1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات السياسات المحاسبية" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،6102ويُعمل بها

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

من تاريخ إقرارها.

القرينة على غير ذلك:
المجلس

:
:

جامعة الشرق األوسط.

الجامعة

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

المدير

:

مدير الدائرة.

الدائرة

3

:

مجلس أمناء الجامعة.

دائرة الشؤون المالية.

تتبع السياسات واألسس والقواعد المحاسبية والمالية المطبقة في الجامعة:
أ.

العرف المحاسبي:
تعد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،مع إجراء التسويات الضرورية إلظهار
الموجودات والمطلوبات بقيمتها التحققية العادلة طبقا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية

ب.

الدولية.

المواد واللوازم والتجهيزات:

تسعر المواد واللوازم والتجهيزات بالتكلفة حسب األصول المحاسبية ،وتبنى التكلفة على أساس
ج.

الوارد أوالً صادر أوالً.

تحقق الربح:

تسجل إيرادات التشغيل على أساس مبدأ االستحقاق ،وتسجل المشتريات بتاريخ استالمها أما
المصاريـف اإلدارية والعمومية ومصاريف التشغيل واإليرادات األخرى فتسجل على أساس

االستحقاق.
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د.

استهالك الموجودات الثابتة:

تتبع الجامعة طريقة القسط الثابت في استهالك موجوداتها الثابتة استنادا للعمر االفتراضي

المقدر لهذه الموجودات ،ويؤخذ االستهالك على أساس سنوي ،ويجري احتسابه وقيده شهرياً

ه.

على حسابات مراكز التكلفة.
معادلة العمالت األجنبية:

ت عادل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى الدينار األردني حسب
األسعار السائدة بتاريخ البيانات المالية ،واظهار األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت

في بيان الدخل ،أما بالنسبة لفروقات العملة الخاصة بالموجودات والمطلوبات طويلة األجل فيتم

تحميلها لحساب فروقات العملة المؤجلة ويتم إطفاؤها على أساس الفترة الزمنية لتلك

و.

الموجودات ،أو المطلوبات.

تقييم القروض واألدوات المالية المتنوعة:
تقيم القروض واألدوات المالية المختلفة في نهاية السنة المالية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي

ز.

رقم ) ،(93وأي تعديالت تجري عليه مستقبال.
حسابات المشاريع المكتملة:

تُ ْق َفل حسابات المشاريع المكتملة (إن وجدت) على حساب الموجودات الثابتة ،وتستهلك من
تاريخ اإلنجاز النهائي للمشروع ،أو وضعه في االستخدام أيهما يقع أوالً ،مع مراعاة تعليمات
االستهالك الصادرة استنادا ألحكام قانون ضريبة الدخل بهذا الخصوص.

4

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقا للنظام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة
العمل المقدمة ،وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

5

يبت الرئيس في أي أمر لم يرد فيه نص في هذه التعليمات.

6

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

7

الرئيس والمدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.

8

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاؤها إال بقرار من المجلس.

9

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من المجلس حسب األصول.
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