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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

اً،خصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم
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:تمهيد

اتير إنشييييا  الفييييوإىل يهييييد  إجييييرا هيييي  يةةةةةمنظومةةةةة الفةةةةوترة اإللكترون

.متكاملتنسيقإلحداث إلكترونًيا وتبادلها بين البائع والمشتري 

لكتيييييرو   إلكترونًيا عبييييير ن يييييا  إتصيييييد  فييييياتور الفةةةةةاتورة اإللكترونيةةةةةةو

: وتحتوي على متطلبات الفاتور  الضريبيةي وه  نوعان

: الفاتور  الضريبية.1

رى  غالًبييا ميين منشييم  إىل منشييم  أ ييتصييدر هي  الفيياتور  التيي  •

.محتوية على جميع عناصر الفاتور  الضريبية

:الفاتور  الضريبية المبسطة.2

وييية غالًبييا ميين منشييم  إىل فييرد  محتتصييدر هيي  الفيياتور  التيي  •

.طةعلى العناصر الرئيسية للفاتور  الضريبية المبس

دأ المرحلة األوىل وسيتم تطبيق الفاتور  اإللكترونية على مرحلتين  وتب

يميييية لكييييل المكلفييييين المسييييجلين   ضييييريبة الق2021ديسييييمبر 4ييييو  

 المملكيية  المضييافة  ويسييتمن  ميين القييرار المكلفييين الغييير مقيمييين  

رور  وبييييدأت هيئيييية الضرييييا  والضييييريبة الجمييييار  ميييين فتيييير  التوعييييية لضيييي

اإلسيييييييتعداد  وتجهيييييييييض المنشييييييييخت فبيييييييل البييييييييد  لتفييييييييادي المخالفييييييييات

.والغرامات

ة من وميييأهيييم اإلحصيييائيات عييين تفاعيييل الجمهيييور ميييع و  هييياا التقريييير

.الفواتير اإللكترونية
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:نطاق التقرير

:نطاق البحث

اإللكترونية_الفاتور #

:الجغرا النطاق

.المملكة العربية السعودية

:فتر  الرصد

2021-11-16إىل 2021-10-1من 

الغرض

عيييييين من ومييييييية الييييييرأي العييييييا توجّهييييييات فيييييييا  

.الفاتور  اإللكترونية

:الرصدمنصات 

.ميةمنصات التواصل االجتماع  والقنوات الرف

:اللغة

.العربية

اإللكترونية_الفاتورة#
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:ملخص التقرير
اإللكترونية_الفاتور #

وإبدا للتفاعلالوسمظهر
نيةاإللكتروالفاتور عنالرأي

واستعراضعنهاوالتوعية
.الفواتيرتنفيا دمات

:فترة الرصد
رتوبر 1من • 2021أ
2021نوفمبر 16إىل•

706
ةتغريد  ومقال

:معدل وصول تكرار التغريدات

25.8
مليون وصول
على اإلنترنت

رمر المتفاعلين   الرياض ب نسبة نالحظ أن أ
%4.2  تليها منطقة المدينة بنسبة91.2%

91.2%
4.2%

21.1%78.9%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة34–25بي  ن



:موضوع التحليل

ن أهمييية الفيياتور  اإللكترونييية بنشيير التوعييية عييبييدأ التفاعييل مييع وسييم 

توجيه مع حاسبية  الفواتير اإللكترونية   تقنين الضرائب والتقا ير الم

.ديسمبر4الشررات والمؤسسات لإلستعداد لتنفيا القرار بدً ا من 
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ة وتييا يب بييد  بالتوعييية عيين الفييواتير اإللكترونيييالوسييمبييدأت الشييررات بالتفاعييل مييع 

.التنفيا وأهميتها لتقنين أوضاع الضرائب والتقا ير المحاسبية

نفا  المتفاعلون  الل الفتر  م

رتوبر 1 :ريييييييييي  بنشنوفمبر 16إىل أ
706

ةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومقتغريدة

:إجمالي التفاعل مع التغريدات كافة

ات ةةةةةةةةمنصعلى لف أ1.4

التواصل اإلجتماعي

:معدل تكرار وصول التغريدات

مليون ظهور25.8

على اإلنترنت
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:لمتفاعلينامناطق 

: ترونيةاإللك_فاتور ال#وسمأبرز المناطق الجغرافية الت  تفاعلت مع 

الريييييييييييييييييياض المرريييييييييييييييييض األول   التفاعيييييييييييييييييل ميييييييييييييييييع ن يييييييييييييييييا  احتليييييييييييييييييت•

التفاعالت الت  أتيتجمايل إمن % 91.2بنسبة اإللكترونية _الفاتور #

. والمنصات اإل با ية واألفرادالمشاهيرمن 

  %4.2بة بنسيالمدينية المنيور  بعد ذلك   المرريض الميا  منطقية أتت •

بنسيبة ة منطقية مكيتلتهياوهى نسبة ضئيلة جدا مقارنية بالريياض   يم 

2.3.%

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 



:اهتمامات المتفاعلين

نجيييييييد أن أعليييييييى نسيييييييبة مهتميييييييين 

هييم ة اإللكترونييي_الفيياتور #بوسييم 

  رواد موافيييع التواصيييل االجتمييياع 

 بييار أبييالتعليم ويليييهم المهتمييون 

.األعمال

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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:المتفاعلينواهتمامات فئات 

:أعمار المتفاعلين

عاًميييييييا 34-25تصيييييييدر السييييييين مييييييين 

مؤشييييييييييييييييييييييير التفاعييييييييييييييييييييييييل مييييييييييييييييييييييييع 

بة بنسييييييييياإللكترونيييييييييية_لفيييييييياتور ا#

  تالهيييييم ذوي األعميييييار مييييين 44.6%

%.  30.1بنسبة 18-24

35 ييم بعييد ذلييك جييا ت الفئيية ميين 

.%2.4بنسبة + 65إىل 
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:المتفاعليناتجاهات

ين الييارور عنييد تقييييم التفاعييل اإليجيياي والسييلب  بيي

  لكيين المحايييدواحييد    التفاعيل والرجيال  نجييد أن النسيبة 

رميير ميين الييارور  تفاعييل الانحصيير وتفاعييل اإلنيياث اإليجيياي أ

ان ريونجد أن أغلب التفاعل اإليجياي على الارورالسلب  

واتير أن ميية الفييبخييدماتميين شييررات المحاسييبة للتنويييه 

التفاعييل حيورتمن يا  الفيوتر   بينميا باإللكترونيية والتوعيية 

ممارسيييييات التجيييييار والتعبيييييير عييييينحيييييول انتقييييياد السيييييلب  

.الضيق من التهرب الضريب 

12.9%82.9%4.2%
سلبيطبيعيإيجابي

سلبي

ايجابي

طبيعي
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:الحياديالتفاعل

ربييييير نسيييييبة تفاعيييييل رانيييييت حياديييييية وبيييييدأت نجيييييد أن ا

توعييييييية العبييييير الفيييييواتير اإللكترونيييييية #بالتفاعيييييل ميييييع 

شييييررات المحاسييييبة  ييييدمات مييييع تييييروي  مهميتهييييا  ب

.الت  تقدمهان مة الفواتير اإللكترونيةأ

عبةةر بعةةا العبةةارات التةةي اسةةتخدمها المتفةةاعلون

:منصات التواصل االجتماعي

تفاعل حيادي

82.9
%

ة اسيييتغرب ميييين يعتقييييد أن هنييييا  انخفييياض فيييياد  للقيميييية الضييييريب"•

2030وهييو يعلييم بييمن مشييا يع المرحليية األوىل ميين ر ييية … المضييافة 

تتنه  أوا ر 2030لم تنته بعد  للمعلومية مشا يع ومبادرات ر ية 

مين وأضف إىل ذليك بيمن انخفياض الضيريبة لين يكيون أفيل… 2024

."إال إذا الفاتور  اإللكترونية أحد ت معجض  ما% .. 10

ييييييدعو جمييييييع المنشيييييخت المكلفييييية " نيييييايف المرشيييييدي"المحيييييام  "•

ديسييييمبر  ويحييييار ميييين 4بسييييرعة تطبيييييق الفيييياتور  اإللكترونييييية فبييييل 

."ت ربير استعمال الفواتير العادية والت  سيترتب عليها مخالفا

تحتيا  برنيام  بايق وفت فصير على تطبيق الفاتور  اإللكترونية  وب"•

ميا مجانا  التجربية   حيد ذاتهيا بيدون" ڤو "محاسب  مؤهل  جرب 

."��مهاراتك بتنم تشتر  



 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
14

:اإليجابيالتفاعل

اتور  الفييييييأهميييييييةبيييييييان  تممييييييل التفاعييييييل اإليجيييييياي

اري وتفاعييل لقضييا  عليى التسييتر التجي  ااإللكترونيية 

.ونيةشررات المحاسبة مع أن مة الفواتير اإللكتر

عبةةر بعةةا العبةةارات التةةي اسةةتخدمها المتفةةاعلون

: منصات التواصل االجتماعي

تفاعل إيجابي

12.9
%

وفير سيتكون أول حييرب حقيقية علييى التسيتر التجيياري بعيد تيي2022"•

الميييييييييييدفوعات -اإلراد  السياسيييييييييييية -. …بعيييييييييييال األدوات الالزمييييييييييية 

اتور  النقيييل فييي-الفييياتور  اإللكترونيييية -التحقيييق الميييايل -اإللكترونيييية 

سيييييترون ميييييا . مييييين المهييييين التسيييييويقية% 30تيييييوطين -اإللكترونيييييية 

".يسررم

غير  أو الخيير الفياتور  االلكترونيية لكيل منشيا  تجا يية صيياجماعة"•

و مسيجل الل  مي..متوسطة أو ربير  مسجلة   الضريبة المضاااافة

."يريح راسه

مرحليية الوفييت الحييايل هييو المناسييب تماًمييا حتييى تسييتطيع اللحيياق ب"•

."التطبيق األوىل للفوتر  االلكترونية

يوجيييييد ليييييدينا برنيييييام  محاسيييييب  شييييياامل و ممييييييض ييييييدعم الفييييياتور  "•

".االلكترونية ومعتمد لدى هيئة الضرا  والضريبة والجمار 
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:السلبيالتفاعل

ال  األن مة غتعبيراً عنرانت أبرز التفاعالت السلبية

إىل ميييييع التطيييييرقالتييييي  تيييييدعم الفيييييواتير اإللكترونيييييية  

ر صيييدار فيييواتيإبعييال المفييياهيم الخاطئييية عيين حييياالت 

ً الفييواتير اإللكتكييون واألمييل   أن ضيريبية ترونييية حييال

  التهييييرب الضييييريبميييينمييييع التييييامر لتلييييك الحيييياالت

عين الموردين غير راضييينووجود توفعات تقول إن 

.هاا الن ا 

:أبرز العبارات المتداولة

تفاعل سلبي

4.2
%

ئحة الفاتور  من الالئحة التنفياية لضريبة القيمة المضافة وال53ماد  "

و ييييد الت)اإللكترونيييية اىل وجيييوب إصيييدار فييياتور  عييين أي تو ييييد حييييث ان 

."يعد تو يد ضريب (المفترض

سييينوات ولكنيييه طليييب مبلييي  عالييييا 10انيييا عنيييدي ن يييا  محاسيييب  مييين "

وهاا QRنية يعادل فيمة برنام  رامل لك  يضيف يل الفاتور  االلكترو 

م لية ليس منطق  البد مين حمايتنيا مين جشيعهم والبيد يكونيون تحيت

قيد  لمن اشكوى م) مؤسسة حكومية وهاا سؤوايل رنت تملك اجابة 

."! (الخدمة له ؟

".الموردينعاجبهعل  مايبدو ان الفاتوره االلكترونيه دي مش "

كترونييية ميع فيرض الييدفع عين طريييق الشيبكة وا ن تطبيييق الفياتور  االل"

صار الوافد عنيدنا موظيف ميو صياحب حيالل  وصيار هيو الحلقية االضيعف

."بعد ما ران المواطن
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:التفاعلاتجاهاتعنتعّبرمنشورات
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:التفاعلاتجاهاتعنتعّبرمنشورات
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أبرز 
المنشورات
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:الوسمانتشارسبب

 ادمييييييية " جاناجييييييييت"نشييييييير حسييييييياب 

التجيييييار تغرييييييد  بهيييييد  التوعيييييية عييييين

.برنام  للفواتير اإللكترونية

معدل 
راةةةةةةةةةةةةةةةةةنتشاإل

معدل
اعلةةةةةةةةةةةةةةةالتف

16.1K

439



:أبرز التغريدات

1
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:أبرز التغريدات

2
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:أبرز التغريدات

3
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:أبرز التغريدات

4
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:أبرز التغريدات

5
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:أبرز التغريدات

6

29
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:التوصيات

اإللكترونية_الفاتورة#

01توصية 

02توصية 

ررييض إنشييا  حمليية توعوييية علييى منصييات التواصييل اإلجتميياع  ت

سيييبة للتييياجر علييى ريفيييية التعامييل ميييع الفيييواتير اإللكترونييية بالن

.والمشتري

م تحديييييد جهييييات معينيييية ميييين تطبيقييييات المحاسييييبة التيييي  تييييدع

لهييا مالئميية الفييواتير اإللكترونييية للييتحكم   سييعر األن ميية وجع

.للجميع من منشمت صغير   متوسطة وربير 
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!شةةةكرا لكم

اإللكترونية_الفاتورة#


