
ةمنظومة الفاتورة الضريبية االلكتروني



الحكومية،الخدماتوتطويرتحسينمحاورهاأهمومنالرقميللتحول2030مصررؤيةإطارفى◼

الفاتورةمنظومةمشروعالرئيسيةأعمدتهاأهممنوالتىالمصلحةتطويرمشروعاتإطاروفى

ميعجمتابعةمنالضرائبمصلحةيمكنمركزينظامإنشاءعنعبارةوهواإللكترونية،الضريبية

الفواتيركافةبياناتتبادلخاللمنوذلك(B2B)البعضبعضهاالشركاتبينالتجاريةالتعامالت

.الورقيةالمعامالتعلىاإلعتماددونرقميةبصيغةلحظيا  

ةالضريبيالفاتورةبمنظومةالضريبىالمجتمعبإلزام2020لسنة(188)رقمالوزاريالقرارصدر◼

.اإللكترونية

134عددبإلزاموالخاص2020لسنة(386)رقمالمصريةالضرائبمصلحةرئيسقرارصدر◼

.2020نوفمبر15مناعتبارا  إلكترونيةضريبيةفواتيربإصدارأولىكمرحلةشركة

347عددبإلزاموالخاص2020لسنة(518)رقمالمصريةالضرائبمصلحةرئيسقرارصدر◼

.2021فبراير15مناعتبارا  إلكترونيةضريبيةفواتيربإصدارثانيةكمرحلةشركة

نبذة عن منظومة الفاتورة الضريبية اإللكترونية( 1



حقي  مين التحول الرقميي للتعيامالت التجاريية والتعاميل ب حيدا ابسياليب التقنيية والت◼

.صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا  

كشيف  القضاء على السوق الموازي واإلقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمي  الفعليي و◼

.وحث  على الدخول إلى اإلقتصاد الرسمي

.ريتحقي  مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المص◼

.تحديد التعامالت المشتركة بين الشركات وكشف التعامالت الوهمية◼

.تسهيل وتسريع اإلجراءات الضريبية◼

أهداف المشروع( 2



التيالنخبةباعتبارهمالمرحلةهذهفيالمشاركةالشركاتمجموعةإختيارتم◼

منالموقرةشركتكمتعتبروالمصلحةلهاأساسيننجاحشركاءالمصلحةتعتبرها

.النخبةهذهأوائل

فرصةلهمستسنحالذينمجاالتهمفيابوائلكونهمميزةللمشاركينسيكون◼

.وثانيةأولىكمرحلةللمنظومةالفعلىالتشغيلفياإلشتراك

تقبليةالمسلخطواتلتابعينالمأوائلمنتكونن بابسبقيةالمشاركةالشركاتمنح◼

.لمنظومةاأداءتحسينفيأفعالهمردودوهمخبراتمنستفادةواإل

نيةالشركات الملزمة باإلشتراك في المنظومة كمرحلة أولى وثا( 3



مكونات منظومة الفاتورة اإللكترونية( 4



رة ابجلقصي-الفوائد التي ستعود على الممولين بعد التطبي ( 5

.إصدارهاقبلالتعاملبطرافالفواتيروبياناتعناصرصحةمنالتحق ◼

اطرالمخذاتالشركاتضمنهاتصنيفخاللمنللشركةالضريبيالمركزتعزيز◼

.المنخفضةالضريبية

.فةالمضاالقيمةلضريبةبالنسبةالشركاتبينالتسوياتإجراءاتتسهيل◼

.الشركاتبينالفواتيرتبادلأسلوبوتطويرتحديا◼

.الماليةالقوائمإلعدادالقانونىللمحاسبالخارجيةالمراجعةجراءاتإتسهيل◼

جهدوب قلوقتسرعأفيدقيقةوتحليالتتقاريرعملفيالشركةمساعدة◼

.القرارصحابأوالمعنيينعلىلعرضها



.ورقيا  يرالفواترشفةأىلإوالحاجةالتعامالتتكلفةوتقليلدارياإلالعبءتخفيف◼

.بعدعنالفحصمكانيةإمعالشركةعلىالفحصإجراءاتتقليل◼

.الضريبةردإجراءاتتسهيل◼

.قراراتاإلوتقديمعدادإعمليةتسهيل◼

.الفواتيرستيفاءإلالشركاتمعالتقليديةجراءاتاإلنهاءإ◼

بيالضريالمجتمعحكامإوالرسميغيرقتصاداإلضمفيفعالبشكلالمساعدة◼

.الضريبيةالعدالةوتحقي 

ة ابجلطويل-الفوائد التي ستعود على الممولين بعد التطبي ( 5



تكويد موحد للسلع 
والخدمات

شكل و محتوى موحد 
للفاتورة

التوقيع اإللكترونى اإلشعارات اللحظية

أهم خصائص

ةالفاتورة اإللكترونيمنظومة

أهم خصائص منظومة الفاتورة اإللكترونية( 6



:تصميم شكل و محتوى موحد للفاتورة

حتيوى هو مستند قياسي ل  مكونات و شيكل و تصيميم موحيد وم: الفاتورة االلكترونية◼

قيييا تيييم تحدييييده وتنظمييي  القيييوانين والليييوائح الخاصييية بعميييل الفييياتورة االلكترونيييية وف

. لمتطلبات االعمال الخاصة بالمصلحة

تابع-أهم خصائص منظومة الفاتورة اإللكترونية ( 6



:االلكترونىالتوقيع

مصييدر الفيياتورة االلكترونييية تتطلييب ضييرورة وجييود توقيييع إلكترونييي سيياري وفعييال ل◼

الشيركات، الفاتورة، حيا تتيح المنظومية تي مين كاميل لبيانيات الفيواتير المتبادلية بيين

قيانون رقيم كما تضمن أيضا  إثبات الحجية القانونية على مسيتخدمي المنظومية وفقيا  لل

.بتنظيم التوقيع االلكترونى2004لسنة ( 15)

تابع-أهم خصائص منظومة الفاتورة اإللكترونية ( 6



:السلعتكويد

اإلعتمييياد عليييى نظيييام أكيييواد موحيييدة للسيييلع والخيييدمات تعتميييدها المصيييلحة وتحيييدد ◼

.مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري

تابع-أهم خصائص منظومة الفاتورة اإللكترونية ( 6



:اللحظيةاإلخطارات

تسييمح المنظوميية بإرسييال إخطييارات لحظييية لكييل ميين البييائع والمشييترى المسييجلين ◼

.بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير

-:وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة◼

خدمات الويب.

 رسائل قصيرةSMS.

رسائل بريد الكترونى.

تطبيقات المحمول.

تابع-أهم خصائص منظومة الفاتورة اإللكترونية ( 6



يةطرفى التكامل لمنظومة الفاتورة الضريبية االلكترون( 7

API
منظومة 
الفاتورة 
يةااللكترون

أنظمة 
الحسابات 
االلكترونية 
للشركات



-:وهماأساسينطرفينمنالمنظومةتتكون▪

:اإللكترونيةالضريبيةالفاتورةمنظومة▪

منوالتحق لحظيا  الفواتيرالستالمللمنظومةالفنيالحلعنعبارةوهى

للمصلحةوإرسالهااإللكترونيالتوقيعمنوالتحق ابساسيةالفاتورةبيانات

.والمشاركةالتخزينبغراض

ERP)اإللكترونيةالممولينحساباتأنظمة▪ Systems):

(API)ابنظمةبينوالربطللتكاملأدواتطري عنمعهاالربطسيتموالتى

دورهابوالتيللمصلحةوأتاحتهاتنفيذهخطواتبإعدادالمنفذةالشركةقامت

.التكاملعمليةلتنفيذللممولينأتاحتها

تابع-طرفي التكامل لمنظومة الفاتورة الضريبية االلكترونية( 7



التكامل مع 
الحل الفنى 

.المرسل من المصلحةAPI’s SDKاستالم الشركات المشاركة لـ •

.SDKبالشركة لتنفيذ خطوات التكامل بالـITأو فري  الـ( ERP)الرجوع إلي الشركة المنفذة بنظمة الشركة اإللكترونية •

.البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة•

.  البدء فى إرسال الفواتير إلى المنظومة•

التوقيع 
اإللكتروني

.إستخراج شهادة التوقيع اإللكتروني للشركة•

.تنفيذ خطوات تكامل التوقيع االلكتروني مع المنظومة والمرسلة من المصلحة•

.لتوقيع الفواتير الكترونيا قبل ارسالها للمنظومة(ERP)وتركيب  على أنظمة الشركة اإللكترونية HSMتوفير الممول لجهاز •

نظام التكويد 
بالمنظومة

أو نظام تكويد ( GS1)في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء باالعتماد على نظام تكويد عالمي الممولتجهيز بيان بابكواد المستخدمة لدى •
.ةأو كليهما، وإرسال هذا البيان الى المصلحة في صورة رقمي( GPC)داخلي يتم ربط  بنظام التصنيف المجموعة السلعية 

جوانب التكامل الخطوات المطلوب تنفيذها من الممول قبل تاريخ االلزام

مة خدمات أخرى قبل إستخدامها على منظو/ يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد  أصناف
(كوادفي مدة ال تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار فواتير تتضمن هذه اب) الفاتورة اإللكترونية 

دور الشركات المشاركة في التكامل مع المنظومة( 8



والتوعيةالدعملتقديمالمنظومةفىالمشاركةالشركاتمععملورشعقد▪

.الالزمة

حلفيةوالمساعدعليهاواإلجابةالشركاتإستفساراتلتلقيهاتفىدعمتخصيص▪

.التنفيذأثناءتطرأقدمشكالتأية

دور المصلحة في تقديم الدعم للشركات المشاركة( 9



شكرا  

شركة سوفتكس للبرمجيات–المشروعات مكتب إدارة 

www.softexsw.com

http://www.softexsw.com/

