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مقدمــــــــة

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

مختار توفيق عباس 

2

الحبيبةنامصرتطويرفيمنهاومشاركة ًالمستمر،التطويربأهميةالمصريةالضرائبمصلحةمنإيمانا ً

تحقاتالمستحصيلفىنساهمفنحنالخير،كللهانحققأننستطيعمعاوبتعاونناأجلها،مننعملفنحن

درتهاوقالدولةكفاءةرفعفىللمساهمةوذلك.العامةالموازنةمواردأهمأحدتعدوالتى،للدولةالضريبية
.المواطنينجموعمصلحةيحققبماالمختلفةاإلنفاقأوجهتجاهبواجبهاالقيامعلى

.جميعا ًليناعبالنفعستعودالتىالقوميةالتطويرمشروعاتأحداإللكترونياإليصالمنظومةألنونظرا ً

قانونمألحكاطبقا ًأُعدوالذي"اإللكترونياإليصالبمنظومةالتعريفىالممولدليل"لكنقدمأنيسعدنا
.التنفيذيةوالئحتهوتعديالته2020لسنة206رقمبالقانونالصادرالموحدالضريبيةاإلجراءات

فنحن جميعاً أبناء مصر األوفياء

منظومة اإليصال اإللكتروني
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حول هذا الدليل

الاإليصمنظومةمعوالتكاملوالتشغيلالتطبيقنحوالممولرحلةبتصميماإللكترونياإليصالمشروعفريققام

:ةمفصلبصورةالتاليالمحتويعنالمعلوماتاستعراضخاللمنالممولينالدليلهذاسيساعدحيثاإللكتروني،

3

الصفحة المحتوى

5 نظرة عامة عن منظومة اإليصال اإللكتروني

18
رحلة الممول نحو تطبيق منظومة اإليصال اإللكتروني

20 تصور مراحل العمل بالمنظومة

21
االستعداد إلصدار االيصاالت االلكترونية من خالل المنظومة1.

25 النهائىاصدار االيصاالت من الممول الى المستهلك 2.

30 .الوصول إلى التقارير ولوحة المعلومات 3.

32 الدعم التشغيلي والعمل مع مصلحة الضرائب المصرية4.

34 الموارد اإلضافية
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العالمات المستخدمة في هذا الدليل

بارًأثناءًتحتويًالشريحةًعليًمعلوماتًغايةًفيًاألهميةًالتيًيجبًوضعهاًفيًاالعتملحوظة هامة

.قراءةًهذاًالدليل

.الرئيسيتحتويًالشريحةًعليًمعلوماتًإضافيةًعنًتدفقًسيرًعملًالسيناريو

.ملحوظاتًهامةًونبذاتًسريعةًعنًتدفقًسيرًالعململحوظات

.لرئيسيتحتويًالشريحةًعليًوظائفًوخواصًداعمةًلتدفقًسيرًعملًالسيناريوًا

.ريومزيدًمنًالشرحًوملحوظاتًعنًالخطواتًاإلضافيةًداخلًتدفقًسيرًعملًالسينا

4

خاصية دعم

معلومات إضافية
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نظرة عامة
عن منظومة اإليصال اإللكرتوني
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؟لماذا منظومة اإليصال اإللكتروني

الماليةالتعامالتوأشكالأنواعجميعلتغطيةاإللكترونيةالفاتورةلمنظومةطبيعيامتداداإللكترونياإليصالمنظومةوتعتبر

التجاريةالتعامالتجميعلمتابعةنظامإنشاءعلىالمنظومةهذهوترتكز،(ايصال/فاتورة)األطرافكافةمناإللكترونية

POSالبيعقاطنأجهزةبيناإللكترونيالتكاملخاللمنالنظامهذاتنفيذويتم،والمستهلكينالممولين،بينوالخدماتللسلع
هلكوالمستللممولالمزايامنوالعديدالمنظومةأهدافتحقيقفىييساعدبماالممول،لدىالمميكنهالمحاسبيةواألنظمة

.النهائي

الجزءاً برتعتالتيالرئيسيةالحلولأهمأحداإللكترونياإليصالمنظومةوتعدالرقميالتحولرحلةالمصريةالحكومةبدأت

االقتصادفيالرسميغيراالقتصادإدراجودعماالقتصاديوالنموالتطورعليالكبيرلتأثيرهانظراً الرحلةهذهمنيتجزأ

.الممولينلديالرقميةالخبراتوتحسينالرسمي

6

منصة منظومة اإليصال اإللكتروني

مصلحة الضرائب
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؟ما هي منظومة اإليصال اإللكتروني

إلكترونيةنسخإلىوالورقيةاليدويةاإليصالإصدارعمليةلتحويلالمتقدمةالمعلوماتتكنولوجياتستخدممنظومةهي

(درالمص)المموللدىالسجالتوحفظللمصلحةوإرسالهاالبياناتمعالتعاملفىوكفاءةسرعهأكثربأنهاتتميز

.والمصلحة

الممول

ُمصِدر اإليصال

منصة منظومة اإليصال اإللكتروني

مصلحة الضرائب
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المستهلك

منظومة اإليصال اإللكتروني
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8

هوًمستندًيصفًاإليصاالت

التيًيتمًإصدارهاًوإرسالهاًواستالمهاً

يسمحًبالمعالجةً. فيًشكلًإلكترونيًمنظم

. التلقائيةًواإللكترونية

ـً:ويختصًبأنهً

مستند اإليصال اإللكتروني ؟هوما 

منظومة اإليصال اإللكتروني
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التقليدية الورقية واإللكترونية؟ما الفرق بين اإليصاالت

وأقصروفاعليةكفاءةاعلىبإجراءاتوتستبدلهاB2Cللمعامالتالورقيةالمعالجةعلىاإللكترونياإليصالمنظومةتقضي

.المعالجةتكلفةوخفضالقانونيةبالشروطاالمتثالمستويرفعوبالتالياإليصاالتمعالجةفيشفافيةوأكثرالوقتفي

يإصدار اإليصاالت التجارية التقليدية بدون استخدام منظومة اإليصال اإللكترون

يإصدار اإليصاالت التجارية باستخدام منظومة اإليصال اإللكترون

9

استالم 

اإليصال

إجراء 

السداد

إنشاء 

اإليصال

طباعة 

اإليصال

ختم 

اإليصال

تسليم 

اإليصال 

للمستهلك

كاستالم االيصاالت لدى المستهلإصدار االيصاالت لدى الممول

امكانية المسح 

الضوئى لإليصال 

المستهلكياألرشفته اليكترون

ند تقديم وارسال مست

اإليصال اإللكتروني

ال استعراض مستند اإليص

من خالل )اإللكتروني 

QR code)

كإستالم اإليصال لدى المستهلإصدار اإليصاالت لدى الممول

ل إنشاء اإليصا

اإللكترونى

نطاق اإليصال اإللكتروني

إجراء 

السداد

حفظ اإليصال
اإللكتروني 
بالمنظومة

استالم 

اإليصال

الُمصدرالممول

الُمصًدرالممول
المستهلك

منظومة اإليصال اإللكتروني
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ما هي األطراف المشاركة في منظومة اإليصال اإللكتروني؟

(:فى ظل منظومة اإليصال اإللكترونى)الممول 

.هو الذى يقوم بإجراء عمليات بيع السلع وتقديم الخدمات  للمستهلكين•

:ـ(منصة منظومة اإليصال اإللكترونى )مصلحة الضرائب المصرية 

.هي الجهة المسئولة عن  متابعة عمليات إصدار اإليصاالت  وحفظ بياناتها والتحقق منها•

:المستهلك

ولللوصإمكانيةأيالضرائبمصلحةلدىليساإليصاالت،إصدارأثناء.هو متلقى اإليصال•

عليالقدرةلديهالممولأنكماللممولين،الداخليةالبياناتأواألنظمةإلى

.الضرائبمصلحةإلىاإليصاالتتقديمأثناءكاملبشكلالتحكم

10

الُمصًدرالممول

منصة منظومة اإليصال اإللكتروني

المستهلك
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رحلة المستهلك النهائي فى منظومة اإليصال اإللكتروني

اإلطالع علي اإليصال 

تسجيل شكويQR codeبإستخدام ال 

إبالغ عن تهرب
التعامل مع منظومة 

الحوافز الجديدة

منظومة اإليصال اإللكتروني

مصلحة الضرائب
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منظومة اإليصال اإللكترونيأهداف

3

السوقعلىالقضاء

غيرواالقتصادالموازي

فىوالمساهمةالرسمي

الفعليحجمهتحديد

فىللدخولودفعة

.الرسمياالقتصاد

1

تللتعامالالرقميالتحول

بأحدثوالتعاملالتجارية

بماالتقنيةاألساليب

يدالعدتحقيقفييساعد

للممولالمزايامن

النهائيوالمستهلك

2

المساهمة في دمج 

ي االقتصاد غير الرسمي ف

االقتصاد الرسمي، مع 

تحسين الخدمات المقدمة 

للممولين للحد من 

الممارسات الخاطئة 

يق تحق. والتهرب الضريبي

دالة مبدأ تكافؤ الفرص والع

بين الشركات العاملة في

السوق المصري

5

الممولينعلىالتيسير

ردوالفحصآلياتبتطوير

اراتاإلقروتقديمالضريبة

لوتسهيبتسريعوذلك

لتوفرنظراإجراءاتهم

تللتعامالدقيقةبيانات

.التجارية

4

يقةدقبياناتقاعدةتكوين

للتعامالتوضخمة

داالعتمايمكن،التجارية

ً عليها قتطبيفيالحقا

البياناتتحليلأنظمة

والذكاءالقرارإتخاذودعم

.االصطناعي

منظومة اإليصال اإللكتروني
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جميعةمتابعمنالضرائبمصلحةيُمِكِّنإلكتروني،مركزينظامإنشاءعلىالمنظومةتلكترتكز•

.المستهلكينالىالممولينمنالصادرةوالخدماتللسلعالتجاريةالتعامالت

لدىERPوانظمةPOSالبيعنقاطأجهزةمعاإللكترونيالتكاملخاللمنالنظامهذاتنفيذيتم•

.النهائيوالمستهلكللممولالمزايامنوالعديدالمنظومةأهدافتحقيقفىيساعدبماالممول،

كللطبيعةقاوفالنهائي،والمستهلكالتاجربينالتعاملفياإللكترونياإليصالومحتويشكلتوحيد•

.نشاط

.بالمصلحةالعملإجراءاتوتسهيلوتسريعالرقمىوالتحولالتطورمواكبة•

منظومة اإليصال اإللكتروني المصريةأهم  مالمح

منظومة اإليصال اإللكتروني
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الممولين

المستهلك النهائي

الحكومة
تحسين الخدمات 

واإلجراءات الضريبية 

وسهولة تنفيذ األعمال

الرؤية الشاملة االقتصادية 

والتجارية

تحقيق العدالة الضريبية 

وحوكمة االلتزام واالمتثال 

الضريبي

زيادة الحصيلة الضريبية 

والتفوق التشغيلي

حماية نصيب المواطن من 

إيرادات الدولة

إيصاالت رقمية معتمدة 

لضمان الحقوق في أي 

نزاع

المشاركة المجتمعية 

وااللتزام التشاركي
حماية حقوق المستهلك

تحسين التجربة الرقمية 

والتواصل مع مصلحة 

الضرائب

تقليل حجم المخاطر 

وسهولة االلتزام

إجراءات مميكنة استباقية 

للوصول الي إقرارات 

ضريبية تلقائية وتسريع

إجراءات الفحص ورفع 

كفاءتها

المعالجة الرقمية المؤمنة 

الكاملة لملفات البيع

محاور فوائد منظومة اإليصال اإللكترونى

الممولين

منظومة اإليصال اإللكتروني
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ذاتالشركاتضمنشركتةوتصنيفالشركة/للممولالضريبيالمركزتعزيز•

.المنخفضةالضريبيةالمخاطر

.تحديث وتطوير أسلوب إصدار اإليصاالت لدي الممول•

.التحقق من صحة عناصر وبيانات اإليصاالت ألطراف التعامل قبل إصدارها•

ةللشركالداخليةالمراجعةألغراضسواءبالشركاتالمراجعةإجراءاتتسهيل•

.الخارجيةالمراجعةأو

عمالدلتقديمالمنفذةوالشركاتالضرائبمصلحةمععملورشفيالمشاركة•

.والتوعية

بأقلووقتأسرعفيدقيقةوتحليالتتقاريرعملفيالشركة/الممولمساعدة•

.القراروأصحابالمعنيينعلىلعرضهاجهد

فوائد منظومة 

ى اإليصال اإللكترون

للممول على المدي 

القريب 

(قصير األجل )

15

لممولا

ُمصِدر اإليصال
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.تخفيف العبء اإلداري وتقليل تكلفة التعامالت•

.إمكانية الفحص عن بعد•

.  تسهيل عملية تقديم اإلقرارات•

قتصاد تحقيق العدالة الضريبية من خالل المساعدة بشكل فعال في ضم اإل•

.غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي

16

لممولا

ُمصِدر اإليصال

فوائد منظومة 

نى اإليصال  اإللكترو

للممول على المدى 

البعيد 

(طويل األجل)

منظومة اإليصال اإللكتروني
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خارطة الطريق-منظومة اإليصال اإللكتروني 

ملحوظة هامة

(ولىالمرحلة األ)التجريبىالتشغيل 

.عدد محدود من الممولين المستهدفين•

تسجيل و تكامل اجهزة نقاط البيع او انظمة•
ERP.

.ال يوجد توقيع إلكتروني•

.طرق محدودة للتحقق من صحة المستندات•

.وظائف محدودة إلصدار االيصاالت•

:الثانية المرحلة

.إضافة عدد محدد من الممولين•

مة تسجيل و تكامل اجهزة نقاط البيع او انظ•
ERP.

.التحقق الجزئى من صحة المستندات•

.سيناريوهات اصدار اإليصاالت•

:الثالثة المرحلة 

نشر النظام علي شرائح أخري من الممولين•

.القدرات الكاملة للمنظومة•

استخدام خصائص البوابة اإللكترونية •
.وتطبيقات الهاتف المحمول

.التحقق الكامل من صحة المستندات•

17
منظومة اإليصال اإللكتروني

:المراحل األولى لتطبيق المنظومة  

التطبيقمنظومة اإليصال اإللكتروني هي رحلة تحتاج الى إشراك الممولين أثناء تطويرها ضماناً لنجاح
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رحلة املمول 
حنو تطبيق منظومة اإليصال اإللكرتوني
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رحلة الممول نحو تطبيق  منظومة اإليصال اإللكتروني

اإلطالع علي التقارير
تبادل المستندات

االستعداد لمنظومة اإليصال اإللكتروني

ةالدعم التشغيلي والعمل مع مصلحة الضرائب المصري

التسجيل

انشاء الهوية الرقمية

ة للممول وتسجيل أنظم

تخطيط موارد 

ERPالمؤسسات 
POSونقاط البيع ال

وتسجيل المفوضين

وممثلين الممول

البدء فى عملية 
التكامل واألكواد

اتتصنيف السلع والخدم

تقديم المستندات
تقديم المستندات المصدرة

التحقق من صحة المستندات
قهالتحقق من صحة المستند وضمان تطاب

التقارير التشغيلية

الحصول علي تقارير 
دات تفصيلية بشأن المستن

الُمصدره

استالم إخطارات

استالم إخطارات من 
المنظومة

منظومة اإليصال اإللكتروني
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تصور مراحل العمل بالمنظومة

.االطالع علي التقارير التشغيلية

.اصدار االيصاالت من الممول الى المستهلك النهائى

او انظمة POSاالستعداد إلصدار اإليصاالت عن طريق اجهزة نقاط البيع 

ERP.

.الدعم التشغيلي واإلتصال مع مصلحة الضرائب المصرية
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ظومةاالستعداد إلصدار االيصاالت االلكرتونية من خالل املن(1)

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



األدوار التي يشارك فيها الممول أو من يمثله
مراحل العمل الرئيسية وصف الدور الدور

اإلطالع علي التقارير 

ولوحة التحكم

اصدار اإليصاالت 

للمستهلك

االستعداد إلصدار اإليصاالت

وإختبار تكامل SDKالوصول إلى •

.مع منظومة اإليصال االلكتروني

التيالشركةأوالبرمجياتمطورممثل

يانةصعنوالمسئولالتكامل،عمليةتتتولي

وتعزيزهاالمؤسساتمواردتخطيطحلول

مجالبرامصمميويحتاج.االيصاالتلمعالجة

صولالوإلىاإللكترونيةااليصاالتسياقفي

ةأنظملدمجواالختبارالتوثيقبيئاتإلى

الييعنقاطوERPالمؤسساتمواردتخطيط

POSاإللكترونيااليصالمنظومةمع.

مصممي البرامج

.تسجيل حساب الممول الرقمي•

.همتسجيل ملف التعريف الخاص ب•

تسجيل ممثلين إضافيين •

(.مفوضين)

و انظمة POSتسجيل نقاط البيع •

ERP

ات يشير إلى ممثل الممول الذي يمتلك امتياز

ن إدارية إلدارة امتيازات الممولين والمندوبي

(.الممثلين)

الممثل
(مديري البرامج)

لههه الصههالحية لإلطههالع علههى لوحههة 

الهههتحكم بالشهههركة و التهههى تعهههرض

احصههههههههائيات عههههههههن المسههههههههتندات 

المصهههدرة مهههن الشهههركة لمنظومهههة 

االيصال

.إصدار اإليصال•

.عرض اإليصال•

.اصدار مرتجع االيصال •

.همتسجيل ملف التعريف الخاص ب• ليعمأنيمكنللممولممثلأيأنإلىيشير

دورالهذايكونأنيمكن.لإليصاالت،كُمصدر

.النشاطمديرأوالمحاسبأوالعملصاحب

الممثل
(ُمصٍدر االيصال)
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رسم توضيحى لكيفية تسجيل الممول على منظومة اإليصال اإللكتروني( 1)

اإلدارة المختصة لخدمة الممولين

الممثلين التأكد من توفر المستندات الكافية التي تثبت حق

.في إنشاء ملف التعريف نيابة عن الممول

الصالحيات

تمنح الصالحيات لممثل الممول أو مدير النظام ويكون له الحق في 

.دعوة مفوضين جدد أو حظرهم وإضافة أنظمة تخطيط موارد مؤسسات
مالحظات

1

2

مي تسجيل وانشاء ملف تعريف رق
للممول ومدير النظام المفوض

توفر اإلدارة المختصة بمصلحة
ريفيالضرائب المصرية الدليل التع
للممول واالدلة الفرعية

ذ

3

انشاء الحساب 
كاخطار من خالل 

المنظومة

4

اآلن أصبح ممثل 
(  مدير النظام)الممول 

على استعداد إلعداد 
حسابات المفوضين

خطوة تتخذ عن طريق اخطار

5
مدير )ينتهي ممثل الممول 

عملية إنشاء حساب ( النظام
بتحديد اسم )المستخدم 

من ( المستخدم وكلمة المرور
خالل بوابة التسجيل وإعادة 

الدخول للتفعيل

من خالل الممول

من خالل المصلحة

اعداد االخطارات

بمنظومةالتسجيل 
اإليصال االلكتروني 

و تسجيل إلزامى ا) بأنواعه 
(تسجيل تطوعي

منظومة اإليصال اإللكتروني

ام يتلقى مدير النظ
ممثل الممول دعوة 
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كجزء(SDK)البرمجياتتطويرأدواتحزمةإصدارتم

برمجةواجهاتوتوصيفالتكامللدعماالستعداداتمن

.المصدرشفرةأمثلةمعالتطبيقات

خدمكمستاالختباربيئةإلىالدخولالمطورونيستطيع

ةبرمجواجهاتالختبارالمموللدىمسئولمديربصفة

ةالمؤسسمواردتخطيطنظاممنالمختلفةالتطبيقات

.المسجل

تطويرأدواتحزمةإلىالوصولللمطورينيمكنكما

.الرابطهذاخاللمن(SDK)البرمجيات

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/

.(التكاملاختبارلكيفيةتفصيليةخطواتعلىتحتويكما)

(SDK)حزمة أدوات تطوير البرمجيات 

خاصية داعمةاختبار نجاح التكامل مع المنظومة

منظومة اإليصال اإللكتروني
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اصدار االيصاالت من املمول اىل املستهلك النهائى( 2)
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السيناريوهات

اإليصالإرسال.1

سالهاارواإللكترونيةااليصاالتمنمجموعةأوإلكترونيايصالإنشاءالسيناريويتضمن·

.الضرائبمصلحةتقدمهاالتياإللكترونياإليصالمنظومةإلى

المميزوالمعرفالفريدالمجموعةرقمتحديديتماإللكترونيااليصالإرسالإجراءفي·

.االيصالصحةمنالتحققويتمUUIDلاليصال

االيصالمعاينة.2

.االلكترونىااليصالبياناتعرضوبإسترجاعللمستهلكالسيناريويسمح·

الداعمةالخصائص

.االيصالصحةمنالتحقق·

.عمليةلكلتشغيلهايتمااليصاالتصحةمنالتحققعملياتمنمجموعةهناك

اصدار االيصاالت من الممول الى المستهلك النهائى

:المطلوبةاألدوار
(المصدر)الممولممثل•

النتيجة

:المموليستطيع
.إصدار اإليصال•

.عرض االيصال•

.  اصدار مرتجع االيصال•

(:1في المرحلة )الشروط األساسية 

ERPاو انظمة POSتسجيل وتكامل اجهزة نقاط البيع •
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رسم توضيحى لكيفية إصدار اإليصال ( 1)

مالحظات

تستخدم الممول نظام 
تخطيط موارد المؤسسة 
المسجل الخاص بها  او 

إلنشاء POSنقاط البيع 
الح لص( االيصال)المستند 

المستهلك

1

3

يرسل الممول او من يمثله
االيصال ( جهة اإلصدار)

الذي تم إنشاؤه إلى 
منظومة االيصال 

اإللكتروني

4

5

ل بمجرد التحقق من صحة االيصا
وخلوه من المشاكل، تكون حالة 

االيصال هي تم اإلصدار

يمكن للمستهلك عرض 
اتهااليصال واسترجاع بيان

2

علىالبدايةفيمحدوًداالتحققسيكون

ثالالمسبيلعلىاألساسية،التحققعمليات

رهتطويوسيتم(األساسيةالحقولالهيكل،)

.الوقتبمرور

يستلم نظام االيصال 
اإللكتروني االيصاالت 

على )المقدمة من الممول 
ويتحقق ( هيئة باتش

منها، وإذا كان هناك خطأ 
مشكلة يُخطر منظومة / 

االيصال اإللكتروني 
الممول مرة أخرى 
للتصحيح و اعادة 

االرسال

خطوة تتخذ عن طريق اخطار
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رسم توضيحى لكيفية اصدار مستند مرتجع لإليصال( 2)

مالحظات

فى حالة وجود 
كلى او )خطأ 
ات فى بيان( جزئى

االيصال يمكن 
اصدار مستند 
مرتجع لذات 

االيصال 

1
3

يرسل الممول او من يمثله 
ايصال المرتجع ( المصدر)

الى منظومىة االيصال 
االكترونى من خالل من خالل

تكامل اجهزة نقاط البيع 
POS  او انظمةERP

يتلقى نظام االيصال 
جعاإللكتروني ايصال المرت

4

2

يقوم الممول او من يمثله 
بعمل مرتجع ( المصدر)

لاليصال بواسطة الرقم 
المعرف الفريد من خالل 
تكامل اجهزة نقاط البيع 

POS  او انظمةERP
ويتأكد من أنه هو االيصال
المطلوب عمل مرتجع له
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التحقق من صحة اإليصال

.مةالمنظومراحلخاللاالساسيةالحقولوااليصالهيكلمنالتحققضمنهامنأوليةتحققاتأنواعهناك•

لقنواتاخاللمنالمنظومةمراحلخاللتنفيذهاوتحديدهاسيتمالتىاالخطاراتانواعبعضالمنظومةستتيح•

:التالية

خاصية دعم

29

.ERPنظام تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بالممول •

.ة الممولالبريد اإللكتروني من خالل البريد اإللكتروني الرئيسي لشرك•

.الرسائل النصية القصيرة من خالل رقم الهاتف للممول•

الرسائل المؤقتة على تطبيق الموبايل  •

منظومة اإليصال اإللكتروني
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الوصول إىل التقارير ولوحة املعلومات( 3)

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                                  Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                             Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



تتيح المنظومة 

الوصول إلى 

التقارير ولوحة 

المعلومات

المعلوماتلوحةإلىالوصولمنالممولممثلسيتمكن،المنظومةمراحلفي•
ً لهستوفروالتياإللكتروني،اإليصالبوابةفيالموجودة فاصيلوتملخصا
ً المستندات .أيضا

خاللمنللمستنداتالشهريالملخصاستخراجالممولينبإمكانسيكون•
.المؤسسةمواردتخطيطنظاممعالدمج

يسلالتيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتأساسيبشكلالميزةهذهتستهدف•
نظرةعلىالحصولمنلتمكينهاERPالمؤسساتمواردتخطيطنظاملديها
.بالمنظومةالموجودةااليصاالتعلىعامة
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الدعم التشغيلي والعمل مع مصلحة الضرائب املصرية( 4)
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أساليب وقنوات الدعم والتواصل

:تعمل المصلحة اآلن على توفير قنوات مختلفة للممولين للتواصل معها لتمكن الممول من

.طلب استفسارات او معلومات•

.تسجيل مشكلة فنية•

.تسجيل شكوي•

.تقديم مقترحات•

فيجيلالتسالممولينعلىتسهلالتيالمعلوماتوتوفيرالدعموسائلكافةتقديمفيالمصلحةممثلوويعمل

البريدخاللمنتواجههمعقباتأيوتذليلالتشغيلواستمراريةالمنظومةمعالتكاملواستكمالالمنظومة

eReceipt.hd@eta.gov.egاإللكتروني

(16395)الضرائببمصلحةالمتكاملاالتصاالتبمركزالساخنالخطخاللمناو
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املوارد اإلضافية

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                                  Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                             Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



الموارد اإلضافية

سجيلالتالممولينعلىتسهلالتيالمعلوماتوتوفيرالدعموسائلكافةتقديمعلىالمصلحةممثلويعمل•

خاللمن.تواجههمعقباتأيوتذليلالتشغيلواستمراريةالمنظومةمعالتكاملواستكمالالمنظومةفي

eReceipt.hd@eta.gov.egاإللكترونيالبريد

(16395)او من خالل الخط الساخن بمركز االتصاالت المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية  •

.ةعلى موقع مصلحة الضرائب المصري" دليلك للتعامل مع اإليصال اإللكتروني"يرجى زيارة هذا الرابط •

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

.عن األدلة االخري التى يمكن الرجوع اليها•

اإليصالبمنظومةالتسجيل:األولالجزء–اإللكترونياإليصاللمنظومةلالستعدادالممولدليل•

.اإللكترونى

.دليل التكامل واألكواد: الجزء الثانى–دليل الممول لالستعداد لمنظومة اإليصال اإللكتروني •

.دليل األسئلة الشائعة عن منظومة اإليصال اإللكتروني•

منظومة اإليصال اإللكتروني
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شكرًا جزيالً 
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