتم إختيار "أربط حسانر ينر ي حالة أن الممول لديه بالفعل تسجيل ضر

ي موجود" عىلفر ينر  تسجيل ضر
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 المراسالت الرسمية اعدادات 
ي موجود" ستظهر الشاشة الموضحة أدناه، وسوف تنقر  ينر ي عىل تسجيل ضر ي حالة الضغط عىل "أربط حسانر

ر
المراسالت  اعدادات" عىلف

 الرسمية"

 

 

ي ؟" وإدخال رقم التسجيل الخاص بك يتم  ينر  والضغط عىل تعديل رقم الهاتفتفعيل "هل لديك رقم تسجيل ضر

 

 تأكيد عىليتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالممول )من دون الصفر( ثم بعد ذلك أنقر 

 

 تحتوى عىل كود من ستة أرقام رقم الهاتف الذي تم إدخاله عىل نصية ةبعد النقر عىل تأكيد ستصلك رسال
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 رقم الهاتف ثم النقر عىل تأكيد التحقق منيتم إدخال هذا الكود إلتمام عملية 

 

ي الخاص بالممول ثم بعد ذلك أضغط حفظ
ونر يد اإللكتر  ثم بعد ذلك إدخل التر

 

ي الذي تم إدخاله بريد يحتوي  عىلسيصل 
ونر يد اإللكتر ي  التحققيتم  حنر ه علىالرابط سوف يتم الضغط  عىلالتر

ونر يد اإللكتر  التر
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ي تظهر لك هذه الشاشة فتقوم  عند الضغط عىل الرابط يتم تحويلك مره أخرى إىل مساحة عمل الممول فتقوم بالضغط عىل أربط حسانر

ي البيانات ثم إضغط بإختيار رقم التسجيل المراد رب
ر

ي  عىلطه وإكمال باف ينر  ربط تسجيل ضر

 

  

ي برجاء تفعيل "هل أنت  •
إذا كنت محاسب قانونر

؟" ثم بعد ذلك أضغط  ي
ربط  عىلمحاسب قانونر

 . ي ينر  حساب ضر

 

ي برجاء  •
إذا كنت ممول عادي ولست محاسب قانونر

ة دون تفعيل "هل  ي مباشر ينر ضغط ربط تسجيل ضر

؟" ي
 أنت محاسب قانونر

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt Twitter@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt 
Page ١٢ of ٤٣

Twitter@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



ي جديد  ينر  تسجيل ضر
ي جديد" ينر ي سيتم إختيار "تسجيل ضر ينر ي حالة أن الممول لديه بالفعل تسجيل ضر

ر
 ف

 

 

 المراسالت اعدادات عىلستظهر لك هذه الرسالة وسوف تضغط 
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 المراسالت للتسجيل الجديد اعدادات 3.3.1
؟"سيتم عمل نفس الخطوات الموضحة أعاله بأستثناء أنه لن يتم تفعيل "هل  ي ينر إذا كان الممول ليس لديه رقم  لديك رقم تسجيل ضر

ي التحقق منهم كما هو موضح أعاله
ونر يد اإللكتر ي بعد وسيقوم بإدخال رقم الهاتف والتر ينر  تسجيل ضر

 

 

ي بوابة الممول والضغط 
ي ج عىلوبعد إضافة بيانات مراسالت وعملية التحقق منها يتم الرجوع للصفحة الرئيسية فر ينر  ديدتسجيل ضر

 

ي  طرق التسجيل 3.3.2 ينر  الجديد  الضر
  العاديالتسجيل  ▪

 المبسطالتسجيل  ▪
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ي طوعي لشخص إعتباري 3.3.3 ينر  )تسجيل عادي( تسجيل ضر
ي  عىلوإختيار عنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  كما هو موضح  يتم إدخال كافة البيانات ينر  إنشاء سجل ضر

 

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt Twitter@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt 
Page ١٥ of ٤٣

Twitter@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



ي لشخص إعتباري 3.3.4 ي جتر ينر  )تسجيل عادي( تسجيل ضر
ي  عىلعنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  كما هو موضحيتم إدخال كافة البيانات   ينر  إنشاء سجل ضر

 

 

 

ي طوعي لشخص طبيعي  3.3.5 ينر  )تسجيل عادي( تسجيل ضر
ي  عىلوإختيار عنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  المطلوبة كما هو موضح يتم إدخال كافة البيانات ينر  إنشاء سجل ضر

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt Twitter@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt 
Page ١٦ of ٤٣

Twitter@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



 

ي لشخص طبيعي  3.3.6 ي جتر ينر  )تسجيل عادي( تسجيل ضر
ي  عىليتم إدخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح وإختيار عنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  ينر  إنشاء سجل ضر
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 )التسجيل المبسط( لشخص إعتباري مبسطتسجيل  3.3.7
ي  عىليتم إدخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح وإختيار عنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  ينر  إنشاء سجل ضر
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 طبيعي )التسجيل المبسط(لشخص  مبسطتسجيل  3.3.8
ي  عىليتم إدخال كافة البيانات المطلوبة كما هو موضح وإختيار عنوان المراسالت الرسمية ثم الضغط  ينر  إنشاء سجل ضر
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ي جديد( استكمال  ينر ي حالة تسجيل ضر
ر

 التسجيل )ف
ة  عىلثم بعد الضغط  ي سيتم اإلنتقال مباشر ينر ي حالة عدم  ستكمالال  SAPصفحة الـ  إىلانشاء سجل ضر

التسجيل  استكمالالتسجيل وفر

 .   SAPسجيل والرجوع لصفحة الـالت استكمالزر  عىلعن طريق مساحة عمل الممول والضغط  أخرىيمكن للممول الدخول مرة 

 

 مفوض / إضافة وكيل 
 أسم الممول عىلضغط أ
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ر )دارة إيتم الضغط عىل  (وكيل)إلضافة  ي  (المستخدمير
ر

 ة اليالتة موضح بالصور  مساحة عمل الممول كما هو  ف
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ر يتم الضغط عىل اضافة وكيل جديد كما هو   موضحبعد االنتقال اىل ادارة المستخدمير

 

ختيار صالحيات الوكيل المراد إفنقوم بمىلئ البيانات كما هوا موضح مع  التالية ةعند الضغط عىل أضف وكيل جديد ستظهر الشاش

 عطائها لهإ

 

 الوكيل بنجاح ةضافإ عملية وتمت ةيتم الضغط عىل إضاف ةدخال البيانات المطلوبإبعد 
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ي الخدمات الضر  .4
ر

اك ف  يبيةخدمات سداد االاشتر
 تجديد الخدمة عىليتم الضغط 

 

اك وتوافق  اكات وسوف تختار مدة اإلشتر وط واألحكام ثم تضغط  عىلسوف يتم تحويلك لصفحة اإلشتر مدة صالحية طلب السداد والشر

 تأكيد
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 أدفع االن عىلسيتم إنشاء طلب سداد وسوف تضغط 

 

ونية(  سوف يتم توجيهك ل ي لوزارة المالية )بوابة المدفوعات االلكتر
ونر وستقوم بوابة السداد الخاصة بمركز الدفع والتحصيل االلكتر

 ة. مام عملية الدفع يتم تجديد الخدمإتبعد ثم بعد ذلك شوف تضغط أدفع االن و  بإدخال بيانات البطاقة
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 مرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة المدفوعات الغتر  .5
 غتر مرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملةال اتختيار المدفوعإيتم 

 

 

 . ضافة مدفوعة جديدة" + " إل عىلختيار المدفوعات الغتر مرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة سيتم الضغط إعند 
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 إنشاء مدفوعة جديدة عىلوبعد ذلك الضغط  بعد اختيار اضافة مدفوعة جديدة تظهر الصورة الموضحة ومىلئ البيانات المطلوبة

 
 

 دفع االنإ عىلنشاء المدفوعة بنجاح ويتم الضغط إتم 
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ي لوزارة المالية )بوابة صفحة  عىلدفع االن سيتم التحويل إ عىلبعد الضغط 
ونر بوابة السداد الخاصة بمركز الدفع والتحصيل االلكتر

ونية(     أدفع االن عىلالبطاقة والضغط وسيتم ادخال بيانات أدناه ،  موضح هو  كما المدفوعات االلكتر

 

 

 أتم سداد المدفوعة بنجاح" ويمكن قد "نه أخطار السداد مما يوضح إظهر سي
ً
 طباعة عىلخطار بالضغط ن يتم طباعة اإل أيضا
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  يضا. أخطار بالشكل الموضح ويمكن حفظه طباعة يظهر اإل  عىلبعد الضغط 
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 المدفوعات المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة .6
 مرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملةال اتختيار المدفوعإيتم 

 

 

و عن طريق أما عن طريق بطاقات االئتمان إختيارات لطريقة السداد إتظهر المدفوعات المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة ويوجد 

 سابية أو عن طريق المقاصة الح خرىالقنوات األ 
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ي حالة الدفع عن طريق بطاقات االئتمان 
ر

 ف
ي حالة 

ر
ي يتم تفعيل "هل تريد  ،دناهأختيار السداد عن طريق بطاقات االئتمان تظهر الصورة الموضحة إف

وأذا كنت تريد الدفع الجزنئ

 لهذه المطالبة؟" ويتم إدخال المبلغ وبعد ذلك الضغط 
ً
 عىلإما أذا كنت ستدفع المطالبة كاملة برجاء الضغط  ،تأكيد  عىلالسداد جزئيا

ة بعد الموافقة  وط واإلحكام.  عىلتأكيد مباشر   مدة صالحية طلب السداد والشر

 

 

ي خالل مدة أنشاء الطلب بنجاح ويوضح صالحية الطلب حيث إنه تم إتأكيد وظهرت رسالة توضح  عىلثم الضغط 
نه البد من الدفع فر

ي حالة 
 نتهاء صالحية الطلب يتم انشاء طلب جديدإالصالحية وفر
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ي لوزارة المالية )بوابة بوابة السداد الخاصة بمركز الدفع والتحصفحة  إىلادفع االن يتم التحويل  عىلبعد الضغط 
ونر صيل االلكتر

ونية(    . تم بنجاح كما تم التوضيح مسبقا قد ن الدفع أخطار الذي يوضح يظهر اإل و وتأكيد الدفع ة دخال بيانات البطاقوإالمدفوعات االلكتر
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ي حالة الدفع عن طريق القنوات  
ر

 األخرىف
 

 

 

 طباعة عىلويتم الضغط  التاليةثم بعد ذلك ستظهر الشاشة 
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 السداد عن طريق المقاصة الحسابية  
ي حالة 

ر
  . يتم اختيار مصدر المدفوعة ثم الضغط عىلي استعالم ،دناهأتظهر الصورة الموضحة  الحسابية المقاصةختيار السداد عن طريق إف

 

ي حالة اختيار مدفوعات بوابة السداد  ▪
ي تمت من فر

ائب المضية سيتم ظهور المدفوعات النر الحكومية بموقع مصلجحة الضر

واستكمال عملية السداد كما  خالل بوابة السداد كما موضح ادناه ثم يتم مراجعة بيانات المدفوعة والضغط عىلي استعالم

 . موضح مسبقا 

 

 

ي حالة اختيار مدفوعات البنوك & منظومة كبار العمالء سيتم   ▪
فيتم ادخال رقم التصديق  ظهور حقل الضافة رقم التصديقفر

واستكمال عملية السداد   ويتم الضغط عىلي استعالم ومرجعه البيانات ويتم الذي تم استالمه من البنكالموضح اعىلي االيصال 

 كما موضح مسبقا. 
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 السداد تحت الحساب  .7
ي يتم انشاء بعد اختيار السداد تحت الحساب يتم الضغط عىلي عالمة "

  جديد  طلب دفع تحت الحساب+" حنر
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  ظهور الشاشة كما موضح ادناه الحساب يتم الضغط عىلي اضافة طلب دفع تحت بعد 
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ائب المضية سيتم ظهور الشاشه التالية وادخال المبلغ المراد  ▪ ي حالة اختيار السداد من خالل البوابة الموحدة لمصلحة الضر
ر

ف

 اضافته لرصيد الممول ثم الضغط عىلي انشاء طلب دفع تحت الحساب جديد 

 

 

ع االن واستكمال السداد كما تم توضيحه ستطهر رسالة توضح انه تم انشاء طلب تحت الحساب جديد بنجاح ويتم الضغط عىلي ادف

 مسبقا 

 

 

ر  ▪ ي حالة اختيار السداد من خالل افرع البنوك او منظومة كبار الممولير
 سيتم ظهور الشاشه الموضحة ادناه  CPSفر
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 رصيد الممول  .8
 عند اختيار رصيد الممول يظهر المبلغ الذي  قام الممول باضافته عن طريق السداد تحت الحساب 
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ي يريد سدادها عن طريق الرصيد الحاىلي كما يمكن للممول سداد جزء من المطالبة كما موضح ادناه ي
 قوم الممول باختيار المطالبة النر

  

ي ثم يتم الضغط عىلي ادفع االن وست
 ظهر الشاشة كاالنر
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وط واالحكام ثم الضغط عىلي ادفع االن  ح انه تمت عملية السداد بنجاح كما سيتم ظهور رسالة توضيتم الضغط عىلي اوافق عىلي الشر

 موضح ادناه

 

ي : 
 كما يمكن الضغط عىلي عرض اخطار السداد وسيتم ظهور اخطار السداد الخاص بالمطالبة كاالنر
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ي  .9 ر  اإلصدار اإلنجلتر
ي يتم تغيتر اللغة   Englishيتم الضغط عىلي 

 حنر
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ي يتم انشاء اسم مستخدم جديد وادخال كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط عىلي   Registerيتم الضغط عىلي 
  Registerحنر

 

ي المدخل أعاله Register عىلبعد الضغط 
ونر يد اإللكتر ي تطلب التحقق من خالل التر

كما تم   سيتم اإلنتقال للصفحة الموضحة والنر

 توضيحه مسبقا 

 واستكمال الخطوات كما تم توضيحه بالنسخة العربية  Workspaceبوابة الممول بعد التحقق من االيميل سيتم االنتقال اىلي 
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