ألصحاب األعمال /الشركات
ادفــع وانــت فـي مكتبـــــك

كل التزاماتــــك الحكوميــــة (ضرائب/جمارك/هيئــة الموانــئ)
عن طريق خدمة السداد اإللكتروني لمدفوعات الحكومة CPS

تطبق كافة الشروط واالحكام

خدمة السداد اإللكتروني للمدفوعات
الحكومية CPS
ادفع الجمارك وافرج عن الشحنات الواردة فورًا
وادفع الضرائب بكل أنواعها

*
وأنت في مكتبك وعلى مدار الساعة وطوال أيام األسبوع
خدمــة الســداد اإللكترونــي للمدفوعــات الحكوميــة  CPSهــي طريقــه
رســمية وسلســة لدفــع مدفوعاتكــم الحكوميــة تمكنكــم مــن
االستفســار ودفــع قيمــة المتحصــات كمــا تتيــح المزايــا التاليــة :
• سهولة الخدمة:
األن يمكنكــم طلــب الخدمــة بــأي مــن فروعنــا المنتشــرة ويمكنكــم
االســتعالم والدفــع لشــهادتكم الجمركيــة  /لملفكــم الضريبــي
بطريقــه رســمية وسلســة مــن خــال حســاب جــارى يخصــص لهــذه
الخدمــة ويمكنكــم منــح الحســاب العديــد مــن المزايــا والخدمــات
البنكيــة األخــرى التــي تناســب كل عميــل علــى حــده كمــا تســمح
الخدمــة باالســتعالم عــن مــا تــم دفعــه مــن جمــارك /ضرائــب بطريقــه
إلكترونيــة خــال أي فتــرة مــن الزمــن بــدون الحاجــة إلــي الوقــت أو
الجهــد والتعامــل مــع مكاتــب التحصيل النقــدي للجمــارك  /مأموريات
الضرائــب مــع اإلفــراج الفــوري عــن الشــحنات الــواردة بجميــع موانــئ
جمهوريــة مصــر العربيــة  ،كمــا نقــدم الدعــم الفنــي لهــذه الخدمــة
علــى مــدار الســاعة.
• زيـــادة األمان:
تســمح خدمــة الدفــع اإللكترونــي  CPSللجمــارك /الضرائــب بالدفــع
اآلمــن المباشــر طــوال أيــام األســبوع وعلــى مــدار الســاعة مــن داخــل
مكتبكــم ومــن حســابكم المصرفــي الــذى ســيخصص لهــذا الغــرض
واالســتغناء عــن الدفــع النقــدي أو إصــدار شــيكات معتمــدة  /مصرفيــة
وبالتالــي تالفــى مخاطــر نقــل األمــوال أو أيــة خســائر نتيجــة ضيــاع أو
فقــد الشــيكات أثنــاء التنقــل ودون الحاجــة للتوجــه لمقــر البنــك أو
للجهــة الحكوميـــة .
• الدقــــــــــــة:
تســمح عمليــة الربط المباشــر مع الشــبكة العامــة لمصلحتــي الضرائب
والجمــارك بمعرفــه المبالــغ المحــددة لــكل عمليــة ممــا يســمح بتالفي
أيــة أخطــاء فــي المبالــغ المدفوعــة والقــدرة علــى متابعــة أعمالكــم
وطباعــة التقاريــر التفصيليــة الالزمــة لذلــك كمــا تصــل لبريدكــم
اإللكترونــي رســالة تفيــد بمــا تــم خصمــه علــى حســابكم لــدى البنــك
لســداد المدفوعــة الحكوميــة.
• التــــــــــوفير:
تمكــن خدمــة الدفــع اإللكترونــي للجمــارك /الضرائــب مــن الدفــع
بــدون إصــدار شــيكات معتمــدة /مصرفيــة ممــا يوفــر التكلفــة
اإلضافيــة الالزمــة لذلــك كمــا ال تحتــاج أن تفتــح حســابات جاريــة
متعــددة بالجمــارك فــي حالــة التعامــل مــع أكثــر مــن مينــاء
بجمهوريــة مصــر العربيــة تســوى مدفوعاتكــم خصمــا مــن الحســاب
بعــد الســداد الفعلــي لهــا وبذلــك يمكنكــم االســتفادة مــن بقــاء
أموالكــم بالحســاب أطــول فتــرة ممكنــة حتــى تقــرروا بنفســكم
الســداد واإلفــراج عــن البضائــع حــال وصولهــا كمــا يمنــح الحســاب
العديــد مــن المزايــا و الخدمــات البنكيــة األخــرى التــي تناســب كل
عميــل علــى حــدة.
**العمليــات التــي تتــم فــي أيــام العطلــة الرســمية أو بعــد الســاعة الثالثــة
ظهــرًا فــي أيــام العمــل الرســمية ســوف يتــم تســويتها فــي يــوم العمــل
المصرفــي التالــي.

