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برنامج بناء الكفاءات
الدفعة الرابعة
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عن البرنامج

ســعًيا لتأهيــل حديثي التخرج مــن الجامعات الســعودية والعالمية 

ــدم  ــاب التق ــح ب ــن فت ــارك ع ــة والجم ــزكاة والضريب ــة ال ــن هيئ تعل

ــذي  ــة، وال ــخته الرابع ــاءات بنس ــاء الكف ــج بن ــي برنام ــجيل ف والتس

يطــور المهــارات العلميــة للخريجيــن ويتيــح لهــم فرصــة التطبيــق 

العملــي فــي بيئــة عمليــة متكاملــة.
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مزايا برنامج
بناء الكفاءات
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مزايا برنامج بناء الكفاءات

مكافأة مالية شهرية

رصيد إجازة بمقدار 22 يوم عمل

تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته

دورات تدريبية فنّية و إدارية

التسجيل في التأمينات االجتماعية

بعض الدورات التدريبية سوف تقدم 
من شريكنا التعليمي 
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المسارات التدريبية
والتخصصات المطلوبة
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العمليات

المشاركة في عمليات إدارة كبار المكلفين. 

مراقبة قضايا التحقيق المعقدة، والتحقق من حاالت 

التهرب الزكوي والضريبي واالحتيال والمخالفات.

اإلشـراف علـى أنشـطة العمليـات المركزيـة وضمـان 

دعم خدمة المكلفيــن ضمن السياسـات واإلجراءات 

بها. المعمـول 

تخطيـط وإدارة ومراقبـة عمليـات التدقيـق للمنشـآت 

والمتوسطــة. الصغيرة 

التخصص المطلوب  ]محاسبة[.
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الشؤون القانونية وااللتزام

القانونـــي والفنـــي فيمـــا يتعلـــق  الدعـــم  تقديـــم 
والضريبيـــة. الزكويـــة  والدعـــاوى  باالعتراضـــات 

تقديـم المشـورة القانونية علـى االستفسـارات الواردة 
مـن األقسـام واإلدارات األخرى.

تقييم وتحديث وتنفيذ اإلطار التشريعي للهيئة. 

المشـاركة فـي تطويـر معاهـدات ضريبيـة مـع الـدول 
الشـريكة. 

وأنظمـة  بقوانيـن  المتعلـق  القانونـي  الدعـم  تقديـم 
الضرائـب. 

التخصص المطلوب  ]قانون - محاسبة[.
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التحليل والمخاطر

تقييــم مخاطــر االمتثــال للمكلفيــن، وإيجــاد طــرق 

جديــدة لعــدم االمتثــال والتهــرب الزكــوي والضريبــي. 

مراقبـة المخاطـر األمنيـة، والمسـاهمة فـي أنشـطة 
إدارة أمـن المعلومـات لحمايـة بيانـات الهيئـة.

تطوير استراتيجيات المخاطر وااللتزام.

بناء نماذج خاصة بالمخاطر لدعم الكشـف عن حاالت 

عدم التزام المكلفين، ومعالجة المخاطر.

التخصص المطلوب
] إحصاء - رياضيات - علوم حاسب - ذكاء اصطناعي- علم البيانات 

- نظم معلومات إدارية - نظم معلومات - هندسة صناعية - 
محاسبة   - مالية - التأمين وإدارة المخاطر[.
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األنظمة التقنية والرقمنة

إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات واألنظمة وإدارة 
الخوادم وقواعد البيانات.

تقنيـة  وأمـن  الشـبكة  أمـن  حلـول  وتنفيـذ  إدارة 
. ت مـا لمعلو ا

تخطيط وإدارة وتشغيل أنظمة وقواعد بيانات الهيئة؛ 
لتسهيل ودعم تقديم خدمات تقنية المعلومات.

وترجمتهـا  النهائييـن  المسـتخدمين  احتياجـات  إدارة 
إلـى متطلبـات وعمليـات تقنيـة.

المعلومـات  تقنيـة  حلـول  ودعـم  وتطويـر  تصميـم 
المسـتخدمين. الحتياجـات  المصممـة 

المـدى  علـى  المعلومـات  تقنيـة  اسـتراتيجية  إدارة 
الداخلييـن  المسـتخدمين  احتياجـات  وتلبيـة  الطويـل 

والخارجييـن.

التخصص المطلوب
]هندسة برمجيات - هندسة حاسب آلي - هندسة النظم - هندسة

شبكات - نظم معلومات - تقنية المعلومات - علوم حاسب آلي -  أمن المعلومات[.
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رأس المال البشري

الشؤون المالية واإلدارية

تنفيذ إدارة األداء، وخطط التدريب وتحسـين الكفاءات 
واإلنتاجيـة وفق األطر والمنهجيات المحددة.

وآليـة  الحكوميـة  المشـتريات  إجـراءات  علـى  االطـاع 

العمـل في منصة اعتمـاد وتمكين المتدربيـن من إدارة 

المورديـن والعقـود بشـكل مكثـف.

المسـاهمة فـي إدارة عمليـات اسـتقطاب الكفـاءات 
والخارجيـة. الداخليـة 

إدارة اإليرادات والمصروفات وتسجيل األصول من أجل

تتبع البيانات المالية للهيئة في إطار اللوائح واألساليب

والسياسات المحاسبية.

تخطيـط وتطوير رأس المال البشـري لتحقيق األهداف 
التنظيميـة وتلبية احتياجات الموظفين.

ضمـان اإلدارة الفعالـة لخدمـات الموظفين ورواتبهم 
ومزاياهـم وعمليات رأس المال البشـري.

التخصص المطلوب

] موارد بشرية - نظم معلومات إدارية - هندسة صناعية [

التخصص المطلوب

] محاسبة - مالية - إدارة أعمال [
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االستراتيجية والتطوير

مع  التفاهم  ومذكرات  الضرائب  اتفاقيات  إدارة 

الدول أو المنظمات الدولية وتفسير أحكامها وآلية 

تبادل المعلومات الضريبية مع الدول األخرى.

إدارة وقيـاس األداء المؤسسـي لـإدارات واألقسـام 

التابعـة لهـا لضمـان الكفـاءة التشـغيلية وتحقيـق 

االسـتراتيجية. األهـداف 

التقاريـر  عمـل  فـي  المتبعـة  المنهجيـة  إيضـاح 

االقتصاديـة والدراسـات الضريبيـة، وكيفيـة التوصل 

إلـى النتائج والتوصيـات وعرضها على متخذي القرار.

وإدارة  وخططهــا،  االســتراتيجية  وتطويــر  إدارة 

المشــاريع ومتابعة تنفيذها مــع أصحاب المصلحة.

إدارة دورة إجـراءات العمـل فـي الهيئـة مـن توثيـق 

اإلجـراءات ومتابعـة أدائهـا والقيام بورش التحسـين 

إذا لـزم األمـر.

التخصص المطلوب
] عاقــات دوليــة - قانــون - إدارة أعمــال - إدارة عامــة - نظــم معلومــات إداريــة - 

هندســة صناعيــة - ماليــة - تقنيــة المعلومــات - علــم البيانــات - محاســبة - اقتصــاد[.



12

األمانة العامة للجان الضريبية

الدعــاوى  وقيــد  وإرشــادهم،  المتعامليــن  اســتقبال 
للتحقــق مــن المســتندات اإللزاميــة والصفــة النظاميــة 

لمقــدم الدعــوى.

وعرضهـا  وجدولتهـا  ومراجعتهـا  الدعـاوى  اسـتقبال 
علـى اللجان، وتحضير أطراف الدعـاوى وصياغة القرارات 
وتوقيعهـا مـن األعضـاء وتسـليمها لألطـراف المعنيـة. 

مـن  الـازم،  الفنـي  بالدعـم  االسـتئنافية  الدوائـر  تزويـد 
خـال دراسـة الدعـاوى المحالـة والتحقـق مـن اكتمـال 
المسـتندات المقدمـة مـن الطرفيـن وكفايتهـا وإعداد 

مذكـرة  تبيـن وجـه الخـاف والـرأي الفنـي.

تزويــد دوائــر الفصــل بالدعــم القانوني الــازم، من خال 
دراســة الدعــاوى والتحقــق مــن اكتمــال المســتندات 
ــرأي  ــن ال ــرة  تبي ــداد مذك ــن وإع ــن الطرفي ــة م المقدم

ــي. القانون

إعداد وتحليل التقارير واإلحصائيات حول أعمال ومهام 
األمانة واللجان.

التخصص المطلوب
] محاسبة - مالية - إدارة أعمال - إحصاء - قانون [.
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التواصل المؤسسي

ضمان توافق الهوية مع استراتيجية الهيئة. 

مراقبـة المحتويـات المنشـورة والتأكـد مـن موافقتهـا 
مـع الهويـة المعتمـدة. 

تحسين وتطوير الظهور البصري للهيئة. 

التخصص المطلوب
.]Graphic Design  جرافيك ديزاين[
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الجدول الزمني
لبرنامج بناء الكفاءات
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الجدول الزمني لبرنامج بناء الكفاءات 

األربعاء 02 يونيو 2021م

الجمعة 02 يوليو 2021م

األحد 12 سبتمبر 2021م

الخميس 19 أغسطس 2021م

بداية
التسجيل

نهاية
التسجيل

إعالن 
النتائج

بداية 
البرنامج



معايير
وشروط برنامج
بناء الكفاءات
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الحصول على درجة البكالوريس أو الماجستير 
في أحد التخصصات المحددة. 

- أال يـــتــجــــاوز عــمـــر المتــقــدم 25 لمــرحــلـة 
البكــالوريـوس )بشــرط عـدم مضـي أكـثـر مـن 

سـنتين علـى التخـرج(. 
- أال يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير
)بـشـــرط عــدم مـضــي أكــثـر مـن ســـنـة عـلـى 

الـتـخــرج(.

التفرغ التام. 

    إتقـان اللغـة اإلنجـليزية، وفق اآلتي:
TOEFL (Paper) 500 أو ما يعادلها
        IELTS: 5    |    STEP: 83

سعوديـ/ـة الجنسية. 

المعدل التراكمي 4 من 5
أو 3.20 من 4 أو ما يعادل ذلك.

 اجتياز المقابلة الشخصية
واختبارات القبول.

 

الوثـــائــــــق المطــــــلــــــوبــــــــــة
)الهـــويـــة الوطـنـيـــة- ســـيـــرة
ذاتية حديثـة - وثيقـــة الـتـخـــرج
أو السجل األكاديمي - وثيقـــة

معادلة الشهادة الجامعية فـي
حال كانت الدراسة خارج المملكة(.  

معايير وشروط برنامج بناء الكفاءات 
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للتقديم اضغط هنا

https://careers.gazt.gov.sa/content/Binaa-alkafaat_Arabic1/?locale=ar_SA

