املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
القسم رقم " 17العقارات واآلالت واملعدات"

القسم رقم 17
"العقارات واآلالت واملعدات"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 17العقارات واآلالت
واملعدات" من املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس
املعايير الدولية للمحاسبة ،مع األخذ في االعتبار التعديالت املشار إليها أدناه ،والتي تعد عند
إقرارها جزءا ال يتجزأ من متطلبات املعيارالواجبة التطبيق في اململكة العربية السعودية:
التعديالت املدخلة على الفقرات:
15.17هـ (إضافة فقرة)
15.17هـ إذا اختارت املنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات واآللت واملعدات ،فيجب أن يقوم بعملية التقويم
شخص مؤهل بأعمال التقويم ،تتوفر فيه صفة الستقالل عن املنشأة ،ولديه مؤهالت مهنية معترف بها وذات
عالقة ،ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية العقارات واآللت واملعدات التي يجري تقييمها ،وأن يتم اإلفصاح عن
اسمه ومؤهالته.

سبب اإلضافة:
مقيم مؤهل ومستقل إذا اختارت املنشأة
أضيفت إلى القسم رقم  17فقرة برقم (15 -17هـ) لشتراط أن يتم استخدام خدمات ِّ
نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات واآللت واملعدات .وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة في القوائم املالية ،وبخاصة
أن أعمال التقويم املنهي املرخص في اململكة تعد من املهن الناشئة.
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القسم 17

العقارات واآلالت واملعدات
نطاق هذا القسم
1.17

ينطبق هذا القسم على املحاسبة عن العقارات واآلالت واملعدات ،واملحاسبة عن العقارات االستثمارية التي ل
يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل مستمر بطريقة يمكن العتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ل مبرر لهما .وينطبق
القسم " 16العقارات الستثمارية" على العقارات الستثمارية التي يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة يمكن العتماد
عليها بدون تكلفة أو جهد ل مبرر لهما.

2.17

العقارات واآللت واملعدات هي األصول امللموسة التي:
ُيحتفظ بها لالستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ،أو لتأجيرها للغير ،أو لألغراض اإلدارية،
(أ)
ُ
ُيتوقع أن تستخدم خالل أكثر من فترة واحدة.
(ب)

3.17

ل تشمل العقارات واآللت واملعدات:
(أ)

األصول الحيوية املتعلقة بالنشاط الزراعي (انظر القسم " 34األنشطة املتخصصة") ،أو

(ب)

حقوق التعدين والحتياطيات املعدنية ،مثل النفط ،والغاز الطبيعي ،واملوارد غير املتجددة املشابهة.

اإلثبات
4.17

5.17
6.17

ً
يجب على املنشأة أن تطبق ضوابط اإلثبات الواردة في الفقرة  27.2عند تحديد ما إذا كانت ُ
ستثبت بندا من بنود
ً
العقارات واآللت واملعدات .وتبعا لذلك ،يجب على املنشأة أن تثبت تكلفة كل بند من بنود العقارات واآللت واملعدات
على أنها أصل فقط في الحالتين اآلتيتين:
(أ)

إذا كان من املرجح أن تتدفق إلى املنشأة املنافع القتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند،

(ب)

وإذا كان من املمكن قياس تكلفة البند بطريقة يمكن العتماد عليها.

ً
يتم إثبات البنود مثل قطع الغيار واملعدات الحتياطية ومعدات الصيانة وفقا لهذا القسم عندما تستوفي تعريف
العقارات واآللت واملعدات .وفيما عدا ذلك ،يتم تصنيف مثل تلك البنود على أنها مخزون.
قد تستدعي الحاجة استبدال أجزاء من بعض بنود العقارات واآللت واملعدات على فترات منتظمة (مثل سطح مبنى).
ُ
ويجب على املنشأة أن تضيف إلى املبلغ الدفتري لبند العقارات واآللت واملعدات تكلفة استبدال أجزاء مثل هذه
البنود عندما يتم تحمل تلك التكلفة إذا كان ُيتوقع أن يحقق الجزء البديل منافع مستقبلية إضافية للمنشأةُ .ويلغى
ً
إثبات املبلغ الدفتري لتلك األجزاء التي تم استبدالها وفقا للفقرات  30.17 - 27.17بغض النظر عما إذا كانت األجزاء
ً
املستبدلة كان قد تم إهالكها بصورة منفصلة .وإذا لم يكن من املمكن عمليا للمنشأة تحديد املبلغ الدفتري للجزء
امل ستبدل ،فيمكن للمنشأة استخدام تكلفة الستبدال كمؤشر ملعرفة ما كانت عليه تكلفة الجزء املستبدل في الوقت
الذي تم اقتناؤه أو إنشاؤه فيه .وتنص الفقرة  16.17على أنه إذا كانت للمكونات الرئيسية لبند من بنود العقارات
واآللت واملعدات أنماط مختلفة بشكل جوهري في استهالك املنافع القتصادية ،فيجب على املنشأة أن تخصص
تكلفة األصل األولية إلى مكونات األصل الرئيسية وأن تقوم بإهالك كل مكون بشكل منفصل على مدى عمره اإلنتاجي.
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7.17

8.17

ً
ً
قد يكون إجراء فحوصات دورية رئيسية للعيوب متطلبا ضروريا لستمرار تشغيل بند من بنود العقارات واآللت
ُ
واملعدات (مثل حافلة) وذلك بغض النظر عما إذا استبدلت أجزاء من البند أم ل .وعند إجراء كل فحص رئيس ي ،فإن
تكلفة ذلك الفحص الرئيس ي يتم إثباتها ضمن املبلغ الدفتري لبند العقارات واآللت واملعدات على أنه استبدال إذا تم
ُ َ
متبق من تكلفة الفحص الرئيس ي السابق (بخالف األجزاء
استيفاء ضوابط اإلثبات .ويلغى إثبات أي مبلغ دفتري ٍ
املادية) .ويتم ذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم تحديد تكلفة الفحص الرئيس ي السابق ضمن املعاملة التي تم فيها
اقتناء أو إنشاء البند .وعند الضرورة ،يمكن استخدام التكلفة املقدرة لفحص مستقبلي مشابه كمؤشر ملعرفة ما
كانت عليه تكلفة مكون الفحص القائم عندما تم اقتناء البند أو إنشاؤه.
ُ
تعد األراض ي واملباني أصلين قابلين للفصل ،ويجب على املنشأة أن تحاسب عنهما بشكل منفصل ،حتى عندما يتم
ً
اقتناؤهما معا.

القياس عند اإلثبات
9.17

يجب على املنشأة أن تقيس بند العقارات واآللت واملعدات عند اإلثبات األولي بتكلفته.

عناصرالتكلفة
10.17

تشمل تكلفة بند العقارات واآللت واملعدات جميع ما يلي:
(أ)
(ب)

(ج)

11.17

سعر شرائه ،بما في ذلك الرسوم النظامية وأتعاب السمسرة ورسوم الستيراد وضرائب املشتريات غير
القابلة لالسترداد ،بعد طرح الحسومات التجارية والتخفيضات الالحقة.
ً
أي تكاليف يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال األصل إلى املوقع الالزم والحالة الالزمة حتى يكون قابال
للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة .ويمكن أن تشمل هذه التكاليف تكاليف إعداد املوقع،
والتسليم واملناولة األولية ،والتركيب والتجميع ،واختبار التشغيل.
التقدير األولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند وإعادة املوقع الذي يوجد به إلى حالته األصلية ،وهو الواجب
ً
نتيجة لستخدام البند خالل فترة معينة ألغراض أخرى
الذي تتحمله املنشأة إما عند اقتناء البند أو
بخالف إنتاج املخزون خالل تلك الفترة.

ُ
ل تعد التكاليف اآلتية تكاليف لبند العقارات واآللت واملعدات ،ويجب على املنشأة أن تثبتها على أنها مصروف عندما
يتم تحملها:
(أ)

تكاليف افتتاح مقر جديد.

(ب)

تكاليف إطالق منتج أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف أنشطة الدعاية والترويج).

(ج)

تكاليف مباشرة األعمال في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء (بما في ذلك تكاليف تدريب
املوظفين).

(د)

التكاليف اإلضافية اإلدارية والعمومية األخرى.

(هـ)

تكاليف االقتراض (انظر القسم " 25تكاليف القتراض").
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12.17

ُيثبت دخل العمليات العرضية ،واملصروفات املتعلقة بها ،أثناء إنشاء أو تطوير بند من بنود العقارات واآللت
واملعدات ضمن الربح أو الخسارة إذا لم تكن تلك العمليات ضرورية إليصال البند إلى موقعه املقصود وحالته
التشغيلية املستهدفة.

قياس التكلفة
13.17

ُيعد ُمعادل السعر النقدي في تاريخ اإلثبات هو تكلفة كل بند من بنود العقارات واآللت واملعدات .وإذا تم تأجيل
الدفع لفترة تزيد عن فترات الئتمان املعتادة ،تكون التكلفة هي القيمة الحالية لكل املدفوعات املستقبلية.

ُمبادلة األصول
14.17

قد ُيقتنى بند من بنود العقارات واآللت واملعدات في مقابل أصل أو أصول غير نقدية ،أو مزيج من األصول النقدية
ُ
وغير النقدية .ويجب على املنشأة أن تقيس بالقيمة العادلة تكلفة األصل املقتنى إل إذا (أ) كانت معاملة التبادل تفتقر
ُ
ُ
للجوهر التجاري ،أو (ب) كان من غير املمكن قياس القيمة العادلة ألي من األصل املستلم أو األصل املتنازل عنه
ُ
ُ
بطريقة يمكن العتماد عليها .وفي تلك الحالة ،تقاس تكلفة األصل باملبلغ الدفتري لألصل املتنازل عنه.

القياس بعد اإلثبات األولي
15.17

يجب على املنشأة اختيار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 15.17أ أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة
15.17ب كسياسة محاسبية لها ،ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على كل فئة بأكملها من فئات العقارات واآللت
واملعدات .ويجب على املنشأة تطبيق نموذج التكلفة على العقار الستثماري الذي ل يمكن قياس قيمته العادلة
بطريقة يمكن العتماد عليها بدون تكلفة أو جهد ل مبرر لهما .ويجب على املنشأة إثبات تكاليف الصيانة اليومية
لبنود العقارات واآللت واملعدات ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تم فيها تكبد التكاليف.

نموذج التكلفة
15.17أ

ً
يجب على املنشأة قياس كل بند في فئة العقارات أو اآللت أو املعدات بعد اإلثبات األولي بالتكلفة مطروحا منها أي
إهالك متراكم وأية خسائرهبوط متراكمة.

نموذج إعادة التقويم
15.17ب يجب على املنشأة قياس كل بند في فئة العقارات أو اآللت أو املعدات يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن
ً
العتماد عليها بمبلغ ُمعاد تقويمه ،أل وهو قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقويم مطروحا منها أي إهالك لحق متراكم
كاف لضمان أل يختلف املبلغ
وأية خسائر هبوط لحقة متراكمة .ويجب أن تتم عمليات إعادة التقويم بانتظام ٍ
الدفتري بشكل ذي أهمية نسبية عن املبلغ الذي سيحدد باستخدام القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير .وتقدم
الفقرات  32.11 – 27.11إرشادات لتحديد القيمة العادلة .وفي حالة إعادة تقويم بند من بنود العقارات واآللت
واملعدات ،فيجب أن ُيعاد تقويم كامل فئة العقارات واآللت واملعدات التي ينتمي إليها ذلك األصل.
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ً
15.17ج في حالة زيادة املبلغ الدفتري ألصل نتيجة إلعادة تقويمه ،فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل اآلخر وتجميعها
ضمن حقوق امللكية تحت عنوان "فائض إعادة التقويم" .ومع ذلك ،يجب إثبات الزيادة ضمن الربح أو الخسارة
ً
بالقدر الذي تعكس به انخفاضا في إعادة تقويم نفس األصل ،سبق إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
ً
15.17د في حالة انخفاض املبلغ الدفتري ألصل نتيجة إلعادة تقويمه ،فيجب إثبات النخفاض ضمن الربح أو الخسارة .ومع
ذلك ،يجب إثبات النخفاض ضمن الدخل الشامل اآلخر بقدر وجود أي رصيد دائن في فائض إعادة التقويم املتعلق
بذلك األصل .ويقلص النخفاض املثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر املبلغ املتراكم ضمن حقوق امللكية تحت عنوان
فائض إعادة التقويم.

اإلهالك
16.17

إذا كانت للمكونات الرئيسية لبند من بنود العقارات واآللت واملعدات أنماط مختلفة بشكل جوهري لستهالك املنافع
القتصادية ،فيجب على املنشأة أن تخصص تكلفة األصل األولية إلى مكونات األصل الرئيسية وأن تقوم بإهالك كل
مكون بشكل منفصل على مدى عمره اإلنتاجي .ويجب إهالك األصول األخرى على مدى أعمارها اإلنتاجية على أنها
ُ
ً
أصل واحد .ومع وجود بعض الستثناءات ،مثل املحاجر واملواقع املستخدمة لطمر النفايات ،فإن لألراض ي عادة عمر
إنتاجي غير محدود ً
وبناء عليه ل يتم إهالكها.

17.17

يجب إثبات عبء اإلهالك لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يتطلب قسم آخر من هذا املعيار إثبات التكلفة على
أنها جزء من تكلفة األصل .فعلى سبيل املثال ،يتم تضمين إهالك العقارات واآللت واملعدات الصناعية في تكاليف
املخزون (انظر القسم " 13املخزون").

املبلغ القابل لإلهالك وفترة اإلهالك
18.17

يجب على املنشأة أن تخصص املبلغ القابل لإلهالك الخاص بأحد األصول على أساس منتظم على مدى العمر
اإلنتاجي لألصل.
َ
ُ
والبلى والتآكل الكبير غير املتوقع ،والتقدم
قد تشير عوامل مثل حدوث تغيير في الطريقة التي يستخدم بها األصلِّ ،
التقني ،والتغيرات في أسعار السوق ،إلى حدوث تغير في القيمة املتبقية لألصل ،أو في عمره اإلنتاجي ،منذ آخر تاريخ
تقرير سنوي .وعند وجود مثل هذه املؤشرات ،يجب على املنشأة أن تراجع تقديراتها السابقة ،وفي حالة اختالف
التوقعات الحالية ،فيجب عليها أن تعدل القيمة املتبقية أو طريقة اإلهالك أو العمر اإلنتاجي .ويجب على املنشأة أن
ً
تحاسب عن التغير في القيمة املتبقية أو طريقة اإلهالك أو العمر اإلنتاجي على أنه تغيير في تقدير محاسبي وفقا
للفقرات .18.10 - 15.10
ً
ً
يبدأ إهالك األصل عندما يكون متاحا لالستخدام ،أي عندما يكون في املوقع الالزم وبالحالة الالزمة حتى يكون قابال
للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة .ويتوقف إهالك األصل عندما ُيلغى إثباته .ول يتوقف اإلهالك عندما يصبح
ً
ً
عاطال عن العمل أو مسحوبا من الخدمة ما لم يكن قد تم إهالكه بالكامل .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن يكون
األصل
ً
عبء اإلهالك صفرا ،بموجب طرق الستخدام الخاصة باإلهالك ،عندما ل يوجد أي إنتاج.

21.17

يجب على املنشأة أن تأخذ جميع العوامل اآلتية في الحسبان عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل:
ُ
الستخدام املتوقع لألصل .ويتم تقييم الستخدام بالرجوع إلى الطاقة اإلنتاجية املتوقعة لألصل ،أو
(أ)
ُ
إنتاجه الفعلي املتوقع.

19.17

20.17
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(ب)

البلى والتآكل املادي املتوقع ،والذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد املناوبات التي ُ
سيستخدم لها
ً
األصل ،وبرنامج اإلصالح والصيانة ،والعناية باألصل وصيانته حينما يكون عاطال عن العمل.

(ج)

التقادم الفني أو التجاري الناش ئ عن التغيرات أو التحسينات في اإلنتاج ،أو عن التغير في طلب السوق
على مخرجات األصل من منتجات أو خدمات.

(د)

القيود النظامية أو ما شابهها على استخدام األصل ،مثل تواريخ انتهاء عقود اإليجار املتعلقة به.

طريقة اإلهالك
22.17

23.17

يجب على املنشأة أن تختار طريقة اإلهالك التي تعكس النمط الذي تتوقع أن تستهلك به املنافع القتصادية
املستقبلية لألصل .وتشمل طرق اإلهالك املمكنة طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد املتناقص وأية طريقة تستند
إلى الستخدام مثل طريقة وحدات اإلنتاج.
ً
عندما يوجد مؤشر على حدوث تغير مهم ،منذ آخر تاريخ تقرير سنوي ،في النمط الذي تتوقع املنشأة أن تستهلك وفقا
له املنافع القتصادية املستقبلية لألصل ،يجب على املنشأة أن تراجع طريقتها الحالية لإلهالك ،وفي حالة اختالف
التوقعات الحالية ،فيجب عليها أن تغير طريقة اإلهالك لتعكس النمط الجديد .ويجب على املنشأة أن تحاسب عن
ً
التغير على أنه تغير في تقدير محاسبي وفقا للفقرات .18.10 - 15.10

الهبوط في القيمة
إثبات وقياس الهبوط في القيمة
24.17

يجب على املنشأة ،في كل تاريخ تقرير ،أن تطبق القسم " 27الهبوط في قيمة األصول" لتحديد ما إذا كان قد حدث
هبوط في قيمة بند أو مجموعة من بنود العقارات واآللت واملعدات ،وإذا كان األمر كذلك ،فيجب عليها أن تحدد
كيفية إثبات وقياس خسارة الهبوط في القيمة .ويوضح القسم  27متى وكيف تراجع املنشأة املبلغ الدفتري ألصولها،
وكيف تحدد املبلغ القابل لالسترداد الخاص باألصل ،ومتى تثبت خسارة هبوط في القيمة أو تعكسها.

التعويض عن الهبوط في القيمة
25.17

ل يجوز للمنشأة أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة التعويض املستحق من أطراف ثالثة عن بنود العقارات واآللت
ُ
واملعدات التي هبطت قيمتها أو فقدت أو تم التخلي عنها إل عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل.

ُ
العقارات واآلالت واملعدات املحتفظ بها للبيع
26.17

ً
ً
ُ
تنص الفقرة (9.27و) على أن وجود خطة لستبعاد أصل قبل التاريخ املتوقع سابقا ُيعد مؤشرا على حدوث هبوط في
القيمة مما يستدعي احتساب املبلغ القابل لالسترداد من األصل لغرض تحديد ما إذا كانت قيمة األصل قد هبطت.
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إلغاء اإلثبات
27.17

يجب على املنشأة أن تلغي إثبات أي بند من بنود العقارات واآللت واملعدات:
(أ)
(ب)

عند الستبعاد؛ أو
عندما ل ُيتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام البند أو استبعاده.

28.17

يجب على املنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة املكسب أو الخسارة من إلغاء إثبات أحد بنود العقارات واآللت
واملعدات عندما يتم إلغاء إثبات البند (ما لم يتطلب القسم " 20عقود اإليجار" خالف ذلك عند البيع وإعادة
الستئجار) .ول يجوز للمنشأة أن تصنف مثل تلك املكاسب على أنها إيراد.

29.17

عند تحديد تاريخ استبعاد البند ،يجب على املنشأة أن تطبق الضوابط الواردة في القسم " 23اإليراد" إلثبات اإليراد
من بيع السلع .وينطبق القسم  20على الستبعاد بالبيع وإعادة الستئجار.

30.17

يجب على املنشأة أن تحدد املكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات واآللت واملعدات
بالفرق بين صافي متحصالت الستبعاد ،إن وجدت ،واملبلغ الدفتري للبند.

اإلفصاحات
31.17

ً
يجب على املنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من فئات العقارات واآللت واملعدات املحددة وفقا للفقرة (11.4أ)
ً
ً
وأيضا ،بشكل منفصل ،للعقار الستثماري املسجل بالتكلفة مطروحا منها اإلهالك املتراكم والهبوط:
ُ
أسس القياس املستخدمة في تحديد إجمالي املبلغ الدفتري.
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

طرق اإلهالك املستخدمة.
ُ
األعمار اإلنتاجية أو معدلت اإلهالك املستخدمة.
ً
إجمالي املبلغ الدفتري واإلهالك املتراكم (مجمعا مع خسائر الهبوط املتراكمة) في بداية ونهاية فترة التقرير.
ُ
ظهر بشكل منفصل:
مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونهاية فترة التقرير ،ت ِّ
()1

اإلضافات.

()2

الستبعادات.

()3

القتناءات من خالل عمليات تجميع األعمال.

()4

الزيادات أو النخفاضات الناتجة من عمليات إعادة التقويم بموجب الفقرات 15.17ب –
ً
15.17د ومن خسائر الهبوط في القيمة املثبتة أو املعكوسة في الدخل الشامل اآلخر وفقا
للقسم .27

()5

التحويالت إلى ومن فئة العقارات الستثمارية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة (انظر الفقرة .)8.16
ً
ُ
خسائر الهبوط في القيمة املثبتة أو املعكوسة ضمن الربح أو الخسارة وفقا للقسم .27

()7

اإلهالك.

()8

التغيرات األخرى.

()6
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32.17

33.17

ول يلزم عرض هذه املطابقة للفترات السابقة.
ً
يجب على املنشأة أن تفصح أيضا عما يلي:
(أ)

حقيقة وجود عقارات وآلت ومعدات للمنشأة حق مقيد فيها أو مرهونة كضمان اللتزامات ،واملبالغ
الدفترية ملثل هذه العقارات واآللت واملعدات.

(ب)

مبلغ التعهدات التعاقدية باقتناء العقارات واآللت واملعدات.

(ج)

إذا كان للمنشأة عقار استثماري ل يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن العتماد عليها بدون تكلفة
أو جهد ل مبرر لهما ،فيجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن األسباب التي ستجعل قياس القيمة العادلة
ً
لتلك العقارات الستثمارية منطويا على تكلفة أو جهد ل مبرر لهما.

إذا تم إثبات بند من بنود العقارات واآللت واملعدات بمبلغ معاد تقويمه ،فيجب على املنشأة أن تفصح عما يلي:
(أ)

تاريخ سريان إعادة التقويم؛

(ب)

بمقيم مستقل؛
ما إذا كان قد تمت الستعانة ِّ

(ج)

الطرق والفتراضات املهمة املطبقة في تقدير القيم العادلة للبنود؛

(د)

املبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو تم تسجيل األصول بموجب نموذج التكلفة ،وذلك لكل فئة
من فئات العقارات واآللت واملعدات املعاد تقويمها؛

(هـ)

فائض إعادة التقويم ،مع اإلشارة إلى التغير الذي شهدته الفترة وأي قيود مفروضة على توزيع الرصيد
على املساهمين.
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