
كتيب تعريفي

لكل ما يهمك معرفته 

عن الفوترة اإللكترونية )فاتورة( 

هذا الدليل تفاعلي 

ويحتوي على روابط

نسخة رقم 1.1



2

تم تطبيق الفوترة اإللكترونية )فاتورة( في 

4 ديسمبر 2021م

 على المسجلين في ضريبة القيمة المضافة

ويتوجب على المنشآت االلتزام بمتطلبات الفوترة اإللكترونية تفادًيا 

للمخالفات.

مقدمة 

الفوترة اإللكترونية هي عملية إصدار وحفظ الفواتير عبر نظام إلكتروني 
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هل أنت؟

صاحب منشأة مستهلك



4

كيف أصبح شكل الفاتورة اإللكترونية بعد 

 4 ديسمبر 2021م؟ 

أصحاب المنشآت المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الذين يبيعون 

مغسلة،  المــثال:  ســبيل  )علــى  للمنشآت  وليس  لألفراد  منتجاتهم 

الفاتورة  مطعم، حالق وغيرها من المحالت(, فسيكون عليهم إصدار 

المبّسطة. الضريبية 

ما هي الفاتورة الضريبية المبّسطة؟

هي الفاتورة التي تصدر من منشأة إلى مستهلك 

محتوية على العناصر الواجب توفرها في الفاتورة كما هو موضح أدناه

كما تالحظ تم إضافة رمز االستجابة السريعة في الفواتير التي سيتم إصدارها من 

أصحاب  المنشآت 

مستهلك

38.55
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تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

مستهلك

38.55
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قبل 4 ديسمبر 
2021م

بعد 4 ديسمبر 
2021م

الفاتورة الضريبية المبسطة قبل وبعد تطبيق الفوترة 

اإللكترونية

مستهلك

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة
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عدم تضمين رمز االستجابة السريعة )QR-CODE( في الفاتورة الضريبية المبسطة 

يعتبر مخالفة للفوترة اإللكترونية

تم تضمين رمز االستجابة السريعة 

)QR-CODE( في الفاتورة الضريبية المبسطة

مستهلك

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة
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 ما هي الفوترة اإللكترونية ألصحاب المنشآت؟ 

هي أن تصدر فواتيرك وتحفظها بشكل إلكتروني 

بعد 4 ديسمبر 2021م عن طريق نظام إلكتروني، وأن تتوقف عن  إصدار الفواتير 

المكتوبة بخط اليد  أو عبر برامج تحرير النصوص 

فاتورة مصدرة من برنامج 
تحرير نصوص 

فاتورة مكتوبة بخط اليد 

فاتورة إلكترونية صادرة  من نظام فوترة إلكترونية

صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

38.55
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 ما هو المطلوب منك كصاحب منشأة مسجلة في 

ضريبة القيمة المضافة؟

التوقف عن كتابة الفواتير بخط اليد أو إصدارها عن طريق برامج 

تحرير النصوص

إصدار وحفظ الفواتير عن طريق نظام إلكتروني متوافق مع 

 متطلبات الهيئة

1

2

صاحب منشأةتاجر
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كيف يمكن لك االستعداد لتطبيق الفوترة 

اإللكترونية؟

تواصل مع مزودي خدمات الفوترة اإللكترونية، لتتمكن من الحصول على 

نظام إلكتروني مناسب لمنشأتك. 

ويمكن لك زيارة القائمة االسترشادية - غير الملزمة- التي وفرتها الهيئة 

لمساعدة المكلفين في الوصول لمزودي خدمات الحلول التقنية للفوترة 

اإللكترونية.

)اضغط هنا(

صاحب منشأةتاجر

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/SolutionProviders/Pages/SolutionProvidersDirectory.aspx
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أن تحتوي الفاتورة على عناصر  الفاتورة الضريبية, حسب التالي:3

الفاتورة الضريبية

تصدر غالًبا من منشأة إلى منشأة

الفاتورة الضريبية المبسطة

تصدر غالًبا من منشأة إلى مستهلك 

صاحب منشأةتاجر
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ما هي الفاتورة الضريبية المبسطة

هي الفاتورة التي تصدر غالبا بين منشأة ومستهلك

 وتحتوي على العناصر التالية:

صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

38.55
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ما هو رمز االستجابة السريعة )QR-CODE(؟ 

هو رمز يمكن المستهلك عند مسحه من معرفة عناصر الفاتورة 
الصادرة له وهي:

اسم المورد

رقم تسجيل ضريبة  الـقـيـمـة الـمـضـافة للمورد

تاريخ الفاتورة )الـتـاريـخ والـوقت(

إجــمــالـي ضــريــبـة الـقـيـمـة الـمـضـافـة

إجـمـالـي الـفاتورة )مع ضريبة القيمة المضافة(

صاحب منشأةتاجر
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صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

ء

38.55

بعد بدء تطبيق الفوترة 

اإللكترونية في 4 ديسمبر 2021م

كيف تختلف الفاتورة اإللكترونية عن الفواتير 
المكتوبة بخط اليد؟
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شاهد قصة نجاح صاحب مغسلة األفضل للسيارات

 في تطبيق الفوترة اإللكترونية بمنشأته

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

http://twitter.com/zatca_sa/status/1458102080757981194?s=24
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شاهد قصة نجاح مخبز "خبزي الخالي" في تطبيق 

الفوترة اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/zatca_sa/status/1465021569231642626?s=24
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شاهد قصة نجاح شركة شاورمر في تطبيق الفوترة 

اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/zatca_sa/status/1465750881383682052?s=24
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شاهد قصة نجاح شركة ستايلي في تطبيق الفوترة 

اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/zatca_sa/status/1466437517171998734?s=24
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شاهد قصة نجاح مكتبة جرير في تطبيق 

الفوترة اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/Zatca_sa/status/1460876758413099008?s=20


20

شاهد قصة نجاح شركة خطوة جمل في 

تطبيق الفوترة اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/zatca_sa/status/1459508092492664833?s=21
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ما هي الفاتورة الضريبية

هي الفاتورة التي تصدر غالبا بين منشأة ومنشأة 

وتحتوي على العناصر التالية:

صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة
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صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

بعد بدء تطبيق الفوترة 

اإللكترونية في 4 ديسمبر 2021م

كيف تختلف الفاتورة اإللكترونية عن الفواتير 
المكتوبة بخط اليد؟



23

شاهد قصة نجاح "سابك" في تطبيق الفوترة 

اإللكترونية 

قصة نجاح

صاحب منشأةتاجر

https://twitter.com/zatca_sa/status/1463860911526002691?s=24


24

مخالفات وغرامات الفوترة 
اإللكترونية
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وللمزيد عن مخالفات وغرامات الفوترة اإللكترونية 

يرجى زيارة موقع الهيئة من خالل الرابط

اضغط هنا

ماذا لو لم يمتثل صاحب المنشأة المسجلة في ضريبة 

القيمة المضافة بتطبيق الفوترة اإللكترونية؟

سيتم تطبيق مخالفات وغرامات على غير الملتزمين بتطبيق 

الفوترة وفق أنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة  

بعد بدء تطبيق المرحلة األولى في 4 ديسمبر 2021م

صاحب منشأةتاجر

للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Pages/default.aspx


26

صاحب منشأةتاجر

اضغط هنا

وللمزيد عن مخالفات وغرامات الفوترة اإللكترونية 

يرجى زيارة موقع الهيئة من خالل الرابط

38.55
38.55

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Pages/default.aspx
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صاحب منشأةتاجر
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صاحب منشأةتاجر

38.55
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صاحب منشأةتاجر
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صاحب منشأةتاجر
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صاحب منشأةتاجر
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صاحب منشأةتاجر
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شاهد كيف ستساهم الفوترة اإللكترونية في جعل
 جميع العمليات التجارية إلكترونية بالكامل

https://twitter.com/zatca_sa/status/1457406651330408452?s=24


34

للتعرف أكثر على الفوترة اإللكترونية 

تفضل بزيارة رحالتنا التعليمية المبسطة عن الفوترة والمواد التعريفية 

األخرى عبر موقعنا اإللكتروني 

Zatca.gov.sa

لالستفسارات، يرجى التواصل معنا عبر 

    

Zatca.gov.sa               @zatca_sa                info@zatca.gov.sa              19993



قابل  ومضمونه  فقط،  إرشادية  ألغراض  الدليل  هذا  إعداد  تم 
للتعديل في ٔاي وقت، وال يعتبر إلزامي على الهيئة، كما ال يعد 
بمثابة مشورة قانونية، وال يمكن االعتماد عليه والعمل بموجبه 
دون الرجوع إلى األحكام النظامية ذات العالقة. ويجب على كل 
شخص خاضع لألنظمة الضريبية التحقق من التزاماته النظامية 
وواجباته، ويكون وحده مسؤواًل  عن تطبيق األنظمة واللوائح 
والجـمارك  والضـريبة  الزكـاة  هـيئة  تكـون  ولــن  صحيــح،  بشكٍل 
نتيجة  خسارة  ٔاو  ضرر  ٔاي  عن  األشكال  من  شكل  بأي  مسؤولة 

عدم تطبيق األنظمة الضريبية بشكل صحيح.
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