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ائبمصلحةمنإيمانا  المستمر،التطوير بأهميةالمضيةالضى

 
  منها ومشاركة

ى
مننعملفنحنبةالحبيمضنا تطوير ف

،كللها نحققأننستطيعوبتعاوننا اجلها،  الدولةتساعد فأنتالختر
ى
يبيةمستحقاتها تحصيلف الموازنةموارد أهمأحد ،الضى

ى للدولةالعامة ،المجموعمصلحةيحققبما المختلفةاإلنفاقأوجهتجاهبواجبها القيامعىلقدرتها لتحسير ى  واطنير
 
ألنونظرا

يبيةالفاتورةمنظومة ونيةالضى وعاتأحد االلكتر  علينا بالنفعستعود التر القوميةالتطوير مشر
 
.جميعا

ونية،الفواتتر لمنظومةلالستعداد الممولدليللكنقدمأنيسعدنا    والتوقيعالتكامل:الثانى الجزءاإللكتر
ونى اإللكتر

 أعد الذيواألكواد
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يبيالفاتورةمنظومةبتطبيق2020لسنة188رقمالماليةوزير قرار وعىل،2017لسنة66رقمالماليةوزير بقرار الصادر  ةالضى

ونية .اإللكتر

 أبناء مض األوفياء
ً
رئيسفنحن جميعا

ائب المضية مصلحة الضر

2غريبعبد القادر رضا 



حول هذا الدليل
ونية بتصميم هذا الدليل لتوضيع اإلجراءات والعمليات الخاصة بتسجيل ال وع الفواتتر اإللكتر ممول عىل منظومة قام فريق مشر

 للعمل بالمنظومة
 
ونية والمعلومات األخرى المساعدة للممول استعدادا .الفواتتر اإللكتر

ي العمل
ر

 واألكواد ولمزيد من المعلومات ولالطالع عل باق
ر

ون رجى يات الرئيسية  ييعد هذا الدليل جزء تفصيلي لعمليه التكامل والتوقيع االلكير

ي للممول
مراجعة الدليل التعريفر

الصفحة المحتوي

4 نظرة عامة عل رحلة الممول مع المنظومة

5 التكامل مع المنظومة

10 ي 
ونر التوقيع االلكير

14 معايير أكواد السلع والخدمات

24

المالحق

ي توفر معلومات تساعد عل فهم المنظومة: الموارد
قائمة الموارد الداعمة التر
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ونيةرحلة الممول نحو تطبيق  منظومة الفواتير اإللكير 

علي التقاريراإلطالع

تبادل المستندات

ونية االستعداد لمنظومة الفواتير اإللكير

ائب المضية الدعم التشغيلي والعمل مع مصلحة الضر

التسجيل
انشاء الهوية الرقمية 
للممول وتسجيل أنظمة
ت تخطيط موارد المؤسسا

ERPى وتسجيل المفوض ير
ى الممول وممثلير

 عملية التطوي
ر

ر البدء ق
والتكامل

ي و 
ر

ون األكوادوالتوقيع اإللكير

الحصول عىل  التوقيع 
  لتوقيع 

ونى اإللكتر
 
 
ونيا المستندات إلكتر

استالم المستنداتوتصنيف السلع والخدمات
  تم إصدارها منا

ستالم المستندات التر
ى آخرين ممولير

تقديم المستندات
  تم ت

وقيعها تقديم المستندات التر
 
 
ونيا إلكتر

التحقق من صحة المستندات
التحقق من صحة المستند 

وضمان تطابقه

التقارير التشغيلية
لية الحصول عىل  تقارير تفصي

الُمصدرهبشأن المستندات 
ٍلمه

 
والُمست

استالم إخطارات

استالم إخطارات أثناء نهاية 
إجراء إلي نهاية إجراء آخر

ل
دلي

 لل
ي نر
جزء الثا

ق ال
طا

ن
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ونية التكامل مع منظومة الفواتير اإللكير



ونيةمتطلبات التكامل الفنية مع منظومة الفواتير ا اللكير
معلومات هامة

(:APIs)متطلبات الوصول واالتصال بواجهات برمجة التطبيقات 
لخطوات اعداد بيئة العمل لدي الممول للوصول اىل  واجهات منظومة

ونية واختبار التكامل يرج   اتباع الخطوات ال   هذا الفواتتر االلكتر
مذكورة فى

(  /https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq)الرابط

بعنوان
(How to set up environment to access test APIs and test 

portals?)
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https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/
https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq/


روابط هامة لعملية التكامل
معلومات هامة

  يتعامل معها الم
كات التر   من المطورين او الشر

مول لتطوير واتمام تمثل الروابط باألسفل روابط هامة للفريق الفتى
ى نظام التخطيط المؤسس   ونية( ERP)عملية التكامل بير .ومنظومة الفواتتر االلكتر

  قائمة الروابط الموثوق بها 
  المتصفح وضمان انه يمكن الوصول ( Trusted Sites)ويرج   ادراج هذه الروابط فى

فى
.تسمح بذلك( Firewalls)اليها من الشبكة الداخلية للممول وان تكون اعدادات الحماية 

الرابط االستخدام #

https://id.preprod.eta.gov.eg/ خدمات الهوية 1

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

2

https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/ بوابة المنظومة 3

http://ca.preprod.invoicing.eta.gov.eg PKI environment 4
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https://id.sit.eta.gov.eg/
https://api.sit.invoicing.eta.gov.eg/
https://sit.invoicing.eta.gov.eg/
http://ca.sit.invoicing.eta.gov.eg/


ون (APIs)ية واجهات برمجة التطبيقات لمنظومة الفواتير االلكير

معلومات هامة

االستخدام API

ERPالمنظومة من خالل نظام لىالدخول ع Login as Taxpayer System

ارسال الوثائق والفواتير Submit Documents

رسال للوثائقأاالستعالم عن  Get Submission

االستعالم عن مستند محدد Get Document

الغاء مستند مصدر كبائع Cancel Document

رفض مستند وارد كمشتري Reject Document

االستعالم عن اخر المستندات Get Recent Documents

ة في الحصول على نسخة من الوثيقة للطباع

(PDF)صورة 

Get Document Printout (basic 

PDF)

الحصول على أنواع المستندات Get Document Types 

الحصول على نوع محدد لمستند Get Document Type 

الحصول على اصدار لنوع محدد لمستند Get Document Type Version

الحصول على االخطارات Get Notifications

ى نظام تخطيط الموارد المؤسسي ومنظومة ( ERP)ة تستخدم هذه الواجهات بشكل أساس  لعملية التكامل وتبادل المستندات بير
  يجب البدأ بها، عن

ونية وتمثل القائمة باألسفل اهم الواجهات التر قلك اىل  المعلومات الضغط عليها سيتم ند الفواتتر االلكتر
  الواجهات من خالل موقع ال 

ر
ح كيفية االستخدام، كما يمكن االطالع عىل باف (SDK)الخاصة بكل واجهة مع شر
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https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/api/01-login-as-taxpayer-system/
https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/api/05-submit-documents/
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https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/api/03-get-document-type/
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  التوقيع
ونى االلكتر



ي 
ر

ون التوقيع اإللكير

يعد التوقيع  
ونى ، وتأخذ لممولالتوقيع الرسم  لبمثابةااللكتر

تر رصامة شكل رسالة مشفرة تتوافق مع اللوائح القانونية األك
.وتوفر أعىل مستوى من التأكيد لهوية الُموقع

  
ونى ا مثل التوقيع اإللكتر (  (eSealيعتت  الختم اإللكتر ، تقني   

ونى
  
.ولكن الختم ال يرتبط إال بكيان قانونى

 حيث يقوم نظام تخطيط الموارد المؤسسية(ERP ) بتكوين
  للمستند 

ونى م التوقيع وإرساله لخاد( الفاتورة)الملف االلكتر
ونيا من خالل الخاد ، ومن ثم توقيعه الكتر  

ونى م وارساله االلكتر
ونيا اىل  المصلحة من خالل التكامل مع منظومة ال

فواتتر الكتر
ونية .االلكتر

:لمزيد من المعلومات
  الرقمية، يرج  استخدام هذا الرابط•

ونى https://cutt.ly/6frDAb9:لمعرفة كيفية الحصول عىل شهادة الختم اإللكتر
  الرقمية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص، يرج  استخدام هذا •

ونى لمعرفة كيفية استخدام شهادة الختم اإللكتر
https://bit.ly/2FD6zqP:الرابط

ERPe-Document

       

eSeal Servere-Document
Signed

The digital signed 
document that should be 
submitted to e-invoicing 

solution

المستند الرقم  الموقع
الذي يجب تسليمه إىل

منظومة الفواتتر 
ونية اإللكتر

نظام 
تخطيط 

موارد 
المؤسسة

المستند 
ي 
ر

ون اإللكير

خادم 
الختم 

ي 
ر

ون اإللكير

توقيع 
المستند 
ي 
ر

ون اإللكير

معلومات إضافية
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https://cutt.ly/6frDAb9
https://bit.ly/2FD6zqP


  
ونى إجراءات الحصول عىل شهادة التوقيع االلكتر

:لمزيد من المعلومات
  الرقمية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص، يرج  استخدام هذا

ونى :الرابطلمعرفة كيفية استخدام شهادة الختم اإللكتر
http://eta.gov.eg/images/taxlinks/sign/eseal.pdf12

ي و بيانات االتصال الخاصة بهم
ر

ون الجهات المسؤولة عن استخراج شهادة التوقيع اإللكير

  
ونى ونية عن طريق التوجه( E-sealing Certificate)يمكن استخراج شهادة التوقيع اإللكتر   منظومة الفواتتر االلكتر

ى
كات والخاصة بتوقيع الفواتتر ف اىل للشر

كة كات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات Egypt Trustشر التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وللتواصل مع الهيئة  ITIDAاحدى الشر

https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E-Signature.aspx: يمكن استخدام الرابط التاىل  

 كة أحمد صالح/دكتوريمكن التواصل مع وللتواصل مع الشر

01017444570: هاتف رقم

  
ونى يد االلكتر asaleh@egypttrust.com: الت 

ي 
ر

ون المستندات المطلوبة الستخراج شهادة التوقيع االلكير

  بمقر المرخص له، وأن يكون( العقد)يجب تقديم وتوقيع الطلب  E-Seal Certificateللحصول عىل الشهادة
له حق من المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانونى

 للسجل التجاري، أو بموجب تفويض، ويكون طلب الحصول عىل الشهادة 
 
مسئول للمنشأة أو والتفويض موقعان عليهما من المدير ال( العقد)التوقيع عن المنشأة وفقا

 عىل توقيعاته بخاتم البنك المتعامل معه 
 
  ومصدقا

  (. توقيع ُمطابق)ممثلها القانونى
كة تقديم االنر   للشر

تقديم أصول كافة المستندات يجب)يجب عىل الممثل القانونى

(:  والوثائق لالطالع عليها

اإلشهار/أو قرار اإلنشاء/ صورة من المستخرج الرسم  للسجل التجاري.

يبية .صورة من البطاقة الضى

كة كات أو عقد الشر .صورة صحيفة االستثمار أو الشر

صورة إثبات الشخصية للمدير المسئول.

  نظام تخطيط الموارد المؤسسية لديها لتفعيل شهادة التوقيع االلكتر لل
ى
ها ف كة تعديلها أو توفتر   يتوجب عىل الشر

  متطلبات الفنية التر
سواء كانت  E-Seal Certificateونى

Software أوHardware  يرج   تحميل الملف التاىلDigital Signature Format for E-Invoice System https://bit.ly/31qryW5

http://eta.gov.eg/images/taxlinks/sign/eseal.pdf
https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E-Signature.aspx
mailto:asaleh@egypttrust.com
https://bit.ly/31qryW5


  والمعايتر ال
ونى ى والحصول عىل خادم التوقيع االلكتر فنيةإجراءات تجهتر
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كات المصنعة  HSMsالوكالء ألجهزة ال / التواصل مع إحدى الشر

كات المصنعة ألجهزة ال  :HSMsالشر

Gemalto/Thales Luna

Utimaco

nCipher

الموضحة باألسفل، وأن تكون ( Hardware Security Modules)المستخدمة معتمدة طبقا ىل  HSMsأما بالنسبة للمواصفات الفنية الواجب توافرها لجهاز ال 
  متوافقة مع الضوابط الفنية والتقنية التالية، علما بأن الممول يجب أن يحدد العدد المتوقع من الفواتتر وأ

ونى ى اإللكتر HSMجهاز بإختيار وم قن يأجهزة التأمير
: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.

  https://bit.ly/2FD6zqPو https://cutt.ly/6frDAb9الرابطلمزيد من المعلومات برجاء زيارة هذا 
ونى .عن طريقة اعداد الخادم وكيفية التوقيع االلكتر

Invoice digital signatures should be implemented according to the following standards:

 rfc3852

 rfc5126

 X.691 (DER specifically)

https://cutt.ly/6frDAb9
https://bit.ly/2FD6zqP


تلسلع والخدمااكواد معايتر أ 



معايير أكواد السلع والخدمات

ونية معايتتبتى    تنفيذ منظومة الفواتتر االلكتر
ى
ائب المضية ف تر عالمية لتكويد السلع مصلحة الضى

ية موحدة ومن ظمة تقلل من والخدمات وتصنيفاتها وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معايتر
ي ى األطراف التجارية البائع والمشتر وتتبع المصلحة . الخطأ وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بير

:المعايتر التالية
GS1(Global Standards 1 )– وهو معيار لتوحيد كود السلع والمنتجات والخدمات

كة، بحيث يكون هذا الكود فريد وغتر متكرر عىل مستوى العالم ويضمن تابعية التابعة لكل شر
كة المصنعة .المنتج للشر

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

.التصنيف

ى اتباع احدي المعيارين لتبادل المستندات الرقمية للفواتتر و  ى يجب عىل الممولير االخطارات بير
ى المعيارين فى الصفحات القادمة ي وسيتم توضيح الفرق بير

.البائع والمشتر

معلومات إضافية
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https://gs1eg.org/
https://www.gs1.org/standards/gpc


GS1المعيار العالمي 

ج  
كات والمؤسسات فى ميع أنحاء ُيستخدم هذا المعيار من قبل الشر

ا وإد ارة سالسل العالم لتحديد المنتجات والمنصات واألماكن تلقائي 
.بشكل أكتر كفاءة( Supply Chain)التوريد الخاصة بها 

بيانات يتيح معيار االكواد الموحد للسلع من خالل شبكة مزامنة ال
  تتعامل مع بعضها البعض (GDSN)العالمية

كات التر الحصول للشر
  أنظمتها

ا عىل نفس المعلومات فى .دائم 

كة واحدة عىل اكواد س ات تجري  ها شر لعها لجميع يتم توفتر أي تغيتر
كات اآلخرين الذين يتعاملون معها الشر

 للمزيد من المعلومات عن معيارGS1 يرج   االطالع عىل هذا
(https://www.gs1.org/standards)الرابط

معلومات إضافية
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https://www.gs1.org/standards
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GPCالتصنيف العالمي 
 ك لتجميع ى معيار موحد ومشتر ين والبائعير

  كل المنتجات بنفس الطري( أو تصنيف)نظام يمنح المشتر
قة والخدمات فى

  العالم
  شبكة مزامنة البيانات العالمية. مكان فى

 (GDSN)ويستخدم بشكل أساس  فى
 معيار  

الرابطمن خالل هذا GPCيمكن االطالع عىل هيكل التكويد فى
(https://www.gs1.org/services/gpc-browser  )

 الرابطويمكن تحميل اكواد التصنيفات من خالل هذا(https://www.gs1.org/standards/gpc)

Segment

القطاع

Family

العائلة

Class

الصنف

Milk and Milk 

Substitutes

(Perishable)

An industry 

Segmentation 

or Vertical

A group of 

like categories

Categories of 

like products

Food, Beverages, & 

Tobacco

Milk, Butter, Cream, 

Yoghurts, Cheese, 

Eggs, & Substitutes

Milk and Milk 

Substitutes

Brick

الوحدة

Level المستوى Example مثال

معلومات إضافية

مة المستوي المطلوب الموائ
17معه

https://www.gs1.org/services/gpc-browser
https://www.gs1.org/services/gpc-browser
https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/standards/gpc


ر  ر المعياريير العالقة والمقارنة بير

 كما تم اإلشارة ان المعيار األول(GS1 ) للكود
  للسلعة ويرتبط تلقائيا با

لتصنيف النهان 
  معيار 

ى
(GPC)التابع لها ف

 معيارGS1يحتوي عىل سلع فقط بعكس
GPC يحتوي عىل تصنيفات السلع

والخدمات

هامةمعلومات 

Brick:

Milk and Milk 

Substitutes

(Perishable)

GTIN = 123456789123CBrick Code = 10000025

00910023712823

GTIN

المنتج/ كود السلع

ر يوفر طريقة فريدة وعالمية وغي-كود مقنن وفريد 

مبهمة لتحديد عنصر

GPC

حت الخاصة بالسلع لتندرج تدااألكوتجميع مجموعة من 

نفس التصنيف الموحد

كود التصنيف

10005788 

ما هو تصنيف المنتجما هو المنتج

كات المضية المتبعة لمع يار يوجد عدد من الشر
.GS1ال 

ي حالة عدم اتباع الممول لهذا المعيار فيج
ر

ب ق
من GPCاجراء عملية اتباع لمعيار التصنيف 

ر المنتجات ( Mapping)خالل إعداد موائمة  بير
والخدمات و التكويد الداخلي لدي الممول مع 

GPCتصنيف

18



(GS1)كيفية الحصول عل معيار تكويد السلع 

 للعمل بمعيارGS1 يمكن للممول التواصل مع وكيلGS1  بمض وموضح موقع
  هذا 

ومن خالل الخط الساخن ( /https://gs1eg.org)الرابطالوكيل فى
16841.

معلومات إضافية
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(GPC)كيفية الموائمة مع معيار تصنيف السلع والخدمات 

ونية لتوحي( الفواتتر واالشعارات)تستخدم األكواد للسلع والخدمات او اكواد التصنيفات اثناء تبادل المستندات  د وصف ونوع السلعة او االلكتر
ى األطراف التجارية ونية. الخدمة المتبادلة بير وري لكل عنض من عنارص الفاتورة االلكتر   حالة عدم اتباع ولذ. حيث تمثل بيان أساس  ورصى

ى
لك ف

كة موائمة االكواد الداخلية مع اكواد التصنيفات بمعيار لتكويد GS1نظام  وحفظ هذه الموائمة بقواعد بيانات نظام GPCالسلع يجب عىل الشر
(اإلشعارات–الفواتتر )تخطيط الموارد المؤسسية الستخدامها اثناء تبادل المستندات 

ى األكواد الداخلية للسلع والخدمات وتصنيفها ويمكن للممول اتباع أي طري ى ألعداد الموائمة بير ح المصلحة طريقتير
قة منها او اتباع طرقتقتر

  تطوير وإدارة قواعد ال
ى
كات المتخصصة ف   من الموائمة، كما يمكن للممول االستعانة بالشر

:كبيانات إلعداد ذلاخري للوصول اىل  المنتج النهان 

معلومات إضافية

:طريقة تقليدية1.

  حالة ان يكون عدد السلع او الخدمات•
ى
تفضل ف

ض الحالية محدودة الن هذه العملية تستغرق بع
ى عىل عملية  .ويدالتكالوقت والمجهود من القائمير

وإدارةالتكويد يمكن ان تتم من خالل مسؤوىل  •
كةتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية لدى ا لشر

طريقة مميكنة. 2

  حالة تعدد السلع والخدمات والذي•
ى
تفضل ف

حتاج ستالنها يجعل الطريقة االوىل  اكتر صعوبة 
هاالكثتر من الوقت ولكنها ما زال يمكن تحقيق

  إدارة قو •
ى
ى ف اعد تحتاج هذه الطريقة متخصصير

ط وهندسة البيانات مع إدارة تطوير نظام تخطي
كة الموارد المؤسسية لدى الشر
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(GPC)كيفية الموائمة مع معيار تصنيف السلع والخدمات 
:الطريقة التقليدية

حة الخطوات المقتر

 الدليل من هذا  
(https://www.gs1.org/standards/gpc)الرابطتحميل قائمة اكواد التصنيفات المشار اليها فى

 ملف  
، يوجد جدول فى يحتوي عىل جميع اكواد التصنيفات المستخدمة عالميا تحت اسمExcelبعد تحميل اكواد المعايتر

(GS1 Combined Published_Schema as at xx-xx-xxxx EN)

معلومات إضافية

 يمكن استخدام وظائف تطبيقExcelالوصول اىل  التصنيف المماثل للسلعة او ا 
لصنف للبحث وتنقية البيانات حتر

كة الرئيس  مثل نشاط الخدمات، منتجات البناء، األغذية و  وباتويمكن تضيق عملية البحث تحت نشاط الشر المشر

 متصفح معيار  
الرابطعىل هذا  GPCكما يمكن استخدام البحث المتوفر فى

(https://www.gs1.org/services/gpc-browser)

 عاليهعند الحصول عىل التصنيف المماثل للسلعة يستخدم كود تصنيف الوحدة المظلل بالصورة(Brick code ) ككود
ونية  (الفواتتر واالشعارات)تصنيف أساس  إلرساله مع عنارص المستندات االلكتر

 تصنيع الزجاجات يمكن ان تبحث عن كلمة  
ى
كة تعمل ف كما موضح بالصورة عىل اليسار( Bottle)عىل سبيل المثال شر
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(GPC)كيفية الموائمة مع معيار تصنيف السلع والخدمات 
استكمال-الطريقة التقليدية 

حة الخطوات المقتر

 تحتوي عىل زجاجة  
(Bottle)عند الضغط عىل زر التأكيد عىل تطبيق تنقية البيانات الجدول عىل التصنيفات التر

 باالسفلسيتم تصفية وتنقية البيانات بالجدول لتظهر كما

 عىل الممول مراجعة وصف الوحدة(Brick Description )يتم تصنيعها واختيار كود الوحدة المماثل وحفظه م  
ع االكواد ومماثلة ذلك لطبيعة الزجاجة التر

كة الداخلية للشر

معلومات إضافية

Internal Code Item Name Item Description GPC Brick Code

XYZ123 Bottle 1.5 L General Use 1.5 L bottle 10005851 (Sample)

XYZ124 Bottle 1 L General Use 1 L bottle 10005851 (Sample)

XYZ125 Water Bottle Packed Mineral Water Bottle 10000232 (Sample)

ول بعد تحديد كود التصنيف، يفضل ان يقوم المم
ال الموضح بتخزين اكواد الموائمة للتصنيفات كما بالمث
  قاعدة بيانات نظام ت

  فى
خطيط باألسفل كشكل بيانى
الموارد المؤسسية

له من يتم استخدام هذه االكواد مع كل مستند يتم اراس
الممول من خالل التكامل مع منظومة الفواتتر 

ونية االلكتر
 ونية ويتم التحقق من خالل منظومة الفواتتر االلكتر

  حالة خطأ 
ى
ورة غتر تكون الفاتالتكويد بصحة الكود وف

البائع المصدر )صالحة ويتم ارسال اخطار للممول 
  ( للفاتورة

ويدالتكباي عنض يحتوى عىل خطأ فى
22



(GPC)كيفية الموائمة مع معيار تصنيف السلع والخدمات 
المميكنةالطريقة 

حة الخطوات المقتر
 الدليل من هذا  

ى
  إدارة قواعد البيانات بتحميل قائمة اكواد التصنيفات المشار اليها ف

ى
بطالرايجب ان يقوم المتخصص ف

(https://www.gs1.org/standards/gpc)

 قاعدة بيانات منفصلة واعداد نص برمج   للبيانات  
ى
لموائمة اكواد التصنيفات ( SQL Script)ومن ثم يقوم المتخصص برفع هذه القائمة ف

.مع االكواد الداخلية ويعد هذا اجراء متعارف عليه لمديري ومطوري قواعد البيانات
ية او جزء منها مع اسم او وصف التصنيف ومقارنة النات ى ج والتأكد من تتم الموائمة من خالل مقارنة اسم السلعة او الخدمة باللغة اإلنجلتر

الموائمة
عد بيانات نظام تكرار ومراجعة العملية حتر موائمة جميع السلع والخدمات وربطها بكود الصنف الداخىل  لدى الممول التابع لها داخل قوا

(مثال موضح بالطريقة التقليدية)تخطيط الموارد المؤسسية 
 ق من خالل منظومة يتم ادراج كود التصنيف من ضمن خصائص عنارص الفاتورة ويتم التحق( الفواتتر واالشعارات)اثناء اصدار المستندات

  حالة خطأ 
ى
ونية بصحة الكود وف باي ( ع المصدر للفاتورةالبائ)تكون الفاتورة غتر صالحة ويتم ارسال اخطار للممول التكويد الفواتتر االلكتر

  
ى
التكويدعنض يحتوى عىل خطأ ف

معلومات إضافية
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الموارد اإلضافية( 3)



الموارد اإلضافية

  تس•
هل عىل يعمل ممثلو المصلحة عىل تقديم كافة وسائل الدعم وتوفتر المعلومات التر

  
ى
ى التسجيل ف غيل وتذليل المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشالممولير
يد. أي عقبات تواجههم   من خالل الت 

ونى .eInvoice@eta.gov.egاإللكتر

عن (https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp)يرج  زيارة هذا الرابط لمزيد من المعلومات •
:األدلة االخري التر يمكن الرجوع اليها

ونية•   بمنظومة الفواتتر اإللكتر
.دليل الممول التعريفى

ونية • .دليل التسجيل بالمنظومة: الجزء األول-دليل الممول لالستعداد لمنظومة الفواتتر اإللكتر

ونية• .  دليل األسئلة الشائعة عن منظومة الفواتتر اإللكتر
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