
   

  
 ( 3القاعدة المحاسبية رقم )
 رسملة نفقات االقتراض

 
 المقدمة

بق هذه القاعدة من قبل الوحددا  اققتاداد ا المام دا ادق القطاعدا  اقيدتاامق والمادت ص والادا  تط -1
، التددق تقددوم بتمومددل عم  ددا اقتنددا  عو منيددا  امدد  موقوداتتددا عددن طامددق اققتدداا  التددق تمددد ب اناتتددا 

 المال ا ع ى عساس الم فا التااما ا.
  -ق تتضمن هذه القاعدة ممالقا : -2
 الفم  ا عو الضمن ا لحقوق المساهمين عو ألستم اعس مال الممتاز.النفقا   -ع 
 النفقا  اققتااض ا ل فوائد ع ى األموال الممت ما ألغاا  المحاساا القوم ا. -ب
ألغاا  تنظ م ا يقب اال نفقا  اققتاا  الماسم ا عن اق ا بندود ل فدا الموقدودا  التابتدا المائددة -3

 لتا اق السقال  المحاسب ا.
 

 تعريف
 قاد بنفقا  اققتاا  التق  ملن اسم تتا واقدا  لتدذه القاعددة ، النفقدا  التدق  ملدن تقنبتدا عندد اقتندا  -4

 الموقود عو األال الممين اغيا اققتاا .
 -و يمل مفتومتا الفقاا  التال ا :

 الفائدة ع ى عال القا  االل اتاة السداد المتماقد ع يتا. -ع 
 ا سندا  القا  ، مذا عاذ القا  يلل سندا  تاداها القتا المقتاضا.اام عو عالوة مادا -ب
الماددددداامت المتم قدددددا بتادددددداا سدددددندا  القدددددا  عو توق دددددي اتفاق دددددا القدددددا  ، ونفقدددددا  التاتيادددددا   -ج

دااته.  واإلقاا ا  المااا ا الاااا بتنفيذه وا 
 الفائدة اإلضاا ا ع ى األقساط المتأااة التسديد. -د 
 لقا  عو معادة قدولته.اوائد قدولا ا-هد
 ااوقا  عسماا الااف االنساا ل قاو  مي القتا  الاااق ا. -و 

 
 
 



   

 طرق رسملة نفقات االقتراض
 -يقوز ل وحدة عن تتبنى س اسا اسم ا نفقا  اققتاا  اق حالا تواا الياوط التال ا : -5

 .عن تمون هذه النفقا  التق تتمبدها الوحدة لبياة ق اسا  ملى حقمتا -ع 
عن تدددداتاص امادددداامت موقددددودا  عو عاددددل يتط ددددب اتدددداة طوم ددددا مددددن الوقدددد  إلعددددداده ل غدددداا  -ب

 الماا  لتا سوا  لان ل ب ي عو لالستممال.
 عن تمون هذه النفقا  مداوعا امال  ، عو مستحقا الداي.-ج 

تحديدد ممددل   لون تحديد النفقا الماسم ا ااستادام ممدل ل اسم ا من ق ما النفقا ع ى األال . ومدتم -6
الاسدددم ا عم  دددا امقااندددا مقمدددالق نفقدددا  اققتددداا  ملدددى ق مدددا القددداو  غيدددا المسدددددة ادددالل الفتددداة ، 

 و ستادم ممدل اققتاا  القديد الاا  بنفقا  اققتنا  واإلنيا  واإلنتاج ألاول محددة.
 متدل ذلدا القدز  مدن وق  متبا ممدل اققتاا  السائد اق األسدواق المتدواا ل وحددة مناسداا  ألنده قدد ق 

 نفقا  اققتاا  ملى  ملن تقناه ا ما لو لم يتم اقتنا  األال.
 -تبدع اسم ا نفقا  اققتاا  عندما : -7

 تستحق النفقا  الاااا اياا  الموقود. -ع 
تبدع الاطوا  الالزما ألعداد الموقود ل غاا  المتوااة منه ، سوا  لان الب ي عو اقسدتممال ،  -ب

 وا  الالزما لالستتماا اق المياوع عو المم  ا  التمتيد ا لبد  المم  ا  الائ س ا له.وبد  الاط
 تتوقت اسم ا نفقا  اققتاا  عندما يقتز الموقود ل غا ا الماقوة منه . -8
يقدددب عن تم دددق اسدددم ا نفقدددا  اققتددداا  ادددالل الفتددداا  التدددق تتوقدددت ايتدددا المم  دددا  الااادددا بتعدددداد  -9

 الموقود.
ا يتم معداد عقزا   ملن استممالتا من الموقود عو المياوع بينما يقدا  الممدل ع دى معدداد عقدزا  عندم-10

 عااى منه ، يقب عن تتوقت اسم ا نفقا  اققتاا  الاااا ااألقزا  الممدة والمنتت ا.
 دى ق يقوز اسم ا نفقا  اققتاا  مذا لان لتمومل اضاعا تندت  اادواة اوتين دا عو الم دا  لبيداة ع-11

 اتاا  متتااما.
ق يقدددوز عن تدددمد  اسدددم ا نفقدددا  اققتددداا  ملدددى زمدددادة ق مدددا النفقدددا  الماسدددم ا ل موقدددود عدددن الق مدددا -12

اقستاداد ا عو اااق الق ما التحاي  ا اق األحوال اقعت اد ا. ) قاد االق ما التدق  ملدن اسدتادادها 
نتددداقق ل ادددل ماادددوم اسدددما اادددم مدددن اسدددتممال األادددل، اأنتدددا ق مدددا المندددااي المقدددداة ل ممدددا اإل

 ممين(.
يقدددب عن ق يزمدددد مقمدددوع النفقدددا  التدددق  ملدددن اسدددم تتا عدددن التم فدددا الفم  دددا لالقتددداا  التدددق تتمبددددها -13

 الوحدة االل الفتاة.



   

قدددد  حددددن عح اندددا عن تقدددوم الوحددددة ااسدددتتماا امددد  عو لدددل األمدددوال المقتاضدددا لحدددين الحاقدددا مليتدددا ، -14
 ه الحالا مقااا بين دال اقستتماا و نفقا  اققتاا .ومتط ب األما اق متل هذ

 
 اإلفصاح 

 -يقب ع ى الوحدة التق تتاي س اسا اسم ا اققتاا  ، اإلاااح عن األموا التال ا :-15
 مقموع نفقا  اققتاا  الماسم ا اق الب انا  المال ا االل الفتاة. -ع 
ققتاا  ألغداا  الضداماا وألغداا  التقدااما عتا اسم ا نفقا  اققتاا  عو الفاق بين نفقا  ا -ب

 المال ا.
قم ي الفوائد المدينا الماسم ا ، واق حالا المقااا مي الفوائد الدائندا يقدب لدذلا اإلااداح عدن  -ج

 لل منتا ايلل مستقل ألغاا  المحاساا القوم ا.
 ل ف ا احتساب نفقا  اققتاا  وملوناتتا ، وممدل الاسم ا. -د 

 
 أحكام ختامية

( الاداداة مدن لقندا قواعدد المحاسداا 23ا ما عدا ما واد ععاله  ستايد اقاعدة المحاساا الدول ا اقدم )-16
 الدول ا.
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