
 

 

 2015المعدل ( 14)رقم  المصرى معيار المحاسبة
 االقتراض تكاليف

 

 المبدأ األساسى
  
جللا ام مللل تكملللة  للل  تكللاليف االقتللراض المتعمبللة مباقللرء باقتنللا  أ  ننقللا  أ  ننتللا  أصللل م  للل تمثللل  -1

 .. أما تكاليف االقتراض األخرى فيعترف بها كمصر فات األصل
 

 نطاق المعيار
 

 .االقتراض تكاليف  ا المعيار عند المحاسبة عل  عمى المنقأء تطبيق -2

 

حقةو   حقةو  الملكيةة بمةا ذةك ذلة  تكلفةة ل المحسوبة )الضمنية(ال يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو  -3
 . كالتزاماألسهم الممتازة التك ال تبوب ملكية 

 
لقةة مباشةرة بارتنةاو أو انشةاو أو انتةا  ال يتطلب من المنشأة تطبي  هذا المعيار علةك تكةاليا االرتةرال المتع -4

 ما يلك :

 أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل األصول الحيوية. (أ)
 أو )ب(  المخزون الذى يصنع أو ينتج بكميات كبيرة علك أساس متكرر.           

 

 تعريلات

 

 قريل كل منها : بالمعنى الم ك رالمصطمحات التالية   ا المعيار  يستخدم -5

 األم ال. القتراض:  ى الل ائد   التكاليف األخرى التى تتكبد ا المنقأء نتيجة  قتراضاالتكملة 
فللى  لالسللتخدام لل   للل  األصللل اللل ى يتطملل  بال للر رء فتللرء امنيللة ط يمللة لتجهيللا   : األصللل الم  للل

 األغراض المحددء له أ  لبيعه.
 

  ما يلك  االرترالرد تشمل تكلفة  -6
كمةةةا هةةةك مشةةةروحة ذةةةك تخدام طريقةةةة سةةةعر الفامةةةدة الفعلةةةك مصةةةروذات الفوامةةةد محسةةةوبة باسةةة (أ)

 . (26معيار المحاسبة المصرى )
 .ملغاة  ( ب و)

 .ملغاة  (   )و
 ملغاة.   ( د )و

ة األجنبية الةك المةدى الةذى تعتبةر ذية  تلة  الفةرو  لبالعم االرترالذرو  العملة التك تنشأ من و)هة( 
 تعدياًل لتكلفة الفوامد.
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 مؤهاًل: مما يلك أصالً رد يكون أى للظروا طبقًا  -7

 .المخزون   (أ)

 المصانع.   (ب)

 محطات توليد الطارة .   ( )

 األصول غير الملموسة .   (د)

 )هة( االستثمارات العقارية .

التةك تصةنع بصةفة روتينيةة أو بصةفة متكةررة ذةك األصول المالية  وبنةود المخةزون   أصواًل مؤهلةوال تعتبر   
ذةك األغةرال  لالسةتخدامتل  األصول التك تكةون جةاهزة  مؤهلة أصوالً   ال تعتبر ذترة زمنية رصيرة . كذل

 .ارتنامهاالمحددة لها أو البيع ذك نفس تاريخ 
 

 االعتراف
 

عمى المنقأء رسممة تكاليف االقتراض المتعمبة مباقرء باقتنلا  أ  ننقلا  أ  ننتلا  أصلل م  لل كجلا   -8
راف بتكاليف االقتراض األخرى كمصر فات فى اللترء التلى مل تكملة  ل  األصل .  عمى المنقأء االعت

 تكبدت فيها المنقأء     التكملة  .

 

 

. الك تكلفةة هةذا األصةل أصل مؤهلو انتا  أأو انشاو  بارتناومتعلقة مباشرة ال االرترال تكاليا تضاا -9
ب ذةةك خلةة  سةةبأن تت مةةن المةةرج فةةة األصةةل عنةةدما يكةةون هةةذض ضةةمن تكل االرتةةرال تكةةالياويةةتم رسةةملة 

 . بدرجة يعتمد عليهامستقبلية للمنشأة و تكون هنا  امكانية لقياس التكلفة  ارتصاديةمناذع 

 

  الم  مة لمرسممة االقتراض تكاليف  

 التةةك  االرتةرال تكةالياهةك  أصةل مؤهةل انتةا او انشةاو أو  بارتنةاوالمتعلقةة مباشةرة  االرتةرال تكةاليا  -10
أمةةوال خصيصةةًا  بةةارترالا  علةةك هةةذا األصةةل. ذةة ذا رامةةت المنشةةأة فةةكةةان يمكةةن تجنبهةةا اذا لةةم يةةتم ا ن
المتعلقةةة مباشةةرة بهةةذا  االرتةةرال تكةةاليا يكةةون مةةن السةةهل تحديةةدمؤهةةل بغةةرل الحصةةول علةةك أصةةل 

 .األصل 

 

 االرتةرالكما رد يصةعب أيضةًا تحديةد رد يصعب ايجاد عالرة مباشرة بين ررل معين و أصل مؤهل   -11
 . وتظهةر هةذض الصةعوبة علةك سةبيل المثةال عنةدما يكةون نشةاط التمويةل ذةك الذى كان مةن الممكةن تجنبة

تشةةكيلة مةةن  باسةةتخدامو تظهةةر الصةةعوبة أيضةةًا عنةةدما تقةةوم مجموعةةة شةةركات . المنشةةأة منسةة  مركزيةةًا 
األموال بمعدالت ذامدة أو بأعباو متباينةة ثةم اعةادة ارةرال تلة  األمةوال بشةروط  الرترالأدوات التمويل 

تسهيالت أو ررول ممنوحةة أو  استخدامكات المجموعة . وتظهر تعقيدات أخرى من خالل مختلفة لشر 
يعةةانك مةةن التضةةخم  ارتصةةادمرتبطةةة بعمةةالت أجنبيةةة وذلةة  عنةةدما تمةةارس المجموعةةة نشةةاطها ذةةك ظةةل 

 تكةالياونتيجةة لةذل  ذ نة  يصةعب تحديةد ريمةة . األجنبة الشديد ، أو نتيجة التذبذب ذك أسعار الصرا 
 أمرًا مطلوبًا. الحكم الشخصكاألصل و بالتالك يصب   بارتناوالمتعلقة مباشرة  لاالرترا
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تحديلد  فعمى المنقلأء،  لتحمل تكملة االقتراض أصل م  ل اقتنا األم ال بغرض  اقتراض عندما يتم -12
اللعميلة  االقتلراض تكمللةتتمثلل فلى التلى  التى يلتم رسلممتها عملى  ل ا األصلل   االقتراض تكملةقيمة 

 االستثمارمطر حام منها أى نيراد تحبق مل  االقتراضتى تتكبد ا المنقاء خالل اللترء بسب  عممية ال
 الم قت لألم ال المبتر ة .

 

د ينتج عةن ترتيبةات التمويةل التةك تتخةذها المنشةأة لتمويةل أحةد األصةول أن تحصةل المنشةأة ذعةاًل علةك ر -13
بعةل أو كةل األمةوال ذةك ا نفةا  علةك األصةل  ماسةتخدامقترنةة بة  ربةل  ارتةرالالقرل وتتكبد تكاليا 

األمةوال مؤرتةًا الةك حةين انفارهةا علةك ذلة  األصةل .  اسةتثمارالمؤهل. وذك مثل هةذض الظةروا يةتم عةادة 
التةك  االرتةرالالتك يتم رسملتها خالل ذترة ما ذ ن  يتم تخفةيل تكلفةة  االرترالوعند تحديد ريمة تكلفة 

 األموال المقترضة . استثمارسب من ايراد مكت أى تم تكبدها بقيمة

 
 

لتحملل تكمللة  أصل م  لل اقتنا بصلة عامة   تستخدم األم ال المبتر ة فى  عندما يتم االقتراض -14
معلدل لمرسلممة  باسلتخدام تهامرسلمالتلى يمكلل  االقتلراض تكمللةتحديد قيمة  فعمى المنقأء،  االقتراض

 لتكملللةدل عمللى أسللام المت سللط المللرج  يحسلل   لل ا المعلل  عمللى افنلللاق الخللا  بهلل ا األصللل . 
البللر ض البائمللة خللالل المللدء   للل  بعللد نسللتبعاد البللر ض التللى تللم نبرامهللا  عللللممنقللأء  االقتللراض

 االقتلراض تكمللة.  يجل  أال تايلد قيملة لتحمل تكملة االقتلراض م  لب اته  أصل اقتنا تحديدام بغرض 
 . خالل تم  اللترء  تم تكبد االتى  االقتراض تكملةالمرسممة خالل فترء ما عل قيمة 

 

للشركة األم و الشةركات التابعةة لهةا  االرترالذك بعل الحاالت يكون من المناسب ضم كاذة عمليات  -15
ذةك حةاالت أخةرى يكةون مةن المناسةب أن تسةتخدم كةل . و االرتةرالعند حساب المتوسط المةرج  لتكلفةة 
 ل الخاصة بها .للقرو  االرترالشركة تابعة متوسطها المرج  لتكلفة 

 
 الايادء فى البيمة الدفترية لألصل الم  ل عل قيمته افستردادية 

عنةةةةدما تزيةةةةد القيمةةةةة الدذتريةةةةة أو التكلفةةةةة ا جماليةةةةة المتورعةةةةة لكصةةةةل المؤهةةةةل عةةةةن القيمةةةةة التةةةةك يمكةةةةن  -16
قيمةة الدذتريةة ن التلة  الزيةادة مة اسةتبعادم تخفةيل أو من  أو عن صاذك ريمت  البيعيةة ذ نة  يةت استردادها

مةرة  ردهةايةتم  االستبعادو تحت ظروا معينة ذ ن ريمة التخفيل أو . طبقًا لمتطلبات المعايير األخرى 
 أخرى طبقًا لتل  المعايير األخرى .

 
 بد  الرسممة

. فللى تللاريب البللد  األصللل الم  للل  تكللاليفراض كجللا  مللل تللافق تكللاليفرسللممة المنقللأء فللى تبللدأ  -17
 : أ الم سممة بأنه التاريب ال ى تست فى فيه المنقأء القر ط التالية  يعرف تاريب بد  الر 

 .قامت بتكبد نلبات عمى األصل (أ)
  نقتراض .  تكاليف قامت بتكبد    ) ( 

 .فى األغراض المحددء له أ  بيعه  لالستخدام فعداد األصل األنقطة الالامةب قامت) (    
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ات التك نتجت عن سداد نقدى أو تحويل أصول أخرى المؤهل تل  النفق األصلعلك  ا نفا يتضمن  -18
و يةةةتم تخفةةةيل ريمةةةة تلةةة  النفقةةةات بقيمةةةة  .أعبةةةاو تمويةةةلو  ينةةةتج عنهةةةا تحمةةةل ذوامةةةد التزامةةةاتب أو التعهةةةد

 (12المصةةرى ررةةم )معيةةار المحاسةةبة  راجةةعالةةدذعات المحصةةلة أو المةةن  المسةةتلمة عةةن هةةذا األصةةل ) 
ويمثةل متوسةط القيمةة الدذتريةة  .("ح عةن المسةاعدات الحكوميةةالمحاسبة عن المن  الحكوميةة و ا ذصةا"

رياسةةًا  –التةةك سةةب  رسةةملتها خةةالل الفتةةرات السةةابقة  االرتةةرال تكةةاليامتضةةمنًا  –لكصةةل خةةالل الفتةةرة 
 تقريبيًا معقواًل للنفقات التك يتم تطبي  معدل الرسملة عليها خالل تل  الفترة .

 
ذةةةك األغةةةرال المحةةةددة أو بيعةةة  للغيةةةر علةةةك  لالسةةةتخدامأصةةةل ال تقتصةةةر األنشةةةطة الالزمةةةة  عةةةداد  -19

و انمةةا تشةةمل أيضةةًا األعمةةال الفنيةةة و ا داريةةة السةةابقة علةةك أعمةةال  ،أنشةةطة ا نشةةاو الفعلةةك لكصةةل 
المتعلقةةة بالحصةةول علةةك المواذقةةات مةةن الجهةةات المعنيةةة ربةةل البةةدو ذةةك  مثةةل األنشةةطة ،ا نشةةاو الفعلةةك 

بأصل ال يةتم ذيهةا عمليةة  االحتفاظهذض األنشطة ال تتضمن ذترات  مع ذل  ذ نو ا نشاو الفعلك.  أعمال
 تكةةةالياذعلةةةك سةةةبيل المثةةةال ذ نةةة  يةةةتم رسةةةملة  ، انتةةةا  أو تطةةةوير يغيةةةر مةةةن الحالةةةة التةةةك عليهةةةا األصةةةل

المتكبةةةدة عنةةةدما تكةةةون األرل محةةةل تحسةةةينات وذلةةة  عةةةن الفتةةةرة التةةةك تكةةةون ذيهةةةا األنشةةةطة  االرتةةةرال
ن األرل المتكبةدة عةة االرتةةرال تكةاليارسةةملة  ال يةتمأنةة  ذةةك حةين ، حسةينات تحةةت التنفيةذ المتعلقةة بالت

المقتناض بغرل انشاو مبنك عليها وذل  خالل الفترة التك تكون ذيهةا تلة  األرل محةتفظ بهةا دون وجةود 
 أنشطة متعلقة بتحسينات عليها.

 

 الرسممة تعميق

خلالل اللتلرات التلى تتعطلل فيهلا أعملال افنقلا   اضاالقتلر  تكلاليفالت قلف علل رسلممة  عمى المنقلأء -20
 .الم  ل اللعالة لألصل

 

ارتةةرال خةةالل الفتةةرات التةةك تتعطةةل ذيهةةا المنشةةأة عةةن تنفيةةذ األنشةةطة الالزمةةة  تكةةاليارةةد تتكبةةد المنشةةاة  -21
و مثةةةل هةةةذض التكلفةةةة هةةةك تكلفةةةة  .ذةةةك األغةةةرال المحةةةددة لةةة  أو للبيةةةع للغيةةةر لالسةةةتخدام عةةةداد األصةةةل 

 تكةةةالياذةةةك حةةةين ال يةةةتم عةةةادة تعليةةة  رسةةةملة  ، غيةةةر مؤهلةةةة للرسةةةملةبأصةةةل مكتمةةةل جزميةةةًا و  احتفةةةاظ
 االرتةرال تكةالياخالل ذترة القيام بأعمال ذنية و ادارية جوهرية . كذل  ال يتم تعلية  رسةملة  االرترال

غةةرال ذةك األ لالسةتخدامعنةدما يكةون التورةا المؤرةةت بمثابةة خطةوة ضةةرورية ذةك عمليةة اعةداد األصةةل 
ذعلةةةك سةةةبيل المثةةةال ذةةة ن الرسةةةملة تسةةةتمر ذةةةك الفتةةةرات المطلوبةةةة لنضةةةج  .أو لبيعةةة  للغيةةةرلةةة   المحةةةددة 

منسةةوب الميةةاض و اذا مةةا كةةان هةةذا  ارتفةةا المخةةزون أو الفتةةرات الممتةةدة نتيجةةة تةةأخر انشةةاو كةةوبرى بسةةبب 
 ل ا نشاو .أمرًا عاديًا ذك المنطقة الجغراذية التك ينشأ ذيها الكوبرى و ذك الفترة مح

 
 الرسممة عل  الت قف

مللل كللل األنقللطة  االنتهللا عنللدما يللتم  االقتللراض تكللاليفعمميللة رسللممة  عمللى المنقللأء الت قللف عللل -22
 فى األغراض المحددء له أ  لبيعه لمغير . لالستخدامالج  رية الالامة فعداد األصل الم  ل 
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مةةن  االنتهةةاو  او لبيعةة  للغيةةر عنةةدما يةةتم ذةةك األغةةرال المحةةددة لةة لالسةةتخداميعتبةةر األصةةل عةةادة معةةدًا  -23
ذا كانةت و  .ا نشاو الفعلك ل  حتةك لةو كانةت هنةا  بعةل األعمةال ا داريةة الروتينيةة مةا زالةت مسةتمرة  ا 

التعةةديالت البسةةيطة مثةةل الةةديكورات التةةك يةةتم تغييرهةةا حسةةب  أعمةةالاألعمةةال المتبقيةةة تتمثةةل ذةةك بعةةل 
 جوهريًا من كل األنشطة. االنتهاوأن  رد تم  كيشير هذا الطلب المشترى أو المستخدم 

 

كل  استخداممل ننقا  أجاا  مل األصل الم  ل  يك ل مل الممكل  االنتها  عندما تب م المنقأء مل -24
يتعليل الت قلف علل رسلممة ف ، عممية ننقا  بلاقى األجلاا  األخلرى استمرارجا  مل     األجاا  أثنا  

مل كلل األنقلطة الج  ريلة الالاملة فعلداد  االنتها تهية طالما تم عمى األجاا  المن االقتراض تكاليف
 المحددء أ  لبيعها. األغراضفى  لالستخدام    األجاا  

 
حةدة هةو أحةد أمثلةة األصةول  كل منها علك استخداميعتبر المجمع التجارى المكون من عدة مبان يمكن  -25

ومةن ثةم يتعةين . ك األجةزاو تحةت ا نشةاو ذك حين مازالت بار كل جزو من  استخدامحيث يمكن  المؤهلة
أمةا بالنسةبة للمصةنع الةذى يتطلةب انشةاؤض تركيةب  .لكجةزاو المكتملةة االرتةرالالتورا عةن رسةملة تكلفةة 

 خطةةوط انتةةا  عديةةدة بةةالتوالك ذةةك أجةةزاو مختلفةةة مةةن المصةةنع داخةةل نفةةس المورةةع كمصةةنع حديةةد وصةةلب
أى جةةزو مةةن  اسةةتخداممةةن اعةةدادض كةةاماًل ربةةل أن يمكةةن  االنتهةةاووهةةو أحةةد أمثلةةة األصةةول المؤهلةةة ذيلةةزم 

 أجزام  .

 
 

 اففصاح
 

 عما يمى : عمى المنقأء أل تلص  -26

 المرسممة خالل اللترء .  االقتراض تكاليفمبمغ  )أ(     

 . البابمة لمرسممة االقتراض تكاليف( معدل الرسممة المستخدم لتحديد قيمة  )   
 
 

 األحكام االنتبالية
 

عملى المنقلأء تطبيلق  ل ا المعيلار  ، مثلل تطبيلق  ل ا المعيلار تغييلرام فلى السياسلة المحاسلبيةعندما ي -27
أ  بعللد فللى عمللى تكللاليف االقتللراض المتعمبللة باألصلل ل الم  مللة  التللى يبلل  فيهللا تللاريب بللد  الرسللممة 

 تاريب تطبيق   ا المعيار .

 


