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 أسئلة عامة  .1

 
 
 
 
 
 
  

ھل الشركة المسجلة بالفاتورة االلكترونیة وتقوم  
 , B2Bبارسال جمیع المعامالت سواء كانت 

B2C  علي منظومة الفاتورة االلكترونیة فما
العمل ھل تنضم الشركة الي االیصال االلكتروني  

ام تستمر في ارسال معامالتھا علي منظومة 
 الفاتورة االلكترونیة ؟ 

ان    B2Cعلي الشركات المسجلة بالفاتورة االلكترونیة والتي یكون جزء من معامالتھا 
رسال  االیصاالت علي منظومة االیصال االلكتروني من خالل التكامل مع المنظومة إتقوم ب

یستمر   B2Bالخاصة باالیصال االلكتروني , والمعامالت الخاصة بال  APIsواستخدام ال 
  B2Cالفاتورة االلكترونیة , واذا ما كانت معامالت الشركة كلھا   ارسالھا  علي منظومة

 یتم ارسال االیصاالت علي منظومة االیصال االلكتروني فقط . 

ـ ھل یمكن التكامل مباشرة مع المنظومة من 
 ERPخالل النظم المحاسبیة الخاصة بالممول 

من قبل الفرق التقنیة  POSاو نقاط البیع  
الخاصة بالشركة او من خالل فریق تقني  

 خارجي؟ 

المصلحة ال تلزم الشركات المنوطة  باالشتراك في منظومة االیصال االلكتروني بالتعامل 
الحریة في اختیار من یقوم بعملیة   بعینھا الجراء عملیات التكامل حیث للشركةمع شركة 

 التكامل لھا سواء كانت فرق تقنیة داخل الشركة أو خارجھا.

ـ ما ھي الروابط الخاصة بمنظومة االیصال  
 االلكتروني؟ 

ـ منظومة االیصال االلكتروني ھي امتداد لمنظومة الفاتورة االلكترونیة والمنظومتان  
نفس الروابط,  ویمكن الحصول علي ھذه  ولذا یتم استخدام قائمتان علي نفس المنصة 

 الروابط من خالل الرابط التالي  
https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq 

ـ ھل یمكن بدء الممول مباشرة على بیئة 
 التشغیل الفعلى ؟ 

ن المنظومة حالیا فى مرحلة التشغیل التجریبى  وتعمل على بیئة التشغیل التجریبى  إـ 
من المخطط بدء التشغیل الفعلي  إجراءات التكامل مع المنظومة وإختبار لحین االنتھاء من 

 طبقا لقرارات االلزام. ونقل الممولین(المشاركین في التشغیل التجریبي) علي البیئة الفعلیة
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الشروط الواجب توافرھا في االیصال ماھي 
   المطبوع للمستھلك النھائي 

وال   UUID ـ یجب ان یحتوي االیصال المطبوع علي المعرف الفرید الخاص باالیصال
QR Code  عن االیصال علي المنظومة  االستعالم/من البحث  النھائي  تمكن المستھلكیل

 QR Codeباستخدام المعرف الفرید او ال 

التسجیل   .2
واالشتراك في 

 المنظومة

ـ ما ھو المطلوب من الشركة لالشتراك في  
مرحلة التشغیل التجریبي لمنظومة االیصال 

 االلكتروني؟ 

االنضمام لمرحلة التشغیل التجریبي مع التزامھا بـ تقوم الشركة بارسال ما یفید استعدادھا  
 باالنتھاء من التكامل مع المنظومة في المواعید المحددة لھذه المرحلة علي االیمیل التالي 

eReceipt.support@eta.gov.eg 
للشركة وحینھا یتمكن   B2C tagـ وفي حالة ان الشركة مسجلة علي الفاتورة یتم أضافة 

 المفوضین للشركة من استخدام وظائف منظومة االیصال االلكتروني
ـ في حالة ان الشركة غیر مسجلة بالفاتورة یتم ارسال البیانات التالیة ضمن المیل المرسل 

أسم الشركة ورقم التسجیل الضریبي -1
 ایمیل الشركة رقم تلیفون الشركة -2
عربي وانجلیزيأسم المفوض للشركة  3
 الرقم القومي للمفوض -4
 رقم موبایل المفوض -5
ایمیل المفوض الرسال علیھ الدعوة لالنضمام للمنظومة واستكمال اجراءات التسجیل.  -6

 مع وضع المستندات التالیة في المرفقات 
 صورة من البطاقة الضریبیة حدیثة 

 صورة من التفویض الخاص بالمفوض 
ھور نقاط البیع لدى الممول  ـ فـي حالة عدم ظ

 المسجل بالفاتورة االلكترونیة ؟ 
للشركة عن طریق  B2C tagـ في حالة ان الشركة مسجلة علي الفاتورة  یتم أضافة 

 المصلحة . 
المذكور مضاف یجب التأكد من ان المستخدم او ممثل الشركة لھ  tagوإذا كان ال 

 manage)حیة إدارة نقاط البیعالمسئول او لھ صال (admin user)صالحیة المدیر
POS)   
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ـ ما ھي انواع  اكواد السلع المستخدمة التكوید-3
 بالمنظومة؟

ـ تستخدم منظومة االیصال االلكتروني نفس انواع االكواد المستخدمة بمنظومة الفاتورة 
 االلكترونیة وھي  

GS1 
EGS 

ـ ما ھو الحل المتبع في حالة ما اذا كانت الشركة  
وترید ارسال   EGSتستخدم نظام التكوید 

ایصاالت ولكن االكواد المستخدمة لم یتم   
 الموافقة علیھا بعد من قبل ممثلي المصلحة؟

في حقل نوع الكود  مع وضع كود المستوي الرابع   GS1ـ یتم استخدام نوع التكوید  
"GPC Brick Code في حقل كود السلعة لحین الموافقة  أكواد ال "EGS  الخاصة

 .بالشركة 

التكامل وارسال-4
 االیصاالت 

زمة التمام عملیة الـ ما ھي التفاصیل الفنیة  ال
 التكامل مع المنظومة؟

أدوات تطویر    تفاصیل التقنیة الخاصة بعملیة التكامل ، تم توفیر ـ لدراسة كافة ال
یحتوي علي اقسام مختلفة تشمل كافة التفاصیل الفنیة والمعلومات   SDKالبرمجیات 

التقنیة  الالزمة التمام عملیة التكامل 
:   البیئة التجریبیة SDKالرابط الخاص بال 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg 
 https://sdk. invoicing.eta.gov.eg:  البیئة الفعلیة SDKلرابط الخاص بال ا

ـ ھل یمكن اصدار إیصال مرتجع بدون االیصال  
 المرجعي؟

ال یمكن اصدار إیصال مرتجع بدون وضع االیصال المرجعي الذي تم إصداره سابقا 

ـ ما ھي انواع االیصاالت /المستندات   
المستخدمة في المنظومة واصداراتھا 

 وتصمیم/ھیكل بیانات كل أصدار؟

 ـ حالیا یوجد نوعین من االیصاالت/المستندات المستخدمة وھي كاآلتى:ـ
ایصال البیع -1
االیصال المرتجع -2

انات كل أصدار یرجي زیارة القسم الخاص بانواع  ولمعرفة االصدارات المختلفة وھیكل بی
علي الرابط التالي   SDKالمستندات بال  

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/types 
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file:///C:%5CUsers%5Cpc%5CDownloads%5C%D9%80%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%5C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%89:%D9%801-%20%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%202-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%20%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D9%84%20%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%20SDK%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%20https:%5Csdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg%5Ctypes
file:///C:%5CUsers%5Cpc%5CDownloads%5C%D9%80%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%5C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AA%D9%89:%D9%801-%20%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%202-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%20%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D9%84%20%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%20SDK%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%20https:%5Csdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg%5Ctypes
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 الجواب السؤال  القسم 

ـ ما ھي التحققات والمعادالت التي یجب تطبیقھا  
ایصاالت البیع   توافرھا في او المطلوب 

 االیصاالت المرتجعة عند ارسالھا؟ /

 JSON formatـ تتیح المنظومة بارسال االیصاالت / االیصاالت المرتجعة في شكل  
ولالطالع علي كافة التفاصیل الخاصة بالتحققات والمعادالت التي یجب تطبیقھا علي  

SDKاالیصاالت قبل ارسالھا  یرجي زیارة القسم  الخاص بانوع التحققات الموجود بال 
 علي الرابط التالي:

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/receiptissuancefaq 
ة في حالة الرغبة فى  ـ ماھى الخطوات المتبع

 مببیعات؟الغاء إیصال أو حدوث مردودات 
ھ أو بقیمة مردودات المبیعات  ئـ یتم اصدار إیصال مرتجع بقیمة االیصال المراد الغا

 .الخاص باالیصال االصلى UUIDباستخدام ال  

ـ ما ھي القنوات المتاحة بالمنظومة الرسال 
 االیصاالت؟ 

 ارسال االیصاالت من خالل القنوات التالیة:ـ تتیح المنظومة حالیا 
 من خالل ربط نقاط البیع مباشرة مع منظومة االیصال االلكتروني :POS/ نقاط البیع  1
عن طریق ربط النظام المحاسبي للشركة مع منظومة : ERP/ االنظمة المحاسبیة 2

 االیصال االلكتروني
الفریق التقني الخاص بكل شركة ووفقا لبیئة  ویتم اختیار اي من القناتین وفقا لرؤیة 

 العمل بالشركة.
ـ جاري استكمال اعمال التطویر للحل الفني فیما یخص البوابة االلكترونیة وتطبیق   بالمنظومة؟ـ ھل یوجد قنوات أخرى متاحة 

 المحمول.
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 الجواب السؤال  القسم 

ـ ھذا عنصر الزامي من ضمن العناصر الواجب ارسالھا ضمن بیانات االیصال/ االیصال   ' ؟previous UUIDـ ما المقصود بال  '
من تم اصداره المرتجع وھو یمثل رقم المعرف الممیز الخاص باخر ایصال/ایصال مرتجع 

 نفس نقطة البیع. 

ـ في حالة التكامل مع المنظومة من خالل ال  
ERP   ھل یجوز ارسال مجموعة من

من   المرتجعة المصدرة الت االیصاالت/االیصا
 اكثر من نقطة بیع واحدة ضمن الحزمة الواحدة؟

مع مراعاة  ERPكان القناة المستخدمة في التكامل ھي ال  إذاـ نعم ھذا متاح في حالة ما 
ان یتضمن بیان االیصال الرقم التسلسلي الخاص بنقطة البیع المصدر منھا االیصال/ 

 . االیصال المرتجع

 Offline أو onlineماھي المده المحدده  ـ
 الرسال االیصال

 .ساعة من إصداره ومع إمكانیة التغییر الحقا بقرار یصدر من رئیس المصلحة 24 ـ خالل 

ـ كیف یتم التكامل في حالة عدم وجود نقاط بیع  
 ؟ ERPویوجد نظام محاسبي فقط  

وھذا   SW POSـ في ھذه الحالة یتم تسجیل النظام المحاسبي كنقطة بیع ویتم معاملتھ ك 
في حالة فرع واحد او منفذ بیع واحدة للممول أما في وجود أكتر من منفذ بیع ویتم أصدار 

فھذه الحالة البد من تسجیل كل منفذ بیع ك   مركزي،االیصالت من خالل نظام محاسبي 
POS  المنظومة.  على 

ھل یجب تسجیل نظام محاسبي خاص باالیصال  
 المنظومة؟ علىواخر خاص بالفاتورة 

كن استخدام نفس النظام المسجل في اصدار كال من االیصاالت والفواتیر، مع مراعاة ان یم
 المنظومة ال تمنع من تسجیل نظام محاسبي خاص بالفاتورة واخر خاص باالیصال.

ـ ماھى كیفیھ التعامل مع االیصاالت في حالھ 
offline  ؟ 

ـ اصدار االیصاالت للعمیل ال یلزم االتصال باإلنترنت حیث یمكن اصدارھا للعمیل في وضع  
 )offline  یلزم اتصالھ باإلنترنت في خالل فتره و) و تجمیعھا و ارسالھا للمنظومھ

 ساعھ حالیا ) . ۲٤تقررھا المصلحھ (
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 الجواب السؤال  القسم 

كیفیة إعادة ارسال االیصال الغیرصالح 
(invalid)  ؟ 

جدید مع وضع    UUIDطأ في االیصال وإعادة ارسال االیصال الجدید ب  یتم تصحیح الخ
وفي ھذه    referenceoldUUIDالخاص باالیصال الغیر صحیح بحقل ال  UUIDال 

الخاص باالیصال   previousUUIDھو نفس ال    previousUUIdالحالة یكون ال 
 الغیر صالح.

 إلكتروني. ـ ال یحتاج الي توقیع  الكتروني؟ـ ھل االیصال یحتاج الي توقیع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالة وجود إیصال غیر صالح ضمن حزمة 
تحتوي علي اكثر من إیصال ، فھل تعتبر الحزمة 

 صالحة ام غیر صالحة ؟

ضمن حزمة من االیصاالت تعتبر الحزمة ككل    invalidفي حالة وجود إیصال غیرصالح 
غیر صالحة ویتم ارسالھا مرة أخري بما تحتویھ من ایصاالت صالحة ویتم تصحیح  

االیصال الخطا ویمكن ارسالھ ضمن نفس الحزمة (بعد تصحیحھ) او استبعاده وتصحیحھ  
 وارسالھ منفردا او ضمن حزمة اخري.  

اعتبار ان االیصال   مع صالحبھا إیصال غیر  مثال عملي علي كیفیة إعادة ارسال حزمة
 صالح: ھو االیصال الغیر  2رقم 

 بفرض ان
لوجود   الحزمة الغیر صالحةباعتبار ان ھذا محتوي  :ایصاالت 3الحزمة تحتوي علي ـ 

 إیصال غیر صالح 
 (باعتبار ان ھذا اول إیصال یتم إصداره من نقطة البیع)  1إیصال رقم 

UUID : 1 
previousUUID: empty string (یترك الحقل فارغا) 

 ھذا االیصال الغیر صالح   2إیصال رقم 
UUID :2  

previousUUID : 1 
   3إیصال رقم 

UUID : 3 
previousUUID: 2  
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 الجواب السؤال  القسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تسجیل نقاط -5

 البیع

،واعادة ارسال الحزمة من جدید سیكون محتوي   ـ بعد تصحیح االیصال الغیر صالح
 الحزمة كالتالي:

 
 لن یتم تغییر محتوي االیصال)(  1إیصال رقم 

UUID : 1 
previousUUID: empty string (یترك الحقل فارغا) 

 ھذا االیصال بعد التصحیح     2إیصال رقم 
UUID : 2*    تم انشاء)UUID (جدید 

previousUUID : 1   لم یتم تغییر ال)previousUUID ( 
referenceoldUUID: 2   یالحظ ان ھذا ھو الUUID الخاص باالیصال الغیر صالح 

 
   (لن یتم تغییر محتوي االیصال)  3إیصال رقم 

UUID : 3 
previousUUID: 2    

 
 یتم تسجیل نقاط البیع باتباع الخطوات االتیة: كیف یمكن تسجیل نقاط البیع؟ 

 . علیھ POSالمطلوب تسجیل   اختیار الفرع -1

نقطة البیع علما انھ في البیئة االختباریة سوف یتم اختیار مودیل    عن مودیلالبحث  -2
Legacy Model 

علما بان (والرقم التسلسلي لھا  وتاریخ بدایة تنشیط نقطة البیعإضافة اسم نقطة البیع   -3
 .بیع)فرید لكل نقطة  ھو رقم الرقم التسلسلي 

تنشیط نقطة البیع من   لحین )Pendingمع مالحظة ان حالة نقطة البیع ستكون معلقة (
 خالل الممول. 
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 ما ھو المقصود   ـtaxpayer branch؟   
 

 ةھي أكواد فروع الشركة والمسجلة في المأموریة التابع لھا الممول وتكون ظاھرـ 
 .للممول داخل الملف التعریفي  على المنظومة

 

 روفي حالة عدم وجود فرع أو أكثر غیـ 
 البورتال؟  مسجلة على

 
 

مرفق  .یجب مراجعة المأموریة أوالً والتأكد من تسجیل ھذا الفرع في المأموریةـ 
 تسجیل ھذا الفرع)  (شھادة

 
أو جدید فرع  المطلوبة إلضافةالمستندات ـ 

  بالمأموریة؟أكثر 
 

 عقد الشركة ـ 
 ـ السجل التجاري 

 ـ في حالة ان الممول شخص فردى یقدم عقد ایجار للفرع الجدید المطلوب تسجیلھ.

الموجودة على الخصومات أنواع  وما ھـ  
     المنظومة؟

 ـ أنواع خصم على مستوى السلع المباعة / الخدمة المقدمة 
  )مبیعاتبیكون على إجمالي قیمة  الضریبة/ الخصم التجاري (قبل حساب 1

Commercial discount 
  Item discountعلى حساب الضریبة  ر/ خصم ال یؤث2
  extra discount / الخصم اإلضافي على إجمالي قیمة الفاتورة / اإلیصال3
 

 

 
  ھذه العناصر؟ الفرق بینـ ما ھو 

net Sale 
total Sale 

total 

Netsale:   ویحسب علیھا جمیع أنواع  المبیعات بعد الخصم التجاريقیمة صافي
 الضرائب   

Total sale :   قیمة الوحدة *   (=(الخصم التجاري  لقبإجمالي قیمة المبیعات
 الوحدة)السعر 
Total:    الصنف وتشمل صافي المبیعات + الضرائب/ھو إجمالي قیمة البند 

عن أجھزة یغنى ... ERP نظامیوجد   ھناكـ  
 ؟ posنقاط البیع 

مباشراُ وال یوجد فروع    ERPیصاالت من خالل إـ في حالة إذا كان یتم اإلصدار 
 كنقطة بیع.  ERPلدى الممول یتم تسجیل 

یتم تسجیل جھاز الحاسب  أفرعولكن من خالل عده  ERPكان اإلصدار من  إذاـ اما 
 بیع. اآللي الموجودة بكل فرع كنقطة 

الممولین الملزمین بمنظومة الفاتورة ـ  
 اإللكترونیة وكل تعامالتھا مع مستھلك نھائي

یجب على الممول الصادر في شأنھ قرار إلزام بمنظومة الفاتورة  ـ 
 اإللزام.اإللكترونیة أن یقوم بالتسجیل على المنظومة في تاریخ 
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االت،  وفى حالة أن كافة تعامالتھ مع مستھلك نھائي فقط من خالل اإلیص -
أن یقوم بأخطار المأموریة التابع لھا بأن جمیع تعامالتھ إیصاالت فقط، 
وطلب بإرجاء إصدار إیصاالتھ على منظومة الفاتورة اإللكترونیة لحین  

 إلزامھ بمنظومة اإلیصال اإللكتروني. 
علماً بانھ لن یتم إستقبال الطلبات بعد شھر من تاریخ إلزام الممول  -

لكترونیة، على أن یتم التحقق من صحة ما جاء بمنظومة الفاتورة اإل
  (إجراءات داخل المأموریة)، بطلب الممول من خالل المأموریة

ویتم إرسال طلبات اإلرجاء التي تمت الموافقة علیھا من المأموریة إلى   -
جنة شرائح الممولین لاإلدارة المركزیة للتعامالت اإللكترونیة إلرسالھا ل

لدراسة تضمینھم في قرارات اإللزام الالحقة بمنظومة اإلیصال 
اإللكتروني، وذلك طوال فترة تنفیذ المشروع ولحین تسلیم المشروع إلى  

 اإلدارة المختصة.  

 
  Beneficiaryتوضیح كن مم

 Contractorوال
 اإلیصال؟ إیھ في حسابات  وتأثیرھم

تعاقد مع الجھة التي یعمل   ویوجدفي حالة المنشآت التي تقدم خدمة طبیة ـ 
تتحمل نسبة من قیمة الخدمة   contractorفان جھة التعاقد  -بھا المستفید  

و ال تؤثر في   یتحمل نسبة من قیمة الخدمة beneficiary والمستفید
لتى سیتم  إجمالي قیمة اإلیصال و لكن یتم توزیع قیمة اإلیصال حسب النسب ا

  إدراجھا لكل منھم

 

  فاتورة الممول بإصدارـ اذا قام  
 1/7/2022قبل 

  المدةفي   1/7/2022وجالي مرتجع علیھا بعد 
 للمرتجعات المحددة

 uuid الفاتورةفانا كده معندیش لیھا في 
 reference uuid علشان احطھ في 

 في فاتوره المرتجع وانا بعملھا 
 sdk وحضراتكم في 
  reference uuid موضحین ان

mandatory 
 

یتم   االنضمام،ورقي قبل  إلیصالاراد الممول اصدار ایصال مرتجع   إذافي حالة ـ 
 لإلیصاالت المنظومة اما بالنسبة  علىاصدار ایصال االرتجاع ورقي دون اصداره 

 . المنظومة یتم اصدار مرتجع من خالل المنظومة علىالتي تصدر 
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التي  اإللكترونیةتجارة الشركات بالنسبة لـ 

وال  قبولھاھل ده  virtual POS تعتمد على
 ؟ةفعلی   POS البد من وجود أجھزة نقاط البیع

 .یمكن للشركات استخدام نقاط البیع االفتراضیةـ 

 
موقف الشركات المقدمة طلب توقف  وما ھـ 

نھائي وحالة الملف بقاعدة بیانات المصلحة 
 عامل (نشط)؟

  (أخطارـ یقوم الممول بتقدیم طلب الى رئیس المصلحة الضرائب مرفق بیھ 
  .ما یفید تسلیم البطاقة الضریبیة) –بالتوقف 

أ.م للتعامالت   وإخطارثم تقوم المأموریة بتحدیث موقف الممول ـ 
 . اإللكترونیة

 

الشركات التي تتعامل مع  ـ ما ھو موقف فواتیر
مشترى خارج القاھرة الكبرى وغیر مسجل 

بالمنظومة الفاتورة اإللكترونیة وكذلك  
وغیر    الموردین (مشتریاتھم) ولتلك الشركات

 لكترونیة؟ مسجل بالمنظومة الفاتورة اإل

ـ بالنسبة للجزء الخاص بإصدار فواتیر مبیعات لغیر مسجلین على المنظومة  
 .مشكلة أدني صدار الفواتیر بدون إیتم 

موردین غیر مسجلین بالمنظومة ـ أما بالنسبة للمشتریات الخاص بیھم من 
 یوجد خیاران:

ن یتم إصدار فاتورة أیجب  الفاتورة:المورد ملزم بالتسجیل بمنظومة  األول:
یعتد بخصم الضریبة على ھذه المشتریات عند  ولنعن عملیة الشراء 

 اإلقرار. 
یستمر  الفاتورة:بالتسجیل بمنظومة  المورد لم یصدر لھ قرار إلزام الثاني:

 الورقیة.التعامل معھ بالفاتورة 

لدیة فروع ونقاط بیع لكل ن الممول أحالة  في ـ  
 الفروع.و كل فرع واحد أ في ون الین على نقاط البیع أالتعامالت  یتم ربطـ  الین؟ ون أمن تعامالتھ  وجزءفرع 

 

سیستم البیع اللي شغالین بیھ حالیا بیطلع ـ   
یعني لو في   .فاتورة واحدة للبیع والمرتجع

عمیل عایز یرجع صنف وفي نفس الوقت 
یشتري صنف الصنفین بینزلوا في فاتورة 

واحدة صنف بالسالب اللي ھو المرتجع 
والصنف المباع بینزل عادي كما بالمرفق 

والعمیل بیدفع الفرق لو في فرق فإیھ حلھا ألن 
نرفع المرتجع والبیع في   نانأالمنظومة بتجبرنا 
 ؟اكل فاتورة على حد

  وفي یجب عند عملیة البیع إصدار فاتورة إلكترونیة على منظومة الفاتورة ـ 
یمكن إصدار فاتورة بھا بیع و   وال  Creditحال المرتجع إصدر إشعار خصم

ن تقوم الشركة بتعدیل نظامھا لیتوافق مع  أ ویجب الوقت.مرتجع في نفس 
 . ھذه القاعدة
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ننا أ لكتروني حیث یصال اإلتطبیق اإل كیفیةـ 
لیس لدینا نقاط بیع تخدم المستھلك النھائي  

مندوب  ۱۳۰ولكن لدینا منادیب وعددھم 
یملكون ھاند ھیلد ویقومون من خاللھ بإصدار  

عتبرنا أن كل مندوب نقطھ بیع أفواتیر فلو 
حتى نتمكن لكل مندوب   posكیف یتم عمل 

 ؟ ستكمال باقي اإلجراءاتمن إ

صدارھا من خالل إمستھلك نھائي فالبد من   لىإ ثائق صدار الوإفي حالة ـ 
ذا كان المشتري شركة لھا رقم تسجیل ففي ھذه الحالة  إما  أیصال منظومة اإل

 .فواتیر من خالل منظومة الفاتورةال صدار إیتم 

 

سم الكود بالعربي أخطا في ـ إذا كان ھناك 
 أعدلھ؟ محتاج وتمت الموافقة و واإلنجلیزي

مجمع بتاریخ ال كواد رسال األبالنسبة إل ـ
 ؟ثانیةمرة  سوف یتم إرسالھمنتھاء إلا

 .تعدیل دال یوجـ 
). وسوف یقوم الممول  بتاریخ الیوم  (مثالً نتھاء اإلتاریخ  سوف یتم إضافة ـ

 .أخرى الكود الصحیح مرة  بإرسال

 

 ھكمبیوتر عادیتستخدم أجھزة بشركات ـ ھناك 
 المطلوبةلیھ ال تتوفر البیانات عكنقاط بیعیھ و 

   الخاص بالبیانات المطلوبة من اإلكسیل  في 
pos ـ  :مثل 

 Vendor Name- 
- Model Name 

Serial Number - 

Vendor name سم المورد اللي شاري منھاأ 
Model name  نوع الجھاز 

Serial number  ما (أالرقم التسلسلي للجھازMAC address 
serial of device -serial of application  ( 
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