
الفوترة اإللكترونية
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حجم المبيعات 
عبر نقاط البيع

مليون فاتورة4,844.65

01 نوفمبر 2020 – 20 نوفمبر 2021

إجمالي الفواتير

456.4194 متوسط قيمة الفاتورةمليار ريال

إجمالي المبالƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠغ

ريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠال

مليار ريال

مليون فاتورة

الم�بــــس وا�حــــذيــــة

211.51

36.89

مليار ريال

مليون فاتورة

مواد التشيد والبناء

43.47

18.65

مليار ريال

مليون فاتورة

محطات الوقـــــــــــود

444.19

25.15 مليار ريال

مليون فاتورة

الصــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــة

279.19

34.36

مليار ريال

مليون فاتورة

سلع وخدمات متنوعة

404.79

43.20
مليون فاتورة

ا�طعمة والمشروبات

1,225.60

مليار ريال70.22

مليون فاتورة

المطاعم والمقاهي

1,353.64

مليار ريال59.50

مليون فاتورة

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

66.15

مليار ريالمليار ريال24.73

مليون فاتورة

ا�ثـــــــــــــــــــــــــاث

43.5

16.90
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ريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠالريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠال
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مليون فاتورة

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

558,32

مليار ريال 62.21

مليار ريال

مليون فاتورة

التعـــــــــــليـــــــــــــــــــم

3.43

6.14

مليار ريال

مليون فاتورة

ا�جهزة ا�لكترونية والكهربائية

35.15

14.52

مليار ريال

مليون فاتورة

الفنـــــــــــــــــــــــــــــادق

23.93

8.59

مليار ريال

مليون فاتورة

المنــــــــافــــــع العامة

39.74

3.98

مليون فاتورة

المجــــــــــوهــــرات

10.85

مليار ريال12.77

مليون فاتورة

الترفيـــــه والثقـــــافة

82.73

مليار ريال13,82

مليون فاتورة

ا�تصــــــــــــــــــــــــا�ت

18.36

مليار ريال4.78
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تطƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠور تطبيƠƠƠƠƠƠق 
الفاتورة اإللكترونية

01
02
03
04
05
06

أمــــــــــريكــــــــــــيــا
الشمالــــــــــــيـــــــة

أوروبــــــــــــــــــــــــــــــا 

أستـــــــــــــرالــــيـــا 

آســــــــــــــــــــيـــــــــــا 

أمــــــــريــــكــــيـــــــا
الجنــــــــــوبــــــــيــــة 

أفريــــــــــــــــــقـــيــا 

الفواتير ا�لكترونية 
لقطاعات مختارة

منتشـــرة بـــشكـــل إلزامي

ستبــــــدأ بتطـــبــيــق 
الفوترة ا�لكـــتــــرونـــية

إختف الدول في التطبيق

من أوائل الدول التي تبنت 
تقنية الفواتير ا�لكترونية

تخــــــــطط عـــــــــــدد مــــــــن 
الـــــــــُدول للتنفيذ
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ما هو نظام
الفوترة اإللكترونية؟

إجــــراء يهــــدف إلــــى تحويـل عمليــــة إصــــدار الفواتيـر 
وا�شـعارات الورقيـة إلـى عملية الكترونيــة

فاتــــورة يتـم إصدارهــــا وحفظهــــا بصيغــــة الكترونيـة 
منظمـة عبـر نظــــام إلكترونيـة، تحتـوي علـى متطلبـات 

الفاتـورة الضريبيـة

تســمح بتبــادل الفواتيــر وا�شــعارات المديــــــنـــة 
والدائنة ومعالجتهــا بصيغــة الكترونيـــــة

ُمنظمــة بيــن البائــع والمشــتري بتنســيق إلكترونــي 
متكامــل

� تعتبــــر الفاتــــورة المكتوبــــة بخـط اليــــد أو المصـورة 
بماسـح ضوئـي فاتـورة إلكترونيـة

المقصود بالفوترة ا�لكترونية

ماهية الفاتورة ا�لكترونية
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هنƠاك نوعيƠن مƠنها

ـا مــن منشــأة إلــى منشــأة أو منشأة إلى  ـً يتــم إصدارهــا غالب
جهة حكومية، تتضمن جميــع عناصــر الفاتــورة الضريبيــة.

الفاتورة الضريبية

ا من منشأة إلى فرد، تتضمن العـنـاصـر الرئـيسية 
ً
يتم إصدارها غالب

للـفـاتـورة الضريبية المبسطة

الفاتورة الضريبية المبسطة

ارتــبــط بالفـــوتـــرة ا�لكتـــرونـــيـــة

من منشـأة إلـى منشأة

B2B
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و يقصد بها المعامت التجارية بين الشركات

ثـ�ث أنــواع للمعـــامـــ�ت
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من منشأة إلى فرد (عميل)

B2C
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من منشأة إلى جهة حكومية

B2G

يطلـــق عليها الفاتورة ا�لكترونية المبسطة

بين المعامت التجارية وا�شخاص الخاضعين
للضريبـة وا�فـراد (العمء) 

بيــــــــــن  التجـــــاريـــــــة  المعامت 
أو  للضريـــبــــة وجهـــــة  الخاضعيـن 
هيئــــة حكوميــــة حــيـــــــث يتــــم 
توريـد سـلعة / خـــدمـة إلـى جهـة 
أو هيئــــة حكوميــــة، يتـم توثيـق 
معامت منشــــآت إلـــــى جهـات 
إلكترونيــــة  بفواتيــــر  حكوميــــة 
والتــــي تشـمل فواتيـر ضريبيـة أو 

فواتيـر ضريبيـة مبسـطة.
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الفƠƠƠاتƠƠƠورة الƠƠورقيƠƠƠƠƠƠƠƠة
و الفاتورة اإللكترونيƠة 
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متـوســــط تكلفـة
الفاتورة الورقـــية

 مـــــــــــــــــن

30-12

20%20
دو¨ًرا

دو¨ًرا
زيـــــــادة
سنـــوية

السوق ا�لكــتروني مليـــــــــون
للفواتير ا�لكترونية

الفƠƠƠƠƠƠƠƠƠرق بƠƠƠƠƠƠيƠƠƠƠن

الفاتـــورة ا�لكترونــيــة ¨ تعني ا¨ستغنــــاء عـــن الــورق، 
ويمكـن طباعة الفاتورة الورقية ومشاركتها مع العميل

8



الـــفــواتـــيـــر ا�لكتــــــرونـــيـــة

الفاتورة ا�لكتــــــرونية علــى 
"شكل رقمي" مــــــن وقـــــت 
إنشــــائهــا حتى معالجــتــها

يمكـــن إرســالها عــــبر البريد 
ا�لكـــــتروني أو قنــــــــــــوات 

ا¨تصـــال ا±منة

عمليــــة رقمية بالكــــــامـــل

استخراج البيانـــــــات مــــبــاشــــرة

يمكن إجراء الفوترة من خارج 
المكتب

شــــــــكـــــــــــــــل مـــــــــوحــــــــــــــدسهــــــــولــــــــــة الـــوصــــــول

 UUID وجــــــود رقم تعـــريــفــــي
مميــــز لكــــل فاتــورة يــــسـهـل 

الوصول لها

سهـــــــــلـــــة فـــــي ا�رشــــفــــــة 
والتــــامين

رفــع مستــــــــوى ا�مــــــــان 
والــــخـــصــوصية

تتـــضــمــن تــوقــيــع إلكـــتـــروني 

JakelelmJakelelm 9



الفواتيـــــر الورقيــــــــة

 وإرسالها عبر
ً
 يتم طباعتها ورقيا

البريد أو تسليمها للعميل

 تحتاج إلــــى مســاحــات للــحـفظ
وا�رشفــــــــة

 ترســـل كوثيقة عبر البريد العادي
أو البـــريـــد ا�لكتـــرونـــي

صعـــوبــات فــي عمليات التأميــن

بطـــيـــئــــة وعــــــرضـــــة لــلــــخــــطأ

التـــــــواجــــــد ضـــــروري 
�تمام الفـــــــــــوتـــــــرة

عدم وجود رقم تعريفي إ¨ من 
خل الجهة المصدرة للفاتورة

صعبـــــــــة الـــــوصــــــول يمكن التــــــــــــــــعب بهـــــــــــا

تتضمن أكثر من توقيع
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مصطلــــحــــات
الفوتـرة ا�لكترونيـة

 ا�شــعارات الدائنــة والمدينــة الناتجــة
 عــن التعديــات علــى الفاتــورة والتــي

 يجــب إصدارهــا بصيغــة إلكترونيــة

إشـعـــــــار يـــصـدره البائــــع لتصحيـح قيمـة 
التوريد أو الضريبة المتعلقة بـه للعميل

 الـذي يتـم إصـداره مـن قبـل البائـع مـن أجـل رد احتسـاب فـارق فـي
القيمـة أو الضريبـة لصالـح المشـتري

يتــــم اســــتخدامه لتصحيــــح معلومــــات الفواتيـر إذا تــــم إصدارهـا 
بقيمــــة أعلـى مـن قيمتهـا الحقيقــــة أو فـي حـال تـم منـح العميــل 

خصــم إضافــي علــى قيمــة التوريــد بعــد إصــدار الفاتــورة

تسـتخدم عنـد تعديل القيمـة أو الضريبـة 
المسـتحقة بالزيـادة عـن القيمـة الـواردة 

فـي الفاتـورة ا�صليـة

تتبـع ا�شـعارات المدينــــة نفـس نســـــــــق 
الفاتـورة التـي تــــم إصــــدارهـــــا مــــن قبـل 

المـورد والتـي يرتبـط بهـا ا�شـعار المديـن

 ¨ تعــد ا�شــعارات الورقـــــيــــــة التــي
 يتــم تحويلهــا إلــى صيغــة إلكترونيــة

إشــعارات إلكترونيــة

ا�شعــارات
ا�لكترونية

ا�شعــــــــــار
المــــديــــــــن

ا�شعـــــــــــار
الـــــدائــــــــــــن

JakelelmJakelelm
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أن يكون مطابق للمــــواصـــفــــات 
والمتطلبــات الـواردة فــي القــرار 
الخــاص بالضوابــط والمتـــطلبـــات 
والمواصفــات الفنيــة والقـــواعــد 
ا�جرائية الزمــة لتنفيــذ أحــكام 

¨ئحــة الفوتــرة ا�لكترونيــة

الحل التـــقنــــي المطابق للمواصفات والمتطلبات

(Cryptographic stamp identifier) معرف ختم التشفير

(Cryptographic stamp) ختم التشفير
ختم إلكتروني يتم إنشاؤه عبر خـــــوارزمــــيـــات 
التشفير لضمان صحة منشأ الفاتــورة، وسمة 
محتــوى وبيانــات الــــفــــواتيــــــر ا�لكــــــترونيــة 

وا�شــعارات ا�لكترونيــة المرتبطــة بهــا

التحقق من هوية مصدر تلك الفواتير وا�شعارات 
بغــرض ضمــان ا¨متثــال �حــكام وضوابــط نظــام 

ضريبــة القيمــة المضافــة و¨ئحتــه التنفيذيــة

معرف يربـط وحدة الـحل التقنـي المطابق للمواصفات 
والمتطلبـات المستخدمة مــن قبــل الشخص الخاضـع 

لئحــة الفوترة ا�لكترونيــة بطرف ثالث معترف بــه 
ومحدد مــن قبل هيئة الزكاة وضريبة الجمارك

 يكون قادر علــى تأكيـد هويـة الشـخص الخاضـع
لئحـة الفوتـرة ا�لكترونيـة

لتحديـد وحـدة الربـط بشـكل مميـز وغيـر متكـرر

هــــو رقــــم (bit-128) يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تحد مـن أن يتم إنشاء 
نفـس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر فـي أي مـكان وأي زمــان

ا بواسطة حل تقني مطابـق للمواصفات والمتطلبات ـً يتم استخدام رقم التعريـف الموحد عالميـ

XML يتــم تخزينــه داخــل الفاتــورة المصــدرة بصيغــة

¨ يحتـــــاج الشـــــخص الخاضـع لئحــــة الفوتــــرة ا�لكترونيــــة لمعرفـة هـذه 
القيمـة أثنـاء عمليـة إصـدار الفاتـورة 

رقــــم التعريـف الموحــــد غيـر مطلـوب ظهـوره علـى النســــخة المقـروءة مـن 
الفواتيـر ا�لكترونيـة أو ا�شـعارات ا�لكترونيـة

هذه المتطلبات موجهة للمطورين ومزودي حلول الفوترة ا�لكترونية

(UUID) رقم التعريف الموحد عالميا
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JakelelmJakelelm

 نـوع مـن أنــــــواع الباركـود
علـى شـكـــــــل مصفوفـة

رقم فريــد ومتســــلــســل 
ظـــــاهــر علــى الفاتــورة

 ُيعرف وُيميز الفاتورة الصادرة بواسطة الحل التقني
المستخدم في إصدار الفواتير ا�لكترونية

ا بواسطة ماسح رمـز ا¨ستجابة السريعة  يمكن قراءتها آليـً
أو كاميــرا ا�جهزة الذكية عـن طريــق التطبيقــات المختصــة

 تتـــــــكـون مـن نمـــــط مـــــن
المربعات السوداء والبيضـاء

يجــوز أن تـــكــون ا�رقــام 
التسلســلية مختــــــلـفــة

(Code QR) رمز ا�ستجابة السريعة

رقــــــــم الفــــاتـــــــــورة التسلــــــــســـــــــلي

مقدمي الحلول التقنية  ويقصد بها

موفـري الحـل التقنـي المطابـق للمتطلبـات المسـتخدم فـي
إصـدار الفواتيـر ا�لكترونيـة وا�شـعارات ا�لكترونيـة

قـد يكـون طـرف ثالـث أو المـورد الخاضـع للضريبـة نفسـه فـي
ا حـال كان هـو الـذي قـام بتطويـر الحـل التقنـي داخليـً

01

03

02
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أهمية الفوترة ا�لكترونية

بالفواتير،  التعـــب  الحـــد مـــن 
والتهرب الضريبي بزيادة نســـبة 
ا�قرارات  تقديـــم  ا¨لتزام في 

الضريبية

01

 ضم ا¨قتصاد غير الرسميالحــــــد مـــــن التستــــر التجاري
ومحاربة االقتصاد الخفي

0203

تحسين تصنيف السعودية في حمايـــــــة المستهلك 
المؤشرات الدولية

0405

بنـــاء الخطـــط بمعرفـــة الناتـــج تطويـــــر قطـــــــاع ا�عمـــــــــــال
المحلي بمختلف ا�نشطة

0607
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مزايـــــــــــا
الفوتــــــرة
اإللكترونية

إنشــــــاء وإرسال
الفواتير بشكل أسرع

التقليل من األخطاء البشرية

تعزيـــــز الشفافيـة المالية
وتعزيز التنمية المستدامة

تبسيط األرشفة
وتحقيــق األمن

السرعة في تسليم
الفواتير للعمالء

المحافظة على البيئة
والتقليل طباعة الكربون

إرسال الفواتير إلى
 الحاسوب أو الهاتف الذكي

سيجعل األعمال التجارية
مع القطاع العام أسهل

زيادة الكفاءة فكل الخطوات
تتم بشكل أوتوماتيكي

تحويل ذكي للبيانات
OCR مع
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السماح للشركات بقبول العديد من طرق الدفع وتحصيل ا�موال 

خلق فرص للقطاع العام للعمل كمحفز ¨عتماد أوسع للعمليات 
الرقمية المشتركة مع القطاع الخاص

ترميز الفاتورة بكفاءة مع الموافقات الموازية
أتمتة من جانب الموردين 

خفض التكلفة ا�ولية لتنفيذ الحلول ا±لية وتقليل الصيانة

زيادة نسبة ا¨متثال با¨لتزامات الضريبية 

تقـــدم إمكانات خصـــم المدفوعـــات المبكرة وتمويل سلســـلة 
التوريـــد التـــي توفرهـــا شـــبكات الفواتيـــر ا�لكترونيـــة فوائـــد 

إستراتيجية هائلة حول تحسينات رأس المال العامل

محاربة ا¨قتصاد الخفي

إثراء تجربة المستهلك ورقمنه عقة المستهلك مع المورد
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ول تطبـــق
ُ
د

الفـــوتـــــــــرة
ا�لكترونية

الدول ا�وربية

أمريكا ال�تينية

كندا وأمريكا الشمالية

بوليفيا

فرنساقبرصألبانياألمانيا

البرتغالبولنداإيطاليااليونان

روسيا

كنـــــــــــــــــــــــــداالو¨يات المتحدة

سلوفاكياصربياسان مارينو

السلفادورا¨كوادور المكسيك

آسيـــــــــــاالشرق ا�وسط وأفريقيا

فيتنــــــامالصيــــــنمصــــــــرالسعودية
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 ارســـال الفواتير إلى منظومـــة الفاتورة ا¨لكترونية بشـــكل
 منفصل أو مجمع

تسجيل بيانات العمء
ا لمنظومة الضرائب

ً
تكويد ا�صناف طبق

ا للقواعد المحددة
ً

 إمكانية التعديل، المرتجع، ا�لغاء طبق

الربط وعمل التكامل مع جميع ا�نظمة المحاسبية وبرامج الـ 
ERP وقواعد البيانات

 تســـجيل الفاتورة من خل شاشة خاصة في حالة عدم توافر
Excel برنامج محاسبي أو استيرادها من ملف

نموذج لفاتورة واضحة ومهنية

برنامــج ألــف يــاء

 يمكـــــــــن إرسالها للعمء فــــــــــي أقـــل
مـــن دقيقة

 يســـاعد على تنظيـــم وإدارة الحســـابات
للشركات بلغتهم ا�م

 تلقــــــى مدفوعـــــات الفواتيــــــر بسرعـــة
وبسهولــــة عبر ا�نترنت

إمكانية تشغيــــــل البرنامـــــــج Online أو 
Offline

يمكن تخصيص نموذج الفاتورة
ُيقدم نماذج فواتير متعددة العمت

تتبع الفواتير بسهولة في مكان واحد
 نموذج فاتورة بخيارات متعددة

التطبيقات والبرامج الداعمة
للفوترة ا�لكترونية

Eagle E-Invoice
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 ارســـال فواتيـــر المبيعـــات وا¨شـــعارات
 الدائنـــة والمدينـــة إلـــى بوابـــة الفاتـــورة

ETA ا¨لكترونية

متكامـــل مع أي نظـــام تخطيـــط موارد 
ERP المؤسسات

CSVو Excel متكامل مع

عدد من المستخدمين ¨ نهائي

Multi-Entities يدعم أكثر من شركة
توقيـــع مجموعة من الفواتير وارســـالها 

ETA لبوابة الفاتورة ا¨لكترونية

تعريف لكل مستخدم وصحياته

ERP التكامل التلقائي مع

التوقيع ا¨لكتروني

ارسال الفواتير لبوابة الفاتورة ا¨لكترونية 
ETA بشكل آلي

مراقبة المستخدمين

توفير احصائيات
وبيانات الفواتير

red net نظام
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تطبيــــق

وخفض الكفاءة   تحسين 
النفقات إلى النصف

 توفيـــر واجهـــة التحقـــق
السريعة للتعلم الذاتي

0102

الفاتورة بيانـــات   التقـــاط 
آمـــن وموثـــوق  بشـــكل 

بدون تكاليف الصيانة

 أرســـل البيانات مباشـــرة
إدارة أنظمــــــة   إلــــــــــــى 

المستندات

0304

 تخطيط موارد المؤسسات الخاصة
05

منصــــــة

تحصيل المدفوعات بشكل أسرع

توفير الوقت
ع عـــن طريقة

ّ
ـــق نقـــدي متوق

ّ
ً تدف

 متابعة المدفوعات الكترونيا

 التنبيه بخصوص المدفوعات التي
لم يتم تحصيله وقت استحقاقها

إضافة العمء وتصنيفهم

إصدار فواتير احترافية

إصدار الفواتير المتكررة

إرسال الفواتير مباشر للعمء
ً
تسوية الفواتير لحظيا
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كيـــف ُيحقــق نظام 
الفوترة ا�لكترونية 
حمايــة المــستهلك
لماذا تطبيق نظام الفوترة ا�لكترونية 

فـــــــــي الســــعـــــــوديـــــة 

 
ً
جاء تطبيق نظام الفوترة ا�لكترونية حفاظا

على المستهلك ويتحقق من خ�ل

إلزامية لجميع معامت B2B وB2G و
B2C أثناء إصدار فاتورة إلكترونية 

للمشتري، يجب تقديم نسخة مطبوعة

إلزامية باللغة العربية، ويمكن ترجمتها 
أو إضافة لغة أخرى

تطبــــــــق علــــى جمــــــيـــــــع الـــسلـــــع 
والخدمات الخاضعة للضريـــبـــة

تطبـــــــق علــــى جميع أصحاب المنشآت 
المسجلــــــيـــن فـــي ضــــريـــبــة القــيمة 

المضافة داخل السعودية 

ُيستثنى ا�شخــــاص غيــر المقيمين الخاضعين للضريبة الذين يقومون بالمبيعات داخل 
السعوديـــة وخـــارجــــهـــا

 الجمـــــــــاركالضــــــريــبــةهيئة الزكاة

دمج بيانات العمل مع نظام

توحيـــــد طريقة إبغ الفواتير إلى النظامجـــعــل التجارة أكثــــر سســـة وشفافية

إنشـــــــــاء قــــاعـــــــدة بيـــــانات مشتركة 
لعمــــــليـــــات الـــــــتـــــــــدقيق

معــــــالجــــة ائتـــمانيــــات ضريبة المدخت
بشكــــــــل أســـــــــــرع

تجربة أفضـــل للـبــــائعين والمشترين، عند 
إصدار الفواتير بسرعة في الوقت الفعلي

ا وأقل عرضة 
ً
البيانات ا�لكترونية أكثر أمان
للخطأ من ا�دخا¨ت الورقية

المنـــــــافســـــة العادلة وتحسين التجارةفـــــــــــــــرص أقــــــــــــل لحـــــــــــــتــــــــــيـــال

تقلـــــيــــــل ا�خــــطـــــاء �صحـــاب ا�عمال

استـــــــــرداد المـــستنـــــدات بسهولة عند 
تخزينها رقمًيا

الـــــــدفـــــــــــع لك بــــــشكـــــــــــل أســــــرع
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مراحــل التطبـيــق
سيتم تطبيق على مرحلتين

المــرحـلــة 
ا�ولـــــــى

إصـــــــــدار وتخــــــزيـــن ديسمبر4
الفواتير ا�لكترونية 2021

 من 
ً
إصـــدار وتخزين ا�شـــعارات والفواتير وحفظ المحظـــات ا�لكترونية بد¨

الفواتير المادية وا�شعارات الدائنة والمدينة

اســـتخدام نظام الفوترة ا�لكترونية المتصل با�نترنت والمتوافق مع هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك

تضميـــن جميع العناصـــر والحقـــول ا�لزامية للفاتـــورة الضريبية أثنـــاء إصدار 
الفاتورة ا�لكترونية 

¨ يحتاج صاحب المنشـــاة إلى مشـــاركة البيانات وإبغ هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك بالفواتير

شروط ا�لتزام بها

استخدام نظـــــــــــام 
فوترة إلكتــــرونـــــــي

إصدار وحفظ الفواتــير 
ا�لكـــــتـــــــرونــــــيـــــة

التأكد من وجود جميع 
عناصر الفاتورة الضريبية

ا¨لتــزام بإضافــة رمــز ا¨ســتجابة 
الســريعة (Code QR) عــن طريــق 

الحــل التقنــي للفواتير الضريبية 
المبسطة فقط

إضافــة رقم تسجيل ضريبة القيمة 
المضافة للمشتري إذا كان مسجل 

فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
للفواتير الضريبية فقط

0102

0405

03
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المــرحـلــة 
التكامل مع نظام هــــيــئةيــنـــــايـــر1الثــانـــيــة 

الـزكاة والضريبة والجمارك 2023

تنفيـــذ هـــذه المرحلـــة علـــى مراحل مختلفـــة لمجموعـــات دافعـــي الضرائب 
المستهدفة

ربط أنظمة الفواتير مع نظام الهيئة "فاتورة"

ســـيحتاج أصحاب المنشـــآت إلى إصدار فواتير إلكترونية بتنســـيقات محددة 
(مثل تنسيق XML أو PDF / A-3 مع XML كمتضمن)

من ضروريات المرحلة الثانية

وجود نظام يتوافق مع إرشادات الهيئة

(UUID) إنشــــــاء مـــعّرف فــــريد عالمًيا

 بميــــــزات 
ََ
أن يكون نظـــــام الفوترة مزودا

مكافــــــحـــــة العــــــبــث

خــــــتــــــــــم 
تشـــــفــيــــر

خــــــتــــــــم 
رقـــــــمــــي

رقم تسلسلي يميــــــــــز كــــل فــــاتــورة 
إلكترونية، وتجزئة

أن يكون قادًرا على ا¨تصــــال بــا�نظمة 
الخارجية باستخدام واجهات بــــــــرمجـــة 

التطبيقات
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التـــزامات الخاضعين 
للفوترة ا�لكترونية

إصدار كافة الفواتير وا�شـــعارات الضريبية الواجـــب إصدارها خل المدد المحددة 
لذلك بصورة إلكترونية

ا¨متــثــال لجميع ا�حكام الواردة فـــي ¨ئحة الفوترة ا�لكــــتــــرونـــية

ا¨لتزام بالمدد المحددة لمتثال بالمواصفات والمتطلـــــبــات الواجـــب تــوافرها 
في الفواتير ا�لكترونية وا�شعارات ا�لكـــترونية

ا¨متثال لمتطلبات حفظ الســـجت 
والفواتيـــر ا�لكترونية وا�شـــعارات 

ا�لكترونية والبيانات المتعلقة بها

عـــدم اســـتخدام أي حـــل تقني غير 
مطابق للمواصفات والمتطلبات

تســجيل الوحــدات المســتخدمة فــي 
ــة المبســطة  ــر الضريبي إصــدار الفواتي
بهــا ضمــن  المتعلقــة  وا�شــعارات 

الحل التقني المستخدم 

المحافظـــة على الرمز التعريفي المحدد �ختام التشـــفير وما يرتبط بها من مكونات 
بشـــكل أمن وحمايتها من النســـخ أو ا¨ستعمال غير المشـــروع، وعدم استعمالها 

في غير ا�غراض المخصصة من أجلها

مشـــــاركة الفواتير ا�لــكــتــــــرونية 
وا�شعــــــارات المـــرتبــطة بـــها مع 

 XML الهيئة بصيغــــــــة

ربـــط أنظمـــة الفوتـــرة ا�لكترونيـــة 
لÙشـــخاص الخاضعين لئحة الفوترة 

ا�لكترونية مع أنظمة الهيئة

إبـــغ الهيئـــة مـــن خـــل الوســـائل 
المحددة من قبلها عن أية حوادث أو 
أعطـــال فنيـــة أو أمور طارئـــة تعيق 
ا�شـــعارات  أو  الفواتيـــر  إصـــدار 

ا�لكترونية أو تعيق عملية الربط 
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المتطلبات ا�ساسية
للفاتورة ا�لكتــــرونية

أن تكـون جميـع الحلـول التقنيـة المطابقـة 
للمواصفـات والمتطلبـات قـادرة علـى 

ا¨تصـال با�نترنـت لمشـاركة الفواتيـر مـع الهيئـة
خل المرحلة الثانية

تسـجـــــيـــل واكتـــــشــــاف أي محـاو¨ت للتعـب

قـادرة علـى ا¨تصـال بواجهـة برمجـة التطبـــــيـقات
(API) التـي تنشـرها الهيئـة لمشـاركة الـــفـواتيـر

تحـــتـــــــــــوي عـلى آليـات لمنـع التعـب التــــــــــي
تمنـــــــــــع أي تعـــديـــــل أو العـــــبـــث بالفــواتـــــيـر

نماذج مزّودو حلول الفوترة ا�لكترونية
من مقدمي ا�نظمة ا�لكترونية الذين اجتازوا شروط التأهيل

أباكوس كامبردج بارتنرز 
السعودية

أي بي – تيك الفوترة 
ا�لكترونية

الخبراء المتقدمة لتقنية 
المعلومات

التـــــــقــــــنــــيــــــات 
المتقدمة

آفــــــــاق لتقــــنية
 المعلومات

آفاق آر جي بي لتقنية 
المعلـــــــــــومات

ا�ميــــــــــن لحلول
 ا�عمال

خدمات الوسيط لتقنية 
المعلومات

أنظمة ا¨متـــــــــيــــاز 
المحاسبية

الــــــــــــفـــــــــــا 
سوفت

برنامج الصــــــــافي
 أي ار بي

حبــــــــــر العــــــــــرب
 التجارية

شركة أساس البيانات 
التجارية

مؤسسة أسهل لتصا¨ت 
وتقنية المعلومات

أثمــــــــــــــانــــي
 تـــــــك

عطار لهنـــــدسة
 البرامـــــــــج

بابل للبرمجيات وتقنية 
المعلومات

بـــــــــــاديـــــــــــا
 العــــــــــرب

010203

040506

070809

101112

131415

161718
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محـــظـــــورات تطـــبـــيق
الفاتورة ا�لكتــــرونية

المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة بالمرحلة ا�ولي

المواصفـــات والخــصــائــص الوظيــفــية المحظورة الخاصة 
بالمـــــــرحلة الثـــــــــانـــيــة

السماح بإمكانية إنشاء أكـــــــثـــــــر مــــن تسلــــسل واحــــد للفـــواتــــيـــر 

أو ا¨شعارات ا�لكتـــــــــرونيــــــة

عــــــدم وجـــــــــود خاصــــيـــــة �دارة 

المستخـــــــدميــــــــــن

التعب في الفواتير ا�لكترونية أو 

ا�شعارات ا�لكترونية أو السجت

01

02

عدم وجود خاصية �دارة 
المستخدمين

01
التعب في الفواتير ا�لكترونية أو 
ا�شعارات ا�لكترونية أو السجت

تغـــــــيـــــيـــــر الــــــــوقـــــــت

02

السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل 
واحد للفواتير أو ا¨شعارات ا�لكترونية

03
استخراج أو نقل المفتاح الخاص 

بختم التشفير

04

05

03
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على مستوى ا�فراد

معلومــــات السجـــــل التجاري 
للتاجر ورقمه الضريبي

02
تعامل ا�فــــــــراد مــــــع التاجــــــر 

النظامي مباشرة

03
القضاء علـــــــى اســـتغل التجار 
بأخــــــــــذ  وذلك  للمستهلكيــــن، 
الضريبـة مــــن المستهلك لنفسه 

وعدم توريدها �نه غير مسجل

04
تحسين الخدمـــات للمستهلكين 
من تعليم، وصحة وغيرها ومــــن 

ثم ا�نفاق على البنية التحتية

05
المزيـــد مــــــن الحلـــول التقنية 

وحلول ا�دارة المالية

06
بشـــكل عــــــــام، تقـــــــوم بدعم 
جهـــود تعزيز المنافســـة وحماية 

المستهلك بصورة أفضل

01

كل شي ســـيقوم بشـــرائه الفرد 
سيكون مقيد بفاتورة إلكترونيــــة 
علــــــــــى عكـــس فاتـــورة الدفــــــع 
التقليديــــــة، التي سهلت عليــــــه 

الكثيــــر من المعام�ت مثل:

كيـــــــــــــــف تتم الحماية ؟

الفــوتـــرة ا�لكترونيـة 
وحماية المـــســتـهلك
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على مستوى المؤسسات الحكومية

القضاء على ا¨قتصاد 
غير الرسمي

القضــــاء علـــــــــــــــــى 
الفواتير الوهمية

مكافحـــــة التهـــــــرب 
الضريبــــي

فحــــص الفواتيـــــــــــــر 
بشكل آلي

التحقق مـــــــــن بيانات 
الفاتورة الرئيسية

التحقق مـــــــن صحــــة 
الختم ا�لكتروني

ختم الفاتورة بالختم ا�لكتروني المعتمد 
من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تخزيــــــن، حفظ، أرشـــفة، تحليل، مراجعة، 
مشاركة البيانات والفواتير للتحقق منها

الربـــط بين أنظمة الممولين المحاســـبية 
نفســـها  المنظومـــة  وبيـــن  المختلفـــة 

والهيئة

تقدم الدعم الزم لحل مشـــاكل الربط 
بين الممولين والمصلحة

القضاء على نسبة كبيرة جًدا من عمليات 
اقتصاد الظل والتســـتر التجاري وتحويل 

ا�موال إلى الخارج

رفـــع مستــــــــوي الخدمــــــات والتنمية 
المستدامة 

زيادة ا�يرادات غيـــر النفطية فور القضاء 
على عمليات ا¨قتصاد الخفي

الســـلع  لنوعيـــة  ا�حصـــاء  دور  رفـــع 
المستهلكة في السوق بصورة حقيقة
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يسهــــــم فـــــــي تحــــــسيــــــن التطـــبـــــيق والعدالة الضريبية، وتحليل البيانات

تقليل الفـــــــــساد مـــــــــن خـــل حـــوكمة أقـــــــــوى فـــي التعـــامت المالية

تقليل تكاليف التوثيق للفواتير ا¨ستيرادية والوقت المطلوب

رفع الكفاءة ا�نتاجيـــــة للمنشأة وخفض تكاليفها التشغيـــــلية

توفير بيئة أكثر تنافسية وتحــــــفـيزا للنمو وا¨زدهار ا¨قتصادي، والتوطين 

الوظيفي

تحسيــــن تطـــبيق التكامل ا�لكتروني في منظومة البيع والشراء بين مقدم 

الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين

حمايـــــة الــــــشركة الخاصة من التعامل مع الشركات الوهمية

تصنيف الشركة الخاصــــة ضمن الشركات منخفــــــضة الــــمخاطر

التأكد من صــــحة المــعـــــلومات الخـــــــاصــــــــة بــــالــمـــــــــورديــــن

على مستوى المؤسسات الخاصة
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الخدمات ا�لكترونية السعودية
المعنية بحماية المستهلك 

خدمات حماية المستهلك على 
مستوى القطاعات 

خدمات لحماية المستهلك

JakelelmJakelelm

 تنوعت الخدمات ا�لكترونيــــة المعنية بحمايــة
المستهلك داخل المملكة العربية السعودية

القطاع الطبي

برنامج إلكتروني ُيعنى باســـتقبال طلبات المرضى، ســـواء كانت خدمة يسروا
خدمات أو شكاوى أو اقتراحات، عن طريق الموقع ا�لكتروني أو 

بإرسال رسالة نصية على الرقم 0550784444

قطاع التعليم

ن المستخدم التواصل مع معالي وزير التعليم ومسؤولي خدمة تواصل
ّ
ُيمك

الـــوزارة بكافـــة قطاعاتها، وطـــرح المقترحات وا¨ستفســـارات، 
وإبداء الرأي، وتتبع مشاركاته إلكترونًيا 

قطاع ا�من والس�مة

ا�بغ عن مخالفات الســـمة في المنشـــآت العامة أو الخاصة سمتي
وا�ماكن العامة

قطاع التجارة وحماية المستهلك

تقديم بغ
مخالفة تجارية

تقديم بغ عن مخالفة تجارية، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة، 
وتحديد الموقع بشكل مباشر، وا¨طع على البغ وحالته

اســـتعراض إعنات ا¨ســـتدعاءات والحمت التي تطلقها وزارة 
التجارة، وا�خبار الخاصة بالمستهلك

خدمة تدريبك
خدمـــة تقدمها المؤسســـة العامة للتدريـــب التقني والمهني 
للجميع للتحقق من وجود ترخيص للمنشآت التي تقدم التدريب، 

ومن نظامية الدورات لمنشأة التدريب ا�هلية

التمكيـــن من رفـــع بغات أو محظـــات على منشـــآت التدريب 
ا�هلية، أو أي دورات تدريبية تقام داخل المنشأة أو خارجها

30



JakelelmJakelelm

يوفـــر قاعدة بيانـــات للمتاجر ا�لكترونية المعتمدة في شـــتى معــــــروف
المجا¨ت

إمكانية تنفيذ عمليات البحث والتقييم والمشاركة

تطبيـــق لحفـــظ صـــور فواتيـــر المشـــتريات والضمانـــات الخاصة تخفيضات
بالمستهلك؛ ¨سترجاعها ومشاركتها وطباعتها عند الحاجة

الكهرباء

يتيح معرفة قيمة فواتيرهم فور 
صدورها ومواعيد فصل الخدمة

الســــــــداد،  بيانات  استعــــــراض 
والحالة التاريخية للحساب

التســـجيل في خدمتي رســـائل 
الجوال والفاتورة ا�لكترونية

متابعـــة إجـــراءات طلبـــات إيصال 
الخدمـــة، أو تعزيزهـــا، ومعرفـــة 

مسارها

منصة وتطبيق ساما تهتم

تتيـــح لعمء القطاعـــات المالية 
تقديـــــم ومتابعــــــة شكاواهم 

إلى البنك 

تعزيـــــــــــز مبـــــــادئ ا�فصــــــــاح 
با�سعار  المرتبطة  والشـــفافية 

والرسوم والعمو¨ت

الحد من مخاطر تعثر العمءآلية تقديم الشكوى

تقديم معلومات تفصيلية عن برنامج التسديد الميسر، وغيرها من الخدمات

يتيح للمســـتهلك التحقق من عمة الجـــودة، وملصقات بطاقة 
كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية المختلفة

قطاع الموارد البشرية والرعاية ا�جتماعية

 للرصد
ً
معا

شـــريك في ضبط المخالفيـــن، عبر خاصية رفع البـــغ، مع تحديد 
الموقع، وإمكانية إرفاق الملفات
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بغاتـــــــــي

وسطاء عقاريون

يتيح لســـكان المنطقة الشـــرقية ا�بغ عن أي مخالفات تختص 
بالخدمات البلدية التي تقدمها أمانة المنطقة 

متابعـــة ا�خبـــار وا�حـــداث الخاصة بالـــوزارة، والوصول الســـريع 
لخدماتهـــا ا�لكترونيـــة، والتواصـــل المباشـــر مع مركـــز الدعم 

والمساندة 

التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة والتواصل معها 
والتعرف على لوائح وتنظيمات قطاع ا�يجار العقاري

يقدم عدد مـــــن الخدمـــــات ا�لكترونيـــــة لهيئة حقوق ا�نسانحــــــــــق

التقدم ببٍغ عقاري حين تواجه مشكلة ما

قطاع الخدمات البلدية وا�سكان

قطاع الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي

قطاع البيئة والمياه والزراعة

القطاع العدلي

المياه الوطنية
تنفيـــذ أكثـــر مـــن 30 خدمـــة بشـــكل أســـهل، منها: الســـداد 
ا�لكتروني، وطلب صهريج مياه، وتقديم اعتراض على الفاتورة، 
، وطلـــب توصيلة المياه والصرف 

ً
وتفعيـــل العداد وإقفاله مؤقتا

الصحـــي، وطلـــب إذن غســـيل خـــزان، وتقديم بغ حـــول انقطاع 
المياه، وغيرها الكثير من الخدمات

القطاع السياحي

الشكاوى
والبغــات
السياحية 

إرسال شكوى أو مقترح وا�بغ عن المخالفات لوزارة السياحة، 
مع إمكانية إرفاق صور وتحديد الموقع الجغرافي للمخالفة على 

خرائط جوجل

استعراض تفاصيل الشكاوى والبغات المقدمة

معرفـــة آخـــر العـــروض الترويجية 
المعتمدة

التعـــرف علـــى أرقـــام الهواتف 
المسجلة باسمك،

تقديم الشكاوى بشأن خدمات 
ا¨تصا¨ت

متابعة المعامت

يوفر معلومات حول تغطية خدمات ا¨تصا¨ت المقدمة من الشركات المرخص 
لها في المملكة
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تطبيق
يمكن المســـتخدم من تقديم شـــكوى أو اقتراح، وا¨ستعم 

عن الطلبات المقدمة عن طريق الدعم الفني

قطاع ا�ع�م والثقافة

خدمات إلكترونية مقدمة من جمعية حماية المستهلك

منصة احتيال
دشنتها جمعية حقوق المستهلك 2018

يختـــص بتوعية وتحذير المســـتهلكين من الوقـــوع في عمليات 
النصب وا¨حتيال المالي

ُيســـاعد في رصد اتجاهات المحتالين وطرقهم الجديدة، واتخاذ 
ا�جراءات الزمة في توخي الحذر منهم والتشهير بهم

يمكـــن الموقع الجهات المختصة مـــن محقه المحتالين وإيقاع 
العقوبات الرادعة لهم

تطبيـــق لحفـــظ صـــور فواتيـــر المشـــتريات والضمانـــات الخاصة 
بالمستهلك ¨سترجاعها ومشاركتها وطباعتها عند الحاجة

فاتورتي

JakelelmJakelelm
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المصادر
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