
 

 

 

 
 

ن  عقدت  ونية   ندوة عامةجمعية رجال األعمال المرصيي  وقد نظمت الندوة  بهدف التعرف عىل كل ما يخص منظومة الفاتورة اإللكتر
ائب المرصيةر بحضو  بالجمعية وذلك لجنة المالية تيب األبجدي (  ممثىلي مصلحة الرصن  للتر

ً
 ) وفقا

 األستاذة / دعاء أبو زيد  • هندس / أندرية كمال إسحق امل •

 مدير املوقع اإللكرتوني  حملل نظم بقطاع نظم املعلومات والتحول الرقمى 

 شبانة ستاذة /رشا األ • ستاذة/ دالل صالح األ •
 مدير إدارة تطوير التعامالت اإللكرتونية مدير إدارة التعامالت اإللكرتونية 

 ستاذ / صالح إمساعيل األ •
 مدير إدارة االتفاقيات وتبادل املعلومات املركزية للتعامالت اإللكرتونية

ن  و  المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  أعضاء  من  االقتصاديةمجموعة  القطاعات  مختلف  الساعة   من  تمام  ي 
فن وذلك 

اير   21الموافق    الثالثاء يوم    الحادية عش   ة  2023  فتر ن   حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار   ،بمقر الجمعية بالجت 
 : والمناقشة حول

 اإللكرتونية وأهدافها وكيفية التسجيل بها والتعامل من خالهلا ما خيص منظومة الفاتورة كل 
 2023إبريل  30بها حىت  مد مهلة التسجيل يف ظل  

التنفيذي  /الدكتور   بدأ املدير  يوسف  المرصية حديثه    جلمعيةبا  حممد  ائب  الرصن بفريق عمل مصلحة  حيب  بالتر

المرصية   ائب  الرصن مصلحة  من  المبذولة  الجهود  تقدر  ن  المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  أن   
ً
هذا موضحا وأن 

ح   لش  والمصلحة  الجمعية  ن  بي  والتعاون  بالتنسيق  جاء  قد  بوتوضيح  االجتماع  يتعلق  ما  الفاتورة منظومة  كل 
ونية   التعامل من خاللها  اإللكتر اآلليات  وكيفية  ي   للتسجيل  المتبعةوما هي 

العامة للدولة فن  مع السياسة 
ً
توافقا

 ، التحول الرقمي 
ً
ي وذلك من مقدرا

ي دعم ومساندة االقتصاد الوطنن
ن فن للدور الذي يقوم به رجال األعمال المرصيي 

ا إىل حرص   ً يبية مشت  ام بسداد المستحقات الرصن ن ائب المرصية  ومصلحة  وزارة الماليةخالل االلتر عىل تذليل   الرصن
ي دفع   أي عقبات

ائب فن كاء مع مصلحة الرصن ن بوجه عام، وخصوًصا رجال األعمال باعتبارهم ش  قد تواجه الممولي 
 .عجلة االستثمار

بدأ األستاذ/ اإللكرتونية  -  صالح إمساعيل  ثم  املركزية للتعامالت  املعلومات  وتبادل  االتفاقيات  إدارة  حديثه   مدير 

 
ً
ونية قد جاءت    أن  موضحا ي سبيل التحول الرقمي  منظومة الفاتورة اإللكتر

اتخذت وزارة المالية ومصلحة وقد  فن
ونية  ائب المرصية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة اإللكتر قد   التجربة  ، وتابع سيادته أنالرصن

 منبالعديد من المراحل    مرت
ً
ي وتوفت  وتطبيقها عىل كبار ا  ها انطالق  إبتداءا

ا إللغاء التعامل الورفر
ً
ن تمهيد لممولي 

ونية  و ،  بيانات أكتر دقةلحصول عىل  الوقت ول  يلزامإاالنضمام لمنظومة الفاتورة اإللكتر
ً
كات واألشخاص   ا عىل الش 

ممول ل إلزام كل  إىل  باإلضافة  ائب،  الرصن لمصلحة  التابع  ي 
ونن اإللكتر النظام  عىل  ياتهم  ومشتر مبيعاتهم  تسجيل 

ي 
ونن ي شكل إلكتر

يبية أو إيصال فن خالل   للمنظومةإىل ما حدث من تطوير وميكنة    ، وأشاد سيادتهبإصدار فاتورة ضن
ي طريقها الستكمال المستهدف من التحديث الذي ُيعد نقلة نوعية   السنوات القليلة الماضية

 والزالت أيضا فن
ي بداية بمنظومة  كل من يتعامل مع المصلحة من خالل إنجاز كافة اإلجرا يستشعرها  

ونن يبية بشكل إلكتر ءات الرصن
ونية ، ومنظومة الفاتورة اإللكتر ي

ونن يبية مروًرا بمنظومة اإليصال اإللكتر  . اإلقرارات الرصن
 
 

 لجنة المالية  ندوة عامة نظمتها محضر

 مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية 

 منظومة الفاتورة اإللكرتونية وأهدافها  بشأن 
 وكيفية التسجيل بها 

 بمقر الجمعية   - 2023  فبراير 21الموافق   الثالثاء 

 



سيادته    الفاتورةوأوضح  بأنها   تعريف  ونية  ولهذا    اإللكتر والخدمات  السلع  بيع  معامالت  يثبت  رقمي  مستند 
ونًيا، وإرساله واستالمه من خالل منظومة الفواتت   

المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكتر
ائب ونية بمعرفة الممول كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظًيا من جانب مصلحة الرصن ن و   المرصية  اإللكتر تتمت 

أول  منظومة عديدة  بخصائص  ونية  اإللكتر ي   ها الفواتت  
التعريفن بالرقم  هذا  ويسم  فاتورة  لكل  فريد  رقم   وجود 

UUID كة أما ثاني وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل  فهو    ها ويختلف عن رقم الفاتورة الداخىلي للش 
كة   .المنظومة مع التأكيد عىل أن شكل الفاتورة لن يتغت  داخل الش 

 
ونيا مما يضمن   تتيح  المنظومةسيادته أن  وتابع   أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات وتشمل الفواتت  توقيعا إلكتر

المنظومة مستخدمي  القانونية عىل  الحجية  وإثبات  الفواتت   لبيانات   
ا
ا كامًل

ً
إخطارات   ، تأمين المنظومة  وترسل 

ي لمشاركتهم بيانات الفواتت   ائب تعمل    كما   ،لحظية لكل من البائع والمشتر عىل ربط منظومة  أن مصلحة الرصن
ي 
ونن اإللكتر باإلقرار  ونية  اإللكتر سيادته كيفية    الفاتورة  باستخدام  وأوضح  وتعديلها  ونية  اإللكتر الفواتت   إصدار 

ية، كما تسمح  حيث    المنظومة ن ن العربية واإلنجلت  ونية إصدار الفواتت  باللغتي 
 تتيح منظومة الفاتورة اإللكتر

ً
 أيضا

كات األخر  بتبادل الفواتت  وإشعارات الخصم   ى. وإشعارات اإلضافة مع األطراف والش 
 

لمستخدميها حق تعديل الفواتت  بإصدار إشعارات خصم أو إضافة عىل الفاتورة   تحفظ  المنظومةوأكد سيادته أن  
ي حال ،  أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى عىل أن يحدث هذا خالل الوقت المحدد قانونا لإللغاء 

أما فن
إشع أو  الخصم  إشعارات  بإصدار  عليها  التعديل  فيتم  سابقا  إصدارها  تم  فاتورة  ي 

فن خطأ  اإلضافة وجود  ارات 
يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتت  بدال من فاتورة   أنهسيادته    وتابع،  المرتبطة بالفواتت  السابقة

ن المنظومة  كما     واحدة مع مراعاة أال يتخىط مجموع مبالغ تلك اإلشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها
ّ
تمك

  .ط أال يتخىط مبلغ اإلشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بهامستخدميها إصدار إشعار بمبلغ دائن بش  ل
 
ونية خالل مدة يحددها القانونتابع سيادته أن  و  ي هذه الحالة  المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة اإللكتر

وفن
باإللغاء إخطاًرا  ي  للمشتر ترسل  ي 

النر المنظومة  عىل  الفاتورة  إلغاء  طلب  البائع  عىل  إخطار  بعد    يجب  وصول 
ي باإللغاء يمكنه الموافقة أو الرفض عىل إلغاء المستند، فإذا وافق عىل االلغاء يلغن المستند وتصبح حالة  للمشتر
الحالة  ي هذه 

المستند ويعتتر فن يلغن  المستند ال  إلغاء  ي  المشتر ي حالة رفض 
المنظومة)ملغاة( وفن الفاتورة عىل 
 .مستندا صحيح عىل المنظومة 

 
ونية أن وأكد سيادته ي  التسجيل رقم يطلب نظام الفاتورة اإللكتر ي للمشتر ينر

آالف  5للتعامالت فوق وذلك الرصن
يبيا يجب استخدام   بهدف  يحدده القانون  جنية   ن ضن ي حال التعامل مع عمالء غت  مسجلي 

إصدار الفاتورة، وفن
ي  ينر

ي بدال من الرقم الرصن ونية إنشاء من خصائص م، وتابع سيادته أن  .الرقم القومي للمشتر نظومة الفواتت  اإللكتر
ن ليتم التعامل من خالله مع المصلحة ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة   ملف رقمي للممولي 

كة، العنوان الرئيسي  ، اسم الش  ي ينر
كما أنه يتم توقيع كل    ،لدى المصلحة؛ عىل سبيل المثال رقم التسجيل الرصن

ي جميع تعامالتها
كة فن ي تمثيال قانونيا عن الش 

ونن ونيا ويمثل التوقيع اإللكتر  .فاتورة مصدرة توقيعا إلكتر
 

ونيةوأوضح سيادته أن   ي ال تدخل ضمن منظومة الفاتورة اإللكتر
البضائع المستوردة من خارج   هي   البضائع النر

كات جمهورية مرص العربية ضمن منظومة الفات ي حالة إعادة بيع تلك البضائع ألشخاص أو ش 
ونية لكن فن ورة اإللكتر

ونيةبتخضع كمعاملة  إنها  ف  مرص داخل   ق أكد سيادته أن  و ،  منظومة الفاتورة اإللكتر مرص هي الدولة األوىل بالش 
لت ي 

ونن إلكتر نظام مركزي  إنشاء  ترتكز عىل  والنر  ونية  اإللكتر الفاتورة  منظومة  تطبق  ي 
النر ي ومراجعة األوسط 

لفر
ي لبيانات الفواتت   

كات من خالل التبادل اللحىطن ن الش  اء للتعامالت التجارية بي  واعتماد ومتابعة فواتت  البيع والش 
 . ي ينر

 بصيغة رقمية دون االعتماد عىل المعامالت الورقية لحرص المجتمع الرصن

 
 
 
 



 إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية: ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت  
ي  • ينر

ي اإلشاع بعملية الفحص الرصن
كات سيساهم بشكل كبت  فن ونية عىل جميع الش  تطبيق منظومة الفاتورة اإللكتر

المرصية وبشكل   ائب  الرصن لدى مصلحة  لحظًيا  البيع موجودة  وفواتت   كات  الش  بيانات  ي ألن جميع 
ونن اإللكتر

ي تي
ي كما ستساهم فن

ونن كات إلكتر ي القضاء عىل الش 
ي وعىل المدى الطويل ستساهم فن ينر

ست  إعداد اإلقرار الرصن
 . الوهمية

ن واللوائح  • القواني  عد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه 
ُ
ت ونية  الفاتورة اإللكتر

ي سار وفعال
ونن ونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتر لمصدر الفاتورة، وتتيح   الخاصة بعمل الفاتورة اإللكتر

كات  ن الش  ن كامل لبيانات الفواتت  المتبادلة بي   . .المنظومة تأمي 

ن  • ن الممولي  يبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بي  ورة توسيع القاعدة الرصن  . ضن

ونية إلزامًيا  •  . االنضمام لمنظومة الفاتورة اإللكتر

كات استخدام نظام األكواد العالمأهم مكونات  هو  نظام التكويد    • ونية والذى يتيح للش   منظومة الفاتورة اإللكتر
(GS1 )   كة نظام تكويد   ( GPC) يتم ربطه بنظام المجموعة السلعية داخىلي وفن حالة استخدام الش 

كات • الش  استبعاد  تنضم  و   سيتم  لم  ي 
النر كات  والش  الدولة  مؤسسات  ن  بي   ّ بشكل كىلي التعامل  لمنظومة  وقف 

ونية  .الفاتورة اإللكتر

ي  •
ونن اإللكتر مع   التوقيع  رة 

ّ
المشف الرسالة  تلك  تتوافق  رة، 

ّ
ويأخذ شكل رسالة مشف للمّول،   ّ الرسمي التوقيع  هو 

ع 
ّ
ر أعىل مستوى من التأكيد لهوية الموق

ّ
 .اللوائح القانونية، كما توف

ل • ي 
النهان  كات كان  ال تسجيل  الموعد  ي    بها والتسجيل    2022ديسمتر   31ش 

يتم   2023ابريل    1وبحلول  ذانر لن 
ونية  كة غت  مسجلة عىل منظومة الفاتورة اإللكتر مد فقد تم  لكيانات الفردية  لأما التسجيل    ،التعامل مع أي ش 

 . 2023 ابريل  30مهلة التسجيل حنر 

ورة أن يكون • كة  ال  ضن ونية    من خاللتعامل مع ش  ي أما  اصدار فاتورة الكتر
ي حالة   التعامل مع المستهلك النهان 

 فن
ورة لتقديمال  ف  جنيه مرصي  لفأ  50قل من  أن تكون الفاتورة بأ  ي حال تجاوزت ما  إ  الرقم القومي   يوجد ضن

 فن
 . الرقم القومي للمستهلك تسجيلالبد من مرصي فالف جنية  50الفاتورة 

وني الفاتورة منظومة عىل للتسجيل المطلوبة اإلجراءات •  ة اإللكتر

كة  تسجيل رقم • يد  • الش  ي  التر
ونن كة  اإللكتر  للش 

كة  موبايل – هاتف رقم • كة مفوض اسم • الش  ية – العربية  باللغة)  الش  ن  ( واإلنجلت 

 ض  المفو  موبايل رقم • ض  للمفو  القومي  الرقم •

يد  • ي  التر
ونن   • .ض للمفو  اإللكتر

ونية الهدف األساسي من  •  الجزافية. هو الغاء التقديرات منظومة الفاتورة اإللكتر

ائب المرصية • مع كل    ت تعاونبروتوكوال   وتوقيع  العديد من الجهاتكامل مع  تالو   للتعامل  تخطط مصلحة الرصن
 والجمارك. البنوك من 

كات والكيانات الفردية   • ي إمرصوف او  ما هو  كل    تسجيلعىل الش 
ونية وذلك حرصا الفاتورة اإل  منظومة  يراد فن لكتر

ي  ينر
 . وحق الدولة عىل المجتمع الرصن

ة اكتر من الشخص  • ن ي وان الشخص المتعامل بالمستندات له مت  ينر
الهدف من المنظومة هو منع التهرب الرصن

م ن  . الغت  ملتر

ي   •
ونية تلغن ي منظومة الفاتورة االلكتر

الن كل معلومات والمستندات المقدمة تثبت حجم االعمال   التقدير الجزافن
كة أو الشخص  الخاصة   ي حال عدم تقديم أي مستنداتالش 

ي يظهر فقط فن
تثبت المرصوفات   والتقدير الجزافن

 يرادات. إل وا
مصلحة  فريق عمل  بتوجيه الشكر المدير التنفيذي للجمعية  – محمد يوسف /الدكتور ثم إنتهى اللقاء حيث قام 

 على حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء  الجمعيةأعضاء  الحضور من والسادة الضرائب المصرية

 


