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مقدمــــــــة

الحبيبةرنامصتطويرفيمنهاومشاركة ًالمستمر،التطويربأهميةالمصريةالضرائبمصلحةمنإيمانا ً

ستحقاتالمتحصيلفىنساهمفنحنالخير،كللهانحققأننستطيعمعاوبتعاونناأجلها،مننعملفنحن

درتهاوقالدولةكفاءةرفعفىللمساهمةوذلك.العامةالموازنةمواردأهمأحدتعدوالتى،للدولةالضريبية

.المواطنينجموعمصلحةيحققبماالمختلفةاإلنفاقأوجهتجاهبواجبهاالقيامعلى

.جميعا ًليناعبالنفعستعودالتىالقوميةالتطويرمشروعاتأحداإللكترونياإليصالمنظومةألنونظرا ً

"المنظومةبالتسجيل:األولالجزءاإللكترونياإليصاللـمنظومةلإلستعدادالممولدليل"لكنقدمأنيسعدنا

وتعديالته2020لسنة206رقمبالقانونالصادرالموحدالضريبيةاإلجراءاتقانونألحكامطبقا ًأُعدوالذي

.التنفيذيةوالئحته

فنحن جميعاً أبناء مصر األوفياء

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

مختار توفيق عباس

منظومة اإليصال اإللكتروني
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حول هذا الدليل

تسجيلبالخاصةوالعملياتاإلجراءاتلتوضيحالدليلهذابتصميماإللكترونياإليصالمشروعفريققام
.مةبالمنظوللعملاستعداداً للممولالمساعدةاألخرىوالمعلوماتاإللكترونياإليصالمنظومةعلىالممول

الصفحة المحتوي

5 رحلة الممول نحو تطبيق منظومة اإليصال اإللكترونى

8 نظرة تفصيلية للتسجيل بمنظومة اإليصال اإللكترونى

10 رسم توضيحي لكيفية تسجيل الممول على منظومة اإليصال االلكتروني

11 التسجيل بمنظومة اإليصال االلكتروني

15 إجراءات التسجيل عن طريق المأمورية: اوالً 

19  ً التسجيل الذاتى: ثانيا

31 (( POSرسم توضيحى لكيفية تسجيل مفوضين إضافيين ونظام تخطيط موارد المؤسسة للممول  و نقاط البيع 

44 قائمة الموارد الداعمة التي توفر معلومات تساعد في فهم المنظومة : الموارد اإلضافية

منظومة اإليصال اإللكتروني
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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

منظومة اإليصال اإللكتروني
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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 
POSالـونقاط البيع 

وتسجيل المفوضين

وممثلي الممول

البدء في 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

ألول  للدليل
ء ا

جز
ق ال

طا
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منظومة اإليصال اإللكترونيفيرحلة المستهلك النهائي 

اإلطالع علي اإليصال 

تسجيل شكويQR codeبإستخدام ال 

إبالغ عن تهرب
التعامل مع منظومة 

الحوافز الجديدة

منظومة اإليصال اإللكتروني

مصلحة الضرائب

منظومة اإليصال اإللكتروني
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نظرة تفصيلية 

للتسجيل مبنظومة اإليصال اإللكرتوني
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المراحل

للممولرقميحسابتسجيل1.

لىإالدخولفييستخدمرقميحساببإنشاءالمخولممثلهأوللمموليسمحسيناريو•

.POSالـالبيعنقاطوأجهزةاآلخرينالمفوضينوإدارةالرقميةاإليصاالتمنظومة

إضافيين(مفوضين)ممثلينتسجيل2.

ونياإللكتراإليصالمنظومةعلىبالعمل(أنظمةأوأشخاص)متعددينلممثلينالسماح•

سجيلتأوجددممثلينأشخاصدعوةالمموللدىالنظاممديرويستطيعالممول،عننيابة

.المموللتمثيلPOSالـالبيعنقاطوأجهزة(ERP)المؤسسةمواردتخطيطأنظمة

الداعمةالخصائص
المنظومةمعالتكاملنجاحالختبار(SDK)البرمجياتتطويرأدواتحزمةإلىالدخول•

المطورونيحتاجالتكامل،هذانجاحواختبارالمنظومةمعالتكاملأجلمن•

معرفةعلىقادرينيكونواأنإلىالمؤسساتمواردتخطيطألنظمةالخارجيون

إنشائه،ةوعملياإليصالهيكلوفهماستخدامها،سيتمالتيالتطبيقاتبرمجةواجهات

.اإليصالإصدارتدفقوفهم

لاإليصامنظومةمعالمؤسسةمواردتخطيطنظامتكاملاختبارإمكانيةتوفير•

.اإللكتروني

االستعداد لعملية التسجيل بمنظومة اإليصال اإللكتروني
معلومات هامة

:المطلوبةاألدوار
يمثلهمنأوالمموللدىالنظاممدير•

التطبيقاتمطوري•

المتوقعةالنتائج
إن)ياإللكتروناإليصالمنظومةفيالممولتسجيلتم•

(بلقمناإللكترونيةالفاتورةبمنظومةمسجليكنلم

اإليصالمنظومةفيالممولممثليتسجيلتم•

اإللكتروني

ونقاط(ERP)المؤسسةمواردتخطيطنظامتسجيلتم•

نماإللكترونياإليصالبمنظومةوربطهPOSالـالبيع

.التكاملخدماتخالل

منظومة اإليصال اإللكتروني

WWW.ETA.GOV.EG

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                              Facebook@Tax.Egypt                                                                                                         Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt



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

اإلدارة المختصة لخدمة الممولين

لين في التأكد من توفر المستندات الكافية التي تثبت حق الممث

إنشاء ملف التعريف نيابة عن الممول

الصالحيات

عوة تمنح الصالحيات لممثل الممول أو مدير النظام ويكون له الحق في د

.مفوضين جدد أو حظرهم وإضافة أنظمة تخطيط موارد مؤسسات مالحظات

1

2

قمي تسجيل وانشاء ملف تعريف ر
للممول ومدير النظام المفوض

توفر اإلدارة المختصة بمصلحة
ريفيالضرائب المصرية الدليل التع
للممول واالدلة الفرعية

3

يتلقى مدير النظام 
ممثل الممول دعوة 

انشاء الحساب 
ر من خالل كإخطا

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

ال التسجيل بمنظومة اإليص
) االلكتروني بأنواعه 

ل تسجيل إلزامى او تسجي
(تطوعي

منظومة اإليصال اإللكتروني
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إجراءات التسجيل بمنظومة الفواتير اإللكترونية 

التسجيل بمنظومة اإليصال اإللكتروني

:يتم العمل والتسجيل على المنظومة في كل مرحلة  من مراحل التطبيق على بيئتى عمل

.التسجيل  على البيئة االختبارية إلختبار إصدار إيصاالت على المنظومة وليس لها أثر ضريبى: األولى 

(.ريبىبيئة التشغيل الفعلى للمنظومة وكل ما يتم عليها له أثر ض)التسجيل على البيئة الفعلية : الثانية

منظومة اإليصال اإللكتروني

هامةمعلومات
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:إلزاميتسجيل.1

لسلطةامناإللكترونياإليصالبمنظومةبالتسجيلإلزامقرارلهاالصادرالشركاتتسجيل/انضماموهو

.المختصة

:تطوعيتسجيل.2

.ياإللكتروناإليصالبمنظومةبالتسجيلإلزامقرارلهايصدرلمالتيالشركاتتسجيل/انضماموهو

هامةمعلومات
أنواع التسجيل  

منظومة اإليصال اإللكتروني
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إجراءات التسجيل بمنظومة الفواتير اإللكترونية 

:طرق التسجيل واالنضمام  لمنظومة  اإليصال اإللكتروني  

:بالنسبة للممولين غير المسجلين بالفاتورة اإللكترونية

.مطلوبةالمأمورية  الضريبية وتقديم المستندات ال/ التسجيل بالتوجه الى المركز الضريبي :اوالً 

.يالتسجيل الذاتي عن طريق استخراج ختم إلكتروني والدخول علي رابط التسجيل الذات:ثانيا

:بالنسبة للممولين المسجلين بالفاتورة اإللكترونية

افة خاصية يتم تفعيل تسجيلهم على منظومة اإليصال اإللكتروني ذاتيا عن طريق قيام الممول أو مفوضة بإض

.إصدار اإليصاالت في ملف الممول الرقمي

طرق التسجيل 

منظومة اإليصال اإللكتروني

اً علاى مماولي إال أناه تيساير.يعتمد التسجيل في منظومة اإليصاال اإللكتروناي  علاى قياام المماول بالتساجيل الاذاتي 

يل علاى المراحل األولى في تطبيق وتفعيال منظوماة اإليصاال اإللكتروناي ودعماا لهام تام إتاحاة تقاديم أوراق التساج

.المنظومة في المأموريات الضريبية

هامةمعلومات

WWW.ETA.GOV.EG

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                              Facebook@Tax.Egypt                                                                                                         Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt



مستندات التسجيل بمنظومة اإليصال اإللكتروني

في حالة التسجيل عن طريق المأمورية
معلومات هامة

منظومة اإليصال اإللكتروني

:يتم تقديم (  غير المسجل بمنظومة الفاتورة اإللكترونية)في حالة حضور الممول 

.ساريين و األصل لالطالع عليهم( جواز السفر)صورة بطاقة الرقم القومي او •

.أو البطاقة الضريبية و األصول لالطالع عليهم/ صورة ضوئية من شهادة التسجيل بالقيمة المضافة و •

:خطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة اإليصال اإللكتروني موضح به•

o (.لشركةرقم تليفون ا–االيميل الخاص بالشركة –رقم تسجيل الشركة عنوان الشركة )بيانات الشركة

oالمدير المسؤول / بيانات المفوض(admin )  عن منظومة اإليصال اإللكتروني بالشركة محدد به االسم

(.رقم التليفون المحمول–اإليميل -رقم بطاقة الرقم القومي . بالعربية واالنجليزية 

:ي حالة حضور الوكيلف

.كل ما سبق باإلضافة الي اصل التوكيل ساري وصوره منه•

:في حالة عدم حضور الممول أو وكيله

.يجب اعتماد خطاب التفويض باعتماد بنكي•
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.المطلوبةالمستنداتواصولالطلبتسليموالمختصةالمأمورية/المركزإلىبالتوجهالمموليقوم•

.طابقةالمبعدالمستنداتتسليمهيفيدماالممولوتسليمالماموريةواردبخاتموختمهاباستالمهاالمسئوليقوم•

للتعامالتالمركزيةاإلدارةإليوإرسالهاالتسجيلطلباتبتجميعالمأمورية/بالمركزالمختصالموظفيقوم•

.اإللكترونية

التسجيل بمنظومة اإليصال اإللكتروني

:إجراءات التسجيل عن طريق المأمورية: اوالً 

:تسليم مستندات التسجيل–1

:إنشاء الملف الرقمي والتوعية ومشاركة المعلومات. 2

كمالالستبالممولالخاصااليميلعلىدعوةوإرسالللممولالرقميالملفبإنشاءاإللكترونيةالتعامالتإدارةتقوم

.الممولبمعرفةالرقميالملفبيانات

منظومة اإليصال اإللكتروني

مماولي إن  االنضمام والتسجيل على منظومة اإليصال اإللكتروني  عن طريق المأمورية هو أحد المميزات التاي تام توفيرهاا ل

المرحلة األولى والثانية من تشغيل المنظومة
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:استالم دعوة التسجيل بالبريد اإللكتروني–3

-الصورةبالموضحمثل-إلكترونيًابريًداالنظاممدير/المفوضيستقبل

لىعالنقرعليها/عليهويجب،بهالخاصالرقميالملفلتسجيلبدعوة

بوابةإلىلالنتقالاالزرقباللوناليهالمشاربالدعوةالموجودالرابط

.المستخدمتعريفملفإنشاءومواصلةالتسجيل

:  يتم إرسال دعوتين للممول

(.التجريبية ) للعمل على البيئة االختبارية : أحدهما 

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

.للعمل على البيئة الفعلية: والثانية 

https://invoicing.eta.gov.eg/content/

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:مدير النظام/شاء الملف الرقمي للمفوض إن–4

:بملء المعلومات المطلوبة في شاشة إكمال الملف الشخصي كالتاليمدير النظام  /سيقوم المفوض

منإدراجهاتمكماالمفوضبياناتعرضيتم•

:وهىبالمصلحةالمختصالموظفقبل

باللغتينالعائلةاسمواألولاالسم-

.واإلنجليزيةالعربية

.القوميالرقم-

ً الموبايلرقم- .+(2)مسبوقا

.األخطارتفضيالت-

.للتواصلالمفضلةاللغة-

.الستكمال الخطوات “استمرار"زرالنقر على •

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:مدير النظام/شاء الملف الرقمي للمفوض إنتابع  

:OTPالتحقق من هاتفك المحمول 

هاتفكالىمروركلمةبارسالالنظاميقوم•

الحقلفىاالرقامهذةادخاليجبالمحمول

الوقتانتهاءقبلOTPبإدخالالخاص

لهاالمحدد

الستكمال  “استمرار" النقر على زر •

.الخطوات

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:مدير النظام/شاء الملف الرقمي للمفوض إنتابع  

-:مرور للحساب كلمة تعيين / انشاء

ةالخاصالسركلمةنشاءإبالمفوضيقوم•

المنظومةعلىبالدخول

والشروطعلىبموافقتىاقرالنقرعلى•

الخصوصيةسياسةواالحكام

 “ملفي الشخصىانهاء " زرالنقر على •
.الستكمال الخطوات

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:  انتهاء عملية التسجيل واالنتقال إلعداد اإلخطارات–5

الملفتسجيلعمليةإنهاءتمقديكونالحفظبعد•

اإليصالمنظومةستقوموالنظاملمديرالشخصي

،التسجيلشاشةعلىالنظاممديربتحويلاإللكتروني

.الدخولتسجيلإلعادة

"بةالبواعلىالدخولسجل"علىبالنقرالنظاممديريقوم•

المنظومةعلىللدخول

منظومة اإليصال اإللكتروني
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التسجيل بمنظومة اإليصال اإللكتروني

:التسجيل الذاتي: ثانياً 

.يتم التسجيل  على البيئة االختبارية الختبار إصدار إيصاالت على المنظومة وليس لها أثر ضريبي-

https://profile.preprod.eta.gov.eg/singup

(.بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وكل ما يتم عليها له أثر ضريبي)يتم التسجيل على البيئة الفعلية -

https://profile.eta.gov.eg/singup

: ملحوظة

يمكن التسجيل الذاتي عن طريق الضغط على زر اشتراك من بوابة التسجيل الفعلية التي يمكن الدخول عليها من خالل الرابط التالي
https://invoicing.eta.gov.eg/content/

معلومات هامة

منظومة اإليصال اإللكتروني

:بالتسجيل الذاتي على المنظومة /يجب توفر ما يلي حتى يتمكن الممول من القيام  باالنضمام 

.10استخدام ويندوز •.وجود الختم اإللكتروني •
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خطوات التسجيل الذاتي للشركة

:تاليةيتم التسجيل من خالل نوافذ التبويب ال

.نافذة توقيع دافع الضرائب1.

.الضرائب. معلومات دافعنافذة 2.

.التحققنافذة 3.

.نافذة  دعوة المسئول4.

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:  نافذة توقيع دافع الضرائب1.

طالشروعلىالموافقةثمالضرائبدافعرقمإدخاليتم•

“وتوقيعمتابعة”زرفوقوالنقرواألحكام

“تسجيل اآلن ”دافع الضرائب ثم انقر فوقتوقيعإختر•

ثم . رقم التعريف الشخصيستظهر شاشة صغيرة إلدخال•

.“تسجيل الدخول“النقر فوق

التعريفرقمإلدخالجديدموجهحوارمربعسيظهر•

التعريفرقمإدخالعليها،الحصولتمالتىللشهادة

."الدخولتسجيل"زرعلىوالنقرالشخصى

(اخلتم االلكرتونى)يتم إدخال 

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:نافذة معلومات دافع الضرائب-2

: يتم إدخال 

.  اسم الشركة باللغة العربية●

.  اسم الشركة باللغة اإلنجليزية●

.  اماللغة االفتراضية للتعامل مع النظ●

.  البريد اإللكتروني●

.رقم الموبايل●

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:نافذة التحقق-3

:يتم إدخال 

.نيكود تأكيد البريد اإللكترو●

(.كود تأكيد رقم الموبايل●

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:نافذة دعوة المسئول-4

:ل بيانات المسؤول بإدخايتم فيها إدخال1.

. الرقم القومى○

.  اإلسم األول○

. اإلسم الثانى○

.  نوع المستخدم○

البريد اإللكتروني ○

.إعادة إدخال البريد اإللكتروني○

وإرسال  “إنهاء "ثم النقر على2.

.الدعوة

.وبذلك يتم التسجيل

منظومة اإليصال اإللكتروني
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د يتم إرسال رابط دعوة إلى هذا المستخدم المفوض المسؤول على البري3.

.اإللكتروني لتسجيل الدخول المتقدم

.واستكمال تسجيله-يحتاج المفوض إلى الضغط على الرابط 4.

(.الرقم القومي للمفوض، رقم الموبايل)يتم استكمال الملف الشخصي 5.

.المرسل على الموبايلOTPيتم إدخال كود التحقق 6.

. يتم إدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر 7.

بعدالرسالةهذهتظهر9.

علىالتسجيلمناالنتهاء

الضرائبمصلحةبوابة

المصرية

علىالممولصفحةعلىالدخولبعد8.

نوعباختيارالمفوضيقومالمنظومة

االختيارلهويتاحالمطلوباالشتراك

B2CاوB2Bاختياراتثالثةمن
ً اإلثنيناو معا

B2C

منظومة اإليصال اإللكتروني
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تسجيل الدخول–1

لبريداباستخدامالدخولبتسجيلالنظاممديريقوم

فيتعيينهاتمالتيالمروروكلمةاإللكتروني

.الدخولتسجيلعلىوالضغطالسابقةالخطوة

إعدادات اإلخطارات

منظومة اإليصال اإللكتروني

WWW.ETA.GOV.EG

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                              Facebook@Tax.Egypt                                                                                                         Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt



إعداد اإلخطارات–2

علىبالنقرالنظاممديريقومالدخول،تسجيلونجاح(النظاممدير)الممولعنللمفوضالشخصيالملفمناإلنتهاءبعد

.اإلخطاراتإلعدادالممولملفاليلالنتقالاألحمرباللونالموضح“الممولملف"

منظومة اإليصال اإللكتروني
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تابع  إعداد اإلخطارات 

.باألسفلالصورةفيباألحمرالمظلل“اإلخطاراتإدارة“زرعلىبالضغطالنظاممديريقومالممول،ملفاليالوصولعند

منظومة اإليصال اإللكتروني
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تابع  إعداد اإلخطارات

التفضيالتوإختيارإعدادالنظاملمديريمكنوالتياإلعداداتشاشةتظهر“اإلخطاراتإدارة"زرعلىالضغطبعد

.اإلعداداتحفظثمومن(التنبيهات)اإلخطاراتوأنواعوالفتراتالتواصلوسيلةمثلباإلخطاراتالخاصة

منظومة اإليصال اإللكتروني
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اإلنضمام لمنظومة اإليصال اإللكتروني/ تفعيل التسجيل
للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة اإللكترونية

ف الممول التفعيل  ذاتيا على المنظومة عن طريق إضافة خاصية إصدار اإليصاالت في مل/يستطيع الممول االنضمام 

.الرقمى

معلومات هامة

الممولصفحةعلىالدخولبعد

المفوضيقومالمنظومةعلى

من"إيصاالت"بإختيار

بحقلالخاصةالمنسدلةالقائمة

"إرسالهاالمطلوبالمستندات"

ً نالمنظومتيفىمسجالليصبح معا

وايصاالتإصدارعلىوقادرا

.فواتير

منظومة اإليصال اإللكتروني
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ةرسم توضيحي لكيفية تسجيل مفوضين إضافيين ونظام تخطيط موارد المؤسس( 2)

للممول( POS)و نقاط البيع 

إنشاء ملف رقمى للشركة فى حالة
االنضمام للمنظومة للمرة األولى

(مدير النظام)تسجيل ممثل الممول 
ف كخطوة تكميلية لخطوة إنشاء المل

وقت الحقاىفىالرقمى او 

(النظاممدير)الممولممثليحصل1
علىللدخولالسريةالمفاتيحعلى

برمجةواجهاتإلىللوصولالنظام
يكونوعندهاالتطبيقات

4

يقوم ممثل الممول 2/1
بتسجيل( مدير النظام)

نظام تخطيط موارد 
( ERP)المؤسسة 

والتحقق منه كمفوض 

و تعريف محددات 
علىاإلخطاراتاستقبال 

نظام تخطيط الموارد 
(ERP )الخاص بالشركة

تسجيل نقاط البيع2/2
POSالخاصة بالممول 

5

الممولممثلأصبحاآلن
تقديمالختبارجاهزا(المطور)

نقاطمناإللكترونيالمستند
تخطيطنظامخاللمناوالبيع

منظومةإلىالمؤسسةموارد
اإللكترونياإليصال

(  مدير النظام)يقوم ممثل الممول 
يين بتسجيل ودعوة ممثلين إضاف

(المفوضين)

3

2

إذاتتخذاختياريةخطوةهذه

األشخاصإلعداداألمرلزم

ابةالبوإلىللدخولالمفوضين

بعدهاوما1المرحلةفي

(التنبيهات)تفضيالت االخطارات 

سجيل يقوم الممثلون بإعداد تفضيالت االخطارات الخاصة بهم بمجرد ت

الدخول

كشركةيقوم مدير النظام بإعداد تفضيالت االخطارات الرئيسية للممول

تسجيل نظام تخطيط موارد المؤسسات

المستخدمينمثلهويةالمؤسساتمواردتخطيطلنظاميكون

نظامنمالمستنداتتقديملضمانالمفوضينأحدويعتبرالعاديين

.الممولقبلمنمسجل
مالحظات

منظومة اإليصال اإللكتروني

جاهزا لبدء اختبار 
التكامل مع نظام 

تخطيط موارد 
المؤسسة

WWW.ETA.GOV.EG

Facebook@Tax.Egypt Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt

                              Facebook@Tax.Egypt                                                                                                         Twitter@Tax_Egypt Instagram@Tax_Egypt



تسجيــــــــل المفوضين أو الممثلين 

:تتيح منظومة االيصال اإللكتروني االتي

دعوة مستخدم جديد ليصبح مفوض أو ممثل للممول -1

.تسجيل شخص مفوض: أوال

ERP System.تسجيل : ثانيا

( .نقاط لبيع) POSتسجيل : ثالثا

.إمكانية حظر مفوض أو ممثل-2

.  إمكانية رفع حظر مفوض أو ممثل-3

منظومة اإليصال اإللكتروني
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دعوة مستخدم جديد1.

وةبـدعالممولينلمفوضيالعمليةهذهتسمح

يفالممولعنممثالً ليصبحجديدمستخدم

:كالتاليالمستقبل

والقيام.التسجيلبوابةإلىالذهاب1.

البإدخللممولكمفوضالدخولبـتسجيل

.صالحينمروروكلمةمستخدماسم

ر الذهاب إلى القائمة جهة اليمين  واختيا2.

.إدارة الحسابات، ثم اختيار ملف الممول

، ثم ثم القيام بتمرير الصفحة إلى أسفل3.

.الذهاب إلى المفوضين

منظومة اإليصال اإللكتروني
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هإليالمرسلإلىاإللكترونيبالبريدإخطارإرسالسيتم.8

.قبولهاوتعليماتالدعوةتفاصيلعلىيحتويالدعوة

سجيلالتبوابةإلىتحويلهسيتمالدعوة،المدعوقبولبمجرد.9

.بهالخاصالشخصيالملفالستكمال

اءإنشيتمالخصوصية،وسياسةواألحكامالشروطبقبول.10

.التفويضوتسجيلللمفوضالشخصيالملف

جيللتسالتسجيلبوابةإلىالمفوضتحويليتمأخيًرا،.11

.الدخول

:تسجيل شخص مفوض : أوالً 

وظيفة دعوة المستخدم وملء البيانات المطلوبة،تحديد. 4

.يمكن تحديد أذونات الممثل أثناء الدعوة: مالحظة*

".معلومات المستخدم"إدخال بيانات . 5

علماً بأنه تم ( مخصص–مستخدم –ادارى )ادخال صالحيات التمثيل . 6

.اضافة صالحية جديدة خاصة بإدارة نقاط البيع وفترة التمثيل

.تحديد الوصول إلى الفرع. 7

منظومة اإليصال اإللكتروني
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:تعريف الصالحيات

:  إداري 

.ويكون له كافه الصالحيات إلدارة المنظومة

:مستخدم

:تختص صالحياته في إدارة وثائق المنظومة من

.  فواتير-

.اشعارات خصم واضافه -

. إضافة نقاط البيع-

منظومة اإليصال اإللكتروني

معلومات إضافية
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:مخصص

.تحديد صالحيات إلدارة وظائف تخصصيه  بعينها

:استكمال تعريف الصالحيات/ تابع

منظومة اإليصال اإللكتروني

معلومات إضافية
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ERP Systemتسجيل : ثانيا

:ويتم ذلك عن طريق 

.ERPإدخال إسم لنظام الـ . 4

يل إدخال عدد سنوات فترة الصالحية تمث. 5

(.سنة3–2–1)

.أساسي او ثانويERPتحديد هل نظام . 6

.Registerالضغط على تسجيل . 7

تسجيــــــــل المفوضين أو الممثلين ( تابع)

منظومة اإليصال اإللكتروني
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نسخ. 8

○Client Id هوية العميل

○Client secrets مفاتيح السرية.

التأكيد على نسخ. 9

○Client IDهوية العميل

○Client secrets مفاتيح السرية.

Clientاستخدام.10 IDالعميل،هويةClient secretsمفاتيح

اإليصالبمنظومةالربطمنليتمكنERPالـــنظامبياناتفيالسرية

.اإللكتروني

منظومة اإليصال اإللكتروني
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( نقاط البيع)POSتسجيل : ثالثا

.اختيار الفرع. 4

البحث عن نوع و موديل نقطة البيع من بين. 5

.األجهزة المسجلة على النظام

قم اسم الجهاز، الر)استكمال البيانات المطلوبة . 6

ل ثم الضغط على تسجي......(  المسلسل للجهاز

register.

منظومة اإليصال اإللكتروني
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 Client ID   ،Clientنسخ هوية العميل7.
secretsالمفاتيح السرية.

هوية العميل  ، Client Idالتأكيد على نسخ . 8

Client secretsالمفاتيح السرية.

 Clientهوية العميل ، Client IDاستخدام . 9
secrets المفاتيح السرية في بيانات نظام

ليتمكن من الربط بمنظومة اإليصالPOSالـــ
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إمكانية حظر مفوض أو ممثل. 2

تسمح هذه العملية للمفوضين اإلداريين للممولين 

.بحظر أو إلغاء الحظر عن تمثيل مفوضي الممول كالتالى

كمفوضالتسجيل والقيام بـتسجيل الدخولالذهاب إلى بوابة1.

.إداري  للممول بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صالحين

إدارة الحسابات ثم واختيار. الذهاب إلى القائمة جهة اليمين 2.

.ملف الممولاختيار

.مستخدمالمفوضين، ثم اختيارالذهاب إلى3.

:لحظر تمثيل مستخدم4.

.على حظرالمستخدم، والضغطيتم الذهاب إلى·

.على حظرالقيام بملء الحقل المطلوب، ثم الضغط·

تسجيــــــــل المفوضين أو الممثلين ( تابع)

لاان يااتمكن ماان ( الماادير / األدماان) فااي حااال حظاار مفااوض الممااول 

الدخول على النظام 

فااي حااال حظاار مسااتخدم مفااوض، ساايكون هااذا المسااتخدم 

.ممنوًعا من اتخاذ أي إجراءات نيابةً عن الممول
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:إمكانية رفع حظر مفوض أو ممثل. 3

:يةيتم رفع الحظر من خالل الخطوات التال

المستخدم ، اختيار/ الذهاب إلى·

.على إلغاء حظروالضغط

ملء الحقل المطلوب، ثم الضغط ·

.إلغاء الحظرعلى 

منظومة اإليصال اإللكتروني

فااااي حااااال إلغاااااء الحظاااار عاااان مسااااتخدم 

ا مفوض، سيكون هذا المساتخدم مساموحً 

.له اتخاذ إجراءات نيابةً عن الممول
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!!تهانينا

أنت اآلن جاهز الستخدام الرموز والمفاتيح •

تخطيط المواردبنظامالسرية ونقاط البيع 

ع المؤسسي الخاص بك لبدء عملية التكامل م

منظومة اإليصال اإللكتروني

:برجاء االطالع على•

.الدليل التعريفي •

الجزء الثاني من دليل االستعداد الخاص •

.(بالتكامل واألكواد 

ر لمزيد من المعلومات لالستعداد للتكامل واختبا

.تبادل المستندات 
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معلومات إضافيةفى حالة وجود مشكلة فى التسجيل

الممولوميقالتسجيلبخصوصاستفسارأيأوالمنظومةعلىالمموللتسجيلالدعوةقبولتخصالمشكلةكانتإذا•

:التاليااليميلعلىالمشكلةبإرسال

eReceipt.hd@eta.gov.eg

:مع مراعاة التالي

:اإليميل على(  subject)ان يحتـوي موضـــوع  • 

.(اإلرسالمنالغرضأو)الموضوععنوان·

لمستندات إرفاق ا-رقم تليفون للتواصل شرح مختصر للمطلوب -رقم التسجيل -االسم التجاري )بيانات الشركة ·

(.المشكلة/ الداعمة للطلب

.أي بيانات إضافية يرغب الممول في إضافتها·

(16395)من خالل الخط الساخن بمركز االتصاالت المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية  كما يمكن التواصل 
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الموارد اإلضافية

سجيل يعمل ممثلو المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين الت•

من خالل. المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة و استمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههمفي

eReceipt.hd@eta.gov.egاإللكتروني  البريد

(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 األخري التى يمكن الرجوع اليها•

.دليل الممول التعريفي بمنظومة اإليصال اإللكتروني•

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

.  دليل األسئلة الشائعة عن منظومة اإليصال اإللكتروني•
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