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امللحـق ( :)1مواضيع مواد اختبار أخصائي ضريبة القيمة املضافة
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تقديم:
تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي أنشأت باملرسوم امللكي رقم م 12/وتاريخ
 1412/5/13هـ الجهة املهنية املنوط بها تطوير مهنة املحاسبة واملراجعة في اململكة والرفع من مستواها.
وفي هذا اإلطار قامت الهيئة بعمل الترتيبات الالزمة لتنظيم املهنة وأصدرت املعايير املهنية والفنية ذات
العالقة باملهنة ،وقدمت العديد من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق أغراضها ،ومن أبرزها تنفيذ البرامج
التدريبية وشهادة اختبار زمالة الهيئة ومنح الشهادات املهنية في املجاالت املتخصصة ذات العالقة بمهنة
املحاسبة واملراجعة.
اهتمت الهيئة بالخطوات املتخذة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة اعتبارا من  1يناير 2018م .وقد صدر
قرار مجلس الوزراء رقم  257وتاريخ 1438/5/3هـ باملوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة
لدول مجلس التعاون الخليجي ،التي حددت اإلطار العام ومبادئ ضريبة القيمة املضافة املتفق عليها .وقد
أقرت هذه االتفاقية فرض دول املجلس بشكل موحد ضريبة للقيمة املضافة بنسبة أساسية قدرها ،%5
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم  654وتاريخ 1438/11/1هـ باملوافقة على نظام ضريبة القيمة املضافة،
كما صدر املرسوم امللكي رقم (م )113/بتاريخ 1438/11/2هـ باملوافقة عليه .وتبع ذلك صدور الالئحة
التنفيذية للنظام في  1438/12/4هـ.
تعزيزا لهذه الجهود قامت الهيئة بتصميم برنامج تدريبي متخصص وعقدت الدورات التدريبية لشرح
نظام والئحة ضريبة القيمة املضافة ،وتدريب منسوبي املنشآت في مختلف القطاعات االقتصادية على
الجوانب املحاسبية التطبيقية ذات العالقة باحتساب ضريبة القيمة املضافة .وقد تبين للهيئة أهمية
استحداث شهادة مهنية تحت مسمى "أخصائي ضريبة القيمة املضافة" ،تتيح للراغبين من الشباب فرصة
التأهيل ملمارسة هذه املهنة وتقديم خدماتهم للمنشآت املعنية بهذه الضريبة في القطاعات االقتصادية
املختلفة.
في ضوء ذلك سوف تعد الهيئة اختبارا مهنيا وتحدد مواعيد تنفيذه ،ويمنح من يجتاز هذا االختبار
شهادة أخصائي ضريبة القيمة املضافة كما تم اعتماد هذه الالئحة التي تتضمن القواعد العامة املنظمة
لالختبار للراغبين في الحصول على هذه الشهادة بقرار من لجنة التعليم والتدريب بالهيئة رقم 2/2/4
وتاريخ 1439/4/3هـ املوافق 2017/12/21م.
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 -1الهـدف من االختبار:
يهدف االختبار إلى قياس كفاءة املتقدمين الذين يرغبون في الحصول على الشهادة املهنية في ضريبة
القيمة املضافة ومدى إملامهم باملعرفة النظرية وتوفر املهارات العملية والقدرة لديهم على تطبيقها،
ومدى إدراكهم للمسؤولية املهنية واملتطلبات التي يتعين عليهم األخذ بها في أداء مهامهم في كل ما
له عالقة بتطبيقها.

 -2أسئلة االختبار:
االختبار يتكون من ( )60س ـ ــؤال متعدد االختيار ،وتكون االس ـ ــئلة متنوعة من حي تغطيتها لنظام
ض ـ ـ ـ ــريبــة القيمــة املضـ ـ ـ ـ ــافــة والئحتــه التنفيــذيــة والتطبيقــات املحــاس ـ ـ ـ ــبيــة واملعــارف واملهــارات ذات
العالقة ،وذلك ملعرفة وقياس قدرة املتقدم على اإلملام بها من خالل اســتنباط اإلجابة الصــحيحة
من عدد من اإلجابات املحتملة .وتحتفظ الهيئة بالحق بإضـ ـ ــافة أت مواضـ ـ ــيع تراها ضـ ـ ــرورية وفي
إدخال أت تعديالت على عدد ونوعية أسئلة االختبار.

 -3تنفيذ االختبار
يتم تنفيـذ االختبـار تحـت إش ـ ـ ـ ـراف األمـانـة العـامـة وفق الض ـ ـ ـ ــوابق املعتمـدة من قبـل األمين العـام
وللهيئة االستعانة بجهات متخصصة للمساعدة في تنفيذه وفقأ للقواعد املعتمدة.

 -4تاريخ عقد االختبار:
يعقد االختبار في التواريخ التي تحددها األمانة العامة للهيئة.

 -5مدة االختبار:
مدة االختبار ( )120مائة وعشرون دقيقة.

 -6درجات االختبار:
يتم تقييم نتائج االختبار الشـ ـ ـ ــامل للمتقدمين له ويكون إجمالي الدرجات مائة درجة وتكون نسـ ـ ـ ــبة
النجاح .%60

 -7إعادة االختبار:
يجوز إعادة االختبار مرتين في حالة عدم اجتياز املتقدم املسـ ـ ـ ــتوفي للشـ ـ ـ ــروط الواردة في املادة ()9
من هذه الالئحة وعدم حص ـ ـ ـ ــوله على نس ـ ـ ـ ــبة النجاح ،وفي حالة عدم االجتياز في املحاولة الثالثة
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يتعين عليه حض ـ ــور البرنامج التدريبي ألخص ـ ــائي ض ـ ــريبة القيمة املض ـ ــافة و عامل كملتحق جديد
ألغراض االختبار.

 -8مواضيع االختبار:
يبين امللحق رقم ( )1مواضيع مواد االختبار بشكل عام وسيتم من واقع التجربة العملية التقييم
املستمر ملواضيع مواد االختبار وتطويرها من قبل األمانة العامة بما يتالءم والهدف الذت يسعى
االختبار لتحقيقه.

 -9التأهيل العلمي وشروط التقدم لالختبار:
 1/9يقبل لالختبار كل من يرغب في الحصول على الشهادة املهنية في ضريبة القيمة املضافة من
الفئات التالية:
 1/1/9حملة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في املحاسبة من الجامعات السعودية والجامعات األخرى
املعترف بها.
 2/1/9حملة زمالة الهيئة أو أت شهادة من املعاهد املهنية املعروفة مثل،CICA ،ICAEW ،AICPA :
 ،ICAI ،ICAP ،ACCA ،CA Australiaوأت شهادات أخرى تقرها الهيئة.
 2/9يقبل لالختبار كل من يرغب من حملة دبلوم املحاسبة أو البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم
اإلدارية .شريطة:
 1/2/9حضور البرنامج التدريبي التأهيلي الذت تقدمه الهيئة والخاص بأخصائي ضريبة القيمة
املضافة.

 -10رسوم االختبار واإلعادة:
 1/10رســوم التقدم لالختبار ( )1.050ألف وخمســين ريال للمرة االولى ملن حضــر البرنامج التدريبي
ألخصــائي ضــريبة القيمة املضــافة الذت تنفذه الهيئة( ،يجب ارفاة شــهادة حضــور البرنامج
التدريبي مع طلب التقدم لالختبار).
 2/10رس ـ ـ ــوم التقدم لالختبار ( )4.200اربعة االف ومائتي ريال للمرة االولى ملن لم يحض ـ ـ ــر البرنامج
التدريبي ألخص ـ ـ ــائي القيمة املض ـ ـ ــافة وتش ـ ـ ــمل هذه الرس ـ ـ ــوم حص ـ ـ ــول املتقدم على حقيبة
البرنامج التدريبي ألخصائي ضريبة القيمة املضافة.
 3/10رسوم إعادة االختبار ( )525ريال لكل إعادة وملرتين فقق.
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 -11اإلشراف على االختبار:
تتولى األمانة العامة للهيئة اإلشراف على إعداد االختبار وتنفيذه.

 -12تصحيح االختبار:
تكون األمانة العامة للهيئة مسئولة عن تصحيح ورصد وإعالن نتيجة االختبار.

 -13تصحيح واعتماد نتيجة االختبار ومنح الشهادة املهنية:
يشكل األمين العام فريق من عدد ال يقل عن مستشارين اثنين للهيئة لتصحيح االختبار .و عتمد
األمين العام للهيئة نتيجة االختبار .ويجوز للمتقدم لالختبار أن يطلب من الهيئة وفقا للضوابق
املعتمدة؛ مراجعة التدقيق الحسابي لدرجات االختبار خالل فترة أسبوعين من تاريخ إعالن نتيجة
االختبار وذلك بعد سداد ألف وخمسين ريال رسوم مراجعة التدقيق الحسابي .وتمنح شهادة
أخصائي ضريبة القيمة املضافة من قبل األمانة العامة ملن اجتاز االختبار بنجاح.

 -14مكان االختبار:
يعقد االختبار في مدينة الرياض وغيرها من املدن التي يتوفر فيها العدد املناسب لعقده وفق ما
تقرره األمانة العامة للهيئة.

 -15بناء قاعدة املعلومات ألسئلة االختبار واإلجابات النموذجية
أـ إعداد مشاريع أسئلة االختبار واإلجابات النموذجية:
تختار األمانة العامة للهيئة مستشارين من ذوت االهتمام واالختصاص إلعداد مشار ع أسئلة
لالختبار وإجاباتها النموذجية ،ويقوم كل مستشار بتقديم األسئلة واإلجابات النموذجية املقترحة
لكل موضوع من مواضيع مواد االختبار .ويتم اختيار املستشارين من بين املجموعات التالية:
 -1أعضاء هيئة التدر س بالجامعات واملعاهد ذوت التخصص والخبرة في املحاسبة والضريبة.
 -2املهنيون ذوو التأهيل والخبرة في محاسبة الضريبة.
 -3منسوبو املهنة في املنشآت االقتصادية املختلفة ذوو التأهيل والخبرة.
 -4جهات متخصصة ذات خبرة في إعداد مشار ع أسئلة االختبارات.

ب -اعتماد مشاريع األسئلة:
تختار األمانة العامة فريقا لتطوير قاعدة املعلومات ألسئلة االختبار وإجاباتها النموذجية يتكون من
عدد ال يقل عن مستشارين اثنين ويقوم الفريق بدراسة ومراجعة مشار ع األسئلة وإجاباتها
النموذجية املعدة من املختصين أو من أية مصادر أخرى واختيار األسئلة املالئمة وإجاباتها
النموذجية واعتماد إدخالها بقاعدة املعلومات اآللية.
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 -16إعداد االختبار:
يتم اختيار أسئلة االختبار من قبل فريق يشكله األمين العام يتكون من عدد ال يقل عن مستشارين
اثنين الختيار أسئلة االختبار وإجاباتها النموذجية من بين األسئلة املحفوظة في قاعدة املعلومات
لألمين العام استخدام آلية بديلة يراها مناسبة الختيار أسئلة االختبار.

 -17التزامات املتقدم لالختبار:
يجب على املتقدم لالختبار االلتزام بالقواعد املنظمة لالختبار والضوابق املعتمدة من الهيئة بشأن
االختبار واالجراءات والتعليمات ذات الصلة.

8

الملحق رقم ()1
مواضيع مواد اختبار أخصائي ضريبة القيمة املضافة

مبادئ المحاسبة المالية:
 اإلطار العام للمحاسبة.
 الدورة املحاسبية.
 التسويات الجردية وإعداد القوائم املالية.
اإلطار العام للضريبة في المملكة العربية السعودية:
 مفهوم املحاسبة الضريبية والضريبة وخصائصها .
 القواعد األساسية لفرض الضريبة.
 أهداف فرض الضرائب.
 أنواع الضرائب وتقسيماتها.
 نظريات تحديد الوعاء الضريبي.
 االتفاقيات الدولية.
 مفهوم االزدواج الضريبي وأنواعه وأسبابه.
 الفرة بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وآثارهما االقتصادية.
 هيكل الضرائب غير املباشرة في اململكة.
 دور وموقع ضريبة القيمة املضافة في املالية العامة.
اإلطار النظري والتطبيقي لضريبة القيمة المضافة:
 مفهوم ضريبة القيمة املضافة.
 خصائص ضريبة القيمة املضافة.
 الفرة بين ضريبة القيمة املضافة وضريبة املبيعات.
 أهداف فرض ضريبة القيمة املضافة.
 اآلثار االقتصادية وأسباب فرض ضريبة القيمة املضافة.
 التعريفات واملصطلحات املرتبطة بضريبة القيمة املضافة.
 اإلطار التشر عي لضريبة القيمة املضافة.
 أنواع التوريدات من حي سعر ضريبة القيمة املضافة.
 آلية عمل ضريبة القيمة املضافة.
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السياسات الضريبية ونطاق تطبيقها في مجال الضريبة على القيمة المضافة:
 نطاة فرض ضريبة القيمة املضافة.
 التعامالت التي تخرج عن نطاة الضريبة.
 الواقعة املنشأة لضريبة القيمة املضافة (تاريخ استحقاة الضريبة).
 أنواع وأحكام التسجيل وإلغاؤه ألغراض ضريبة القيمة املضافة.
 أحكام مكان التوريد.
 التوريدات املعفاة من ضريبة القيمة املضافة.
 التوريدات الخاضعة لنسبة صفر.
 القيمة املتخذة للتوريدات الخاضعة للضريبة (الوعاء الضريبي).
 أحكام االستيراد (الواردات).
 طرة احتساب الضريبة املستحقة وأحكامها.
 أحكام خصم ضريبة املدخالت.
 أحكام تسديد الضريبة واستردادها.
 األحكام االنتقالية.
المعالجة المحاسبية والضريبية لضريبة القيمة المضافة ومتطلباتها:
 متطلبات املعالجة الضريبية لضريبة القيمة املضافة.
 الفاتورة الضريبية. الدفاتر والسجالت. املعالجة املحاسبية لضريبة القيمة املضافة.
 جوانب جاهزية املنشأة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة.
 أحكام الفترة الضريبية.
 أحكام اإلقرار الضريبي لضريبة القيمة املضافة وتصحيحه.
 كيفية مليء بيانات اإلقرار الضريبي.
الحقوق وااللتزامات والعقوبات وإدارة الضريبة على القيمة المضافة:
 التزامات وحقوة املكلف بتطبيق ضريبة القيمة املضافة:
 االلتزامات. الحقوة. التهرب الضريبي والعقوبات والغرامات في نظام ضريبة القيمة املضافة.
 إدارة ضريبة القيمة املضافة.
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نظرة معمقة ألهم القطاعات المشمولة بضريبة القيمة المضافة:
 القطاع التجارت.
 أهم مواد االتفاقية والالئحة ذات العالقة بالقطاع التجارت. إجراءات الفحص والتقييم ألنشطة القطاع التجارت. قطاع التصنيع.
 أهم مواد االتفاقية والالئحة ذات الصلة بقطاع التصنيع. إجراءات الفحص والتقييم ألنشطة القطاع الصناعي. القطاع العقارت.
 قطاع املقاوالت والتشييد والهندسة.
 قطاعات الرعاية الصحية والتعليم واألغذية.
 قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.
 قطاعات النقل والذهب والنفق وأخرت.
ما يستجد من أنظمة ولوائح متعلقة بضريبة القيمة المضافة.
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