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كلمة السيـد رئيـس مجـلس اإلدارة 
والعضو المنتدب

، تحولــت e-finance إلــى قاطــرة الشــمول المالي والجســر 
ِّ
بعــد أكثــر مــن ِعقــد مــن العمــل المبــدع والجــاد

اآلمــن للتحــول الرقمــي فــي مصــر، اعتمــاًدا علــى عمليــة تطويــر مســتمرة شــملت العنصــر البشــري والبنيــة 

مة.
َّ
التحتيــة ونوعيــة الخدمــات الُمقد

واســتطاعت الشــركة خــال العــام الماضــي مواصلــة ما تــم تحقيقه مــن إنجازات، حيث كرَّســت الشــركة 

لبــة والمتطــورة لخدمــة هــدف القيــادة السياســية والحكومــة والجهــاز المصرفــي 
ُّ

بنيتهــا التحتيــة الص

فــي تســريع التحــول إلــى المجتمــع الرقمــي، وشــاركت فــي العديــد مــن المشــروعات القوميــة الكبــرى، مــا 

ســاهم فــي تحســين الكفــاءة االقتصاديــة علــى كل مســتويات الدولــة )الحكومــة والمؤسســات العامة 

والخاصــة واألفــراد(.

ــل  ــي ٢٠١٧، مث ــتثنائية ف ــة واالس ــات الهام ــن اللحظ ــدد م ــي ع ــرة ف ــاِركة وحاض ــت e-finance مش وكان

ــل فخامــة رئيــس الجمهوريــة، عبــد الفتــاح السيســي، بتســليم الــكارت للمســتحق رقــم )٢ مليــون( 
ُّ

تفض

فــي برنامجــي تكافــل وكرامــة، وإصــدار البنــك المركــزي آلخــر شــيك حكومــي عقــب تفعيــل الشــبكة 

ــة. ــة للحكوم المالي

بــل قامــت بتوفيــر  ولــم تكتــِف الشــركة بدورهــا فــي دعــم التحــول الرقمــي للجهــات الحكوميــة، 

ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة والخاص ــوادي العام ــات والن ــوك والجامع ــات والبن ــن المؤسس ــد م ــا للعدي خدماته

خدمــة »خالــص« )أكبــــر مجمــــع 

فواتيــــر فــــي مصــر(.

وإن كانــت الشــركة قــد نجحــت فــي 

الرقمــي  التحــول  طموحــات  مواكبــة 

والشــمول المالــي فــي ٢٠١٧، فنحــن علــى 

المســتمر  التطويــر  بضــرورة  كامــل  وعــي 

للحفــاظ علــى مكانــة الشــركة فــي صــدارة قائمة 

ــا  الشــركات العاملــة فــي مجــال خدمــات تكنولوجي

أقــرَّت  الشــركة  لــذا فــإن  المعلومــات واالتصــاالت فــي مصــر والشــرق األوســط؛ 

اســتراتيجية جديــدة تضمــن إتاحــة خدمــات الشــركة المميــزة والمتكاملــة لــكل الجهــات 

 النظــر عــن حجــم األعمــال ونطاقهــا داخــل مصــر أو خارجهــا.
ِّ

والمؤسســات، بغــض

نحو خدمات أكثر انتشاًرا وأعمق تأثيًرا ..

إبراهيم سرحان
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e-finance هــى الشــريك األمثــل فــى مجــال تصميم 
تنفيــذ  مشــاريع  وإدارة  تشــغيل  و  وتطبيــق 
للحكومــة  ماليــة  والغيــر  الماليــة  المعامــات 
األفــراد،  و  والشــركات  الماليــة  والمنشــآت 
 علــى فريــق وبيئــة عمــل مواكبــة 

ً
إعتمــادا

 
ً
عالميــا المعتمــدة  األنظمــة  ألحــدث 

لتحقيــق الــدور الرائــد فــي دعــم و تنميــة 
ــر  اإلقتصــاد القومــي مــن خــال التطوي

للخدمــات. المســتمر  والتحســين 

Vision الرؤيـــــة

اإلســتغال األمثــل والتطويــر المســتمر للبنيــة . ١
التحتيــة )التكنولوجيــة والبشــرية والجغرافيــة( 

و خلــق فــرص جديــدة لألســتثمار بمــا ُيعظــم 
الخدمــات  وجــودة  للشــركة  المالــي  المركــز 

المقدمــة.

الحفــاظ علــى المركــز اإلســتراتيجي الرائــد بالســوق فــى . ٢
مجــال المدفوعــات و التحصيــات اإللكترونيــة والعمــل 

يــدرس  التــي  و  األعمــال  قطاعــات  مراكــز  تحقيــق  علــى 
تخارجهــا ككيــان منفصــل لمكانــه مماثلــة كٍل فــي قطاعــه.

ــع . ٣  )تنوي
ً
ــا ــر تخصص ــكل أكث ــات بش ــم الخدم ــى تقدي ــع ف التوس

الخدمــات، إنشــاء خطــوط أعمــال لخدمــة قطاعــات جديــدة، و 
ــركة  ــة الش ــم حص ــادة حج ــى زي ــاعد عل ــا يس ( بم

ً
ــا ــع جغرافي التوس

ــوق. ــي الس ف

األهداف 
Goals

أن تســتمر e-finance الشــركة الرائــدة فــي تقديــم خدمــات التشــغيل للغيــر 
)تصميــم و تطبيــق وإدارة العمليــات( فــى مجــال المعامــات الماليــة 
والغيــر ماليــة بشــكل مؤمــن لُمجتمــع األعمــال والمنشــآت الماليــة 
تطويــر  فــي  المســتمر  االســتثمار  خــال  مــن  األفــراد.  و  والشــركات 
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والبشــرية لدعــم عمائهــا الحاليــن و 
ــا  ــال خدماته ــي مج ــع ف ــط للتوس ــر، والتخطي ــتقبليين بمص المس

ليشــمل عمــاء ُجــدد فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا. 

Mission المهمة
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مليار جـنيه
اجمالى التحصيل االلكترونى لشيكات الضرائب ١٧٣.6

مليار جـنيه
إجمالى المتحصات اإللكترونية للضرائب 6١.9

مليار جـنيه
اجمالى التحصيل اإللكترونى للجمارك 4٢.٠9

مليون جـنيه
اجمالى التحصيل اإللكتروني لاشتراكات 

التأمينية

9١9.٥

مليار جـنيه
اجمالى التحصيل اإللكتروني لكافة 

شركات الكهرباء بالجمهورية

٧,4

بنك اإلستثمار القومي 64.٪6٣

شركة بنوك مصر ٠9.٪9

بنك مصر ٠9.٪9

الشركة المصرية للمشروعات 
اإلستثمارية ٠9.٪9

البنك االهلي ٠9.٪9

أهم إحصائيات الشركة 
لعام ٢٠١٧

هيكل مساهمي الشركة

2017

384.8

2016

340.6

2015

310.1

2014

184.0

2013

162.4

2012

78.5

2011

69.9

2010

54.8

2009

32.1

2008

22.8

2007

7.2

تطور اصول الشركة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٧

مليون 
جنية

اإلحتياطيات 
المكونة 

عن األعوام 
السابقة

رأس المال 
بعد الزيادة

المحتجز 
من ارباح 

عام ٢٠١٧

رأس المال 
المصدر 

الحالي

٣٥6 مليون64 مليون44 مليون٢46 مليون
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مليون موظف
اجمالى عدد الموظفين الذين يتقاضون 

مستحقاتهم بطريقة إلكترونية

 4.٥

مــــليار
اجمالى قيمة أوامر الدفع االلكترونية 

إلى الحسابات البنكية

8٢,٣

مليون بطاقة
إصـــدار و تشــــغيل ٣٠

١٣9٪مجمل الربح المحقق مقارنة بالمستهدف

٢4٠٪صافى الربح المحقق مقارنة بالمستهدف

٠.١٥نسبة السيولة السريعة

4١٪معدل العائد على رأس المال

١.٢8نسبة التداول

٣٣٪العائد على حقوق المساهمين

١٠8٪معدل توزيعات األرباح على رأس المال المستثمر

%51.54

%0.88

%47.58

بعض مؤشرات األداء المالي للشركة إي فاينانس بجميع 
أنحـاء الجمهورية

٢٧ مركز دعم بجميع محافظات 
الجمهورية

شكل يوضح تنويع االستثمارات 
خال عام ٢٠١٧

بنك مصر - ش. قناة السويس

البنك األهلي المصري - الصندوق الرابع ٪٠.٣٥ 
بنك مصر - يوم بيوم ٪٠.١١ 

البنك العربي االفريقي - صندوق جمان ٪4٢.٠

البنك قطر االهلي - صندوق ثمار
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قالوا عن
فخورة بدور شركة عظيمة تملكها الدولة »شركة إي فاينانس« 
في النهوض باقتصاد الدولة من خال العمل على تطوير البنية 

التحتية ويظهر ذلك الجهد بشكل كبير في العمل على منظومة 
ميكنة جميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية مما 

يساهم بشكل كبير في رؤية مصر ٢٠٣٠.

د/ هالة حلمي السعيد - وزير التخطيط والمتابعة واإلصاح اإلدارى

أشكر شركة إي فاينانس على المجهود الضخم والكبير 
الذي بذلته الشركة وفريق عملها الضخم على تنفيذ 

منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية لوزارة المالية 
بكفاءة عالية الجودة.

د/ عمرو عبد العزيز الجارحى - وزير المالية

شركة إي فاينانس تعد من اهم وأكبر شركات تكنولوجيا تشغيل 
المدفوعات االلكترونية والتي تسعى من خبرتها في مجال 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الوصول لتعميم الشمول 
المالي والشمول الرقمي في مصر.

د/ غادة والي - وزير التضامن اإلجتماعيم/ ياسر القاضي - وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

فخورة بالعمل الناجح والرائع مع شركة إي فاينانس 
على اهم مشاريع وزارة التضامن االجتماعي المعاشات 

وتكافل وكرامة وأشهد لهم بالعمل الدؤوب 
والمتواصل للوصول ألفضل النتائج.

مشروع ميكنة الحيازات الزراعية مشروع ذات بعد قومي لتمكين 
صاحب القرار من معرفة تفاصيل الحيازات الزراعية والدعم 

المقدم للفاح وقد قامت شركة إي فاينانس بدور فعال لتحقيق 
هذا المشروع القومي على ارض الواقع بالتعاون مع وزارة 

اإلنتاج الحربي ووزارة الزراعة.

اللواء/ محمد العصار -  وزير اإلنتاج الحربي

شركة إي فاينانس قامت بدور كبير منذ بداية مشروع التعداد 
السكاني لتقييم البنية التحتية بالجهاز واقتراح توصيات ورفع 
كفاءاتها وتقديم الدعم الفني المستمر إلدارة المنظومة 

ومواجهة األزمات من خال إدارة العمل والمشاركة الفعالة في 
أعمال الدعم الفني الميداني باالشتراك مع وزارة اإلنتاج الحربي.

اللواء/  أبو بكر الجندى  - وزير التنمية المحلية

أشكر فريق عمل شركة إي فاينانس على المجهود العظيم 
المبذول في تفعيل منظومة الحيازات الزراعية االلكترونية 

بالتعاون مع فريق عمل وزارة الزراعة ووزارة اإلنتاج الحربي.

د/ عبد المنعم البنا - وزير الزراعة واستصاح األراضي

اشعر بالسعادة والفخر بوجود شركة وطنية مصرية تملكها الدولة 
بمثل كفاءة شركة إي فاينانس فمن خال عملي السنوات السابقة 

ازداد ثقة بفريق العمل بالشركة واهنئ الشركة على النجاح 
المستمر وأتمنى المزيد من التقدم واالزدهار.

د/ هشام الشريف - وزير التنمية المحلية )السابق(

اشهد بان شركة إي فاينانس شركة وطنية مخلصة عملنا 
سويا على مشروع التأمينات والمعاشات وقبلت التحدي 
الكبير في تمكين كبار السن على الحصول على المعاش 

الشهري الكترونيا وتذليل العقبات لتحقيق هذا الهدف.

د/ محمد معيط - نائب وزير المالية
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استراتيجية الشركة
تتبــع الشــركة اســتراتيجية تجمــع بيــن دقــة األهــداف ومرونــة 
لتقييــم  محــددة  معاييــر   e- finance أقــرت  حيــث  التنفيــذ، 
ــركة  ــل الش ــاة عم ــع مراع ــركة، م ــط الش ــن خط ــق م المتحق
فــي مجــال دائــم التجــدد والتطــور، مــا يســتلزم المتابعــة 
المســتمرة واالنفتــاح علــى كافــة الحلــول التــي تضمــن 

اســتمرار نمــو وصــدارة المؤسســة فــي مجالهــا.
كمــا تمــر الشــركة هــذا العــام بتحــول هــام، حيــث 
أقــرَّت اســتراتيجية التحــول إلى شــركة قابضــة تمتلك 
الشــركة  أنشــطة  وفــق  متخصصــة  شــركات 
خدمــات  إتاحــة  ضمــان  بغــرض  المختلفــة، 
ــات  ــكل الجه ــة ل ــزة والمتكامل ــركة الممي الش
ــي  ــه ف ــم ترجمت ــا ت ــذا م ــات، وه والمؤسس

الشــركة. أهــداف 

الثقافة السائدة للشركة:
اعتمدت الشركة على دراســــة قامــــت بهــــا شــــركة Logic، لتحديــــد أهــــم المحددات الثقافيــــة التـي تدعم 
اســتدامة نجــــاح الشــــركة، وجــاءت نتيجــة الدراســة لترســخ المحــددات الثقافيــة الحاليــة للعامليــن بالشــركة 

وهــي

االلتزام و الوالء:. ١
أهــم مــا يميــز فريــق العمــل بالشــركة هــو اإليمــان برؤيــة الشــركة وأهدافهــا، نتيجــة لثقــة العامليــن فــي 

قــرارات مجلــس اإلدارة و اإلدارة العليــا، كذلــك التــزام العامليــن بتوفيــر أفضــل خدمــة للعمــاء.

التطور الدائم و اإلبداع:. ٢
ُمحــدد ضــروري لثقافــة العامليــن فــي مجــال المدفوعــات اإللكترونيــة، وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
بشــكل عــام، وتولــي الشــركة أهميــة كبيــرة لاســتثمار فــي العنصــر البشــري ودفــع العامليــن لتطويــر 

ــتمر. ــكل مس ــهم بش أنفس
ــة  ــات المتقدم ــع التكنولوجي ــى تطوي ــا عل ــور قدرته ــو تط ــركة ه ــازات الش ــم إنج ــول أن أه ــن أن نق ويمك
 Innovation in society specific technology( عليهــا  ُيطلــق  التــي  و  المجتمــع،  مشــكات  لحــل 

نجــاح  ذاتــه  حــد  فــي  هــو  و   ،)customization
تحقــق نتيجــة فهــم الشــركة العميــق ألهــم 

مشــاكل المجتمــع المصــري والتــي يمكــن 
للتكنولوجيــا المســاهمة فــي حلهــا.

قطاع التغيـير وإعـــادة 
هــندسة العمــليات

ــر  ــركة بالتطوي ــام الش ــن اهتم  م
َ
ــا إنطاق

المســتمر والحــرص علــى إتمــام عمليــات 
 ألعلــى 

َ
التغييــر بشــكل احترافــي وطبقــا

ــاء  ــركة بإنش ــت الش ــودة، قام ــر الج معاي
تحقيــق  علــى  للعمــل  جديــد  قطــاع 

األهــداف اإلســتراتيجية عــن طريــق:
تنفيــذ 	  وســــــاسة  نجـــــــاح  ضمـــــان 

التغييــــــرات.

االســــــتمرار فـــــــى تدريــــب الموظفيـــــن 	 
وتهيئتهـــــم لتقبـــل التغييــــــر وتوعيتهم 

خطــط  تنفيــذ  فــي  مشــاركتهم  بأهميــة 
التطويــر 

قطاع التغيير 
وإعادة هندسة 

العمليات

إدارة 
اإللتزام 

وأمن 
المعلومات

إدارة 
الجودة

إدارة إعادة 
هندسة 
العمليات

إدارة 
التغيير
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تحقيــق بيئــة عمــل نموذجيــة تســاعد كــوادر الشــركة 	 
ــكار. ــي االبت عل

ومقارنتهــا 	  األداء  لمســتويات  المســتمرة  المراقبــة 
أداء  رفــع  علــي  المســتمر  والعمــل  الدوليــة  بالمعاييــر 

الشــركة. إدارات  مختلــف 

الجــودة 	  شــهادات  وإضافــة  تحديــث  فــي  االســتمرار 
العالميــة والتأكــد مــن فاعليــة وكفــاءة نظــم تأميــن 

المعلومــات. 

األتــي  إنجــاز  القطــاع  اســتطاع  وقــد 
 :٢٠١٧ خــال 

إلدارة 	  تتيــح  والتــي  األداء،  متابعــة  لوحــة  اســتحداث 
خدمــات  لمختلــف  األداء  مســتوى  متابعــة  الشــركة 

الشــركة. وقطاعــات 

الحصــول علــى شــهادة PCI PIN لتأميــن األرقام الســرية 	 
المستخدمة في الدفع.

 	9٠٠١:٢٠١٥ ISO الحصول على شهادة

تجديد شهادة PCI DSS على اإلصدار الجديد ٣.٢	 

 	VISA, MasterCard بإعتماد PCI CP تجديد شهادة

تطويــر األدوات والبرامــج المســتخدمة فــي المراقبــة والتأكــد مــن التأميــن الكامــل لمختلــف أنظمــة وبيانات 	 
الشركة

استراتيجية التحول إلى شركة قابضة
باإلشــارة إلــى حجــم االســتثمارات المطلوبــة خــال عــام ٢٠١8 والبالغــة ٢٢٠ مليــون 

جنيــه والتــي تــم عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة بالشــركة، واتســاقا مــع اســتراتيجية 
للخدمــات  المتخصصــة  واألنشــطة  الخدمــات  فــي  التوســع  نحــو  الشــركة 

ــة  ــتثمارات المطلوب ــة االس ــة المراجع ــتعرضت لجن ــد اس ــة )LOB( ، فق المختلف
 e-finance شــركة  تحويــل  فــي  الشــركة  لرغبــة  باإلضافــة   ، منهــا  والعائــد 

إلــى شــركة قابضــة تمتلــك شــركات متخصصــة وفــق أنشــطة الشــركة 
ــم  ــات والدع ــز البطاق ــاالت ومرك ــز االتص ــة ومرك ــل )التجزئ ــة مث المختلف

الفنــي.... إلــخ(.
وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك فإنــه يتعيــن زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى مــا 

ــتثمارات  ــك االس ــة تل  لمواجه
ً
ــا ــه تقريب ــون جني ــن ٥٠٠ ملي ــرب م يق

والــذي  األعمــال  حجــم  فــي  الزيــادة  إلــى  باإلضافــة  المطلوبــة، 
يقتــرب مــن 9٠٠ مليــون جنيــه فــي عــام ٢٠١8، هــذا إلــى جانــب 

الزيــادة المتوقعــة فــي حجــم األعمــال نتيجــة الشــمول المالــي 
والتحــول الرقمــي خــال الســنوات الثاثــة القادمــة، ويمكــن 

الوصــول إلــى ذلــك الرقــم مــن خــال مرحلتيــن:

المرحلة األولي:. ١
ــتخدام 	  ــام ٢٠١٧، واس ــاح ع ــن أرب ــزء م ــاز ج احتج

رأس  لزيــادة   
ً
ســابقا المكونــة  االحتياطيــات 

المــال.

المرحلة الثانية:. ٢
اإلنتهــاء مــن الدراســة الخاصــة بتحويــل 	 

الشــركة إلــى شــركة قابضــة تمتلــك 
ــق  ــة وف ــركة متخصص ــن ش ــر م أكث

أنشــطتها المتعــددة، ويتــم ضــخ 
مــا يقــرب مــن ١44 مليــون جنيــه 

الُمســتحدثة  الشــركات  فــي 
وفــق الدراســة الُمقدمــة.

التقــرير الســنوي ٢٠١٧
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تطور الخدمات 
الُمقدمة من الشــركة 

في ٢٠١٧
ــال  ــي األداء خ ــة ف ــرة حقيقي ــركة طف ــت الش حقق
المســتهدفات  األداء  تجــاوز  حيــث   ،٢٠١٧ عــام 
 e- finance فــي معظــم القطاعــات، وكانــت
التحــول  اســتراتيجية  فــي  أساســي  شــريك 
الــذي  األمــر  المصــري،  للمجتمــع  الرقمــي 
ــذه  ــة، وه ــنوات قادم ــاره لس ــنجني ثم س
الشــركة  إنجــازات  بعــض األمثلــة علــى 

خــال العــام الماضــي.

: الشبكة المالية للحكومة المصرية:
ً

أوال
كان إطــاق الشــبكة الماليــة للحكومــة المصريــة أبــرز إنجــازات الشــركة خــال عــام ٢٠١٧، حيــث أصبحــت 
الشــبكة اإللكترونيــة الوحيــدة التــي تمــر مــن خالهــا كافــة المعامــات الماليــة الحكوميــة، فــي إطــار قــرارات 
وتوجيهــات المجلــس القومــي للمدفوعــات، بهــدف تحقيــق الشــمول المالــي مــن خــال ميكنــة كافــة 
الخدمــات الُمقدمــة للمتعامليــن مــع الحكومــة، واســتخدام وســائل الدفــع والتحصيــل اإللكترونــي كبديــل 

ــة . ــة الحكومي ــات المالي ــع المعام ــي جمي ــيكات ف ــدي والش ــل النق للتعام
وقــد كان نجــاح تفعيــل الشــبكة الماليــة للحكومــة المصريــة هــو األســاس لتفعيــل البروتوكــول الموقــع بيــن 
وزارة الماليــة والبنــك المركــزي، والــذى تــم بموجبــة إقفــال حوالــى 6١ ألــف حســاب بالبنــك المركــزي، كانــت 
ُموزعــة علــى الوحــدات الحســابية لكافــة الجهــات الحكوميــة بالمحافظــات، وتــم اســتبدالها بحســاب 
ــز  ــى المرك ــاع عل ــن االط ــرار م ــذ الق ــن متخ ــزي، ليتمك ــك المرك ــة بالبن ــوزارة المالي ــوح ل ــد المفت ــة الموح الخزان

ــة. ــات المالي ــين السياس ــى تحس ــا أدى إل ــي، م ــكل لحظ ــة بش ــة للدول ــة العام ــي للموازن المال
ومــع نجــاح تفعيــل الشــبكة الماليــة للحكومــة المصريــة تــم االحتفــال بقيــام الســيد وزيــر الماليــة بعــرض آخــر 
شــيك حكومــي تــم إصــداره مــن البنــك المركــزي علــى الســيد رئيــس الجمهوريــة لــدى زيارتــه لجنــاح الشــركة 

 .٢٠١٧ Cairo ICT فــي معــرض

تم استبدال 6١ ألف حساب لكافة الجهات الحكومية 
بحساب الخزانة الموحد لوزارة المالية

أول أمر دفع إلكتروني

آخر شيك يدوي يصدر من البنك المركزي
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:GFMIS ثانًيا: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية
قامــت e- finance بإنشــاء بنيــة تحتيــة كاملــة لنظــام مركــزي إلعــداد ومراقبــة تنفيــذ الموازنــة العامــة للدولة 
ــال  ــن خ ــرف م ــي الص ــاوز ف ــدم التج ــة وع ــة للدول ــة العام ــذ الموازن ــامة تنفي ــن س ــة تضم ــة إلكتروني بطريق

ربطهــا مــع نظــام المدفوعــات اإللكترونيــة.
مســتوى  علــى  الخدمــي  والجهــاز  اإلداري  بالجهــاز  للمنظومــة  الحســابية  الوحــدات  كافــة  تفعيــل  وتــم 
 للخطــة، كمــا تــم أيضــا تقديــم 

ً
الجمهوريــة خــال عــام ٢٠١٧، وجــارى تفعيــل المحليــات فــي عــام ٢٠١8 طبقــا

ــي. ــات االحتياط ــز المعلوم ــات مرك ــي وخدم ــي والميدان ــم الهاتف ــب والدع ــغيل والتدري ــات التش خدم

ا: مركز الدفع والتحصيل اإللكترونى: 
ً
ثالث

يهــدف المركــز إلــى تطويــر وتحديــث نظــم الدفــع والتحصيــل لتحســين أداء االقتصــاد المصــري وتحقيــق 	 
ســرعة دوران األمــوال وتحفيــز االســتثمارات مــن خــال شــبكة إلكترونيــة مؤمنــة ومشــفرة وفــق معاييــر 
األمــن القومــي ومنتشــرة فــي كافــة أنحــاء الجمهوريــة ومعتمــدة على بنيــة تحتية عاليــة التقنية الســتيعاب 

كافــة عمليــات الجهــات الحكوميــة.

وقــد نجــح المركــز فــي ربــط ٣٥ بنــك )4,١٠١ فــرع( باإلضافــة إلــى )4,٠٠٠ فــرع لمكاتــب البريــد(، وفــي عــام 	 
٢٠١٧ تــم إدراج كافــة فــروع البنــك الزراعــي )١.٢٠١ فــرع(.

إنجازات مركز الدفع والتحصيل اإللكترونى 

١ .e-Collection التطور فى مجال التحصيل اإللكترونى

ــام أ.  ــار ع ــى 6١.9 ملي ــام ٢٠١6 إل ــه ع ــار جني ــن 4٣.١ ملي ــب م ــة للضرائ ــات اإللكتروني ــزت المتحص قف
٢٠١٧ مــن حيــث القيمــة، مــع زيــادة ٣٠ ألــف عمليــة تحصيــل، وتمــت التســوية لصالــح وزارة الماليــة 

بنســبة ١٠٠٪ و بــدون أدنــى تأخــر فــي عمليــات التســوية اليوميــة.

شــهد ٢٠١٧ زيــادة فــى التحصيــل اإللكترونــي لشــيكات الضرائــب إلــى ٥4٠ ألــف شــيك بإجمالــي ١٧٣.6 ب. 
ــا  ــادة قدره ــي ٢٠١6، بزي ــيك ف ــف ش ــدد 46٢ أل ــه لع ــار  جني ــي ١٠8.٣ ملي ــة بحوال ــه، مقارن ــار جني ملي

٪6٠.٢٥

زاد حجم عمليات التحصيل اإللكتروني للجمارك، بحوالي ١٠٧٪ عن عام ٢٠١6.ج. 

فــي ٢٠١6 تــم تفعيــل خدمــة التحصيــل اإللكترونــي لاشــتراكات التأمينيــة وتــم تحصيــل أول عمليتــي د. 
ســداد فــي مايــو ٢٠١6، وبلــغ إجمالــي المحصــل علــى المنظومــة فــي ٢٠١6 حوالــي ١١مليــون جنيــة، 

ارتفعــت إلــى حوالــي 9١9.٥ مليــون جنيــه خــال ٢٠١٧.

شــهدت ٢٠١٧ تفعيــل خدمــة التحصيــل اإللكترونــي لكافــة شــركات الكهربــاء بالجمهوريــة، حيــث ه. 
تــم تنفيــذ حوالــى ٥٣ ألــف عمليــة تحصيــل بإجمالــي ٧,4 مليــار جنيــه.

تــم فــي ٢٠١٧ التوســع فــى تفعيــل المزيــد مــن البنوك المشــتِركة فــي منظومــة التحصيــل اإللكتروني و. 
ــة  ــى المنظوم ــركات عل ــل الش ــي تفعي ــع ف ــك التوس ــا و كذل ا تجارًي

ً
ــك ــمل ١٣ بن ــاء )CPS( لتش للعم

لتصــل إلــى ٣8٥ شــركة ُمفعلــة تقــوم بحــركات يوميــة علــى المنظومــة.

تــم دمــج شــركات التحصيــل مــن خــال البنــوك لتكــون جــزء مــن شــبكة الدفــع والتحصيــل .. ز. 
وقامــت الشــركة أيضــا خــال عــام ٢٠١٧ بتطويــر شــبكة التحصيــل اإللكترونــي لكــي تضمــن شــبكة 
لنقــاط البيــع الحكوميــة )G-POS( متواجــدة فــي المصالــح اإليراديــة للدولــة، وقــد تــم تركيــب عــدد 

ــة. ــذ الجمركي ــب والمناف ــات الضرائ ــي مأموري ــة ف ــع حكومي ــة بي )48١( نقط
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فى مجال الدفع اإللكتروني . ٢

ــوزارة  ــي ل ــل اإللكترون ــع والتحصي ــز الدف ــال مرك ــن خ ــة م ــات اإللكتروني ــي المدفوع ــادة ف ــورت الزي تط
ــة. ــة المصري ــة للحكوم ــبكة المالي ــر الش ــد عناص ــاره أح ــركة باعتب ــره الش ــذي تدي ــة، وال المالي

ــن أ.  ــدد الموظفي ــغ ع ــد بل ــة، وق ــن بالدول ــتحقات العاملي ــي لمس ــع اإللكترون ــة الدف ــل خدم ــم تفعي ت
الذيــن يتقاضــون مســتحقاتهم  بطريقــة إلكترونيــة مــع نهايــة عــام ٢٠١٧ عــدد )4.٥( مليــون 

موظــف.

تــم التوســع فــي أوامــر الدفــع اإللكترونــي علــى الحســابات البنكيــة مــن خــال الشــبكة الماليــة ب. 
المصريــة. البنــوك  جميــع  فــي  المصريــة  للحكوميــة 

رابًعا: المشروع القومي لدفع المعاشات:
ُيعتبــر هــذا المشــروع مــن أهــم المشــاريع التــي تنفذهــا الشــركة لمــا لــه مــن أهميــة توليهــا 	 

الدولــة، حيــث تحــرص الحكومــة المصريــة علــي التيســير علــي المواطنيــن مــن خــال توفيــر 
ســبل الراحــة واألمــان، فتعتبــر المنظومــة درع أمــان لمســتخدمي المعاشــات.

وُيمكــن للمســتخدمين الحصــول علــي معاشــاتهم فــي أي وقــت وفــي أي مــكان وذلــك بفضــل االنتشــار 	 
الجغرافــي لماكينــات نقــاط البيــع فــي جميــع المنافــذ التأمينيــة ومكاتــب البريــد بمــا يقــرب مــن 9٧٢,١٣ 
ــة  ــى إتاح ــة إل ــد، باإلضاف ــب البري ــة أو مكات ــب التأميني ــن المكات ــواء م  س

ً
ــهريا ــات ش ــرف المعاش ــة لص نقط

عمليــات الصــرف اإللكترونــي للمعاشــات مــن خــال ماكينــات الصــرف اآللــي للبنــوك المنتشــرة فــي كافــة 
ــي. ــارف آل ــة ص ــف ماكين ــن ١١ أل ــر م ــا أكث ــغ عدده ــي يبل ــة، والت ــاء الجمهوري أنح

ــم 	  ــد ت ــاش و ق ــة مع ــون بطاق ــن ٧,٧ ملي ــرب م ــا يق ــغيل م ــإدارة و تش ــام ٢٠١٧ ب ــال ع ــركة خ ــت الش قام
 خــال العــام الماضــي.

ً
تنفيــذ أكثــر مــن 8٥ مليــون عمليــة صــرف، بقيمــة إجماليــة قدرهــا 8٥,4 مليــار تقريبــا

وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تقديــم المزيــد مــن الخدمــات ألصحــاب المعاشــات، فقــد تــم خــال عــام 
٢٠١٧ إبــرام اتفاقيــة تعــاون بيــن الشــركة والهيئــة بصندوقيهــا : صنــدوق التأميــن االجتماعــي للعامليــن 
بقطــاع األعمــال العــام والخــاص، و صنــدوق التأميــن االجتماعــي للعامليــن بالقطــاع الحكومــي وذلــك 
لتقديــم الخدمــات االلكترونيــة وخدمــات الدفــع والتحصيــل االلكترونــي للســادة مســتحقي المعاشــات 

والســادة المؤمــن عليهــم والمواطنيــن .. ومثــال لهــذه الخدمــات: 

خدمة دفع اشتراكات التأمينات.	 

خدمة دفع مصاريف الجامعات.	 

خدمة دفع فواتير الكهرباء.	 

خدمة دفع فواتير الغاز.	 

خدمة دفع فواتير التليفون االرضي.	 

خدمة دفع فواتير المحمول.	 

السنة
عدد أوامر الدفع االلكترونية

إلى الحسابات البنكية
)باأللف عملية(

إجمالي قيمة أوامر
الدفع اإللكترونية

)بالمليار جنيه(

٢٠١6٣٣٣٢٢

٢٠١٧١,8١٢8٢

٢٧4٪44٥٪نسبة الزيادة

إجمالي عدد الموظفين المفعلين على المنظومة

عام ٢٠١٣عام ٢٠١4عام ٢٠١٥عام ٢٠١6عام ٢٠١٧
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١١٣ مليون حركةإجمالي عدد الحركات سنويا

ً
١١٧ مليار جنيهإجمالي المبلغ سنويا

إجمالي عدد الحركات على الصارفات اآللية:
٢٢.4٠4.8٢٧ حركة

إجمالي مبالغ الحركات على الصارفات اآللية:
٢٢.4٢8.٣6٢,8٢6 جنيه

إجمالي عدد الحركات على نقاط البيع اإللكتروني:
89.9٣4.6٠6 حركة

إجمالي مبالغ الحركات على نقاط البيع اإللكتروني:
9٥.8٥٢.١٥٥.١٧٠ جنيه
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خامًسا: برنامج الدعم النقدي )تكافل وكرامة(:
شــهد عــام ٢٠١٧ زيــادة فــى مدفوعــات برنامــج تكافــل وكرامــة وذلــك نتيجــة مباشــرة 
لزيــادة أعــداد البطاقــات إلــى ٢ مليــون و ٢٥٢ ألــف بطاقــة، و الــذي تخطــى المتوقــع منــه 
و هــو الوصــول إلــى ٢ مليــون بطاقــة بنهايــة ٢٠١٧ بزيــادة قدرهــا ١٢% عن المســتهدف.

و خــال عــام ٢٠١٧ تــم منــح مبلــغ قــدرة 9,4 مليــار جنيــه لصالــح المســتحقين مــن 
برنامــج تكافــل و كرامــة.

وقــد تفضــل الســيد رئيــس الجمهوريــة بتســليم الــكارت للُمســتحق رقــم )٢ مليــون( وذلــك خــال زيــارة 
 الســتهداف الوصــول إلــى الــكارت 

ً
ســيادته لجنــاح الشــركة فــي معــرض Cairo ICT ٢٠١٧ وكان ذلــك وفقــا

ــي. ــن االجتماع ــع وزارة التضام ــيق م ــام ٢٠١8 بالتنس ــال ع ــون( خ ــم )٣ ملي رق

سادًسا: المنظومة اإللكترونية للحيازات الزراعية:
اســتمراًرا لنجــاح الشــركة فــي تنفيــذ المشــروعات القوميــة، تــم وضــع خطــة عمــل لتنفيــذ المشــروع القومــي 
لميكنــة الحيــازات الزراعيــة وإصــدار كارت الفــاح للســادة أصحــاب الحيــازات بالتعــاون مــع وزارات اإلنتــاج 

الحربــي والتخطيــط والزراعــة واالتصــاالت وهيئــة المســاحة.
وتم تحقيق العديد من النجاحات على المحورين األساسين للمشروع:

محور ميكنة الحيازات الزراعية ألصحاب الحيازات
تــم ميكنــة اكثــر مــن ٢ مليــون حيــازة وطباعــة أكثــر مــن ٢ مليــون كارت حيــازة وتســليم الكــروت الــي البنــك 
ــي وزارة  ــة ف ــذ المنظوم ــة تنفي ــات لمتابع ــة عملي ــاح غرف ــا، وافتت ــليمها ألصحابه ــا وتس ــي لتوزيعه الزراع

الزراعــة، والتــي تكفلــت الشــركة بإعدادهــا وتســليمها للــوزارة.

 محور تنفيذ منظومة الحصر الزراعي الموسمي علي مستوي الجمهورية
 دور المنظومــة هــو تســجيل الزراعــات وأنواعهــا لــكل الحيــازات التــي تمــت ميكنتها، وقــد كانــت البداية في 
محافظــة البحيــرة فــي نوفمبــر ٢٠١٧ وبعــد النجــاح تــم تعميمهــا حاليــا علــي باقــي محافظــات الجمهوريــة 

طبقــا للخطــة الُمعــدة لذلك.

افتتاح غرفة التحكم في وزارة الزراعة

السادة الوزراء و متابعتهم لشاشات عرض المنظومة

صورة لوفد البنك الدولي مع فريق عمل منظومة تكافل و كرامة أثناء تواجدهم بورشة عمل في الشركة 
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سابًعا: مشروع التعداد السكاني:
تــم التعــاون مــع الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ووزارة االتصــاالت فــي تقديــم خدمــات 	 

الدعــم الفنــي الميدانــي والهاتفــي وخدمــات مركــز التواصــل وخدمــات دعــم MDM لعمليــة التعــداد.

ــي 	  ــن عل ــادة القائمي ــة للس ــة والعملي ــور الفني ــة الص ــم بكاف ــورة والدع ــات المش ــركة خدم ــت الش وقدم
المشــروع، مــا كان لــه أكبــر األثــر فــي إنجــاح هــذا المشــروع القومــي، وأشــاد اللــواء أبوبكــر الجنــدي، رئيــس 
ــذا  ــذ ه ــي تنفي ــركة ف ــادي للش ــي والري ــدور الوطن ــو ٢٠١٧، بال ــي ٣١ يولي ــروع ف ــين المش ــال تدش ــاز، خ الجه

ــوزراء.  ــادة ال ــة والس ــس الجمهوري ــيد رئي ــور الس ــي حض ــروع، ف المش

 و قــد قــام الســيد اللــواء أبــو بكــر الجنــدي وزيــر التنميــة المحليــة )رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة و اإلحصــاء 	 
ســابقا(ً بزيــارة الشــركة للثنــاء علــي مجهوداتهــا و دورهــا فــي مشــروع التعــداد الســكاني ٢٠١٧، وتــم 
تكريــم ســيادته مــن قبــل رئيــس مجلــس إدارة الشــركة و العامليــن علــي مجهوداتــه المتميــزة فــي قيــادة 

المشــروع بنجــاح. 
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إنجازات األنشطة 
المتخصصة للشركة:

)Card Center( مركز البطاقات
ُيعــد مركــز البطاقــات بشــركة e-finance أحــد أهــم وأكبــر 
مراكــز إصــدار وتشــغيل البطاقــات اإللكترونيــة بكافــة 
 لمــا يتمتــع بــه مــن إمكانيات 

ً
أنواعهــا فــي العالــم، نظــرا

الذكيــة  البطاقــات  خدمــات  تقديــم  مجــال  فــي 
بمختلــف أنواعهــا ممــا أدى إلــى تحــول المركــز إلــى 
 Card Center( مجــال لألعمــال داخــل الشــركة

.)LOB
وخــال التســعة أعــوام األخيــرة تــم إصــدار و 
ــة  ــون بطاق ــن ٣٠ ملي ــرب م ــا يق ــغيل م تش
منــذ بدايــة عمليــات التشــغيل فــي شــهر 
 ،٢٠١٧ نهايــة  وحتــى   ٢٠٠9 مــارس 
خدمــات  باقــات  تقديــم  تــم  وقــد 
البطـــــــاقات  وتشــــــغيل  إصــــدار 
للعديـــد مــن الـــوزارات والهيئــــات 
والبنــــــوك  والمـــؤسســــــات 

التاليــة: للمشــروعات  طبقــا  والخاصــة  الحكوميــة 
يتميــز المركــز بالمنــاخ اآلمــن للقيــام بعمليــات إصــدار وتشــغيل بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة التــي تحمــل 
تــم تجديــد شــهادات االعتمــاد والتراخيــص  الدوليــة )فيــزا – ماســتر كارد(، حيــث  المنظمــات  شــعارات 
الدوليــة، والتــي تضمــن اســتمرار الموقــف الريــادي لخدمــات البطاقــات بالشــركة بالنســبة للســوق المصــري و 

.
ً
ــا ــو خارجي ــع والنم ــمح بالتوس ــي تس الت

صورة للسيد رئيس مجلس اإلدارة مع فريق عمل مركز البطاقات

معاشات 8.٧

دعم مواد بترولية 6.٧

حيازات زراعية ٢

تكافل وكرامة 46.٢

بطاقة فيزا للبنوك التجارية ٣

مرتبات حكومية ٢.٥

بطاقات خصم فوري لعماء البريد 4

مرتبات عماء البنوك ٠.٢8

أنواع البطاقات الصادرة منذ مارس ٢٠٠9 وحتى نهاية ٢٠١٧

مليون بطاقة
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وقد نجح القطاع في:

تجديــد ترخيــص منظمــة فيــزا الدوليــة للمركــز واعتمــاده كمركــز عالمــي إلصــدار بطاقــات فيــزا لكافــة البنــوك 
والمؤسســات والهيئــات الماليــة أعضــاء المنظمــة الدوليــة

تجديــد شــهادة االعتمــاد مــن منظمــة ماســتر كارد الدوليــة لمركــز البطاقــات كمركــز عالمــي إلصــدار بطاقات 
ماســتر كارد لكافــة البنــوك والمؤسســات والهيئــات الماليــة أعضــاء المنظمــة الدوليــة.

العالميــة  اإلعتمــاد  شــهادة  تجديــد 
البطاقــات  مركــز  إلعتمــاد   PCI-DSS
ــدار  ــال إص ــام بأعم ــي للقي ــز عالم كمرك

اإللكترونيــة. الدفــع  بطاقــات 

أنظمــة  بتشــغيل  القطــاع  قــام  كمــا 
 Contact الذكيــة  البطاقــات  إنتــاج 
الدفــع  لبطاقــات   Smart Card
ــات  ــك بطاق ــة وكذل ــة الذكي اإللكتروني
اإلتصــاالت الخاصــة بخدمــات التليفون 
وتفعيــل   ،SIM Cards المحمــول 
التامســية  البطاقــات  إنتــاج  نظــام 
تتميــز  والتــي  الذكيــة  الاتامســية  و 
بالمرونــة فــي االســتخدام، خاصــة فــي 

تطبيقــات أنظمــة الدفــع الخاصــة بوســائل النقــل والمواصــات باإلضافــة إلــى أنظمــة تعريــف الهويــة مثــل 
والنــوادي. الجامعــات  بطاقــات  تطبيقــات 

كما نجحت الشركة في إبرام العديد من التحالفات والشراكات مع شركات عالمية مثل:

ــون 	  ــة بالتليف ــاالت الخاص ــات االتص ــات بطاق ــم خدم ــي تقدي ــة ف ــركة Idemia العالمي ــع ش ــاون م التع
المحمــول وذلــك لمقدمــي الخدمــة ببلــدان القــارة اإلفريقيــة مــن خــال تشــغيل خطــوط اإلنتــاج 

.SIM telecom Cards االتصــاالت  ببطاقــات  الخاصــة 
تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة و بروتوكــول تعــاون بيــن e- finance وشــركة NXP، أكبــر ُمصنــع ألشــباه 	 

الموصــات فــي العالــم، حيــث تنتــج مــا يزيــد عــن 8٥ مليــار شــريحة إلكترونيــة ســنويا علــى مســتوى ٥٠ 
ــروع  ــركة NXP مش ــنe- finance وش ــا بي ــاون فيه ــيتم التع ــي س ــروعات الت ــم المش ــن أه ــة، و م دول
تطبيــق بطاقــات المــدن الذكيــة Smart Cities والــذي يشــمل )البوابــات الذكيــة -  النقــل والمواصــات - 
تطبيقــات الهاتــف المحمــول - مشــروع البطاقــات متعــددة التطبيقــات مــن خــال الشــرائح التــي تنتجها 

شــركة NXP لإلســتخدام فــي بطاقــات المشــروعات القوميــة(.
ــدار 	  ــاج وإص ــم إنت ــال تقدي ــي مج ــة ف ــاء الذكي ــدادات الكهرب ــة لع ــركات المصنع ــع الش ــاون م ــدء التع ب

البطاقــات الذكيــة  إنتــاج وإصــدار  بطاقــات عــدادات الكهربــاء الذكيــة وذلــك مــن خــال خطــوط 
الموجــودة بمركــز البطاقــات.

ــدار  ــاج وإص ــال إنت ــن خ ــبة ١٠٧٪ م ــتهدف بنس ــق المس ــي تحقي ــام ٢٠١٧ ف ــال ع ــات خ ــز البطاق ــح مرك ونج
ــة. ــون بطاق ــام ٢٠١6، 4.٧ ملي ــال ع ــق خ ــة بالُمتحق ــو ٧١٪ مقارن ــبة نم ــة بنس ــن بطاق ــي 8 مايي حوال
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إنجازات األنشطة المتخصصة 
للشركة:

قطاع التجزئة »خالص« لخدمة األفراد
 e-finance شــهد قطــاع التجزئــة »خالــص« لخدمــة األفــراد مــن شــركة

هــذا العــام تطــور كبيــر ومثمــر، وذلــك علــي عــدة محــاور وفــي عــدة 
مجــاالت، فقــد تزايــد عــدد التعاقــدات مــع مقدمــي الفواتيــر لتشــمل 

الجهــد  لــه  وتوفــر  المصــري  المواطــن  تهــم  عــدة  خدمــات 
والوقــت ومنهــا الفواتيــر الحكوميــة كالكهربــاء والميــاه والغــاز.

وقــد نجــح قطــاع التجزئــة هــذا العــام فــي االنتهــاء مــن الربــط 
الفنــي والتقنــي مــع مقدمــي الفواتيــر الحكوميــة معتمــدا 

علــي البنيــة التحتيــة القويــة والمتطــورة للشــركة ومعظــم 
ــري. ــد المص ــوك والبري ــل والبن ــركات التحصي ش

و بــدأ العمــل علــي تكويــن شــبكة تجزئــة متخصصــة 
تعمــل علــي خلــق مفهــوم جديــد لســوق التجزئــة 

المصرفيــة  الجهــات  كل  تربــط  و  مصــر  فــي 
مجموعــة  فــي  تقديمهــا  يتــم  و  والحكوميــة، 

طريــق  عــن  المصــري  المواطــن  إلــي  خدمــات 
اإللكترونيــة . القنــوات  التحصيــل و  شــبكات 

كبييــر  تطــور   ٢٠١٧ عــام  شــهد  كمــا 
لمنظومــة CPS »خدمــة كبــار العمــاء« 

 ،e-finance شــركة  بهــا  تنفــرد  التــي 
الشــركات  عــدد  زيــادة  حيــث  مــن 

المنظومــة وأيضــا  المشــتركة فــي 
جديــدة  مدفوعــات  إضافــة 

للخدمــة كالتأمينــات، وقــد تــم 
مرنــة  تســعير  نظــم  وضــع 

الشــركات.  لجــذب 

30,000,000 Card 
)Financial Card 7.8M(    
)Branded Card 4M( 
)Un-Branded Card 300K(    
)Pointing Subsidy Card 
7.6M(  )Financial Subsidy 
Card 2.46M(

2,500,000 
Card
)Financial Card(      
)Banking Card(    

1,000,000 
Card 
)Financial 
Card(

7,000,000 Card  
)Financial Card(  
)Banking Card(             
)Pointing Subsidy 
Card( )Financial 
Subsidy Card(

201720102009 2013

EMV Perso(
)Smart Card 
Production( )High 
Range(

)Banking Perso( 
Embossing, Indenting, 
Thermal and Tipping
 )Mid Range(

)Personlization( 
Thermal Printing  
)Small Range(

)Personlization( 
Laser Engraving & 
Smart Cards )High 
Range(

201720102009 2013

6 M Card /Month 
)Telecom Smart Card 
Production(

400,000 Card / 
Month )Thermal 
Printing( 20,000 Card 
/ Month )Banking 
Personlization(

30,000 Card / 
Month  )Thermal 
Prin

4.5 Millon Card 
/ Month )Laser 
Engarving( 

201720102009 2013

نمو القدرات التكنولوجية 
لمركز البطاقات
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كمــا انضــم بنــكا اإلســكندرية و ســيتي بنــك إلــى منظومــة خدمــة كبــار العمــاء، وبلغ عــدد الشــركات الُمدرجة 
بالمنظومــة 8٢٠ شــركة فــي عــام ٢٠١٧، مقارنــة بـــ4٠٠ شــركة فقــط فــي ٢٠١6، بمعــدل زيــادة ١٠٥٪، وبلــغ 

إجمالــي قيمــة المعامــات 8.٣ مليــار جنيــه فــي ٢٠١٧، بمعــدل زيــادة ٪9٥.
وقد وصل عدد المشتركين على تطبيق )خالص( لما يزيد عن ١٠ آالف مستخدم حتى األن.

وخــال ٢٠١٧ زاد عــدد التعاقــدات مــع مقدمــي الفواتيــر والخدمــات، حيــث تــم التعاقــد مــع ١٧ مقــدم 
فاتــورة وخدمــة فــي مجــاالت عــدة وذلــك لخدمــة المواطنيــن بشــكل أوســع وشــملت التعاقــدات شــركات 
الكهربــاء والميــاه والغــاز وعــدد مــن الجامعــات والمعاهــد الحكوميــة والخاصــة وشــركة CNE ونــادي 

التحصيــل المصــري لتحصيــل االشــتراكات الرياضيــة
كمــا تــم االنتهــاء مــن التعاقــد مــع شــركات التحصيــل العاملــة فــي الســوق المصــري مثــل )مصــاري - بــي - 
ســداد- أمــان- ممكــن- تمــام- خدماتــي- ITSC( واالنتهــاء مــن الربــط الفنــي والتقنــي معهــا، وذلــك لتوفيــر 
ــل  ــي وص ــوق الت ــي الس ــرة ف ــم المتوف ــل لديه ــذ التحصي ــع ومناف ــاط البي ــال نق ــن خ ــة م ــر الحكومي الفواتي
عددهــا الــي أكثــر مــن ١٥٠ ألــف نقطــة تغطــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة، باإلضافــة إلــى مكاتــب هيئــة البريــد 

والبنــك األهلــي.

األنشطة التسويقية لخدمة األفراد »خالص« 
ــه  ــذي حققت ــاح ال ــراد، والنج ــة األف ــة ٢٠١6 لخدم ــص« نهاي ــة »خال ــة التجاري ــاق e- finance العام ــد إط بع
معتمــدة علــي الخبــرة الواســعة فــي مجــال الدفــع والتحصيــل اإللكترونــي والبنيــة التحتيــة القوية للشــركة، تم 
عمــل حمــات تســويقية مباشــرة موســعة علــي مــدار عــام ٢٠١٧ لزيــادة الوعــي بخدمــات خالــص الجديــدة 

والمتنوعــة، وتأكيــدا علــي وضــع العامــة التجاريــة فــي الســوق المصــري:
ــادي 	  ــري ون ــد المص ــادي الصي ــرى »ن ــة الكب ــوادي االجتماعي ــن الن ــن م ــة اثني ــويقي لرعاي ــد التس ــم التعاق ت

المعــادي واليخــت« بوضــع العامــة التجاريــة لخالــص علــي كارنيــه العضويــة للنــادي، وتم عمل أكشــاك 
تســويقية وتفاعليــة مــع األفــراد داخــل النــادي لشــرح الخدمــة. 

Retail Subsidary

الموقع 
اإللكتروني

شركات 
التحصيل ١٥٠ 
ألف نقطة بيع

البنوك
البريد المصري 
4٠٠٠ مكتب 

البنك الزراعي 
المصري ١٢٠٠ 

فرع

القنوات 
اإللكتونية

القطاع 
الحكومي

صورة من الجناح داخل نادي الصيد

ذراع التجزئة لشركة إي فاينانس

شبـــكة » خــــالص « للتجــــزئة

Retail Arm
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وخــال شــهر رمضــان تــم عمــل الدعايــة التســويقية المباشــرة بشــكل موســع مــن خــال أماكــن 	 
الرمضانيــة. الخيــم  أكبــر  برعايــة إحــدى  الكبــرى وأيضــا  بالنــوادي االجتماعيــة  التجمعــات 

ــا 	  ــا« مم ــزكاة – رمضان ــت ال ــل »بي ــة مث ــات تلفزيوني ــدة إعان ــي ع ــص ف ــة لخال ــة التجاري ــرت العام وظه
ــاون. ــات والتع ــك الرعاي ــن تل ــويقي م ــدف التس ــق اله حق

اشــتراك »خالــص« للمــرة الثانيــة بمعــرض Cairo ICT ٢٠١٧ مــن خــال جنــاح الشــركة وتــم اإلعــان عــن 	 
ــاء مــن  ضاف لخدمــات خالــص خــال ٢٠١8 مثــل خدمــة شــحن عــدادات الكهرب

ُ
خدمــات جديــدة ســت

 شــديًدا مــن زوار المعــرض.
ً

خــال التطبيــق ممــا القــى إقبــاال
تــم االتفــاق مــع شــركات التحصيــل علــي عمــل حملــة تســويقية ودعائيــة مشــتركة لإلعــان عــن خدمــة 	 

ــة  ــى بحمل ــوة أول ــل كخط ــا بالفع ــد بدأن ــص، وق ــال خال ــن خ ــا م ــا، وأيض ــال منافذه ــن خ ــل م التحصي
تحصيــل فواتيــر الكهربــاء. 

إنجازات األنشطة المتخصصة 
للشركة:

قطاع التفعيل والدعم الفني الميداني 
)Deployment(

منهجية القطاع:

الميدانــى  الفنــى  والدعــم  المنتجــات  تفعيــل  قطــاع  يهــدف 
بشــركة تكنولوجيــا تشــغيل المنشــآت الماليــة إلــى نشــر جميــع 
الخدمــات والمنتجــات المقدمــة مــن خــال الشــركة أو الغيــر 
وتقديــم الدعــم الفنــي الميدانــى الكامــل والــازم للعمــاء 
الخدمــات  علــى  رضائهــم  مســتوى  إلــى  للوصــول 

والمنتجــات المقدمــة مــن الشــركة او الغيــر.
وتســتند منهجيــة القطــاع الــى اســتخدام المراحــل 
التدريــب,  التخطيــط,  تتضمــن  والتــى  المختلفــة 
ــم  ــل, الدع ــج, التفعي ــر المنت ــاء ونش ــز العم تجهي
الــدروس  مراجعــة  وكذلــك  الميدانــى  الفنــى 
المســتفادة اثنــاء المراحــل المختلفــة للتنفيــذ.
بجميــع  القطــاع  منهجيــة  تطبيــق  ويتــم 
مراكــز الخدمــات المنتشــرة فى عــدد )٢٧( 

محافظــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
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 إنجازات قطاع الدعم الفنى والميدانى:

مشروع التعداد
ــتوى  ــى مس ــداد عل ــروع التع ــة بمش ــى الخاص ــى الميدان ــم الفن ــب والدع ــة التدري ــأدارة عملي ــاع ب ــت القط قام
ــروع  ــاع بمش ــال القط ــم أعم ــر اله ــح مختص ــة توضي ــاط التالي ــه. النق ــة مراحل ــة بكاف ــر العربي ــة مص جمهوري

ــداد: التع
تم تدريب ٢٥٠٠ مندوب دعم ميدانى على مستوى ٢٧ محافظة تدريب نظرى و عملى و ميدانى.	 
تم المشاركة فى تدريب 4٥,٠٠٠ معاون تعداد على مستوى ٢٧ محافظة تدريب نظرى و عملى و ميدانى.	 
تــم تقديــم خدمــات الدعــم الميدانــى لعــدد 4٥,٠٠٠ معــاون تعــداد علــى مســتوى ٢٧ محافظــة طــوال 	 

ــر – يوليــو ٢٠١٧(. مــدة المشــروع )يناي
تــم إدراة ٢٥٠٠ منــدوب دعــم ميدانــى علــى مســتوى جميــع محافظــات الجمهوريــة علــى مــدار ١٢ ســاعة 	 

يوميــا ٧ أيــام باألســبوع.
 	. Outsourcing تم إدارة فرق عمل غير تابعة للشركة

منظومــات وزارة المالية)منظومــة الدفــع والتحصيــل اإللكترونــي – منظومــة ميكنــة معلومات 
: )GFMIS الماليــة الحكومية

ــة بواقــع عــدد )69١,٥٥( 	  تــم تقديــم الدعــم الفنــي لجميــع الوحــدات الحســابية علــي مســتوي الجمهوري
ــارة ميدانيــة لتلــك الوحــدات خــال ٢٠١٧. زي

تم تخصيص فريق لمتابعة الباغات وحل المعوقات داخل القطاعات المختلفة بوزارة المالية	 
تــم اغــاق حســابات )٢,6٠٠ وحــدة حســابية(داخل البنــك المركــزي , ويتــم التعامــل مــن خــال حســابات 	 

الوحــدة الحســابية المركزيــة داخــل) حســاب الخزانــة الموحــد( فقــط  بــدون إصــدار اي شــيكات ورقيــة.
تــم االنتهــاء مــن تفعيــل عــدد )١6٠٠( وحدة حســابية علــي منظومــة ميكنة معلومــات الماليــة الحكومية 	 

خــال ٢٠١٧ وكذلــك االنتهــاء مــن تفعيــل جميع وحــدات الجهــاز االداري والخدمي .

خدمة تكافل وكرامة:
تم تدريب عدد ١١١6 موظف تضامن التابعين لعدد ٥49 وحدة تضامنية فى عدد 8 محافظات	 
تم التدريب بمراكز التدريب بواقع ٣9 دورة تدريبة على كيفية إدخال االستمارات على برنامج تكافل وكرامة.	 
ــن 	  ــدات التضام ــى لوح ــم الفن ــم الدع ــة لتقدي ــكل محافظ ــى ب ــم فن ــن دع ــن ٢ : ٥ مندوبي ــص م ــم تخصي ت

التــى تــم تفعيلهــا.
تــم تســجيل عــدد 4,١٥9,9٠٥ اســتمارة  تحتــوى علــى عــدد ١٧,٠9٢,٢84 فــرد ببرنامــج تكافــل وكرامــة  حتــى   	 

.٢٠١٧/٠8

:MOPمنظومة وزارة التخطيط 
تم تقديم الدعم الفني الميداني لعدد 6٣8  جهة تعمل علي منظومة وزارة التخطيط خال ٢٠١٧ .	 
اســماء 	    6٧٣ عــدد  انشــاء  طريــق  عــن  التخطيــط  وزارة  منظومــة  علــي  جهــة    ١٢٠ عــدد  تفعيــل  تــم 

.٢٠١٧ خــال  للتشــغيل  المطلوبــة  البرامــج  وتثبيــت  مســتخدمين 

إنجازات األنشطة 
المتخصصة للشركة:

مركــز خـدمة العمــاء 
)Contact Center(

اســتطاع القطــاع بقســميه »مركــز االتصــاالت« و«خدمــة 
الدعــم الفنــي الهاتفــي« منافســة العديــد مــن مراكــز 
المحلــي  الســوق  فــي  المتقدمــة  العمــاء  خدمــة 
وتقديــم خدمــات متميــزة مــن خــال االســتغال 
األمثــل للمــوارد التكنولوجيــة و البشــرية المتاحــة 

ــه. لدي
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 	 )Fax( تفعيل خدمة الفاكس
تفعيــل خدمــة المحادثــات الحيــة علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة 	 

)Live Chat( بالشــركات صــوت وصــورة
االتصــاالت 	  لتكنولوجيــا  اتصــال  »جمعيــة  عضويــة  اكتســاب 

ــركات  ــدى الش ــاال كإح ــزا وفع ــوا ممي ــا عض ــات«، وكونن والمعلوم
مصــر. فــي  التعهيــد  لخدمــات  المقدمــة 

إنجازات القطاع خال ٢٠١٧:

يقــرب مــن ٧.6 	  تمكــن مركــز االتصــاالت مــن اســتقبال مــا 
حجــم  مــن   ٪١١9 بزيــاده  العــام  خــال  مكالمــة  مليــون 

الســابق العــام  فــي  المكالمــات 
ناصــر 	  بنــك  مــع  جديــدة  مشــروعات  وتنفيــذ  إبــرام 

ــل  ــي تحوي ــاهم ف ــا س ــدة، م ــارات المتح ــركة العق وش
مركــز االتصــاالت مــن مركــز تكلفة إلــى مركز إيــرادات

ــن 	  ــاء الحاليي ــن العم ــد م ــة العدي ــتمرارية خدم اس
الحكوميــة(  وغيــر  الحكوميــة  )المشــروعات 

وأهمهــم: النجــاح،  وشــركاء 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء	 
وزارة التضامن االجتماعي	 
وزارة البترول	 
صندوق التمويل العقاري	 
بيت الزكاة والصدقات المصري	 
األمم المتحدة – مصر 	 

»منظومة الغذاء من أجل 
التعليم« 

محكمة النقض 	 
خالص	 

وقد شهد القطاع حركة تطوير كبيرة خال ٢٠١٧ شملت:

دعم البنية التحتية لخطوط استقبال المكالمات داخل مراكز االتصاالت	 
إنشــاء فــرع جديــد بالقريــة الذكيــة لينضــم إلــى قائمــة فــروع مركــز االتصــاالت واعتبــاره بمثابــة الفــرع 	 

الرئيســي حيــث تصــل القــدرة االســتيعابية للفــرع الــى ٣٧٥ مقعــد
، بقــدرة اســتيعابية لمــا 	 

ً
زيــادة قــدرة اســتقبال المكالمــات بمراكــز االتصــاالت إلــى 48,869 مكالمــة يوميــا

يقــرب مــن ٧٠٠ موظــف
اســتحداث قنــوات تواصــل جديــدة مــن 	 

خــال البنيــة التكنولوجيــة والبشــرية:
الصوتيــة 	  الرســائل  خدمــة  تفعيــل 

)IVR( التفاعليــة 
القصيــرة 	  الرســائل  خدمــة  تفعيــل 

)SMS (
اإللكترونــي 	  البريــد  خدمــة  تفعيــل 

)e-mail (
تفعيــل قنــوات التواصــل اإلجتماعــي 	 

 )Social Media(

١٠.000.000

٥.000.000

٠
٢٠١٥

١.٢69.9٥٣

٢٠١6

٥.4٣٢.٢4٠

٢٠١٧

6.46٢.9٧٧

عدد المكالمات الوارده لمركز اإلتصاالت
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الفرع الرئيسي لمركز اإلتصاالت بالقرية الذكية
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إنجازات قطاع 
التسويق ٢٠١٧:

اســتطاعت إدارة التســويق أن تعكــس اســتراتيجية 
الشــركة  موقــع  علــي  الحفــاظ  فــي  الشــركة 
 فــي المشــروعات 

ً
والعامــة التجاريــة تســويقيا

القوميــة عبــر االســتغال األمثــل لمــا تقدمــه 
الشــركة مــن الخدمــات والشــراكات

:  الشبكة المالية للحكومة المصرية: 
ً
أوال

ــر  ــركة المؤتم ــدت الش ــي عق ــرو الجارح ــر عم ــي الوزي ــيد معال ــة الس ــت رعاي ــة و تح ــع وزارة المالي ــاون م بالتع
الســنوي الخامــس للدفــع و التحصيــل اإللكترونــي بحضــور الســيد االســتاذ/ إبراهيــم ســرحان، رئيــس مجلــس 

ــة. ــات الضريبي ــة للسياس ــر المالي ــب، وزي ــر نائ ــرو المني ــتاذ/ عم ــيد األس اإلدارة و الس

صورة الكلمات االفتتاحية للسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس

صورة من جلسة نقاشية يديرها اإلعامي أ/اسامة كمال مع السادة  رؤساء مصلحتي الضرائب والضرائب العقارية  ومستشار 
وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس قطاع التمويل  والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل اإللكتروني 
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التقــرير الســنوي ٢٠١٧



: خدمــــات إدارة الدعــــــم النقـــــــدي المشـــــــروط )منظــــــومة 
ً
ثانيـــــــــــــــا

تكافــــــــل و كرامــــة(:
تحــت رعايــة الســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســي وبالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي 
والبنــك الدولــي، كانــت للشــركة مســاهمة كبيــرة فــي تنظيــم و رعايــة مؤتمــر إنجــازات البرنامــج للعــام الثانــي، 
بعــد الوصــول إلــي رقــم تاريخــي و هــو مليــون و ســبعمائة إلــف مســتفيد، وتضمــن المؤتمــر تقديــم مجموعة 

مــن األفــام الوثائقيــة التــي تشــرح كيــف اســتفاد البرنامــج مــن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة للشــركة.
كلمات السادة الوزراء في افتتاح االحتفالية الخاصة بالمنظومة.

a

صورة لمعالي الوزيرة د/غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي مع السيد رئيس مجلس اإلدارة وفريق العمل

: ترويج الشراكات اإلستراتيجية مع الشركات العالمية:
ً
ثالثا

تحــت رعايــة وبحضــور الســيد المهنــدس/ ياســر القاضــي وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، وتتويجــا 
ــة  ــركة المصري ــس الش ــركة إي فاينان ــن ش ــت كل م ــة، احتفل ــراكة الناجح ــل والش ــن العم ــوام م ــة أع لخمس
الرائــدة فــي مجــال الدفــع والتحصيــل االلكترونــي وشــركة سيســكو مصــر الرائــدة عالميــا فــي مجال الشــبكات، 
بمــرور ٥ ســنوات علــى الشــراكة الناجحــة بينهمــا، وحصــول شــركة إي فاينانــس علــى أعلــى شــهادات سيســكو 

المعتمدة في كافة مجاالت تكنولوجيا المعلومات.

صورة لمعالى السيد وزير االتصاالت المهندس/ياسر القاضي 
والسيد رئيس مجلس االدارة وفريق العمل المتوج بالجائزة
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:٢٠١٧ Cairo ICT مشاركة فعالة في معرض :
ً
رابعا

تحــت رعايــة الســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســي، و للعــام الخامــس علــي التوالــي، كانــت مشــاركة 
الشــركة فــي فعاليــات مؤتمــر Cairo ICT ٢٠١٧ كراعــي اســتراتيجي، و مــن أهــم مامــح المشــاركة التســويقية 

ــي المعرض: ف

تخصيص مساحة لوزارة المالية لعرض نتائج الشبكة المالية للحكومة المصرية و تقديم . ١
 أخر شيك يدوي صادر من البنك المركزي للسيد رئيس الجمهورية

٢٠١٧ Cairo ICT صورة من جناح الشركة داخل معرض

عرض الخدمات الجديدة الخاصة بكارت المعاشات و خدمات الـIVR بالتعاون مع وزارة . ٢
 التضامن االجتماعي في جناح الحكومة المصرية. 

اتفاقية شراكة مع شركة NXP أكبر شركة في صناعة Semi-conductor في العالم حيث . ٣
تنتج الشركة ما يزيد عن 8٥ مليار شريحة إلكترونية سنويا على مستوى ٥٠ دولة في العالم 
 بما يشمل كافة الحلول األمنية التي توفر أعلى مستويات الحماية بطريقة سهلة ومريحة.

٢٠١٧ Cairo ICT صورة من جناح الشركة داخل معرض
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عرض منظومة الحيازات بالتعاون مع وزارة التخطيط و اإلصاح اإلداري في جناح الحكومة . 4
:Cairo ICT المصرية في معرض 

رعاية و تنظيم مؤتمر PAFIX للعام الرابع علي التوالي:. ٥
ــد أن  ــكان الب ــس ف ــركة إي فاينان ــة و ش ــة المصري ــتراتيجيا للحكوم  اس

ً
ــورا ــل مح ــي يمث ــمول المال ــا أن الش بم

ــة  ــادة وزراء المالي ــن الس ا م
ً
ــز ــوًرا متمي ــهد حض ــذي ش ــر PAFIX ، ال ــم مؤتم ــي تنظي ــاه ف ــذا االتج ــس ه ينعك

و التخطيــط و التضامــن االجتماعــي واالتصــاالت و تكنولوجيــا المعلومــات، وممثلــي الكيانــات الكبــرى مثــل 
ــري. ــد المص ــر والبري ــك مص ــري و بن ــي المص ــك األهل ــة و البن ــركة VISA العالمي ش

٢٠١٧ Cairo ICT صورة من جناح الشركة داخل معرض

جلسة نقاشية تضمنت الساده وزراء التخطيط والمالية بعنوان طريق الشمول الرقمي في مصر

رعاية مؤتمر Seamless شمال إفريقيا تحت رعاية البنك المركزي :. 6
تحــت رعايــة الســيد رئيــس الجمهوريــة، وبحضــور عــدد مــن الــوزراء والقيــادات بالبنــك المركــزي و علــي 
ــة تخــص  رأســهم الســيد المحافــظ طــاق عامــر ، كانــت للشــركة مشــاركة فعالــة فــي عــدة جلســات حواري
التكنولوجيــا الماليــة والتجــارة اإللكترونيــة و المدفوعــات، باإلضافــة إلــي الترويــج للخدمــات الخاصــة بدفــع و 

.CPS ــق الـــ ــن طري ــك ع ــن مكتب ــارك م ــب والجم ــع الضرائ  ودف
ً
ــا ــاء إلكتروني ــحن الكهرب ش

جلسة نقاشية بحضور شركات فيزا و اي فاينانس عن الكروت الذكية وخدمات المحمول

جلسة نقاشية برئاسة د/غادة والي عن اهمية التحول الرقمي في محور دعم الفئات االكثر عوزا
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زيارة السيد محافظ البنك المركزي أ/طارق عامر لجناح الشركة خال افتتاح المؤتمر

صورة للسيد محافظ البنك المركزي مع السيد رئيس مجلس اإلدارة وفريق العمل

5051 5051

التقــرير الســنوي ٢٠١٧



ــة بالســاحل الشــمالي تحــت رعايــة وزارة . 8تصميم و بناء الموقع االلكتروني لمنظومة الحيازات الزراعية:. ٧ انطــاق حملــة الدفــع اإللكترونــي للضرائــب العقاري
الماليــة
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إعــداد و تنظيــم المؤتمــر الصحفــي الخــاص بافتتــاح غرفــة التحكــم لمنظومــة الحيــازات . 9
الزراعيــة فــي مقــر وزارة الزراعــة بحضــور الســادة وزراء التخطيــط و اإلنتــاج الحربــي و الزراعــة و 

التنميــة المحليــة باإلضافــة إلــى إعــداد وعــرض فيلــم وثائقــي عــن المنظومــة.

ــة . ١٠ ــات اإللكتروني ــي والمدفوع ــمول المال ــر الش ــة لنش ــتراتيجية الدول ــم اس ــق دع ــن منطل وم
قــادت إي فاينانــس الحملــة الدعائيــة القوميــة للتحصيــل اإللكترونــي للكهربــاء بالتعــاون مــع 

كل شــركات الكهربــاء وشــركات التحصيــل اإللكترونــي.

عرض منظومة الحيازات الزراعية على معالى وزيرة التخطيط د/ هالة السعيد
 والسيد اللواء/ محمد العصار وزير اإلنتاج الحربي ووزير الزراعة د/ عبدالمنعم البنا

 ووزير التنمية المحلية األسبق/ هشام الشريف
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قطاع الموارد 
البشـــرية

ــركة،  ــي الش ــم ف ــر األه ــي العنص ــرية ه ــوادر البش الك
فــي  االســــــتثمار   e-finance أهـــداف  أهــــم  ومــن 
ــص  ــا يخ ــي كل م ــب عل ــق التدري ــن طري ــوادر ع ــذه الك ه

الحديثــة. التكنولوجيــا 
ــة ٢٠١٧،  ــرًدا بنهاي ــة 8٥٧ ف ــن بالمؤسس ــدد العاملي ــغ ع وبل
حصــل 6٠٪ منهــم علــى تدريــب خــال العــام الماضــي فقــط.

البشــرية  المــوارد  إدارة  قامــت  التقييــم  طــرق  يخــص  وفيمــا 
بالشــركة بتأســيس نظــام إلكترونــي لتوزيــع األهــداف علــى كل 
 HR Portalالوظائــف علــى المنصــة اإللكترونيــة للمــوارد البشــرية

للعمــل بــه خــال ٢٠١8.

التعليم والتطوير:
مــن منطلــق ايمــان الشــركة وحرصهــا علــى تنميــة العنصــر البشــرى والــذى يعتبــر عنصــر اساســى مــن اصــول 
 
ً
الشــركة وبنيتهــا التحتيــة فتهتــم الشــركة كســائر عهدهــا فــى الســنوات الســابقة بتطويــر العامليــن بهــا طبقــا
الحتياجــات العمــل وذلــم ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا وفيمــا يلــى ملخــص للــدورات التدريبيــة التــى حصــل 

عليهــا العامليــن خــال ٢٠١٧ :

ــن  ــم م ــادل ٥٠٠,٠٠٠ ج ــا يع ــر م ــم توفي ــد ت ــب فق ــة دور التدري ــى أهمي ــركة عل ــرص الش ــق ح ــن منطل وم
الموازنــة العامــة للتدريــب وذلــك بتبنــى التدريــب الداخلــى والــذى يتيــح الفرصــة لتدريــب عــدد اكبــر بتكلفــة اقل.
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الموقف المالي للشركة
ــر نتائــج عــام ٢٠١٧ نقطــة تحــول لمرحلــة جديــدة مــن  عتب

ُ
ت

قــدرات  تطــور  مــدى  للجميــع  ظهــر 
ُ
وت الشــركة،  عمــر 

الشــركة فــي حســن اســتغال إمكانياتهــا من بنيــة تحتية 
وكــوادر بشــرية لتعظيــم ربحيــه الشــركة مــن خــال 
توســيع نشــاطها وتقويــة موقعهــا فــي الســوق 
المصريــة والحفــاظ علــى الريــادة التــي اســتطاعت 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــا خ ــول إليه الوص

وتتضح تلك النتائج فيما يلى:

 : االيرادات:
ً
أوال

اقتربــت إيــرادات الشــركة هــذا العــام مــن ٧٢8 مليــون جنيــه، وهــو أعلــى إجمالــي إيــرادات للشــركة ُمنــذ بــدء 	 
ــرادات الشــركة منــذ  مثــل ضعــف مــا تــم تحقيقــه فــي ٢٠١6، و٢٥٪ مــن كل إي

ُ
ــرادات ٢٠١٧ ت النشــاط، وإي

تأسيســها. 

واألهــم أن الشــركة نجحــت فــي تحقيــق واحــد مــن أهــم األهــداف االســتراتيجية وهــو التوســع فــي تقديم 	 
الخدمــات وتنويعها.
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 إلستراتيجية الشركة 
ً
تنويع مصادر الدخل طبقا

خال عام ٢٠١٧

شكل يوضح إيرادات الشركة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٧

وزارة المالية ٢9.6١٪

القطاعات الخاصة ٠9.٢9%

مصلحة الضرائب المصرية %0.03

وزارة اإلنتاج الحربي 9٠.٢٥%

وزارة التخطيط %0.90

الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعي ١٠.٥١٪

هيئة الرقابة اإلدارية ٠.٣9٪

الهيئة القومية للبريد ٣.١9٪

5959 5858

التقــرير الســنوي ٢٠١٧



تانًيا: األصـول الثابتـــــــة: 
ــد  ــتقبلية، فق ــعات المس ــة التوس ــة لمواكب ــة التحتي ــر البني ــم وتطوي ــي دع ــركة ف ــتراتيجية الش ــتمراًرا الس  اس
بلغــت قيمــة إجمالــي األصــول الثابتــة فــي نهايــة عــام ٢٠١٧ حوالــي ٣8٥ مليــون جنيــه بزيــادة قدرهــا ١٣٪ عــن 

عــام ٢٠١6.

ا: اإلستثمارات: 
ً
ثالث

بلــغ رصيــد االســتثمارات لــدى الشــركة فــي نهايــة عــام ٢٠١٧ مبلــغ ١٣٢ مليــون جنيــه وهــو مــا يمثــل نفــس 
ــي: ــل ف ــام ٢٠١6 و يتمث ــد لع الرصي

ــي تتســم بإمكانيــة تحويلهــا الســريع إلــى 	   صناديــق االســتثمار المغلقــة والتــي بلغــت 64 مليــون جنيــه والتـ
، هــذا وقــد نجحــت الشــركة فــي الحفــاظ علــى تلك االســتثمارات 

ً
نقديــة، وبمتوســط عائــد قــدره ١٢٪ تقريبــا

وعوائدهــا كمصــدر مســتقر مــن مصــادر اإليــرادات.

ــز بلــغ 	  ــاة الســويس الجديــدة بعائــد متمي  قامــت الشــركة بالمســاهمة فــي تمويــل المشــروع القومــي لقن
١٥.٥٪وذلــك مــن خــال شــراء وثائــق بمــا يقــرب مــن 68 مليــون جنيــه كاســتثمارات طويلــة األجــل، وتجــدر 
َعــت مقابــل ذلــك عقــد تســهيات ائتمانيــة للســحب علــى المكشــوف بضمــان 

َ
االشــارة إلــى أن الشــركة وق

تلــك الشــهادات مــع بنــك مصــر وذلــك لتوفيــر الســيولة الازمــة للتشــغيل

 وجديــر بالذكــر ان تلــك العوائــد المحققــة مــن االســتثمارات قــد اســتوعبت مــا تحملتــه الشــركة مــن الفوائــد 	 
التمويليــة المرتبطــة بلجــوء الشــركة الــى الســحب علــى المكشــوف.

رابًعا: إستثمارات متاحة للبيع:
تنفيــذا للسياســة العامــة للدولــة المصريــة الهادفــة لتبادل البيانــات الحكوميــة وتقديم الخدمــات اإللكترونية 
للجهــات الحكوميــة والمؤسســات العامــة، فقــد تمــت االســتعانة بخبــرات وإمكانيــات e- finance كشــريك 
ومســاهم لشــركة e serve، بالتعــاون مــع جميــع المســاهمين اآلخريــن فــي الشــركة كمطلب حكومــي لتكرار 
تجربــة نجــاح شــركة e-finance فــي التعامــل مــع الحكومــة المصريــة فــي مجــال G٢G وتقديــم الخدمــات 

الحكومية.

 وقــد تمــت المســاهمة فــي إنشــاء شــركة مصــر للخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة e serve برأســمال 	 
ــة  ــن قيم ــع ٢٥٪ م ــم دف ــد ت ــه، وق ــون جني ــدره ١٥٠ ملي ــدر ق ــال ُمص ــه ورأس م ــار جني ــدره ملي ــص ق مرخ

رأس المــال المصــدر.

وقــد روعــي فــي تكويــن هيــكل المســاهمين للشــركة أن يكــون برأســمال وطنــي الســتدامة تبــادل الخدمات 	 
وتأمينها.
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شكل يوضح تنويع االستثمارات خال عام ٢٠١٧

51.54%

0.88%

47.58%

الشركة المصرية للمشروعات اإلستثمارية %40

شركة البريد لإلستثمار %10

بنك اإلستثمار القومي %10

شركة مركز نظم المعلومات %13

efinance%12

شركة بنوك مصر %15

شكل يوضح زيادة األصول الثابتة

 شكل يوضح إستثمارات متاحة للبيع

بنك مصر - ش. قناة السويس

البنك األهلي المصري - الصندوق الرابع ٪٠.٣٥ 
بنك مصر - يوم بيوم ٪٠.١١ 

البنك العربي االفريقي - صندوق جمان ٪4٢.٠

البنك قطر االهلي - صندوق ثمار

6061 6061

التقــرير الســنوي ٢٠١٧



خامًسا: حقوق الملكية:
يعتبــر هيــكل المســاهمين للشــركة أحــد أهــم عوامــل النجــاح لتحقيــق النتائــج الماليــة المتميــزة خــال 
 فــي دعــم الشــركة فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة التــي مــن شــأنها 

ً
 كبيــرا

ً
الســنوات الســابقة والــذي لعــب دورا

ــري. ــوق المص ــي الس ــادة ف ــى الري ــاظ عل الحف
 ويتكون هيكل مساهمي الشركة من:

يهتــم مســاهمو الشــركة باالســتمرار فــى دعــم راس المــال وهــو مــا ســاهم فــي زيــادة رأس مــال الشــركة 
مــن ٣٠ مليــون جنيــه إلــى ٢٣6 مليــون جنيــه خــال ١٠ ســنوات.

 وتتمثل في:
ً
كما بلغ اجمالى رصيد االحتياطيات المكونة لدى الشركة 64 مليون جنيه تقريبا

 	.
ً
احتياطي قانوني ُيقدر بـ ٢9 مليون جنيه تقريبا

 	.
ً
احتياطي عام ُيقدر بـ ٢6 مليون جنيه تقريبا

 	.
ً
قدر بـ 9 مايين جنيه تقريبا

ُ
عاوة إصدار ت

ــر الســيولة الازمــة لاســتمرار فــي تنفيــذ المشــروعات الحاليــة، باإلضافــة إلــى  وذلــك الســتخدامه فــي توفي
ــام ٢٠١8. ــال ع ــت خ ــي أي وق ــركة ف ــى الش ــند إل س

ُ
ــد ت ــدة ق ــروعات جدي ــي أي مش ــدء ف الب

بنك اإلستثمار القومي  64٪.6٣

شركة بنوك مصر ٠9٪.9

بنك مصر ٠9٪.9

الشركة المصرية للمشروعات اإلستثمارية ٠9٪.9

البنك االهلي ٠9٪.9

30.00 30.00 30.00

١٢٠.٠٠ ١٢٠.٠٠ ١٢٠.٠٠ ١٢٠.٠٠

١٧٥.٠٠ ١٧٥.٠٠

٢٣٠.6٣ ٢٣6.٢٥250

200

150

100

50

-
2007 2008 2009 2010 2011 201720162015201420132012

0.15 0.15 ٢.٢6
١8.٥٧

44.٠٧
64.66 6٧.9١

١9.٧٠

٧٣.١٧
٥9.١٥ 64.٠٣

شكل يوضح التطور فى اجمالي رأس المال واالحتياطيات 

رأس المالاإلحتياطات

 شكل يوضح هيكل مساهمي الشركة

6363 6262

التقــرير الســنوي ٢٠١٧




