دليل الممول لإلستعداد لمنظومة
ر
الفواتي اإللكيونية
ر
الجزء الثانر

ى
ر
التكامل و التوقيع اإللكتون واألكواد
(المرحلة األوىل من التطبيق)
تم إعداده لمصلحة ر
الضائب المضية
خدمات مايكروسوفت
مراجعة

إصدار اول
2020

مقدمـ ـ ـ ــة
ى
إيمانا من مصلحة ى
الضائب المضية بأهمية التطوير المستمر ،ومشاركة منها ف تطوير مضنا الحبيبة فنحن نعمل من
الخت ،فأنت تساعد الدولة ىف تحصيل مستحقاتها ى
الضيبية ،أحد أهم موارد الموازنة
اجلها ،وبتعاوننا نستطيع أن نحقق لها كل ر

رى
رى
واطني ،ونظرا ألن
لتحسي قدرتها عىل القيام بواجبها تجاه أوجه اإلنفاق المختلفة بما يحقق مصلحة جموع الم
العامة للدولة
ر
منظومة الفاتورة ى
االلكتونية أحد ر
مشوعات التطوير القومية ر
الت ستعود بالنفع علينا جميعا.
الضيبية
ى
اإللكت ى
ر
ر
ون
الثان :التكامل والتوقيع
اإللكتونية ،الجزء
الفواتت
يسعدنا أن نقدم لك دليل الممول لالستعداد لمنظومة
ر
واألكواد الذي أعد طبقا ألحكام القانون رقم 67لسنة  2016بإصدار قانون ى
الضيبة عىل القيمة المضافة والئحته التنفيذية
الصادر بقرار وزير المالية رقم  66لسنة  ،2017وعىل قرار وزير المالية رقم  188لسنة  2020بتطبيق منظومة الفاتورة ى
الضيبية
ر
اإللكتونية.
ً
فنحن جميعا أبناء مض األوفياء

رئيس
مصلحة ر
الضائب المضية

رضا عبد القادر غريب

2

حول هذا الدليل
ر
قام فريق ر
اإللكتونية بتصميم هذا الدليل لتوضيع اإلجراءات والعمليات الخاصة بتسجيل الممول عىل منظومة
الفواتت
مشوع
ر
ر
اإللكتونية والمعلومات األخرى المساعدة للممول استعدادا للعمل بالمنظومة.
الفواتت
ر
المحتوي

الصفحة

نظرة عامة عل رحلة الممول مع المنظومة

4

التكامل مع المنظومة

5

االلكي ر
ر
ون
التوقيع
ي

10

معايي أكواد السلع والخدمات
ر

14

المالحق
ر
الت توفر معلومات تساعد عل فهم المنظومة
الموارد :قائمة الموارد الداعمة ي

24

ر
ر ر
باق العمليات الرئيسية ي ى
رج
عل
ولالطالع
المعلومات
من
ولمزيد
واألكواد
ون
تفصيل لعمليه التكامل والتوقيع االلكي
يعد هذا الدليل جزء
ي
ي
ر
التعريف للممول
مراجعة الدليل
3
ي

ر
الفواتي
رحلة الممول نحو تطبيق منظومة
اإللكيونية
ر

التحقق من صحة المستندات
التحقق من صحة المستند
وضمان تطابقه

ر
اإللكيونية
الفواتي
االستعداد لمنظومة
ر

ر
الثان للدليل
نطاق الجزء
ي

التسجيل
انشاء الهوية الرقمية
للممول وتسجيل أنظمة
تخطيط موارد المؤسسات
 ERPوتسجيل المفوض ر ى
ي
رى
وممثلي الممول

ر
البدء ق عملية التطوير
والتكامل
ر ر
ون واألكواد
والتوقيع اإللكي ي

تبادل المستندات

عل التقارير
اإلطالع ي

تقديم المستندات
تقديم المستندات ر
الت تم توقيعها
ر
إلكتونيا
استالم إخطارات

استالم إخطارات أثناء نهاية
إل نهاية إجراء آخر
إجراء ي

الحصول عىل التوقيع
اإللكت ى
ر
ون لتوقيع
ر
المستندات إلكتونيا
وتصنيف السلع والخدمات

التقارير التشغيلية
الحصول عىل تقارير تفصيلية
بشأن المستندات ُ
المصدره
ُ
والمست ٍلمه

استالم المستندات
استالم المستندات ر
الت تم إصدارها من
رى
ممولي آخرين

الدعم التشغيل والعمل مع مصلحة ر
الضائب المضية
ي

4

ر
الفواتي اإللكيونية
التكامل مع منظومة
ر

ر
الفواتي االلكيونية
متطلبات التكامل الفنية مع منظومة
ر
معلومات هامة

متطلبات الوصول واالتصال بواجهات برمجة التطبيقات (:)APIs
لخطوات اعداد بيئة العمل لدي الممول للوصول اىل واجهات منظومة
ر
االلكتونية واختبار التكامل يرج اتباع الخطوات المذكورة ىف هذا
الفواتت
ر
الرابط ()https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/
بعنوان
( How to set up environment to access test APIs and test
?)portals

7

روابط هامة لعملية التكامل
معلومات هامة

الفت من المطورين او ر
الشكات ر
تمثل الروابط باألسفل روابط هامة للفريق ى
الت يتعامل معها الممول لتطوير واتمام
ر
عملية التكامل ر ى
االلكتونية.
الفواتت
بي نظام التخطيط المؤسس ( )ERPومنظومة
ر
ويرج ادراج هذه الروابط ىف قائمة الروابط الموثوق بها ( )Trusted Sitesىف المتصفح وضمان انه يمكن الوصول
اليها من الشبكة الداخلية للممول وان تكون اعدادات الحماية ( )Firewallsتسمح بذلك.

#

االستخدام

1

خدمات الهوية

2

واجهات التمجة
()APIs

3

بوابة المنظومة

4

PKI environment

الرابط
https://id.preprod.eta.gov.eg/
https://api.preprod.invoicing.eta.gov.eg/
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
http://ca.preprod.invoicing.eta.gov.eg
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ر
واجهات برمجة التطبيقات لمنظومة
الفواتي االلكيونية ()APIs
ر
تستخدم هذه الواجهات بشكل أساس لعملية التكامل وتبادل المستندات ر ى
بي نظام تخطيط الموارد المؤسسية ( )ERPومنظومة
ر
االلكتونية وتمثل القائمة باألسفل اهم الواجهات ر
الت يجب البدأ بها ،عند الضغط عليها سيتم نقلك اىل المعلومات
الفواتت
ر
ر
الخاصة بكل واجهة مع رشح كيفية االستخدام ،كما يمكن االطالع عىل باف الواجهات من خالل موقع ال ()SDK
API

االستخدام

Login as Taxpayer System

الدخول على المنظومة من خالل نظام ERP

Submit Documents

ارسال الوثائق والفواتير

Get Submission

االستعالم عن أرسال للوثائق

Get Document

االستعالم عن مستند محدد

Cancel Document

الغاء مستند مصدر كبائع

Reject Document

رفض مستند وارد كمشتري

Get Recent Documents

االستعالم عن اخر المستندات

Get Document Printout (basic
)PDF

الحصول على نسخة من الوثيقة للطباعة في
صورة ()PDF

Get Document Types

الحصول على أنواع المستندات

Get Document Type

الحصول على نوع محدد لمستند

Get Document Type Version

الحصول على اصدار لنوع محدد لمستند

Get Notifications

الحصول على االخطارات

معلومات هامة
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االلكتونى
ر
التوقيع

ر ر
ون
التوقيع اإللكي ي

معلومات إضافية

الموقع
hT
المستندlatigid e
الرقم dengis
od
الذيnemuc
يجبhs taht t
dlu o
إىل eb
تسليمه
mbus
منظومةe ot detti
الفواتتg nici ovni-
ر
noitulos
ر
اإللكتونية

RE
نظامP
تخطيط
موارد
المؤسسة

tne muc oD-e

المستند
ر ر
ون
اإللكي ي

reS laeSe
خادمre v

الختم
ر ر
ون
اإللكي ي

muc oD-e
توقيعtne
den gi S

المستند
ر ر
ون
اإللكي ي

االلكت ى
ر
ون بمثابة التوقيع الرسم للممول ،وتأخذ
 يعد التوقيع
ر
شكل رسالة مشفرة تتوافق مع اللوائح القانونية األكت رصامة
وتوفر أعىل مستوى من التأكيد لهوية ُ
الموقع.
اإللكت ى
اإللكت ى
ر
ر
 يعتت الختم
ون،
ون ) )eSealتقنيا مثل التوقيع
ى
ولكن الختم ال يرتبط إال بكيان قانون.
 حيث يقوم نظام تخطيط الموارد المؤسسية ( )ERPبتكوين
االلكت ى
ر
ون للمستند (الفاتورة) وإرساله لخادم التوقيع
الملف
ى
ر
ر
االلكتون ،ومن ثم توقيعه الكتونيا من خالل الخادم وارساله
ر
فواتت
الكتونيا اىل المصلحة من خالل التكامل مع منظومة ال ر
ر
االلكتونية.

لمزيد من المعلومات:
ى
ر
اإللكتون الرقمية ،يرج استخدام هذا الرابطhttps://cutt.ly/6frDAb9 :
• لمعرفة كيفية الحصول عىل شهادة الختم
ى
ر
• لمعرفة كيفية استخدام شهادة الختم اإللكتون الرقمية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص ،يرج استخدام هذا
الرابطhttps://bit.ly/2FD6zqP :
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االلكتونى
ر
إجراءات الحصول عىل شهادة التوقيع
ر ر
ون و بيانات االتصال الخاصة بهم
الجهات المسؤولة عن استخراج شهادة التوقيع اإللكي
ي
ى
اإللكت ى
ر
ر
ون ( )E-sealing Certificateر
الفواتت االلكتونية عن طريق التوجه اىل
الفواتت ف منظومة
للشكات والخاصة بتوقيع
 يمكن استخراج شهادة التوقيع
ر
ر
رشكة  Egypt Trustاحدى ر
الشكات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  ITIDAالتابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وللتواصل مع الهيئة
يمكن استخدام الرابط التاىلhttps://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E-Signature.aspx :
 وللتواصل مع ر
الشكة يمكن التواصل مع دكتور/أحمد صالح
 هاتف رقم01017444570 :
االلكت ى
ر
ونasaleh@egypttrust.com :
 التيد
ر ر
ون
المستندات المطلوبة الستخراج شهادة التوقيع االلكي ي
ى
للحصول عىل الشهادة  E-Seal Certificateيجب تقديم وتوقيع الطلب (العقد) من المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها
القانون بمقر المرخص له ،وأن يكون له حق
التوقيع عن المنشأة وفقا للسجل التجاري ،أو بموجب تفويض ،ويكون طلب الحصول عىل الشهادة (العقد) والتفويض موقعان عليهما من المدير المسئول للمنشأة أو
للشكة تقديم ر
ى
ى
القانون ر
االن (يجب تقديم أصول كافة المستندات
القانون ومصدقا عىل توقيعاته بخاتم البنك المتعامل معه (توقيع ُمطابق) .يجب عىل الممثل
ممثلها
والوثائق لالطالع عليها):
 صورة من المستخرج الرسم للسجل التجاري /أو قرار اإلنشاء/اإلشهار.
 صورة من البطاقة ى
الضيبية.
الشكات أو عقد ر
 صورة صحيفة االستثمار أو ر
الشكة.
 صورة إثبات الشخصية للمدير المسئول.

ى
االلكت ى
ر
الت يتوجب عىل ر
للمتطلبات الفنية ر
ون E-Seal Certificateسواء كانت
توفتها ف نظام تخطيط الموارد المؤسسية لديها لتفعيل شهادة التوقيع
الشكة تعديلها أو ر
 Softwareأو  Hardwareيرج تحميل الملف التاىل Digital Signature Format for E-Invoice System https://bit.ly/31qryW5

لمزيد من المعلومات:
ى
ر
لمعرفة كيفية استخدام شهادة الختم اإللكتون الرقمية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص ،يرج استخدام هذا الرابط:
http://eta.gov.eg/images/taxlinks/sign/eseal.pdf
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ى
ر
ى
تجهت
إجراءات
االلكت
التوقيع
خادم
عىل
والحصول
ون
والمعايت الفنية
ر
ر

التواصل مع إحدى ر
HSMs  الوكالء ألجهزة ال/ الشكات المصنعة
ر
:HSMs الشكات المصنعة ألجهزة ال
Gemalto/Thales Luna 
Utimaco 
nCipher 
 وأن تكون،) الموضحة باألسفلHardware Security Modules(  المستخدمة معتمدة طبقا ىلHSMs أما بالنسبة للمواصفات الفنية الواجب توافرها لجهاز ال
اإللكت ى
ر
رى
HSM الفواتت وأن يقوم بإختيار جهاز
 علما بأن الممول يجب أن يحدد العدد المتوقع من،ون متوافقة مع الضوابط الفنية والتقنية التالية
التأمي
أجهزة
ر
:المالئم الحتياجاته

Hardware Security Modules (HSM)
For e-signature creation and verification product and in trustworthy hardware devices used as secure signature creation
devices, it is required to have concurrent acceptance and usage of FIPS 140-2 level 3 or higher ،or equivalent standard such as
suitable protection profile based on common criteria.
االلكت ى
ر
.ون
 عن طريقة اعداد الخادم وكيفية التوقيعhttps://bit.ly/2FD6zqP  وhttps://cutt.ly/6frDAb9 لمزيد من المعلومات برجاء زيارة هذا الرابط
Invoice digital signatures should be implemented according to the following standards:
 rfc3852
 rfc5126
 X.691 (DER specifically)
13

معايت أ كواد السلع والخدمات
ر

معايي أكواد السلع والخدمات
ر

معلومات إضافية

ى
ر
تتبت مصلحة ى
ى
ف
الضائب المضية
االلكتونية معاي رت عالمية لتكويد السلع
الفواتت
منظومة
تنفيذ
ر
معايتية موحدة ومنظمة تقلل من
والخدمات وتصنيفاتها وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة
ر
ر
الخطأ وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع ر ى
بي األطراف التجارية البائع والمشتي .وتتبع المصلحة
المعايت التالية:
ر
 – )Global Standards 1( GS1 وهو معيار لتوحيد كود السلع والمنتجات والخدمات
وغت متكرر عىل مستوى العالم ويضمن تابعية
التابعة لكل رشكة ،بحيث يكون هذا الكود فريد ر
المنتج ر
للشكة المصنعة.
 – )Global Product Classification( GPC وهو معيار لتصنيفات السلع ُ والخدمات
بحيث يتم تصنيف المنتج او الخدمة المقدمة من ر
الشكة تحت كود محدد يوصف هذا
التصنيف.
للفواتت واالخطارات ر ى
رى
بي
الممولي اتباع احدي المعيارين لتبادل المستندات الرقمية
يجب عىل
ر
ر
والمشتي وسيتم توضيح الفرق ر ى
بي المعيارين ىف الصفحات القادمة.
البائع
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العالم GS1
المعيار
ي







معلومات إضافية

ى
ُيستخدم هذا المعيار من قبل ر
الشكات والمؤسسات ف جميع أنحاء
العالم لتحديد المنتجات والمنصات واألماكن تلقائيا وإدارة سالسل
التوريد الخاصة بها ( )Supply Chainبشكل ر
أكت كفاءة.
يتيح معيار االكواد الموحد للسلع من خالل شبكة مزامنة البيانات
العالمية ) (GDSNر
للشكات ر
الت تتعامل مع بعضها البعض الحصول
دائما عىل نفس المعلومات ىف أنظمتها.
تغيتات تجري ها رشكة واحدة عىل اكواد سلعها لجميع
توفت أي ر
يتم ر
ر
الشكات اآلخرين الذين يتعاملون معها
للمزيد من المعلومات عن معيار  GS1يرج االطالع عىل هذا
الرابط ()https://www.gs1.org/standards

16

العالم GPC
التصنيف
ي

معلومات إضافية

ر
ر
رى
ومشتك لتجميع (أو تصنيف) المنتجات بنفس الطريقة والخدمات ىف كل
موحد
معيار
والبائعي
ين
المشت
 نظام ىيمنح
ويستخدم بشكل أساس فى
شبكة مزامنة البيانات العالمية )(GDSN
مكان ف العالم.
 يمكن االطالع عىل هيكل التكويد ىف معيار  GPCمن خالل هذا الرابط
()https://www.gs1.org/services/gpc-browser
 ويمكن تحميل اكواد التصنيفات من خالل هذا الرابط ()https://www.gs1.org/standards/gpc
مثال Example

المستوى Level
An industry
Segmentation
or Vertical

& Food, Beverages,
Tobacco

Segment
القطاع

Milk, Butter, Cream,
Yoghurts, Cheese,
Eggs, & Substitutes

Family
العائلة

Milk and Milk
Substitutes

Class
الصنف

A group of
like categories

Milk and Milk
Substitutes
)(Perishable

Brick
الوحدة

Categories of
like products

المستوي المطلوب الموائمة
معه
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ر ر
العالقة والمقارنة ر ر
المعياريي
بي
 كما تم اإلشارة ان المعيار األول ( )GS1للكود
للسلعة ويرتبط تلقائيا بالتصنيف
النهان ى
التابع لها ف معيار ()GPC
 معيار  GS1يحتوي عىل سلع فقط بعكس
 GPCيحتوي عىل تصنيفات السلع
والخدمات
يوجد عدد من ر
الشكات المضية المتبعة لمعيار
ال .GS1
ر
يق حالة عدم اتباع الممول لهذا المعيار فيجب
اجراء عملية اتباع لمعيار التصنيف  GPCمن
خالل إعداد موائمة ( )Mappingر ر
بي المنتجات
الداخل لدي الممول مع
والخدمات و التكويد
ي
تصنيف GPC

معلومات هامة

Brick:
Milk and Milk
Substitutes
)(Perishable

GTIN = 123456789123C

Brick Code = 10000025

GTIN

GPC

كود السلع /المنتج

كود التصنيف

ما هو المنتج

ما هو تصنيف المنتج

00910023712823

كود مقنن وفريد  -يوفر طريقة فريدة وعالمية وغير
مبهمة لتحديد عنصر

10005788

تجميع مجموعة من األكواد الخاصة بالسلع لتندرج تحت
نفس التصنيف الموحد
18

كيفية الحصول عل معيار تكويد السلع ()GS1

معلومات إضافية

 للعمل بمعيار  GS1يمكن للممول التواصل مع وكيل  GS1بمض وموضح موقع
الوكيل ىف هذا الرابط ( )https://gs1eg.org/ومن خالل الخط الساخن
.16841

19

كيفية الموائمة مع معيار تصنيف السلع والخدمات ()GPC

معلومات إضافية

ر
االلكتونية لتوحيد وصف ونوع السلعة او
الفواتت واالشعارات)
تستخدم األكواد للسلع والخدمات او اكواد التصنيفات اثناء تبادل المستندات (
ر
ى
ر
بي األطراف التجارية .حيث تمثل بيان أساس ى
الخدمة المتبادلة ر ى
ورصوري لكل عنض من عنارص الفاتورة االلكتونية .ولذلك ف حالة عدم اتباع
نظام  GS1لتكويد السلع يجب عىل ر
الشكة موائمة االكواد الداخلية مع اكواد التصنيفات بمعيار  GPCوحفظ هذه الموائمة بقواعد بيانات نظام
الفواتت – اإلشعارات)
تخطيط الموارد المؤسسية الستخدامها اثناء تبادل المستندات (
ر
ر
طريقتي ألعداد الموائمة ر ى
رى
بي األكواد الداخلية للسلع والخدمات وتصنيفها ويمكن للممول اتباع أي طريقة منها او اتباع طرق
تقتح المصلحة
ى
اخري للوصول اىل المنتج النهان من الموائمة ،كما يمكن للممول االستعانة ر
بالشكات المتخصصة ف تطوير وإدارة قواعد البيانات إلعداد ذلك:

.1طريقة تقليدية:

 .2طريقة مميكنة

ى
• تفضل ف حالة ان يكون عدد السلع او الخدمات
الحالية محدودة الن هذه العملية تستغرق بعض
رى
القائمي عىل عملية التكويد.
الوقت والمجهود من
• يمكن ان تتم من خالل مسؤوىل التكويد وإدارة
ر
تطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية لدى الشكة

ى
• تفضل ف حالة تعدد السلع والخدمات والذي
يجعل الطريقة االوىل ر
اكت صعوبة النها ستحتاج
الكثت من الوقت ولكنها ما زال يمكن تحقيقها
ر
ى ى
متخصصي ف إدارة قواعد
• تحتاج هذه الطريقة
ر
وهندسة البيانات مع إدارة تطوير نظام تخطيط
الموارد المؤسسية لدى ر
الشكة
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معلومات إضافية

الطريقة التقليدية:

ر
المقتحة
الخطوات
ى
 تحميل قائمة اكواد التصنيفات المشار اليها ف الدليل من هذا الرابط ()https://www.gs1.org/standards/gpc
المعايت ،يوجد جدول ىف ملف  Excelيحتوي عىل جميع اكواد التصنيفات المستخدمة عالميا تحت اسم
 بعد تحميل اكواد
ر
()GS1 Combined Published_Schema as at xx-xx-xxxx EN






يمكن استخدام وظائف تطبيق  Excelللبحث وتنقية البيانات ر
حت الوصول اىل التصنيف المماثل للسلعة او الصنف
ويمكن تضيق عملية البحث تحت نشاط ر
الشكة الرئيس مثل نشاط الخدمات ،منتجات البناء ،األغذية و ر
المشوبات
كما يمكن استخدام البحث المتوفر ىف متصفح معيار  GPCعىل هذا الرابط
()https://www.gs1.org/services/gpc-browser
عند الحصول عىل التصنيف المماثل للسلعة يستخدم كود تصنيف الوحدة المظلل بالصورة عاليه ( )Brick codeككود
ر
الفواتت واالشعارات)
االلكتونية (
تصنيف أساس إلرساله مع عنارص المستندات
ر
عىل سبيل المثال رشكة تعمل ىف تصنيع الزجاجات يمكن ان تبحث عن كلمة ( )Bottleكما موضح بالصورة عىل اليسار
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معلومات إضافية

الطريقة التقليدية  -استكمال
ر
المقتحة
الخطوات
 عند الضغط عىل زر التأكيد عىل تطبيق تنقية البيانات الجدول عىل التصنيفات ر
الت تحتوي عىل زجاجة ()Bottle
 سيتم تصفية وتنقية البيانات بالجدول لتظهر كما باالسفل
 عىل الممول مراجعة وصف الوحدة ( )Brick Descriptionومماثلة ذلك لطبيعة الزجاجة ر
الت يتم تصنيعها واختيار كود الوحدة المماثل وحفظه مع االكواد
الداخلية ر
للشكة

 بعد تحديد كود التصنيف ،يفضل ان يقوم الممول
الموائمة للتصنيفات كما بالمثال الموضح
بتخزين اكواد
بيان فى
ى
باألسفل كشكل
قاعدة بيانات نظام تخطيط
الموارد المؤسسية
 يتم استخدام هذه االكواد مع كل مستند يتم اراسله من
الفواتت
الممول من خالل التكامل مع منظومة
ر
ر
االلكتونية
ر
االلكتونية
الفواتت
من خالل منظومة
 ويتم التحقق
ر
ى
غت
بصحة الكود وف حالة خطأ التكويد تكون الفاتورة ر
البائع المصدر
صالحة ويتم ارسال اخطار للممول (
ى
للفاتورة) باي عنض يحتوى عىل خطأ ف التكويد

GPC Brick Code

Item Description

Item Name

Internal Code

)10005851 (Sample

General Use 1.5 L bottle

Bottle 1.5 L

XYZ123

)10005851 (Sample

General Use 1 L bottle

Bottle 1 L

XYZ124

)10000232 (Sample

Packed Mineral Water Bottle

Water Bottle
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معلومات إضافية

الطريقة المميكنة
ر
المقتحة
الخطوات
ى
ى
 يجب ان يقوم المتخصص ف إدارة قواعد البيانات بتحميل قائمة اكواد التصنيفات المشار اليها ف الدليل من هذا الرابط
()https://www.gs1.org/standards/gpc
ى
 ومن ثم يقوم المتخصص برفع هذه القائمة ف قاعدة بيانات منفصلة واعداد نص برمج للبيانات ( )SQL Scriptلموائمة اكواد التصنيفات
مع االكواد الداخلية ويعد هذا اجراء متعارف عليه لمديري ومطوري قواعد البيانات.
رى
اإلنجلتية او جزء منها مع اسم او وصف التصنيف ومقارنة الناتج والتأكد من
 تتم الموائمة من خالل مقارنة اسم السلعة او الخدمة باللغة
الموائمة
 تكرار ومراجعة العملية ر
حت موائمة جميع السلع والخدمات وربطها بكود الصنف الداخىل لدى الممول التابع لها داخل قواعد بيانات نظام
تخطيط الموارد المؤسسية (مثال موضح بالطريقة التقليدية)
واالشعارات) يتم ادراج كود التصنيف من ضمن خصائص عنارص الفاتورة ويتم التحقق من خالل منظومة
 اثناء اصدار المستندات (
ر
الفواتت ى
ر
غت صالحة ويتم ارسال اخطار للممول (البائع المصدر للفاتورة) باي
ونية
االلكت
الفواتت
بصحة الكود وف حالة خطأ التكويد تكون الفاتورة ر
ر
ى
عنض يحتوى عىل خطأ ف التكويد
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( )3الموارد اإلضافية

الموارد اإلضافية
وتوفت المعلومات ر
الت تسهل عىل
• يعمل ممثلو المصلحة عىل تقديم كافة وسائل الدعم
ر
ى
رى
الممولي التسجيل ف المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل
ر ى
أي عقبات تواجههم .من خالل التيد اإللكتون . eInvoice@eta.gov.eg
• يرج زيارة هذا الرابط لمزيد من المعلومات ( )https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.aspعن
األدلة االخري ر
الت يمكن الرجوع اليها:
•
•
•

ر
ى
اإللكتونية.
الفواتت
التعريف بمنظومة
دليل الممول
ر
ر
اإللكتونية  -الجزء األول :دليل التسجيل بالمنظومة.
الفواتت
دليل الممول لالستعداد لمنظومة
ر
ر
اإللكتونية.
الفواتت
دليل األسئلة الشائعة عن منظومة
ر
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