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المحتوى

المقدمة

6 مصـطلـحـات رئـيـسـيـة يـجـب مـعـرفـتــها 

قبل اإلطالع على المتطلبات الفنية والتقنية

نظرة عامة على مراحل تطبيق

الفوترة اإللكترونية )فاتورة( 

ماذا يجب علي فعله لاللتزام  بمتطلبات

 المرحلة األولى )4 ديسمبر 2021م(؟

الفاتورة اإللكترونية   

كيف يمكن لي كـمـكـلـف االسـتـعـداد 

لتطبيق الفوترة اإللكترونية )فـاتورة(؟

طريقة عمل الفوترة اإللكترونية ) فاتورة(

أمثلة عن المواصفات والخصائص الوظيفية

المحظورة ألنظمة الفوترة اإللكترونية

اإلبالغ عن تعطل نظام الفوترة اإللكترونية

لالستفسارات

لالنتقال السريع إلى أحد األقـسـام، اضـغـط عـلـى أيقونة القسم قبل اإلطالع على 
المتطلبات الفنية والتقنية
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المقدمة

تعمــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك علــى تطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتــورة( بشــكل إلزامــي اعتبــاًرا مــن 4 
ديســمبر 2021م، علــى كافــة المكلفيــن الخاضعيــن لضريبــة القيمــة المضافــة )باســتثناء المكلفيــن غيــر المقيميــن 
بالمملكــة( باإلضافــة إلــى أي أطــراف أخــرى تقــوم باصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة عــن المــورد الخاضــع للضريبــة، 

وذلــك كحــل رقمــي متكامــل يتــم فيــه إصــدار الفواتيــر وتعديلهــا بشــكل إلكترونــي تــام.

وســبق وأعلنــت الهيئــة فــي ديســمبر 2020م عــن الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة وأوضحــت فيــه المقصــود بهــذا 
النظــام، وعناصــره الرئيســية، والمتطلبــات األساســية إلصــدار الفاتــورة اإللكترونيــة وحفظهــا عبــر نظــام إلكترونــي.

وســيوضح هــذا الدليــل بشــكل مبســط متطلبــات الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتــورة( بشــكلها التفصيلــي، 

ليتمكــن كافــة المكلفيــن الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة مــن االســتعداد وتهيئــة أنظمتهــم 

لتكــون قــادرة علــى إصــدار وحفــظ وتعديــل الفواتيــر بطريقــة إلكترونيــة منظمــة.

مثال توضيحي للنظام اإللكتروني
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6 مصطلحات رئيسية يجب معرفتها قبل االطالع على  المتطلبات 

الفنية والتقنية

)E-invoicing( الفوترة اإللكترونية                     

منظومــة الفوتــرة اإللكترونيــة هــي إجــراء يهــدف إلــى تحويــل عمليــة إصــدار الفواتيــر واإلشــعارات الورقيــة إلــى  

عمليــة الكترونيــة تســمح بتبــادل الفواتيــر واإلشــعارات المدينــة والدائنــة ومعالجتهــا بصيغــة الكترونيــة منظمــة 

بيــن البائــع والمشــتري بتنســيق إلكترونــي متكامــل.

)E-invoice(  الفاتورة اإللكترونية                     

هــي فاتــورة يتــم إصدارهــا وحفظهــا بصيغــة الكترونيــة منظمــة عبــر نظــام إلكترونيــة وتحتــوي علــى متطلبــات 

الفاتــورة الضريبيــة. وال تعتبــر الفاتــورة المكتوبــة بخــط اليــد أو المصــورة بماســح ضوئــي فاتــورة إلكترونيــة. وهنــاك 

نوعيــن مــن الفواتيــر  الضريبيــة )الفاتــورة الضريبيــة، والفاتــورة الضريبيــة المبســطة(. 

)Tax Invoice( الفاتورة الضريبية                     

ــورة  ــر الفات ــع عناص ــى جمي ــة عل ــرى، محتوي ــأة أخ ــى منش ــأة إل ــن منش ــًا م ــا غالب ــم إصداره ــي يت ــورة الت ــي الفات ه
الضريبيــة.

)Simplified  Tax Invoice( الفاتورة الضريبية المبسطة                     

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، مـحـتـويـة عـلـى  العـنـاصـر  الرئـيـسـيـة

للـفـاتـورة الضريبية المبسطة.

)E-invoicing Solutions( أنظمة الفوترة اإللكترونية  / الحلول التقنية                     

المعلومــات  وتبــادل  وحفــظ  الربــط  ووســائل  والشــبكات  اإللكترونيــة  والتطبيقــات  واألنظمــة  األجهــزة  هــي 

الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك أجهــزة الكاشــير. المرتبطــة بإصــدار 

)QR Code( رمز االستجابة السريعة                     

ختــم يتكــون مــن نمــط مــن المربعــات الســوداء والبيضــاء التــي يمكــن قراءتهــا آلًيــا بواســطة ماســح رمز االســتجابة 

الســريعة أو كاميــرا األجهــزة الذكيــة عبــر التطبيقــات المخصصــة لضمــان التأكــد مــن صحــة الفواتير.
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نظرة عامة على مراحل تطبيق الفوترة اإللكترونية )فاتورة( 

صدور الئحة الفوترة اإللكترونية  4 ديسمبر 2020م

28 مايو  2021م

“المرحلة األولى”
مرحلة اإلصدار

4 ديسمبر 2021م

“المرحلة الثانية”
مرحلة الربط والتكامل

ابتداًء من
1  يناير  2023م

نشــر القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفات الفنيــة والقواعد 

االجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة للمرحلتين 

األولى والثانية

بدء اإللزام بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني 

لكل الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية 

بــدء اإللــزام بالربــط والتكامــل مــع أنظمــة الهيئــة للخاضعيــن لالئحــة 

الفوتــرة اإللكترونيــة علــى مراحــل لــكل فئــة، وســتقوم الهيئــة بإشــعار 

ــهر ــتة أش ــبًقا بس ــط مس ــتهدفة للرب ــة  المس الفئ
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ماذا يجب علي فعله لاللتزام  بمتطلبات المرحلة األولى

) 4 ديسمبر 2021م(؟

استخدام نظام فوترة إلكتروني

إصدار وحفظ الفواتير اإللكترونية

التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية

التأكــد مــن تجهيــز منشــأتك بنظــام متوافــق مــع متطلبــات الفوتــرة 

للـمرحـلـــة األولـــى )مرحلــة اإلصــدار(. يجــب  اإللكترونيــة )فاتــورة( 

ــك  ــة  أو فريق ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــزود أنظم ــع م ــل م ــك  التواص علي

التقنــي للتأكــد مــن توافر المتطلبــات الفنيــة والتقنية لدى منشــأتك.

إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة  وحفظهــا عــن طريــق أنظمــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة وعــدم إصــدار  فواتيــر مكتوبــة بخــط اليــد أو ببرامــج تحريــر 

ــوص. النص

إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة بطريقــة نظاميــة بمــا يتوافــق مــع أنظمــة 

ضريبــة القيمــة المضافــة. إضافــة إلــى ذلــك التأكــد ممــا يلــي:

 )Tax Invoice ( الفواتير الضريبية

إضافــة رقــم  تســجيل ضريبــة القيمــة المضافــة للمشــتري إذا كان 

الفاتــورة  نــوع  وإضافــة  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  فــي  مســجل 

كعنــوان “فاتــورة ضريبيــة”. ويمكــن )اختياريــًا( إضافــة رمــز االســتجابة 

.)QR Code( الســريعة 

 )Simplified Tax Invoice (  الفواتير الضريبية المبسطة

االلتــزام بإضافــة رمــز االســتجابة الســريعة )QR Code( عــن طريق الحل 

التقنــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الفوتــرة اإللكترونيــة، وإضافــة 

نــوع الفاتــورة كعنــوان “فاتــورة ضريبيــة مبســطة”ورقم الفاتــورة.
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   الفاتورة اإللكترونية

  )Tax Invoice( الـفـاتورة الضريبية

المرحلة األولى ) مرحلة اإلصدار (

مثال توضيحي لفاتورة صادرة من منشأة إلى منشأة 

تــتــضـمـن نـفـس الـعـنـاصـر الـحالـية للـفاتورة الضريبية مع إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري 

إذا كـان مـسـجـل في ضريبة القيمة الـمـضـافـة  ويمكن اختياريًا إضافة رمز اإلستجابة السريعة  )QR Code( ويـتم 

إصدارها عبر نظام فوترة متوافق مع متطلبات المرحلة األولى )مرحلة اإلصدار(.

مثال توضيحي
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)Simplified Invoice( المبسطة a الـفـاتورة

مثال توضيحي لفاتورة بـيـن مـنشأة ومـستهلك فرد  

ستتضمن الفاتورة نفس العناصر الحالية للفاتورة الضريبية مـع إضـافـة رمز اإلستجابة السريعة )QR Code( ويـتـم 

إصـدارها عبر نظام فوترة متوافق مع متطلبات المرحلة األولى.

مثال توضيحي



9

   الفاتورة اإللكترونية

 بـعـد مــســح رمــز االســتـجـابـة السريعة )QR Code(، من عـلـى  الـفاتورة الضريبية المبسطة، يجب أن تظهر 

العناصر اآلتية كحد أدنى بعد تاريخ 4 ديسمير 2021م:

مثال توضيحي

اسم المورد

رقم تسجيل ضريبة  الـقـيـمـة الـمـضـافة للمورد

الـطابـع الـزمـنـي للفاتورة أو لإلشـعـار )الـتـاريـخ والـوقت(

إجــمــالـي ضــريــبـة الـقـيـمـة الـمـضـافـة

إجـمـالـي الـفاتورة أو اإلشعار )مع ضريبة القيمة المضافة(
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 كيف يمكن لي كـمـكـلف االسـتـعـداد  لتطبيق الفوترة

اإللكترونية )فاتورة(؟

يتم االستعداد للفوترة اإللكترونية )فاتورة( من خالل

زيارة صــفــحــة الـــفــوتـــرة اإللـكـتـرونـيــة )فاتورة( عـبر موقع الهيئة 

zatca.gov.sa اإللكتروني

تجربة إصدار الفواتير اإللكترونية والـتـأكـد مـن إصـدارها بـالطريقة 

الـصحيحة قبل تـاريخ اإللـزام

التأكد مـن جاهـزيـة الـمـوظـفين للتعامل مع النظام اإللكتروني 

القيام بتركيب أو تحديث نظام الفوترة لدى المنشأة

فهم عناصر  الفاتورة اإللكترونية
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( طريقة عمل الفوترة اإللكترونية )فاتورة

في المرحلة األولى )مرحلة اإلصدار(  اعتباًرا من 4 ديسمبر 2021م

يعتمد عمل الفوترة اإللكترونية )فاتورة(  على العناصر اآلتية:  

يقوم البائع بإصدار وحفظ الفاتورة عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات المرحلة األولى. 	

تحتوي الفاتورة على العناصر المطلوب توافرها  في الفاتورة الضريبية.      	

 يستلم المشتري نسخة من الفاتورة. 	

البائع

حفظ الفاتورة 
اإللـكــتـرونــيـة

الـقـــدرة عـــلـــى مـــسح
)QR code( رمز االستجابة السريعة

للفواتير الضريبية المبسطة 

المشتري

إصدار الفاتورة اإللكترونية
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من أهم األمور التي يجب تجّنبها

إصدار الفواتير يدويًا. . 1

إصدار فواتير ال تتضمن متطلبات الهيئة.. 2

استخدام نظام غير متوافق مع متطلبات الفوترة اإللكترونية )فاتورة( الصادرة عن الهيئة. . 3

حذف الفواتير اإللكترونية بعد إصدارها.. 4
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أمثلة على المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة ألنظمة

الفوترة اإللكترونية  

المرحلة األولى )مرحلة اإلصدار(

عــدم وجــود خاصيــة إلدارة المســتخدمين )علــى ســبيل المثــال: وصــول مــن غيــر تســجيل دخــول، عــدم 

وجــود إدارة جلســة المســتخدم(.

جميع المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة الخاصة بالمرحلة األولى.

السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية.

تغيير الوقت.

ــى االطــالع  علــى  ــة  المحظــورة، يـرجـ ــواصفات  والخصائــص الوظـيـفـيـ ــول الـمـ ــات حـ ــن الـمـعـلـومـ ــد مـ لـمـزيـ

واالشــعارات   اإللكترونيــة  الفواتيــر  إصــدار  فــي  المســتخدم  التقنــي  للحــل  الفنيــة  “المتطلبــات   )1( ملحــق 

ــرار. ــي الق ــكترونية” ف اإللـ

التالعب في الفواتير اإللكترونية أو اإلشعارات  اإللكترونية أو السجالت.

استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير.

المرحلة الثانية  )مرحلة الربط والتكامل(

01

01

02

02

03

03
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اإلبالغ عن تعطل نظام الفوترة اإللكترونية

الخطوات الواجب اتخاذها في حال وقوع عطل فني أو حالة طارئة تعيق إصدار الفواتير 

اإللكترونية أو اإلشعارات الدائنة

تواصل مع مزود خدمات الفوترة اإللكترونية أو الفريق التقني بمنشأتك

قم بإبالغ الهيئة فوًرا )هنا(

االنتهاء من حل العطل 

01

02

03

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/FailureNotifications/Pages/VerifyTaxpayer.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/FailureNotifications/Pages/VerifyTaxpayer.aspx
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اإلبالغ عن تعطل نظام الفوترة اإللكترونية

 بعد معالجة العطل الفني، عليك إبالغ الهيئة بذلك

عبر الرابط، مع إصدار فواتير إلكترونية لجميع 

المعامالت التي تمت خالل فترة انقطاع الخدمة

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/FailureNotifications/Pages/VerifyTaxpayer.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/FailureNotifications/Pages/VerifyTaxpayer.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/FailureNotifications/Pages/VerifyTaxpayer.aspx
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للمزيد حول الفوترة اإللكترونية )فاتورة(، يمكنك الحصول على المساعدة عبر قنواتنا الرسمية

www

لالستفسارات

مركز االتصال      )19993( 

zatca_sa@       تويتر

المحادثات الحية

zatca.gov.sa       بوابة الهيئة

)info@zatca.gov.sa(      البريد اإللكتروني



تــم إعــداد هــذا الدليــل ألغــراض إرشــادية فقــط، ومضمونــه قابــل للتعديــل فــي 

ٔاي وقــت، وال يعتبــر إلزامــي علــى الهيئــة، كمــا ال يعــد بمثابــة مشــورة قانونيــة، 

وال يمكــن االعتمــاد عليــه والعمــل بموجبــه دون الرجــوع إلــى األحــكام النظاميــة 

ذات العالقــة. ويجــب علــى كل شــخص خاضــع لألنظمــة الضريبيــة التحقــق مــن 

ــة  ــق األنظم ــن تطبي ــؤواًل  ع ــده مس ــون وح ــه، ويك ــة وواجبات ــه النظامي التزامات

واللوائــح بشــكٍل صحيــح، ولــن تكــون هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك مســؤولة 

بــأي شــكل مــن األشــكال عــن ٔاي ضــرر ٔاو خســارة نتيجــة عــدم تطبيــق األنظمــة 

الضريبيــة بشــكل صحيــح.
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