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 مقدمــــــــة 

ي تط��ر م�نا الحبيبة 
 منها �ض

ً
ائب الم��ة بأهم�ة التط��ر المستمر، ومشاركة  من مصلحة ال�ض

�
إ�مانا

، فأنت �ساعد الدولة �ض تحص�ل مستحقاتها  فنحن نعمل من اجلها، و�تعاوننا �ستطيع أن نحقق لها كل الخ�ي

ا قدرتها ع�  ض  لتحسني للدولة  العامة  الموازنة  موارد  أهم  أحد  �ب�ة،  اإلنفاق ال�ض أوجه  تجاە  بواجبها  لق�ام 

أحد   ون�ة  االل��ت �ب�ة  ال�ض الفاتورة  منظومة  ألن  ونظرا�   ، ض المواطنني جم�ع  مصلحة  �حقق  بما  المختلفة 

 .
�
وعات التط��ر القوم�ة الىت ستعود بالنفع علينا جم�عا  م�ش

 ألحكام القانون االسئلة الشائعة عن  �سعدنا أن نقدم لك دل�ل  
�
ون�ة والذي أعد طبقا منظومة الفوات�ي اإلل��ت

�بة ع� الق�مة المضافة  2016لسنة  67رقم   والئحته التنف�ذ�ة الصادر بقرار وز�ر المال�ة     ب�صدار قانون ال�ض

رقم  2017لسنة    66رقم   المال�ة  وز�ر  قرار  �ب�ة    2020لسنة    188، وع�  ال�ض الفاتورة  منظومة  بتطبيق 

ون�ة. اإلل�  �ت

 أبناء م� األوف�اء 
�
 فنحن جم�عا

 رئ�س

ائب الم��ة  مصلحة ال�ض

  رضا عبد القادر غ��ب
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 الصفحة المحتوى  

�ب�ة  ون�ة ال�ض  5 اوال: اسئلة عامة عن الفاتورة االل��ت

 7 التكاملاسئلة عن : ثان�ا 

 ثا
�
 9 تك��د السلع والخدمات اسئلة عن : لثا

 
�
وىض اسئلة عن : رابعا  11 التوقيع االل��ت

 

 
 

 حول هذا الدل�ل 

ون�ة بتصم�م هذا الدل�ل  وع الفوات�ي اإلل��ت ون�ة  بالخاصة  لإلجابة عن االسئلة الشائعة قام ف��ق م�ش منظومة الفوات�ي اإلل��ت
 والمعلومات األخرى المساعدة للممول للعمل بالمنظومة. 
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�ب�ة:  ون�ة ال�ض  اوال: اسئلة عامة عن الفاتورة االل��ت
 

رقم 
 السؤال

 اإلجابة  السؤال
 

الرئ�س�ة الدالة  ال�لمات   التصن�ف
 ع� المحتوى

ون�ة ؟  1 ون�ة�مكن تع��ف   - ما�ي الفاتورة االل��ت يثبت معامالت بيع السلع   رق�ع� أنها: مستند  الفاتورة اإلل��ت
ون�ا   له و/أو الخدمات  مكونات وخصائص محددة يتم اعدادە والتوقيع عل�ه إل��ت

 التحقق منه  و   مراجعتهبمعرفة الممول من خالل المنظومه و  واستالمهو�رساله 
�
  لحظ�ا

 . المصلحةمن جانب 

ي مراجعة دل�ل   ي ودل�ل    الممولو�ر��
ون�ة   لمنظومةالستعداد  ل  الممولالتع���ض الفوات�ي االل��ت

 لم��د من المعلومات 

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

ون�ة    الفاتورة االل��ت
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هل �مكن استخدام المنظومة  
ط  ز ان كان قرار االل ام لم �ش�ت

كة بذلك؟  الزام ال�ش

كات  اتاح 386  رقم  لزاماإل قرار     نضمامباإل   القرار   �شملها   لم   الىت  لل�ش
�
التع��ف بالفاتورة   ا� المنظومة اخت�ار�ا

ون�ة   االل��ت
 االلزام  قرار 
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�ف يتم التواصل مع  ك
ي حالة وجود  

المصلحة �ض
 استفسارات؟

ي تقد�م كافة 
ض   وسائل الدعمتعمل المصلحة �ض ي �سهل ع� الممولني وتوف�ي المعلومات الىت

ي 
المنظومة واستمرار�ة التشغ�ل وتذل�ل أي  المنظومة واستكمال التكامل مع  التسج�ل �ض

�د ي  عقبات تواجههم من خالل ال��
ويض  الحال�ة المرحلة�ض  eInvoice@eta.gov.eg اإلل��ت

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

   -وسائل الدعم 

  منظومة خصائص  � ما  4
ون�ة؟   الفاتورة  االل��ت

 للفاتورة ال يتكرر رقم ف��د   -١
 للفاتورة   شكل ومحتوى موحد -٢
   تك��د موحد للسلع والخدمات -٣
ي  -٤

وىض ض كامل لب�انات الفوات�ي و�ثبات الحج�ة القانون�ة ع�   التوقيع اإلل��ت بما �ضمن تأمني
 مستخد�ي المنظومة  

ي لمشار  اإلخطارات اللحظ�ة -٥  كتهم ب�انات الفوات�ي  ل�ل من البائع والمش�ت
   استعراضها وطباعتها الفاتورة و�مكان�ة    حفظ ب�انات -٦
 
 

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

ون�ة   رقم   - الفاتورة االل��ت
شكل ومحتوى    -ف��د 

تك��د موحد   -موحد 
التوقيع    -للسلع والخدمات 

ي 
ويض اإلخطارات    -اإلل��ت
  –حفظ ب�انات  - اللحظ�ة 

  الفاتورة   استعراض
 الفاتورة  ةوطباع

ي هو الرقم الف��د   ما  5
  التع���ض

 ؟ UUID للفاتورة
  الداخ�  الفاتورة رقم  عن و�ختلف المنظومة  مستوى  ع� يتكرر  ال مستند  ل�ل  ف��د رقم  هو 

كة  . لل�ش
التع��ف بالفاتورة  

ون�ة   االل��ت
UUID –  الفاتورة  رقم 

ما المقصود بالتكامل مع   6
ون�ة   منظومة الفوات�ي االل��ت

ون�ة  الفوات�ي  منظومة مع  التكامل  كات  المؤسس�ة الموارد تخط�ط نظام ر�طهو   االل��ت لل�ش
ون�ة    مع منظومة الفاتورة االل��ت

 
 

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

التكامل مع منظومة  
ون�ة    ر�ط  -الفاتورة االل��ت

mailto:eInvoice@eta.gov.eg
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ما� الخطوات المطل��ة  7
 للتكامل مع المنظومة؟

ون�ة كة  و   APIs مجموعة عن ط��ق  التكامل مع منظومة الفاتورة االل��ت ي توفرها ال�ش الىت
ح خطوات التكامل وواجهات التكامل    الفىض المنفذة للحل   كما توفر المصلحة منصة ل�ش

SDK   ي التكامل من خالل هذا الرابط
و�مكن االطالع ع� امثلة وموارد اضاف�ة للمساعدة �ض

)https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/faq / ( 
ي مراجعة دل�ل  ي ودل�ل    الممول، و�ر��

الفوات�ي    لمنظومةالستعداد  ل  الممولالتع���ض
ون�ة   لم��د من المعلومات االل��ت

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

APIs -   التكامل مع
منظومة الفاتورة  

ون�ة  خطوات   –االل��ت
 التكامل
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ض منظومة   هل هناك ر�ط مابني
ون�ة واالقرار   الفاتورة االل��ت

؟ ي
ويض  اإلل��ت

ي مراحل تال�ة  ال��طسيتم  
التع��ف بالفاتورة   �ض

ون�ة   االل��ت
 ال��ط  
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هل التعامل بالمنظومة سيتيح 
كة التعامل مع الفرد او   لل�ش

 المستهلك النهايئ ام ال ؟ 

كات سواء الجهات جميعالتعامل مع  التعامل بالمنظومةيتيح   نعم   افراد او  �ش
ض  او  االفراد  مع   التعامل حالة و�ض  عوضا عن الرقم   إدراج الرقم القو�  تم سيالغ�ي مسجلني

�ى� للمش�ت  ض  فوق لتعامالت اوخصوصا  ىال�ض   . �حددە القانون  حد معني

التع��ف بالفاتورة  
ون�ة   االل��ت

 التعامل بالمنظومة 
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شكل الفاتورة   هل سيتم تغي�ي
كة ؟    الىت تتعامل بها ال�ش

ون�ة كة لن يتغ�ي  شكل الفاتورة االل��ت المؤسس�ة   الموارد تخط�ط نظام�قوم   داخل ال�ش
كات ي ستحددها المصلحة إ�  الب�انات ب�رسال )ERP( لل�ش ون�ةالىت   منظومة الفاتورة اإلل��ت

 من الفاتورە ول�س شكل الفاتورە فقط نقل الب�انات ب   API  وتقوم

شكل الفاتورة  
ون�ة   االل��ت

API -   شكل الفاتورة
ون�ة  ارسال    –االل��ت

 الب�انات  
وهل يوجد شكل موحد للفاتورة   11

ام به داخل   ض �جب االل�ت
 المنظومة؟

ام و��انات �جب   موحدمحتوى يوجد  ض شكل الفاتورة   بها   االل�ت
ون�ة   االل��ت

 موحد محتوى 

س�غ�ي من   APIهل إستخدام ال  12
شكل الفاتورة الىت تتعامل بها  
كات ؟ ام س�قوم يتح��ل   ال�ش

  formatشكل الفاتورة ا� 
ائب؟   مصلحة ال�ض

كة لن يتغ�ي   شكل الفاتورة كاتالمؤسس�ة  الموارد  تخط�ط نظام �قوم –داخل ال�ش   )ERP( لل�ش
ون�ة بص�غة  ي ستحددها المصلحة إ� منظومة الفاتورة اإلل��ت  JSONب�رسال الب�انات الىت

or XML 

شكل الفاتورة  
ون�ة   االل��ت

  - ERP –شكل الفاتورة 
JSON or XML 

اللغات المتاحة للتعامل  ما �ي  13
 واصدار المستندات؟

ون�ة باللغة�مكن  �ةالع���ة او اللغة   اصدار الفاتورة االل��ت ض شكل الفاتورة    االنجل�ي
ون�ة   االل��ت

ون�ة   اصدار الفاتورة االل��ت
�ة ض  باللغة االنجل�ي

ون�ة   14 ما �ي المستندات االل��ت
المعتمدة المتاح تبادلها مع  
كات االخري؟  االطراف وال�ش

ون�ة المعتمدة المتاح تبادلها بالمنظومة �:    المستندات  اإلل��ت
 اشعارات االضافة –اشعارات الخصم   – الفوات�ي 

  

  الخطأ   معك�ف سيتم التعامل  15
 اصدارها؟ السابق الفوات�ي  �ض 

و إشعارات  اشعارات الخصم إ   اصدار   خالل من التعد�ل  سيتم عند الخطأ �ض اصدار فوات�ي 
 السابقة بالفوات�ي  المرتبطة اإلضافة

 معالجة
 المستندات 

إشعارات الخصم و  
 إشعارات اإلضافة

هل �مكن إصدار اشعار يتعلق   16
؟    بمجموعة فوات�ي

 معالجة   الفوات�ي  تلك  ارقام االشعار  �ض  �حدد  و   فوات�ي  مجموعةيتعلق ب اشعارإصدار   نعم �مكن
 المستندات 

 مجموعة فوات�ي -اشعار  

17 
 

  الدائن  لالشعار  حد  هناك هل
 ؟ اصدارها   سبق بفاتورة  المرتبط

 معالجة بها المرتبط الفاتورة  مبلغ  الدائن االشعار  مبلغ اال يتخ�   �جبح�ث  نعم،
 المستندات 

 االشعار  مبلغ

https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/faq/
https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/faq/
https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/faq/
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�مكن اصدار ا��� من اشعار   هل 18
 سابقة  واحدة  فاتورةب مرتبط

�جب مراعاة اال يتخ� مجم�ع   الفاتورة لنفس دائن اشعار  من ا��� اصدار  و�ض حالة ،نعم 
 مبالغ تلك االشعارات مبلغ الفاتورة السابق اصدرها 

 معالجة
 المستندات 

   -  االشعارات

إلغاؤها و    و �مكن إضافة ع� الفاتورةو إشعارات خصم أب�صدار   تعد�ل الفاتورة�مكن  ما إمكان�ة تعد�ل الفاتورة؟   19
 إصدار أخرى خالل الوقت المحدد قانونا لإللغاء 

 معالجة
 المستندات 

ون�ة   تعد�ل الفاتورة االل��ت
  -إشعارات الخصم   -

 إشعارات اإلضافة
ماذا �حدث عند التعامل مع   20

�ب�ا؟  ض �ض  عمالء غ�ي مسلجني
 

�ب�ا    عند  ض �ض ى الرقم القو�يتم إدراج التعامل مع عمالء غ�ي مسلجني عوضا عن   للمش�ت
�ى� و  .   فوقللتعامالت  ذلكالرقم ال�ض ض  حد معني

 معالجة
 المستندات 

التعامل مع عمالء غ�ي  
�ب�ا   ض �ض الرقم   - مسلجني
 القو�  

  ما مدى امكان�ة رفض  الفاتورة  21
ى والمدة   من جانب المش�ت

 الزمن�ة للرفض؟

ى رفض الفاتورة  معالجة  القانون ها حدد�مدة  خالل  �مكن للمش�ت
 المستندات 

ى رفض   �مكن للمش�ت
 مدە محددە  –الفاتورة 

مامدى إمكان�ة إلغاء الفاتورة    22
ون�ة والمدة الزمن�ة   االل��ت

 لإللغاء؟ 

ون�ة إلغاء الفاتورة�مكن للبائع    معالجة القانون ها حدد� مدةخالل  االل��ت
 المستندات 

  -  القانون  ها حدد �مدة 
ون�ة   الغاء الفاتورة اال��ت

ون�ةك�ف�ة الغاء الفاتورة  23    اإلل��ت
 من جانب البائع؟ 

ىخطا إسل تر   الىت   المنظومة  ع��قوم مصدر الفاتورة (البائع) بطلب إلغاؤها    ر للمش�ت
  باإللغاء

 معالجة
 المستندات 

ون�ة    –الغاء الفاتورة اال��ت
ىخطاإ   ر للمش�ت

هو االجراء من جانب  ما  24
ى) ع� طلب   المستلم (المش�ت

  –( الفاتورة  للمستند الغاء البائع 
   ؟اشعار)

ى اخطار   وصول  بعد  فإذا وافق ع�    المستند اإلغاء  يرفض   او   يوفق  ان  �مكنه بااللغاء للمش�ت
ي حالة و –– المستند ل�ض �االلغاء 

ى�ض   �ض  ت�� ع �و    مستند ل�ض ال�ال   مستند إلغاء ال  رفض المش�ت
 ع� المنظومة  صحيح مستند  الحالة هذە

 معالجة
 المستندات 

رفض   -  المستند اإلغاء 
ى  المش�ت

تبة ع�ي الغاء   25 وما�ي االثار الم�ت
ون�ة ل�ل من   الفاتورة اال��ت
ى؟   البائع والمش�ت

 معالجة ) ملغاة ( المنظومةع�  حالة الفاتورةتصبح 
 المستندات 

 ملغاة  – الفاتورة حالة

هل سيتم التأث�ي ع� النظام   26
كة سواء  المحاسى�  داخل ال�ش

 ؟تهمن ناح�ة االداء واستمرار�
 

كاتالمؤسس�ة  الموارد تخط�ط نظام ا   يتأثر  لن كة داخل ) ERP( لل�ش  ال�ش
 

 معالجة
 المستندات 

 المحاسى�  النظام 

  �مكن التأ�د من ان  ك�ف 27
كة؟  الفوات�ي المرسلة تابعة لل�ش

ون�ة ا�شاء  خصائص من  ليتم التعامل من خالله   للممول ملف رق�ي منظومة الفوات�ي االل��ت
 مع المصلحة 

رقم  ة لدى المصلحة ع� سب�ل المثال هذا الملف الرق�ي بب�انات الممول المسجل ر�طيتم 
كة   التسج�ل . و�كون مرتبط بكل �ش كة، العنوان الرئ��ي ، اسم ال�ش ي �ى� ض ال�ض   مفوضني

كة   المؤس�  الموارد  تخط�ط نظامو�مثل  معتمدين.  ض احد هؤالء ا) ERP( لل�ش   لمفوضني
مع المصلحة. كما ان كل فاتورة مصدرة يتم   مستندات ال  تبادلوالذي �عتمد بط��قة امنة ل 

ون�اعتوق�  ي  ها ال��ت
ويض ي و�مثل التوقيع االل��ت

ي جميع معاملتها تمث�ل قانويض
كة �ض  .عن ال�ش

  الرق�  الملف
 للممول 

  ،  ملف التع��ف الرق�ي
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اد داخل �ض منظومة   28 هل االست�ي
ون�ة �ض االل الفوات�ي  هذە   ��ت

 المرحلة؟

  الفاتورةال تدخل ضمن منظومه  الع���ةمن خارج جمهور�ه م�   المستوردةلبضائع ا
ون�ة ي الوقت الحا�ي الن مصدر  اإلل��ت

ي حاله   الع���ةخارج جمهور�ه م�  الفاتورة�ض
ل�ن �ض

ي نفس صورتها او  اعادە بيع 
 ألشخاصبعض االضافات عليها)  ب�دخالتلك البضائع (سواء �ض

كات داخل جمهور�ه م� تخضع كمعاملة لمنظومه  ون�ة الفاتورةاو ل�ش  . اإلل��ت

عامة اسئلة    -  المستوردةالبضائع   
 اعادە بيع 

 : التكاملأسئلة عن  : ثان�ا 
مج�ات)( SDK ؟  SDKماه�ه ال  1  مجموعة تط��ر ال�ب

ح     ERP )Enterpriseزمة ع�ي برنامج الالتعد�الت ال عمل  ك�ف�ةهو مستند سوف ��ش
Resource Planning(  ي يتمكن من التعامل مع  APIحىت

ع� معلومات مثل أنواع المستندات،  )  SDK )Software Development Kit�حتوي 
ي   داد المستندات الىت و�ن�ة المستندات، واجهات برمجة التطب�قات المختلفة لتقد�مها، واس�ت

ي عمل�ة 
ون�ةمع الفاتورة   التكامل�مكن أن �ساعدك ع� التنقل وفهم ك�ف�ة البدء �ض   االل��ت

 من المعلومات،   لم��د 
 /https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.egالرجاء ز�ارة 

 

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

SDK   مجموعة تط��ر)
مج�ات)   التكامل    –ال��

 

 ؟APIماهو ال  2
 

امج  )(واجهة تطب�قات ال�ب API 
ون�ة  بمنظومةاالتصال    ا تقن�ة يتم من خالله وس�لة �    لتبادل الب�اناتالفوات�ي االل��ت

   والمستندات

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

API  
تبادل الب�انات  

 والمستندات 
  لك�ف �مكن التا�د من وصو  3

المصدرة ا�    الفاتورة
 المنظومة؟

ون�ة الفاتورة  منظومة اخطارمن  استالم ط��ق  عن التأ�د  يتم   خالل من ذلك  و�تم  ، االل��ت
وىض  ب��د( مختلفة وقنوات  وسائل ة رسائل ،ال�ك�ت  )ERP نظام ،قص�ي

 
  

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

ة   رسائل –إخطار    -قص�ي
  ERP نظام

ون�ا   4 هل سيتم م�ئ االقرار ال��ت
  الفوات�ي ظومة ن بالفوات�ي من م

ون�ة  ؟االل��ت

ون�ا   م�ئ سيتم  االقرار ال��ت ي  
المنظومة من  مستقبل�ةمرحلة �ض   التكامل  وسائل 

  مع  وال��ط
 المنظومة

ون�ا     -م�ئ االقرار ال��ت
 مرحلة مستقبل�ة 

ماذا �حدث لو لم يتمكن البائع   5
من إدراج الب�انات ال�امله 

ى   مسجل (صغار   الغ�ي للمش�ت
ون�ه   التجار) ع� الفاتورە اإلل��ت

 هل تقبل ع� النظام؟ 

ورى �سج�ل   ل�سكانت الفاتورة أقل من ق�مة معينة �حددها القانون    اذا    الرقممن ال�ض
ى الغ�ي مسجللالقو�     الرقم القو� �سج�ل  �كون الق�مة ە أع� من هذو اذا كانت  لمش�ت
 و االسم 

�
 الفاتورة   قبول يتم  حىت  الزام�ا

 

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

ى   الرقم    -ب�انات المش�ت
 القو�

هل يوجد امكان�ه إلرسال دفعة   6
من الفوات�ي المجمعة �ض صورة  

batches ؟ 

  التكامل  وسائل   batches ة ب�رسال دفعة من الفوات�ي المجمعة �ض صور نعم �سمح 
  مع  وال��ط

 المنظومة

إلرسال دفعة من الفوات�ي  
المجمعة �ض صورة  

batches  

https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/
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�ض حالة ارسال دفعة   7
هل   batches مجمعةفوات�ي 

سيتم التحقق من كل فاتورة  
 ع� حدى؟

  التكامل  وسائل batches  مجمعةدفعة فوات�ي ع� حدى �ض حالة ارسال التحقق من كل فاتورة نعم سيتم 
  مع  وال��ط

 المنظومة

  –التحقق من كل فاتورة 
  – دفعة فوات�ي مجمعة

batches 

   نظامماذا لو حدث عطل بال  8
داخل�ا ك�ف سيتم التعامل مع  

ة؟ عن هذە الف�ت  الفوات�ي

ة التوقف الناتج عن  رفع الفوات�ي للعمل �مكن  نظام بمجرد عودة الــ  العطل بالنظام عن ف�ت
 للمدة المحددة بالقانون batch مجمعة فوات�ي  دفعةع� شكل 

�
 طبقا

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

عطل   –رفع الفوات�ي 
 بالنظام 

مجمعة  - batch 

ي ا 9 مع   وال��ط لتكاملك�ف �مكنىض
ون�ة؟   الفوات�ي  منظومة  اإلل��ت

ائب الم��ة  وفرت مج�ات (  ادوات دل�ل مصلحة ال�ض لمساعدة مطوري  ) SDKتط��ر ال��
ض ع� فهم ك�ف�ة عمل   . والذى �حتوي ع� معلومات مثل أنواع  التكامل وال��طالمموليني

  العمل�اتمكونات المستندات ،  و  عنا� )، و خصم  اشعار  إضافة،  اشعار المستندات(فاتورة، 
ي �مكن   -الىت تتم ع� المستندات (ارسال ي عمل�ة  أن �ساعد الممول للبدء الغاء...) الىت

�ض
 التكامل وال��ط.  لم��د من المعلومات،  

 
 /https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.egالرجاء ز�ارة  

 

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

SDK التكامل وال��ط , 

  توف�ي إ�   حاجة هناكهل  10
تراخ�ص إضاف�ة لألجهزة  

امج حىت    التكامل �مكنوال��
  الفوات�ي   منظومة مع  وال��ط

ون�ة؟  االل��ت

ون�ة    الفوات�ي  منظومةو  ERP  المؤسس�ة  الموارد  ادارة نظامب التكامل وال��طال يتطلب  اإلل��ت
امج توف�ي  . �حتاج نظام تخط�ط موارد المؤسسات إ�  أي تراخ�ص إضاف�ة لألجهزة أو ال��

ة المنشورة حىت يتمكن من تبادل المستندات  � مجال��  التطب�قات  هاتتعد�ل للتكامل مع واج
ون�ة الفوات�ي  منظومةمع   اإلل��ت

ا لعمل�ة   وىض وفق� الستخدامه  HSM جهاز ، �جب ع� الممول الحصول ع�  التوقيع اإلل��ت
ا ع� المستندات قبل    تقدمهاأثناء التوقيع رقم��

 Hardware Security Module = HSM 

  التكامل  وسائل
  مع  وال��ط

 المنظومة

،   ERPالتكامل و ال��ط، 
 ،  HSMالتوقيع الرق�ي
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كات  هل �ساعد  المصلحة ال�ش
ي عمل�ة التكامل مع  

�ض
 المنظومة؟

كات استفسارات  ع� الرد  خالل من الفىض   الدعممستعدة لتقد�م   المصلحة   والتوع�ة ال�ش
 العمل   ورش خالل ومن الالزمة

 الفىض   الدعم  التكامل

 

 

 

 

 

 

https://sdk.sit.invoicing.eta.gov.eg/
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 ثا
�
  تك��د السلع والخدمات:  أسئلة عن  : لثا

رقم 
 السؤال 

 اإلجابة السؤال 
 

ال�لمات الرئ�س�ة الدالة   التصن�ف 
 ع� المحتوى

نظام تك��د موحد  هل يوجد   1
الفوات�ي   منظومة داخل

ون�ة  ؟  االل��ت

ون�ة تتم ع�  ي منظومة الفوات�ي االل��ت
ض  االمتب  السلع والخدماتجميع المعامالت �ض دلة بني

ي الفاتورة 
كة �ض ون�ة. االطراف المش�ت  االل��ت

 
  GPCو   GS1 للسلع والخدمات وتصن�فاتها وهو �ي تك��د عال  بنظاموتعمل المنظومة 

كة   لدى   GS1حالة عدم توافر نظام تك��د  و�ض  ض  mapping موائمةعمل  عليها  جب �ال�ش   بني
منظومة   حىت �ستطيع استخدامها �ض   GPCالعال� للسلع   والتصن�فا�وادها الداخل�ة  

ون�ة    الفوات�ي االل��ت
)Global Product  Classification = GPC  ( 

تك��د السلع  
 والخدمات

GS1 - GPC - موائمة  
mapping 

 ؟ GS1 تك��د السلع  مع�ار ماهو  2
 

 GS1نظام تك��د  
GS1 (Global Standards 1) 

�كون هذا    وهو  بح�ث  كة،  ل�ل �ش التابعة  والخدمات  والمنتجات  السلع  لتوح�د كود  مع�ار 
كة المصنعة  .ال�ود ف��د وغ�ي متكرر ع� مستوى العالم و�ضمن تابع�ة المنتج لل�ش

تك��د السلع  
 والخدمات

 GS1 السلع تك��د  مع�ار 

  السلع  تصن�ف مع�ار ما هو  3
 ؟ GPC والخدمات

 تصن�ف سل�هو نظام تصن�ف للسلع والخدمات يتكون من ار�ــع مست��ات 
 

GPC (Global Product Classification)   وهو مع�ار لتصن�فات السلع والخدمات بح�ث
كة تحت كود محدد ُيوصف هذا التصن�ف.   يتم تصن�ف المنتج او الخدمة المقدمة من ال�ش

تك��د السلع  
 والخدمات

 تصن�ف سل�

ماذا �حدث عند استخدام نظام   4
هل ستحتاج   GS1ا�واد بخالف 
كة ا� تغ   اال�واد �ي  ي ال�ش

 ؟ الداخل�ة المستخدمة بها 

كة  ا�واد  تغي�ي  ا� حاجة توجد  ال  وهو    GPCسوف يتم التعامل عن ط��ق و  الداخل�ة  ال�ش
كات باالحتفاظ بال�ود الداخ�ي الخاص بها  �لتصن�ف عا   موائمة عملمع  �سمح لل�ش

mapping  ض حىت �ستطيع استخدامها    GPCالعال� للسلع  والتصن�ف  الداخل�ة ا�وادها  بني
ون�ة   منظومة�ض   الفوات�ي االل��ت

تك��د السلع  
 والخدمات

GPC - موائمة 
mapping -  ا�واد  

 داخل�ة

عند إدخال كود السلعه هل يتم   5  
إدخال ال�ود الخاص بالبائع أم  

ى �ض   ال�ود الخاص بالمش�ت
؟   ض ض الطرفني  أختالف ال�ود  بني

  GS1و�ي  بالمنظومةفقط من خالل المعاي�ي الخاصة بالتك��د والمستخدمة  التعامل يتم
 &GPC  ي ي   GPCاو  GS1وعل�ه يتم استخدام اال�واد الخاصة ي�

  ع� الموائمة  اعداد  حالة �ض
 معاي�ي الداخل�ة للبائع لتلك ال للسلع التصن�فات

تك��د السلع  
 والخدمات

 كود البائع

ما إمكان�ة إضافة اصناف او   6
خدمات جد�دة لم تكن  

 موجودة من قبل؟  

لم تكن موجودة من قبل فإذا كان نظام التك��د   إضافة اصناف او خدمات جد�دة�مكن 
كة هو   ي GS1بال�ش

ون�ة  الفوات�ي  منظومة، سوف �كون محدث �ض  المصلحة آل�ا. ب االل��ت
 نظام التك��د   مع  موائمة  عملكان نظام تك��د مختلف سيتم التعامل عن ط��ق   إذا ول�ن 

تك��د السلع  
 والخدمات

 إضافة اصناف او خدمات  
 GS1 - GPC -جد�دة 
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(GPC Global Product Classification)  كات    ا�واد وهو تصن�ف عام �سمح لل�ش
ض التحد�ث)   االحتفاظ بال�ود الداخ�ي الخاص بها (لحني

هل �جب إخطار المصلحة عند   7
 إضافة ا�واد لمنتجات جد�دة؟ 

تك��د السلع   . يوم 15ال تقل عن  كاف�ة  بمدة  كود جد�د�جب ان يتم إبالغ المصلحة قبل إستخدام أي 
 والخدمات

 مدة  -كود جد�د 

  موائمةهل سيتم عمل ال 8
mapping   كة لال�واد عند ال�ش

 ام عند المصلحة؟

كة  خالل منمن  ائمةالمو وتنف�ذ  اعداد  تمي تك��د السلع   . المصلحة  ول�س  ال�ش
 والخدمات

Mapping - GS1 - GPC 

�مكن عمله بالنسبة  مالذى  9
او   ثابت لأل�واد عند بيع اصل 

كة ؟   مادة خام لدى ال�ش

حىت �مكن   GPC او   GS1 ر مع�ا مع موائمته تم  كود السلعة المباعةالبد أوال أن �كون 
التعامل فقط من خالل المعاي�ي الخاصة بالتك��د    يتم  ح�ث  إصدار فاتورة البيع 

 GS1   &GPCوالمستخدمة بالمنظومة و�ي 

تك��د السلع  
 والخدمات

  - كود السلعة المباعة 
 إصدار فاتورة البيع 
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�
ويض اسئلة عن  : رابعا  : التوقيع االل��ت

رقم 
 السؤال 

 اإلجابة السؤال 
 

الرئ�س�ة الدالة  ال�لمات   التصن�ف 
 ع� المحتوى

ك�ف يتم الحصول ع� شهادة   1
؟ ويض  التوقيع االل��ت

كة  وىض موض�ع  إيت�دا تتو� �ش ك ولديها  التوقيع األل��ت ب�صدارە وسيتم ارسال   ةمختص ة�ش
كتان للتواصل معهما وتل�ت الدعم الفىض المطلوب  ب�انات هاتان ال�ش

التوقيع  
ويض   االل��ت

ويض   –إيت�دا  التوقيع االل��ت
 الدعم الفىض  –

ستخراج إ ما� االجراءات  2
؟ ي

ويض  شهادة التوقيع االل��ت
ي 
ويض كات والخاصة   (E-sealing Certificate) �مكن استخراج شهادة التوقيع اإلل��ت لل�ش

كة ون�ة عن ط��ق التوجه ا� �ش ي منظومة الفوات�ي االل��ت
  Egypt Trustبتوقيع الفوات�ي �ض

كات التابعة لهيئة تنم�ة صناعة تكنولوج�ا المعلومات  التابعة لوزارة    ITIDAاحدى ال�ش
 :مكن استخدام الرابط التا�ي االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات، وللتواصل مع الهيئة �

Signature.aspx-https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E 
كة برجاء التواصل مع دكتور/أحمد صالح  وللتواصل مع ال�ش

 01017444570هاتف رقم:  
ي 
ويض �د االل��ت   asaleh@egypttrust.comال��

 

التوقيع  
ويض   االل��ت

ويض    –إيت�دا   االل��ت التوقيع 
 الدعم الفىض  –

� المستندات المطل��ة  ما  3
إلستخراج شهادة التوقيع  

؟ ي
ويض  االل��ت

ي  المستندات المطل��ة
ويض  الستخراج شهادة التوقيع االل��ت

�جب تقد�م وتوقيع الطلب (العقد) من    E-Seal Certificateللحصول ع� الشهادة
ي بمقر المرخص له، وأن �كون له حق التوقيع عن  

المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانويض
 للسجل التجاري، أو بموجب تف��ض، و�كون طلب الحصول ع� الشهادة  

�
المنشأة وفقا
  موقعان عل تف��ض(العقد) وال

�
ي ومصدقا

يهما من المدير المسئول للمنشأة أو ممثلها القانويض
كة   ي لل�ش

ع� توق�عاته بخاتم البنك المتعامل معه (توقيع ُمطابق). �جب ع� الممثل القانويض
ي (�جب تقد�م أصول كافة المستندات والوثائق لالطالع عليها) 

   :تقد�م االيت
 .رار اإل�شاء/اإلشهارصورة من المستخ�ج الرس�ي للسجل التجاري/ أو ق

�ب�ة  .صورة من البطاقة ال�ض
كة كات أو عقد ال�ش  .صورة صح�فة االستثمار أو ال�ش

 .المسؤولصورة إثبات الشخص�ة للمدير 
 

ي نظام تخط�ط الموارد  
ها �ض كة تعد�لها أو توف�ي ي يتوجب ع� ال�ش للمتطلبات الفن�ة الىت

ي المؤسس�ة لديها لتفع�ل شهادة التوقيع اال
ويض سواء كانت  E-Seal Certificateل��ت

Software    أوHardware  ي تحم�ل الملف التا�ي  Digital Signature Format forير��
E-Invoice 

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

التوقيع  
ويض   االل��ت

المطل��ة     – المستندات 
 متطلبات الفن�ة  - تف��ض 

https://www.itida.gov.eg/arabic/Pages/E-Signature.aspx
mailto:asaleh@egypttrust.com
https://bit.ly/31qryW5
https://cutt.ly/6frDAb9
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اين يتم اصدار شهادات التوقيع   4
؟ ويض  االل��ت

كة  وىض التوقيع اإلموض�ع  إيت�دا تتو� �ش ك ل��ت ارسال  ب�صدارە وسيتم   ةمختص ةولديها �ش
 للتواصل معهما وتل�ت الدعم الفىض المطلوب  كةال�ش   ذەب�انات ه

التوقيع  
ويض   االل��ت

ويض    –إيت�دا   االل��ت التوقيع 
 الدعم الفىض  –

هل �مكن للمسجل تف��ض ا���   5
من شخص إلستخدام التوقيع  

؟  ويض  االل��ت

ي التوقيع  ا��� من شخص الستخدام   تف��ضنعم �مكن للممول 
وىض ال يوجد حد   ،اإلل��ت

ض أق�  كة ب للمفوضني  اسم ال�ش
التوقيع  
ويض   االل��ت

ض  التوقيع   - للمفوضني
ويض   تف��ض –االل��ت

هل هناك عدد محدد مسم�ح   6
؟   ض  به من المفوضني

ض ال يوجد حد أق�  كة   وهذا  للمفوضني التوقيع   المستخدمة   االجهزة وسعةيرجع ا� احت�اجات ال�ش
ويض   االل��ت

ض  التوقيع   - للمفوضني
ويض   االجهزة   سعة  - االل��ت
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