
 

 

 نموذج التوكيل

م2017/     /                                                     الموافق      ه1439/    /التاريخ       
 ....................................: (االسم رباعي)أنا المساىم 

 :صادرة من........................:بموجب ىوية شخصية رقم

                      .............................:رئيس مجلس إدارة شركة/ أو مفوض بالتوقيع عن مدير (الشخصية)بصفتي 
سهم   (                     )ومالك ألسهم عددىا 

  (شركة مساىمة سعودية)- من أسهم شركة مكة لالنشاء والتعمير 
من النظام األساسي للشركة . 25: واستناداً لنص المادة.  4031020101 :المسجلة في السجل التجاري برقم

................................. :فإنني بهذا أوكل السيد
نوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الثالثون   لي

 – حي التخصصي طريق مكةجدة السريع –القاعة الكبرى بمقر الغرفة التجارية الصناعة : الذي سيعقد في
األثنين   :   من يوم8:30: المملكة العربية السعودية في تمام الساعة- بمدينة مكة المكرمة 

  (حسب تقويم أم القرى) ه30/03/1439:    بتاريــــــخ
.  م18/12/2017:    الموافق

 
وقد وكلتو بالتصويت نيابًة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرىا من المواضيع التي قد 
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابًة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 

 .  االجتماعات، ويعتبر ىذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليو

:اسم موقع التوكيل  

:صفة موقع التوكيل ..........................:السجل المدني رقم   

 توقيع الموكل                              الختم                                التصديق
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  مشروعمشروع

  حوكمةحوكمة  الئحةالئحة  
  والتعمريوالتعمري  لإلنشاءلإلنشاء  مكةمكة  شركةشركة

  ))األولاألول  اجلزءاجلزء((

  ::مالحظاتمالحظات
  **. . املاليةاملالية  السوقالسوق  هيئةهيئة  منمن  الصادرةالصادرة  الشركاتالشركات  حوكمةحوكمة  الئحةالئحة  ضوءضوء  علىعلى  الالئحةالالئحة  هذههذه  مشروعمشروع  إعدادإعداد  متمت  ..١١
  معمع  لتتواكبلتتواكب  وتعديلهاوتعديلها  الشركةالشركة  إدارةإدارة  جملسجملس  قبلقبل  منمن  دوريةدورية  بصفةبصفة  الالئحةالالئحة  هذههذه  إرشاداتإرشادات  مراجعةمراجعة  يتميتم  ..٢٢

  ..وقواعدهاوقواعدها  املاليةاملالية  السوقالسوق  هيئةهيئة  عنعن  الصادرةالصادرة  اللوائحاللوائح  ومتغرياتومتغريات  تطوراتتطورات
  ماما  بعضبعض  إلزاميةإلزامية  علىعلى  املاليةاملالية  السوقالسوق  هيئةهيئة  منمن  قرارقرار  يصدريصدر  ململ  ماما  اسرتشاديةاسرتشادية  الئحةالئحة  الداخليةالداخلية  الالئحةالالئحة  هذههذه  تعدتعد  ..٣٣

  ..أحكامأحكام  منمن  فيهافيها  وردورد
  : : وهيوهي  الشركاتالشركات  حوكمةحوكمة  الئحةالئحة  منمن  التاليةالتالية  املواداملواد  إلزاميةإلزامية  املاليةاملالية  السوقالسوق  هيئةهيئة  فرضتفرضت  ..٤٤

ن  األويل،األويل،  املادةاملادة  منمن) ) جج((  الفقرةالفقرة نالفقر ) ) دد  ج،ج،  ب،ب،((  الفقراتالفقرات  التاسعة،التاسعة،  املادةاملادة  اخلامسة،اخلامسة،  املادةاملادة  منمن) ) يي  ط،ط،((  الفقر
  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  عشر،عشر،  الرابعةالرابعة  املادةاملادة  عشر،عشر،  الثانيةالثانية  املادةاملادة  منمن) ) زز  ،،  هـهـ  ،،  جج((  الفقراتالفقرات  العاشرة،العاشرة،  املادةاملادة  منمن

  ).).االلكرتوينااللكرتوين  موقعهاموقعها  علىعلى  املنشورةاملنشورة  اهليئةاهليئة  لنسخةلنسخة  طبقاً طبقاً   والفقراتوالفقرات  املواداملواد  أرقامأرقام((  عشرعشر
  ..مم٢٠١٢٢٠١٢  لعاملعام  األولاألول  لإلصدارلإلصدار  وفقاً وفقاً * * 
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 :تمهيد  - ١

انطالقا من الواقع العملي على بعض   corporate governanceنشأ مفهوم حوكمة الشركات 

لشركات، وميُكن الشركات  ا أن حتفظ التوازن بني أصحاب املصاحل اليت ترتبط  األسس واملبادئ اليت ُعينَّ 

 من حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها 

ي خلل يف  لشركات، ويتأثرون  أدائها، وهم حيث تتداخل على حنو عام عالقات أصحاب املصاحل املرتبطة 

على سبيل املثال اجلمعية العمومية للمسامهني، وجملس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وكبار املسامهني، ومسامهو 

تمع ككل على وجه العموم  .األقلية، واملوردين ومقدمي اخلدمات واملوظفني، وا

 توزيع خالل من وتوجيهها الشركة إدارة خالله من يتم الذي النظام لالئحة يقصد عام حنو على لذا      

 .لشركة املرتبطة املصاحل أصحاب بني والواجبات احلقوق

أو معاجلة تعارض (غري أن مفهوم حوكمة الشركات وإن نشأ مرتكزًا على حفظ التوازن بني أصحاب املصاحل 

علة من خالل حتديد وظائف ، فإنه مل يقتصر عليها بل أمتد ليشمل إطارًا عامًا ينصب على اإلدارة الفا)املصاحل

وحقوق وواجبات اإلطراف الرئيسة يف الشركة وإرساء أفضل مبادئ اإلدارة حتقيقًا للمنفعة املشرتكة لكافة 

 .أصحاب املصاحل

 أصحاب و الشركة بشئون املتعلقة القرارات اختاذ حتكم اليت والقواعد اإلجراءات الالئحة هذه توضح لذا

تمع وموردين وعمالء ودائنني عاملني من اآلخرين املصاحل خالل حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها  من ، وا

وأساليب متابعة األداء وحتديد قيم ومبادئ ممارسات العمل املسئولة، مرتكزة على قيم الشفافية واملساءلة 

 .وحتمل املسئولية والعدالة
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مت إعداد  ، الشركات حوكمة بالئحة العمل لتعزيز الشركة إدارة جملس يبذهلا اليت املستمرة اجلهود إطار وىف 

من املادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ) ج(هذه الالئحة االسرتشادية وفاًء مبتطلبات الفقرة 

 .   هيئة السوق املالية

لس تبىن وقد عد واملعايري املنظمة اليت تبني القوا بعد، فيما ذكرها سريد اليت واإلجراءات والسياسات املبادئ ا

فضل ممارسات احلوكمة اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وحقوق  إلدارة الشركة، من أجل ضمان االلتزام 

 . أصحاب املصاحل

 مع يتناسب ومبا الضرورة، وحسب ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة اإلرشادات هذه مراجعة وسيتم

 .املالية السوق هيئة عن الصادرة واللوائح القواعد يف واملتغريات التطورات
 :التعريفات - ٢

ه املعاين املوضحة أمام كل منها ويف  لكلمات والعبارات الواردة أد لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد 

 . كقائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها،  ما مل يقض سياق النص بغري ذل
 :العضو المستقل

الستقاللية التامة، ومما ينايف االستقاللية، على سبيل املثال ال احلصر، أي من  عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع 

 : اآليت

 .الشركة أو أي شركة من جمموعتها أن يكون مالكًا ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم - ١

نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي  اعتبارية ميلك ماأن يكون ممثًال لشخص ذي صفة  - ٢

 .شركة من جمموعتها

 .جمموعتها من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من أن يكون - ٣

و يف أي شركة من اإلدارة يف الشركة أ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس - ٤

 .جمموعتها
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 الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو يف أي شركة من أن تكون له صلة قرابة من  - ٥

 .جمموعتها

ا أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح - ٦  .لعضوية جملس إدار

ي شركة من  لدى أي منأن يكون موظفًا خالل العامني املاضيني  - ٧ لشركة أو  األطراف املرتبطة 

املوردين، أو أن يكون مالكًا حلصص سيطرة لدى أي من تلك  جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار

 .املاضيني األطراف خالل العامني
 :العضو غیر التنفیذي

ً منها ً أو سنو  . عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتبًا شهر

 .جملس إدارة الشركة :المجلس

 .رئيس جملس إدارة الشركة :الرئیس

 .اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة :اللجان

 .ميثله املدير العام :الرئیس التنفیذي

 .لها املدير العام ومدراء اإلدارات ومن يف حكمهمميث :اإلدارة التنفیذیة
 : كبار التنفیذیین

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسئوًال عن وضع وتنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية للشركة مبا يف ذلك الرئيس 

 .التنفيذي واملدير املايل

 . األب واألم والزوج والزوجة واألوالد :األقرباء من الدرجة األولى
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 :المصالحأصحاب 

كل شخص أو شخصية اعتبارية له أو هلا مصلحة مع الشركة مثل املسامهني، العاملني، املشغلني، الدائنني، 

تمع  . العمالء، املوردين، وا
 :مساھمو األقلیة

 . املسامهون الذين ميثلون فئة غري مسيطرة على الشركة حبيث ال يستطيعون التأثري عليها
 :المخاطر

ر الطارئة املؤثرة على نشاط هي جمموعة من  العوامل أو القرارات املفاجئة اليت خترج عن إرادة الشركة أو اآل

معني أو األصول ويؤدي حدوثها إىل خسائر أو تعطيل نشاط الشركة أو جتميد األصول لفرتات طويلة بدون 

 .عوائد جمزية
 :األعضاء

 .ويكونون يف جمموعهم جملس اإلدارةأعضاء جملس إدارة الشركة الذين خيتارهم املسامهون 
 :كمةوالح

وهي األحكام والسياسات واإلجراءات اليت حتكم املعامالت والعالقات مع املسامهني وأصحاب املصاحل 

 .لشركة ويتم تطبيقها وفق معايري وقواعد وضوابط حمددة ومعلنة
 :نظام السوق المالیة

ملرسوم امللكي  ريخ  ٣٠/رقم منظام السوق املالية الصادر   .ه٢/٦/١٤٢٤و
 :الشركات نظام

ملرسوم امللكي رقم م ريخ  ٦/نظام الشركات السعودي الصادر   .وتعديالتهه ٢٢/٣/١٣٨٥و
 :الداخلیة الرقابة

هي الطرق واألساليب اليت يتبناها جملس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية والعاملني للتأكد من حتقيق أهداف 

الشركة بصورة معقولة مع ضمان محاية األصول واحلد من وقوع الغش واكتشاف األخطاء فور وقوعها ودقة 
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لقوانني واللوائح واإلجراءات السجالت احملاسبية واكتماهلا واستخدام املوارد بكفاءة اقتصادية و كيد االلتزام 

 .والتعليمات
 :الشفافیة

اإلفصاح التام املعلن للجهات ذات العالقة عن املعلومات املالية واالستثمارية والتنظيمية واإلحصائية وأي 

ا وفق الضوا بط أحداث جوهرية، حبيث تتمكن تلك اجلهات من اإلطالع على سري أعمال الشركة واستثمارا

 .النظامية
 :حقوق التصویت

سهم الشركة وميكن ممارستها من خالل مجعية عمومية  .مجيع حقوق التصويت املرتبطة 
 :المكافآت والتعویضات

ألداء،  ح وما يف حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة  ا الرواتب واألجور والبدالت واألر يقصد 

 .ويلة األجل، وأي مزا عينية أخرىواخلطط التحفيزية قصرية أو ط
 :یوم

م العمل الرمسية هليئة السوق املالية  .يقصد به يوم عمل يف اململكة طبقاً أل
 :استثمار في أوراق مالیة

 .عبارة عن مسامهة الشركة العينية والنقدية يف رأمسال شركة جبل عمر للتطوير
 :الضمانات المالیة

تضمن فيها الشركة ما لديها من أصول للحصول على تسهيالت مالية  مستندات مالية صادرة عن البنوك

 .لتحقيق عائد استثماري طويل األمد
 :حقوق المساهمين والجمعية العامة - ٣

 : الحقوق العامة للمساھمین

ح اليت  لسهم، وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من األر تثبت للمسامهني مجيع احلقوق املتصلة 

يتقرر توزيعها، واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور مجعيات 
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ا، وحق التصرف يف األسه ا والتصويت على قرارا م، وحق مراقبة أعمال املسامهني، واالشرتاك يف مداوال

لس، وحق االستفسار وطلب معلومات مبا ال يضر مبصاحل  جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء ا

 . الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
 : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات - ٤

النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان جيب أن يتضمن  -أ 

 ).١ملحق رقم (ممارسة مجيع املسامهني حلقوقهم النظامية 

جيب توفري مجيع املعلومات اليت ُمتكن املسامهني من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حبيث تكون هذه  -ب 

وحتدث بطريقة منتظمة ويف املواعد احملددة، وعلى الشركة استخدام  املعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم

أكثر الطرق فعالية يف التواصل مع املسامهني، وال جيوز التمييز بني املسامهني فيما يتعلق بتوفري 

 . املعلومات
 : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة - ٥

 . ل يف السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركةأ ـ ُتعقد اجلمعية العامة مرة على األق

ب ـ تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جملس اإلدارة، وجيب على جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة لالجتماع 

ال على إذا طلب ذلك احملاسب القانوين أو عدد من املسامهني متثل ملكيتهم مخسة يف املائة من رأس امل

 . األقل

ج ـ جيب اإلعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه وجدول أعماله قبل املوعد بعشرين يومًا على األقل، 

وموقع الشركة اإللكرتوين ويف صحيفتني واسعيت ) تداول(ونشر الدعوة يف موقع السوق املالية السعودية 

ملسامهنياالنتشار يف اململكة وينبغي استخدام وسائط التق  . نية احلديثة لالتصال 

د ـ جيب أن يتاح للمسامهني الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني، كما 

لقواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت  . جيب إحاطتهم علما 
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يف اجتماع اجلمعية العامة، ومن ذلك اختيار املكان  ـ جيب العمل على تيسري مشاركة أكرب عدد من املسامهني ه

 . والوقت املالئمني

خذ يف االعتبار املوضوعات  و ـ جيب على جملس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة أن 

اليت يرغب املسامهون يف إدراجها على جدول أعمال االجتماع، وجيوز للمسامهني الذين ميلكون نسبة 

مخسة يف املائة على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة 

 ). ٢ملحق رقم (عند إعداده 

ا إىل  ز ـ للمسامهني حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة يف شأ

أعضاء جملس اإلدارة واحملاسب القانوين، وعلى جملس اإلدارة أو احملاسب القانوين اإلجابة على أسئلة 

لقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر  . املسامهني 

كون املوضوعات املعروضة على اجلمعية العامة مصحوبة مبعلومات كافية متكن املسامهني من اختاذ ح ـ جيب أن ت

م  . قرارا

جيب متكني املسامهني من اإلطالع على حمضر اجتماع اجلمعية العامة، كما جيب أن تقوم الشركة بتزويد هيئة ط ـ 

ريخ انعقاده  م من   ). ٣ملحق رقم (السوق املالية بنسخة من حمضر االجتماع خالل عشرة أ

 . هائهابنتائج اجلمعية العامة فور انت) تداول(ي ـ جيب إعالم السوق املالية السعودية 
 :حقوق التصويت - ٦

ي طريقة، وعلى الشركة جتنب وضع أي إجراء قد  أ ـ يُعد التصويت حقًا أساسيًا للمساهم ال ميكن إلغاؤه 

 . يؤدي إىل إعاقة استخدام حق التصويت، وجيب تسهيل ممارسة املساهم حلقه يف التصويت وتيسريه

غري أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفي الشركة يف ب ـ للمساهم أن يوكل عنه كتابًة مسامهًا آخر من 

 . حضور اجتماع اجلمعية العامة
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لنيابة عن غريهم مثل صناديق  ج ـ جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

م يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية، وكذل ك االستثمار اإلفصاح عن سياسا

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قد يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية 

م ستثمارا  . اخلاصة 
سهم - ٧  :حقوق المساهمين في أرباح ا

ح األسهم مبا حيقق مصاحل املسامهني والشركة،  أ ـ جيب على جملس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أر

املسامهني على هذه السياسة يف اجتماع اجلمعية العامة، واإلشارة إليها يف التقرير وجيب اطالع 

 . السنوي

ح النقدية أو  ح سواء األر ريخ التوزيع، وتكون أحقية األر ح املقرتح توزيعها و ب ـ تُقر اجلمعية العامة األر

اية تداول يوم انعقاد  أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع األوراق املالية يف 

 . اجلمعية العامة
فصاح والشفافية - ٨  :ا

فصاحالسياسات وا   :جراءات المتعلقة با
ملحق رقم (على الشركة أن تضع سياسات اإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل مكتوب وفقًا للنظام 

٤ .( 
دارة - ٩ فصاح في تقرير مجلس ا  : ا

حة املعلومات واإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة تقضى سياسة الشركة  االلتزام جبميع قواع د هيئة يف إطار إ

 :  السوق املالية والنظم واللوائح املطبقة، جيب أن حيتوى تقرير جملس اإلدارة بصفة عامة على اآليت

 ج الصادرة عن هيئة السوق املاليةاستيفاء متطلبات املادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدرا :أوًال 

 ):فيما ينطبق على الشركة(
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ثريه على حجم أعمال الشركة وإسهامه وصف ألهداف الشركة  - ١ وأنشطتها الرئيسية وبيان بكل نشاط و

 .يف نتائجها

ا املستقبلية وأي خماطر تواجهها - ٢ ا اهلامة وتوقعا  .وصف خلطط الشركة وقرارا

خالصة على شكل جدول أو رسم بياين ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعماهلا عن اخلمس سنوات  - ٣

 .األخرية

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو عن النتائج التقديرية اليت  - ٤

 ).إن وجد(سبق اإلعالن عنها 

 .إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني - ٥

ح - ٦  .وصف لسياسة الشركة بشأن توزيع األر

بيان بنسب متلك أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم الشركة، وأي تغري يف تلك املصلحة خالل السنة  - ٧ 

 .املالية

ا، ويف حالة عدم وجود قروض فيتم تقدمي  - ٨ معلومات عن أي قروض متت خالل السنة املالية وتسديدا

 .إقرار بذلك

 .السنة املالية، وسجل حضور كل اجتماع عدد اجتماعات جملس إدارة الشركة اليت ُعقدت خالل  -٩
 

ي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد  -١٠ معلومات تتعلق 

ي منهم، وإذا مل  أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو أي شخص ذي عالقة 

 .إقرار بذلكيوجد عقود من هذا القبيل فيتم تقدمي 
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب  -١١

 . أو تعويض

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى،  -١٢

ا  .مع وصف موجز هلا وبيان أسبا

  :إقرارات بما یلي - ١٣

لشكل الصحيح -أ       ت   .أنه مت إعداد سجالت احلسا

 .أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية -ب      

 .أنه ال يوجد شك يُذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -ج      

 املعلومات اإلضافية اليت قدمتها الشركة هليئة السوق املالية بشأن حتفظات    -١٤

 ).إن وجدت(احملاسب القانوين على القوائم املالية السنوية       

ستبدال احملاسب القانوين قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية، جيب أن  -١٥ يف حال توصية جملس اإلدارة 

الستبدالحيتوي التقرير على ذلك،   .مع بيان أسباب التوصية 

 :استيفاء متطلبات املادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، كما يلي: نياً 

 . ما مت تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك -أ   

ا -ب   . أمساء الشركات املسامهة اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إدارا

عضو جملس إدارة تنفيذي، أو عضو جملس : تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآليت -ج 

 . إدارة غري تنفيذي، أو عضو جملس إدارة مستقل

ا مثل جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات وصف خمتصر الختصاصات جلان جملس اإلد -د  ارة الرئيسة ومهما

ا  . واملكافآت، مع ذكر أمساء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعا
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 : تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآليت كٌل على حدة - ه

 . أعضاء جملس اإلدارة -١  

قوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس مخسة من كبار التنفيذيني ممن تل -٢ 

 . التنفيذي واملدير املايل إن مل يكو من ضمنهم

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية  -و 

 . أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لشركةنتائج املراجعة السنوية ل -ز   . فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 
دارة - ١٠  :مجلس ا

 : الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة
 : من أھم الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة ما یلي

 : اعتماد التوجهات اإلسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك -أ 

وضع اإلسرتاتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها  - ١

 . وتوجيهها

ا وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية - ٢  . حتديد اهليكل الرأمسايل األمثل للشركة واسرتاتيجيا

ااإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة، ومتلك ا - ٣  . ألصول والتصرف 

 . وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة - ٤

 . املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها - ٥

 : وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك -ب 
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وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة لكل من أعضاء جملس  - ١

اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملسامهني، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، 

 ). ٥ملحق رقم (وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة 

عداد التقارير املالية - ٢  . التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة 

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد التصور العام عن  - ٣

 . املخاطر اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية

 . نوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركةاملراجعة الس - ٤

وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد  -ج 

 ). ٦ملحق رقم (إقرار اجلمعية العامة هلا 

، )٧ملحق رقم (وقهم وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل من أجل محايتهم وحفظ حق - ه

 : وجيب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص اآليت

 . آليات تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها العقود - ١

 . آليات تسوية الشكاوى أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل - ٢

جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة  آليات مناسبة إلقامة عالقات - ٣

 . م

قواعد السلوك املهين للمديرين والعاملني يف الشركة حبيث تتوافق مع املعايري املهنية واألخالقية  - ٤

السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصاحل، على أن يضع جملس اإلدارة آليات مراقبة 

ا  . تطبيق هذه القواعد وااللتزام 

 . مسامهة الشركة االجتماعية - ٥
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إلفصاح عن وضع ال -و  سياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها 

 ). ٨ملحق رقم (املعلومات اجلوهرية للمسامهني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين 

 .التخطيط املايل ألصول وأموال الشركة لتحقيق أفضل عائد ممكن على املدى القريب والبعيد -ز 
دارةمسؤوليا -١١  : ت مجلس ا
مع مراعاة اختصاصات اجلمعية العامة، يتوىل جملس إدارة الشركة مجيع الصالحيات والسلطات الالزمة  -أ 

ً أو فوض جهات أو  لس حىت وإن شكل جلا ا، وتظل املسؤولية النهائية عن الشركة على ا إلدار

لس جتنب إصدار   . تفويضات عامة أو غري حمددة املدةأفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى ا

من النظام ) ١٩(مادة رقم (جيب حتديد مسؤوليات جملس اإلدارة بوضوح يف نظام الشركة األساسي  -ب 

 ). األساسي للشركة 

جيب أن يؤدي جملس اإلدارة مهماته مبسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على  -ج 

 .  معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر آخر موثوق به

لقيام مبا حيقق مصلحة الشركة عمومًا ولي -د  س ما ميثل عضو جملس اإلدارة مجيع املسامهني، وعليه أن يلتزم 

موعة اليت ميثلها أو اليت صوتت على تعيينه يف جملس اإلدارة  . حيقق مصاحل ا

حيدد جملس اإلدارة الصالحيات اليت يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اختاذ القرار ومدة التفويض،   - ه

ر دورية عن كما حيدد املوضوعات اليت حيتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقاري

ا للصالحيات املفوضة  . ممارسا

لس اجلدد بعمل الشركة وخباصة  -و  جيب على جملس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء ا

 ). ٩ملحق رقم (اجلوانب املالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر 
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ا جلميع أعضاء جملس اإلدارة جيب على جملس اإلدارة التأكد من توفري الشركة معل -ز  ومات وافية عن شؤو

بوجه عام وألعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني بوجه خاص، وذلك من أجل متكينهم من القيام 

م بكفاية م ومهما  .بواجبا

لس اإلدارة عقد القروض اليت جتاوز آجاهلا ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها،  -ح  أو ال جيوز 

لشروط الواردة يف نظام الشركة األساسي املادة  م، إال  ا )١٩(إبراء مديين الشركة من التزاما ، وبيا

 :على النحو التايل

لس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة الشركة  مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون 

ا و  ا وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وتصريف أمورها والتصرف يف أصوهلا وممتلكا عقارا

وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبض الثمن وتسليم املثمن، علي أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة 

 :وحيثيات قراره للتصرف يف أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية 

لس يف قرار البيع األسباب  - ١   .واملربرات لهأن حيدد ا

ً لثمن املثل - ٢   .أن يكون البيع مقار

ت كافية - ٣   .أن يكون البيع حاضرًا إال يف حاالت الضرورة وبضما

لتزامات أخري، كما  - ٤  أن ال يرتتب علي ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو حتميلها 

لس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل ا  جيوز  احلكومي مهما بلغت مد

اية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد  والقروض التجارية اليت ال جتاوز آجاهلا 

 :القروض اليت تتجاوز آجاهلا ثالث سنوات

أن ال تزيد قيمة القروض اليت جيوز للمجلس عقدها خالل السنة املالية للشركة عن  - ١
 .من رأس مال الشركة ٪٥٠
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 .ن حيدد جملس اإلدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفيه سدادهأ - ٢
لشركة ومسامهيها  - ٣ ت املقدمة له عدم اإلضرار  أن يراعي يف شروط القرض والضما

ت العامة للدائنني  .والضما
سم الشركة ونيابةً  لس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط  عنها  كما يكون 

ا حتقيق أغراض الشركة لس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات اليت من شأ  .و

لس اإلدارة أن يوكل نيابًة عنه يف حدود اختصاصه واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف اختاذ  و

من اختصاصاته إجراء أو تصرف معني أو القيام بعمل أو أعمال معينه وللمجلس حق تفويض من يراه 

 .وصالحياته

م طبقًا ملا    لس إدارة الشركة ويف احلاالت اليت يقدرها حق إبراء ذمة مديين الشركة من التزاما ويكون 

 :التالية حيقق مصلحتها، علي أن يتضمن حمضر جملس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط 

 .الدين كحد أدينأن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة علي نشوء  - ١ 
 .أن يكون اإلبراء ملبلغ حمدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد - ٢ 
 . اإلبراء حق للمجلس ال جيوز التفويض فيه - ٣ 
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دارة - ١٢  : تكوين مجلس ا
 : یجب االلتزام باآلتي فیما یتعلق بتكوین مجلس اإلدارة

 . أن حيدد نظام الشركة عدد أعضاء جملس اإلدارة، على أال يقل عن ثالثة وال يزيد على أحد عشر -أ 

أن تعني اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة للمدة املنصوص عليها يف نظام الشركة بشرط أال تتجاوز  -ب 

 . ثالث سنوات، وجيوز إعادة تعيني أعضاء جملس اإلدارة

 . ية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذينيأن تكون أغلب -ج 

لشركة مثل منصب العضو املنتدب أو  -د  حيظر اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

 . الرئيس التنفيذي أو املدير العام

لس، أيهما أكثر - ه  . أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عن عضوين، أو ثلث أعضاء ا

لس، وأنه جيوز للجمعية العامة يف أي وقت عزل مجيع أعضاء  -و  أن يبني نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية ا

م أو اإلضرار مبصاحل  . الشركة ال مسح هللاجملس اإلدارة أو بعضهم، يف حالة اإلخالل مبسئوليا

ي من طرق انتهاء العضوية جيب على الشركة أن ختطر  -ز  عند انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة 

فورًا مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك، وجيوز ) تداول(هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية 

عن العضو الذي انتهت عضويته ألي سبب من  لس اإلدارة يف حالة الضرورة ترشيح عضو بديل

األسباب، على أن يعرض هذا التعيني على أول مجعية عامة عادية إلقراره ويكمل العضو املعني مدة 

 . سلفه

 . أالَّ يشغل العضو عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة يف آن واحد -ح 

ق له حبسب نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس ال جيوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي حي -ط 

 . اإلدارة، التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس اإلدارة
ليتها - ١٣ دارة واستق  : لجان مجلس ا
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ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن جملس اإلدارة من  -أ 

  .دية مهماته بشكل فعال

لس اإلدارة وفقًا إلجراءات عامة يضعها جملس اإلدارة تتضمن  -ب  جيب أن يكون تشكيل اللجان التابعة 

حتديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة هلا خالل هذه املدة، وكيفية رقابة جملس اإلدارة 

وصل إليه من نتائج أو تتخذه من عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ جملس اإلدارة علمًا مبا تقوم به أو تت

قرارات بشفافية مطلقة، وعلى جملس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها 

 . ألعمال املوكولة إليها

وجيب أن يقر جملس اإلدارة لوائح عمل مجيع اللجان الدائمة املنبثقة عنه، ومنها جلنة املراجعة واملخاطر،        

 . ، وجلنة االستثمار)١٠ملحق رقم(وجلنة الرتشيحات واملكافآت 

ملهمات اليت ق -ج  د ينتج جيب تعيني عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية 

عنها حاالت تعارض مصاحل، مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغري املالية، ومراجعة صفقات 

األشخاص ذوي العالقة، والرتشيح لعضوية جملس اإلدارة، وتعيني املديرين التنفيذيني، وحتديد 

 . املكافآت
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 :لجنة المراجعة - ١٤
لس اإلدارة التنفيذيني تسمى جلنة املراجعة، ال يقل عدد يشكل جملس اإلدارة جلنة من غري أعضاء جم -أ 

لشؤون املالية واحملاسبية  . أعضائها عن ثالثة، يكون من بينهم خمتص 

تصدر اجلمعية العامة للشركة بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدة  -ب 

 . عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

ا ما يليتشم -ج   : ل مهمات جلنة املراجعة ومسؤوليا

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ  - ١

 . األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة

ا يف شأنه - ٢   .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا

 . دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها - ٣

م، ويراعى عند التوصية  - ٤ لس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعا التوصية 

 . لتعيني التأكد من استقالليتهم

ا  - ٥ متابعة أعمال احملاسبني القانونيني، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون 

عمال املراجعة  . أثناء قيامهم 

ا عليها - ٦  . دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظا

ا دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة - ٧  . ما مت يف شأ

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف  - ٨

ا  . شأ

ا - ٩ لس اإلدارة يف شأ  . دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية 
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 : لجنة الترشيحات والمكافآت - ١٥
 ". جلنة الرتشيحات واملكافآت"دارة جلنة تسمى يشكل جملس اإل -أ  

تصدر اجلمعية العامة للشركة بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة الرتشيحات  -ب 

 . واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

ا ما يلي -ج   : تشمل مهمات جلنة الرتشيحات واملكافآت ومسؤوليا

لس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم  - ١ لرتشيح لعضوية ا لس اإلدارة  التوصية 

لشرف واألمانة  . ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف  - ٢

ؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن للقدرات وامل

 . خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة

 . مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها - ٣

 . ق مع مصلحة الشركةحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتف - ٤

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان  - ٥

 . العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند  - ٦

ألداء وضع تلك السياسات استخدام  . معايري ترتبط 
عمال - ١٦ دارة وجدول ا  : اجتماعات مجلس ا
م، مبا يف ذلك التحضري الجتماعات  -أ   على أعضاء جملس اإلدارة ختصيص وقت كاف لالضطالع مبسؤوليا

لس واللجان الدائمة واملؤقتة، واحلرص على حضورها  . ا
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، بدعوة من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو جملس اإلدارة يعقد جملس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة -ب 

 . لعقد اجتماع طارئ مىت طلب ذلك كتابًة اثنان من األعضاء

على رئيس جملس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول حمدد  -ج 

لس، ويرسل جدول األعمال مصحوً  ملستندات لألعضاء قبل  ملوضوعات اليت ستعرض على ا

االجتماع بوقت كاف، حىت يتاح هلم دراسة املوضوعات واالستعداد اجليد لالجتماع، ويقر جملس 

اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، ويف حال اعرتض أي عضو على هذا اجلدول، يثبت تفاصيل هذا 

 . االعرتاض يف حمضر االجتماع

لس والتشاور حول املوضوع مع األعضاء متفرقني لس اإلدارة أن يصدر قرارا -د  ت بعد تداول رئيس ا

لس للمداولة فيها لتمرير، ما مل يطلب أحد األعضاء اجتماع ا  .وتدوين ذلك يف حمضر يوقع 

ملناقشات واملداوالت مبا فيها عمليات  - ه جيب على جملس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد حماضر 

 . التصويت اليت متت وتبويبها وحفظها حبيث يسهل الرجوع إليها
دارة وتعويضاتهم - ١٧  : مكافآت أعضاء مجلس ا

جيوز أن تكون هذه املكافآت راتبًا معينًا أو بدل حضور عن اجللسات أو مزا عينية أو نسبة معينة من        

، بعد موافقة اجلمعية العمومية ويف إطار ما نص عليه  ح، وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزا األر

 .النظام األساسي للشركة
دارة تعارض المصالح في مجلس  - ١٨  ):إلزامية(ا

مأحد أفراد  أوأو اإلدارة التنفيذية  دارةجملس اإل عضوعلى  حيظر )١ احلصول ): من الدرجة األوىل( أسر
ترخيص من  بغري(يف عقود أو مشاريع الشركة )  مباشرة أو غري مباشرة( أي مصلحة شخصية  على

من ذلك األعمال اليت تتم بطريقة املنافسة العامة إذا كان عضو  وتستثىن) اجلمعية العامة جيدد كل سنة
 .العرض األفضل صاحبجملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
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لس مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال  أن: عضو جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية على )٢ يبلغ ا
جملس  عضووحيظر على  االجتماعحمضر والعقود اليت تتم حلساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ يف 

التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن، ويبلغ جملس اإلدارة اجلمعية  يف االشرتاكاإلدارة 
عن األعمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  انعقادهاالعامة عند 

من احملاسب القانوين ويعرض ذلك بشكل  خاصتقرير  ذا التبليغ يرفق أنمصلحة شخصية فيها، و 
 .منفصل أو خالل التقرير السنوي

ً  تقدم قرضاً  أنجيوز للشركة  ال )٣ ا  جملسعضو من أعضاء  أليمن أي نوع : نقد تضمن  أن أوإدار
 .أي قرض يعقده مع الغري

 ألي املختلفة مواردها أو الشركة موجودات استخدام: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوجيوز ل ال )٤
 .الشركة وعمل نشاط نطاق يف تقع ال أخرى أهداف أو اخلاصة ملنفعته استغالهلا أو شخصية مصلحة

 مصلحة أو شخصية مصلحة فيه نشاط ممارسة أي :جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٥
 قرارات موضوعية على مباشر غري أو مباشر بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو تنظيمية
ا أحد أو الشركة جتاه ومسؤولياته واجباته دية يف قدرته على أو املسئول أو العضو ذلك  شركا
 .التابعة

م أفراد أحد أوجملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  عضوعلى  حيظر )٦ احلصول ): من الدرجة األوىل( أسر
حصوله على  أوأي عملية شراء أو خدمات للشركة  من) مباشرة أو غري مباشرة(فائدة شخصية  على

ا أو املعلومات اليت ميكن  منأي طرف آخر أو  من) مصاحل شخصية(مكاسب  املعامالت اليت يقوم 
 .الشركة شؤون إدارة يف ومشاركته موقعه من ومستفيداً مسئوًال  عتبارهأن حيصل عليها 

م  أوجملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  عضوعلى  حيظر )٧ احلصول ): من الدرجة األوىل(أحد أفراد أسر
 منافسة خدمات تقدم أو للشركة منتجات أو خدمات تقدم مؤسسة أو شركة أي يف ملكية أي على

 علناً  أسهمها تُباع عامة مسامهة شركة يف االستثمارات هذه كانت إذا إال الشركة، تقدمها اليت للخدمة
 .اإلفصاحويتم اإلفصاح عنها وفقاً لقواعد  للجمهور

 أي لدى مستشار أو موظف أو كمسئول عملال :جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٨
 أي مع املنافع تلك مثل على منها للحصول السعي أو منفعة على منها واحلصول مؤسسةأو  شركة
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لقواعد  وفقاً  لكاملعنها  اإلفصاح مت قد يكن مل ما للشركة منتجات تبيع أو خدمات تقدم جهة
 .اإلفصاح

 خارج لشركة تتعلق سرية معلومات أي كشف: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٩
 .بذلك الالزمة املوافقة على احلصول ودون الشركة نطاق

 نظري خارجية جهات من مكافآت أو رواتب قبول: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٠
 .الشركة قبل من األجر مدفوعة خدمات

 ينبغي اليت الصحيحة احملاسبة وأساليب نظم خمالفة: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لعضوجيوز  ال )١١
 بشكل األصول كافة  األوقات كل يف السجالت وتوضح تعكس أن وجيب األوقات كافة  يف ا التقيد
 سليمة بصورة مسجلة واملصروفات واإليرادات واملطالبات األصول كافة تكون أن جيب ماك  دقيق
ت بدفاتر ا من أي أو لشركة اخلاصة احلسا  .التابعة شركا

 يةالشركة يف أي معامالت مع جهة جتار  متثيل: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٢
لشركة أو بعد  االرتباطيرغب مثل هذا الشخص  ي صفة أثناء عمله كمسئول أو موظف   انتهاءا 

 .عن مثل هذه العالقة لكاملا ما مل يكن قد مت اإلعالن أو اإلفصاح  االرتباط
لديه أي معامالت مع بنوك أو جهات تكون  أن: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٣

أو موردين أو أي أطراف أخرى تتعامل معها الشركة إال إذا كان ذلك ) احملاسبني أو احملاميني(مهنية 
 لنسبةحسب ظنه الغالب، متأكدًا من عدم حتميل الشركة ألي تكلفة أو نفقات  ،أو املسئول العضو

 .هلذه املعامالت
يف أوراق  التعامل): األقارب من الدرجة األوىل(أو  جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني عضوعلى  حيظر )١٤

 :مالية للشركة خالل الفرتات التالية
م عمل قبل   - أ ريخ إعال انتهاءفرتة عشرة أ ونشر النتائج األولية  نالربع السنوي املايل وحىت 

 .للشركة
ريخ اإلعالن املبدئي للنتائج السنو  السنة املالية انتهاءعشرين يوم عمل قبل  فرتة - ب للشركة أو  يةوحىت 

 .اإلعالن النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر
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ي عمل  ال )١٥ فشاء سر املعلومات اهلامة للشركة أو القيام  لشركة القيام  جيوز ألي من املسامهني 
ا أو مساعدة األشخاص ذوي أصول الشركة ومرافقها أو العبث  استخدام اءةيكون من شأنه إس

ي شكل من األشكال لإلضرار مبصاحل الشركة  )النص انتهى.(...العالقة يف ذلك 
 :أحكام ختامية - ١٩
ما مل يرد فيه نص يف هذه الالئحة، يطبق ما ورد بشأنه يف اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق  

 .املالية
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  الرحيمالرحيم  الرمحنالرمحن  هللاهللا  بسمبسم

   
    التنفیذیةالتنفیذیة  واإلجراءاتواإلجراءات  السیاساتالسیاسات

  
  

  الملحقةالملحقة

  
  الشركةالشركة  حوكمةحوكمة  الئحةالئحة  بمشروعبمشروع
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  الرحيمالرحيم  الرمحنالرمحن  هللاهللا  بسمبسم

  
   

  مالحقمالحق

  
  الشركةالشركة  حوكمةحوكمة  الئحةالئحة  مشروعمشروع
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 :اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لضمان ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم النظامیة

توفر الشركة مجيع املعلومات اليت ُمتكـن املسـامهني مـن ممارسـة حقـوقهم علـى أكمـل وجـه، وأن تكـون هـذه  - ١

ـــة ودقيقـــة، وأن تقـــدم وحتـــدث بطريقـــة منتظمـــة ويف املواعـــد احملـــددة، وللمســـاهم ا حلـــق يف املعلومـــات وافي

االستفســار وطلــب معلومــات مبــا ال يضــر مبصــاحل الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الســوق املاليــة ولوائحــه 

 . التنفيذية

خذ يف االعتبار املوضوعات  - ٢ يلتزم جملس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة أن 

اع، وجيوز لعدد من املسامهني ميلكون نسبة اليت يرغب املسامهون يف إدراجها على جدول أعمال االجتم

مخسة يف املائة على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة 

 . عند إعداده

تعلن الشركة عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه وجدول أعماله قبل املوعد بعشرين يومـا علـى األقـل،  - ٣

وموقــع الشــركة ) أم القـرى(، ويف اجلريــدة الرمسيــة )تـداول( موقــع السـوق املاليــة الســعودية ونشـر الــدعوة يف

اإللكـرتوين ويف صــحيفتني واســعيت االنتشــار يف اململكــة وينبغـي اســتخدام وســائط التقنيــة احلديثــة لالتصــال 

 . ملسامهني

لقواعد اليت حتكم اجتماعات اجلمعية الع - ٤  .امة للمسامهني وإجراءات التصويتحتيط الشركة املسامهني 

تعمل الشركة على تيسري املشاركة الفعالة والتصويت ألكرب عدد من املسامهني يف اجتماع اجلمعية العامة  - ٥

 . أصالة ووكالة، ومن ذلك اختيار املكان والوقت املالئمني

توفر الشركة املعلومات الكافية للموضوعات املعروضة على اجلمعية العامة مصحوبة، حىت يتمكن  - ٦

م  . املسامهني من اختاذ قرارا
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ــا، وحــق مناقشــة املوضــوعات املدرجــة يف للمســاهم  - ٧ حــق حضــور مجعيــات املســامهني التصــويت علــى قرارا

ا إىل أعضاء جملـس اإلدارة واحملاسـب القـانوين، وعلـى جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة يف ش أ

لقـدر الـذي ال يعـرض مصـلحة الشـركة  جملس اإلدارة أو احملاسب القـانوين اإلجابـة علـى أسـئلة املسـامهني 

 . للضرر

 . متكن الشركة املسامهني من االطالع على حمضر اجتماع اجلمعية العامة - ٨

لس للمساهم احلق يف مراقبة أعمال - ٩  .جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء ا
 :حقوق التصویت

ي طريقة، وعلى الشركة جتنب وضع أي إجراء قد  أ ـ يُعد التصويت حقًا أساسيًا للمساهم ال ميكن إلغاؤه 

 . يؤدي إىل إعاقة استخدام حق التصويت، وجيب تسهيل ممارسة املساهم حلقه يف التصويت وتيسريه

ب ـ للمساهم أن يوكل عنه كتابًة مسامهًا آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة ومن غري موظفي الشركة يف 

 . حضور اجتماع اجلمعية العامة
 :حقوق المساھمین في أرباح األسھم

ح اليت  لسهم، وبوجه خاص احلق يف احلصول على نصيب من األر تثبت للمسامهني مجيع احلقوق املتصلة 
 .يعهايتقرر توز 

ح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع  ح سواء األر وتكون أحقية األر
اية تداول يوم انعقاد اجلمعية العمومية  .األوراق املالية يف 

ح الشركة الصافية السنوية بعد ح        ح، توزع أر سم مجيع وبناًء على قرار اجلمعية العامة بتوزيع األر
 :املصروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً على النحو التايل

 .من رأس املال املدفوع ٪٥يوزع دفعة أوىل للمسامهني تعادل  - ١
ل لكل عضو ٪٥خيصص من الباقي  - ٢  .ملكافأة جملس اإلدارة حبد أقصى مائتان ألف ر
ح -٣   .يوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف األر
ح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة وفقًا للتعليمات  - ٤ تدفع األر

 .اليت تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق املالية
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 )٢(الملحق رقم 

ات ار  السیاس ي االعتب ذ ف س اإلدارة باألخ ام مجل من قی ي تض ة الت راءات الداخلی واإلج
 :الموضوعات التي یرغب المساھمون إدراجھا على جدول أعمال الجمعیة

جيوز لعدد من املسامهني ميلكون نسبة مخسة يف املائة من أسهم الشركة على األقل، من إضافة       

 .ى جدول أعمال اجلمعية العامة ملسامهي الشركة عند إعدادهاملوضوعات اليت يرغبون يف إدراجها عل

على أن تتقدم الشركة لإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقتها على       
.جدول أعمال اجلمعية شامًال مقرتحات املسامهني  
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 :التي تمكن المساھمین من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعیات العمومیة اإلجراءات

ُمتكــن الشــركة مســامهيها مــن اإلطــالع علــى حماضــر اجتماعــات اجلمعيــات العموميــة، مبقــر اإلدارة العامــة للشــركة 

إلضافة إىل  :خالل مواعيد العمل الرمسية ما عدا العطالت، 

اية اجللسةاإلعالن عن نتائج التصويت  - ١  .للجمعيات العمومية يف 

 ).تداول(اإلفصاح عن قرارات اجلمعيات العمومية للمسامهني على موقع السوق املالية السعودية  - ٢

 .معلومات وافية عن نتائج اجلمعيات العمومية للمسامهني على موقع الشركة على االنرتنتونشر  - ٣

 .جارة والصناعة بنسخة من حمضر اجلمعية العموميةوزارة الت -تزويد هيئة السوق املالية  – ٤
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افية فصاح وإجراءاته وأنظمته ا  :سياسات ا

 :اإلفصاح عن التطورات المھمة: أوالً 
استیفاء ما تضمنتھ المادة الحادیة واألربعون من قواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق المالیة  

 :بشأن ذلك ما یلي) فیما ینطبق على الشركة(

أّي تطورات مهمة تؤثر على أصول وخصوم الشركة أو وضعها املايل، واليت ميكن أن تؤدي إىل تغري كبري يف  -أ 
ا، ويتم إبالغ هيئة سعر األوراق امل لتزاما ثريًا كبريًا على قدرة الشركة على الوفاء  الية املدرجة، أو تؤثر 

 .السوق املالية قبل ساعتني على األقل من أول فرتة تداول يف السوق تلي وقوع تلك التطورات املهمة
من صايف األصول وتشمل األصول اليت  ٪١٠شراء أصل طويلة األجل بسعر يساوي أو يزيد على  -ب 

 .تتجاوز قيمة استهالكها سنة مالية واحدة أو ال يتوقع حتويلها إىل نقد خالل سنة واحدة
من القيمة الدفرتية  ٪١٠أّي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة مببلغ يساوي أو يزيد على  -ج 

 .لصايف األصول
 .من القيمة الدفرتية لصايف األصول ٪١٠أّي خسائر تساوي أو تزيد على  -د 
 . أّي تغري كبري يؤثر على سوق نشاط الشركة - ه

أّي تغيريات يف تشكيل أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويتم إبالغ هيئة السوق املالية فور حدوثها  -و 
للهيئة بعد يوم واحد من  ويرفق به صورة بطاقة العائلة، وإرساله) ٥(مع االلتزام بتعبئة منوذج إفصاح 

 .حدوث التغري
من القيمة الدفرتية  ٪٥أّي دعوى قضائية كبرية إذا كان مبلغ موضوع الدعوى يساوى أو يزيد على  -ز 

 .لصايف األصول احلالية
دة أو النقصان يف صايف أصول الشركة مبا يساوي أو يزيد على  -ح   .٪١٠الز
دة أو النقصان يف إمجايل إي -ط   .٪١٠رادات الشركة مبا يساوي أو يزيد على الز
 .أّي صفقة بني الشركة وشخص ذي صلة خارج إطار النشاط العادي للشركة -ي 
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 ً  :اإلفصاح عن المعلومات المالیة: ثانیا

 استيفاء ما تضمنته املادة الثانية واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج      

 :بشأن ذلك ما يلي) فيما ينطبق على الشركة(الصادرة عن هيئة السوق املالية       

يتم التوقيع على القوائم املالية من عضو مفوض من جملس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي واملدير املايل،  -أ 

 .وذلك قبل نشرها وتوزيعها على املسامهني أو غريهم

 .األولوية والسنوية وتقرير جملس اإلدارة إىل هيئة السوق املالية فور اعتمادها جيب أن تقدم القوائم املالية -ب 

تعلن الشركة عرب التطبيقات اإللكرتونية اليت حتددها هيئة السوق املالية عن قوائمها املالية األولية  -ج 

ا يف السوق املالية والسنوية فور اعتمادها، وال جيوز نشر هذه القوائم على املسامهني أو الغري قبل إعال

 ).تداول(السعودية 

جيب على الشركة أن ُتزود هيئة السوق املالية وتعلن للمسامهني عن قوائمها املالية األولية اليت جيب  -د 

إعدادها ومراجعتها وفقًا ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وذلك فور 

اية الفرتة املالية اليت تشملها لتلك القوائماعتمادها وخالل فرتة   .ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من 

جيب على الشركة أن ُتزود هيئة السوق املالية وتعلن للمسامهني عن قوائمها املالية السنوية اليت جيب  - ه

نونيني، وذلك فور إعدادها ومراجعتها وفقًا ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القا

اية الفرتة املالية السنوية اليت تشملها تلك القوائم،  اعتمادها وخالل فرتة ال تتجاوز أربعني يومًا من 

وجيب على الشركة أن ُتزود هيئة السوق املالية وتعلن للمسامهني عن هذه القوائم املالية السنوية خالل 

ريخ ا  .نعقاد اجلمعية العمومية السنوية للشركةمدة ال تقل عن مخسة وعشرين يوماً قبل 
 ً  :اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة: ثالثا

حة املعلومات واإلفصاح ىف تقرير جملس اإلدارة تقضى سياسة الشركة االلتزام جبميع قواعد         يف إطار إ

 :  هيئة السوق املالية والنظم واللوائح املطبقة، جيب أن حيتوى تقرير جملس اإلدارة بصفة عامة على اآليت
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واإلدراج الصادرة عن ھیئة السوق  قواعد التسجیلاستیفاء ما تضمنتھ المادة الثالثة واألربعون من : أوالً 
 :بشأن ما یلي) فیما ینطبق على الشركة(المالیة 

ثريه على حجم أعمال الشركة وإسهامه  - ١ وصف ألهداف الشركة وأنشطتها الرئيسية وبيان بكل نشاط و

 .يف نتائجها

ا املستقبلية وأي  - ٢ ا اهلامة وتوقعا  .خماطر تواجههاوصف خلطط الشركة وقرارا

خالصة على شكل جدول أو رسم بياين ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعماهلا عن اخلمس سنوات  - ٣

 .األخرية

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو عن النتائج التقديرية اليت  - ٤

 ).إن وجدت(سبق اإلعالن عنها 

 .ف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيإيضاح ألي اختال - ٥

ح - ٦  .وصف لسياسة الشركة بشأن توزيع األر

بيان بنسب متلك أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم الشركة، وأي تغري يف تلك املصلحة خالل السنة  - ٧ 

 .املالية

ا، ويف حالة عدم وجود قروض فيتم تقدمي معلومات عن أّي قروض متت خالل السنة  - ٨ املالية وتسديدا

 .إقرار بذلك

 .عدد اجتماعات جملس إدارة الشركة اليت ُعقدت خالل السنة املالية، وسجل حضور كل اجتماع -٩

ي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد  -١٠ معلومات تتعلق 

ي منهم، وإذا مل أعضاء جملس اإلد ارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو أي شخص ذي عالقة 

 .يوجد عقود من هذا القبيل فيتم تقدمي إقرار بذلك

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب  -١١

 . أو تعويض
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عات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، بيان بقيمة املدفو  -١٢

ا  .مع وصف موجز هلا وبيان أسبا
 : إقرارات بما یلي - ١٣

لشكل الصحيح -أ         ت   .أنه مت إعداد سجالت احلسا

 .أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية -ب      

 .أنه ال يوجد شك يُذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -ج      

املعلومات اإلضافية اليت قدمتها الشركة هليئة السوق املالية بشأن حتفظات احملاسب القانوين على القوائم  -١٤

 ).إن وجدت(املالية السنوية 

ستبدال احملاسب القانوين قبل  -١٥ انتهاء ثالث سنوات متتالية، جيب أن يف حال توصية جملس اإلدارة 

الستبدال  .حيتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية 
 ً استیفاء ما تضمنتھ المادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، بشأن : ثانیا

 :ما یلي

 . ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام اليت مل تطبق وأسباب ذلك -أ   

ا -ب   . أمساء الشركات املسامهة اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إدارا

 عضو جملس إدارة تنفيذي، أو عضو جملس: تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآليت -ج 

 . إدارة غري تنفيذي، أو عضو جملس إدارة مستقل

ا مثل جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات  -د  وصف خمتصر الختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسة ومهما

ا  . واملكافآت، مع ذكر أمساء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعا

 : من اآليت كل على حدهتفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل  - ه

 . أعضاء جملس اإلدارة -١  



 - ٣٥ -

مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس  -٢ 

 . التنفيذي واملدير املايل إن مل يكو من ضمنهم

 ":املكافآت والتعويضات"وألغراض هذه الفقرة، يقصد مبصطلح       

ألداء، (         ح وما يف حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة  الرواتب واألجور والبدالت واألر

 ).واخلطط التحفيزية قصرية أو طويلة األجل، وأي مزا عينية أخرى

أّي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية  -و 

 . و تنظيمية أو قضائية أخرىأ

لشركة -ز   . نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 
 ً  :اإلفصاح عن ملكیة حصص كبیرة من األسھم: رابعا

ي تغيري ملحوظ يف ملكية أو هوية املالكني   اية يوم التداول  جيب على الشركة إبالغ هيئة السوق يف 

 .من أسهم الشركة ٪٥ملا يزيد على 
 ً  :اإلفصاح عن توزیع األرباح: خامسا

ا أو دفع   -أ  عال ح أو التوصية  عالن أر ي قرار متعلق  جيب على الشركة إبالغ هيئة السوق املالية 

 .حصص منها أو إجراء أي توزيعات أخرى على املسامهني

ي قرار  -ب  ا جيب على الشركة إبالغ هيئة السوق املالية  ح أو التوصية بعدم إعال متعلق بعدم إعالن أر

ا أو دفعها يف السياق املعتاد  عال ا أو التوصية  أو بعدم دفع حصص منها يكون من املتوقع إعال

ت األحداث  .ر
 ً  :إفصاحات أخرى: سادسا

آليت -أ   :جيب على الشركة إبالغ هيئة السوق املالية 

 .ساسي أو املقر الرئيسي للشركةأّي تغري يف النظام األ - ١ 

 .أّي تغري للمحاسب القانوين - ٢ 
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 .التعاميم املرسلة إىل املسامهني - ٣ 

ألدلة االسرتشادية الصادرة من هيئة السوق املالية لتعزيز مبادئ   -ب  كما جيب على الشركة االلتزام 

عندها اإلفصاح والتقارير اليت يلزم اإلفصاح والشفافية، واليت توفر مرجعًا شامًال للحاالت اليت جيب 

ذه االلتزامات والتوقيت الالزم  تقدميها هليئة السوق املالية، ويوضح اإلجراءات الواجب اختاذها للوفاء 

 :ألدائها مبا يتفق مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وهي

 ):٢مرفق رقم (دليل االلتزامات املستمرة للشركات املدرجة  - ١ 

 ).النتائج والقوائم املالية املختصرة واملفصلة والنماذج(السنوية  - ١       

 ).النتائج والقوائم املالية والنماذج(الربع سنوية  - ٢       

 ).واألخرى/التطورات اجلوهرية(غري الدورية  - ٣       

 ):٣مرفق رقم (األسهم دليل التزامات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني املتعلقة مبلكية  - ٢

شعارات متلك األسهم:  ١         .التزامات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني املتعلقة 

بعيه يف  -        اإلشعار عند تعيينه مبا ميلكه أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أي من 
 .الشركة

حقوق أسهم أو أدوات دين أو أي اإلشعار عندما ميتلك أو تكون له مصلحة يف أي  -       
بعيه يف الشركة  .من 

بعيه أو مما له مصلحة  ٪٥٠اإلشعار عند حدوث تغري بنسبة  -        أو أكثر أو أي من 
 .أو أكثر من أسهم أو أدوات دين الشركة أيهما أقل ٪١فيه من الشركة أو بنسبة 

 .ح عنهاألشعار عند تغري هدف التملك الذي سبق اإلفصا  -       
 :فرتات حظر تعامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:  ٢       

 .ربع سنوية -                         
 .سنوية -        
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شعارات متلك األسهم  - ٣      ):٤مرفق رقم (دليل التزامات كبار املسامهني املتعلقة 

أو أكثر من أي فئة  ٪٥اإلشعار عندما ميتلك املستثمر أو تكون له مصلحة يف ما نسبته  - ١      

 .من فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت أو أدوات دين قابلة للتحول إىل أسهم

أو أكثر من  ٪١اإلشعار عند حدوث تغري يف ملكية املستثمر أو ما له مصلحه فيه بنسبة  - ٢   

 .أسهم أو أدوات دين الشركة

 .اإلشعار عند تغري هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه - ٣   

ألسهم للشخص الذي ميتلك أو له مصلحة  - ٤    أخذ موافقة هيئة السوق املالية على التصرف 

أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت، أو  ٪١٠يف ما نسبته 

 .أدوات الدين القابلة للتحويل إىل أسهم
االلتزام بتعلیمات ھیئة السوق المالیة بشأن العناصر األساسیة التي ال بد من توافرھا في اإلعالنات : سابعاً 

التي تبث من خالل نظام تداول والسیما اإلعالنات الخاصة بالنتائج المالیة والتوصیة بزیادة أو 
عقد الجمعیة العمومیة العادیة أو غیر العادیة وقرارات أي منھما  خفض رأس المال و الدعوة إلى

 .في حال انعقادھا
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 الملحق رقم (٥))
ن أعضاء  ل م ة لك ارض المحتمل الح ولمعالجة حاالت التع ارض المص السیاسات المنظمة لتع

ا ك إس مل ذل اھمین ، ویش ة والمس س اإلدارة واإلدارة التنفیذی ركة مجل ول الش تخدام أص ءة اس
 :، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقةومرافقھا

 م ٢٢/٥/٢٠١٢الموافق ھ ١/٧/١٤٣٣إنھ في یوم الثالثاء 
تم إقرار سیاسة تنظم تعارض المصالح لشركة مكة لإلنشاء والتعمیر لتشمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 :وذلك على النحو التالي) ١١٦(دارة رقم التنفیذیة والمساھمین بناًء على محضر مجلس اإل

 علىاحلصول ): من الدرجة األوىل( مأحد أفراد أسر أوأو اإلدارة التنفيذية  دارةجملس اإل عضوعلى  حيظر )١
ترخيص من اجلمعية العامة  بغري(يف عقود أو مشاريع الشركة )  مباشرة أو غري مباشرة( أي مصلحة شخصية 

من ذلك األعمال اليت تتم بطريقة املنافسة العامة إذا كان عضو جملس اإلدارة أو  وتستثىن) جيدد كل سنة
 .العرض األفضل صاحباإلدارة التنفيذية 

لس مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال  أن: عضو جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية على )٢ يبلغ ا
جملس اإلدارة  عضووحيظر على  االجتماعحمضر والعقود اليت تتم حلساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ يف 

يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن، ويبلغ جملس اإلدارة اجلمعية العامة عند  االشرتاك
مصلحة شخصية  لتنفيذيةعن األعمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة ا انعقادها
تقرير خاص من احملاسب القانوين ويعرض ذلك بشكل منفصل أو خالل التقرير  ذا التبليغ يرفق أنفيها، و 
 .السنوي

ً  تقدم قرضاً  أنجيوز للشركة  ال )٣ ا  جملسمن أعضاء  وعض أليمن أي نوع : نقد تضمن أي  أن أوإدار
 .قرض يعقده مع الغري

 ألي املختلفة مواردها أو الشركة موجودات استخدام: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوجيوز ل ال )٤
 .الشركة وعمل نشاط نطاق يف تقع ال أخرى أهداف أو اخلاصة ملنفعته استغالهلا أو شخصية مصلحة

 مصلحة أو شخصية مصلحة فيه نشاط ممارسة أي :جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٥
 ذلك قرارات موضوعية على مباشر غري أو مباشر بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو تنظيمية
ا أحد أو الشركة جتاه ومسؤولياته واجباته دية يف قدرته على أو املسئول أو العضو  .التابعة شركا
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م أفراد أحد جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو عضوعلى  حيظر )٦  علىاحلصول ): وىلمن الدرجة األ( أسر
حصوله على مكاسب  أوأي عملية شراء أو خدمات للشركة  من) مباشرة أو غري مباشرة(فائدة شخصية 

ا أو املعلومات اليت ميكن أن حيصل عليها  منأي طرف آخر أو  من) مصاحل شخصية( املعامالت اليت يقوم 
 .الشركة شؤون إدارة يف ومشاركته موقعه من ومستفيداً مسئوًال  عتباره

م  ادأحد أفر  أوجملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  عضوعلى  حيظر )٧  علىاحلصول ): من الدرجة األوىل(أسر
 اليت للخدمة منافسة خدمات تقدم أو للشركة منتجات أو خدمات تقدم مؤسسة أو شركة أي يف ملكية أي

ويتم  للجمهور علناً  أسهمها تُباع عامة مسامهة شركة يف االستثمارات هذه كانت إذا إال الشركة، تقدمها
 .اإلفصاح عنها وفقاً لقواعد اإلفصاح

 شركة أي لدى مستشار أو موظف أو كمسئول عملال :جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٨
 تقدم جهة أي مع املنافع تلك مثل على منها للحصول السعي أو منفعة على منها واحلصول مؤسسةأو 

 .لقواعد اإلفصاح وفقاً  لكاملعنها  اإلفصاح مت قد يكن مل ما للشركة منتجات تبيع أو خدمات
 نطاق خارج لشركة تتعلق سرية معلومات أي كشف: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )٩

 .بذلك الالزمة املوافقة على احلصول ودون الشركة
 نظري خارجية جهات من مكافآت أو رواتب قبول: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٠

 .الشركة قبل من األجر مدفوعة خدمات
 ينبغي اليت الصحيحة احملاسبة وأساليب نظم خمالفة: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوجيوز ل ال )١١

 دقيق بشكل األصول كافة  األوقات كل يف السجالت وتوضح تعكس أن وجيب األوقات كافة  يف ا التقيد
 بدفاتر سليمة بصورة مسجلة واملصروفات واإليرادات واملطالبات األصول كافة تكون أن جيب ماك

ت ا من أي أو لشركة اخلاصة احلسا  .التابعة شركا
 يةالشركة يف أي معامالت مع جهة جتار  متثيل: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٢

لشركة أو بعد  االرتباطيرغب مثل هذا الشخص  ي صفة أثناء عمله كمسئول أو موظف   انتهاءا 
 .عن مثل هذه العالقة لكاملا ما مل يكن قد مت اإلعالن أو اإلفصاح  االرتباط

لديه أي معامالت مع بنوك أو جهات تكون  أن: جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عضوعلى  حيظر )١٣
 العضوأخرى تتعامل معها الشركة إال إذا كان ذلك  رافأو موردين أو أي أط) احملاسبني أو احملاميني(مهنية 
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ل ،أو املسئول هلذه  نسبةحسب ظنه الغالب، متأكدًا من عدم حتميل الشركة ألي تكلفة أو نفقات 
 .املعامالت

يف أوراق  التعامل): األقارب من الدرجة األوىل(أو  جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني عضوعلى  حيظر )١٤
 :التالية الفرتاتمالية للشركة خالل 

ريخ إعالن ونشر النتائج األولية  فرتة - ت م عمل قبل انتهاء الربع السنوي املايل وحىت  عشرة أ
 .للشركة

ريخ اإلعالن املبدئي للنتائج السنوية للشركة أو عشرين يوم عمل قبل انتهاء السنة املالية  فرتة - ث وحىت 
 .اإلعالن النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر

ي عمل  ال )١٥ فشاء سر املعلومات اهلامة للشركة أو القيام  لشركة القيام  جيوز ألي من املسامهني 
ا أو مساعدة األشخاص ذوي العالقة  يكون من شأنه إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها أو العبث 

ي شكل من األشكال ل  )انتهى النص.(...مبصاحل الشركة إلضراريف ذلك 
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 )٦(الملحق رقم 

دارة جراءات المحددة للعضوية في مجلس ا  :السياسات والمعايير وا

حتقيـــق مصـــلحة أن يتـــوفر يف العضـــو شـــروط اخلـــربة الكافيـــة واألمانـــة واملهـــارة الشخصـــية الـــيت تســـاهم يف  - ١

 .الشركة

ـــه وضـــع اإلســـرتاتيجيات واختـــاذ  - ٢ ً مـــارس في ـــاد ـــزال يشـــغل منصـــباً قي يفضـــل مـــن يكـــون قـــد شـــغل أو ال ي

 .القرارات

 .يفضل من تكون له خربات متميزة يف جمال معني يهم الشركة - ٣

عمال الشركة - ٤  .أن يكون العضو على إملام كاف 

 .ف لالضطالع مبسؤولياتهأن يلتزم العضو بتخصيص وقت كا - ٥

ل - ٦  .أن ميلك العضو لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االمسية عن عشرة آالف ر

أن يتقدم املرشح للشركة بطلب، كتابًة إلدارة الشركة قبل ثالثني يومًا علي األقل من موعد انعقاد اجلمعية  - ٧

لفا  ليد أو على العنوان الربيدي أو   .كسالعامة، وذلك 

ملرشح من حيث سريته الذاتية ومؤهالته وخربته يف جمال أعمال الشركة  - ٨ جيب أن يتضمن الطلب تعريفًا 

ريخ جملس  لنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املسامهة بيان عدد و و

شركات أو املؤسسات اليت يشرتك يف إدارة الشركات اليت تويل واليت ال يزال يتوىل عضويتها، مع بيان ال

عمال الشركة ا أو ملكيتها ومتارس أعمال شبيهة   .إدار

لطلب  - ٩ إذا كان قد سبق للمرشح شغل عضوية جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري فيجب أن يرفق 

ت التالية  :البيا

عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات اليت  -أ       

موع االجتماعات  .حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره 
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ا كل جلنة من تلك اللجان  -ب      اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو، وعدد االجتماعات اليت عقد

نوات الدورة، وعدد االجتماعات اليت حضرها، ونسبة حضوره إيل جمموع خالل كل سنة من س

 .االجتماعات

 .وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة يف هذا الشأن
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ة  القواعد المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم، وآلیات مراقب
 :تطبیقھا وااللتزام بھا

 :آلیات تعویض أصحاب المصالح في حالة انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة وتحمیھا العقود - ١

 ما يقدمونه من خدمات وجهود طبقاً تضمن الشركة حصول أصحاب املصاحل على حقوقهم العادلة مع       

 .من مزا ومنافعللشروط املتعاقد عليها، يف مقابل حصول الشركة على حقوقها مقابل ما تقدمه هلم       
 : آلیات تسویة الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح - ٢

لرغم من الوفاء دائمًا بوعود والتزاماتنا، فعند االختالف يف تفسري العقود، تتجه الشركة يف بداية األمر       

لغرفة التجارية الصناعية، الذي ال حيل حرامًا أو حيرم  للتسوية الودية، وإن تعذر ذلك تلجأ الشركة للتحكيم 

د الضرورة فتلجأ الشركة للمحاكم الشرعية إلثبات حقوق حالًال أو يعارض نص أو ُسّنة أو إمجاع، أما عن

 .الطرفني حسب الوجه الشرعي والتعليمات

نظام الشركات، وقواعد هيئة السوق (أما العالقة مع املسامهني فتحكمها أسس نظامية حتددها النظم السارية 

 ). إخل... املالية ولوائحها التنفيذية 

لشركة فتح كمها القواعد النظامية العامة اليت يتضمنها نظام العمل والعمال، ونظام والعالقة مع العاملني 

 .التأمينات االجتماعية ونظام الرعاية الصحية

ا والعمل على توضيح األمور وبيان وجه        وتلتزم الشركة بفحص أي شكوى والبحث يف إزالة أسبا

 .احلقيقة

ل ا  نظم السارية ومراعاة القواعد واإلجراءات النظامية اليت حتددها وبصفة عامة تلتزم الشركة يف كافة تعامال

 .اجلهات احلكومية ذات العالقة
آلیات مناسبة إلقامة عالقات جیدة مع العمالء والموردین والمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة  - ٣

 : بھم
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قامة عالقات صحية ومتوازنة مع مجيع أصحاب املصاحل الذي ن يتعاملون مع الشركة وترتبط تم الشركة 

 .مصاحلها مع مصاحلهم
آلیات مراقبة تطبیق قواعد السلوك المھني للمدیرین والعاملین في الشركة وااللتزام بھا، بحیث تتوافق  - ٤

 : مع المعاییر المھنیة واألخالقیة السلیمة وتنظم العالقة بینھم وبین أصحاب المصالح

ا ع -أ   .لى قواعد مهنية أخالقية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة واملسئوليةتستند الشركة يف إدار

 .وتستفيد الشركة من نصائح وإيضاحات املستشارين القانونيني واحملاسبني القانونيني واملستشارين اخلرباء -ب 

 .لتقدمي املشورةوتستعني الشركة خبربات اجلهات املتخصصة املستقلة من خارج اإلدارة التنفيذية  -ج 

لس  -د  ويشكل جملس اإلدارة عددًا مناسبًا من اللجان ذات االختصاص حسب حاجة الشركة ملساعدة ا

دية مهامه بشكل فعال  .على 

إلفصاح عن التعارض الفعلي أو الظاهري يف املصاحل إن وجد - ه  .يلتزم منسويب الشركة 

 :مسامهة الشركة االجتماعية - ٥

دارة الشركات وقد تطور  تمع والبيئة إىل مفهوم أوسع يهتم  مفهوم املسؤولية االجتماعية من االهتمام 

تمع بشكل عام ثريًا إجيابياً على ا  .بشكل يُنتج عنه 

ا االجتماعية حترص الشركة على املسامهة االجتماعية الفعالة مبكة  ومن منطلق اضطالع الشركة مبسؤوليا

ص واململكة بشكل عام، وذلك من خالل تبين وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة املكرمة بشكل خا

إلفصاح عنها يف تقاريرها السنوية  .مضافة للمجتمع، كما تلتزم الشركة 
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 )٨(الملحق رقم 

السیاسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامھا باإلفصاح عن 
 :وھریة للمساھمین والدائنین وأصحاب المصالح اآلخرینالمعلومات الج

تلتزم الشركة برصد ومتابعة وحتديث مجيع التعاميم واألنظمة والقواعد واللوائح الصادرة عن اجلهات  - ١

 .احلكومية املختصة والرمسية اإلشرافية ذات االختصاص وتنفيذ ما خيص الشركة منها

خريتلتزم الشركة بسداد كافة املستح - ٢  .قات النظامية إن وجدت وبدون 

إلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمسامهني وأصحاب املصاحل اآلخرين - ٣  .تلتزم الشركة 

خري جبميع املعلومات واإليضاحات اليت قد تطلبها - ٤  .تلتزم الشركة بتزويد هيئة السوق املالية دون 
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 )٩(الملحق رقم 
س  اء مجل ف أعض راءات تعری ة إج ب المالی ة الجوان ركة وبخاص ل الش دد بعم اإلدارة الج

 :والقانونیة

ــــا  جمــــاً تعريفيــــاً شــــامًال بشــــئون الشــــركة وأنشــــطتها وتوجها تُــــوفر الشــــركة لألعضــــاء اجلــــدد مبجلــــس اإلدارة بر
نهم واملوضـوعات املاليـة والقانونيــة بصـفة عامــة ونظامهـا األساســي، مـع تــوفري التعلـيم املســتمر هلـم مــن أجـل متكيــ

م   .بكفايةالضطالع مبسؤوليا
ُتطلــع الشـــركة األعضــاء اجلـــدد علــى قواعـــد ولــوائح هيئـــة الســوق املاليـــة بصــفة عامـــة، واللــوائح التنفيذيـــة الـــيت 

ا بصفة خاصة، ومنها الئحة حوكمة الشركات، والئحة قواعـد التسـجيل واإلدراج، والئحـة طـرح األوراق  أصدر

ملصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق وقواعدهااملالية، والئحة سلوكيات السو   .ق، وقائمة 

كمــا ُتطلــع الشــركة األعضــاء اجلــدد علــى أنظمــة وزارة التجــارة والصــناعة بصــفة عامــة، ونظــام الشــركات بصــفة 

ــا واملتعلقــة بتــداول أعضــاء جمــالس إدارات  خاصــة، وكــذلك تعميمــات الــوزارة بشــأن الضــوابط الــيت يتعــني مراعا

مالشر   .كات املسامهة ألسهم شركا
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 ) ١٠(الملحق رقم 

 :المراجعة لجنة الئحة
 :تشكیل اللجنة

ملوافقة على ه ٢٨/١٠/١٤١٥بناء على قرار اجلمعية العامة العادية اخلامسة ملسامهي الشركة املنعقدة بتاريخ 
ت الشركة وفقًا لقرار   ٩٠٣معايل وزير التجارة رقم ضوابط اختيار جلنة املراجعة وضوابط اختيار مراجع حسا

ريخ   .ه١٢/٨/١٤١٤و

 :ضوابط اختیار أعضاء اللجنة ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة

لشركة من عدد مخسة أعضاء خيتارهم جملس إدارة الشركة ملدة ال جتاوز مدة  - ١ تشكل جلنة املراجعة 
لس  .عضوية ا

للجنة الشروط اآلت - ٢  :يةيشرتط فيمن يعني عضوًا 
 .سهماً  ٢٠أن يكون من مسامهي الشركة املالكني لعدد من األسهم ال يقل عن  -أ  

أالَّ يكون من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني أو ممن يقومون بعمل فين أو إداري يف الشركة ولو  -ب
 .على سبيل االستشارة

لقواعد املالية واحملاسبية ، ويفضل  -ج  هيل علمي مناسب يف هذا أن يكون على إملام معقول  من له 
ال  .ا

ال جيوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب  -د 
 .الشركة

ا ، ويتوىل األعمال اإلدارية  - ٣ ختتار اللجنة من بني أعضائها رئيسًا ، كما ختتار أمينًا هلا يعد حماضر اجتماعا
ا ال يتجاوز بدل احلضور املقرر ألعضاء للجنة ،  ويستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة من جلسا

ذه الصفة  .جملس اإلدارة 
جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئيسها ، وال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال حبضور نصف عدد  - ٤

يف حضور اجتماعات اللجنة ، وتصدر األعضاء على األقل ، وال جيوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غريه 
ا يف حماضر يوقعها  غلبية آراء األعضاء احلاضرين ، وتثبت مداوالت اللجنة وقرارا قرارات اللجنة 
رئيس اللجنة وآمني اللجنة ، وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقع منهما ، ويعترب عضو اللجنة 

اعات اللجنة ألكثر من ثالث جلسات ، وال يعترب مستقيًال إذا ختلف دون عذر مقبول عن حضور اجتم
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غياب العضو عن حضور االجتماع سببًا لإلعفاء من املسئولية عن القرارات املتخذة إالَّ إذا أثبت عدم 
لقرار أو عدم متكنه من االعرتاض عليه بعد علمه  .علمه 

حملافظة على  - ٥ أسرار الشركة وال جيوز ألعضاء اللجنة يلتزم عضو اللجنة مبا يلتزم به عضو جملس اإلدارة 
 .أن يذيعوا إىل املسامهني أو الغري ما وقفوا عليه

تتويل اللجنة اقرتاح احملاسب القانوين للسنة املالية التالية للشركة ، وذلك مبراعاة الضوابط االسرتشادية  - ٦
ه ١٢/٨/١٤١٤يف  ٩٠٣ة رقم الختيار احملاسب القانوين للشركات املسامهة املرفقة بقرار وزير التجار 

ا هذه الضوابط ، كما تتويل اللجنة دراسة  ت طبقًا لإلجراءات اليت حدد ، ويتم اختيار مراجع احلسا
التقارير واملالحظات اليت يقدمها احملاسب القانوين ودراسة مدى كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 

لس إدارة الشركةللشركة واستخالص أي توصيات لتحسينها ورفع  .ها 

 :ضوابط اختیار مراجع حسابات الشركة

ت الشركات ممن  - ١ ترشح جلنة املراجعة أمساء مخسة من احملاسبني القانونيني املرخص هلم مبراجعة حسا
ت الشركة بكفاءة وفعالية ، وذلك   لديهم املقدرة على مراجعة حسا

ت   .الشركةلكي توجه هلم الدعوة ملراجعة حسا
 :تقوم اللجنة بتحديد نطاق املراجعة على أن يشمل ذلك عدة أمور ، منها  - ٢

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية ـ مبا يف ذلك النظام احملاسيب ـ من الناحيتني النظرية والتطبيقية -أ 
 .إجراء االختبارات على عينة خمتارة من العمليات املالية للشركة -ب 
كيد األرصدة أو غري ذلك من األغراضاالتصال مبدي -ج   .ين ودائين الشركة أو غريهم بغرض 
 .مراقبة عمليات اجلرد ، مبا يف ذلك ما يتم منها يف فروع ومشاريع الشركة -د 
 : االلتزام مبعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة بغرض التحقق من أن القوائم املالية ككل - ه

ريخ معني ونتائج أعماهلا للسنة املالية املنتهية يف ذلك تظهر بعدل املركز  -       املايل للشركة يف 
التاريخ ، وذلك يف ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات اليت حتتوى عليها القوائم املالية وفقاً 

 .ملعايري احملاسبة املتعارف عليها واملالئمة لظروف الشركة
عداد وعرض القوائم تتفق مع متطلبات نظام الشركات والن -       ظام األساسي للشركة فيما يتعلق 

 .املالية
ملراجعة -و  لشركة كتابة مبا يتبني للمحاسب من مالحظات عند قيامه   .إبالغ املسئولني 
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ت الشركة ، وجيب أن  - ٣ توجه إدارة الشركة دعوة للمحاسبني القانونيني الذي يتم ترشيحهم ملراجعة حسا
لفقرة  تتضمن هذه الدعوة ، وعلى جملس اإلدارة أن ميكن هؤالء ) ٢(نطاق املهمة املشار إليها 

ا بغرض التعرف على حجم وطبيعة  ت واإليضاحات اليت يطلبو احملاسبني من اإلطالع على البيا
 .عمليات الشركة

ت الشركة ، ونبذة عن مكتبه متضمنة على األ        خص ما وعلى كل حماسب تقدمي عرض ملراجعة حسا
 :يلي

م -أ   ملراجعة وأمساؤهم وجنسيا  .التأهيل العلمي واملهين ألعضاء فريق العمل الذي سيقوم 
 .إيضاحاً عن رقابة جودة العمل يف مكتبه -ب 
ت الشركة إن وجدت ، واجلوانب اليت  -ج  ا ألغراض مراجعة حسا اجلهات اليت ينوي اإلستعانه 

م يف هذا سيشاركون فيها وطبيعة مشاركته م وخربات األفراد الذين سيستعان  م ومؤهال
 .الشأن

 .خربة املكتب السابقة يف مراجعة الشركات املماثلة -د 
ملكتب - ه  .حجم وبيان الفروع التابعة للمكتب وعدد املوظفني الفنيني الذين يعملون 

 ).إخل ... مراجعة  مدير/ شريك ( عدد الساعات املقررة لكل عضو من أعضاء فريق العمل  -و 
ملراجعة وبني أعضاء  -ز  عالقة القرابة اليت تربط بني احملاسب القانوين أو فريق العمل الذي سيقوم 

جملس اإلدارة إن وجدت ، وعالقة العمل بني احملاسب القانوين والشركة أو أي عضو من أعضاء 
ا  .جملس إدار

 .م املالية للشركةالتاريخ املتوقع إلعداد تقريره حول القوائ -ح 
 .أتعاب املراجعة -ط 

ت املشار إليها يف  - ٤ لعروض املقدمة من احملاسبني القانونيني وفقًا للبيا  ً تعد إدارة الشركة جدوًال مقار
ت املقدمة من احملاسبني القانونيني) ٣(الفقرة   .وترفعه إىل جلنة املراجعة مرفقًا به العروض والبيا

ت املرفقة به وهلا أن تدعو فريق املراجعة ـ لكل تقوم جلنة ا - ٥ ملراجعة بدراسة اجلدول املقارن والعروض والبيا
ت املشار إليها يف  مكتب على حده ـ الجتماع يتم خالله مناقشة العرض املقدم منهم يف ضوء البيا

 ).٣(الفقرة 
ليلها للعروض املقدمة وترشح حماسباً تعد اللجنة مذكرة تعرض على جملس اإلدارة ، تبني فيها خالصة حت - ٦

ت الشركة ، وتبني األساس الذي مت مبوجبه الرتشيح  .قانونياً أو أكثر ملراجعة حسا
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يعرض جملس إدارة الشركة على اجلمعية العامة العادية التوصية املرفوعة إليه من جلنة املراجعة ، مبينًا أمساء  - ٧
ت الشركة احملاسبني القانونيني الذين تقدموا  بعروضهم ، ومن مث ترشيحهم من قبل اللجنة ملراجعة حسا

 .، وبيان أتعاب املراجعة ، واألساس الذي مت مبوجبه الرتشيح
م ومدة عملهم  ت الشركة مع حتديد مكافآ  .وتعني اجلمعية العامة حماسباً قانونياً أو أكثر ملراجعة حسا
ا مكتب املراجعة املنفرد عن مخسة سنوات متصلة، وجيب أن يتم يراعى أالَّ تزيد مدة املراجعة اليت  - ٨ يقوم 

 .انقضاء فرتة سنتني قبل معاودة املراجعة من قبل مكتب املراجعة
حملاسب القانوين املنفرد مدة أطول ، على   حد احملاسبني أو  وللجمعية العامة عند الضرورة االحتفاظ 

حملاسب  القانوين املنفرد ، حماسبًا قانونيًا آخر ، ويف كل األحوال ال بد من أن ختتار يف حالة االحتفاظ 
 .تغري أحد احملاسبني القانونيني بعد مضي مدة اخلمس سنوات املتصلة

 : مھام ومسئولیات اللجنة

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ األعمال  - ١
 .واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة

ا يف شأنه - ٢  .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا
 . دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها - ٣
لس اإلدارة بتعيني احملاسبني القا - ٤ م ، وهل راعت عند التوصية التوصية  نونيني وفصلهم وحتديد أتعا

 .لتعيني التأكد من استقالليتهم
متابعة أعمال احملاسبني القانونيني ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون أداءها  - ٥

عمال املراجعة  .أثناء قيامهم 
 .وإبداء ملحوظات اللجنة عليهادراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين  - ٦
ا - ٧  .دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأ
ا - ٨  .دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأ
ادراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء ال - ٩ لس اإلدارة يف شأ  .رأي والتوصية 



 - ٥١ -

 :ئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

حتدد اجلمعية العامة قواعد اختيار أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملها بناًء على 

 .توصية جملس اإلدارة

واخلربة يف إدارة شئون األفراد ومكافآت وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يعينهم جملس اإلدارة، ممن هلم الباع 

ً، وتعرض اللجنة ما تتوصل  لقدر اليت تراه مناسبًا وضرور ا  التنفيذيني ومزا العاملني، وتعقد اللجنة اجتماعا

ي  ا وعلى نفقة الشركة  إليه على جملس إدارة الشركة، وعلى اللجنة االستعانة فيما خيص مهامها وواجبا

 .ونية أو مهنية خارجية، وذلك لكي تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجهاستشارات قان

 :مھام ومسؤولیات اللجنة ما یلي

لس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح  - ١ لرتشيح لعضوية ا لس اإلدارة  التوصية 

لشرف واألمانة  . أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف  - ٢

للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه 

 . العضو ألعمال جملس اإلدارة

 . شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف - ٣

 . حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة - ٤

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو  - ٥

 . يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى

ضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند وضع و  - ٦

ألداء  . تلك السياسات استخدام معايري ترتبط 



   مكة لإلنشاء والتعمیر شركة
 مساھمة سعودیة شركة    

 الشركةحوكمة  الئحة

﴾ التعدیل بعد ﴿
  

  

  

  

  

  
 

 
 

  ٠١٢٥٥٨٣٠٨٦٠١٢٥٥٨٣٠٨٦: :   فاكسفاكس    ––  ٠١٢٥٥٧٠٠٣٧٠١٢٥٥٧٠٠٣٧: :   ھاتفھاتف  ––  المكرمةالمكرمة  مكةمكة--    ٧١٣٤٧١٣٤: :   بب..صص    ––  ٤٠٣١٠٢٠١٠١٤٠٣١٠٢٠١٠١: :   تت. .   سس
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„Èkåÿ^Ë=Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^=W=Óá^Éˇ^=çŸß=àÍà—j=QQ=

„Èå›¶^Ë=Ô≈ã_kÿ^=ÓÉ_ª^=W=Ô≈r^àª^=Ô·§=àÍà—j=QT=

„È≈gåÿ^=ÓÉ_ª^=W=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=}_îÃd=QT=

„È≈gåÿ^Ë=ÔÍÉ_•^=ÓÉ_ª^=W==mcÃ_’ª^=‚ƒ=}_îÃˇ^=QU=

=
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àêƒ=Ï‡_oÿ^=i_gÿ^=WÔ‘àêÿ^=Ô›‘Èv=“Îg j=

„È≈gåÿ^Ë=ÔÎ‡_oÿ^=ÓÉ_ª^=W=Ôÿ_≈Õÿ^=Ô›‘È•^=“Îg j=QU=

àêƒ=pÿ_oÿ^=i_gÿ^=W“Û_nÈÿ_f=¿_Õkv˘^=

„È≈gåÿ^Ë=Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^=W=“Û_nÈÿ_f=¿_Õkv˘^=QV=

àêƒ=∆f^àÿ^=i_gÿ^=W=fl_’v`ÔÎ‹_k~=

„È≈gåÿ^Ë=Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^=W=ÔÎÃ_óˇ^=m_‡_Îgÿ^Ë=m_‹ÈŸ≈ª^=fiÍÑ—j=QV=

„È≈gåÿ^Ë=Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^=W=Ö_Õ·ÿ^Ë=àê·ÿ^=QV=

=fi–á=“wŸ‹FNE=

mcÃ_’‹=€ËÑr=W=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=RM=

mcÃ_’‹=€ËÑr=W=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘=RN 

mcÃ_’‹=€ËÑr=W=„_sŸÿ^=Ú_òƒ`==RO 

=
=
=

=

=

=

=

=

=

=

=
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Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹=áÈ ã=Ω=4›≈kÿ^Ë=

kÿ^çÎãaW 

= fi–á= Ï’Ÿª^= flÈãàª^= hrÈ¥= ÔÍÉÈ≈ã= Ô›‰_å‹= Ô‘àè= 4›≈kÿ^Ë= Ú_ê‡ ÿ= Ô’‹= låãajFflLRM= E=ÅÍá_jË

NPLNNLNQMUھ==fi–á=Óá_skÿ^=àÍâË=Ïÿ_≈‹=á^à–=hrÈ¥ËFOOT=E=ÅÍá_jËOVLNMLNQMUھK=

Ô‘àêÿ^=fiã^=W=
4›≈kÿ^Ë=Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹=Ô‘àè==|ÔÍÉÈ≈ã=Ô›‰_å‹=Ô‘àè=ÔráÑ‹K=

=é`á€_ª^W 
=€_ª^=é`á= ŸgÍ|=⁄‹_’ÿ_f=«ÈÃÑª^=WN{SQU{NSO{QMM=€_ÍáK=

fiÂã˚^=ÉÑƒW=
=ÓáÑîª^=fiÂã˚^=ÉÑƒ= ŸgÍ|=ÔÍÑ—‡=ÔÍÉ_ƒ=fiÂã`=WNSQ{UNS{OQM=fiÂã. 

Ô‘àêÿ^=ú^à»`W=

١( Ô‹à’ª^=Ô’¥=fl^à•^=Ñså›Ÿÿ=ÓáË_.^=‚‘_‹˚^=4›≈jK=

٢( =_Âjá^ÉdË=_‰àÍÈ jË=fl^à•^=Ñså›Ÿÿ=ÓáË_.^=m^á_—≈ÿ^=◊˙k‹^_‰4rajË=_‰Ú^àèË=_‰á_›okã^ËK 

٣( 4›≈kÿ^Ë=Ú_ê‡ ÿ=Ô‹â˙ÿ^=ÔÎãÑ·7^=€_›ƒ˚^=ÔÃ_’f=fl_Î—ÿ^=_Âf=Ôì_¶^=yåª^Ë=flÑ7^=€_›ƒ`Ë=Ô‡_Îîÿ^ËK=

=Ÿƒ= Ô‹à’ª^= Ô’¥= fl^à•^= Ñså›Ÿÿ= ÓáË_.^= “ù_·ª^= ∆Î∏=Ω= _Âó^à»`= “Î—wkf= fl_Î—ÿ^= Ô‘àêŸÿË

ÔÎ‹_åÿ^=m_ÂÎrÈkÿ^=ÜÎÕ·j=“—Æ=_¥=ÓÉÑ≈k‹=⁄v^à‹=_Â‡aêf=áÉ_îÿ^=Ï’Ÿª^=à‹˚^ËK=

=Ë`=Óàè_g‹=ú^à»˚^=÷Ÿj=“Î—wkÿ=ÔŸ›’‹=Ë`=Ô‹â˘=€_›ƒ`=Ìaf=fl_Î—ÿ^=à‘Ö=_ª=_—ÃË=Ô‘àêŸÿ=âÈ≠=_›‘

Òà~`=m_‘àè=∆‹=◊^3è˘_fK==

=m_Â§^= ‚‹= Ô‹â˙ÿ^= ïÎ~^3ÿ^= Ÿƒ= €Èî•^= Ñ≈fË= Ô≈gkª^= Ô›¡‡˚^= “ÃË= _Âk ê‡`= Ô‘àêÿ^= éá_μË

mÑrË=„d=ÔîkÄª^K=

=
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====================================================================================FU========E===========================================================Ô›‘È•^=ÔwÛ˘==

 

Ô‹Ñ—‹=

=ÔwÛ˙f= ⁄›≈ÿ^= äÍä≈kÿ= 4›≈kÿ^Ë= Ú_ê‡ ÿ= Ô’‹= Ô‘àè= Óá^Éd=çŸß= _7ÜgÍ=;ÿ^= Óà›kåª^= ÉÈÂ§^= á_ùd=Ω

= Im_‘àêÿ^= Ô›‘Èv= ÓáÉ_îÿ^=m_‘àêÿ^= Ô›‘Èv= ÔwÛ˙ÿ= _—ÃË= ÔwÛ˙ÿ^= ÁÜ‰= É^Ñƒd=#ƒ‚==”Èåÿ^= ÔÙÎ‰

ÔÎÿ_ª^=¥= fi–á= á^à—ÿ^= hrÈFUJSJOMNT= EËÅÍá_j=NSLRLNQPUھ== “Ã^Èª^=NPLOLOMNT= flÚ_·f==fl_¡‡=Ÿƒ

=fi–á=Ï’Ÿª^=flÈãàª_f=áÉ_îÿ^=m_‘àêÿ^FflLP=E=ÅÍá_jËOULNLNQPTھK=

=i_wì`Ë=Ô‘àêÿ^=„ÈÙêf=Ô—Ÿ≈kª^=m^á^à—ÿ^=Ö_£^=fi’¢=;ÿ^=Ñƒ^È—ÿ^Ë=m^Ú^àrˇ^=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=yóÈj=^Üÿ

=‚‹=I∆›k.^Ë=‚ÍÉáÈ‹Ë=Ú˙›ƒË=≤·Û^ÉË=≤Ÿ‹_ƒ=‚‹=0_îª^=_Â—Î—¢=⁄gãË=Ô‘àêÿ^=œ^Ñ‰`=ÑÍÑ¢=€˙~

ÔÿÈÙåª^=⁄›≈ÿ^=m_ãá_º=ˆÉ_g‹Ë=fiÎ–=ÑÍÑ¢Ë=Ú^É˚^=Ô≈f_k‹=hÎÿ_ã`Ë==Óä’jà‹=ÔÿÚ_åª^Ë=ÔÎÃ_Õêÿ^=fiÎ–=Ÿƒ

Ùåª^=⁄›¢ËÎÿÈÔÿ^Ñ≈ÿ^Ë=Ô=K=

=ÔwÛ˙ÿ^= ÁÜ‰=É^Ñƒd=çŸ.^=·gj=Ñ–Ë=≤gj=;ÿ^‘àêÿ^=Óá^Éˇ=Ô›¡·ª^=4Í_≈ª^Ë=Ñƒ^È—ÿ^IÔ==„_›ó=⁄r`=‚‹

0_îª^=i_wì`=”È—vË=≤›‰_åª^=”È—v=ÔÍ_π=⁄Õ’j=;ÿ^=Ô›‘È•^=m_ãá_º=⁄òÃaf=fl^äkÿ˘^==_–˙ ‡^

=;ÿ^=0_îª^=i_wì`=≤f= „â^Èkÿ^=¬Õ¢=„`= _Âf=<ƒ=;ÿ^=ˆÉ_gª^Ë=çã˚^=ö≈f=Ÿƒ=ÏŸ›≈ÿ^= ∆–^Èÿ^= ‚‹

‹=maê‡`=;ÿ^=œ^Ñ‰˚^=“Î—¢=‚‹=Ô‘àêÿ^=‚’∑Ë=IÔ‘àêÿ_f=ægjàj_ÂŸr`=‚K=

=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=Ô≈r^à‹=fikÎãËÂkÎŸƒ_Ã=ÒÑ‹=Ôg–^à‹Ë_=ÂŸÍÑ≈jË_=Ôr_•^=Ñ·ƒ==∆‹=“Ã^ÈkÍ=_¥Ë=IÓáËàòÿ^=håvË

ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=‚ƒ=ÓáÉ_îÿ^=yÛ^ÈŸÿ^Ë=Ñƒ^È—ÿ^=Ω=m^4…kª^Ë=m^áÈ kÿ^K 

 

 

 

 

 

 

==

=

=
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=€Ë˚^=i_gÿ^–=ÔÍÑÎÂμ=fl_’v`=

≥Ë˚^=ÓÉ_ª^=Wm_ÕÍà≈kÿ^W 

=m_›Ÿ’ÿ^=€Ñj÷ÿÖ=œ˙~=”_Îåÿ^=ök—Í=%=_‹=_Â‹_‹`=ÔwóÈª^=Ï‡_≈ª^=Ÿƒ=ÔÎj˝^=m^á_g≈ÿ^ËK=
ÿ^=fl_¡‡m_‘àê=W=== fi–á= Ï’Ÿª^= flÈãàª_f= áÉ_îÿ^= m_‘àêÿ^= fl_¡‡FflLP=E

=ÅÍá_jËOULNLNQPTھK=
ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=fl_¡‡=W===fi–á=Ï’Ÿª^=flÈãàª_f=áÉ_îÿ^=IÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=fl_¡‡FflLPM=E

=ÅÍá_jËOLSLNQOQ|‰K=

=Ñƒ^È–u^áÉˇ^Ë=⁄Îsåkÿ^=W===ÓáÉ_îÿ^=u^áÉˇ^Ë=⁄Îsåkÿ^=Ñƒ^È–ƒÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=‚K=

ÔÙÎ7^=W==ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=

”Èåÿ^==========W==ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÍÉÈ≈åÿ^=

Ô‘àêÿ^=W===Ô‘àèª^Ô›‰_å=”Èåÿ^=Ω=ÔráÑ‹=

Óá^Éˇ^=çŸß=W==Ô‘àêÿ^=Óá^Éd=çŸß=

‘àêÿ^=Ô›‘ÈvÔ=W==Ñƒ^È–==_ÂÂÎrÈjË=Ô‘àêÿ^=ÓÉ_Î—ÿj=fiÎ¡·kÿ=m_Îÿb=Ÿƒ=⁄›kê

=≤ÍÜÎÕ·kÿ^= ‚ÍàÍÑª^Ë= Óá^Éˇ^=çŸß=≤f= ÔÕŸkÄª^= m_–˙≈ÿ^

=Ñƒ^È–= ∆óÈf= ÷ÿÖË= I0_îª^= i_wì`Ë= ≤›‰_åª^Ë

=Ú_ÕódË= m^á^à—ÿ^= Ö_£^= ÔÎŸ›ƒ= ⁄ÎÂåkÿ= Ôì_~= m^Ú^àrdË

=”È—v= ÔÍ_π= úà…f= _ÂÎŸƒ= ÔÎ–^Ñîª^Ë= ÔÎÃ_Õêÿ^= ∆f_ù

wì`Ë=≤›‰_åª^=ÔÎåÃ_·kÿ^Ë= Ôÿ^Ñ≈ÿ^= “Î—¢Ë= 0_îª^= i_

=”Èåÿ^=Ω=ÔÎÃ_Õêÿ^Ë⁄›≈ÿ^=ÔÙÎfËK=

≤›‰_åª^=ÔÎ≈∏=W=== Ï›‰_å‹= ‚‹= ⁄’êj= ÔÎ≈∏^=fl_’v`= hrÈ¥= Ô‘àêÿ

=fl_¡‡=m_‘àêÿ^=fl_¡‡Ë^Ô‘àêÿ=é_ã˚^K=

ÌÜÎÕ·kÿ^=Èò≈ÿ^=W=== „È’Í= ÌÜÿ^= Óá^Éˇ^= çŸß= Èòƒ»àÕk‹=Óá^Éˇ^= Ω= _

=Ω=◊á_êÍË=Ô‘àêŸÿ=ÔÍÜÎÕ·kÿ^˚^=€_›ƒ=ÔÎ‹ÈÎÿ^_7K=

ÌÜÎÕ·kÿ^=4»=Èò≈ÿ^===Ô‘àêÿ^=Óá^Éˇ=_»àÕk‹=„È’Í=˘=ÌÜÿ^=Óá^Éˇ^=çŸß=Èòƒ

=˘=Ë`◊á_êÍ==Ω˚^=€_›ƒ=ÔÎ‹ÈÎÿ^_7K=

⁄—kåª^=Èò≈ÿ^=W===Ω=fl_kÿ^= €˙—kã˘_f= ∆k›kÍ=ÌÜÎÕ·j=4»= Óá^Éd=çŸß=Èòƒ



44›≈kÿ^Ë=Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹=Ô‘àè =
=====Ô‘àèÔÍÉÈ≈ã=Ô›‰_å‹ 

__________________________________________________________________________________=

====================================================================================FNM========E===========================================================Ô›‘È•^=ÔwÛ˘==

 

=úá^Èƒ= ‚‹= Ì`= ÊÎŸƒ= “g ·j= ˘Ë= IÊj^á^à–Ë= Áä‘à‹

=€˙—kã˘^ÿ^=ÓÉ_ª^=Ω=_ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^àêƒ=Ô≈ã_k==‚‹=ÁÜ‰

ÔwÛ˘=m_‘àêÿ^=Ô›‘ÈvK=

ÔÍÜÎÕ·kÿ^= Óá^Éˇ^=Ë`==á_g‘
≤ÍÜÎÕ·kÿ^=

W==ÔÎ‹ÈÎÿ^= Ô‘àêÿ^= m_ÎŸ›ƒ= Óá^Éd= fiÂf= øÈ·ª^= ñ_Äè˚^=

Ë= m^á^à—ÿ^= }^3–^ÔÎsÎj^3ãˇ^==çÎÛàÿ_‘= I_‰ÜÎÕ·jË

Ïÿ_ª^=àÍÑª^Ë=Êf^È‡Ë=ÌÜÎÕ·kÿ^K=

Ôf^à—ÿ^=ÔŸì=Ë`=iá_–˚^=W==J ^ÈŸƒ=„dË=m^Ñ§^Ë=IÉ^Ñr˚^Ë=Im_Â‹˚^Ë=IÚ_f˝^K 
J ^Èÿä‡=„dË=fi‰É˘Ë`Ë=IÉ˘Ë˚^K 
J ÓÈ~ˇ^ m^È~˚^Ë IÚ_—è˚^ Ë` Ii˚ Ë` Ifl˚ fi‰É˘Ë`ËK 
J m_rËäÿ^Ë=u^Ëâ˚^K==

Ô‘àêÿ^ Ôòf_—ÿ^=W==Ô‘àè Ô›‰_å‹ Ë` m^Ö Ùå‹ÎÿÈÔ ÓÉËÑ® œÑÂj ≥d 
Óà Îåÿ^ Ÿƒ m_‘àè=Òà~` Ô›‰_å‹ Ë` m^Ö Ùå‹ÎÿÈÔ 
ÓÉËÑ® ƒÑj m_‘àêÿ^ IÔ≈f_kÿ^ ÷ÿÖË ◊˙k‹_f ào‘` 
‚‹=Œî‡ é`á €_‹ ÷Ÿj m_‘àêÿ^ Ë` Óà Îåÿ_f Ÿƒ 

⁄Î’êj çŸß _Âjá^ÉdK=

ïÄè=W==Ì` ïÄè IÏ≈Îgù Ë` Ìá_gkƒ^ à—j Êÿ Ô›¡‡` Ô’Ÿ›ª^ ÁÜÂf 
ÔÕîÿ^K=

Ô–˙≈ÿ^=ËÖ=œ^àù˚^=W===`K Ô‘àêÿ^=Ω=≤›‰_åª^=á_g‘K 
=iK = ‚‹= Ì`= Ë`= Ô‘àêÿ^= Óá^Éd= çŸß= Ú_òƒ`=_Âj_‘àè

fiÂfá_–`Ë=Ô≈f_kÿ^K 
=uK =_Âj_‘àè= ‚‹= Ì`= Ë`= Ô‘àêÿ^=Ω=≤ÍÜÎÕ·kÿ^= á_g‘

fiÂfá_–`Ë=Ô≈f_kÿ^K 
=ÉK =ÒÑÿ=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘=Ë=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=á_g‘

Ô‘àêÿ^=Ω=≤›‰_åª^K 
=ÁK = mcê·ª^–== 4»= ‚‹= m_‘àêÿ^–==Èò≈ÿ= Ô‘ÈŸ›ª^

=Ë`=Óá^Éˇ^=çŸß=Ñv`fiÂfá_–`=Ë`=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘K 
=ËK =;ÿ^=m_‘àêÿ^’Í„È==Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=‚‹=Ì`

=fiÂfá_–`=Ë`=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘=Ë`_ÂÎÃ=_’Íàè=K 
=âK ’Í=;ÿ^=m_‘àêÿ^„È==Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=‚‹=Ì`
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= fiÂfá_–`= Ë`= ≤ÍÜÎÕ·kÿ^= á_g‘= Ë`=çŸß= Ω= ^Èòƒ

=‚‹=Ë`=_Âjá^Éd=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘_ÂÎÃK 
=}K =Ú_òƒ`= ‚‹= Ì`= _ÂÎÃ= ÷Ÿ∑= ;ÿ^= Ô›‰_åª^= m_‘àè

=_‹= fiÂfá_–`= Ë`= ≤ÍÜÎÕ·kÿ^= á_g‘= Ë`= Óá^Éˇ^= çŸß

=Êkgå‡FR٪= E= Ë`ào‘`=Óà—Õÿ^=Ω= ÉáË= _‹= Ó_ƒ^à‹=∆‹=I

FÉ=EŒÍà≈kÿ^=^Ü‰=‚‹K 
=øK =Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=‚‹=Ì˚=„È’Í=;ÿ^=m_‘àêÿ^

=ÈÿË= _Âj^á^à–=Ω=4naj=fiÂfá_–`= Ë`=≤ÍÜÎÕ·kÿ^= á_g‘=Ë`

ÊÎrÈkÿ^=Ë`=yî·ÿ^=Ú^ÑãefK======================================

=ÌK ïÄè= Ì`==Ω= 4naj= Êj_ÂÎrÈjË= ÊwÛ_î·ÿ= „È’Í

=á_g‘Ë= _Âjá^Éd= çŸß= Ú_òƒ`Ë= Ô‘àêÿ^= m^á^à–

_ÂÎÍÜÎÕ·jK 
=◊K =m_‘àêÿ^Ô‘àêŸÿ=Ô≈f_kÿ^=Ë`=Ôòf_—ÿ^K=

=≤jà—Õÿ^=‚‹=·okåÍËFøEËFÌ=EÜ‰=‚‹=ŒÍà≈kÿ^= ^=yÛ_î·ÿ^

=Êÿ=ï~à‹=ïÄè=‚‹=<Â‹=⁄’êf=flÑ—j=;ÿ^=m_ÂÎrÈkÿ^Ë

=Ω÷ÿÖK==

ÔƒÈ›.^=W==Êÿ=∆f_j=⁄‘Ë=ïÄêÿ^=÷ÿÖ=<≈j=IïÄêf=“Ÿ≈kÍ=_›ÎÃK=

∆f_j=W==Ÿƒ=à ÎåÍ=ÌÜÿ^=ïÄêÿ^=ÎŸƒ=à ÎåÍ= Ë`=Ià~b=ïÄèÊ=

^=ïÄêÿ^= ÷ÿÖ˝êÍ= Ë`= Ià~3◊=≈‹Ê=Ω=‡È‘Ê==^à Îå‹

ÎŸƒÊ== ‚‹⁄g–=pÿ_n= ïÄè= KΩË==„È’j= “gã= _º= Ì`

⁄’êf=Óà Îåÿ^=4»=Ë`=àè_g‹=àè_g‹.=

^=i_wì`ª_î0=W ⁄‘ ‚‹ Êÿ ÔwŸî‹ ∆‹ IÔ‘àêÿ^ I≤Ÿ‹_≈ÿ_‘ I≤·Û^Ñÿ^Ë 
IÚ˙›≈ÿ^Ë=I‚ÍÉáÈª^Ë ∆›k.^ËK=

≤›‰_åª^=á_g‘=W==⁄‘ ‚‹ ÷Ÿ∑ _‹ Êkgå‡ =FR٪= EË` ào‘` ‚‹ fiÂã`=

Ô‘àêÿ^ Ë` ”È—v lÍÈîkÿ^=_ÂÎÃ.=
Ï›‘^3ÿ^=lÍÈîkÿ^=W==iÈŸã` lÍÈîj á_Îk~˘ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ y·∑ ⁄‘ 

fi‰_å‹ ÓáÑ–=ÔÎkÍÈîj ÉÑ≈f fiÂã˚^ ;ÿ^ _Â’Ÿ∑ pÎü 
“Æ Êÿ lÍÈîkÿ^ _Âf yèàª Ñv^Ë Ë` _Â›Îå—j ≤f ‚‹=

fi‰á_kØ ‚‹ ≤wèàª^ „ËÉ á^à’j ÁÜ7 m^Èì˚^KK=
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Óà Îåÿ^=Ôîv=W==ÓáÑ—ÿ^ Ÿƒ 4nakÿ^ Ω €_≈Ã` Ë` m^á^à– ïÄè Ià~b 
⁄’êf àè_g‹ Ë` 4»=Iàè_g‹ ^ÉàÕ·‹ Ë` _≈›kß ∆‹ hÍà– 
Ë` I∆f_j ‚‹ €˙~=W=

)`E ◊˙k‹^ gå‡= ÔPM٪ Ë` ào‘` ‚‹ ”È—v=lÍÈîkÿ^ Ω 
Ô‘àèK=

)i=E“v ≤Î≈j=PM٪ =Ë` ào‘` ‚‹ Ú_òƒ` â_Â§^ Ìá^Éˇ^KK=

Ìá^Éˇ^=â_Â§^=W==ÔƒÈ›ß É^àÃ˚^ ‚ÍÜÿ^ „ËÜÄkÍ m^á^à—ÿ^ ˇ^ÔÎsÎj^3ã 
ïÄêŸÿ. Ñ≈ÍË çŸß=Óá^Éd Ô‘àêÿ^ â_Â§^ Ìá^Éˇ^ _7KK=

mcÃ_’ª^=W==ÿ_gª^ m˘Ñgÿ^Ë }_fá˚^Ë _‹Ë Ω I_Â›’v mcÃ_’ª^Ë 
ÔÍáËÑÿ^ Ë` ÔÍÈ·åÿ^ Ô gjàª^=IÚ^É˚_f æ ¶^Ë ÔÍäÎÕwkÿ^ 
Ó4î– Ë` ÔŸÍÈù I⁄r˚^ Ì`Ë _Í^ä‹ ÔÎ·Îƒ IÒà~` Ú_·okã_f 
m_—Õ·ÿ^=ŒÍá_îª^Ë ÔÎŸ≈Õÿ^ ÔÿÈ—≈ª^ ;ÿ^ _ÂŸ›wkj Ô‘àêÿ^ 
‚ƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ úà…ÿ ÔÍÉaj ÊŸ›ƒKK=

flÈÍ===W==flÈÍ IÏ∑È—j Ú^Èã „_‘` flÈÍ ⁄›ƒ fl` ˘K=

WÑÎÂμ=WÔÎ‡_oÿ^=ÓÉ_ª^ 
≤gj ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ Ñƒ^È—ÿ^ 4Í_≈ª^Ë Ô›¡·ª^ Óá^Éˇ Ô‘àè =4›≈kÿ^Ë=Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹„_›òÿ fl^äkÿ˘^ ⁄òÃaf 

m_ãá_º=Ô›‘Èv m_‘àêÿ^ ;ÿ^ ⁄Õ’j ÔÍ_π ”È—v ≤›‰_åª^ i_wì`Ë 0_îª^K 

Ï‡_oÿ^=i_gÿ^=W•^=”È—ÿ=Ô‹_≈ÿ^≤›‰_å›Ÿ=

Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^=W≤›‰_å›Ÿÿ=ÔÿÉ_≈ÿ^=ÔŸ‹_≈ª^W=
=`E fiÂ·Îf=Ó^Ë_åª^Ë=Ôÿ^Ñ≈ÿ^=‚›òÍ=_¥=≤›‰_åª^=”È—v=ÔÍ_π=Ÿƒ=⁄›≈ÿ_f=Ô‘àêÿ^=Óá^Éd=çŸß=fläkŸÍK 
=iE  = çŸß= fläkŸÍˇ^Ô‘àêŸÿ= ÔÍÜÎÕ·kÿ^= Óá^Éˇ^Ë= = Óá^É ==ÔÙÃ= m^Üÿ=≤’ÿ_ª^=≤›‰_åª^=≤f= äÎÎ›kÿ^= flÑ≈f

fiÂ·ƒ=“v=Ì`=hsv=flÑ≈fË=fiÂã˚^K 
=uE ÔÎŸ~^Ñÿ^= ÊwÛ^ÈÿË= 4›≈kÿ^Ë= Ú_ê‡ ÿ= Ô’‹= Ô‘àêÿ= Ïã_ã˚^= fl_¡·ÿ^= à–`I==„_›òÿ= Ô‹â˙ÿ^= m^Ú^àrˇ^

fiÂ–È—•=≤›‰_åª^=∆Î∏=Ôãá_ºK=
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Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^W=fiÂã˚_f=Ô gjàª^=”È—•^W=
lgoj fi‰_å›Ÿÿ ∆Î∏ ”È—•^ Ô gjàª^ IfiÂåÿ_f Ôì_†Ë _‹ ÏŸÍ:=

NE €Èî•^ Ÿƒ ÊgÎî‡ ‚‹ Ω_ì }_fá˚^ ;ÿ^ áà—kÍ _Â≈ÍâÈj ^Ñ—‡ Ë` á^Ñìef fiÂã`K 
OE €Èî•^ Ÿƒ ÊgÎî‡ ‚‹ m^ÉÈrÈ‹ Ô‘àêÿ^ Ñ·ƒ ÔÎÕîkÿ^K 
PE áÈòv m_Î≈∏ ≤›‰_åª^ Ô‹_≈ÿ^ Ë` IÔì_¶^ ◊^3è˘^Ë Ω I_Âj˘Ë^Ñ‹ lÍÈîkÿ^Ë Ÿƒ=_Âj^á^à–K 
QE œàîkÿ^ Ω ›Âã`Ê “ÃË fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 
RE á_åÕkã˘^ hŸùË «˙ù˘^ Ÿƒ àj_ÃÉ Ô‘àêÿ^ I_Â—Û_nËË ⁄›êÍË ÷ÿÖ m_‡_Îgÿ^ m_‹ÈŸ≈ª^Ë=Ôì_¶^ 

ø_ê·f Ô‘àêÿ^ _ÂkÎsÎj^3ãdË ÔÎŸÎ…êkÿ^ ÔÍá_›okã˘^Ë _¥ ˘ àòÍ 0_î¥ Ô‘àêÿ^=˘Ë úá_≈kÍ ∆‹ 
fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 

SE Ôg–^à‹ Ú^É` Ô‘àêÿ^ €_›ƒ`Ë çŸß Óá^Éˇ^K 
TE ÔÿÚ_å‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ∆ÃáË ÒÈƒÉ Ùåª^ÎÿÈÔ Ω IfiÂkÂr^È‹ ‚≈ ÿ^Ë „˙ gf m^á^à–=m_Î≈∏ 

≤›‰_åª^ Ô‹_≈ÿ^ Ôì_¶^Ë “ÃË øËàêÿ^ ÉÈÎ—ÿ^Ë ÓÉá^Èÿ^ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë=Ô‘àêÿ^=é_ã˚^K 
UE ÔÍÈÿË` i_kk‘˘^ fiÂã˚_f ÓÑÍÑ§^ ;ÿ^ áÑîj ⁄f_—‹ ïîv IÔÍÑ—‡ _‹ % Œ–Èj ÔÎ≈›§^=Ô‹_≈ÿ^ 4» 

ÔÍÉ_≈ÿ^ ⁄›≈ÿ^ “ü ÔÍÈÿË˚^ – ^Öd ï‡ Ÿƒ ÷ÿÖ Ω fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ – _—ÃË=ÓÉ_›Ÿÿ ≤≈fá˚^ Ñ≈f 
ÔÛ_ª^ ‚‹ fl_¡‡=m_‘àêÿ^K 

VE ÑÎÎ—j ›Âã`Ê Ω ⁄sã ≤›‰_åª^ Ω Ô‘àêÿ^K 
NME hŸù «˙ù˘^ Ÿƒ ÔÄå‡ ‚‹ Ñ—ƒ çÎãaj Ô‘àêÿ^ _Â‹_¡‡Ë é_ã˚^ _‹ % _›‰àê·j=Ô‘àêÿ^ Ω 

_Â≈–È‹=Ï‡Ë3’ÿˇ^K 
NNE yÎèàj Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ fiÂf_Äk‡^ËK=

Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^W=m_‹ÈŸ≈ª^=Ÿƒ=fi‰_åª^=€ÈîvW=
F=`E fläkŸÍ çŸß Óá^Éˇ^ 4ÃÈkf m_‹ÈŸ≈ª^ ÔŸ‹_’ÿ^ Ôwó^Èÿ^Ë ÔwÎwîÿ^Ë 4»Ë ÔŸŸòª^ ≤’›kÿ=fi‰_åª^ ‚‹ 

Ôãá_º Ê–È—v Ÿƒ ⁄›‘` ÊrËI flÑ—jË ÁÜ‰ m_‹ÈŸ≈ª^ Ω l–Èÿ^ hã_·ª^ Ìà≠Ë=_ÂoÍÑ¢ fl_¡k‡_fK 
F=iE h≠ „` fiåkj ÔŸÎãË 4ÃÈj m_‹ÈŸ≈ª^ fi‰_å›Ÿÿ }ÈóÈÿ_f I⁄ÎîÕkÿ^Ë „`Ë ‚›òkj _‡_Îf=m_‹ÈŸ≈¥ 

Ô‘àêÿ^ ;ÿ^ ‚’∑ fi‰_å›Ÿÿ €Èî•^ I_ÂÎŸƒ „`Ë fikÍ _‰4ÃÈj flÈ›≈ÿ ≤›‰_åª^=‚‹ m^Ö ÔÙÕÿ^K 
F=uE h≠ «_gj^ ào‘` ⁄Û_ãÈÿ^ ÔÎÿ_≈Ã Ω ⁄ì^Èkÿ^ ∆‹ ≤›‰_åª^ flÑƒË äÎÎ›kÿ^ fiÂ·Îf Ω 4ÃÈj=m_‹ÈŸ≈ª^=
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ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^W=≤›‰_åª^=∆‹=⁄ì^Èkÿ^W=
F=`E ‚›òÍ çŸß Óá^Éˇ^ “Î—¢ ⁄ì^Èj ≤f Ô‘àêÿ^ ≤›‰_åª^Ë „È’Í _Î·g‹ Ÿƒ fiÂÕÿ^=◊3êª^=

ÿ¸œ^Ñ‰ ÔÎsÎj^3ãˇ^ Ô‘àêŸÿ=_Â•_î‹ËK 
F=iE ⁄›≈Í çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ çÎÛàÿ^Ë ÌÜÎÕ·kÿ^ Ÿƒ «˙ùd ÔÎ—f Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ Ú^áb=≤›‰_åª^==

_Âkê–_·‹Ë fiÂ≈‹K 

F=uE ˘ âÈ≠ Ì˚ ‚‹ ≤›‰_åª^ ⁄~Ñkÿ^ Ω €_›ƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ë` €_›ƒ` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^==Ô‘à|êŸÿ =_|‹ % 
‚’Í ^Èòƒ Ω çŸß _Âjá^Éd Ë` ‚‹ _Âjá^Éd ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ë` „_‘ ÊŸ~Ñj ‚ƒ=“Íàù ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ 
_—ÃËË _Âj_ì_îk~˘ Ë` Ω ÉËÑ•^ «_óË˚^Ë ;ÿ^ _‰äÎ≠ çŸß=Óá^Éˇ^K=

Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^W=}_fá`=Ÿƒ=€Èî•^W=
=`E ≤gÍ fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ôgå·ÿ^ ;ÿ^ «âÈj Ÿƒ ≤›‰_åª^ ‚‹ }_fá˚^ ÔÎÃ_îÿ^ Ñ≈f hÎ·°=

^Ïù_Îkv˘ Ï‹_¡·ÿ^ m_Îù_Îkv˘^Ë Òà~˚^K 
=iE h≠ Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ ∆óË Ôã_Îã Ôwó^Ë „aêf ∆ÍâÈj }_fá` fiÂã˚^ _¥ “—Æ 0_î‹=^≤›‰_åª 

Ô‘àêÿ^Ë _—ÃË fl_¡·ÿ Ô‘àêÿ^=é_ã˚^K 
=uE “wkåÍ fi‰_åª^ Êkîv Ω }_fá˚^ _—ÃË á^à—ÿ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ áÉ_îÿ^ „aêf ∆ÍâÈj }_fá˚^ Ÿƒ=

I≤›‰_åª^ Ë` á^à– çŸß Óá^Éˇ^ Ïó_—ÿ^ ∆ÍâÈkf }_fá` IÔÎŸvà‹ ≤gÍË á^à—ÿ^ ÅÍá_j=”_—wkã˘^ ÅÍá_jË 
I∆ÍâÈkÿ^ Ÿƒ „` ÜÕ·Í á^à—ÿ^ _—ÃË _ª È‰ ñÈî·‹ ÊÎŸƒ Ω æf^Èòÿ^=m^Ú^àrˇ^Ë ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÓáÉ_îÿ^ 
^ÜÎÕ·j fl_¡·ÿ m_‘àêÿ^ Ôì_¶^ m_‘àêf Ô›‰_åª^=ÔráÑª^K 

pÿ_oÿ^=i_gÿ^=W=ÔÎ≈›§^Ô‹_≈ÿ^=

Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^W=ÑÎÂμW=
ïk£ m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ ∆Î›û áÈ‹˚^ Ô—Ÿ≈kª^ IÔ‘àêÿ_f ⁄oμË ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^=ÓÑ—≈·ª^ _—ÃË 

m^Ú^àr ÿ ÔÎ‹_¡·ÿ^ ∆Î∏ ≤›‰_åª^ Ω Ôãá_º fiÂj_ì_îk~^ Ô—Ÿ≈kª^ ÌÉ¯jËIÔ‘àêÿ_f _‰áËÉ _—ÃË 
fl_’v˚ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fl_¡‡Ë Ô‘àêÿ^ é_ã˚^K=

Ô≈ã_kÿ^=ÓÉ_ª^=WÔÍÉ_≈ÿ^=4»=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=m_ì_îk~^W=
ïk£ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ 4» ÔÍÉ_≈ÿ^ _¥ ÏŸÍW=

NE ⁄ÍÑ≈j fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ú_·okã_f m˙ÍÑ≈kÿ^ ;ÿ^ Ñ≈j hrÈ¥ fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^=ÔŸù_fK= 
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OE =ÓÉ_Íâ é`á €_‹ Ô‘àêÿ^ “ÃË «_óË˚^ Óáà—ª^ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K= 
PE öÎÕ£ é`á €_‹ Ô‘àêÿ^ Ω €_v ÊjÉ_Íâ Ÿƒ Ôr_v Ô‘àêÿ^ Ë` ^Öd lÎ·‹ àÛ_å† IÔÎÿ_‹=“ÃË 

«_óË˚^ Óáà—ª^ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 
QE àÍà—j ‚ÍÈ’j Ïù_Îkv^ Ï–_Õj^ Ô‘àêŸÿ ï·Í ÊÎŸƒ _Â‹_¡‡ é_ã˚^ ïîØË úà…ÿ I≤≈‹=œàîkÿ^Ë 

ÊÎÃK 
RE àÍà—j á^à›kã^ Ô‘àêÿ^ Ë` _ÂŸv ⁄g– ⁄r˚^ ≤≈ª^ Ω _Â‹_¡‡=é_ã˚^K 
SE Ô—Ã^Èª^ Ÿƒ ÔÎŸ›ƒ Ú^àè fiÂã` Ô‘àêÿ^K 
TE á^Ñìd fiÂã` Óâ_kº Ë` á^à–d _ÂÛ^àè Ë` ⁄ÍÈ¢ fiÂã` ÔÍÉ_ƒ ≥d fiÂã` Óâ_kº Ë` ⁄ÍÈ¢ fiÂã˚^=Óâ_k›ª^ 

≥d IÔÍÉ_ƒ ÷ÿÖË Ú_·f Ÿƒ ï‡ Ω fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ _—ÃËË æf^ÈòŸÿ m^Ú^àrˇ^Ë=ÔÎ›Î¡·kÿ^ 
ÓáÉ_îÿ^ ^ÜÎÕ·j fl_¡·ÿ m_‘àêÿ^ Ôì_¶^ m_‘àêf Ô›‰_åª^=ÔráÑª^K= 

UE á^Ñìd m^ËÉ` ‚ÍÉ Ë` ◊È’ì ÔÎŸÍÈμ =ÔŸf_– ⁄ÍÈwkŸÿ ≥d IfiÂã` „_ÎfË Ñ•^ î–˚^ ÉÑ≈ÿ==fiÂã˚^ ;ÿ^ 
âÈ≠ _‰á^Ñìd ⁄f_—‹ ÷Ÿj m^ËÉ˚^=Ë` ◊È’îÿ^K 

VE ïÎî£ fiÂã˚^ ÓáÑîª^ Ñ·ƒ ÓÉ_Íâ é`á €_ª^ Ë` Úär _Â·‹ ≤Ÿ‹_≈Ÿÿ Ω Ô‘àêÿ^ m_‘àêÿ^Ë=Ô≈f_kÿ^ Ë` 
I_Âò≈f Ë` Ì` ‚‹ ÷ÿÖK 

NME Œ–Ë ⁄›≈ÿ^ “ü ÔÍÈÿË˚^ ≤›‰_å›Ÿÿ Ω i_kk‘˘^ ÓÉ_Íäf é`á €_ª^ ⁄f_—‹ ïîv ÔÍÑ—‡ Ë`=Ú_ ƒd 
ÔÍÈÿË˚^ 4…ÿ ≤›‰_åª^ Ω m˘_•^ ;ÿ^ _‰^àj Ôgã_·‹ ÔwŸîª IÔ‘àêÿ^ ^Öd ï‡ Ÿƒ=÷ÿÖ Ω fl_¡‡ 
Ô‘àêÿ^=_ã˚^éK 

âÈ≠Ë ÔÎ≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^ 4» ÔÍÉ_≈ÿ^ „` áÑîj m^á^à– ÔŸ~^É Ω m_ì_îk~^ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^=IÔÍÉ_≈ÿ^ Ÿƒ „` 
áÑîj ÷Ÿj m^á^à—ÿ^ _—ÃË øËàêÿ á^Ñìd m^á^à– ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^=^ÓÉÑ-=ÔÎgŸ»˚_f Ô—Ÿ ª^ fiÂã¸ÿ 
ÔŸo›ª^ Ω «_›kr˘^K= 

Óàè_≈ÿ^=ÓÉ_ª^=WÔÍÉ_≈ÿ^=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=m_ì_îk~^W=
^Ñƒ _‹ ïk£ Êf ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ 4» IÔÍÉ_≈ÿ^ ïk£ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ ∆Î›û èÙ„È=IÔ‘àêÿ^ 

Ôì_†Ë=_‹ ÏŸÍ:=

NE ≤Î≈j Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ fi7äƒËK 
OE ïÎ~3ÿ^ Ω „` „È’Í Èò≈ÿ çŸß Óá^Éˇ^ ÔwŸî‹ Óàè_g‹ Ë` 4» Óàè_g‹ Ω €_›ƒ˚^=ÉÈ—≈ÿ^Ë ;ÿ^ 

fikj i_å• IÔ‘àêÿ^ ÷ÿÖË “ÃË fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 
PE ïÎ~3ÿ^ ◊^3è_f Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ω Ì` ⁄›ƒ ‚‹ Ê‡aè ÔåÃ_·‹ IÔ‘àêÿ^ Ë` „` çÃ_·Í=Ô‘àêÿ^ 

Ω Ñv` «ËàÃ ø_ê·ÿ^ ÌÜÿ^ IÊÿË^äj ÷ÿÖË “ÃË fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 
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QE Ôg–^à‹ fl^äkÿ^ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ fl_’vaf fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ô›¡‡˚^Ë=Òà~˚^ m^Ö 
Ô–˙≈ÿ^ fl_¡‡Ë Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ I ïwÃË Ì` áàó aê·Í ‚ƒ fiÂkÕÿ_© ÷Ÿkÿ=fl_’v˚^ Ë` fiÂjÚ_ãd 
4fÑj áÈ‹` IÔ‘àêÿ^ ÑÍÑ¢Ë Ùåª^ÎÿÈÔ Ôgj3ª^ Ÿƒ I÷ÿÖ Ö_£^Ë _‹=Á^àj _gã_·‹ Ω ^Ü‰ „aêÿ^ _—ÃË 
fl_¡·ÿ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 

RE ⁄Î’êj Ô·§ Ô≈r^àª^ _—ÃË fl_’v˚ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=ÔÍÜÎÕ·kÿ^K 
SE Ô—Ã^Èª^ Ÿƒ fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ Ô‘àêŸÿK 
TE Ô—Ã^Èª^ Ÿƒ àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^K 
UE lgÿ^ Ω m_v^3–^ çŸß Óá^Éˇ^ „aêf Ô—Íàù ∆ÍâÈj }_fá˚^=ÔÎÃ_îÿ^K 
VE ≤Î≈j Ï≈r^à‹ m_f_åv IÔ‘àêÿ^ ÑÍÑ¢Ë IfiÂjcÃ_’‹ ÓÉ_ƒdË IfiÂ·ÎÎ≈j Ifi‰4Î…jË Ô—Ã^Èª^Ë=Ÿƒ=

fi‰àÍá_—jK 
NME à¡·ÿ^ Ω m_Õÿ_Äª^ Ú_ ~˚^Ë ;ÿ^ ∆—j ‚‹ Ï≈r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ Ω fiÂÛ^É` IfiÂ‹_Âª ΩË=Ì` 

m_fÈ≈ì – _‰à ÄÍ _Âf È≈r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ – “Ÿ≈kj ≤’›kf çŸß Óá^Éˇ^ Ë`=Óá^Éd Ô‘àêÿ^ 
fi7 ‚‹ «˙ù˘^ Ÿƒ àj_ÃÑÿ^ m˙såÿ^Ë _‰4»Ë ‚‹ “Û_nÈÿ^ m_‡_Îgÿ^Ë=m_v_òÍˇ^Ë Ô‹â˙ÿ^ Ú^É˚ 

IfiÂ‹_Â‹ Ö_£^Ë _‹ Á^àj _gã_·‹ Ω=„aêÿ^K 
NNE Œ–Ë hÎ·° Ïù_Îkv^ Ô‘àêÿ^ Ï‹_¡·ÿ^ k‹ _‹ ÍgŸ FPM٪E ‚‹ é`á €_‹ Ô‘àêÿ^ àÍà—jËI«ÈÃÑª^ 

∆ÍâÈj _‹ âË_r ‹Ê· ÁÜ‰ Ôgå·ÿ^ Ÿƒ Ï›‰_å‹ Ô‘àêÿ^ Ω m^È·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ ;ÿ^ ˘=“—¢ Ô‘àêÿ^ _ÂÎÃ 
_v_fá` ÔÎÃ_ìK 

NOE fl^ÑÄkã^ Ïù_Îkv˘^ Ï–_Õj˘^ Ô‘àêŸÿ Ω €_v flÑƒ ÊîÎî£ úà…ÿ I≤≈‹ Ÿƒ „` „È’Í=fl^ÑÄkã^ 
^Ü‰ Ïù_Îkv˘^ Ú_·f Ÿƒ }^3–^ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ ΩË ÊrË˚^ ;ÿ^ ÉÈ≈j ∆Õ·ÿ_f Ÿƒ=Ô‘àêÿ^ Ë` 

≤›‰_åª^K==

NPE ‚ÍÈ’j m_Îù_Îkv^ Òà~` IÔ‘àêŸÿ œ˙† Ïù_Îkv˘^ Ï‹_¡·ÿ^ Ïù_Îkv˘^Ë =œàîkÿ^ËIÏ–_Õj˘^

_ÂÎÃK 
NQE «_ k–^ ÿ_g‹ ‚‹ }_fá˚^ ÔÎÃ_îÿ^ Ô‘àêŸÿ Ú_ê‡ˇ m_åã¯‹ ÔÎƒ_›kr^ ÏŸ‹_≈ÿ Ô‘àêÿ^ Ë`=Ô‡Ë_≈ª _‹ 

„È’Í _›Û_– ‚‹ ÁÜ‰ Im_åã¯ª^ _—ÃË _ª ÉáË Ω ÓÉ_ª^ Ô≈ã_kÿ^ ‚Íàê≈ÿ^Ë Ñ≈f ÔÛ_ª^=‚‹ fl_¡‡=

m_‘àêÿ^K 
NRE Ô—Ã^Èª^ Ÿƒ ∆Îf ào‘` ‚‹ FRM٪E ‚‹ €Èì` IÔ‘àêÿ^ Ú^Èã Ω Ô—Õì ÓÑv^Ë fl` ÓÑƒ=m_—Õì €˙~ 

<n^ àêƒ ^àÂè ‚‹ ÅÍá_j €Ë` Ô—Õì I∆Îf ΩË €_v ‚›òj ∆Îf ÷Ÿj €Èì˚^ _‹=⁄~ÑÍ ‚›ó 
m_ì_îk~^ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ 4» IÔÍÉ_≈ÿ^ hsÎÃ €Èî•^ Ÿƒ Ô—Ã^È‹ ÔÎ≈›§^=Ô‹_≈ÿ^ 4» ÔÍÉ_≈ÿ^ Ÿƒ 

÷ÿÖK=
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àêƒ=ÔÍÉ_•^=ÓÉ_ª^=W≤›‰_åª^=ÔÎ≈∏W=
=`E Ñ—≈·j ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ _—ÃË ¸ÿ«_óË œËà¡ÿ^Ë ñÈî·ª^ _ÂÎŸƒ Ω fl_¡‡==m_‘àêÿ^

ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fl_¡‡Ë Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ .=
=iE Ñ—≈·j ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ Óà‹ Ÿƒ ⁄–˚^ Ω Ô·åÿ^ €˙~ àÂè˚^ Ôkåÿ^ ÔÎÿ_kÿ^ Ú_Âk‡˘ Ô·åÿ^=ÔÎÿ_ª^ 

Ô‘àêŸÿ.=
=uE Ñ—≈·j m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ë` Ôì_¶^ ≤›‰_å›Ÿÿ ÓÈƒÑf ‚‹ çŸß IÓá^Éˇ^ _—ÃË Êÿ=«_óË`=ñÈî·ª^ 

_ÂÎŸƒ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fl_¡‡Ë Ô‘àêÿ^ _ã˚^éK ŸƒË çŸß=Óá^Éˇ^ „` ÈƒÑÍ 
ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ ≥d «_›kr˘^ ^Öd hŸù ÷ÿÖ ∆r^à‹ m_f_å•^ Ë` Ô·§=Ô≈r^àª^ Ë` ÉÑƒ ‚‹ 

≤›‰_åª^ ⁄oμ fiÂkÎ’Ÿ‹ _‹ Êkgå‡ FR٪E Ÿƒ ⁄–˚^ ‚‹ é`á €_‹=Ô‘àêÿ^K âÈ≠Ë ∆r^àª m_f_å•^ 
ÓÈƒÉ ÔÎ≈›§^ ≥d É_—≈‡˘^ ^Öd % _ÂƒÑÍ çŸß Óá^Éˇ^=€˙~ ≤n˙n _‹ÈÍ ‚‹ ÅÍá_j hŸù ∆r^à‹ 

m_f_å•^.=
=ÉE h≠ „˙ƒˇ^ ‚ƒ ÑƒÈ‹ É_—≈‡^ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ê‡_’‹Ë €ËÑrË _7_›ƒ` ⁄g– ÑƒÈª^ Óàê≈f fl_Í`=Ÿƒ 

I⁄–˚^ àê·jË ÓÈƒÑÿ^ Ω ∆–Èª^ Ï‡Ë3’ÿˇ^ ”ÈåŸÿ ∆–Èª^Ë Ï‡Ë3’ÿˇ^ Ô‘àêŸÿ ΩË=ÔÕÎwì ÔÎ‹ÈÍ 
«âÈj Ω Ô— ·ª^ ;ÿ^ „È’Í _ÂÎÃ ä‘à‹ Ô‘àêÿ^ çÎÛàÿ^ . ÔÃ_óˇ_fË ≥d=I÷ÿÖ âÈ≠ Ô‘àêŸÿ ÊÎrÈj 
ÓÈƒÑÿ^ É_—≈‡˘ m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ôì_¶^Ë _ÂÎ›‰_åª ‚ƒ “Íàù=⁄Û_ãË ÔÎ·—kÿ^ ÔoÍÑ•^.==

=ÁE âÈ≠ Ô‘àêŸÿ ⁄ÍÑ≈j €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ €˙~ Ó3Õÿ^ _‹ ≤f àê‡ „˙ƒˇ^ á_êª^=ÊÎÿd Ω 
Óà—Õÿ^= )É ( ‚‹ ÁÜ‰ ÓÉ_ª^ ÑƒÈ‹Ë É_—≈‡^ ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ Ÿƒ „` ‚Ÿ≈j Ô‘àêÿ^ ‚ƒ=÷ÿÖ _—ÃË =«_óË¸ÿ

 Óáà—ª^ Ω Óà—Õÿ^= )É ( ‚‹ ÁÜ‰ ÓÉ_ª^. 
=ËE h≠ „` }_kÍ ≤›‰_å›Ÿÿ ÔìàÕÿ^ Ôÿ_≈Õÿ^=Ô‘á_ê›Ÿÿ lÍÈîkÿ^Ë Ω m_ƒ_›kr^ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^.=âÈ≠Ë 

Ñ—ƒ m_ƒ_›kr^ m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ =◊^3è^Ë fi‰_åª^ Ω _Âj˘Ë^Ñ‹=lÍÈîkÿ^Ë=Ÿƒ _Âj^á^à– 
Ô ã^Èf ⁄Û_ãË ÔÎ·—kÿ^ IÔoÍÑ•^ ÷ÿÖË _—ÃË æf^ÈòŸÿ m^Ú^àrˇ^Ë ÔÎ›Î¡·kÿ^=ÓáÉ_îÿ^ ^ÜÎÕ·j fl_¡·ÿ 
m_‘àêÿ^ Ôì_¶^ m_‘àêf Ô›‰_åª^ ÔráÑª^. 

=âE ⁄›≈Í çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ 4åÎj Ô‘á_ê‹ 2‘` ÉÑƒ ‚‹ ≤›‰_åª^ Ω «_›kr^ ÔÎ≈›§^=IÔ‹_≈ÿ^ ‚‹Ë 
÷ÿÖ á_Îk~^ „_’ª^ l–Èÿ^Ë ≤›Û˙ª^. 

=}E Ÿƒ Ô‘àêÿ^ “—wkÿ^ ‚‹ ⁄Îsåj m_‡_Îf ≤›‰_åª^ =≤g»^àÿ^ Ω áÈò•^ Ω ä‘à‹ Ô‘àêÿ^=çÎÛàÿ^ 
⁄g– l–Èÿ^ ÉÑ-^ É_—≈‡˘ ÔÎ≈›§^ _‹ % ï·Í fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ÿƒ ÔŸÎãË=Òà~`K 
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àêƒ=ÔÎ‡_oÿ^=ÓÉ_ª^=WÔ‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=€_›ƒ`=€ËÑrW==
=`E Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ñ·ƒ É^Ñƒd €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ „` Ü~aÍ Ω á_gkƒ˘^ m_ƒÈóÈª^=;ÿ^ h»àÍ 

„È›‰_åª^ Ω Âr^áÉd_K âÈ≠Ë ≤›‰_å›Ÿÿ ‚ÍÜÿ^ „È’Ÿ∑ Ôgå‡ FR٪=EŸƒ ⁄–˚^=‚‹ fiÂã` Ô‘àêÿ^ 
ÔÃ_ód «ÈóÈ‹ Ë` ào‘` ≥d €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ñ·ƒ ÁÉ^Ñƒd. 

=iE Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ É^àÃd ⁄‘ «ÈóÈ‹ ‚‹ m_ƒÈóÈª^ ÔráÑª^ Ÿƒ €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^=Ô‹_≈ÿ^ Ω Ñ·f 
I⁄—kå‹ flÑƒË ∆›§^ ≤f m_ƒÈóÈª^ ÔÕŸkÄª^ _Íà‰Èr l¢ Ñ·f IÑv^Ë flÑƒË==∆óË €_›ƒ˚^ ÉÈ—≈ÿ^Ë 
;ÿ^ „È’Í Ú_òƒ˚ çŸ.^ ÔwŸî‹ Óàè_g‹ Ë` 4» Óàè_g‹ _ÂÎÃ ‚›ó=Ñ·f Ñv^Ë úà…ÿ €Èî•^ Ÿƒ 

lÍÈîj ≤›‰_åª^ Ÿƒ ÿ^Ñ·g ⁄’‘.= 
=uE ≠h „` }_kÍ ≤›‰_å›Ÿÿ ‚‹ €˙~ ∆–Èª^ Ï‡Ë3’ÿˇ^ Ô‘àêŸÿ ∆–Èª^Ë Ï‡Ë3’ÿˇ^ ”ÈåŸÿ –=Ñ·ƒ àê‡ 

ÓÈƒÑÿ^ É_—≈‡˘ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ – €Èî•^ Ÿƒ m_‹ÈŸ≈ª^ Ô—Ÿ≈kª^ ÉÈ·gf €ËÑr €_›ƒ`=ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ 
Ôì_†Ë àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ ∆r^à‹Ë m_f_å•^ fiÛ^È—ÿ^Ë ÔÎÿ_ª^ àÍà—jË Ô·§=Ô≈r^àª^ ÷ÿÖË fiÂ·Î’›kÿ 
‚‹ Ö_£^ á^à– ËáÑ‹é _Â‡aêf. ŸƒË Ô‘àêÿ^ pÍÑ¢ ÷Ÿj=m_‹ÈŸ≈ª^ Ω €_v ⁄ÍÑ≈j €ËÑr €_›ƒ` 

ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^.= 
=ÉE  ÔÙÎÂŸÿ ÔÃ_ód _‹ Á^àj ‚‹ m_ƒÈóÈ‹ ≥d €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^. 

àêƒ=Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^=W≤›‰_åª^=ÔÎ≈∏=Óá^ÉdW==
=`E é`àÍ m_ƒ_›kr^ m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ Ë` ÊgÛ_‡ Ñ·ƒ Êf_Î» Ë` ‚‹=ÊfÑk·Í 

çŸß Óá^Éˇ^ ‚‹ ≤f ÊÛ_òƒ` ÷ÿÜÿ Ω €_v i_Î» çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ ÊgÛ_‡Ë. 
=iE fläkŸÍ çÎÛá ÔÎ≈∏ ≤›‰_åª^ Ôv_jef ÔìàÕÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ Ôÿ_≈Õÿ^=Ô‘á_ê›Ÿÿ lÍÈîkÿ^Ë Ω=m_ƒ_›kr^ 

ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ °Ë·h ∆óË Ì` Ú^àrd ÌÉ¯Í ≥d Ô–_ƒd áÈòv m_Î≈›§^ Ë`=fl^ÑÄkã^ “v lÍÈîkÿ^. 
h≠Ë fiÂkù_vd _›Ÿƒ Ñƒ^È—ÿ_f ;ÿ^ fi’¢ ⁄›ƒ ÷Ÿj m_ƒ_›kr˘^=m^Ú^àrdË lÍÈîkÿ^. 

=uE ≤›‰_å›Ÿÿ “v Ôê–_·‹ m_ƒÈóÈª^ ÔráÑª^ Ω €ËÑr €_›ƒ` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÊÎrÈjË ÔŸÙã˚^=_Â‡aêf ≥d 
Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ∆r^à‹Ë m_f_å•^. h≠Ë Ôf_rˇ^ ‚ƒ ÁÜ‰ ÔŸÙã˚^ áÑ—ÿ_f=ÌÜÿ^ ˘ úà≈Í ÔwŸî‹ 
Ô‘àêÿ^ áàòŸÿ. 

=ÉE h≠ ≤’μ ≤›‰_åª^ ‚‹ «˙ù˘^ Ÿƒ àò® «_›kr^ ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ ≤≈kÍË Ÿƒ=Ô‘àêÿ^ ÑÍËäj 
ÔÙÎ7^ ÔÄå·f Ê·‹ €˙~ Óàêƒ fl_Í` ‚‹ ÅÍá_j Ñ—ƒ «_›kr˘^. 

=ÁE Ÿƒ Ô‘àêÿ^ „˙ƒˇ^ áÈÂ›sŸÿ á_≈èdË ÔÙÎ7^ ”Èåÿ^Ë – _—ÃË æf^ÈòŸÿ ;ÿ^ _‰ÉÑ¢ ÔÙÎ7^–=tÛ_k·f 
ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ áÈÃ _ÂÛ_Âk‡^K=
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∆f^àÿ^=i_gÿ^W=Óá^Éˇ^=çŸßW=

àêƒ=Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^W=ÊÛ_òƒ`=≤Î≈jË=Óá^Éˇ^=çŸß=‚ÍÈ’jW=
ƒ^àÍ Ω ‚ÍÈ’j çŸß Óá^Éˇ^ _‹ ÏŸÍ:=

NE = ‚‹=Œÿ¯‹= Óá^Éd=çŸß= Ô‘àêÿ^= Óá^Éd=≥ÈkÍFNN= E˘= ÓÑª= Ô‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^= fiÂgÄk·j= ^Èòƒ= àêƒ= Ñv`=

÷ÿÖ=4»=Ÿƒ=é_ã˚^=Ô‘àêÿ^=fl_¡‡=ï·Í=%=_‹=fiÂf_Äk‡^=ÓÉ_ƒd=âÈ≠Ë=m^È·ã=q˙n=âË_skj. 
OE =h≠„`=Í„È’ ÔÎgŸ»`==Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ` ‚‹ Ú_òƒ˚^ 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^.= 
PE =˘`⁄—Í ÉÑƒ ÊÛ_òƒ` ≤Ÿ—kåª^ ‚ƒ ‚ÍÈòƒ Ë` ‚ƒ pŸn Ú_òƒ` IçŸ.^ _›ÂÍ` ào‘`. 
QE ˘` ⁄…êÍ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éd ào‘` ‚‹ ∫ç m_‘àè=Ô›‰_å‹ ÔráÑ‹ Ω 

”Èåÿ^ Ω „b Ñv^ËK 
RE = Èòƒ=Ω= àÃÈkÍ= „`= Óá^Éˇ^=çŸß=Ω= fi‰_åj=;ÿ^= ÔÎîÄêÿ^= Óá_Âª^Ë= Ô‡_‹˚^Ë= ÔÎÃ_’ÿ^= Ó2¶^=øËàè

=⁄òÕÍË=IÔ‘àêÿ^=ÔwŸî‹=“Î—¢`=„È’Í=„ÌËÖ=‚‹=¶^=€_ß=Ω=Ó2ÿ^^=ø_ê·ÿ=ÏåÎÛàÿÔ‘àêŸK 
SE =fikÍá_≈èd ÔÙÎ7^ Ú_5af Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ m_ÕìË fiÂkÍÈòƒ €˙~ Ôå∫ fl_Í`=⁄›ƒ ‚‹ ÅÍá_j ÚÑf 

ÓáËÉ çŸß Óá^Éˇ^ Ë` ‚‹ ÅÍá_j fiÂ·ÎÎ≈j – _›ÂÍ` ià–` – Ì`Ë m^4Î…j `à j=Ÿƒ fiÂkÍÈòƒ €˙~ 
Ôå∫ fl_Í` ⁄›ƒ ‚‹ ÅÍá_j qËÑv m^4Î…kÿ^K 

àêƒ=Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=øËàèW=
ø3êÍ „` „È’Í Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ‚‹ ÌËÖ ÔÍ_Õ’ÿ^ ÔÎ·Âª^ ‚º àÃ^Èkj fiÂÎÃ Ó2¶^ ÔÃà≈ª^Ë=Óá_Âª^Ë 

€˙—kã˘^Ë Iflâ˙ÿ^ _¥ ’∑Ê· ‚‹ Ôãá_º Ê‹_Â‹ ÓÚ_Õ’f á^Ñk–^ËË=I=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^= Ô·§=Ÿƒ

Ó_ƒ^à‹=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=yÎèàj=Ñ·ƒ=_‹==÷ÿÜ‘Ë=Im_gŸ k‹=‚‹=ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=Ááà—jáË=_‹=ÁÜ‰=Ω=É

Ïÿ_kÿ_‘=Ï‰Ë=fl_’v`Ë=øËàè=‚‹=ÔwÛ˙ÿ^W=

NE Ô≈›åÿ^Ë=Ó4åÿ^=‚åv=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yèàª^=„È’Í=„`K 
OE Ô‡_‹˚^=Ë`=œàêÿ_f=ÔŸÄª^=fiÛ^à§^=ÒÑvd=Ω=ÔÎÛ_ò–=fl_’v`=ÁÑó=áÑì=„`=“gã=Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`K 
PE =Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`gã=fi’•^=“=ÊÎŸƒé˙Ãˇ_fK= 
QE ÔÎÛ_ò–=fl_’v`=ÁÑó=áÑì=„`=“gã=Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`==Ô›¡‡`=ÔÕÿ_©=Ë`=ë…ÿ^=Ë`=€_Îkv˘^=hgåf

€^È‹˚^=⁄å»=Ë`=m_‘àêÿ^K 
RE “gã= Ñ–= yèàª^= „È’Í=˘`== fi’•^ÁÑó==Ë`= Ô‘àè= Óá^Éd=çŸß= Èòƒ=hî·‹= ⁄…êÿ= ÊkÎŸ‰`= flÑ≈f

Ô‘àè=Ì`=Óá^Éd=4åÎj=Ë`=Óá^Éˇ=œàîkÿ^K 
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SE =„È’Í=˘`=yèàª^‚‹=^Ñƒ=_Î‹È’v=_Õ¿È‹==‚‹=fiÂ·ÎÎ≈j=fikÍ⁄g–=ÔÿËÑÿ^=m_ƒ_ –K= 
TE =⁄òÕÍ`=„È’Í=„=yèàª^=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=∆óË=ÊÎÃ=éá_‹=_ÍÉ_Î–=_gî·‹=⁄…êÍ=€^äÍ=˘=Ë`=⁄…è=Ñ–

m^á^à—ÿ^=Ö_£^Ë=m_ÎsÎj^3ã˘^K=

àêƒ=ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=m^Ú^àrdW=
NE =fikÍàê‡ „˙ƒd yè3ÿ^ Ω ∆–Èª^ Ï‡Ë3’ÿˇ^ Ô‘àêŸÿ ∆–Èª^Ë Ï‡Ë3’ÿˇ^ ”ÈåŸÿ ΩË=Ì` ÔŸÎãË Òà~` 

_‰ÉÑ¢ ÔÙÎ7^ ÷ÿÖË ÓÈƒÑÿ ñ_Äè˚^ Ω=≤g»^àÿ^ yè3ÿ^ ÔÍÈò≈ÿ çŸß=IÓá^Éˇ^ Ÿƒ „` ⁄¡Í i_f 
yè3ÿ^ _vÈkÕ‹ ÓÑ‹ àÂè Ÿƒ ⁄–˚^ ‚‹ ÅÍá_j „˙ƒˇ^K 

OE =∆–Èª^=Ω= „˙ƒˇ^=fikÍ”ÈåŸÿ=Ï‡Ë3’ÿˇ^==Ë`= àê‡=Ñ·ƒ= Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=≤wèàª^=‚ƒ=m_‹ÈŸ≈‹

= ÓÈƒÑÿ^= ÊÎrÈjÉ_—≈‡˘==≤wèàª^= m^2¶= _ÕìË= m_‹ÈŸ≈ª^= ÷Ÿj= ‚›òkj= „`= Ÿƒ= IÔ‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^

=ä‘à‹=Ω= m_‹ÈŸ≈ª^= ÁÜ‰= ‚‹= ÔÄå‡=4ÃÈj= fikÍË= IÔÎÿ_•^Ë= Ô—f_åÿ^= fiÂj_ÍÈòƒË= fiÂÕÛ_¿ËË= fiÂj˙‰¯‹Ë

=çÎÛàÿ^=Ô‘àêÿ^Ï‡Ë3’ÿˇ^=_Â≈–È‹Ë=K 
PE =i_Äk‡^=Ω=Ï›‘^3ÿ^=lÍÈîkÿ^=fl^ÑÄkã^=fikÍ=lÍÈîkÿ^=“v=fl^ÑÄkã^= âÈ≠=˘=pÎü=IÓá^Éˇ^=çŸß

ÓÑv^Ë=Óà‹=‚‹=ào‘`=fiÂåŸÿK 
QE =‚ƒ= „˙ƒˇ^= #= ‚ÍÜÿ^= Óá^Éˇ^= çŸß= ÔÍÈò≈ÿ= ≤wèàª^= Ÿƒ= Ô‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^= Ω= lÍÈîkÿ^= àîk—Í

=Óà—Õÿ^=“ÃË=fiÂj_‹ÈŸ≈‹FO=EÓÉ_ª^=ÁÜ‰=‚‹K 
RE Ÿƒ ‚‹ h»àÍ Ω yÎèàj ÊåÕ‡ ÔÍÈò≈ÿ çŸß Óá^Éˇ^ „` yîÕÍ çŸs›Ÿÿ =‚‹=Ì`=‚ƒ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›sŸÿË

=0_îª^=úá_≈j=m˘_v–==‚‹=Óáà—ª^=m^Ú^àrˇ^=“ÃË⁄g–=IÔÙÎ7^Ïj˝^=⁄›êjËW 
=`E =Ω=h»àÍ=;ÿ^=Ô‘àêÿ^=i_å•=fikj=;ÿ^=ÉÈ—≈ÿ^Ë=€_›ƒ˚^=Ω=Óàè_g‹=4»=Ë`=Óàè_g‹=ÔwŸî‹=ÉÈrË

ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=_Âjá^Éd=çŸßK 
=iE ÊÿË^äj=;ÿ^=ø_ê·ÿ^=«ËàÃ=Ñv`=Ω=_ÂkåÃ_·‹=Ë`=IÔ‘àêÿ^=ÔåÃ_·‹=Ê‡aè=‚‹=⁄›ƒ=Ω=Ê‘^3è^K=

àêƒ=Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^W=yè3ÿ^=Ω=fi‰_åª^=“vW=
= Ô‘àêÿ^=Ω= fi‰_å‹= ⁄’ÿ=Ω= “•^=fl_¡‡= fl_’v˚= _—ÃË= Óá^Éˇ^= çŸß= ÔÍÈò≈ÿ= Á4»= Ë`= ÊåÕ‡= yÎèàj

ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÊwÛ^ÈÿË=m_‘àêÿ^K=

àêƒ=Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈòƒ=Ú_Âk‡^W=
NE Í≤g fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ ÔÎÕÎ‘ Ú_Âk‡^ ÔÍÈòƒ çŸß IÓá^Éˇ^ âÈ≠Ë ÔÎ≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^=ÔÍÉ_≈ÿ^ Ω 

⁄‘ l–Ë €äƒ ∆Î∏ Ú_òƒ` çŸ.^ Ë` fiÂò≈f ÈÿË ï‡ fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^=Ÿƒ œ˙~ ÷ÿÖ „ËÉ 
€˙~d “ü ‚‹ €äƒ Ω öÍÈ≈kÿ^ ^Öd ∆–Ë €ä≈ÿ^ hgåÿ 4» €Èg—‹ Ë` Ω=l–Ë 4» hã_·‹. ÷ÿÜ‘ âÈ≠ 
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ÔÎ≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^ - Ú_·f Ÿƒ ÔÎìÈj ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ – Ú_Â‡d=ÔÍÈòƒ ‚‹ hÎ…kÍ ‚‹ ÊÛ_òƒ` ‚ƒ áÈòv 
Ôn˙n m_ƒ_›kr^ ÔÎÿ_kk‹ çŸs›Ÿÿ „ËÉ áÜƒ «Ëàê‹K 

OE =Ñ·ƒ Ú_Âk‡^ ÔÍÈòƒ Èòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ ÒÑvef ”àù Ú_Âk‡^ IÔÍÈò≈ÿ^ =á_≈èd=fikÍÔÙÎ7^ ”Èåÿ^Ë ^áÈÃ 
∆‹ „_Îf i_gã˚^ ;ÿ^ lƒÉ ≥d ÷ÿÖ. 
PE ^Öd €_—kã^ Èòƒ çŸß IÓá^Éˇ^ l‡_‘Ë ÊÍÑÿ m_¿ÈwŸ‹ Ÿƒ Ú^É` IÔ‘àêÿ^ ÊÎŸ≈Ã fiÍÑ—j=„_Îf 

iÈk’‹ _Âf ≥d çÎÛá çŸß IÓá^Éˇ^ h≠Ë úàƒ ^Ü‰ „_Îgÿ^ Ÿƒ Ú_òƒ` çŸß=Óá^Éˇ^K==

àêƒ=Ô≈ã_kÿ^=ÓÉ_ª^W=€˙—kã˘^=úá^ÈƒW=
=`E h≠ „` „È’Í Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄—kåª^ ^áÉ_– Ÿƒ Ôãá_º Ê‹_Â‹ Ú^ÑfdË ÊÛ^áb lÍÈîkÿ^Ë=Ÿƒ 

m^á^à—ÿ^ ÔÎƒÈóÈ¥ IÉ_ÎvË _¥ ≤≈Í çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ Ö_£^ m^á^à—ÿ^ Ô›ÎŸåÿ^ ;ÿ^=fiÂåj Ω “Î—¢ 
0_î‹ Ô‘àêÿ^. 

=iE Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ „` Ìà≠ _›ÎÎ—j _ÍÈ·ã ÒÑª “—¢ €˙—kã^ Èò≈ÿ^ Ñ‘akÿ^Ë ‚‹ flÑƒ=ÉÈrË m_–˙ƒ 
Ë` œËà¿ àn¯j Ë` ‚’∑ „` àn¯j ÊÎÃ.  
=uE Ã_·kÍ ∆‹ €˙—kã˘^ ÿ^˙flâ ÁàÃ^Èj Ω Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄—kåª^ – Ÿƒ ⁄Îgã €_oª^ ˘=àî•^ – _‹ 

ÏŸÍ: 
NE „` „È’Í _’ÿ_‹ _ª Êkgå‡ Ôå∫ Ω ÔÛ_ª^ Ë` ào‘` ‚‹ fiÂã` Ô‘àêÿ^ Ë` ‚‹ fiÂã`=Ô‘àè Òà~` 

‚‹ _ÂkƒÈ›ß Ë` Êÿ ÔŸì Ôf^à– ∆‹ ‚‹ ÷Ÿ∑ ÁÜ‰ Ôgå·ÿ^. 
OE „` „È’Í ˙oº ïÄêÿ ÌÖ ÔÕì ÔÍá_gkƒ^ ÷Ÿ∑ _‹ Êkgå‡ Ôå∫ Ω ÔÛ_ª^ Ë` ào‘` ‚‹=fiÂã` 

Ô‘àêÿ^ Ë` ‚‹ fiÂã` Ô‘àè Òà~` ‚‹ _ÂkƒÈ›ß. 
PE „` „È’j Êÿ ÔŸì Ôf^à– ∆‹ Ì` ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ω Ô‘àêÿ^ Ë` Ω Ô‘àè Òà~`=‚‹ 

_ÂkƒÈ›ß. 
QE „` „È’j Êÿ ÔŸì Ôf^à– ∆‹ Ì` ‚‹ á_g‘ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ Ω Ô‘àêÿ^ Ë` Ω Ô‘àè Òà~` ‚‹=

_ÂkƒÈ›ß. 
RE „` „È’Í Èòƒ çŸß Óá^Éd Ω Ô‘àè Òà~` ‚‹ ÔƒÈ›ß Ô‘àêÿ^ yèàª^ ÔÍÈò≈ÿ=çŸß 

_Âjá^Éd. 
SE „` ⁄›≈Í Ë` „_‘ ⁄›≈Í _Õ¿È‹ €˙~ ≤‹_≈ÿ^ ≤Îó_ª^ ÒÑÿ Ô‘àêÿ^ Ë` Ì` œàù ⁄‹_≈k‹=_Â≈‹ Ë` 

Ô‘àè Òà~` ‚‹ I_ÂkƒÈ›ß Ï≈r^à›‘ m_f_å•^ á_g‘Ë I‚ÍÉáÈª^ Ë` „`=„È’Í _’ÿ_‹ 
ïî• Óà Îã ÒÑÿ Ì` ‚‹ ÷Ÿj œ^àù˚^ €˙~ ≤‹_≈ÿ^ ≤Îó_ª^. 

TE „` „È’j Êÿ ÔwŸî‹ Óàè_g‹ Ë` 4» Óàè_g‹ Ω €_›ƒ˚^ ÉÈ—≈ÿ^Ë ;ÿ^ fikj i_å•=Ô‘àêÿ^. 
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UE „` ó_—kÍ ÿ_g‹ ÔÎÿ_‹ ‚‹ Ô‘àêÿ^ ÓË˙ƒ Ÿƒ ÓaÃ_’‹ ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Ì` ‚‹=Ê‡_§. 
VE „` ◊3êÍ Ω ⁄›ƒ ‚‹ Ê‡aè ÔåÃ_·‹ IÔ‘àêÿ^ Ë` „` àskÍ Ω Ñv` «ËàÃ ø_ê·ÿ^ ÌÜÿ^=ÊÿË^äj 

Ô‘àêÿ^. 

=ÓÉ_ª^„Ëàê≈ÿ^W=Ùå‹ÎÿÈÓá^Éˇ^=çŸß=ÔW==
=`E ⁄o∑ çŸß Óá^Éˇ^ ∆Î∏ I≤›‰_åª^ ÊÎŸƒË €Üf :r^Ë ÔÍ_·≈ÿ^ Ú˘Èÿ^Ë Ω Óá^Éd Ô‘àêÿ^=⁄‘Ë _‹ ‚‹ 

Ê‡aè „Èì _Â•_î‹ _ÂkÎ›·jË fiÎ¡≈jË =_Âk›Î–K= 
=iE ∆—j Ÿƒ “j_ƒ çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^ Ùåª^ÎÿÈÔ ‚ƒ _7_›ƒ` „dË úÈÃ _‡_§ Ë` m_Âr Ë` `É^àÃ=Ω 

Ôãá_º ö≈f Êj_ì_îk~^. ΩË ∆Î∏ I€^Èv˚^ ˘ âÈ≠ çŸ. Óá^Éˇ^ á^Ñìd öÍÈÕj fl_ƒ=Ë` 4» 
ÉÑ® ÓÑª^K=

ÓÉ_ª^=„Ëàê≈ÿ^Ë=ÔÍÉ_•^W=Óá^Éˇ^=çŸ.=ÔÎã_ã˚^=ŒÛ_¿Èÿ^W=
„È’Í çŸ. Óá^Éˇ^ ∆ãË` m_Îv˙îÿ^ Ω Óá^Éd Ô‘àêÿ^ ÊÎrÈjË _7_›ƒ` _¥=“—Æ I_Âó^à»` ⁄~ÑÍË 
‚›ó fl_Â‹ çŸß Óá^Éˇ^ Êj_ì_îk~^Ë _‹ ÏŸÍ:==

NE ∆óË æ ¶^ m_ã_Îåÿ^Ë m_Î°^3ã˘^Ë œ^Ñ‰˚^Ë ÔåÎÛàÿ^ Ô‘àêŸÿ œ^àèˇ^Ë Ÿƒ=_‰ÜÎÕ·j 
_Âk≈r^à‹Ë ⁄’êf IÌáËÉ Ñ‘akÿ^Ë ‚‹ àÃ^Èj Éá^Èª^ ÔÍàêgÿ^ ÔÎÿ_ª^Ë Ô‹â˙ÿ^=I_Â—Î—wkÿ ‚‹Ë ÷ÿÖ: 

=`E ∆óË ÔÎsÎj^3ãˇ^ ÔŸ‹_êÿ^ Ô‘àêŸÿ æ ~Ë ⁄›≈ÿ^ ÔåÎÛàÿ^ m_ã_ÎãË m^Ú^àrdË Óá^Éd=àù_Äª^ 
_Âk≈r^à‹Ë _ÂÂÎrÈjË. 

=iE ÑÍÑ¢ ⁄’Î7^ Ïÿ_5`àÿ^ ⁄o‹˚^ Ô‘àêŸÿ _Âj_ÎsÎj^3ã^Ë _ÂÃ^Ñ‰`Ë ÔÎÿ_ª^ á^à–dË=m_‡â^Èª^ 
ÔÍàÍÑ—kÿ^ _Âƒ^È‡af. 

=uE œ^àèˇ^ Ÿƒ m_—Õ·ÿ^ ÔÎÿ_5`àÿ^ ÔåÎÛàÿ^ IÔ‘àêŸÿ ÷ŸμË €Èì˚^ œàîkÿ^Ë _Âf. 
=ÉE ∆óË œ^Ñ‰` Ú^É˚^ Ôg–^à‹Ë ÜÎÕ·kÿ^ Ú^É˚^Ë ⁄‹_êÿ^ Ω Ô‘àêÿ^. 
=ÁE Ô≈r^àª^ ÔÍáËÑÿ^ ⁄‘_ÎÂŸÿ ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÔÎÕÎ¿Èÿ^Ë Ω Ô‘àêÿ^ _‰É_›kƒ^Ë. 
=ËE “—wkÿ^ ‚‹ àÃ^Èj Éá^Èª^ ÔÍàêgÿ^ ÔÎÿ_ª^Ë Ô‹â˙ÿ^ “Î—wkÿ œ^Ñ‰` Ô‘àêÿ^ _Â ~Ë=ÔåÎÛàÿ^. 
OE ∆óË Ô›¡‡` æf^ÈóË Ôf_–àŸÿ ÔÎŸ~^Ñÿ^ œ^àèˇ^Ë fl_≈ÿ^ I_ÂÎŸƒ ‚‹Ë ÷ÿÖ: 
=`E ∆óË Ôã_Îã ÔfÈk’‹ Ô§_≈ª m˘_v úá_≈j 0_îª^ ÔÎŸ≈Õÿ^ ÔŸ›k-^Ë ⁄’ÿ ‚‹ Ú_òƒ`=çŸß 

Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ I≤›‰_åª^Ë ⁄›êÍË ÷ÿÖ ÓÚ_ãd fl^ÑÄkã^ €Èì` Ô‘àêÿ^=I_Â—Ã^à‹Ë 
ÓÚ_ãdË œàîkÿ^ tj_·ÿ^ ‚ƒ m˙‹_≈kÿ^ ∆‹ œ^àù˚^ ÌËÖ Ô–˙≈ÿ^. 
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=iE Ñ‘akÿ^ ‚‹ Ô‹˙ã Ô›¡‡˚^ ÔÎÿ_ª^ IÔÎgã_-^Ë _¥ Ω ÷ÿÖ Ô›¡‡˚^ m^Ö ÔŸîÿ^ É^Ñƒef=àÍá_—kÿ^ 
ÔÎÿ_ª^. 

=uE Ñ‘akÿ^ ‚‹ “Îg j Ô›¡‡` ÔÎf_–á Ôgã_·‹ é_Î—ÿ Óá^ÉdË àù_Äª^ ÷ÿÖË ∆óÈf áÈîj fl_ƒ=‚ƒ àù_Äª^ 
;ÿ^ Ñ– Êr^Èj Ô‘àêÿ^ Ú_ê‡dË ÔÙÎf Ô›Ÿ‹ ÔÃ_—of Óá^Éd àù_Äª^ Ÿƒ ÒÈkå‹=IÔ‘àêÿ^ _ÂvàùË 

ÔÎÃ_Õêf ∆‹ i_wì` 0_îª^ œ^àù˚^Ë m^Ö ÔŸîÿ^ Ô‘àêÿ_f. 
=ÉE Ô≈r^àª^ ÔÍÈ·åÿ^ ÔÎŸƒ_Õÿ m^Ú^àrd Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ω Ô‘àêÿ^. 
PE É^Ñƒd m_ã_Îã 4Í_≈‹Ë m^Ú^àrdË Ôwó^Ë ÓÉÑ®Ë ÔÍÈò≈Ÿÿ Ω çŸß Óá^Éˇ^ – _¥ ˘=úá_≈kÍ ∆‹ 

fl_’v˚^ ÔÎ‹^äÿˇ^ Ω ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ –I _Â≈óËË ∆óÈ‹ ÜÎÕ·kÿ^ Ñ≈f á^à–d ÔÎ≈›§^=Ô‹_≈ÿ^ _7K 
QE ∆óË Ôã_Îã ÔfÈk’‹ fi¡·j Ô–˙≈ÿ^ ∆‹ i_wì` 0_îª^ “ÃË fl_’v` ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^K 
RE ∆óË m_ã_Îåÿ^ m^Ú^àrˇ^Ë ;ÿ^ ‚›òj ÑÎ—j Ô‘àêÿ^ Ô›¡‡˚_f yÛ^ÈŸÿ^Ë _Â‹^äkÿ^Ë }_îÃˇ_f=‚ƒ 

m_‹ÈŸ≈ª^ ÔÍà‰È§^ ≤›‰_å›Ÿÿ i_wì`Ë I0_îª^ “—wkÿ^ ‚‹ ÑÎ—j Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^=_ÂfK 
SE œ^àèˇ^ Ÿƒ Óá^Éd ÔÎÿ_‹ IÔ‘àêÿ^ _Âj_—ÃÑjË IÔÍÑ—·ÿ^ _Âj_–˙ƒË ÔÎÿ_ª^ ÔÎ‡_›kÛ˘^Ë ∆‹ 4…ÿ^K 
TE }^3–˘^ ÔÎ≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^ 4» ÔÍÉ_≈ÿ^ _¥ àÍ^Á €_Îv _‹ ÏŸÍ: 
=`E ÓÉ_Íâ é`á €_‹ Ô‘àêÿ^ Ë` ÊòÎÕ£. 
=iE ⁄v Ô‘àêÿ^ ⁄g– ⁄r˚^ ≤≈ª^ Ω fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ë` àÍà—j _‰á^à›kã^. 
UE }^3–˘^ ÔÎ≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ _¥ àÍ^Á €_Îv _‹ ÏŸÍ: 
=`E fl^ÑÄkã^ Ïù_Îkv˘^ Ï–_Õj˘^ Ô‘àêŸÿ Ω €_v Ê·ÍÈ’j ‚‹ ⁄g– ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ 4»=ÔÍÉ_≈ÿ^ flÑƒË 

ÊîÎî£ úà…ÿ ≤≈‹. 
=iE ‚ÍÈ’j m_Îù_Îkv^ Ë` m_îî© ÔÎÿ_‹ ÔÎÃ_ód Ô‘àêŸÿ. 
=uE Ô—Íàù ∆ÍâÈj }_fá` Ô‘àêÿ^ ÔÎÃ_îÿ^. 
VE É^Ñƒd fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ ˚^ÎÿËÔ ÔÍÈ·åÿ^Ë Ô‘àêŸÿ _‰É_›kƒ^Ë ⁄g– _‰àê‡. 
NME É^Ñƒd àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ ÁÉ_›kƒ^Ë ⁄g– Áàê‡. 
NNE „_›ó Ô–É Ô‹˙ãË m_‡_Îgÿ^ m_‹ÈŸ≈ª^Ë hr^Èÿ^ }_îÃˇ^ _Â·ƒ ÷ÿÖË “ÃË m_ã_Îã fi¡‡Ë ⁄›ƒ=}_îÃˇ^ 

ÔÎÃ_Õêÿ^Ë €È›≈ª^ _Âf. 
NOE  Ú_ãád €_îj^=m^È·– Ôÿ_≈Ã yÎkj ≤›‰_å›Ÿÿ «˙ù˘^ ⁄’êf à›kå‹ ÌáËÉË Ÿƒ rË`Ê Ô ê‡˚^=ÔÕŸkÄª^ 

Ô‘àêŸÿ Ì`Ë =m^áÈ j ÔÍà‰Èr. 
NPE ⁄Î’êj „_§ ÔîîÄk‹ Ô—og·‹ Ê·ƒ m^á^à—f ÉÑÆ _ÂÎÃ ÓÑ‹ Ô·sŸÿ^ _Âj_Îv˙ìË=Ùå‹ËÎÿÈI_Âj_ 

ÔÎÕÎ‘Ë Ôf_–á çŸ.^ I_ÂÎŸƒ Ÿƒ „` ‚›òkÍ á^à– ⁄Î’êkÿ^ ÔÎ›åj Ú_òƒ˚^=ÑÍÑ¢Ë fiÂ‹_Â‹ 
fiÂ–È—vË IfiÂj_gr^ËË ∆‹=fiÎÎ—j Ú^É` €_›ƒ`Ë ÁÜ‰ „_sŸÿ^ _ÂÛ_òƒ`Ë. 
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NQE ÑÍÑ¢ «^È‡` mcÃ_’ª^ ;ÿ^ y·›j ≤Ÿ‹_≈Ÿÿ Ω IÔ‘àêÿ^ ⁄o‹ mcÃ_’ª^ IÔkf_oÿ^ mcÃ_’ª^Ë=Ô gjàª^ 
IÚ^É˚_f mcÃ_’ª^Ë Ω ⁄’è IfiÂã` _¥ ˘ úá_≈kÍ ∆‹ æf^Èòÿ^ m^Ú^àrˇ^Ë=ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÓáÉ_îÿ^ 
^ÜÎÕ·j fl_¡·ÿ m_‘àêÿ^ Ôì_¶^ m_‘àêf Ô›‰_åª^ ÔráÑª^.=

NRE ∆óË fiÎ—ÿ^ 4Í_≈ª^Ë ;ÿ^ fi’¢ ⁄›≈ÿ^ Ω Ô‘àêÿ^. 

=ÓÉ_ª^=ÔÎ‡_oÿ^„Ëàê≈ÿ^ËW=fl_Âª^Ë=m_ì_îk~˘^=∆ÍâÈjW==
h≠ „` ‚›òkÍ ⁄’Î7^ Ï›Î¡·kÿ^ Ô‘àêŸÿ ÑÍÑ¢ m_ì_îk~˘^ ∆ÍâÈjË fl_Âª^ ≤f çŸß=Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë 

ÔÍÜÎÕ·kÿ^ _¥ “ÕkÍ ∆‹ ⁄òÃ` m_ãá_º Ô›‘Èv m_‘àêÿ^ ‚åÆË ÓÚ_Õ‘ Ö_£^=m^á^à– Ô‘àêÿ^ “—ÆË 
„â^Èkÿ^ Ω m_Îv˙îÿ^ m_ Ÿåÿ^Ë _›Â·Îf. ≤≈kÍË Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ω=⁄Îgã ÷ÿÖ: 

NE É_›kƒ^ m_ã_Îåÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ô—Ÿ≈kª^ ⁄›≈f Ô‘àêÿ^ I_‰àÍÈ jË _¥ Ω ÷ÿÖ ÑÍÑ¢ fl_Âª^=m_ì_îk~˘^Ë 
Ùåª^ËÎÿÈm_ ÔÿÈ‘Èª^ ≥d m_ÍÈkåª^ ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÔÕŸkÄª^. 

OE É_›kƒ^ Ôã_Îã ÔfÈk’‹ ÔÎŸÎîÕjË ÑÍÑwkf m_Îv˙îÿ^ ÔóÈÕª^ ≥d Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ €ËÑrË=yóÈÍ ÷Ÿj 
Im_Îv˙îÿ^ Ô—ÍàùË ÜÎÕ·kÿ^ ÓÑ‹Ë IöÍÈÕkÿ^ çŸ.Ë Óá^Éˇ^ „` hŸ Í ‚‹ Óá^Éˇ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ∆Ãá àÍá_—j 

ÔÍáËÉ „aêf _Âj_ãá_º m_Îv˙îŸÿ ÔóÈÕª^. 
PE ÑÍÑ¢ m_ƒÈóÈª^ ;ÿ^ ¬ÕkÆ çŸ.^ ÔÎv˙îf lgÿ^ _ÂÎÃ. 

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^W=hì_·ª^=≤f=⁄îÕÿ^W=
=`E ∆‹ Ó_ƒ^à‹ fl_’v` fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ Ié_ã˚^ ‚Î≈Í çŸß Óá^Éˇ^ ‚‹ ≤f ÊÛ_òƒ` _åÎÛá _gÛ_‡Ë=IçÎÛàŸÿ 

âÈ≠Ë „` ‚Î≈Í ^Èòƒ _fÑk·‹. 
=iE ˘ âÈ≠ ∆›§^ ≤f hî·‹ çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ Ì`Ë hî·‹ ÌÜÎÕ·j Ω Ô‘àêÿ^ – _¥ Ω=÷ÿÖ hî·‹ 

Èò≈ÿ^ iÑk·ª^ Ë` çÎÛàÿ^ ÌÜÎÕ·kÿ^ Ë` àÍÑª^ fl_≈ÿ^ – „dË ï‡ fl_¡‡ Ô‘àêÿ^=é_ã˚^ Ÿƒ œ˙~ ÷ÿÖ. 
=uE ÆçŸß=ÉÑ Óá^Éˇ^ m_ì_îk~^ ⁄‘ ‚‹ çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ ÊgÛ_‡Ë Èò≈ÿ^Ë iÑk·ª^=– =„d ÑrË – 

Ùå‹ËÎÿÈfiÂj_ ⁄’êf yó^Ë iÈk’‹Ë ^Öd ˙~ fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ ‚‹=÷ÿÖ.= 

É( Ω ∆Î∏ I€^Èv˚^ ˘ âÈ≠ „` ÉàÕ·Í ïÄè Ô Ÿåÿ_f Ô—Ÿ ª^ Ö_£˘ m^á^à—ÿ^ Ω Ô‘àêÿ^=K=

=ÓÉ_ª^„Ëàê≈ÿ^Ë=Ô≈f^àÿ^W=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^=Ÿƒ=œ^àèˇ^W=
≥ÈkÍ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄Î’êj Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ IÔ‘àêŸÿ fiÎ¡·jË ÔÎÕÎ‘ I_ÂŸ›ƒ Ôf_–àÿ^Ë=œ^àèˇ^Ë ÂÎŸƒI_=

Ë“—wkÿ^ ‚‹ _ÂÛ^É` fl_Âª^ ÔÿÈ‘Èª^ I_ÂÎÿd ÊÎŸƒË Ω ⁄Îgã ÷ÿÖ:=

NE ∆óË m_ã_Îåÿ^ ÔÍá^Éˇ^ ÔÎÿ_ª^Ë Ô‹â˙ÿ^. 
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OE “—wkÿ^ ‚‹ „` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ⁄›≈j “ÃË m_ã_Îåÿ^ ÓÑ›k≈ª^ ‹Ê·. 
PE á_Îk~^ çÎÛàÿ^ ÌÜÎÕ·kÿ^ Ô‘àêŸÿ IÊ·ÎÎ≈jË œ^àèˇ^Ë Ÿƒ Êÿ_›ƒ`. 
QE ≤Î≈j àÍÑ‹ ÓÑvË Ë` Óá^Éd Ô≈r^àª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ë` ∆r^àª^ ÏŸ~^Ñÿ^ ÊÿäƒË ÑÍÑ¢Ë IÊjcÃ_’‹ „d=ÑrË. 
RE Ñ—ƒ m_ƒ_›kr^ ÔÍáËÉ ∆‹ Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ pwgÿ m_Íàß ⁄›≈ÿ^ _‹Ë ÊÍ3≈Í ‚‹ m_–È≈‹=

ú^à≈kã^ËI⁄‘_ê‹Ë Ôê–_·‹Ë m_‹ÈŸ≈ª^ Ô›Âª^ „aêf ø_ê‡ Ô‘àêÿ^. 
SE ∆óË 4Í_≈‹ Ú^É` Óá^É ÿ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fiså·j ∆‹ œ^Ñ‰` Ô‘àêÿ^ _ÂkÎsÎj^3ãdË. 
TE Ô≈r^à‹ Ú^É` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ê∑È—jË. 
UE ∆óË æ ~ h–_≈kÿ^ Ÿƒ Óá^Éd Ô‘àêÿ^=K=

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^W=_Â‹_Â‹Ë=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^=m_ì_îk~^W=
∆‹ Ó_ƒ^à‹ m_ì_îk~˘^ Óáà—ª^ çŸ. Óá^Éˇ^ hrÈ¥ fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË=IÔÍÜÎÕ·kÿ^ ïk£ 

Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÜÎÕ·kf æ ¶^ m_ã_Îåÿ^Ë m_Î°^3ã˘^Ë œ^Ñ‰˚^Ë=ÔåÎÛàÿ^ Ô‘àêŸÿ _¥ “—Æ 
_Âó^à»`. ⁄~ÑÍË ‚›ó m_ì_îk~^ Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ _Â‹_Â‹Ë _‹=ÏŸÍ:=

NE ÜÎÕ·j m_ã_Îåÿ^ Ô›¡‡˚^Ë ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ô‘àêŸÿ Óà—ª^ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^. 
OE }^3–^ ˇ^ÔÎsÎj^3ã ÿ^ÔŸ‹_ê Ô‘àêŸÿ æ ~Ë ⁄›≈ÿ^ ÔåÎÛàÿ^ ÔÎŸvàª^Ë m_ã_ÎãË m_ÎÿbË=Iá_›okã˘^ 

I⁄ÍÈ›kÿ^Ë=Óá^ÉdË Iàù_Äª^ æ ~Ë Óá^Éd œËà¡ÿ^ ÔÍá^Éˇ^ ÔÛá_ ÿ^ _‰ÜÎÕ·j. 
PE }^3–^ ⁄’Î7^ Ïÿ_5`àÿ^ ⁄o‹˚^ Ô‘àêŸÿ _Âj_ÎsÎj^3ã^Ë _ÂÃ^Ñ‰`Ë ÔÎÿ_ª^. 
QE }^3–^ m_—Õ·ÿ^ ÔÎÿ_5`àÿ^ ÔåÎÛàÿ^ Ô‘àêŸÿ ÷ŸμË €Èì˚^ œàîkÿ^Ë _ÂÎÃ. 
RE }^3–^ ⁄‘_Î7^ ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÔÎÕÎ¿Èÿ^Ë Ô‘àêŸÿ _Â≈ÃáË ≥d çŸß Óá^Éˇ^ à¡·Îÿ Ω _‰É_›kƒ^. 
SE ÜÎÕ·j Ô›¡‡` æf^ÈóË Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ œ^àèˇ^Ë fl_≈ÿ^ I_ÂÎŸƒ ⁄›êjË: 

=`E ÜÎÕ·j Ôã_Îã úá_≈j 0_îª^. 
=iE “Îg j Ô›¡‡˚^ ÔÎÿ_ª^ ÔÎgã_-^Ë ⁄’êf IfiÎŸã _¥ Ω ÷ÿÖ Ô›¡‡˚^ m^Ö ÔŸîÿ^ É^Ñƒef=àÍá_—kÿ^ 

ÔÎÿ_ª^. 
=uE “Îg j Ô›¡‡` ÔÎf_–á Ôgã_·‹ é_Î—ÿ Óá^ÉdË àù_Äª^ ÷ÿÖË ∆óÈf áÈîj fl_ƒ ‚ƒ àù_Äª^=;ÿ^ Ñ– 

Êr^Èj Ô‘àêÿ^ Ú_ê‡dË ÔÙÎf Ô›Ÿ‹ ÔÃ_—of Ñ•^ ‚‹ àù_Äª^ Ÿƒ ÒÈkå‹ _ÂvàùËIÔ‘àêÿ^ ÔÎÃ_Õêf 
∆‹ çŸß Óá^Éˇ^ fi‰4»Ë ‚‹ i_wì` 0_îª^. 

TE ÜÎÕ·j Ñƒ^È– Ô›‘È•^ Ôì_¶^ Ô‘àêÿ_f ÔÎÿ_≈Õf – _¥ ˘ úá_≈kÍ ∆‹ fl_’v` ÁÜ‰=ÔwÛ˙ÿ^– }^3–^Ë 
_ÂŸÍÑ≈j Ñ·ƒ Ôr_•^. 
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UE ÜÎÕ·j m_ã_Îåÿ^ m^Ú^àrˇ^Ë ;ÿ^ ‚›òj ÑÎ—j Ô‘àêÿ^ Ô›¡‡˚_f yÛ^ÈŸÿ^Ë _Â‹^äkÿ^Ë }_îÃˇ_f=‚ƒ 
m_‹ÈŸ≈ª^ ÔÍà‰È§^ ≤›‰_å›Ÿÿ i_wì`Ë 0_îª^. 

VE ÑÍËäj çŸß Óá^Éˇ^ m_‹ÈŸ≈ª_f Ô‹â˙ÿ^ Ôãá_›ª Êj_ì_îk~^ fiÍÑ—jË Êj_ÎìÈj €_Îv _‹ ÏŸÍ: 
=`E ÓÉ_Íâ é`á €_‹ Ô‘àêÿ^ Ë` ÊòÎÕ£. 
=iE ⁄v Ô‘àêÿ^ ⁄g– ⁄r˚^ ÉÑ-^ Ω _Â‹_¡‡ é_ã˚^ Ë` àÍà—j _‰á^à›kã^. 
=uE fl^ÑÄkã^ Ïù_Îkv˘^ ˘^Ï–_Õj Ô‘àêŸÿ. 
=ÉE ‚ÍÈ’j m_Îù_Îkv^ ÔÎÃ_ód Ô‘àêŸÿ. 
=ÁE Ô—Íàù ∆ÍâÈj }_fá` Ô‘àêÿ^ ÔÎÃ_îÿ^. 
NME }^3–^ Ôã_Îã «^È‡`Ë mcÃ_’ª^ ;ÿ^ y·›j I≤Ÿ‹_≈Ÿÿ ⁄o‹ mcÃ_’ª^ IÔkf_oÿ^ mcÃ_’ª^Ë=Ô gjàª^ 

IÚ^É˚_f mcÃ_’ª^Ë Ω ⁄’è fiÂã`. 
NNE É^Ñƒd àÍá_—kÿ^ ÔÍáËÑÿ^ ÔÎÿ_ª^ 4»Ë ÔÎÿ_ª^ „aêf flÑ—kÿ^ âà-^ Ω ø_ê‡ Ô‘àêÿ^ Ω ÚÈó=æ ~ 

œ^Ñ‰`Ë Ô‘àêÿ^ ÔÎsÎj^3ãˇ^I úàƒË ÷Ÿj àÍá_—kÿ^ Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^. 
NOE Óá^Éd ⁄›≈ÿ^ Ï‹ÈÎÿ^ Ô‘àêŸÿ 4ÎåjË I_Âk ê‡` ˙òÃ ‚ƒ Óá^Éd _‰Éá^È‹ ⁄’êÿ_f ⁄o‹˚^ _¥Ë=“ÕkÍ ∆‹ 

œ^Ñ‰` Ô‘àêÿ^ _ÂkÎsÎj^3ãdË. 
NPE Ô‘á_êª^ Ôÿ_≈Õÿ^ Ω f·Ú_ ÔÃ_—n fiÎ—ÿ^ ÔÎ–˙~˚^ _ÂkÎ›·jË ⁄~^É Ô‘àêÿ^. 
NQE ÜÎÕ·j fi¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Óá^ÉdË Iàù_Äª^ “—wkÿ^ ‚‹ ÔÎÿ_≈Ã ÷Ÿj ÿ^·fi¡ ñà•^ËI_ÂkÍ_Õ‘Ë Ÿƒ 

fl^äkÿ˘^ ÒÈkå¥ àù_Äª^ Ñ›k≈ª^ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^. 
NRE }^3–^ m_ã_Îåÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ô—Ÿ≈kª^ ⁄›≈f Ô‘àêÿ^ I_‰àÍÈ jË _¥ Ω ÷ÿÖ ÑÍÑ¢ fl_Âª^=m_ì_îk~˘^Ë 

Ùåª^ËÎÿÈm_ ÔÿÈ‘Èª^ ≥d m_ÍÈkåª^ ÔÎ›Î¡·kÿ^ ÔÕŸkÄª^. 
NSE }^3–^ Ôã_Îã Ôwó^Ë öÍÈÕkÿ €_›ƒ˚^ _ÂÎÿd Ô—ÍàùË _‰ÜÎÕ·j. 
NTE }^3–^ m_Îv˙îÿ^ ;ÿ^ úÈÕj I_ÂÎÿd m^Ú^àrdË Ö_£^ á^à—ÿ^ ÓÑ‹Ë IöÍÈÕkÿ^ Ÿƒ „` ∆Ãàj=≥d çŸß 

Óá^Éˇ^ àÍá_—j ÔÍáËÉ ‚ƒ _Âj_ãá_º ÷Ÿkÿ m_Îv˙îÿ^K 

=ÓÉ_ª^ÔãÉ_åÿ^=„Ëàê≈ÿ^ËW=Ê‹_Â‹Ë=Óá^Éˇ^=çŸß=çÎÛá=m_ì_îk~^W=
„ËÉ €˙~d m_ì_îk~_f çŸß IÓá^Éˇ^ ≥ÈkÍ çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ ÓÉ_Î– çŸ.^ œ^àèˇ^Ë Ÿƒ=4ã ÊŸ›ƒ 
Ú^É`Ë Êj_ì_îk~^ IÔÎÿ_≈Õf ⁄~ÑÍË Ω fl_Â‹ m_ì_îk~^Ë çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ ÔÕîf=Ôì_~ _‹ ÏŸÍ: 

NE „_›ó €Èîv Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ω l–Èÿ^ hã_·ª^ Ÿƒ m_‹ÈŸ≈ª^ ÔŸ‹_’ÿ^ Ôwó^Èÿ^Ë=ÔwÎwîÿ^Ë 
4»Ë ÔŸŸòª^. 

OE “—wkÿ^ ‚‹ fl_Î– çŸß Óá^Éˇ^ Ôê–_·¥ ∆Î∏ ⁄Û_åª^ ÔÎã_ã˚^ ⁄’êf €_≈Ã ΩË l–Èÿ^=hã_·ª^. 
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PE ⁄Îoμ Ô‘àêÿ^ fl_‹` 4…ÿ^ “ÃË _‹ ï·Í ÊÎŸƒ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fl_¡‡Ë=Ô‘àêÿ^ 
_ã˚^éK 

QE ∆Îsêj Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ Ôãá_º fiÂ‹_Â‹ ÔÎÿ_≈Õf _¥Ë “—Æ ÔwŸî‹ Ô‘àêÿ^. 
RE „_›ó ÉÈrË =m^È·– ⁄ì^ÈkŸÿ ÏŸ≈Õÿ^ ∆‹ ≤›‰_åª^ €_îÍdË fiÂÛ^áb ≥d çŸß Óá^Éˇ^. 
SE ∆Îsêj m_–˙≈ÿ^ ÓÚ_·gÿ^ Ô‘á_êª^Ë Ôÿ_≈Õÿ^ ≤f ⁄‘ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ≤fË=Ú_òƒ˚^ 

≤ÍÜÎÕ·kÿ^ 4»Ë ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ I≤Ÿ—kåª^Ë É_≠dË ÔÃ_—n ∆sêj Ÿƒ Ñ—·ÿ^ Ú_·gÿ^. 
TE É^Ñƒd €ËÑr €_›ƒ` m_ƒ_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^ ∆‹ Ü~˚^ ≤≈f á_gkƒ˘^ Ì` Ôÿaå‹ _Âvà Í Ñv`=Ú_òƒ` 

çŸß Óá^Éˇ^ Ë` _‰4oÍ ∆r^à‹ Im_f_å•^ áË_êkÿ^Ë ∆‹ Ú_òƒ` çŸ.^ çÎÛàÿ^Ë=ÌÜÎÕ·kÿ^ Ñ·ƒ É^Ñƒd 
€ËÑr €_›ƒ` çŸ.^ . 

UE Ñ—ƒ m^Ú_—ÿ ÔÕîf ÔÍáËÉ ∆‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ „ËÉ áÈòv Ì` ÌÜÎÕ·j Ω=Ô‘àêÿ^. 
VE À˙fd ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ Ñ·ƒ _‰É_—≈‡^ €_›ƒ˚_f ÉÈ—≈ÿ^Ë ;ÿ^ „È’Í Ñv˚ Ú_òƒ` çŸß=Óá^Éˇ^ 

ÔwŸî‹ Óàè_g‹ Ë` 4» Óàè_g‹ I_ÂÎÃ Ÿƒ „` ‚›òkÍ ^Ü‰ ˇ^À˙f m_‹ÈŸ≈ª^ ;ÿ^ _Â‹Ñ–=Èò≈ÿ^ ≥d 
çŸß Óá^Éˇ^ _—ÃË Óà—ÕŸÿ=FNQE ‚‹ ÓÉ_ª^ ÿ^k_„Ëàê≈ÿ^Ë=Ô≈ã ‚‹ ÁÜ‰ IÔwÛ˙ÿ^ „`Ë “Ã^àÍ ^Ü‰=ÿ^= ÎŸgk 
àÍà—j ñ_~ ‚‹ ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ Ïrá_¶^. 

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸ.=_åÎÛá=Êj_‹Ñ~=Ú_Âk‡^=Ñ≈f=ÌÜÎÕ·kÿ^=çÎÛàÿ^=≤Î≈jW=
˘ âÈ≠ ≤Î≈j çÎÛàÿ^ ÌÜÎÕ·kÿ^ _åÎÛá çŸ. Óá^Éd Ô‘àêÿ^ €˙~ Ô·åÿ^ ≥Ë˚^ ‚‹ Ú_Âk‡^=Êj_‹Ñ~=K=

„Ëàê≈ÿ^Ë=Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^W=Ú˘Èÿ^Ë=Ô‡_‹˚^Ë=”Ñîÿ^=ˆÉ_g‹=W=
fläkŸÍ ⁄‘ Èòƒ ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ˆÉ_g¥ ”Ñîÿ^ Ô‡_‹˚^Ë Ú˘Èÿ^Ë ÔÍ_·≈ÿ^Ë fl_›k‰˘^Ë=0_î¥ 

Ô‘àêÿ^ ≤›‰_åª^Ë _Â∑Ñ—jË Ÿƒ ÊkwŸî‹ IÔÎîÄêÿ^ ⁄~ÑÍË Ω ÷ÿÖ Ÿƒ ÊrË=ñÈî¶^ _‹ ÏŸÍ:=

NE ”Ñîÿ^W ÷ÿÖË „af „È’j Ô–˙ƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ô‘àêÿ_f Ô–˙ƒ ÔÎ·Â‹ IÔ–É_ì „`Ë=yîÕÍ _7 
‚ƒ Ì` m_‹ÈŸ≈‹ Óàn¯‹ ⁄g– ÜÎÕ·j Ì` Ô—Õì Ë` Ñ—ƒ ∆‹ Ô‘àêÿ^ Ë` ÒÑvd=_Âj_‘àè Ô≈f_kÿ^. 
OE Ú˘Èÿ^W=÷ÿÖË „af h·skÍ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ m˙‹_≈kÿ^ ;ÿ^ ÌÈ ·j Ÿƒ úá_≈j Ω ∆‹I0_îª^ 

“—wkÿ^ ‚‹ Ôÿ^Ñƒ I⁄‹_≈kÿ^ Ó_ƒ^à‹Ë fl_’v˚^ Ôì_¶^ úá_≈kf 0_îª^ Ω ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^. 
PE ÔÍ_·≈ÿ^ fl_›k‰˘^ËW=÷ÿÖË Ú^Éaf m_gr^Èÿ^ Ùåª^ËÎÿÈm_ ÓÉá^Èÿ^ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^=ÔÎÿ_ª^ 

_›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fl_¡‡Ë Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ô›¡‡˚^Ë Òà~˚^ m^Ö Ô–˙≈ÿ^=K 
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=ÓÉ_ª^„Ëàê≈ÿ^Ë=Ô≈ã_kÿ^W=fiÂj_gr^ËË=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=fl_Â‹W=
ÌÉ¯Í ⁄‘ Èòƒ ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ – ‚‹ €˙~ ÊkÍÈòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ – fl_Âª^=m_gr^Èÿ^Ë ÔÎj˝^:=

NE fiÍÑ—j m_v3—ª^ àÍÈ kÿ ÔÎsÎj^3ãd Ô‘àêÿ^. 
OE Ôg–^à‹ Ú^É` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÒÑ‹Ë _Â—Î—¢ œ^Ñ‰˚ Ô‘àêÿ^ _Âó^à»`Ë. 
PE Ô≈r^à‹ àÍá_—kÿ^ Ôì_¶^ Ú^Éaf Ô‘àêÿ^. 
QE “—wkÿ^ ‚‹ Ô‹˙ã Ô‰^ä‡Ë fiÛ^È—ÿ^ m_‹ÈŸ≈ª^Ë ÔÎÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ. 
RE “—wkÿ^ ‚‹ „` Ôf_–àÿ^ ÔÎÿ_ª^ fi¡‡Ë Óá^Éd àù_Äª^ Ω Ô‘àêÿ^ ÔÍÈ–. 
SE ÑÍÑ¢ m_ÍÈkåª^ Ô›Û˙ª^ mcÃ_’ª Ú_òƒ` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
TE Ú^Ñfd Ì`àÿ^ Ω ≤Î≈j Ú_òƒ` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fi7äƒË. 
UE Ô‘á_êª^ Ω ∆óË Ô ~ h–_≈kÿ^ €˙vˇ^Ë Ω ŒÛ_¿Ë Ô‘àêÿ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
VE ^fl^äkÿ˘ fl_kÿ^ fl_’vaf fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ô›¡‡˚^Ë m^Ö=ÔŸîÿ^ 

fl_¡·ÿ^Ë é_ã˚^ Ñ·ƒ Êkãá_º fl_Âª ÊkÍÈòƒ Ω çŸ.^ I «_·k‹˘^Ë ‚‹ fl_Î—ÿ^ Ë`=Ô‘á_êª^ Ω Ì` ⁄›ƒ 
⁄’êÍ ÓÚ_ãd 4fÑkÿ èÙ„È Ô‘àêÿ^. 

NME áÈòv m_ƒ_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^ ÔÎ≈›§^Ë Ô‹_≈ÿ^ flÑƒË hÎ…kÿ^ _Â·ƒ ˘d áÜ≈ÿ «Ëàê‹ à Ø Êf=çÎÛá 
çŸ.^ I_—gå‹ Ë` i_gã˚ ÔÛá_ù. 

NNE ïÎî£ l–Ë œ_‘ «˙ ó˙ÿ Ùå¥ÎÿÈIÊj_ 4òwkÿ^Ë m_ƒ_›kr˘ çŸß Óá^Éˇ^ Ê‡_§Ë=Ô‘á_êª^Ë 
_ÂÎÃ IÔÎÿ_≈Õf _¥ Ω ÷ÿÖ ÊÎrÈj ÔŸÙã˚^ m^Ö Ô–˙≈ÿ^ Ôê–_·‹Ë á_g‘ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô‘àêÿ_f. 

NOE  Ôã^áÉ ⁄ÎŸ¢Ë m_‹ÈŸ≈ª^ m^Ö ÔŸîÿ^ m_ƒÈóÈª_f ;ÿ^ à¡·Í _ÂÎÃ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄g– Ú^Ñfd=Ì`àÿ^ 
_Â‡aêf. 

NPE μ≤’ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ‚Íà~˝^ ‚‹ Ú^Ñfd fiÂÛ^áb IÔÍàü pvË çŸ.^ Ÿƒ ÔÿË^Ñ‹=m_ƒÈóÈª^ 
Ú_î—kã^Ë Ú^áb ≤îkÄª^ ‚‹ Ú_òƒ` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ô‘àêŸÿ ‚‹Ë fi‰4» ^Öd=màÂ¿ Ôr_v ≥d ÷ÿÖ. 

NQE À˙fd çŸß Óá^Éˇ^ ⁄’êf ⁄‹_‘ ÌáÈÃË Ìaf ÔwŸî‹ Êÿ - Óàè_g‹ l‡_‘ fl` 4»=Óàè_g‹ - Ω 
€_›ƒ˚^ ÉÈ—≈ÿ^Ë ;ÿ^ fikj i_å• IÔ‘àêÿ^ „`Ë ‚›òkÍ ÷ÿÖ ˇ^À˙f Ô≈Îgù=÷Ÿj ÔwŸîª^ _‰ÉËÑvË 
Ú_5`Ë Ì` ñ_Äè` ≈‹·≤Î I_Âf ÓÑÛ_Õÿ^Ë ∆–Èkª^ €Èî•^ _ÂÎŸƒ=⁄’êf àè_g‹ Ë` 4» àè_g‹ ‚‹ ÷Ÿj 
ÔwŸîª^ Ú^Èã l‡_‘` ÷Ÿj ÓÑÛ_Õÿ^ ÔÎÿ_‹ fl` 4» ŸƒËIÔÎÿ_‹ ÷ÿÖ Èò≈ÿ^ flÑƒ Ô‘á_êª^ Ω lÍÈîkÿ^ 

Ÿƒ Ì` á^à– áÑîÍ „aêf I÷ÿÖ ÷ÿÖË _—ÃË=fl_’v˚ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË 
ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
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NRE À˙fd çŸß Óá^Éˇ^ ⁄’êf ⁄‹_‘ ÌáÈÃË Êk‘á_ê¥ – Óàè_gª^ Ë` 4» Óàè_gª^ – Ω Ì`=€_›ƒ` ‚‹ 
_Â‡aè ÔåÃ_·‹ IÔ‘àêÿ^ Ë` ÊkåÃ_·¥ Ô‘àêÿ^ – ⁄’êf àè_g‹ Ë` 4» àè_g‹ –Ω Ñv` «ËàÃ 
ø_ê·ÿ^ ÌÜÿ^ IÊÿË^äj ÷ÿÖË _—ÃË fl_’v˚ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^=_›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 

NSE flÑƒ Ôƒ^Öd Ë` Ú_êÃd Ì` á^àã` Œ–Ë _ÂÎŸƒ ‚ƒ “Íàù ÊkÍÈòƒ Ω çŸ.^ ≥d Ì` ‚‹ Ï›‰_å‹=Ô‘àêÿ^ 
– _‹ % ‚’Í ÷ÿÖ Ω Ú_·n` É_—≈‡^ m_ƒ_›kr^ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ – Ë` ≥d I4…ÿ^ ÷ÿÖË=håü _‹ ÊÎòk—j 

fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
NTE ⁄›≈ÿ^ Ú_·f Ÿƒ m_‹ÈŸ≈‹ IÔŸ‹_‘ ‚åüË IÔÎ‡ ∆‹ €Üf ÔÍ_·≈ÿ^ fl_›k‰˘^Ë ‹â˙ÿ^I≤ ÔwŸîª=Ô‘àêÿ^ 

≤›‰_åª^Ë ÔÃ_‘. 
NUE ◊^áÉd Êj_gr^Ë Áá^ËÉ`Ë Ùå‹ËÎÿÈÊj_ Ôgj3ª^ Ÿƒ ÔÍÈò≈ÿ^. 
NVE j·ÔÎ› ÊÃá_≈‹ Ω €_ß Ô ê‡` Ô‘àêÿ^ _7_›ƒ`Ë ΩË m˘_.^ ÔÎÿ_ª^ ÔÍá_skÿ^Ë ÔÎƒ_·îÿ^Ë m^Ö=ÔŸîÿ^. 
OME Ôÿ_—kã˘^ ‚‹ ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ω €_v flÑƒ Ê·’μ ‚‹ Ú_ÃÈÿ^ Ê‹_Â¥ Ω çŸ.^ Ÿƒ=rÈÿ^Ê 

⁄›‘˚^K 

=ÓÉ_ª^„Èn˙oÿ^W=⁄—kåª^=Èò≈ÿ^=fl_Â‹W=
∆‹ Ó_ƒ^à‹ ÓÉ_ª^ F_oÿ^Î‡„Ëàê≈ÿ^Ë=ÔE ‚‹ ÁÜ‰ IÔwÛ˙ÿ^ Ÿƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄—kåª^ Ô‘á_êª^ ÔÎÿ_≈Õf 
Ω=Ú^É` fl_Âª^ ÔÎj˝^:=

NE Ú^Ñfd Ì`àÿ^ ⁄—kåª^ Ω ⁄Û_åª^ ÔÎsÎj^3ãˇ^I m_ã_ÎãË IÔ‘àêÿ^ I_ÂÛ^É`Ë ≤Î≈jË Ú_òƒ`=Óá^Éˇ^ 
ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 

OE “—wkÿ^ ‚‹ Ó_ƒ^à‹ 0_î‹ Ô‘àêÿ^ _ÂÎ›‰_å‹Ë _Â∑Ñ—jË Ñ·ƒ €Èîv Ì` úá_≈j Ω=0_îª^. 
PE œ^àèˇ^ Ÿƒ àÍÈ j Ñƒ^È– Ô›‘È•^ Ôì_¶^ IÔ‘àêÿ_f Ôg–^à‹Ë “Îg j Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^=_7K=

=ÓÉ_ª^„Èn˙oÿ^Ë=ÔÍÉ_•^W=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^W=
=`E ∆‹ Ó_ƒ^à‹ _‹ ÉáË Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ñ—≈Í çŸß Óá^Éˇ^ m_ƒ_›kr^=Ô›¡k·‹ 

Ôãá_›ª Ê‹_Â‹ IÔÎÿ_≈Õf Ñ—≈ÍË Êj_ƒ_›kr^ _òÍ` k‹ _‹ lƒÉ Ôr_•^ ≥d ÷ÿÖ. 
=iE ∆›k≠ çŸß Óá^Éˇ^ Ú_·f Ÿƒ ÓÈƒÉ ÊåÎÛá Ë` hŸù ‚ÍÈòƒ ‚‹ IÊÛ_òƒ` h≠Ë €_ãád=ÓÈƒÑÿ^ 

«_›kr˙ÿ ≥d ⁄‘ Èòƒ ‚‹ Ú_òƒ` çŸ.^ ⁄g– Ôå∫ fl_Í` Ÿƒ ⁄–˚^ ‚‹ ÅÍá_j=«_›kr˘^ _—Ã^à‹ _7 
€ËÑr €_›ƒ` «_›kr˘^ “Û_nÈÿ^Ë m_‹ÈŸ≈ª^Ë IÔ‹â˙ÿ^ _‹ % «Ñkåj «_óË˚^=Ñ—ƒ «_›kr˘^ ⁄’êf 
Iˆá_ù âÈsÎÃ €_ãád ÓÈƒÑÿ^ ≥d «_›kr˘^ _—Ã^à‹ _7 €ËÑr €_›ƒ`=«_›kr˘^ “Û_nÈÿ^Ë m_‹ÈŸ≈ª^Ë 
Ô‹â˙ÿ^ €˙~ ÓÑ‹ ⁄—j ‚ƒ Ôå∫ fl_Í` ⁄g– ÅÍá_j «_›kr˘^. 
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=uE ˘ „È’Í «_›kr˘^ _wÎwì ==áÈòü=˘dŒî‡ ÉÑƒ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ I⁄–˚^ Ÿƒ „`=˘ ⁄—Í 
ÉÑƒ ‚Íàó_•^ ‚ƒ IÔn˙n _‹ % ï·Í fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ Ÿƒ Ôgå‡ Ë` ÉÑƒ=2‘`K=

=ÓÉ_ª^=ÔÎ‡_oÿ^„Èn˙oÿ^ËW=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=m_¿ÈwŸ‹W=
=`E ^Öd „_‘ ÒÑÿ Ì` ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ m_¿ÈwŸ‹ €_Îv Ú^É` Ô‘àêÿ^ Ë` Ì` ‚‹=m_ƒÈóÈª^ 

ÔóËà≈ª^ %Ë lgÍ _ÂÎÃ Ω «_›kr^ IçŸ.^ hsÎÃ _Â·ÍËÑj „_ÎfË _‹ ÁÜÄkÍ çŸ.^=Ë` ÒàÍ ÁÖ_£^ ‚‹ 
m^Ú^àrd _7_Îv Ω àò® «_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^K 

=iE ^Öd ÒÑf` Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ _Í`á ^àÍ_…‹ á^à—ÿ IçŸ.^ hsÎÃ Êj_gnd ⁄ÎîÕkÿ_f Ω àò®=«_›kr^ 
çŸ.^ .=

_oÿ^=ÓÉ_ª^oÿ=Ô„Èn˙oÿ^ËW=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=áÈòv=fiÎ¡·jW=
=`E h≠ fiÎ¡·j ÔÎŸ›ƒ áÈòv m_ƒ_›kr^ çŸß IÓá^Éˇ^ ⁄‹_≈kÿ^Ë ∆‹ m˘_v flÑƒ fl_¡k‡^ Ú_òƒ˚^=Ω 

áÈòv ÷Ÿj m_ƒ_›kr˘^. 
=iE Ÿƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄—kåª^ ñà•^ Ÿƒ áÈòv ∆Î∏ m_ƒ_›kr˘^ ;ÿ^ ÜÄkj _ÂÎÃ=m^á^à– Ô›Â‹ 

ÔÍà‰ÈrË àn¯j Ω ∆óË Ô‘àêÿ^K=

=ÓÉ_ª^„Èn˙oÿ^Ë=Ô≈f^àÿ^W=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=€_›ƒ`=€ËÑrW=
=`E à—Í çŸß Óá^Éˇ^ €ËÑr €_›ƒ˚^ €_v ÁÉ_—≈‡^. ΩË €_v ú^3ƒ^ Ì` Èòƒ Ÿƒ ^Ü‰ h≠I€ËÑ§^ 

m_gnd ÷ÿÖ Ω àò® «_›kr^ çŸ.^=. 
=iE ⁄’ÿ Èòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ “v }^3–^ ÔÃ_ód Ì` Ñ·f ≥d €ËÑr €_›ƒ˚^K===

=ÓÉ_ª^Ë=Ôå‹_¶^„Èn˙oÿ^W=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ì_îk~^=Ôãá_ºW=
=`E Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ôãá_º Êj_ì_îk~^ Ê‹_Â‹Ë Ω ÓÉ_Î– Ô‘àêÿ^ Ω á_ùd æf^Èó Ô›Î’v=Ôÿ_≈ÃË 

y›åj é_Î—f àù_Äª^ _Âjá^ÉdË Ñ•^Ë ‚‹ _‰á_nb. 
=iE ∆‹ Ó_ƒ^à‹ Óà—Õÿ^=)i(=‚‹ ÓÉ_ª^ àê≈ÿ^„Ë ‚‹ ÁÜ‰ IÔwÛ˙ÿ^ âÈ≠ çŸ. Óá^Éˇ^ – Ω=ÉËÑv 

Êj_ì_îk~^ – „` úÈÕÍ ≥d Ñv^Ë Ë` ào‘` ‚‹ ÊÛ_òƒ` Ë` Ê‡_§ Ë` ‚‹ fi‰4» Óàè_g‹=⁄›ƒ Ë` €_›ƒ` 
‹≈Î·Ô. 
=uE ∆òÍ çŸß Óá^Éˇ^ Ôã_Îã ÔÎŸ~^É ≤gj m^Ú^àrd ⁄›≈ÿ^ Ω çŸß Óá^Éˇ^ œÑÂjË ≥d pv=ÊÛ_òƒ` Ÿƒ 

⁄›≈ÿ^ ÔÎÿ_≈Õf fl^äkÿ˙ÿ fiÂj_gr^Èf Á_° Ô‘àêÿ^. 
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=ÉE ≥ÈkÍ çŸß Óá^Éˇ^ fiÎ¡·j Êÿ_›ƒ` ïÎî£Ë l–Èÿ^ Ω_’ÿ^ «˙ ó˙ÿ fl_Âª_f Ùåª^ËÎÿÈm_=ÔùÈ·ª^ Êf 
_¥ Ω ÷ÿÖ 4òwkÿ^ m_ƒ_›kr˘ çŸ.^ I„_sŸÿ^Ë ÑÎ‘akÿ^Ë Ÿƒ j·“Îå ⁄ÎsåjË=¬ÕvË àó_® 

Êj_ƒ_›kr^K==

ÿ^=ÓÉ_ª^åÉ_ã„Èn˙oÿ^Ë=ÔW=Óá^Éˇ^=çŸß=àã=≤‹`W=
=`E ‚Î≈Í çŸß Óá^Éˇ^ _·Î‹` àåŸÿ ‚‹ ≤f ÊÛ_òƒ` Ë` ‚‹ Ifi‰4» ÉÑ¢Ë m_ì_îk~^ mcÃ_’‹Ë=≤‹` 

àåÿ^ á^à—f ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ – _‹ % ‚›òkÍ fl_¡‡ Ô‘àêÿ^ é_ã˚^ _‹_’v` Ω ^Ü‰=„aêÿ^ – Ÿƒ 
„` ‚›òkj ÁÜ‰ m_ì_îk~˘^ _‹ ÏŸÍ: 
NE “ÎnÈj m_ƒ_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^ É^ÑƒdË àó_® _7 ‚›òkj _‹ á^É ‚‹ m_è_—‡ „_ÎfËIm˘Ë^Ñ‹Ë 

„_’‹ «_›kr˘^ ÊØá_jË l–ËË ÊkÍ^Ñf IÊÛ_Âk‡^Ë “ÎnÈjË m^á^à– çŸ.^ tÛ_k‡Ë=IlÍÈîkÿ^ _Â¡ÕvË 
Ω ⁄sã ñ_~ Ifi¡·‹Ë ‚ÍËÑjË Ú_5` Ú_òƒ˚^ ‚Íàó_•^=m_¡Õwkÿ^Ë ;ÿ^ _‰ËÑf` – „d mÑrË= 
–I ∆Î–ÈjË ÁÜ‰ àó_-^ ‚‹ ∆Î∏ Ú_òƒ˚^=‚Íàó_•^. 
OE ¬Õv àÍá_—kÿ^ ;ÿ^ ∆Ãàj ≥d çŸß Óá^Éˇ^ àÍá_—kÿ^Ë ;ÿ^ _‰Ñ≈Í çŸ.^. 
PE ÑÍËäj Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ €ËÑû €_›ƒ` çŸ.^ ”^áË`Ë ⁄›≈ÿ^ “Û_nÈÿ^Ë m_‹ÈŸ≈ª^Ë=Ô—Ÿ≈kª^ ÊfI 

Ì`Ë “Û_nË Ë` m_‹ÈŸ≈‹ ÔÎÃ_ód _ÂgŸ Í Ì` ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ m^Ö Ô–˙ƒ=m_ƒÈóÈª_f 
ÔÿÈ›êª^ Ω €ËÑr «_›kr˘^. 

QE “—wkÿ^ ‚‹ ÑÎ—j Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ m^Ú^àrˇ_f ;ÿ^ _‰à–` çŸ.^. 
RE = ÎŸgj Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ÑÎƒ^È¥ m_ƒ_›kr^ çŸ.^ ⁄g– ÅÍá_kÿ^ ÉÑ-^ ÓÑ¥ ÔÎÃ_‘. 
SE úàƒ m^ÉÈå‹ àó_-^ Ÿƒ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ú^Ñfˇ fiÂj_ÎÛà‹ _7_Îv ⁄g– _Â≈Î–Èj. 
TE “—wkÿ^ ‚‹ €Èîv Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ ⁄’êf ⁄‹_‘ ∆ÍàãË Ÿƒ ÔÄå‡ ‚‹ àó_®=m_ƒ_›kr^ 

çŸ.^ m_‹ÈŸ≈ª^Ë “Û_nÈÿ^Ë Ô—Ÿ≈kª^ Ô‘àêÿ_f. 
UE “Îå·kÿ^ ≤f Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^. 
VE fiÎ¡·j ⁄sã m_v_îÃd Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ _—ÃË _ª lî‡ ÊÎŸƒ ÓÉ_ª^=åÿ^g„È≈ 

‚‹ ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^. 
NME  fiÍÑ—j „È≈ÿ^ ÓáÈêª^Ë ≥d Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^. 

=iE ˘ âÈ≠ €äƒ ≤‹` àã çŸß Óá^Éˇ^ ˘d á^à—f ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^K=
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ÿ^=ÓÉ_ª^å_≈fÔ==„Èn˙oÿ^ËW=m_‹ÈŸ≈ª_f=Ú_òƒ˚^=ÑÍËäjW=
≤≈kÍ Ÿƒ Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ô‘àêÿ_f ÑÍËäj Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ú_òƒ˚^Ë 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ fÊrÈ=ñ_~ 
„_§Ë Ô‘àêÿ^ ∆Î›û m_‹ÈŸ≈ª^ m_‡_Îgÿ^Ë “Û_nÈÿ^Ë m˙såÿ^Ë IÔ‹â˙ÿ^ Ÿƒ „` „È’j=ÔŸ‹_‘ Ôwó^ËË 
ÔwÎwìË 4»Ë ÔŸŸò‹ ΩË l–Èÿ^ hã_·ª^I fiÂ·Î’›kÿ ‚‹ Ú^É` fiÂj_gr^Ë=fiÂ‹_Â‹ËK==

=ÓÉ_ª^=Ô·‹_oÿ^=„Èn˙oÿ^ËW=mcÃ_’ª^=Ôã_ÎãW=
„ËÉ €˙~d fl_’vaf fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ h≠ „` ƒ^àÍ=Ω Ôã_Îã 

mcÃ_’ª^ _‹ ÏŸÍ:==

NE _Â‹_så‡^ ∆‹ ÔÎsÎj^3ãd Ô‘àêÿ^ _ÂÃ^Ñ‰`Ë. 
OE „` flÑ—j mcÃ_’ª^ úà…f pv Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ÿƒ }_™d Ô‘àêÿ^=_ÂkÎ›·jË 

Ÿƒ ÒÑª^ I⁄ÍÈ ÿ^ „a‘ æfàj Úä§^ 4…kª^ ‚‹ mcÃ_’ª^ Ú^É˚_f Ÿƒ ÒÑª^=⁄ÍÈ ÿ^. 
PE „` ÉÑ¢ mcÃ_’ª^ Ú_·f Ÿƒ ÒÈkå‹ IÔÕÎ¿Èÿ^ fl_Âª^Ë Ùåª^ËÎÿÈm_ ÔùÈ·ª^ m˙‰¯ª^ËI_ÂŸ»_êf IÔÎ›Ÿ≈ÿ^ 

Ëm^2¶^ IÔÎŸ›≈ÿ^ Im^á_Âª^Ë ÒÈkå‹Ë Ú^É˚^. 
QE _Â‹_så‡^ ∆‹ fisv Ô≈ÎgùË ÔráÉË àù_Äª^ ÒÑÿ Ô‘àêÿ^. 
RE Ü~˚^ Ω á_gkƒ˘^ m_ãá_º m_‘àêÿ^ Òà~˚^ Ω ÑÍÑ¢ ImcÃ_’ª^ ∆‹ ÌÉ_Õj _‹ Ñ– aê·Í=‚ƒ ÷ÿÖ 

‚‹ «_Õjá^ 4» á2‹ mcÃ_’›Ÿÿ m_òÍÈ≈kÿ^Ë. 
SE „` œÑÂkåj i_ —kã^ m^Ú_Õ’ÿ^ ÔÎ·Âª^ Ô¡Ã_-^Ë _ÂÎŸƒ I_‰äÎÕ¢Ë ∆‹ flÑƒ Ô…ÿ_gª^ _ÂÎÃ.= 
TE „` Ñ≈j “Îå·kÿ_f ∆‹ Ô·§ m_wÎè3ÿ^ Ñ·ƒ m_·ÎÎ≈kÿ^ ÓÑÍÑ§^. 
UE m˘_v œ_—Íd œàì ÓaÃ_’ª^ Ë` _‰É^É3ã^ ^Öd ≤gj _Â‡` máà—j Ú_·f Ÿƒ m_‹ÈŸ≈‹ 4» Ô—Î–É=_Â‹Ñ– 

Èòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÷ÿÖË ∆·ª €˙…kã^ ∆óÈÿ^ ÏÕÎ¿Èÿ^=€ÈîwŸÿ Ÿƒ mcÃ_’‹ 
4» Ô—wkå‹. 
VE fiÎ¡·j y·‹ fiÂã` Ω Ô‘àêÿ^ Ú_òƒ˚ çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ú^Èã l‡_‘` á^Ñìd=^^ÑÍÑr fl` 

_›Âã` _Âj3è^ Ô‘àêÿ^K=

ç‹_¶^=i_gÿ^W=0_îª^=úá_≈j=

=ÓÉ_ª^„Èn˙oÿ^Ë=Ô≈ã_kÿ^W==œ^àù˚^=m_—ÕìË=0_îª^=úá_≈j=∆‹=⁄‹_≈kÿ^ÖÔ–˙≈ÿ^=ÌËW=
∆‹ Ó_ƒ^à‹ fl_’v` fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ìà≠ ⁄‹_≈kÿ^ ∆‹ m˘_v úá_≈j 0_îª^=m_—ÕìË 
Ë` m˙‹_≈j œ^àù˚^ ÌËÖ Ô–˙≈ÿ^ _—ÃË fl_’v¸ÿ ÓÉá^Èÿ^ Ω ^Ü‰ ⁄îÕÿ^==K=
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„È≈fá˚^=ÓÉ_ª^=W0_îª^=úá_≈j=Ôã_ÎãW=
≠Ÿƒ= h çŸß Óá^Éˇ^=∆óË Ôã_Îã ÔfÈk’‹ Ôwó^ËË ⁄‹_≈kŸÿ ∆‹ m˘_v úá_≈j 0_îª^ Ô≈–^Èÿ^ Ë`=

⁄›k-^ _ÂƒÈ–Ë ;ÿ^ ‚’∑ „` àn¯j Ω Ú^É` Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ë` fi‰4»=‚‹ 
≤Ÿ‹_≈ÿ^ Ω Ô‘àêÿ^ Ñ·ƒ fiÂŸ‹_≈j ∆‹ Ô‘àêÿ^ Ë` ∆‹ i_wì` 0_îª^ I‚Íà~˝^ Ë·›òjl ÁÜ‰ Ôã_Îåÿ^ 
ÔÕîf Ôì_~ _‹ ÏŸÍ: 

NE ÑÎ‘akÿ^ Ÿƒ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ á_g‘Ë ≤›‰_åª^ á_g‘Ë ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ fi‰4»Ë ‚‹ ≤Ÿ‹_≈ÿ^=Ω 
Ô‘àêÿ^ ÓáËàòf hÎ° m˘_•^ ;ÿ^ ÌÉ¯j ≥d úá_≈j fiÂ•_î‹ ∆‹ 0_î‹ ⁄‹_≈kÿ^ËIÔ‘àêÿ^ _Â≈‹ 
_—ÃË fl_’v˚ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 

OE fiÍÑ—j ÔŸo‹` ÔÎwÎóÈj m˘_• úá_≈j 0_îª^ hã_·kj ∆‹ Ô≈Îgù ø_ê‡ Ô‘àêÿ^. 
PE m^Ú^àrd Ôwó^Ë }_îÃ ÿ ‚ƒ úá_≈j I0_îª^ €Èî•^Ë Ÿƒ ïÎ~3ÿ^ Ë` Ô—Ã^Èª^ Ô‹â˙ÿ^=⁄g– ÚÑf 

€_›ƒ˚^ ;ÿ^ Ñ– aê·Í _Â·ƒ úá_≈j Ω 0_îª^. 
QE fl^äÿˇ^ }_îÃˇ_f fiÛ^Ñÿ^ ‚ƒ m˘_•^ ;ÿ^ Ñ– ÌÉ¯j ≥d úá_≈j Ω 0_îª^ Ë` Ñ·ƒ «È–Ë ^Ü‰=úá_≈kÿ^. 
RE fl^äÿˇ^ k‹˘_f·«_ ‚ƒ lÍÈîkÿ^ Ë` Ô‘á_êª^ Ω Ö_£^ á^à—ÿ^ Ñ·ƒ ÉÈrË úá_≈j Ω 0_îª^. 
SE m^Ú^àrd Ôwó^Ë Ñ·ƒ Ñ–_≈j Ô‘àêÿ^ Ë` _ÂŸ‹_≈j ∆‹ œàù ÌÖ IÔ–˙ƒ Ÿƒ „` ⁄›êÍ ÷ÿÖ=À˙fd ÔÙÎ7^ 

áÈÂ›§^Ë ‚‹ „ËÉ Ì` 4~aj ÷ÿÜf Ñ–_≈kÿ^ Ë` I⁄‹_≈kÿ^ ^Öd „_‘ ^Ü‰ Ñ–_≈kÿ^ Ë`=⁄‹_≈kÿ^ _ÍË_å‹ Ë` ÑÍäÍ 
Ÿƒ N٪ ‚‹ Ïÿ_∏d m^É^àÍd Ô‘àêÿ^ _—ÃË à~˝ fiÛ^È– ÔÎÿ_‹ ÔÍÈ·ã=Ô≈r^à‹. 

TE m^Ú^àrˇ^ ;ÿ^ _‰ÜÄkÍ çŸß Óá^Éˇ^ ^Öd ≤gj Êÿ €˙~ˇ^ ÁÜÂf Ôã_Îåÿ^=K=

=ÓÉ_ª^Ë=ÔÍÉ_•^„È≈fá˚^W=0_îª^=úá_≈j=h·°W=
=`E h≠ Ÿƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^W= 

NE Ôãá_º Ê‹_Â‹ Ô‡_‹af IÔ‰^ä‡Ë „`Ë flÑ—Í 0_î‹ Ô‘àêÿ^ Ÿƒ ÊkwŸî‹ IÔÎîÄêÿ^ „`Ë=˘ ⁄…kåÍ 
Ôgî·‹ “Î—wkÿ 0_î‹ Ôì_~K 

OE °·h m˘_v úá_≈j I0_îª^ ËÀ˙fd çŸ.^ m˘_ü úá_≈kÿ^ ;ÿ^ Ñ– àn¯j Ω ÁÉ_Îv=Ñ·ƒ à¡·ÿ^ 
Ω m_ƒÈóÈª^ ÔóËà≈ª^ Ÿƒ çŸ.^ I ŸƒË çŸß Óá^Éˇ^ flÑƒ ◊^àèd ^Ü‰=Èò≈ÿ^ Ω Im˘Ë^Ñª^ 
flÑƒË i_åkv^ ÊjÈì Ω lÍÈîkÿ^ Ÿƒ ÁÜ‰ m_ƒÈóÈª^ Ω=m_ƒ_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^ m_Î≈∏Ë 

≤›‰_åª^K 
PE ¿_Õ•^ Ÿƒ ÔÍàã m_‹ÈŸ≈ª^ m^Ö ÔŸîÿ^ Ô‘àêÿ_f _Âk ê‡`Ë flÑƒË _ÂÛ_êÃd ≥d Ì`=ïÄèK 
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=iE à¡wÍ Ÿƒ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^: 
NE lÍÈîkÿ^ Ÿƒ á^à– çŸß Óá^Éˇ^ Ë` ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ω €_›ƒ˚^ ÉÈ—≈ÿ^Ë ;ÿ^ fikj i_å•=Ô‘àêÿ^ 

^Öd l‡_‘ Êÿ ÔwŸî‹ Óàè_g‹ Ë` 4» Óàè_g‹ _ÂÎÃ. 
OE €˙…kã˘^ Ë` ÓÉ_Õkã˘^ – ⁄’êf àè_g‹ Ë` 4» àè_g‹ – ‚‹ Ì` ‚‹ €Èì` Ô‘àêÿ^ Ë`=_Âj_‹ÈŸ≈‹ 

Ë` ñàÕÿ^ ÔÍá_›okã˘^ ÔóËà≈ª^ ÊÎŸƒ ÊkÕîf ^Èòƒ Ω çŸß IÓá^Éˇ^ Ë`=ÔóËà≈ª^ Ÿƒ IÔ‘àêÿ^ 
⁄›êÍË ÷ÿÖ ñàÕÿ^ ÔÍá_›okã˘^ ;ÿ^ ⁄~Ñj ‚›ó Ô ê‡`=IÔ‘àêÿ^ Ë` ;ÿ^ h»àj Ô‘àêÿ^ Ω 
ÓÉ_Õkã˘^ I_Â·‹ ÌàåÍË à¡•^ Ÿƒ Èòƒ çŸ.^=ÌÜÿ^ ⁄Î—kåÍ ⁄r˚ €˙…kã^ ñàÕÿ^ ÔÍá_›okã˘^ 

– =“Íà f àè_g‹ Ë` 4» àè_g‹ – ;ÿ^=h»àj Ô‘àêÿ^ Ω ÓÉ_Õkã˘^ _Â·‹ ;ÿ^Ë fiŸƒ _Âf Ú_·n` 
ÊkÍÈòƒ çŸs¥ Óá^Éˇ^=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=ÔÎ‡_oÿ^W=Ô‘àêÿ^=ÔåÃ_·‹W=
∆‹ Ó_ƒ^à‹ _‹ ÉáË Ω ÓÉ_ª^ ÔÎ‡_oÿ^ ≤≈gåÿ^Ë ‚‹ fl_¡‡ Im_‘àêÿ^ ^Öd h»á Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ω=

◊^3è˘^ Ω ⁄›ƒ ‚‹ Ê‡aè ÔåÃ_·‹ IÔ‘àêÿ^ Ë` _ÂkåÃ_·‹ Ω Ñv` «ËàÃ ø_ê·ÿ^ ÌÜÿ^ hsÎÃIÊÿË^äj 
Ó_ƒ^à‹ _‹ ÏŸÍ: 

NE À˙fd çŸß Óá^Éˇ^ €_›ƒ˚_f ÔåÃ_·ª^ ;ÿ^ h»àÍ Ω I_Âkãá_º m_gndË ^Ü‰ ˇ^À˙f Ω=àò® «_›kr^ 
çŸß Óá^Éˇ^. 

OE flÑƒ ◊^3è^ Èò≈ÿ^ hv_ì ÔwŸîª^ Ω lÍÈîkÿ^ Ÿƒ á^à—ÿ^ ÌÜÿ^ áÑîÍ Ω ^Ü‰ „aêÿ^ Ω=çŸß 
Óá^Éˇ^ m_Î≈∏Ë ≤›‰_åª^. 

PE fl_Î– çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ fÀ˙fe ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ Ñ·ƒ _‰É_—≈‡^ €_›ƒ˚_f ÔåÃ_·ª^ ;ÿ^=_7Ë^äÍ 
Èòƒ çŸ.^ . 

QE €Èî•^ Ÿƒ ïÎ~àj “gå‹ ‚‹ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ Ô‘àêŸÿ y›åÍ Èò≈Ÿÿ Ôãá_›¥=€_›ƒ˚^ 
IÔåÃ_·ª^ Ÿƒ „` ÉÑ≠ ^Ü‰ ïÎ~3ÿ^ _ÍÈ·ãK=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ôoÿ_oÿ^W=ÔåÃ_·ª^=€_›ƒ`=flÈÂÕ‹W=
⁄~ÑÍ Ω flÈÂÕ‹ ◊^3è˘^ Ω Ì` ⁄›ƒ ‚‹ Ê‡aè ÔåÃ_·‹ Ô‘àêÿ^ Ë` _ÂkåÃ_·‹ Ω Ñv` «ËàÃ=ø_ê·ÿ^ ÌÜÿ^ 
ÊÿË^äj _‹ ÏŸÍ:=

NE çÎãaj Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ô‘àêÿ Ë` Ôåã¯‹ ÔÍÉàÃ Ë` Ê’Ÿμ Ôgå‡ Óàn¯‹ fiÂã˚ Ë`=ïîv Ω 
Ô‘àè Ë` Óaê·‹ IÒà~` €Ë^äj _ù_ê‡ ‚‹ «È‡ ø_ê‡ Ô‘àêÿ^ Ë` _ÂkƒÈ›ßK= 
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OE  €Èg– ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éd Ô‘àè Ë` Óaê·‹ ÔåÃ_·‹ Ô‘àêŸÿ Ë` I_ÂkƒÈ›ß Ë` jÏÿÈ Óá^Éd=Ôåã¯‹ 
ÔÍÉàÃ ÔåÃ_·‹ Ë` Ô‘àè ÔåÃ_·‹ _Í` „_‘ _ÂŸ’è=. 

PE €Èîv Èò≈ÿ^ Ÿƒ Ôÿ_‘Ë ÔÍá_° Ë` _‹ Ω I_Â›’v Óà‰_¿ l‡_‘ Ë` IÓ3kå‹ Ô‘àêÿ Ë`=Óaê·‹ 
Òà~` ÔåÃ_·‹ Ô‘àêŸÿ Ë` _ÂkƒÈ›ß=K==

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ô≈f^àÿ^W=ïÎ~3ÿ^=ÑÍÑ°=öÃáW=
^Öd lòÃá ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÑÍÑ° ïÎ~3ÿ^ }È·›ª^ hrÈ¥ ≤jÉ_ª^ ÔÍÉ_•^ ≤≈gåÿ^Ë ÔÎ‡_oÿ^Ë=≤≈gåÿ^Ë ‚‹ 
fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÓÉ_ª^Ë ÿ^o_Î‡Ô ≈fá˚^ËÈ„ ‚‹ ÁÜ‰ IÔwÛ˙ÿ^ Ÿ≈Ã Èòƒ çŸß=Óá^Éˇ^ fiÍÑ—j Êkÿ_—kã^ €˙~ 
ÔŸÂ‹ _‰ÉÑ¢ ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ ˘dË mÑƒ ÊkÍÈòƒ Ω çŸ.^=IÔÎÂk·‹ ÷ÿÖË _‹ % áà—Í €ËÑ≈ÿ^ ‚ƒ Ñ—≈ÿ^ Ë` 
⁄‹_≈kÿ^ Ë` ÔåÃ_·ª^ Ë` “ÎÃÈj Êƒ_óË` _—gù fl_¡·ÿ=m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ⁄g– Ú_ò—‡^ ÔŸÂª^ ÓÉÑ-^ 
‚‹ ⁄g– ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^==K=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ôå‹_¶^W=_Í^Ñ7^=€Èg–W=
˘ âÈ≠ Ì˚ ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ á_g‘Ë ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ €Èg– _Í^Ñ7^ ‚‹ Ì` ïÄè Êÿ m˙‹_≈j=ÔÍá_° ∆‹ 

IÔ‘àêÿ^ ^Öd „_‘ ‚‹ „aè ÷Ÿj _Í^Ñ7^ „` ÌÉ¯j ≥d úá_≈j Ω 0_îª^K===

ÿ^=i_gÿ^å_ÉéW=§||||||Ô‘àêÿ^=„_=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=ÔãÉ_åÿ^W=„_sŸÿ^=⁄Î’êjW=
∆‹ Ó_ƒ^à‹ ÓÉ_ª^ ≥Ë˚^ Ñ≈f ÔÛ_ª^ ‚‹ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÓÉ_ª^Ë å›¶^È„ ‚‹ ÁÜ‰ ⁄’êÍIÔwÛ˙ÿ^ çŸß 

Óá^Éˇ^ _‡_§ ÔîîÄk‹ _—ÃË _ª ÏŸÍ:=

NE Ôr_v Ô‘àêÿ^ _ÂÃËà¿Ë _Âƒ_óË`Ë _¥ _Â·’∑ ‚‹ ÔÍÉaj _Â‹_Â‹ ÔÎÿ_≈ÕfK  
OE „È’Í ⁄Î’êj „_sŸÿ^ _—ÃË m^Ú^àrˇ Ô‹_ƒ _Â≈òÍ çŸ.^ ‚›òkj ÑÍÑ¢ Ô›Â‹ ⁄‘ Ô·§=ÓÑ‹Ë 

_ÂŸ›ƒ m_Îv˙îÿ^Ë ÔÿÈÄª^ _7 €˙~ ÁÜ‰ ÓÑª^ ÔÎÕÎ‘Ë Ôf_–á çŸß Óá^Éˇ^ _ÂÎŸƒ.=ËŸƒ=Ô·sŸÿ^ „` Ÿgj 
çŸß Óá^Éˇ^ _¥ ⁄ìÈkj _ÂÎÿd ‚‹ tÛ_k‡ Ë` ÁÜÄkj ‚‹ m^á^à– ÔÎÃ_Õêf=KŸƒË=çŸß Óá^Éˇ^ „` ∆f_kÍ 
⁄›ƒ ÁÜ‰ „_sŸÿ^ fl_¡k‡_f “—wkŸÿ ‚‹ _Âkãá_º €_›ƒ˚^ ÔŸ‘Èª^ _ÂÎÿd. 

PE „È’j ⁄‘ Ô·§ å‹ÙÔÿÈ ‚ƒ _7_›ƒ` fl_‹` çŸß IÓá^Éˇ^ ˘Ë ⁄Ø ÷ÿÖ Ùå¥ÎÿÈÔ çŸ.^=‚ƒ ÷Ÿj 
€_›ƒ˚^ ‚ƒË m_Îv˙îÿ^ Ë` m_ Ÿåÿ^ ;ÿ^ _ÂóÈÃ _ÂÎÿd. 

QE ˘` ⁄—Í ÉÑƒ Ú_òƒ` „_sŸÿ^ ‚ƒ Ôn˙n ˘Ë ÑÍäÍ Ÿƒ Ôå∫. 
RE h≠ áÈòv Ú_ã˜á „_sŸÿ^ Ë` ‚‹ fiÂ‡ÈgÎ·Í ‚‹ _ÂÛ_òƒ` m_Î≈›sŸÿ Ô‹_≈ÿ^ Ôf_r ÿ ‚ƒ ÔŸÙã`=≤›‰_åª^. 
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SE Ÿƒ Ô‘àêÿ^ „` à≈êj ÔÙÎ7^ Ú_5af Ú_òƒ` „_sŸÿ^ m_ÕìË fiÂkÍÈòƒ €˙~ Ôå∫ fl_Í` ⁄›ƒ=‚‹ ÅÍá_j 
fiÂ·ÎÎ≈j Ì`Ë m^4Î…j `à j Ÿƒ ÷ÿÖ €˙~ Ôå∫ fl_Í` ⁄›ƒ ‚‹ ÅÍá_j qËÑv=m^4Î…kÿ^=K=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ô≈f_åÿ^W=„_sŸÿ^=ÔÍÈòƒW=
=`E h≠ ≤Î≈j ÉÑƒ œ_‘ ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ Ω „_sŸÿ^ ÔÎ·≈ª^ fl_Âª_f ;ÿ^=Ñ– aê·Í 

_Â·ƒ m˘_v úá_≈j Ω I0_îª^ Ñ‘akÿ_‘ ‚‹ Ô‹˙ã àÍá_—kÿ^ ÔÎÿ_ª^ 4»Ë IÔÎÿ_ª^=Ô≈r^à‹Ë m_—Õì 
œ^àù˚^ ÌËÖ IÔ–˙≈ÿ^ yÎè3ÿ^Ë ÔÍÈò≈ÿ çŸß IÓá^Éˇ^ ≤Î≈jË á_g‘=I≤ÍÜÎÕ·kÿ^ ÑÍÑ¢Ë mcÃ_’ª^=K

=fläkŸÍË Ú_ã˜á Ú_òƒ`Ë ÁÜ‰ „_sŸÿ^ ˆÉ_g¥ ”Ñîÿ^ Ô‡_‹˚^Ë=Ú˘Èÿ^Ë ÔÍ_·≈ÿ^Ë fl_›k‰˘^Ë 0_î¥ Ô‘àêÿ^ 
≤›‰_åª^Ë _Â∑Ñ—jË Ÿƒ fiÂkwŸî‹ ÔÎîÄêÿ^. 

=iE ƒ^àjÏ Ô‘àêÿ^ Ñ·ƒ ⁄Î’êj §·; mcÃ_’ª^ m_wÎè3ÿ^Ë „` „È’Í _‰˜_òƒ` ‚‹ Ú_òƒ`=çŸß 
Óá^Éˇ^ I≤Ÿ—kåª^ âÈ≠Ë Ô‡_≈kã˘^ Ú_òƒaf 4» ≤ÍÜÎÕ·j Ë` ñ_Äèaf ‚‹ 4» Ú_òƒ`=çŸ.^ Ú^Èã 
^È‡_‘` ‚‹ ≤›‰_åª^ fl` Ifi‰4» Ÿƒ „` „È’Í _åÎÛá ≤k·sŸÿ^ á_êª^ _›ÂÎÿd=Ω ÁÜ‰ Óà—Õÿ^ ‚‹ 
Ú_òƒ˚^ ≤Ÿ—kåª^. 

=uE ˘ âÈ≠ „` „È’Í çÎÛá çŸß Óá^Éˇ^ ^Èòƒ Ω Ô·§ IÔ≈r^àª^ âÈ°Ë Êk‘á_ê‹ Ω ÔÍÈòƒ=„_sŸÿ^ 
IÒà~˚^ Ÿƒ „` ˘ ⁄…êÍ hî·‹ çÎÛàÿ^ Ω „_sŸÿ^ ;ÿ^ lî‡ _ÂÎŸƒ ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^=K=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ô·‹_oÿ^W=m_ƒÈóÈª^=Ôã^áÉW=
=`E ≥Èkj „_sŸÿ^ Ôã^áÉ m_ƒÈóÈª^ ;ÿ^ ïk£ _Âf Ë` ;ÿ^ €_¢ _ÂÎÿd ‚‹ çŸß IÓá^Éˇ^ ∆ÃàjË=_Âj_ÎìÈj 

≥d çŸ.^ Ö_£˘ á^à—ÿ^ I_Â‡aêf Ë` „` ÜÄkj m^á^à—ÿ^ ^Öd úÈÃ _ÂÎÿd çŸ.^=I÷ÿÖ Ÿƒ „` ƒ^àj 
=Óà—Õÿ^Fi=E=‚‹ÓÉ_ª^ àê≈ÿ^Ë„ ‚‹ ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^. 

=iE ÿŸ„_s Ô‡_≈kã˘^ ‚¥ Á^àj ‚‹ Ú^2¶^ ≤îkÄª^Ë ‚‹ ⁄~^É Ô‘àêÿ^ Ë` ‚‹ _Ârá_~ Ω ÉËÑv=

I_Âj_Îv˙ì Ÿƒ „` ‚›òÍ ÷ÿÖ Ω àò® «_›kr^ IÔ·sŸÿ^ ∆‹ à‘Ö fiã^ 4g¶^ Êk–˙ƒË=Ô‘àêÿ_f Ë` 
Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^=K=

=ÓÉ_ª^„È≈fá˚^Ë=Ô≈ã_kÿ^W=„_sŸÿ^=m_ƒ_›kr^W=
=`E ˘ “Æ Ì˚ Èòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ^Ñƒ ≤‹` àã Ô·sŸÿ^ Ú_òƒ`Ë „_sŸÿ^=áÈòv 

_Âj_ƒ_›kr^ ˘d ^Öd lgŸù Ô·sŸÿ^ «_›kã˘^ ≥d ÊÍ`á Ë` €Èî•^ Ÿƒ ÊjáÈê‹. 
=iE ø3êÍ Ôwîÿ m_ƒ_›kr^ „_sŸÿ^ áÈòv ÔÎgŸ»` I_ÂÛ_òƒ` áÑîjË _Âj^á^à– ÔÎgŸ»af m^Èì`=I‚Íàó_•^ 

Ñ·ƒË ÌË_åj m^Èì˚^ yràÍ h‡_§^ ÌÜÿ^ mÈì Ê≈‹ çÎÛá «_›kr˘^. 
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=uE h≠ “ÎnÈj m_ƒ_›kr^ Ô·sŸÿ^ É^ÑƒdË àó_® _7 ‚›òkj _‹ á^É ‚‹ m_è_—‡ “ÎnÈjËIm˘Ë^Ñ‹Ë m_ÎìÈj 
„_sŸÿ^ tÛ_k‡Ë IlÍÈîkÿ^ _Â¡ÕvË Ω ⁄sã ñ_~ Ifi¡·‹Ë „_ÎfË Ú_5`=Ú_òƒ˚^ ‚Íàó_•^ 

m_¡Õwkÿ^Ë ;ÿ^ _‰ËÑf` – „d mÑrË= –∆Î–ÈjË ÁÜ‰ àó_-^ ‚‹ ∆Î∏=Ú_òƒ˚^ ‚Íàó_•^=K=

Ô≈r^àª^=Ô·§=

=ÓÉ_ª^„Èå›¶^W=Ô≈r^àª^=Ô·§=‚ÍÈ’jW=
=`E ⁄’êj á^à—f ‚‹ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ Ô‘àêŸÿ Ô·§ Ô≈r^à‹ ‚‹ ≤›‰_åª^ Ë` ‚‹ fi‰4»=Ÿƒ „` 

„È’Í ‚‹ fiÂ·Îf Èòƒ ⁄—kå‹ Ÿƒ ⁄–˚^ „`Ë ˘ fiòj _Í` ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^=I≤ÍÜÎÕ·kÿ^ h≠Ë 
„` ˘ ⁄—Í ÉÑƒ Ú_òƒ` Ô·§ Ô≈r^àª^ ‚ƒ Ôn˙n ˘Ë ÑÍäÍ Ÿƒ IÔå∫ „`Ë=„È’Í ‚‹ fiÂ·Îf ïk© 

„Ë¯êÿ_f ÔÎÿ_ª^ ÔÎgã_-^Ë. 
=iE áÑîj ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ô‘àêŸÿ – Ú_·f Ÿƒ }^3–^ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ – ÔwÛ˘ ⁄›ƒ Ô·§=Ô≈r^àª^ Ÿƒ 

„` ⁄›êj ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ æf^Èó m^Ú^àrdË ⁄›ƒ IÔ·sŸÿ^ I_Â‹_Â‹Ë Ñƒ^È–Ë á_Îk~^=I_ÂÛ_òƒ` ÔÎÕÎ‘Ë 
IfiÂwÎèàj ÓÑ‹Ë IfiÂkÍÈòƒ IfiÂjcÃ_’‹Ë ÔÎÿbË ≤Î≈j _ÂÛ_òƒ` ⁄’êf=l–¯‹ Ω €_v áÈ…è Ñv` 
Ñƒ_—‹ Ô·sŸÿ^. 

=uE ˘ âÈ≠ ‚ª ⁄›≈Í Ë` „_‘ ⁄›≈Í €˙~ ≤k·åÿ^ ≤kÎó_ª^ Ω Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ë` ÔÎÿ_ª^=IÔ‘àêŸÿ Ë` ÒÑÿ 
∆r^à‹ m_f_åv IÔ‘àêÿ^ „` „È’Í ^Èòƒ Ω Ô·§ Ô≈r^àª^=K=

ÓÉ_ª^=„Èå›¶^Ë=ÔÍÉ_•^W=Ùå‹Ë=_ÂkÎv˙ìË=Ô·sŸÿ^=m_ì_îk~^ÎÿÈ_Âj_W=
ïk£ Ô·§ Ô≈r^àª^ Ôg–^à¥ €_›ƒ` Ô‘àêÿ^ “—wkÿ^ ‚‹ Ô‹˙ã Ô‰^ä‡Ë àÍá_—kÿ^ fiÛ^È—ÿ^Ë ÔÎÿ_ª^=Ô›¡‡`Ë 
Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ I_ÂÎÃ ⁄›êjË fl_Â‹ Ô·sŸÿ^ ÔÕîf Ôì_~ _‹ ÏŸÍ: 

=`E àÍá_—kÿ^ ÔÎÿ_ª^: 
NE Ôã^áÉ fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ ˚^ÎÿËÔ ÔÍÈ·åÿ^Ë Ô‘àêŸÿ ⁄g– _Âóàƒ Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ú^ÑfdË=_ÂÍ`á 

ÔÎìÈkÿ^Ë Ω _Â‡aè „_›òÿ _Âk‰^ä‡ _Âkÿ^ÑƒË _ÂkÎÃ_ÕèË. 
OE Ú^Ñfd Ì`àÿ^ <Õÿ^ – Ú_·f Ÿƒ hŸù çŸß Óá^Éˇ^ – _›ÎÃ ^Öd „_‘ àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^=fiÛ^È—ÿ^Ë 

ÔÎÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ ÔÿÉ_ƒ Ô‡â^Èk‹Ë Ô‹ÈÂÕ‹Ë ‚›òkjË m_‹ÈŸ≈ª^ ;ÿ^ yÎkj ≤›‰_å›Ÿÿ=‚Íà›okåª^Ë fiÎÎ—j 
ä‘àª^ Ïÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ _ÂÛ^É`Ë uÖÈ∂Ë _ÂŸ›ƒ _ÂkÎsÎj^3ãdË. 

PE Ôã^áÉ Ì` ⁄Û_å‹ Ô›Â‹ Ë` 4» ÔÃÈÿa‹ _Â·›òkj àÍá_—kÿ^ ÔÎÿ_ª^. 
QE pwgÿ^ Ô–Ñf Ω Ì` ⁄Û_å‹ _‰4oÍ àÍÑª^ Ïÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ Ë` ‚‹ ≥ÈkÍ Ê‹_Â‹ Ë` €ÈÙå‹=fl^äkÿ˘^ Ω 

Ô‘àêÿ^ Ë` ∆r^à‹ m_f_å•^. 
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RE “—wkÿ^ ‚‹ m^àÍÑ—kÿ^ ÔÎgã_-^ Ω ⁄Û_åª^ ÔÍà‰È§^ ÓÉá^Èÿ^ Ω àÍá_—kÿ^ ÔÎÿ_ª^. 
SE Ôã^áÉ m_ã_Îåÿ^ ÔÎgã_-^ Ô≈gkª^ Ω Ô‘àêÿ^ Ú^ÑfdË Ì`àÿ^ ÔÎìÈkÿ^Ë çŸ. Óá^Éˇ^ Ω=_Â‡aè. 
=iE ª^Ô≈r^à ÔÎŸ~^Ñÿ^: 

NE Ôã^áÉ Ô≈r^à‹Ë fi¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ ÔÎÿ_ª^Ë Óá^ÉdË àù_Äª^ Ω Ô‘àêÿ^. 
OE Ôã^áÉ àÍá_—j Ô≈r^àª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ô≈f_k‹Ë ÜÎÕ·j m^Ú^àrˇ^ ÔÎwÎwîkÿ^ m_¿ÈwŸ›Ÿÿ ÓÉá^Èÿ^=_ÂÎÃ. 
PE Ôf_–àÿ^ œ^àèˇ^Ë Ÿƒ Ú^É` Ô ê‡`Ë ∆r^àª^ ÏŸ~^Ñÿ^ Óá^ÉdË Ô≈r^àª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ω Ô‘àêÿ^=– „d 

mÑrË – “—wkŸÿ ‚‹ àÃ^Èj Éá^Èª^ Ô‹â˙ÿ^ _ÂkÎÿ_≈ÃË Ω Ú^É` €_›ƒ˚^ fl_Âª^Ë ÔùÈ·ª^=_Âf. ^ÖdË % 
‚’Í Ô‘àêŸÿ ∆r^à‹ IÏŸ~^É Ÿ≈Ã Ô·sŸÿ^ fiÍÑ—j _ÂkÎìÈj ≥d çŸ.^ „aêf=ÒÑ‹ Ôr_•^ ≥d 
Ê·ÎÎ≈j. 

QE ÔÎìÈkÿ^ çŸ. Óá^Éˇ^ ≤Î≈kf àÍÑ‹ ÓÑvË Ë` Óá^Éd Ô≈r^àª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ë` ∆r^àª^ ÏŸ~^Ñÿ^=}^3–^Ë 
ÊjcÃ_’‹. 

=uE ∆r^à‹ m_f_å•^: 
NE ÔÎìÈkÿ^ çŸ. Óá^Éˇ^ yÎè3f Ï≈r^à‹ m_f_å•^ fi7äƒË ÑÍÑ¢Ë fiÂf_≈j` fiÎÎ—jË Ñ≈fIfiÂÛ^É` 

“—wkÿ^ ‚‹ fi7˙—kã^ Ô≈r^à‹Ë ”_ ‡ fiÂŸ›ƒ øËàèË Ñ–_≈kÿ^ fiÂ≈‹. 
OE “—wkÿ^ ‚‹ €˙—kã^ ∆r^à‹ m_f_å•^ ÊkÎƒÈóÈ‹Ë IÊkÿ^ÑƒË ÒÑ‹Ë ÔÎÿ_≈Ã €_›ƒ`=IÔ≈r^àª^ ∆‹ 

Ü~˚^ Ω á_gkƒ˘^ Ñƒ^È—ÿ^ 4Í_≈ª^Ë m^Ö ÔŸîÿ^. 
PE Ô≈r^à‹ Ô ~ ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ IÊÿ_›ƒ`Ë=Ë“—wkÿ^ ‚‹ flÑƒ Ê∑Ñ—j ˘_›ƒ` ÔÎ·Ã Ë`=ÔÍá^Éd 

uà£ ‚ƒ ”_ ‡ €_›ƒ` IÔ≈r^àª^ Ú^ÑfdË _Âj_ÎÛà‹ €_Îv ÷ÿÖ. 
QE Ôf_rˇ^ ‚ƒ m^á_åÕkã^ ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^. 
RE Ôã^áÉ àÍà—j ∆r^à‹ m_f_å•^ Êj_¡v˙‹Ë Ÿƒ fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ Ô≈f_k‹Ë _‹ Ü£^ _Â‡aêf. 

=ÉE „_›ó fl^äkÿ˘^: 
NE Ô≈r^à‹ tÛ_k‡ àÍá_—j m_Â§^ ÔÎf_–àÿ^ “—wkÿ^ ‚‹ Ö_£^ Ô‘àêÿ^ m^Ú^àrˇ^ Ô‹â˙ÿ^=_Â‡aêf. 
OE “—wkÿ^ ‚‹ fl^äkÿ^ Ô‘àêÿ^ Ô›¡‡˚_f yÛ^ÈŸÿ^Ë m_ã_Îåÿ^Ë m_›ÎŸ≈kÿ^Ë m^Ö Ô–˙≈ÿ^. 
PE Ô≈r^à‹ ÉÈ—≈ÿ^ m˙‹_≈kÿ^Ë }3—ª^ „` _ÂÍà° Ô‘àêÿ^ ∆‹ œ^àù˚^ ÌËÖ IÔ–˙≈ÿ^ fiÍÑ—jË=_Âj_ÎÛà‹ 

€_Îv ÷ÿÖ ≥d çŸß Óá^Éˇ^. 
QE ∆Ãá _‹ Á^àj ‚‹ ⁄Û_å‹ Òàj ÓáËàó Ö_£^ Ú^àrd _Â‡aêf ≥d çŸß IÓá^Éˇ^ Ú^ÑfdË=_Âj_ÎìÈj 

m^Ú^àrˇ_f ;ÿ^ ≤≈kÍ _‰Ö_£^=K=
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=ÓÉ_ª^„Èå›¶^Ë=ÔÎ‡_oÿ^W=Óá^Éˇ^=çŸßË=Ô≈r^àª^=Ô·§=≤f=úá_≈j=qËÑvW=
^Öd ⁄îv úá_≈j ≤f m_ÎìÈj Ô·§ Ô≈r^àª^ m^á^à–Ë çŸß IÓá^Éˇ^ Ë` ^Öd öÃá çŸ.^ Ü~˚^=ÔÎìÈkf 

Ô·sŸÿ^ „aêf ≤Î≈j ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ ÊÿäƒË ÑÍÑ¢Ë Êf_≈j` fiÎÎ—jË ÊÛ^É` Ë` ≤Î≈j=∆r^àª^ IÏŸ~^Ñÿ^ 
hsÎÃ ≤›òj àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ ÔÎìÈj Ô·sŸÿ^ I_Âj^á2‹Ë i_gã`Ë flÑƒ=ÁÜ~` _ÂfK===

=ÓÉ_ª^„Èå›¶^Ë=Ôoÿ_oÿ^W=Ô≈r^àª^=Ô·§=m_ƒ_›kr^W=
=`E ∆›k° Ô·§ Ô≈r^àª^ ÔÕîf ÔÍáËÉ Ÿƒ ˘` ⁄—j _Âj_ƒ_›kr^ ‚ƒ Ô≈fá` m_ƒ_›kr^ €˙~ Ô·åÿ^=ÔÎÿ_ª^ 

Ô‘àêŸÿ. 
=iE ∆›k° Ô·§ Ô≈r^àª^ ÔÕîf ÔÍáËÉ ∆‹ ∆r^à‹ m_f_åv IÔ‘àêÿ^ ∆‹Ë ∆r^àª^ ÏŸ~^Ñÿ^=IÔ‘àêŸÿ „d 

ÑrË. 
=uE ∆r^à›Ÿÿ ÏŸ~^Ñÿ^ ∆r^à‹Ë m_f_å•^ hŸù «_›kr˘^ ∆‹ Ô·§ Ô≈r^àª^ _›Ÿ‘ lƒÉ Ôr_•^ ≥d=÷ÿÖK===

=ÓÉ_ª^„Èå›¶^Ë=Ô≈f^àÿ^W=m_¿ÈwŸª^=fiÍÑ—j=m_gÎjàjW=
Ÿƒ Ô·§ Ô≈r^àª^ ∆óË ÔÎÿb yÎkj ≤Ÿ‹_≈Ÿÿ Ω Ô‘àêÿ^ fiÍÑ—j fiÂj_¿ÈwŸ‹ „aêf Ì` âË_° Ω=àÍá_—kÿ^ ÔÎÿ_ª^ 
Ë` _‰4» ÔÍàåf=KŸƒË Ô·sŸÿ^ “—wkÿ^ ‚‹ “Îg j ÁÜ‰ ÔÎÿ˝^ Ú^àref “Î—¢ ⁄—kå‹=hã_·kÍ ∆‹ fisv a ¶^ 
Ë` âË_skÿ^ <gjË m^Ú^àrd Ô≈f_k‹ Ôgã_·‹K===

=ÓÉ_ª^„Èå›¶^Ë=Ôå‹_¶^W=Ô≈r^àª^=Ô·§=m_Îv˙ìW=
ÿŸs·Ô Ô≈r^àª^ Ω ⁄Îgã Ú^É` _Â‹_Â‹:=

NE “v «˙ù˘^ Ÿƒ m˙sã Ô‘àêÿ^ _Â—Û_nËË. 
OE „` hŸ j Ì` }_òÍd Ë` „_Îf ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
PE „` hŸ j ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ ÓÈƒÉ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ô‘àêŸÿ É_—≈‡˙ÿ ^Öd ”_ƒ` çŸß Óá^Éˇ^=_ÂŸ›ƒ Ë` 

lóà≈j Ô‘àêÿ^ á^àó˚ Ë` àÛ_å~ Ô›Îår=K=

m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=

=ÓÉ_ª^„Èå›¶^Ë=ÔãÉ_åÿ^W=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=⁄Î’êjW=
=`E ⁄’êj á^à—f ‚‹ çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^ Ô·§ ›åj=)Ô·§ mcÃ_’ª^=m_wÎè3ÿ^ËE =‚‹ 4» Ú_òƒ` 

çŸß=Óá^Éˇ^ I≤ÍÜÎÕ·kÿ^ Ÿƒ „` „È’Í ‚‹ fiÂ·Îf Èòƒ ⁄—kå‹ Ÿƒ ⁄–˚^. 
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=iE áÑîj ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ Ô‘àêŸÿ – Ú_·f Ÿƒ }^3–^ ‚‹ çŸß Óá^Éˇ^ – ÔwÛ˘ ⁄›ƒ Ô·§=mcÃ_’ª^=

m_wÎè3ÿ^ËI Ÿƒ „` ⁄›êj ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ æf^Èó m^Ú^àrdË ⁄›ƒ IÔ·sŸÿ^ I_Â‹_Â‹Ë Ñƒ^È–Ë=á_Îk~^ 
I_ÂÛ_òƒ` ÓÑ‹Ë IfiÂkÍÈòƒ fiÂjcÃ_’‹ËK===

=ÓÉ_ª^Ë=Ô≈f_åÿ^„Èå›¶^W=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=m_ì_îk~^W=
ïk£ Ô·§ mcÃ_’ª^ m_wÎè3ÿ^Ë=_¥ ÏŸÍ: 

NE É^Ñƒd Ôã_Îã Ôwó^Ë mcÃ_’ª Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ „_sŸÿ^Ë Ô—og·ª^ ‚ƒ çŸ.^ Óá^Éˇ^Ë=IÔÍÜÎÕ·kÿ^ 
_Â≈ÃáË ≥d çŸß Óá^Éˇ^ à¡·Îÿ _ÂÎÃ ^ÑÎÂμ _‰É_›kƒ˘ ‚‹ ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ Ÿƒ=„` ƒ^àÍ Ω ÷Ÿj 
Ôã_Îåÿ^ «_gj^ 4Í_≈‹ ægjàj IÚ^É˚_f }_îÃˇ^Ë _Â·ƒI=Ë“—wkÿ^ ‚‹ _‰ÜÎÕ·j. 

OE yÎóÈj Ô–˙≈ÿ^ ≤f mcÃ_’ª^ ÔvÈ·›ª^ Ôã_ÎãË mcÃ_’ª^ €È›≈ª^ I_Âf „_ÎfË Ì` œ^à´^=Ìà‰Èr ‚ƒ 
ÁÜ‰ Ôã_Îåÿ^. 

PE Ô≈r^àª^ ÔÍáËÑÿ^ Ôã_Îåÿ ImcÃ_’ª^ fiÎÎ—jË ÒÑ‹ _ÂkÎÿ_≈Ã Ω “Î—¢ œ^Ñ‰˚^ Ó_~Èkª^ _Â·‹. 
QE ÔÎìÈkÿ^ çŸ. Óá^Éˇ^ mcÃ_’¥ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ „_sŸÿ^Ë Ô—og·ª^ Ê·ƒ á_g‘Ë=≤ÍÜÎÕ·kÿ^ 

Ô‘àêÿ_f _—ÃË Ôã_ÎåŸÿ ÓÑ›k≈ª^=K 
RE }^3–^ m_ã_Îã 4Í_≈‹Ë Ôwó^Ë ÔÍÈò≈Ÿÿ Ω çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
SE ÔÎìÈkÿ^ çŸ. Óá^Éˇ^ yÎè3f Ú_òƒ` ÊÎÃ ÓÉ_ƒdË fiÂwÎèàj _—ÃË m_ã_ÎåŸÿ 4Í_≈ª^Ë=IÓÑ›k≈ª^ ∆‹ 

Ó_ƒ^à‹ flÑƒ yÎèàj Ì` ïÄè l—gã Êk‡^Éd Ô∑àû ÔŸ© Ô‡_‹˚_f. 
TE É^Ñƒd ŒìË m^áÑ—Ÿÿ m˙‰¯ª^Ë ÔfÈŸ ª^ ÔÍÈò≈ÿ çŸß Óá^Éˇ^ ⁄…èË ŒÛ_¿Ë Óá^Éˇ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
UE ÑÍÑ¢ l–Èÿ^ ÌÜÿ^ ≤≈kÍ Ÿƒ Èò≈ÿ^ ÊîÎî£ €_›ƒ˚ çŸß Óá^Éˇ^. 
VE Ô≈r^àª^ ÔÍÈ·åÿ^ m_r_Îkv˙ÿ Ô‹â˙ÿ^ ‚‹ m^á_Âª^ Ë` m^2¶^ Ôgã_·ª^ ÔÍÈò≈ÿ çŸß Óá^Éˇ^=ŒÛ_¿ËË 

Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
NME Ô≈r^à‹ ⁄’Î‰ çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fiÍÑ—jË m_ÎìÈkÿ^ Ω „aè m^4Î…kÿ^ ;ÿ^=‚’∑ 

_‰˜^àrd. 
NNE “—wkÿ^ ⁄’êf ÌÈ·ã ‚‹ €˙—kã^ Ú_òƒ˚^ I≤Ÿ—kåª^ flÑƒË ÉÈrË Ì` úá_≈j 0_î‹ ^Öd=„_‘ 

Èò≈ÿ^ ⁄…êÍ ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éd Ô‘àè Òà~`. 
NOE ∆óË ŒìË ÏÕÎ¿Ë Ú_òƒ¸ÿ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ Ú_òƒ˚^Ë 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ Ú_òƒ˚^Ë ≤Ÿ—kåª^ á_g‘Ë=

≤ÍÜÎÕ·kÿ^. 
NPE ∆óË m^Ú^àrˇ^ Ôì_¶^ Ω €_v áÈ…è ä‘à‹ Ñv` Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Ë` á_g‘=≤ÍÜÎÕ·kÿ^. 
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NQE ÑÍÑ¢ h‡^Èr Œ≈òÿ^ ÓÈ—ÿ^Ë Ω çŸß IÓá^Éˇ^ }^3–^Ë €ÈŸ•^ _Âk§_≈ª _¥ “ÕkÍ ∆‹=ÔwŸî‹ 
Ô‘àêÿ^K=

=ÓÉ_ª^Ô·‹_oÿ^=„Èå›¶^ËW=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=m_ƒ_›kr^W=
∆›k° Ô·§=mcÃ_’ª^=Ëm_wÎè3ÿ^ =≤jà‹Ÿƒ ⁄–˚^=Ô·åÿ^=€˙~I _›Ÿ‘Ë lƒÉ Ôr_•^ ≥d ÷ÿÖ=K=

∆f_åÿ^=i_gÿ^W=ÔÎŸ~^Ñÿ^=Ôf_–àÿ^=

„Èå›¶^Ë=Ô≈ã_kÿ^=ÓÉ_ª^W=ÔÎŸ~^Ñÿ^=Ôf_–àÿ^=fl_¡‡W=
≤≈kÍ Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ É_›kƒ^ fl_¡‡ Ôf_–á ÔÎŸ~^É Ô‘àêŸÿ fiÎÎ—kÿ m_ã_Îåÿ^ m^Ú^àrˇ^Ë=Ô—Ÿ≈kª^ Óá^Éef 
àù_Äª^ “Îg jË fl_’v` Ñƒ^È– Ô›‘È•^ Ôì_¶^ Ô‘àêÿ_f ;ÿ^ _‰Ñ›k≈j=IÔ‘àêÿ^ ÑÎ—kÿ^Ë Ô›¡‡˚_f 
yÛ^ÈŸÿ^Ë m^Ö IÔŸîÿ^ h≠Ë „` ‚›òÍ ^Ü‰ fl_¡·ÿ^ «_gjd 4Í_≈‹=Ôwó^Ë Ùå›ŸÿÎÿÈÔ Ω ∆Î∏ m_ÍÈkåª^ 
ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ω Ô‘àêÿ^ „`Ë m˙‹_≈j œ^àù˚^ m^Ö Ô–˙≈ÿ^=fikj _—ÃË fl_’v¸ÿ æf^Èòÿ^Ë Ôì_¶^ _Âf==K=

„Èkåÿ^=ÓÉ_ª^W=Ô‘àêÿ_f=ÔŸ—kå‹=m^á^Éd=Ë`=m^ÑvË=çÎãajW=
NE ıê·j Ô‘àêÿ^ – Ω ⁄Îgã ÜÎÕ·j fl_¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ñ›k≈ª^ – m^ÑvË Ë` m^á^Éd fiÎÎ—kÿ=Óá^ÉdË 

Iàù_Äª^ Ô≈r^àª^Ë ÔÎŸ~^Ñÿ^. 
OE âÈ≠ Ô‘àêŸÿ Ô‡_≈kã˘^ m_Âû ÔÎrá_~ Ôãá_›ª fl_Â‹ m_ì_îk~^Ë m^ÑvË Ë` m^á^Éd fiÎÎ—j=Óá^ÉdË 

Iàù_Äª^ Ô≈r^àª^ IÔÎŸ~^Ñÿ^ ˘Ë ⁄Ø ÷ÿÖ Ùå¥ÎÿÈÔ Ô‘àêÿ^ ‚ƒ ÷Ÿj fl_Âª^=m_ì_îk~˘^Ë=K=

„Èkåÿ^Ë=ÔÍÉ_•^=ÓÉ_ª^W=ÔÎŸ~^Ñÿ^=Ô≈r^àª^=Óá^Éd=Ë`=ÓÑvË=fl_Â‹W=
≥Èkj ÓÑvË Ë` Óá^Éd Ô≈r^àª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ fiÎÎ—j fl_¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ œ^àèˇ^Ë Ÿƒ “—wkÿ^IÊ—Îg j ‚‹ ÒÑ‹ 
fl^äkÿ^ Ô‘àêÿ^ _ÂÎŸ‹_ƒË Ô›¡‡˚_f yÛ^ÈŸÿ^Ë m_›ÎŸ≈kÿ^Ë ÔÍá_åÿ^ m_ã_ÎãË=Ô‘àêÿ^ _Âj^Ú^àrdËK===

„Èkåÿ^Ë=ÔÎ‡_oÿ^=ÓÉ_ª^W=ÔÎŸ~^Ñÿ^=Ô≈r^àª^=Óá^Éd=àÍá_—j=¬ÕvW=
¢k¬Õ=f=Ô‘àêÿ^àÍá_—k Ô≈r^àª^ m^Ñ·kå‹Ë ⁄›≈ÿ^ Ô·›òk‹ }ÈóÈf _‹ ä™` _‹Ë lîŸ~=_ÂÎÿd ‚‹ tÛ_k‡ 

m_ÎìÈjË _‹Ë Ñ– Ü£^ _Â‡aêfK===
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‚‹_oÿ^=i_gÿ^W=Ô‘àêÿ^=m_f_åv=∆r^à‹=

„Èkåÿ^Ë=Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^W=m_f_å•^=Ô≈r^à‹=Ô›Â‹=É_·ãdW=
åj·Ñ Ô‘àêÿ^ Ô›Â‹ Ô≈r^à‹ _Âj_f_åv ÔÍÈ·åÿ^ ≥d ∆r^à‹ ∆k›kÍ €˙—kã˘_f ÓÚ_Õ’ÿ^Ë Ó2¶^Ë=⁄Î‰akÿ^Ë 

É^Ñƒˇ àÍà—j ÏƒÈóÈ‹ ⁄—kå‹Ë çŸ. Óá^Éˇ^ ≤›‰_åª^Ë ‚ÎgÍ ÊÎÃ _‹ ^Öd l‡_‘=fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ 
2≈j }ÈóÈf Ôÿ^ÑƒË ‚ƒ ä‘àª^ Ïÿ_ª^ Ô‘àêŸÿ _ÂÛ^É`Ë Ω Ïv^È·ÿ^=ÔÍà‰È§^==K=

„Èkåÿ^Ë=Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^W=m_f_å•^=∆r^à‹=≤Î≈jW==
j≤≈ ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ÔÍÉ_≈ÿ^ ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ Ú_·f Ÿƒ yÎèàj çŸß IÓá^Éˇ^ ∆‹ Ó_ƒ^à‹=_‹ ÏŸÍ:=

NE „` „È’Í ÊwÎèàj Ú_·f Ÿƒ ÔÎìÈj ‚‹ Ô·§ Ô≈r^àª^. 
OE „` „È’Í _î~à‹ Êÿ „`Ë ΩÈkåÍ øËàêÿ^ Óáà—ª^ ‚‹ ÔÂ§^ ÔîkÄª^. 
PE ˘` úá_≈kj Ê•_î‹ ∆‹ 0_î‹ Ô‘àêÿ^. 
QE ˘` ⁄—Í ÉÑƒ ≤wèàª^ ‚ƒ ≤≈r^à‹ ≤·n^==K=

=i_gÿ^∆ã_kÿ^W=0_îª^=i_wì`=

=ÓÉ_ª^„Èkåÿ^Ë=Ôå‹_¶^W=ˇ^À˙f=ÔÕÿ_Äª^=m_ãá_›ª^=‚ƒW=
Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ – Ú_·f Ÿƒ }^3–^ Ô·§ Ô≈r^àª^ – ∆óË _‹ fläŸÍ ‚‹ m_ã_Îã Ë` m^Ú^àrd=_Â≈gkÍ 

i_wì` 0_îª^ Ω fiÍÑ—j fi‰^Ë_’è Ë` ˇ^À˙f ‚ƒ m_ãá_›ª^ IÔÕÿ_Äª^ ∆‹ Ó_ƒ^à‹ _‹=ÏŸÍ:=

NE 4åÎj À˙fd i_wì` 0_îª^)‚¥ fiÂÎÃ „ÈŸ‹_≈ÿ^ Ω Ô‘àêÿ^E=çŸß Óá^Éˇ^ _¥ Ñ– áÑîÍ=‚ƒ Óá^Éˇ^ 
ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ‚‹ m_Ãàîj Ë` m_ãá_º Œÿ_£ Ô›¡‡˚^ yÛ^ÈŸÿ^Ë Ñƒ^È—ÿ^Ë ÔÎƒàª^ Ë`=4oj ÔgÍàÿ^ Ω fiÛ^È—ÿ^ 
ÔÎÿ_ª^ Ë` Ô›¡‡` Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ë` I_‰4» Ú^Èã l‡_‘` ÷Ÿj m_Ãàîkÿ^=Ë` m_ãá_›ª^ Ω fiÂkÂr^È‹ fl` 
% I‚’j Ú^àrdË “Î—wkÿ^ flâ˙ÿ^ _Â‡aêf. 
OE ¿_Õ•^ Ÿƒ ÔÍàã m^Ú^àrd ˇ^À˙f 4åÎkf €_îj˘^ àè_gª^ Èò≈f ⁄—kå‹ Ω Ô·§ Ô≈r^àª^ Ë`=_‰4» 

‚‹ „_sŸÿ^ ÔîkÄª^. 
PE ŒÎŸ’j ïÄè ïk© Ï—Ÿkf ÒË_’è Ë` f˙m_» i_wì` 0_îª^ ⁄‹_≈kÿ^Ë _Â≈‹. 
QE ïÎî£ Œj_‰ Ë` ÑÍàf Ï‡Ë3’ÿd Ï—Ÿkÿ ÒË_’êÿ^. 
RE 4ÃÈj ÔÍ_›•^ Ô‹â˙ÿ^ i_wì˚ 0_îª^=K 
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àè_≈ÿ^=i_gÿ^W=ÔÎ–˙~˚^Ë=ÔÎ·Âª^=4Í_≈ª^=

„Èkåÿ^Ë=ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^W=<Âª^=◊ÈŸåÿ^=Ôã_ÎãW=
∆òÍ çŸß Óá^Éˇ^ Ôã_Îã ◊ÈŸåŸÿ <Âª^ fiÎ—ÿ^Ë ÔÎ–˙~˚^ Ω IÔ‘àêÿ^ ƒ^àjÏ ÔÕîf Ôì_~ _‹=ÏŸÍ: 

NE ÑÎ‘akÿ^ Ÿƒ ⁄‘ Èòƒ ‚‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÏÕ¿È‹Ë Ô‘àêÿ^ €Ügf=:r^Ë 
ÔÍ_·≈ÿ^ Ú˘Èÿ^Ë Á_° IÔ‘àêÿ^ ⁄‘Ë _‹ ‚‹ Ê‡aè „Èì 0_î‹ Ô‘àêÿ^ _ÂkÎ›·jË=fiÎ¡≈jË I_Âk›Î– 
fiÍÑ—jË _Â•_î‹ Ÿƒ ÊkwŸî‹ ÔÎîÄêÿ^ Ω ∆Î∏ €^Èv˚^. 

OE ⁄Îoμ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ∆Î›§ ≤›‰_åª^ Ω IÔ‘àêÿ^ fl^äkÿ˘^Ë _¥ “—Æ ÔwŸî‹=Ô‘àêÿ^ 
ÔwŸî‹Ë ≤›‰_åª^ Ó_ƒ^à‹Ë ”È—v i_wì` 0_îª^ I‚Íà~˝^ çÎÿË ÔwŸî‹=ÔƒÈ›.^ ;ÿ^ ÊkgÄk‡^ 
håwÃ. 

PE ÅÎãàj `Ñg‹ fl^äkÿ^ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ á_g‘Ë ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ _ÂÎÃ ∆Î›û Ô›¡‡˚^ yÛ^ÈŸÿ^Ë=m_›ÎŸ≈kÿ^Ë 
m^Ö ÔŸîÿ^. 

QE ÔÿÈŸÎ•^ „ËÉ €˙…kã^ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Èòƒ Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ôgî·ª ÏÕÎ¿Èÿ^ œÑÂf=“Î—¢ 
ÔwŸî‹ Ôì_~ Êf Ë` Á4…f. 

RE ÑÎ‘akÿ^ Ÿƒ àî– €_›≈kã^ €Èì` Ô‘àêÿ^ _‰Éá^È‹Ë Ÿƒ “Î—¢ ú^à»` Ô‘àêÿ^=I_ÂÃ^Ñ‰`Ë flÑƒË 
€˙…kã^ ÷Ÿj €Èì˚^ Ë` Éá^Èª^ “Î—wkÿ 0_î‹ Ôì_~. 

SE ∆óË Ñƒ^È– Ô—Î–É Ô›’®Ë Ôwó^ËË fi¡·j ÔÎv˙ì lÎ–ÈjË «˙ù˘^ Ÿƒ m_‹ÈŸ≈ª^ ÔÎŸ~^Ñÿ^=Ôì_¶^ 
Ô‘àêÿ_f _¥ €ÈÆ „ËÉ ÓÉ_Õkã^ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ fi‰4»Ë=_Â·‹ Ë` }_îÃˇ^ 
_Â·ƒ Ì˚ IïÄè ˘d Ω ÉËÑ•^ Óáà—ª^ Ë` ÓäÛ_§^ _‹_¡‡=K=

=i_gÿ^àêƒ=ÌÉ_•^W=ÔÎÃ_Õêÿ^Ë=}_îÃˇ^=

„Èkåÿ^Ë=Ô≈f_åÿ^=ÓÉ_ª^W=Êj^Ú^àrdË=}_îÃˇ^=m_ã_ÎãW=
„ËÉ €˙~d Ñƒ^È—f ⁄Îsåkÿ^ Iu^áÉˇ^Ë ∆òÍ çŸß Óá^Éˇ^ m_ã_Îã ÔfÈk’‹ }_îÃ ÿ m^Ú^àrˇ^Ë=Êk›¡‡`Ë 

ÔÎÃ^àèˇ^ _¥ “ÕkÍ ∆‹ m_gŸ k‹ }_îÃˇ^ ÓÉá^Èÿ^ Ω fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^=– =håü 
€^Èv˚^ – _›ÂwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ ∆‹ Ó_ƒ^à‹ _‹ ÏŸÍ:=

NE „` ‚›òkj ÷Ÿj m_ã_Îåÿ^ hÎÿ_ã` }_îÃd Ô›Û˙‹ ‚’μ ≤›‰_åª^ i_wì`Ë 0_îª^ ‚‹=«˙ù˘^ 
Ÿƒ m_‹ÈŸ≈ª^ ÔÎÿ_ª^ 4»Ë ÔÎÿ_ª^ Ô—Ÿ≈kª^ Ô‘àêÿ_f _ÂÛ^É`Ë ÔÎ’Ÿ‹Ë fiÂã˚^ œÈ–Èÿ^Ë=Ÿƒ ∆óË 

Ô‘àêÿ^ ⁄’êf ⁄‹_’k‹. 
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OE „` „È’Í }_îÃˇ^ ≤›‰_å›Ÿÿ ‚Íà›okåª^Ë ‚‹ „ËÉ IäÎÎμ ⁄’êfË yó^Ë yÎwìË 4»Ë=Ÿò‹⁄I ΩË 
l–Èÿ^ hã_·ª^ ŸƒË È´ fi¡k·‹ “Î–ÉË ÷ÿÖË ≤’›kÿ ≤›‰_åª^ i_wì`Ë=0_îª^ ‚‹ Ôãá_º 
fiÂ–È—v Ÿƒ ⁄›‘` ÊrË. 

PE É^Ñƒd fi¡‡ àÍá_—kŸÿ ‚›òkj ÑÍÑ¢ m_‹ÈŸ≈ª^ ;ÿ^ h≠ }_îÃˇ^ _Â·ƒI iÈŸã`Ë îjÎ·_ÂÕ ‚‹=pÎv 
_Âk≈Îgù Ë` ÔÍáËÉ }_îÃˇ^ _Â·ƒ. 

QE Ô≈r^à‹ m_ã_Îã }_îÃˇ^ ⁄’êf IÌáËÉ “—wkÿ^ ‚‹ _Â—Ã^Èj ∆‹ ⁄òÃ` Im_ãá_›ª^ ∆‹Ë=fl_’v` fl_¡‡ 
”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ ÊwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^=K=

„Èkåÿ^Ë=Ô·‹_oÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=àÍà—jW=
h≠ „` ‚›òkÍ àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ _óàƒ Êj_ÎŸ›≈ÿ €˙~ Ô·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ IÓ4~˚^ ∆Î∏Ë ⁄‹^È≈ÿ^=Óàn¯ª^ Ω 
€_›ƒ` IÔ‘àêÿ^ h≠Ë „` ⁄›kêÍ àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ Ÿƒ _‹ ÏŸÍ:=

NE _‹ “gù ‚‹ fl_’v` ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ _‹Ë % “g Í i_gã`Ë ÷ÿÖ. 
OE Ú_5` Ú_òƒ` çŸß IÓá^Éˇ^ Ú_òƒ`Ë I„_sŸÿ^ Óá^Éˇ^Ë IÔÍÜÎÕ·kÿ^ fiÂÕÛ_¿ËË ÔÎÿ_•^ Ô—f_åÿ^Ë=

fiÂj˙‰¯‹Ë fiÂj^2~Ë. 
PE Ú_5` m_‘àêÿ^ ⁄~^É Ô’Ÿ›ª^ Ë` _Ârá_~ ;ÿ^ „È’Í Èòƒ çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^ ^Èòƒ=Ω çÿ_ß 

_Âjá^Éd ÔÎÿ_•^ Ô—f_åÿ^Ë Ë` ‚‹ _ÂÍàÍÑ‹. 
QE ‚ÍÈ’j çŸß Óá^Éˇ^ îjË·ŒÎ ÊÛ_òƒ` Ÿƒ Èw·ÿ^ Ïj˝^: =Èòƒ çŸß Óá^Éd ÌÜÎÕ·j | Èòƒ=çŸß 

Óá^Éd 4» ÌÜÎÕ·j | Èòƒ çŸß Óá^Éd ⁄—kå‹. 
RE m^Ú^àrˇ^ ;ÿ^ _‰Ü£^ çŸß Óá^Éˇ^ Ôù_vˇ ÊÛ_òƒ` – Ôì_†Ë 4» ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ – _›Ÿƒ=m_v3—¥ 

≤›‰_åª^ fiÂj_¿ÈwŸ‹Ë €_Îv Ô‘àêÿ^ _ÂÛ^É`Ë. 
SE ŒìË àîk© m_ì_îk~˘ „_sŸÿ^ I_Â‹_Â‹Ë ⁄o‹: Ô·§ IÔ≈r^àª^ Ô·§Ë m_wÎè3ÿ^ Ô·§Ë=

ImcÃ_’ª^ ∆‹ à‘Ö Ú_5` „_sŸÿ^ _ÂÛ_ã˜áË _ÂÛ_òƒ`Ë ÉÑƒË _Âj_ƒ_›kr^ ÅÍá^ÈjË _‰É_—≈‡^=m_‡_ÎfË 
áÈò•^ Ú_òƒ¸ÿ ⁄’ÿ «_›kr^. 

TE _›oÎv I“g ·Í ⁄Û_ãÈÿ^ ;ÿ^ Ñ›kƒ^ _ÂÎŸƒ çŸß Óá^Éˇ^ Ω fiÎÎ—j ÊÛ^É` Ú^É`Ë Ê‡_§ ÔÂ§^ËIÊÛ_òƒ`Ë 
ÔÎrá_¶^ ;ÿ^ l‹_– fiÎÎ—kÿ_f _Âk–˙ƒË IÔ‘àêÿ_f „d mÑrË. 

UE }_îÃˇ^ ‚ƒ mcÃ_’‹ Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ _—ÃË _ª È‰ ñÈî·‹ ÊÎŸƒ Ω=ÓÉ_ª^ 
•^É_Í„È≈gåÿ^Ë=Ô ‚‹ ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^. 
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VE Ì` ÔfÈ—ƒ Ë` Ú^är Ë` 4fÑj Ìâ^3v^ Ë` ÑÎ– Ïù_Îkv^ úËàÕ‹ Ÿƒ Ô‘àêÿ^ ‚‹ ÔÙÎ7^ Ë` ‚‹=Ì` ÔÂr 
ÔÎÃ^àèd Ë` ÔÎ›Î¡·j Ë` IÔÎÛ_ò– ∆‹ „_Îf i_gã` ÔÕÿ_Äª^ ÔÂ§^Ë Ô≈–Èª^ _7 ãËg⁄=_Âr˙ƒ ÌÉ_ÕjË 
_ÂƒÈ–Ë Ω kåª^⁄g—. 

NME tÛ_k‡ Ô≈r^àª^ ÔÍÈ·åÿ^ ÔÎÿ_≈Õÿ m^Ú^àrd Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ IÔ‘àêÿ_f ÔÃ_ód ≥d Ì`á Ô·§=Ô≈r^àª^ Ω 
ÒÑ‹ ÔÍ_Õ‘ fl_¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ω Ô‘àêÿ^. 

NNE  ÔÎìÈj Ô·§ Ô≈r^àª^ „aêf ÒÑ‹ Ôr_•^ ≥d ≤Î≈j ∆r^à‹ ÏŸ~^É Ω Ô‘àêÿ^ Ω €_v flÑƒ=ÁÉÈrË. 
NOE m_ÎìÈj Ô·§ Ô≈r^àª^ ;ÿ^ ÑrÈÍ úá_≈j _Â·Îf ≤fË m^á^à– çŸß IÓá^Éˇ^ Ë` ;ÿ^ öÃá=çŸ.^ 

Ü~˚^ _Âf „aêf ≤Î≈j ∆r^à‹ m_f_åv Ô‘àêÿ^ ÊÿäƒË ÑÍÑ¢Ë Êf_≈j` fiÎÎ—jË ÊÛ^É` Ë`=≤Î≈j ∆r^àª^ 
IÏŸ~^Ñÿ^ m_»Èå‹Ë ÷Ÿj Im_ÎìÈkÿ^ i_gã`Ë flÑƒ Ü~˚^ _Âf. 

NPE ⁄Îì_Õj m_›‰_åª^ ÔÎƒ_›kr˘^ IÔ‘àêŸÿ „d mÑrË. 
NQE „_Îf ÅÍá^Èkf m_Î≈›§^ Ô‹_≈ÿ^ ≤›‰_å›Ÿÿ ÓÑ—≈·ª^ €˙~ Ô·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ Ó4~˚^ Ú_5`Ë Ú_òƒ`=çŸß 

Óá^Éˇ^ ‚Íàó_•^ ÁÜ7 m_Î≈›§^. 
NRE ŒìË «^È‡˚ ø_ê·ÿ^ ÔåÎÛàÿ^ Ô‘àêŸÿ _Âj_‘àèË Ô≈f_kÿ^= KΩË €_v ŒìË ≤ƒÈ‡ Ë` ào‘`=‚‹ 

Iø_ê·ÿ^ h≠ ”_Ãád „_Îf ⁄’f ø_ê‡ Á4najË Ω fisv €_›ƒ` Ô‘àêÿ^ _Â‹_ÂãdË Ω=tÛ_k·ÿ^. 
NSE ŒìË æ ¶ m^á^à–Ë Ô‘àêÿ^ Ô›Âª^)_¥ Ω ÷ÿÖ m^4Î…kÿ^ ÔÎŸ’Î7^ IÔ‘àêŸÿ Ë` Ô≈ãÈj=I_7_›ƒ` 

Ë` Œ–Ë Âj_ÎŸ›ƒ_E =m_≈–Èkÿ^Ë kåª^Ÿg—ÔÎ €_›ƒ˚ Ô‘àêÿ^. 
NTE m_‹ÈŸ≈ª^ Ô—Ÿ≈kª^ Ìaf àù_© _ÂÂr^Èj Ô‘àêÿ^=FÚ^Èã l‡_‘` àù_© ÔÎŸÎ…êj fl` àù_©=IÔÎŸÍÈμ fl` 

àù_© ”Èåÿ^E Ôã_ÎãË Óá^Éd ÁÜ‰ àù_Äª^ _Âkg–^à‹Ë. 
NUE Ôì˙~ Ÿƒ ⁄’è €ËÑr Ë` fiãá Ï‡_Îf €Èì˚ Ô‘àêÿ^ _Â‹Èî~Ë tÛ_k‡Ë _7_›ƒ` Ω=m^È·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ 

›¶^ç Ó4~˚^ Ë` Ü·‹ çÎãakÿ^ _›ÂÍ` àî–`. 
NVE ⁄ÎŸ¢ Ω^à…r Ïÿ_∏ˇ m^É^àÍd Ô‘àêÿ^ _Âj_‘àèË Ô≈f_kÿ^. 
OME }_òÍd Ì˚ m_–ËàÃ ÔÍà‰Èr Ω tÛ_k·ÿ^ ÔÎŸÎ…êkÿ^ ‚ƒ tÛ_k‡ Ô·åÿ^ Ô—f_åÿ^ Ë` Ì` m_≈–Èj=_Âk·Ÿƒ` 

Ô‘àêÿ^. 
ONE }_òÍd Ì˚ œ˙k~^ ‚ƒ 4Í_≈‹ Ôgã_-^ ÓÑ›k≈ª^ ‚‹ ÔÙÎ7^ ÔÍÉÈ≈åÿ^ ≤gã_w›Ÿÿ ≤Î‡È‡_—ÿ^. 
OOE fiã^ ⁄‘ Ô‘àè Ô≈f_j é`áË _7_‹ Ôgå‡Ë ÔÎ’Ÿ‹ Ô‘àêÿ^ _ÂÎÃ _Âù_ê‡Ë IçÎÛàÿ^ ÔÿËÑÿ^Ë=⁄-^ 

çÎÛàÿ^ I_Âj_ÎŸ›≈ÿ ÔÿËÑÿ^Ë ⁄® _ÂåÎãaj. 
OPE ⁄Îì_Õj fiÂã˚^ m^ËÉ`Ë ‚ÍÑÿ^ ÓáÉ_îÿ^ ⁄’ÿ Ô‘àè Ô≈f_j. 
OQE ËŒì Ôã_Îåÿ Ô‘àêÿ^ Ω ∆ÍâÈj }_fá` fiÂã˚^. 
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ORE ŒìË Ì˚ ÔwŸî‹ Ω ÔÙÃ fiÂã˚^ m^Ö ÔÎ—v˚^ Ω lÍÈîkÿ^ ÉÈ≈j ñ_Äè˚=)^Ñƒ Ú_òƒ`=çŸß Óá^Éd 
Ô‘àêÿ^ á_g‘Ë ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ fi‰Ú_fà–`Ë=E`fŸ^È… Ô‘àêÿ^ ÷Ÿkf ”È—•^ hrÈ¥=ÓÉ_ª^ Ôå‹_¶^ ≤≈fá˚^Ë 
‚‹ Ñƒ^È– ⁄Îsåkÿ^ Iu^áÉˇ^Ë Ì`Ë 4Î…j Ω ÷Ÿj ”È—•^ €˙~ Ô·åÿ^=ÔÎÿ_ª^ Ó4~˚^. 
OSE ŒìË Ì˚ ÔwŸî‹ ”^áË`Ë ÔÎÿ_‹ ÔÍÑ–_≈j ”È—vË i_kk‘^ ÉÈ≈j Ú_òƒ˚ çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^=á_g‘Ë 

≤ÍÜÎÕ·kÿ^ fiÂÛ_fà–`Ë Ω fiÂã` Ë` m^ËÉ` ‚ÍÉ Ô‘àêÿ^ Ë` Ì` ‚‹ _Âj_‘àè Ì`ËIÔ≈f_kÿ^ 4Î…j Ω ÷Ÿj 
ÔwŸîª^ Ë` ÷Ÿj ”È—•^ €˙~ Ô·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ Ó4~˚^. 

OTE m_‹ÈŸ≈ª^ Ô—Ÿ≈kª^ Ìaf úËà– Ÿƒ Ô‘àêÿ^=FÚ^Èã l‡_‘` Ôgr^Ë É^Ñåÿ^ Ñ·ƒ hŸ ÿ^ fl` 4»=÷ÿÖ(I 
Œê‘Ë ÔÎ‡ÈÍÑª_f ÔÎÿ_∏ˇ^ Ô‘àêŸÿ m_‘àêÿ^Ë Ô≈f_kÿ^ _7 Ì`Ë ÿ_g‹ _Âk≈ÃÉ=Ô‘àêÿ^ ^É^Ñã 
úËà—ÿ €˙~ Ô·åÿ^ Ÿg‹Ë ⁄ì` úà—ÿ^ fiã^Ë ÔÂ§^ Ô´_ª^ _7 ÊjÑ‹Ë Ÿgª^Ë=IÏ—gkª^ ΩË €_v flÑƒ 
ÉÈrË úËà– Ÿƒ IÔ‘àêÿ^ _ÂÎŸƒ fiÍÑ—j á^à–d ÷ÿÜf. 

OUE ŒìË m_ÙÕÿ É^Ñƒ`Ë Ì` m^ËÉ` ‚ÍÉ =ÔŸf_– ⁄ÍÈwkŸÿ Ì`Ë ”^áË` ÔÎÿ_‹ ÔÍÑ–_≈j Ë` m^à‘Ü‹ “v=i_kk‘^ 
Ë` ”È—v ÔÂf_ê‹ _ÂjáÑì` Ë` _Âkw·‹ Ô‘àêÿ^ €˙~ Ô·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ ∆‹ }_òÍd Ì`=úÈƒ lŸîv ÊÎŸƒ 

Ô‘àêÿ^ ⁄f_—‹ ÷ÿÖ. 
OVE ŒìË Ì˚ ”È—v ⁄ÍÈ¢ Ë` i_kk‘^ hrÈ¥ m^ËÉ` ‚ÍÉ = ÔŸf_– ⁄ÍÈwkŸÿ Ë` ”^áË` ÔÎÿ_‹ ÔÍÑ–_≈j=Ë` 

m^à‘Ü‹ “v Ii_kk‘^ Ë` ”È—v ÔÂf_ê‹ _ÂjáÑì` Ë` _Âkw·‹ Ô‘àêÿ^. 
PME ŒìË Ì˚ É^É3ã^ Ë` Ú^àè Ë` Ú_…ÿd ‚‹ h‡_r Ô‘àêÿ^ Ì˚ m^ËÉ` ‚ÍÉ =ÔŸf_– Ô›Î–ËIÉ^É3ã˙ÿ ”^áË˚^ 

ÔÎÿ_ª^ IÔÎ—gkª^ ∆‹ äÎÎ›kÿ^ ≤f ”^áË˚^ ÔÎÿ_ª^ ÔráÑª^ ;ÿ^ _Âj3è^ Ô‘àêÿ^=÷ŸjË ;ÿ^ _Âj3è^ 
_Âj_‘àè Ô≈f_kÿ^. 

PNE ÉÑƒ m_ƒ_›kr^ çŸß Óá^Éˇ^ ;ÿ^ mÑ—ƒ €˙~ Ô·åÿ^ ÔÎÿ_ª^ IÓ4~˚^ ÅÍá^ÈjË ⁄sãËI_‰É_—≈‡^ áÈòv 
⁄‘ «_›kr^ _wóÈ‹ ÊÎÃ Ú_5` ‚Íàó_•^. 

POE ÉÑƒ m_gŸù Ô‘àêÿ^ ⁄såÿ ≤›‰_åª^ ÅÍá^ÈjË ÷Ÿj m_gŸ ÿ^ _Âf_gã`Ë. 
PPE ŒìË Ì˚ Ô—Õì ≤f Ô‘àêÿ^ œàùË ÌÖ Ô–˙ƒ. 
PQE m_‹ÈŸ≈‹ “Ÿ≈kj Ìaf €_›ƒ` Ë` ÉÈ—ƒ „È’j Ô‘àêÿ^ _Ãàù I_ÂÎÃ _ÂÎÃË Ë` l‡_‘ _ÂÎÃ ÔwŸî‹=Ñv˚ 

Ú_òƒ` çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^ Ë` á_g’ÿ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ _ÂÎÃ Ë` Ì˚ ïÄè ÌÖ Ô–˙ƒ Ìaf=IfiÂ·‹ pÎü 
⁄›êj Ú_5` ≈ª^≤Î· €_›ƒ˚_f Ë` IÉÈ—≈ÿ^ Ô≈ÎgùË ÁÜ‰ €_›ƒ˚^ Ë` ÉÈ—≈ÿ^=_ÂùËàèË _ÂjÑ‹Ë …Ÿg‹ËI_Â 
^ÖdË % ÑrÈj €_›ƒ` Ë` ÉÈ—ƒ ‚‹ ^Ü‰ I⁄Îg—ÿ^ Ÿ≈Ã Ô‘àêÿ^=fiÍÑ—j á^à–d ÷ÿÜf. 

PRE „_Îf Ì˚ m_gÎjàj Ë` ”_Õj^ €â_·j ÊgrÈ¥ Ñv` Ú_òƒ` çŸß Óá^Éd Ô‘àêÿ^ Ë` Ñv` á_g‘=≤ÍÜÎÕ·kÿ^ 
‚ƒ Ì` mcÃ_’‹. 
PSE „_Îf Ì˚ m_gÎjàj Ë` ”_Õj^ €â_·j ÊgrÈ¥ Ñv` Ï›‰_å‹ Ô‘àêÿ^ ‚ƒ Ì` ”È—v Ω }_fá˚^. 
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PTE „_Îf Ô›Î—f m_ƒÈÃÑª^ ÔÎ‹_¡·ÿ^ ÓÉÑåª^ Ô—wkåª^Ë É^Ñåÿ Ì` Ó_‘â Ë` hÛ^àó Ë` flÈãá Ë` Ì`=
m_—wkå‹ Òà~` %Ë ÉÑåj kv ÔÍ_Â‡ Ó3Õÿ^ ÔÎÿ_ª^ IÔÍÈ·åÿ^ ∆‹ ŒìË ärÈ‹ _7 „_ÎfË=_Âf_gã`. 

PUE „_Îf Ô›Î—f Ì` m^á_›okã^ Ë` m_ù_Îkv^ lÙê‡` ÔwŸîª ÏÕ¿È‹ Ô‘àêÿ^. 
PVE m^á^à–d _¥ ÏŸÍ:  
=`E „` m˙sã m_f_å•^ mÑƒ` ⁄’êÿ_f yÎwîÿ^. 
=iE „` fl_¡‡ Ôf_–àÿ^ ÔÎŸ~^Ñÿ^ Ñƒ` Ÿƒ ã`ç Ô›ÎŸã ÜÕ‡Ë ÔÎŸƒ_Õf. 
=uE ‡`Ê ˘ ÑrÈÍ Ì` ÷è à‘ÜÍ Ω ÓáÑ– Ô‘àêÿ^ Ÿƒ ÔŸì^È‹ _Âù_ê‡. 
QME ^Öd „_‘ àÍà—j ∆r^à‹ m_f_å•^ ‚›òkÍ m_¡Õ¢ Ÿƒ fiÛ^È—ÿ^ ÔÎÿ_ª^ IÔÍÈ·åÿ^ h≠ „`=yóÈÍ àÍà—j 

çŸß Óá^Éˇ^ ÷Ÿj m_¡Õwkÿ^ _Âf_gã`Ë Ì`Ë m_‹ÈŸ≈‹ Ô—Ÿ≈k‹ _Âf. 
QNE Ω €_v ÔÎìÈj çŸß Óá^Éˇ^ 4Î…kf ∆r^à‹ m_f_å•^ ⁄g– Ú_Âk‡^ Ó3Õÿ^ ≤≈ª^ ‚‹ I_ÂŸr` h≠=„` 

ÌÈkÆ àÍà—kÿ^ Ÿƒ I÷ÿÖ ∆‹ „_Îf i_gã` ÔÎìÈkÿ^ 4Î…kÿ_f=K=

=ÓÉ_ª^„Èkåÿ^Ë=Ô≈ã_kÿ^W=Ô≈r^àª^=Ô·§=àÍà—jW=
=`E h≠ „` ⁄›kêÍ àÍà—j Ô·§ Ô≈r^àª^ Ÿƒ ⁄Îì_Õj _ÂÛ^É` _Âj_ì_îk~˘ _Â‹_Â‹Ë ñÈî·ª^=_ÂÎŸƒ Ω 

fl_¡‡ m_‘àêÿ^ ÊwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ÿƒ „` ‚›òkÍ _Âj_ÎìÈj _ÂÍ`áË Ω ÒÑ‹=ÔÍ_Õ‘ fi¡‡ Ôf_–àÿ^ 
ÔÎŸ~^Ñÿ^ ÔÎÿ_ª^Ë Óá^ÉdË àù_Äª^ Ω Ô‘àêÿ^=K 

=iE h≠ „` «ÉÈÍ çŸß Óá^Éˇ^ _Äå‡ ÔÎÃ_‘ ‚‹ àÍà—j Ô·§ Ô≈r^àª^ Ω ä‘à‹ Ô‘àêÿ^=çÎÛàÿ^ „`Ë 
àê·Í Ω ∆–Èª^ Ï‡Ë3’ÿˇ^ Ô‘àêŸÿ ∆–Èª^Ë Ï‡Ë3’ÿˇ^ ”ÈåŸÿ Ñ·ƒ àê‡=ÓÈƒÑÿ^ É_—≈‡˘ ÔÎ≈›§^ 
Ô‹_≈ÿ^ ≤’›kÿ ‚‹ h»àÍ ‚‹ ≤›‰_åª^ Ω €Èî•^ Ÿƒ ÔÄå‡=Ê·‹=KŸkÍË ïÄŸ‹ àÍà—kÿ^ Ú_·n` É_—≈‡^ 
ÔÎ≈›§^ Ô‹_≈ÿ^K=

„È≈gåÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=}_îÃdW=
≤≈kÍ Ÿƒ çŸß Óá^Éˇ^ fiÎ¡·j m_ÎŸ›ƒ }_îÃˇ^ Ôì_¶^ ⁄’f Èòƒ ‚‹ ÊÛ_òƒ` ‚‹Ë Ú_òƒ`=Óá^Éˇ^ 

IÔÍÜÎÕ·kÿ^ ∆‹ Ó_ƒ^à‹ _‹ ÏŸÍ:=

NE ∆óË ⁄sã ñ_~ m_v_îÃef Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÊoÍÑ¢Ë I_ÍáËÉ ÷ÿÖË=_—ÃË 
m_v_îÃ ÿ ÔfÈŸ ª^ hrÈ¥ fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 

OE Ôv_jd «˙ù˘^ Ÿƒ ⁄såÿ^ Ï›‰_åª Ô‘àêÿ^ „ËÉ ⁄f_—‹ Ïÿ_‹=K=
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„È≈gåÿ^Ë=ÔÍÉ_•^=ÓÉ_ª^W=ª^=‚ƒ=}_îÃˇ^’Ã_cmW=
=`E fläkŸÍ çŸß Óá^Éˇ^ _¥ ÏŸÍ:= 

NE }_îÃˇ^ ‚ƒ Ôã_Îã mcÃ_’ª^ ‚ƒË ÔÎÕÎ‘ ÑÍÑ¢ mcÃ_’‹ Ú_òƒ` çŸ.^ Óá^Éˇ^Ë=ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ω 
Ô‘àêÿ^K 

OE }_îÃˇ^ Ô–Ñf ÔÎÃ_ÕèË ⁄ÎîÕjË Ω àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ ‚ƒ mcÃ_’ª^ ÔvÈ·›ª^ Ú_òƒ˚=çŸß 
Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÓáÈîf Óàè_g‹ Ë` 4» IÓàè_g‹ „ËÉ Ú_Õ~d Ë` Ú^ÈãI⁄ÎŸòj l‡_‘` ÿ_g‹ 
fl` ∆Ã_·‹ fl` I_Í^ä‹ _Í` l‡_‘ _Âk≈Îgù _Â5^Ë. ^ÖdË l‡_‘ _Í^äª^=_›Âã` Ω IÔ‘àêÿ^ „È’kÃ 

Ô›Î—ÿ^ ÔŸ~Ñª^ fiÂã¸ÿ Ï‰ Ô›Î—ÿ^ ÔÎ–Èåÿ^ Ñ·ƒ ÅÍá_j=”_—wkã˘^K 
PE yÎóÈj Ô–˙≈ÿ^ ≤f mcÃ_’ª^ ÔvÈ·›ª^ Ôã_ÎãË mcÃ_’ª^ €È›≈ª^ I_Âf „_ÎfË Ì` œ^à´^=Ìà‰Èr 

‚ƒ ÁÜ‰ Ôã_Îåÿ^K= 
QE „_Îf ⁄Îì_Õkÿ^ Ô‹â˙ÿ^ „aêf mcÃ_’ª^ m_òÍÈ≈kÿ^Ë ÔƒÈÃÑª^ ⁄’ÿ ‚º ÏŸÍ Ÿƒ ÓÑv: 
=`E Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^. 
=iE Ôå∫ ‚‹ á_g‘ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ ‚º ^È—Ÿj Ÿƒ` mcÃ_’ª^ ‚‹ Ô‘àêÿ^ Ÿƒ „` „È’Í=‚‹ fiÂ·›ó 

çÎÛàÿ^ ÌÜÎÕ·kÿ^ àÍÑª^Ë Ïÿ_ª^. 
=uE Ú_òƒ` „_sŸÿ^K 

=iE „È’Í }_îÃˇ^ Éá^Èÿ^ Ω ÁÜ‰ ÓÉ_ª^ Ω àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ _—ÃËË €Ë^ÑsŸÿ Ô—Ã^àª^K=

Ï‡_oÿ^=i_gÿ^=àêƒW=Ô‘àêÿ^=Ô›‘Èv=“Îg j=

„È≈gåÿ^Ë=ÔÎ‡_oÿ^=ÓÉ_ª^W=Ôÿ_≈Õÿ^=Ô›‘È•^=“Îg jW=
∆òÍ çŸß Óá^Éˇ^ Ñƒ^È– Ô›‘Èv Ôì_~ Ô‘àêÿ_f ˘ úá_≈kj ∆‹ fl_’v˚^ ÔÎ‹^äÿˇ^ Ω ÁÜ‰=IÔwÛ˙ÿ^ 
ÊÎŸƒË Ôg–^à‹ _Â—Îg j==“—wkÿ^Ë‚‹ I_ÂkÎÿ_≈Ã _ÂŸÍÑ≈jË Ñ·ƒ IÔr_•^ ÊÎŸƒË Ω ⁄Îgã ÷ÿÖ=fl_Î—ÿ^ _¥ ÏŸÍ:====

NE “—wkÿ^ ‚‹ fl^äkÿ^ Ô‘àêÿ^ ÁÜÂf Ñƒ^È—ÿ^. 
OE Ô≈r^à‹ Ñƒ^È—ÿ^ _ÂoÍÑ¢Ë _—ÃË m_gŸ k›Ÿÿ ÔÎ‹_¡·ÿ^ ⁄òÃ`Ë m_ãá_›ª^.= 
PE Ô≈r^à‹ àÍÈ jË Ñƒ^È– ◊ÈŸåÿ^ <Âª^ ;ÿ^ ⁄oμ fiÎ– IÔ‘àêÿ^ _‰4»Ë ‚‹ m_ã_Îåÿ^=m^Ú^àrˇ^Ë 

ÔÎŸ~^Ñÿ^ _¥ :ŸÍ m_r_v Ô‘àêÿ^ “ÕkÍË ∆‹ ⁄òÃ` m_ãá_›ª^. 
QE «˙ùd Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ _‹ËÉ Ÿƒ =m^áÈ kÿ^ Ω €_ß Ô›‘Èv m_‘àêÿ^ ⁄òÃ`Ë=Im_ãá_›ª^ Ë` 

öÍÈÕj ÷ÿÖ ≥d Ô·§ Ô≈r^àª^ Ë` Ì` Ô·§ Ë` Óá^Éd Òà~`=K=
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àêƒ=pÿ_oÿ^=i_gÿ^W=“Û_nÈÿ_f=¿_Õkv˘^=

„È≈gåÿ^Ë=Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^W=“Û_nÈÿ_f=¿_Õkv˘^W=
h≠ Ÿƒ Ô‘àêÿ^ „` ¬Õk¢ ∆Î›û àó_-^ m^Ñ·kåª^Ë àÍá_—kÿ^Ë “Û_nÈÿ^Ë Òà~˚^ iÈŸ ª^=¿_Õkv˘^ _Âf 
hrÈ¥ ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ Ω à—‹ Ô‘àêÿ^ çÎÛàÿ^ ÓÑ‹ ˘ ⁄—j ‚ƒ àêƒ Im^È·ã „`Ë=⁄›êÍ ÷ÿÖ àÍà—j çŸß 
Óá^Éˇ^ àÍà—jË Ô·§ Ô≈r^àª^= = KË∆‹ flÑƒ €˙~ˇ^ ÁÜÂf IÓÑª^ h≠ Ÿƒ=Ô‘àêÿ^ Ω €_v ÉÈrË ÒÈƒÉ 
ÔÎÛ_ò–=)_¥ Ω ÷ÿÖ Ì` ÒÈƒÉ Ô›Û_– Ë` ÉÑÂ‹ _Âk‹_–ef(=Ë` Ôgÿ_ ‹=Ë` Ì` m^Ú^àrd “Î—¢ Ô›Û_– “Ÿ≈kj ÷Ÿkf 
àó_-^ Ë` m^Ñ·kåª^ Ë` àÍá_—kÿ^ Ë` “Û_nÈÿ^ ¿_Õkv˘^ _Âf=≤• Ú_Âk‡^ ÷Ÿj ÒÈƒÑÿ^ ÔÎÛ_ò—ÿ^ Ë` Ôgÿ_ ª^ Ë` 
m^Ú^àrd “Î—wkÿ^ Ô›Û_—ÿ^K=

àêƒ=∆f^àÿ^=i_gÿ^W=ÔÎ‹_k~=fl_’v`=

=ÓÉ_ª^„È≈gåÿ^Ë=Ô≈f^àÿ^W=ÔÎÃ_óˇ^=m_‡_Îgÿ^Ë=m_‹ÈŸ≈ª^=fiÍÑ—jW=
ÔÙÎÂŸÿ „` hŸ j ‚‹ Ô‘àêÿ^ _‰ÑÍËäj Ìaf m_‹ÈŸ≈‹ Ë` m_‡_Îf ÔÎÃ_ód _‰^àj Ô‹â˘ “—wkŸÿ ‚‹=ÒÑ‹ fl^äkÿ˘^ 

fl_’vaf ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^K=

„È≈gåÿ^Ë=Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^W==àê·ÿ^Ö_Õ·ÿ^ËW==
NE „È’j ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ ÓÜÃ_‡ _—ÃË _‰É_›kƒ˘=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=‚‹=K=

OE =«˙ù˘^=‚‹=0_îª^=i_wì`Ë=≤›‰_åª^=≤’›kÿ=Ï‡Ë3’ÿˇ^=Ô‘àêÿ^=∆–È‹=Ÿƒ=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=àê·j

_ÂÎŸƒK= 

=

=

=

=

=

=
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‹=“wŸFN=EmcÃ_’ª^=€ËÑr=

Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=mcÃ_’‹=

=Ôkf_oÿ^=mcÃ_’ª^=Ó4…kª^=mcÃ_’ª^==ÓaÃ_’‹

=ÔÍ_Â‡

Ô‹Ñ¶^=

=«È›.^

ÏÏŸ’ÿ^=

€Ñf==

m_ÃËàîª^=

≤
≈‹
=
Ÿg‹

=

ç
Ÿ.
^=m
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Ÿr
=á
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v
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s
Ÿÿ^
=m
_å
Ÿr
=á
Èò
v
=€
Ñf
=«
È›
ß

=
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=
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·Õ
ÿ^=
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’
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ê
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Ë

=
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ò
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^=Ë
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^=ç
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á=
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’
‹
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‹=
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‘
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d=à
å
ÿ^=

≤
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^

Ú_ò
ƒ˚
^

=«È
›.
^

=

}_
fá
˚^
=‚
‹=
Ôg
å
‡

=ÔÍ
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É=
m
cÃ
_’
‹

==Ó4
î
–=
ÔÍ
äÎ
Õ¢
=æ
~

⁄r
˚^

=⁄r
˚^
=ÔŸ
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ù
=ÔÍ
äÎ
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=æ
~

=

=Ôv
È·
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^=fi
Âã
˚^

F
Ô›
Î—
ÿ^=
€_
~
Éd
=fi
kÍ

E=

«È
›.
^

=

˘Ë`=W≤Ÿ—kåª^=Ú_òƒ˚^=

NJJ=================

OJJ=================

PJJ=================

«È›.^=================

_Î‡_n=W=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=4»=Ú_òƒ˚^=

NJJ=================

OJJ=================

PJJ=================

«È›.^=================

_oÿ_n=W=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=Ú_òƒ˚^=

NJJ=================

OJJ=================

PJJ=================

«È›.^=================
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≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g‘=mcÃ_’‹=

=á_g‘=ŒÛ_¿Ë

≤ÍÜÎÕ·kÿ^=

Ôkf_oÿ^=mcÃ_’ª^=Ó4…kª^=mcÃ_’ª^=ÔÍ_Â‡=ÓaÃ_’‹=Ô‹Ñ¶^=
=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=ÓaÃ_’‹=«È›ß

=mÑrË=„d=çŸ.^=‚ƒ=

=«È›.^

ÏÏŸ’ÿ^=

h
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á
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F
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E=«È
›.
^

=
   

NJ=ÌÜÎÕ·kÿ^=çÎÛàÿ^=             

OJ=àÍÑª^Ïÿ_ª^=             

PJ=             

QJ=             

RJ=             

«È›.^=             
=

=

=

=

=

=

=

=

=
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=mcÃ_’‹„_sŸÿ^=Ú_òƒ`=

==Ôkf_oÿ^=mcÃ_’ª^Fm_åŸ§^=áÈòv=€Ñf=^ÑƒE=m_åŸr=áÈòv=€Ñf=«È›.^=

Ô≈r^àª^=Ô·§=Ú_òƒ`=

NJ====

OJ====

PJ====

«È›.^====

=mcÃ_’ª^=Ô·§=Ú_òƒ`=

NJ====

OJ====

PJ====

«È›.^====

=m_wÎè3ÿ^=Ô·§=Ú_òƒ`=

NJ====

OJ====

PJ====

«È›.^====

àù_Äª^=Ô·§=Ú_òƒ`=

NJ====

OJ====

PJ====

«È›.^====

=Ô·§=Ú_òƒ`EKKKF=

NJ====

OJ====

PJ====

«È›.^====

 



  شركة مكة لإلنشاء والتعمیر
     شركة مساھمة سعودیة
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   مكة لإلنشاء والتعمیر شركة
 مساھمة سعودیة شركة    

 
 

 الترشیحات لجنة عمل الئحة
 بالشركة المكافآتو

 
﴾ التعدیل قبل ﴿

  

  
  
 
 
 
 

 

  ٠١٢٥٥٨٣٠٨٦٠١٢٥٥٨٣٠٨٦: :   فاكسفاكس    ––  ٠١٢٥٥٧٠٠٣٧٠١٢٥٥٧٠٠٣٧: :   ھاتفھاتف  ––  المكرمةالمكرمة  مكةمكة--    ٧١٣٤٧١٣٤: :   بب..صص    ––  ٤٠٣١٠٢٠١٠١٤٠٣١٠٢٠١٠١: :   تت. .   سس

  لایرلایر  ٤٠٠٤٠٠,,١٦٢١٦٢,,٦٤٨٦٤٨,,١١: :   بالكاملبالكامل  والمدفوعوالمدفوع  بھبھ  والمكتتبوالمكتتب  بھبھ  المصرحالمصرح  المالالمال  رأسرأس



 

 
 

﷽ 
 
 

 شركة مكة لإلنشاء والتعمري     
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 "الئحة " 
 

 " جلنة الرتشيحات واملكافآت"  
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 الترشیحات والمكافآت لجنة الئحة

 :تشكيل اللجنة
قرار اجلمعية العامة العادية الواحدة والعشرون ملسامهي الشركة املنعقدة بتاريخ بناء على 

الرتشيحات واملكافآت ومدة  أعضاء جلنة اختيارعلى قواعد  ملصادقةه ٢٧/٨/١٤٣١
 .، يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى جلنة الرتشيحات واملكافآتةعضويتهم وأسلوب عمل اللجن

 :أعضاء اللجنة اختيارقواعد 
 .تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يعينهم جملس اإلدارة .١
 .أعضاء اللجنة ممن هلم الباع واخلربة يف جماالت عمل الشركة اختياريتم  .٢
 .يعني جملس إدارة الشركة أحد أعضاء اللجنة كرئيس هلا .٣
 .جملس اإلدارة سكرتري جملس إدارة الشركة سكرتريًا للجنة الرتشيحات واملكافآتيعني  .٤

 :ة أعضاء اللجنةمدة عضوي
 .دارةاإلجملس نفس مدة دورة ، الرتشيحات واملكافآت تكون مدة عضوية أعضاء جلنة

 :أسلوب عمل اللجنة
اتعقد اللجنة  .١  .النعقادهابصفة دورية أو ما إذا دعت الضرورة  اجتماعا
ا يف حماضر .٢  .تثبت مداوالت اللجنة وتوصيا
لس إدارة الشركة .٣ ألغلبية ، وترفعها   .تصدر توصيات اللجنة 
اجيوز للجنة دعوة من تراه مناسبًا حلضور  .٤ واملناقشة دون أي حيق هلم التصويت  اجتماعا

 .على القرارات
 

ي  االستعانةجيوز للجنة  .٥ ا وعلى نفقة الشركة   استشاراتفيما خيص مهامها وواجبا
 .قانونية أو مهنية خارجية، وذلك لكي تتمكن من أداء مهامها على أفضل وجه



)٢( 
 

لس إدارة الشركة عما يتصل بنطاق عملها .٦  ً  .تقدم اللجنة تقريراً سنو
 : ما يليومسئوليات اللجنة تشمل مهام 

لس اإلدارة  .١ لس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدةالتوصية  ، مع مراعاة لرتشيح لعضوية ا
لشرف واألمانةعدم   . ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد  .٢
وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي 

 . يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة
 . غيريات اليت ميكن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن الت .٣
حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة  .٤

 . الشركة
، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا   التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني .٥

 . كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى
ويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى وضع سياسات واضحة لتع .٦

ألداء  . عند وضع تلك السياسات استخدام معايري ترتبط 



   مكة لإلنشاء والتعمیر شركة
 مساھمة سعودیة شركة    

 
 

  المكافآت لجنة عمل الئحة
 بالشركة والترشیحات

 
﴾ التعدیل عدب ﴿
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=ÓÉÑ-^=m^Ú^àrˇ^Ë=4Í_≈ª^Ë=m_ã_Îåÿ^

Óá^Éˇ^=çŸß=Ω=ÔÍÈò≈Ÿÿ=–=⁄g–=

⁄ÍÑ≈kÿ^ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
=é= K=m= WQMPNMOMNMN=–ñ=K=i= WTNPQ=–=Ô‹à’ª^=Ô’‹=–=Œj_‰== WMNORRTMMPT=–=ç‘_Ã== WMNORRUPMUS==

=⁄‹_’ÿ_f=«ÈÃÑª^Ë=Êf=hkk’ª^Ë=Êf=}àîª^=€_ª^=é`á= WN,SQU,NSO,QMM==€_Íá= 



 

 :السياسات واملعايري واإلجراءات احملددة للعضوية يف جملس اإلدارة

أن يتوفر في العضو شروط الخبرة الكافية واألمانة والمهارة الشخصية التي تساهم في تحقيق  - ١

 .مصلحة الشركة

يفضل من يكون قد شغل أو ال يزال يشغل منصباً قيادياً مارس فيه وضع اإلستراتيجيات واتخاذ  - ٢

 .القرارات

 .يفضل من تكون له خبرات متميزة في مجال معين يهم الشركة - ٣

 .أن يكون العضو على إلمام كاف بأعمال الشركة - ٤

 .أن يلتزم العضو بتخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته - ٥

 .أن يملك العضو لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف لایر - ٦

 انعقادإلدارة الشركة قبل ثالثين يوماً علي األقل من موعد أن يتقدم المرشح للشركة بطلب، كتابًة  - ٧

 .، وذلك باليد أو على العنوان البريدي أو بالفاكسالجمعية العامة

تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال يجب أن يتضمن الطلب  - ٨

 الشركات المساهمة بيان عدد ىالشركة وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحد

 مع بيان الشركات أو ،يزال يتولى عضويتها وتاريخ مجلس إدارة الشركات التي تولي والتي ال

 .المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة

يرفق فيجب أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير للمرشح  إذا كان قد سبق - ٩

: بالطلب البيانات التالية

 االجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد اجتماعاتعدد - أ       

 .االجتماعاتالتي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع 

- ١-  



 التي عقدتها كل لجنة من تلك االجتماعاتاللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد - ب     

 التي حضرها، ونسبة حضوره إلي االجتماعاتاللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد 

. االجتماعاتمجموع 

 .وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ٢ - 
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=Ω=ÔÍÈò≈Ÿÿ=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã

Óá^Éˇ^=çŸß=–⁄ÍÑ≈kÿ^=Ñ≈f= 
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=⁄‹_’ÿ_f=«ÈÃÑª^Ë=Êf=hkk’ª^Ë=Êf=}àîª^=€_ª^=é`á= WN,SQU,NSO,QMM€_Íá= 
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________________________________________________________________________=
================================================================================FN========E=================ÔÍÈò≈ÿ^=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã==

 

=

=

=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_ÎãÿÓá^Éˇ^=çŸß=Ω=ÔÍÈò≈Ÿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
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________________________________________________________________________=
================================================================================FO========E=================ÔÍÈò≈ÿ^=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã==

 

=

m_ÍÈk-^=€ËÑr 

ÓÉ_||||||||||ª^==«È||||||||||||||||||||óÈ||ª^=ÔwÕîÿ^=fi–á=

=ÓÉ_ª^≥Ë˚^=W==ÑÎÂμ=P=

=ÓÉ_ª^ÔÎ‡_oÿ^=W===4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã^Óá^Éˇ^=çŸß=Ω=ÔÍÈò≈ÿ=P=

Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^ W==Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=Ω=fi‰_åª^=“v=P 

Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^ W==Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^==øËàè=Q 

Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^ W==Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=m^Ú^àrd=Q 

ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^=W===çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yèàª^=ÔÎÿÈÙå‹Óá^Éˇ^=R 

_åÿ^=ÓÉ_ª^≈fÔ=W==⁄—kåª^=Èò≈ÿ^=fl_Â‹=R 

ÿ^=ÓÉ_ª^o_·‹Ô=W==Ö_Õ·ÿ^Ë=àê·ÿ^Ë=Ô≈r^àª^=R 

 

 

 

=
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________________________________________________________________________=
================================================================================FP========E=================ÔÍÈò≈ÿ^=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã==

 

≥Ë˚^=ÓÉ_ª^=WÑÎÂμW 

= m^Ú^àrdË= 4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã= É^Ñƒd=#ÿ= Óá^Éd=çŸß=Ω= ÔÍÈò≈Ÿ= 4›≈kÿ^Ë= Ú_ê‡ ÿ= Ô’‹= Ô‘àèJ==Ô‘àè

=IÔÍÉÈ≈ã= Ô›‰_å‹= _—ÃËÿ= Ñ·gŸFP= EÔÎ‡_oÿ^= ÓÉ_ª^= ‚‹=Ïj˝_f=ï·j=;ÿ^Ë= „Ëàê≈ÿ^ËW=]=É^Ñƒd m_ã_Îã 4Í_≈‹Ë 
m^Ú^àrdË Ôwó^Ë ÓÉÑ®Ë ÔÍÈò≈Ÿÿ Ω çŸß Óá^Éˇ^ – _¥ ˘=úá_≈kÍ ∆‹ fl_’v˚^ ÔÎ‹^äÿˇ^ Ω ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^= 

–I _Â≈óËË ∆óÈ‹ ÜÎÕ·kÿ^ Ñ≈f á^à–d ÔÎ≈›§^=Ô‹_≈ÿ^ _7 [=I‚‹==ÔÙÎ‰=‚ƒ=ÓáÉ_îÿ^=m_‘àêÿ^=Ô›‘Èv=ÔwÛ˘

ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^K==

=ÓÉ_ª^ÔÎ‡_oÿ^=WÓá^Éˇ^=çŸß=Ω=ÔÍÈò≈ÿ^=4Í_≈‹Ë=m_ã_ÎãW= 

NE =‚‹=Œÿ¯‹=Óá^Éd=çŸß=Ô‘àêÿ^=Óá^Éd=≥ÈkÍFNN=E=âË_skj=˘=ÓÑª=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=fiÂgÄk·j=^Èòƒ=àêƒ=Ñv`

=fl_¡‡=ï·Í=%=_‹=fiÂf_Äk‡^=ÓÉ_ƒd=âÈ≠Ë=m^È·ã=q˙n÷ÿÖ=4»=Ÿƒ=é_ã˚^=Ô‘àêÿ^=K 
OE ≤ÍÜÎÕ·kÿ^=4»=Ú_òƒ˚^=‚‹=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=ÔÎgŸ»`=„È’Í=„`=h≠K 
PE „` ˘ ⁄—Í ÉÑƒ ˚^_òƒÚ ≤Ÿ—kåª^ ‚ƒ ‚ÍÈòƒ Ë` ‚ƒ pŸn Ú_òƒ` IçŸ.^ _›ÂÍ` ào‘`K 
QE ø3êÍ „` ˘ ⁄…êÍ Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ÔÍÈòƒ çŸß Óá^Éd ào‘` ‚‹ ∫ç m_‘àè=Ô›‰_å‹ ÔráÑ‹ 

Ω ”Èåÿ^ Ω „b Ñv^ËK 
RE Í=„`=h≠àÃ^Èk Ω==Óá^Éˇ^=çŸß=Èòƒm˙‰¯ª^ IÔÎ›Ÿ≈ÿ^ m^á_Âª^Ë IÔÎ·Âª^ ÔÎîÄêÿ^Ë IÔgã_·ª^=ÒÈkå‹Ë 

IhÍáÑkÿ^ m^2¶^Ë ÔÎŸ›≈ÿ^ m^Ö ÔŸîÿ^ Ô ê‡af Ô‘àêÿ^ ÔÎÿ_•^ ÔÎŸg—kåª^Ë Ë`=Óá^Éˇ_f Ë` É_îk–˘^ Ë` 
Ôgã_-^ Ë` „È‡_—ÿ^ Ë` IÔ›‘È•^ ˙òÃ ‚ƒ Ôg»àÿ^ Ω fiŸ≈kÿ^=hÍáÑkÿ^Ë=K 

SE Êj_ì_îk~^Ë=Ê‹_Â‹=Ôãá_º=‚ƒ=Ê–È≈Í=Ïwì=∆‡_‹=ÊÍÑÿ=„È’Í=˘=„`K 
TE Ô‘àêÿ^=Ω=Êj_ÎÿÈÙå¥=fl_Î—Ÿÿ=œ_‘=l–Ë=ïÎîÄkf=Èò≈ÿ^=fläkŸÍ=„`K=

=ÓÉ_ª^Ôoÿ_oÿ^W=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=Ω=fi‰_åª^=“vW 

= ÔÍÈò≈ÿ= Á4»=Ë`=ÊåÕ‡=yÎèàj= Ô‘àêÿ^=Ω=fi‰_å‹=⁄’ÿ=“Æ=m_‘àêÿ^=fl_¡‡=fl_’v˚= _—ÃË= Óá^Éˇ^=çŸß

ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÊwÛ^ÈÿËK=

=

=
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=ÓÉ_ª^Ô≈f^àÿ^W==øËàèÓá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^W 

Íø3ê „` „È’Í Èòƒ çŸß Óá^Éˇ^ ‚‹ ÌËÖ ÔÍ_Õ’ÿ^ ÔÎ·Âª^ ‚º àÃ^Èkj fiÂÎÃ Ó2¶^ ÔÃà≈ª^Ë=Óá_Âª^Ë 
€˙—kã˘^Ë Iflâ˙ÿ^ _¥ ’∑Ê· ‚‹ Ôãá_º Ê‹_Â‹ ÓÚ_Õ’f á^Ñk–^Ë=Ñ·ƒ=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=ŸƒË=I

=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=Ω=ÉáË=_‹=÷ÿÜ‘Ë=Im_gŸ k‹=‚‹=ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=Ááà—j=_‹=Ó_ƒ^à‹=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=yÎèàj

Ïÿ_kÿ_‘=Ï‰Ë=fl_’v`Ë=øËàè=‚‹W=

NE Ô≈›åÿ^Ë=Ó4åÿ^=‚åv=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yèàª^=„È’Í=„`K 
OE =“gã=Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`Ô‡_‹˚^=Ë`=œàêÿ_f=ÔŸÄª^=fiÛ^à§^=ÒÑvd=Ω=ÔÎÛ_ò–=fl_’v`=ÁÑó=áÑì=„`K 
PE gã=Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`é˙Ãˇ_f=ÊÎŸƒ=fi’•^=“=K 
QE ÔÎÛ_ò–= fl_’v`= ÁÑó= áÑì= „`= “gã= Ñ–= yèàª^= „È’Í=˘`==Ô›¡‡`= ÔÕÿ_©= Ë`=ë…ÿ^= Ë`= €_Îkv˘^= hgåf

€^È‹˚^=⁄å»=Ë`=m_‘àêÿ^K 
RE “gã=Ñ–=yèàª^=„È’Í=˘`==fi’•^ÁÑó=Ñ≈f=œàîkÿ^=Ë`=Ô‘àè=Óá^Éd=çŸß=Èòƒ=hî·‹=⁄…êÿ=ÊkÎŸ‰`=fl

Ô‘àè=Ì`=Óá^Éd=4åÎj=Ë`=Óá^ÉˇK 
SE =„È’Í=˘`=yèàª^ÔÿËÑÿ^=m_ƒ_ –=⁄g–=‚‹=fiÂ·ÎÎ≈j=fikÍ=‚‹=^Ñƒ=_Î‹È’v=_Õ¿È‹=K 
TE =⁄òÕÍ`=yèàª^=„È’Í=„= Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=∆óË=ÊÎÃ=éá_‹= _ÍÉ_Î–= _gî·‹=⁄…êÍ=€^äÍ=˘= Ë`=⁄…è=Ñ–

_ÎsÎj^3ã˘^m^á^à—ÿ^=Ö_£^Ë=mK=

UE = Óà—Õÿ^=Ω= _ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^= ÓÑª^= €˙~= yèàª^= flÑ—kÍ= „`FN= E¶^= ÓÉ_ª^= ‚‹å‹_=hŸ f= ÔwÛ˙ÿ^= ÁÜ‰= ‚‹= Ô

=Êj^á_Â‹Ë= Êj˙‰¯‹Ë=yèàª^=m^2¶= _ÕìË=yè3ÿ^=hŸù=⁄›êÍ=„`=Ÿƒ= Ô‘àêÿ^= Óá^Éˇ= Ê·‹=∆–È‹=Ïf_k‘

ÔÎÿ_•^Ë=Ô—f_åÿ^=Êj_ÍÈòƒË=ÊÕÛ_¿ËËK==

¶^=ÓÉ_ª^å‹_ÔW=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^=m^Ú^àrdW 

NE =fikÍàê‡ „˙ƒd yè3ÿ^ Ω ∆–Èª^ Ï‡Ë3’ÿˇ^ Ô‘àêŸÿ ∆–Èª^Ë Ï‡Ë3’ÿˇ^ ”ÈåŸÿ ΩË=Ì` ÔŸÎãË Òà~` 
_‰ÉÑ¢ ÔÙÎ7^ ÷ÿÖË ÓÈƒÑÿ ñ_Äè˚^ =≤g»^àÿ^ Ω yè3ÿ^ ÔÍÈò≈ÿ çŸß=IÓá^Éˇ^ Ÿƒ „` ⁄¡Í i_f 
yè3ÿ^ _vÈkÕ‹ ÓÑ‹ àÂè Ÿƒ ⁄–˚^ ‚‹ ÅÍá_j „˙ƒˇ^K 

OE =ÊÎrÈj=Ë`=àê‡=Ñ·ƒ=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=≤wèàª^=‚ƒ=m_‹ÈŸ≈‹=”ÈåŸÿ=Ï‡Ë3’ÿˇ^=∆–Èª^=Ω=„˙ƒˇ^=fikÍ

=fiÂj˙‰¯‹Ë= ≤wèàª^= m^2¶= _ÕìË= m_‹ÈŸ≈ª^= ÷Ÿj= ‚›òkj= „`= Ÿƒ= IÔ‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^= É_—≈‡˘= ÓÈƒÑÿ^
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================================================================================FR========E=================ÔÍÈò≈ÿ^=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã==

 

‚‹=ÔÄå‡=4ÃÈj=fikÍË=IÔÎÿ_•^Ë=Ô—f_åÿ^=fiÂj_ÍÈòƒË=fiÂÕÛ_¿ËË==çÎÛàÿ^=Ô‘àêÿ^=ä‘à‹=Ω=m_‹ÈŸ≈ª^=ÁÜ‰

Ï‡Ë3’ÿˇ^=_Â≈–È‹Ë=K 
PE =fiÂåŸÿ=lÍÈîkÿ^=“v=fl^ÑÄkã^=âÈ≠=˘=pÎü=IÓá^Éˇ^=çŸß=i_Äk‡^=Ω=Ï›‘^3ÿ^=lÍÈîkÿ^=fl^ÑÄkã^=fikÍ

ÓÑv^Ë=Óà‹=‚‹=ào‘`K 
QE =‚ƒ=„˙ƒˇ^=#=‚ÍÜÿ^=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=≤wèàª^=Ÿƒ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=Ω=lÍÈîkÿ^=àîk—Í=fiÂj_‹ÈŸ≈‹

=Óà—Õÿ^=“ÃËFO=EÓÉ_ª^=ÁÜ‰=‚‹K 
RE Í=0_îª^=úá_≈j=m˘_v=‚‹=Ì`=‚ƒ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›sŸÿË=Ô‘àêÿ^=Óá^Éd=çŸ.=yèàª^=yîÕ–==m^Ú^àrˇ^=“ÃË

Ïj˝^=⁄›êjË=IÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^=ÔÙÎ‰=⁄g–=‚‹=Óáà—ª^W 
=`E ;ÿ^= Ô‘àêÿ^=i_å•=fikj=;ÿ^= ÉÈ—≈ÿ^Ë=€_›ƒ˚^=Ω= Óàè_g‹=4»=Ë`= Óàè_g‹= ÔwŸî‹=ÉÈrË=Ω=h»àÍ=

_Âjá^Éd=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yè3ÿ^K 
=iE ÊÿË^äj=;ÿ^=ø_ê·ÿ^=«ËàÃ=Ñv`=Ω=_ÂkåÃ_·‹=Ë`=IÔ‘àêÿ^=ÔåÃ_·‹=Ê‡aè=‚‹=⁄›ƒ=Ω=Ê‘^3è^K 

ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^W=Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yèàª^=ÔÎÿÈÙå‹W=
= Óá^Éˇ^=çŸß=ÔÍÈò≈ÿ=yèàª^=⁄o∑=„`∆Î∏ I≤›‰_åª^ ÊÎŸƒË €Üf :r^Ë ÔÍ_·≈ÿ^ Ú˘Èÿ^Ë Ω Óá^Éd Ô‘àêÿ^=

⁄‘Ë _‹ ‚‹ Ê‡aè „Èì _Â•_î‹ _ÂkÎ›·jË fiÎ¡≈jË _Âk›Î–K=

ÿ^=ÓÉ_ª^≈f_åÔW=⁄—kåª^=Èò≈ÿ^=fl_Â‹W=
NE Ú^Ñfd Ì`àÿ^ ⁄—kåª^ Ω ⁄Û_åª^ ÔÎsÎj^3ãˇ^I m_ã_ÎãË IÔ‘àêÿ^ I_ÂÛ^É`Ë ≤Î≈jË Ú_òƒ`=Óá^Éˇ^ 

ÔÍÜÎÕ·kÿ^. 
OE “—wkÿ^ ‚‹ Ó_ƒ^à‹ 0_î‹ Ô‘àêÿ^ _ÂÎ›‰_å‹Ë _Â∑Ñ—jË Ñ·ƒ €Èîv Ì` úá_≈j Ω=0_îª^. 
PE œ^àèˇ^ Ÿƒ àÍÈ j Ñƒ^È– Ô›‘È•^ Ôì_¶^ IÔ‘àêÿ_f Ôg–^à‹Ë “Îg j Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^=_7K=

ÿ^=ÓÉ_ª^o_·‹ÔW=Ë=Ô≈r^àª^Ö_Õ·ÿ^Ë=àê·ÿ^W=
NE =ÁÜ‰=∆ò£ÔwÛ˙ÿ^==“Ÿ≈kj=ÓÑÍÑr=yÛ^Èÿ=Ë`=m_›ÎŸ≈j=áËÑì=Ñ·ƒ=_ÂoÍÑ¢=h≠Ë=ÔÍÈ·åÿ^=Ô≈r^à›Ÿÿ=m_ã_Îåf

= m^Ú^àrdË= 4Í_≈‹ËÿÓá^Éˇ^=çŸß=Ω= ÔÍÈò≈Ÿ=ÔîkÄª^= m_Â§^= ‚‹⁄ÍÑ≈j= É_›kƒ^= fikÍ= „`=Ÿƒ= I=ÔwÛ˙ÿ^=

Ô‘àêŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=‚‹=á^à–=hrÈ¥KK 
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________________________________________________________________________=
================================================================================FS========E=================ÔÍÈò≈ÿ^=m^Ú^àrdË=4Í_≈‹Ë=m_ã_Îã==

 

OE é_ã˚^=_Â‹_¡‡Ë=Ô‘àêÿ^=Ô›‘Èv=ÔwÛ˙ÿ=ÔŸ›’‹=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=2k≈jK 
PE „È’j ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ ÓÜÃ_‡ _—ÃË ÿ=á^à—_‰É_›kƒ^=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=‚‹K 
QE =«˙ù˘^= ‚‹=0_îª^= i_wì`Ë=≤›‰_åª^=≤’›kÿ= Ï‡Ë3’ÿˇ^= Ô‘àêÿ^= ∆–È‹= Ÿƒ= ÔwÛ˙ÿ^= ÁÜ‰= àê·j

_ÂÎŸƒK 

== 
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________________________________________________________________________=
===========================================================================FN=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

=

=

=

ã_ÎãÃ_’‹=Ôm˘ÑfË=mc=

==Ú_òƒ`Óá^Éˇ^=çŸß=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^Ë=ƒÊ·=

Ë=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^=
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________________________________________________________________________=
===========================================================================FO=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

=

=

m_ÍÈk-^=€ËÑr 

ÓÉ_||||||||||ª^==«È||||||||||||||||||||óÈ||ª^=ÔwÕîÿ^=fi–á=

=ÓÉ_ª^≥Ë˚^=W=ÑÎÂμ=P=

=ÓÉ_ª^ÔÎ‡_oÿ^=W==4Í_≈‹m˘Ñgÿ^Ë=mcÃ_’ª^=y·‹=P=

Ôoÿ_oÿ^=ÓÉ_ª^ W=Ã_’‹=Ôã_Îãmc=Ú_òƒ`=Óá^Éˇ^=çŸß=„_sŸÿ^Ë=Q 

Ô≈f^àÿ^=ÓÉ_ª^ W==Ôã_ÎãÃ_’‹mc=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^=R 

Ôå‹_¶^=ÓÉ_ª^ W=„_sŸÿ^Ë=çŸ.^=àã=≤‹`=ÓaÃ_’‹=Ôã_Îã=R 

ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^=W=mcÃ_’ª^=‚ƒ=}_îÃˇ^=R 

_åÿ^=ÓÉ_ª^≈fÔ=W=Ö_Õ·ÿ^Ë=àê·ÿ^Ë=Ô≈r^àª^=S 
 

 

=
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===========================================================================FP=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

≥Ë˚^=ÓÉ_ª^=WÑÎÂμW 

=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^Ë=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=mcÃ_’‹=Ôã_Îã=É^Ñƒd=#ƒ=Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹=Ô‘àêÿ=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^Ë=Ê·

=4›≈kÿ^Ë–==_—ÃË=IÔÍÉÈ≈ã=Ô›‰_å‹=Ô‘àèŸÿÑ·g=FN=E=‚‹=„Èkåÿ^Ë=ÔÍÉ_•^=ÓÉ_ª^=‚‹=m_‘àêÿ^=Ô›‘Èv=ÔwÛ˘

= ÔÎÿ_ª^=”Èåÿ^= ÔÙÎ‰=‚ƒ= ÓáÉ_îÿ^=ï·j=;ÿ^ËÏj˝_fW] É^Ñƒd Ôã_Îã Ôwó^Ë mcÃ_’ª Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ 
„_sŸÿ^Ë Ô—og·ª^ ‚ƒ çŸ.^ IÔÍÜÎÕ·kÿ^= Óá^Éˇ^Ë _Â≈ÃáË ≥d çŸß Óá^Éˇ^ à¡·Îÿ _ÂÎÃ ^ÑÎÂμ _‰É_›kƒ˘ ‚‹ 
ÔÎ≈›§^ IÔ‹_≈ÿ^ „`=Ÿƒ ƒ^àÍ Ω ÷Ÿj Ôã_Îåÿ^ «_gj^ 4Í_≈‹ ægjàj IÚ^É˚_f }_îÃˇ^Ë ƒ·I_ÂË“—wkÿ^ ‚‹ 
_‰ÜÎÕ·j [K=

ÿ^=ÓÉ_ª^ÔÎ‡_o=W=4Í_≈‹m˘Ñgÿ^Ë=mcÃ_’ª^=y·‹W= 

„ËÉ €˙~d fl_’vaf fl_¡‡ m_‘àêÿ^ fl_¡‡Ë ”Èåÿ^ ÔÎÿ_ª^ _›ÂwÛ^ÈÿË IÔÍÜÎÕ·kÿ^ h≠ „` ƒ^àÍ=Ω Ôã_Îã 
mcÃ_’ª^ _‹ ÏŸÍ:=

NE _Â‹_så‡^ ∆‹ ÔÎsÎj^3ãd Ô‘àêÿ^ _ÂÃ^Ñ‰`Ë. 
OE „` flÑ—j mcÃ_’ª^ úà…f pv Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^ Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ Ÿƒ }_™d Ô‘àêÿ^=_ÂkÎ›·jË Ÿƒ 

ÒÑª^ I⁄ÍÈ ÿ^ „a‘ æfàj Úä§^ 4…kª^ ‚‹ mcÃ_’ª^ Ú^É˚_f Ÿƒ ÒÑª^=⁄ÍÈ ÿ^. 
PE „` ÉÑ¢ mcÃ_’ª^ Ú_·f Ÿƒ ÒÈkå‹ IÔÕÎ¿Èÿ^ fl_Âª^Ë m_ÎÿÈÙåª^Ë ÔùÈ·ª^ m˙‰¯ª^ËI_ÂŸ»_êf IÔÎ›Ÿ≈ÿ^ 

m^2¶^Ë IÔÎŸ›≈ÿ^ Im^á_Âª^Ë ÒÈkå‹Ë Ú^É˚^. 
QE _Â‹_så‡^ ∆‹ fisv Ô≈ÎgùË ÔráÉË àù_Äª^ ÒÑÿ Ô‘àêÿ^. 
RE Ü~˚^ Ω á_gkƒ˘^ m_ãá_º m_‘àêÿ^ Òà~˚^ Ω ÑÍÑ¢ ImcÃ_’ª^ ∆‹ ÌÉ_Õj _‹ Ñ– aê·Í=‚ƒ ÷ÿÖ ‚‹ 

«_Õjá^ 4» á2‹ mcÃ_’›Ÿÿ m_òÍÈ≈kÿ^Ë. 
SE „` œÑÂkåj i_ —kã^ m^Ú_Õ’ÿ^ ÔÎ·Âª^ Ô¡Ã_-^Ë _ÂÎŸƒ I_‰äÎÕ¢Ë ∆‹ flÑƒ Ô…ÿ_gª^ _ÂÎÃ. 
TE `„ Ñ≈j “Îå·kÿ_f ∆‹ Ô·§=Ë=mcÃ_’ª^m_wÎè3ÿ^ Ñ·ƒ m_·ÎÎ≈kÿ^ ÓÑÍÑ§^. 
UE =≤gjm˘_v œ_—Íd œàì ÓaÃ_’ª^ Ë` _‰É^É3ã^ ^Öd ≤gj _Â‡` máà—j Ú_·f Ÿƒ m_‹ÈŸ≈‹ 4» Ô—Î–É=_Â‹Ñ– 

Èòƒ Ω çŸß Óá^Éˇ^ Ë` Óá^Éˇ^ ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÷ÿÖË ∆Îª €˙…kã^ ∆óÈÿ^ ÏÕÎ¿Èÿ^=€ÈîwŸÿ Ÿƒ mcÃ_’‹ 
4» Ô—wkå‹. 

=
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________________________________________________________________________=
===========================================================================FQ=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

ÿ^=ÓÉ_ª^Ôoÿ_o=Wã_ÎãÃ_’‹=Ômc==Ú_òƒ`Óá^Éˇ^=çŸß=„_sŸÿ^ËW 

= Ôã_Îã=“g ·j=mcÃ_’ª^= Ô—og·ª^=„_sŸÿ^Ë= Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=ŸƒƒÊ·=IËÏ‰=Óá_gƒ=‚ƒ==ÔÍÈ·åÿ^= ÓaÃ_’ª^

=m˘ÑfË=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^Ë=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=áÈòv=Ê·ƒÔ‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=m_ƒ_›kr^=áÈòv=m˘ÑfËK 

NE ’j„È=ª^= ÓaÃ_’≈ÿ= ÔÍÈ·åÿ^= Óá^Éˇ^= çŸß= ÈòŸg‹=OMM{MMM== €_ÍáF€_Íá= Œÿ`= _kÛ_‹EI=`= Ÿƒ=âË_skÍ= ˘

= Èò≈ÿ^= ÊÎŸƒ=⁄îÆ= _‹= «È›ßÎ·Îƒ= Ë`= ÔÎÿ_‹= _Í^ä‹Ë=mcÃ_’‹=‚‹Ô== Ÿg‹RMM{MMM== €_ÍáF=Œÿ`= ÔÛ_›å∫

€_Íá=Eàê≈ÿ^=ÓÉ_›Ÿÿ=_—ÃË=÷ÿÖË=_ÍÈ·ãÍé_ã˚^=Ô‘àêÿ^=fl_¡‡=‚‹=‚K 
OE Ô›Î–==€Ñf•^=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^=Ë`=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=‚‹=«_›kr^=⁄‘=‚ƒ=Èò≈Ÿÿ=áÈòƒÊ·==m_ƒ_›kr^=Ë`

= Ô‘àêŸÿ=Ô‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^= Ÿg‹P{MMM==€_ÍáF€_Íá=œ˘b= Ôn˙n= E=„_‘=Ú^Èã=“Íàù=‚ƒ=Ë`= _ÍáÈòv=«_›kr˘^

=ÔoÍÑ•^=€_îj˘^=⁄Û_ãËFÔÎƒ_∏=ÔnÉ_®Eæ—Ã=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=„aêf=àÍà›kÿ_f=^á^à–=„_‘=Ë`=IK= 
PE = _ÂÎÃ= Ñ—≈Í=;ÿ^= Ô— ·ª^= uá_~=≤›Î—ª^= Ú_òƒ¸ÿ= àÕåÿ^= à‘^Üj=≤‹akf= Ô‘àêÿ^= flÈ—j=çŸß=m_ƒ_›kr^

=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^Ë=Óá^Éˇ^ƒÊ·==Ë`§^=m_ƒ_›kr^Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›=håv=€_›ƒ˚^=€_rá=ÔráÉ=Ë`=≥Ë˚^=ÔráÑÿ^=Ÿƒ=I

=ÔÎ‡_’‹ˇ^Ôv_kª^=Ë`=çŸ.^=Èòƒ=⁄g–=‚‹=Óà‘Ükÿ^=Ú^àè=#=Ôÿ_v=ΩË=IÔ—og·ª^=„_sŸÿ^=ƒÊ·=I=öÍÈ≈j=fikÍ

= Ÿg¥=Èò≈ÿ^P{MMM==€_ÍáF€_Íá=œ˘b=Ôn˙n=EÑv^Èÿ^=«_›kr˙ÿK 
QE f= ÔÃà»=Ω= Ôè_ƒˇ^Ë= Ô‹_–ˇ^= 4ÃÈkf= Ô‘àêÿ^= flÈ—j=Ñw‘=≤kŸÎÿ= ÓÑª= m˙—·kÿ^Ë= flÈ™=ç›¶^= ÔÙÃ= ”É_·Õ

= _ÂÎÃ= Ñ—≈Í=;ÿ^= Ô— ·ª^= uá_~=≤›Î—ª^= Ú_òƒ¸ÿ=î–`= Ô—og·ª^= „_sŸÿ^Ë= Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^ƒÊ·==Ë`

Ô‹_≈ÿ^= ÔÎ≈›§^=m_ƒ_›kr^=ÊòÍÈ≈j=fikÎÃ= Èò≈ÿ^=⁄g–=‚‹=m˙—·kÿ^Ë= Ôè_ƒˇ^Ë= Ô‹_–ˇ^=≤‹aj=#= Ôÿ_v=ΩË=I

= Ÿg¥O{MMM==€_ÍáF€_Íá=„_Õÿb=E≤kŸÎÿ=î–`=ÑüË=ÓÑvÈÿ^=ÔŸÎŸÿ=K 
RE = m˘ÑfË= mcÃ_’ª^= œàì= fikÍ= m_ƒ_›kr˘^= áÈòv= Ô—og·ª^= „_sŸÿ^= Ë`= Óá^Éˇ^= çŸß= Ú_òƒ˚ƒÊ·==_—ÃË

Ô‘àêŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=⁄g–=‚‹=_‰É_›kƒ˘K 
SE =m_ÃËàîª^=Ô›Î–=œàì=fikÍ=ÔwóÈª^=fi–á=Ñ·gÿ_fFP=IQ=E=«_›kr˘^=Ú_Âk‡^=áÈÃ=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=‚‹=“Îå·kÿ_f=÷ÿÖË

=∆‹=çŸ.^=àã=≤‹`K 
TE ¥=Óá^Éˇ^=çŸß=Ú_òƒ`=Ñv`=ŒÎŸ’j=Ôÿ_v=Ω=fl_Â= ÔÎÃ_ódÍ=IÒà~`fik=É_›kƒ^==ÊjaÃ_’‹=_ÂÃàì=⁄g–=‚‹

=⁄g–=çÎÛá=çŸßˇ^Óá^ÉK 

=

=
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===========================================================================FR=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

ÿ^=ÓÉ_ª^≈f^àÔ=W=Ôã_ÎãÃ_’‹mc=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^W==
=Ô≈r^à¥=m_wÎè3ÿ^Ë=mcÃ_’ª^=Ô·§=Ÿƒ=mcÃ_’ª^ÔÍÈ·åÿ^=_Â‡aêf=ÔÎìÈkÿ^Ë=≤Õ¿Èª^Ë=≤ÍÜÎÕ·kÿ^=á_g’ÿI=

^=fikÍ=„`=⁄ƒ›kƒ_É_‰=Ô‘àêÿ^=Óá^Éd=çŸß=‚‹=IË=Ô‘àêÿ^=fl_ƒ=àÍÑ‹=Ÿƒ=m^àè¯ª=_—ÃËË=Ôã_Îåÿ^=ÁÜ‰=ÜÎÕ·j

==IÓÑ›k≈ª^=ÔÍÈ·åÿ^=Ú^É˚^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Óá^Éˇ^=mcÃ_’‹=⁄›êj=„`=ŸƒÏŸÍ=_‹W== 

NE =_—ÃË=Ìàs‰=àÂè=⁄‘=ÔÍ_Â‡=ÌàÂè=hj^á=Ÿƒ=€Èî•^ÁÑ—≈ÿK= 
OE ⁄›êj=ÔÎã_ã`=m˘ÑfW=m˙ì^È‹=€Ñf=I‚’ã=€ÑfK 
PE Œ¿È›Ÿÿ=:ù=≤‹aj=FÌÉàÃ=LŸÛ_ƒÏE=ÁÑ—≈ÿ=_—ÃËK 
QE =äs≈ÿ^Ë=⁄›≈ÿ^=m_f_ìd=≤‹aj==ÏŸ’ÿ^=Ë`=ÏÛä§^`Ë=⁄›≈ÿ^=Ú_·n`=Ó_ÃÈÿ^K= 
RE =Œ¿Èª^=y·‹=ÔÍÈ·ã=Óâ_r`_—ÃË=àr˚^=ÔƒÈÃÑ‹=ÁÑ—≈ÿK 
SE =Œ¿Èª^=y·‹=àÕã=à‘^ÜjFÌÉàÃ=LÏŸÛ_ƒE=_—ÃË=ÿ=IÁÑ—≈Ë=Ôã_Îåÿ=_—ÃË=Óá^ÉdÔ‘àêÿ_f=≤Õ¿Èª^=„ÈÙèK 
TE Ë=Ô‹Ñ¶^=ÔÍ_Â‡=ÓaÃ_’‹=Œ¿Èª^=y·‹ÔÍÉÈ≈åÿ^=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª_f=€_›≈ÿ^Ë=⁄›≈ÿ^=fl_¡·ÿ=_—ÃK=

¶^=ÓÉ_ª^å‹_Ô=W=ÓaÃ_’‹=Ôã_Îã„_sŸÿ^Ë=çŸ.^=àã=≤‹`W 

j’„È=ÓaÃ_’‹==àã=≤‹`Ë=Óá^Éˇ^=çŸß=àã=≤‹`=Ô—og·ª^=„_sŸÿ^ƒÊ·I== Ÿg‹P{MMM==€_ÍáF€_Íá=œ˘b=Ôn˙n=E=‚ƒ

=Óá^Éˇ^=çŸß=m_ƒ_›kr^=‚‹=«_›kr^=⁄‘`Ë=„_sŸÿ^K=

ÔãÉ_åÿ^=ÓÉ_ª^W=mcÃ_’ª^=‚ƒ=}_îÃˇ^W 
NE ≤›‰_å›Ÿÿ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=«_›kr^=Ω=çŸ.^=Ú_òƒ`=mcÃ_’‹=Ñ·f=Ÿƒ=lÍÈîkÿ^=çŸ.^=Ú_òƒ˚=âÈ≠=˘K 
OE }_îÃˇ^ Ô–Ñf ÔÎÃ_ÕèË ⁄ÎîÕjË Ω àÍà—j çŸß Óá^Éˇ^ ‚ƒ mcÃ_’ª^ ÔvÈ·›ª^ Ú_òƒ˚=çŸß Óá^Éˇ^ 

Óá^Éˇ^Ë ÔÍÜÎÕ·kÿ^ ÓáÈîf Óàè_g‹ Ë` 4» IÓàè_g‹ „ËÉ Ú_Õ~d Ë` Ú^ÈãI⁄ÎŸòj l‡_‘` ÿ_g‹ fl` ∆Ã_·‹ fl` 
I_Í^ä‹ _Í` l‡_‘ _Âk≈Îgù Â5^Ë_=K^ÖdË l‡_‘ _Í^äª^=_›Âã` Ω IÔ‘àêÿ^ „È’kÃ Ô›Î—ÿ^ ÔŸ~Ñª^ fiÂã¸ÿ 
Ï‰ Ô›Î—ÿ^ ÔÎ–Èåÿ^ Ñ·ƒ ÅÍá_j=”_—wkã˘^K 
PE yÎóÈj Ô–˙≈ÿ^ ≤f mcÃ_’ª^ ÔvÈ·›ª^ Ôã_ÎãË mcÃ_’ª^ €È›≈ª^ I_Âf „_ÎfË Ì` œ^à´^=Ìà‰Èr ‚ƒ ÁÜ‰ 

Ôã_Îåÿ^K 
QE „_Îf ⁄Îì_Õkÿ^ Ô‹â˙ÿ^ „aêf mcÃ_’ª^ m_òÍÈ≈kÿ^Ë ÔƒÈÃÑª^ ⁄’ÿ ‚º ÏŸÍ Ÿƒ ÓÑv: 
=`E Ú_òƒ` çŸß Óá^Éˇ^. 



44›≈kÿ^Ë=Ú_ê‡ ÿ=Ô’‹=Ô‘àè =
====ÔÍÉÈ≈ã=Ô›‰_å‹=Ô‘àè 

 
 

________________________________________________________________________=
===========================================================================FS=====E=================================================mcÃ_’ª^=Ôã_Îã==

 

=iE Ôå∫ ‚‹ á_g‘ ≤ÍÜÎÕ·kÿ^ ‚º ^È—Ÿj Ÿƒ` mcÃ_’ª^ ‚‹ Ô‘àêÿ^ Ÿƒ „` „È’Í=‚‹ fiÂ·›ó 
çÎÛàÿ^ ÌÜÎÕ·kÿ^ àÍÑª^Ë Ïÿ_ª^. 

=uE Ú_òƒ` „_sŸÿ^K 

ÿ^=ÓÉ_ª^_å≈fÔW=Ë=Ô≈r^àª^Ö_Õ·ÿ^Ë=àê·ÿ^W=
NE =ÁÜ‰=∆ò£ÔwÛ˙ÿ^==“Ÿ≈kj=ÓÑÍÑr=yÛ^Èÿ=Ë`=m_›ÎŸ≈j=áËÑì=Ñ·ƒ=_ÂoÍÑ¢=h≠Ë=ÔÍÈ·åÿ^=Ô≈r^à›Ÿÿ=m_ã_Îåf

Óá^Éˇ^=çŸß=Ω= ÔÍÈò≈ÿ^= m^Ú^àrdË= 4Í_≈‹Ë=ÔîkÄª^= m_Â§^= ‚‹⁄ÍÑ≈j= É_›kƒ^= fikÍ= „`=Ÿƒ= I=ÔwÛ˙ÿ^=

Ô‘àêŸÿ=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=‚‹=á^à–=hrÈ¥KK 
OE ‹_¡‡Ë=Ô‘àêÿ^=Ô›‘Èv=ÔwÛ˙ÿ=ÔŸ›’‹=ÔwÛ˙ÿ^=ÁÜ‰=2k≈jé_ã˚^=_ÂK 
PE „È’j ÁÜ‰ ÔwÛ˙ÿ^ ÓÜÃ_‡ _—ÃË ÿ=á^à—_‰É_›kƒ^=Ô‹_≈ÿ^=ÔÎ≈›§^=‚‹K 
QE =«˙ù˘^= ‚‹=0_îª^= i_wì`Ë=≤›‰_åª^=≤’›kÿ= Ï‡Ë3’ÿˇ^= Ô‘àêÿ^= ∆–È‹= Ÿƒ= ÔwÛ˙ÿ^= ÁÜ‰= àê·j

_ÂÎŸƒK 

== 


