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 المستخلص
مررن الا ا رر  لررث ال ترري  ررت ىررعلو  متىررثا مامثمررة  األ  ررةا المسة رر   ةأل  ررةا السوة ررو   ورر  المىث ارر   ررت  ضالغرر  

 مثك أ اة  أ هم الش كة  عون  الا ا   الما ج   ت  ثق الا اق لألث اق المةلو ، ثامكةنو  ىتسوق عثائا  و  اعىوةاو  
  ورةا ال نثو ، كذلك  إن الا ا   أج   عممو  ىسوروم األ رهم الاةاللالي  ى ا  زمنو ،   ل ثألنةء ث اا اإلعالن عن األ  

 ت ضثء مامثمة  األ  ةا، عمى ث ق ن     ا  ال هم إلى   توىه المت ث   ا ىنةاا إلى األ  ةا الكمو ، ثكذلك الن    
 المت ث   ا ىنةاا إلى األ  ةا الاائمو  كمؤش  عمى كفةءة ى او  األ هم  ت ال ثق المةلو .

ىنا  الا ا رر  عمررى   ضرروىون  ئو رروىون، الف ضررو  ال ئو رر  األثلررى مفةالررة س ىىررعل  عثائررا األ ررهم  ورر  ا عىوةاورر  ا رر
 متىثا مامثمرة  األ  رةا، ثوكرثن الىرعلو  مانرث    رل ثألنرةء ث ارا اإلعرالن عرن األ  رةاس  رت ترون ان الف ضرو  ال ئو ر  

ق المةلوررر  مرررن السومررر  التسوسوررر  لىمرررك األ رررهم مؤشررر ا عمرررى كفرررةءة اللةنوررر  مفةالرررة س ىسىررر أل أ ررراة  األ رررهم  رررت  رررثق األث ا
الى او  ث سًة لنمثذج ن     ا  ال هم إلى   توىه المت ث   عمى أ ةس األ  ةا الاائمو  من ىمك الن    المت ث   عمى 

 أ ةس األ  ةا الكمو س.
ق لرألث اق المةلور  ضرمن الس رة  ىم اخىوة  لةىون الف ضوىون عمى عون  شمم  ى ع شر كة  ما جر   رت  رثق الار ا

الصنةعت المخىم ، ىضمن  النةن ث  اثن اعالن عن األ  ةا لىمك الش كة ، ث    الا ا   الماة الزمنو  الممىاة  ون 
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ثائررا  ورر  ا عىوةاورر  لمفىرر ة   ررل ثألنررةء ث اررا لنررةك ىررعلو  مانررث   ررون متىررثا مامثمررة  األ  ررةا ث ررون الا -5
 اإلعالن عن األ  ةا، ممة ىاعم ىمك النىةئج صت  الف ضو  ال ئو   األثلى.

ىاررا ن ررر   ال رررا  إلررى   توىررره المت رررث   عمرررى أ ررةس األ  رررةا الكموررر  أكلررر  مثضررثعو   رررت ىسوررروم األ رررهم  -2
، ممررة ن ررىال عمررى عررام صررت  الف ضررو  الاةاورر  مررن ىمررك الن رر   المت ررث   عمررى أ ررةس األ  ررةا الاائمورر 

 ال ئو   اللةنو . 
 

 


