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المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون 
( 1993المعدل في عام )

 كاليف االقتراضت

حل هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعدل محل المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون ي
وأصبح . 1984 (مارس)،  والذي تم اعتماده من قبل المجلس فً آذار "رسملة تكالٌف االقتراض"

كانون  األول من فً  التً تبدألفتراتا التً تغطً المفعول على البٌانات المالٌة المعٌار المعدل نافذ
 . التارٌخد ذلك بعو أ1995 (رٌناي) الثانً

 

. 23 –أحد تفسٌرات اللجنة الدائمة للتفسٌرات ٌتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً 

  رسملة تكالٌف االقتراض–التناسق : 2 –التفسٌر  .
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 (1993المعدل فً عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون 

ض كالٌف االقترات

فً  المعٌارا لون داكن وٌجب تطبٌق هذبئلة وامن الفقرات المكتوبة بؤحرف م معٌارلا هذا تكوني
ة صلخااء بالمقدمة جاا م ضوء فً لكلفقرات، وكذا وإٌضاحات بباقً اد  مومنء جاا مء ضو

لبنود اى عل الدولٌة ةبٌق المعاٌٌر المحاسبًط تةرروالمحاسبٌة الدولٌة، مع مالحظة عدم ض بالمعاٌٌر
 . (ةمدق بالم12قم رلفقرة اراجع ) بٌا نسة األهمٌة لقلً

 دف المعٌاره

دف هذا المعٌار إلى وصف المعالجة المحاسبٌة لتكالٌف االقتراض، وٌتطلب المعٌار عموما ٌه 
اعتبار تكالٌف االقتراض مصروفات، ولكن ٌسمح المعٌار، كمعالجة بدٌلة، برسملة تكالٌف 

 .ل للرسملةه أصل مإعإنشاء أو تصنً االقتراض التً ٌمكن أن تنسب مباشرة المتالك أو

 طاق المعٌارن

 .ضالقترااكالٌف ت عنللمحاسبة  معٌار الاهذٌجب تطبٌق  .1

 برسملة صٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً الثالث و العشرون والخا  .2
. 1983 المصادق علٌه فً عام  قتراض،االكالٌف ت

فعلٌة أو الضمنٌة لحقوق المساهمٌن وٌشمل ذلك أسهم رأس اللتكالٌف اال ٌتناول هذا المعٌار  .3
. المال الممتازة غٌر المبوبة كمطلوبات

عرٌف المصطلحات  ت

. ةددي المحنبالمعا معٌارل افًلمصطلحات التالٌة استخدمت ا .4

علق تا يمة فًألٌف التً تتحملها المنشاكت وغٌرها من الائدةهً الف:  تكالٌف االقتراض
 .األموالض  باقترا

   له أو لمعد الالستخدام ه دبالضرورة فترة طوٌلة  العدا طلبل  ٌتصأ هو: أصل مإهل
 .لبٌعه

 

: قتراضاالكالٌف تٌمكن أن تشمل  .5
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. ألجل ائد على السحب على المكشوف وعلى االقتراض القصٌر والطوٌلاالفو .أ 

. إطفاء الخصم والعالوات المتعلقة باالقتراض  .ب 

. ة بترتٌبات االقتراضقلتكالٌف اإلضافٌة المتعلاإطفاء أو تخفٌض   .ج 

فقات التموٌل المتصلة بالتؤجٌر التموٌلى والمعترف به حسب المعٌار المحاسبً  ن .د 
. السابع عشر والخاص بالمحاسبة عن عقود اإلٌجار

ق العملة الناشئة من اقتراض العملة األجنبٌة فً الحدود التً تعتبر تعدٌالت ور ف .ه 
.  لنفقات الفائدة

ثلة الموجودات المإهلة للرسملة البضائع التً تتطلب فترة طوٌلة لجعلها قابلة للبٌع،  من أم .6
تثمارات األخرى أما االس. ، معدات وتجهٌزات إنتاج الطاقة، الممتلكات االستثمارٌةعالمصان

 ة رة قصٌرت فلوتلك البضائع التً تصنع بشكل روتٌنً أو بكمٌات كبٌرة بشكل متكرر خال
كذلك فان الموجودات التً تم امتالكها وهً جاهزة و. فإنها ال تعتبر من الموجودات المإهلة

. لالستخدام أو للبٌع ال تعتبر من الموجودات المإهلة

 المعالجة المفضلة- كالٌف االقتراضت

 العتراف بتكالٌف االقتراضا

 .حدثت بها لتً اوف فً الفترةرمصكقتراض االكالٌف تٌجب االعتراف ب .7

ا بهثت حدالتً  لفترةا فًوف رصاض كمقتراالكالٌف تضلة ٌعترف بفلمامعالجة لسب اح .8
 .ضلقروااستعمال  ٌة كٌفنالنظر ع غضب

 

 

 

 

 اإلفصاح

 .ضالقتراا فالًتك  بشؤنلمطبقةالسٌاسة المحاسبٌة ان تفصح البٌانات المالٌة عن  أٌجب  .9
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ح بها ومعالجة بدٌلة مسم- ض كالٌف االقترات
العتراف بتكالٌف االقتراض  ا

ك تل ثت فٌها، باستثناءحدتً اللفترة ا فًوف ر كمصاضالقتراتكالٌف بعتراف االٌجب  .10
. 11طبقا للفقرة رقم  لتً ٌمكن رسملتهاا

إهل مل أص عنسب مباشرة المتالك وإنشاء أو تصنًت أن كنم يلتًاقتراض ف االالًتك .11
 المإهلة للرسملة ضف االقترايقٌمة تكالٌد ٌجب تحدو. األصلك لذترسمل كجزء من تكلفة 

 1.لمعٌار اء بهذاجاطبقا لما 

و بموجب المعالجة البدٌلة المسموح بها فان تكالٌف االقتراض التً تنسب مباشرة المتالك أ .12
صل ٌتم رسملة تكالٌف االقتراض كجزء من ألا ذلك إنشاء أو تصنٌع أصل تدخل فً تكلفة

كل شب ق المنشؤة منافع مستقبلٌة وأن التكلفة ٌمكن قٌاسهاقألصل حٌنما ٌحتمل أن تح  اتكلفة
 .فترة التً حدثت فٌها الات فًقموثوق به بٌنما تعتبر تكالٌف االقتراض األخرى كنف

  مكن رسملتهايالٌف االقتراض التً تك

ب مباشرة إلى امتالك أو إنشاء أو تصنٌع أصل ستتمثل تكالٌف االقتراض التً ٌمكن أن تن .13
مإهل فً تلك التكالٌف التً كان باإلمكان تجنبها لو لم تتم النفقات الرأسمالٌة على األصل 

 فإن نندما تقترض المنشؤة أموال خصٌصا للحصول على أصل مإهل معًع. المإهل
. ة بذلك األصل المإهل ٌمكن تحدٌدها بسهولةرقتراض المتعلقة مباشاالكالٌف ت

قة مباشرة بٌن اقتراض معٌن وأصل مإهل وتحدٌد عالحدٌد تقد ٌكون من الصعب  .14
ال حٌنما ٌتم تنسٌق عملٌة  مثتحدث هذه الصعوبةو. االقتراض الذي كان باإلمكان تجنبه

 تستخدم مجموعة من اهر أٌضا الصعوبات فً هذا الصدد حٌنم تظ.االتموٌل للمنشؤة مركزي
 هذه األموال ضئدة متفاوتة، وتقوم باقترااالمنشآت أدوات اقتراض أموال متعددة بمعدالت ف

ى ذلك تعقٌدات تظهر من خالل لإ ضافي . على عدة أسس لمنشات أخرى فً المجموعة
ادٌات عالٌة صاستخدام قروض متصلة بعمالت أجنبٌة، عندما تعمل المجموعة فً اقت

ونتٌجة لذلك فإنه قد ٌصعب تحدٌد قٌمة . لبات معدالت التحوٌل تقالتضخم، وكذلك من
تكالٌف االقتراض التً ٌمكن أن تنسب مباشرة المتالك أصل مإهل وتتطلب ممارسة 

.  االجتهاد

ف الًتكد مقدار حدهل تمإل أصغرض الحصول على لٌصا  خصوال أمتراضاقعند  .15
 بالتكالٌف الفعلٌة لذلك االقتراض ة ل الفترخالى ذلك األصل علاالقتراض المإهلة للرسملة 

. ل المقترضةاألموك اتل لالمإقت الستثماراى علوحا منها أي ربح رمط

                                                 
1
 . رمسلة تكاليف اإلقرتاض– تناسقال, 2 – انظر أيضا التفسري  
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قد تحصل المنشؤة على أموال مقترضة وتتحمل تكالٌف اقتراض متعلقة بها نتٌجة ترتٌبات  .16
األموال لمواجهة النفقات الرأسمالٌة  ٌل أصل مإهل قبل استعمال بعض أو كافة تلكوتم

دة ٌتم استثمار تلك األموال مإقتا لحٌن إنفاقها على اع ي هذه الحاالتف. على األصل المإهل
دٌد قٌمة تكالٌف االقتراض المإهلة للرسملة خالل الفترة فإنه ٌتم حت ندع. األصل المإهل

 .األموال التكالٌف بقٌمة أي ربح استثمار ٌتم تحقٌقه على تلك تخفٌض تلك

مإهل فإن تكالٌف  ل أصىعلستخدامها للحصول اوم  ا علشكل باتراض أمواقعند   .17
 ق معدل الرسملة علىالنفقاتيٌدها عن طرٌق تطبد المإهلة للرسملة ٌجب تحضاالقترا

قتراض ف االالًكت ل المرجحطعدل الرسملة هو المتوسموٌكون . لك األصلذى  عللرأسمالٌةإ
 صالقتراض المخص، ما عدا ال الفترةالمن اقتراض  خشؤة جرته المنأمتعلق بما  الئماللما

ٌد تكالٌف االقتراض التً ٌتم رسملتها خالل زجب أن ال توي .ل مإهلأصللحصول على 
  .ة خالل تلك الفترةأالٌف االقتراض الفعلٌة التً تحملتها المنش تكالفترة عن

ي بعض األحٌان ٌكون من المناسب إدراج جمٌع األموال التً اقترضتها الشركة القابضة ف .18
مرجح لتكالٌف االقتراض وفً أحٌان أخرى اللمتوسط اوالشركات التابعة عند احتساب 

جح لتكالٌف االقتراض ٌطبق مر طتوسمٌمكن فصل قروض كل شركة تابعة لكً تستعمل 
. قترضتها اعلى األموال التً

ٌادة القٌمة الدفترٌة ألصل المإهل للرسملة على القٌمة القابلة لالسترداد ز

ئٌة المتوقعة ألصل مإهل تزٌد عن قٌمتها القابلة اكون القٌمة المدرجة أو التكلفة النهعندما ت .19
دفترٌة تخفض أو تحذف حسب متطلبات لا لالسترداد أو صافً قٌمتها التحصٌلٌة فإن القٌمة

ض األحٌان ٌتم إعادة إظهار قٌمة التخفٌض أو الحذف  بعفًو . معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
  .ب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرىسح

ارٌخ بدء فترة الرسملة ت

 : عندماهلإملالفة األصل تك منة تكالٌف االقتراض كجزء لتبدأ رسم .20

 .دوثهاحألصل جاري  اىعللرأسمالٌة انفقات التكون  .أ 

 .اري تحملهاجتراض  االقتكون تكالٌف .ب 

. ٌةراجالبٌع  أوام الستخد لاألصل العداد رٌةروأن تكون األنشطة الض .ج 

ات التً ٌنشؤ عنها سداد مبالغ نقدٌة نفقط تلك القتمثل النفقات الرأسمالٌة على أصل مإهل ف .21
خفض النفقات الرأسمالٌة وت. وائدفأو تحوٌل موجودات أخرى، أو تحمل التزامات محملة ب

انظر المعٌار )بوضة متعلقة باألصل قح منم ٌذ أوفبؤي مقبوضات مساٌرة للتقدم بالتن
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المحاسبً العشرون والخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدة 
وسط القٌمة الدفترٌة لألصل خالل الفترة بما فً ذلك تكالٌف االقتراض ت منإ. (الحكومٌة

المرسملة سابقا، عادة ما ٌمثل تقرٌب معقول للنفقات الرأسمالٌة التً طبق علٌها معدل 
. الرسملة فً تلك الفترة

ال تقتصر األنشطة الضرورٌة العداد األصل لالستخدام المرجو أو للبٌع فقط على تلك  .22
 المرتبطة باإلنشاء الفعلً لألصل إذ تشمل األعمال الفنٌة واإلدارٌة التً تسبق البدء ةاألنشط

. ى التراخٌص قبل البدء الفعلً لإلنشاءلع الفعلً لإلنشاء مثل األنشطة المتعلقة بالحصول
امتالك أصل عند توقف اإلنتاج أو التطوٌر الذي ٌغٌر من  ولكن ٌستبعد من هذه األنشطة

  الفترة التًفًلتطوٌر االٌف االقتراض على أراضً تحت تكرسمل تثال م. حالة األصل
 حٌازتها  تمقتراض على األراضً التًاالكالٌف تولكن ال ترسمل . لها ٌتم التطوٌرالخ
 .باألعمال المتعلقة بالتطوٌر ن الشروع ونى دمبتشٌٌد ل

 :علٌق الرسملة ت

. ة من توقف نشاط التطوٌرتدل الفترات الممالض خاالٌف االقترتكسملة رٌجب إٌقاف  .23

قتراض خالل فترة ممتدة والتً تتوقف فٌها األنشطة الضرورٌة االكالٌف تٌمكن حدوث  .24
ه التكالٌف هً تكلفة امتالك أصل ذه تكونو. العداد األصل لالستعمال المرجو أو للبٌع

لكن رسملة تكالٌف االقتراض ال تعلق عادة خالل و.  تإهل للرسملةالمستكمل جزئٌا ولذا 
ما ال تعلق رسملة تكالٌف ك. ري خاللها قدر كبٌر من األعمال الفنٌة واإلدارٌةجي الفترة التً

إعداد األصل لالستعمال  االقتراض حٌنما ٌكون التؤخٌر المإقت جزءا ضرورٌا من عملٌة
ن أو وفترة الممتدة والمطلوبة لنضج المخزلا فمثال تستمر الرسملة خالل. المرجو أو للبٌع 

خالل الفترة الممتدة من ارتفاع مناسٌب المٌاه التً تإخر بناء أحد الجسور، إذا كان من 
 . فً المنطقة الجغرافٌة المعنٌةهناسٌب المٌامالمعتاد ارتفاع 

إٌقاف الرسملة  

25. ً  ورٌةر األنشطة الض بشكل جوهري كافة تح تامندعقتراض االإٌقاف رسملة تكالٌف ن ٌتع
. ٌعلبل وأستعمال المرجو الالمإهل ل األصلالعداد 

ٌكون األصل عادة جاهزا لالستعمال المرجو أو للبٌع إذا استكمل إنشاإه على الرغم من أن  .26
نى ب إذا تبقت تعدٌالت ثانوٌة مثل دٌكور المو. العمل اإلداري الروتٌنً مازال مستمرا

لٌناسب مواصفات المشتري أو المستخدم فهذا ٌشٌر إلى أن كافة األنشطة قد استكملت بشكل 
 .جوهري 

ن كل جزء قابل لالستعمال أثناء وٌكومإهل الء من األصل اعند استكمال إنشاء أجز .27
الٌف االقتراض عندما تك إٌقاف رسملة نٌتعً انه فستمرار اإلنشاء على األجزاء األخرىا

. للبٌع أو لمرجواستعمال اللجزء ل الكعداد  ذورٌة الركمال جمٌع األنشطة الضتاس ٌتم
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ن من عدة أجزاء قابلة لالستعمال منفردة كما هو فً حالة وكمثال على أصل مإهل مك .28
نما ٌستمر اإلنشاء لباقً يب ن من عدة مبانً قابلة لالستعمال منفردةو  تجاري مكجمعم

كمثال ألصل مإهل ٌستلزم استكماله قبل إمكان استخدام أي جزء فً حالة و. المبانً
لٌات تنفذ بشكل متسلسل فً عدة أجزاء من المصنع فً نفس مالمصنع الذي ٌتطلب عدة ع

 .ل مصنع الصلب مثالموقع

 اإلفصاح 

 :عنٌجب أن تفصح البٌانات المالٌة  .29

 .ض ٌة المطبقة لتكالٌف االقترابالسٌاسة المحاس .أ 

 .ل الفترةالة خملقٌمة تكالٌف االقتراض المرس .ب 

 .ةملقتراض المإهلة للرساال فٌد مقدار تكالًحدة المستخدم لتملل الرسدمع .ج 

حكام انتقالٌة  أ

 شؤة قوم المنتإنه ٌفضل أن  فسة المحاسبٌةاللسً ٌلعدت لمعٌاراطبٌق هذا تكل ٌشعندما  .30
أو ح   والخاص بصافً رب8 الدولً رقم يلمعٌار المحاسب!ب حسبٌاناتها المالٌة  لعديبت

ٌل للمنشات دوكب.  المحاسبٌةت السٌاسافًت اريلجوهرٌة والتغا الفترة، األخطاء ةخسار
ض راكالٌف االقتت رسملة ىجب االقتصار عليا بهح والتً اتبعت المعالجة البدٌلة المسم

 .ةلالرسم ريلذي ٌحقق معاي امعٌارل ادا نفلت بعدحتً ال

 ارٌخ التطبٌق ت

بدأ فً أو تتً اللفترات امحاسبً الدولً على البٌانات المالٌة التً تغطً لا لمعٌارابق هذا طي .31
 .1995 ل ٌناٌرو أدبع


