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 )أ( ملحق
 بيع العقارات

 
 .ال يتجزأ منه ا  جزءويعتبر ( 11)المصرى رقم  المحاسبةمعيار  هذا الملحقيرافق 

 
 مقدمة

كتمل أن تقبل كثر أ مشترى أواتفاقيات مع  فى ىالعقار قطاع النشاط في التى تعمل  المنشآتقد تدخل  1-أ
.  لى الباطناو من خالل مق أوبمعرفتها شرة مباتلك األمعمال تتم سواء كانت  ئية للعقاراتمعمال انإنشااأل

 متعددة. أشكالاالتفاقيات  ههذمثل وتأخذ 
 

نشاء معقار سكنى فى تسويق الوحدات السكنية المنفردة القائمة معلى إ المنشأة أقد تبدفمعلى سبيل المثال  2-أ
 معماليام باألأثناء القى أ"  "off planمن واقع المخطط العام للمشروعمنازل(  أوشقق سواء كانت )
مع المنشاة القتناء  معقدبرام إمشترى ب يقوم كلبناء  معلى ذلك و . تلك األمعمالبدأ تن أقبل  حتى أو ئيةنشاانإ

 هايقوم المشترى بسدادتكون الدفعات التى ما  ومعادة   شغال.وحدة سكنية محددة معندما تكون جاهزة لإل
. يةقداعتلشروط اللفى تسليم الوحدة التامة وفقا  لمنشأةاخفقت أإذا ما فى حالة لالسترداد فقط قابلة  لمنشأةل
وحيازة الشروط التعاقدية كمال تنفيذ ستمعند افقط  المنشأة إلىالشراء يدفع المشترى معادة  ما تبقى من ثمن و 

 لوحدة.لالمشترى 
 

طلب توقد ي .دحياتفاق مع مشترى و  بإبرامصنامعية  أومعقارات تجارية  إنشاءالتى تتولى  المنشآتقد تقوم  3-أ
يتم حتى االتفاق المبدئى  و من تاريخ خالل الفترة أمعمال من المشترى القيام بسداد دفعات تنفيذ ذلك االتفاق 

قبل لمشترى ل أو مؤجرة   مملوكة  تعد  رض  أمعلى  ئيةنشاانإتتم األمعمال . وقد يةالتعاقدالشروط تنفيذ كمال ستا
 .أن تبدأ تلك األمعمال

 

  الملحق طاقن
 بإنشاءالتى تقوم  المنشآتبمعرفة  فى المحاسبة معن انإيراد والمصروفات المرتبطة به الملحقطبق هذا ني 4-أ

 لى الباطن.و امن خالل مق أومباشرة بصورة معقارات 
 

بانإضافة إلى إنشاء و  .معقارات بإنشاءتتعلق هى اتفاقيات  الملحقهذا تدخل فى نطاق االتفاقيات التى  5-أ
 .أخرىخدمات  أو سلعاالتفاقيات تسليم تلك قد تتضمن العقارات ف

 
  الملحقلها و االموضوعات التى يتن

 موضومعين: الملحقل هذا و ايتن  6-أ
 ؟(11)المصرى رقم  بهمعيار المحاسأم  (8)المصرى رقم  ةبنطاق معيار المحاس فىاالتفاق يقع هل  (1)

 العقارات؟ إنشاءمتى يجب االمعتراف بااليراد من معملية  (2)
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أخرى اتفاقيات  أيةالعقار و  بإنشاءبتحليل العقد الخاص  قامت مسبقا  قد  المنشأةن أالمناقشة التالية تفترض  7-أ
سيطرة البأو لملكية ل معادة  المصاحب مستمر ال دارىانإتدخل التحتفظ بلن  أنها إلىخلصت و  بهمرتبطة 

ذا ما و  .كإيرادكل مقابل البيع ب وأبجزء من االمعتراف يحول دون قد الذى معلى العقار الُمنشأ بالقدر فعالة ال ا 
ذلك المناقشة التالية تنطبق فقط معلى  كإيراد فإن مقابل البيع جزء مناالمعتراف بحالت شروط االتفاق دون 

 .معنهيراد االمعتراف بإالذى سوف يتم االتفاق من الجزء 
 

معندما ) واحد تفاقفى ا لعقار ئيةنشااألمعمال انإ إلى بانإضافةخدمات  أوسلع معلى تسليم  منشأةقد تتعاقد  8-أ
األمعمال بانإضافة إلى  أمالك إدارةتقديم خدمات بيع أرض أو يتضمن االتفاق معلى سبيل المثال 

مثل هذا األمر إلى تقسيم قد يحتاج ف (11)المصرى رقم  بةالمحاسمن معيار  "3"للفقرة طبقا  و  .(ئيةنشاانإ
يجب فى هذه الحالة و نشاء العقار. إالجزء الخاص بفى ذلك  قابلة للتمييز بمامنفصلة مكونات   إلىاالتفاق 

معلى كل من إجمالى القيمة التعاقدية  للمنشأة ا  مستحقما ال يزال  أولما تم استالمه توزيع القيمة العادلة 
 بتطبيق الفقرات من  المنشأةالتفاق تقوم مكونات منفصلة باتم تحديد معندما ي. و مكون  من تلك المكونات

ذا كان ذلك الجزء إتحديد ما بغرض نشاء العقار إمعلى الجزء الخاص ب الملحقمن هذا  "12-"أ إلى "10-"أ
ذلك يستتبع . و (11)المصرى رقم  بهمعيار المحاس أم (8)المصرى رقم  بةالمحاسنطاق معيار فى يقع 

ص معلى أنه خلجزء من االتفاق  ىأمعلى  (8)المصرى رقم  بةالمحاسمعيار الفصل الواردة بتطبيق شروط 
 .إنشاءمعقد 

 

معقار  بإنشاءخاص الجزء المعلى  يضا  أتسرى نها أال إمعقار  بإنشاءاتفاق خاص  إلىالمناقشة التالية  تشير 9-أ
 .أو مكونات أخرىجزاء أضمن اتفاق يتضمن محدد 

 

معيار أو  (8)المصرى رقم  ةبتحديد ما اذا كان االتفاق يندرج ضمن نطاق معيار المحاس
 (11)مصرى رقم ال المحاسبة

 وأ (8)المصرى رقم  ةبنطاق معيار المحاس كان االتفاق الخاص بانشاء معقار يندرج ضمن إذاتحديد ما ل 10-أ
. المحيطةكافة الحقائق والظروف و معلى شروط االتفاق فإن ذلك يتوقف  (11)المصرى رقم  بةالمحاسمعيار 

 كل اتفاق.ق بفيما يتعل ىالحكمنومعا  من التقدير هذا التحديد يتطلب و 

 

نشاء تعريف معقد انإبذلك االتفاق معندما يفى معلى اتفاق   (8)المصرى رقم  المحاسبةق معيار طب  يُ  11-أ
تم يمعقد "معلى أنه  هفر  ع  يُ والذى : (8)المصرى رقم  بهمن معيار المحاس "3"بالفقرة رقم المنصوص معليه 
تعريف بمعقار  نشاءنإاتفاق أى ويفى  ..."مجمومعة من األصول  أوإنشاء أصل بغرض إبرامه خصيصا  

 الشروعد العناصر الهيكلية الرئيسية لتصميم العقار قبل يحدتمعلى  ةقدر اللمشترى يكون لنشاء معندما معقد انإ
ن معوبغض النظر ) ئيةنشاانإأثناء تنفيذ األمعمال فى د التغييرات الهيكلية الرئيسية يحدت أو /و اتنشاءانإفى 
ن معقد إف معلى اتفاق   (8)المصرى رقم  المحاسبةمعيار  . ومعندما ينطبق(دمهمن معالقدرة  تلك ةارسمم
" أ -5" للفقرة فقا  وذلك و نشاء العقار إب تقديم خدمات تتصل مباشرة  لجزاء أ أومعقود  أية يضا  أنشاء يتضمن انإ

 .(11)المصرى رقم  بهمن معيار المحاس "4"والفقرة  (8)المصرى رقم  بهمن معيار المحاس
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ثير معلى تصميم ألتمعلى امحدودة  للمشترين قدرة  يعطى معقد إنشاء معقار فعندما  من ذلكالعكس معلى و  12-أ 

معدة خيارات بين من ولكن  تتصميمامعندما يكون لهم الحق فى اختيار أحد ال ما هو الحالمثل – العقار
 – األساسىتصميم المعلى تعديالت طفيفة معندما تقتصر قدرتهم معلى إجراء  أو المنشأةمحددة بواسطة 
 .(11)المصرى رقم  بهضمن نطاق معيار المحاس سلع ويقعلبيع  ا  اتفاقفعندئذ يعد العقد 

 
 من انشاء العقارات  اإليرادعن  المحاسبة

  إنشاءهو عقد  االتفاق
بدرجة النهائى  هتقدير ناتجيمكن و  (8)المصرى رقم  ةباالتفاق ضمن نطاق معيار المحاسيدخل معندما  13-أ

العقد نشاط  هليإتمام الذى وصل مستوى انإبناء  معلى يراد انإتعترف بن أ المنشأةمعلى فيجب  مد معليهايعت
 .(8)المصرى رقم  بهوفقا لمعيار المحاس

 

 (11)المصرى رقم  ةبضمن نطاق معيار المحاسيدخل نشاء وبالتالى تعريف معقد انإب االتفاق قد ال يفىو  14-أ
 لبيع سلع. أوذا كان االتفاق هو لتقديم خدمات إن تحدد ما أ أةالمنشمعلى يجب الحالة  هوفى هذ

 

 تقديم خدماتلتفاق إاالتفاق هو 
  

قد يكون مجرد اتفاق لتقديم خدمات  إنهنشاء فوتوريد مواد انإاقتناء  المنشأة مناالتفاق ال يتطلب  كانذا إ 15-أ
يتطلب  (11)المصرى رقم  ةبعيار المحاسن مإفالحالة  ه. وفى هذ(11)المصرى رقم  ةبلمعيار المحاس وفقا  

إذا ما توافرت الشروط  انإتمام بهباستخدام طريقة نسوذلك المعاملة  إتماممستوى بناء  معلى  بانإيراداالمعتراف 
قابلة  بصفة معامة  (8)المصرى رقم  ةبمتطلبات معيار المحاسوتعد . " من ذلك المعيار20الواردة بالفقرة "

 المحاسبةمعيار " من 21فقرة "المعاملة ) مثل هذهبوالمصروفات المرتبطة  يرادانإب االمعترافمعلى للتطبيق 
 .(11المصرى رقم 

 

 بيع سلعلتفاق إاالتفاق هو 
تسليم بنشاء لكى تنفذ التزامها التعاقدى مع مواد انإجنبا  إلى جنب تقديم خدمات ب المنشأةاالتفاق يلزم ذا كان إ 16-أ

المنصوص معليها يراد شروط االمعتراف بانإ ينطبق معليهبيع سلع و ل ا  اتفاقيعد معندئذ لى المشترى إالعقار 
 .(11)المصرى رقم  ةبمن معيار المحاس "14"بالفقرة 

 

معمال تحت التنفيذ بحالتها الراهنة لملكية األالمؤثرة لى المشترى السيطرة والمخاطر والمنافع إ المنشأةتنقل قد  17-أ
من معيار  "14"كافة الشروط الواردة بالفقرة ومعندما تستوفى الحالة ه . وفى هذةئينشامعمال انإاألكلما تقدمت 

استخدام  المنشأةمعلى يجب ف ئيةنشامعمال انإطور األتمع بصورة مستمرة  (11)المصرى رقم  بهالمحاس
لمصرى ا ةبمتطلبات معيار المحاسوتنطبق تمام. مستوى انإ بناء  معلىيراد المعتراف بانإطريقة نسبة انإتمام ل

 المعاملة. بمثل تلكوالمصروفات المرتبطة  انإيراداالمعتراف بمعلى معامة  بصفة   (8)رقم 
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ت واحد يوقتفى فى مجملها لملكية العقار المؤثرة لى المشترى السيطرة والمخاطر والمنافع إة أقد تنقل المنش 18-أ
معلى فيجب الحالة ه فى هذو ليم(. بعد التس أوأو معند التسليم نشاء كتمال انإمعند ا :مثالمعلى سبيل ال)

 ةبمن معيار المحاس "14"كافة الشروط الواردة بالفقرة رقم تستوفى يراد فقط معندما عترف بانإأن ت المنشأة
 .(11)المصرى رقم 

 

ن أمعليها فيجب  -للمشترى  فعال   همعلى معقار تم تسليم يةضافإل امعمملزمة بإجراء أة أكون المنشتمعندما  19-أ
 ويتم قياس االلتزام وفقا  . (11)المصرى رقم  ةبمن معيار المحاس "19"للفقرة  ام ومصروف وفقا  التز تعترف ب

خدمات ال أوسلع مزيدا  من التسليم ملزمة ب المنشأةكون تومعندما . (28)المصرى رقم  ةبلمعيار المحاس
تحديد السلع و كان سيتعين معليها لمشترى فل هبصورة منفصلة معن العقار الذى تم تسليمقابلة للتمييز ال

 .الملحقمن هذا  (8)ملة البيع وفقا للفقرة اعمكجزء منفصل من المتبقية الخدمات 
 

 
  اإلفصاحات

تمام لالتفاقيات التى تستوفى كافة الشروط الواردة انإ بهيراد باستخدام طريقة نسة بانإأمنشتعترف معندما  20-أ
فقرة  راجعنشاء )انإمع تطور أمعمال بصورة مستمرة  (11)صرى رقم الم ةبمن معيار المحاس "14"بالفقرة 

 ن تفصح معن:أعليها ف( من هذا الملحق "17"
 

 ةبمن معيار المحاس "14"كافة الشروط الواردة بالفقرة بفى تى من االتفاقيات أبتحديد  المنشأةكيفية قيام  (1)
  .اتنشاءانإمع تطور أمعمال بصورة مستمرة  (11)المصرى رقم 

 .االتفاقيات هذهمثل  خالل الفترة معنمبلغ االيراد الناشىء  (2و)
 لعقود تحت التنفيذ.ل مستوى انإتمامالطرق المستخدمة لتحديد  (3و)

 

معلى فيجب تحت التنفيذ فى تاريخ القوائم المالية تعد والتى  "20-أ"لالتفاقيات الموضحة بالفقرة  ةببالنسو  21-أ
 معن: أيضا  تفصح  أن المنشأة

( حتى المعترف بهامنها الخسائر  عترف بها )مخصوما  مرباح اللتكاليف المتكبدة واألانإجمالى لغ مبلال (1)
 .تاريخه

 مبلغ الدفعات المستلمة. (2و)
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 تحليل نإتفاق وحيد نإنشاء معقار
 منه ا  هذا التحليل مرافق للملحق إال أنه ليس جزء

 

 
 

 

  (8)المصرى رقم  بهمن معيار المحاس "8"ة للفقر  وفقا   انإنشاءتجزئة معقد  األمريحتاج قد    *
 (11)المصرى رقم  بهمن معيار المحاس "13"فصل الخدمات المرتبطة مباشرة وفقا للفقرة  األمريحتاج قد   **
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 امثلة توضيحية

 منه ا  جزءولكنها ال تمثل )أ(  ترافق هذه األمثلة الملحق
 

 (1)مثال رقم 
معلى األرض  لتشييده ىدار إبتصميم مبنى وتقوم معليها  مع تجارىمج إنشاءقطعة أرض بغرض  منشأةتشترى  (أ)

 ىانإدار بتسويق المبنى  المنشأةا التصميم للجهات المختصة للحصول معلى تصريح البناء. تقوم ذه قدمتو 
م و قتكما . الحصول معلى تصريح بناءيتوقف تفعيلها معلى  يجار مشروطة  إبرام معقود وا  جرين محتملين ألمست

قامةو رض األلبيع  هما  مع أحدبرم معقدتلمشترين محتملين و  ىبتسويق المبنى انإدار  أيضا   المنشأة مبنى ال ا 
قطعة أن يعيد  ىال يمكن للمشتر . وطبقا  لشروط معقد البيع فالحصول معلى تصريح البناء شرطب معليها ىدار انإ
العقود غير هذه ميع صبح جتتصريح البناء  المنشأةم استالوب. للمنشأةمل تالمبنى غير المك أورض األ

 االنشاء. ىتتمكن من البدء ف ىرض لكاألاستخدام حق منح المنشأة تومن ثم مشروطة 
اآلخر مكون البيع األرض و اثنين أحدهما معبارة معن مكونين  إلىيجب فصل العقد  فى هذا المثال التوضيحى (ب)

رقم  ىالمصر  ةبمعيار المحاساق يقع فى نط سلعل ا  هو بيع "األرضبيع "كون ميعد . و ىانإدار المبنى  نإنشاء
(11). 

للجهات المقدمة التصميمات  وردت ضمنو قد اتخذت بمعرفة المنشأة  المؤثرةنشاء كافة قرارات انإأن حيث  (ج)
ال أمعلى العقد المشروط فمن المفترض  ذلك قبل توقيع المشترىالمختصة للحصول معلى تصريح البناء و 

المبنى  إنشاءن مكون إفمن ثم و  ئيةانإنشااألمعمال عد بدء تكون هناك تعديالت جوهرية معلى التصميم ب
الحقائق إن  .(11)رقم  ىالمصر  ةبمعيار المحاسنطاق يدخل بالتبعية فى و  "إنشاءمعقد انإدارى ال يعد "

تلك  أبدأن تشترى قبل تم معلى أرض يمتلكها المتنشاء انإأمعمال أن فى ذلك حقيقة بما  - هالمذكورة أمعال
ْل  المنشأةأن تشير إلى  - للمنشأةغير المكتمل  المبنى انإدارى يحق له إمعادةال  مشترىوأن الاألمعمال  و  ُتح 
التى معلى حالتها األمعمال تحت التنفيذ المرتبطة بملكية  المؤثرة المنافع والمخاطركذا السيطرة و للمشترى 

ة بمعيار المحاسمن  "14"فقرة الالواردة بالشروط استيفاء حالة  فىمع تطور األمعمال انإنشائية. لذا فتتغير 
تراف بإيراد إنشاء المبنى تقوم المنشأة باالمع مع تطور األمعمال انإنشائيةمستمر  بشكل   (11)رقم  المصرى
 .انإتمام بهباستخدام طريقة نس انإتماموفقا لمستوى  انإدارى

تلك فى و  .ىالعقد مع المشتر ة المنشأ برمأن تقبل بدأ قد  المبنى انإدارىتشييد أن  إذا فرض -ذلك من  بدال   (د)
 :هى لى ثالثة مكوناتإالحالة يجب فصل العقد 

 ."بيع األرض" نْ كو  مُ  (1)
 ."المشيد جزئيا   مبنى انإدارى"ال نْ كو  مُ  (2و)
  ."المبنى انإدارىمعلى  ئيةنإنشاألمعمال ا"ا نْ كو  مُ  (3)و
 - افتراض ثبات العوامل األخرىببالتالى ف. و هحدمعلى  كل مكون  معلى االمعتراف  شروطمعلى المنشأة تطبيق و 

تمام كما نإا بهباستخدام طريقة نس انإتماملمستوى  قا  طب ىانإدار المبنى  إنشاءيراد إتقوم المنشأة باالمعتراف ب
 .أمعاله )ج( ةهو موضح بالفقر 
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 ومع ."العقارمعلى  ئيةنشا"األمعمال انإمنفصل معن مكون  كمكون   "بيع األرض"حددت المنشأة في هذا المثال  (ه)
غير قابل هذا المكون مثل أن مغاير ب استنتاج  لى أن تصل إلمنشأة ليمكن  الظروفو لحقائق فبناء  معلى اهذا 

 . ةمنفصلبصورة تحديد لل
 

 (2)مثال رقم 

ن و نشاء. ويدخل المشتر مرحلة انإأثناء شقق( الوتبدأ في تسويق الوحدات ) ا  سكني تقوم منشأة بتطوير معقارا   (أ)
 مشتر  كل م الحق في الحصول معلى وحدة محددة معندما تكون جاهزة للسكن. ويقوم في معقد بيع ملزم يعطيه

كما يلزم لشروط التعاقد.  وفقا  تسليم الوحدة كاملة المنشأة لو لم تستطع إال  ادستردغير قابل لالبسداد مقدم 
االتفاق ئي واستكمال خالل الفترة ما بين االتفاق المبدأمعمال منفذة سداد دفعات ب ى الوحداتمشتر  أيضا  العقد 

ن المشترين من حيازة وحداتهم. استكمال العقد وتمكُ معند دفع الرصيد المتبقي من ثمن الشراء فقط ويُ  ى.قداعتال
 أولكنهم ال يستطيعون تحديد و الطفيفة فقط معلى التصميم األساسي التعديالت للمشترين تحديد بعض يمكن و 

 وحداتهم. تغيير العناصر الهيكلية الرئيسية لتصميم 
االتفاق هذا في هذا المثال التوضيحي، فان شروط االتفاق وجميع الحقائق والظروف المحيطة تشير إلى أن  (ب)

عقار لاواستخدام وبيع اقتناء الحق في صورة يأخذ  هو معقد آجل يعطي للمشتري أصال  بل نشاء إليس معقد 
معلى الرغم و . ذلك العقدلشروط  من الشراء وفقا  ثسداد ب ا  التزاميرتب معلى نفس المشترى الحق، و  في وقت  التام 

 ة  حتفظمتظل المنشأة إال أن في العقد اآلجل إلى طرف آخر  حقهمعلى نقل  ا  من أن المشتري قد يكون قادر 
 قل ملكية العقارتنتحتى معلى األمعمال تحت التنفيذ معلى حالتها لملكية لثرة ؤ الممنافع المخاطر و البالسيطرة و 
 "14"كافة الشروط الواردة في الفقرة فى التاريخ الذى تستوفى معنده يراد فقط االمعتراف بانإتم ي. ولذلك المكتمل

 (.من األمعمال انإنشائيةاالنتهاء يتم  مامعندوهو فى مثالنا هذا: ) (11)المصري رقم  بهمعيار المحاسمن 
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 (3)مثال رقم 

بسيطرة  وأالمصاحبة معادة  للملكية درجة لل تمرإدارى مستدخل بتحتفظ " لنتحديد ما إذا كانت المنشأة  إن (أ)
 "مقابل البيع كإيرادكل ب أو بجزء منيحول دون االمعتراف لى الحد الذى يمكن أن إالمنشأ  فعالة معلى العقار

التحديد استخدام مثل هذا ويتطلب الحقائق والظروف المحيطة. كافة التفاق و التعاقدية لشروط اليعتمد معلى 
من المناسب أن يتم االمعتراف  أنهبإلى استنتاج  توصلتقد  المنشأة أن الملحقيفترض هذا و . التقديرى الحكم

 المعتراف بانإيراد.لمناسب النمط ال، ويناقش كيفية تحديد التعاقدىبااليراد من االتفاق 

 
بالبناء  ةئمالقا المنشأةمن قبل المستمر من التدخل انإداري  قدر  بناء العقارات تعاقدية لات ياتفاققد تتضمن  (ب)

حتى إلى المشترى المنافع الهامة المتعلقة بالملكية و  السيطرة والمخاطرنتيجة لها  تنتقلال إلى الدرجة التى 
التي تضمن فيها التعاقدية ات يمعند اكتمال البناء وحيازة المشتري للعقار. ومن األمثلة معلى ذلك االتفاق

في مثل هذه و لفترة محددة.  همعلى استثمار  ا  معائدله تضمن  أوإشغال العقار لفترة محددة، للمشترى المنشأة 
 .كلية  يمنع  أواالمعتراف بانإيراد يؤجل قد فالظروف 

 
 هتحميللو تم و حتى ) تحت التنفيذ ءاتانإنشا ملُ س  ت  في  ىلمشتر حقا  لبناء العقارات تعاقدية لت يااتفاق قد تمنح (ج)

هذه وقد تشير البناء. أمعمال استكمال بمنشأة أخرى يف مثل السماح له بتكل - بغرامات( أثناء معملية البناء
محل  انإنشاءاتالسيطرة معلى  ل للمشترىحو  تُ إلى أن المنشأة  -إلى جنب مع حقائق أخرى  جنبا   -الحقيقة 
ألرض الوصول لالحق في  التي تتولى بناء العقار للمنشأة يكونوسوف . مع تقدم معملية انإنشاءالتنفيذ 

إذا كانت ف. مكتمال   ا  معقار المشترى ذ حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها التعاقدية لتسليم ينفتمحل ال انإنشاءاتو 
حق المنشأة التى تتولى التنفيذ فى ن إ، فللمشترى ل باستمرارنق  تُ التنفيذ محل  انإنشاءاتالسيطرة معلى 

المنشأة تحتفظ تلك ضرورة أن ال يعني بال" كما ورد بالفقرة السابقة ذينفمحل الت انإنشاءاتألرض و "الوصول ل
بجزء  يحول دون االمعتراف الذى قد حد اللى إلملكية ل معادة  المصاحب مستمر في العقار ال ىدار انإتدخل الب

التزاماتها التعاقدية بالوفاء بللمنشأة سيطرة معلى األنشطة المتصلة فقد يكون  - إيرادالمقابل كل امكب أو من
 .فى حد ذاته معلى العقارال تعد سيطرة  هاولكن

 


