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 اًحاب اخلامس 

 اخلامتة 

كس س حق اًحَان ؾ  ثبٔزري تُئة اٌَلة اًـصتَة ًرتكِة همارة اًالكم اًـص  ًعاًحات اًفطي 

األّول مبـيس داراًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ. حيخوي ىشا اًحاب ؿىل موضوؿّي ىام 

 .الاكرتاحاتواًححر ذالضة 

 

 ذالضة اًححر . أٔ 

اًسوواتلة واًنؼووص ٕاىل حتََووي املالحؼووة ازلكِلووة موو  احللووائق املـصوضووة يف اٌَوحووات 

 احللائق، جس خنذج اًحاحثة ثهثا ؿىل :

ٔأحوال تُئة اٌَلة  يف مـيس دار اًسالم هونور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ، ًـيفتُئة اٌَلة اًـصتَة  .1

 :اًـصتَة

إلنشاء  ،ثسًرة اخلعاتة )احملارضة(،  احملادزة اًَومِةلك ًوم، ٕاؾعاء املفصدات  . أ

 ألس حوؾي وكريىا

طنؽ  . ب مشاىسة  ،كسم اٌَلة املصنًزة اًيت فهيا ألنشعة  : اس يع احملادزة اًـصتَةًو

 اًفالم اًـصتَة

ًوة . ت  ،اًىذووة اٌَلووة اًـصتَووة ،خووسول املفووصدات يف ألموواه  املـَنووة: اًوسووائي اًحرصو

 . س حورات املـَومات

 مِىصوفون، اكسُت اٌَلة اًـصتَة: اًوسائي اًسمـَة

 اٌَلةمـمي : اًوس َةل اًسمـَة اًحرصًة

 

ة واكنت   .1 مبـيس  ألولندِجة همارة اًالكم اًـص  ًعاًحات اًفطي ًرتكِة  ثبٔزري اًحُئة اٌَلًو

 :داراًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ
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 و  11،64 ًبئن:  ،املـسل ًندِجة تُئة اٌَلة اًـصتَة ٌَعاًحات اًفطي ألّول . أٔ 

  . 11,11 ، ًبئن:املـسل ًندِجة همارة اًالكم اٌَلة اًـصتَة

م  حاضي احلساب اًساتق ثـصف تبٔن درخة اًصتط تّي ندِجة تُئة اٌَلة  . ب

 (مذوسعة) 1,611 :و  اًـصتَة وندِجة همارة اًالكم اٌَلة اًـصتَة

ثوخس اًـالكة تّي تُئة اٌَلة اًـص  وهمارة اًالكم اًـص  ًعاًحات اًفطي   . ت

 "ملدوةل"ألّول مبـيس داراًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ و : تندِجة 

 

يف مـيس دار اًسالم هونور ٌَحنات ألّول  املؤثصة ًرتكِة همارة اًالكم ٌَفطي ؾوامي .4

 احلصم اًصاتؽ، ًـيف:

  .ؿىل هَفِة ثـمّل اٌَلة اًـصتَة اًفطي ألّولًعاًحات  املحارشةٕاؾعاء اًعًصلة  . أٔ 

م  ىشه و ٕاؾعاء زالث املفصدات اجلسًسة ٕاىل اًعاًحات اًفطي ألّول  . ب

املفصدات اًثالزة وحدت اًعاًحات ٔأن حىذنب املفصدات مّث ثضـ  ًلّك املفصدات 

املفِسة "ٔأان يف ثضؽ اًعاًحة يف ادلةل مثي: م  لكمة "فطي" يف ادلةل املفِسة )

  اًفطي" ٔأو "يف اًفطي ٔأس خاذة واًعاًحة" (.

ٕاؾعاء زالث املفصدات اجلسًسة ٕاىل اًعاًحات اًفطي ألّول ؾنس ٕاًلاء املفصدات  . ت

ة يف لكّ  مدارشة ٕاىلٔأن حيفؼيا ؿَهي  و لك اًَوم  ٕاىل  جحصة مسؤوةل اٌَلًو

   اًعاًحات اًفطي ألّول.

  .اٌَلة اًـصتَة اًـصتَة ٌَميارة اًالكمثلومي وٕاضالح ظًصلة ثـَمي ٌَلة  . ث

 

 الاكرتاحات . ب

اًيت جس خحق الاىيم هبا  دذاما ًيشا اًححر، حًصس اًحاحثة ٔأن ثلسم تـظ الاكرتاحات 

 و : 
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ؿىل اًحاحثّي اًالحلّي اشلٍ  سُدحثون ؾو  تُئوة اٌَلوة اًـصتَوة، ًوث ًححثوون  .1

ٔأين .م ٔأثر ؾهنا اًالكم، ًؾ  تُئة اٌَلة اًـصتَة يف همارات ٔأدصى سوى همارة 

 ل حول همارة اًالكم.   يف ىشه اًححر إ 

، ًوث ًححثوون ؾو  اًحاحثّي اًالحلّي اشلٍ  سُدحثون ؾ  همارة اًالكمؿىل    .1

ؾهنا يف ىشه ثبٔزري ألدصى مليارة اًالكم، سوى تُئة اٌَلة اًـصتَة، ألين .م ٔأثر 

 اًححر ٕال حول تُئة اٌَلة اًـصتَة. 

ملسرسة اٌَلة اًـصتَة ًث هيمتوا تحُئوة اٌَلوة اًـصتَوة ؿوىل ثبٔزريىوا يف درخوة هموارة  .4

 اًالكم اٌَلة اًـصتَة. 

ؿىل اًلارئّي ىشا اًححر اًـَمي، ٍصحو اًحاحثة موهنم ٔأن ًلوسموا الانخلوادات و  .6

  الاكرتاحات ؿىل سخِي إلضالح ًيم ىشا اًححر. 





  

 

 

 

 

 

 

 


