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شروط الترشيح للبرامج التدريبية
Training Programs Application Regulations

 First Period of 1443/1444H, Of the Saudi Organization for Chartered and  
Professional Accountants and the Saudi Institute of Internal Auditors Programs

الفتـــرة ا�ولى من عـــام 1444/1443 هــــ، للبرامـــج التابعة للهيئـــة الســـعودية للمراجعين 
والمحاسبين والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

The candidate must be within the 
targeted job categories (according to 
the attached table).
The candidate must not be nominated 
for more than one program for each 
period, which equals two programs only 
for each fiscal year.
The candidate must provide the 
following justifications:

Letter of approval from the employee's 
employer to join the training program.
The employee’s service statement.
A copy of the last academic 
qualification.
A copy of the national ID.
Job performance evaluation for the last 
two years.
The application form of the training 
program, filled out by the candidate and 
approved by their employer.
The financial association card to the 
value of the program for 
self-employment workers (the cost of the 
program fees can be found on the 
website of the Saudi Organization for 
Chartered and Professional Accountants 
(click here) and the website of the Saudi 
Institute of Internal Auditors (click here).
Applying for the training programs 
mentioned in the announcement.

الفئـــات  ضمـــن  المرشـــح  يكـــون  أن 
الوظيفية المســـتهدفة (حسب الجدول 

المرفق).

أن ال يتم ترشـــيح الموظـــف على أكثر 
من برنامج واحد لكل فترة تقديم وهو 
للعـــام  فقـــط  برنامجيـــن  يعـــادل  مـــا 

المالي.

إرفاق مسوغات الترشيح التالية:

خطاب موافقة جهة عمل الموظف على 
الترشيح للبرنامج التدريبي.

بيان الخدمة للموظف.
صورة من آخر مؤهل علمي.

صورة من الهوية الوطنية.
تقييم ا�داء الوظيفي §خر سنتين.

استمارة الترشيح للبرنامج التدريبي بعد 
تعبئتهـــا مـــن المرشـــح واعتمادها من 

جهة العمل.
بطاقة االرتبـــاط المالي بقيمـــة البرنامج 
لمنســـوبي التشـــغيل الذاتـــي (يمكن 
معرفة تكلفة رســـوم البرنامج من خالل 
للمراجعين  الســـعودية  الهيئـــة  موقـــع 
وموقـــع  هنـــا)  (اضغـــط  والمحاســـبين 
للمراجعيـــن  الســـعودية  الجمعيـــة 

الداخليين (اضغط هنا).
الترشيح للبرامج التدريبية المعلن عنها.

1

2

3

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1

2

3

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

https://socpa.org.sa/Socpa/Home.aspx
https://www.iia.org.sa
https://www.iia.org.sa
https://socpa.org.sa/Socpa/Home.aspx


قائمة البرامج التدريبية والفئات الوظيفية المستهدفة

أوالً: البرامج التدريبية

 الفترة األولى من عام 1444/1443 هـ، للبرامج التابعة للهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

 First Period of 1443/ 1444H, Of the Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants and the Saudi Institute of Internal Auditors Programs

List of the Training Programs and Targeted Job Categories

First: Training Programs

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
The Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants

 مبادئ المحاسبة المالية1
Principles of Financial Accounting

مبادئ المحاسبة الحكومية2
Principles of Government Accounting

محاسبة األعمال المالية في شؤون الموظفين3
Accounting for Financial Business in Personnel Affairs

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة4
Accounting for Expenditures of Government Agencies and Public Institutions

 أساسيات المراجعة5
Basics of Audit 

 المراجعة الحكومية6
Government Audit 

الرقابة على األداء7
Performance Control 

المحاسبة في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة8
Accounting in Government Agencies and Public Institutions

الرقابة والمراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة9
Internal Control and Audit in Government Agencies and Public Institutions

التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي )مستوى أساسي(10
Transition to the Application of the Accrual Basis of Accounting (Basic)

التحول إلى تطبيق أساس االستحقاق المحاسبي )مستوى متقدم(11
Transition to the Application of the Accrual Basis of Accounting (Advanced)

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية12
Government Competitions and Procurement System



الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
The Saudi Institute for Internal Auditors

  أساسيات التدقيق الداخلي1
Basics of Internal Audit

    ممارسة التدقيق الداخلي2
Practicing Internal Audit

  معارف األعمال المتعلقة بالتدقيق الداخلي3
Business Terminology Related to Internal Audit

إعداد تقرير المراجع الداخلي وفق المعايير الدولية4
Preparing the Internal Audit’s Reports According to International Standards

إعداد وتطوير المراجع الداخلي )المرحلة األساسية(5
Preparing and Developing Internal Auditors (Basic)

)إعداد وتطوير المراجع الداخلي )المرحلة المتقدمة6
Preparing and Developing Internal Auditors (Advanced)

7COCO تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم
Evaluation of Internal Control Systems According to the COCO Model

 دور المراجع الداخلي في الحوكمة وإدارة المخاطر8
The Role of the Internal Auditor in Governance and Risk Management

 المراجعة الداخلية لغير المراجعين9
Internal Audit for Non-Auditors



ثانًيا: الفئات الوظيفية المستهدفة للبرامج التدريبية
Second: Targeted Job Categories for Training Programs

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
The Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants

الفئات الوظيفية المستهدفة
Targeted Job Category 

مسمى البرنامج
Program

المحاسبون
Accountants 

 المحاسبة في
 األجهزة الحكومية

 والمؤسسات
العامة

Accounting in 
Government 

Agencies and 
Public Institutions

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

 المفتشون الماليون
Financial Inspectors

 المحققون الماليون
Financial Investigators

مدققو ومحققو معاشات التقاعد
Pension Inspectors and Investigators

المحاسبة القانونية
Legal Accounting

 محللو اإليرادات
Revenue Analysts

 التفتيش والرقابة والتحقيق المالي
Financial Inspection, Supervision and Investigation
 اإلشرافية على األعمال الحسابية والتدقيق الحسابي واإلدارة المالية

Accounting, Auditing and Financial Management Supervisors
المحاسبون

Accountants 

 مبادئ المحاسبة
 المالية

Principles 
of Financial 
Accounting

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
  المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المفتشون الماليون

Financial Inspectors 
  باحثو وأخصائيو الميزانية

Budget Researchers and Specialists



المحاسبون
Accountants 

 مبادئ المحاسبة
الحكومية

Principles of 
Government 
Accounting

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
  المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المفتشون الماليون

Financial Inspectors 
 المحققون الماليون

Financial Investigators
 تحليل الحسابات

Legal Accounting
 اإلشرافية على األعمال الحسابية والتدقيق الحسابي واإلدارة المالية

Accounting, Auditing and Financial Management Supervisors
المحاسبون

Accountants 

 محاسبة األعمال
 المالية في شؤون

الموظفين
Accounting 
for Financial 
Business in 

Personnel Affairs

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
  المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المحققون الماليون

Financial Inspectors 
 تحليل الحسابات

Accounts Analysis
 اإلشرافية على األعمال الحسابية والتدقيق الحسابي واإلدارة المالية

Accounting, Auditing and Financial Management Supervisors



المحاسبون
Accountants محاسبة نفقات 

 األجهزة الحكومية
 والمؤسسات

العامة
Accounting for 
Expenditures 

of Government 
Agencies and 

Public Institutions

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors

 تحليل الحسابات
Accounts Analysis

المالية ذات العالقة
Finance of Relation

المحاسبون
Accountants 

 المراجعة الحكومية
Government Audit

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
  المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المفتشون الماليون

Accounts Analysis
 المحققون الماليون

Financial Investigators
 تحليل الحسابات

Accounts Analysis
المحاسبة القانونية

Legal Accounting
 اإلشرافية على األعمال الحسابية والتدقيق الحسابي واإلدارة المالية

Accounting, Auditing and Financial Management Supervisors



المحاسبون
Accountants 

 أساسيات المراجعة
Basics of Audit

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المفتشون الماليون

Financial Inspectors 
 المحققون الماليون

Financial Investigators
المحاسبون

Accountants 

الرقابة على األداء
Performance 

Control

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors
المراقبون الماليون

Financial Supervisors
 المفتشون الماليون

Financial Inspectors 
 المحققون الماليون

Financial Investigators

 المفتشون الماليون
Financial Inspectors الرقابة والمراجعة 

 الداخلية في
 األجهزة الحكومية

 والمؤسسات
العامة

Internal Control 
and Audit in 
Government 

Agencies and 
Public Institutions

 محللو اإليرادات
Revenue Analysts

 التفتيش والرقابة والتحقيق المالي
Financial Inspection, Supervision and Investigation

 اإلشرافية على األعمال الحسابية والتدقيق الحسابي واإلدارة المالية
Accounting, Auditing and Financial Management Supervisors



العاملون على العقود
Contractorsنظام المنافسات 

 والمشتريات
الحكومية

Government 
Competitions 

and Procurement 
System

العاملون على التخطيط المالي
Financial Planning Officers

العاملون على الميزانية
Budget Officers
مأمورو المشتريات

Procurement Officers
المحاسبون

Accountants 
التحول إلى تطبيق 
أساس االستحقاق 

المحاسبي 
)مستوى أساسي(
Transition to the 

Application of the 
Accrual Basis 
of Accounting 

(Basic)

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

المراقبون الماليون
Financial Supervisors

 المفتشون الماليون
Financial Inspectors 

المحاسبون
Accountants 

التحول إلى تطبيق 
أساس االستحقاق 

المحاسبي 
)مستوى أساسي(
Transition to the 

Application of the 
Accrual Basis 
of Accounting 
(Advanced)

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

المراقبون الماليون
Financial Supervisors

 المفتشون الماليون
Financial Inspectors 



الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
The Saudi Institute for Internal Auditors

مسمى البرنامج
Program

  أساسيات التدقيق الداخلي
Basics of Internal Audit

    ممارسة التدقيق الداخلي
Practicing Internal Audit

  معارف األعمال المتعلقة بالتدقيق الداخلي
Business Terminology Related to 

Internal Audit

 إعداد تقرير المراجع الداخلي وفق المعايير
الدولية

Preparing the Internal Audit’s Reports 
According to International Standards

إعداد وتطوير المراجع الداخلي )المرحلة 
األساسية(

Preparing and Developing Internal 
Auditors (Basic)

 إعداد وتطوير المراجع الداخلي )المرحلة
)المتقدمة

Preparing and Developing Internal 
Auditors (Advanced)

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم 
COCO

Evaluation of Internal Control Systems 
According to the COCO Model

 دور المراجع الداخلي في الحوكمة وإدارة
 المخاطر

The Role of the Internal Auditor in 
Governance and Risk Management

 المراجعة الداخلية لغير المراجعين
Internal Audit for Non-Auditors

الفئات الوظيفية المستهدفة
Targeted Job Category 

المحاسبون
Accountants 

 مدققو الحسابات
Accounts Auditors

 المفتشون الماليون
Financial Inspectors

 المحققون الماليون
Financial Investigators

  المراجعون الداخليون
Internal Auditors

  المراقبون الماليون
Financial Supervisors


