دليل مواضيع اختبار شهادة فني المحاسبة
او ًلاً:المحاسبةًالمالية:
 اإلطارًالفكريًللمحاسبةًالماليةً،والمعاييرًالمهنيةً،والعرضًواإلفصاحًفيًالقوائمًالماليةً :
 -1أخالقيات المهنة.
 -2اإلطار الفكري:
 1/2أهداف ووظائف المحاسبة.
 2/2مفاهيم المحاسبة المالية.
 3/2التقارير المالية:
 -3الدورة المحاسبية:
 1/3نظام المعلومات المحاسبي:
 1/1/3مصطلحات محاسبية.
 2/1/3المعادلة المحاسبية.
 2/3خطوات الدورة المحاسبية:
 1/2/3القيود المحاسبية.
 2/2/3الترحيل والترصيد.
 3/2/3ميزان المراجعة.
 3/3التسويات الختامية
 4/3قيود االقفال.
 5/3إعداد القوائم المالية.
 6/3التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات وتصحيح االخطاء.
 -4العرض واإلفصاح في القوائم المالية:
 1/4قائمة المركز المالي:
 1/1/4أهمية قائمة المركز المالي.
 2/1/4عناصر قائمة المركز المالي.
 3/1/4تبويب قائمة المركز المالي.
 4/1/4متطلبات اإلفصاح لبنود قائمة المركز المالي.
 2/4قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
 1/2/4أهمية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 2/2/4عناصر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 3/2/4عرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 4/2/4متطلبات اإلفصاح لبنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 3/4قائمة التدفقات النقدية:
 1/3/4أهمية قائمة التدفقات النقدية.
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 2/3/4طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية.
 4/4قائمة التغيرات في حقوق الملكية:
 1/4/4إعداد وعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 عناصرًالقوائمًالماليةً:اإلثباتً،القياسً،التقييمً،العرضًواإلفصاحً :
 -1النقد ومعادالت النقد:
 1/1حسابات النقدية.
 2/1مذكرة تسوية البنك.
 3/1المصروفات النثرية.
 -2حسابات المستحقات من المدينين:
 1/2المستحقات من المدينين:
 1/1/2اإلعتراف بالمستحقات من المدينين.
 2/1/2قياس حسابات المستحقات من المدينين.
 3/1/2عمليات على المستحقات من المدينين.
 -3حسابات مدينة أخرى:
 1/3المصروفات المقدمة والمؤجلة.
 2/3اإليرادات المستحقة.
 3/3سلف العاملين.
 -4المخزون:
 1/4مكونات المخزون:
 1/1/4مخزون المواد.
 2/1/4مخزون المواد تحت التشغيل.
 3/1/4مخزون االنتاج التام والبضاعة.
 2/4مشاكل مكونات المخزون:
 1/2/4بضاعة بالطريق.
 2/2/4بضاعة األمانة.
 3/2/4بضاعة عقود البيع.
 3/4طرق تدفق تكاليف المخزون:
 1/3/4التمييز المحدد.
 2/3/4المتوسط المرجح.
 3/3/4الوارد أوالً صادر أوالً.
 4/3/4الوارد أخيراً صادر أوالً.
 4/4طرق تقييم المخزون:
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 1/4/4التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل.
 5/4المعالجة المحاسبية للمخزون:
 1/5/4طريقة الجرد الدوري.
 2/5/4طريقة المخزون المستمر.
 -5العقارات واآلالت والمعدات:
 1/5القياس االولي إلثبات العقارات واآلالت والمعدات.
 1/1/5شراء وبيع العقارات واآلالت والمعدات.
 2/5القياس الالحق إلثبات العقارات واآلالت والمعدات.
 3/5طرق االستهالك الرئيسة.
 4/5التخلص من العقارات واآلالت والمعدات.
 -6العقارات االستثمارية:
 1/6القياس االولي إلثبات العقارات االستثمارية.
 2/6القياس الالحق إلثبات العقارات االستثمارية.
 -7االلتزامات المتداولة:
 1/7تعريف االلتزامات المتداولة.
 2/7المبالغ المستحقة للدائنين.
 3/7دفعات العمالء المستردة.
 4/7اإليرادات المقدمة والمؤجلة.
 5/7المصاريف المستحقة.
 -8االلتزامات غير المتداولة:
1/8القروض والضمانات البنكية.
 2/8التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
 -9المخصصات وااللتزامات المحتملة.
 -10حقوق الملكية:
 1/10شركات االشخاص:
 1/1/10المحاسبة عن انضمام وتخارج الشركاء.
 2/1/10المحاسبة عن توزيع األرباح بين الشركاء.
 2/10شركات األموال:
 1/2/10المحاسبة عن رأس المال المدفوع.
 2/2/10المحاسبة عن االحتياطات والمخصصات.
 -11اإليرادات:
 1/11خطوات تحقق اإليراد.
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 2/11قياس وإثبات اإليراد.
 -12التكاليف والمصاريف:
 1/12قياس وإثبات المصاريف.
 -13 -13المكاسب والخسائر:
 1/13المحاسبة عن المكاسب والخسائر.
 2/13العرض واإلفصاح عن المكاسب والخسائر.
 -14األصول غير الملموسة.
 -15عقــود اإليجــــــار:
 1/15المحاسبة عن عقود اإليجار في دفاتر المستأجر.
 1/15المحاسبة عن عقود اإليجار في دفاتر المؤجر.
 -16المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
 -17نظم المعلومات ونظم تشغيل البيانات االلكترونية.
ثانيااً:محاسبةًالتكاليفًواإلداريةً :
أ -محاسبةًالتكاليفً :
 مفاهيمًوإدارةًالتكلفةً .
 طبيعةًمحاسبةًالتكاليفً :
 -1مفهوم النفقة ،التكلفة ،المصروف ،الخسارة ،األصل.
 -2تكاليف المنتج وتكاليف الفترة.
 -3التكاليف الصناعية والتكاليف غير الصناعية.
 -4التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة.
 -5التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة.
 -6تكاليف المنتجات المشتركة والمنتجات الفرعية.
 مفاهيمًالقياسً .
 -1عناصر التكلفة:
 1/1تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتها (مواد ،اجور ،مصروفات).
 2/1تبويب عناصر التكاليف حسب وظائف المشروع (تكاليف صناعية ،انتاجية ،تسويقية ،بيعية،
ادارية ،تمويلية).
 3/1تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بوحدات النشاط (مباشرة ،غير مباشرة).
 4/1تبويب عناصر التكاليف حسب حجم النشاط (متغيرة ،ثابتة ،مختلطة).
 أنظمةًمحاسبةًالتكاليفً(نظمًالتكاليف).
 -1نظام تكاليف االوامر االنتاجية.
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 -2نظام تكاليف المراحل.
ً
ب -المحاسبةًاإلدارية ً
 تحليلًالقرار
 -1تحليل التكلفة – الحجم – الربح.
 1/1تحليل نقطة التعادل:
 1/1/1االسلوب الرياضي (الحسابي).
 2/1/1التحليل باستخدام معادلة الربح.
 3/1/1التحليل باستخدام طريقة الربح الحدي.
 -2النسب المالية.
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