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 )١٤( رقم المصرى معيار المحاسبة

 االقتراضتكلفة 
 

  المعيار هدف
 هذا المعيار بشكل عام معالجة      يتطلب و   االقتراض تحديد المعالجة المحاسبية لتكلفة      إلى هـذا المعيار     يهـدف 

 التى  االقتراض يسمح كمعالجة بديلة برسملة تكلفة       مع ذلك فإنه   كمصروفات فور تكبدها و    االقتراضتكالـيف   

  .االقتراض مؤهل لتحمل تكلفة أصل أو إنشاء أو إنتاج اقتناءرجع مباشرة إلى ت
 

 نطاق المعيار
 .االقتراض هذا المعيار عند المحاسبة عن تكلفة يطبق -١
 
 حقوق   لحقوق الملكية بما فى ذلك       )الضمنية(المحسوبة  ال يـتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو           -٢

  .كالتزام ال تبوب األسهم الممتازة التىملكية 
 

 تعريفات
 : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -٣

 . األموالالقتراضهى الفوائد و التكاليف األخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة  : االقتراضتكلفة 
ة فترة زمنية  طويلة      هو ذلك األصل الذى يتطلب بالضرور      : االقتراضاألصل المؤهل لتحمل تكلفة     

 . فى األغراض المحددة له أو لبيعهلالستخداملتجهيزه 
 

   ما يلى االقتراضقد تشمل تكلفة  -٤

 القصير  االقتراضالفوائد أو األعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف و               )أ(

 .و الطويل األجل 

 .باالقتراض الخصم أو العالوة المتعلقة استهالك) ب(و

 .االقتراض التكاليف األخرى التى تتكبدها المنشأة من أجل ستهالكا) ج(و

 ة األجنبية إلى المدى الذى تعتبر فيه تلك الفروق         ل بالعم االقتراض فروق العملة التى تنشأ من       )د(و

 .تعديالً لتكلفة الفوائد
 
 
 

١ - ١٤ 
 

 فترة زمنية   لب تجهيزها   بنود المخزون التى يتط     االقتراض المؤهلة لتحمل تكلفة     األصولمـن أمثلة     -٥

.  العقارية االستثماراتلتكون فى صورة قابلة للبيع ، وكذا المصانع  ومحطات توليد الطاقة و              طويلة  

 األخرى  وبنود المخزون التى      االستثمارات  االقتراضو ال تعتبر من األصول المؤهلة لتحمل تكلفة         
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كذلك ال تعتبر من األصول المؤهلة       . تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة         

 فى األغراض المحددة لها أو البيع       لالستخدام تلك األصول التى تكون جاهزة       االقتراضلتحمل تكلفة   

 .اقتنائهافى نفس تاريخ 
 

  المعالجة القياسية – االقتراضتكلفة 
 االعتراف

 .لمنشأة هذه التكلفة  كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها ااالقتراض تكلفة تثبت -٦
 
 كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت االقتراض تكلفة  اعتبارطـبقاً للمعالجـة القياسية فإنه يتم         -٧

  .القروض استخدامفيها المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية 
 

 اإلفصاح

  .االقتراض  المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفةالسياسةيجب اإلفصاح فى القوائم المالية عن  -٨
 

  المعالجة البديلة المسموح بها – االقتراضتكلفة 
 

 االعتراف

 كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة إال إذا تم              االقتراضتثبت تكلفة    -٩
 "١٠"رسملتها طبقاً للفقرة 

 
أصل مؤهل و تحميلها  أو إنشاء أو إنتاج      باقتناء المتعلقة مباشرة    االقتراضيـتم رسـملة تكلفـة        -١٠

 طبقاً لهذا   المؤهل للرسملة  االقتراضويجب تحديد مبلغ تكلفة     . كجـزء مـن تكلفـة هـذا األصل          
 .المعيار

 
   أو إنشاء   باقتناءمتعلقة مباشرة    ال االقتراضطـبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها فإنه يتم إضافة تكلفة            -١١

فة األصل عندما    هذه ضمن تكل   االقتراضلة تكلفة   ويتم رسم . و إنـتاج األصل إلى تكلفة هذا األصل         

 مستقبلية للمنشأة و تكون هناك إمكانية لقياس التكلفة         اقتصاديةسبب فى خلق منافع     يكون متوقعاً أن تت   

 األخرى مصروفات تحمل على الفترة التى       االقتراضوتعتبر تكاليف   .  عليه   االعتمادبشـكل يمكن    

 .كبدت فيها المنشأة هذه التكلفة ت
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  المؤهلة للرسملةتكلفة اإلقتراض    

 هى االقتراض األصل المؤهل لتحمل تكلفة      إنتاج او إنشاء أو     باقتناء المتعلقة مباشرة    االقتراضتكلفة   -١٢

فإذا قامت المنشأة   . فاق على هذا األصل    كان يمكن تجنبها إذا لم يتم اإلن        الـتى    االقـتراض تكلفـة   

 فإن تكلفة   االقتراض أصل بعينه مؤهل لتحمل تكلفة        أموال خصيصاً بغرض الحصول على     باقتراض

 . المتعلقة مباشرة بهذا األصل يمكن تحديدها بسهولةاالقتراض
 

 كما قد   االقتراضلتحمل تكلفة   قـد يصـعب إيجـاد عالقة مباشرة بين قرض معين و أصل مؤهل                -١٣

ى سبيل المثال وتظهر هذه الصعوبة عل.  الذى كان من الممكن تجنبه     االقتراضيصـعب أيضاً تحديد     

عـندما يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسق مركزياً و تظهر الصعوبة أيضاً عندما تقوم مجموعة                

 األموال بمعدالت فائدة أو بأعباء متباينة ثم        القتراض تشكيلة من أدوات التمويل      باستخدامشـركات   

دات أخرى من خالل    وتظهر تعقي . إعـادة إقراض تلك األموال بشروط مختلفة لشركات المجموعة          

 تسـهيالت أو قروض ممنوحة أو مرتبطة بعمالت أجنبية وذلك عندما تمارس المجموعة              اسـتخدام 

 و  األجنبي يعانى من التضخم الشديد ، أو نتيجة التذبذب فى أسعار الصرف             اقتصادنشاطها فى ظل    

األصل و بالتالى يصبح     باقتناء المتعلقة مباشرة    االقتراضنتـيجة لذلك فإنه يصعب تحديد قيمة تكلفة         

 .التقدير الحكمى أمراً مطلوباً
 

نه يجب تحديد    ، فإ  االقتراض تكلفة    أصل مؤهل لتحمل   اقتناء األموال بغرض    اقتراضعـندما يـتم      -١٤
 الفعلية  االقتراضتتمثل فى تكلفة     التى    التى يتم رسملتها على هذا األصل و       االقتراضقـيمة تكلفة    

 مطروحاً منها أى إيراد تحقق من       االقتراضرة بسبب عملية    الـتى تتكـبدها المنشـاة خـالل الفت        
 . المؤقت لألموال المقترضة االستثمار

 
ـ  -١٥ د ينتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد األصول أن تحصل المنشأة فعالً على           ق

اق على األصل    بعض أو كل األموال فى اإلنف      استخدام مقترنة به قبل     اقتراضالقرض وتتكبد تكاليف    

 األموال مؤقتاً إلى حين     استثماروفى مثل هذه الظروف يتم عادة        . االقتراضالمؤهـل لتحمل تكلفة     

 التى يتم رسملتها خالل فترة ما فإنه يتم         االقتراضوعند تحديد قيمة تكلفة     . إنفاقها على ذلك األصل     

 . األموال المقترضة استثمار إيراد مكتسب من  أى التى تم تكبدها بقيمةاالقتراضتخفيض تكلفة 
 

 أصل مؤهل لتحمل تكلفة     اقتناء بصفة عامة و تستخدم األموال المقترضة فى         االقتراضعندما يتم    -١٦
 معدل للرسملة   باستخدام تهالرسم التى يمكن    االقتراض ، فإنـه يجب تحديد قيمة تكلفة         االقـتراض 

لى أساس المتوسط المرجح    ويجب أن يحسب هذا المعدل ع     . علـى اإلنفـاق الخاص بهذا األصل        
 للمنشـأة عن القروض القائمة خالل المدة وذلك بعد إستبعاد القروض التى تم              االقـتراض لـتكلفة   

ويجب أال تزيد قيمة تكلفة      . االقتراضإبرامها تحديداً بغرض إقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة          
 .  التى تم تكبدها خالل تلك الفترة االقتراض المرسملة خالل فترة ما عن قيمة تكلفة االقتراض
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 للشركة األم و الشركات التابعة      االقتراضفـى بعض الحاالت يكون من المناسب ضم كافة عمليات            -١٧

 و فى حاالت أخرى يكون من المناسب أن تستخدم          االقتراضلها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة       

 .وض الخاصة بها  للقراالقتراضكل شركة تابعة متوسطها المرجح لتكلفة 
 

  عن قيمته اإلستردادية االقتراضالزيادة فى القيمة الدفترية لألصل المؤهل لتحمل تكلفة 

عـندما تـزيد القـيمة الدفـترية أو التكلفة اإلجمالية المتوقعة لألصل المؤهل عن القيمة التى يمكن                   -١٨

ن القيمة الدفترية   لك الزيادة م   ت استبعادم تخفيض أو     منه أو عن صافى قيمته البيعية فإنه يت        استردادها

 يتم تعليتها   االستبعادطـبقاً لمتطلبات المعايير األخرى و تحت ظروف معينة فإن قيمة التخفيض أو              

 .مرة أخرى طبقاً لتلك المعايير األخرى 
 

 بدء الرسملة

 : تبدأ رسملة تكلفة اإلقراض كجزء من تكلفة األصل المؤهل لتحمل تكلفة اإلقتراض عندما  -١٩

 . اإلنفاق على األصليتم  )أ(
  . تكبد المنشأة تكلفة إقتراض ) ب(و  

 فى األغراض المحددة له أو بيعه للغير  لالستخدام  إلعداد األصلتكـون األنشـطة الالزمة  ) ج(و  
 .محل تنفيذ فى الوقت الحالى 

 
قدى  تلك النفقات التى نتجت عن سداد ن       االقتراض المؤهل لتحمل تكلفة     األصل على   اإلنفاقيتضمن   -٢٠

و يتم تخفيض   )  أعباء تمويل  فوائد( ينتج عنها تحمل     التزاماتب أو التعهد أو تحويـل أصـول أخرى       

أنظر معيار المحاسبة   ( قيمة تلك النفقات بقيمة الدفعات المحصلة أو المنح المستلمة عن هذا األصل             

 .)لحكومية الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدات ا          )١٢(المصـرى رقم    

 التى سبق رسملتها    االقتراض متضمناً تكلفة    –ويمـثل متوسـط القيمة الدفترية لألصل خالل الفترة          

 قياساً تقريبياً معقوالً للنفقات التى يتم تطبيق معدل الرسملة عليها خالل تلك             –خالل الفترات السابقة    

 .الفترة 
 

ألغراض المحددة أو بيعه للغير على أنشطة        فى ا  لالستخدامال تقتصر األنشطة الالزمة إلعداد أصل        -٢١

اإلنشاء  و إنما تشمل أيضاً األعمال الفنية و اإلدارية السابقة على أعمال             ،اإلنشـاء الفعلـى لألصل      

 أعمال المتعلقة بالحصول على الموافقات من الجهات المعنية قبل البدء فى             مـثل األنشطة   ،الفعلـى   

 بأصل ال يتم فيها عملية إنتاج       االحتفاظنشطة ال تتضمن فترات      هذه األ  ومع ذلك فإن  . اإلنشاء الفعلى 

 االقتراض فعلى سبيل المثال فإنه يتم رسملة تكلفة          ، أو تطويـر يغـير من الحالة التى عليها األصل         

المتكـبدة عـندما تكـون األرض محل تحسينات وذلك عن الفترة التى تكون فيها األنشطة المتعلقة                 

ن األرض المقتناه    المتكبدة ع  االقتراض رسملة تكلفة    ال يتم  أنه   فى حين   ،  بالتحسـينات تحت التنفيذ     

بغـرض إنشـاء مبنى عليها وذلك خالل الفترة التى تكون فيها تلك األرض محتفظ بها دون وجود                  

 .أنشطة متعلقة بتحسينات عليها
 

  الرسملةتعليق
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يها أعمال اإلنشاء الفعالة     خالل الفترات التى تتعطل ف     االقتراضيجـب الـتوقف عن رسملة تكلفة         -٢٢
 .لألصل

 
قـد تتكـبد المنشاة تكلفة إقتراض خالل الفترات التى تتعطل فيها المنشأة عن تنفيذ األنشطة الالزمة                  -٢٣

 و مثل هذه التكلفة هى تكلفة . فى األغراض المحددة له أو للبيع للغير لالسـتخدام إلعـداد األصـل   

 االقتراضفى حين ال يتم عادة تعليق رسملة تكلفة          بأصل مكتمل جزئياً و ال يصح رسملتها         احـتفاظ 

 عندما  االقتراضكذلك ال يتم تعليق رسملة تكلفة       . خـالل فترة القيام بأعمال فنية و إدارية جوهرية          

 فى األغراض   لالستخداميكـون الـتوقف المؤقـت بمثابة خطوة ضرورية فى عملية إعداد األصل              

لمثال فإن الرسملة تستمر فى الفترات المطلوبة لنضج أو لبـيعه للغـير فعلـى سبيل ا    له  المحـددة  

المخزون أو الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبرى بسبب إرتفاع منسوب المياه و إذا ما كان هذا                 

 .أمراً عادياً فى المنطقة الجغرافية التى ينشأ فيها الكوبرى و فى الفترة محل اإلنشاء 
 

 الرسملة عن  التوقف

 من كل األنشطة الجوهرية     االنتهاء عندما يتم    االقتراض من عملية رسملة تكلفة      االنـتهاء يجـب    -٢٤
 فى األغراض المحددة له أو لبيعه  لالستخدام االقتراضالالزمة إلعداد األصل المؤهل لتحمل تكلفة 

 .للغير 
 
 من تهاءاالن فى األغراض المحددة له او لبيعه للغير عندما يتم  لالستخداميعتـبر األصل عادة معداً   -٢٥

اإلنشاء الفعلى له حتى لو كانت هناك بعض األعمال اإلدارية الروتينية ما زالت مستمرة أو إذا كانت  

 التعديالت البسيطة مثل الديكورات التى يتم تغييرها حسب         أعمالاألعمـال المتبقية تتمثل فى بعض       

 . كل األنشطة جوهرياً مناالنتهاءطلب المشترى أو المستخدم فإن هذا يعنى أنه قد تم 
 

 و يكون من الممكن     االقتراض من إنشاء أجزاء من األصل المؤهل لتحمل تكلفة          االنتهاءعندما يتم    -٢٦
 عملية إنشاء باقى األجزاء األخرى فإنه يتعين        استمرار كـل جزء من هذه األجزاء أثناء         اسـتخدام 

 من كل األنشطة    اءاالنته على األجزاء المنتهية طالما تم       االقتراضالـتوقف عـن رسـملة تكلفة        
 . المحددة أو لبيعها للغير األغراض فى لالستخدامالجوهرية الالزمة إلعداد هذه األجزاء 

 
 حدة هو أحد أمثلة      كل منها على   استخداميعتـبر المجمـع الـتجارى المكـون من عدة مبان يمكن              -٢٧

ازالت باقى   لتحمل تكلفة اإلقتراض حيث يمكن إستخدام كل جزء منها فى حين م            األصـول المؤهلة  

 لألجزاء المكتملة أما    االقتراضاألجـزاء تحـت اإلنشـاء و من ثم يتعين التوقف عن رسملة تكلفة               

بالنسـبة للمصـنع الـذى يتطلب إنشاؤه تركيب خطوط إنتاج عديدة بالتوالى فى أجزاء مختلفة من                 

تكلفة المصـنع داخـل نفـس الموقع كمصنع حديد وصلب و هو أحد أمثلة األصول المؤهلة لتحمل                  

 . أى جزء من أجزائه استخدام من إعداده كامالً قبل أن يمكن االنتهاء فيلزم اقتراض
 
 

 اإلفصاح

 : تفصح القوائم المالية عما يلى يجب أن -٢٨
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 .االقتراضالسياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة   )أ(

 .  المرسملة خالل الفترة االقتراضمبلغ تكلفة ) ب(و  

 . المرسملة االقتراضستخدم لتحديد قيمة تكلفة معدل الرسملة الم) ج(و  


