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أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك هــذا الدليل اإلرشــادي بغــرض إيضاح بعــض المعالجــات ذات الصلة 
بتطبيــق األحــكام النظاميــة الســارية فــي تــار  إصــداره، وال يعــد محتــوى هــذا الدليــل بمثابــة تعديــل علــى 
أي مــن أحــكام األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة. وتؤكــد الهيئــة علــى تطبيقهــا للمعالجــات 
التوضيحيــة الــواردة فــي هــذا الدليــل -حيثمــا تنطبــق-، وذلــك فــي ضــوء النصــوص النظاميــة ذات الصلــة، 
وفــي حــال تعديــل أي إيضــاح أو محتــوى وارد فــي هــذا الدليــل -لنــص نظامــي غيــر معــدل- فــإن تطبيــق 
المعالجــة التوضيحيــة المحدثــة يكــون علــى المعامــات التــي تتــم بعــد تاريــخ نشــر النســخة المحدثــة مــن 

الدليــل علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.
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المقدمة

تعمـل هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك على تطبيـق الفوتـرة اإللكترونيـة لمرحلتها الثانية )الربط والتكامل( 

ابتداًء من 1 يناير 2023م، وسيتم تنفيذها بشكل مرحلي على مجموعة من المكلفين المستهدفين، وخال هذه 
المرحلة يجب على  المكلفين الخاضعين لائحة الفوترة اإللكترونية، االلتزام بجميع متطلبات الفوترة اإللكترونية.

وفي 4 ديسمبر 2021م الماضي تم تطبيق المرحلة األولى )اإلصدار والحفظ(، ويتطلب من المكلفين الخاضعين 
لائحة الفوترة اإللكترونية، إصدار وحفظ الفواتير الضريبية أو اإلشعارات المدينة والدائنة، باستخدام أنظمة إلكترونية 

متوافقة مع متطلبات الفوترة اإللكترونية.

وســيوضح هــذا الدليــل بشــكل مبســط متطلبــات الفوتــرة اإللكترونيــة، وتزويد المكلفين بنظرة عامة عن تطبيق 
الفوترة اإللكترونية، ومتطلباتها لتسهيل استعدادهم لتطبيق جميع متطلبات

الفوترة اإللكترونية للمرحلتين األولى والثانية

مثال توضيحي لنظام فوترة إلكتروني للمنشآت
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مصطلحات رئيسية يجب معرفتها قبل االطالع 
على المتطلبات التقنية والفنية للفوترة 

اإللكترونية  

)E-invoicing( الفوترة اإللكترونية

)E-invoicing solutions( أنظمة الفوترة اإللكترونية

 )E-invoice( الفاتورة اإللكترونية

هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار وحفظ الفواتير واإلشعارات الورقية لعملية إلكترونية 
تسمح بتبادل الفواتير واإلشعارات المدينة والدائنة بتنظيم إلكتروني متكامل.

هــي األجهــزة واألنظمــة والتطبيقــات اإللكترونيــة والشــبكات ووســائل الربــط وحفــظ 
وتبــادل المعلومــات المرتبطــة بإصــدار الفواتيــر واإلشــعارات اإللكترونيــة بمــا فــي ذلــك 

أجهــزة الكاشــير.

وتحتـوي  إلكتروني  نظـام  عبـر  منظمـة  الكترونيـة  بصيغـة  وحفظهـا  إصدارهـا  يتـم  فاتـورة  هـي 
بماسـح  المصـورة  أو  اليـد  بخـط  المكتوبـة  الفاتـورة  تعتبـر  وال  الضريبيـة.  الفاتـورة  متطلبـات  علـى 
والفاتـورة  الضريبيـة،  )الفاتـورة  الضريبيـة  الفواتيـر  مـن  نوعيـن  وهنـاك  إلكترونيـة.  فاتـورة  ضوئـي 

المبسـطة(. الضريبيـة 
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)QR-CODE( رمز االستجابة السريعة

  )Tax Invoice( الفاتورة الضريبية

)Simplified Tax Invoice( الفاتورة الضريبية المبسطة

)Integration( الربط والتكامل

نوع من أنواع الباركود على شكل مصفوفة تتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء والتي 
يمكن قراءتها آلًيا بواسطة ماسح رمز االستجابة السريعة أو كاميرا األجهزة الذكية عن طريق تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة VAT للتأكد من صحة الفواتير واإلشعارات اإللكترونية.

الفاتورة التي يتم إصدارها غالًبا من منشأة إلى منشأة أخرى، متضمنًة جميع عناصر 
الفاتورة الضريبية.

الفاتورة التي يتم إصدارها غالًبا من منشأة إلى مستهلك، متضمنًة جميع عناصر 
الفاتورة الضريبية المبسطة.

ربط وتكامل أنظمة الفوترة اإللكترونية  لدى المكلف في منصة )فاتورة( 
بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمشاركة الفواتير إلكترونًيا.
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نظرة عامة على مراحل تطبيق 

الفوترة اإللكترونية 

نشر الئحة الفوترة اإللكترونية

نشر القرار المتعلق بالضوابط والمتطلبات 
والمواصفات الفنية والقواعد اإلجرائية الازمة 

لتنفيذ أحكام الئحة الفوترة اإللكترونية

بدء اإللزام بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونًيا عبر نظام فوترة 
إلكتروني للمكلفين الخاضعين لائحة الفوترة اإللكترونية

بدء اإللزام بالربط والتكامل مع منصة )فاتورة( للخاضعين 
لائحة الفوترة اإللكترونية على مراحل، وستقوم الهيئة بإشعار 

الفئة المستهدفة قبل بداية المرحلة بستة أشهر على األقل.

4 ديسمبر 2020م

28 مايو  2021م

“المرحلة األولى” )اإلصدار والحفظ( 4 ديسمبر 2021م

“المرحلة الثانية” )الربط والتكامل( 1  يناير  2023م

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=5Ot78bvNp6I


8

ماذا يجب علي فعله لاللتزام  بمتطلبات 

الفوترة اإللكترونية؟

للتعرف على الحقول اإلضافية للفاتورة الضريبية 
المبسطة للمرحلة األولى والثانية اضغط هنا 

للتعرف على الحقول اإلضافية للفاتورة الضريبية 
للمرحلة األولى والثانية اضغط هنا 

ربط الحل التقني بمنصة فاتورة

)الربط والتكامل(

التأكد من أن الحل التقني 

قادر على االتصال باالنترنت



آلية عمل

المرحلة األولى

9
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آلية عمل الفوترة اإللكترونية
مرحلة اإلصدار وحفظ الفواتير )المرحلة األولى(

يقوم البائع بإصدار الفاتورة إلكترونًيا

يسلم البائع نسخة من الفاتورة للمشتري

* للفواتير الضريبية المبسطة

يحفظ البائع الفاتورة  إلكترونًيا

يمكن للمشتري مسح رمز االستجابة السريعة عن طريق تطبيق*    

VAT ضريبة القيمة المضافة                         

1

2

3



آليات عمل

المرحلة الثانية

11
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آلية عمل الفوترة اإللكترونية للفواتير الضريبية المبسطة  

التي تصدر غالًبا بين منشآة ومستهلك - في المرحلة الثانية 

)الربط والتكامل(

ُيصِدر البائع الفاتورة اإللكترونية للعميل متضمنًة جميع عناصر 
الفاتورة الضريبية المبسطة 

يسلم البائع الفاتورة الضربية المبسطة للمشتري 

يحفظ البائع الفاتورة إلكترونًيا

مشاركة الفاتورة مع الهيئة خال مدة زمنية ال تزيد عن 24 
ساعة وتتم بطريقة آلية عن طريق ربط الحل التقني الخاص 

بمنشأتك بمنصة “فاتورة”

يمكن للمشتري مسح رمز االستجابة السريعة عن طريق تطبيق*    

VAT ضريبة القيمة المضافة                         

1

2

3

4

* للفواتير الضريبية المبسطة
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)Simplified Tax Invoice( مثال على الفاتورة الضريبية المبّسطة 

)تصدر غالًبا بين منشأة و مستهلك(

متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية 
المبسطة للفواتير اإللكترونية التي 

تصدر غالًبا بين منشأة ومستهلك
للمرحلة األولى

متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية
للفواتير اإللكترونية التي

تصدر غالًبا بين منشأة ومستهلك
للمرحلة الثانية

احرص دائًما على إصدار الفواتير  الضريبية المبسطة بجميع عناصر الفاتورة 
اإللكترونية حتى ال تقع في مخالفات الفوترة اإللكترونية )فاتورة(  

اسم المتجر

تاريخ إصدار الفاتورة
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يشارك البائع الفاتورة اإللكترونية المعتمدة من قبل الهيئة
 للمشتري بصيغة مقروءة

ُيصِدر البائع الفاتورة اإللكترونية متضمنًة جميع عناصر 
الفاتورة الضريبية 

يحفظ البائع الفاتورة إلــكــتــرونـًيا

يشارك البائع  الـفـاتـورة مـع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  
من خال الربط االلكتروني،  ليتم اعتمادها من قبل الهيئة، 

ويتم اعادة ارسال الفاتورة للبائع بعد االعتماد إلكترونًيا

آلية عمل الفوترة اإللكترونية للفواتير الضريبية التي 
تصدر غالًبا بين منشآة ومنشآة أخرى في المرحلة 

الثانية )الربط والتكامل(

يمكن للمشتري مسح رمز االستجابة السريعة عن طريق تطبيق*    

VAT ضريبة القيمة المضافة                         

1

2

3

4

* للفواتير الضريبية المبسطة
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 )Tax Invoice( مثال على الفاتورة الضريبية
)تصدر غالًبا بين منشأة ومنشأة أخرى(

احرص دائًما على إصدار الفواتير  الضريبية بجميع عناصر الفاتورة اإللكترونية
 حتى ال تقع في مخالفات الفوترة اإللكترونية )فاتورة(  

متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية 
المبسطة للفواتير اإللكترونية التي 

تصدر غالًبا بين منشأة ومستهلك
للمرحلة األولى

متطلب إضافي على الفاتورة الضريبية 
للفواتير اإللكترونية التي تصدر غالًبا 

بين منشأة ومستهلك
للمرحلة الثانية
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محتويات رمز االستجابة السريعة في 

الفاتورة اإللكترونية

اسم البائع

رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالبائع

الوقت والتاريخ للفاتورة أو اإلشعارات المدينة والدائنة

إجـمـالـي ضـريبة القيمة المضافة

مجموع الفاتورة اإللكترونية أو اإلشعارات 
)شامًا ضريبة القيمة المضافة(

مثال توضيحي
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احرص على تضمين رمز االستجابة السريعة

)QR-CODE( في الفواتير االلكترونية

عند مسح رمز االستجابة السريعة على الفاتورة الضريبية المبسطة ستظهر المعلومات كالتالي: 
للتأكد من صحة الفاتورة.

يمكن للمشتري مسح رمز االستجابة السريعة عن طريق تطبيق*

VAT ضريبة القيمة المضافة
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أهم األمور التي يجب تجّنبها
عند تطبيق الفوترة اإللكترونية

إصدار فواتير إلكترونية عن طريق نظام فوترة إلكتروني لم 
يتم تهيئته وربطه مع الهيئة.

إصدار الفواتير
 يدوًيا. 

استخدام نظام غير متوافق مع 
متطلبات الفوترة اإللكترونية 

)فاتورة( الصادرة عن الهيئة.

إصدار فواتير ال تتضمن 
متطلبات الهيئة. 

حذف الفواتير اإللكترونية 
بعد إصدارها.

1

3

2

4

5

المرحلة األولى )اإلصدار والحفظ(

المرحلة الثانية )التكامل والربط(
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لاطاع على دليل اإلشعارات المدينة والدائنة 
اضغط على الرابط

https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/SIMPLIFIED%20FATOORA_guideline_AR.pdf#search=الدليل%20المبسط%20للإشعارات%20المدينة%20والدائنة
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كيف يمكن للمكّلف االستعداد
 للفوترة اإللكترونية؟

زيارة صـفـحة الـــفــوتـــرة اإللـكـتـرونـيــة 
عـبر موقع الهيئة اإللكتروني

*القيام بتركيب أو تحديث
 نظام الفوترة لدى المنشأة

التأكد مـن جاهـزيـة الـمـوظـفين للتعامل مع النظام 
اإللكتروني 

فهم عناصر 
الفاتورة اإللكترونية

تجربة إصدار الفواتير اإللكترونية 
والتأكد منها قبل تاريخ اإللزام

ZATCA.GOV.SA

*لالطالع على قائمة مزّودي الحلول التقنية

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/SolutionProviders/Pages/SolutionProvidersDirectory.aspx
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خطوات تهيئة حل الفوترة اإللكتروني الخاص 

بمنشأتك من خالل منصة »فاتورة«

الدخول على بوابة المكلف
الضغط على تهيئة حل 

الفوترة اإللكتروني 
الضغط على أيقونة 

)منصة “فاتورة”(

إدخال كلمة المرور لمرة واحدة إصدار كلمة المرور لمرة واحدة
بالحل التقني الخاص بمنشأتك 

بداية إصدار الفواتير 

بعد تهيئة الجهاز، يبدأ المكلف 
بإصدار الفواتير

1

2

5

3

6

4

7

*لالطالع على قائمة مزّودي الحلول التقنية

اضغط هنا

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/SolutionProviders/Pages/SolutionProvidersDirectory.aspx
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أمثلة على المواصفات والخصائص الوظيفية
المحظورة ألنظمة الفوترة اإللكترونية 

المرحلة األولى )اإلصدار والحفظ(

المرحلة الثانية )التكامل والربط(

* ال يقصد به الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية

*لـمـزيـــد مـــن الـمـعـلـومـــات حـــول الـمـــواصفات والخصائــص الوظـيـفـيـــة المحظــورة، يـرجـــى االطالع علــى ملحــق )1( “المتطلبــات 

الفنيــة للحــل التقنــي المســتخدم فــي إصــدار الفواتيــر  اإللكترونية  واإلشعارات  اإللكترونية “ فــي القــرار.

عدم وجود خاصية إلدارة 
المستخدمين )على سبيل المثال: 
وصول من غير تسجيل دخول، عدم 

وجود إدارة جلسة المستخدم(.

السماح بإمكانية إنشاء أكثر من 
تسلسل*  واحد إلصدار الفواتير لكل 

وحدة )نظام الفوترة اإللكتروني(

التاعب في الفواتير اإللكترونية 
أو اإلشعارات  اإللكترونية أو 

السجات.

استخراج أو نقل المفتاح الخاص 
تغيير الوقت.بختم التشفير.
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للمزيد حول الفوترة اإللكترونية )فاتورة(، يمكنك 
الحصول على المساعدة عبر قنواتنا الرسمية

مركز االتصال )19993( 

zatca_sa@ تويتر

المحادثات الحية

zatca.gov.sa     بوابة الهيئة

)info@zatca.gov.sa(البريد اإللكتروني

 للوصول السريع اضغط على األيقونة

http://39991
https://twitter.com/Zatca_sa
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
mailto:info%40zatca.gov.sa?subject=
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