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 راتي غيوثائق الت

 تاريخ اإلعداد  اإلصدار 
(dd.MMM.yyyy ) 

 :الوصف من إعداد 

1.0 25.01.2023 Etax  وثيقة جديدة 

2.0 07.02.2023 Etax  
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  تمت مراجعته من قبل 

 تاريخ  الوصف  اسم 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 

   >>االسم<< 
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 نظرة عامة  .1
ستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به من جهة  ا فيمكن للموظ البوابةن خالل هذه م ▪

لجميع  قسيمة راتب مجمعة راج لي استخاإلضافة االتابع لها الموظف، ب  األصلية العمل
 .لجهات التي يعمل بها الموظفا

 
 علىلطلب قسيمة الراتب بداية من خطوة التسجيل   الخطوات المطلوبة الحقا سيتم شرح ▪

 قسيمة الراتب إلكترونياً.  استالم إلىالبوابة  
 

 

  تنويه   .1.1
ضريبة  احتسابمنظومة توحيد أسس ومعايير  علىتسجيل شركة الموظف  يجب التأكد من

عن الفترة المراد طلب قسيمة الراتب   االحتسابذج نموالشركة وتقديم  واألجورالمرتبات 
 عنها.
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 راتب قسيمة ال استخراجطلب  .2
 

 البوابة  علىكيفية الدخول   2.1

   الموظف عن طريق رابط الصفحة الرئيسية بوابة  علىبالدخول  الموظفيقوم 
https://ess.eta.gov.eg/  التاليةالخطوات  إتباع عن طريق إنشاء حسابتسجيل الدخول او و . 

 

 
 

 تسجيل الدخول   2.3

البوابة من خالل تسجيل بيانات الحساب الخاصة  علىبتسجيل الدخول  المستخدميقوم  2.3.1
 عن طريق إدخال البيانات االتية:  به

 البريد اإللكتروني  2.3.1.1
 المروركلمة  2.3.1.2
 ( I’m not a robot)للمستخدم االمني للتأكد من الهوية البشرية االختبار  اجتياز 2.3.1.3

في حال عدم امتالك  الزر الخاص ب "ال املك حساب" علىيقوم المستخدم بالضغط   2.3.2
 النظام بتوجيه المستخدم الي الرابط الخاص بصفحة تسجيل حساب ليقوم حساببيانات 
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 البوابة  علىتسجيل حساب جديد   2.4

هذا الرابط  البوابة من خالل  علىبإنشاء حساب جديد يقوم المستخدم  2.4.1
https://ess.eta.gov.eg/register 

 االتية:بإدخال البيانات  يقوم المستخدم  2.4.2
 اسم المستخدم 2.4.2.1
في هذا الحقل يجب إدخال البريد اإللكتروني الشخصي وليس   اإللكتروني:البريد  2.4.2.2

 العمل  ةالبريد اإللكتروني الخاص بجه
ال واشك وأرقام حروف )رموز  يجب ان تكون كلمة المرور مكونة من ثمانية المرور:كلمة  2.4.2.3

 (خاصة
اخري للتأكيد من  : في هذا الحقل يتم إدخال كلمة المرور مرة تأكيد كلمة المرور 2.4.2.4

 صحتها 
 رقم الموبايل المعرف لدي جهة العمل في هذا الحقل يتم إدخال  الهاتف:رقم  2.4.2.5
 الرقم التأميني 2.4.2.6
 الرقم القومي  2.4.2.7
هذا الحقل يتطلب النظام إرفاق صورة للرقم القومي  إرفاق صورة الرقم القومي: في  2.4.2.8

 مدخل بالبيانات السابقةالخاص بالموظف ال
 : في حال اختالف البريدالبريد االلكتروني السابق للمراسالتاستخدام نفس   2.4.2.9

ان يقوم  بالمراسالت يجب الخاص  اإللكترونيالشخصي عن البريد  اإللكتروني
لكي يتمكن من إدخال البريد  بإزالة العالمة الموجودة داخل المربع المستخدم

البريد اإللكتروني الشخصي اختالف  حال عدماما في  بالمراسالت،اإللكتروني الخاص 
دم إزالة العالمة الموجودة داخل يجب ع ،بالمراسالتعن البريد اإللكتروني الخاص 

 المربع 
يجب أن يقوم المستخدم بعد ملئ  البيانات االجبارية بالموافقة على الشروط واالحكام  2.4.3

واجتياز االختبار االمني للتأكد من الهوية البشرية للمستخدم ثم الضغط على إنشاء 
  حساب جديد

 
2.4.4  
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يقوم النظام بإرسال رسالة نصية برقم سري متغير   بعد الضغط على انشاء حساب جديد 2.4.5
المستخدم بإدخال   ليقومثانية  180الخاص بالمستخدم ويكون صالح لمدة  الهاتفالي 

هاء يكون صالح بعد انتالعلم أن الرقم السري لن مع الرقم السري في النافذة المنبثقة 
  ةه المدهذ

الرقم   علىتحتوي  والتي تظهر الصورة االتية شكل الرسالة التي يتم إرسالها للمستخدم 2.4.6
 السري المتغير 

2.4.7  
 

النافذة المنبثقة التي تظهر للمستخدم إلدخال الرقم السري تظهر الصورة االتية شكل   2.4.8
 أحد منها:للمستخدم اتخاذ  يمكنإجراءات  3بحيث يظهر بداخل الصورة  المتغير

 
 هذا الزر بعد إدخال الرقم السري المتغير علىتفعيل: يقوم المستخدم بالضغط  2.4.8.1
إعادة إرسال: يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال عدم صالحية الرقم  2.4.8.2

 المتغير ليقوم النظام بإرسال رقم سري اخرالسري 
ل بعض  كان يريد تعدي هذا الزر في حال  علىالمستخدم بالضغط  متعديل بيانات: يقو 2.4.8.3

 السابق ادخالها بيانات الحساب 
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 تفعيل بيانات الحساب  2.5

بريد إلكتروني للمستخدم مدرج به رابط   بعد الضغط على التفعيل بإرسال النظام يقوم 2.5.1
 تفعيل لكي يقوم المستخدم من الضغط عليه لتفعيل بيانات الحساب الخاص به 

2.5.2  
ليقوم   رابط التفعيل يقوم النظام بتوجيه المستخدم للصفحة االتية  علىعند الضغط  2.5.3

 المستخدم بتسجيل الدخول ببيانات الحساب 

2.5.4  
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 طلب استخراج قسيمة الراتب  2.6

يقوم المستخدم بالضغط على رابط الصفحة الرئيسية   بعد تسجيل الدخول على البوابة، 2.6.1
التي من خاللها يمكن تقديم طلب االستعالم عن القسيمة عن طريق إدخال البيانات 

 االتية: 
 عنه الشهر: الشهر المراد استخراج القسيمة  2.6.1.1
 هاالسنة: السنة المراد استخراج القسيمة عن 2.6.1.2
ليقوم   كلمة سر القسيمة: كلمة سر يقوم المستخدم بإدخالها عند إنشاء الطلب،  2.6.1.3

عند فتح البريد اإللكتروني المرسل المحتوي على القسيمة  بإدخالها مره اخري
 يد المرسل ليتمكن من االطالع على بيانات البر

يقوم المستخدم بالضغط على الزر الخاص باالستعالم عن الراتب، ليقوم النظام بالتحقق   2.6.2
عبر البريد  من بعض البيانات وفي حالة صحتها يقوم النظام بإرسال البريد اإللكتروني

 المحتوي على تفاصيل قسيمة الراتب Postmaster@eta.rootالخاص ببوابة الموظف 
 الشهري

 طلب قسيمة الراتب الشهري الصورة االتية شكل  تظهر  2.6.3

2.6.4  

2.6.5  
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النظام بإرساله الذي قام  تظهر الصورة االتية شكل البريد اإللكتروني المرسل للمستخدم 2.6.6
 الشهري يحتوي على قسيمة الراتب

2.6.7  
 
 
 

 الملف الشخصي للمستخدم 2.7

من خالل صفحة الملف الشخصي يستطيع المستخدم من تعديل بعض بيانات الحساب    2.7.1
 كتحديث رقم الهاتف الخاص بالمستخدم او تغيير كلمة المرور الخاصة به 
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 قائمة طلباتي الخاصة بالمستخدم  2.8

الخاصة   المرسلة من خالل هذه الصفحة يمكن للمستخدم من استعراض كافة الطلبات 2.8.1
 حدي  علىبقسيمة الراتب التي قام بتسجيلها ومتابعة حالة كل طلب 
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