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 (0403206): المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية 

 :موعد المحاضرة  العلوم المحاسبية: القسم 

المحاسبة المالية المتقدمة : عنوان المقرر
(0403315) 

 : الساعات المكتبية 

  

 
 وصف المساق 

 
تهدف هذه المادة الى التركٌز على الطرق المحاسبٌة عن االستثمارات فً الشركات المندمجة والتابعة بتارٌخ التملك وبعد فترة 

محاسبٌة واحدة او اكثر من تارٌخ التملك، وذلك تماشٌاً مع التطورات فً بٌئة المحاسبة فً مجاالت القٌاس واالفصاح واعداد 

التقارٌر المالٌة، وبٌان االسس العلمٌة واالجراءات العملٌة العداد القوائم المالٌة الموحدة، وبٌان العملٌات المتبادلة بٌن الشركة 

 .القابضة والشركة التابعة سواء المتعلقة بالبضاعة او االصول غٌر المتداولة واالراضً

 اهداف المساق 
 

 .تعمٌق الفهم الكافً للطلبة بالمعٌار المحاسبً الدولً الخاص باالستثمارات .1

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة اإلجراءات المحاسبٌة العداد القوائم المالٌة الموحدة .2

 .تعرٌف الطالب  بالمعالجات المحاسبٌة للعملٌات التبادلٌة بٌن الشركات القابضة والتابعة .3

 .بٌان الطرق المحاسبٌة المستخدمة فً معالجة التغٌر فً حساب االستثمار فً الشركة التابعة .4

 .تعرٌف الطالب بكٌفٌة اعداد اوراق العمل والقٌود الواجب اثباتها العداد القوائم المالٌة خالل فترات التملك .5

 

 : مخرجات التعلم

 
A. المعرفة والفهم: 

 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً

 .ان ٌكون الطالب قادراً على فهم مفهوم توحٌد االعمال .1

 .التعرف على كٌفٌة المعالجات المحاسبٌة لالستثمار فً الشركة التابعة .2

 .التعرف على كٌفٌة اعداد اوراق العمل وقٌودها للقوائم المالٌة الموحدة .3

 .التعرف على كٌفٌة المعالجات المحاسبٌة الخاصة بالعملٌات التبادلٌة بٌن الشركة القابضة والتابعة .4

 

B.  مهارات اإلدراك: 

 .التابعة الشركات على بالسٌطرة القابضة الشركات قٌام وراء الكامنة  االسبابلمعرفة الطالبإدراك  .1

لنتائج فروقات التقوٌم لدى سٌطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة واالجراءات المحاسبٌة  الطالبإدراك  .2

 .المرتبطة بعملٌات الحٌازة وبطرٌقة الملكٌة

الناتجة عن العملٌات  (من اسفل الى اعلى ) (من اعلى الى اسفل  )الطالب لالجراءات والمعالجات المحاسبٌة إدراك  .3

 .التبادلٌة بٌن الشركة القابضة و الشركة التابعة من بٌع البضاعة واالراضً واالصول واالقتراض 
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C.  ً(مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكادٌم: 

 

 . وكتب المحاسبة المالٌة المتقدمة بشكل خاص فً مكتبة الجامعةالمحاسبٌةتحفٌز الطالب على اإلطالع على الكتب  .1

 .إجراء تدرٌب للطلبة بهدف تفعٌل الجانب النظري مع الجانب التطبٌقً .2

 .مشاركة الطلبة فً حل التطبٌقات العملٌة لتفعٌل روح التواصل والتعاون بٌنهم .3

 

D. مهارات عملٌة خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 

 . امتساب ههارة إجراءاث عولياث تىحيذ ودهج القىائن الواليت بيي الشرماث القابضت والتابعت .1

 . الوحاسبيت عي االستثواراث الوحاسبيت في الشرماث التابعتثامتساب ههارة اإلجراءا .2

 .امتساب ههارة الوعالجاث الوحاسبيت واإلجراءاث الوحاسبيت بيي الشرماث القابضت والتابعت .3

 .استخذام اوراق العول الوٌاسبت العذاد القىائن الواليت الوىحذةامتساب ههارة ميفيت  .4

 

 :  هٌكل المقرر

 

إجراءاث  طرق التعلين

 التعلن

الساعت  ًتاجاث التعلن الوىاضيع

 الوعتوذة

 االسبىع

 
 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

  دهج االعوال

  اىتعريف بَفهىً دٍح االعَاه وبياُ اشناىه- 

 اىتعريف باالسباب اىرئيست ىذٍح االعَاه- 

اىتطرق اىى اّىاع اىَعاىداث اىَحاسبيت ىذٍح - 

 االعَاه واىترميس فقظ عيى طريقت اىحيازة 

 االّذٍاج ٍع وخىد شهرة ٍىخبت وساىبت- 

 االّذٍاج خاله اىسْت اىَاىيت- 

(A1+B1+B2) 
(C1+C2+C3) 

(D1) 

 

 االول 6
 السحب واالضافة

 الثانً

 
تطبٌقات 

 وحلول امثلة

 
محاضرة 
 ومناقشة

 دهج االعوال

  اىَعاىدت اىَحاسبيت ىالتحاد بطريقت اىحيازة- 

 اىَعاىدت اىَحاسبيت ىيسيطرة بطريقت اىحيازة - 

 حيىه أٍثيت اىنتاب وأٍثيت خارخيت- 

(A1+A2 +B2) 
(C1+C2+C3) 

(D1) 

 

الثالث  6
 الرابع

 
 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

 اعذاد القىائن الواليت الوىحذة بتاريخ التولل

 ٍفهىً اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة واىغايت ٍْها - 

اىتعرف عيى اخراءاث اعذاد اىقىائٌ اىَاىيت - 

 اىَىحذة

اعذاد اىقىائٌ اىَىحذة في ظو تَيل اىقابضت - 

 ٍِ اسهٌ اىتابعت % 100

اىقيىد واىَعاىداث اىَحاسبيت في ظو وخىد - 

 فروقاث بيِ اىقيٌ اىعادىت واىذفتريت

اعذاد اىقىائٌ اىَىحذة في ظو تَيل اىقابضت القو - 

 ٍِ اسهٌ اىتابعت% 100ٍِ 

 قياش اىشهرة وقيَت اىحقىق غير اىَسيطر عييها- 

 ٍراخعت عاٍت ىَادة االٍتحاُ االوه- 

 االهتحاى األول
 

(A2 +B2) 
(C1+C2+C3) 

(D2+D3) 

 

6  

 

 

 

 الخامس
 السادس
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تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

اعذاد القىائن الواليت الوىحذة خالل الفتراث التاليت 

 (1)للتولل 

 اىَعاىدت اىَحاسبيت ىيتغير عيى حساب االستثَار - 

اىتطرق اىى اعذاد اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة خاله - 

اىفتراث اىتاىيت في ظو استخذاً اىشرمت اىقابضت 

 طريقت اىحيازة وطريقت اىَينيت 

 حيىه أٍثيت اىنتاب وأٍثيت خارخيت-  

(A3 +B2) 
(C1+C2+C3) 

(D2+D3) 

 

 السابع 6
 الثامن

 
 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

اعذاد القىائن الواليت الوىحذة خالل الفتراث التاليت 

 (1)للتولل 

اخراءاث اعذاد اىَيساّيت اىَىحذة خاله اىفتراث - 

 اىتاىيت ىيتَيل

اىتطرق اىى اعذاد قيىد اوراق اىعَو العذاد - 

 اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة

اخراءاث اعذاد اىَيساّيت اىَىحذة خاله اىفترة - 

 اىثاّيت ىتاريخ ىيتَيل

(A4) 
(C1+C2+C3) 

(D3+D4) 

 

 التاسع 3
 

 
 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

 بيع –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت 

 -البضاعت

عَيياث بيع اىبضاعت ٍِ اىقابضت اىى اىتابعت - 

 بربح او خسارة ٍِ اعيى اىى اسفو

اىبيع ٍِ اىقابضت اىى اىتابعت ٍع بقاء خسء ٍِ - 

 اىبضاعت عْذ اعذاد اىقىائٌ اىَاىيت

 حيىه أٍثيت اىنتاب وأٍثيت خارخيت- 

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

 العاشر 3

 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 

محاضرة 
 ومناقشة

 بيع –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت 

 -البضاعت

عَيياث بيع اىبضاعت ٍِ اىتابعت اىى اىقابضت  - 

 بربح او خسارة ٍِ اسفو اىى اعيى

 ٍراخعت عاٍت ىَادة االٍتحاُ اىثاّي-

 االهتحاى الثاًي

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

 الحادي عشر 3

 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 

محاضرة 
 ومناقشة

 االراضي –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت

بياُ االخراءاث اىخاصت بَعاىدت بيع االراضي  - 

ٍِ اىقابضت اىى اىتابعت بربح او خسارة وٍِ اعيى 

اىى اسفو ٍع قيىد اوراق اىعَو وبياُ االثر عيى 

 اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة

 حيىه أٍثيت اىنتاب وأٍثيت خارخيت- 

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

 الثانً عشر 3

 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 

محاضرة 
 ومناقشة

 االراضي –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت

بياُ االخراءاث اىخاصت بَعاىدت بيع االراضي - 

ٍِ اىتابعت اىى اىقابضت بربح او خسارة وٍِ اسفو 

اىى اعيى ٍع قيىد اوراق اىعَو وبياُ االثر عيى 

 اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة

 بيع االراضي اىى اطراف خارخيت عيى دفعاث

 حيىه أٍثيت اىنتاب وأٍثيت خارخيت- 

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

الثالث  3
 عشر

 
 
 

تطبٌقات 
 وحلول امثلة

 
 
 

محاضرة 
 ومناقشة

االصىل –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت

 القابلت لالهتالك 

بياُ االخراءاث اىخاصت بَعاىدت االصىه  - 

اىقابيت ىالهتالك ٍِ اىقابضت اىى اىتابعت بربح او 

خسارة وٍِ اعيى اىى اسفو ٍع قيىد اوراق اىعَو 

 وبياُ االثر عيى اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

الرابع  3
 عشر
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تطبٌقات 

 وحلول امثلة

 
محاضرة 
 ومناقشة

االصىل –العولياث الوتبادلت بيي القابضت والتابعت

 القابلت لالهتالك 

 بياُ االخراءاث اىخاصت بَعاىدت االصىه اىقابيت -

ىالهتالك ٍِ اىتابعت اىى اىقابضت بربح او خسارة 

وٍِ اسفو اىى اعيى ٍع قيىد اوراق اىعَو وبياُ 

 االثر عيى اىقىائٌ اىَاىيت اىَىحذة

 هراجعت عاهت

 

 حاالث تطبيقيت عَييت شاٍيت- 

 ٍراخعت عاٍت ىيَادة- 

(A4+B3+D3+D4) 
 (C1+C2+C3) 

 

 الخامس عشر 3

 
 

 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئٌس -1
 . م، دار وائل للنشر والتوزٌع2019 ، 3محمد ابو نصار، ط . د.المحاسبة المالٌة المتقدمة، أ -

  المقررات المساندة -2

 . م، دار زمزم ناشرون وموزعون2017 ، 1عبد الرزاق الشحادة ، ط .  د.أ& نواف فخر . د.المحاسبة المالٌة المتقدمة، أ -

 
 :طرق التعلٌم 

 

 الطرق العالمة  التارٌخ 
 االمتحان االول  20 

 االمتحان الثانً  20 

 االمتحان الشفهً   

 عرض تقدٌمً  10 

 االمتحانى النهائً  50 القبول والتسجٌلعمادة حسب مواعٌد 
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Zarqa University  Prerequisite: 0403206 

Faculty of Economics and Administrative 
Sciences 

Lecture’s time:  

Department: Accounting Semester:  
Course title:  AdvancedAccounting 

( 0403315) 

Office Hours: 3 Hours 

  

 
Course Description: 

This course focus to explore study on the applications of the concepts of Business 
combinations, Mergers, Consolidation and Acquisition (holding companies and 
subsidiaries). It deals with consolidation technique and procedures. In addition, to 
intercompany profit transactions related inventories, and plant assets.As well as,to do 
Consolidate Financial Statements. 

 

Aims of the course: 

• Know the relationship between the Business Combinations processes according to 
international accounting standard. 

• Understand the introduction of Consolidate Financial Statements. 
• Describe how to do Consolidation Techniques and Procedures. 
• Understand Intercompany Profit Transactions related to, Inventories, and Plants 

Assets. 
• Describe the Consolidation Changes in Owners Interests. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

Students are expected at the end of the season to recognize the following: 

A. KnowledgeandUnderstanding 
A1.Be able to understand and comprehend the concept of the business combinations: 

 

A2.Recognizes how to prepare consolidated financial statements: 

 

A3.Illustrates the preparation of the consolidated financial statements procedures: 

 

A4.Deal with the mutual operations between holding companies and subsidiaries of 

inventory and plant assets: 

 

B.  Subject-specific skills 
B1. Determine the reasons behind the holding companies controlling subsidiaries: 
 
B2.Identify the purchase method and determine the increase and distribution to identify 

goodwill: 
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B3.Determine the appropriate mechanism to consolidate the financial statements at the 

date of purchase and a later date for purchase: 

C. Critical-Thinking Skills 
C1.Work on the preparation of the consolidated financial statements from the 

financial statements of the Holding Company and its subsidiary: 
 
C2.Work efficiently to address the sale of inventory operations between the holding 

company and its subsidiary: 

 

C3.Work efficiently to address the sale of fixed asset depreciated and land 

between the holding company and its subsidiary: 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personaldevelopment) 

D1. The use of appropriate working papers for the preparation of the consolidated financial 

statements:  

D2.Identify the accounting entries to recognize in the company's books when the 

dominant owns shares of another company: 

 

D3.To know the necessary working papers restrictions for the preparation of the 

consolidated financial statements: 

 

Course structures: 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Chapter I: Business 

Combinations 

- The concept of the 

unification of business 

- Introduction of 

consolidation 

 

A1 

 

A1 

6 

1& 2 

Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Chapter II: The accounting 

treatment for investments 

 

 
12 

3,4.5. 

&6 
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in equity (100%) 

- In a method of purchase 

equity in the case of Merger 

- Impact on the financial 

statements 

- Method of purchase in the 

Consolidation 

- Impact on the financial 

statements 

B1 

B2 

 

 

C1 

Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Chapter III: The accounting 

treatment for investments 

in the stock of more than 

50% to 100% or less than 

100% 

- The purchase method to 

prove the investment in the 

holding company record 

- Consolidation at the date 

of purchase 

- The accounting treatment 

for consolidation 

- Necessary adjusting 

entries 

- The accounting 

treatmentin the company 

invested record and 

preparing financial 

statements at the date of 

purchase 

- The accounting treatment 

at a later date to the date of 

purchase - Necessary 

adjusting entries. 

 

 

B2 

 

C1 

 

C1 

C1 

C1 

 

C1 

 

D2 

9 

7,8 &9 
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Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Chapter IV: Intercompany 

Transactions between 

holding and subsidiaries. 
C2 6 

10 

&11 

Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Chapter V:The accounting 

treatment for the 

operations of inventory 

between the holding 

company to subsidiaries 

- Mutual operations of plant 

assets of the two companies 

between Holding to 

subsidiaries or opposite 

side. 

C2 

 
6 

12 & 

13 

 

Application And 

Solve Examples 

Lecture And 

Debate 

Practical problems. 
D1 6 

14 & 

15 

 

References: 

A. Main Textbook: 
Advanced Financial Accounting   :  Dr. Mohamed Abu Nassar 

B. Supplementary Textbook(s):  
 

Advanced  Accounting   Talal Al-Kassar:  Part 1        

                        

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

First exam 20%  

Second exam 20%  

Participation 10%  

Final exam 50%  

Total 100%  

 








