دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

برنامج الرقابة والمراجعة الداخلية
في األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة

الهدف:

تستهدف الهيئة يف إطار جهودها لتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة تدريب الكوادر الوطنية العاملة يف مجال املهنة وتتطلع إلى النهوض
بأداء املراجعني الداخليني وموظفي الرقابة على األداء يف القطاعات احلكومية عن طريق عقد البرامج التدريبية املتخصصة لهم.
وحتقيقا لهذا مت إعــداد برنامج الرقابة واملراجعة الداخلية يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة .ويهدف البرنامج إلــى تزويد
املتدربني باملعارف واملهارات الالزمة للقيام بأداء مهام عملهم يف هذه املجاالت بكفاءة وفعالية .ويشتمل البرنامج على وحدات تدريبية
تغطي املعلومات واملفاهيم واملـهــارات الالزمة لتطبيق األســس واملـبــادئ واألنظمة والتعليمات التي يحتاجها املتخصص يف املراجعة
احلكومية .وقد مت اعتماد البرنامج من وزارة اخلدمة املدنية لتطبيق أحكام الئحة التدريب على امللتحقني به من املوظفني املشمولني
بنظام اخلدمة املدنية وفق فئات الوظائف املناسبة له.

محتوىات برنامج الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة:
 .1الرقابة والمراجعة الداخلية
وال ــت ــح ــدي ــات الــمــعــاصــرة:

 .2إنـ ــشـ ــاء وتــنــظــيــم وإدارة
وحدات المراجعة الداخلية:

 .3تخطيط ،وتنفيذ ،وإعداد ورفع
التقارير ،واستخدام العينات
ألغــراض المراجعة الداخلية:

 .4كـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة تـــــنـــــفـــــيـــــذ
الــــمــــراجــــعــــة الـ ــداخـ ــلـ ــيـ ــة:

املراجعة الداخلية وأهميتها يف الوحدات احلكومية واخلاصة يف ظل البيئة االقتصادية احلديثة.
القواعد املنظمة إلنشاء وتنظيم وإدارة وحدات
املراجعة الداخلية وإداراتها.

إج ـ ـ ــراءات إن ـش ــاء وت ـنـظـيــم وحـ ـ ــدات املــراج ـعــة
الداخلية وإداراتها.

تخطيط عملية املراجعة.
استخدام العينات ألغراض املراجعة الداخلية.

تنفيذ عملية املراجعة وإعداد التقارير.

مراجعة نظم الرقابة الداخلية.
املــراجـعــة التشغيلية وت ـقــومي األداء ،مراجعة
اإللـ ـ ـت ـ ــزام ،ت ـق ــدمي املـ ـش ــورة وال ــدع ــم لـ ـ ــإدارة،
واملراجعة املالية يف الوحدات احلكومية.

مراجعة احلساب اخلتامي يف املؤسسات العامة.
مــراج ـعــة الـعـمـلـيــات واألرص ـ ـ ــدة يف ال ــوح ــدات
احلـكــومـيــة وم ـســؤول ـيــة امل ــراج ــع الــداخ ـلــي عن
اكتشاف الغش واألخطاء.
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الجدول الزمني لبرنامج
الرقابة والمراجعة الداخلية
في األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة

ينفذ البرنامج في الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر
تكلفة الدورة )7،350( :سبعة آالف وثالثمائة وخمسون ريال للمتدرب
الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة
التسجيل متاح للرجال و السيدات

المدينــة

الموافـــق

الفتـــرة

الدمام

 1441/06/29هـ

 1441/07/10هـ

 2020/02/23م

 2020/03/05م

الرياض

 1441/07/20هـ

 1441/08/02هـ

 2020/03/15م

 2020/03/26م

جدة

 1441/08/12هـ

 1441/08/23هـ

 2020/04/05م

 2020/04/16م

تبوك

 1441/11/07هـ

 1441/11/18هـ

 2020/06/28م

 2020/07/09م

أبها

 1441/11/07هـ

 1441/11/18هـ

 2020/06/28م

 2020/07/09م

جدة

 1441/11/07هـ

 1441/11/18هـ

 2020/06/28م

 2020/07/09م

الرياض

 1442/02/17هـ

 1442/02/28هـ

 2020/10/04م

2020/10/15م

الدمام

 1442/03/29هـ

 1442/04/11هـ

 2020/11/15م

 2020/11/26م
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