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لزيــادة فعاليــة اإلعــداد الختبــار الزمالــة تــم وضــع بعــض اإلرشــادات التــي تســاعد 
المتقدميــن لالختبــار مــن مواجهــة بعــض األمــور الهامــة المتعلقــة باالختبــار ومنها :

1 ـ  إرشادات عامة:

يتعين على المتقدم لالختبار :

ــار وقبــل وقــت  كاف  1/1 تطويــر اســتراتيجية شــاملة قبــل بدايــة برنامــج االســتعداد ألداء االختب
تشــمل برنامــج الدراســة المكثفــة للمــواد المختلفــة بمــا فــي ذلــك إعــداد الجــداول الزمنيــة 

ــة. ــا للدراس ــار توفيره ــدم لالختب ــى المتق ــن عل ــي يتعي ــات الت واإلمكاني

2/1 اإللمــام بشــكل كاف بالجوانــب النظريــة والعمليــة لــكل مــادة مــن مــواد االختبــار والتمــرس 
علــى أمثلــة مــن التماريــن والمســائل المماثلــة الختبــار الزمالــة وإجابتهــا أثنــاء دراســة المــواد.

3/1 قيــاس مــدى فهــم واســتيعاب مواضيــع االختبــار والتعامــل مــع أســئلة االختبــار ذات االختيــار 
المتعــدد والمقاليــة فــي ظــروف مواتيــة لظــروف االختبــار.

4/1 تقويــم تقــدم ســير االســتعداد لالختبــار علــى أســس منتظمــة وإعــداد قائمــة باألمــور التــي 
يتوجــب متابعتهــا وتنفيذهــا.

ــى  ــول عل ــة والحص ــال بالهيئ ــق االتص ــن طري ــار ع ــراءات االختب ــات وإج ــى متطلب ــرف عل 5/1 التع
ــأول. ــك أواًل ب ــة لذل ــات الالزم المعلوم

6/1 اتخــاذ الترتيبــات العمليــة الالزمــة للتقــدم لالختبــار قبــل وقــت كاف والحصــول علــى موافقــة 
الهيئــة للتقــدم لالختبــار ، وحجــز مــكان للســكن خــالل أيــام فتــرة االختبــار إذا كان االختبــار ســيعقد 

فــي مدينــة خــارج المدينــة التــي تقيــم بهــا.

7/1 اســتغالل الوقــت بفعاليــة وتخصيــص أكبــر قــدر منــه ألغــراض الدراســة واالســتذكار ، ويعتبــر 
ــن  ــار. ولهــذا يتعي ــه لهــا المتقــدم ألداء االختب ــد مــن أن يتنب ــي الب ــك مــن األمــور الحاســمة الت ذل

عليــه التخطيــط المســبق لوقتــه بحيــث يتوفــر لــه الوقــت الكافــي لالســتذكار.
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2 ـ  االستعداد النفسي:

إن توفــر الطمأنينــة وهــدوء البــال ، ســوف يســاعدك علــى األداء الجيــد خــالل االختبــار ومــن ثم 
الحصــول علــى النتيجــة التــي تأملهــا ، ولذلــك يلــزم االســتعداد النفســي عنــد التقــدم لالختبــار. 
وتمثــل النقــاط المبينــة أدنــاه أمــورا هامــة يتعيــن أخذهــا فــي االعتبــار ؛ حيــث مــن المتوقــع 

أن تســاعد فــي تحقيــق الطمأنينــة النفســية ومــن ثــم توفيــر أفضــل الفــرص الجتيــاز االختبــار.

1/٢ المعرفة بمواد االختبار :
عليــك أن تأخــذ أمــر االســتعداد لالختبــار مأخــذا جديــا وذلــك باســتذكار مــواد االختبــار بصــورة شــاملة 
ــة أو  ــا الهيئ ــي تنفذه ــة الت ــدورات التدريبي ــن ال ــتفادة م ــن االس ــك يمك ــق ذل ــة. ولتحقي ومتعمق
الحقائــب التدريبيــة التــي تــدرس فــي الــدورات التدريبيــة. ومــع ذلــك يتوقــع مــن المتقــدم لالختبــار 
ــوع  ــا بالرج ــام به ــن اإللم ــد م ــة للمزي ــعر بالحاج ــي يش ــواد الت ــل الم ــتقصاء تفاصي ــعى الس أن يس
إلــى الكتــب والمراجــع األخــرى واإلصــدارات المهنيــة وغيرهــا مــن المــواد ذات العالقــة.  كمــا 
يتعيــن عليــه االطــالع علــى جميــع المصــادر والتطــورات العلميــة والمعاييــر المهنيــة وكل مــا لــه 
صلــه بمــواد االختبــار. إن هــذا األمــر يجــب أن يأخــذ االهتمــام الكافــي عنــد بــدء االســتذكار وخــالل 
جميــع مراحلــه ، وال يجــب أن يتــرك لأليــام األخيــرة المتبقيــة علــى أداء االختبــار. فمــن الثابــت أن 
االســتعداد النفســي المالئــم المتمثــل فــي الثقــة بالنفــس والطمأنينــة يــزداد عندمــا تتوفــر لــك 

القناعــة بالمعرفــة الشــاملة والمتعمقــة بالمــواد التــي ترغــب االختبــار فيهــا.

٢/٢ اتباع أسلوب مالئم لتأدية االختبار :
ــا )تأديــة  ــازه ، ويتضمــن القســم ثالث ــار يســاعد علــى اجتي يجــب اتبــاع أســلوب مالئــم لتأديــة االختب
ــة  ــة أن كتاب ــن مالحظ ــوع. ويتعي ــذا الموض ــة به ــة ذات العالق ــادات الهام ــض اإلرش ــار( بع االختب
الحــل هــي الخطــوة األخيــرة التــي يتعيــن القيــام بهــا. ويجــب أن يــدرك المتقــدم لالختبــار ويقتنــع 
ــة  ــم لإلجاب ــار األســلوب المالئ ــى اختي ــه عل ــة قدرات ــه فــي تقوي باســتثمار جــزء معقــول مــن وقت
علــى األســئلة والتــدرب عليــه مــرات عديــدة. وســوف يزيــد ذلــك مــن االســتعداد النفســي ويســاعد 
فــي كســب المزيــد مــن الهــدوء واالســتقرار الذهنــي الــذي يمكنــه بمشــيئة اهلل مــن تأديــة 

ــة. ــار بفعالي االختب

٣/٢ تجنب أسباب عدم النجاح في االختبار :
ــد  ــذل الجه ــع ب ــذا يتوق ــي ، وله ــل المهن ــل التأهي ــن مراح ــة م ــة هام ــة مرحل ــار الزمال ــل اختب يمث
المالئــم لتحقيــق النجــاح. وفــي ســبيل ذلــك يتعيــن تحديــد وتقويــة الجوانــب التــي تحــس بضعــف 
فيهــا قبــل التقــدم لالختبــار وذلــك مــن خــالل التــدرب علــى أســئلة مماثلــة ألســئلة اختبــار الزمالــة 
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بحيــث يمكــن تفــادي األســباب التــي أدت إلــى عــدم اجتيازهــا ، وتحليــل العوامــل التــي قــد تحــول 
دون التوصــل لإلجابــات الصحيحــة أثنــاء اإلعــداد لالختبــار. ومــن أمثلــة أســباب عــدم اجتيــاز االختبــار 

مــا يلــي :  
أ -   عدم فهم نص المسألة.

ب-  عدم فهم المطلوب من السؤال.
ج-   عدم اإللمام الكافي بمواضيع االختبار

د-   عدم إتباع أسلوب مالئم يمكن من استغالل وقت االختبار والتدرج في حل األسئلة.
هـــ- عــدم الدقــة فــي إجــراء العمليــات  الماليــة ومنهــا األخطــاء الحســابية وتوجيــه القيــود 

ــخ. المحاســبية .. إل
و-  التسرع في اإلجابة.

ز-  عدم مراجعة اإلجابات التي تم التوصل إليها قبل تقديم ورقة اإلجابة.
وترتبــط األســباب المذكــورة أعــاله ببعضهــا. فعندمــا تخطــئ فــي فهم نــص المســألة ، والمطلوب 
ــع  ــن إدراك جمي ــادة االســتعداد النفســي يتعي ــة الصحيحــة. ولهــذا ؛ ولزي ــن تتوصــل لإلجاب منهــا ل
هــذه األســباب وغيرهــا ومعالجتهــا مــن خــالل االســتذكار ؛ والتــدرب علــى تجنبهــا أثنــاء االســتعداد 

لالختبــار. ومــن شــأن ذلــك زيــادة الثقــة فــي درجــة اســتعدادك لتأديــة االختبــار.
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ثانيًا:
تأدية االختبار
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يتعيــن علــى المتقــدم لالختبــار إعــداد نفســه بشــكل مالئــم يمكنــه مــن اســتيعاب 
وفهــم األســئلة والتوصــل لإلجابــة الصحيحــة ، ولتحقيــق ذلــك يتعيــن إتبــاع أســلوب 
مالئــم يســاعد علــى تنظيــم الوقــت أثنــاء االختبــار واختيــار أفضــل اإلجابــات المتاحــة 
فــي الوقــت المحــدد. ويبيــن ما يلــي بعض اإلرشــادات التي قد تســاعد على تحقيق 
ذلــك ، وقــد تكــون بعــض هذه اإلرشــادات أحيانا غيــر ضرورية ، أو أن هنالــك إجراءات 
إضافيــة معينــة تزيــد مــن فعاليــة حل المســائل وأيــا كانــت الحالة فعليــك أن تخصص 
وقتــا مالئمــا لتطويــر أســلوب فعال لإلجابة على أســئلة االختبار ، ومــن ذلك ما يلي:

1 ـ  األسئلة المقالية:

ــك  ــح ذل ــث يتي ــى محتواهــا حي ــع األســئلة بهــدف التعــرف عل ــى جمي ــق نظــرة ســريعة عل 1/1 أل
ــة. ــم اإلجاب ــك الباطــن تنظي ــادة لعقل ع

2/1 تعــرف علــى الوقــت المحــدد لــكل فقــرة مــن فقــرات الســؤال وتذكــر دائمــا أن درجة الســؤال 
تتناســب مــع الوقــت المحــدد لها.

ــا ،  ــن اكتماله ــد م ــئلة للتأك ــات األس ــة لصفح ــام المتتالي ــع األرق ــئلة وراج ــام األس ــارن أرق 3/1 ق
ــخ. ــة .... ال ــات متالصق ــد صفح ــه ال توج وأن

ــاول  ــص ح ــك للن ــاء قراءت ــؤال ، وأثن ــن الس ــوب م ــر المطل ــز وتدب ــة وتركي ــؤال بعناي ــرأ الس 4/1 اق
الربــط بيــن المســألة والمبــادئ المهنيــة أو المفــردات أو النظريــات ذات العالقــة بالمســألة، 
ويســاعد عــادة كتابــة المالحظــات المفيــدة علــى تنظيــم اإلجابــة ومنــح الثقــة والطمأنينــة 

للمتقــدم لالختبــار.

5/1 حــدد العناصــر الرئيســة لإلجابــة وشــكل الجــداول أو القوائــم المطلوبــة )مثال ميــزان المراجعة، 
أو قائمــة المركــز المالــي ... الــخ(. وقبــل أن تبــدأ كتابــة اإلجابــة حــدد بالضبــط مــا تنــوي القيــام بــه 

وأهميتــه للتوصــل لإلجابــات الصحيحة. 

ــة  ــرى أنهــا أســهل مــن غيرهــا مــع مالحظــة وقــت البداي ــي ت ــة األســئلة الت ــدأ أوال بإجاب 6/1 اب
والمــدة المحــددة ، وليكــن هدفــك توفيــر وقــت مــن المــدة المحــددة لهــذه األســئلة لالســتفادة 

منــه فــي األســئلة التــي تــرى أنــك غيــر متأكــد مــن إجابتهــا.
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7/1 أجــب علــى األســئلة فــي األوراق المخصصــة لذلــك. وإذا احتجــت إلــى أوراق إضافيــة اطلبهــا 
ــم  ــة. وإذا ل ــى الصفح ــي أعل ــي ف ــؤال مقال ــة كل س ــدأ بإجاب ــار. واب ــى االختب ــرف عل ــن المش م
تكمــل إجابــة الســؤال علــى هــذه الصفحــة فاكتــب العبــارة التاليــة فــي نهايــة الصفحــة )إجابــة 
ــب  ــى أحــد األســئلة اكت ــة عل ــد اكتمــال اإلجاب ــع فــي صفحــة رقــم ...(، وعن الســؤال رقــم  ... تتب

ــارة التاليــة عقــب نهايــة اإلجابــة )الســؤال رقــم ... انتهــت إجابتــه فــي هــذه الصفحــة(. العب

8/1 دعــم إجاباتــك بعمليــات حســابية واضحــة ومعنونــة بطريقــة جيــدة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى 
ــتخدمتها  ــي اس ــام الت ــة واألرق ــق باإلجاب ــؤال المتعل ــز الس ــا تميي ــن طريقه ــن ع ــث يمك ــك بحي ذل

للتوصــل إلــى إجابتــك النهائيــة.

9/1 أكتــب بخــط مقــروء وليكــن عملــك نظيفــا ومنظمــا وأتــرك مســاحة كافيــة بيــن أســطر اإلجابة 
وذلــك إلضافــة أي معلومــات قــد تــرى أهميــة إضافتهــا فيمــا بعد.

ــو  ــؤال، )فه ــع الس ــة بمواضي ــك معرف ــس لدي ــه لي ــرض أن ــح يفت ــتمرار أن المصح ــر باس 10/1 تذك
ــذي  ــوع ال ــك بالموض ــه بمعرفت ــك أن تقنع ــن علي ــذا يتعي ــك(. ول ــي ذهن ــا ف ــراءة م ــتطيع ق ال يس
يتضمنــه الســؤال وذلــك مــن خــالل ســرد الحقائــق والمعلومــات دون إســهاب أو تقصيــر ؛ وال تتــرك 

ــة. أي أمــور تعتقــد أنهــا بديهي

11/1 يجــب أن تكــون اإلجابــة فــي حــدود المواضيــع المتعلقــة بالســؤال والوقــت المحــدد لهــا، 
وتذكــر أن صــرف وقتــا أكثــر ممــا هــو مخصــص ألي ســؤال أو تقديــم إجابــة ليســت ذات عالقــة 

بموضــوع الســؤال يــؤدي إلــى ضيــاع نقــاط يمكــن تحقيقهــا مــن ســؤال آخــر.

ــد  ــن الح ــول م ــت أط ــرف أي وق ــي ، وال تص ــت المتبق ــك والوق ــن أدائ ــتمرار بي ــارن باس 12/1 ق
ــك. ــد ذل ــت بع ــر وق ــئلة وتوف ــع األس ــى جمي ــة عل ــد اإلجاب ــألة إال بع ــرح ألي مس ــى المقت األعل

ــول التحــدي  ــك بقب ــى أحــد األســئلة ولكــن علي ــة عل ــر مســتعد لإلجاب ــك غي 13/1 ربمــا تحــس بأن
ــذل  ــرة واب ــن أول نظ ــا م ــر عليه ــد تظه ــي ق ــة الت ــن الصعوب ــر ع ــض النظ ــة ؛ بغ ــة اإلجاب ومحاول
أفضــل جهــد ممكــن ، فربمــا تكــون علــى الطريــق الصحيــح دون أن تعلــم بــه ، ولتحقيــق ذلــك اســأل 
نفســك عــن كيفيــة تطبيــق مبــادئ المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي الحــاالت المشــابهة وتأمــل 

مواضيــع األســئلة األخــرى وابحــث عــن أي ارتبــاط بينهــا.

14/1 عندمــا تكــون هنالــك طــرق بديلــة إلتباعهــا فــي حــل المســألة بيــن للمصحــح أي افتراضــات 
قمــت بوضعهــا ولمــاذا ؛ وإذا لــم يكــن الوقــت كافيــا لحــل مســألة أكتــب مالحظــة تصــف فيهــا 

باختصــار مــا كنــت ســتفعله إذا توفــر لــك الوقــت.
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ــة  ــة بصح ــك ثق ــون لدي ــدد ويك ــت المح ــاء الوق ــل انته ــار قب ــل االختب ــدث أن تكم ــد يح 15/1 ق
واكتمــال اإلجابــة، ولكــن مــع ذلــك يتعيــن عــدم التســرع واالســتفادة مــن الوقــت المتبقــي فــي 

ــة. مراجعــة اإلجاب

ــة  ــة صحيح ــة بلغ ــدًا والمكتوب ــة جي ــروء والمنظم ــط مق ــة بخ ــات المكتوب ــر أن اإلجاب 16/1 تذك
ــدًا. ــًا جي ــرًا مهني ــس مظه تعك

2 ـ  األسئلة متعددة االختيار:

ــر المطلــوب مــن الســؤال وركــز علــى  ــز حســب تسلســلها ، وتدب ــة وتركي 1/2 اقــرأ األســئلة بعناي
البيانــات المهمــة والضروريــة إلجابــة كل متطلــب. وأثنــاء قراءتــك للنــص حــاول الربــط بين المســألة 
ــة  ــادة كتاب ــاعد ع ــألة. ويس ــة بالمس ــات ذات العالق ــردات أو النظري ــة أو المف ــادئ المهني والمب

المالحظــات المفيــدة علــى تنظيــم اإلجابــة ومنــح الثقــة والطمأنينــة للمتقــدم لالختبــار.

ــر مــن األســئلة  ــن أو أكث ــر أساســا الثني ــي تعتب ــات الت ــك مجموعــة مــن البيان ــت هنال 2/2 إذا كان
المتعددة ، فيستحســن قراءة متطلبات كل ســؤال من هذه األســئلة قبل بدء إجابة الســؤال األول.

ــد  ــا تج ــة ، فربم ــا ألول وهل ــا تتصوره ــس كم ــي ولي ــا ه ــب كم ــة بالترتي ــئلة بعناي ــرأ األس 3/2 اق
ســؤاال معروفــا لديــك مــن الناحيــة الشــكلية ولكنــه مختلــف مــن حيــث المحتــوى والمطلــوب ؛ 
فــال تعتمــد علــى اإلجابــة المعروفــة لديــك مــن الســؤال الســابق. كمــا أن صياغــة األســئلة تكــون 

فــي بعــض األحيــان مضللــة وتقــود إلــى القــراءة الخاطئــة أو التفســير الخاطــئ.

4/2 إذا كان الســؤال طويــال أو صعبــا أو أن إجابتــه تســتغرق وقتــا أطــول مــن الــالزم أتركــه إلى أن 
تســتكمل إجابــة بقيــة األســئلة والعودة لألســئلة التــي تركتها أو تحتــاج منك إلى مراجعــة لإلجابة.

ــرأ  ــم اق ــك ث ــة ل ــددة المقدم ــات المتع ــى اإلجاب ــالع عل ــل االط ــة قب ــة الصحيح ــدد اإلجاب 5/2 ح
ــراه. ــر ت ــر أفضــل تقدي ــم تتعــرف عليهــا اخت ــة الصحيحــة ، وإذا ل ــر اإلجاب ــات المتعــددة واخت اإلجاب

6/2 إذا كان التوصــل لإلجابــة يتطلــب إجــراء عمليــات حســابية يتعيــن عليــك تنفيــذ ذلــك وان تبيــن 
علــى هامــش الورقــة العمليــات الحســابية والمنطــق الــذي اتبعتــه فــي الحــل فــإذا لــم تصــل فــي 

حــدود الزمــن المحــدد إلــى أي إجابــة مــن اإلجابــات المعطــاة اختــر أفضــل تقديــر تــراه.
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7/2 ال تغيــر إجابــة الوهلــة األولــى إال إذا كنــت متأكــدا تمامــا وأنــك محــق فــي ذلــك ، حيــث أن 
العقــل الباطــن يقــود عــادة إلــى اإلجابــة الصحيحــة.

ــث ال تحــرم مــن أي  ــر ، حي ــى التقدي ــو اضطــررت إل ــى ل ــة حت ــدون إجاب ــرك أي ســؤال ب 8/2 ال تت
ــى أي ســؤال. ــة عل ــة الخاطئ ــار بســبب اإلجاب درجــات فــي االختب

ــار فــي ورقــة اإلجابــة  ــًا أجــب علــى األســئلة المتعــددة االختي ــارك يدوي 9/2 فــي حــال كان اختب
ــة  ــاره كإجاب ــم اختي ــذي ت ــل ال ــل البدي ــم الرصــاص )2HB( لتظلي ــك. واســتخدم القل المخصصــة لذل
ــوذج  ــر النم ــة. )انظ ــم اإلجاب ــع رق ــؤال م ــم الس ــق رق ــن تطاب ــد م ــدة ، وتأك ــى ح ــؤال عل ــكل س ل

ــق(. المرف
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3 ـ  إرشادات أخرى يجب مراعاتها خالل فترة تأدية االختبار :

1/3 اكتــب وظلــل رقــم المتقــدم فــي المــكان المخصــص لذلــك علــى كل ورقــة مــن أوراق 
اإلجابــة قبــل بــدء اإلجابــة ، وأن أي خطــأ فــي ذلــك قــد يــؤدي إلــى عــدم تصحيــح ورقــة اإلجابــة.

ــاحات وآالت  ــالم ومس ــر أق ــم توفي ــار ويت ــة االختب ــل قاع ــاعدة داخ ــل أي أدوات مس 2/3 ال تدخ
حاســبة.

3/3 يجــب وضــع جهــاز الجــوال )أو أي أجهــزة أخــرى( فــي المــكان المخصــص بقاعــة االختبــار مــع 
إقفالــه أو وضعــه علــى الصامــت، ويمنــع منعــًا باتــًا إبقــاء الجــوال مــع المتقــدم وحتــى ولــو كان 

مقفــاًل، وســيتم ســحب ورقــة إجابــة مــن يخالــف ذلــك.

4/3 فــي حــال كان اختبــارك يدويــًا ســلم ورقــة اإلجابــة وورقــة األســئلة شــخصيًا ألحــد المشــرفين 
علــى تنفيــذ االختبــار عنــد االنتهــاء مــن اإلجابــة أو فــور طلبهــا مــن فريــق اإلشــراف علــى تنفيــذ 

االختبــار عنــد انتهــاء الوقــت المحــدد، وتأكــد مــن تســجيل أســمك فــي الســجل الخــاص بذلــك.

ــادل المعلومــات مــع  ــل تب ــأي صــورة مــن الصــور مث ــار ب ــاء االختب 5/3 كل مــن يحــاول الغــش أثن
ــى  ــي تصــل إل ــة والت ــب والمذكــرات ســوف يتعــرض للعقوب ــن و/أو مراجعــة الكت أشــخاص آخري

ــار. ــه مــن االختب حرمان

ــن  ــرى م ــة أخ ــفهية مكتوب ــات ش ــدم تعليم ــد تق ــاله ق ــورة أع ــات المذك ــة للتعليم 6/3 باإلضاف
ــار. ــن لالختب ــع المتقدمي ــل جمي ــام بهــا مــن قب ــزام الت ــن االلت ــار ويتعي ــاء االختب فريــق اإلشــراف أثن
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ثالثًا:  
إجراءات ومتطلبات 

االختبار
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1-  يتعين على المتقدم لالختبار ما يلي:

1/1 تعبئــة طلــب التقــدم عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة وتقديمــه قبــل شــهر علــى األقــل مــن 
تاريــخ االختبــار .

2/1 إرفــاق نســخة مــن الشــهادة الجامعيــة والســجل األكاديمــي )تخصص محاســبة أو مــا يعادلها(  
وذلــك بعــد مطابقــة أصــول الشــهادات وذلــك للمتقدميــن أول مرة.

3/1  إحضــار صــورة مــن البطاقــة أو صــورة مــن اإلقامــة وجــواز الســفر وذلــك للمتقدميــن أول مرة.

4/1  ارفاق صورة شخصية ملونة عن طريق الخدمات االلكترونية .

5/1 سداد اشتراك االختبار قبل شهر على األقل وإال ألغي الطلب.

2-  رســوم دخــول االختبــار ألول مــرة 1000 ريــال )ألــف ريــال( باإلضافــة إلــى رســم لــكل مــادة 
قــدره 300 ريــال )ثالثمائــة ريــال( ، وفــي حالــة اإلعــادة تكــون رســوم إعــادة االختبــار 500 ريــال 
)خمســمائة ريــال( ، ورســم إضافــي لدخــول كل مــادة قــدره  300 ريــال )ثالثمائــة ريــال( ، ويجــوز 

أن يتقــدم لمــادة واحــدة.

3-   يجــوز تأجيــل االختبــار دورتيــن متتاليتيــن فقــط شــريطة إبــالغ الهيئــة بالتأجيــل عــن طريــق 
الخدمــات االلكترونيــة قبــل اســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ االختبــار وفــي حالــة عــدم 

ــه. ــار ال تعــاد الرســوم ل ــل وعــدم دخــول المتقــدم لالختب التأجي

4-   توفر الهيئة األدوات الالزمة لالختبار مثل اآلالت الحاسبة واألقالم.
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رابعًا:  
ضوابط مراجعة 

التدقيق الحسابي
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ــاة  ــة مراع ــار الزمال ــة اختب ــابي لنتيج ــق الحس ــة التدقي ــي مراجع ــن ف ــى الراغبي عل
اآلتــي :-

1. تعبئة الطلب الخاص بذلك وتقديمه خالل أسبوعين من تاريخ تبليغ النتائج رسميًا بالبريد المسجل.

2. سداد رسوم مراجعة التدقيق الحسابي وقيمتها )2000( ألفي ريال للمادة الواحدة.

3. ال يسمح لصاحب الطلب حضور عملية مراجعة التدقيق الحسابي.

4. يتــم إبــالغ المتقــدم للمراجعــة بنتيجــة المراجعــة بموجــب خطــاب مــن أميــن عــام الهيئــة، وتعتبــر 

النتيجــة نهائيــة وترفــع للمجلــس إذا ترتــب عليهــا حصولــه علــى الزمالــة.

5. إذا اعتمد اجتياز المتقدم للمادة، يتم إعادة رسوم مراجعة التدقيق الحسابي له.
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