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 مجموع العالمات الرقم الفصول توزيع العالمات األهمية النسبية
 الورقة األولى: اإلقتصاد والتمويل

 اإلقتصاد
6% .1 مقدمة إلى علم اإلقتصاد والمشكلة اإلقتصادية 6   

50 
المة

ع
 10% .2 نموذج الطلب والعرض وتطبيقاته 10   

10% .3 سلوك المنتج وهياكل السوق  10   

8% .4 اإلقتصاد الكلي وتطبيقاته 8   

8% .5 سوق المال والسياسات الحكومية 8   

8% تخاذ القرارات اإلستثمارية 8  .6 تقييم المشاريع وا   
 اإلدارة المالية

5% .7 طبيعة وغرض اإلدارة المالية 5   

50 
المة

ع
 10% .8 المالهيكل رأس المال وتكلفة رأس  10   

10% .9 إدارة رأس المال العام 10   
10% .10 تحليل اإلستثمار ودور األسواق المالية 10   
10% .11 إدارة المخاطر المالية 10   
5% عداد الموازنات الرأسمالية 5  .12 التمويل قصير األجل وا   

 الورقة الثانية: المحاسبة
 الجلسة األولى

6% .1 إلعداد وعرض البيانات الماليةاإلطار المفاهيمي  6   

10
0

 
المة

ع
 

8% .2 عرض القوائم المالية 8   

6% .3 قائمة الدخل واإلعتراف باإليراد 6   

10% .4 قائمة التدفقات النقدية 10   

10% .5 اإلفصاح في القوائم المالية 10   

8% .6 النقدية والذمم المدينة 8   
8% .7 المخزون  8   
10% .8 والمباني والمعداتالممتلكات  10   
8% .9 األصول غير الملموسة 8   
8% .10 حقوق الملكية 8   
8% .11 عقود اإليجار 8   



10% .12 األدوات المالية 10   
الثانيةالجلسة   

6% .13 اإللتزامات المتداولة واإللتزامات المحتملة 6   

10
0

 
المة

ع
 

10% ندماج 10  .14 األعمال القوائم المالية الموحدة والمنفصلة وا   
10% .15 عقود اإلنشاء 10   
10% .16 محاسبة شركات التضامن 10   
6% .17 مفهوم المنظمات غير الربحية ومحاسبتها واإلبالغ عنها 6   
8% .18 المحاسبة الحكومية 8   
6% .19 أساسيات تحديد التكلفة 6   
9% .20 مناهج تحديد التكلفة )المنهج الكلي والمنهج المتغير( 9   
15% .21 (ABCونظام المراحل ونظام الـ -أنظمة تحديد التكلفة )نظام األوامر 15   
10% .22 تخصيص التكاليف )التكاليف المشتركة وتكاليف دوائر الخدمة( 10   
10% .23 مراقبة التكاليف 10   

 الورقة الثالثة: التدقيق
8% .1 األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق 8   

10
0

 
المة

ع
 

12% .2 التخطيط لعملية التدقيق 12   

9% .3 الرقابة الداخلية 9   

10% .4 تقييم المخاطر واإلستجابة لها 10   

9% (: إختبارات اإللتزام1تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق ) 9   5.  

18% ( اإلختبارات الجوهرية2تصميم وتنفيذ برامج التدقيق ) 18   6.  

9% اإلثباتتقييم أدلة  9                  7.  

15% .8 إصدار التقارير 15   

5% .9 تقييم خدمات المراجعة 5   

5% .10 تقديم خدمات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة ورقابة الجودة 5   

 
 

 
 
 


