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الهدف من منصة فاتورة

ختم  معرف  إصدار  خالل  من  بالمستخدم  الخاص  اإللكتروني  الفوترة  نظام  تهيئة  الى  المنصة  تهدف 

األجهزة  استعراض  من  المستخدم  سيتمكن  أيضًا  إلغائه.  أو  الحالي  المعرف  تجديد  أو  جديد  تشفير 

بالمنصة. المرتبطة 

آلية تسجيل الدخول

عبر  أو   https://fatoora.zatca.gov.sa الرابط  عبر  فاتورة  منصة  على  الدخول  من  المستخدم  سيمكن 

فاتورة" "منصة  على  الضغط  ثم  ومن  اإللكترونية  الفوترة  أيقونة  على  اضغط  خالل  من  الهيئة  موقع 

ستظهر الصفحة التالية للمستخدم:

يستطيع المكلف الدخول إلى المنصة عبر استخدام بيانات دخوله لبوابة المكلف:

الرقم المميز أو البريد اإللكتروني المسجل لدى الهيئة 	

كلمة المرور 	

ُيرجى االنتباه إلى أن بيانات تسجيل الدخول هذه مختلفة عن تلك المستخدَمة في منصة المطورين

https://fatoora.zatca.gov.sa/
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آلية تهيئة جهاز جديد 

بعد الدخول على منصة فاتورة ستظهر الصفحة التالية، يتم الضغط على »تهيئة وحدة/جهاز جديد«:



4

يتم بعدها إصدار كلمة المرور لمرة واحدة )يجب إدخال عدد الحلول التقنية المراد تهيئتها ليتم تصدير 

كلمات مرور مؤقته بحسب عدد الحلول(:
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بعد تحديد عدد كلمات المرور لمرة واحدة سيتم إصدارها وهي صالحة لمدة ساعة كما هو موضح ادناه:

وبعد إصدار كلمة المرور لمرة واحدة يجب ان يتم إدخالها عبر الحل التقني الخاص بكم وتعبئة بيانات 

التهيئة. عملية  الستكمال  إضافية 
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يتم بعدها إصدار كلمة مرور لمرة واحدة لجهاز واحد أو لعدة أجهزة والتي تتطلب تجديد صالحية الرمز 

التعريفي المحدد الحالي )CSID( )يجب إدخال عدد الحلول التقنية ليتم إصدار كلمات مرور مؤقتة 

بحسب عددها(

)CSID( تجديد صالحية الرمز التعريفي المحدد الحالي
بعد الدخول على منصة فاتورة ستظهر الصفحة التالية، يتم الضغط على »)تجديد صالحية الرمز التعريفي 

:»)CSID( المحدد الحالي
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بعد تحديد عدد كلمات المرور لمرة واحدة سيتم إصدارها )وهي صالحة لمدة ساعة واحدة(، وستظهر 

على الشاشة ويمكن نسخها أو تحميلها في ملف مجمع كما هو موضح أدناه:

وبعد إصدار كلمة المرور لمرة واحدة يجب إدخالها في الحل التقني الخاص بكم والذي يتطلب تجديد 

صالحية الرمز التعريفي المحدد الحالي )CSID( في غضون ساعة واحدة من إصدارها.
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قائمة الوحدات واألجهزة التقنية المرتبطة 

بعد الدخول على منصة فاتورة ستظهر الصفحة التالية، يتم الضغط على »قائمة الوحدات واألجهزة 

التقنية المرتبطة« :
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وسيستطيع المستخدم من استعراض األجهزة الخاصة به والمرتبطة بمنصة فاتورة، وإللغاء أي من 

المرتبطة  "إلغاء". ويمكن للمستخدم أن يبحث عن األجهزة  الجهاز والضغط على  األجهزة يتم تحديد 

بالصورة ادناه: البحث كما هو موضح  باستخدام خاصية 
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ستظهر رسالة تأكيد إللغاء معرف ختم التشفير الخاص بحل الفوترة اإللكتروني المحدد:

بعد تأكيد المستخدم، ُيلغى الرمز التعريفي المحدد الحالي )CSID( ويصبح الجهاز غير نشط

سيتم  وبذلك  المحدد  اإللكتروني  الفوترة  بحل  الخاص  التشفير  ختم  معرف  إلغاء  سيتم  التأكيد  بعد 

فاتورة. بمنصة  التقني  الحل  ارتباط  إلغاء 



11

إحصائيات عن الفوترة اإللكترونية 

بعد الدخول على منصة فاتورة ستظهر الصفحة التالية، يتم الضغط على »إحصائيات عن الفوترة 

اإللكترونية«:
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ستظهر إحصائيات ملخصة لجميع المستندات التي تم تقديمها في األشهر االثنى عشر الماضية فيما 

يخص اإلرسال واالعتماد، وهي مقسمة إلى “المستندات المقبولة” و”المستندات المقبولة مع وجود 

تحذيرات” و”المستندات المرفوضة”. وفيما يتعلق بالنوعين األخيرين من المستندات، يمكن للمكلف 

طلب تقارير مفصلة بتنسيق )CSV( عن األخطاء والتحذيرات.
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المستندات الداعمة لواجهة برمجة التطبيقات 

بعد الدخول على منصة فاتورة ستظهر الصفحة التالية، يتم الضغط على »المستندات الداعمة لواجهة 

برمجة التطبيقات« :
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سيتم إعادة توجيه المكلف إلى منصة المطورين. وللحصول على إرشادات حول كيفية استخدام منصة 

المطورين، ُيرجى مراجعة )دليل مستخدم منصة المطورين(.

ُيرجى االنتباه إلى أن بيانات تسجيل الدخول هذه مختلفة عن تلك المستخدَمة في منصة فاتورة.
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 امـسـح هـــــذا الـكــود لالّطالع عـلــــى آخر تحديـث

المـنـشـورة المستنــــدات  المستنـد وكـافة  لـهــذا 

zatca.gov.sa أو تـفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني

مستند خارجي

تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي ألغراض التوعية والتثقيف فحسب، ومحتواه قابل 

الزكاة  لهيئة  ملزًما  األحوال  من  حال  بأي  يعتبر  ال  وهو  وقت،  أي  في  للتعديل 

والضريبة والجمارك وال يعتبر بأي شكل من األشكال استشارة قانونية. وال يمكن 

االعتماد عليه كمرجع قانوني بحد ذاته، وال بد دائما من الرجوع إلى نصوص القوانين 

الواردة في الالئحة المعمول بها في هذا الشأن. ويتوجب على كل شخص خاضع 

لقوانين الزكاة والضرائب والجمارك أن يتحقق من واجباته والتزاماته القانونية، وهو 

وحده مسؤول عن االنضباط وااللتزام بهذه القوانين والتعليمات. ولن تكون هيئة 

الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أي ضرر أو خسارة 

يتعرض لها المكلف وتكون ناجمة عن عدم التزامه بالتعليمات والقوانين السارية.


