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 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر الدليل اإلرشادي التفصيلي للفوترة اإللكترونية

 

( الدليل اإلرشادي التفصيلي  "المملكة")"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية )أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

اإللكترونية في   وتجدر اإلشارة إلى أّن المرحلة األولى من نظام الفوترة .اإلنجليزيةو العربيةللفوترة اإللكترونية باللغتين 

 المملكة ستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذه السنة.

 

ويتضّمن الدليل المذكور لمحة عاّمة مفّصلة عن الفوترة اإللكترونية في المملكة، بما في ذلك المراحل الخاّصة بتطبيق الفوترة  

األشخاص الخاضعين لالئحة والمعامالت  اإللكترونية )المرحلة األولى والثانية( وتطبيق نطاق الئحة الفوترة اإللكترونية و

 الخاضعة للفوترة اإللكترونية، باإلضافة إلى أنواع الفواتير اإللكترونية.

 

كما يقدّم الدليل شرحاً مفّصالّ لمتطلبات الحلول التقنية التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمتطلبات المحددة بموجب  

إرشادات حول متطلبات الحلول التقنية الواجب استيفاؤها في كل مرحلة وصيغة الفواتير   الئحة الفوترة اإللكترونية. ويشمل ذلك

 اإللكترونية والفواتير اإللكترونية المبّسطة والوظائف المحظورة وأمن المعلومات وتخزين وأرشفة البيانات.

 

( مرحلة إصدار وحفظ الفواتير  1) وألغراض التوضيح، فإّن تطبيق الفوترة اإللكترونية سيتّم على مرحلتين أساسيتين:

 ( مرحلة ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية. 2اإللكترونية و)

  

. كما 2023يناير  1على أّن تبدأ المرحلة الثانية في  2021ديسمبر  4بالنسبة للمرحلة األولى، فهي ستدخل حيز التنفيذ في 

رحلي، وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة اإللكترونية  تجدر اإلشارة إلى أنّه سيتّم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل م

 وإشعار دافعي الضريبة )المكلّفين( المستهدفين في كّل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على األقّل.  

  

القرار الخاّص بضوابط ومتطلبات إضافة إلى ما تقدّم، فقد تّم إصدار الوثائق الخاّصة بالمواصفات التقنية الُمشار إليها في 

ومعايير تنفيذ مواصفات ، للفوترة اإللكترونية  XMLومعايير تنفيذ، قاموس بيانات الفوترة اإللكترونيةالفوترة اإللكترونية، مثل 

األسئلة الشائعة لمتطلبات الفوترة  و الدليل المبّسط لمتطلبات الفوترة اإللكترونية  . كما أصدرت الهيئةأمن الفوترة اإللكترونية

 . اإللكترونية

  

بناًء على ما تقدّم، يجب على األعمال في المملكة اتخاذ اإلجراءات الالزمة على سبيل األولوية لضمان امتثالها لمتطلبات  

 الفوترة اإللكترونية بحلول المواعيد النهائية. 

https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing-Detailed-Guidelines.pdf
https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing_Detailed__Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/EInvoice_Data_Dictionary.xlsx
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_XML_Implementation_Standard_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/20210528_ZATCA_Electronic_Invoice_Security_Features_Implementation_Standards_vShared.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ%27s.pdf
https://gazt.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/E-Invoicing%20FAQ%27s.pdf


   

، يُرجى  بمساعدتكم في االستعداد لتطبيق الفوترة اإللكترونية وحول كيفية قيام ديلويتللمزيد من المعلومات حول هذه المتطلّبات 

 ، أو جهة االتصال الُمعتادة في ديلويت. فيمحمد هات، أندرياس أجابيو ،داوكي دي هان، ماروالين فان ديلفتالتواصل مع 

 
 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر الدليل اإلرشادي للجهات الحكومية

 

العربية السعودية  نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( الدليل اإلرشادي للجهات الحكومية في المملكة 

 .  العربيةبنسخته  )"المملكة"(

 

ويهدف الدليل اإلرشادي إلى تزويد الجهات الحكومية بتوضيحات فيما يتعلق بتفسير النشاط االقتصادي ألغراض ضريبة القيمة  

 معاملة الضريبية للمعامالت بين األشخاص وتلك الجهات.اللمضافة، باإلضافة إلى ا

 

لألنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية، وخاّصة تلك الخاضعة  معاملة ضريبة القيمة المضافة كما يقدّم الدليل معلومات حول 

 . لضريبة القيمة المضافة وتلك التي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة

 

 

ألغراض إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة   هذه النشرة مخّصصة

  بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن.
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