
أطلــق مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة بالتعــاون مــع اتحــاد الصناعــات المصريــة واتحــاد بنــوك مصــر مبــادرة التحــول 
ــوق.  ــاد الس ــي القتص ــول المؤسس ــة يف التح ــادة والفعلي ــاهمة الج ــل المس ــن أج ــام 2015 م ــدي ع ــر نق ــاد غي ــو اقتص نح
ــة والتضامــن اإلجتماعــي  ــن مــن وزارة المالي ــراء حكوميي ــة إستشــارية تضــم خب ــز لجن ــق أنشــأ المرك ومــن هــذا المنطل
ــة  ــارك يف اللجن ــا ش ــري، كم ــد المص ــة والبري ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــواب والهيئ ــس الن ــى مجل ــة إل ــط، باإلضاف والتخطي
نخبــة مــن الخبــراء وقــادة القطــاع الخــاص والمصــريف بجانــب مؤسســى شــركات الدفــع غيــر النقــدي والتكنولوجيــا الماليــة. 

وبنــاء علــى توجيهــات ومقترحــات اللجنــة، وبعــد دراســة رؤيــة كل مــن اتحــاد الصناعــات واتحــاد البنــوك، صاغــت شــركة 
طيبــة لاستشــارات مــن خــال فريــق عمــل يقــوده الدكتــور زيــاد بهــاء الديــن، نائــب رئيــس الــوزراء للسياســات االقتصاديــة 
ووزيــر التعــاون الدولــي األســبق، خارطــة طريــق للتحــول نحــو إقتصــاد غيــر نقــدي ومشــروع قانــون لتنظيــم المدفوعــات 
غيــر النقديــة. كمــا تعــاون المركــز مــع شــركة ديكــود لاستشــارات مــن أجــل الترويــج لمفهــوم التحــول القتصاد غيــر نقدي. 



الرقابيــة  والهيئــات  والبرلمــان  الحكومــة  مــن  التنميــة  شــركاء  بيــن  المثمــر  بالتعــاون  مصــر  ونجحــت 
واتحــاد  المصريــة  الصناعــات  اتحــاد  مــن  كل  بقيــادة  األعمــال  وجمعيــات  المدنــي  والمجتمــع  واالقتصاديــة 
قانــون  صــدور  أهمهــا  ثمارهــا  مــن  كان  الســابقة،  الفتــرة  خــال  االنجــازات  مــن  العديــد  تحقيــق  يف  مصــر  بنــوك 
الجمهوريــة.  رئيــس  الســيد  برئاســة  للمدفوعــات  القومــي  المجلــس  وإنشــاء  النقديــة  غيــر  المدفوعــات 

ولكــن كأي سياســة عامــة تقدميــة ذات أثــر فهنــاك بعــض فجــوات التطبيــق التــي يجــب متابعتهــا وتقييمهــا لتحســين األداء.

وعليــه، فــإن هــذه المذكــرة تتابــع مــا تــم إنجــازه مــن أهــم توصيــات خارطة الطريــق لفتح نقــاش بناء حــول فجــوات التطبيق 
ومــا يمكــن تعزيــزه أو إضافتــه، تعديلــه، أو مراجعتــه ســعياً نحــو التطبيــق الناجز والســلس للتحــول إلى اقتصاد غيــر نقدي.
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إصدارات مركز المشروعات الدولية الخاصة عن التحول القتصاد غير نقدي

ع التحول إلى  مشرو
 االقتصاد غير النقدي

فبراير ٢٠١٦

تيسير التعامل بالحسابات المصرفية: 
خطوة نحو الشمول المالي

سبتمبر ٢٠١٧

 نحو اقتصاد غير نقدي: 
يطة التنفيذية ح الخر مقتر

يناير ٢٠١٨



المتابعة )قابلة للتعديل والتحديث(:

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات

المتابعة  توصية خارطة الطريق

قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء “المجلس القومي 	 
للمدفوعات” والذي يهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصريف ودعم 

وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية يف الدفع بدياً عنه، وتطوير نظم 
الدفع القومية وأطر اإلشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق 
نظم آمنة، وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج 
أكبر عدد من المواطنين يف النظام المصريف وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع 

الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال األموال وزيادة الحصيلة الضريبية، وحماية حقوق 
مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم 

عمل الكيانات القائمة ورقابته.

تضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصريف الصادر رقم  194 لسنة 2020 	 
النص على أن المجلس القومى للمدفوعات يشكل من خال قرار يصدره رئيس 

الجمهورية ويضم يف عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن 
الحكومة والبنك المركزى.

وعلى أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ، تتولى على األخص إعداد 	 
جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، 

ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل األمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.

تطوير كيان المجلس المؤسسي وتحويله الى وحدة ذات طابع خاص تابعة للبنك . 1
المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قراراته كي تكون له االستمرارية والفاعلية 

اللتان تمكناه من تحقيق أهدافه.
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لم يتم تشكيل مجلس إستشاري حتى األن.	  تشكيل لجنة استشارية للمجلس تضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع . 2
األهلي كي يكون هناك تمثيل من مختلف األطراف المؤثرة أو المستفيدة 

بالخدمات المالية.

حدد البنك المركزي 6 فعاليات للشمول المالي على مدار العام؛ لتشجيع فتح 	 
حساب مصريف لكل مواطن يف المواعيد المعلنة من المركزي، وتضمنت بحسب 

المبادرة:

احتفالية المرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 مارس لاحتفال باليوم العالمي 	 
للمرأة.

اليوم العربي للشمول المالي: من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل لاحتفال باليوم 	 
العربي للشمول المالي.

احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.	 

احتفالية الفالح: من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفاح.	 

احتفالية االدخار: من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة األسبوع العالمي للشمول 	 
المالي واليوم العالمي لادخار.

احتفالية األشخاص ذوي الهمم: من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم 	 
العالمي لذوي الهمم.

الفاعليات ال تتطرق للنقاش بين األطراف المعنية حول متابعة تنفيذ قرارات 	 
المجلس القومي للمدفوعات أو البنك المركزي

تشكيل ملتقى دائم للشمول المالي، تحت مظلة البنك المركزي المصري . 3
وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك المصرية، تكون له أمانة فنية وعدد كاف 
من العاملين المتفرغين ويختص بإدارة الحوار والتعاون بين البنك المركزي 

وبين العاملين يف القطاع المالي والمصريف والجهات األخرى المعنية من 
الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني االقتصادي، بحيث تكون التوصيات 

والتوجهات الصادرة منه معبرة عن توافق بين كافة األطراف المعنية، على أن 
تعمل األمانة الفنية لهذا الملتقى على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي 

تصدر منه.

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات

المتابعةتوصية خارطة الطريق
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تم فتح 746 ألف حساب جديد يف البنوك منذ بدء جائحة كورونا من مارس 2020 	 
وحتى نهاية يونيو 2021.

أظهر البنك المركزي يف تقرير االستقرار المالي )2020 - 2021( أن فعاليات الشمول 	 
المالي ساهمت أيضا يف إصدار 1232 محفظة هاتف محمول و413 ألف بطاقة خال 

الفترة المقارنة.

وضع خطة قومية للشمول المالي تتضمن تحديد المستهدفات طويلة األجل . 4
واألهداف المرحلية، وآليات التنفيذ، ومعايير القياس )نسبة الميكنة، معدل 
ع البنوك وانتشارها، نسبة نمو نقاط البيع  انضمام المواطنين، نسبة نمو فرو

والسداد والسحب وانتشارها(، وبرنامج االنتشار الجغرايف.

لم ينص القانون على حتمية تمثيل البريد المصري يف المجلس القومي 	 
للمدفوعات ولكنه أتاح لرئيس الجمهورية ضم الخبراء للمجلس.

إضافة رئيس الهيئة القومية للبريد إلى عضوية المجلس القومى للمدفوعات . 	
كي يتحقق المزيد من التكامل بين نظام الحسابات البريدى وبين النظام 

المصريف. 

إصدار قانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي.	 

إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2019.	 

إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصريف الصادر برقم 194 لسنة 2020.	 

أقر مجلس النواب المصري قانون تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية فى األنشطة 	 
المالية غير المصرفية.

إصدار حزمة تشريعات من شأنها تعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي باإلضافة . 6
إلى تنظيم قانوني للترخيص لنشاط المدفوعات اإللكترونية والرقابة عليه.

المتابعةتوصية خارطة الطريق

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات

	



ألزمت القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة 	 
للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء 

وأعضاء مجالس اإلدارات واللجان، واشتراكات التأمينات االجتماعية، بوسائل 
الدفع غير النقدي. كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية 

والمنشآت المنصوص عليها يف المادة )2( من القانون بسداد مستحقات الموردين 
والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير 

النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها الائحة 
التنفيذية لهذا القانون.

ألزمت المادة الخامسة من القانون أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل 	 
الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها الائحة التنفيذية لهذا 

القانون.

الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة 	 
للجهات المنصوص عليها يف المادة )4( من هذا القانون. 

تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى . 7
جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصريف أو اإللكتروني دون غيره، 
مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد األدنى من خالل 

محافظ الهواتف المحمولة. وتنفيذ القانون فيما يخص معامالت القطاع الخاص 
أو المعامالت الفردية إن تجاوزت المبالغ التى نص عليها القانون أو اللوائح 

التنفيذية متى صدرت.

أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات 	 
صناديق التأمين الخاصة.

تلقي اإلعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة يف مجال العمل 	 
األهلي. 

تحصيل المقابل يف حاالت البيع أو اإليجار أو االستغال أو االنتفاع باألراضي أو 	 
العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص 

االعتبارية والمنشآت المنصوص عليها يف المادة )2( من هذا القانون.

إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من القرارات التنظيمية بمقتضاها . 8
تلتزم الشركات العاملة يف مجال األنشطة المالية غير المصرفية بتنفيذ 

معامالت البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات 
مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.

المتابعةتوصية خارطة الطريق

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات
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مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات عامة تجارية وطنية )بطاقة 	 
ميزة( وتمكين حامليها من استخدامها يف الحصول على الخدمات المالية المختلفة 

إلدماجهم يف النظام المالي.

مبادرة البنك المركزي المصري بإطاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات 	 
التكنولوجيا المالية، والذي يعد بمثابة بيئة اختبار تسمح لمطوري خدمات 

التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة يف 
الواقع وعلى عماء حقيقيين، والتي ال يمكنهم تقديمها حاليا يف السوق المصري 
إما لوجود معوقات رقابية أو لغياب القواعد الرقابية المنظمة لها. ويهدف البنك 

المركزي المصري من إطاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى 
تمهيد الطريق لتوفير خدمات وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة، وال سيما 

العمل على استباق خلق إطار تنظيمي داخل منظومة التكنولوجيا المالية، على 
النحو الذي يشجع المستثمرين على االستثمار يف مجال التكنولوجيا المالية دون 
التخوف من المعوقات الرقابية، ويضمن يف ذات الوقت عدم تعرض كافة أطراف 
منظومة التكنولوجيا المالية للمخاطر الناتجة عن عدم وجود قواعد رقابية تنظم 

أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة.

إنشاء مركز التكنولوجيا المالية القائم على تشجيع التكنولوجيا واإلبتكار، حيث يعمل 	 
مركز التكنولوجيا المالية كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا 

المالية يف مكان واحد، بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات 
المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين. 

إعان البنك المركزي عن خطته يف استحداث البنك المركزي لكيان استثماري لدعم 	 
االبتكار يف قطاعات التكنولوجيا المالية )FinTech(، والقطاعات التكنولوجية الُمغذية 

)FinTech-Enablers( لها

قيام المجلس القومي للمدفوعات بمبادرات ومشاريع من شأنها تعزيز التعامل . 9
غير النقدي.

المتابعةتوصية خارطة الطريق

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات
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تم تقنين العمل بالمحافظ والتي شهدت بعض التعقيدات يف البداية حيث إنه لم 	 
يتم السماح للمستخدمين بفتح أكثر من محفظة ولكن تم تدارك هذا العوار يف 

الممارسة، واآلن يمكن غلق المحافظ وفتح أكثر من محفطة.

تبني برامج لتحفيز المواطنين يف الحصول على بطاقات مصرفية محدودة . 10
االستخدامات والتعامل بمحافظ الهاتف المحمول.

أصدر البنك المركزي معايير إصدار وقبول أدوات الدفع الاتامسية من أجل 	 
تسهيل عملية الدفع غير النقدي.

أصدر البنك المركزي المعايير المعتمدة الخاصة برمز االستجابة السريع الـ 	 
.QR code

إصدار سلسلة من التعليمات واإلجراءات من شانها تعزيز الدفع غير النقدي . 11
بجانب المبادرات القومية.

تطبيق منطومة »GFMIS« على الهيئات االقتصادية بشكل تجريبي خال الفترة 	 
من مارس 2022 حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي 
المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوي إلدارة 

المالية العامة من خال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا 
من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق االنضباط المالى، 

واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

التحول نحو الموازنات اإللكترونية.. 12

تم تدشين العديد من الحمات اإلعانية التلفزيونية واإلذاعية الناجحة للترويج 	 
للتعامات غير النقدية.

التوعية للرأي العام بأهمية ومزايا التحول إلى االقتصاد غير النقدي.. 13

المتابعةتوصية خارطة الطريق

أوالً: المجلس القومي للمدفوعات
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ثانياً: تطوير القطاع المصريف 

المتابعة  توصية خارطة الطريق

نص قانون البنك المركزي الجديد على أال يقل رأس المال الُمصدر والمدفوع 	 
بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأال يقل رأس المال المخصص 

لنشاط فروع البنوك األجنبية يف جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون 
دوالر أمريكى أو ما يعادلها بالعمات الحرة.

يف يونيو 2021*: 	 

بلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 	20،110،49	 

بلغ عدد بطاقات اإلئتمان 4،162،822	 

بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدماً 	24،737،38	 

 	16،692 ATM بلغ عدد ماكينات الـ

بلغ عدد الـ POS 173،401 تابعة مباشرة للبنوك	 

08،078	 تابعة لشركات الوساطة	 

ع عن طريق تخفيض رأس المال المخصص لكل . 1 تشجيع فتح المزيد من الفرو
منها.

ال يوجد تحديث	  ع وتقديمها يف موعد معين . 2 عدم التقيد بضرورة وضع الخطة السنوية لفتح الفرو
يف العام.

***ماحظة: أقر قانون البنك المركزي الجديد بإنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصريف، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم 
يف عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

* طبقاً لتقرير البنك المركزي )غير موضح إذا كانت تضم البريد المصري أم ال(
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أنشأ البنك األهلي المصري بعض الفروع اإلكترونية ولكن ال يوجد فروع إلكترونية 	 
على االنترنت بشكل متكامل.

أتاح قانون البنوك باإلضافة إلى تعليمات البنك المركزي التعاقد مع وكاالت 	 
مصرفية

ع “إلكترونية” قليلة التكلفة وحيث يمكن للعمالء . 3 الموافقة على فتح فرو
ع األكبر. التعامل على حساباتهم بواسطة الربط مع الفرو

ال يوجد تحديث	  التصريح بفتح حسابات مصرفية محدودة المزايا والتعامالت على الهاتف . 4
مباشرة ودون الحاجة إلجراءات فتح الحساب الورقي، اكتفاء بما يتم اإلفصاح 
عنه لشركات الهاتف عند شراء الخط، ومع وضع قيود على االستخدام اليومي 

والشهري للحساب. وذلك كله مع استمرار العمل بضرورة عدم تفعيل األوامر 
المصرفية من خالل الهاتف إال بعد إدخال الرقم القومي ورقم المحمول معا.

ال يوجد تحديث	  السماح لمستخدمي الهواتف بتحويل األموال بين حساباتهم الهاتفية دون . 	
اشتراط فتح حسابات مصرفية، واكتفاء بما يتم اإلفصاح به لشركات الهاتف من 

بيانات تخص العمالء.

ال يوجد تحديث	  النظر يف السماح للبنوك بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها . 6
ع، مثل تقديم تسهيالت ائتمانية محدودة  هاتفيا ودون اشتراط الحضور للفر

على الحساب الهاتفي.

وضع البنك المركزى ألول مرة بابًا يف القانون الجديد لتنظيم خدمات ونظم الدفع 	 
والتكنولوجيا المالية، وقال القانون أنه يصدر قرارًا من مجلس اإلدارة بتحديد 

شروط وإجراءات منح تراخيص وتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدماتها .

تطوير نظم الدفع اإللكتروني.. 7

المتابعةتوصية خارطة الطريق

ثانياً: تطوير القطاع المصريف
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ثالثاً: الخدمات المالية غير المصرفية

المتابعة  توصية خارطة الطريق

صدر قانون رقم 5 لسنة 2022  لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية يف 
األنشطة المالية غير المصرفية.

يتيح القانون استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة يف القطاع 	 
المالي غير المصريف لدعم وتيسير األنشطة والخدمات المالية والتمويلية 
والتأمينية من خال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء 

االصطناعي أو السجات اإللكترونية

حدد القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة األنشطة المالية غير 	 
المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تضمنتها المادة رقم »4« حيث 
قصرت عمل الشركة على مزاولة األنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية 

المباشر وغير المباشر واألطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى 
الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية 

والتأمين الازمة لمباشرة النشاط.

يعاقب مشروع القانون يف المادة »18« بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 	 
وبغرامة ال تقل عن 200 ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد األنشطة الواردة بهذا القانون دون 
الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى 

حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

إضافة نصوص يف كل من القوانين المنظمة لهذه األنشطة يحظر القيام بأية . 1
مدفوعات، سواء للتعامل يف األوراق المالية، أو سداد أقساط التأمين، أو التأجير 

التمويلي، أو التمويل العقاري، أو غيرها إال من خالل الوسائل المصرفية 
وااللكترونية متى تجاوز المبلغ المسدد حدا أدنى معين.

ووضع برامج قومية بدعم من المؤسسات الدولية لتطوير الوسطاء الماليين 
غير المصرفيين واألسواق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين 

وغيرها لتتوسع يف استخدام الوسائل اإللكترونية يف السداد.
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يستهدف القانون استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من االلتزام بالقوانين 	 
والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على 

الجهات الخاضعة لها بشأن االلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. كما يعمل 
على حماية المتعاملين يف األسواق المالية غير المصرفية.

يعتمد القانون أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع 	 
المالي غير المصريف يف مجال استخدام التكنولوجيا المالية. كما يتضمن 

استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها 
وتحليل مؤشراتها من خال برامج معدة لهذا الغرض

ال يوجد قرار حتى اآلن بهذا الصدد، ولكن ليس هناك عائق قانوني مباشر 	 
إلقراره يف حالة إصدار قانون التكنولوجيا المالية.

ولكن قام البنك المركزي بإصدار قواعد للدفع عبر الهاتف المحمول بشكل عام 	 
ولكنها ليست مفعلة حتى اآلن. 

إتاحة المدفوعات السابق ذكرها إذا لم تتجاوز الحد من خالل الهاتف المحمول.. 2

المتابعةتوصية خارطة الطريق

ثالثاً: الخدمات المالية غير المصرفية

12



رابعاً: البرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية

المتابعة  توصية خارطة الطريق

طبقاُ لقانون 18 لسنة 2019:  تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت 	 
التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي 

»اإللكتروني«، وتشمل األموال المستحقة للعاملين بها أو ألعضائها والخبراء 
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلك اشتراكات التأمينات االجتماعية.

وبخصوص المدفوعات السيادية، اتخذت وزارة المالية العديد من اإلجراءات 	 
ومنها:

فيما يتعلق بالضرائب:	 

سداد الضرائب أصبح من خال بطاقات االئتمان، أو السداد من خال 	 
البنوك المتعاملة بنظام المطالبات ويتم ذلك من خال فروع البنوك 

 POS أو السداد من خال نقاط البيع الحكومية ،CPS أو من منظومة
المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة.

*جاري التعميم يف جميع أنحاء الجمهورية.

عدم قبول السداد النقدي أو بشيكات أو من خال مدفوعة المواطن أو 	 
بأية وسيلة أخرى بخاف الوسائل المقررة.

*جاري التعميم يف جميع أنحاء الجمهورية.

تعديل التشريعات والقرارات المتعلقة بضرائب الدخل، والقيمة المضافة، . 1
والضريبة العقارية، والدمغة، والجمارك، واألجور الحكومية، والتأمينات 

االجتماعية، وأجور القطاع الخاص، بحيث يصبح السداد – متى جاوزت قيمته 
مبالغ معينة – خاضعا للسداد المصريف أو اإللكتروني دون غيره، وعلى أن يكون 

السداد متاحا بالهواتف المحمولة فيما يقل عن هذا الحد األدنى.  
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العمل بمنصة اإلجراءات الضريبية اإللكترونية الموحدة التي ترتكز 	 
على ميكنة ودمج األعمال الضريبية الرئيسية فى 10 مأموريات بمنطقة 

القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا 
دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خال ارتياد البوابة اإللكترونية 

لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم 
الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج 

اإلقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، 
سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم 
والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى 

ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد 
المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

تنفيذ منظومة الفاتورة اإللكترونية بالتعاون مع شركتى »إرنست آند 	 
يونج، ومايكروسوفت«، إضافة إلى شركات »إى. فاينانس، وإى. تاكس، 

وإيتيدا«، والمضي فى تنفيذ منظومة اإليصال اإللكترونى.

فيما يتعلق بالجمارك:	 

تطبيق منظومة »النافذة الواحدة« التي تربط كل الموانئ بمنصة 	 
إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ 
بما يسهم يف تبسيط اإلجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى 

التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل اإليرادات 
بشكل عادل.

المتابعةتوصية خارطة الطريق

رابعاً:البرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية
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ساهم التعامل عبر تطبيق »نافذة« يف خفض متوسط زمن اإلفراج 	 
السنوى إلى 3,9 يوم بالموانئ البحرية خال عام 2021 بداًل من ٦,5 يوم 

بميناء غرب بورسعيد، و٦,4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق 
»نافذة«.

تشكيل لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية 	 
والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على 

مشتريات الزائرين األجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية.

فيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة:	 

	سيتم بنهاية شهر يناير 2022، االنتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية 	 
اإللكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية 
المطورة المعروفة إعاميًا بـ »كروت ميزة« المؤمنة ذات الشرائح الذكية 

الاتامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدى واإليداع والتحويل 
من ماكينات »ATM«، والشراء اإللكترونى عبر اإلنترنت، ونقاط البيع 

اإللكترونية »POS«، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خال 
منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني الحكومي.

المتابعةتوصية خارطة الطريق

رابعاً:البرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية
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ية غير الرسمية خامساً: تقنين األنشطة التجار

المتابعة  توصية خارطة الطريق

ال يوجد تحديث.	  توحيد إجراءات تأسيس كافة أنواع الشركات، وإحداث نقلة نوعية يف إجراءات . 1
التأسيس وزيادة رؤوس األموال وتغيير الشكل القانوني.

 صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 	 
لسنة 2020  الئحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم ٦54 لسنة 2021، ولكنه لم 

يساهم حتى اآلن بأى مساهمة ملموسة لتشجيع التحول نحو اقتصاد غير نقدي.

إصدار القانون المرتقب بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح جهاز . 2
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السلطة التي تمكنه من 

توفير كافة احتياجاتها وليس فقط التمويل، بما يف ذلك المساندة يف التسويق 
والتدريب والتكنولوجيا.
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سادساً: مالحاظات عامة

لم يعلن المجلس القومى للمدفوعات عن استراتيجيته بما يمكن من الحوار المجتمعى بشأنها.	 

 من واقع المتابعة نوصى بإتاحة مذكرات إيضاحية لقرارات البنك المركزي مما يؤدي إلى التفاوت الشديد بين البنوك وأحياناً الغموض والتناقض يف تطبيق القرارات، 	 
فعلى سبيل المثال وبرغم من قرار البنك المركزي بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين ال تزال بعض البنوك تتمسك بإجراءات معقدة أو يراها البعض تعسفية 

تحول دون ساسة وسهولة فتح الحسابات يف البنوك. وينطبق ذلك أيضاً على المحافظ المالية، فالعديد من البنوك ال تقوم بفتح محافظ للمواطنين يف حالة إنشائهم 
لمحافظ يف بنوك أخرى أو من خال شبكات المحمول.

ما زال البريد المصري خارج منظومة القطاع المصريف مما يعرقل عملية الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد غير نقدي.	 

هناك العديد من الجهات الحكومية التي ما زلت تطالب بسداد بعض المصاريف مثل الرسوم والنماذج من خال الدفع النقدي. فعلى سبيل المثال، المرور تطالب 	 
المواطنين بشراء حقيبة اإلسعافات األولية بالدفع النقدي وغيرها من المصروفات مثل نموذج تحيا مصر أو التأمين اإلجباري. كما تقوم مصلحة الجوازات، كمثال آخر 

وليس حصرا، بتلقي مبالغ تأمين السفر اإلجبارية بالدفع النقدي المباشر.

لم يتم حتى اآلن إصدار قانون التجارة اإللكترونية والذي من شانه تعزيز منظومة التحول نحو اقتصاد غير نقدي.	 

يف خطوة إيجابية، نص قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي رقم 149 لسنة 2019، الحد األقصى على ما يلي: » يف جميع األحوال ال يجوز قبول أموال نقــدية تزيد على 	 
خمسمــائة جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إال بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصريف عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون 

اإلخال بالحدود التي تبينها الائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي«.



ختاماً، تقوم هذه المذكرة برصد آخر التطورات التي حدثت يف ضوء ما تم اقتراحه يف خارطة الطريق، وذلك من 
أجل فتح النقاش حول تعديل أو تحديث المستجدات وتقييمها واقتراح آليات جديدة للتحول الفعال نحو اقتصاد 
غير نقدي، وتفادي فجوات التطبيق. فإجراء تعديل تشريعي أو صدور قرارات ليس من شأنه تحسين الممارسة 
على أرض الواقع بشكل أوتوماتيكي، ولذلك فتبادل الخبرات من خالل جلسات المنتدى اإلقتصادي لمصر بكرة 

يعتبر أحد أهم الوسائل لتفادي فجوة التطبيق بجانب اإلرادة السياسية للدولة التي تعطي ملف التحول نحو 
اقتصاد غير نقدي أولوية قصوى.


