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تعريف البرنامج

مار الكــوادر برنامج بناء الكفاءات، يستهدف حديثي التخرج بهــدف  اســتث
ــنهم مــن اكتســاب ال ــدريبهم فــي بيئــة عمليــة تمّك معرفــة الوطنيــة وت

ــ, والمنافســة فــي ســوق العمــل ــًا مــن الهيئ ــامج إيمان ــأتي هــذا البرن ة ي
تقبل العامة للزكاة والدخل بأن الجيل القادم هم قادة النجاح في المس

فــي خلــق فــرص للتــدريب والتأهيــل  2030وتماشــيا مــع رؤيــة المملكــة 

.والعالميةلخريجي الجامعات السعودية 
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بةالمسارات التدريبية والتخصصات المطلو
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:والمتابعة االلتزام

قانون - محاسبة: التخصصات المطلوبة

ـــاء طـــرق و• ـــدقيق أبن ـــة والت ـــةســـاليب المراجع  المتعلق
.بالزكاة والضرائب

تطـــــوير سياســـــات وتشـــــريعات المراجعـــــة والتـــــدقيق •
 والتحصــــيل للزكــــاة والضــــرائب والعمــــل علــــى تحســــين

 .مستوى الجودة
مراجعــــة وتطــــوير مســــتوى جــــودة عمليــــات التــــدقيق •

 .والمراجعة

:القانونية الشؤون

ــاء وتطــوير ومراجعــة التشــريعات واالجــراءات القانون• يــة بن
 . الخاصة بالضرائب والزكاة

 .ائيةاجراءات وسبل الترافع في اللجان الضريبية والقض•

 .جيةتحقيق االلتزام باألنظمة واللوائح الداخلية والخار•

محاسبة -قانون :التخصصات المطلوبة
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بةالمسارات التدريبية والتخصصات المطلو
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:العمليات

اعمالإدارة  - محاسبة –مالية : التخصصات المطلوبة
 

ت المنشآمراجعة وتدقيق بيانات التسجيل ومستندات •
 . والشهاداتوإصدار التراخيص 

 .فاتهاتنظيم عملية االلتزام بالتسجيل للمنشآت وتصني•
 . العمل وفق أنظمة واجراءات تحصيل الزكاة والضرائب•

:والتدقيق المراجعة

  محاسبة: التخصص المطلوب

فــق تنظــيم عمليــات التــدقيق والمراجعــة للضــرائب والزكــاة و•
 .المعايير المعتمدة

 .يةفحص وتدقيق المستندات المالية واإلقرارات الضريب•

ـــدقيق وفـــق األنظمـــة والتشـــريعات الخاصـــة • ـــة والت المراجع
 .بالزكاة والضرائب
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بةالمسارات التدريبية والتخصصات المطلو

:والجودةالعمالء تجربة 

 : التخصصات المطلوبة
 إحصاء  -اإلدارية المعلومات نظم  -إدارة أعمال  -تسويق 

خدمة تحليل بيانات خدمات أصحاب المنشآت وتطوير ال•
 .بناء عليها

 .تطوير مستوى الخدمات المقدمة ألصحاب المنشآت•
راءات التوعية والتثقيف لرفع مستوى االلتزام باإلج•

 .واألنظمة

:والمخاطر التحليل

 .إدارة المخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة•

ة بالزكاة تطوير النظم لتحديد واكتشاف المخاطر المتعلق•
 .والضرائب

مستوى  توظيف أكثر السبل نجاحًا لتحليل البيانات ورفع•
.وااللتزام الحوكمةاالستفادة منها لتحقيق 

 : التخصصات المطلوبة
 تقنية المعلومات  -رياضيات  تطبيقية  -إدارة مخاطر 

محاسبة  -إحصاء  -اقتصاد 
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.ـة الجنسية/سعودي

الحصول على درجة 
ير البكالوريوس أو الماجست

ةالمحددفي أحد التخصصات 

:التراكميالمعدل 

-(5/4)

-(4/3)

يعادلهما أو -  حسب التقويم*
الهجري

ة اجتياز المقابلة الشخصي
القبولواختبارات 

 التفرغ التام في فترة التدريب

 :الوثائق المطلوبة

 .الهوية الوطنية-
 .سيرة ذاتية محدثة-
 .ياألكاديموثيقة التخرج والسجل -
 وثيقة معادلة الشهادة الجامعية-

في حال كانت الدراسة خارج 
 .المملكة

IELTS / TOEFL

معايير وشروط االختيار

 :اآلتيـة ال يتجاوز /عمر المتدرب

سنة  25 بكالوريوس-

سنة 27ماجستير -
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الجدول الزمني للتقديم

بدء
لالتسجي

 نهاية
لالتسجي

 إعالن 
النتائج

 بداية
البرنامج
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. سنة: مدة البرنامج*



 مـــــزايا البرنامـــــج

00/00/1439 | 0الصفحة تذيل

.مكافأة مالية شهرية

حضور دورات داخل الهيئة أو خارجها وفق 
.السياسات المعتمدة

1

2

.التسجيل في التأمينات االجتماعية 3

.يوم عمل 22رصيد إجازة بمقدار  4

.أسرتهوأفراد تأمين طبي للمتدرب   5
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