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1.1. الفوتــرة اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )الربــط بيــن أحــكام الئحــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة وتشــريعات  ضريبــة القيمــة المضافــة(

الفوتــرة اإللكترونيــة هــي إجــراء يهــدف إلــى تحويــل إصــدار الفواتيــر الورقيــة واإلشــعارات الدائنــة والمدينــة  المرتبطــة 

بالفواتيــر المصــدرة إلــى عمليــة إلكترونيــة تســمح بإصــدار و معالجــة وتبــادل الفواتيــر واإلشــعارات الدائنــة والمدينــة فــي 

شــكل إلكترونــي منظــم بيــن البائــع والمشــتري.

تعــد الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة جــزء ال يتجــزأ مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة ومكملــة كلهــا ويجــب 

قراءتهــا معهــا و فــي ضــوء أحكامهــا باإلضافــة إلــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة )االتفاقيــة( ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بتاريــخ 1438/11/4هـــ وتعديالتــه، والقــرارات 

ــة  ــات الفني ــات المواصف ــط والمتطلب ــاص بالضواب ــرار الخ ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــب الئح ــادرة بموج الص

والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

2.1. فوائد تطبيق الفوترة اإللكترونية

للفوترة اإللكترونية فوائد عديدة لكل من األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية و لالقتصاد الوطني ككل، و 

تشمل هذه الفوائد على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

1. تعزيز أجواء المنافسة العادلة و حماية المستهلك من خالل توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.

2.محاربة االقتصاد الخفي.

3. الحد من التستر التجاري من خالل زيادة المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير واالحتفاظ بالبيانات

4. إثراء تجربة المستهلك ورقمنة عالقة المستهلك مع المورد.

5.زيادة نسبة االمتثال بااللتزامات الضريبية من خالل تعزيز التحقق من المعامالت التجارية .

1.  المقدمة
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3.1 .المراحــل الخاصــة بتطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة )المرحلــة االولــى وهــي مرحلــة إصــدار 

وحفــظ الفواتيــر اإللكترونيــة والمرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة( 

تتكون منظومة الفوترة اإللكترونية من مرحلتين رئيسيتين، كما يلي:

1. المرحلــة األولــى )مرحلــة إصــدار وحفــظ الفواتيــر اإللكترونيــة(، التــي تطبــق بتاريــخ الرابــع مــن ديســمبر 2021م، حيــث 

ــعارات  ــة واإلش ــر الضريبي ــظ الفواتي ــدار وحف ــة إص ــرة االلكتروني ــة الفوت ــكام الئح ــن ألح ــخاص الخاضعي ــى األش ــب عل يج

المدينــة و الدائنــة المرتبطــة بهــا  بطريقــة إلكترونيــة ووفقــًا لألحــكام و المتطلبــات الفنيــة و االجرائيــة المنصــوص عليهــا 

فــي القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة وأيــة قــرارات الحقــة.

ــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة(، حيــث يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة  ــة الثانيــة )مرحل 2. المرحل

ــات  ــكام  و المتطلب ــًا لألح ــة وفق ــة الهيئ ــع أنظم ــم م ــة به ــة الخاص ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــط أنظم ــة رب ــرة االلكتروني الفوت

الفنيــة و اإلجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة 

الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة وأيــة قــرارات الحقــة، علــى أن يتــم البــدء فــي تطبيــق  هــذه المرحلــة 

ابتــداًء مــن تاريــخ األول مــن ينايــر  2023م. و ســيتم تنفيــذ مرحلــة الربــط علــى عــدة مراحــل مــع إلــزام األشــخاص الخاضعين 

لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة بإجــراءات ربــط األنظمــة بنــاًء علــى مجموعــة معينــة مــن المعاييــر تحددهــا الهيئــة وســيتم 

إبــالغ الفئــات المســتهدفة بتطبيــق إجــراءات الربــط مــع أنظمــة الهيئــة قبــل التاريــخ المحــدد للربــط لتلــك الفئــة أو الفئــات 

بســتة أشــهر علــى األقــل.



7

4.1. الهيئة  

هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المشــار إليهــا أيضــًا باســم »الهيئــة«، هــي الهيئــة المســؤولة عــن تطبيــق وإدارة ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي المملكــة )والتــي قــد يشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم »الضريبــة«( أو )»ضريبــة القيمــة المضافــة«(. 

ــة  ــة القيم ــن لضريب ــخاص الخاضعي ــجيل األش ــاء تس ــجيل وإلغ ــرى -  تس ــؤوليات أخ ــن مس ــة - ضم ــام الهيئ ــن مه تتضم

المضافــة وإدارة تقديــم إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة واســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة وإجــراء عمليــات التدقيــق 

والزيــارات الميدانيــة، كمــا أن لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك صالحيــة فــرض غرامــات لحــاالت عــدم االمتثــال. وهــي 

مكلفــة أيضــًا بتطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة فــي المملكــة والتــي تــم تطبيقهــا مــن خــالل الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة 

ــة ومجلــس إدارتهــا فــي ديســمبر 2020م. الصــادرة عــن الهيئ

5.1. نطاق هذا الدليل اإلرشادي 

يخاطــب هــذا الدليــل اإلرشــادي جميــع األشــخاص المشــمولين فــي نطــاق تطبيــق المــادة )3( مــن الئحــة الفوتــرة 

التالييــن: اإللكترونيــة والتــي تتضمــن األشــخاص 

الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة. 	

ــة  	 ــي المملك ــم ف ــة المقي ــع للضريب ــخص الخاض ــن الش ــة ع ــة نياب ــورة ضريبي ــدر فات ــث يص ــرف ثال ــل أو أي ط العمي

ــة. ــة المضاف ــة القيم ــة لضريب ــة التنفيذي ــًا لالئح وفق
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ــم  ــيناريوهات وتقدي ــالت أو الس ــض المعام ــأن بع ــات بش ــن المعلوم ــد م ــر مزي ــى توفي ــادي إل ــل اإلرش ــذا الدلي ــدف ه يه

معلومــات تفصيليــة حــول كيفيــة تطبيــق الفوتــرة اإللكترونيــة علــى هــذه المعامــالت أو الســيناريوهات وعلــى العديــد 

مــن األمثلــة المتعلقــة بالفواتيــر اإللكترونيــة التــي ســيتم إصدارهــا وأنــواع المعامــالت المتعلقــة بهــا. فــي ســياق هــذا 

 XML الدليــل ســيتم اإلشــارة إلــى األمثلــة المذكــورة فيــه باســتخدام التعبيــر التالــي» برجــاء الرجــوع إلــى مثــال الخــاص بالـــ

 )PDF( ــورة ــن الفات ــروءة ع ــة مق ــى صيغ ــة إل ــة XML باإلضاف ــة بصيغ ــة لألمثل ــة الكامل ــن القائم ــيتم تضمي ــم )#(«. س رق

فــي مســتند منفصــل ســيتم إدراجــه تحــت مســمى »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى 

موقــع الهيئــة. يرجــى مالحظــة أن قيمــة الختــم التشــفيري وقيمــة رمــز االســتجابة الســريعة وقيمــة عــداد الفاتــورة فــي 

أمثلــة XML هــي قيــم ألغــراض التوضيــح فقــط . علــى أن يتــم الحقــًا توفيــر القيــم الفعليــة مــع مجموعــة أدوات التحقــق 

)Toolkit( مــن صحــة الفاتــورة اإللكترونيــة.

كمــا يبســط ويوضــح هــذا الدليــل اإلرشــادي رحلــة األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة فــي عمليــة 

الفوتــرة اإللكترونيــة، مــع توضيــح االلتزامــات المترتبــة عليهــم بموجبهــا، وشــرح لمتطلبــات الحلــول التقنيــة المســتخدمة 

لغــرض االمتثــال ألحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. 

ــة  ــول التقني ــات الحل ــي خدم ــة لمقدم ــل الفني ــق بالتفاصي ــا يتعل ــات فيم ــة توضيح ــادي أي ــل اإلرش ــذا الدلي ــن ه ال يتضم

المســتخدمة فــي الفوتــرة اإللكترونيــة. كمــا ال يتضمــن هــذا الدليــل اإلرشــادي أيضــًا تفاصيــل عمليــة ربــط أنظمــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة علــى أن يتــم توضيحهــا الحقــًا.
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ــات  ــات المواصف ــط والمتطلب ــرار الضواب ــن ق ــا ضم ــم ذكره ــي ت ــية الت ــات الرئيس ــح للمصطلح ــم توضي ــذا القس ــدم ه يق

الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى تقديــم إيضاحــات إضافيــة 

للمســاعدة علــى فهــم المصطلحــات الــواردة فــي هــذا الدليــل اإلرشــادي وتوضيــح آليــة تطبيــق األحــكام المتعلقــة 

ــة.   ــرة اإللكتروني ــة الفوت بالئح

1.2. الفوترة اإللكترونية

ــادل  ــمح بتب ــية تس ــة إلكترونـ ــى عملي ــة ال ــعارات الورقي ــر واإلش ــدار الفواتي ــة إص ــل عملي ــى تحوي ــدف إل ــراء يه ــي إج  ه

الفواتيــر واإلشــعارات المدينــة والدائنــة ومعالجتهــا بصيغــة إلكترونـــية منظمــة بيـــن البائـــع والمشـــتري بتنســـيق 

إلكترونـــي متكامـــل.

2.2. الفاتورة  اإللكترونية

 هــي فاتــورة ضريبيــة تصــدر وتحفــظ بصيغــة إلكترونيــة منظمــة مــن خــالل وســيلة إلكترونيــة. وال تعــد الفاتــورة 

ــا  ــرى بأنه ــة أخ ــًا أو أي طريق ــحها ضوئي ــخها أو مس ــالل نس ــن خ ــة م ــة إلكتروني ــى صيغ ــا إل ــم تحويله ــي يت ــة الت الورقي

فاتــورة إلكترونيــة.

3.2. الفاتورة اإللكترونية المبسطة

 فاتــورة ضريبيــة مبســطة تصــدر بصيغــة إلكترونيــة منظمــة مــن خــالل وســيلة إلكترونيــة والتــي ال ُيشــترط أن تتضمــن 

ــى  ــددة، عل ــاالت مح ــي ح ــا ف ــتري به ــات المش ــر بيان ــوب تواف ــون مطل ــد يك ــه ق ــًا أن ــتري ،علم ــات المش ــل وبيان تفاصي

ســبيل المثــال ينبغــي أن تشــمل الفواتيــر المبســطة للخدمــات الطبيــة الخاصــة و التعليميــة األهليــة الخاضعــة للضريبــة 

ــي  ــر الملك ــق االم ــراض تطبي ــل ألغ ــعوديين )ُتعام ــن الس ــن المواطني ــا ع ــة به ــة المتعلق ــة الضريب ــل الدول ــي تتحم و الت

الخــاص بتحمــل الضريبــة وكأنهــا » خاضعــة لنســبة الصفــر«( علــى تفاصيــل المشــتري ويتـــم إصدارهـــا غالبــًا مـــن منشـــأة 

.)B2C( إلــى فــرد

2.  توضيح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الدليل



10

4.2. اإلشعارات اإللكترونية

ــة  ــة إلكتروني ــا بصيغ ــب إصداره ــي يج ــورة والت ــى الفات ــالت عل ــن التعدي ــة ع ــة الناتج ــة والمدين ــعارات الدائن ــي اإلش ه

ــا  ــم تحويله ــي يت ــة الت ــعارات الورقي ــد اإلش ــة. وال تع ــه التنفيذي ــة والئحت ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــًا لنظ ــة وفق منظم

ــراض  ــة ألغ ــعارات إلكتروني ــا إش ــرى بأنه ــة أخ ــًا أو أي طريق ــحها ضوئي ــخها أو مس ــالل نس ــن خ ــة م ــة إلكتروني ــى صيغ إل

هــذه الالئحــة.

5.2. اإلشعار المدين

إشــعار يصــدره البائــع لتصحيــح قيمــة التوريــد أو الضريبــة المتعلقــة بــه للعميــل. ٌتســتخدم  اإلشــعارات المدينــة عنــد تعديل 

القيمــة أو الضريبــة المســتحقة بالزيــادة عــن القيمــة الــواردة فــي الفاتــورة األصليــة. تتبــع اإلشــعارات المدينــة نفــس نســق 

الفاتــورة التــي تــم إصدارهــا مــن قبــل المــورد والتــي يرتبــط بهــا اإلشــعار المديــن. علــى ســبيل المثــال، يتــم إصــدار إشــعار 

مديــن لتصحيــح فاتــورة القيمــة المضافــة ) المصــدرة وفقــًا للفقــرة 1 مــن المــادة 53 مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة 

المضافــة( ، ويتــم إصــدار إشــعار مديــن مبســط لتصحيــح الفاتــورة الضريبيــة المبســطة ) المصــدرة وفقــًا ألحــكام الفقــرة 7 

مــن المــادة 53 مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة(.

6.2. اإلشعار الدائن

اإلشــعار الدائــن الــذي يتــم إصــداره مــن قبــل البائــع مــن أجــل رد احتســاب فــارق فــي القيمــة أو الضريبــة لصالــح المشــتري 

و يتــم اســتخدامه لتصحيــح معلومــات الفواتيــر إذا تــم إصدارهــا بقيمــة أعلــى مــن قيمتهــا الحقيقــة أو فــي حــال تــم منــح 

العميــل خصــم إضافــي علــى قيمــة التوريــد بعــد إصــدار الفاتــورة،  تتبــع اإلشــعارات الدائنــة نفــس نســق الفاتــورة التــي 

تــم إصدارهــا مــن قبــل المــورد والتــي يرتبــط بهــا اإلشــعار الدائــن. علــى ســبيل المثــال ، يتــم إصــدار إشــعار دائــن لفاتــورة 

ضريبيــة ، وإصــدار إشــعار دائــن مبســط للفاتــورة الضريبيــة المبســطة.
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7.2. الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات

الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة، و الــذي يجــب أن يكــون مطابــق 

ــة  ــد اإلجرائي ــة والقواع ــات الفني ــات والمواصف ــط والمتطلب ــاص بالضواب ــرار الخ ــي الق ــواردة ف ــات ال ــات والمتطلب للمواصف

ــة. ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــكام الئح ــذ أح ــة لتنفي الالزم

8.2. وحدة الحل التقني المطابقة للمواصفات والمتطلبات

أحــد مكونــات الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات والمخصــص لموقــع معيــن والــذي يتــم مــن خاللــه إصــدار 

سلســلة متصلــة مــن الفواتيــر اإللكترونيــة و اإلشــعارات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا بصيغــة XML. يجــب أن يكــون لــكل 

وحــدة مــن وحــدات الحــل التقنــي ُمعــرف ختــم تشــفير خــاص بهــا وختــم كل فاتــورة صــادرة مــن خاللهــا فــي تسلســل 

للفواتيــر اإللكترونيــة وإشــعاراتها اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا. علــى ســبيل المثــال، قــد تتمثــل الوحــدة فــي جهــاز تســجيل 

النقديــة )كاشــير( )cash register( الــذي يســتخدم فــي إصــدار فواتيــر للعمــالء مــن خاللــه ويقــوم بتســجيل كافــة 

الفواتيــر التــي تصــدر مــن خاللــه.

9.2. منصة ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية )فاتورة(

هــي نظــام إلكترونــي لــدى الهيئــة يتــم مــن خاللــه اســتقبال بيانــات الفواتيــر الضريبيــة والفواتيــر الضريبيــة المبســطة 

واإلشــعارات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا والتــي يتــم إصدارهــا  بطريقــة إلكترونيــة مــن خــالل الحلــول التقنية المســتخدمة 

مــن قبــل األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة  وســيتم تفعيــل هــذه المنصــة بــداًء مــن مرحلــة ربــط أنظمــة 

الفوتــرة اإللكترونيــة )المرحلــة الثانيــة(.

)Cryptographic Stamp( 10.2. ختم التشفير

ــات  ــوى وبيان ــالمة محت ــورة ، وس ــأ الفات ــة منش ــان صح ــفير لضم ــات التش ــر خوارزمي ــاؤه عب ــم إنش ــي يت ــم إلكترون ــو خت ه

ــعارات  ــر واإلش ــك الفواتي ــدر تل ــة ُمص ــن هوي ــق م ــا، والتحق ــة به ــة المرتبط ــعارات اإللكتروني ــة واإلش ــر  اإللكتروني الفواتي

بغــرض ضمــان االمتثــال ألحــكام وضوابــط نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بإصــدار 

الفواتيــر واإلشــعارات الضريبيــة. 



12

)Cryptographic Stamp Identifier( 11.2. معّرف ختم التشفير

هــو معــّرف ختــم التشــفير هــو معــّرف فريــد يربــط وحــدة الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات و المتطلبــات المســتخدمة 

ــة قــادر علــى  ــه ومحــدد مــن قبــل الهيئ مــن قبــل الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة بطــرف ثالــث معتــرف ب

تأكيــد هويــة الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة و تحديــد وحــدة الربــط بشــكل مميــز وغيــر متكــرر.

)UUID( 12.2. رقم التعريف الموحد عالميًا

هــو رقــم التعريــف الموحــد عالميــًا هــو رقــم )bit-128( يتــم إنشــاؤه بواســطة خوارزميــة تحــد مــن أن يتــم إنشــاء نفــس رقم 

التعريــف بواســطة أي شــخص آخــر  فــي أي مــكان و أي زمــان.  يتــم إســتخدام رقــم التعريــف الموحــد عالميــًا بواســطة 

حــل تقنــي مطابــق للمواصفــات والمتطلبــات ويتــم تخزينــه داخــل الفاتــورة المصــدرة بصيغــة XML. ال يحتــاج الشــخص 

الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة لمعرفــة هــذه القيمــة أثنــاء عمليــة إصــدار الفاتــورة كــون رقــم التعريــف الموحــد غيــر 

مطلــوب ظهــوره علــى النســخة المقــروءة مــن الفواتيــر اإللكترونيــة أو اإلشــعارات اإللكترونيــة.

)QR Code( 13.2. رمز اإلستجابة السريعة

هــو نــوع مــن أنــواع الباركــود علــى شــكل مصفوفــة تتكــون مــن نمــط مــن المربعــات الســوداء والبيضــاء والتــي يمكــن 

ــر  ــة الفواتي ــن صح ــد م ــان التأك ــة لضم ــزة الذكي ــرا األجه ــريعة أو كامي ــتجابة الس ــز اإلس ــح رم ــطة ماس ــًا بواس ــا آلي قراءته

اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة .

)Hash( 14.2. دالة التشفير

هــي بصمــة رقميــة لبيانــات الفاتــورة يتــم تحويلهــا إلــى شــفرة مــن خــالل تطبيــق خوارزميــة أحاديــة االتجــاه علــى بيانــات 

الفاتــورة اإللكترونيــة واإلشــعار اإللكترونــي بحيــث يمنــع العــودة إلــى البيانــات األصليــة أو تعديلهــا أو العبث بهــا . ال يمكن 

ــات  ــق للمواصف ــي مطاب ــل تقن ــطة ح ــفير بواس ــة التش ــاء دال ــم إنش ــورة. يت ــوى الفات ــن محت ــاء م ــد اإلنته ــاؤه إال بع إنش

والمتطلبــات وال يحتــاج الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة لمعرفــة هــذه القيمــة أثنــاء عمليــة إصــدار الفاتــورة 

كــون دالــة التشــفير غيــر مطلــوب ظهورهــا ضمــن النســخة المقــروءة مــن الفواتيــر اإللكترونيــة أو اإلشــعارات اإللكترونيــة.
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15.2. رقم الفاتورة التسلسلي

رقــم فريــد ومتسلســل ظاهــر علــى الفاتــورة ويعــرف ويميــز الفاتــورة الصــادرة  بواســطة الحــل التقنــي المســتخدم 

فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة، وفًقــا للمــادة 53 مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة ولـــم تضـــع الالئحــة 

التنفيذيـــة لضريبــة القيمــة المضافــة صيغـــة محـــددة لهـــذا الرقـــم ويجـــوز أن تكـــون األرقـــام التسلســـلية مختلفـــة، علـــى 

ســـبيل المثـــال  رقـــم تسلســـلي مختلـــف لـــكل فـــرع شـــريطة تعريـــف الفاتـــورة الضريبيـــة بشـكل واضـــح ومميـز.

)Clearance( 16.2. اإلعتماد

ــعارات  ــة واإلش ــة اإللكتروني ــر الضريبي ــن أن الفواتي ــق م ــة بالتحق ــوم الهيئ ــا تق ــن خالله ــي م ــة الت ــي العملي ــاد ه اإلعتم

اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا والمرســلة إليهــا مــن قبــل األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الفوتــرة اإللكترونيــة تفــي بالضوابــط 

والتفاصيــل المحــددة فــي قــرار الفوتــرة اإللكترونيــة والملحقين )1( و )2( منــه والوثائق الفنيــة ذات الصلــة بالفاتورة. تقوم 

منصــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتــورة( بإدخــال ختــم التشــفير فقــط علــى الفواتيــر واإلشــعارات التــي يثبــت أنها 

قــد إســتوفت الضوابــط والتفاصيــل المذكــورة أعــاله  وكذلــك تقــوم بإخطــار الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة 

بإعتمــاد تلــك الفواتيــر واإلشــعارات مــن قبلهــا ليتــم مشــاركتها الحقــًا مــع العمــالء الصــادر لهــم تلــك الفواتيــر اإللكترونيــة 

و اإلشــعارات اإللكترونيــة .يرجــى مالحظــة أن عمليــة اإلعتمــاد ال تنطبــق علــى الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة.

)Reporting( 17.2. إرسال الفواتير الضريبية المبسطة واإلشعارات المرتبطة بها

عمليــة إرســال الفواتيــر الضريبيــة المبســطة واإلشــعارات المرتبطــة بهــا والتــي يتــم إصدارهــا بصــورة إلكترونيــة - والتــي 

تتضمــن ختــم التشــفير الخــاص بهــا والمــدرج عليهــا بواســطة الحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار تلــك الفواتيــر و 

اإلشــعارات كمــا هــو محــدد فــي البنــد )الرابــع( مــن القــرار - إلــى الهيئــة مــن قبــل األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الفوتــرة 

اإللكترونيــة. يجــب علــى الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة المصدريــن للفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة واإلشــعارات 

المرتبطــة بهــا إرســالها ومشــاركتها مــع الهيئــة عبــر منصــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتــورة( خــالل مــدة ال تتجاوز 

)24( ســاعة مــن تاريــخ إصــدار تلــك الفواتيــر و اإلشــعارات.
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18.2. مقدمي الحلول التقنية

موفــري الحــل التقنــي المطابــق للمتطلبــات  المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة مــن 

قبــل الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة، والــذي قــد يكــون طــرف ثالــث أو المــورد الخاضــع للضريبــة نفســه 

فــي حــال كان هــو الــذي قــام بتطويــر الحــل التقنــي داخليــًا.  

19.2. صيغة مقروءة بالطريقة اإلعتيادية

صيغــة يمكــن قراءتهــا بالطريقــة اإلعتياديــة، و يقصــد بهــا فاتــورة يمكــن ألي قــارئ التعــرف عليهــا وقراءتهــا وفهمهــا 

)بمــا فــي ذلــك المشــتري والهيئــة(.

)Authority’s toolkit( 20.2. مجموعة أدوات التحقق

ــق  ــة بالتحق ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــكام الئح ــن ألح ــخاص الخاضعي ــماح لألش ــة للس ــا الهيئ ــار توفره ــة أدوات اختب مجموع

المحــددة بموجــب الئحــة  المســتخدمة مــن قبلهــم مطابقــة للمواصفــات والمتطلبــات  التقنيــة  الحلــول  مــن أن 

ــرة  ــة الفوت ــط أنظم ــة رب ــالل منص ــن خ ــا م ــن صحته ــق م ــن التحق ــة ويمك ــرارات ذات الصل ــة والق ــرة اإللكتروني الفوت

بالهيئــة. اإللكترونيــة 

)B2B( 21.2. منشأة الى مِنشأة

ــى  ــة إل ــع للضريب ــخص خاض ــن ش ــلعة/خدمة  م ــد س ــم توري ــث يت ــض حي ــا البع ــركات بعضه ــن الش ــة بي ــالت التجاري المعام

ــأة  ــى منش ــأة ال ــن منش ــالت بي ــي المعام ــة. ف ــع للضريب ــر خاض ــاري غي ــخص إعتب ــى ش ــة أو إل ــع للضريب ــر خاض ــخص أخ ش

)B2B(، مــن المتوقــع أن يرغــب المشــتري فــي إســتخدام الفاتــورة الضريبيــة المصــدرة بخصــوص التوريــد فــي خصــم أو 

ــد . ــك التوري ــى ذل ــه عل ــن قبل ــدة م ــة المتكب ــة المضاف ــة القيم ــترداد ضريب إس



15

)B2G( 23.2. منشأة إلى جهة حكومية

المعامــالت التجاريــة بيــن الخاضعيــن للضريبــة وجهــة أو هيئــة حكوميــة حيــث يتــم توريــد ســلعة / خدمــة إلــى جهــة أو 

هيئــة حكوميــة. يتــم توثيــق معامــالت منشــآت إلــى جهــات حكوميــة بفواتيــر إلكترونيــة والتــي تشــمل فواتيــر ضريبيــة 

أو فواتيــر ضريبيــة مبســطة.

)B2C( )22.2. منشأة إلى فرد )عميل

المعامــالت التجاريــة بيــن األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة واألفــراد )العمــالء( حيــث يتــم توريــد ســلعة/خدمة لألفــراد )غيــر 

خاضعيــن للضريبــة أو مــن ضمــن فئــة األشــخاص االعتبارييــن(. عــادة مــا يتــم توثيــق هــذه المعامــالت بفاتــورة ضريبيــة 

مبســطة، حيــث ال يتــم تســجيل بيانــات المشــتري مثــل معامــالت بيــع المــواد الغذائيــة بالتجزئــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

ــات الفاتــورة المبســطة مثــل  ــات العميــل ضمــن بيان فــإن هنالــك بعــض الحــاالت التــي قــد يطلــب مــن المــورد إدراج بيان

ــل  ــث تتحم ــة حي ــن الهيئ ــة م ــة خاص ــق معالج ــة  وف ــة للضريب ــة الخاضع ــة و التعليمي ــات الطبي ــة بالخدم ــاالت الخاص الح

الدولــة الضريبــة الخاصــة بالمواطنيــن )ُتعامــل و كأنهــا خاضعــة »لنســبة الصفــر«( بشــرط اثبــات أن المســتفيد هــو مواطــن 

يحــق لــه االســتفادة مــن تحمــل الدولــة للضريبــة بموجــب األمــر الملكــي الصــادر بذلــك الشــأن.



16

1.3. األشخاص الخاضعين لالئحة 

ــع  	 ــن جمي ــة ع ــر إلكتروني ــدار فواتي ــة ، إص ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــن لالئح ــن الخاضعي ــخاص المحددي ــى األش ــب عل يج

تعامالتهــم التــي يتوجــب إصــدار فواتيــر ضريبيــة عنهــا، باإلضافــة إلــى اإلشــعارات اإللكترونيــة التــي يجــب إصدارهــا 

فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة.

األشــخاص الخاضعــون للضريبــة  هــم األشــخاص الطبيعييــن أو االعتبارييــن  الذيــن يمارســون نشــاًطا اقتصادًيــا  	

التســجيل فــي ضريبــة  أو مطلــوب منهــم   ، المملكــة  المضافــة فــي  القيمــة  الهيئــة لضريبــة  ومســجلين مــع 

القيمــة المضافــة فــي المملكــة وفــق أحــكام التســجيل النظاميــة. األشــخاص الخاضعــون ألحــكام الئحــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة هــم:

الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة. 	

العميــل أو أي طــرف ثالــث يصــدر فاتــورة ضريبيــة نيابــة عــن الشــخص الخاضــع للضريبــة  والمقيــم فــي المملكــة وفًقــا  	

لالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة.

3.  تطبيق نطاق الئحة الفوترة اإللكترونية

األشــخاص غيــر المقيميــن فــي المملكــة ال يطلــب منهــم إصــدار فواتيــر إلكترونيــة أو إشــعارات إلكترونيــة للتوريــدات  	

أو المبالــغ المســتلمة الخاضعــة لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة فــي المملكــة.

2.3. متطلبات إصدار الفواتير اإللكترونية

الفوتــرة اإللكترونيــة لــم تغيــر مــن متطلبــات إصــدار الفواتيــر وعليــه يجــب االلتــزام بإصــدار الفواتيــر بحســب أحــكام نظــام 

ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة .
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1.3.3. الفواتير اإللكترونية

يجب على األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية إصدار فواتير إلكترونية عن المعامالت التالية:

توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أن كانت بالنسبة األساسية أو نسبة الصفر؛ 	

الفاتــورة الضريبيــة مطلوبــة للتوريــدات الخاضعــة للضريبــة بقيمــة 1000 ريــال ســعودي أو أكثــر، والمصــدرة لشــخص خاضع 

للضريبــة أو شــخص اعتبــاري غيــر خاضــع للضريبة.

بالنســبة لجميــع التوريــدات الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر فهــذه أيًضــا توريــدات خاضعــة للضريبــة ولكــن بنســبة الصفــر 

بالمائــة بــداًل مــن النســبة األساســية. وتنقســم التوريــدات الخاضعــة لنســبة الصفــر إلــى توريــدات محليــة )داخليــة( مثــل 

توريــدات األدويــة واألجهــزة الطبيــة المؤهلــة، والمعامــالت المصــدرة إلــى خــارج المملكــة )تصديــر ســلع أو توريــد خدمــات 

ألشــخاص غيــر مقيميــن فــي المملكــة(.

ــر  ــدار فواتي ــب إص ــث  يج ــة حي ــارج المملك ــى خ ــر إل ــالت التصدي ــة ومعام ــدات البيني ــبة للتوري ــة بالنس ــد خاص ــد قواع  يوج

إلكترونيــة عنهــا فــي جميــع األحــوال وبغــض النظــر عــن قيمــة التوريــدات المتعلقــة بالفواتيــر المرتبطــة بتلــك المعامــالت.

يمكــن إصــدار فاتــورة إلكترونيــة مبســطة إذا تــم اســتيفاء المعاييــر المعتــادة إلصــدار فاتــورة ضريبيــة مبســطة )قيمــة 

التوريــد أقــل مــن 1000 ريــال – أو كان العميــل شــخص طبيعــي غيــر خاضــع للضريبــة(  .

3.3 المعامالت الخاضعة للفوترة اإللكترونية
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تصدير السلع أو الخدمات من المملكة؛ 	

يجــب علــى الخاضــع ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة إصــدار فاتــورة ضريبيــة لجميــع صــادرات الســلع، بغــض النظــر عــن 

قيمــة التوريــد أو طبيعــة العميــل.

ــاول  ــل كمق ــي تعم ــة، وه ــة المضاف ــة القيم ــراض ضريب ــجلة ألغ ــركة مس ــي ش ــات، ه ــوف للكيماوي ــركة الهف ــال: ش مث

للمنتجــات الكيماويــة فــي الريــاض. مصنــع فلوريــدا للحديــد، شــركة مقرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تعاقــدت 

ــدة  ــات المتح ــا للوالي ــد وتصديره ــن الحدي ــا م ــدى منتجاته ــة إلح ــات كيماوي ــى منتج ــول عل ــوف للحص ــركة الهف ــع ش م

األمريكيــة. بعــد اســتالم دفعــة التعاقــد مــن قبــل شــركة الهفــوف، أصــدرت شــركة الهفــوف فاتــورة إلكترونيــة مــن خــالل 

الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات. يتــم إنشــاء الحقــول التقنيــة للفاتــورة تلقائيــًا بواســطة الحــل التقنــي، 

وتقــوم شــركة الهفــوف بــإدراج المعلومــات الخاصــة بمصنــع فلوريــدا للحديــد وبياناتهــا والســلع والخدمــات المباعــة 

والقيمــة اإلجماليــة للمعاملــة. ســتكون الفاتــورة الصــادرة صفريــة كونهــا فاتــورة تصديــر، وســيكون معــدل ضريبــة القيمــة 

ــة %0.  المضاف

ــة القيمــة المضافــة الــذي يجــب أن يكــون بالريــال الســعودي  ــدوالر باســتثناء مبلــغ ضريب ســيكون إجمالــي الفاتــورة بال

)علمــًا أنــه ســيكون صفــر فــي هــذه الحالــة(. تقــوم شــركة الهفــوف بحفــظ نســخة مــن الفاتــورة اإللكترونيــة فــي 

ســجالتها وفًقــا ألحــكام نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة االلكترونيــة والقــرارات ذات 

الصلــة باإلضافــة إلــى ضــرورة االلتــزام بجميــع المتطلبــات النظاميــة األخــرى الــواردة فــي األنظمــة األخــرى ذات العالقــة 

و الســارية فــي المملكــة بشــأن حفــظ الدفاتــر والســجالت التجاريــة و المعامــالت االلكترونيــة. برجــاء الرجــوع إلــى المثــال 

الخــاص بالـــ XML رقــم )5( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.

ــة  	 ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة ونظ ــا لالتفاقي ــي وفًق ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــة بي ــدات البيني التوري

ــة؛ ــه التنفيذي والئحت

فيمــا يتعلــق بالتوريــدات البينيــة لســلع أو خدمــات مــن مــورد مقيــم فــي المملكــة إلــى عميــل مقيــم فــي أي دولــة عضــو 

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي »التوريــدات البينيــة« يجــب إصــدار فاتــورة إلكترونيــة فــي جميــع الحــاالت بخصــوص 
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تلــك التعامــالت )علمــًا أن التوريــدات بيــن دول المجلــس ســتعتبر توريــدات بينيــة مــن التاريــخ الــذي تنتهــي فيــه األحــكام 

االنتقاليــة بموجــب المــادة 79 مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، وحتــى ذلــك التاريــخ ســينطبق علــى تلــك 

التعامــالت أحــكام االســتيراد والتصديــر(.

مثــال: شــركة محامــاة )أ( خاضعــة للضريبــة فــي المملكــة وتقــوم بتقديــم خدمــات قانونيــة متعلقــة بنــزاع عقــاري 

بالبحريــن، لشــركة )ب( التــي تعتبــر شــخص خاضــع للضريبــة فــي دولــة البحريــن. فبالتالــي يجــب علــى شــركة المحامــاة )أ( 

إصــدار فاتــورة إلكترونيــة لشــركة )ب( بمجــرد إنفــاذ المــواد ذات الصلــة ضمــن اتفاقيــة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.

التوريــدات المفترضــة مــن قبــل الشــخص الخاضــع للضريبــة وفقــًا لالتفاقيــة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  	

والئحتــه التنفيذيــة.

إن التوريــد المفتــرض هــو التوريــد الســلع أو الخدمــات إلــى شــخص آخــر بــدون مقابــل. مــن حيــث المبــدأ، يجــب ال تتضمــن 

ــال  ــن 200 ري ــل م ــدة )أق ــة الزهي ــا ذات القيم ــة والهداي ــات مجاني ــد العين ــة توري ــة للضريب ــة الخاضع ــدات المفترض التوري

ســعودي لــكل عميــل( فــي الســياق االعتيــادي لممارســة األعمــال.

يجــب علــى المــورد الخاضــع للضريبــة إصــدار فاتــورة إلكترونيــة للتوريــدات التــي تعتبــر توريــدات مفترضــة خاضعــة للضريبــة 

ــع  ــة. وم ــق والمراجع ــراض التدقي ــاط ألغ ــة بالنش ــر المتعلق ــجالت والدفات ــع الس ــًا م ــا إلكتروني ــاظ به ــه االحتف ــب علي ويج

ذلــك، ال يحــق للشــخص الــذي تلقــي الســلع أو الخدمــات محــل التوريــد المفتــرض خصــم الضريبــة المتعلقــة بذلــك التوريــد 

وبالتالــي ال يجــب تقديــم فاتــورة إلكترونيــة إلــى العمــالء.

مثــال: متجــر آالء، متجــر عطــور بالريــاض يقــوم بتوفيــر حقيبــة مجانيــة للعمــالء بســعر تكلفة 300 ريــال ســعودي، كتعبير 

عــن الشــكر منــه للعمــالء. يتعيــن علــى المتجــر احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة بقيمــة 45 ريــال ســعودي )15% مــن 

ســعر التكلفــة( عــن التوريــد المفتــرض للســلع المقدمــة بــدون مقابــل لــكل عميــل. 
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يجــب علــى متجــر آالء إصــدار فاتــورة إلكترونيــة عــن التوريــد المفتــرض لغايــات ضريبــة القيمــة المضافــة، وفًقــا ألحــكام 

نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة االلكترونيــة والقــرارات ذات الصلــة علــى أن يحتفــظ 

ــورة  ــاذج الفات ــتند »نم ــي مس ــم )11( ف ــاص بالـــ XML رق ــال الخ ــى المث ــوع إل ــاء الرج ــالء. برج ــى العم ــا إل ــا و ال يقدمه به

ــة. اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئ

أي مدفوعــات مســتلمة مــن قبــل شــخص خاضــع للضريبــة وتتعلــق بتوريــد ســلع أو خدمــات خاضعــة للضريبــة  	

قبــل حــدوث ذلــك التوريــد.

يجــب علــى الخاضــع ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة إصــدار فاتــورة إلكترونيــة فــي تاريــخ تلقيــه لدفعــة مقدمــة أو 

للمقابــل الخــاص بتوريــدات ســلع أو خدمــات فــي حــال تلقــى ذلــك المبلــغ قبــل حــدوث التوريــد )ويتــم اصــدار الفاتــورة فــي 

حــدود المبلــغ الــذي تــم تلقيــه فقــط(.
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2.3.3. اإلشعارات اإللكترونية 

يجب على األشخاص الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية إصدار إشعارات إلكترونية للمعامالت التالية:

 إلغاء أو تعليق التوريدات بعد وقوعها كليًا أو جزئيًا. 	

 فــي حالــة حــدوث تغييــر أو تعديــل جوهــري فــي التوريــد، ممــا يــؤدي إلــى تغييــر ضريبــة القيمــة  المضافــة  	

؛ لمســتحقة ا

تعديل قيمة التوريد المتفق عليها مسبًقا بين المورد والمستهلك؛ 	

في حالة استرداد السلع محل التوريد. 	

ــاء مســتودع جديــد للمصنــع، وقامــت  مثــال )1(: قــام مصنــع بســداد دفعــة مقدمــة لشــركة إنشــاءات بغــرض القيــام ببن

شــركة اإلنشــاءات بإصــدار فاتــورة إلكترونيــة بمــا يتعلــق بالجــزء المســتلم مــن الدفعــة المقدمــة.

 قبــل البــدء بالمشــروع، قامــت شــركة اإلنشــاءات باالعتــذار عــن المشــروع، وتــم الغــاء التوريــد وإصــدار إشــعار إلكترونــي 

دائــن مــن خــالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات بمــا يتعلــق بالفاتــورة إلكترونيــة الصــادرة ســابقًا ويجــب 

أن يشــير إلــى اإلشــعار اإللكترونــي الرقــم التسلســلي للفاتــورة اإللكترونيــة األصليــة.

ــتراه.  ــذي اش ــج ال ــادة المنت ــركة بإع ــالء الش ــد عم ــام أح ــا، ق ــة لعمالئه ــات كيماوي ــوادي منتج ــركة ال ــع ش ــال )2(: تبي مث

ســتقوم شــركة الــوادي بإصــدار إشــعار إلكترونــي دائــن بصيغــة XML أو PDF/A-3 متضمنــًا صيغــة XML مــن خــالل 

نظامهــا وإرســالها علــى منصــة الهيئــة بصيغــة XML للتحقــق مــن صحتهــا، ومــن ثــم ومشــاركتها مــع المشــتري )إرســال 

الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة إلــى منصــة الهيئــة ســيتم تطبقــه بعــد بــدء المرحلــة الثانيــة وهــي ربــط أنظمــة 

الفوتــرة اإللكترونيــة ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2023م(. ويجــب أن يشــير اإلشــعار اإللكترونــي إلــى الرقــم التسلســلي للفاتــورة 

اإللكترونيــة األصليــة وتاريــخ التوريــد األصلــي برجــاء الرجــوع إلــى المثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )6( فــي مســتند »نمــاذج 

ــة. ــع الهيئ ــى موق ــن عل ــة المطوري ــن صفح ــة« ضم ــورة اإللكتروني الفات



22

مثــال )3(: قامــت شــركة االتحــاد العربــي للتجــارة العامــة بإصــدار فاتــورة إلكـــترونية بتـــاريخ   1/ 1/ 2022م تتعلــق بتوصيــل 

ــهر 4/ 2022م،  ــي ش ــعار ف ــة األس ــال مراجع ــة. وح ــواد الغذائي ــع الم ــي لتوزي ــهم الذهب ــركة الس ــحنات لش ــن الش ــدد م ع

اكتشــفت شــركة االتحــاد بأنهــا قامــت باســتخدام أســعار خاطئــة فيمــا يتعلــق ببنديــن مــن بنــود الخدمــات المقدمــة 

ــغ الصحيــح. قامــت شــركة االتحــاد باالتفــاق مــع شــركة  ــغ أقــل مــن المبل وبالتالــي قامــت بتحميــل شــركة الســهم بمبل

الســهم علــى إصــدار إشــعار إلكترونــي مديــن مــن خــالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات يعكــس المبلــغ 

اإلضافــي المســتحق علــى تلــك الســلع، كمــا يجــب أن يكــون ذلــك اإلشــعار فــي بصيغــة إلكترونيــة وأن يشــير إلــى الرقــم 

 XML التسلســلي الخــاص بالفاتــورة اإللكترونيــة األصليــة وتاريــخ التوريــد األصلــي. برجــاء الرجــوع إلــى المثــال الخــاص بالـــ

رقــم )7( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.

مثــال )4(: قــررت شــركة عزيــز لإللكترونيــات تقديــم 200 ريــال كرصيــد دائــن لجميــع العمــالء الدائميــن لديهــا كتعبيــر منها 

عــن امتنانهــا لعمالئهــا بمناســبة العيــد. بمــا أن هــذا الرصيــد ال يتعلــق بأيــة توريــد ســابق لســلع أو خدمــات فإنــه ال يمكــن 

لشــركة عزيــز إصــدار اشــعار إلكترونــي دائــن أو القيــام بتعديــل ضريبــة القيمــة المضافــة الســابق اإلقــرار عنهــا للهيئــة.

مثــال )5(: أصــدر مستشــفى دكتــور صــالح بجــدة فاتــورة إلكترونية مبســطة فــي 10 فبرايــر 2022م إلجراء عمليــة جراحية 

لمواطــن. بعــد ثالثــة أشــهر مــن إجــراء الجراحــة، تبيــن أن قيمــة الفاتــورة كانــت أقــل مــن المطلــوب. فاتفــق المستشــفى 

مــع المريــض علــى إصــدار إشــعار إلكترونــي مديــن مــن خــالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات لتصحيــح 

ســعر الجراحــة ليعكــس الســعر الجديــد. يرجــى الرجــوع إلــى مثــال الخــاص بالـــXML رقــم )13( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة 

اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.
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ــرة اإللكترونيــة )التعامــالت التــي ال  4.3. المعامــالت الخارجــة عــن نطــاق تطبيــق الئحــة الفوت

تتطلــب إصــدار فواتيــر إلكترونيــة( 

ال ُيطلــب مــن األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونية إصــدار فواتيــر إلكترونيــة و/أو إشــعارات إلكترونية 

للمعامــالت التالية:

التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة. 	

بالنســبة ألي توريــدات محليــة للســلع أو الخدمــات المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب نظــام ضريبــة 

ــى  ــكني المعف ــار الس ــاة أو اإليج ــة المعف ــات المالي ــل الخدم ــة )مث ــة التنفيذي ــي المملك ــاري ف ــة الس ــة المضاف القيم

المعفــاة  التوريــدات  تلــك  عــن  ضريبيــة  فواتيــر  إصــدار  للضريبــة  الخاضعيــن  مــن  مطلــوب  غيــر  الضريبة(.فإنــه  مــن 

وبالتالــي غيــر مطلــوب منهــم إصــدار فواتيــر إلكترونيــة عنهــا.  

مثــال )1(: قامــت الشــركة المتحــدة للتكافــل بإصــدار وثيقــة تأميــن علــى الحيــاة إلــى أحــد عمالئهــا   وبالتالــي فإنــه مــن غير 

المطلــوب قيــام الشــركة بإصــدار فاتــورة إلكترونيــة عــن تلــك المعاملــة وذلــك ألن خدمــات التأميــن علــى الحيــاة معفــاة 

مــن ضريبــة القيمــة المضافــة.

أي مدفوعــات مســتلمة مــن قبــل شــخص خاضــع للضريبــة تتعلــق بتوريــدات معفــاة بالكامــل مــن ضريبــة  	

ــد. ــك التوري ــدوث ذل ــل ح ــة قب ــة المضاف القيم

مثــال )1(: قــام )عبــدهللا( باســتئجار شــقة ســكنية فــي شــهر ينايــر 2022م مــن شــركة )أ( للعقــارات المســجلة لــدى الهيئــة 

فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وقــام )عبــدهللا( بدفــع مبلــغ اإليجــار المســتحق عــن فتــرة )6( أشــهر مقدمــًا، ال يجــب 

علــى شــركة )أ( للعقــارات إصــدار فاتــورة إلكترونيــة عــن المبلــغ المســتلم وذلــك ألن اإليجــار الســكني معفــى مــن ضريبــة 

القيمــة المضافــة، ويجــب أن تحتفــظ لديهــا بالمســتندات التــي تــدل علــى أن الدفعــة المقدمــة المســتلمة تتعلــق بتوريــد 

معفــى مــن الضريبــة لتقديمهــا للهيئــة فــي حــال طلبهــا ألغــراض التدقيــق.
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التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا آللية االحتساب العكسي. 	

فــي الحــاالت التــي يتلقــى فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي المملكــة توريــًدا لخدمــات مــن مــورد غيــر 

مقيــم فــي المملكــة، فيجــب علــى هــذا الشــخص ) العميــل المقيــم فــي المملكــة(  احتســاب  ضريبــة القيمــة المضافــة 

المســتحقة علــى ذلــك التوريــد بموجــب آليــة االحتســاب العكســي. لــن يقوم المــورد غيــر المقيم بإصــدار فاتــورة إلكترونية 

للخدمــات المقدمــة للشــخص الخاضــع للضريبــة المقيــم. لــن تطلــب الهيئــة مــن متلقــي الخدمــة المقيــم فــي المملكــة 

إصــدار فاتــورة إلكترونيــة لنفســه لتســجيل التوريــد بموجــب آليــة االحتســاب العكســي، ولكــن يجــب االحتفــاظ بالســجالت 

المناســبة إلثبــات المعاملــة. يجــب علــى متلقــي الخدمــة اإلقــرار عــن المعاملــة ضمــن اقراراتــه الدوريــة المقدمــة للهيئــة 

ضمــن الخانــة المخصصــة لالحتســاب العكســي.

مثــال )1(: تقــوم شــركة جابــر لالستشــارات المؤسســة فــي األردن و التــي ال يوجــد لديهــا مقــر ثابــت للعمــل فــي المملكــة 

)وبالتالــي فهــي ليســت مقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة( بتقديــم خدمــات 

استشــارية للشــركات المســجلة لضريبــة القيمــة المضافــة وللعمــالء األفــراد غيــر المســجلين فــي ضريبــة القيمــة المضافــة 

والمقيميــن فــي المملكــة. قامــت شــركة جابــر االستشــارية بتقديــم خدمــات استشــارية لمجموعــة الطايــر المقيمــة فــي 

المملكــة والمســجلة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ، ال يتعيــن علــى شــركة جابــر للخدمــات االستشــارية أو مجموعة 

الطايــر إصــدار فاتــورة إلكترونيــة للخدمــات التــي تــم توريدهــا للمجموعــة.

استيراد السلع إلى المملكة 	

يتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المســتوردة إلــى المملكــة وتقــوم الهيئــة باحتســاب الضريبــة 

ــأن  المســتحقة عليهــا مــن خــالل البيــان الجمركــي الخــاص باالســتيراد كجــزء مــن إجــراءات التخليــص الجمركــي. نظــًرا ب

البضائــع يتــم نقلهــا مــن بلــد أجنبــي، فعــادًة ال يوجــد توريــد منفصــل للبضائــع فــي المملكــة كجــزء مــن االســتيراد. فــي 

هــذه الحــاالت، ال يطالــب المــورد )غيــر المقيــم( أو مســتورد تلــك الســلع بإصــدار فواتيــر إلكترونيــة للبضائــع المســتوردة.
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مثــال )1(: شــركة الصقــر هــي شــركة ســعودية تعمــل علــى إنشــاء مصنــع جديــد لحديــد التســليح فــي مدينــة الريــاض. 

لغايــات أعمــال اإلنشــاء تقــوم الشــركة باســتيراد مــواد البنــاء مــن مــورد مقيــم فــي مصــر. مســتند البيــع المســتخدم مــن 

قبــل المــورد المصــري غيــر مؤهــل كفاتــورة ضريبيــة وفقــًا ألنظمــة المملكــة.

مــع ذلــك، ال ُتطالــب شــركة الصقــر بإصــدار فاتــورة إلكترونيــة عــن الســلع المســتوردة مــن قبلهــا وال يعــد المــورد المصــري 

قــد قــام بتوريــد ســلع داخــل المملكــة. تســتخدم شــركة الصقــر المعلومــات المقدمــة إليهــا مــن قبــل الهيئــة وفــق البيــان 

الجمركــي لتوثيــق خصــم الضريبــة المدفوعــة عــن االســتيراد.
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1.4.الفاتورة اإللكترونية )الفاتورة الضريبية( 

هــي فاتــورة يتــم إصدارهــا فــي شــأن التوريــدات الخاضعــة للضريبــة، وفقــا لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه  	

التنفيذيــة باإلضافــة الــى الحقــول المحــددة فــي المالحــق الخاصــة بقــرار تطبيــق الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة، ويتـــم 

اصدارهـا غالبًا مـن منشـأة الى منشــأة أخــرى )B2B( أو من منشأة الى جهة حكومية )B2G(، محتويــة علــى جميــع 

ــر الفاتــــورة الضريبيــــة )تــم تضميــن عينــة مــن الصيغــة المقــروءة بالطريقــة االعتياديــة للفاتــورة اإللكترونيــة  عناصــ

بالبنــد )4.6( مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.( وتســتخدم هــذه الفواتيــر للمطالبــة بخصــم ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 

ــن  ــن الموردي ــة م ــورة الضريبي ــاركة الفات ــم مش ــة. ويت ــة المضاف ــة القيم ــراض ضريب ــجلين ألغ ــترين المس ــل المش قب

الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة لعمالئهــم وفــق صيغــة متفــق عليهــا بينهــم ، وبعــد تطبيــق المرحلــة 

الثانيــة واكتمــال إجــراءات ربــط أنظمــة الفوتــرة مــع الهيئــة لــن يقــوم المورديــن بمشــاركة الفواتيــر االلكترونيــة مــع 

العمــالء إال بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة )يطبــق الربــط مــع منصــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة )فاتــورة( بــدًءا 

مــن 1 ينايــر 2023م(. يتــم توفيــر المزيــد مــن التفاصيــل فــي القســم 7 مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.

4.   أنواع الفواتير اإللكترونية

مثــال )1(: شــركة الســالم للتوريــدات المحــدودة هــي شــركة خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة مســجلة ومقيمــة فــي 

الريــاض. أســواق الكوثــر، شــركة خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة ومســجلة ، تعاقــدت مــع شــركة الســالم لتزويــد 

ــالل  ــن خ ــة م ــورة إلكتروني ــالم فات ــركة الس ــدرت ش ــع، أص ــليم البضائ ــرد تس ــع. بمج ــلع والبضائ ــن الس ــدد م ــم بع متاجره

الحــل التقنــي الخــاص بهــم المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات. يتــم إنشــاء الحقــول التقنيــة للفاتــورة تلقائيــًا مــن خــالل 

الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات، وأدرجــت شــركة الســالم معلومــات أســواق الكوثــر وبياناتهــا والبضائــع 

المباعــة والقيمــة اإلجماليــة وقيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة للمعاملــة. تقــوم شــركة الســالم بحفــظ نســخة مــن 

الفاتــورة اإللكترونيــة فــي ســجالتها وفًقــا ألحــكام نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة 
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ــاء  ــجالت  برج ــر و الس ــظ الدفات ــأن حف ــة بش ــي المملك ــارية ف ــة الس ــق األنظم ــة ووف ــرارات ذات الصل ــة والق اإللكتروني

الرجــوع إلــى مثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )1( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن 

ــة.  ــع الهيئ ــى موق عل

ــا لشــركة األعمــال  مثــال )2(:  قــدم بنــك كابيتــال الوطنــي وهــو بنــك مســجل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، قرًض

لتمويــل عمليــات الشــركة. أصــدر البنــك فاتــورة إلكترونيــة تحتــوي علــى عنصريــن، عمولــة بنكيــة بمبلــغ 6،250.00 ريــال 

ســعودي وفوائــد بنكيــة بمبلــغ 50،000.00 ريــال ســعودي. تخضــع عمولــة البنــك لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %15. 

أمــا الفوائــد البنكيــة فتعفــى مــن الضريبــة. يجــب علــى البنــك إصــدار فاتــورة إلكترونيــة للتوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن 

خــالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات الــذي يســتخدمه البنــك، وإذا قــرر البنــك إصــدار فاتــورة واحــدة 

ــه  ــة والئحت ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــكام نظ ــا ألح ــاة وفًق ــدات المعف ــة والتوري ــة للضريب ــدات الخاضع ــن التوري ــكل م ل

التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. يرجــى الرجــوع إلــى مثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )3( في مســتند »نمــاذج الفاتورة 

اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة .

2.4. الفاتورة اإللكترونية المبسطة )الفاتورة الضريبية المبسطة(

 )B2C( ــأة إلــى فــرد يتــم إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة فــي معظــم المعامــالت الفوريــة التــي تتــم مــن منشـ

ــى  ــدة عل ــة المتكب ــة المضاف ــة القيم ــترداد ضريب ــم أو اس ــورة لخص ــتخدام الفات ــى اس ــادة إل ــتري ع ــاج المش ــث ال يحت حي

التوريــد المتعلــق بالفاتــورة. الحقــول المطلــوب توافرهــا فــي الفاتــورة االلكترونيــة المبســطة تتضمــن علــى األقــل جميــع 

الحقــول المحــددة فــي الفقــرة )8( مــن المــادة 53 مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة باإلضافــة إلــى 

الحقــول المطلــوب توافرهــا فيهــا وفــق المالحــق الخاصــة بقــرار تطبيــق الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

يتــم إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة للعمــالء فــور وقــوع عمليــة الشــراء ويتــم مشــاركتها مــع العمــالء بصيغــة 

ــة  ــى )مرحل ــة األول ــالل المرحل ــة. خ ــع للضريب ــورد الخاض ــدى الم ــورة ل ــن الفات ــة م ــخة الكرتوني ــظ نس ــم حف ــروءة ويت مق

إصــدار وحفــظ الفواتيــر اإللكترونيــة(، يجــب أن يقــوم األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة بإصــدار وحفــظ الفواتيــر اإللكترونيــة 

ــع  ــاركتها م ــم مش ــن ث ــة وم ــات الهيئ ــع متطلب ــة م ــرة المتوافق ــة الفوت ــالل أنظم ــن خ ــة م ــة إلكتروني ــطة بصيغ المبس

العمــالء، دون الحاجــة إلــى اتخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات. أمــا خــالل المرحلــة الثانيــة )مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة 
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ــة  ــة بصيغ ــطة للهيئ ــة المبس ــر اإللكتروني ــال الفواتي ــب إرس ــى يج ــة األول ــات المرحل ــى متطلب ــة ال ــة(، باإلضاف اإللكتروني

XML فــي غضــون 24 ســاعة مــن اإلصــدار. يوجــد مزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص هــذا الشــأن فــي النقطــة )7( مــن هــذا 

ــادي. ــل اإلرش الدلي

 تــم تضميــن عينــة مــن الصــور للصيغــة المقــروءة بالطريقــة االعتياديــة للفاتــورة الضريبيــة اإللكترونيــة المبســطة فــي 

النقطــة )4.6( مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.

مثــال )1(:  شــركة الســالم للتوريــدات المحــدودة، تديــر 3 متاجــر فــي المملكــة باســتخدام أكثــر مــن 12 جهــاز لتســجيل 

ــة  ــع إضاف ــع، م ــة بي ــن كل عملي ــطة ع ــة مبس ــورة إلكتروني ــاز فات ــدر كل جه ــى يص ــة األول ــي المرحل ــير(. ف ــة )كاش النقدي

رمــز االســتجابة الســريعة لــكل فاتــورة. يتــم بعــد ذلــك إرســال جميــع الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة التــي يتــم إصدارهــا 

بواســطة أجهــزة تســجيل النقديــة بصيغــة إلكترونيــة إلــى خــادم الحفــظ المركــزي ونظــام اإلدارة المالــي لشــركة الســالم. 

ــة  ــام ضريب ــكام نظ ــا ألح ــى وفًق ــجالتها عل ــي س ــطة ف ــة المبس ــر اإللكتروني ــخ الفواتي ــظ نس ــالم بحف ــركة الس ــوم ش تق

القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة والقــرارات ذات الصلــة ووفــق األنظمــة الســارية فــي 

المملكــة بشــأن حفــظ الدفاتــر والســجالت. 

وأمــا فــي المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2023م )وفًقــا لمراحــل 

وفئــات المكلفيــن المســتهدفين لربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة مــع منصــة الهيئــة(، يتعيــن علــى شــركة الســالم 

إرســال جميــع الفواتيــر الصــادرة )بصيغــة XML ( خــالل 24 ســاعة مــن وقــت اإلصــدار الــى منصــة الهيئــة. برجــاء الرجــوع 

ــى  ــن عل ــة المطوري ــن صفح ــة« ضم ــورة اإللكتروني ــاذج الفات ــتند »نم ــي مس ــم )8( ف ــاص بالـــ XML رق ــال الخ ــى مث إل

موقــع الهيئــة.
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ــة  ــدل ضريب ــان بمع ــلعتان مصنفت ــة. س ــة الواح ــي لصيدلي ــر اإللكترون ــن المتج ــلع م ــة س ــترى ثالث ــن اش ــال )2(:  مواط مث

ــا  ــة وفًق ــلع طبي ــا كس ــًرا لتصنيفه ــبة 0% نظ ــة بنس ــا خاضع ــة ضريبته ــلعة الثالث ــية 15% والس ــة األساس ــة المضاف القيم

لتشــريعات ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه الســارية بالمملكــة. بمجــرد إتمــام إجــراءات الدفــع، تصــدر الصيدليــة فاتــورة 

إلكترونيــة مبســطة مــن خــالل تطبيــق الصيدليــة اإللكترونــي المتوافــق مــع متطلبــات الهيئــة محتويــة علــى تفاصيــل 

الســلع وترســل الفاتــورة إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي المســجل للعميــل. يرجــى الرجــوع إلــى مثــال الخــاص بالـــXML  رقــم 

)9( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.

ــي  ــل الدراس ــوم الفص ــن لرس ــطة  م ــة مبس ــورة إلكتروني ــدرت فات ــال أص ــة إلدارة االعم ــوف الخاص ــة الج ــال )3(: جامع مث

لمواطنــة. نظــًرا ألن هــذه فاتــورة للتعليــم الخــاص فتعتبــر الفاتــورة خاضعــة لمعالجــات ضريبيــة خاصــة )ُتعامــل علــى أنهــا 

»نســبة صفــر«( ، حيــث تتحمــل الدولــة ضريبــة القيمــة المضافــة نيابــة عــن المواطنــة. لذلــك، لــن يتــم تحميــل المواطنــة 

ضريبــة القيمــة المضافــة ويجــب أن تتضمــن الفاتــورة اإللكترونيــة المبســطة بيانــات العميــل. يرجــى الرجــوع إلــى مثــال 

الخــاص بالـــ XML  رقــم )10( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.
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3.4. اإلشعارات الدائنة والمدينة

يتــم إصــدار اإلشــعارات اإللكترونيــة الدائنة/المدينــة إلكترونيــًا مــن خــالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات 

حــاالت معينــة )بعــد إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة أو الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة( بحســب مــا هــو مذكــور فــي المــادة 

)54( مــن الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة وبشــكل خــاص الحــاالت التــي تســتوجب تعديــل علــى قيمــة 

ــة  ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة 40 م ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــورة ف ــاالت المذك ــًا للح ــة وفق ــاء المعامل ــل أو إلغ ــد أو تعدي التوري

لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

الســابق إصدارهــا  الفاتــورة اإللكترونيــة  إلــى مرجعيــة  الدائنــة والمدينــة متضمنــة اإلشــارة  يجــب إصــدار اإلشــعارات 

والمرتبطــة بهــا حيــث يجــب اإلشــارة فــي االشــعار إلــى الرقــم المسلســل للفاتــورة األصليــة كمــا يمكــن اســتخدام الحقــول 

المرجعيــة لإلشــارة إلــى التاريــخ المرجعــي أو رقــم فاتــورة أو مرجــع لعمليــة البيــع األصليــة. يتبــع نــوع اإلشــعار الدائــن أو 

المديــن نــوع الفاتــورة المرتبطــة بهــا، أي يتــم إصــدار إشــعار إلكترونــي للفاتــورة اإللكترونيــة ، وإشــعار إلكترونــي مبســط 

ــطة . ــة المبس ــورة اإللكتروني للفات

مثــال )1(:  قامــت شــركة االستشــارات الســتخراج البيانــات بشــراء أثــاث لمكتبهــا االداري مــن مجموعة الزامل للمفروشــات. 

بعــد أن تــم إصــدار الفاتــورة مــن قبــل شــركة الزامــل، ترغــب شــركة االستشــارات بإرجــاع عــدد مــن القطــع التــي اكتشــفت 

وجــود عيــوب بهــا عنــد اســتالمها تصــدر شــركة الزامــل إشــعار إلكتروني دائن مــن خالل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفات 

والمتطلبــات مــن أجــل رد المبلــغ المدفــوع عــن القطــع المرتجعــة، وتكــون المعلومــات الــواردة فــي االشــعار بشــأن القطــع 

المرتجعــة مماثلــة للمعلومــات الــواردة فــي الفاتــورة اإللكترونيــة ذات الصلــة بالتوريــد و التــي تــم إصدارهــا لعمليــة البيــع. 

يحتــوي اإلشــعار اإللكترونــي الدائــن علــى مرجــع للفاتــورة األصليــة. تقــوم شــركة االستشــارات بحفــظ نســخة مــن اإلشــعار 

إلكترونيــة فــي ســجالتها فًقــا ألحــكام نظــام والئحتــه التنفيذيــة و الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة والقــرارات المرتبطــة بــه و 

التشــريعات األخــرى ذات الصلــة.



31

4.4. الفواتير الضريبية الملخصة المصدرة من قبل الخاضع للضريبة  

يجــوز للخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة إصــدار فاتــورة إلكترونية ملخصــة تتضمن أكثر مــن توريد للســلع أو الخدمات 

لعميــل واحــد خــالل فتــرة زمنيــة محــددة. علــى ســبيل المثــال يجــوز للمورديــن الخاضعيــن للضريبــة الذيــن يقومــون بإصدار 

فواتيرهــم التجاريــة لعمالئهــم إصــدار فاتــورة إلكترونيــة واحــدة تحتــوي علــى جميــع التوريــدات التــي تــم إجراؤهــا فــي 

تلــك الفتــرة. ألغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة، يجــوز للخاضــع للضريبــة إصــدار فاتــورة إلكترونيــة ملخصــة، بمــا فــي ذلــك 

ــة  ــب الالئح ــد حس ــل واح ــح عمي ــد لصال ــورد واح ــا م ــي قدمه ــات الت ــلع والخدم ــة للس ــة للضريب ــدات الخاضع ــع التوري جمي

التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن تتضمــن الفاتــورة اإللكترونيــة الملخصــة التفاصيــل 

المتعلقــة بالتوريــد و بيانــات العميــل الــذي تلقــى التوريــدات التــي تمــت خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة.

ال يجــوز للشــخص الخاضــع للضريبــة الــذي يصــدر فاتــورة إلكترونيــة ملخصة إصــدار فواتيــر إلكترونيــة منفصلة عــن التوريدات 

الفرديــة للســلع والخدمــات التي تشــكل ملخــص الفاتــورة اإللكترونية.

مثــال )1(: دخلــت شــركة الخليــج العربــي للمعــدات، هــي شــركة ســعودية مســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، فــي 

اتفــاق مــع شــركة البيــت العامــر لإلنشــاء )شــركة مقيمــة فــي المملكــة(  لتوريــد معــدات وخدمــات ذات صلــة بمشــروع 

بنــاء خــاص بشــركة البيــت العامــر فــي الريــاض. نــص العقــد علــى أن تقــوم شــركة الخليــج العربــي بإصــدار فواتيــر عن الســلع 

والخدمــات المقدمــة فــي نهايــة الفتــرة.

ــخ  ــي تواري ــر ف ــت العام ــركة البي ــى ش ــات إل ــدات وخدم ــد مع ــي بتوري ــج العرب ــركة الخلي ــت ش ــل 2022م، قام ــالل أبري خ

مختلفــة. وحيــث أنــه هنــاك أكثــر مــن توريــد واحــد منفصــل قامــت بــه شــركة الخليــج العربــي لصالــح شــركة البيــت العامــر، 

خــالل نفــس الفتــرة وهــي أبريــل 2022م ، فإنــه يجــوز لشــركة الخليــج العربــي إصــدار فاتــورة إلكترونيــة ملخصــة تتضمــن 

تفاصيــل التوريــدات التــي تمــت خــالل الفتــرة . برجــاء الرجــوع إلــى المثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )2( فــي مســتند »نمــاذج 

الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.
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5.4. إصــدار الفواتيــر الضريبيــة فــي حــاالت خاصــة )الفاتــورة المصــدرة مــن العميــل بالنيابــة عــن 

المــورد والفاتــورة المصــدرة مــن قبــل طــرف ثالــث بالنيابــة عــن المــورد(

1.5.4. الفواتير المصدرة عن العميل بالنيابة عن المورد

وفقــًا لإلتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة و الالئحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة يجــوز للعميــل الخاضــع 

للضريبــة إصــدار الفواتيــر الضريبيــة بالنيابــة عــن المــورد وذلــك شــريطة موافقــة الجهــة الضريبيــة و تطبيــق االشــتراطات 

الخاصــة المذكــورة فــي الالئحــة التنفيذيــة وعلــى أن يظــل المــورد هــو المســؤول أمــام الهيئــة عن صحــة البيانــات المدرجة 

ــة  ــر الضريبي ــدر الفواتي ــل أن يص ــى العمي ــب عل ــه يج ــة فإن ــذه الحال ــي ه ــه ف ــة عن ــدرة بالنياب ــة المص ــر الضريبي ــي الفواتي ف

بصيغــة إلكترونيــة منظمــة مــن خــالل وســيلة إلكترونيــة وفقــًا ألحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

ســتحتوي الفواتيــر اإللكترونيــة التــي تــم إصدارهــا مــن قبــل طــرف ثالــث علــى عالمــة إلكترونيــة تشــير إلــى أنهــا مصــدرة 

مــن قبــل العميــل بالنيابــة عــن المــورد. وســيتم إنشــاء هــذه العالمــة تلقائيــًا ولــن تكــون ظاهــرة فــي الصيغــة المقــروءة 

بالطريقــة االعتياديــة مــن الفاتــورة اإللكترونيــة. يجــب أن تحتــوي الصيغــة المقــروءة االعتياديــة مــن الفاتــورة علــى بيــان 

يوضــح بــأن الفاتــورة هــي فاتــورة مصــدرة عــن العميــل بالنيابــة عــن المــورد.

ــدق  ــع فن ــنوات م ــالث س ــه ث ــد مدت ــي عق ــة، ف ــي المملك ــس ذ.م.م ف ــيل المالب ــالح لغس ــركة الص ــت ش ــال )1(: دخل مث

الجابــر لتقديــم خدمــات الغســيل. ونصــت االتفاقيــة التجاريــة بينهمــا، أنــه طــوال مــدة العقــد، ســيصدر فنــدق الجابــر 

الفواتيــر اإللكترونيــة علــى أســاس شــهري لقــاء خدمــات غســيل المالبــس نيابــة عــن شــركة الصــالح علــى أســاس ســعر 

متفــق عليــه لــكل بنــد وذلــك بعــد إشــعار الهيئــة وموافقتهــا. بعــد إصــدار الفاتــورة اإللكترونيــة ، ســتقوم شــركة الصــالح 

بتدقيــق المعلومــات لمطابقتهــا مــع مســتنداتها الداعمــة الداخليــة وحفظهــا. يجــب أن يكــون الحــل التقنــي المســتخدم 

فــي إصــدار وحفــظ الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة مســتوفي للضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد 

ــن  ــخة م ــظ نس ــر بحف ــدق الجاب ــالح وفن ــركة الص ــوم ش ــة. تق ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــكام الئح ــذ أح ــة لتنفي ــة الالزم اإلجرائي

الفواتيــر اإللكترونيــة بســجالتهم وفقــًا ألحــكام نظــام والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة االلكترونيــة والقــرارات 

المرتبطــة بــه و التشــريعات األخــرى ذات الصلــة. برجــاء الرجــوع إلــى المثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )4( فــي مســتند »نماذج 

ــة. الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئ
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ــالء  ــا لعم ــالل تقديمه ــن خ ــويق م ــارس للتس ــركة الف ــاطة لش ــات الوس ــات خدم ــالم للخدم ــة الس ــدم وكال ــال )2(: تق مث

محتمليــن. توافــق الفــارس علــى دفــع عمولــة بقيمــة  2% مــن المبيعــات التــي تقدمهــا ألي مــن هــؤالء العمــالء. وبعــد 

تحقيــق شــركة الفــارس أرقــام مبيعاتــه، دخلــت الفــارس فــي اتفــاق مــع شــركة الســالم الحتســاب العمولــة وإصــدار فاتورة 

إلكترونيــة شــهرية نيابــة عنهــا بعــد إخطــار الهيئــة والحصــول علــى موافقتهــا. يتعيــن علــى شــركة الفــارس إصــدار فواتيــر 

اإللكترونيــة صــادرة عــن العميــل بالنيابــة عــن المــورد شــهريًا، ويجــب علــى شــركة الســالم وشــركة الفــارس حفــظ نســخة 

مــن الفاتــورة اإللكترونيــة بســجالتهم وفًقــا ألحــكام نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة والئحــة الفوتــرة 

ــب أن  ــجالت. يج ــر والس ــظ الدفات ــأن حف ــة بش ــي المملك ــارية ف ــة الس ــق األنظم ــة ووف ــرارات ذات الصل ــة والق االلكتروني

يكــون الحــل التقنــي مطابــق للمواصفــات والمتطلبــات المعتمــدة مــن الهيئــة ومتكامــاًل مــع منصــة الفوتــرة اإللكترونيــة 

الخاصــة بالهيئــة بعــد بــدء مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

2.5.4. الفواتير المصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد

للمــورد  يجــوز  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  التنفيذيــة  والالئحــة  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  لالتفاقيــة  وفقــًا 

ــة المــورد وذلــك شــريطة موافقــة  ــة عن الخاضــع للضريبــة االتفــاق مــع طــرف ثالــث علــى إصــدار الفواتيــر الضريبيــة بالنياب

ــع  ــاق م ــورد باالتف ــام الم ــل قي ــة، مث ــة التنفيذي ــي الالئح ــورة ف ــة المذك ــتراطات الخاص ــق االش ــة وتطبي ــة الضريبي الجه

شــركة خدمــات محاســبية علــى إصــدار الفواتيــر واالشــعارات الضريبيــة لعمــالء المــورد بالنيابــة عــن المــورد مــع اســتيفاء 

المتطلبــات المحــددة فــي تشــريعات ضريبــة القيمــة المضافــة.  وعلــى أن يظــل المــورد هــو المســؤول أمــام الهيئــة عــن 

ــة عنــه. ســتحتوي اإللكترونيــة التــي تــم إصدارهــا مــن  ــات المدرجــة فــي الفواتيــر الضريبيــة المصــدرة بالنياب صحــة البيان

قبــل طــرف ثالــث علــى عالمــة إلكترونيــة تشــير إلــى أنهــا مصــدرة مــن قبــل طــرف ثالــث. وســيتم إنشــاء هــذه العالمــة 

ــن تكــون ظاهــرة فــي الصيغــة المقــروءة بالطريقــة االعتياديــة مــن الفاتــورة اإللكترونيــة. يجــب أن تحتــوي  ــًا ول تلقائي

الصيغــة المقــروءة االعتياديــة مــن الفاتــورة علــى بيــان يوضــح بــأن الفاتــورة هــي فاتــورة مصــدرة مــن قبــل طــرف ثالــث 

ــة عــن المــورد. بالنياب
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مثــال )1(: تقــوم شــركة خدمــات الطــالء بإشــراك شــركة محاســبة متخصصــة، شــركة النخيــل للمحاســبة والمراجعــة 

القانونيــة، لالحتفــاظ بســجالتها وإصــدار فواتيــر إلكترونيــة لعمــالء شــركة خدمــات الطــالء. تقــوم شــركة خدمــات الطــالء 

بتوجيــه شــركة النخيــل للمحاســبة والمراجعــة بإصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة ومشــاركتها مــع العمــالء. ســتقوم شــركة 

النخيــل للمحاســبة والمراجعــة القانونيــة بإصــدار الفواتيــر إلكترونيــة مــن خــالل الحــل التقنــي الخــاص بهــا والمتوافــق مــع 

االشــتراطات والمتطلبــات المحــددة مــن قبــل الهيئــة نيابــة عــن شــركة خدمــات الطــالء، وإرســالها لمنصــة الهيئــة للتحقــق 

مــن صحتهــا ومشــاركتها بعــد اعتمادهــا مــن الهيئــة مــع عمــالء شــركة خدمــات الطــالء  )إرســال الفواتيــر واإلشــعارات 

اإللكترونيــة إلــى منصــة الهيئــة ســيتم تطبقــه بعــد بــدء المرحلــــة الثانيــــة وهــي ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة ابتــداًء 

مــــن 1 ينايــر 2023م(.

مثــال )2(: شــركة الســالم للتوريــدات المحــدودة، تبيــع منتجاتهــا مــن خــالل موقــع إلكتروني للتجــارة اإللكترونية يســمى 

شــركة الكتــب اإللكترونيــة. قــام أحــد عمــالء شــركة الســالم بإرجــاع منتــج قــام بشــرائه مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي. 

ســتقوم شــركة الكتــب اإللكترونيــة بإصــدار إشــعار إلكترونــي دائــن مــن خــالل نظامهــا المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات 

نيابــة عــن شــركة الســالم، ويتــم مشــاركتها مــع العميــل ومــن ثــم إرســالها إلــى منصــة الهيئــة فــي مــدة ال تتجــاوز 24 

ســاعة مــن وقــت إصــدار اإلشــعار اإللكترونــي )يبــدأ إرســال الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة بعــد بــدء مرحلــة الربــط فــي 

ينايــر 2023م( , برجــاء الرجــوع إلــى المثــال الخــاص بالـــ XML رقــم )12( فــي مســتند »نمــاذج الفاتــورة اإللكترونيــة« ضمــن 

صفحــة المطوريــن علــى موقــع الهيئــة.
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6.4. عينة من صور الفواتير المطبوعة

1.6.4. نظرة عامة

يمكــن أن يتــم تقديــم كل نــوع مــن أنــواع الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة المرتبطــة بها بالصيغــة المقروءة 

بالطريقــة االعتياديــة. الحقــول المطلوبــة لذلــك مبينــة فــي قــرار الفوتــرة اإللكترونية الملحــق رقم )2(. 

ــر  ــل البش ــن قب ــة م ــة االعتيادي ــا بالطريق ــن قراءته ــي يمك ــة الت ــر اإللكتروني ــة للفواتي ــى أمثل ــم عل ــذا القس ــوي ه يحت

والتــي تحتــوي علــى الحقــول المطلوبــة بــدءًا مــن الرابــع مــن ديســمبر 2021م. ســيكون األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام 

الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة مطالبيــن بإصــدار هــذه الفواتيــر اإللكترونيــة بشــكل وصيغــة متوافقــة كليــًا مــع المتطلبــات 

والمواصفــات الخاصــة بالفواتيــر واالشــعارات اإللكترونيــة بدايــة مــن األول مــن ينايــر 2023م. فــي الوقــت الحالــي، ُيلــزم 

.XML بإصــدار وحفــظ الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة ، ولكــن ال يشــترط أن تكــون متوافقــة مــع مواصفــات صيغــة الـــ
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عينة من الفاتورة اإللكترونية المبسطة
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7.4. صيغة الفواتير اإللكترونية المقروءة بالطريقة االعتيادية

يمكــن طباعــة الفواتيــر اإللكترونيــة أو تضمينهــا فــي صيغــة مقــروءة بالطريقــة االعتياديــة. بــدًءا مــن الرابــع مــن ديســمبر 

2021م يجــوز لألشــخاص الخاضعيــن للضريبــة اســتخدام أي صيغــة كصيغــة مقــروءة بالطريقــة االعتياديــة لمشــاركة 

فواتيرهــم اإللكترونيــة، ولكــن فــور دخــول المرحلــة الثانيــة )مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة( حيــز التنفيــذ بــدًءا 

 -PDF/A-3 مــن ينايــر 2023م يجــب أن تكــون الفواتيــر اإللكترونيــة المقــروءة بالطريقــة االعتياديــة مصــدرة بصيغــة

متضمنــة صيغــة XML ، أو بالنســبة للفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة، نســخة مطبوعــة متضمنــة المعلومــات المرئيــة 

ــط  ــذ رب ــل تنفي ــة قب ــرة االنتقالي ــالل الفت ــريع )QR Code(. خ ــتجابة الس ــز االس ــك رم ــي ذل ــا ف ــا ، بم ــا فيه ــب توافره الواج

أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة يجــب أن يكــون الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات متضمــن إمكانيــة تقنيــة 

ــة أو أي قــارئ فــي فهــم الفاتــورة وصيغتهــا االلكترونيــة المصــدرة بهــا. تدعــم الهيئ

تتضمن الصيغ التي يمكن قراءتها ما يلي:

فاتــورة إلكترونيــة مبســطة مطبوعــة )ورقيــة( مــع وجــوب ظهــور جميــع الحقــول المطلوبــة علــى الفاتــورة او اإلشــعار  	

اإللكتروني،

فاتــورة بصيغــة الـــ  PDF( PDF/A-3( )متضمنــة صيغــة XML( مــع وجــود جميــع الحقــول المرئيــة المطلوبــة فــي  	

الصيغــة المقــروءة.

يمكــن تقديــم الصيغــة المقــروءة بالطريقــة االعتياديــة علــى أن تكــون باللغــة العربيــة )باإلضافــة إلــى أي لغــة أخــرى( و 

يمكــن اســتخدام األرقــام العربيــة أو الهنديــة )ســيتم اعتبــار أي منهمــا بمثابــة لغــة عربيــة فــي الفواتيــر( يمكــن للمورديــن 

مشــاركة الفواتيــر الضريبيــة اإللكترونيــة بصيغــة XML أو ) PDF PDF/A-3  مضمــن XML(  مــع العمــالء.
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عينة من الفاتورة اإللكترونية
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أنواع المعامالت والفاتورة اإللكترونية المطلوبة والفاتورة المطبوعة المطلوب إصدارها

الفاتورة 
اإللكترونية 

المبسطة
الفاتورة اإللكترونية نوع المعاملة

التوريــدات الخاضعــة للضريبــة بالنســبة األساســية بقيمــة 1,000 
ريــال ســعودي أو أكثــر، والمقدمــة إلــى شــخص خاضــع للضريبــة 

أو شــخص اعتبــاري غيــر خاضــع للضريبــة

التوريــدات الخاضعــة للضريبــة )بخــالف صــادرات الســلع( المقدمــة 
خاضــع  غيــر  اعتبــاري  شــخص  أو  للضريبــة  خاضــع  شــخص  إلــى 

ــعودي ــال س ــن 1،000 ري ــل ع ــة تق ــة، بقيم للضريب

تصدير البضائع

 التوريــدات الخاضعــة للضريبــة المقدمــة إلــى شــخص طبيعــي
ــلع ــادرات الس ــالف ص ــة )بخ ــع للضريب ــر خاض )غي

ال يوجد ال يوجد التوريــدات المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية

1،000 بقيمــة  الصفريــة  بالنســبة  للضريبــة  خاضعــة   توريــدات 
 ريــال ســعودي أو أكثــر، مقدمــة إلــى شــخص خاضــع للضريبــة أو

شــخص اعتبــاري غيــر خاضــع للضريبــة
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8.4. الحقــول الرئيســية المدرجــة فــي الفواتيــر )للمرحلتيــن: مرحلــة إصــدار وحفــظ الفواتيــر 

واإلشــعارات اإللكترونيــة ومرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة(

ــق للمواصفــات والمتطلبــات  كل فاتــورة إلكترونيــة أو إلكترونيــة مبســطة تــم إصدارهــا بواســطة الحــل التقنــي المطاب

يجــب أن تمتثــل مــع الحقــول المحــددة فــي الضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة 

لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. يتــم إنشــاء الحقــول التقنيــة التاليــة تلقائًيــا بواســطة الحــل التقنــي المطابــق 

للمواصفــات والمتطلبــات. ُيطلــب مــن األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة فقــط التحقــق مــن صحــة إنشــاء 

الحقــول وصالحيتهــا باســتخدام مجموعــة أدوات الهيئــة التــي ســتصدر قريبــًا مــن قبــل الهيئــة.

ال يوجد ال يوجد ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة بموجــب آليــة االحتســاب 
ــي  العكس

التوريدات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي

ال يوجد ال يوجد التوريدات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة

ال يوجد ال يوجد استيراد السلع

ــم ــن يت ــل ولك ــا للعمي ــم تقديمه ــم يت ــة )ل ــدات المفترض  التوري
ــق ــراض التدقي ــا ألغ ــاظ به )االحتف
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وقت التنفيذ تفاصيل الحقول

المرحلة الثانية

الفواتيــر اإللكترونيــة والفواتيــر اإللكترونيــة  يجــب أن تتضمــن 
المبســطة علــى رقــم التعريــف الموحــد عالميــًا.

ــورة  ــد الفات ــًا لتحدي ــد عالمي ــف الموح ــم التعري ــتخدام رق ــم اس يت
ــوال  ــا ط ــن تتبعه ــا ويمك ــرد إصداره ــد، بمج ــم فري ــالل رق ــن خ م

دورة حياتهــا.
يشار أحيانا إلى )UUID( باسم )GUID( »معرف فريد عالميًا«.

رقــم التعريــف الموحــد عالميــًا هــو رقــم يتــم إصــداره تلقائيــًا داخــل 
الحــل التقنــي وال يظهــر فــي الفاتــورة المطبوعــة.

يتعيــن علــى مقدمــي الحلــول التقنيــة المطابقــة للمواصفــات 
والمتطلبــات التأكــد مــن أن حلولهــم التقنيــة قــادرة علــى إنشــاء 
أرقــام التعريــف الموحــدة عالميــًا ومــن تواجدهــا فــي الفاتــورة 

XML اإللكترونيــة الصــادرة بصيغــة
ــة  ــة متوافق ــس بصيغ ــن لي ــة ولك ــورة إلكتروني ــدار فات ــم إص إذا ت
بســبب خطــأ فــي النظام، فيجــب أن تحتــوي الفاتــورة اإللكترونية 
المعــاد إصدارهــا أو اإلشــعار اإللكترونــي المرتبــط بهــا علــى نفــس 

رقــم التعريــف الموحــد عالميــًا.
مثال لرقم التعريف الموحد عالميا:

061c95fb-d6bb-402e-aa24-6cb09ec1d013

رقم التعريف 
الموحد عالميًا 

)UUID(

المرحلة الثانية

يجــب أن تتضمــن الفواتيــر اإللكترونيــة ختــم تشــفير يتــم إنشــاؤه 
اإللكترونيــة،  الفوتــرة  أنظمــة  لربــط  الهيئــة  منصــة  بواســطة 
ختــم  إنشــاء  يتــم  المبســطة  اإللكترونيــة  للفواتيــر  وبالنســبة 
للمواصفــات  المطابــق  التقنــي  الحــل  خــالل  مــن  التشــفير 

ت  لمتطلبــا ا و
ــر  ــي وال يظه ــل التقن ــطة الح ــًا بواس ــدر تلقائي ــفير يص ــم التش خت
فــي الفاتــورة المطبوعــة بغــض النظــر عــن اإلصــدار المضمــن فــي 

رمــز االســتجابة الســريعة.
يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة 
التأكــد مــن أن الحــل التقنــي الخــاص بهــم مســجل ومتوافــق مــع 

ــات . المتطلب

ختم التشفير
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المرحلة الثانية

التشــفير  بختــم  مرتبطــة  اعتمــاد  بيانــات  عــن  عبــارة  هــو 
والمتطلبــات  للمواصفــات  المطابــق  التقنــي  وتربطهبالحــل 
واإلشــعارات  اإللكترونيــة  الفواتيــر  إصــدار  فــي  المســتخدم 

. نيــة و لكتر إل ا
ــه  ــفير وإدارت ــم التش ــدد لخت ــي المح ــز التعريف ــدار الرم ــيتم إص س
مــن خــالل منصــة الهيئــة لربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة كجــزء 

مــن عمليــة تســجيل الوحــدة.
يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة 
حســاباتهم  باســتخدام  الهيئــة  منصــة  إلــى  الدخــول  تســجيل 
الحاليــة مــن أجــل طلــب وإدارة الرمــز التعريفــي المحــدد لختــم 

التشــفير للحلــول التقنيــة الخاصــة بهــم.

الرمز التعريفي 
المحدد لختم 

التشفير

المرحلة الثانية

ــي  ــل التقن ــل الح ــًا داخ ــورة تلقائي ــفير للفات ــة التش ــدار دال ــم إص يت
إصــدار  فــي  المســتخدم  والمتطلبــات  للمواصفــات  المطابــق 
الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة وال تظهــر دالــة 

التشــفير فــي الفاتــورة.
يمكن اعتبار دالة التشفير كبصمة رقمية للفاتورة.

يجــب تضميــن دالــة التشــفير الســابقة ضمــن الفاتــورة اإللكترونية 
الالحقــة أو اإلشــعار اإللكترونــي الالحق.

إذا أصــدر الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات فاتورة 
مــن  جــزءًا  يظــل  المســتند  هــذا  فــإن  صالحــة،  غيــر  إلكترونيــة 
الســجل ويتــم تضميــن دالــة التشــفير الخاصــة بــه فــي المســتند 

ــي. التال
للمواصفــات  المطابقــة  التقنيــة  الحلــول  يجــب علــى مقدمــي 
والمتطلبــات التأكــد مــن أن الحلــول التقنيــة المقدمــة قــادرة على 

ــة. ــورة اإللكتروني ــن الفات ــا ضم ــفير وظهوره ــة التش ــاء دال إنش
مثال لدالة التشفير للفاتورة السابقة:

NWZlY2ViNjZmZmM4NmYzOGQ5NTI3ODZjNmQ2OTZ-
jNzljMmRiYzIzOWRkNGU5MWI0NjcyOWQ3M2EyN2ZiNT-

dlOQ==

 دالة التشفير
للفاتورة السابقة
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المرحلة األولى 
)الفواتير 

المبسطة(
المرحلة الثانية 
)جميع الفواتير(

الفاتــورة  بيانــات  علــى  الســريعة  االســتجابة  رمــز  يحتــوي 
ــورة  ــة والفات ــورة المطبوع ــي الفات ــه ف ــم تضمين ــة ويت اإللكتروني

اإللكترونيــة.
يتــم اســتخدام رمــز االســتجابة الســريعة مــن قبــل العمــالء الذيــن 
يرغبــون فــي التحقــق مــن فواتيرهــم، والتأكــد مــن توافقهــا مــع 

متطلبــات الهيئــة.
الحــل  بواســطة  تلقائيــًا  الســريع  االســتجابة  رمــز  إنشــاء  يتــم 
علــى: وتشــمل  والمتطلبــات  للمواصفــات  المطابــق  التقنــي 

اسم المورد 	
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد 	
الطابع الزمني للفاتورة أو لإلشعار )التاريخ والوقت) 	
إجمالي الفاتورة أو اإلشعار )مع ضريبة القيمة المضافة( 	
إجمالي ضريبة القيمة المضافة 	
الفوتــرة  	 أنظمــة  ربــط  الثانيــة:  )بالمرحلــة  التشــفير  ختــم 

) نيــة و لكتر إل ا
الثانيــة:  	 )بالمرحلــة   XML إشــعار  أو  للفاتــورة  التشــفير  دالــة 

اإللكترونيــة( الفوتــرة  أنظمــة  ربــط  مرحلــة 
المفتــاح العــام المســتعمل إلنشــاء ختــم التشــفير )مرحلــة  	

ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة(
اإللكترونيــة  	 )للفواتيــر  المعتمــدة  للهيئــة  العــام  المفتــاح 

اإللكترونيــة( الفوتــرة  أنظمــة  ربــط  مرحلــة  وفــي  الميســطة, 
يتطلــب رمــز االســتجابة الســريع للفاتــورة اإللكترونيــة تطبيقــًا 
االســتجابة  رمــوز  بعــض  عكــس  وعلــى  لقرائتــه،  متخصصــًا 

الويــب. لصفحــة  رابــط  علــى  يحتــوي  ال  الســريعة، 

 رمز االستجابة
السريعة

المرحلة الثانية

يعــد عــداد الفاتــورة و اإلشــعار اإللكترونــي أحــد وظائــف الحــل  	
إصــداره  ويتــم  والمتطلبــات  للمواصفــات  المطابــق  التقنــي 
تلقائيــًا بواســطة الحــل التقنــي. يزيــد عــداد الفاتــورة واإلشــعار 

لــكل إصــدار فاتــورة واإلشــعار علــى النظــام.
قيمة عداد الفاتورة ال تظهر في الفاتورة المطبوعة. 	
قــد تكــرر قيمــة عــداد الفاتــورة علــى وحــدات الحــل التقنــي  	

ــا  ــي يملكه ــة الت ــات المنفصل ــات والمتطلب ــق للمواصف المطاب
الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

مثال لعداد الفواتير:
46531

عداد الفواتير 
 Invoice(
)Counter
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1.5. الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات تشمل الحلول التقني على ما يلي:

الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات والمســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة )منشــأة إلى منشــأة  	

.)B2B/B2G()اخرى / منشــأة  إلــى جهة حكوميــة

الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات والمســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة )منشــآت  	

.)B2C( إلــى أفــراد

قــد يجمــع الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات بيــن كال النوعيــن مــن الفواتيــر )الفواتيــر اإللكترونيــة 

والفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة( وحينهــا يجــب أن يســتوفي متطلبــات االمتثــال لــكال النوعيــن أيضــًا.

يجــوز لألشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة اســتخدام كال النوعيــن أو نــوع واحــد مــن الحــل التقنــي 

المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات أعــاله، يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

جميــع أنــواع الحلــول التقنيــة التــي يســتخدمها األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة االلكترونيــة إلصــدار الفواتيــر  	

اإللكترونيــة.

جميــع أنــواع الحلــول التقنيــة التــي يســتخدمها األشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة إلصــدار الفواتيــر  	

اإللكترونيــة المبســطة.

5.   خصائص الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير واإلشعارات 

اإللكترونية والمطابق للمواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة
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الحل القني إلصدار وحفظ 
الفواتير

نوع المعاملةتعريف

النقديـة  تسـجيل  جهـاز  عبـر  الفواتيـر  إصـدار  يتـم 
الجهـاز  يقـوم  نفسـه.  الجهـاز  علـى  الختـم  ويتـم 
بإصـدار  الفواتيـر وتخزينهـا. الجهـاز قـادر أيضـًا على 

للهيئـة. اإللكترونيـة  الفوتـرة  أنظمـة  مـع  الربـط 

ويتـم  كخاصيـة.  الفواتيـر  إصـدار  يوفـر  نظـام 
علـى  تلقائيـًا  وختمهـا  المبسـطة  الفواتيـر  إصـدار 
الفوتـرة  أنظمـة  ربـط  منصـة  مـع  وربطهـا  الخـادم 
اإللكترونيـة  الفواتيـر  ختـم  يتـم  اإللكترونيـة. 
بواسـطة منصـة ربـط أنظمـة الفوتـرة اإللكترونيـة 

االعتمـاد عمليـة  أثنـاء 

التجـارة  منصـة  علـى  الفواتيـر  إصـدار  يتـم 
خـادم  أو  سـحابي  بخـادم  المتصلـة  اإللكترونيـة 
بواسـطة  الختـم  عمليـة  تتـم  أن  ويجـب  محلـي 
ختـم  يتـم  المبسـطة.  الضريبيـة  للفواتيـر  الخـادم 
بوابـة  بواسـطة  اإللكترونيـة  الضريبيـة  الفواتيـر 

االعتمـاد عمليـة  أثنـاء  للربـط  الهيئـة 

التجـارة  منصـة  علـى  الفواتيـر  إصـدار  يتـم 
خـادم  أو  سـحابي  بخـادم  المتصلـة  اإللكترونيـة 
بواسـطة  الختـم  عمليـة  تتـم  أن  ويجـب  محلـي 
ختـم  يتـم  المبسـطة.  الضريبيـة  للفواتيـر  الخـادم 
بوابـة  بواسـطة  اإللكترونيـة  الضريبيـة  الفواتيـر 

االعتمـاد عمليـة  أثنـاء  للربـط  الهيئـة 

يقـوم هـذا الحـل بإصـدار الفواتيـر علـى برنامـج ذو 
جهـاز  عبـر   )end-point software( نهايـة  نقطـة 
جهـاز  أو  شـخصي  آلـي  حاسـب  )جهـاز  إلكترونـي 

آلـي لوحـي أو هاتـف ذكـي(.  حاسـب 

يتم إصدار الفواتير وتخزينها على خادم سحابي

عدد من أجهزة السـجالت النقديـة المتصلة بخادم 
التحكـم. يقـوم الخـادم بإصـدار الفواتيـر وتخزينهـا 

على شـبكة الخادم.

 تسجيل النقدية )كاشير(
 Online( متصل  باإلنترنت

Cash Registers(

 برنامج تخطيط الموارد
 Enterprise( المؤسسية

Resource Planning 
software(

 حلول التجارة اإللكترونية
)eCommerce solutions(

 حلول التجارة اإللكترونية
)eCommerce solutions(

تسجيل النقدية )الكاشير( 
 Virtual Cash( االفتراضي

)Register

الحلول السحابية 
)Cloud Solutions(

سجالت النقد اإللكترونية 
 Networked( المتصلة بشبكة

)Electronic Cash Registers

منشأة إلى فرد

 منشأة إلى

منشأة

منشأة إلى فرد

 منشأة إلى

منشأة

منشأة إلى فرد

 منشأة إلى

منشأة

منشأة إلى فرد

 منشأة إلى

منشأة

منشأة إلى فرد

 منشأة إلى

منشأة

منشأة إلى فرد

منشأة إلى فرد
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ال تتضمن الحلول التقنية المطابقة للمواصفات والمتطلبات ما يلي:

أدوات تعديل النص 	

برامج االكسل  	

برامج مسك السجالت، ما لم تكن مزودة بمحوالت متوافقة، 	

طابعة فاتورة ورقية، ما لم تكن تصدر أيضًا فواتير إلكترونية متوافقة. 	
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6. متطلبات حلول الفوترة اإللكترونية للفواتير اإللكترونية  والفواتير 
اإللكترونية المبسطة والمدد الزمنية المحددة 

1.6. الجدول الزمني المحدد  

فــــي المرحلــــة األولــــى ) مرحلــــة إصــــدار وحفــــظ الفواتيــــر واإلشــــعارات اإللكترونية( يلتــــزم األشــــخاص الخاضعيــــن 

ألحـــكام الئحـــة الفوتـــرة اإللكترونيــة بإصـــدار الفواتيـــر اإللكترونيــة واإلشـــعارات اإللكترونيــة بـــدًءا مـــن الرابـــع مـــن 

ــمبر 2021م. ديســ

والمتطلبـــات الخاصـــة بالمرحلـــة الثانيـــة وهـي مرحلـة الربـط والتكامـل إلزاميـة ابتـــداء مـن األول مـن ينايـر 2023م حيـث 

سـيتم ربـط أنظمـة األشـخاص الخاضعيـن لالئحـة الفوتـرة اإللكترونيـة مـع منصـة الهيئـة مـن خـالل ربـط  أنظمـة الفوتـرة 

اإللكترونيـــة بواجهـــة برمجـــة التطبيقـــات )API( التـــي ســـتوفرها الهيئـــة، ويتـم مـــن خاللها إرسـال الفواتيـــر اإللكترونيـة 

واإلشـــعارات اإللكترونيـــة ومشـــاركة بياناتهـا مـع الهيئة.

ــت   ــال باالنترنــ ــى اإلتصــ ــادرة علــ ــون قــ ــب أن تكــ ــات يجــ ــات والمتطلبــ ــة للمواصفــ ــة المطابقــ ــول التقنيــ ــع الحلــ جميــ

واإلتصــــال بواجهـــة برمجـــة التطبيقـات )API( لمنصـة الهيئـة وذلـك لربـط أنظمـــة الفوتـرة اإللكترونيـة الخاصـة  بهــم مــع 

أنظمــــة الهيئــــة. كمــــا يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن لالئحـة الفوتــرة اإللكترونيـة التأكــد مــن  أن الحلــول التقنيــة 

المســــتخدمة يمكــــن ربطهــــا مــــع الهيئــــة وإرســــال الفواتيــر الــــى منصــة الهيئــــة وفقــًا لنــــوع  الفاتــورة.

خـــالل المرحلـــة الثانيـــة ، ســـيتمكن األشــــخاص الخاضعيـــن لالئحـــة الفوتـــرة اإللكترونيـــة مـــن مشـــاركة الفواتيـــر مـــع 

الهيئـــة بنـــاء علـــى نمـــوذج االعتمـاد )Clearance( / اإلرسـال )Reporting ( الموضـح أدنـــاه فـي القسـم رقـم 6.5. يطبـق 

نمـــوذج اإلعتمـــاد )Clearance ( علـــى الفواتيـر اإللكترونيـة، بينمـــا يطبـق نمـوذج اإلرسـال )Reporting ( علـى  الفواتيـر 

ــة المبسـطة. اإللكترونيـ

ســـيتم البـــدء فـــي تطبيـــق المرحلـــة الثانيـــة ابتـــداء مـن 1 ينايـــر 2023م وســـيتم إشـعار الفئـــات المســـتهدفة للربـط قبـل 

التاريـــخ المحـــدد بسـتة أشـــهر علـى األقـل.
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2.6. المتطلبات األساسية للفاتورة اإللكترونية

يجــب أن تكــون جميــع الحلــول التقنيــة المطابقــة للمواصفــات والمتطلبــات قــادرة علــى االتصــال باإلنترنــت لمشــاركة  	

الفواتيــر مــع الهيئــة.

يجــب أن تكــون الحلــول التقنيــة المطابقــة للمواصفــات والمتطلبــات قــادرة علــى االتصــال بواجهــة برمجــة التطبيقات  	

)API( التــي تنشــرها الهيئــة لمشــاركة الفواتيــر. ســيتم نشــر متطلبــات االتصــال المحــددة فــي المســتقبل وســيتاح 

لمــوردي حلــول الفاتــورة اإللكترونيــة الوقــت الكافــي لتحديــث منتجاتهــم وخدماتهــم.

يجــب أن تحتــوي الحلــول التقنيــة المطابقــة للمواصفــات والمتطلبــات آليــات لمنــع التالعــب التــي تمنــع أي تعديــل  	

أو العبــث بالفواتيــر أو الحــل التقنــي نفســه، ويجــب أن تكــون قــادرة علــى تســجيل واكتشــاف أي محــاوالت للتالعــب.
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إصدار
الفاتورة 

 أمن
 البيانات

 ربط أنظمة
 الفوترة

اإللكترونية

الفاتورة اإللكترونية المبسطةالفاتورة اإللكترونيةالمتطلبات

 وسائل إصدار
الفاتورة

حقول الفاتورة

يجب إصدار الفاتورة من خالل الوسائل اإللكترونية

إصدار فاتورة إلكترونية متضمنة حقول  الفاتورة اإللكترونية للمرحلة األولى

ال يوجد أي إلزام فيما يتعلق بصيغة الفاتورة اإللكترونية للمرحلة األولى

 يجب أرشفة الفواتير اإللكترونية وفقًا ألحكام نظام ضريبة القيمة المضافة
والئحته التنفيذية ،وكما هو موضح في الفصل رقم 6.5 من هذا الدليل

ال يوجد أي إلزام في
مرحلة إصدار الفواتير

ال يوجد أي إلزام على مشاركة الفواتير
أو اعتمادها للمرحلة األولى 

إرسال الفواتير غير إلزامية
للمرحلة األولى

ال يوجد أي إلزام

ال يوجد أي إلزام

ال يوجد أي إلزام

ال يوجد أي إلزام

 يجب أن تشمل الفاتورة رمز اإلستجابة
 السريع على أن يتضمن الرمز معلومات

الحد األدنى للمرحلة األولى

صيغة الفاتورة

تخزين الفاتورة

 رمز االستجابة
السريع

الختم الرقمي

تسجيل الجهاز

 رقم التعريف الموحد
)UUID( عالميا

)Hash( دالة تشفير

االتصال

اعتماد الفاتورة

إرسال الفاتورة

والمعلومات

3.6 متطلبات الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات للمرحلة األولى 

متطلبات إصدار الفاتورة اإللكترونية والفاتورة اإللكترونية المبسطة إلكترونيًا بدًءا من  الرابع من ديسمبر 2021م
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رسم توضيحي للمرحلة األولى:

إصدار الفاتورة اإللكترونية )غالًبا من منشأة إلى منشأة أخرى أو من منشأة إلى جهة حكومية(

رسم توضيحي للمرحلة األولى:

 إصدار الفاتورة اإللكترونية المبسطة )غالًبا بين منشأة إلى الفرد(
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إصدار
الفاتورة 

 أمن البيانات
والمعلومات

 ربط أنظمة
 الفوترة

اإللكترونية

المتطلبات
الفاتورة 

اإللكترونية
الفاتورة اإللكترونية المبسطة

آلية إصدار الفاتورة

حقول الفاتورة

يجب إصدار الفاتورة من خالل الوسائل اإللكترونية

إصدار فاتورة إلكترونية متضمنة حقول الفاتورة اإللكترونية للمرحلة الثانية

XML متضمنة صيغة PDF/A-3 أو )XML( الفاتورة يجب أن تصدر بصيغة الـ

 يجب أرشفة الفواتير اإللكترونية وفقًا ألحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته

التنفيذية ،وكما هو موضح في الفصل رقم 6.5 من هذا الدليل

الخاضـع  الشـخص  علـى  متطلبـات  يوجـد  ال 

لالئحـة الفوتـرة اإللكترونيـة. ولكـن يتم إنشـاء 

الحلـول  بواسـطة  السـريعة  االسـتجابة  رمـز 

الهيئـة  بوابـة  وتقـوم  للمكلفيـن  التقنيـة 

بتحديـث الرمـز أثنـاء عمليـة االعتمـاد. سـيقوم 

الحـل التقني بتضمين رمز االسـتجابة السـريعة 

بعـد ذلـك ليتـم عرضه علـى الفاتـورة المقروءة.

 إرسال الفواتير إلى منصة الهيئة عبر واجهة

)API( برمجة التطبيقات

 ال يوجد متطلبات على الشخص الخاضع

 لالئحة الفوترة اإللكترونية. يطبق الختم

الرقمي من خالل منصة الهيئة

 يجب أن يكون لدى الحل التقني القدرة على

االتصال باإلنترنت العتماد ورفع الفاتورة

 اعتماد الفاتورة على منصة الهيئة بالوقت الفعلي

لإلعتماد )API( عبر واجهة برمجة التطبيقات

 يجب أن يكون لدى الحل التقني القدرة على

االتصال باإلنترنت إلرسال الفاتورة

يتم تضمينها كجزء من الفاتورة اإللكترونية

يتم تضمينها كجزء من الفاتورة اإللكترونية

الماطبقـة  التقنيـة  الحلـول  تسـجيل  يجـب 

أنظمـة  لربـط  الهيئـة  منصـة  علـى  للمواصفـات 

جهـاز  معـرف  باسـتخدام  اإللكترونيـة  الفوتـرة 

يـد فر

 رمز االستجابة السريعة إلزامي باإلضافة إلى

معلومات إضافية للمرحلة الثانية

ختم التشفير إلزامي

صيغة الفاتورة

تخزين الفاتورة

 رمز االستجابة
السريع

ختم تشفير

تسجيل الجهاز

 رقم التعريف الموحد
)UUID( عالميا

)Hash( دالة تشفير

االتصال باإلنترنت

اعتماد الفاتورة

إرسال الفاتورة

4.6 متطلبات الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات للمرحلة الثانية 
متطلبات الفاتورة اإللكترونية والفاتورة اإللكترونية المبسطة بدءا من األول من يناير 2023م
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)Reporting( واالرسال )Clearance( 5.6. االعتماد

يجــب أن يتــم يتحقــق مــن كل فاتــورة ضريبيــة يتــم إصدارهــا إلكترونًيــا مــن قبــل الهيئــة كشــرط أساســي لمشــاركتها مــع 

العمــالء ولكــي تعتبــر هــذه الفاتــورة اإللكترونيــة فاتــورة اإللكترونيــة صحيحــة وفــق متطلبــات نظــام ضريبــة القيمــة 

المضافــة والئحتــه التنفيذيــة

)Clearance( آلية االعتماد

هــو نمــوذج ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة فــي الوقــت الفعلــي )Real time(، حيــث أنــه بعــد البــدء فــي تطبيــق مرحلة 

الربــط ســيقوم الشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة االلكترونيــة باعتمــاد الفاتــورة اإللكترونيــة مباشــرًة فــي وقــت المعاملــة 

قبــل التســليم إلــى المشــتري. يتــم بعــد ذلــك التحقــق مــن صحــة الفاتــورة اإللكترونيــة عبــر عــدة مســتويات مختلفــة، 

وفــي حــال اعتمــاد الفاتــورة، يتــم ختمهــا مــن قبــل الهيئــة وإعادتهــا للشــخص الخاضــع لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة ليقوم 

بمشــاركتها بعدهــا مــع عميلــه. يطبــق االعتمــاد علــى كافــة الفواتيــر اإللكترونيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إشــعارات دائنــة/

مدينــة )الغير مبســطة(.

رسم توضيحي للمرحلة الثانية:

نموذج اعتماد للفواتير اإللكترونية )منشأة إلى منشأة أخرى ومنشأة إلى جهة حكومية(.
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اإلرسال:

يجب على الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية إرسال )Report( الفواتير اإللكترونية المبسطة للهيئة.

رسم توضيحي للمرحلة الثانية:

نموذج إرسال الفواتير اإللكترونية المبسطة )منشأة إلى فرد(

)Reporting( آلية اإلرسال

بأنهــا عمليــة مشــاركة بيانــات الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة واإلشــعارات المرتبطــة بهــا المصــدرة إلكترونًيــا، حيــث يتــم 

إرســال الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة المبســطة إلــى منصــة الهيئــة فــي مــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة مــن تاريــخ إصــدار 

ــق  ــم التحق ــا، يت ــرد رفعه ــة. بمج ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــع لالئح ــورد الخاض ــل الم ــن قب ــطة م ــة المبس ــورة اإللكتروني الفات

مــن صحــة الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة ويتــم إرســال إقــرار مــن خــالل API للمــورد. يجــب إرســال الفواتيــر اإللكترونيــة 

المبســطة الصــادرة باســتخدام الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات إلــى الهيئــة وفقــًا لآلليــة المحــددة 

مــن قبــل الهيئــة بموجــب القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ 

أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.
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6.6. صيغة الفواتير اإللكترونية والفواتير اإللكترونية المبسطة

بعــد بــدء المرحلــة الثانيــة )ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة(، يجب إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة والفواتيــر اإللكترونية  	

المبســطة بصيغــة وحقــول محــددة وفًقــا لقــرار  الضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة 

الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. كمــا يجــب علــى مقدمــي الحلــول التقنيــة التحقــق مــن أن يكــون 

الحــل التقنــي مطابــق للمواصفــات والمتطلبــات .

XML حتــى  	 بــدًءا مــن مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة، يجــب إصــدار ومشــاركة الفاتــورة بصيغــة 

 )Clearance API( لــكل مــن االعتمــاد ) تتــم مشــاركتها مــع الهيئــة باســتخدام واجهــة برمجــة التطبيقــات )

.)Reporting واالرســال )

ــى  	 ــوي عل ــي تحت ــة XML والت ــطة بصيغ ــة المبس ــر اإللكتروني ــة والفواتي ــر اإللكتروني ــن الفواتي ــات م ــر عين ــم توفي ت

ــة«  ــورة اإللكتروني ــاذج الفات ــمى »نم ــت مس ــه تح ــيتم إدراج ــل س ــتند منفص ــي مس ــة ف ــات المطلوب ــع المعلوم جمي

ــة. ــع الهيئ ــى موق ــن عل ــة المطوري ــن صفح ضم

 بمجــرد أن يتــم اعتمــاد الفاتــورة اإللكترونيــة مــن قبــل الهيئــة، يمكــن للمورديــن مشــاركة الفاتــورة أو اإلشــعار مــع  	

العمــالء بــأي صيغــة يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الطرفيــن.

يمكــن مشــاركة الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة مباشــرة مــع العميــل، علــى أن يتــم إرســال هــذه الفواتيــر لمنصــة  	

الهيئــة بمــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة مــن إصدارهــا.
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يجـب أال يصـدر الحـل التقنـي المطابـق للمواصفـات والمتطلبـات أكثـر مـن تسلسـل واحـد بحيـث 

يتـم ربـط جميـع الفواتيـر واإلشـعارات باسـتخدام »دالـة التشـفير للفاتـورة أو اإلشـعار السـابق«.

7.6. الوظائف المحظورة

يوضح القسم التالي بالتفصيل الوظائف التي يجب أال يتضمنها الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات:

التعريفالوظيفة

الوصول من غير تسجيل الدخول

كلمة المرور االفتراضية

عدم وجود إدارة جلسة المستخدم

 السماح بتعديل أو حذف الفواتير اإللكترونية أو

اإلشعارات اإللكترونية الصادرة

السماح بتعديل أو حذف السجل

 إصدار الفواتير أو اإلشعارات اإللكترونية

بأختام زمنية غير صحيحة

إصدار سجل الفواتير اإللكترونية أو 

اإلشعارات اإللكترونية بدون تسلسل.

إعادة تعيين أو إعادة ضبط عداد الفواتير 

اإللكترونية أو اإلشعارات اإللكترونية

السماح بإصدار أكثر من تسلسل واحد 

للفواتير واإلشعارات

استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم 

التشفير

تغيير وقت الحل التقني

ال يمكـن للخاضعيـن لالئحـة الفوتـرة اإللكترونيـة الوصـول إلـى النظـام دون التسـجيل الدخـول 

ويجـب أن تكـون بيانـات االعتمـاد آمنـة وغيـر قابلـة للمشـاركة.

يطبق بالمرحلة األولى في الرابع من ديسمبر 2021م

يطبق بالمرحلة الثانية ابتداء من األول من يناير 2023م

ال يسـمح بإسـتخدام كلمـة مـرور افتراضيـة أو كلمـة المـرور الخاصـة بضبـط المصنـع. يجـب أن 

يطلـب كل نظـام مـن المسـتخدم إعـادة تعييـن كلمـة المـرور عنـد أول اسـتخدام.

يجـب أن يسـجل النظـام جميـع أنشـطة المسـتخدم المرتبطـة بعمليـة إصـدار الفاتـورة، بـدًءا من 

تسـجيل الدخـول وجميـع الوظائـف األخـرى للنظام.

بمجـرد  الفواتيـر  حـذف  أو  تعديـل  اإللكترونيـة  الفوتـرة  لالئحـة  الخاضعيـن  لألشـخاص  يجـوز  ال 

خارجـه. أو  النظـام  بواسـطة  إصدارهـا  تـم  سـواء  إصدارهـا 

إذا رغـب المسـتخدم فـي »إلغـاء« فاتـورة، فـال يجـوز القيـام بذلك إال من خـالل إصدار إشـعار دائن 

مرتبـط بالفاتورة.

يجب أال يسمح النظام بأي تعديل على سجالت النظام التي تخزن أنشطة النظام.

يمكـن تسـجيل جميـع أنشـطة المسـتخدم و تخزينهـا دون أي تغييـرات فـي السـجالت التي تم 

إنشـاؤها بواسـطة النظام.

ال يسمح للخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية بتغيير الوقت أو التاريخ في النظام.

يجـب أن تكـون جميـع إدخـاالت سـجل الحـل التقنـي مختومـة بطابـع زمنـي و يجب ربـط الفواتير 

ببعضهـا البعـض بـإدراج قيمـة دالـة التشـفير بالفاتـورة أو اإلشـعار السـابق في حقـل مرتبط بهذه 

التسلسـل. فـي  الترتيـب  تغييـر  يتـم  ال  لكـي  بالتسلسـل  التالـي  اإلشـعار  أو  بالفاتـورة  القيمـة 

التسـجيل الدخـول ويجـب أن تكـون بيانـات االعتمـاد آمنـة وغيـر قابلـة للمشـاركة.

يجب أال يوفر الحل التقني وظيفة يمكن من خاللها إعادة تعيين عداد الفواتير.

يجـب أال يتوفـر خيـار اسـتخراج أو نقـل مفتـاح التوقيـع الخـاص بختم التشـفير بغرض اسـتخدامه 
فـي جهـاز آخر.

يجـب أال يسـمح الحـل التقنـي المطابـق للمواصفـات تغييـر وقـت الجهـاز الـذي سـيؤدي إلـى 

أو االشـعارات اإللكترونيـة. الفواتيـر  أثنـاء إصـدار  الزمنـي  الطابـع  أو تعديـل قيمـة  تغييـر 
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يجــب أن يكــون الحــل التقنــي قــادرًا علــى حمايــة الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة المصــدرة ضــد أي 

تعديــل أو حــذف، وأن يحتــوي علــى وظائــف ُتمّكــن الشــخص الخاضــع ألحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة من حفظ 

الفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة وأرشــفتها بصيغــة )XML( دون الحاجــة إلــى االتصــال باإلنترنــت.

ــر  ــدار الفواتي ــي وإص ــل التقن ــر للح ــر المباش ــن التغيي ــتخدمين م ــع المس ــف تمن ــى وظائ ــة عل ــول التقني ــوي الحل أن تحت

اإللكترونيــة.

تشمل آليات منع التالعب ما يلي:

منــع إعــادة تعييــن عــداد الفواتيــر، يجــب أال تكــون إعــادة تعييــن عــداد الفاتــورة إحــدى الوظائــف المتاحــة فــي الحــل 

التقنــي المســتخدم ويجــب حمايــة الوصــول إلــى قيمــة العــداد مــن مســتخدمي النظــام.

منع أي تعديل أو تغيير في الوقت، يجب أال يتمكن مستخدمو النظام من إعادة تعيين وقت النظام.

منــع حــذف أو تعديــل الفواتيــر، يجــب أال يتمكــن مســتخدمو الحــل التقنــي القــدرة علــى حــذف أو تغييــر الفاتــورة 

ــة  ــعة كافي ــرة ذات س ــزوًدا بذاك ــي م ــل التقن ــون الح ــب أن يك ــا يج ــا. كم ــة فيه ــتندات الـــ XML المخزن ــة ومس اإللكتروني

ــا. ــة به ــق الـــ XML المرتبط ــة ووثائ ــورة اإللكتروني ــن الفات لتخزي

منــع الوصــول غيــر المنضبــط، يجــب أن يكــون الوصــول إلــى وظائــف الحــل التقنــي المســتخدم عبــر مســتخدم مســجل 

الدخــول تــم منحــه حــق الوصــول فقــط إلــى الوظائــف الضروريــة ألداء دوره.

ــاؤه  ــب إنش ــد يج ــاص فري ــاح خ ــفير بمفت ــم التش ــرف خت ــط مع ــفير، يرتب ــم التش ــاص بخت ــاح الخ ــتخراج المفت ــع اس من

بواســطة الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات، بحيــث ال يمكــن عرضــه أو نســخه أثنــاء تهيئــة النظــام. 

ســيمكن اســتخراج المفتــاح الخــاص بختــم التشــفير مــن ســرقة هويــة الحــل التقنــي، وبالتالــي يجــب حظــره بواســطة 

ــة . ــول التقني ــوردي الحل م

بمجرد إصدار الفواتير، ال يجب حذفها أو تغييرها من قبل أي مستخدم 	

سيســمح الحــل التقنــي لشــخص الخاضــع للضريبــة بتخزيــن الفواتيــر بمجــرد إصدارهــا بطريقــة آمنــة، لتجنــب تســرب  	

أو فقــدان المعلومــات

8.6. أمن المعلومات

يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة التأكــد مــن أن الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات الخــاص بهــم 

غيــر قابــل للتالعــب وأن يتضمــن آليــة لمنــع ذلــك وأن يكشــف أيــة محاولــة للتالعــب قــد تتــم مــن قبــل المســتخدم أو مــن 

أي طــرف أخــر.
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9.6. تخزين وأرشفة البيانات

يجــب علــى لألشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة تخزيــن فواتيرهــم اإللكترونيــة فــي خــادم محلــي  	

ــي أو  ــب آل ــام حاس ــتخدام نظ ــة اس ــي المملك ــن ف ــخاص المقيمي ــوز لألش ــعودية ويج ــة الس ــة العربي ــي المملك ف

خــادم غيــر موجــود فــي المملكــة شــريطة أن تكــون لــه محطــة طرفيــه أو توصيلــه طرفيــه فــي فرعــه فــي المملكــة 

يمكــن مــن خاللهــا الوصــول إلــى كافــة البيانــات المتعلقــة بفواتيــره وحســاباته وذلــك وفقــًا لمتطلبــات الحــل التقنــي 

الخــاص بهــم ومتطلبــات التخزيــن والحفــظ باإلضافــة إلــى أيــة متطلبــات نظاميــة أخــرى بموجــب أي نظــام ذو عالقــة 

ســاري فــي المملكــة.

وفًقــا للوائــح ضريبــة القيمــة المضافــة، إذا كانــت البيانــات مســتضافة علــى خــادم ســحابي، فيجــب أن تكــون متاحــة  	

مــن خــالل رابــط مباشــر يمكــن للهيئــة الوصــول لهــا فــي أي وقــت.

يجــب أن يكــون الحــل التقنــي المســتخدم قــادر علــى الســماح لألشــخاص الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة االلكترونيــة  	

بتصديــر فواتيرهــم وحفظهــا فــي نظــام أرشــفة خارجــي.

يجب أن تتبع كل فاتورة مخزنة مصطلح التسمية: 	

رقــم تســجيل ضريبــة القيمــة المضافــة + الطابــع الزمنــي )التاريــخ والوقــت عنــد وقــت إصــدار الفاتــورة( + الرقــم  	

المرجعــي للفاتــورة.

اإللكترونيــة  	 الفوتــرة  لالئحــة  للخاضعيــن  والمتطلبــات  للمواصفــات  المطابقــة  التقنيــة  الحلــول  تكــون  قــد 

موجــودة علــى خــادم ســحابي، وفًقــا أليــة أنظمــة أو لوائــح أو ضوابــط أخــرى ســارية نشــرت مــن قبــل أي جهــات 

تنظيميــة أخــرى.
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7.حقوق والتزامات األشخاص الخاضعين للضريبة

1.7. الحق في خصم / استرداد ضريبة القيمة المضافة

يحــق للخاضــع للضريبــة ) المشــتري(, ابتــداء مــن 4 ديســمبر 2021م, خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة المتكبــدة مــن 

قبلهــم علــى مشــترياتهم مــن الســلع والخدمــات الخاضعــة للضريبــة بشــرط حيازتهــم لفواتيــر ضريبيــة صحيحــة ) فواتير 

إلكترونيــة صــادرة بشــكل صحيــح ووفــق الصيــغ المحــددة فــي مرحلــة إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة فــي القــرار الخــاص 

بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة(.

2.7. التزامات عامة وفق نظام ضريبة القيمة المضافة

باإلضافــة إلــى جميــع األحــكام التــي يجــب علــى الخاضــع االلتــزام بهــا وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي نظــام ضريبــة 

القيمــة المضافــة والئحتــه التنفيذيــة، يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة االلتــزام 

بمــا يلــي:

إصــدار جميــع الفواتيــر )الفواتيــر الضريبيــة والفواتيــر الضريبيــة المبســطة( واإلشــعارات الضريبيــة المتعلقــة بهــا  	

التــي يجــب إصدارهــا خــالل المــدد الزمنيــة المحــددة فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، فــي صيغــة إلكترونيــة 

ــادة  ــن الم ــرة )ب( م ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــماح المنص ــرة الس ــة فت ــاء صالحي ــخ انته ــي لتاري ــوم التال ــن الي ــدًءا م ب

الســابعة -الخاصــة بالنفــاذ واإللــزام- مــن الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

بــدًءا مــن مرحلــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة، يجــب إعتمــاد الفواتيــر اإللكترونيــة قبــل مشــاركتها مــع  	

العمــالء، ويجــب إرســال الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة إلــى منصــة ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة للهيئــة فــي 

غضــون 24 ســاعة.

االمتثــال لجميــع األحــكام المنصــوص عليهــا فــي الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى الضوابــط والمتطلبات  	

والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة المحــددة فــي القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات والمواصفــات 

الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة. قــد يتــم اســتيفاء هــذا المطلــب 

مــن قبــل الخاضعيــن لالئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة مــن خــالل الحصــول علــى الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات 

والمتطلبــات الــذي يصــدر الفاتــورة الضريبيــة اإللكترونيــة والفاتــورة الضريبيــة اإللكترونيــة المبســطة واإلشــعارات 

اإللكترونيــة والبيانــات المرتبطــة بهــا.

ــرار  	 ــي الق ــددة ف ــة المح ــر اإللكتروني ــات الفواتي ــات ومتطلب ــال لمواصف ــددة لالمتث ــة المح ــدد الزمني ــزام بالم االلت

ــرة  ــة الفوت ــكام الئح ــذ أح ــة لتنفي ــة الالزم ــد اإلجرائي ــة والقواع ــات الفني ــات والمواصف ــط والمتطلب ــاص بالضواب الخ

اإللكترونيــة والمشــار إليــه فــي النقطــة )1.3( مــن هــذا الدليــل اإلرشــادي.
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3.7. الفوترة اإللكترونية وحفظ السجالت

يجــب علــى األشــخاص الخاضعيــن ألحــكام الئحــة الفوتــرة االلكترونيــة االلتــزام بمتطلبــات حفــظ الســجالت الخاصــة 

بالفواتيــر اإللكترونيــة واإلشــعارات اإللكترونيــة والبيانــات المرتبطــة بهــا، وأي متطلبــات أخــرى وفقــًا لألنظمــة واللوائــح 

ــات  ــن البيان ــي تخزي ــوان الفرع ــت العن ــادي تح ــل اإلرش ــذا الدلي ــن ه ــد )6.5( م ــي البن ــح ف ــو موض ــا ه ــا وكم ــول به المعم

ــفتها. وأرش

4.7. التزامات إضافية للفوترة اإللكترونية

يجب على الخاضعين لالئحة الفوترة اإللكترونية التقيد بااللتزامات التالية:

إبــالغ الهيئــة عــن طريــق الوســائل التــي تحددهــا الهيئــة عــن أيــة حــوادث أو أعطــال فنيــة أو أمــور طارئــة تعيــق  	

ــة.  ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــط أنظم ــة رب ــق عملي ــة أو تعي ــعارات اإللكتروني ــة أو اإلش ــر اإللكتروني ــدار الفواتي ــة إص عملي

عــالوة علــى ذلــك، يجــب علــى الخاضــع للضريبــة إخطــار الهيئــة فــور زوال العطــل أو األمــر الطــارئ  واســتئناف إصــدار 

ــات الفواتيــر أو االشــعارات الخاصــة  الفواتيــر الضريبيــة واإلشــعارات المرتبطــة بهــا وأن يقــوم بإرســال ومشــاركة بيان

بالمعامــالت التــي تمــت خــالل فتــرة الحادثــة أو العطــل الفنــي أو األمــر الطــارئ بصــورة إلكترونيــة ومشــاركتها مــع 

الهيئــة بحســب متطلبــات ربــط أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة، 

ــط  	 ــاص بالضواب ــرار الخ ــي الق ــددة ف ــات المح ــات والمتطلب ــة للمواصف ــر مطابق ــة غي ــول تقني ــة حل ــتخدام أي ــدم اس ع

ــيتم  ــة. س ــرة اإللكتروني ــة الفوت ــكام الئح ــذ أح ــة لتنفي ــة الالزم ــد اإلجرائي ــة والقواع ــات الفني ــات والمواصف والمتطلب

ــى  ــم، عل ــن امتثاله ــق م ــم التحق ــم أو ت ــوا امتثاله ــن أعلن ــي، الذي ــل التقن ــي الح ــى مقدم ــور عل ــائل العث ــر وس توفي

ــق للمواصفــات  ــة فــي خــالل فتــرة زمنيــة كافيــة للســماح بشــراء الحــل التقنــي المطاب الموقــع اإللكترونــي للهيئ

والمتطلبــات أو تطويــره.

تســجيل الحــل التقنــي المطابــق للمواصفــات والمتطلبــات المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر اإللكترونيــة المبســطة  	

واإلشــعارات اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا وفقــًا لآلليــات والضوابــط المحــددة فــي القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات 

والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة.

الحفــاظ علــى ختــم التشــفير والمكونــات المرتبطــة بــه بطريقــة آمنــة، وحمايتــه مــن النســخ أو االســتخدام غيــر  	

ــه. ــة ل ــك المخصص ــر تل ــرى غي ــراض أخ ــتخدامه ألغ ــدم اس ــي، وع القانون

الربــط مــع أنظمــة الفوتــرة اإللكترونيــة للهيئــة بــدًءا مــن التاريــخ المحــدد فــي القــرار الخــاص بالضوابــط والمتطلبــات  	

والمواصفــات الفنيــة والقواعــد اإلجرائيــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الئحــة الفوتــرة اإللكترونيــة، وأي قــرار الحــق فــي 

ذات الشــأن.
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5.7. تدقيق االمتثال للفوترة اإللكترونية

مــن وقــت آلخــر، يخضــع األشــخاص الخاضعيــن للضريبــة بشــكل عــام ومــن ضمنهــم الخاضعيــن ألحــكام لالئحــة الفوتــرة 

اإللكترونيــة للتدقيــق مــن قبــل الهيئــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب علــى الخاضــع للضريبــة التعــاون مــع مدققــي 

ــورة  ــات المذك ــن للمتطلب ــال المكلفي ــن امتث ــق م ــن التحق ــوا م ــة ليتمكن ــات المطلوب ــع البيان ــم بجمي ــة وتزويده الهيئ

فــي لوائــح ضريبــة القيمــة المضافــة ولوائــح الفوتــرة اإللكترونيــة والقــرارات األخــرى ذات الصلــة. وتزويــد مدققــي 

الهيئــة بالفاتــورة اإللكترونيــة المؤرشــفة واإلشــعارات المرتبطــة بهــا. انظــر القســم 6.5 المتعلــق بتخزيــن البيانــات 

ــفة. ــات األرش ومتطلب
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8. االتصال بنا

 www.zatca.gov.sa :للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

أو التواصل مع مركز خدمة العمالء لدينا على األرقام والبريد اإللكتروني التاليين:

)محلي( 

 )دولــي(

 info@zatca.gov.sa

19993

+966112048998



امـســـح هـذا الـكـــود لالّطالع عـلـى آخر تحديـث 
لهـــذا المستنـد وكـــافة المستنـدات المـنـشـورة 
zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


