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مقدمــــــــة

الحبيبةرنامصتطويرفيمنهاومشاركة ًالمستمر،التطويربأهميةالمصريةالضرائبمصلحةمنإيمانا ً

ستحقاتالمتحصيلفىنساهمفنحنالخير،كللهانحققأننستطيعمعاوبتعاونناأجلها،مننعملفنحن

علىدرتهاوقالدولةكفاءةرفعفىللمساهمةوذلك.العامةالموازنةمواردأهمأحدتعدوالتى،للدولةالضريبية

.المواطنينجموعمصلحةيحققبماالمختلفةاإلنفاقأوجهتجاهبواجبهاالقيام

.جميعا ًليناعبالنفعستعودالتىالقوميةالتطويرمشروعاتأحداإللكترونياإليصالمنظومةألنونظرا ً

"واألكوادالتكامل:الثانىالجزءاإللكترونياإليصاللمنظومةلالستعدادالممولدليل"لكنقدمأنيسعدنا

وتعديالته2020لسنة206رقمبالقانونالصادرالموحدالضريبيةاالجراءاتقانونألحكامطبقا ًأُعدوالذي

.التنفيذيةوالئحته

رئيسفنحن جميعاً أبناء مصر األوفياء

مصلحة الضرائب المصرية

مختار توفيق عباس
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حول هذا الدليل
تسجيلبالخاصةوالعملياتاإلجراءاتلتوضيحالدليلهذابتصميماإللكترونياإليصالمشروعفريققام

.مةبالمنظوللعملاستعداداً للممولالمساعدةاألخرىوالمعلوماتاإللكترونياإليصالمنظومةعلىالممول

الصفحة المحتـوي

5 رحلة الممول نحو تطبيق  منظومة اإليصال اإللكتروني

6 التكامل مع المنظومة

13 معايير أكواد السلع والخدمات

39 اإلضافيةالموارد

منظومة اإليصال اإللكتروني

.يعد هذا الدليل جزء تفصيلي لعمليه التكامل واألكواد 

للممولالتعريفي ولالطالع على باقي العمليات الرئيسية  يرجى مراجعة الدليل من المعلومات ولمزيد 
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العالمات المستخدمة في هذا الدليل

ثناءأاالعتبارفيوضعهايجبالتياألهميةفيغايةمعلوماتعليالصفحةتحتويمعلومات هامة

.الدليلهذاقراءة

خاصية دعم

.يسيتحتوي الصفحة علي معلومات إضافية عن تدفق سير عمل السيناريو الرئمعلومات إضافية

.ملحوظات هامة ونبذات سريعة عن تدفق سير عمل السيناريوملحوظات

.يسيتحتوي الصفحة علي وظائف وخواص داعمة لتدفق سير عمل السيناريو الرئ

.ومزيد من الشرح وملحوظات عن الخطوات اإلضافية داخل تدفق سير عمل السيناري

4منظومة اإليصال اإللكتروني
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رحلة الممول نحو تطبيق  منظومة اإليصال اإللكتروني

اإلطالع علي التقارير

تبادل المستندات

االستعداد لمنظومة اإليصال اإللكتروني

الدعم التشغيلي والعمل مع مصلحة الضرائب المصرية

التسجيل

الهوية الرقمية للممول نشاء إ

وتسجيل أنظمة تخطيط موارد 

ونقاط البيع ERPالمؤسسات 

مفوضي وتسجيل POSالـ

وممثلي الممول

ل البدء فى عملية التكام
واألكواد

اتتصنيف السلع والخدم

تقديم المستندات
درةتقديم المستندات المص

التحقق من صحة المستندات
بقهالتحقق من صحة المستند وضمان تطا

التقارير التشغيلية
لية الحصول علي تقارير تفصي

بشأن المستندات الُمصدره

استالم إخطارات

استالم إخطارات من 
المنظومة

ل
ى للدلي

ء الثان
جز

ق ال
طا

ن
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التكامل مع منظومة اإليصال اإللكتروني
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كجزء(SDK)البرمجياتتطويرأدواتحزمةإصدارتم

برمجةواجهاتوتوصيفالتكامللدعماالستعداداتمن

.المصدرشفرةأمثلةمعالتطبيقات

يمكن للمطورين الوصول إلى حزمة أدوات تطوير 

الرابطمن خالل هذا (SDK)البرمجيات 

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

بصفةمكمستخداالختباربيئةإلىالدخولللمطورينيمكن

برمجةواجهاتالختبارالمموللدىمسئولمدير

ةالمؤسسمواردتخطيطنظاممنالمختلفةالتطبيقات

اضافيةومواردامثلةعلىاالطالعويمكن،المسجل

الرابطهذاخاللمنالتكاملفيللمساعدة

https://sdk.PREPROD.invoicing.eta.gov.eg/faq .

(  SDK)الدخول إلى حزمة أدوات تطوير البرمجيات 
خاصية دعم
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روابط هامة لعملية التكامل

طويرلتالممولمعهايتعاملالتيالشركاتاوالمطورينمنالفنيللفريقهامةروابطباألسفلالروابطتمثل

.اإللكترونياإليصالومنظومة(ERP)المؤسسيالتخطيطنظامبينالتكاملعمليةواتمام

ط األختبارية البيئة على الراب ط فعليه البيئة على الراب ال دام خ االست

https://id.preprod.eta.gov.eg/ https://id.gov.eg/ دمات الهوية خ

https://api.preprod.invoicing.eta.gov.eg/ https://api.invoicing.eta.gov.eg/ البرمجة واجهات (APIs)

https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/ https://invoicing.eta.gov.eg/ المنظومة بوابة

منظومة اإليصال اإللكتروني

Trusted)بهاالموثوقالروابطقائمةفيالروابطهذهإدراجيرجي Sites)الوصوليمكنأنهوضمانالمتصفحفي

.بذلكتسمح(Firewalls)الحمايةإعداداتتكونوأنللممولالداخليةالشبكةمناليها
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معلومات هامة(APIs)واجهات برمجة التطبيقات 

:تقسيم هذا الجزء الى ثالث عناصر رئيسيهتم 

1-COMMON ( قسمAPIsالمشتركة بين الفاتورة واإليصال.)

2-EINVOICING ( قسمAPIsالخاصة بالفاتورة األلكترونية.)

3-ERECEIPT( قسمAPIs األلكترونىباإليصال الخاص.)

9منظومة اإليصال اإللكتروني

(ERP)المؤسسيةالمواردتخطيطنظامبينالمستنداتوتبادلالتكامللعمليةأساسيبشكلالواجهاتهذهتستخدم

.اإللكترونياإليصال/الفاتورةومنظومة

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                       Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



(APIs)واجهات برمجة التطبيقات 
1-COMMON ( قسمAPIsالمشتركة بين الفاتورة واإليصال)

م دا خ االست APIs
ERP ير او األيصاالت من خالل تسجيل الدخول على المنظومه الرسال الفوات Login as Taxpayer System

 invoice, receipt,return( الحصول على انواع المستندات بالمنظومه

)receipt,credit note
Get Document Types

الحصول على بيانات تفصيليه لنوع معين من المستندات وأصداراته Get Document Type

الحصول على بيانات تفصيليه الصدار من نوع معين من المستندات Get Document Type Version

الستقبال التنبيهات على منظومة الERP للممول ERP - Receive Document Notifications

)Package( ألستقبال التنبيهات الخاصه باستكمال طلب حزم الوثائق ERP - Receive Download Ready Notification

لألطالع على التنبيهات المرسله مسبقا  Get Notifications

للتأكد من مدى اتاحية المنظومة واالتصال بها ERP - Ping

تسجيل اكواد EGS الخاصة بالممول Create EGS Code Usage

للحصول على قائمه من األكواد األصناف التى سبق طلب تسجيلها Search my EGS code usage requests

طلب استخدام كود EGS / GS1 لممول اخر Request Code Reuse

للبحث عن اكواد EGS/ GS1 المسجله بالمنظومة Search Published Codes

الحصول على تفاصيل بيانات كود صنف معين Get Code Details by Item Code

EGS لتحديث بيانات اكواد Update EGS Code Usage

لتحديث بيانات األكواد Update Code

10منظومة اإليصال اإللكتروني

معلومات هامة
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(APIs)واجهات برمجة التطبيقات 
2-EINVOICING ( قسمAPIs اإللكترونيةالخاصة بالفاتورة)

االستخدام APIs

فاتورة Submit Documents ارسال مستندات ال

الغاء المستند من قبل مرسلها Cancel Document

رفض المستندات من قبل مستلمها Reject Document

الحصول على اخر مستندات تم أرسالها Get Recent Documents

طلب الحصول على حزمة مستندات Request Document Package

تى تم طلبها من قبل الحصول على حالة حزم المستندات ال Get Package Requests

تى تم تجهيزها لتحميل حزمة المستندات ال Get Document Package

XML/ JSON الحصول على بيانات مستند معين بصيغة Get Document

patch الحصول على بيانات المستندات المرسله من خالل باتش Get Submission

PDF تحميل المستندات فى صيغة Get Document Printout

الحصول على بيانات تفصيليه لمستند معين Get Document Details

األعتراض على الغاء المستند من قبل مستلمها Decline Document Cancellation

األعتراض على رفض المستند من قبل مرسلها Decline Document Rejection

11منظومة اإليصال اإللكتروني

معلومات هامة

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                       Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



(APIs)واجهات برمجة التطبيقات 
3-ERECEIPT( قسمAPIs باإليصال اإللكترونىالخاص)

االستخدام APIs

تسجيل دخول جهاز نقاط البيع على المنظومه Authenticate POS

ارسال مستندات األيصال Submit Receipt Documents

الحصول على بيانات تفصيليه لمستندات األيصال بما فى ذلك نتائج التحقق Get Receipt Details

JSON الحصول على بيانات مستندات أيصال فى شكل Get Receipt

الحصول على البيانات التفصيلية لمستندات ايصال بدون تسجيل دخول على المنظومة Get receipt details anonymously

12منظومة اإليصال اإللكتروني
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معايير 

لسلع والخدماتاكواد أ
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معايير أكواد السلع والخدمات

منظومة اإليصال اإللكتروني

السلعتكويدلعالميةمعاييراإللكترونياإليصال/الفواتيرمنظومةتنفيذفىالمصريةالضرائبمصلحةتستخدم

:لضمانوذلكوالخدمات
.الخطأتقللومنظمةموحدةمعياريةبطريقةالمستنداتتبادل❑

.(المشترىوالبائع)التجاريةاألطرافبينالسلعهذهتعريفتوحيد❑

:معيارينالمصلحةتتبع

GS1معيار:األولالمعيار•
Global Standards 1

.المصنعةةللشركالمنتجتابعيةويضمنالعالممستوىعلىمتكررغيرفريدكودخدمةاوسلعةلكليكونحيث

EGSمعيار:الثانىالمعيار•
Egyptian Goods and Services )(

GPCوالخدماتالسلعتصنيفمعيارمعوربطه
(Global Product Classification)     

14
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GS1المعيار العالمي 

أنحاءجميعفيوالمؤسساتالشركاتقبلمنالمعيارهذايُستخدم
السلسوإدارةتلقائيًاواألماكنوالمنصاتالمنتجاتلتحديدالعالم

Supply)بهاالخاصةالتوريد Chain)كفاءةأكثربشكل.

ناتالبيامزامنةشبكةخاللمنللسلعالموحداالكوادمعياريتيح
البعضبعضهامعتتعاملالتيللشركات(GDSN)العالمية

.أنظمتهافيالمعلوماتنفسعلىدائًماالحصول

لجميعاسلعهاكوادعلىواحدةشركةتجريهاتغييراتأيتوفيريتم
.معهاالمتعاملوناالخريالشركات

معيارعنالمعلوماتمنللمزيدGS1هذاعلىاالطالعيرجي
(https://www.gs1.org/standards)الرابط

ةمعلومات إضافي
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(GS1)كيفية الحصول على معيار تكويد السلع 

 للعمل بمعيارGS1 يمكن للممول التواصل مع وكيلGS1 بمصر

الرابطوموضح موقع الوكيل في هذا 

https://gepir.gs1.org/index.php

 16841أومن خالل الخط الساخن.

ةمعلومات إضافي
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GPCالتصنيف العالمي 

العالمىالتصنيفGPCمعربطهالمطلوب

.EGSمعيار

معيارفيالتكويدهيكلعلىاالطالعيمكن

GPCالرابطهذاخاللمن:

https://gpc-browser.gs1.org/

منظومة اإليصال اإللكتروني

ةمعلومات إضافي
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 EGSالمعيار المصرى 

:عهو معيار تم تصميمه ليتوافق مع طبيعة انشطة الممول المصرى بدون مقابل مادى ويتكون من ثالثة مقاط

منظومة اإليصال اإللكتروني

ةمعلومات إضافي

تسجيل رقم

الممول
الكود الداخلى للسلعة 

أو الخدمة

:مثال 

EG -100303561-123456

EG
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EGSومعيار GS1مقارنة بين معيار 

EGSمعيار  GS1معيار وجه المقارنة

تكويد مصرى تكويد عالمى المعيارنوع

(مجانى ) مادى بدون مقابل  مادىله مقابل  المقابل المادى

مةالخد/الداخلى للسلعة الرقم + رقم التسجيل +EGمكون من  رقم13مكون من  التكوين

8المكون من GPCيحتاج ربطه بالمستوى الرابع من معيار 

من اليسار1000أرقام تبدأ بـ 
ـــ الربط مع معيار آخر

تاريخ ارسال االكواد يوم من15ضرورة موافقة المصلحة خالل  ـــ المصلحة على االكوادموافقة

:يتم ارسال االكواد بطريقتين

.تسجيل كل كود على حده-1

.مجموعة من االكواد دفعة واحدةامكانية رفع-2

معرف بشكل تلقائى 

على المنظومة
كيفية التسجيل على المنظومة

متاح متاح
ى امكانية استخدام أكواد مستعملة مسبقا عل

المنظومة

معلومات هامة
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:تسجيل الدخول على المنظومة من خالل

https://invoicing.eta.gov.eg/content
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مة الموجودة من القائ( التسجيل بالجملة ، تسجيل استخدام كود ) " أكواد "الدخول على القائمة الخاصة باألكواد إلختيار  

على اليمين فى الصفحة الرئيسية

21منظومة اإليصال اإللكتروني
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GS1بإستخدام معيار حدة تسجيل كل كود على 

1
2

.إختيار أكواد-1

.كودإستخدام تسجيل إختيار 2
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.من القائمة المنسدلةGS1معيارإختيار -3

.رقم13الـمكون من GS1كتابة كود -4

منظومة اإليصال اإللكتروني

3

4
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.الضغط على بحث-5

الضغط على إضافة-6

.بعد ظهور البيانات
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فهرس بكل األكواد المستخدمه التى تم إضفاتها 
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EGSمعيار تسجيل كل كود على حدة بإستخدام 

.إختيار أكواد.1ً

.كودإستخدام تسجيل إختيار . 2

12
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.من القائمة المنسدلة EGSنظام إختيار -3

ً مستخـدمكـــودادخــاليمكن-4 مسبقا

يدجدتسجيلإختيارأوبحثعلىوالضغط

.EGSبإستخدام
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-ملء بيانات الحقول العشرة -5

ول بيانات الحقإدخال والتأكيد على 

)*(.الموجود بجوارها 

.الضغط على  طلب موافقة-6
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مثال للشاشة بعد ملء كل الحقول 
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استالم رسالة -

".الكود بنجاحإرسال تم " 
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.انتظار -

.موافقة-

.مرفوض-

-:  EGSحاالت االكواد المرسلة الى المصلحة بمعيار 
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(اكسيلملفًتحميلً)التسجيل بالجملة 

.إختيار أكواد.1

.تسجيل بالجملةإختيار . 2

32منظومة اإليصال اإللكتروني

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                       Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



ان عند التسجيل بالجملة يوجد خيار

األول

مسجلة مسبقا أكواد طلب استخدام 

GS1أو  EGSلدى ممول اخر 

الثانى

الجديدة EGSأكواد تسجيل 
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تم حالة اختيار اى من الخيارين يفىً-

لملف تحميل  / Downloadعمل 

.اإلكسيل

34منظومة اإليصال اإللكتروني

Facebook@Tax.Egypt Instagram@Tax_Egypt

Facebook@Tax.Egypt                                                                                                                       Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

WWW.ETA.GOV.EG



. downloadعند اختيار االختيار الثانى وعمل 

:يظهر محتوى شيت االكسيل الخاص بتسجيل اصناف جديدة كما موضح بالشكل التالى
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ملف اإلكسيلشرح محتوى 

الشرح العموداسم

وفقا  لنظام التكويد المتبع لدى الشركةEGSاو GS1اختيار اما هو Code Type

الكود الداخلى للصنف ItemCode

اسم الصنف باللغة االنجليزية CodeName

اسم الصنف باللغة العربية CodeNameAr

وصف الصنف باللغة االنجليزية Description

باللغة العربيةوصف الصنف DescriptionAr

الصنفتاريخ بدء تفعيل ActiveFrom

د تاريخ فارغا فى حالة عدم رغبة الممول فى تحدييترك)تاريخ نهاية تفعيل الصنف 

(لنهاية التفعيل

ActiveTo

GPCالرابع من اكواد اضافة المستوى GPCItemLinked

ً وينصح ان)لدى ممول اخر EGSكود الربط مع اكواد  (يترك هذا الحقل فارغا EGSRelatedCode
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(الملفرفع)uploadعمليتمثم-

مناىتحديديتمحيثاإلكسيللملف

ً الخيارين الذىلاإلكسيملفلطبيعةوفقا

.تحميلهتم
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أوالسلعألكواداإلكسيلملف-

ً المستعملةالخدمات .مسبقا
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الموارد اإلضافية
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الموارد اإلضافية
جيلالتسالممولينعلىتسهلالتيالمعلوماتوتوفيرالدعموسائلكافةتقديمعلىالمصلحةممثلويعمل•

خاللمن.تواجههمعقباتأيوتذليلالتشغيلواستمراريةالمنظومةمعالتكاملواستكمالالمنظومةفي

eReceipt.hd@eta.gov.egاإللكترونيالبريد

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

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

-:اليهااالخري التى يمكن الرجوع األدلة •

.دليل الممول التعريفي بمنظومة اإليصال اإللكتروني•

ال دليل التسجيل بمنظومة اإليص: الجزء األول–دليل الممول لالستعداد لمنظومة اإليصال اإللكتروني •

.اإللكترونى

.دليل األسئلة الشائعة عن منظومة اإليصال اإللكتروني•
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شكراً جزيالً 
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