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 الهدف
من التقرير

رونية  ودورها املل�وظ  تسليط الضوء على أهمية الفوترة اإللك�ت
�ن الرقابة  م وتطوير إدارة الحسابات، وقدرتها على ت�س�ي ىي تنظ�ي �ن
مع  ية،  واإلنتاحج االقتصادية  دها  فوا�ئ إلى  باإلضافة  املالية، 
ىي تنفيذ الفوترة  رن على خطة اململكة العربية السعودية �ن رك�ي ال�ت

رونية. اإللك�ت

ىي ظل التقدم التق�ن�ي املتسارع إلى تب�ن�ي االبتكار  تسعى الدول �ن
رواد  على  تسهل  ذكية  رونية  إلك�ت حسابية  خدمات  تقديم  ىي  �ن

األعمال إدارة مشاريعهم بشكل منظم وميسر.

مقدمة
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https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/   |   https://2u.pw/LkbCQ 
https://www.cio.com/article/3063620/digital-transformation-why-its-important-to-your-organization.html
https://2u.pw/XOnnm    |   https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digital-transformation-strategy/
https://2u.pw/SJsVd 

ذري  ر حج ر املرتبط بتطبيق التقنية الرقمية إلحداث تغي�ي هو التغ�ي
راءات والعمليات اإلدارية ورفع  ىي طريقة العمل؛ لتسهيل اإلحج �ن

دمة املستفيدين بشكل أسرع وأفضل. ودتها، ولحن حج

يعمل هذا الت�ول الرقمي على تطوير االقتصاد وسوق العمل، 
رى الشركات  ىي ك�ج مثل واحًدا من أهم دوافع وم�فزات ال�نمو �ن إذ �يُ
حاسمًا  سباقًا  الشركات  على  يفرض  مما  الحكومية؛  ر  والدوا�ئ

رة املنافسة. ىي دا�ئ من اس�تمراريتها �ن لتطوير حلول مبتكرة ت�ن

 ، ىي املر�ئ الشبكىي  للتواصل  سيسكو  مؤشر  توقعات  وب�سب 
رنت ب�لول عام  هاز متصل باإلن�ت ر من 500 مليار حج فسيكون أك�ث
ب على كل القطاعات تب�ن�ي التقنيات الرقمية ؛   2030م، لذلك ي�ج

دمات ورفع كفاءة العمل. �ن الحن لت�س�ي

 التحول الرقمي
 والتقـــدم التق�ن�ي

العاملي

د التحول الرقمي: فوا�ئ

تقليل األخطاء واإلنفاق.

سهولة وسرعة ومرونة 
ديدة.  تطبيق خدمات حج

استخدام التقنية لتطوير األداء 
والتنبؤ والتخطيط للمستقبل. 

�ن  ية وت�س�ي زيادة اإلنتاحج
ات. املنت�ج

رفع مستويات الشفافية 
والحوكمة. 



5

E-invoicing  |  رونية الفوترة اإللك�ت

ري  واملش�ت ع  البا�ئ �ن  ب�ي الفاتورة  مستندات  تبادل  عملية  هي 

ىي متكامل من اإلصدار إلى األرشفة، حيث تساعد  رو�ن بتنسيق إلك�ت

راءات  ىي استبدال املهام اليدوية بقواعد وإحج رونية �ن الفوترة اإللك�ت

ية وتقليل األخطاء البشرية. العمل املؤتمتة لرفع الكفاءة اإلنتاحج

وقراءة  بالكامل  الحسابية  العمليات  أتمتة  على  الفوترة  تركز 

متكامل،   ىي  رو�ن إلك�ت بشكل  ر  الفوات�ي معلومات  وإدارة  البيانات 

ديدة إال أن  رونية ليست تقنية حج ر اإللك�ت وعلى الرغم من أن الفوات�ي

�ة  كورونا  ا�ئ رة، حيث كانت حج ىي اآلونة األخ�ي أهميتها قد تضاعفت �ن

ىي تب�ن�ي العديد من املنظمات لل�نمو الرقمي  أحد العوامل امل�فزة  �ن

رونية. واع�تماد تقنيات ال تعمل باللمس مثل الفوترة اإللك�ت

رونية   الفوترة اإللك�ت
ومراحل تطورها
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https://compacer.com/wp-content/uploads/2019/05/Billentis_Report_compacer_single-sponsor.pdf
https://www.einvoicingbasics.co.uk/why-einvoicing/   |   https://sovos.com/content-library/vat/sovos-glob-
al-vat-compliance-trends-2021/   |   https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf
https://www.pagero.com/blog/what-is-an-e-invoice/
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ميع  حج لرقمنة  يس�ي  الر�ئ امل�فز  املضافة  مة  الق�ي ضريبة  ر  تعت�ج

زاد  املضافة  مة  الق�ي وة ضريبة  اتساع ف�ج املالية، ومع  املستندات 

االت. ميع امل�ج دعم الحكومات لرقمنة  حج

%

https://taimer.com/invoicing-billing/why-e-invoicing-benefits-challenges-small-businesses/ 
https://www.edicomgroup.com/en_US/news/10980-objectives-and-benefits-of-electronic-invoicing-in-colom-
bia.html 
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رونية : د الفوترة اإللك�ت فوا�ئ

رفع الكفاءة
ر  تسهيــــل عمليـــــة تصنيــــف الفواتــــ�ي

والوصـــول السريـــــع إليهـــــا.

ر الوقت توف�ي
والت�قق من ص�ة  ر  الفوات�ي ة  معالحج

وأوقات الدفع بشكل أسرع. 

الحماية األمنية
ا يقلل مـــــن  تقدم نظــــاًما آم�نً

فـــــرص االحتيال أو تزوير 

املستندات.

الدقة العالية
ىي  ود أخطاء �ن ىي عـــدم وحج دقة النظـام �ن

البيــــــــانـــــــات املدخلـــة.

سرعة الوصول
تتيــــح املستنـــدات الرقميــة إمكانيــة 

ىي أي  الب�ث والوصــــول السريــــع �ن

مكــــان ووقـــت.



7

�ي قارات العامل: رونية �ن مراحل تطور الفوترة اإللك�ت

03
آسيــــــــا

�ن الدول ال�ت�ي تبنت  ا بـــ�ي هنـــــاك تبــــاي�نً

رونية. ر اإللك�ت الفوات�ي

01
نوبية  أمريكا الحج

�ن لتقنيـــــــــة  ـــــــل املتبنــــــــ�ي من أوا�ئ

رونيـــة. ر اإللك�ت الفواتـــــ�ي

05
أوروبــــــا

�ن  منتشرة بشكل عام وإلزامي ب�ي

الدول، بسبب االحتياالت املس�تمرة.

02
راليا  أس�ت

راليــــــا بتطبيق الفوتـــــــرة  ستبــــــــدأ أس�ت

رونية. اإللك�ت

06
مالية  أمريكا ال�ش

رونية لقطاعات مختارة. ر اإللك�ت الفوات�ي

04
أفــــريقيـــا 

ا كامًل  تخطط العديد من الدول تنفيدنً

رونية. ر اإللك�ت لنظام الفوات�ي

05

02

03

04
01

06

7 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2021/03/e-invoicing-digital-reporting-global-updates.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/events/DME_E-Invoicing_KSA%20webinar.pdf
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نوبية أمريكا الحج

قـــــارة آســـــــيـــــا

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2021/03/e-invoicing-digital-reporting-global-updates.pdf

�ن نت�ي االرحج

رازيـــــل الـ�ج

بــــوليفــيــــا

تشـــيلـــــي

كولومبيا

الســـــعــــــوديـــــــــــــة 

االمارات املت�دة 

االردن

اليابــان

�ن  الفلب�ي

سوريــــا

الهـــــــنـــــــــــد

عــــمــــــــــــــان 

تركـــــــــيـــــــــــا 

فيـــــتنـــــــام

تايــــــــــــــوان

الصــــيـــــــن

�ي الدول: رونية �ن تحليل وضع الفوترة  اإللك�ت

البـــــــانيــــــا

فرنــــســــــا

الدنمارك

هنغـاريـــــا

اليــــونـــــان

بــــــولنــــــدا

رتغال  ال�ج

رومانيـــا  

اسبانيـــا

إيطــاليــــا      

روســيــــا 

صربـــيـــا

االكـوادور 

بــــــــــيــــــــــرو

اوروغواي

باراغـــواي

أيـرلنـــدا

سلوفاكيا

املـــــــانــــــيــــــا

رويــــــــحج الــ�ن

رص قــــــــــــ�ج

هــــــولنــــدا

بلـغــــاريـــــا 

حقـــقت األهــــداف املتوقعـــة

�ن وتشريعات راح قوان�ي اق�ت

�ن والتشريعات  تم وضع القوان�ي

د ت�ديث ال يوحج

�ي ري�ج ج ت�ج برنامحج

رونية   إعلن عن إطلق الفوترة اإللك�ت

قــــــارة أوروبـــــــا



99

مالية أمريكا ال�ش

راليـــا أســــ�ت

كوستاريكـــــا

مــــــــل ـــــــواتــــ�ي حج

املكـــســــــــيــــــك 

هنــــــــــدوراس

بــــــــــــنــــمـــــــــــــــــا

الدومينيكان

السلفــــــــــادور

راليــــــا أســــ�ت

بربــــــادوس

بيـــــــلروس

يـــــــكـــــــــا بلـــ�ج

رون الكامـــــ�ي

كـــــــــــــنــــــــــــــدا

كـــــــرواتــــيــــــا

ـــــــــي فـــيـــــــــ�ج

انــــــــــــــــــــــدورا

انتيــــــغـــــــــــوا

ارمــــــينـــــيــــــا

النــــــمســــــــــا

زر البهاما حج

الب�ــــــــريــــن

بنغلديــش

اوزبكســــــــــــتــــــــان

زيمبـــــــــــــــــابـــــــــوي

كـــــــازاخستــــــــــــان

لــــــــوكسمبــــــــــورغ

يـــــــــــــــــــا  رن مــــــــالـــــــــــ�ي

مــــــــالــــــــــــــطـــــــــــــــــــــا 

مــــوريشيــــــــوس 

الســـــــــــــويــــــــــــــــــــــد 

ســــــــــــويـــــــــســـــــــرا 

يكــستــــــــان  طـــــاحج

تــــــــــــــــايــــــــلنــــــــــــــــد

اوكــــرانــــــــــــيـــــــــــــــــــا 

اململــكــــــة املت�دة 

الواليات املت�ــدة

نوبية  كوريـا الحج

فنــــــلـــــــــــنـــــــــــــــدا

ــــــــيـــــــــــا ــــــــورحج حج

غـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــا

أيسلــــــــنـــــــــــــــــدا

انـــــدونيسيـــــــــــا

التــــــــشــــــــيــــــــك

مولــــــــدوفـــــــــــــــا 

كاليـــــدونـــــيـــــــــــا

ليــتــــــوانـــــــيــــــــــــا

راليـــــــــــــــون ســ�ي

سنغــافــــــــــــورة 

سلــــــوفينيـــــــــــا 

نوب افريقيا  حج

قــــــارة أفــريقـــيــا
مـــصـــــر

كـينـــيــــا 

اوغنـــدا

ريا   �ي ني�ج

روانـــــدا 
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ارب العاملية التحج
ر  الفوات�ي اع�تماد  على  الحالىي  وقتنا  ىي  �ن العامل  دول  أغلب  ع  تش�ج

بها،  رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي نظام  تطبيق  بالفعل  وتم  رونية،  اإللك�ت

كما قررت بعض الدول تنفيذ مشاريع وسياسات خاصة لدعم 

�ن  ملي�ي است�ثمرت  حيث  رونية،  اإللك�ت للفوترة  الواسع  التب�ن�ي 

الرقمية  التقنية  استخدام  على  الشركات  ملساعدة  الدوالرات 

رونية. والفوترة اإللك�ت
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ر  ال الفوات�ي ىي م�ج دة �ن ر فنلندا الدولة األوروبية الوحيدة الرا�ئ تعت�ج

ىي  �ن ديًدا  حج رونية  اإللك�ت الفوترة  مفهوم  ر  يعت�ج ال  كما  رونية  اإللك�ت

منذ  رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي الفنلنديون  يستخدم  حيث  فنلندا، 

التسعينيات.

فنلندا

 )B2G( حكومة  إلى  منشأة   من  رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي أصب�ت 

ىي فنلندا. إلزامية �ن

رونية بالرغم  ر من 60% من الشركات تستخدم الفوترة اإللك�ت أك�ث

ري  ج استطلع أحج حج من أنها مل تكن إلزامية بعد؛ وذلك ب�سب  نتا�ئ

ىي فنلندا. على الشركات �ن

ي�تم إرسال حوالىي 200 مليون فاتورة  أنه  إلى  التقديرات  ر   تش�ي

من منشأة إلى منشأة )B2B( و 150 مليون فاتورة من منشأة 

ا.  ىي فنلندا سنو�يً إلى عميل )B2C( �ن

ميع املعاملت والقطاعات،  رونية إلزامية لحج ر اإللك�ت أصب�ت  الفوات�ي

ر من 92% من  أك�ث املنظمة  رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي ا تشكل  وحال�يً

ىي  �ن  %64 مقارنهتً  املركزية  الحكومة  تتلقاها  ال�ت�ي  ر  الفوات�ي ميع  حج

عام 2012م. 

ر  التأث�ي تقليل  على  رونية  اإللك�ت والفوترة  امل�اسبة  أتمتة  تعمل 

رونية بنسبة  %90-80   ر اإللك�ت املناخي للمنشأة املطبقة للفوات�ي

ر  تأث�ي عن  الفنلندية  املالية  وزارة  رتها  أحج دراسة  ب�سب  وذلك 

ىي تعزيز الت�نمية املستدامة. رونية �ن الفوترة اإللك�ت

% 90-80

2010 م 

2018 م

2020 م

€
e-lasku

Määrä

1

kuvaus

.............

yksikköhinta

100.00

Yhteensä verollinen

100.00

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+in+Finland 
https://www.statista.com/statistics/723591/survey-on-the-level-of-digitalization-of-business-processes-in-
smes-in-finland/ 
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رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي لنظام  املطبقة  للدول  ج  ال�نماذ�� أبرز  ومن 

نوبية؛  رونية دول أمريكا الحج ال الفوترة اإللك�ت �ي محج دة عامليًا �ن والرا�ئ

�ي الدولة واألثر  رونية �ن وذلك بحسب مدى اع�تماد الفوترة اإللك�ت

رونية 30-60% من  االقتصادي لها، حيث تغطي الفوترة اإللك�ت

�ي دول أمريكا  دمات �ن مة السلع والحن �ي ق�ي مال�ي �ن ج القومي اإلحج النات��

نوبية. الحج

رونية وبدأت بتطوير  ر اإللك�ت ج الفوات�ي رازيل نموذحج ال�ج تبنت 

رازيلية. ب ال�ج رقمنة إدارة الضرا�ئ

الفوترة  ال  م�ج ىي  �ن عامليًا  دة  الرا�ئ الدول  من  رازيل  ال�ج تعد   

رونية  رونية حيث تصدر حوالىي 368 مليون فاتورة إلك�ت اإللك�ت

ىي اإليرادات  سنويًا، وحققت زيادة قدرها 58 مليار دوالر �ن

رونية ال�ت�ي ساعدت  ة لتطبيق الفوترة اإللك�ت الضريبية نتي�ج

البيانات  قواعد  من  ر  كب�ي عدد  على  الحكومة  حصول  ىي  �ن

اضعة  املتنوعة؛ مما سهل املراقبة الدقيقة للمعاملت الحن

ب. للضرا�ئ

2018 م

ا حــالــ�يً

رازيل ال�ج

R$
e-fatura

QTD

1

DESCRIÇÃO

.............

PREÇO POR UNIDADE

100.00

VALOR

100.00

https://ecosio.com/en/blog/how-is-e-invoicing-in-finland-different-to-elsewhere/ 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.110.3322&rep=rep1&type=pdf 
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رونية ألول مرة.  تم تقديم الفوترة اإللك�ت

ميع املنشآت. رونية إلزامية لحج أصب�ت الفوترة اإللك�ت

ا  20 مليون دوالر أمريكىي  رون�يً اوزت املبالغ امل�ولة إلك�ت  ت�ج

مالىي التشيلىي  ج امل�لىي اإلحج وال�ت�ي تمثل حوالىي 8%من الناتحج

ىي نمو قطاع  �ن رونية  اإللك�ت الفوترة  العام وساعدت  ىي ذلك  �ن

ىي  �ن  %50 املتوسط  ىي  �ن ال�نمو  معدالت  بلغت  حيث  ال�تمويل 

السنوات األربع املاضية.

2001 م

2014 م

2016 م

تشيل�ي

ىي وال�ت�ي  رو�ن ىي شكل إلك�ت ر الصادرة كانت �ن 99% من الفوات�ي

وة الضريبية بنسبة %50. بدورها ساعدت على سد الف�ج

رونية  ال الفوترة اإللك�ت ىي م�ج دة �ن تعد تشيلىي من الدول الرا�ئ

رونية سنويًا. حيث تصدر حوالىي 406 مليون فاتورة إلك�ت

2017 م

ا حــالــ�يً

$
Factura Electrónica

CANT.

1

DESCRIPCIÓN

.............

PRECIO UNITARIO

100.00

IMPORTE

100.00

https://www.ciat.org/Biblioteca/Estudios/2018_FE/2018_Factura-Electronica_AL_BID_CIAT.pdf
The E-Invoicing Journey 2019-2025 
https://www.inposia.com/en/e-invoicing-in-south-america/#chile 
https://tfig.unece.org/contents/country-examples-e-invoicing.htm 
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ر الفوترة  تأث�ي
رونية عل�  اإللك�ت

االقتصاد

فــــي القضــــاء عل� االقتصــــاد الحن

ىي القضاء على االقتصاد  رونية على االقتصاد �ن ر الفوترة اإللك�ت رز تأث�ي ي�ج

ر القانونية ال�ت�ي تولد  في إذ يعرف بأنه املعاملت االقتصادية  غ�ي الحن

ج القومي إما ألن السلع أو  من حسابات الناتحج ل �ن س�ج دخًل وال �تُ

م  رن ر قانونية بطبيعتها، أو ألن املعاملت ال تل�ت دمات املتداولة غ�ي الحن

باملتطلبات الحكومية والقانونية.

في على ال�نمو االقتصادي؛ وذلك  ر االقتصاد الحن يصعب قياس تأث�ي

ال  االقتصادي  النشاط  فإن  لذا  الحكومية؛  للرقابة  يخضع  ال  ألنه 

ة،  ية الرسم�يّ ىي التقارير اإلحصا�ئ يولد إقرارات ضريبية وال يظهر �ن

مالىي  ج امل�لىي اإلحج ىي الحد من نمو الناتحج �ي له �ن ر السل�ج رز التأث�ي ولكن ي�ج

للدول.

مال�ي ارتفاع معدل ال�نمو االقتصادي اإلحج

ب،  دات الضرا�ئ يد من عا�ئ رن في  س�ي حيث أن انخفاض االقتصاد الحن

دمات  وي�فز زيادة اإلنفاق العام خصوًصا على البنية الت�تية والحن

؛ مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ال�نمو  ىي اإلنتاحج ال�ت�ي تدعم التوسع �ن

. مالىي االقتصادي اإلحج

https://www.investopedia.com/terms/u/underground-economy.asp
https://www.legalserviceindia.com/legal/article-5432-e-invoicing-under-gst-law-impact-on-economy.html  
https://www.einvoicingbasics.co.uk/why-einvoicing/green-initiatives/ 
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تحقيــــق الت�نميــــة املســــتــــــدامـــــــة 

ر  ميع دول العامل حيث تستهلك صناعة الفوات�ي ال�ت�ي تسعى لها حج

رة. ىي أوروبا فقط 12 مليون ش�ج الورقية �ن

رونية ثالثة  يل الفوترة اإللك�ت رن �ي س�ت وبحسب االتحاد األورو�ج

ة.  �ي أكسيد الكربون من البي�ئ �ن طن من ثا�ن مالي�ي

نمو االقتصاد الرقمي ساعد عل� الشفافية

ىي  ارية و�ن ميع املعاملت الت�ج �ن حج رونية ب�ي من خلل الفوترة اإللك�ت

ىي  دمات �ن عل ضريبة السلع والحن ىي حج ب؛ مما ساهم �ن نظام الضرا�ئ

ر مباشًرا  يدعم تقنية املعلومات  ا متقدًما وغ�ي الدول نظاًما ضريب�يً

ىي االقتصاد الرقمي واإليرادات الضريبية. مثل نمًوا �ن والذي س�ي
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�ي أرقام الفوترة �ن

نيًها  حج  50 و   30 �ن  ب�ي ما  ر  توف�ي على  رونية  اإللك�ت الفوترة  تعمل 

�ن 154 إلى  256 ريال سعودي من  ا والذي يعادل ما ب�ي رلين�يً إس�ت

.Wax Digital   تكاليف الفاتورة الورقية وذلك ب�سب دراسة  من

+50 دولــة
رونية  نفذت نظام الفوترة اإللك�ت

ىي عام 2021م. �ن

 11%
نسبة ال�نمو لنطاق  الـ B2B و  

ىي عام 2021م. B2G �ن

55 مليار
ىي  رونية تم تبادلها �ن فاتورة إلك�ت

عام 2019م.

20 ملـيــار
م سوق الفوترة  مليار دوالر ح�ج

رونية املتوقع لعام  اإللك�ت

2025م.

 7%
ىي عام  نسبة ال�نمو لنطاق B2C �ن

2021م.

 60%
رونية  ر اإللك�ت نسبة عمل الفوات�ي

حج  ا لنتا�ئ على تقليل التكاليف وف�تً

.GXS

+30 دولة
راح  نظام الفوترة   قدمت اق�ت

ىي عام 2021م. رونية  �ن اإللك�ت

https://compacer.com/wp-content/uploads/2019/05/Billentis_Report_compacer_single-sponsor.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/events/DME_E-Invoicing_KSA%20webinar.pdf
https://gocardless.com/guides/invoicing/paper-vs-paperless-invoicing/
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 مستقبل الفوترة
رونية اإللك�ت

رونية العاملية إلى 6.6 مليار  رونية اإللك�ت وصل سوق الفوترة اإللك�ت

املتخصصة   )Billentis( وتقدر  2020م  عام  ىي  �ن أمريكىي  دوالر 

رونية  اإللك�ت الفوترة  سوق  م  ح�ج أن  ا  عامل�يً رونية  اإللك�ت ر  بالفوات�ي

ىي عام 2025م. سيصل إلى حوالىي 20.5 مليار دوالر أمريكىي �ن

ر من 20 عاًما،  وًدا منذ أك�ث رونية موحج ر سوق الفوترة اإللك�ت يعت�ج

ىي استخدام الفوترة  �ن ًدا  نوبية متقدمة حج ر دول أمريكا الحج وتعت�ج

ع أسباب  ىي أوروبا وآسيا.  وترحج رونية، تليها عدد من الدول �ن اإللك�ت

ارتفاع  عدد  إلى  الحاضر  ىي وقتنا  �ن رونية  اإللك�ت الفوترة  نمو سوق 

ميع املعاملت,   ىي حج رونية �ن الدول ال�ت�ي تتب�ن� مفهوم الفوترة اإللك�ت

رونية وتطورها، وانتشار الهواتف  وتوسع أنظمة نقاط البيع اإللك�ت

ربة املستهلك.  الذكية ال�ت�ي تعزز وتسهل من ت�ج

2025 م2020 م

فاتورة ضريبية مبسطة
Simplified Tax Invoice

Invoice Number 100

100 رقم الفاتورة

Invoice Issue Date

VAT Number:

25/4/2022
25/4/2022 تاريخ اصدار الفاتورة

اسم الشركة:

العنوان:

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

 230.00

 السلعة أ -
Item A

SAR

1 805.00

900.00

135.00

1,035.00

السلعة ب -
Item B

Total Taxable Amount

                                )Excluding VAT(

Total VAT

Total Amount Due

SAR

SAR

SAR
SAR

 200.00 SAR

350.00 SAR
2

اضع للضريبة مال�ي الحن اإلحج

مة املضافة( ر شامل ضريبة الق�ي ) غ�ي

مة املضافة موع ضريبة الق�ي محج

مال�ي املبلغ املستحق إحج

مة  موع شامل ضريبة الق�ي املحج

املضافة

Item Subtotal

)Including VAT(

الكمية
Quantity

سعر الوحدة
Unit price

دمات تفاصيل السلع أو الحن
 Nature of goods or

 services

فاتورة ضريبية

Tax Invoice

Invoice Number:

100

100

رقم الفاتورة:

Invoice Issue Date:

Date of Supply:

25/4/2022

25/4/2022 25/4/2022

25/4/2022

تاريخ اصدار الفاتورة:

تاريخ التوريد:

 230.00

30.00

200.00

15%

 السلعة أ -

Item A

SAR

SAR

SAR

1

0

805.00

105.00

700.00

15%

السلعة ب -

Item B

SAR

SAR

SAR

 200.00 SAR

350.00 SAR
2

0

االسم:
:� رقم املب�ن

اسم الشارع:
الحي:

املدينة:
البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

ن�ي للعنوان: الرقم االضا�

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
معرف آخر:

العميل:

املورد:
االسم:
:� رقم املب�ن

اسم الشارع:
الحي:

املدينة:
البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

ن�ي للعنوان: الرقم االضا�

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
معرف آخر:

Name:
Building No.

Street Name

District
City

Country
Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

Buyer:

Seller:

Total amounts:

Name:
Building No.

Street Name

District
City

Country
Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

موع شامل  املحج

مة  Item Subtotalضريبة الق�ي

)Including VAT(

Quantityالكمية اضع املبلغ الحن
Taxableللضريبة

Amount Discountخصومات نسبة الضريبة
Tax Rate مبلغ الضريبة

Tax Amount

Unit priceسعر الوحدة

تفاصيل السلع أو 

دمات Nature of goods الحن

 or services

دمة: توصيف السلعة أو الحن

900.00 SAR

مة املضافة( ر شاملة ضريبة الق�ي مال�ي ) غ�ي اإلحج

Total )Excluding VAT(

0.00
SAR

صومات موع الحن محج

Discount

900.00 SAR

ر شاملة ضريبة  اضع للضريبة ) غ�ي مال�ي الحن اإلحج

Total Taxable Amount   )Exclud-

135.00

مة املضافة موع ضريبة الق�ي محج

Total VAT

SAR

مال�ي املبلغ املستحق إحج

Total Amount Due

مال�ي املبلغ: إحج

فاتورة ضريبية
Tax Invoice
Invoice Number:

100
100

رقم الفاتورة:

Invoice Issue Date:
Date of Supply:

25/4/2022

25/4/2022 25/4/2022

25/4/2022
تاريخ اصدار الفاتورة:

تاريخ التوريد:

 230.00
30.00

200.00
15%

 السلعة أ -
Item A

SAR
SAR

SAR
1

0

805.00
105.00

700.00
15%

السلعة ب -
Item B

SAR
SAR

SAR
 200.00 SAR

350.00 SAR 2
0

االسم:
:� رقم املب�ن

اسم الشارع:
الحي:

املدينة:
البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

ن�ي للعنوان: الرقم االضا�

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
معرف آخر:

العميل:

املورد:
االسم:
:� رقم املب�ن

اسم الشارع:
الحي:

املدينة:
البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

ن�ي للعنوان: الرقم االضا�

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
معرف آخر:

Name:
Building No.

Street Name
District

City
Country

Postal Code
Additional No.

VAT Number:
Other Seller ID:

Buyer:

Seller:

Total amounts:

Name:
Building No.

Street Name
District

City
Country

Postal Code
Additional No.

VAT Number:
Other Seller ID:

موع شامل  املحج
مة  Item Subtotalضريبة الق�ي

)Including VAT(

Quantityالكمية اضع املبلغ الحن
Taxableللضريبة

Amount Discountخصومات Tax Rateنسبة الضريبة Tax Amountمبلغ الضريبة

Unit priceسعر الوحدة

تفاصيل السلع أو 
دمات Nature of goods الحن

 or services

دمة: توصيف السلعة أو الحن

900.00 SAR

مة املضافة( ر شاملة ضريبة الق�ي مال�ي ) غ�ي اإلحج

Total )Excluding VAT(

0.00 SAR

صومات موع الحن محج

Discount

900.00 SAR

ر شاملة ضريبة  اضع للضريبة ) غ�ي مال�ي الحن اإلحج

Total Taxable Amount   )Exclud-

135.00 SAR

مة املضافة موع ضريبة الق�ي محج

Total VAT

SAR

مال�ي املبلغ املستحق إحج

Total Amount Due

مال�ي املبلغ: إحج

17 https://compacer.com/wp-content/uploads/2019/05/Billentis_Report_compacer_single-sponsor.pdf

20.5
مليار دوالر 6.6

مليار دوالر
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رونية  الفوترة اإللك�ت
�ي السعودية �ن

رونية  تهدف اململكة العربية السعودية إلى تطبيق الفوترة اإللك�ت

ىي  رو�ن ر بشكل إلك�ت ا من خلل إصدار وحفظ وتعديل الفوات�ي إلزام�يً

رؤية  مع  ا  تماش�يً السابقة؛  التقليدية  الطرق  من  بداًلج  ومنظم 

ىي املؤشرات الدولية  2030 للت�ول الرقمي ورفع مكانة اململكة �ن

العاملية، حيث تكمن أهمية تطبيق  املمارسات  تب�ن�ي  عن طريق 

: ىي رونية �ن الفوترة اإللك�ت

ع  البا�ئ �ن  ب�ي العلقة  ورقمنة  ارية  الت�ج املعاملت  كفاءة  رفع 

القرار  ويد صناع  رن ب�ت واملساعدة  ر سلسة،   أك�ث لتكون  ري  واملش�ت

العادلة  املنافسة  يعزز من  السوق؛ مما  ر عن ظروف  أك�ج برؤى 

ىي  �ن ري  التنافسية لألعمال، وي�مي حق املش�ت ويزيد من القدرة 

� مع أفضل املمارسات العاملية. السوق بما ي�تماسث

الرقابية  هات  الحج رونية  اإللك�ت ر  الفوات�ي ، تساعد  أم�ن�ي ومن منظور 

دمات واألموال، واكتشاف األعمال  على مراقبة حركة السلع والحن

اري،  الت�ج ر  والتس�ت في  الحن االقتصاد  مثل  منها  والحد  املشبوهة 

ر  ، وتوف�ي �ي وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة معدالت االمتثال الضري�ج

ىي تعزيز  ارية؛ مما يساعد �ن ىي املعاملت الت�ج مزيد من الشفافية �ن

رة بالبيانات. االقتصاد الوط�ن�ي والسماح باتخاذ قرارات مستن�ي

18
https://www.einvoicingbasics.co.uk/what-is-e-invoicing/types-of-einvoice/
https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing-Detailed-Guidelines.pdf
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/ksa-einvoicing.html 
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ر أنواع الفوات�ي

فاتورة ضريبية

مبسطة

فاتورة ضريبية

فاتورة ضريبية مبسطة
Simplified Tax Invoice

Invoice Number 100 100 رقم الفاتورة

Invoice Issue Date

VAT Number:

25/4/2022 25/4/2022 تاريخ اصدار الفاتورة

اسم الشركة:

العنوان:

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

Item A السلعة أ -230.00  SAR1

805.00

900.00

135.00

1,035.00

Item Bالسلعة ب -

Total Taxable Amount
                                )Excluding VAT(

Total VAT

Total Amount Due

SAR

SAR

SAR

SAR

 200.00 SAR

350.00 SAR 2

اضع للضريبة مال�ي الحن اإلحج
مة املضافة( ر شامل ضريبة الق�ي ) غ�ي

مة املضافة موع ضريبة الق�ي محج

مال�ي املبلغ املستحق إحج

مة  موع شامل ضريبة الق�ي املحج
املضافة

Item Subtotal
)Including VAT(

الكمية

Quantity

سعر الوحدة

Unit price

دمات تفاصيل السلع أو الحن

 Nature of goods or
 services

فاتورة ضريبية
Tax Invoice

Invoice Number: 100100 رقم الفاتورة:

Invoice Issue Date:
Date of Supply:

25/4/202225/4/2022
25/4/202225/4/2022

تاريخ اصدار الفاتورة:
تاريخ التوريد:

 230.0030.00200.00 Item A السلعة أ -15% SARSARSAR1 0

805.00105.00700.00 Item Bالسلعة ب -15% SARSARSAR

 200.00 SAR

350.00 SAR 2 0

االسم:

رقم املب�ن�:

اسم الشارع:

الحي:

املدينة:

البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

�ي للعنوان: الرقم االضا�ن

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

معرف آخر:

املورد:العميل:

االسم:

رقم املب�ن�:

اسم الشارع:

الحي:

املدينة:

البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

�ي للعنوان: الرقم االضا�ن

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

معرف آخر:

Name:

Building No.

Street Name

District

City

Country

Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

Buyer:Seller:

Total amounts:

Name:

Building No.

Street Name

District

City

Country

Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

موع شامل  املحج
مة املضافة ضريبة الق�ي

Item Subtotal
)Including VAT(

الكمية

Quantity

اضع املبلغ الحن
للضريبة

Taxable
Amount

خصومات

Discount

نسبة الضريبة

Tax Rate

مبلغ الضريبة

Tax Amount

سعر الوحدة

Unit price

تفاصيل السلع أو 
دمات الحن

 Nature of goods
 or services

دمة: توصيف السلعة أو الحن

900.00 SAR)مة املضافة ر شاملة ضريبة الق�ي مال�ي ) غ�ي )Total )Excluding VATاإلحج
0.00 SARموع الحنصومات Discountمحج
900.00 SAR)مة املضافة ر شاملة ضريبة الق�ي اضع للضريبة ) غ�ي مال�ي الحن )Total Taxable Amount   )Excluding VATاإلحج
135.00 SARمة املضافة موع ضريبة الق�ي Total VATمحج
1,035.00 SARمال�ي املبلغ املستحق Total Amount Dueإحج

مال�ي املبلغ: إحج

منشأة

فـــــرد

منشأة

منشأة أخرى

B2G B2B

19
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ة الزكـــاة والضريبـــة  خطـــة هي�ئ
�ي تطبيق الفوترة مارك �ن  والحج

�ي اململكة رونية �ن اإللك�ت

بالفوترة  العمل  لبدء  ة  ومدرحج واض�ة  خطة  ة  الهي�ئ وضعت 

ات املعنية،  ميع الف�ئ ىي اململكة بشكل إلزامي على حج رونية �ن اإللك�ت

ىي  �ن �ن  م�ي مق�ي ر  الغ�ي باستثناء  املضافة  مة  الق�ي لضريبة  تخضع  وال�ت�ي 

 : �ن اململكة، وستكون خطة العمل على مرحلت�ي

ىي  ضو�ئ بماسح  مصورة  أو  اليد  بخط  فاتورة  أي  قبول  عدم 

وحفظ  إصدار  وي�تم  النصوص؛  ت�رير  ج  برامحج ر  ع�ج م�ررة  أو 

رونية من خلل  رونية بصيغة إلك�ت ر واالشعارات اإللك�ت الفوات�ي

. ىي رو�ن نظام إلك�ت

)الفاتورة  رونيــــــة  اإللك�ت الفــــاتورة  إلصــــدار  توضيحي  رســم 

الضريبية( من منشأة إل� منشأة أخرى أو من منشأة إل� 

هة حكومية. حج

)الفاتورة  رونية  اإللك�ت الفاتورة  إلصدار  توضيحي  رسم 

الضريبية املبسطة( من منشأة إل� فرد.

ــع البا�ئ

ــع البا�ئ

ري املش�ت

ري املش�ت

رونية إصدار الفاتورة اإللك�ت

رونية إصدار الفاتورة اإللك�ت

رونية حفظ الفاتورة اإللك�ت

رونية حفظ الفاتورة اإللك�ت

رونية مشاركة الفاتورة اإللك�ت 2

رونية مشاركة الفاتورة اإللك�ت

ابــة السريعة القــدرة على مسح رمـز االست�ج

2

1

1

3

3

ر 2021 م 4 ديسم�ب

مرحلة اإلصدار والحفظ

20
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ة  رونية بأنظمة الهي�ئ ر واالشعارات اإللك�ت ربط أنظمة إصدار الفوات�ي

بشكل  تنفيذها  وسي�تم  واملعلومات.  البيانات  مشاركة  بهدف 

ا  ة املستهدفة للربط مسب�تً ة بإشعار الف�ئ ، وستقوم الهي�ئ مرحلىي

بستة أشهر.

رونية من منشأة إل� منشأة  رسم توضيحي الع�تماد الفاتورة اإللك�ت

هة حكومية. أخرى أو من منشأة إل� حج

رونية من منشأة إل� فرد. رسم توضيحي الع�تماد الفاتورة اإللك�ت

1 ينايــر 2023 م 

مرحلة الربط والتكامل

ــع البا�ئ

ــع البا�ئ

ري املش�ت

ري املش�ت

رونية إصدار الفاتورة اإللك�ت

رونية إصدار الفاتورة اإللك�ت

رونية اع�تماد الفاتورة اإللك�ت 2

رونية تشارك الفاتورة اإللك�ت 3

1

1

رونية حفظ الفاتورة اإللك�ت 4

رونية حفظ الفاتورة اإللك�ت 3

ة مشاركة الفاتورة مع الهي�ئ 2

ة منصة الهي�ئ

ة منصة الهي�ئ

الــــقـــــدرة عــلـــــى مــــســـــح
ابة السريعة رمـز االست�ج

21 https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing%20Simplified%20Guideline.pdf



22

رونية للمرحلة األول�: أهم املتطلبات للفاتورة اإللك�ت

ديدة املتطلبات الحج

بعدقبل

22

فاتورة ضريبية
Tax Invoice

Invoice Number: 100100 رقم الفاتورة:

Invoice Issue Date:
Date of Supply:

25/4/202225/4/2022
25/4/202225/4/2022

تاريخ اصدار الفاتورة:
تاريخ التوريد:

 230.0030.00200.00 Item A السلعة أ -15% SARSARSAR1 0

805.00105.00700.00 Item Bالسلعة ب -15% SARSARSAR

 200.00 SAR

350.00 SAR 2 0

االسم:

رقم املب�ن�:

اسم الشارع:

الحي:

املدينة:

البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

�ي للعنوان: الرقم االضا�ن

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
معرف آخر:

املورد:العميل:

االسم:

رقم املب�ن�:

اسم الشارع:

الحي:

املدينة:

البلد:

ريدي: الرمز ال�ج

�ي للعنوان: الرقم االضا�ن

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

معرف آخر:

Name:

Building No.

Street Name

District

City

Country

Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

Buyer:Seller:

Total amounts:

Name:

Building No.

Street Name

District

City

Country

Postal Code

Additional No.

VAT Number:

Other Seller ID:

موع شامل  املحج
مة املضافة ضريبة الق�ي

Item Subtotal
)Including VAT(

الكمية

Quantity

اضع املبلغ الحن
للضريبة

Taxable
Amount

خصومات

Discount

نسبة الضريبة

Tax Rate

مبلغ الضريبة

Tax Amount

سعر الوحدة

Unit price

تفاصيل السلع أو 
دمات الحن

 Nature of goods
 or services

دمة: توصيف السلعة أو الحن

900.00 SAR)مة املضافة ر شاملة ضريبة الق�ي مال�ي ) غ�ي )Total )Excluding VATاإلحج
0.00 SARموع الحنصومات Discountمحج
900.00 SAR)مة املضافة ر شاملة ضريبة الق�ي اضع للضريبة ) غ�ي مال�ي الحن )Total Taxable Amount   )Excluding VATاإلحج
135.00 SARمة املضافة موع ضريبة الق�ي Total VATمحج
1,035.00 SARمال�ي املبلغ املستحق Total Amount Dueإحج

مال�ي املبلغ: إحج

فاتورة ضريبية مبسطة
Simplified Tax Invoice

Invoice Number 100 رقم الفاتورة

Invoice Issue Date

VAT Number:

25/4/2022 25/4/2022 تاريخ اصدار الفاتورة

اسم الشركة:

العنوان:

مة املضافة: يل ضريبة الق�ي رقم تسحج

Item A السلعة أ -230.00  SAR1

805.00

900.00

135.00

1,035.00

Item Bالسلعة ب -

Total Taxable Amount
                                )Excluding VAT(

Total VAT

Total Amount Due

SAR

SAR

SAR

SAR

 200.00 SAR

350.00 SAR 2

اضع للضريبة مال�ي الحن اإلحج
مة املضافة( ر شامل ضريبة الق�ي ) غ�ي

مة املضافة موع ضريبة الق�ي محج

مال�ي املبلغ املستحق إحج

مة  موع شامل ضريبة الق�ي املحج
املضافة

Item Subtotal
)Including VAT(

الكمية

Quantity

سعر الوحدة

Unit price

دمات تفاصيل السلع أو الحن

 Nature of goods or
 services

عنوان الفاتورة

عنوان الفاتورة

رقم الفاتورة

QR Code

مة املضافة “للعميل” يل ضريبة الق�ي رقم تسحج
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رونية: امات الفوترة اإللك�ت رن ال�ت

امات  رن مارك عدة ال�ت ة الزكاة والضريبة والحج أصدرت هي�ئ

رونية التقيد  �ن للفوترة اإللك�ت اضع�ي ب عل� الحن �ن يحج للمرحلت�ي

بها، ومنها:

للمرحلة األول�:

للمرحلة الثانية:

ام باملدة الزمنية امل�ددة اللزمة لتنفيذ مراحل مشروع  رن االل�ت

رونية. الفوترة اإللك�ت

ة بطريقـة آمنـة،  ر الصادر من الهي�ئ الحفاظ علـى ختـم التشف�ي

 . ىي وحمايتـه مـن النسـخ أو االسـتخدام غيـر القانو�ن

ة تعيق عملية  ة عـن أي أعطال فنية أو أمور طار�ئ إبلغ الهي�ئ

ناف عملية الفوترة. رونية فور است�ئ ر اإللك�ت إصدار الفوات�ي

استخدام الحلول التقنية املطابقة للمواصفات واملتطلبات 

رونية. امل�ددة واألحكام املنصوص عليها؛ لتنفيذ الفوترة اإللك�ت

رونية قبـل مشاركتها مع العملء،  ر اإللك�ت اع�تماد الفوات�ي

رونية املبسطة إلـى منصة ربـط أنظمة  ر اإللك�ت وإرسال الفوات�ي

ة فـي غضون 24 سـاعة. رونية للهي�ئ الفوترة اإللك�ت

23 https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing-Detailed-Guidelines.pdf 
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رونية: ام بالفوترة االلك�ت رن آثار االل�ت

مان الحقوق �ض
خـــــــلل  مــــــن  ري  املش�ت حــــق  منهـــــا 

ر وقمه  التأكد من معلومات التاحج

. �ي الضري�ج

تعزيز االقتصاد
الرقمي الذي يخلو من املعاملت 

ر القانونية. االقتصادية  غ�ي

ودة رفع الحج
ارية من خلل  ىي املعاملت الت�ج  �ن

ة عن  تقليل األخطاء النات�ج

ر التقليدية. الفوات�ي

ية زيادة اإلنتا�ج
ميع القطاعات مما ي�فز  ىي حج  �ن

ال�نمو االقتصادي.

�ي اململكة: رونية �ن مزودو حلول الفوترة اإللك�ت

على  رونية  اإللك�ت الفوترة  راءات  إحج لتسهيل  ة  الهي�ئ هود  حج من  �ن

مزودي  إلى  للوصول  اختيارية  مة  قا�ئ إعداد  تم  فقد  �ن  املكلف�ي

تازوا شروط التأهيل، ويمكن  رونية الذين احج حلول الفوترة اإللك�ت

ابة السريعة أدناه.   ر مسح رمز االست�ج مة ع�ج الوصول للقا�ئ

24 https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/SolutionProviders/Pages/SolutionProvidersDirectory.aspx 
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فريق عمل
التقرير
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ازي - مدير أبحاث السوق مروة الحج

امعة  ىي أوشن إكس، حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية من الحج مدير أب�اث السوق �ن
ىي  �ن الرقمي، متخصصة  التسويق  ىي  �ن األردنية، حاصلة على شهادات متخصصة متعددة 

ال األب�اث وت�ليل البيانات.  ىي م�ج ال االستشارات والتسويق، مه�تمة �ن م�ج

م غالية الحموي - مدير التصم�ي

ية  م النظم البي�ئ ال الت�ميـــم اإلبــداعي وت�م�ي ىي م�ج ىي أوشن إكس، مختصة �ن م �ن مدير الت�م�ي
ا لكل  ارية والحكومية.مديًرا ابداع�يً م العلمات الت�ج يات ت�م�ي راتي�ج ىي اس�ت رة �ن وتطويرها، خب�ي
ط رقمية  رافيكىي ووسا�ئ م حج من )بزنس نورة، ڤوم، بريكسل( حاصلة على بكالوريوس ت�م�ي

رة نورة بنت عبدالرحمن. امعة األم�ي من حج

ري - مدير التسويق   فواز املط�ي

امعة امللك  متخصص بالتسويق والعلقات العامة، حاصل على بكالوريس تسويق من حج
ر بصناعة امل�توى والتسويق الرقمي، ومه�تم بريادة األعمال واالبتكار. سعود، خب�ي

فريق عمل التقرير

سارة الصالح - محلل أبحاث السوق

ىي تخصص اللغة  ة البكالوريوس �ن ىي أوشن إكس, حاصلة على درحج م�لل أب�اث السوق �ن
اهاته  وات�ج السوق  ت�ليل  ىي  �ن متخصصة  نورة.  رة  األم�ي امعة  حج من  مة  رحج وال�ت ية  رن ل�ي اإلن�ج

ىي إدارة األب�اث وريادة األعمال. ج م�توى التقارير. مه�تمة �ن وإعداد وإنتاحج

�ي - مسؤول أبحاث السوق ر العوبثا�ن عب�ي

تقنيات  ىي  �ن البكالوريوس  ة  درحج على  حاصلة  إكس،  أوشن  ىي  �ن السوق  أب�اث  مسؤول 
رة نورة،  امعة األم�ي امعة مدينة دبلن وحج �ن حج ج الشراكة ب�ي التسويق واالبتكار من برنامحج

ىي إدارة االب�اث والتطوير. ج م�توى التقارير. مه�تمة �ن ىي إعداد وانتاحج متخصصة �ن

وفاء الشهري - باحث اقتصادي

تخصص  ىي  �ن البكالوريوس  ه  درحج على  حاصلة  إكس  أوشن  ىي  �ن اقتصادي  وم�لل  باحث 
رة نورة، متخصصة باب�اث السوق والت�ليل املالىي واالقتصادي  امعة االم�ي االقتصاد من حج

ج التقارير. وإعداد وانتاحج

�ي - مدقق لغوي نورة الدهم�ش

ىي شركة أوشن إكس، مه�تمة بصناعة امل�توى، حاصلة  ال التدقيق اللغوي �ن ىي م�ج مختصة �ن
رة نورة بنت عبدالرحمن. امعة األم�ي ىي تخصص اللغة العربية، ب�ج ة البكالوريوس �ن على درحج

رافيك مساعد لينة الحصان - مصمم حج

تخصص  ىي  �ن البكالوريس  ة  درحج على  حاصلة  إكس،  أوشن  ىي  �ن مساعد  رافيك  حج م�مم 
م  الت�م�ي ىي  �ن متخصصة   عبدالرحمن،  بنت  نورة  رة  األم�ي امعة  حج من  الداخلىي  م  الت�م�ي

ال اإلبداعي والرقمي. ، ومه�تمة بامل�ج رافيكىي الحج

خالد الغامدي - مسؤول التسويق الرقمي

ىي اإلعلن واإلتصال التسويقي  ة البكالوريوس �ن مسؤول التسويق الرقمي، حاصل على درحج
األعمال  بريادة  ومه�تم  بامل�توى  بالتسويق  ر  خب�ي سعود،  بن  م�مد  اإلمام  امعة  حج من 

واالبتكار.

عبدهللا الشيبان - مسؤول عالقات عامة

ىي العلقات  ة البكالوريوس �ن ال اإلعلم والعلقات العامة، حاصل على درحج ىي م�ج متخصص �ن
ر بالتسويق وصناعة امل�توى، ومه�تم بريادة األعمال  امعة امللك سعود، خب�ي العامة من حج

واالبتكار.
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عن أوشن إكس

@Oceanxksa

شركة أوشن إكس للستشارات املهنية
OCEANX PROFESSIONAL CONSULTING CO.

www.oceanx.sa       info@oceanx.sa

ىي عام  أوشن إكس هي شركــــــة استشاريـــــة سعوديــــــــــة، تأسست �ن
اص؛ والحن الحكومي  �ن  للقطاع�ي االستشــــــارية  تقدم خدماتها   2012م 

من خلل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أب�اث السوق 
 هي إحدى  إدارات أوشن إكس ال�ت�ي تختص بنشر التقارير والـمعلومات
اص ؛  من خلل استخــدام االت للقطاع الحكومي والحن ىي مختلف الـم�ج  �ن
ىي الب�ث والت�ليل ملواكبة التطور  أحدث األساليب العلمية والعاملية �ن

ىي هـــــــات عالـمية �ن ىي اململكة. وقد حصلت اإلدارة على اع�تماد حج ىي �ن  املعر�ن
ال األب�ـــــــــاث والتطويــــــــــر وهي عضويـة                             األوروبية  م�ج

و                                                       األمريكية.
“ESOMAR”

“insights association”
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