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 مقدمــــــــة

ي تطوير مضنا الحبيبة 
 منها فر

ً
ائب المضية بأهمية التطوير المستمر، ومشاركة  من مصلحة الضر

ُ
إيمانا

، فأنت تساعد الدولة فر تحصيل مستحقاتها   فنحن نعمل من اجلها، وبتعاوننا نستطيع أن نحقق لها كل الخير

ا  قدرتها عىل  ر  لتحسير للدولة  العامة  الموازنة  موارد  أهم  أحد  يبية،  اإلنفاق  الضر أوجه  تجاه  بواجبها  لقيام 

أحد   ونية  االلكير يبية  الضر الفاتورة  منظومة  ألن   
ً
ونظرا  ، ر المواطنير جموع  مصلحة  يحقق  بما  المختلفة 

 .
ً
وعات التطوير القومية التر ستعود بالنفع علينا جميعا  مشر

 ألحكام القانون  منظومة الفواتير  االسئلة الشائعة عن  يسعدنا أن نقدم لك دليل  
ً
ونية والذي أعد طبقا اإللكير

يبة عىل القيمة المضافة  2016لسنة  67رقم   والئحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية    بإصدار قانون الضر

رقم  2017لسنة    66رقم   المالية  وزير  يبية    2020لسنة    188، وعىل قرار  الضر الفاتورة  بتطبيق منظومة 

ونية.   اإللكير

 أبناء مرص األوفياء فنحن جمي
ً
 عا

 رئيس 

ائب المرصية   مصلحة الرصر

  رضا عبد القادر غريب
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 الصفحة  المحتوى  

يبية  ونية الرصر  5 اوال: اسئلة عامة عن الفاتورة االلكير

 7 التكاملاسئلة عن : ثانيا 

 ثا
ً
 9 تكويد السلع والخدمات اسئلة عن : لثا

 
ً
ونر اسئلة عن : رابعا  11 التوقيع االلكير

 

 

 

 حول هذا الدليل

ونية بتصميم هذا الدليل  وع الفواتير اإللكير ونية بالخاصة  لإلجابة عن االسئلة الشائعة قام فريق مشر منظومة الفواتير اإللكير
 المساعدة للممول للعمل بالمنظومة. والمعلومات األخرى 
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يبية:  ونية الرصر  اوال: اسئلة عامة عن الفاتورة االلكير

 

رقم 
 السؤال

 اإلجابة  السؤال
 

الرئيسية الدالة  الكلمات  التصنيف 
 عىل المحتوى

ونية؟ماهي الفاتورة  1 ونيةيمكن تعريف  - االلكير يثبت معامالت بيع السلع   رقمي عىل أنها: مستند  الفاتورة اإللكير

ونيا   الخدمات لهو/أو  مكونات وخصائص محددة يتم اعداده والتوقيع عليه إلكير

 التحقق منه  و  مراجعتهو  المنظومةبمعرفة الممول من خالل  واستالمهوإرساله 
ً
  لحظيا

 . المصلحةمن جانب 

ي مراجعة دليل  ي ودليل  الممولويرج 
ونية   لمنظومةالستعداد  ل  الممولالتعريفر الفواتير االلكير

 لمزيد من المعلومات 

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

ونية    الفاتورة االلكير
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هل يمكن استخدام المنظومة  
ط ز ان كان قرار االل ام لم يشير

كة بذلك؟   الزام الشر

كاتت اتاح بالمنظومة  لزاماإل اتقرار  ي  للشر
اىل المنظومة   باالنضمام القرار  يشملها  لم  التر

  
ً
 اختياريا

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

 االلزام قرار 
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يف يتم التواصل مع  ك
ي حالة وجود  

المصلحة فر
 استفسارات؟ 

ي تقديم كافة  
ر   وسائل الدعم تعمل المصلحة فر ي تسهل عىل الممولير

وتوفير المعلومات التر
ي 
المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي  المنظومة واستكمال التكامل مع  التسجيل فر

عقبات تواجههم من خالل  
يدا ي  لي 

ونر   51639أو الخط الساخن  geinvoice_support@efinance.com.e اإللكير
 الحالية  المرحلةفر 

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

   -وسائل الدعم 

  منظومة  خصائص  ه  ما  4
ونية؟  الفاتورة  االلكير

 للفاتورة ال يتكرر رقم فريد  -1
 للفاتورة    شكل ومحتوى موحد -2
  تكويد موحد للسلع والخدمات -3
4-   

ونر ر كامل لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية عىل   التوقيع اإللكير بما يضمن تأمير
 مستخدمي المنظومة  

ي لمشار  اإلخطارات اللحظية -5  كتهم بيانات الفواتير  لكل من البائع والمشير
   استعراضها وطباعتهاالفاتورة وإمكانية  حفظ بيانات -6
 
 

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

ونية   رقم   -  الفاتورة االلكير
شكل ومحتوى   - فريد 

تكويد موحد    -موحد 
التوقيع   - للسلع والخدمات 

ي 
ونر اإلخطارات  -اإللكير
  – حفظ بيانات  -اللحظية  

  الفاتورة  استعراض
 الفاتورة ةوطباع

ي هو الرقم الفريد  ما  5
  التعريفر

 ؟  UUID للفاتورة 
  الداخىل الفاتورة  رقم عن ويختلف المنظومة مستوى عىل يتكرر  ال  مستند   لكل فريدرقم  هو 

كة  . للشر
التعريف بالفاتورة  

ونية   االلكير
UUID –  الفاتورة  رقم 

ما المقصود بالتكامل مع   6
ونية   منظومة الفواتير االلكير

ونية الفواتي   منظومة مع  التكامل  كات   المؤسسية الموارد تخطيط نظام  ربطهو   االلكير للشر
ونية    مع منظومة الفاتورة االلكير

 

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

التكامل مع منظومة  
ونية    ربط  -الفاتورة االلكير
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الخطوات المطلوبة   ماهي  7
 للتكامل مع المنظومة؟

ونية كة  و   APIs مجموعة عن طريق التكامل مع منظومة الفاتورة االلكير ي توفرها الشر
التر

ح خطوات التكامل وواجهات التكامل    الفتر المنفذة للحل  كما توفر المصلحة منصة لشر
SDK   ي التكامل من خالل هذا الرابط

ويمكن االطالع عىل امثلة وموارد اضافية للمساعدة فر
(.invoicing.eta.gov.eg/faqpreprodhttps://sdk. /  ) 

ي مراجعة دليل  ي ودليل  الممول، ويرج 
الفواتير   لمنظومةالستعداد  ل الممول التعريفر

ونية   لمزيد من المعلومات االلكير

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

APIs -   التكامل مع
الفاتورة  منظومة 
ونية  خطوات   – االلكير

 التكامل
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ر منظومة   هل هناك ربط مابير
ونية واالقرار  الفاتورة االلكير

؟ ي
ونر  اإللكير

ي مراحل تالية  الربطسيتم 
التعريف بالفاتورة   فر

ونية   االلكير
 الربط  
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هل التعامل بالمنظومة سيتيح  
كة التعامل مع الفرد او   للشر
 المستهلك النهانى ام ال ؟ 

كات  سواء الجهات جميعالتعامل مع  التعامل بالمنظومةيتيح  نعم  افراد او  شر
ر  او  مع االفراد  التعامل حالة وفر  عوضا عن الرقم   القومي إدراج الرقم  تمسي الغير مسجلير

يت  للمشير  ر  فوق لتعامالتا وخصوصا  ىالضر    . يحدده القانون  حد معير

التعريف بالفاتورة  
ونية   االلكير

 التعامل بالمنظومة  
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الفاتورة   لتغيير شكهل سيتم 
ي 
كة؟تتعامل بها   التر   الشر

ونية كة لن يتغير  شكل الفاتورة االلكير المؤسسية   الموارد تخطيط نظاميقوم   داخل الشر

كات ونية البيانات بإرسال (ERP) للشر ي ستحددها المصلحة إىل منظومة الفاتورة اإللكير
  التر

 الفاتورةوليس شكل  الفاتورةمن فقط نقل البيانات ب   API وتقوم

شكل الفاتورة  
ونية   االلكير

API -    شكل الفاتورة
ونية  ارسال   – االلكير

 البيانات  

وهل يوجد شكل موحد للفاتورة   11
ام به داخل   ر يجب االلير

 المنظومة؟ 

اموبيانات يجب  محتوى موحد يوجد  ر شكل الفاتورة   بها    االلير
ونية   االلكير

 موحد  محتوى

سيغير من  APIال   استخدامهل  12
شكل الفاتورة التر تتعامل بها  

كات؟ ام سيقوم يتحويل   الشر
  formatشكل الفاتورة اىل  
ائب؟   مصلحة الضر

كة لن يتغير  شكل الفاتورة كاتالمؤسسية  الموارد  تخطيط نظام يقوم  –داخل الشر    (ERP) للشر
ونية بصيغة  ي ستحددها المصلحة إىل منظومة الفاتورة اإللكير

 JSONبإرسال البيانات التر
or XML 

شكل الفاتورة  
ونية   االلكير

  -  ERP –شكل الفاتورة 
JSON or XML 

ما هي اللغات المتاحة للتعامل  13
 المستندات؟ واصدار 

ونية باللغةيمكن   يةالعربية او اللغة  اصدار الفاتورة االلكير ر شكل الفاتورة    االنجلي 
ونية   االلكير

ونية   اصدار الفاتورة االلكير
ية ر  باللغة االنجلير

ونية   14 ما هي المستندات االلكير
المعتمدة المتاح تبادلها مع  
كات االخري؟   االطراف والشر

ونية المعتمدة المتاح تبادلها بالمنظومة ه:   المستندات  اإللكير
 اشعارات االضافة  –اشعارات الخصم   –  الفواتير 

  

  الخطأ  معكيف سيتم التعامل  15
 اصدارها؟  السابق الفواتير  فر 

 اصدار فواتير  
و إشعارات  اشعارات الخصم  إ اصدار  خالل من التعديل سيتمعند الخطأ فر

 السابقة  بالفواتي   المرتبطة اإلضافة
 معالجة

 المستندات
إشعارات الخصم و  
 إشعارات اإلضافة 

هل يمكن إصدار اشعار يتعلق   16
؟    بمجموعة فواتير

 معالجة   الفواتير  تلك ارقام االشعار  فر   يحدد  و   فواتي   مجموعةيتعلق ب اشعارإصدار  نعم يمكن
 المستندات

 مجموعة فواتير -اشعار 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/
https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/
https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/
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  الدائن لالشعار  حد  هناك هل
 ؟اصدارها  سبق بفاتورة   المرتبط

 معالجة بها   المرتبط الفاتورة مبلغ  الدائن االشعار مبلغاال يتخىط   يجبحيث   نعم،
 المستندات

 االشعار مبلغ

يمكن اصدار اكير من اشعار  هل 18
 سابقة  واحدة فاتورةب مرتبط 

يجب مراعاة اال يتخىط مجموع    الفاتورة لنفس دائن اشعار  من اكير اصدار  وفر حالة ،نعم
 مبالغ تلك االشعارات مبلغ الفاتورة السابق اصدرها 

 معالجة
 المستندات

  - االشعارات

إلغاؤها و   ويمكن إضافة عىل الفاتورةو  إشعارات خصم أبإصدار  تعديل الفاتورةيمكن  ما إمكانية تعديل الفاتورة؟   19
 إصدار أخرى خالل الوقت المحدد قانونا لإللغاء 

 معالجة
 المستندات

ونية   تعديل الفاتورة االلكير
  -إشعارات الخصم   -

 إشعارات اإلضافة 

ماذا يحدث عند التعامل مع   20
ر عمالء غير  يبيا؟  مسجلير  ضر

 

ر التعامل مع عمالء غي    عند  يبيا يتم مسجلي  ى الرقم القوىمإدراج  ضر عوضا عن   للمشير
يت  و  .   فوقللتعامالت   ذلك الرقم الضر ر  حد معير

 معالجة
 المستندات

التعامل مع عمالء غير  
يبيا   ر ضر الرقم   -مسلجير
 القوم 

  رفض الفاتورةما مدى امكانية  21
ى والمدة   من جانب المشير

 الزمنية للرفض؟

ى رفض الفاتورة  معالجة  القانون  ها حدديمدة خالل   يمكن للمشير
 المستندات

ى رفض  يمكن   للمشير
 مده محدده  –الفاتورة  

الفاتورة  إمكانية إلغاء  ىما مد 22
ونية والمدة الزمنية   االلكير
 لإللغاء؟ 

ونية إلغاء الفاتورةيمكن للبائع    معالجة القانون  ها حدد ي مدةخالل  االلكير
 المستندات

  -  القانون ها حدديمدة 
ونية الغاء الفاتورة   االكير

ونية  كيفية الغاء الفاتورة  23 اإللكير
 جانب البائع؟ من

ى خطاإسل تر   التر  المنظومة عىليقوم مصدر الفاتورة )البائع( بطلب إلغاؤها    ر للمشير
  باإللغاء

 معالجة
 المستندات

ونية    – الغاء الفاتورة االكير
ى خطاإ  ر للمشير

هو االجراء من جانب   ما  24
ى( عىل طلب   المستلم )المشير

 – ) الفاتورة  للمستند الغاء البائع 
   ؟اشعار(

ى اخطار  وصول  بعد  فإذا وافق عىل     المستند إلغاء  يرفض   او  يوفق  ان يمكنه بااللغاء للمشير
ي حالة و –– المستند لغر يااللغاء 

ىفر   فر   تي  عيو    مستند لغر اليال   مستند إلغاء ال رفض المشير
 عىل المنظومة  صحيح مستند   الحالة هذه

 معالجة
 المستندات

رفض   -  المستند اإلغاء 
ى  المشير

تبة عىلي الغاء   25
وماهي االثار المير

ونيالفاتورة  لكل من    ةاإللكير
ى؟  البائع والمشير

 معالجة ( ملغاة) المنظومةعىل  حالة الفاتورةتصبح 
 المستندات

 ملغاة  –  الفاتورة حالة

هل سيتم التأثير عىل النظام   26
ي  كة سواء   المحاست  داخل الشر

 ؟تهمن ناحية االداء واستمراري
 

كاتالمؤسسية   الموارد تخطيط نظام ا  يتأثر  لن كة داخل( ERP) للشر  الشر
 

 معالجة
 المستندات

 المحاست   النظام

  يمكن التأكد من ان   كيف 27
كة؟  الفواتير المرسلة تابعة للشر

ونية انشاء    خصائصمن  ليتم التعامل من خالله    للممول ملف رقم  منظومة الفواتير االلكير
 مع المصلحة 

رقم  ة لدى المصلحة عىل سبيل المثال  المسجلهذا الملف الرقمي ببيانات الممول  ربطيتم 
كة  التسجيل . ويكون مرتبط بكل شر كة، العنوان الرئيسي ، اسم الشر ي يت 

ر الضر   مفوضير
كة  المؤسس الموارد   تخطيط  نظامويمثل  معتمدين.  ر احد هؤالء ا( ERP) للشر   لمفوضير

  الرقم الملف 
 للممول 

  ،  ملف التعريف الرقمي
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مع المصلحة. كما ان كل فاتورة مصدرة يتم   مستنداتال  تبادلوالذي يعتمد بطريقة امنة ل
ونياعتوقي ي  ها الكير

ونر ي ويمثل التوقيع االلكير
ي جميع معاملتها تمثيل قانونر

كة فر  .عن الشر

اد داخل فر منظومة   28 هل االستير
ونية فر هذه  االل الفواتير  كير

 المرحلة؟

  الفاتورة ال تدخل ضمن منظومه  العربيةمن خارج جمهوريه مض  المستوردةلبضائع ا
ونية ي الوقت الحاىلي الن مصدر  اإللكير
ي حاله    العربيةخارج جمهوريه مض  الفاتورة فر

لكن فر
ي نفس صورتها او   اعاده بيع

 ألشخاصبعض االضافات عليها(   بإدخالتلك البضائع )سواء فر
كات داخل جمهوريه مض تخضع كمعاملة لمنظومه  ونية الفاتورةاو لشر  . اإللكير

عامة  اسئلة     -  المستوردة البضائع  
 اعاده بيع

 : التكاملأسئلة عن :  ثانيا 
مجيات( ) SDK ؟  SDKال  ماهية 1  مجموعة تطوير الير

ح     ERP (Enterpriseزمة عىلي برنامج ال التعديالت ال عمل كيفيةهو مستند سوف يشر
Resource Planning)  ي يتمكن من التعامل مع

 APIحتر
عىل معلومات مثل أنواع المستندات،  SDK (Software Development Kit )يحتوي 

ي  
داد المستندات التر وبنية المستندات، واجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتقديمها، واسير

ي عملية 
ونيةمع الفاتورة  التكامليمكن أن تساعدك عىل التنقل وفهم كيفية البدء فر   االلكير

 من المعلومات،   لمزيد 
 .invoicing.eta.gov.eg/preprodhttps://sdk.الرجاء زيارة 

 

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

SDK   مجموعة تطوير(
مجيات(   التكامل  –الي 

 

 ؟ APIال  و ما ه 2
 

امج  ()واجهة تطبيقات الير API 
ونية  بمنظومةاالتصال  ا تقنية يتم من خالله  وسيلة ه    لتبادل البياناتالفواتير االلكير

  والمستندات

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

API  
تبادل البيانات  
 والمستندات

  ل يمكن التاكد من وصو كيف  3
المصدرة اىل   الفاتورة

 المنظومة؟ 

ونية، الفاتورة منظومة من اخطار  استالم طريق عن التأكد  يتم   خالل من  ذلك ويتم االلكير
ونر  بريد ) مختلفة وقنوات  وسائل ة رسائل ،اليكير  ( ERP نظام ،قصي 

 
  

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

ة   رسائل –إخطار    -قصير
  ERP نظام

ونيا   4 هل سيتم مىلى االقرار الكير
  الفواتير ظومة نبالفواتير من م
ونية  ؟االلكير

ونيا مىل  سيتم  االقرار الكير ي  
المنظومة من  مستقبليةمرحلة فر   التكامل وسائل 

  مع  والربط
 المنظومة 

ونيا     -مىلى االقرار الكير
 مرحلة مستقبلية

ماذا يحدث لو لم يتمكن البائع   5
  الكاملةمن إدراج البيانات 

ى  مسجل )صغار    الغير للمشير
ونية الفاتورةالتجار( عىل    اإللكير

 هل تقبل عىل النظام؟ 

ورى تسجيل  ليس كانت الفاتورة أقل من قيمة معينة يحددها القانون   اذا    الرقممن الضر
ى  الرقم القوىمتسجيل  يكون  القيمة ه أعىل من هذو اذا كانت  الغي  مسجل القوىم للمشير

 و االسم 
ً
 الفاتورة  قبول   يتم حتر   الزاميا

 

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

ى  الرقم   - بيانات المشير
 القوم

هل يوجد امكانيه إلرسال دفعة   6
من الفواتير المجمعة فر صورة  

batches ؟ 

  التكامل وسائل   batches  ةبإرسال دفعة من الفواتير المجمعة فر صور نعم يسمح 
  مع  والربط

 المنظومة 

إلرسال دفعة من الفواتير  
المجمعة فر صورة  

batches   

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/
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فواتير  فر حالة ارسال دفعة  7
هل سيتم   batches ةمجمع

التحقق من كل فاتورة عىل  
 ؟حدى

  التكامل وسائل batchesمجمعة فواتير دفعة عىل حدى فر حالة ارسال التحقق من كل فاتورة نعم سيتم 
  مع  والربط

 المنظومة 

  –التحقق من كل فاتورة 
  – دفعة فواتير مجمعة

batches 

بالنظام  ماذا لو حدث عطل  8
كيف سيتم التعامل مع    داخليا 

ة؟  نالفواتير ع  هذه الفير

ة التوقف الناتج عن  رفع الفواتير للعمل يمكن   نظامبمجرد عودة الــ  العطل بالنظامعن فير

 للمدة المحددة بالقانون  batch ة مجمع  فواتير  دفعةعىل شكل 
ً
 طبقا

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

عطل  – رفع الفواتير 
 بالنظام 

مجمعة  - batch 

ي ا  9
مع  والربط  لتكاملكيف يمكنتر
ونية؟ الفواتير  منظومة  اإللكير

ائب المضية  وفرت مجيات )  ادوات دليلمصلحة الضر لمساعدة مطوري  ( SDKتطوير الي 
ر  . والذى يحتوي عىل معلومات مثل أنواع  التكامل والربطعىل فهم كيفية عمل  الممولير

 العمليات المستندات،مكونات  و  عناض (، و خصم اشعار  إضافة، اشعار فاتورة، )المستندات 
ي يمكن  -التر تتم عىل المستندات )ارسال

ي عملية  أن تساعد الممول للبدء  الغاء...( التر
فر

 التكامل والربط.  لمزيد من المعلومات، 
 

 .invoicing.eta.gov.eg/preprodhttps://sdk.الرجاء زيارة  
 

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

SDK التكامل والربط , 

  توفير إىل  حاجة هناكهل  10
تراخيص إضافية لألجهزة  

امج حتر    التكامل يمكنوالي 
  الفواتير  منظومة مع  والربط

ونية؟  االلكير

ونية   الفواتير  منظومةو  ERP المؤسسية الموارد  ادارة نظام ب  التكامل والربطال يتطلب  اإللكير
امج توفير  . يحتاج نظام تخطيط موارد المؤسسات إىل  أي تراخيص إضافية لألجهزة أو الي 

ة المنشورة حتر يتمكن من تبادل المستندات يمجالي   التطبيقات هاتتعديل للتكامل مع واج 
ونية الفواتير  منظومةمع   اإللكير

ا لعملية  
ً
ونر وفق الستخدامه  HSM جهاز ، يجب عىل الممول الحصول عىل  التوقيع اإللكير

 تقدمها أثناء التوقيع رقمًيا عىل المستندات قبل 
 Hardware Security Module = HSM 

  التكامل وسائل
  مع  والربط

 المنظومة 

،   ERPالتكامل و الربط، 
 ،  HSMالتوقيع الرقمي
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كات   هل تساعد المصلحة الشر
ي عملية التكامل مع  

فر
 المنظومة؟ 

كات استفسارات عىل الرد  خالل من الفنر  الدعممستعدة لتقديم  المصلحة   والتوعية الشر
 العمل ورش خالل ومن الالزمة

 الفتر  الدعم التكامل

 

 

 

 

 

 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/
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 ثا
ً
  السلع والخدمات:  تكويد عن أسئلة  : لثا
رقم  
 السؤال 

 اإلجابة السؤال 
 

الكلمات الرئيسية الدالة  التصنيف
 عىل المحتوى 

نظام تكويد موحد  هل يوجد   1
الفواتير   منظومة داخل

ونية  ؟  االلكير

ونية تتم عىل  ي منظومة الفواتير االلكير
ر  االمتب السلع والخدماتجميع المعامالت فر دلة بير

ونية.  ي الفاتورة االلكير
كة فر  االطراف المشير

 
   GPCو    GS1 للسلع والخدمات وتصنيفاتها وهو مي تكويد عال بنظاموتعمل المنظومة  

كة  لدى  GS1حالة عدم توافر نظام تكويد  وفر  ر  mapping موائمةعمل   عليها  جب يالشر   بير
حتر تستطيع استخدامها فر منظومة    GPCالعالم للسلع  والتصنيفاكوادها الداخلية  

ونية    الفواتير االلكير
(Global Product  Classification = GPC  ) 

تكويد السلع  
 والخدمات

GS1 - GPC  -  موائمة  
mapping 

  تكويد السلع  معيار  و ما ه 2
GS1؟ 

 

 GS1نظام تكويد  
GS1 (Global Standards 1) 

هذا    وهو  يكون  بحيث  كة،  لكل شر التابعة  السلع والمنتجات والخدمات  لتوحيد كود  معيار 
كة المصنعة  .الكود فريد وغير متكرر عىل مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشر

تكويد السلع  
 والخدمات

 GS1 السلع  تكويد  معيار 

  السلع تصنيف معيار ما هو  3
 ؟  GPC والخدمات

 سلع  تصنيف مستويات  أربــع هو نظام تصنيف للسلع والخدمات يتكون من 
 

GPC (Global Product Classification)   وهو معيار لتصنيفات السلع والخدمات بحيث
كة تحت كود محدد ُيوصف هذا التصنيف.   يتم تصنيف المنتج او الخدمة المقدمة من الشر

تكويد السلع  
 والخدمات

 تصنيف سلغ 

ماذا يحدث عند استخدام نظام   4
هل ستحتاج   GS1اكواد بخالف 
كة اىل تغ   االكواد ير يالشر

 ؟ الداخلية المستخدمة بها 

كة اكواد  تغيير   اىل حاجة  توجد  ال    وهو  GPCسوف يتم التعامل عن طريق و  الداخلية الشر
كات باالحتفاظ بالكود الداخىلي الخاص بها  ملتصنيف عا   موائمة  عملمع   يسمح للشر
mapping  ر تستطيع استخدامها   حتر   GPCللسلع    العالمي  والتصنيف الداخلية اكوادها  بير

ونية   منظومةفر   الفواتير االلكير

تكويد السلع  
 والخدمات

GPC -  موائمة  
mapping -   اكواد  

 داخلية 

هل يتم   السلعةعند إدخال كود  5  
إدخال الكود الخاص بالبائع أم  

ى فر   الكود الخاص بالمشير
ر  اختالف ؟   الكود بير ر  الطرفير

  GS1وهي  بالمنظومةفقط من خالل المعايير الخاصة بالتكويد والمستخدمة  التعامل يتم
 &GPC  ي ي    GPCاو  GS1وعليه يتم استخدام االكواد الخاصة ن 

  عىل الموائمة اعداد  حالة فر
 معايير الداخلية للبائع لتلك ال للسلع التصنيفات

تكويد السلع  
 والخدمات

 كود البائع 

ما إمكانية إضافة اصناف او   6
خدمات جديدة لم تكن  

 موجودة من قبل؟ 

لم تكن موجودة من قبل فإذا كان نظام التكويد   إضافة اصناف او خدمات جديدةيمكن  
كة هو   ي GS1بالشر

ونية الفواتير  منظومة، سوف يكون محدث فر  المصلحة آليا. ب االلكير
 نظام التكويد   مع  موائمة عملكان نظام تكويد مختلف سيتم التعامل عن طريق   إذا ولكن 

تكويد السلع  
 والخدمات

 إضافة اصناف او خدمات  
 GS1 - GPC - جديدة 
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(GPC Global Product Classification)  كات    اكواد وهو تصنيف عام يسمح للشر
ر التحديث(   االحتفاظ بالكود الداخىلي الخاص بها )لحير

هل يجب إخطار المصلحة عند   7
 إضافة اكواد لمنتجات جديدة؟

تكويد السلع   . يوم  15ال تقل عن  كافية  بمدة كود جديدأي  استخداميجب ان يتم إبالغ المصلحة قبل 
 والخدمات

 مدة   -كود جديد 

  موائمةهل سيتم عمل ال 8
mapping   كة لالكواد عند الشر

 ام عند المصلحة؟ 

كة  خالل منمن   ائمةالمو وتنفيذ  اعداد  تمي تكويد السلع   . المصلحة  وليس  الشر
 والخدمات

Mapping - GS1 - GPC 

مالذى يمكن عمله بالنسبة  9
او   ثابت لألكواد عند بيع اصل 
كة ؟   مادة خام لدى الشر

حتر يمكن   GPC او   GS1 ر معيا مع موائمته تم كود السلعة المباعةالبد أوال أن يكون 
التعامل فقط من خالل المعايير الخاصة بالتكويد   يتم  حيث  إصدار فاتورة البيع

 GS1   &GPCوالمستخدمة بالمنظومة وهي 

تكويد السلع  
 والخدمات

  -كود السلعة المباعة 
 إصدار فاتورة البيع 
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ً
ونر اسئلة عن : رابعا  : التوقيع االلكير
رقم  
 السؤال 

 اإلجابة السؤال 
 

الرئيسية الدالة الكلمات  التصنيف
 عىل المحتوى 

كيف يتم الحصول عىل شهادة   1
؟ ونر  التوقيع االلكير

كة  ونر موضوع  إيتيدا تتوىل شر ك ولديها  التوقيع األلكير بإصداره وسيتم ارسال   ةمختص ةشر
كتان للتواصل معهما وتلفر الدعم الفتر المطلوب  بيانات هاتان الشر

التوقيع  
ونر   االلكير

ونر   –إيتيدا  التوقيع االلكير
 الدعم الفتر  –

ستخراج  إماه االجراءات  2
؟ ي
ونر  شهادة التوقيع االلكير

ي 
ونر كات والخاصة   (E-sealing Certificate) يمكن استخراج شهادة التوقيع اإللكير للشر

ونية عن طريق التوجه اىل  ي منظومة الفواتير االلكير
كةبتوقيع الفواتير فر  TrustEgypt شر

كات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات احدى لوزارة   التابعة  ITIDAالشر
 :مكن استخدام الرابط التاىلي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وللتواصل مع الهيئة ي

Signature.aspx-https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E 
كة برجاء التواصل   القنوات التالية عن طريق وللتواصل مع الشر

 01000759637 - 0222905088 - 0222904800هاتف رقم:  
ي 
ونر يد االلكير   asaleh@egypttrust.comالي 

 أو: 
كة مرص للمقاصة   شر

كات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات احدى التابعة لوزارة     ITIDAالشر
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

كة برجاء التواصل   القنوات التالية عن طريق وللتواصل مع الشر
 ستاذ/ أحمد رضا أ

 01066306631 - 0225807819  هاتف رقم: 
ي 
ونر يد االلكير   a.reda@mcsd.com.egالي 

 

التوقيع  
ي 
ونر  اإللكير

ونر   –إيتيدا   االلكير التوقيع 
 الدعم الفتر  –

ه المستندات المطلوبة   ما  3
إلستخراج شهادة التوقيع  

؟ ي
ونر  االلكير

ي  المستندات المطلوبة
ونر  الستخراج شهادة التوقيع االلكير

يجب تقديم وتوقيع الطلب )العقد( من   E-Seal Certificateللحصول عىل الشهادة
ي بمقر المرخص له، وأن يكون له حق التوقيع عن  

المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانونر
 للسجل التجاري، أو بموجب تفويض، ويكون طلب الحصول عىل الشهادة  

ً
المنشأة وفقا
  موقعان عل تفويض)العقد( وال

ً
ي ومصدقا

يهما من المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانونر
كة   ي للشر

عىل توقيعاته بخاتم البنك المتعامل معه )توقيع ُمطابق(. يجب عىل الممثل القانونر
ي )يجب تقديم أصول كافة المستندات والوثائق لالطالع عليها(

   :تقديم االنر
 .رار اإلنشاء/اإلشهارصورة من المستخرج الرسمي للسجل التجاري/ أو ق

يبية  .صورة من البطاقة الضر
كة كات أو عقد الشر  .صورة صحيفة االستثمار أو الشر

التوقيع  
ونر   االلكير

المطلوبة     – المستندات 
 متطلبات الفنية  - تفويض

https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E-Signature.aspx
mailto:asaleh@egypttrust.com
mailto:a.reda@mcsd.com.eg
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 .المسؤولصورة إثبات الشخصية للمدير 
 مالحظات: 

 يجب تقديم أصول كافة المستندات والوثائق لالطالع عليها  •

ي حالة عدم وجود سجل تجاري لبعض   •
كات فانهفر يجب توفير البديل كما    الشر

ي األوراق  
تم ذكره أعاله وذلك طبقا لطبيعة نشاطها، باإلضافة اىلي استكمال بافر

ورة   ائب،    تقديم ما المطلوبة وضر ي منظومة الضر
كات فر يفيد تسجيل تلك الشر

 VAT ID.عىلي والحصول 

ي نظام تخطيط الموارد  
ها فر كة تعديلها أو توفير ي يتوجب عىل الشر

للمتطلبات الفنية التر
ي المؤسسية لديها لتفعيل شهادة التوقيع اال 

ونر سواء كانت   E-Seal Certificateلكير
Software  أو Hardware    ي تحميل الملف التاىلي  Digital Signature Format forيرج 
E-Invoice 

 (https://bit.ly/31qryW5 وكذلك )(https://cutt.ly/6frDAb9) 
 

اين يتم اصدار شهادات التوقيع   4
؟ ونر  االلكير

كة  ونر التوقيع اإلموضوع  إيتيدا تتوىل شر ك لكير ارسال  بإصداره وسيتم  ةمختص ةولديها شر
 للتواصل معهما وتلفر الدعم الفتر المطلوب   كةالشر  ذهبيانات ه

التوقيع  
ونر   االلكير

ونر   –إيتيدا   االلكير التوقيع 
 الدعم الفتر  –

هل يمكن للمسجل تفويض اكير  5
من شخص إلستخدام التوقيع  

؟  ونر  االلكير

  التوقيع من شخص الستخدام   أكير  تفويضنعم يمكن للممول 
ونر ال يوجد حد   ،اإللكير

ر أقىص  كة ب للمفوضي   اسم الشر
التوقيع  
ونر   االلكير

ر  التوقيع   - للمفوضير
ي 
ونر  تفويض  – اإللكير

هل هناك عدد محدد مسموح   6
؟   ر  به من المفوضير

ر ال يوجد حد أقىص  كة   وهذا  للمفوضي  التوقيع   المستخدمة االجهزة  وسعةيرجع اىل احتياجات الشر
ونر   االلكير

ر  التوقيع   - للمفوضير
ونر   االجهزة  سعة - االلكير

 

https://bit.ly/31qryW5
https://cutt.ly/6frDAb9

