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 تعــّد الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين
م/12 رقــم  الملكــي  بالمرســوم  أنشــأت   التــي 
ــوط ــة المن ــخ 1412/5/13 هـــ الجهــة المهني  وتاري
فــي والمراجعــة  المحاســبة  مهنــة  تطويــر   بهــا 
بذلــت وقــد  مســتواها.  مــن  والرفــع   المملكــة 
 الهيئــة جهودهــا لتنظيــم المهنــة وأصــدرت المعايير
ــد مــن الخدمــات ــة، وقدمــت العدي ــة والفني  المهني
ــق أغراضهــا، ومــن أبرزهــا ــي تمكنهــا مــن تحقي  الت
األجهــزة لمنســوبي  التدريبيــة  البرامــج   تنفيــذ 
 الحكوميــة، والمؤسســات والهيئــات فــي القطــاع
 العــام، وللعامليــن فــي مجــال المهنــة فــي القطاع
 الخــاص، وشــركات ومكاتــب المحاســبة والمراجعــة
واألمــر   ،2030 المملكــة  رؤيــة  باالعتبــار  وأخــذا 
وتاريــخ   ،)13059( رقــم  الكريــم  الســامي 
علــى  بالموافقــة  القاضــي  هـــ   1438/3/16 
مشــروع تحــول جميــع الجهــات الحكوميــة مــن 
تطبيــق األســاس النقــدي إلــى أســاس االســتحقاق 
القيــام  علــى  الهيئــة  مــن  وحرصــا  المحاســبي، 
بدورهــا المهنــي لإلســهام بفعاليــة فــي إنجــاز هــذا 
المشــروع الحيــوي والهــام، قامــت الهيئــة بالتهيئــة 

الموجهــة  التدريبيــة  برامجهــا  جميــع  وتحويــل 
والمؤسســات  الحكوميــة  األجهــزة  لمنســوبي 
2021م؛  عــام  مــن  ابتــداًء  العامــة  والهيئــات 
الكريــم. الســامي  واألمــر  الرؤيــة  مــع  لتتوافــق 
لتوفيــر  وســعيها  الهيئــة  تجربــة  ضــوء  وفــي 
فــي  تســهم  التــي  المالئمــة  التدريبيــة  البرامــج 
تدريــب منســوبي تلــك الجهــات والمهنييــن فــي 
القطاعيــن  فــي  والمراجعــة  المحاســبة  مجــال 
العــام والخــاص، وتأهيــل المتقدميــن لالختبــارات 
المهنيــة للهيئــة، تــم إعــداد الدليــل الشــامل للبرامــج 
التدريبيــة الــذي يشــتمل علــى جميــع البرامــج التــي 
2023م  العــام  خــالل  تنفيذهــا  الهيئــة  تنــوي 

)1445/1444هـــ(. 
توفيــر  فــي  الدليــل  هــذا  يســهم  أن  والمأمــول 
التدريبيــة  البرامــج  حــول  المطلوبــة  المعلومــات 
والجــداول  وعناصرهــا  وموضوعاتهــا  المختلفــة 
ورســوم  عقدهــا  وأماكــن  لتنفيذهــا،  الزمنيــة 

فيهــا. المشــاركة 

واهلل ولي التوفيق،

د. أحمد بن عبداهلل المغامس

كلمة الرئيس 
التنفيذي



البرامــــج التحضيريــــة 
لالختبارات المهنيــــــة

أواًل:
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تهــدف البرامــج التدريبيــة للتحضيــر لالختبــارات المهنية بشــكل أساســي؛ إلتاحة 
الفرصــة للمتدربيــن لإللمــام بالجوانــب النظريــة والعمليــة، وتزويدهــم بالمعــارف والمعلومــات 
ــهادات  ــى الش ــول عل ــدف الحص ــا به ــة واجتيازه ــارات الهيئ ــدم الختب ــم للتق ــة، وتهيئته الالزم
ــن أداء  ــم م ــة وتمكينه ــوبي المهن ــب منس ــام لتدري ــكل ع ــج بش ــدف البرام ــا ته ــة. كم المهني

مهــام عملهــم فــي المجــال المالــي المحاســبي فــي القطاعــات المختلفــة.

البرنامج التحضيري الختبار 
شهادة الزمالة

البرنامج التحضيري الختبار 
شهادة أخصائي ضريبة 

القيمة المضافة

البرنامج التحضيري الختبار 
شهادة فني المحاسبة

010203
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البرنامج
التحضيري الختبار شهادة الزمالة
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دورة مــادة المراجعة.

دورة مــــادة األنظمــة 
ــة. التجاري

ويتكــون البرنامــج التدريبــي للتحضيــر الختبــار 
ــة: ــدورات اآلتي ــى ال ــة عل الزمال

دورة مــادة المحاســبة 
الماليــة.

ــاة  ــادة الزكـــ دورة مــ
والضريبــة.

دورة مــادة المحاســبة 
اإلداريــة والحكوميــة.

دورة مــــــــــادة بيئــة 
األعمــال

البرنامج التحضيري الختبار شهادة الزمالة 01
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دورة مادة 
المحاسبة المالية 

دورة مادة المحاسبة 
اإلدارية والحكومية

مفاهيم التقرير المالي01
النقدية وقائمة التدفقات النقدية02
األدوات المالية03
المدينون وأوراق القبض04
المخـزون05
العقارات واآلالت والمعدات06
األصول غير الملموسة07
األصول المحتفظ بها للبيع08

أساسيات محاسبة التكاليف01
نظم التكاليف02
الموازنات03
المحاسبة اإلدارية04

عقــود اإليجار09
االلتزامات10
حقوق أصحاب رأس المال11
عناصر الدخل12
مواضيع مالية أخرى13
القوائم المالية الموحدة14

 المحاسبة في الوحدات الحكومية05
والمنظمات األخرى غير الهادفة للربح

المحـــاور

المحـــاور
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دورة مادة 
المراجعة 

دورة مادة 
الزكاة والضريبة 

اإلطار الفكري للمراجعة01
مسؤوليات المراجع الخارجي02
التخطيط لمراجعة القوائم المالية03
دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية04
أدلة المراجعة05
تقاريـر المراجع الخارجي06

اإلطار الفكري للزكاة والضريبة01
نظام ضريبة الدخل02
نظام الزكاة03
الضريبة االنتقائية04

العينات في المراجعة07
 مراجعة النظم  المحاسبية المعتمدة08

على الحاسب اآللي

ضريبة القيمة المضافة05
ضريبة التصرفات العقارية06
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك07
 األنظمة واللوائح والقرارات والمراسيم08

ذات الصلة

المحـــاور

المحـــاور
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دورة مادة 
بيئة األعمال 

دورة مادة 
األنظمة التجارية

فقه المعامالت01
تقنية المعلومات02

اإلطار العام لألنظمة التجاريـة01
 األنظمة التجارية في المملكة العربية02

السعودية

التحليل المالي و المفاهيم االقتصادية03
اإلدارة المالية04

نظام مهنة المحاسبة و المراجعة03

المحـــاور

المحـــاور
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02-02-2023م01-01-2023م11-07-1444هـ08-06-1444هـ01

25

10,000 ريالحضوري

150
4,000 ريالافتراضي01-06-2023م30-04-2023م12-11-1444هـ10-10-1444هـ02

4,000 ريالافتراضي10-08-2023م09-07-2023م23-01-1445هـ21-12-1444هـ03

10,000 ريالحضوري05-10-2023م03-09-2023م20-03-1445هـ18-02-1445هـ04

16-02-2023م05-02-2023م25-07-1444هـ14-07-1444هـ01

10

4،000 ريالحضوري

60
1،600 ريالافتراضي22-06-2023م11-06-2023م04-12-1444هـ22-11-1444هـ02

1،600 ريالافتراضي19-10-2023م08-10-2023م04-04-1445هـ23-03-1445هـ03

4،000 ريالحضوري02-11-2023م22-10-2023م18-04-1445 هـ07-04-1445هـ04

09-03-2023م19-02-2023م17-08-1444هـ28-07-1444هـ01

16

6،000 ريالحضوري

96
2،400 ريالافتراضي13-04-2023م26-03-2023م22-09-1444هـ04-09-1444هـ02

2،400 ريالافتراضي31-08-2023م13-08-2023م15-02-1445هـ26-01-1445هـ03

6،000 ريالحضوري09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـ04

مادة المحاسبـة المالية

مادة المحاسبة اإلدارية والحكومية

مادة المراجعــة

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

نوع
التدريب

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب

عـدد
أيـام التدريب

عـدد
أيـام التدريب

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

من

من

رقم
الدورة

رقم
الدورة

رقم
الدورة

جدول الدورات التدريبية الختبار شهادة الزمالة
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09-03-2023م26-02-2023م17-08-1444هـ06-08-1444هـ01

8

4,500 ريالحضوري

60
1,800 ريالافتراضي22-06-2023م11-06-2023م04-12-1444هـ22-11-1444هـ02

4,500 ريالحضوري23-11-2023م12-11-2023م09-05-1445هـ28-04-1445هـ03

1,800 ريالافتراضي28-12-2023م17-12-2023م15-06-1445هـ04-06-1445هـ04

06-02-2023م22-01-2023م15-07-1444هـ29-06-1444هـ01
12

4,800 ريالحضوري
72

4,800 ريالحضوري27-11-2023م12-11-2023م13-05-1445هـ28-04-1445هـ02

23-02-2023م18-02-2023م03-08-1444هـ27-07-1444هـ01
6

3,000 ريالحضوري
36

3,000 ريالحضوري30-11-2023م25-11-2023م16-05-1445هـ11-05-1445هـ02

مادة الزكاة والضريبة

مادة بيئة االعمال

مادة األنظمة التجارية

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

نوع
التدريب

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب

عـدد
أيـام التدريب

عـدد
أيـام التدريب

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

الحضورالوقت:المكان: 

من

من

من

رقم
الدورة

رقم
الدورة

رقم
الدورة

افتراضيحضوري
القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام

)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات
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البرنامج
التحضيري الختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة
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البرنامج التحضيري الختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة 02
المحـــاور

مبادئ المحاسبة 
المالية:

ضريبة القيمة 
المضافة:

اإلطار العام للمحاسبة.01
الدورة المحاسبية.02
التسويات الجردية وإعداد القوائم المالية.03

اإلطار العام للضريبة في المملكة.01

02
لضريبــة  والتطبيقــي  النظــري  اإلطــار 

المضافــة. القيمــة 

03
ــا  ــاق تطبيقه ــة ونط ــات الضريبي السياس

ــة. ــة المضاف ــة القيم ــي ضريب ف

04
المعالجــة المحاســبية والضريبيــة لضريبة 

القيمــة المضافــة ومتطلباتها.

ــات وإدارة 05 ــات والعقوب ــوق وااللتزام الحق
الضريبــة علــى ضريبــة القيمــة المضافــة.

2023/01/30م2023/01/15م 1444/07/08هـ 1444/06/22هـ01

12

4,000 ريالحضوري

72
2,800 ريالافتراضي 20-03-2023م05-03-2023م28-08-1444هـ13-08-1444هـ02

4,000 ريالحضوري 05-06-2023م21-05-2023م16-11-1444هـ01-11-1444هـ03

2,800 ريالافتراضي 18-09-2023م03-09-2023م03-03-1445هـ18-02-1445هـ04

جدول البرنامج التحضيري الختبار شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات
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البرنامج
التحضيري الختبار شهادة فني المحاسبة
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البرنامج التحضيري الختبار شهادة فني المحاسبة 03
المحـــاور

01
اإلطار الفكري للمحاسبة المالية، 

والمعايير المهنية، والعرض واإلفصاح في 
القوائم المالية.

عناصر القوائم المالية اإلثبات، القياس، 02
التقييم ، العرض واإلفصاح.

9-02-2023م22-01-2023م18-07-1444هـ 29-06-1444هـ01

15

5000 ريالحضوري

90 5000 ريالحضوري 18-05-2023م30-04-2023م28-10-1444هـ10-10-1444هـ02

3250 ريالافتراضي 09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـ03

جدول البرنامج التحضيري الختبار شهادة فني المحاسبة

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات

03
محاسبة التكاليف )مفاهيم وإدارة 

التكلفة -  طبيعة محاسبة التكاليف 
-  مفاهيم القياس - أنظمة محاسبة 

التكاليف )نظم التكاليف(

المحاسبة اإلدارية )تحليل التكلفة – الحجم  04
- الربح – النسب المالية(

تطبيقات وحاالت عملية.05
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البرنامج
التحضيري الختبار فاحص االحتيال المالي
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البرنامج التحضيري الختبار فاحص االحتيال المالي 04
المحـــاور

مقدمة عن االحتيال.01
االحتيال في القوائم المالية )احتيال اإلدارة(.02
 اختالس األصول )احتيال الموظفين(03
الفساد.04

 3500 حضوري5 14-09-2023م10-09-2023م29-02-1445هـ25-02-1445هـ01
30ريال

جدول البرنامج التحضيري الختبار فحص االحتيال المالي

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
 9 - 4
مساًء 

حضوري
الرياض ، جدة ، الدمام

الرجال - السيدات

أنواع أخرى من االحتيال.05
تضارب المصالح.06
مكافحة االحتيال07
التحقيق المتقدم في االحتيال.08
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البرنامج
التأهيلي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
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جدول البرنامج التأهيلي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 05
 09-05-2023م30-04-2023م19-10-1444هـ10-10-1444هـ01

8
4،900 ريالحضوري

48
4،900 ريالحضوري22-10-2023م15-10-2023م07-04-1445هـ30-03-1445هـ02

البرنامج التأهيلي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

 08-05-2023م08-05-2023م18-10-1444 هـ18-10-1444 هـ01
1

700 حضوري
ريال

6
700 حضوري21-10-2023م21-10-2023م04/04-1445هـ18-10-1444 هـ02

ريال

09-05-2023م09-05-2023م19-10-1444هـ19-10-1444هـ01
1

700 حضوري
ريال

6
700 حضوري22-10-2023م22-10-2023م05-04-1445هـ05-04-1445هـ02

ريال

قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية

معياري الدولي لرقابة الجودة  )1(و)2(

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب

عـدد
أيـام التدريب

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

رقم
الدورة

رقم
الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات



البرامج التدريبية الموجهة 
لــلـــقــــطـــاع    الـــــعــــام

ثانيًا:
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برنامج المسار التدريبي 
في المحاسبة الحكومية

برنامج الرقابة والمراجعة 
الداخلية في األجهزة 

الحكومية والمؤسسات 
العامة

برنامج المحاسبة في 
األجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة

برنامج المسار التدريبي 
في المراجعة الحكومية

0104 03 02

تشمل هذه البرامج:

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى رفــع قــدرات المتدربيــن مــن منســوبي 
ــي  ــن ف ــات العاملي ــة والهيئ ــات العام ــة والمؤسس ــزة الحكومي األجه
المهــن الماليــة والمحاســبية وغيرهــا مــن الوظائــف ذات العالقــة، 
وإكســابهم المعــارف والمهــارات الالزمــة للقيــام بمهــام أعمالهــم 
بكفــاءة واقتــدار. ويتضمــن المشــروع مســارين تدريبييــن: ُيْعَنــى المســار 
بالمراجعــة  الثانــي  المســار  وُيْعَنــى  الحكوميــة،  بالمحاســبة  األول 
والرقابــة علــى األداء فــي األجهــزة الحكوميــة والمؤسســات العامــة. 
يتــم التدريــب بالتــدرج وعلــى مراحــل ومــن خــالل منهجيــة محــددة 
ــم ذات  ــيات والمفاهي ــادئ واألساس ــن بالمب ــد المتدربي ــتهدف تزوي تس
الصلــة بــكل مجــال، والتــدرج بالعمليــة التدريبيــة إلــى أن ينتهــي المســار 
بإكســاب المتــدرب جميــع المعــارف والمهــارات والقــدرات الالزمــة 
ألداء األعمــال الماليــة والمحاســبية أو فــي مجــال المراجعــة والرقابــة 

ــه. ــذي يعمــل ب فــي الجهــاز ال

برنامج المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية 01
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ــة  ــن باألعمــال المالي ــف المتدربي ــى تعري يهــدف هــذا المســار إل
العامــة  الحكوميــة والمؤسســات  المحاســبية فــي األجهــزة 
والهيئــات وذلــك لفئــات الموظفيــن مــن منســوبي تلــك الجهــات 
ــادئ  ــيات ومب ــام بأساس ــم اإللم ــام وظائفه ــب مه ــن تتطل الذي
ــاب  ــم إكس ــن ث ــة، وم ــبة الحكومي ــة والمحاس ــبة المالي المحاس
المتــدرب المهــارات والمعــارف الماليــة الضروريــة ألداء عملــه 
بكفــاءة وفعاليــة لجميــع األعمــال الماليــة المحاســبية المتعلقــة 
بأبــواب وبنــود الميزانيــة المختلفــة حيــث يتــم تقديــم برنامــج 
تدريبــي مســتقل لــكل منهــا. ويشــتمل المســار علــى البرامــج 

ــة: ــة اآلتي التدريبي

أ. المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية:

برنامج مبادئ 
المحاسبة المالية 

برنامج محاسبة األعمال 
المالية في شؤون 

الموظفين.

برنامج مبادئ 
المحاسبة الحكومية. 

برنامج محاسبة نفقات 
األجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة.

دورة مبادئ 
المحاسبة المالية

اإلطار العام للمحاسبة01
الدورة المحاسبية02
النقد ومعادالت النقد03
المخزون04
العقارات واآلالت والمعدات05
العقارات االستثمارية06

 المخصصات وااللتزامات المحتملة07
واألصول المحتملة

األصول غير الملموسة08
ترتيبات امتياز تقديم الخدمات-المانح09
عقود االيجار10
عرض القوائم المالية11
مواضيع مالية أخرى12
القوائم المالية الموحدة13

المحـــاور
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دورة مبادئ 
المحاسبة الحكومية

دورة محاسبة األعمال المالية 
في شؤون الموظفين

دورة محاسبة نفقات األجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة

 اإلطار العلمي للمحاسبة في األجهزة01
الحكومية

الميزانية العامة02
إيرادات الدولة03
الدورة المحاسبية الحكومية04
 الذمم المدينة والحسابات المدينة05

األخرى
الذمم الدائنة والحسابات الدائنة األخرى06

التقارير المالية في االجهزة الحكومية07
إرشادات الممارسات الموصى بها08
 السياسات المحاسبية والتغيرات في09

التقديرات المحاسبية واألخطاء

المحـــاور

المحـــاور

المحـــاور

إجراءات صرف الرواتب01

 مكافــــــــأة العمل اإلضافــــي )خارج02
) الدوام

مكافأة نهاية الخدمة03
مكافأة مباشرة األموال العامة04

الشراء الحكومي01
أحكام المنافسات02
الئحة المحتوى المحلي03

 المحاسبة عن نفقات استخدام السـلع04
والخدمات

مخصصات ومكافآت التدريب واالبتعاث05

البدالت والمكافآت06

انتهاء خدمة الموظف07
المستحقات المالية للمتقاعدين08
معيار منافع الموظفين09

العقود اإلدارية 05
الغرامات06
نفقات التشغيل والصيانة07
نفقات المشاريع08
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02-03-2023م19-02-2023م10-08-1444هـ28-07-1444هـ01
10 6,000

60ريال
12-10-2023م01-10-2023م27-03-1445هـ16-03-1445هـ02

16-03-2023م05-03-2023م24-08-1444هـ13-08-1444هـ01
10 6,000

60ريال
26-10-2023م15-10-2023م11-04-1445هـ30-03-1445هـ02

18-05-2023م14-05-2023م28-10-1444هـ24-10-1444هـ01
5 3,000

30ريال
02-11-2023م29-10-2023م18-04-1445هـ14-04-1445هـ02

01-06-2023م21-05-2023م12-11-1444هـ01-11-1444هـ01
10 6,000

60ريال
16-11-2023م05-11-2023م02-05-1445هـ21-04-1445هـ02

مبادئ المحاسبة المالية

مبادئ المحاسبة الحكومية

محاسبة األعمال  المالية في شئون الموظفين

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
الرجال - السيدات4 - 9  مساًء الرياض، جدة، الدمام

جدول برنامج مسار المحاسبة الحكومية
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يهــدف هــذا المســار إلــى تعريــف المتدربيــن باألعمــال الماليــة 
والمؤسســات  الحكوميــة  األجهــزة  منســوبي  مــن  المحاســبية 
العامــة وإكســابهم القــدرات والمهــارات الالزمــة فــي مجــال 
األداء، وذلــك  علــى  والرقابــة  والتدقيــق  الحكوميــة  المراجعــة 
اإللمــام  وظائفهــم  مهــام  تتطلــب  الذيــن  الموظفيــن  لفئــات 
بأساســيات ومبــادئ المحاســبة الماليــة وفهــم أساســيات علــم 
األوليــة واألساســية  والمعــارف  المالــي،  والتدقيــق  المراجعــة 
ذات العالقــة بتخطيــط عمليــات المراجعــة وأدلــة وقرائــن اإلثبــات 
ــيات  ــن أساس ــار م ــدرج المس ــبية. ويت ــات المحاس ــة العملي ومراجع
المراجعــة إلــى المراجعــة الحكوميــة والرقابــة علــى األداء حيــث 
يتــم تقديــم برنامــج مســتقل لــكل منهــا. ويشــتمل المســار التدريبــي 

ــة: ــج اآلتي ــى البرام عل

ب. المسار التدريبي في المراجعة الحكومية

برنامج مبادئ 
المحاسبة المالية 

برنامج المراجعة 
الحكومية.

برنامج أساسيات 
المراجعة. 

برنامج الرقابة 
على األداء.

دورة مبادئ 
المحاسبة المالية

اإلطار العام للمحاسبة01
الدورة المحاسبية02
النقد ومعادالت النقد03
المخزون04
العقارات واآلالت والمعدات05
العقارات االستثمارية06

 المخصصات وااللتزامات المحتملة07
واألصول المحتملة

األصول غير الملموسة08
ترتيبات امتياز تقديم الخدمات-المانح09
عقود االيجار10
عرض القوائم المالية11
مواضيع مالية آخري12
القوائم المالية الموحدة13

المحـــاور
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دورة أساسيات 
المراجعة

دورة المراجعة 
الحكومية

اإلطار الفكري للمراجعة01
اإلطار العام لعملية المراجعة02
 استخدام أساليب المعاينة اإلحصائية03

لتحقيق أغراض المراجعة الداخلية
.تطبيق إجراءات المراجعة04

)مراجعة دورات العمليات واألنشطة)05
 المراجعة في ظل نظم التشغيل06

اإللكتروني للبيانات

المحـــاور

المحـــاور

اإلطار النظري للمراجعة الحكومية01

02
األجهزة الرقابية في المملكة العربية 

السعودية والمنظمات الدولية لألجهزة 
العليا للرقابة

قواعد العمل الميداني للمراجعة 03
الحكومية - )التخطيط(

قواعد العمل الميداني للمراجعة 04
الحكومية )تنفيذ المراجعة(

قواعد العمل الميداني للمراجعة 05
الحكومية - )أدلة اإلثبات(

إعداد التقارير في المراجعة الحكومية06

أسس و مفاهيم  في المراجعة الحكومية07
المراجعة الحكومية على  اإليرادات08
المراجعة الحكومية على المصروفات09
مراجعة أعمال المستودعات10
العقارات واآلالت والمعدات11
العقارات االستثمارية12
المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول13
عقود اإليجار14
مراجعة التقارير المالية الحكومية15
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دورة الرقابة 
على األداء

المحـــاور

اإلطار العام للرقابة على األداء01

مراحل الرقابة على األداء 02
)1 ( مرحلة التخطيط

)2( مرحلة المسح األولي03
)3( مرحلة جمع أدلة  اإلثبات04

)4( مرحلة إعداد المعايير05

)5(  مرحلة التقرير06

اإلشراف والمتابعة في مجال الرقابة 07
على األداء

رقابة األداء على األنشطة ذات التوجه 08
البيئي

رقابة األداء على تطبيق نظام 09
المنافسات والمشتريات الحكومية

صعوبات ومشكالت الرقابة على األداء10

6,00060 ريال1210-10-2023م01-10-2023م27-03-1445هـ16-03-1445هـ

9,00090 ريال0215-11-2023م15-10-2023م18-04-1445هـ30-03-1445هـ

9,00090 ريال2315-11-2023م05-11-2023م09-05-1445هـ21-04-1445هـ

6,00060 ريال0710-12-2023م26-11-2023م23-05-1445هـ12-05-1445هـ

مبادئ المحاسبة المالية

أساسيات المراجعة

المراجعة الحكومية

الرقابة على األداء

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

عـدد
أيـام التدريب إلىإلى منمن

جدول المسار التدريبي في المراجعة الحكومية

الحضورالوقت:المكان: 
الرجال - السيدات4 - 9  مساًء الرياض، جدة، الدمام
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ــأداء مهــام عملهــم فــي  ــام ب ــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة للقي ــد المتدربي ــدورة إلــى تزوي تهــدف ال
ــة ــة والمؤسســات العامــة بكفــاءة وفعالي مجــال المحاســبة باألجهــزة الحكومي

ج. برنامج المحاسبة في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

برنامج المحاسبة في األجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة:

 أسس المحاسبة الحكومية في المملكة01
 العربية السعودية المبنية على أساس

 االستحقاق
الميزانية العامة للدولة وطرق إعدادها02
 اإليرادات الحكومية وفقا ألساس03

االستحقاق
 الرواتب ومنافع الموظفين وفقا لدليل04

مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام
األصول الحكومية05

 المخزون  وفقا لمعيار القطاع06
الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى07
 االلتزامات08
 المخصصات والذمم الدائنة واألرصدة09

الدائنة  األخرى
التقارير والقوائم المالية10
 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية11

والئحته التنفيذية

المحـــاور

الحضورالوقت:
الرجال - السيدات8 صباحًا  - ٣  مساًء 

الرياض15-06-2023م28-05-2023م26-11-1444هـ08-11-1444هـ01

10,500126 ريال الدمام24-08-2023م06-08-2023م07-02-1445هـ19-01-1445هـ02

جدة09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـ03

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المدينة إلى منإلى من رقم
الدورة

جدول المحاسبة فى األجهزة الحكومية و المؤسسات العامة
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تهــدف الــدورة إلــى تدريــب الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي مجــال المهنــة، وتتطلــع إلــى النهــوض بــأداء 
المراجعيــن الداخلييــن وموظفــي الرقابــة علــى األداء فــي القطاعــات الحكوميــة

د. برنامج الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة:

برنامج الرقابة والمراجعة الداخلية في 
األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

اإلطار النظري للمراجعة الداخلية01

 إنشاء وحدات المراجعة الداخلية02
وتنظيمها وإدارتها

03
 التخطيط، والتنفيذ، وإعداد التقارير

 ورفعها، واستخدام العينات ألغراض
المراجعة الداخلية

كيفية تنفيذ المراجعة الداخلية04
تقارير المراجعة الداخلية05

المحـــاور

الحضورالوقت:
الرجال - السيدات8 صباحًا  - ٣  مساًء 

الرياض09-03-2023م26-02-2023م17-08-1444هـ06-08-1444هـ01

7،00084 ريال الدمام18-05-2023م07-05-2023م28-10-1444هـ17-10-1444هـ02

جدة12-10-2023م01-10-2023م27-03-1445هـ16-03-1445هـ03

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المدينة إلى منإلى من رقم
الدورة

جدول برنامج الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة
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يهــدف البرنامــج إلــى إيضــاح المبــادئ األساســية لنظــام المنافســات والمشــتريات، وإكســاب المتدربيــن 
الجــدارات المتعلقــة بتحديــد أهــداف ومبــادئ النظــام واللوائــح التنفيذيــة التابعــة لــه بكفــاءة وفاعليــة

هـ. البرنامج التدريبي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

البرنامج التدريبي لنظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية

01
 المبادئ األساسية لنظام المشتريات
 والمنافسات الحكومية وبنود الئحة

 المحتوى المحلي والمشتريات
الحكومية

 أهمية التخطيط المسبق وآلية تأهيل02
المتنافسين

03
 أساليب الشراء الحديثة، منها : االتفاقات

 اإلطارية والمزايدات العكسية، وشرح طرح
المنافسات وتقييم العروض والترسية

04
 تطبيق آلية تفضيل المحتوى المحلي

 والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات
المدرجة في السوق المالية

05
 تقييم المتعاقدين خالل وبعد تسليم

 األعمال،  وبيان آلية بيع المنقوالت وتأمين
االحتياجات باالستئجار أو االستبدال

الشكاوى وفض المنازعات مع المتعاقد

المحـــاور

الرياض09-02-2023م05-02-2023م18-07-1444هـ14-07-1444هـ01

434830  ريال
جدة25-05-2023م21-05-2023م05-11-1444هـ01-11-1444هـ02

الطائف17-08-2023م13-08-2023م01-02-1445هـ26-01-1445هـ03

المدينة المنورة 07-09-2023م03-09-2023م22-02-1445هـ18-02-1445هـ04

الدمام21-12-2023م17-12-2023م08-06-1445هـ04-06-1445هـ05

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المدينة إلى منإلى من رقم
الدورة

جدول البرنامج التدريبي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
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يهــدف البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي ُتمكنهــم مــن االنطــالق 
نحــو تحــول جهاتهــم الحكوميــة لتطبيــق أســاس االســتحقاق المحاســبي فــي القطــاع العــام.

و. برنامج التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي: مستوى أساسي

برنامج التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي: مستوى 

أساسي

 المدخل إلى مشروع التحول إلى أساس01
االستحقاق المحاسبي

 األهداف االستراتيجية للتحول إلى أساس02
االستحقاق المحاسبي

 منافع التحول إلى أساس االستحقاق03
المحاسبي

04
 أثر تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي

 على الجهة الحكومية، والموظف
والمملكة

 دور تطبيق أساس االستحقاق في تحسين05
قياس األداء المالي الحكومي

 مراحل التحول إلى أساس االستحقاق06
المحاسبي

 أدوات وممكنات التحول إلى أساس07
االستحقاق المحاسبي

08
 الفرق بين األساس النقدي وأساس

 االستحقاق المحاسبي )من حيث
 المفهوم، تسجيل السيارات، العقارات،

)المخزون، الرواتب واألجور

 مراحل الدورة المحاسبية وفقًا ألساس09
االستحقاق المحاسبي

 مكونات وإعداد القوائم المالية  على10
أساس االستحقاق المحاسبي

 تحديات حصر وجرد األصول في الجهة عند11
التحول

 إعداد األرصدة االفتتاحية ومسك12
السجالت عند التحول ألساس االستحقاق

  هيكل الشؤون المالية المالئم للتحول إلى13
أساس االستحقاق المحاسبي

14
 الفرق بين معايير المحاسبة للقطاع العام
 ودليل السياسات واإلرشادات المحاسبية

للقطاع العام

15
 نظرة عامة على مكونات دليل مفاهيم
 ومعايير المحاسبة للقطاع العام في

المملكة العربية السعودية

المحـــاور
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يهــدف البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي ُتمكنهــم مــن االنطــالق 
نحــو تحــول جهاتهــم الحكوميــة لتطبيــق أســاس االســتحقاق المحاســبي فــي القطــاع العــام.

ز.برنامج التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي مستوى متقدم

برنامج التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

متقدم

 منهجية وضع معايير المحاسبة للقطاع01
العام في المملكة العربية السعودية

02
 الفرق بين المعايير المحاسبية والسياسات

 المحاسبية واإلجراءات المحاسبية في
القطاع العام

 معيار المحاسبة للقطاع العام )1(: عرض03
القوائم المالية

 معيار المحاسبة للقطاع العام )2(: قائمة04
التدفقات النقدية

 معيار المحاسبة للقطاع العام )12(:05
المخزون

 معيار المحاسبة للقطاع العام )9(: اإليراد06
من المعامالت التبادلية

 معيار المحاسبة للقطاع العام )23(: اإليراد07
من المعامالت غير التبادلية

 معيار المحاسبة للقطاع العام )17(:08
العقارات واآلالت والمعدات

 معيار المحاسبة للقطاع العام )20(:09
اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة

المحـــاور
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الرياض16-03-2023م12-03-2023م24-08-1444هـ20-08-1444هـ01

434830 ريال جدة08-06-2023م04-06-2023م19-11-1444هـ15-11-1444هـ02

ابها03-09-2023م30-08-2023م15-02-1445هـ11-02-1445هـ03

الدمام16-11-2023م12-11-2023م02-05-1445هـ28-04-1445هـ04

الرياض09-03-2023م05-03-2023م17-08-1444هـ13-08-1444هـ01

434830 ريال
جدة01-06-2023م28-05-2023م12-11-1444هـ08-11-1444هـ02

ابها24-08-2023م20-08-2023م08-02-1445هـ04-02-1445هـ03

الدمام09-11-2023م05-11-2023م25-04-1445هـ21-04-1445هـ04

 جدول برنامج التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي مستوى أساسي

جدول برنامج التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي مستوى متقدم

ساعات التعليم 
المهني المستمر

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المدينة

المدينة

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

رقم
الدورة

رقم
الدورة

برنامج التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي



البرامــــج التدريبية 
الـمــتــخــصــصـــة

ثالثًا:
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يهــدف هــذا البرنامــج إلــى اســتعراض معاييــر المحاســبة الدوليــة 
وشــرحها والتعــرف علــى تطبيقاتهــا العمليــة مــن خــالل األمثلــة 
المحاســبة  معاييــر  تقســيم  جــرى  وقــد  العمليــة،  والحــاالت 
الدوليــة ألغــراض هــذا البرنامــج التدريبــي إلى خمســة مســتويات 
يشــمل كلٌّ منهــا عــددا مــن المعاييــر يتــم اســتعراضها والتــدرب 

عليهــا. 

البرنامج التأهيلي لمعايير 
أ.المحاسبة الدولية

محاور البرنامج التدريبي

المستوى hgehkdالمستوى األول

Frameworkإطار مفاهيم التقرير المالي

IAS 1عرض القوائم المالية

IAS 7قائمة التدفقات النقدية

IAS 8السياسات المحاسبية والتغييرات 
في التقديرات واألخطاء

IAS 24اإلفصاحات عن الطرف ذي 
العالقة

IFRS 5األصول غير المتداولة المحتفظ بها 
للبيع والعمليات غير المستمرة

IFRS 13قياس القيمة العادلة

IAS 2المخزون

IAS 40العقارات االستثمارية

IAS 16العقارات  واآلالت والمعدات

IAS 23تكاليف االقتراض

IFRS 38األصول غير  الملموسة

IAS 36الهبوط في قيمة األصول

IAS 37المخصصات وااللتزامات المحتملة 
واألصول المحتملة

IAS 10األحداث بعد فترة التقرير

المحـــاور

رقم المعياررقم المعيار اسم المعياراسم المعيار
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محاور البرنامج التدريبي

المستوى الثالث

المستوى الثالث

المستوى الرابع

IAS 28االستثمارات في المنشآت الزميلة 
والمشروعات المشتركة

IFRS 11الترتيبات المشتركة

IFRS 10القوائم المالية الموحدة

IFRS 3تجميع األعمال

IAS 27القوائم المالية المنفصلة

IFRS 12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت  
األخرى

IFRS 8القطاعات التشغيلية

IFRS 15اإليرادات من العقود مع العمالء

IAS 12ضرائب الدخل

IAS 19منافع الموظفين

IAS 41الزراعة

IAS 29التقرير المالي في االقتصادات ذات 
التضخم الجامح

IFRS 6استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها

IFRS 17عقود التأمين

IFRS 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 
ألول مرة

IAS 40العقارات االستثمارية

IAS 16العقارات  واآلالت والمعدات

IAS 23تكاليف االقتراض

IFRS 38األصول غير  الملموسة

IAS 36الهبوط في قيمة األصول

IAS 37المخصصات وااللتزامات المحتملة 
واألصول المحتملة

IAS 10األحداث بعد فترة التقرير

المحـــاور

رقم المعيار

رقم المعيار

رقم المعيار اسم المعيار

اسم المعيار

اسم المعيار



الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دليل البرامج التدريبية 2023    |    44

2،50030 ريال5 2023/05/18م2023/05/14م 1444/10/28هـ1444/10/24هـ

2،50030 ريال255-05-2023م21-05-2023م 05-11-1444هـ1444/11/01هـ

2،50030 ريال015-06-2023م2023/05/28م 12-11-1444هـ1444/11/08هـ

2،50030 ريال085-06-2023م2023/06/04م 19-11-1444هـ1444/11/15هـ

2،50030 ريال155-06-2023م11-06-2023م 26-11-1444هـ1444/11/22هـ

المستوى األول:

المستوى الثاني:

المستوى الثالث:

المستوى الرابع:

المستوى الخامس:

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

عـدد
أيـام التدريب إلىإلى منمن

جدول البرنامج التأهيلي لمعايير المحاسبة الدولية

الحضورالوقت:المكان: 
الرجال - السيدات4 - 9  مساًء الرياض، جدة، الدمام



دليل البرامج التدريبية 2023    |    45الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ــرحها  ــة وش ــة الدولي ــر المراجع ــج معايي ــذا البرنام ــتعرض ه  يس
والتعــرف علــى تطبيقاتهــا العمليــة مــن خــالل األمثلــة والحاالت 
العمليــة؛ وذلــك ليتمكــن المتدربــون مــن منســوبي مكاتــب 
المحاســبة والمهنيــون ذوو العالقــة مــن فهمهــا وتطبيقهــا 

ــة.  ــم المهني ــي أداء أعماله ــا ف ــزام به وااللت

برنامج معايير المراجعة 
الدولية ب.

محاور البرنامج التدريبي

المستوى الثانيالمستوى األول

ISA700تكوين الرأي والتقرير عن القوائم 
المالية

ISA701اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة 
في تقرير المراجع المستقل

ISA705التعديالت على الرأي في تقرير 
المراجع المستقل

ISA706فقرات لفت االنتباه، وفقرات أمور 
أخرى في تقرير المراجع المستقل

ISA710المعلومات المقارنة-األرقام 
المقابلة والقوائم المقارنة

IAS720مسؤوليات المراجع ذات العالقة 
بالمعلومات  األخرى

IFRS 13قياس القيمة العادلة

IAS500أدلة المراجعة  

IAS501أدلة المراجعة- اعتبارات معينة 
 لبنود مختارة

IAS540مراجعة التقديرات المحاسبية بوما 
 يتعلق بها من إفصاحات

IAS550األطراف ذات العالقة 

IAS560األحداث الالحقة

المحـــاور

رقم المعياررقم المعيار اسم المعياراسم المعيار
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محاور البرنامج التدريبي

المستوى الثالث

IAS 28التخطيط لمراجعة القوائم المالية

IFRS 112019( تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمه(

IFRS 10األهمية النسبية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة

IFRS 3استجابات المراجع للمخاطر المقدرة

IAS 27اعتبارات المراجعة ذات العالقة بمنشأة تستخدم منظمة خدمية

IFRS 12تقويم التحريفات المتعارف عليها خالل المراجعة

المحـــاور

اسم المعياررقم المعيار

150018 ريال053-12-2023م03-12-2023م21-05-1445هـ19-05-1445ههـ

150018 ريال123-12-2023م10-12-2023م28-05-1445هـ26-05-1444هـ

150018 ريال193-12-2023م17-12-2023م06-06-1445هـ04-06-1445هـ

الجزء األول:

الجزء الثاني:

الجزء الثالث:

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

عـدد
أيـام التدريب إلىإلى منمن

جدول برنامج معايير المراجعة الدولية

الحضورالوقت:المكان: 
الرجال - السيدات4 - 9  مساًء الرياض، جدة، الدمام
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يتكــون هــذا البرنامــج مــن ثالثــة أجــزاء، ويشــتمل كل جــزء علــى 
عــدد مــن المعاييــر يتــم اســتعراضها أثنــاء الــدورة، ويتيــح كذلــك 
علــى  التــدرب  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  لمنســوبي 
تطبيقــات المعاييــر مــن خــالل األمثلــة والتماريــن والحــاالت 

ــة.  العملي

برنامج المعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ج.

محاور البرنامج التدريبي

الجزء األول

 مفهوم  المنشآت صغيرة ومتوسطة1
 الحجم

 المفاهيم  والمبادئ األساسية2

عرض القوائم المالية3

قائمة المركز المالي4

قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل5

6
 قائمة التغيرات في حقوق أصحاب

  الملكية وقائمة الدخل واألرباح
المبقاة منه

قائمة التدفقات النقدية7

اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية8

المحـــاور

رقم القسمرقم القسم اسم المعياراسم المعيار

اإلفصاحات عن الطرف ذي العالقة33

35
 التحول إلى المعيار الدولي للتقرير

 المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة
الحجم

 المخزون13

العقارات االستثمارية16

العقارات، واآلالت والمعدات17

األحداث بعد نهاية فترة التقرير32
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الجزء الثالثالجزء الثاني

االستثمارات  في المنشآت الزميلة14

االستثمارات في المشروعات المشتركة15

 السياسات المحاسبية، والتقديرات10
واألخطاء

  األدوات المالية االساسية11

 موضوعات أخرى لألدوات المالية12

 عقود اإليجار 20

 المخصصات  وااللتزامات واألصول21
 المحتملة

الهبوط في قيمة األصول27

األصول غير الملموسة بخالف الشهرة18

تجميع األعمال والشهرة19

اإليرادات23

منافع الموظف28

األنشطة المتخصصة34

القوائم المالية الموحدة والمنفصلة9

 ترجمة العمالت األجنبية30

تكاليف  االقتراض25

ضرائب الدخل29

 المنح الحكومية24

االلتزامات وحقوق الملكية22

الدفع على أساس السهم26

التضخم الجامح31

رقم المعياررقم القسم اسم المعياراسم المعيار

محاور البرنامج التدريبي

جدول برنامج المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1,50030  ريال195-01-2023 م15-01-2023 م26-06-1444هـ 22-06-1444 هـ

1,50030  ريال265-01-2023 م22-01-2023 م04-07-1444هـ29-06-1444هـ

1,50030  ريال025-02-2023 م29-01-2023 م11-07-1444هـ07-07-1444هـ

الجزء األول:

الجزء الثاني:

الجزء الثالث:

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

عـدد
أيـام التدريب إلىإلى منمن

الحضورالوقت:المكان: 
القاعة االفتراضية 

)عن بعد(
الرجال - السيدات4 - 9  مساًء 

المحـــاور
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دورة ضريبة القيمة 
المضافة د.

محاور الدورة

 اإلطار النظري لضريبة القيمة المضافة1

 السياسات الضريبية في مجال ضريبة القيمة المضافة2

 القياس المحاسبي للضريبة3

 القياس الضريبي لتحديد ضريبة القيمة المضافة4

التزامات وحقوق المكلف5

 إجراءات الفحص والتقييم6

 إجراءات االسترداد ورد الضريبة7

 العقوبات والغرامات8

إدارة ضريبة القيمة المضافة33

تطبيقات وحاالت عملية35

جدول دورة ضريبة القيمة المضافة

14-02-2023م12-02-2023م23-07-1444 هـ 21-07-1444هـ01
3

حضوري
ــــــــــــــ
القاعة 

االفتراضية

 2،100
ريال

18
900 12-12-2023م10-12-2023م28-05-1445هـ26-05-1445هـ02

ريال

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات
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دورة ضريبة 
التصرفات العقارية هـ.

محاور الدورة

اإلطار النظري لضريبة التصرفات العقارية.1

القياس المحاسبي والضريبي.2

إجراءات الفحص والتقييم.3

العقوبات والغرامات.4

الواقعة المنشأة للضريبة )تاريخ استحقاقها(.5

جدول دورة ضريبة التصرفات العقارية

15-02-2023م15-02-2023م 24-07-1444هـ 24-07-1444هـ01
1

700 ريالحضوري
6

القاعة 11-12-2023م11-12-2023م27-05-1445هـ27-05-1445هـ02
300 ريالاالفتراضية

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

نوع
التدريب

عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات
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تهــدف هــذه الــدورة إلــى التعريــف باإلجــراءات 
والخطــوات الالزمــة إلعــداد التقاريــر المقدمــة 
ــر المحاســب  ــة تقري للقضــاء. واســتعراض أهمي
القانونــي المقــدم للقضــاء والظــروف التــي 
تســتدعي الحصــول علــى تقريــر مــن المحاســب 
القانونــي، وتحديــد نطــاق العمــل والمتطلبــات 
المهنيــة الواجــب تحققهــا فــي المحاســب 
وأنــواع  التقريــر،  إعــداد  لقبــول  القانونــي؛ 
يقدمهــا  أن  يمكــن  التــي  التأكيــد  ودرجــات 
المحاســب القانونــي وأنواع التقاريــر ومكونات 

ــي. ــر النهائ التقري

تهــدف هــذه الــدورة إلى شــرح اإلطــار الفكري 
االســتثمارية  المشــروعات  تحليــل  ومراحــل 
الجــدوى  دراســات  بأهميــة  والتعريــف 
بيئــات  ظــل  فــي  لالســتثمار  االقتصاديــة 
ــاالت  ــواع ومج ــح أن ــة. وتوضي ــال الحديث األعم
دراســات الجــدوى للمشــروعات االســتثمارية. 
واســتعراض محتــوى هــذه الدراســات بأنواعهــا 
فريــق  وجــود  أهميــة  وتوضيــح  المختلفــة 
متخصــص للقيــام بدراســة الجدوى واســتعراض 
نمــاذج وتطبيقــات عمليــة لدراســات الجــدوى.

دورة إعداد التقارير 
المقدمة للقضاء:

دورة دراسة جدوى 
المشروعات االقتصادية:
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تهــدف هــذه الدورة إلى التعريـــف بالمـوازنـــات 
ومحــددات  ومزايــا  وأنواعهــا  التقـديـريـــة 
اســتخدامها وكيفية إعدادهــا. ويتعرض البرنامج 
بالشــرح للموازنــة التقديريــة الرئيســة ومفهــوم 
محاســبة المســؤولية وأنواع مراكز المسؤولية. 
كمــا يتعــرض البرنامــج بالشــرح للبعــد الرقابــي 
للموازنــة التقديريــة وتقييــم األداء باســتخدام 
الموازنــات المرنــة وتحليــل االنحرافــات وغيرهــا 

ــة. ــع ذات العالق ــن المواضي م

تهــدف هــذه الــدورة إلى شــرح اإلطــار الفكري 
االســتثمارية  المشــروعات  تحليــل  ومراحــل 
الجــدوى  دراســات  بأهميــة  والتعريــف 
بيئــات  ظــل  فــي  لالســتثمار  االقتصاديــة 
ــاالت  ــواع ومج ــح أن ــة. وتوضي ــال الحديث األعم
دراســات الجــدوى للمشــروعات االســتثمارية. 
واســتعراض محتــوى هــذه الدراســات بأنواعهــا 
فريــق  وجــود  أهميــة  وتوضيــح  المختلفــة 
متخصــص للقيــام بدراســة الجدوى واســتعراض 
نمــاذج وتطبيقــات عمليــة لدراســات الجــدوى.

دورة الموازنات 
التقديرية:

دورة نظام اإلفالس 
رؤية محاسبية: 
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تهــدف هــذه الــدورة لزيــادة معرفــة ومهــارات 
بمبــادئ  تعريفهــم  خــالل  مــن  المتدربيــن 
المحاســبة والمصطلحــات المحاســبية الهامــة 
تصنيــف  عمليــات  وشــرح  اإلنجليزيــة  باللغــة 
ــة  ــة األحــداث المالي ــب وتســجيل ومراقب وتبوي
ــدورة  ــدف ال ــا ته ــال. كم ــآت األعم ــي منش ف
ــة إعــداد  ــز مهــارات المتدربيــن فــي كيفي لتعزي
الــدورة المحاســبية باللغــة اإلنجليزيــة مــن حيــث 
تســجيل القيــود المحاســبية فــي دفتــر اليوميــة 
وترحيلهــا إلــى دفتــر األســتاذ وترصيد الحســابات 
المراجعــة  ميــزان  إلعــداد  والدائنــة  المدينــة 
وإعــداد التســويات الجرديــة إلعــداد التقاريــر 

ــة.  المالي

غيــر  تأهيــل  الــى  الــدورة  هــذه  تهــدف 
المتخصصيــن فــي المحاســبة لتعريفهــم بعلــم 
الماليــة،  للمعلومــات  كنظــام  المحاســبة 
يســتند  التــي  المبــادئ والفرضيــات  وشــرح 
المحاســبة  علــم  أهــداف  وتوضيــح  عليهــا، 
ودوره وأهميتــه فــي االقتصــاد. تســتعرض 
ــا  ــبة وتفريعاته ــداف المحاس ــا أه ــدورة أيًض ال
خــالل  مــن  المتــدرب  يكتســب  ووظائفهــا. 
الــدورة معرفــة مقومــات النظــام المحاســبي 
ودورتــه التشــغيلية وكيفيــة عــرض وقــراءة 
ــة الســتخدامها فــي  ــم المالي ــر والقوائ التقاري

المالئمــة. االقتصاديــة  القــرارات  اتخــاذ 

مبادئ المحاسبة باللغة اإلنجليزية 
:)Principles of Accounting(

دورة المحاسبة لغير 
المحاسبين: 



الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دليل البرامج التدريبية 2023    |    54

تهــدف هــذه الــدورة إلــى تمكيــن المشــاركين 
مــن المهــارات الضروريــة الالزمــة للتعامــل مــع 
ــم غســل األمــوال،  ــل: جرائ ــة، مث ــم المالي الجرائ
بمــا  وفاعليــة،  بكفــاءة  اإلرهــاب،  وتمويــل 
يتفــق مــع نظــام مكافحــة غســل األمــوال 
ــل  ــه، والدلي ونظــام مكافحــة اإلرهــاب وتمويل
اإلرشــادي لمكافحــة غســل األموال الصــادر عن 
وزارة التجــارة والهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
ذات  التعليمــات  مــن  وغيرهــا  والمحاســبين، 
العالقــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة فــي 

ــة.  ــات الدولي ــة والمنظم المملك

ــار  ــدورة إلــى اســتعراض المعي تهــدف هــذه ال
الســابع عشــر وشــرح نطاقــه وأهدافــه وتحديــد 
بالمعيــار، ووصــف  المتأثــرة  التأميــن  عقــود 
ــاس الالحــق  ــات األولــي والقي ــات اإلثب متطلب
ــواردة  ــن، وشــرح االســتثناءات ال بعقــود التأمي
فــي المعيــار بشــكل عملــي، إضافــة إلــى 
اســتعراض طــرق العــرض فــي القوائــم المالية.

دورة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب:

دورة معيار التقرير المالي 
الدولي رقـــم 17 عقـــود 

التأمين باللغة العربية:
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Explanation of IFRS 17and its objective 
and scope, identification of insurance 
contracts affected by the new standard, 
and description of initial recognition and 
subsequent measurement of insurance 
contracts. Explanation of exceptions with 
practical examples, including for methods 
of presentation in financial statements.

غيــر  تأهيــل  الــى  الــدورة  هــذه  تهــدف 
المتخصصيــن فــي المحاســبة لتعريفهــم بعلــم 
الماليــة،  للمعلومــات  كنظــام  المحاســبة 
يســتند  التــي  المبــادئ والفرضيــات  وشــرح 
المحاســبة  علــم  أهــداف  وتوضيــح  عليهــا، 
ودوره وأهميتــه فــي االقتصــاد. تســتعرض 
ــا  ــبة وتفريعاته ــداف المحاس ــا أه ــدورة أيًض ال
خــالل  مــن  المتــدرب  يكتســب  ووظائفهــا. 
الــدورة معرفــة مقومــات النظــام المحاســبي 
ودورتــه التشــغيلية وكيفيــة عــرض وقــراءة 
ــة الســتخدامها فــي  ــم المالي ــر والقوائ التقاري

المالئمــة. االقتصاديــة  القــرارات  اتخــاذ 

دورة معيار التقرير المـــــالي 
الدولـــي رقــــم 17 عقــــود 

التأمين باللغة االنجليزية:

دورة المحاسبة لغير 
المحاسبين: 
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تهــدف هــذه الــدورة إلــى تنميــة المهــارات 
الفنيــة والمعــارف لــدى المشــاركين بالبرنامــج 
ومجــاالت  القضائيــة  المحاســبة  بمفهــوم 
تطبيقها، وكيفية اســتخدام أســاليب وإجــراءات 
المحاســبة القضائيــة الكتشــاف والحــد مــن 

االحتيــال المالــي فــي الشــركات.

تهــدف هــذه الــدورة إلــى تنميــة مهــارات 
ــوم  ــد مفه ــى تحدي ــج، عل ــاركين بالبرنام المش
وتقييــم وتصنيــف المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
الشــركات وكيفيــة إدارتهــا، بمــا يمكنهــم مــن 
تعزيــز قدراتهــم علــى تفعيــل نظــم الحوكمــة 

المؤسســية وإدارة المخاطــر واالمتثــال.

دورة المحاسبة القضائية 
ومراقبة االحتيال المالي:

دورة الحوكمة وإدارة 
المخاطر واالمتثال:
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ــاركين  ــد المشـ  تهــدف هــذه الــدورة إلــى تزوي
لوائــح  وكتابــة  إلعــداد  الفنيــة  بالمهــارات 
وشــرح  والزكويــة  الضريبيــة  االعتراضــات 
الدفــوع  كتابــة  وأهدافهــا.  مفهومهــا 
الموضوعيــة والشــكلية المرتبطــة باالعتراضــات 

والزكويــة. الضريبيــة 

ــاركين  تهــدف هــذه الــدورة إلــى تزويــد المشـ
اإللمــام  مــن  تمكنهــم  التــي  بالمعــارف 
ودور  الماليــة،  لــإلدارة  الحديثــة  بالوظائــف 
المحاســبين في مجــال إدارة النقدية، باإلضافة 
إلــى تعزيــز مهــارات المشــاركين علــى كيفيــة 
إدارة المخاطــر الماليــة والتشــغيلية للشــركات 

ــة. بفاعلي

تنميــة معرفــة  إلــى  الــدورة  تهــدف هــذه 
المشــاركين بالبرنامــج، وبمفهــوم تحليــل اآلداء 
المالــي، ومــن ثــم تعزيــز مهارتهــم فــي تقييــم 

وتحليــل اإلداء المالــي.

ــد المشــاركين  ــى تزوي ــدورة إل تهــدف هــذه ال
اإللمــام  مــن  تمكنهــم  التــي  بالمعــارف 
االســتدامة،  لمفهــوم  الحديثــة  بالوظائــف 
ودور المحاســبين فــي مجــال إدارة االســتدامة، 
باإلضافــة إلــى تعزيــز مهارات المشــاركين على 
ــغيلية  ــة والتش ــتدامة المالي ــة إدارة االس كيفي

ــة.  ــركات بفعالي للش

دورة االعتراضات الضريبية 
والزكوية:

إدارة المخاطر المالية:
تقييم وتحليل األداء 

المالي:

مفهوم االستدامة:
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إعداد التقارير المقدمة للقضاء

دراسة جدوى المشروعات االقتصادية

نظام اإلفالس رؤية محاسبية

الموازنات التقديرية

)Principles of Accounting( مبادئ المحاسبة باللغة اإلنجليزية

27-02-2023م26-02-2023م07-08-1444هـ06-08-1444هـ01
2

1400 الرياض
12ريال

1400 جدة05-06-2023م04-06-2023م16-11-1444هـ15-11-1444هـ02
12ريال

05-03-2023م02-03-2023م16-08-1444هـ13-08-1444هـ01
4

2800 الرياض
24ريال

1200 افتراضي11-10-2023م08-10-2023م25-03-1445هـ23-03-1445هـ02
24ريال

20-03-2023م19-03-2023م28-08-1444هـ27-08-1444هـ01
2

1400 الرياض
12ريال

600 افتراضي24-07-2023م23-07-2023م06-01-1445هـ05-01-1445هـ02
12ريال

1500 افتراضي165-03-2023م12-03-2023م24-08-1444هـ20-08-1444هـ01
30ريال

900 افتراضي103-10-2023م08-10-2023م25-03-1445هـ23-03-1445هـ01
18ريال

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة

جدول البرامج التدريبية المتخصصة
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مكافحة غسل األموال وتمويل  اإلرهاب

المحاسبة لغير المحاسبين

معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 عقود التأمين باللغة العربية

معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 عقود التأمين باللغة اإلنجليزية:

الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال

المحاسبة القضائية ومراقبة االحتيال المالي

االعتراضات الضريبية والزكوية

 2023/06/12م2023/06/11م 1444/11/23هـ1444/11/22هـ01
2

1,400 الرياض
ريال

12
600 افتراضي13-11-2023م12-11-2023م29-08-1444هـ28-04-1444هـ02

ريال

القاعة 073-11-2023 م05-11-2023م23-04-1444هـ21-04-1445هـ01
االفتراضية

 900
18ريال

600 افتراضي042-12-2023م03-12-2023م20-05-1445هـ19-05-1445هـ01
12ريال

القاعة 042-12-2023م03-12-2023م22-05-1445هـ21-05-1445هـ01
االفتراضية

 600
12ريال

القاعة 312-07-2023م30-07-2023م13-01-1445هـ12-01-1445هـ01
االفتراضية

 600
12ريال

القاعة 253-07-2023م23-07-2023م07-01-1445هـ05-01-1445هـ01
االفتراضية

 900
18ريال

القاعة 022-08-2023م01-08-2023م15-01-1445هـ14-01-1445هـ01
االفتراضية

 600
12ريال

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة
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إدارة المخاطر المالية

تقييم وتحليل األداء المالي

مفهوم االستدامة

القاعة 102-08-2023م09-08-2023م23-01-1445هـ22-01-1445هـ01
االفتراضية

 600
12ريال

القاعة 083-08-2023م06-08-2023م21-01-1445هـ19-01-14445هـ01
االفتراضية 

 900
18ريال

2100الرياض213-01-2023م19-01-2023م07-05-1444هـ05-05-1444هـ01
18ريال

الحضورالوقت:المكان: 
افتراضيحضوري

القاعة االفتراضية الرياض، جدة، الدمام
)عن بعد(

 9 - 4
مساًء 

الرجال - السيدات

ساعات التعليم 
المهني المستمر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان عـدد
أيـام التدريب إلى منإلى من رقم

الدورة



البرامــج التدريبيــة الخاصة 
ــات(  ــاج الجه ــق احتي )وف
العــام  القطاعيــن  فــي 

والخاص. 

رابعًا:
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ــاج  ــق احتي ــة وف ــة دورات تدريبي ــج الخاص ــمل البرام تش
وجدولــة  موضوعاتهــا  تحديــد  يتــم  الراغبــة  الجهــة 
تنفيذهــا فــي ضــوء االتفــاق مــع الجهــة الراغبــة ومنهــا 
الــدورات الخاصــة للشــركات ومنشــآت القطــاع الخــاص 
ــبة  ــب المحاس ــركات ومكات ــذ لش ــي تنف ــدورات الت وال
وغيرهــا مــن الجهــات الراغبــة. ويمكــن أن تختــار الجهــة 
الراغبــة مــن بيــن البرامــج المجدولــة التــي تنفذهــا 
الهيئــة ضمــن خطتهــا التدريبيــة، كمــا يمكــن اختيــار 
أي موضــوع آخــر مــن المواضيــع ذات العالقــة بمهنــة 
المحاســبة والمراجعــة. وتشــمل إجــراءات تنفيــذ البرامــج 

ــي: الخاصــة مــا يأت

010203 يتم تقديم طلب تنفيذ 
دورة خاصة من قبل الجهة 
الراغبة عبر البريد اإللكتروني 
 Training@socpa.org.sa

ويتم تحديد موضوع ومحاور 
البرنامج التدريبي.

يتم تجهيز الحقيبة التدريبية 
حسب احتياجات الجهة.

يتم االتفاق على رسوم التدريب 
وعدد المتدربين والجدول 
الزمني للتدريب وغير ذلك 

من الترتيبات وفق الضوابط 
المعتمدة بالهيئة ويتم في 

ضوء ذلك تنفيذ البرنامج. 



دليل البرامج التدريبية 2023    |    63الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

10,000 الرياض – جدة – الدمام02-02-2023م01-01-2023م11-07-1444هـ08-06-1444 هـمادة المحاسبة المالية
ريال

4,800 الرياض – جدة – الدمام06-02-2023م22-01-2023م15-07-291444-06-1444هـمادة بيئة األعمال
ريال

 البرانامج التحضيري الختبار فني
5,000الرياض – جدة – الدمام09-02-2023م22-01-2023م18-07-1444هـ29-06-1444هـمحاسبة

ريال

 البرنامج التحضيري الختبار
4,000 الرياض – جدة – الدمام30-01-2023م15-01-2023م08-07-1444هـ22-06-1444هـأخصائي ضريبة القيمة المضافة

ريال

 معايير المنشآت الصغيرة
القاعة االفتراضية 19-01-2023م15-01-2023م26-06-1444هـ22-06-1444هـوالمتوسطة الجزء 1

)عن بعد(
 1,500

ريال

 معايير  المنشآت الصغيرة
القاعة االفتراضية 26-01-2023م22-01-2023م04-07-1444هـ29-06-1444هـوالمتوسطة الجزء 2

)عن بعد(
 1,500

ريال

 معايير  المنشآت الصغيرة
القاعة االفتراضية 02-02-2023م29-01-2023م11-07-1444هـ07-07-1444هـوالمتوسطة الجزء 3

)عن بعد(
 1,500

ريال

مادة المحاسبة اإلدارية و 
الرياض - جدة - 16-02-2023م05-02-2023م25-07-1444هـ14-07-1444هـالحكومية

4,000 ريالالدمام

نظام المنافسات والمشتريات 
4,348 ريالالرياض09-02-2023م05-02-2023م18-07-1444هـ14-07-1444هـالحكومية

الرياض - جدة - 23-02-2023م18-02-2023م03-08-1444 هـ27-07-1444 هـمادة األنظمة التجارية
3,000 ريالالدمام

الرياض - جدة - 09-03-2023م19-02-2023م17-08-1444 هـ28-07-1444 هـمادة المراجعة
6,000 ريالالدمام

الرياض - جدة - 03-03-2023م19-02-2023م10-08-1444 هـ28-07-1444 هـمبادئ المحاسبة المالية
6,000 ريالالدمام

الرياض - جدة - 2023/03/09م26-02-2023م17-08-1444 هـ06-08-1444 هـمادة الزكاة و الضريبة
4,500 ريال الدمام

الرقابة و المراجعة الداخلية في 
األجهزة الحكومية والمؤسسات 

العامة
7,000 ريال الرياض09-03-2023م26-02-2023م17-08-1444 هـ06-08-1444 هـ

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان

المكان

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

اسم الدورة

اسم الدورة

فبراير

يناير
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الرياض -جدة 15-02-2023م15-02-2023م24-07-1444هـ24-07-1444هـضريبة التصرفات العقارية
700 ريال-الدمام

الرياض -جدة 14-02-2023م12-02-2023م23-07-1444هـ21-07-1444هـضريبة القيمة المضافة
2,100 ريال-الدمام

 1,400ريالالرياض27-02-2022م26-02-2023م07-08-1444هـ06-08-1444هـإعداد التقارير المقدمة للقضاء

الرياض – جدة 16-03-2023 م05-03-2023 م24-08-1444هـ13-08-1444هـمبادئ المحاسبة الحكومية
الدمام

 6,000
ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

أساسي
4,348 الرياض09-03-2023 م05-03-2023 م17-08-1444 هـ13-08-1444 هـ

ريال

لتحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

متقدم
4,348 الرياض16-03-2023 م12-03-2023 م24-08-1444 هـ20-08-1444 هـ

ريال

القاعة االفتراضية 13-04-2023 م26-03-2023 م22-1444/09 هـ04-09-1444 هـمادة المراجعة
)عن بعد(

2,400
ريال

 البرنامج التحضيري الختبار
القاعة االفتراضية20-03-2023م05-03-2023م28-08-1444هـ13-08-1444هـأخصائي ضريبة القيمة المضافة

)عن بعد(
2,800

ريال

دراسة جدوى المشروعات 
2,800 الرياض08-03-2023م05-03-2023م16-08-1444هـ13-08-1444هـاالقتصادية

ريال

القاعة االفتراضية 16-03-2023 م12-03-2023م24-08-1444هـ20-08-1444هـالموازنات التقديرية
)عن بعد(

 1,500
ريال

1,400 الرياض20-03-2023م19-03-2023م28-08-1444هـ27-08-1444هـنظام اإلفالس رؤية محاسبية
ريال

مارس

فبراير
الرسوم

)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان

المكان

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

اسم الدورة

اسم الدورة



دليل البرامج التدريبية 2023    |    65الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

القاعة االفتراضية01-06-2023م30-04-2023م12-11-1444هـ10-10-1444هـمادة المحاسبة المالية
)عن بعد(

 4,000
ريال

البرنامج التحضيري الختبار فني 
الرياض - جدة - 18-05-2023م30-04-2023م28-10-1444هـ10-10-1444هـمحاسبة

الدمام
 5,000

ريال

البرنامج التأهيلي لمزاولة مهنة 
الرياض - جدة - 09-05-2023م30-04-2023م19-10-1444هـ10-10-1444هـالمحاسبة والمراجعة

الدمام
 4,900

ريال

إبريل

مايو

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان

المكان

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

اسم الدورة

اسم الدورة

الرقابة و المراجعة الداخلية في  
األجهزة الحكومية والمؤسسات 

العامة
7,000 جدة18-05-2023م07-05-2023م28-10-1444هـ17-10-1444هـ

ريال

محاسبة األعمال المالية في شئون 
الرياض - جدة - 18-05-2023م14-05-2023م28-10-1444هـ24-10-1444هـالموظفين

الدمام
3,000

ريال

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية 
الرياض - جدة - 01-06-2023م21-05-2023م12-11-1444هـ01-11-1444هـو المؤسسات العامة

الدمام
6,000

ريال

نظام المنافسات والمشتريات 
4,348جدة25-05-2023م21-05-2023م05-11-1444هـ01-11-1444هـالحكومية

ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

أساسي
4,348 جدة01-06-2023م28-05-2023م12-11-1444هـ08-11-1444هـ

ريال

المحاسبة في األجهزة الحكومية 
10,500 الرياض15-06-2023م28-05-2023م26-11-1444هـ08-11-1444هـوالمؤسسات العامة

ريال

الرياض - جدة - 08-05-2023م08-05-2023م18-10-1444هـ18-10-1444هـقواعد وسلوك آداب المهنة
الدمام

 700
ريال

معياري رقابة الجودة الدولي  )1)
الرياض - جدة - 09-05-2023م09-05-2023م19-10-1444هـ19-10-1444هـو)2)

الدمام
 700
ريال

الرياض - جدة - 18-05-2023م14-05-2023م28-10-1444هـ24-10-1444هـمعايير المحاسبة الدولية 1
الدمام

 2,500
ريال

الرياض - جدة - 01-06-2023م28-05-2023م12-11-1444هـ08-11-1444هـمعايير المحاسبة الدولية 3
الدمام

 2,500
ريال

الرياض - جدة - 25-05-2023م21-05-2023م05-11-1444هـ01-11-1444هـمعايير المحاسبة الدولية 2
الدمام

 2,500
ريال

البرنامج التحضير ي الختبار أخصائي 
الرياض - جدة - 05-06-2023م21-05-2023م16-11-1444هـ01-11-1444هـضريبة القيمة المضافة

الدمام
 4,000

ريال
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يونيو

يوليو

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان

المكان

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

اسم الدورة

اسم الدورة

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

متقدم
4,348  جدة08-06-2023م04-06-2023م19-11-1444هـ15-11-1444هـ

ريال

القاعة االفتراضية22-06-112023-06-2023م04-12-1444هـ22-11-1444هـمادة المحاسبة اإلدارية والحكومية
)عن بعد(

 1,600
ريال

القاعة االفتراضية22-06-2023م11-06-2023م04-12-1444هـ22-11-1444هـمادة الزكاة والضريبة
)عن بعد(

 1,800
ريال

الرياض - جدة - 08-06-2023م04-06-2023م19-11-1444هـ15-11-1444هـمعايير المحاسبة الدولية 4
الدمام

 2,500
ريال

الرياض - جدة - 15-06-2023م11-06-2023م26-11-1444هـ22-11-1444هـمعايير المحاسبة الدولية 5
الدمام

 2,500
ريال

1,400 جدة05-06-2023م04-06-2023م16-11-1444هـ15-11-1444هـإعداد التقارير المقدمة للقضاء
ريال

مكافحة غسل األموال وتمويل 
1,400 الرياض12-06-2023م11-06-2023م23-11-1444هـ22-11-1444هـاإلرهاب

ريال

القاعة االفتراضية10-08-2023م09-07-2023م23-01-1445هـ21-12-1444هـمادة المحاسبة المالية
)عن بعد(

 4,000
ريال

القاعة االفتراضية24-07-2023م23-07-2023م06-01-1445هـ05-01-1445هـنظام اإلفالس رؤية محاسبية
)عن بعد(

 600
ريال

المحاسبة القضائية ومراقبة 
القاعة االفتراضية25-07-2023م23-07-2023م07-01-1445هـ05-01-1445هـاالحتيال المالي

)عن بعد(
 900
ريال

القاعة االفتراضية31-07-2023م30-07-2023م13-01-1445هـ12-01-1445هـالحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال
)عن بعد(

 600
ريال
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أغسطس

سبتمبر

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

الرسوم
)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان

المكان

إلى

إلى

إلى

إلى

من

من

من

من

اسم الدورة

اسم الدورة

القاعة االفتراضية02-08-2023م01-08-2023م15-01-1445هـ14-01-1445هـاالعتراضات الضريبية والزكوية
)عن بعد(

 600
ريال

القاعة االفتراضية08-08-2023م06-08-2023م21-01-1445هـ19-01-1445هـتقييم وتحليل األداء المالي
)عن بعد(

 900
ريال

القاعة االفتراضية10-08-2023م09-08-2023م23-01-1445هـ22-01-1445هـإدارة المخاطر المالية
)عن بعد(

 600
ريال

المحاسبة في األجهزة الحكومية 
10,500 الدمام24-08-2023م06-08-2023م04-02-1445هـ19-01-1445هـوالمؤسسات العامة

ريال

القاعة االفتراضية31-08-2023م13-08-2023م15-02-1445هـ26-01-1445هـمادة المراجعة
)عن بعد(

 2,400
ريال

نظام المنافسات والمشتريات 
4,348 الطائف17-08-2023م13-08-2023م01-02-1445هـ26-01-1445هـالحكومية

ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

أساسي
4,348 أبها27-08-2023م23-08-2023م08-02-1445هـ04-02-1445هـ

ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

متقدم
4,348 أبها03-09-2023م30-08-2023م15-02-1445هـ11-02-1445هـ

ريال

الرياض - جدة - 05-10-2023م10-09-2023م20-03-1445هـ18-02-1445هـمادة المحاسبة المالية
الدمام

10 , 000
ريال

نظام المنافسات والمشتريات 
4,348المدينة المنورة07-09-2023م03-09-2023م22-02-1445هـ18-02-1445هـالحكومية

ريال

 البرنامج التحضيري الختبار أخصائي
القاعة االفتراضية18-09-2023م03-09-2023م03-03-1445هـ18-02-1445هـضريبة القيمة المضافة

)عن بعد(
2,800

ريال

البرنامج التحضيري الختبار فاحص 
الرياض - جدة - 14-09-2023م10-09-2023م29-02-1445هـ25-02-1445هـاالحتيال المالي

الدمام
3,500

ريال
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أكتوبر
الرسوم

)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان إلى منإلى من اسم الدورة

الرقابة و المراجعة الداخلية في 
األجهزة الحكومية والمؤسسات 

العامة
7,000 الدمام12-10-2023م01-10-2023م27-03-1445هـ16-03-1445هـ

ريال

مبادئ 
الرياض - جدة - 12-10-2023م01-10-2023م27-03-1445هـ16-03-1445هـالمحاسبة المالية

الدمام
 6,000

ريال

مبادئ 
الرياض - جدة - 26-10-2023م15-10-2023م11-04-1445هـ30-03-1445هـالمحاسبة الحكومية

الدمام
 6,000

ريال

الرياض - جدة - 02-11-2023م15-10-2023م18-04-1445هـ30-03-1445هـأساسيات المراجعة
الدمام

 9,000
ريال

مادة المحاسبة اإلدارية 
القاعة االفتراضية19-10-2023م08-10-2023م04-04-1445هـ23-03-1445هـوالحكومية

)عن بعد(
 1,600

ريال

مادة المحاسبة اإلدارية 
الرياض - جدة - 02-11-2023م22-10-2023م18-04-1445هـ07-04-1445هـوالحكومية

الدمام
 4,000

ريال

الرياض - جدة - 09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـمادة المراجعة
الدمام

 6,000
ريال

المحاسبة  في األجهزة الحكومية 
10,500 جدة09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـوالمؤسسات العامة

ريال

محاسبة األعمال المالية في شئون 
الرياض - جدة - 02-11-2023م29-10-2023م18-04-1445هـ14-04-1445هـالموظفين

الدمام
 3,000

ريال

دراسة جدوى المشروعات 
القاعة االفتراضية11-10-2023م08-10-2023م25-03-1445هـ23-03-1445هـاالقتصادية

)عن بعد(
 1,200

ريال

مبادئ المحاسبة باللغة اإلنجليزية 
(Principles of Accounting(القاعة االفتراضية10-10-2023م08-10-2023م25-03-1445هـ23-03-1445هـ

)عن بعد(
 900
ريال

البرنامج التحضيري الختبار فني 
القاعة االفتراضية09-11-2023م22-10-2023م25-04-1445هـ07-04-1445هـالمحاسبة

)عن بعد(
 3,250

ريال

البرنامج التأهيلي لمزاولة مهنة 
الرياض - جدة - 22-10-2023م15-10-2023م07-04-1445هـ30-03-1445هـالمحاسبة والمراجعة

الدمام
 4,900

ريال

الرياض - جدة - 21-10-2023م21-10-2023م04-04-1445هـ04-04-1445هـقواعد وسلوك آداب المهنة
الدمام

 700
ريال

معياري الدولي لرقابة الجودة )1(  
الرياض - جدة - 22-10-2023م22-10-2023م05-04-1445هـ05-04-1445هـو  )2)

الدمام
 700
ريال
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نوفمبر
الرسوم

)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان إلى منإلى من اسم الدورة

القاعة االفتراضية 2023/11/07م2023/11/05م1445/04/23هـ1445/04/21هـالمحاسبة لغير المحاسبين
)عن بعد(

900
ريال

مكافحة غسل األموال وتمويل 
القاعة االفتراضية 2023/11/13م2023/11/12م1445/04/29هـ1445/04/28هـاإلرهاب

)عن بعد(
 600
ريال

2,100الرياض2023/11/21م2023/11/19م1445/05/07هـ1445/05/05هـمفهوم االستدامة
ريال

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية 
الرياض – جدة 2023/11/16م2023/11/05م1445/05/02هـ1445/04/21هـو المؤسسات العامة

 الدمام
 6,000

ريال

الرياض – جدة 2023/11/23م2023/11/05م1445/05/09هـ1445/04/21هـالمراجعة الحكومية
 الدمام

 9,000
ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

أساسي
4,348 الدمام2023/11/09م2023/11/05م1445/04/25هـ1445/04/21هـ

ريال

التحول إلى تطبيق أساس 
االستحقاق المحاسبي مستوى 

متقدم
4,348 الدمام2023/11/16م2023/11/12م1445/05/02هـ1445/04/28هـ

ريال

الرياض – جدة 2023/11/23م2023/11/12م1445/05/09هـ1445/04/28هـمادة الزكاة والضريبة
 الدمام

 4,500
ريال

الرياض – جدة 2023/11/27م2023/11/12م1445/05/13هـ1445/04/28هـمادة بيئة األعمال
 الدمام

 4,800
ريال

الرياض – جدة 2023/11/30م2023/11/25م1445/05/16هـ1445/05/11هـمادة األنظمة التجارية
 الدمام

 3,000
ريال

الرياض – جدة 2023/12/07م2023/11/26م1445/05/23هـ1445/05/12هـالرقابة على األداء
 الدمام

 6,000
ريال



الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دليل البرامج التدريبية 2023    |    70

ديسمبر
الرسوم

)غير شاملة ضريبة 
القيمة المضافة(

المكان إلى منإلى من اسم الدورة

القاعة االفتراضية 28-12-2023م17-12-2023 م15-06-1445هـ04-06-1445هـمادة الزكاة والضريبة
)عن بعد(

 1,800
ريال

نظام المنافسات والمشتريات 
4,348 الدمام21-12-2023م17-12-2023 م08-06-1445هـ04-06-1445هـالحكومية

ريال

القاعة االفتراضية 12-12-2023م10-12-2023م28-05-1445هـ26-05-1445هـضريبة القيمة المضافة
)عن بعد(

900
ريال

القاعة االفتراضية 11-12-2023م11-12-2023م27-05-1445هـ27-05-1445هـضريبة التصرفات العقارية
)عن بعد(

 300
ريال

الرياض – جدة 05-12-2023م03-12-2023م21-05-1445هـ19-05-1445هـمعايير المراجعة الدولية 1
 الدمام

 1,500
ريال

الرياض – جدة 12-12-2023م10-12-2023م28-05-1445هـ26-1445/05هـمعايير المراجعة الدولية 2
 الدمام

 1,500
ريال

الرياض – جدة 19-12-2023م17-12-2023م06-06-1445هـ04-06-1445هـمعايير المراجعة الدولية 3
 الدمام

 1,500
ريال

معيار التقرير المالي الدولي رقم 
القاعة االفتراضية 04-12-2023م03-12-2023م20-05-1445هـ19-05-1445هـ17 عقود التأمين باللغة العربية

)عن بعد(
600
ريال

معيار التقرير المالي الدولي رقم 
القاعة االفتراضية 06-12-2023م05-12-2023م22-05-1445هـ21-05-1445هـ17 عقود التأمين باللغة اإلنجليزية

)عن بعد(
 600
ريال
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