
◊Ÿ]“i∏\;ÖÁÖŒi’\

2022



k]ÁÊi,\

6 •ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;ÖÁÖŒh

8 •;k]d]â¢\;œÕÅŸ;ÖÁÖŒh

12 •]‚h]t]ïÁbÂ;ÏÁÊfiâ’\;ÏË’]∏\;k]›]Ëe’\

50 •Ï⁄—Ê¢\;ÖÁÖŒh

82 •ÏŸ\Åiàˆ\;ÖÁÖŒh

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



;

;

;

;

;

;

;

;

;

 
      ƒI‹Iè;ÏÁÑ]⁄mià¸\;rË÷£\;

;

;

;

 
 
 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;hÏ⁄—Ê¢\;ÖÁÖŒ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2022;; 
 

50



 

 

k]ÁÊzzzzzzzzi,\;ÿÂÅzzp 
∏\zzzzzzzzzzzzzzŸÅŒÏ;7;

ˆÂ^;;]·É|^;#;9’\;k\Ô\Öp¸\ÿ]⁄“iàˆ;;Ï—Öç’\;Ï⁄—Êt;‹]æ›;7;
]Ë›]l;;ä÷§;Ô]ï¡^;k˜Ÿ]¬hÎÑ\Ä¸\;;€‚p\ÂÜ^Â∫;€‚]fid^Â;;–\ÑÂ¯\ÏË’]∏\;Ï—Öç÷’;9;
]m’]l;ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;◊Ë“çh;9;

 1.3;;ÎÑ\Äˆ\;ä÷§;Ô]ï¡\;◊Ë“çh;‡]Ëd;13;
 2.3 ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;∫;È]âfi’\;Öëfi¬’\;◊Ëm≤;Ïeâ›;13 
 3.3;;ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;ÏÁÊï¬’;È]â›;Öëfi¡;Í^;wåÖh;‹Å¡;feà;31 
 4.3;;ÑÊït;kˆÅdÂ;ÎÑ\Äˆ\;ä÷§;Ô]ï¡\;Î_…]“Ÿ;ÅÁÅük]¡]⁄ip\;„fi¡;ÏŒmefi∏\;‡]q÷’\Â;ÎÑ\Äˆ\;ä÷§;31;
 5.3;;ÎÑ\Äˆ\;ä÷§;k]¡]⁄ip\;ÄÅ¡;15;
 6.3;‹]¬’\;ÿ˜|;ÖÁÖ⁄i’]d;k\Ñ\ÖÕ;;15;
 7.3;;ä÷§;k]ê]ëi|\Â;‹]‚ŸÔ]ï¡¯\;Åt\;]‚d;‹]Õ;9’\;ÎÑ\Ä¸\ ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;óÁÊ h;Ì÷¡;Ô]fid;15;
 8.3;ÏÕ˜¬’\;k\Ç;Ã\Ööˆ\;k˜Ÿ]¬h;16;
 9.3;È⁄Ëæfii’\;◊“Ë6\;16;
 10.3;ØÁÉË fii’\;Ø ΩÊ∏\;Ñ]e“’;È÷Ëë h;‡]Ëd;17;

]¬d\Ñ;;ÈpÑ]£\;k]d]â¢\;œÕÅŸ;17 
;1.4;ÈpÑ]£\;k]d]â¢\;œÕÅ∏\;fl¡;‰Ée›;;17;
;2.4;]‚ŸÅÕ;9’\;k]ŸÅ£\;Â\;œËÕÅi’]d;Ïê]£\;ÀË’]“i’\Â;g]¬hˆ\;‡]Ëd;18;

]âŸ]|;;œËÕÅi’\;Ïfi°;18;
]àÄ]à;;ka…]“∏\Â;k]uËå2’\;Ïfi°;21;
]¬d]à;;Ï¬d]iŸ;Ïfi°Ì÷¡;Ã\Öå¸\Â;Ø¬÷�i∏\;ì]}å¯\;k˜Ÿ]¬h;22;

;1.7;ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;Ñ\ÖÕ;22;
;2.7;;‹]‚Ÿ]Ë’ÂıâŸÂk;Ïfiq÷’\;23;
;3.7;÷Ÿ;ÖÁÖŒh;í}^Ïfiq÷’\;ÿ]⁄¡;23;

]fiŸ]l;ÏÁÉË fii’\;Ïfi°;23 
]¬à]h;ÎÑ\Äb;Ïd]ÕÖ’\;;ÏË÷zz|\Å’\;25 

;1.9;;Ñ\ÖÕÎÑ\Ä¸\;ä÷§;25;
;2.9;ÏË÷|\Å’\;Ïd]ÕÖ’\;ÎÖ\Å’;È⁄Ëæfii’\;◊“Ë6\;25;
;3.9;ÏË÷|\Å’\;Ïd]ÕÖ’\;ÎÑ\Ä\;k]Ë’ÂıâŸÂ;‹]‚Ÿ;25;

\Öå]¡;;ÏË’]∏\;Ïfiâ’\;ÿ˜|;k] ’]}∏\2022;26;
Öç¡;ÍÄ]¢\;;ÏËÒËe’\Â;ÏË¬⁄i-\;Ï—Öç’\;k]⁄·]âŸ;27 
Öç¡;È›]m’\;ÏŸ]¡;k]ŸÊ÷¬Ÿ;27 

;1.12;;–Êà;∫;€‚â’\;Ö¬âd;‡]Ëd8Ω;Êd^;ÏË’]∏\;–\ÑÂ˘’;27;
;2.12;;ƒ]�Œ’\;ÖåıŸÂ;‹]¬’\;–Êâ’\;√Ÿ;Ï—Öç’\;€‚â’;‡Ñ]Œ∏\;Ô\Ä¯]d;‡]Ëd;28;
;3.12;;Ø⁄·]â∏\;ÏË“÷Ÿ;√ÁÜÊid;‡]Ëd;29;
;4.12;^€‚h]Ë“÷ŸÂ;Ø⁄·]â∏\;Ñ]e—;Ô]4;29;
;5.12;ÏË“÷∏\;€q¢;]Œ…Â;Ø⁄·]â∏\;√ÁÜÊh;ÏË Ë“d;‡]Ëd;30;
;6.12;flÁÖ⁄miâ∏\;k]Õ˜¡;ªd\Êî;30;
;7.12;;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÏË¬⁄°\;∫;]‚îÖ¡;#;9’\;Ïê]£\;k\Ñ\ÖŒ’\ÎÉ}i∏\;k\Ô\Öp¸\Â;31;
;8.12;;ÑÖŒŸ;€à\k]¡]⁄ipˆ\;;31;
;9.12;Ï—Öç’\;j…Ä]ê;9’\;ÏÁÖ·Ê°\;o\Åtˆ\;‡]Ëd;31;
;10.12;‡]Ëd;k]Œ ë’]d;√Ÿ;Ã\Öö^;k\Ç;ÏÕ˜¡;31;
;11.12;‡]Ëd;Ïeâfid;ØöÊi’\;∫;Ï—Öç’\;ÏÁ]‚fid;‹]¡;2022;31;
;12.12;‡]Ëd;√ÁÑ]ç∏]d;k\ÑÄ]e∏\Â;ÏÁÑ]“idˆ\;9’\;jŸ]Õ;]‚d;Ï—Öç’\;Â\;ÍÑ]p;]·ÖÁÊ�h;31;
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~ÁÑ]h;Ï—Öç’\;

\rË÷£;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;èI‹Iƒ;9’\Â;j›]—;ÃÖ¬h;]Œd]à;€à]d;Ï—Öå;rË÷£\;Èå\Ê⁄÷’;Ï—Öå;
Ï⁄·]âŸ;ÏŸ]¡;]6;~ÁÑ]h;Åi¥;∞b;3;ÄÊŒ¡;Ijâà_h;Ï—Öç’\;∫;‹]¡;1982;ÎÑ]Ÿcd;ã^Ñ;GÏ⁄Ë£\;
k\Ñ]Ÿ¸\;ÏËdÖ¬’\;ÎÅui∏\;ÏËe÷i’;f÷�’\;È÷,\;È’ÂÅ’\Â;∫;ÎÑ]û;Èå\Ê∏\;k]qifiŸÂ;G‡]e’¯\;j÷ët;

Ï—Öç’\;Ì÷¡;Ä]⁄i¡\;flŸ;ÏÒË·;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;√÷â’\Â;∫;‹]¡;2007G;nËt;káË≤;Ï—Öç’\;∫;
◊⁄¬’\;–Êâ’]d;ÿ]-\Â;kÑÊ�hÂ;√Ÿ;ÑÂÖŸ;jÕÊ’\;ÀË“i÷’;√Ÿ;3∆i’\;∫;ÓÊÕ;–Êâ’\;3“ i’\Â;

√ÁÖâ’\;flŸ;◊eÕ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;ÎÄ]ËŒd;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;jŸ]Õ;Ï—Öç’\;ÖÁÖ“id;]‚q‚›;
ÍÑ]⁄miàˆ\;√ËàÊhÂ;–]�›;]6]⁄¡^;∫;–Êà;k\Ñ]Œ¬’\;√ÁÊfihÂ;sÇ]≥;ÿ]⁄¡¯\;IkÄ\Ü;Ï—Öç’\;]6Êê^;

∫;–Êà;k\Ñ]Œ¬’\;Ì÷¡;ÖŸ;Øfiâ’\;jpÑÄ^Â;∫;–Êà;Êd^;8Ω;–\ÑÂ˘’;ÏË’]∏\;∫;‹]¬’\;2009I;

jŸ]Õ;Ï—Öç’\;3Ë∆id;]‚4\;ÍÑ]qi’\;∫;‹]¡;2014;∞b;€àˆ\;ÍÑ]qi’\;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;
èI‹Iƒ; IG‹ÊË’\Â;ÓÅ’;Ï—Öç’\;r‚›;ÅÁÅp;∫;√Ëµ;G]‚h\Ñ]⁄mià\;nËt;j¬îÂ;]�à]à^;\�ÅÁÅp;

◊eŒiâ⁄÷’;IÈ·Â;ÏŸái÷Ÿ;3…Êid;ÏË…] ç’\;√Ë⁄°;]‚Ë⁄·]âŸ;ÃÅ‚d;ÎÄ]ÁÜ;Å\Ê¬’\;Ì÷¡;Ñ]⁄miàˆ\;
ƒÊfii∏\;ÍÉ’\;„ŒŒüI;

^]fi…\Å·;

• œËŒü;]îÑ;flÁÖ⁄miâ∏\;Ô˜⁄¬’\Â;flŸ;ÿ˜|;ÏËe÷h;€‚h]e÷�iŸ;ÜÂ]ûÂ;€‚h]¬ÕÊh;◊¡] i’\Â;

Èd]™ˆ\;€‚¬Ÿ. 

• ÏàÑ]π;]fi’]⁄¡\;ÏÁÑ]qi’\;]·ÖÁÊ�hÂ;�]Œ…Â;Ì÷¡¯;3Á]¬∏\;ÏËÕ˜|¯\;ÏËfi‚∏\Â. 

• 3…Êh;k]ŸÅ|;ÏË’]¡;ÎÄÊ°\;Ï⁄ËŒ’\Â. 

• ‡^;‡Ê“›;”ÁÖç’\;◊ï ∏\;]fi˜⁄¬’. 

• ÏŸ]Õ\;k]Õ˜¡;ÎÖ⁄mŸ;Ï÷ÁÊöÂ;ÓÅ∏\;√Ÿ;]fi˜⁄¡;Åfiiâh;Ì÷¡;]fi⁄ËÕ. 

• €¡Ä;√⁄i-\;È÷,\. 

• ÖÁÊ�h;k\Ñ]‚Ÿ;k\ÑÅÕÂ;œÁÖ…;]fi÷⁄¡;Ô]ŒhÑˆ\Â;]‚d;∞\;Ì÷¡^;k]ÁÊiâŸ;áË⁄i’\;Ñ]“idˆ\ÂI 

;

;

;
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ŸÅŒ∏\Ï;

;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;rË÷£\;flŸıh–;;ÏÒË6\;ÎÑ\Äb;ä÷§;äËÑ;Ñ\ÖÕ;ÉË fih;ÏË⁄·_d;ÏŸ]¡;Ï⁄·]âŸ;Ï—Öå

D;€ÕÑ03;Ïfiâ’;C‹IÑJ2020;;3Á]¬Ÿ;‡_çdº]eï›ˆ\;;ÏŸ]¬’\;Ï⁄·]â∏\;k]—Öç’\;Ï⁄—ÊtÂ;Èâàı∏\
;ÏË›˜Œ¡Â; €ËÕ; flŸ; ÎÅ⁄iâ∏\; Ï⁄—Ê¢\; k]àÑ]π; ◊ï…^; œËe�h; Ì÷¡; Ï—Öç’\; ◊⁄¬h; nËú

; ÓÅŸ; ä“¬Á; ÍÉ’\; ÖŸ¯\; Ï—Öç’\‹\ái’\;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;ÎÑ\Ä¸\Â;ÏÁÉË fii’\;ªd\Êïd;ÏŸÊ“¢\;
]‚iË⁄·^Â;flŸ;ÏËt]›;ØŸ_h;Ï÷]â∏\;Ï…]Œm’\Â;ÖŸ¯\;ÍÉ’\;ÍÄıÁ;∞\;áÁá¬h;ÏŒm’\;–Êâ’]d;ÿÊ|ÄÂ;

flÁÖ⁄miâŸ;ÄÅp;È’]i’]dÂ;€Ëæ¬h;ÏËúÑ;Ø⁄·]â∏\.;

; Ï÷]â∏\; k]àÑ]π; ÖÁÊ�hÂ; äËà_h; Ì÷¡; Ï—Öç’\; ◊⁄¬hGÏË…] ç’]d;GÏŸ˜â’\;;Ïd]ÕÖ’\Â; Ï·\áfi’\
;Ï—Öç’\;‘ÑÅh;nËt;k]—Öç’\;Ï⁄—Êt;Ã\Å·^;œËŒui’;”’ÇÂ;◊⁄¬’\;k]ËÕ˜|^;áÁá¬hÂ;ÏË÷|\Å’\

—Ê¢;◊ï…ˆ\;ÏàÑ]⁄∏\;‡_d;Ì÷¡;Ï⁄—Ê¢\;k\ÑÊ�i’;ÎÖ⁄iâ∏\;Ï¬d]i∏\;Ì÷¡;Å⁄i¬h;k]—Öç’\;Ï⁄
,\;ÅË¬ë’\È÷;È⁄Ë÷Õˆ\Â;IÑ\Ö“hÂ;‹\ái’b;Ï—Öç’\;k]e÷�i±;Ï⁄—Ê¢\;È¬â’\Â;œËe�i’;◊ï…^;

äËÁ]ŒŸ;Ï⁄—Ê¢\.;È‚…;‡Ê“ih;flŸ;Ï¡Ê⁄§;flŸ;ªd\Êï’\;Å¡\ÊŒ’\Â;\9’;fl⁄ïh;º]eï›ˆ\;
Èâàı∏\;∫;˜¡k]Õ;Ï—Öç’\ ]‚hÑ\ÄbÂ;I√eiÁÂ;Ñ]öb;◊⁄¬’\;3Á]¬∏\;ÏË’ÂÅ’\;flŸ;ÿ˜|;ÃÊÕÊ’\;Ì÷¡;

k]Ë’ÂıâŸ;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;ÎÑ\Ä¸\Â;ÏÁÉË fii’\;Ï—Öç’]d;€‚h]ep\ÂÂ;I]⁄—;„›^;È¡\ÖÁ̌;ÏÁ]∂ 
–ÊŒt;Ø⁄·]â∏\;g]uê^Â;/]ë∏\I;

^;]·É|^;#;9’\;k\Ô\Öp¸]d;‡]Ëd;U;ˆÂÿ]⁄“iàˆ;Ï—Öç’\;Ï⁄—Êt;‹]æ›I;

Å—ıh;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;Ì÷¡;ÏÁÑ\Ö⁄ià\;ÏË⁄·^Â;‹\ái’ˆ\;Ñ\ÖŒd;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÏÒË6\;€ÕÑ;

D03JÑI‹;CÏfiâ’;2020;‡_çd;3Á]¬Ÿ;º]eï›ˆ\;Èâàı∏\;Ï⁄—ÊtÂ;k]—Öç’\;Ï⁄·]â∏\;ÏŸ]¬’\;G;
Ô]ŒhÑ˜’;k]e÷�i±;{]ë…¸\;ÏË…] ç’\Â;œËŒüÂ;ÎÑ\Ä¸\;ÎÅËåÖ’\;flŸ;ÿ˜|;Ä]⁄i¡\;ÏË…] ç’\;Ï’\Å¬’\Â;
Ïd]ÕÖ’\Â;ÏË’]∏\;:ehÂ;ÄÂÅ¢\;Ïuî\Ê’\;ÏË’Âıâ⁄÷’;wfiŸÂ;œt;Ï’Ô]âŸ;ÎÑ\Äb;Ï—Öç’\;ÖŸ¯\;ÍÉ’\;ÍÄıÁ;

œ÷£;ÏÒËd;ÏÁÑ]⁄mià\;Ïeë|;◊⁄¬h;Ì÷¡;gÉp;flÁÖ⁄miâ∏\;€·áË üÂ;Ì÷¡;GÑ]⁄mià¸\;√ËµÂ;‰É·;
ÑÊŸ¯\;]·1i¬h;Ï—Öç’\;flŸ;‡]—Ñ^;{]qfi’\;Ï—Öç÷’;‹]æfi’Â;Ï⁄—Ê¢\;]‚Ë…I;

ÏË⁄·¯Â;]Ÿ;„÷⁄´;‹]æ›;Ï⁄—Ê¢\;∫;„h]Ëö;‡c…;Ï—Öç’\;ÏëÁÖt;Ì÷¡;ÿ]⁄“ià\;k]e÷�i∏\;

ÎÖŒ∏\;∫;Ñ\ÖÕ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÏÒË6\;€ÕÑ;D03JÑI‹;CÏfiâ’;2020;‡_çd;3Á]¬Ÿ;º]eï›¸\;Èâàı∏\;
Ï⁄—ÊtÂ;k]—Öç’\;Ï⁄·]â∏\;ÏŸ]¬’\;ÅÁÂáhÂ;ÏÒË·;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;√÷â’\ÂI;

;
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Â\É‚d;ìÊë£\;jŸ]Õ;Ï—Öç’\;É|_d;ÄÅ¡;flŸ;k\Ô\Öp¸\;ÏËâËÖ’\;‰]û\;áÁá¬h;‹]æ›;k]àÑ]πÂ;
Ï⁄—Êt;k]—Öç’\;9’\Â;fl⁄ïih;Èh˙\U;

1( w\Ê’;ÏÁÉË fih;Ï⁄—Êt;k]—Öç’\U 
Ô]ç›b;w\Ê’;ÏÁÉË fih;Ï⁄—Ê¢;k]—Öç’\;‡Ê“iÁ;flŸ;ÑÊŸ¯\;ÏËà]à¯\;ÏŒ÷¬i∏\;ä÷q±;

ÎÑ\Ä¸\;‡]q÷’\Â;ÏŒmefi∏\;G„fi¡;ªd\Êî;‘Ê÷à;G◊⁄¬’\;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;]ŸÂ;„fi⁄ïih;flŸ;k]à]Ëà;
Gk\Ô\ÖpbÂ;ÎÑ\Äb;GÖö]}∏\;œËÕÅi’\;ÈpÑ]£\I;

2( ºÊ�£\;ÏÁÄ]åÑ¸\;k]¡]⁄ipˆ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‡]°Â;ä÷-\U 
#;ÅÁÅü;ºÊ�£\;ÏÁÄ]åÑ¸\;k]¡]⁄ipˆ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‡]q÷’\Â;ÎÑÄ]ë’\;„fi¡;nËú;ÃÅ‚h;‰É·;

ºÊ�£\;ÏÁÄ]åÑ¸\;∞\;€Ëæfih;ÏË÷⁄¡;Ç]†\;k\Ñ\ÖŒ’\;Åfi¡;ƒ]⁄ipˆ\;]‚÷¬°;ÂÅeh;ÎÑÊëd;
Ï⁄æfiŸ;Ï’]¬…ÂI;

]⁄—;jâà^;Ï—Öç’\;Ñ]öb;◊⁄¡;◊⁄¬Á;Ì÷¡;◊Ë¬ h;Ï⁄—Êt;k]—Öç’\;œËŒüÂ;ÏÁ]∆’\;
flŸ;‰ÄÊpÂ;nËú;fl⁄ïiÁ;Ñ]ö¸\;]Ÿ;È÷Á:;

H Ïà]Ëà;‹\ái’ˆ\;ÎÅ⁄iâ∏\;flŸ;€ËÕ;Ï—Öç’\I;
H Å¡\ÊÕ;‘Ê÷â’\;:‚∏\;Ï—Öç’;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\I 
H k]à]Ëâ’\;k\Ô\Öp¸\Â;ÉË fii’;ª�£\;ÏËqËh\2àˆ\I 
H ÅÁÅü;Î2…;Öæt;◊Ÿ]¬h;Ø¬÷�∏\;–\ÑÂ¯]d;ÏË’]∏\I 

€·Ù]fid^Â;€‚p\ÂÜ^Â;ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;Ô]ï¡^;k˜Ÿ]¬h;U]Ë›]l IÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;∫;
√ï¨;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Ø ΩÊ∏\Â;‹]“t¯;ÎÄ]∏\;D14; CflŸ;‹]æ›;ÏÒË·;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;√÷â’\Â;
ì]£\;ÿÂ\Åi’]d;Ïê]Œ∏\Â;k]ÁÊâi’\Â;◊Œ›Â;ÏË“÷∏\;ø tÂ;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\; I€“´Â;k˜Ÿ]¬h;
Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Ø ΩÊ∏\Â;∫;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;ÎÑÅë∏\;flŸ;◊eÕ;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;ÎÅ¡;

k\Ô\Öpb;Å¡\ÊÕÂ;È·:;
• ìÖ¢\;Ö⁄iâ∏\;Ì÷¡;‹\ái’ˆ\;i’\‹];Ø›\ÊŒd;Ï⁄æ›^Â;k]‚°\;…\Öå¸\ÏË;flŸ;ÏÒË6\;–Êâ’\Â.;
• ‹\ái’ˆ\;‹Å¬d;{]ë…¸\;fl¡;k]ŸÊ÷¬∏\;ÏÁÖ·Ê°\;9’\;Ölıh;Ì÷¡;Ö¬à;€‚â’\;∫;–Êâ’\;È’]∏\;ˆb;flŸ;

◊eÕ;ÎÑ\Ä¸\;Ïëi}∏\.;
• ‹\ái’ˆ\;‘Ê÷â’]d;:‚∏\;‹Å¡Â;Ñ\Öî¸\;Ö¬âd;€‚â’\;fl¡;œÁÖö;ÏdÑ]ï∏\;]±;ä“¬fiÁ;�]e÷à;Ì÷¡;

ÿÂ\Åi’\.;
• ffiû;Ï—Ñ]ç∏\;Í_d;◊⁄¡;Â^;‘Ê÷à;ÃÅ‚Á;∞b;f¡˜i’\;Ñ]¬à¯]d;Â^;ƒ]fi�ê\;ÎÄ]Áá’\;∫;€qt;

ÿÂ\Åi’\;
• Â^;Í^;◊⁄¡;ÏËfid;◊Ë÷ïh;Ø÷Ÿ]¬i∏\;–Êâ’]d.;
• ffiû;Ñ]û¸\;Â^;ÏËêÊh;flÁÖ|˙\;Ñ]û¸]d;Ô]fid;Ì÷¡;k]ŸÊ÷¬Ÿ;ÏË÷|\Ä;ÅÕ;Ölıh;Ì÷¡;Ö¬à;ÿÂ\Åi’\I 

;
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wîÊÁ;ÿÂÅ°\;È’]i’\;‡]Ëd;ÏË“÷±;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;€‚p\ÂÜ^Â;€‚]fid\Â;∫;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;
Ï—Öç÷’U;

;

‹;€àˆ\;fëfi∏\;JÏ÷ê;Ïd\ÖŒ’\;
€‚à¯\;Ï—Ê÷⁄∏\;

]⁄—;∫;
31J12J2022;

È’]µb;
ÏË÷⁄¡;√Ëe’\;

È’]µb;
ÏË÷⁄¡;Ô\Öç’\;

1;áÁá¬’\Åe¡;!\Åe¡;%]à;Èd]¡á’\;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;13,860;HH;HH;
2;‡]�÷à;Å∂\;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\;f]›;äËÖ’\;201,695;HH;HH;
3;‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;Êï¡;HH;HH;HH;
4;Å⁄•;flât;Å⁄•;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;Êï¡;248,501;HH;HH;
5;fl∂Ö’\Åe¡;€à]p;ÅËe¡;È’ÂÅe¬’\;Êï¡;10,500;HH;HH;
6;ÀË�÷’\Åe¡;!\Åe¡;Åå\Ñ;ÖÁá’\;Êï¡;HH;HH;HH;
7;€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;Êï¡;10,500;HH;HH;
;

;

]m’]l;U◊Ë“çh;ä÷§;¸\ÎÑ\Ä;U;

ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;Ê·;Ì÷¡\;Ï�÷à;‰Ñ\Ä\;◊|\Ä;◊“Ë6\;ÍÑ\Äˆ\;]π;„÷¬™;Ì÷¡\;Ï�÷à;Ä]†¯;k\Ñ\ÖŒ’\;
‡Ê“hÂ;€‚iË’ÂıâŸ;ÏËâËÖ’\;€Ëæ¬h;‡]⁄îÂ;Å]¡;fà]fiŸ;Ø⁄·]â⁄÷’;◊d]ŒŸ;€‚h\Ñ]⁄mià\;∫;

Ï—Öç’\;Ïæ…],\Â;Ì÷¡;€‚ÕÊŒt;Ï…]î¸]d;∞\;ÏŒ…\Ê∏\;Ì÷¡;ª�£\;GÏËqËh\2àˆ\;k]›]Ëe’\;ÏË’]∏\;
Gk]›Ü\Ê∏\Â;Gk\Ñ]⁄miàˆ\;Ã\Öåˆ\;ÎÑ\Ä\Â;\√îÊ’;È’]∏\;]·3≈Â;flŸ;ÑÊŸˆ\;9’\;€iËà;]‚t]ïÁ\;‰]›Ä\I;

;

1.3;I‡]Ëd;◊Ë“çh;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\U;

ífiÁ;‹]æfi’\;Èà]àˆ\;Ï—Öç÷’;Ì÷¡;‡\;∞ÊiÁ;ÎÑ\Ä\;Ï—Öç’\;ä÷§;ÎÑ\Ä\;€iÁ;„d]}i›\;flŸ;◊eÕ;
ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;Ï—Öç÷’;jÁÊëi’]d;]±;œ iÁ;Ø›\ÊÕÂ;ÏÒË·;–\ÑÂˆ\;ÏË’]∏\;√÷â’\Â;Ø›\ÊŒ’\Â;

ÏË¡Ö∏\;\É‚d;G‡_ç’\;‡Ê“hÂ;ÎÅŸ;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;o˜l;k\ÊfiàI;

‡Ê“iÁÂ;ä÷§;ÎÑ\Ä\;Ï—Öç’\;flŸ;Ï¬eà;Ô]ï¡\;#;€‚d]}i›\;∫;ƒ]⁄ip\;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;

ÏÁÄ]¬’\;Ï—Öç÷’;ÅŒ¬fi∏\;~ÁÑ]id;;15◊ÁÖd\;2021;ÎÅ∏;o˜l;k\ÊfiàI 

;

;

;
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.31.1;;;◊“çh;ä÷§;ÎÑ\Äb;‡]ËdÂ;Î2 ’\;9’\;]·ÊïÕ;∫;ÏÁÊï¡;ä÷-\U;

€iÁ;ÎÑ\Äb;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄mià¸\;èI‹Iƒ;flŸ;◊eÕ;ä÷§;ÎÑ\Äb;‡Ê“iÁ;flŸ;Ï¬eà;Ô]ï¡^. 

Èd]¡á’\;%]à;!\Åe¡;áÁá¬’\Åe¡;
äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;H;;3≈;ÉË fihي;

;\ÅËâ’;JáÁá¬’\Åe¡;Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄mià¸\;ÉfiŸ;‹]¡;

2012G;◊∆çÁÂ;fëfiŸ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;ÉfiŸ;„Ë’Êh;I�Åi≤;Î1|;ÅËâ’\;J

áÁá¬’\Åe¡;ÏËfi‚∏\;Öm—¯;flŸ;30;]Ÿ]¡;∫;ÎÅ¡;k]¡]�Õ;]‚fiŸÂ;ÎÑ\Äb;ÿ]⁄¡¯\;
ƒ]�Œ’\Â;∫Öë∏\;ƒ]�Œ’\Â;ÍÑ]Œ¬’\;f]›Â;È›]m’\;äËÖ’;ä÷-\;:öÊ’\;
ÍÄ]ü¸\;]Œd]à; If›]õ;„›Ê—;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öå;rË÷£\;

GÏÁÑ]⁄mià¸\;◊∆çÁ;ÅËâ’\; JáÁá¬’\Åe¡;]Ë’]t;fëfiŸ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;
Ï—Öå;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;ÏÁÑ]Œ¬’\;èI‹IGƒ;Êï¡Â;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öå;rË÷£\;

k]¡]fië÷’;ÏË\ÂÅ’\;DÑ] ÷pCèI‹Iƒ;]⁄—;◊∆çÁ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;
ÏâàıŸ;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;ÿ]⁄¡˘’;ÏÁ3£\;IÅËâ’\JáÁá¬’\Åe¡;á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;

ãÊÁÑÊ’]“e’\;∫;ÎÑ\Äb;ÿ]⁄¡¯\;Dÿ]⁄¡^;ÏË’ÂÄ;C‹]¡;1987;flŸ;Ï¬Ÿ]p;‡]à;
ãÊp;∫;]ËfiÁÑÊ Ë’]—;k]ÁˆÊ’]d;ÎÅui∏\;ÏË“ÁÖŸ¯\I;

;\’∆Å∂^;‡] ÷|;ÍÖ∏\;nË;سلطان
f]›;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;HH;;◊ŒiâŸ;

;

;

Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;‹]¡;2015; I◊∆çÁÂ;ÅËâ’\;‡]�÷à;]Ë’]t;Êï¡;
ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï¡Ê⁄§;ÏË¬µ;k\Ñ]Ÿ¸\;ÏË›Â]¬i’\;ÈdÅd;I]⁄—;◊∆å;]Œd]à;

ÏÁÊï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÅÁÅ¬’\;flŸ;k]—Öç’\;‘Êfie’\Â;]‚fiŸÂ;”fid;k\Ñ]Ÿ¸\;
G‡\ÄÊâ’\Â;ÈdÄÂ;GÈŸ˜à¸\;Ñ]⁄¡bÂ;GÏÁÑ]Œ¬’\;Ñ]ÁÄÂ;GÏÁÑ]Œ¬’\;ÃÖë∏\Â;

ÈdÖ¬’\;ÎÑ]qi÷’;k\Ñ]⁄mià¸\Â;ÏËpÑ]£\;Gj ËdÑ^;s1’\Â;GÏÁÑ]Œ¬’\;‡]iâe’\Â;
G–Ä]fi ÷’;ÃÖë∏\Â;È¡]fië’\; IÅËâ’\;‡]�÷à;�á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;

ãÊÁÑÊ’]“e’\;∫;Ïeà],\;ÎÑ\ÄbÂ;ÿ]⁄¡¯\;‹]¡;1986I  
;
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;

 

;È’ÂÅe¬’\;%]à;ÅËe¡;€à]p;fl∂Ö’\Åe¡;
\Êï¬’;gÅifi∏\;H ÍÉË fih;
;Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;‹]¡;2012G;◊∆çÁÂ;fëfiŸ;Êï¬’\;gÅifi∏\;

ÉfiŸ;„Ë’Êh;I�Åi≤;Î1|;ÅËâ’\;Jfl∂Ö’\Åe¡;ÏËfi‚∏\;Öm—¯;flŸ;30;]Ÿ]¡;
∫;ÿ]§;kˆ]ëhˆ\;ÎÑ\ÄbÂ;ÿ]⁄¡¯\;I◊∆å;ÅËâ’\;Jfl∂Ö’\Åe¡;]Œd]à;

fëfiŸ;ÖÁÅŸ;k]¬Ëe∏\;ÖÁÊ�hÂ;ÿ]⁄¡¯\;ÓÅ’;kˆ]ëh\;If›]õÂ;„›Ê—;
Êï¬’\;gÅifi∏\;Ï—Öç’;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;◊∆çÁ;ÅËâ’\;J

fl∂Ö’\Åe¡;fëfiŸ;äËÖ’\;ÍÉË fii’\;Ï—Öç’;kˆÂ]ŒŸ;Ïê]|;
]Ë’]t;IÅËâ’\Jfl∂Ö’\Åe¡;�á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;ãÊÁÑÊ’]“e’\;∫;‹Ê÷¡;

ÏËfiŒi’\;ÖhÊËe⁄“’\Â;‹]¡;1985‹;flŸ;Ï¬Ÿ]p;◊h]Ëà;”Ë à]d;
k]ÁˆÊ’]d;ÎÅui∏\;ÏË“ÁÖŸ¯\I;

;;
sÑ]p;‡]Ÿ\Ñ;

¡Êï;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;HH;;◊ŒiâŸ;
;Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;2022G;äËÑÂ;Ïfiq÷’\;ÏÁÉË fii’\;Ï—Öç÷’;I

√i⁄iÁÂ;Î1ù;ÏÁÖl;∫;ÿ]§;◊ÁÊ⁄i’\;ÈqËh\2àˆ\;ÿ�ÊüÂ;Gÿ]⁄¡¯\;
ÅÁáh;Ì÷¡;Ïl˜l;ÄÊŒ¡;◊∆çÁÂ;Êï¡;ä÷§;∫;Ï—Öå;rË÷£\;

k]¡]fië÷’;ÏË\ÂÅ’\;GÑ] ÷p;]⁄—;„›^;◊∆çÁ;fëfiŸ;äËÖ’\;È’]∏\;
Ï¡Ê⁄-;\Ö⁄¢\;ÖÁÅ∏\Â;‹]¬’\;Ï—Öç’;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;flp\ÂÅ÷’;À÷¬’\Â;I

�á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;ãÊÁÑÊ’]“e’\;ÎÑ]qi’\;flŸ;ÏË÷—;j›]à;„ËË…\á—;
∫;G]h]“’Ê—;GÅfi6\;Ê·Â;fà]•;È›Ê›]Õ;Å⁄i¬Ÿ;flŸ;Å‚¬Ÿ;

Øeà],\;ØË›Ê›]Œ’\;∫;Åfi6\;ØŸ^Â;k]—Öå;Å⁄i¬Ÿ;flŸ;Å‚¬Ÿ;Ô]fiŸ^;
k]—Öç’\;∫;GÅfi6\;fà]•Â;ÀË’]“h;Å⁄i¬Ÿ;flŸ;Å‚¬Ÿ;Øeà]•;
ÀË’]“i’\;∫;Åfi6\I;

;
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ÀË�÷’\Åe¡;!\Åe¡;Åå\Ñ;ÖÁá’\;
Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;H;;◊ŒiâŸ;

;;
;;

;

Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;ãÑ]Ÿ;2018;IÅËâ’\;JÀË�÷’\Åe¡;„’;Î1|;ÏËfi‚Ÿ;ÅÁáh;
fl¡;20;‹]¡;∫;ƒ]�Õ;G‰]Ÿ],\;ÎÑ\ÄbÂ;ÿ]⁄¡¯\;]⁄—;„›^;€“•;œ…ÊŸÂ;È÷•;

Å⁄i¬Ÿ;Ï…Ö∆d;ÎÑ]qi’\;Ï¡]fië’\Â;ÉfiŸ;2015;Ï’ÂÅd;jÁÊ“’\;I]⁄—;„›^;Êï¡;
œd]à;∫;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öå;jfi4^;Î3q ’\;IÅËâ’\;JÀË�÷’\Åe¡;�á]t;Ì÷¡;

ÎÄ]‚å;ä›]âË÷’\;∫;‡Ê›]Œ’\;‹]¡;2004;flŸ;Ï¬Ÿ]p;jÁÊ“’\I;;

€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;
Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\ H;;3≈;ÍÉË fih;

;;
Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;‹]¡;2012;G;ÅËâ’\;J€mË·;3e|;Èd]ât;Å⁄i¬Ÿ;ÓÅ’;
ÎÖ\Ä;€—]•;ã^Ñ;GÏ⁄Ë£\;]⁄—;„›^;ÿÂıâŸ;ÈŒÕÅŸ;k]d]â¢\;ÎÑ\ÜÊd;

Ä]ëiÕ¸\;ÎÑ]Ÿcd;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;I◊∆çÁ;ÅËâ’\;J€mË·;]Ë’]t;fëfiŸ;f]›;äËÑ;
ä÷§;ÎÑ\Äb;◊—;flŸ;á—ÖŸ;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;ÍÑ]qi’\;€Ë¬fi’\Â;ÿÊŸ;€Ë¬fi’\Â;9Ëà;
2fiËà;ÎÑ]Ÿcd;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;IÅËâ’\;J€mË·;�á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;ãÊÁÑÊ’]“e’\;∫;

Ïeà],\;‹]¡;2000;flŸ;Ï¬Ÿ]p;k\Ñ]Ÿ¸\;–;Ø¬’\I;

Å⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;
Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;H;;◊ŒiâŸ;

 

;

Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÉfiŸ;ãÑ]Ÿ;2018;IÅËâ’\;JÅ⁄•;„’;Î1|;ÏËfi‚Ÿ;ÅÁáh;fl¡;30;
]Ÿ]¡;∫;ÎÅ¡;k]¡]�Õ;]‚fiŸÂ;‡Âıç’\;ÏË¡\Ñá’\;ÎÂÖm’\Â;GÏË›\ÊË¢\;]⁄—;„›^;

\Êï¡;∫;Ï—Öå;ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;flp\ÂÅ÷’;Êï¡Â;]Œd]à;∫;ä÷§;ÎÑ\Äb;ÏË¬µ;
ã^Ñ;Ï⁄Ë£\;ÏË›Â]¬i’\;◊∆åÂ;fëfiŸ;äËÑ;ä÷-\ ;ÎÑ\Ä¸\; IÅËâ’\; JÅ⁄•;
á]t;Ì÷¡;ÎÄ]‚å;ãÊÁÑÊ’]“e’\;∫;‹Ê÷¬’\;ÏË¡\Ñá’\;‹]¡;1980;flŸ;Ï¬Ÿ]p;

ô]ÁÖ’\;–;Ï“÷⁄∏\;ÏËdÖ¬’\;ÏÁÄÊ¬â’\I;
;
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.32;‡]Ëd;Ïeâfid;◊Ëm≤;Öëfi¬’\;È]âfi’\;∫;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‹]¬÷’;2202: ;
ˆ;ÅpÊÁ;Í^;◊Ëm≤;Öëfi¬÷’;È]âfi’\;∫;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‹]¬÷’;2022 .;

3.3;‡]Ëd;feâd;‹Å¡;wåÖh;Í^;Öëfi¡;È]â›;ÏÁÊï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\: ;
#;wåÖh;ÎÅËâ’\;Î34;◊∆ç’;fëfiŸ;∫;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öç’\;%Â;ÇÊuiâh;Ì÷¡;k\Êê^;ÏË…]—;

g]}i›¸]dI;

.34;‡]Ëd;ÅÁÅü;Î_…]“Ÿ;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;kˆÅdÂ;ÑÊït;k]¡]⁄ip\;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;‡]q÷’\Â;
ÏŒmefi∏\;„fi¡U;

€iÁ;ÅÁÅü;Î_…]“Ÿ;Ô]ï¡\;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;\Ä]fiià\;∞\;‹]“t\;ÎÄ]∏\;D29;CflŸ;Ñ\ÖÕ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Äb;

ÏÒË6\;€ÕÑ;D03JÑI‹;CÏfiâ’;2020;‡_çd;3Á]¬Ÿ;º]eï›ˆ\;Èâàı∏\;Ï⁄—ÊtÂ;k]—Öç’\;Ï⁄·]â∏\;

ÏŸ]¬’\;ÍÉ’\Â;ÅfiiâÁ;∞\;‹]“t\;ÎÄ]∏\;D171;C‹ÊàÖŸ;‡Ê›]Œd;ÍÄ]ü\;€ÕÑ;D32;CÏfiâ’;2021;‡_çd;
k]—Öç’\;GÏÁÑ]qi’\;nËú;‡Ê“ih;Î]…]“Ÿ;Ô]ï¡\;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;flŸ;Ïeâ›;ÏÁÊÒŸ;flŸ;wdÖ’\;

G∫]ë’\;]⁄—;ÜÊ™;‡\;√…Åh;Ï—Öç’\;] ÁÑ]ëŸ;Â\;]d]¬h\;ÏË…]î\;Â\;]ehÖŸ;]ÁÖ‚å;ÑÅŒ’]d;ÍÉ’\;‰ÑÖŒÁ;
ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;Í¯;;Êï¡;flŸ;„]ï¡\;\Ç\;‡]—;Êï¬’\;◊⁄¬Á;∫;Í\;Ïfi°;Â\;ÿÉeÁ;\ÄÊ‚p;Ïê]|;Â\;

‹ÊŒÁ;ÿ]⁄¡_d;ÏË…]î\;ÏŸÅ£;Ï—Öç’\;–Ê…;„h]ep\Â;Êï¬—;∫;ä÷§;ÎÑ\Ä\;Ï—Öç’\G;ÏË÷¡Â;
‡Ê“ih;Î_…]“Ÿ;äËÑ;Â;Ô]ï¡^;ä÷§;GÎÑ\Ä¸\;ºÖçd;ÏÕÄ]ë∏\;]‚Ë÷¡;flŸ;◊eÕ;ÏË¬⁄°\;

GÏËŸÊ⁄¬’\;flŸ;Ïeâ›;ÏÁÊÒŸ;flŸ;wdÖ’\;∫]ë’\;Ì÷¡;‡^;ÿ\;ÜÂ]qih;10;@flŸ;”÷h;{]dÑ¯\;Ïfiâ÷’;ÏË’]∏\;

ÏË‚ifi∏\;Å¬d;€ë|;◊—;flŸ;k]—˜‚iàˆ\;Â;k]ö]Ëitˆ\. Â^;√Ÿ;Î]¡\ÖŸ;ªd\Êï’\;9’\;ÑÅëh;fl¡;
ÏÒË6\;\É‚d;G‡_ç’\;ÜÊ™;‡^;ÃÖëÁ;Êï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;]d]¬h^;ÎÑ]e¡;fl¡;«÷eŸ;ƒÊ�ŒŸ;ÿ\;ÜÂ]qiÁ;

200,000;9]Ÿ;À’\;€·ÑÄ;∫;ÏÁ]‚›;Ïfiâ’\;GÏË’]∏\;ÌiŸ;‡]—;‹]æfi’\;Èà]à¯\;w⁄âÁ;”’Éd;Â;Å¬d;
ÏŒ…\ÊŸ;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;Ì÷¡;ÃÖê;”÷h;g]¬h¯\;Â;”’Ç;∫;kˆ]¢\;ÏËh˙\U;

1;I;‹Å¡;œËŒü;Ï—Öç’\;]t]dÑ^.;
2;I;\Çb;jŒŒt;Ï—Öç’\;]t]dÑ^;‡]—Â;fËë›;Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;flŸ;”÷h;{]dÑ¯\;◊Õ^;flŸ;

200,000;9]Ÿ;À’^;G€·ÑÄ;∫Â;‰É·;Ï’]¢\;ÿ\;ÜÊ™;√⁄°\;Ød;Î_…]“∏\;g]¬h¯\Â.;
\ÉË fihÂ;]∏;Ö—Ç;‡]…;Î_…]“Ÿ;Ô]ï¡\;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;ÄÅü;flŸ;ÿ˜|;{\2Õ\;Â\;ÏËêÊh;flŸ;ä÷§;

ÎÑ\Äˆ\;√…ÖhÂ;ÏË¬⁄q÷’;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÏÁÄ]¬’\;Ï—Öç÷’;É|¯;ÏŒ…\ÊŸ;Ø⁄·]â∏\;]‚Ë÷¡;”’ÇÂ;]±;œ iÁ;

flŸ;‹]“t\;Ä\Ê∏\;Ø›\ÊŒ’\Â;Ñ]ç∏\;]‚Ë’\;‰˜¡\I;

ìÊëù;ÏÒ…]“∏\;Ït2Œ∏\;fl¡;Ïfiâ’\;ÏË’]∏\;ÏË‚ifi∏\;∫;31;1⁄âÁÄ;2022;Ô]ï¡¯;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\G;

ÃÊà;€iÁ;]·ÅÁÅü;∫;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;‹Ä]Œ’\;nËt;%;€iÁ;ÅÁÅü;„¨Ñ]hI;
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ÅÕÂ;#;ÃÖê;ka…]“Ÿ;Ô]ï¡¯;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;∫;‹]¡;2022;Ï⁄ËŒd;1,227,006;€·ÑÄ;ÍÂ]âi’]d;
Ød;Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;�È÷mŸ;Ïët;’\Êï¬;Åt\Ê’\;äËÖ’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Å¬d;]·Ä]⁄i¡\;flŸ;◊eÕ;

ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÎÅŒ¬fi∏\;∫;~ÁÑ]h;14;ãÑ]Ÿ;2022I;

]Ÿ^;]⁄Ë…;œ÷¬iÁ;ÿÅed;ÑÊït;äËÑ;¡\ÂÔ]ï;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;k]¡]⁄ipˆ;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;%;€iÁ;ÃÖê;

Í\;«÷eŸ;Ô]ï¡¯;ä÷§;ÎÑ\Ä\;ÿ˜|;‹]¡;2022I 

wîÊÁ;ÿÂÅ°\;È’]i’\;ÿÅd;ÑÊït;◊—;flŸ;äËÑ;^Â;^Ô]ï¡;‡]q÷’\;ÏŒmefi∏\;fl¡;ä÷§;¸\ÎÑ\ÄU 

‹;€àˆ\;

kˆÅd;ÑÊït;k]â÷p;‡]q÷’\;ÏŒmefi∏\;fl¡;ä÷-\;

€à\;Ïfiq÷’\;Ï⁄ËÕ;ÿÅe’\;
ÄÅ¡;

k]¡]⁄ipˆ\;

1;ÅËâ’\;;JÅe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\;Ïfi°;œËÕÅi’\;5,000;4;

2;ÅËâ’\;J‡]�÷à;Å∂^;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\;Ïfi°;œËÕÅi’\;5,000;4;

3;ÅËâ’\;J€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;Ïfi°;œËÕÅi’\;5,000;4;

4;ÅËâ’\;JÅ⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;
Ïfi°;k]uËå2’\;

Î_…]“∏\Â;5,000;2;

5;ÅËâ’\;JÅe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\;
Ïfi°;k]uËå2’\;

Î_…]“∏\Â;5,000;2;

6;ÅËâ’\;J€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;
Ïfi°;k]uËå2’\;

Î_…]“∏\Â;5,000;2;

7;ÅËâ’\J;‡]�÷à;Å∂^;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\;\’÷Ïfiq;ÏÁÉË fii’\;5,000 6 

8 ÅËâ’\J;Åe¡;fl∂Ö’\;€à]p;ÅËe¡;%]à;È’ÂÅe¬’\;\’÷Ïfiq;ÏÁÉË fii’\ 5,000 6;

9 ÅËâ’\J;Å⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;\’÷Ïfiq;ÏÁÉË fii’\;5,000 6;

10 ÅËâ’\;;J‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;3d]‚Ÿ;\’÷Ïfiq;ÏÁÉË fii’\;5,000 4;

11;ÅËâ’\;;JÅ∂^;%]à;Åe¡;!\;%]à;:àÊ¢\;\’÷Ïfiq;ÏÁÉË fii’\;5,000 1;
;

#;ÃÖê;«÷eŸ;11,070;€·ÑÄ;’ÅËâ÷;Åe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\;”’ÇÂ;fl¡;kˆÅd;Ö à;ÏŸ]ÕbÂI;
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.35;;ÄÅ¡;k]¡]⁄ip\;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;U 
wîÊÁ;ÿÂÅ°\;È’]i’\;ÄÅ¡;k\ÖŸ;ÑÊï¢\;Ô]ï¡¯;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;k]¡]⁄ip˜’;√Ÿ;‡]Ëd;~ÁÑ\Êh;

]·Ä]Œ¬›\U;
;

 

‹]Õ;ÅËâ’\;; JÅ∂^;%]à;Åe¡;!\;%]à;:àÊ¢\;~ÁÑ]id;17;ãÑ]Ÿ;2022;Ï’]Œiàˆ]d;flŸ;ÏÁÊï¡;
ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;~ÁÑ]idÂ;05;ÊÁ]Ÿ;2022#;ØË¬h;ÅËâ’\;;J‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;3d]‚Ÿ;flŸ;◊eÕ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;

Ì÷¡ ‡^ ôÖ¬Á̌ \É· ØË¬i’\ Ì÷¡ ÏË¬⁄°\ ÏËŸÊ⁄¬’\ ∫ ÿÂ^ ƒ]⁄ip\ ]6 Ñ\ÖÕ¸ „fiËË¬h;Â^ ØË¬h 
‰3≈ ]Ÿ % ífiÁ ‹]æfi’\ Èà]à¯\ Ï—Öç÷’ Ì÷¡ 3≈ ”’Ç ◊⁄“ÁÂ;Êï¬’\ ÅÁÅ°\ ÎÅŸ „ ÷à.;

;

6.3;k\Ñ\ÖÕ;ÖÁÖ⁄i’]d;ÿ˜|;‹]¡I;

ˆ;ÅpÊÁ;Ñ\ÖÕk\;ÖÁÖ⁄i’]d;˜|ÿ;Ïfiâ’\;ÏË’]∏\;2022I 

7.3;‹]‚Ÿ;k]ê]ëi|\Â;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;9’\;‹]Õ;]‚d;Åt\;Ô]ï¡¯\;Ô]fid;Ì÷¡;óÁÊ h;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\:;

\Ô]fid;Ì÷¡;k]Ët˜ë’\;Ï’Ê}∏\;ä÷-;ÎÑ\Äˆ\;ÎÑ\Ä]d;Ï—Öç’\;]ŒeöÂ;]∏;ÄÑÂ;∫;‹]æfi’\;Èà]àˆ\;
Ï—Öç÷’;‹ÊàÖŸÂ;‡Ê›]Œd;ÍÄ]ü\;€ÕÑ;D32;CÏfiâ’;2021;‡_çd;k]—Öç’\;ÏÁÑ]qi’\;ÅŒ…;wfiŸ;ä÷§;

ÎÑ\Ä¸\;Èh˙\U;

‹;€àˆ\;ÏË¢]ê;óÁÊ i’\;ÎÅŸ;óÁÊ i’\;

1;ÅËâ’\JÅe¡;áÁá¬’\;Åe¡;!;Èd]¡á’\;ÿÂ\Åi’\;∫;–Êà;¯\€‚à;31J03J2024;
2;ÅËâ’\J‡]�÷à;Å∂^;nË∆’\;€‚à¯\;–Êà;∫;ÿÂ\Åi’\;31J03J2024;
3;ÅËâ’\JÅe¡;fl∂Ö’\;€à]p;È’ÂÅe¬’\;◊Ëm≤;Ï—Öç’\;ÓÅ’;3∆’\;ÓÅ’Â;Ï…]—;Ö\ÂÅ’\;ÏËŸÊ“¢\;

ÏË]ïŒ’\Â;‘Êfie’\Â;
31J03J2024;

;

ƒ]⁄ip\;€ÕÑ;4;
~ÁÑ]id 

02/11/2022 

ƒ]⁄ip\;€ÕÑ;3;
~ÁÑ]id 

10/08/2022;

ƒ]⁄ip\;€ÕÑ;2;
~ÁÑ]id 

05/05/2022 

ƒ]⁄ip\;€ÕÑ 1;
~ÁÑ]id;

11/02/2022 
Ô]ï¡^;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\ ‹ 

✓ ✓ ✓ ✓ ÅËâ’\;JÅe¡;áÁá¬’\;Åe¡;!\;%]à;Èd]¡á’\ 1 

✓ --; ✓ ✓ ÅËâ’\;J‡]�÷à;Å∂^;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\ 2 

✓ --; ✓ ✓ ÅËâ’\;JÅe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\ 3 

✓ ✓; ✓ ✓ ÅËâ’\J;fl∂Ö’\Åe¡;€à]p;È’ÂÅe¬’\ 4 

✓ ✓; -- ✓ ÅËâ’\J;Å⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\ 5 

✓; ✓; ✓ ✓ ÅËâ’\;J€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\ 6 

✓ ✓; ✓ HH ÅËâ’\;;J‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;3d]‚Ÿ 7 
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8.3k˜Ÿ]¬h;Ã\Öö¯\;k\Ç;ÏÕ˜¬’\;Dg]uê^ /]ë∏\UC;
;

‹;‡]Ëd;ÃÖ�’]d;ÂÇ;ÏÕ˜¬’\;wËîÊh;Ï¬Ëeö;ÏÕ˜¬’\;ƒÊ›;◊Ÿ]¬i’\;€qtÂ;◊Ÿ]¬i’\;

1;Å⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;Êï¡;ä÷§;ÎÑ\Ä\;bÑ]™;◊•;ÍÑ]û;40,000.00;
;
 

9.3;◊“Ë6\;È⁄Ëæfii’\;◊Ÿ]“’\;ì]£\;Ï—Öç’]dU;
;

65



 

Page 17 of 32 
 

.310;‡]Ëd;È÷Ëë h;Ñ]e“’;Ø ΩÊ∏\;ØÁÉË fii’\;∫;Ï—Öç’\U 

ƒÊ⁄§;
k_…]“∏\;‹]¬’;
2022 

ƒÊ⁄§;fh\ÂÖ’\;‹]¬’;
2022;

~ÁÑ]h;ØË¬i’\ fëfi∏\; ‹;

-; 420,000 01/02/2012 gÅifi∏\;Êï¬’\; 1 

-; 50,250 20/09/2020; ÏË›Ê›]Œ’\;ÎÑ\Ä¸\;ÖÁÅŸ;Ïd]›¸]d 2 

- 141,750 20/09/2020 ;ÄÑ\Ê∏\;ÎÑ\Äb;ÖÁÅŸ;ÏÁÖçe’\;ØöÊi’\Â 3 

- 99,000 1/07/2020 ÏË’]∏\;ÎÑ\Ä¸\;ÖÁÅŸ 4 

- 180,000 19/01/2013 ÖÁÅŸ;Ñ]⁄miàˆ\;ÍÑ]Œ¬’\;Ï›]Ëë’\Â 5 

 192,000 3/06/2018 ÖÁÅŸ;Ïæ ,\;ÏË’]∏\ 6 

- 180,000 26/10/2021 ÖÁÅŸ;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\ 7 

- 126,000 12/09/2009 ÖÁÅŸ;ÏËfiŒh;k]ŸÊ÷¬∏\ 8 

- 114,000 24/11/2012 ÖÁÅŸ;k]Õ˜¡;flÁÖ⁄miâ∏\ 9 
;

]¬d\Ñ;UœÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\U;

1.4;ÎÉe›;fl¡;œÕÅ∏\;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\;Ï—Öç÷’;–;ÂÖ—;‘]ŸU 

ÂÖ—;‘]Ÿ;Ê·;Êï¡;∫;ÂÖ—;◊dÊ÷p;HnËt;◊iü;ÂÖ—;◊dÊ÷p;ÏehÖ∏\;ÏfiŸ]m’\;∫;1—^;Ï“eå;

Ïeà]•;∫;G%]¬’\;]‚ÁÅ’Â;Öm—^;flŸ;200;Ï—Öå;Ïeà]•;k\Ñ]çià\Â;∫;Öm—^;flŸ;130;Ï’ÂÄ;nËt;

‡\;◊—;Êï¡;◊ŒiâŸ;◊ë fiŸÂI 

Ï—Öå;ÎÅ\Ñ;∫;œËÕÅi’\;f\Öï’\Â;k\Ñ]çiàˆ\Â;Öö]}∏\Â;√Ÿ;ÄÊpÂ;:öÂ;ÿ]⁄“iàˆ;]›Ñ]çi›\;

È’ÂÅ’\I 

H;‰É·Â;Ïfiâ’\;ÏË›]m’\;œÕÅ∏;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\I;
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2.4;‡]Ëd;g]¬hˆ\;ÀË’]“i’\Â;Ïê]£\;œËÕÅi’]d;Â^;k]ŸÅ£\;9’\;]‚ŸÅÕ;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\U;

jŸ]Õ;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÏÁÄ]¬’\;∫;]‚¡]⁄ip\;ÅŒ¬fi∏\;~ÁÑ]id;14J03J2022;ÎÄ]¡\;Ø¬h;ÎÄ]â’\;
ÂÖ—;‘]Ÿ;ÅÁÅüÂ;€‚d]¬h^;ÏËfi‚∏\;ÏÁÊfiâ’\;«÷e±;125,000I00;€·ÑÄ;‹]ËŒ÷’;‹]‚±;œËÕÅh;k]d]ât;

Ï—Öç’\;;‹]¬’2022;I;
jfi⁄ïhÂ;€‚h]ŸÅ|;Ï…]—;k]ŸÅ£\;ÏËfi‚∏\;9’\;]6;ÏÕ˜¡;Ï¬p\Ö±;ÖÁÑ]Œi’\;ÏË’]∏\;ÏË¬dÖ’\;DÏË÷tÖ∏\;C

”’É—Â;ÏÁÊfiâ’\;]Œ…Â;3Á]¬⁄÷’;ÏËeà],\;ÏË’ÂÅ’\;]±Â;œ iÁ;ÎÄ]∏\Â;D71;CflŸ;Ñ\ÖÕ;äËÑ;ä÷§;

ÎÑ\Äb;ÏÒË6\;€ÕÑ;D3JÑI‹;CÏfiâ’;2020;‡_çd;Ä]⁄i¡\;◊Ë’Ä;Ï⁄—Êt;k]—Öç’\;Ï⁄·]â∏\;ÏŸ]¬’\;]⁄—;
Å—ıh;Ì÷¡;ÏË’˜Œià\;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\;‹Å¡Â;„Ÿ]ËÕ;€ÁÅŒid;Í^;k]ŸÅ|;Â^;^ÿ]⁄¡;ÏË…]îb;

ÏËfi…;Â^;ÏÁÑ\Äb;Â^;ÏÁÑ]çià\;k\Ç;ÏÕ˜¡;ÿ]⁄¡_dI;

]Ÿ^;]⁄Ë…;œ÷¬iÁ;ØË¬id;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\;Ï—Öç÷’;fl¡;Ïfiâ’\;ÏË’]∏\;ÏË’]¢\;2023;€iËà;

Ñ\ÖÕˆ\;ØË¬i’]d;∫;ƒ]⁄ip\;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÏÁÄ]¬’\;Ø⁄·]â⁄÷’;√Ÿá∏\;‰Ä]Œ¬›\;∫;Ïfià;2023;
∫;ÿ]t;ÿ]⁄i—\;g]ëfi’\;È›Ê›]Œ’\;‰Ä]Œ¬›ˆI;

ˆÂ;ÅpÊÁ;œÕÅŸ;ÈpÑ]|;Ö|\;‹]¬’;2022;ÓÊà;Ï—Öå;ÂÖ—;‘]ŸI 
;

]âŸ]|;UÏfi°;œËÕÅi’\U 

‡Ê“ihÂ;Ïfi°;œËÕÅi’\;flŸ;Ïl˜l;Ô]ï¡\;∫;ä÷-\;GÎÑ\Äˆ\;wîÊÁÂ;ÿÂÅ°\;‰]›Ä^;◊Ë“çh;Ïfi°;

œËÕÅi’\;ÄÅ¡Â;k\ÖŸ;ÑÊït;k]¡]⁄ip\;Ïfiq÷’\;]‚¨Ñ\ÊhÂ;ÿ˜|;‹]¡;2022U;

‹;Ô]ï¡\;Ïfi°;œËÕÅi’\;fëfi∏\;ÏÒ ’\;ÄÅ¡;k\ÖŸ;ÑÊït;

1;ÅËâ’\;JÅe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\;äËÑ;Ïfiq÷’\;Êï¡;◊ŒiâŸ;4;

2;ÅËâ’\;J‡]�÷à;Å∂^;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\;Êï¡;Ïfi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;4;

3;ÅËâ’\;J€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;Êï¡;„fi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;4;
;

√⁄iûÂ;Ïfi°;œËÕÅi’\;√dÑ^;k\ÖŸ;∫;‹]¬’\;Ì÷¡;◊Õˆ\;Â\;]⁄÷—;jïiÕ\;Ïp]¢\;I€iÁ;√ËÕÊh;Öî],\;
ÏË]‚fi’\;k]¡]⁄ipˆ;œËÕÅi’\;flŸ;◊eÕ;Ï…]—;Ô]ï¡\;Ïfi°;œËÕÅi’\;‹ái÷hÂ;Ï—Öç’\;3…Êid;ÄÑ\Ê∏\;

ÏË…]“’\;ÏŸÜ˜’\Â;Ïfiq÷’;”’ÇÂ;Ô\Ä¯;]‚h]ep\Â;IÅÕÂ;kÅŒ¡;Ïfi°;œËÕÅi’\;Ï¬dÑ\;k]¡]⁄ip\;ÿ˜|;‹]¡;

2220;∫;~ÁÑ\Êi’\;ÏË’]i’\U 
ƒ]⁄ipˆ\ €ÕÑ;ƒ]⁄ipˆ\  ~ÁÑ]h;Ä]Œ¬›ˆ\  

D1C  01J2202  04;ÖÁ\1…;2202  

D2C  02J2202  28;◊ÁÖd\;2202  

D3C  03J2202  05;ä�â≈\;2202  

D4C  04J2202  28;ÖdÊi—\2202  
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∞Êih;Ïfi°;œËÕÅi’\;‹]‚∏\;k]ep\Ê’\Â;ÏË’]i’\:;
1. Ï¬p\ÖŸ;k]à]Ëâ’\;k\Ô\Öp¸\Â;ÏË’]∏\;ÏËeà],\Â;∫;Ï—Öç’\.;
2. ÏeÕ\ÖŸ;Ï∏]à;k]›]Ëe’\;ÏË’]∏\;Ï—Öç÷’;]·ÖÁÑ]ŒhÂ;ÏÁÊfiâ’\;Àë›Â;ÏÁÊfiâ’\;√dÑÂ;ÏÁÊfiâ’\;Ï⁄æ›^Â;

Ïd]ÕÖ’\;Ïê]£\;G]‚d;]‚i¬p\ÖŸÂ;Ôáq—;‡ÖŸ;]‚÷⁄¡ ÍÄ]¬’\;ÿ˜|;GÏfiâ’\;]‚Ë÷¡Â;áË—2’\;

◊“çd;ì]|;Ì÷¡;]Ÿ;È÷Á:;
^;IÍ^;k\3Ë∆h;∫;k]à]Ëâ’\;k]àÑ]⁄∏\Â;ÏËeà],\.;

g;IÜ\Ödb;Èt\Êfi’\;Ï¬î]£\;ÖÁÅŒi’;ÎÑ\Ä¸\.;
s;IÅ—_i’\;flŸ;nÁÅü;Ï—Öç’\;◊“çd;ÍÊfià;]‚h]à]Ëâ’;]‚h\Ô\ÖpbÂ;Ï⁄æ›^Â;Ïd]ÕÖ’\;]‚d.;
Ä;Ik˜ÁÅ¬i’\;ÏÁÖ·Ê°\;Ïû]fi’\;fl¡;œËÕÅi’\.;
‰;Iô\2…\;ÏÁÑ\Ö⁄ià\;◊⁄¡;Ï—Öç’\.;
Â;IÅËŒi’\;3Á]¬∏]d;ÏËeà],\;9’\;]·ÑÖŒh;ÏÒË6\.;
Ü; IÅËŒi’\;Å¡\ÊŒd;s\ÑÄ¸\;{]ë…¸\Â;]·3≈Â;flŸ;k]e÷�i∏\;ÏË›Ê›]Œ’\;ÏŒ÷¬i∏\;Ä\Å¡cd;ÖÁÑ]Œi’\;

ÏË’]∏\. 
3. œËâfii’\;√Ÿ;ä÷§;ÎÑ\Äb;Ï—Öç’\;ÎÑ\Ä¸\Â;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;ÖÁÅ∏\Â;È’]∏\;Â^;ÖÁÅ∏\;€]Œ’\;ä fid;

‹]‚∏\;∫;Ï—Öç’\;∫;◊Ëeà;Ô\Ä^;]‚Ÿ]‚Ÿ. 
4. Öæfi’\;∫;Í^;ÄÊfid;ÏŸ]·;3≈Â;ÎÄ]i¬Ÿ;ÄÖh;Â^;f™;]·Ä\ÖÁb;∫;”÷h;ÖÁÑ]Œi’\;Gk]d]â¢\Â;]‚Ë÷¡Â;

˜ÁbÔ;‹]⁄i·ˆ\;‹Ü˜’\;ÏÁ_d;◊]âŸ;]‚tÖ�Á;ÖÁÅ∏\;È’]∏\;Ï—Öç÷’;Â^;ÖÁÅ∏\;€]Œ’\;ä fid;‹]‚∏\;Â^;

ªd]î;ÿ]miŸˆ\;Â^;œÕÅŸ;k]d]â¢\.;
5. √…Ñ;ÏËêÊh;ä÷-;ˆ\ÎÑ\Ä;‡_çd;Ñ]Ëi|\;Â^;Ï’]Œià\;Â^;ÿá¡;œÕÅŸ;k]d]â¢\;∫Â;Ï’]t;‹Å¡;ÏŒ…\ÊŸ;

ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Ì÷¡;k]ËêÊh;Ïfi°;œËÕÅi’\;\É‚d;‡_ç’\G;Ì÷¬…;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‡^;fl⁄ïÁ;∫;ÖÁÖŒh;
Ï⁄—Ê¢\;]›]Ëd;{ÖçÁ;k]ËêÊh;Ïfi°;œËÕÅi’\;g]eà¯\Â;9’\;j¡Ä;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;‹Å¬’;É|¯\;]‚dI;

6. √îÂ;œËe�hÂ;Ïà]Ëà;ÅÕ]¬i’\;√Ÿ;œÕÅŸ;Gk]d]â¢\;√…ÑÂ;ÖÁÖŒh;ä÷-;ÎÑ\Ä¸\;ÄÅü;„Ë…;◊]â∏\;

9’\;ÓÖh;ÏË⁄·^;Ç]†\;Ô\Öpb;]‚›_çd;√Ÿ;€ÁÅŒh;]‚h]ËêÊh;k\Ê�£]d;‹Ü˜’\;]·Ç]†\.;
7. Å—_i’\;flŸ;Ô] Ëià\;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ºÂÖç÷’;ÎÄÑ\Ê’\;∫;Ø›\ÊŒ’\;Ï⁄æ›¯\Â;k\Ñ\ÖŒ’\Â;ÿÊ⁄¬∏\;

‚d];‹]æfi’\Â;\ˆÈà]à;Ï—Öç÷’;Ï¬d]iŸÂ;ÏeÕ\ÖŸÂ;„iË’˜Œià\.;
8. ˆ\ƒ]⁄ip;œÕÅ±;k]d]â¢\;Ï—Öç÷’;‡ÂÄ;ÑÊït;Í^;flŸ;å^ì]};ÎÑ\Ä¸\;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;Â^;flŸ;

]‚÷m¥;„içÕ]fiŸÂ;ÿÊt;Ï¬Ëeö;�›Â–];ÏË÷⁄¡;œËÕÅi’\;ÓÅŸÂ;]‚iË’]¬…;]Œ…Â;3Á]¬∏;œËÕÅi’\;

ÎÅ⁄i¬∏\.;
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9. Ä]⁄i¡\;Í^;ÿ]⁄¡^;ÏË…]îb;‹ÊŒÁ;]‚d;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\;/]ë’;Ï—Öç’\;g]¬h¯\Â;9’\;

]·]î]ŒiÁ;◊d]ŒŸ;”÷h;ÿ]⁄¡¯\.;
10. nú;◊—;]Ÿ;œ÷¬iÁ;◊⁄¬d;œÕÅŸ;k]d]â¢\;Ï�|Â;„÷⁄¡;„h˜à\ÖŸÂ;√Ÿ;Ï—Öç’\;„h]æt˜ŸÂ;

„h]t2ŒŸÂ;„h]æ üÂ;Í^Â;k\Ñ]â ià\;ÏÁÖ·Êp;]‚tÖ�Á;œÕÅ∏\;Ì÷¡;ÎÑ\Ä¸\;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;
\Êëù;k˜qâ’\;ÏËeà],\;Â^;k]d]â¢\;ÏË’]∏\;Â^;Ï⁄æ›^;Ïd]ÕÖ’\;Ï¬d]iŸÂ;ÓÅŸ;Ïd]qià\;ÎÑ\Äb;

Ï—Öç’\;]6;]‚Ë…ÊhÂ;k˜Ë‚âi÷’;ÏŸÜ˜’\;‹]ËŒ÷’;„÷⁄¬dI;

11. Å—_i’\;flŸ;ÄÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;∫;jÕÊ’\;gÊ÷�∏\;Ì÷¡;ïËiàˆ\]k]t;◊]â∏\Â ÏÁÖ·Ê°\;ÏtÂÖ�∏\;

∫;Ï’]àÑ;œÕÅŸ;k]d]â¢\.;
12. Ï¬p\ÖŸ;€ËËŒhÂ;Ï⁄æ›^;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;ÎÑ\ÄbÂ;Öö]}∏\;∫;Ï—Öç’\. 
13. ÏçÕ]fiŸ;‹]æ›;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;√Ÿ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\G;Å—_i’\Â;flŸ;]‚\Ä^;]‚ep\Ê’;∫;Ô]ç›b;‹]æ›;ÿ]¬…;

Ïd]ÕÖ÷’;ÏË÷|\Å’\.;
14. Öæfi’\;∫;r]i›;k]ŒËŒui’\;ÏËâËÖ’\;∫;◊]âŸ;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;9’\;]‚ ÷“Á ]‚d;ä÷§;

ÎÑ\Ä¸\;Â^;€ih;ÎÑÄ]e±;flŸ;Ïfiq÷’\;ÏŒ…\ÊŸÂ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\.;
15. ̂\˜öƒ;Ì÷¡;€ËËŒh;œÕÅ∏\;k\Ô\Öp¸;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;Å—_i’\Â;flŸ;ÄÊpÂ œËâfii’\;]⁄Ë…;Ød;

œÕÅ∏\;È÷|\Å’\;œÕÅŸÂ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\.;
16. Å—_i’\;flŸ;Ö…Êh;ÄÑ\Ê∏\;ÏŸÜ˜’\;Ï ËΩÊ’;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;Ï¬p\ÖŸÂ;ÏeÕ\ÖŸÂ;ÏË’]¬…;”÷h;ÎÑ\Ä¸\.;
17. Ïà\ÑÄ;ÖÁÑ]Œh;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;Ï¬d]iŸÂ;ÉË fih;k\Ô\Öp¸\;ÏËuËuëi’\;k]æt˜⁄÷’;ÎÄÑ\Ê’\;

]‚Ë….;
18. √îÂ;ªd\Êï’\;9’\;fl“≤;È ΩÊŸ;Ï—Öç’\;flŸ;»˜d¸\;fl¡;Í^;k] ’]¶;Ï÷⁄i•;∫;ÖÁÑ]Œi’\;

ÏË’]∏\;Â^;œËÕÅi’\;È÷|\Å’\;Â^;]·3≈;flŸ;◊]â∏\;◊“çd;ÍÖà;k\Ê�£\Â;Ï÷Ë “’\;Ô\Öpcd;

k]ŒËŒü;Ï÷ŒiâŸ;Ï’Ä]¡Â;”÷i’;k] ’]}∏\.;
19. ÏeÕ\ÖŸ;ÓÅŸ;ÅËŒh;Ï—Öç’\;Å¡\ÊŒd;‘Ê÷â’\;:‚∏\.;
20. Ï¬p\ÖŸ;k˜Ÿ]¬h;Ã\Öö¯\;k\Ç;¬’\˜ÏÕ;√Ÿ;Ï—Öç’\;Å—_i’\Â;flŸ;‹Å¡;ÄÊpÂ;Í^;gÑ]ïh;∫;

/]ë∏\;ÏËêÊi’\Â;]‚›_çd;ä÷-;ÎÑ\Ä¸\;◊eÕ;]‚Ÿ\Öd\.;
21. ‡]⁄î;œËe�h;Å¡\ÊÕ;◊⁄¬’\;Ïê]£\;]‚Ÿ]‚±;k]Ët˜ë’\Â;Ï÷—Ê∏\;]‚Ë’b;flŸ;◊eÕ;ä÷§;

ÎÑ\Ä¸\.;
22. €ÁÅŒh;ÖÁÑ]Œi’\;k]ËêÊi’\Â;∞b;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;fl¡;◊]â∏\;ÎÑÊ—É∏\;‰˜¡^;ÎÄÑ\Ê’\Â;∫;‰É·;

ÎÄ]∏\.;
23. Öæfi’\;∫;Í^;k]¡ÊîÊŸ;ÓÖ|^;]·ÄÅ´;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\I;
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]àÄ]à;UÏfi°;k]uËå2’\;ka…]“∏\ÂU;

‡Ê“ih;Ïfi°;k]uËå2’\;ka…]“∏\Â;flŸ;o˜l;Ô]ï¡^;flŸ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\; IwîÊÁ;ÿÂÅ°\;‰]›Ä^;
◊Ë“çh;Ïfi°;k]uËå2’\;ka…]“∏\Â;ÄÅ¡Â;k\ÖŸ;~ÁÑ\ÊhÂ;ÑÊï¢\;∫;k]¡]⁄ip\;Ïfiq÷’\;ÿ˜|;‹]¡;

2022U;

.‹;Ô]ï¡\;Ïfi°;k]uËå2’\;ka…]“∏\Â;fëfi∏\;ÏÒ ’\;ÄÅ¡;k\ÖŸ;ÑÊït;

1;ÅËâ’\;JÅ⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;äËÑ;Ïfiq÷’\;Êï¡;◊ŒiâŸ;2;

2;ÅËâ’\;JÅe¡;ÀË�÷’\;Åe¡;!\;Åå\Ñ;ÖÁá’\;Êï¡;Ïfi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;2;

3;ÅËâ’\;J€mË·;Å∂^;ÌâË¡;€Ë¬fi’\;Êï¡;„fi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;2;
;

ÅÕÂ;kÅŒ¡;Ïfi°;k]uËå2’\;ka…]“∏\Â;Ø¡]⁄ip\;Øfil\;ÿ˜|;‹]¡;2202;∫;~ÁÑ\Êi’\;ÏË’]i’\U;

ƒ]⁄ipˆ\ €ÕÑ;ƒ]⁄ipˆ\  ~ÁÑ]h;Ä]Œ¬›ˆ\  

D1C  01J2202  90;ÖÁ\1…;2202  

D2C  02J2202  32;1⁄âÁÄ;2202  

;

∞ÊihÂ;Ïfi°;]uËå2’\k;a…]“∏\Âk;‹]‚∏\;k]Ë’Âıâ∏\Â;ÏË’]i’\U;

1- √îÂ;Ïà]Ëà;Ïê]|;wå2’]d;ÏÁÊï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;¸\ÂÎÑ\Ä;ÏÁÉË fii’\;ÃÅ‚h;∞b;Î]¡\ÖŸ;

√ÁÊfii’\;Ød;Øâfi°\;fl⁄î;◊Ë“çi’\;√ËqçhÂ;Î^Ö∏\;flŸ;ÿ˜| ]Á\áŸ;rŸ\ÖdÂ;ÏÁáË ü;

GÏËeÁÑÅhÂ;Î]…\ÊŸÂ;ÏÒË6\;Ï}âfid;fl¡;‰É·;Ïà]Ëâ’\;Í_dÂ;k˜ÁÅ¬h;^Ö�h;]‚Ë÷¡. 

2- €Ëæfih;Ï¬d]iŸÂ;k\Ô\Öp¸\;Ïê]£\;wËå2’]d;ÏÁÊï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;]±;œ iÁ;Ø›\ÊŒ’\Â;

Ï⁄æ›¯\Â;ÿÊ⁄¬∏\;]‚d;‹]“t^Â;\É·;Ñ\ÖŒ’\. 

3- œŒui’\;flŸ;Ñ\Ö⁄ià\;Ö…\Êh;ºÂÖå;ÏÁÊï¬’\;Ô]ï¡¯;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;◊“çd;ÍÊfià. 

4- Å—_i’\;flŸ;ÏË’˜Œià\;Ô]ï¡¯\;Ø÷Œiâ∏\;◊“çd;GÖ⁄iâŸ ôÖ¡Â;ÖŸˆ\;Ì÷¡;ä÷§;

ÎÑ\Ä¸\I 
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5- Å—_i’\;flŸ;ªdÑ;ka…]“∏\;˜¬’\Âk\Â;]±;∫;Ç’”;£\Ëk\Ñ];ka…]“∏\Â;Ï÷pı∏\;ÓÖ|¯\;

]Á\á∏\Â;ÏîÂÖ¬∏\;Ì÷¡;ÎÑ\Ä¸\;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;Ô\Ä_d;Ï—Öç’\;Ì÷¡;ÓÅ∏\;ªàÊi∏\;◊ÁÊ�’\Â. 

6- Ï¬p\Ö∏\;ÏÁÊfiâ’\;k]p]Ëit˜’;ÏdÊ÷�∏\;flŸ;k\Ñ]‚∏\;Ïeà]fi∏\;ÏÁÊï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Ä\Å¡bÂ;

ÀêÂ;k\ÑÅŒ÷’;k˜·ı∏\Â;ÏdÊ÷�∏\;ÏÁÊï¬’;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\G;]±;∫;”’Ç;ÅÁÅü;jÕÊ’\;ÍÉ’\;

‹á÷Á;‡^;„ëë¨;Êï¬’\;ÿ]⁄¡¯;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\. 

7- Ï¬p\ÖŸ;◊“Ë·;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;√…ÑÂ;k]ËêÊi’\;∫;‡_å;k\3Ë∆i’\;9’\;fl“¥;]·Ù\ÖpbI 

8- ÅÁÅü;k]p]Ëit\;Ï—Öç’\;flŸ;k\Ô] “’\;Ì÷¡;ÓÊiâŸ;ÎÑ\Ä¸\;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;Ø ΩÊ∏\Â;

äà^Â;€·Ñ]Ëi|\I 

9- Ä\Å¡b;Ïà]Ëâ’\;Ïê]£\;ÄÑ\Ê∏]d;ÏÁÖçe’\;ÁÑÅi’\Âf;∫;Ï—Öç’\;ÏeÕ\ÖŸÂ;G]‚ŒËe�h;
]‚i¬p\ÖŸÂ;◊“çd;ÍÊfià. 

10- Í^;k]¡ÊîÊŸ;ÓÖ|^;]·ÄÅ´;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\. 
;

]¬d]à;UÏfi°;Ï¬d]iŸ;Ã\Öå¸\Â;Ì÷¡;k˜Ÿ]¬h;ì]}å¯\;Ø¬÷�i∏\I 
;

1.7;Ñ\ÖÕ;◊Ë“çhU;
 

;

#;◊Ë“çh;Ïfi°;Ï›Ê“Ÿ;flŸ;o˜l^;Ô]ï¡^;Ã\Öå˝’;Ì÷¡;k˜Ÿ]¬h;ì]}å¯\;Ø¬÷�∏\;Ï—Öç’]d;
ÿ˜|;‹]¡;2018I;

;
À’_ih;Ïfi°;Ï¬d]i∏\;Ã\Öå¸\Â;Ì÷¡;k˜Ÿ]z¬h;ì]z}å¯\;Ø¬÷�∏\;flŸ;Ïl˜l;Ô]ï¡^;€·:;

;

‹;^Ô]ï¡;Ïfi°;Ï¬d]i∏\;Ã\Öå¸\Â;Ì÷¡;k˜Ÿ]z¬h;ì]z}å¯\;Ø¬÷�∏\;fëfi∏\;

1;ÅËâ’\;J%]à;flâ•;Åe¬Ÿ;◊ê]¢\;Í3⁄¢\;äËÑ;Ïfiq÷’\;
2;ÎÅËâ’\;;J`ÿ]Ÿ;Å⁄•;È›]pÖ ’\;Êï¡;Ïfi°;

3;ÅËâ’\;;JÅ⁄•;ÄÊ⁄•;8ëŒ’\;;Êï¡]·ÑÖŒŸÂ;Ïfiq÷’\;
;
;
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7I2;‹]‚Ÿ;k]Ë’ÂıâŸÂ;Ïfi°;Ï¬d]iŸ;Ã\Öå¸\Â;Ì÷¡;k]⁄Ë÷¬h;ì]}å¯\;Ø¬÷�∏\U;
;

H Ω] itˆ\;◊qâd;ì]|;Ø¬÷�∏]dI 

H Ï¬d]i∏\;Ã\Öå¸\Â;◊qâ’;Ø¬÷�∏\;€‚h˜Ÿ]¬hÂ;€‚h]Ë“÷ŸÂI 

H Ï¬p\ÖŸ;ÏeÕ\ÖŸÂ;k]à]Ëà;ÿÂ\Åh;ì]}å¯\;Ø¬÷�∏\;‡\;kÅpÂI 

H ‹˜ià\;Ï¬p\ÖŸÂ;ÖÁÑ]Œi’\;Ïê]£\;k]Ë÷⁄¬d;ÿÂ\Åi’\;9’\;j≤;flŸ;◊eÕ;ì]}å¯\;Ø¬÷�∏\I 

H Ïà\ÑÄ;Ô]�¡bÂ;ÏŒ…\ÊŸ;ÏŒeâŸ;k]e÷�÷’;Ïê]£\;ÿÂ\Åi’]d;∫;€‚à¯\I 
;

;

3.7;í}÷Ÿ;ÖÁÖŒh;ÿ]⁄¡^;Ïfiq÷’\;ÿ˜|;‹]¬’\;2202I;
;

nÁÅü;ÖÁÑ]Œi’\;ÃÊç“’\Â;9’\;fl⁄ïih;Ô]4^;k˜Ÿ]¬hÂ;Ø¬÷�∏\;Ïê]£\;Ï—Öç’]d;Ñ]�|\Â;

–Êâ’\;È’]∏\;G]‚d;ÏçÕ]fiŸÂ;ô\Ö¬ià\Â;k]Ë÷⁄¡;ÿÂ\Åi’\;„Ë⁄·]â∏;Ï—Öç’\;ÿ˜|;‹]¡;2022I 
;

]fiŸ]l;UÏfiq÷’\;ÏÁÉË fii’\ 
;

‡Ê“ih;Ïfiq÷’\;ÏÁÉË fii’\;flŸ;¬dÑ^Ï;^Ô]ï¡;∫;ä÷-\;GÎÑ\Äˆ\;wîÊÁÂ;ÿÂÅ°\;‰]›Ä^;◊Ë“çh;

Ïfiq÷’\;ÏÁÉË fii’\;ÄÅ¡Â;k\ÖŸ;ÑÊït;k]¡]⁄ip\;Ïfiq÷’\;]‚¨Ñ\ÊhÂ;ÿ˜|;‹]¡;2022U;

‹;^Ô]ï¡;Ïfi°;ÏÁÉË fii’\;fëfi∏\;ÏÒ ’\;
ÄÅ¡;k\ÖŸ;

ÑÊït;

1;ÅËâ’\;J‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;3d]‚Ÿ;äËÑ;Ïfiq÷’\;Êï¡;◊ŒiâŸ;4;

2;ÅËâ’\;J‡]�÷à;Å∂^;‡] ÷|;nË∆’\;ÍÖ∏\;Êï¡;Ïfi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;6;

3;ÅËâ’\;JÅ∂^;%]à;Åe¡;!\;%]à;:àÊ¢\;Êï¡;Ïfi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;1;

4;ÅËâ’\;JÅe¡;fl∂Ö’\;€à]p;ÅËe¡;%]à;È’ÂÅe¬’\;Êï¡;„fi°;Êï¡;ÍÉË fih;6;

5;ÅËâ’\;JÅ⁄•;flât;Èâ⁄ç’\;ÈîÊ¬’\;Êï¡;„fi°;Êï¡;◊ŒiâŸ;6 

 

‹]Õ;ÅËâ’\;; JÅ∂^;%]à;Åe¡;!\;%]à;:àÊ¢\;~ÁÑ]id;17;ãÑ]Ÿ;2022;Ï’]Œiàˆ]d;flŸ;ÏÁÊï¡;
ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;~ÁÑ]idÂ;05;ÊÁ]Ÿ;2022;Â#;ØË¬h;ÅËâ’\;;J‡]Ÿ\Ñ;sÑ]p;3d]‚Ÿ;flŸ;◊eÕ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\I;

 
;
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ÅÕÂ;kÅŒ¡;’\Ïfiq÷;ÏÁÉË fii’\;Ï¬eà;k]¡]⁄ip\;ÿ˜|;‹]¡;2202;∫;~ÁÑ\Êi’\;ÏË’]i’\U;

ƒ]⁄ipˆ\ €ÕÑ;ƒ]⁄ipˆ\  ~ÁÑ]h;Ä]Œ¬›ˆ\  

D1C  01J2202  70;ÖÁ\1…;2202  

D2C  02J2202  15;◊ÁÖd\;2202  

(3) 03J2202  05;ÊÁ]Ÿ;2202  

(4) 04J2202  15;ÊË’ÊÁ;2202  

(5) 05J2202  20;1⁄…Ê›;2202  

(6) 06J2202  28;1⁄…Ê›;2202  
;

∞ÊihÂ;’\Ïfiq÷;ÏÁÉË fii’\;ÏË’]i’\U 

1H Ïfiq÷’\;ÏÁÉË fii’\;Ï’ÂıâŸ;fl¡;œËe�h;ÉË fihÂ;k]Œ ë’\;ÏËqËh\2àˆ\;ÏŒ…\Ê∏\Â;Ì÷¡;

k\Ñ]⁄mià\;Ï—Öç’\.;

2H {\2Õ\;w\Ê’;k\Ñ\ÖŒ’\;ÏŸÜ˜’\;€Ëæfii’;3à;◊⁄¬’\;∫;Ï—Öç’\. 

3H {\2Õ\;k˜ÁÅ¬i’\;‹Ü˜’\;]6]|Äb;Ì÷¡;k]à]Ëà;ªd\ÊîÂ;Ñ]⁄miàˆ\;ÏË’]¢\;]‚îÖ¡Â;Ì÷¡;

ä÷§;ÎÑ\Ä¸\I 

4H ue’\n;∫;k]¡ÊîÊ∏\;ÏŒ÷¬i∏\;º]çfid;Ï—Öç’\;9’\Â;ÿ]ü;flŸ;äËÑ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\;Â^;‹ÅŒh;

flŸ;Êï¬’\;gÅifi∏\;Ç]†\Â;k\Ñ\ÖŒ’\;Ïeà]fi∏\;]‚›_çd;∫;ÄÂÅt;˜ë’\k]Ët;ÎÑÖŒ∏\ 

5H {\2Õ\;k\Ô\Öp¸\;ÏÁÑÂÖï’\;‡]⁄ï’;3à;◊⁄¡;Ï—Öç’\;√…ÑÂ;ÎÔ] —;Ô\Ä¯\;]‚Ë…;Ï¬d]iŸÂ;

]·ÉË fih;]Œ…Â;w\Ê÷’;Ï—Öç’\. 

6H ÏçÕ]fiŸ;Ï�|;◊⁄¬’\;ÂÖçŸÂƒ;\Ê∏\ÜÏ›;ÏÁÊfiâ’\;]â¢\Âg;ËŸ]i£\Ï;√…ÑÂ;ä÷-;ÎÑ\Ä¸\;

ˆ‰Ä]⁄i¡;√îÂÂ;ª�|;k]à]ËàÂ;Ñ]⁄mià\;ÖÁÊ�hÂ;ÿ]⁄¡ˆ\;ÏË’]¢\I 

;

;
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]¬à]h;U‹]æ›;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\U;

1.9;Ñ\ÖÕ;ä÷§;ÎÑ\Ä¸\U;

]ŒËe�h;k]e÷�i∏;Ï⁄—Ê¢\;k]‚ËpÊhÂ;ÏÒË·;–\ÑÂ¯\;ÏË’]∏\;√÷â’\Â;ÅŒ…;ÖÕ^;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;bÔ]ç›;
ÎÖ\Ä;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;Ä]⁄i¡\Â;]‚÷“Ë·;È⁄Ëæfii’\;]‚iË¬ehÂ;ä÷-;ÎÑ\Äˆ\;ÅÁÅüÂ;]‚Ÿ]‚Ÿ;

G]‚h]Ë’ÊÒâŸÂ;]⁄—;ÖÕ^;ä÷-\;◊Ÿ]“d;„iË’ÂıâŸ;fl¡;‹]æ›;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;fl¡Â;„i¬p\ÖŸ;ÏË’˙;
„÷⁄¡;Å—_i’\Â;flŸ;„iË÷¡]…I;

2.9;;◊“Ë6\;È⁄Ëæfii’\;ÎÖ\Å’;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\U;

√eih;ÎÑ\Ä\;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;Ïfi°;œËÕÅi’\G;ÃÅ‚hÂ;‰É·;ÎÑ\Äˆ\;◊“çd;Èà]à\;∞\;œŒui’\;flŸ;ÓÅŸ;
‹\ái’\;ÎÑ\Äˆ\;ÏÁÉË fii’\;k]à]Ëâ’]d;k\Ô\Öpˆ\Â;k\Ñ\ÖÕÂ;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;flŸÂ;€ËËŒh;ÓÅŸ;ÎÄÊp;ÎÑ\Ä\;

Öö]}∏\;œËe�hÂ;Å¡\ÊÕ;Ï⁄—Ê¢\;œŒui’\Â;flŸ;‹\ái’\;Ï—Öç’\;Ø÷Ÿ]¬’\Â;]‚Ë…;‹]“t_d;Ø›\ÊŒ’\;
Ï⁄æ›ˆ\Â;ÏË¡Ö∏\;9’\Â;€æfih;À÷i¶;f›\Êp;◊⁄¬’\;∫;Ï—Öç’\;ÓÅŸÂ;‹\ái’ˆ\;ƒ]eh]d;k\Ô\Öpˆ\;

ÏË÷|\Å’\I;

ÅÕÂ;#;ØË¬h;ÎÖ\Å’;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;ªd]îÂ;ÿ]miŸ\;DÅËzâ’\; J‡]—Ñ;È›]·;ÈïdÖ’\; C∫;26;

^ÖdÊi—2021G;◊ê]t;Ì÷¡;ÏpÑÄ;ãÊÁÑÊ’]“e’\;íë†;Ïeà]•;ƒÖ…;‹Ê÷¬’\;ÏË’]∏\;ÏË…Öë∏\Â;
„ÁÅ’Â;‰1|;„÷ÁÊö;∫;ÿ]§;œËÕÅi’\ È÷|\Å’\;ÈpÑ]£\Â;Ïeà],\Â;ÎÑ\Äˆ\Â ÏË’]∏\;∫;k]—Öå;

œËÕÅi’\;k]—Öç’\Â;Ï⁄·]â∏\;ÏŸ]¬’\I;

9I3;‹]‚Ÿ;k]Ë’ÂıâŸÂ;ÎÑ\Äb;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\U;

]ÁÄ] h;ÏÁ¯;◊—]çŸ;Î3e—;‹ÊŒh;ÎÑ\Äb;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;s]‚i›]d;k]à]Ëà;€æ›Â;ÃÅ‚h;Ô]ŒhÑ˜’;
ÎÄÊõ;ÏË’]¬…Â;ÎÑ\Ä¸\;]‚fiŸÂU;

1I bÄ\Å¡;ÖÁÑ]Œh;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;]‚¬…ÑÂ;Ïfiq÷’;œËÕÅi’\;ä÷§Â;GÎÑ\Äˆ\;Ì÷¡;‡\;fl⁄ïih;Ã\Å·\;
œËÕÅi’\;rŸ]›ÖdÂ;◊⁄¬’\;„Õ]�›Â;ÏËq‚fiŸÂ;‰ÉË fih;ôÖ¡Â;Ïê˜|;r]i›;Ï¬p\Ö∏\;œËÕÅi’\Â;

k]ËêÊi’\Â;]‚›_çd;Øâui’;Ô\Äˆ\I 
2I ‡Â]¬i’\;√Ÿ;ÎÑ\Äb;Ï—Öç’\;€ÁÅŒhÂ;k]ËêÊi’\;k]t2Œ∏\Â;9’\;Å¡]âh;∫;Øâü;◊⁄¬’\;◊tÂ;

◊]â∏\;9’\;€‚‚p\Êh;9’\Â;ˆ;ÈïŒh;Ä\Å¡\;ÖÁÑ]Œh;ÏË4ÑI 
3I ‡Â]¬i’\;œËâfihÂ;◊⁄¬’\;√Ÿ;œÕÅŸ;k]d]â¢\;ÈpÑ]£\;GÏ—Öç÷’;ìÊëù;„h]æt˜Ÿ;‰ÖÁÑ]ŒhÂ;

–ÖöÂ;ÉË fih;„h]ËêÊh;Å¬d;Ä]⁄i¡\;‰É·;k]ËêÊi’\;flŸ;ÎÑ\Äˆ\I 
4I œŒui’\;flŸ;‹\ái’\;Ï—Öç’\;Ø÷Ÿ]¬’\Â;]‚Ë…;‹]“t_d;Ø›\ÊŒ’\;Ï⁄æ›ˆ\Â;k\Ñ\ÖŒ’\Â;ÿÊ⁄¬∏\;]‚d;

9’\Â;€æfih;◊⁄¡;k]à]Ëâ’\;k\Ô\Öpˆ\Â;ÏË÷|\Å’\I 
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5I ‹]ËŒ’\;ÿ]⁄¡_d;œËÕÅi’\;Ì÷¡;À÷i¶;k]Ë÷⁄¬’\;ÏË’]∏\;ÏËeà],\ÂI 
6I ‹]ËŒ’\;ÏÁ_d;ÿ]⁄¡\;Â\;‹]‚Ÿ;Ï¬p\ÖŸ;Ô]fid;Ì÷¡;ÀË÷“h;flŸ;◊eÕ;ä÷§;ÎÑ\Äˆ\;Â\;Ïfi°;œËÕÅi’\I 
7I œŒui’\;flŸ;ÏË’]¬…;k\Ô\Öp\;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;Ï¬ei∏\;GÏ—Öç’]d;{\2Õ\Â;Å¡\ÊŒ’\;€æfi’\Â;√…Ö’;

ÎÔ] —;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;∫;À÷i¶;‹]âÕ\;Ï—Öç’\I;

8I œŒui’\;flŸ;œËe�h;Å¡\ÊÕ;Ï⁄—Ê¢\;∫;Ï—Öç’\;Ì÷¡;Ê®;€Ë÷à;]Œ…Â;Ï⁄æ›˘’;ÏË¡Ö∏\;\É‚d;
‡_ç’\I;

9I Å—_i’\;flŸ;‹\Å}iàˆ\;ı “’\;ÿ]¬ ’\Â;ÄÑ\Ê∏;Ï—Öç’\;ÏË’]∏\;ÏÁÖçe’\Â;Ω] ¢\Â;]‚Ë÷¡I;

10IœËÕÅi’\;Ì÷¡;ÖÁÑ]Œi’\;k]›]Ëe’\Â;GÏË’]∏\;œŒui’\Â;flŸ;ÓÅŸ;]‚iÕÄ;]‚Ÿ\ái’\Â;œËe�id;3Á]¬∏\;ÂÅ’\ÏË’;
Ä\Å¡¯;ÖÁÑ]Œi’\;ÏË’]∏\I;

11; I‹]ËŒ’\;ÿ]⁄¡_d;œËÕÅi’\;Ì÷¡;À÷i¶;k]Ë÷⁄¬’\;ÏË’]∏\;GÏËeà],\Â;ÓÅŸÂ;]·ÅËŒh;w\Ê÷’]d;
€æfi’\ÂI;

12;IÏ¬p\Ö∏\;€ËËŒi’\Â;Ö⁄iâ∏\;Ï⁄æ›¯;k\Ô\Öp\Â;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;ÿÊ⁄¬∏\;]‚d;◊|\Ä;Ï—Öç’\;”’ÇÂ;
ÿÊêÊ÷’;Ì÷¡¯;k]ÁÊiâŸ;ÎÔ] “’\;∫;ÎÑ\Ä\;Öö]}∏\I;

Â∫;ÿ]t;ÄÂÅpÂ;Í^;k] ’]¶;ÏÁÖ·Êp;ÈïiŒh;Ïà]Ëà;Ïd]ÕÖ’\;ÏË÷|\Å’\;»˜d¸]d;ÍÑÊ ’\;Ïfiq÷’;
œËÕÅi’\;ÎÑ\Ä¸\Â;ÏÁÉË fii’\;]Ë÷¬’\;fl¡;‰É·;k] ’]}∏\;ÏË Ë—Â;]‚i°]¬ŸI;

◊Ë¬ hÂ;k\Ô\Öp¸\;ªd\Êï’\Â;Ï¬›]∏\;oÂÅ¢;‰É·;k] ’]}∏\;ÎÖŸ;ÎÖ|^;∫;◊eŒiâ∏\I;

nËt;ˆ;ÅpÊÁ;ÏÁ\;◊—]çŸ;ÂÇ;ÏË⁄·\;Ö—Éh;j‚p\Â;Ï—Öç’\;ÿ˜|;‹]¡ 2022.;

\�Öå]¡;Uk] ’]}∏\;Ïe“hÖ∏\;ÿ˜|;Ïfiâ’\;ÏË’]∏\;2202I;

‡b;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;DèI‹Iƒ;CIj›]—;ÏëÁÖt;Åå^;ìÖ¢\;Ì÷¡;ÿ]⁄“ià\;k]e÷�i∏\;

ÎÖŒ∏\;‡_å;3Á]¬Ÿ;º]eï›ˆ\;Èâàı∏\;Ï⁄—ÊtÂ;k]—Öç’\;Ï⁄·]â∏\;ÏŸ]¬’\;]±;ÅÁıÁ;]‚Ÿ\ái’\;

œËe�id;ªd\Êî;Ï⁄—Ê¢\;3Á]¬ŸÂ;º]eï›ˆ\;Èâàı∏\; Iœ…ÂÂ;ÖÁÑ]Œi’\;ÏŸÅŒ∏\;flŸ;ÎÑ\Äb;Ïd]ÕÖ’\;

ÏË÷|\Å’\;œÕÅ∏\Â;ÈpÑ]£\;9’\Â;€iÁ;]‚¥ÅŒh;ä÷-;ÎÑ\Äˆ\;‡]q÷’\Â;ÏŒmefi∏\;„fi¡;◊“çdÂ;GÍÑÂÄ;

„›_…;%;ØeiÁ;ÄÊpÂ;ÏÁ\;k] ’]¶;ÏÁÖ·Êp;Ïe“hÖŸ;ÿ˜|;‹]¬’\;2022;‡_çd;Í\;ÑÊŸ\;œ÷¬ih;–\Êà_d;

ÿ]∏\;Â^;Í\;flŸ;Ø›\ÊŒ’\;ÿÊ⁄¬∏\I;

;
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ÍÄ]¢\;Öç¡;UÏ⁄·]âŸ;Ï—Öç’\;ÿ˜|;‹]¬’\;2202;∫;ÏË⁄fih;√⁄i-\;È÷,\;Ω] ¢\Â;Ì÷¡;ÏÒËe’\U;

%;fl“Á;Ï—Öç÷’;ÏÁ^;k]Ë’]¬…;∫;\É·;‡_ç’\;\É’;j¬îÂ;ÎÑ\Ä¸\;fë›;]‚fiË¡^;Ï’_âŸ;‹]⁄i·\;€¡Åd;

ÏË⁄fihÂ;√⁄i-\;È÷,\;∫;‹]¬’\;‹Ä]Œ’\G;�]›]¥b;flŸ;ÎÑ\Ä¸\;ÏË⁄·_d;Ï⁄·]â∏\;∫;ÏË⁄fii’\;√⁄i-\;È÷,\;

Ω] ¢\Â;Ì÷¡;ÏÒËe’\I;

 

È›]m’\;Öç¡;Uk]zzzŸÊ÷¬Ÿ;ÏzzzzŸ]¡U 

1.12;‡]Ëd;Ö¬âd;€‚â’\;∫;–Êà;Êd^;8Ω;–\ÑÂ˘’;ÏË’]∏\;∫;ÏÁ]‚›;◊—;Ö‚å;ÿ˜|;Ïfiâ’\;ÏË’]∏\;
2202I;

Ö‚ç’\ {]ii…ˆ\ –˜≈¸\ Ì÷¡¯\ Ì›Ä¯\ 

ÖÁ]fiÁ;1.320 1.300 1.320 1.300 

ÖÁ\1… 1.320 1.200 1.320 1.200 

ãÑ]Ÿ 1.100 1.100 1.100 1.100 

◊ÁÖd\;1.100 1.260 1.260 1.100 

ÊÁ]Ÿ 1.340 1.340 1.340 1.340 

ÊË›ÊÁ 1.250 1.250 1.250 1.250 

ÊË’ÊÁ 1.250 1.250 1.250 1.250 

ä�â≈^ 1.250 1.250 1.250 1.250 

1⁄ieà 1.250 1.250 1.250 1.250 

ÖdÊi—^ 1.250 1.250 1.250 1.250 

1⁄…Ê› 1.130 0.751 1.130 0.751 

1⁄âÁÄ 1.130 0.751 1.130 0.751 

;

;
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2.12;‡]Ëd;Ô\Ä¯]d;‡Ñ]Œ∏\;€‚â’;Ï—Öç’\;√Ÿ;–Êâ’\;‹]¬’\;ÖåıŸÂ;ƒ]�Œ’\;È¡]fië’\;–Êâ÷’U 

]⁄Ë…;È÷Á;€àÑ;È›]Ëd;wîÊÁ;Ô\Ä^;€‚à;Ï—Öå;rË÷£\;ÏÁÑ]⁄miàˆ\;√Ÿ;ÖåıŸ;–Êâ’\;‹]¬’\;ÖåıŸÂ;
ƒ]�Õ;Ï¡]fië’\;ÿ˜|;‹]¬’\;2022I 

;

;

;

;
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3.12;‡]Ëd;√ÁÜÊid;ÏË“÷Ÿ;Ø⁄·]â∏\;]⁄—;∫;31J12J2202;DGÄ\Ö…\;k]—ÖåG;k]ŸÊ“tUC;

]⁄Ë…;È÷Á;‡]Ëd;√ÁÜÊid;ÏË“÷Ÿ;Ø⁄·]â∏\U 

Ïeâfi’\;ÏÁÊÒ∏\;
D@C 

ÄÅ¡;€‚à¯\ ÏŸÊ“t k]—Öå Ä\Ö…^ 
È÷Ÿ]t;
€‚àˆ\ 

71.65@ 75,234,372; 5,250,000 50,826,955 19,157,417 È÷• 

27.50@ 28,876,503 -- 797,055 28,079,448 ÈqË÷| 

0.83@ 868,125 -- -- 868,125 ÈdÖ¡ 

0.02@ 21,000 -- -- 21,000 8fip\ 

100@ 105,000,000 5,250,000 51,624,010 48,125,990 
ƒÊ⁄-\;

D€‚àC 

100@ 100@ 
5.00% 

 

49.17% 

 

45.83% 

 

Ïeâfi’\;
ÏË“÷∏\;@ 

;

4.12;^Ô]4;Ñ]e—;Ø⁄·]â∏\;€‚h]Ë“÷ŸÂU;

]⁄Ë…;È÷Á;‡]Ëd;Ø⁄·]â∏]d;flÁÉ’\;‡Ê“÷¥;5@;Â^;Öm—^;flŸ;ã^Ñ;ÿ]Ÿ;Ï—Öç’\;∫;31;1⁄âÁÄ;
2022U 

‹;€à\;€·]â∏\;
ÄÅ¡;¯\€‚à;∫;
31J12J2022;

Ïeâ›;ÏË“÷∏\;∫;^Ñã;ÿ]∏\;C@D;

1;Ï—Öå;‡Ê“’]…;Ñ]⁄mià˜’;è;IÇI‹I‹;30,787,069;29.32@ 

2;\Ö“Ëå ÎÑ\Ä˜’;ÇI‹I‹;9,400,000;8.95@;

3;~Ëç’\;ÀÁ]›;áÁá¬’\Åe¡;ÄÊ∂;{]eë’\;9,193,665;8.76@;

4;^Å∂;ÌâË¡;Å∂\;€Ë¬fi’\;7,451,418;7.10@;

5;Ï—Öå;%]â’\;ÎÄÂÅ,\;6,821,635;6.50@;

6;„ŸÊ“t;ã\Ñ;Ï⁄Ë£\;5,250,000;5.00@;
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5.12;‡]Ëd;ÏË Ë“d;√ÁÜÊh;Ø⁄·]â∏\;]Œ…Â;€q¢;ÏË“÷∏\U;
;
;

]⁄Ë…;È÷Á;‡]Ëd;ÏË Ë“d;√ÁÜÊh;Ø⁄·]â∏\;]Œ…Â;€q¢;ÏË“÷∏\;]⁄—;∫;31;1⁄âÁÄ;2022U;
;

;

Ïeâ›;€‚à¯\;
Ï—Ê÷⁄∏\;flŸ;

ã^Ñ;ÿ]∏\ 

ÄÅ¡;€‚à¯\;
Ï—Ê÷⁄∏\ 

ÄÅ¡;Ø⁄·]â∏\ ÏË“÷Ÿ;€‚à¯\;D€‚àC ‹ 

9.41@ 9,884,764 643 ◊Õ^;flŸ;50,000 1 

17.24@ 18,102,824 198 flŸ;50,000;∞\;◊Õ^;flŸ;500,000 2 

7.72@ 8,108,625 11 flŸ;500,000;∞\;◊Õ\;flŸ;
5,000,000 

3 

65.63@ 68,903,787 6 Öm—^;flŸ;5,000,000 4 

100@ 105,000,000.00 858 ƒÊ⁄§  
;

;

;

6.12;‡]Ëd;k\Ô\Öp¸]d;9’\;#;]·Ç]†\;‡_çd;ªd\Êî;k]Õ˜¡;flÁÖ⁄miâ∏\U;
;

œËe�h;k]e÷�i∏;Ï⁄—Ê¢\;k]‚ËpÊhÂ;ÏÒË·;–\ÑÂˆ\;ÏË’]∏\;√÷â’\Â;ÅŒ…;ÑÖŒh;Ô]ç›b;ÎÑ\Äb;k]Õ˜¡;

flÁÖ⁄miâ∏\;Ä]⁄i¡\Â;◊“Ë6\;€Ëæfii’\;]6;fât;Ñ\ÖŒ’\;ÑÄ]ë’\I;

H k]›]Ëd;ÎÑ\Äb;k]Õ˜¡;flÁÖ⁄miâ∏\: 
;

Å⁄•;ÄÊ⁄•;Å⁄•;8ëŒ’\ €à\;ÿÂıâŸ;k]Õ˜¡;flÁÖ⁄miâ∏\ 

Kico-shares@Kico.ae ÅÁ1’\;È›Â2“’¸\ 
72281152H00971 €ÕÑ;Àh]6\;Öå]e∏\;

00971-564550704 €ÕÑ;Àh]6\ ‘Öui∏\;
http://www.Kico.ae √ÕÊ∏\;È›Â2“’¸\;Ï—Öç÷’ 

;

;

;
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12I7;‡]Ëd;k\Ñ\ÖŒ’]d;Ïê]£\;9’\;#;]‚îÖ¡;∫;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÎÅŒ¬fi∏\;ÿ˜|;‹]¡;2220;
k\Ô\Öp¸\Â;ÎÉ}i∏\;]‚›_çdU;

ˆ;ÅpÊÁ;Í^;k\Ñ\ÖÕ;Ïê]|;#;]‚îÖ¡;∫;ÏË¬⁄°\;ÏËŸÊ⁄¬’\I;

;

8.12;€à\;ÑÖŒŸ;k]¡]⁄ip\U;

; ÿ]Ÿ`; JÎÅËâ’\È›]pÖ ’\;; U€ÕÑ23; ÎÄ]Ÿ; J9.2;^ØŸ;Öà;ÑÖŒŸÂ;‡]q÷’\G;#; nËt;„fiË¬h;∫;~ÁÑ]h;11;
1⁄…Ê›;2020I;

;

12I9;‡]Ëd;o\Åtˆ\;ÏÁÖ·Ê°\;9’\;j…Ä]ê;Ï—Öç’\;ÿ˜|;‹]¬’\;2202;

Ä\Åà;ÏÁÊâhÂ;Ì÷¡;Ôáp;3e—;flŸ;g]ât;{]dÑ¯\;3≈;∏\Ï¡ÜÊ;GØ⁄·]â⁄÷’;Ô]‚i›ˆ\Â;flŸ;Í^;]Á]ïÕ;
ÏŒ÷¬Ÿ;]‚dI;

;

10.12;‡]Ëd;k]Œ ë’]d;9’\;jŸ]Õ;]‚d;Ï—Öç’\;√Ÿ;Ã\Öö¯\;k\Ç;ÏÕ˜¬’\;|ÿ˜;‹]¡;2202;9’\Â;
ÍÂ]âh;5@;Â^;Öm—^;flŸ;ã\Ñ;ÿ]Ÿ;Ï—Öç’\U;

ˆ;ÅpÊÁ;k˜Ÿ]¬h;√Ÿ;Ã\Öö^;k\Ç;ÏÕ˜¡;ÍÂ]âh;Â\;ÅÁáh;fl¡;5@I;

;

12I11;‡]Ëd;Ïeâfid;ØöÊi’\;∫;Ï—Öç’\;ÏÁ]‚fid;‹]¬’\;2202U;

H nËt;j›]—;Ïeâ›;ØöÊi’\;9’\;í†;‹]¬’\;2022;∫;Ï—Öç’\;È’\Êt;3.33@;flŸ;È’]µ\;ÄÅ¡;
Ø ΩÊ∏\;Ï—Öç’]dI 

;
 

12I21;‡]Ëd;√ÁÑ]ç∏]d;k\ÑÄ]e∏\Â;ÏÁÑ]“idˆ\;9’\;jŸ]Õ;]‚d;Ï—Öç’\;Â\;ÍÑ]p;]·ÖÁÊ�h;ÿ˜|;‹]¡;
2202U;

H %;€Œh;Ï—Öç’\;◊⁄¬d;Í\;ÎÑÄ]eŸ;ÎÖ“ieŸ;Â\;√ÁÑ]çŸ;ÏÁÑ]“id\;ÿ˜|;‹]¡;2022I 
;

;
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2022

تقرير
االستدامة
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ت
يا
و
حت

م
ال

لمحة عن شركة الخليج االستثمارية

الريادة البيئية

استهالك الطاقة والمياه

استهالك الكهرباء

إدارة النفايات
انبعاثات الغازات الدفيئة

ترحيب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الريادة االجتماعية

األصول البشرية

الصحة والسالمة

تكافؤ الفرص والتنوع
التدريب والتطوير

إدارة االستدامة

الحوكمة األخالقية

هيكلية الحوكمة المؤسسية
التواصل مع أصحاب المصلحة

تحليل األهمية النسبية

83



ترحيب

أهالً وسهالً بكم في تقرير

االستدامة لعام 2022.

أطلقنا تقرير االستدامة بغية التركيز

عىل التزامنا ممارسات االستدامة

تجاه أصحاب المصلحة الرئيسيين.

تشمل هذه االلتزامات العمل من

أجل مستقبل مستدام، ودعم

موظفينا ومجتمعنا المحلي، وكل

ذلك من أساس راسخ من الثقة.

يتضمن هذا التقرير تفاصيل

استراتيجيات الحوكمة البيئية

واالجتماعية والمؤسسية، والتي

نسعى من ورائها إىل تقديم قيمة

مستدامة عىل المدى الطويل

كمستثمرين نشطين ومّالك

مشاركين.
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ً لمحددات تم إعداد هذا التقرير وفقا

االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية

والمؤسسية بما يتوافق مع المبادئ

التوجيهية لهيئة األوراق المالية والسلع

وسوق أبوظبي لألوراق المالية.

يتوافق تقريرنا مع مبادئ المبادرة

العالمية للتقارير، وأهداف األمم المتحدة

لالستدامة، واألثر العالمي لألمم المتحدة،

واتفاقية باريس للمناخ، ورؤية اإلمارات
2021، واستراتيجية اإلمارات 2050.

تشير المعلومات الواردة في التقرير

إىل أدائنا في األعوام 2020 و2021

و2022، وتسلط الضوء عىل أبرز
إنجازاتنا وأنشطتنا.

نحن نتبع عملية الضمان الداخلي في

تقريرنا األول في هذا العام، لكي نمنح
أصحاب المصلحة الثقة في المعلومات

الواردة في التقرير.

ر ي ر ق ت ل ا ت  ا د د ح م و ق  ا ط ن ر ي ي ا ع م ل ا م  ا ز ت ل ا

ت ا ن ا ي ب ل ا ج  ا ر د إ ن ا م ض ل ا

صفحة 04
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أصحاب المصلحة والمعنيين الكرام،

 
إنه لمن دواعي الفخر أن أقدم لكم تقرير

االستدامة الذي يسلط الضوء عىل جهودنا

وأدائنا في المجاالت البيئية واالجتماعية

والحوكمة لعام 2022.

صممنا تقرير االستدامة بغية التركيز عىل

التزامنا ممارسات االستدامة تجاه أصحاب

المصلحة الرئيسيين. تشمل هذه االلتزامات

العمل من أجل مستقبل مستدام، ودعم

موظفينا ومجتمعنا المحلي، وكل ذلك من

أساس راسخ من الثقة.

ً كبيرة من خالل قيمنا المشتركة، بذلنا جهودا

لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر. سيتناول

هذا التقرير أسباب وضع االستدامة عىل رأس

قائمة أولوياتنا، وإنجازاتنا حتى اآلن، فضالً عن

طموحاتنا وأهدافنا في المستقبل.

ال تقتصر االستدامة عىل تقليل الكربون أو

تعويضاته، إذ يعد اتخاذ خطوات لتقليل إنتاج

النفايات من خالل مبادرات إعادة التدوير

المحّسنة، والتي تشجع موظفينا عىل تطوير
عادات صديقة للبيئة والحفاظ عليها، أمراً

يحمل القدر نفسه من األهمية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نحن مسؤولون عن حماية كوكبنا، والطريق

نحو ذلك يمر عبر اعتماد نموذج عمل

مستدام، والتمتع بجدوى اقتصادية،

والعمل عىل حماية البيئة، وتحقيق العدالة

االجتماعية.

عىل الرغم من إنجازاتنا وأهدافنا المحققة التي

أفخر بها، ما زال الطريق طويالً أمامنا، ويتعين

علينا بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهدافنا بما
يتماشى مع رؤية دولة اإلمارات. تركز دولة

اإلمارات بشكل أساسي عىل أهداف التنمية

المستدامة التي تمكّننا من الوصول إىل الطاقة

النظيفة والغذاء الكافي بأسعار معقولة، فضالً

عن التعليم الجيد والرعاية الصحية، إىل جانب

تعزيز النمو االقتصادي المستدام واألنظمة

البيئية الصحية وزيادة كفاءة الموارد. كل هذه

القضايا يتردد صداها بقوة في اإلمارات.

ً والتأكيد عىل وبفضل مواصلة العمل معا

االستدامة، سنحرص عىل أن نقوم بدورنا لضمان

مستقبل أخضر لألجيال المقبلة.

أشكر أصحاب المصلحة الكرام عىل إظهار الثقة

الكبيرة بنا، وعىل دعمهم المستمر عىل مدار

العام.

أتطلع وفريقي إىل تنفيذ إنجازاتنا االقتصادية

والمستدامة المخطط لها، وإىل مواصلة إشراك

أصحاب المصلحة الرئيسيين,

صفحة 05
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إجمالي األصول

2020 2021 2022

درهم

384,471,808.3
درهم

342,280,938.34
درهم

351,265,803.44

إجمالي التكاليف

2020 2021 2022

درهم

53,804,974.82
درهم

19,579,801.6
درهم

20,376,449.46

صافي األرباح

2020 2021 2022

درهم

(30,199,421.90)
درهم

12,270,151.49
درهم

3,427,207.86

إجمالي اإليرادات

2020 2021 2022

درهم

23,605,552.9
درهم

31,849,953.09
درهم

23,803,657.32

صفحة 06
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تأسست شركتنا عام 1982 في رأس الخيمة في اإلمارات

العربية المتحدة، وذلك بهدف تلبية المطالب المحلية والدولية

عىل تجارة المواشي ومنتجات األلبان. حصلت شركتنا عىل

اعتماد من هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات عام

2007، حيث تفوقنا خاللها في األعمال التجارية مع تطور السوق
والصناعة.

 
يمتد تاريخنا عىل مدى ثالثة عقود.

تكيفت الشركة بثبات مع التغيير الذي شهدته قوى السوق

بفضل سرعة استجابة مجلس اإلدارة بقيادة رئيسه، كما عملنا

عىل صقل نهجنا االستثماري، وتوسيع بصمتنا في سوق

العقارات، وتنويع نموذج األعمال.

 
كما تمكّنا من زيادة أصولنا بشكل مطرد في سوق العقارات

عىل مر السنين، وتم إدراج شركتنا في سوق أبوظبي لألوراق

المالية عام 2009. إضافة إىل ذلك، عملنا عىل تغيير عالمتنا

التجارية عام 2014 لتصبح شركة الخليج االستثمارية ش.م.ع.،

ً في جميع استثماراتنا، ما ً جديدا وأصبحنا نعتمد اليوم نهجا

ً للمستقبل. نحن نلتزم الشفافية أمام ً جديدا شكّل أساسا

جميع مساهمينا لتعزيز عوائد االستثمار المتنوع.

 
واليوم، يتوىل رئيس مجلس اإلدارة، ومجلس اإلدارة، وفريق
اإلدارة المتميز قيادة شركتنا التي تتمتع بخبرة تمتد عىل مدى

أكثر من 25 عاماً. اكتسب هؤالء األفراد خبرة في االستثمار عبر
بيئات اقتصادية متنوعة، بما في ذلك فترات تراجع السوق

وفترات االنتعاش والتوسع.

لمحة عن شركة الخليج االستثمارية

صفحة 07
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ً لتحقيق مستقبل ً حيويا تمثل حماية بيئتنا ومحيطنا أمرا

مستدام. ونعمل عىل تحقيق ذلك عبر استخدام الطاقة بحكمة،

والحد من النفايات وانبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة.

لذا نحرص عىل إجراء صيانة دورية للمباني بما يتناسب مع

جوانب الرفاهية للمعيشة في الوحدات، ونجهد في الحد من

اآلثار الجانبية عىل البيئة، وفي الحفاظ عىل الطاقة والشكل

الجمالي الخارجي. تعد البصمة الكربونية مصدر قلق عالمي،

ويتوقف تقليصها عىل أفعالنا وسلوكياتنا. لذا فإننا نهدف إىل

تقليص بصمتنا الكربونية وزيادة الوعي بين موظفينا.

الريادة البيئية

صفحة 08
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استبدال مصابيح منطقة الخدمة

LED التالفة بمصابيح
تركيب إنارة تعمل بحساس

اإلشغال في ممرات بعض المباني

تركيب مصابيح تعمل بالطاقة

الشمسية

تنظيف خزانات المياه وتطهيرها

كل ستة أشهر

مكافحة اآلفات في منطقة

الخدمة عىل أساس ربع سنوي
تلميع وتعقيم المصاعد كل أسبوع

صفحة 09
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انبعاثات الغازات الدفيئة

تمتص الغازات الدفيئة، وتطلق، طاقة مشعة ضمن نطاق األشعة تحت

الحمراء الحرارية، ما يتسبب في تأثير االحتباس الحراري.

ينتج قطاع العقارات نحو 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية،٪70

 منها تقريباً ناتجة عن عمليات المباني، و30٪ من عمليات اإلنشاء.

عند قياس االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة، تتضح أهمية الحد من الغازات
الدفيئة في سياق االستدامة. يعد التحكم في غازات االحتباس الحراري أمراً

ً للحفاظ عىل درجة الحرارة المثىل، لذا فإننا نقيس هذه الجوانب بما حيويا
يتوافق مع أهدافنا البيئية وأهداف االستدامة.

2022 26.7116324
ً طن سنويا

النطاق األول - انبعاثات

الغازات الدفيئة

2022 1350.73 
ً طن سنويا

النطاق الثاني- انبعاثات

الغازات الدفيئة

صفحة 10

2022 8.752 
ً طن سنويا

النطاق الثالث - انبعاثات

الغازات الدفيئة

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة فيما يتعلق باإليرادات بأطنان
مكافئات ثاني أكسيد الكربون/مليون دوالر/سنة

209.6445558كثافة االنبعاثات
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يعد تقييد البصمة البيئية في عملياتنا التجارية أحد أبرز عوامل

تركيزنا. ونحن نسعى عىل مدى السنوات المقبلة إىل الحد من
تأثيرنا البيئي من خالل تنفيذ سياسات وسلوكيات صديقة للبيئة.
كما نراقب استهالكنا للمياه والطاقة بصورة سنوية، ويتضح من

خالل ذلك أن الجهود الجادة والنتائج القابلة للقياس تحقق ما

نسعى إليه في الوصول إىل أهداف االستدامة بوتيرة أسرع. إننا

نعتزم تحسين أدائنا باستمرار في عملياتنا التشغيلية، لنساهم

بشكل فاعل في بلوغ مستقبل مستدام.

استهالك الطاقة والمياه

صفحة 11
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إجمالي كمية المياه المستهلكة -

إجمالي استهالك الكهرباء - 

2020 2021 2022

1,111,856 1,623,349
كيلوواط/سا

3,326,927

2020 2021 2022

ليتر

734m207
ليتر

695,872
ليتر

860,073

صفحة 12

إجمالي استهالك الوقود

2022

متر مكعب
872

كيلوواط/ساكيلوواط/سا
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إجمالي كمية المياه المستهلكة داخل المؤسسة بالميغا ليتر

إجمالي استهالك الكهرباء مقابل العائد المكتسب 

2020 2021 2022

كيلوواط ساعي/درهم

0.047 0.050 0.139

2020 2021 2022

كيلوليتر/درهم

0.122 0.116 0.143

صفحة 13

كيلوواط ساعي/درهم كيلوواط ساعي/درهم

كيلوليتر/درهم كيلوليتر/درهم
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إدارة النفايات

ً للحفاظ ً مهما تعد إدارة النفايات والتخلص اآلمن منها أمرا

عىل البيئة والموارد، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

نعتزم تنفيذ المزيد من الممارسات الصديقة للبيئة لتقليل/

إعادة تدوير النفايات الناتجة عن مباني مكاتبنا.

في إطار مبادرتنا إلدارة النفايات، نقوم بتنظيف

وتعقيم نظام مجرى القمامة سنوياً.

نفخر بمساهمتنا في هذه القضية النبيلة، كما نفخر بالحفاظ

عىل بيئة دولة اإلمارات وبدعم المجتمع المحلي.

صفحة 14
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يتوقف نجاح شركتنا عىل نجاح موظفينا، فهم ركائز قوة الشركة. نحن عىل اطالع دائم عىل احتياجاتهم واهتماماتهم، وتساهم أنشطة

المسؤولية االجتماعية للشركات في تعزيز أداء الموظفين وتحسين أدائهم العام. كما ننظم أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات

ً من إدراكنا لمدى مساهمتها في التنمية الشاملة للفرد. ونخطط إلجراء العديد من ورش العمل في المستقبل القريب، وذلك انطالقا
فضالً عن االهتمام بالبيئة، من المهم أيضاً االهتمام بأصولنا االجتماعية (أي الموظفين)، إذ نقدر نجاحهم عىل الدوام، ونولي اهتماماً كبيراً

لتوفير فرص متنوعة ومتساوية للجميع، ما يمكننا من إعطاء فرصة للجميع من الجنسين ومن مختلف الخلفيات. يساهم الموظفون في
نجاح الشركة، لذا ال بد من رعايتهم واالهتمام بهم.

الريادة االجتماعية

صفحة 15
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األصول البشرية

يمثل موظفونا أهم أصولنا القيمة، لذا نعمل عىل تشجيعهم

وتوفير فرص التقدم لهم من خالل تحسين قدراتهم في جميع
األوقات.

تجعل بيئة العمل الجيدة الموظفين أكثر كفاءة

وسعادة، لذا نحرص عىل توفير بيئة عمل

ملهمة ومثمرة وودية للجميع.

تشمل أهدافنا االجتماعية السعي إىل إطالق العنان ألفضل

إمكانات موظفينا، ما يتيح لهم تحقيق مسيرة مهنية مجزية

معنا. كما نلتزم تعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين، إضافة

إىل رفاهية الموظفين في جميع األوقات داخل وخارج الشركة.

2019 2020 2021

6164 58

العدد اإلجمالي للموظفين -

صفحة 16
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الصحة والسالمة

تعد صحة وسالمة موظفينا أبرز أولوياتنا الرئيسية. لذا نحرص

عىل ضمان أمان موظفينا في أثناء العمل، ونقدم مجموعة

من بوليصات التأمين لهم. يُقال إن "الصحة أغىل ما تملك"،

لذا نركز بشدة عىل صحة موظفينا ونوجههم التخاذ احتياطات

السالمة المناسبة في أثناء العمل. إذا تعرضت صحة أو سالمة

الموظفين للخطر، سيتأثر عملهم سلبياً، وبالتالي من المهم

مراقبة صحتهم وسالمتهم في جميع األوقات. من خالل

التحقق من الموظفين، فإننا نعتني بقاعدة عمالئنا، ألن

موظفينا هم الذين يتولون مهمة تحقيق أهداف وتطلعات

عمالئنا وأصحاب المصلحة، وضمان أال يتعرضوا ألي خطر.

نتبع سياسة موارد بشرية واسعة النطاق تغطي البنود

المتعلقة بعدم التمييز و/أو التحرش الجنسي، إضافة إىل

سياسة حقوق اإلنسان التي تغطي الموردين والبائعين الذين

نتعامل معهم. كما نتعامل أيضاً مع االستشاريين والمقاولين،

ونضمن صحتهم وسالمتهم خالل جميع تعاقداتنا.

تعاملنا مع استشاري واحد و 20 مقاوالً في عام 2022.

عدد الوفيات في عام 2022 - 0

صفحة 17
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تكافؤ الفرص والتنوع

نحن نؤمن بالمساواة والتنوع، ونهدف إىل تعزيز الشعور

باالنتماء الذي يحتفي بجميع األفراد ويعزز قدراتهم ويحترم

اختالفاتهم.

نضمن توفير بيئة من الفرص والحقوق

المتكافئة لكل من الرجال والنساء، ونؤمن

بأهمية نمو األفراد والشركة ككل.

 
إذا تعرضت صحة أو سالمة الموظفين للخطر، سيتأثر عملهم
سلبياً، وبالتالي من المهم مراقبة صحتهم وسالمتهم في

جميع األوقات. من خالل التحقق من الموظفين، فإننا نعتني

بقاعدة عمالئنا، ألن موظفينا هم الذين يتولون مهمة تحقيق

أهداف وتطلعات عمالئنا وأصحاب المصلحة، وضمان أال

يتعرضوا ألي خطر.

صفحة 18
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2022

عدد الموظفين

2021 2022

56 54

عدد الموظفات

2021 2022

04 04

عدد الموظفين حسب الفئة العمرية -

30 عاماًأقل من

10

و50 عاماًبين 30

36

50 عاماًأكثر من

12

- عدد الموظفين حسب الجنسيات

 - نسبة الراتب األساسي للرجل مقابل األجر األساسي للمرأة

نسبة الموظفين اإلماراتيين

11

1:1.12

3.33%
صفحة 19

مبتدئ مستوى متوسط
63% 25%

مستوى متقدم

12%
مبتدئ مستوى متوسط

0% 75%
مستوى متقدم

25%
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التدريب والتطوير

ً من عناصر نجاح أية ً أساسيا يعد تدريب الموظفين عنصرا

شركة.

يترك التدريب آثاراً إيجابية عىل رضا الموظفين وأدائهم

ومعدل استبقائهم.

بفضل التدريب الجيد الذي يتلقاه موظفونا، نساهم في

تمكينهم من إطالق إمكاناتهم الكاملة، ما يعزز القدرات

التنافسية لشركتنا. في سياق أوسع، تساعد المهارات التي

نقدمها لموظفينا عىل إيجاد مكان لهم في االقتصاد سريع

التطور.

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون

تقييمات األداء والتطوير الوظيفي - ٪100

صفحة 20
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الحوكمة األخالقية

نعمل عىل ترسيخ وتطوير ممارسات الشفافية والسالمة والنزاهة والرقابة الداخلية، فضالً عن تعزيز أخالقيات العمل بغية

تحقيق أهدافنا للحوكمة المؤسسية. تتوقف أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية عىل المتابعة المستمرة لتطورات الحوكمة

عىل المستويين المحلي واإلقليمي، إىل جانب تأكيد التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة، وسعيها إىل اتباع أفضل معايير الحوكمة.

كما نحرص عىل مراعاة حماية الحقوق، واإلشراف والوكالة للمساهمين وأصحاب المصلحة من أجل استدامة الشركة.

إدارة االستدامة

صفحة 21
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هيكلية الحوكمة المؤسسية

يسرنا أن نقدم لكم هيكلية الحوكمة المؤسسية،

والتي تتضمن تفاصيل هيكليتنا التنظيمية.

نحرص عىل اتباع اإلجراءات الالزمة لالمتثال للقوانين

واألنظمة والقرارات السارية، فضالً عن متطلبات السلطات

ً لتحقيق أهداف ً استراتيجيا اإلشرافية. كما نعتمد نهجا

الشركة، مثل تقييم المخاطر وهيكل رأس المال واألهداف

المالية. إضافة إىل ذلك، نحرص عىل اإلفصاح عن تقاريرنا

الفصلية والسنوية في الوقت المناسب، ونعمل عىل

مراجعتها بانتظام لضمان امتثالنا للمعايير في ممارساتنا.

تبلغ نسبة األجور السنوية في شركتنا 1: 3.57

صفحة 22
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هيكلية الحوكمة المؤسسية

سعادة عبد العزيز عبد هللا
سالم جاسم الزعابي

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة سلطان أحمد خلفان
الغيث المري

نائب رئيس مجلس

اإلدارة

سعادة هيثم أحمد عيسى
أحمد النعيم

عضو مجلس اإلدارة

سعادة عبد اللطيف الزير

عضو مجلس اإلدارة

سعادة محمد حسن محمد الشمسي
العوضي

عضو مجلس اإلدارة

سعادة رامان جارج مهابير
ساران 

عضو مجلس اإلدارة

سعادة عبد الرحمن جاسم
عبيد سالم العبدولي

العضو المنتدب

صفحة 23
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االجتماع السنوي العام

التدقيق الخارجي

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق

المديرون التنفيذيون

العضو المنتدب

اللجنة الداخلية

دائرة الرقابة الداخلية

قسم الشؤون القانونية قسم الموارد البشرية والتوطين القسم المالية

قسم االستثمار العقاري والصيانة قسم استثمار المحفظة قسم عالقات المستثمرين قسم تكنولوجيا المعلومات

صفحة 24
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عدد الذكور في هيئة/مجلس اإلدارة

2021 2022

07 07

عدد النساء في هيئة/مجلس اإلدارة

2021 2022

00 00

عدد األفراد في هيئة/مجلس اإلدارة

حسب الفئة العمرية

30 عاماًأقل من

00

و50 عاماًبين 30

03

50 عاماًأكثر من

04

2021

عدد األفراد في هيئة/مجلس اإلدارة

حسب الفئة العمرية

30 عاماًأقل من

00

و50 عاماًبين 30

02

أكثر من 40
عاماً

05

2022

6 من أصل 7 أعضاء في مجلس اإلدارة مستقلون.

صفحة 25
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التواصل مع أصحاب المصلحة

نواصل إشراك أصحاب المصلحة، ونسعى

دائماً إىل تحقيق الشفافية في التواصل معهم

ونحرص عىل تعزيزه باستمرار.

نحن مدينون ألصحاب المصلحة بمكانتنا الحالية كشركة رائدة

في االستثمار والعقار، فهم مصدر دوافعنا وأهدافنا الطموحة.

لذا فإننا نحرص عىل التواصل معهم بغية معرفة وجهات

نظرهم لبناء خطة نمونا. كما أننا نعمل معهم للتركيز عىل

األمور األكثر أهمية بالنسبة إىل األعمال، وإبقائهم عىل اطالع

دائم بالمخاوف المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية

والمؤسسية. إننا نؤمن بأهمية احترام مصالح جميع أصحاب
المصلحة واالستجابة لها، إذ يلعب أصحاب المصلحة دوراً

رئيسياً في تحديد خطة نمو الشركة.

صفحة 26
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تحديد أصحاب المصلحة من خالل

المناقشة والمداوالت من قبل لجنة

االستدامة المركزية في الشركة.

نولي األولوية ألصحاب المصلحة بناًء عىل

مستوى تأثيرهم عىل قراراتنا وأنشطتنا.

التواصل مع أصحاب المصلحة عبر

قنوات متنوعة لتحديد الموضوعات

الجوهرية.

تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة

من خالل معالجة مخاوفهم ومتطلباتهم.

ة ح ل ص م ل ا ب  ا ح ص أ د  ي د ح ت ت ا ي و ل و أل ا د  ي د ح ت

ة ح ل ص م ل ا ب  ا ح ص أ ك  ا ر ش إ ت ا ع ق و ت ل ا ة  ر ا د إ

صفحة 27
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تحليل األهمية النسبية

يهدف هذا التحليل إىل فهم قضايا األهمية النسبية وتحديد االهتمامات الرئيسية بطريقة غير منحازة. نحن عىل دراية

بالمشاكل االجتماعية والبيئية واالقتصادية ألصحاب المصلحة، ومن الضروري التركيز عىل قضايا الحاضر والمستقبل. كما

نتواصل مع أصحاب المصلحة داخل دولة اإلمارات وخارجها بانتظام، ونعمل عىل تضمين الرؤى االستراتيجية.

 
نواصل في الشركة العمل عىل إشراك أصحاب المصلحة في عملياتنا، وجميعهم يؤثرون بشكل مباشر أو غير مباشر عىل

تحقيق أهدافنا التنظيمية. ونتمكن من تحقيق أهدافنا بفضل التقييمات العديدة لألهمية النسبية المستندة إىل البيانات

(الداخلية والخارجية)، فضالً عن مواصلة إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في تحديد أهدافنا.  وقد تمكنا
بفضل األهمية النسبية من اختيار قراراتنا وتحديد القضايا التي تؤثر بشكل كبير عىل أدائنا االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وتصورات أصحاب المصلحة مديدة األثر وطويلة األجل.

صفحة 28
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أولوية التأثير عىل األعمال أولوية قصوى

ة
مي

ه
أ

ة
عي

م
جت

م
ة 

مي
ه
أ

ة
لي
عا

ة 
مي

ه
أ

المبادرة العالمية للتقارير 302 الطاقة

المبادرة العالمية للتقارير 305 االنبعاثات

العمليات المستدامة

المبادرة العالمية للتقارير 307 االمتثال البيئي

المبادرة العالمية للتقارير 403 الصحة والسالمة

المهنية

المبادرة العالمية للتقارير 405 فرص التنوع والمساواة

المبادرة العالمية للتقارير 416 صحة وسالمة العمالء

المبادرة العالمية للتقارير 205 مكافحة الفساد

المبادرة العالمية للتقارير 303 المياه

المبادرة العالمية للتقارير 401 التوظيف

المبادرة العالمية للتقارير 

رفاهية الموظفين ومعدل االستبقاء

المبادرة العالمية للتقارير 404 التدريب والتطوير

المبادرة العالمية للتقارير 413 المجتمعات المحلية؛

المسؤولية االجتماعية للشركات، التطوع المؤسسي

التوطين

االبتكار والبحث والتطوير

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

1

3

2

45

6

7

9

8

10

11

12

14

13

16

15

تحليل األهمية النسبية

صفحة 29
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اإلقرارات البيئية

انبعاثات الغازات الدفيئة

المبادرة العالمية للتقارير

االنبعاثات 2016 : 305

إجمالي كمية مكافئات ثاني

أكسيد الكربون، للنطاق األول

إجمالي كمية مكافئات ثاني أكسيد

الكربون، للنطاق الثاني (إن وجد)

إجمالي كمية مكافئات ثاني أكسيد

الكربون، للنطاق الثالث (إن وجد)

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة

حسب معامل قياس المخرجات

كثافة االنبعاثات

عامل قياس إجمالي االنبعاثات من

غير الغازات الدفيئة للناتج
-

 مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية للحوكمة البيئية واالجتماعية

صفحة 30

المبادرة العالمية للتقارير

االنبعاثات 2016 : 305

المبادرة العالمية للتقارير

االنبعاثات 2016 : 305

صفحة 10

صفحة 10

صفحة 10

المبادرة العالمية للتقارير

االنبعاثات 2016 : 305

المبادرة العالمية للتقارير

االنبعاثات 2016 : 305

صفحة 10

-
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المبادرة العالمية للتقارير

302: الطاقة 2016

استخدام الطاقة

المبادرة العالمية للتقارير

302: الطاقة 2016

كثافة الطاقة

المبادرة العالمية للتقارير

302: الطاقة 2016

مزيج الطاقة

المبادرة العالمية للتقارير

302: الطاقة 2016

استخدام المياه

المبادرة العالمية للتقارير 303:

المياه والصرف الصحي 2018

المبادرة العالمية للتقارير 303:إجمالي كمية المياه المستصلحة

المياه والصرف الصحي 2018

إجمالي كمية الطاقة المستهلكة

بشكل مباشر

إجمالي كمية الطاقة المستهلكة

بشكل غير مباشر

عامل قياس إجمالي استخدام

الطاقة المباشر للناتج

النسبة المئوية: استخدام الطاقة

حسب نوع التوليد

إجمالي كمية المياه المستهلكة

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها

في التقارير المقبلة.

صفحة 31

صفحة 12

صفحة 12

صفحة 13

صفحة 12

صفحة 12
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يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها في

التقارير المقبلة.
المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها في

التقارير المقبلة.

العمليات البيئية

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها في

التقارير المقبلة.
المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

هل تتبع شركتك سياسات محددة

للنفايات والمياه والطاقة و/أو إعادة

التدوير؟ نعم/ال

الرقابة البيئية

هل يشرف فريق اإلدارة و/أو يدير قضايا

االستدامة؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

الرقابة البيئية

هل يشرف فريق اإلدارة و/أو يدير قضايا

االستدامة؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

التخفيف من مخاطر المناخ

إجمالي المبلغ المستثمر سنوياً في البنية

التحتية المتعلقة بالمناخ والمرونة وتطوير

المنتجات

هل تتبع شركتك سياسة بيئية رسمية؟

نعم/ال

هل تستخدم شركتك نظاماً معترفاً به إلدارة

الطاقة؟

نعم

صفحة 32

نعم

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها في

التقارير المقبلة.
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نسبة أجور الرئيس التنفيذي

نسبة األجور بين الجنسين

المبادرة العالمية للتقارير 405:

فرص التنو ع والمساواة 2016

معدل تبدل الموظفين

المبادرة العالمية للتقارير

401: التوظيف 2016

ال يوجد في المؤسسة موظفون بدوام جزئي

اإلقرارات االجتماعية

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

المبادرة العالمية للتقارير

401: التوظيف 2016

المبادرة العالمية للتقارير

401: التوظيف 2016

النسبة: إجمالي تعويضات الرئيس

التنفيذي مقارنة بمتوسط األجر اإلجمالي

للدوام الكامل

هل تبلغ شركتك عن هذا المقياس في

اإليداعات التنظيمية؟ نعم/ال

النسبة: متوسط تعويضات الذكور مقارنة

بمتوسط تعويضات اإلناث

1. النسبة المئوية: التبدل السنوي
للموظفين بدوام كامل

 النسبة المئوية: التبدل السنوي
للموظفين بدوام جزئي

 النسبة المئوية: التبدل السنوي
للمقاولين/االستشاريين

صفحة 33

نعم

صفحة 22

صفحة 19

صفحة 16

صفحة 17
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التنوع بين الجنسين

النسبة المئوية: المناصب الدنيا والمتوسطة

التي يشغلها الرجال والنساء

النسبة المئوية: المناصب العليا والتنفيذية

التي يشغلها الرجال والنساء

نسبة العمالة المؤقتة

ال يوجد في المؤسسة موظفون بدوام جزئي المبادرة العالمية للتقارير

102: اإلقرارات العامة
2016

ال يوجد في المؤسسة مقاولون/استشاريون

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

المبادرة العالمية للتقارير 405:

فرص التنو ع والمساواة 2016

المبادرة العالمية للتقارير

102: اإلقرارات العامة
2016

عدم التمييز

النسبة المئوية: إجمالي عدد موظفي

المؤسسة من الرجال والنساء

النسبة المئوية: إجمالي عدد الوظائف في

المؤسسة التي يشغلها موظفون بدوام

جزئي

النسبة المئوية: إجمالي عدد الوظائف في

المؤسسة يشغلها مقاولون و/أو

استشاريون

صفحة 34

 

صفحة 19

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

المبادرة العالمية للتقارير 405:

فرص التنو ع والمساواة 2016

المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

المبادرة العالمية للتقارير 405:

فرص التنو ع والمساواة 2016

صفحة 19

صفحة 19
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هل تتبع شركتك سياسة مكافحة التحرش

الجنسي و/أو عدم التمييز؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016

معدل اإلصابة

النسبة المئوية: مدى تكرار حوادث اإلصابات

بالنسبة إىل إجمالي وقت القوى العاملة

المبادرة العالمية للتقارير 403:

الصحة والسالمة المهنية 2018

الصحة والسالمة العالمية

هل تتبع شركتك سياسة الصحة المهنية و/

أو الصحة والسالمة العالمية؟ نعم/ال

عمالة األطفال والعمل القسري

هل تتبع شركتك سياسة لمكافحة عمالة

األطفال و/أو العمل القسري؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير 403:

الصحة والسالمة المهنية 2018

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

إذا كانت اإلجابة نعم، هل تشمل سياسة
مكافحة عمالة األطفال والعمل القسري

الموردين والبائعين؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

حقوق اإلنسان

1. هل تتبع شركتك سياسة حقوق
اإلنسان؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها

في التقارير المقبلة.

صفحة 35

 

صفحة 17

صفحة 17

يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها

في التقارير المقبلة.

نعم

نعم
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2. إذا كانت اإلجابة نعم، هل تشمل سياسة
حقوق اإلنسان الموردين والبائعين؟ نعم/ال

المبادرة العالمية للتقارير

103: نهج اإلدارة 2016*

التوطين

صفحة 19نسبة المواطنين الموظفين

االستثمار المجتمعي

المبلغ المستثمر في المجتمع كنسبة

مئوية من إيرادات الشركة
يجري تقييم المجاالت المحتملة لتغطيتها

في التقارير المقبلة.

 

0

تنوع مجلس اإلدارة

استقاللية مجلس اإلدارة

1. هل تمنع الشركة الرئيس التنفيذي من
العمل كرئيس لمجلس اإلدارة؟ نعم/ال

إقرارات الحوكمة

المبادرة العالمية للتقارير 405:

فرص التنو ع والمساواة 2016

النسبة المئوية: مجموع مقاعد مجلس

اإلدارة التي يشغلها الرجال والنساء

النسبة المئوية: رئاسات اللجان التي

يشغلها الرجال والنساء

المبادرة العالمية للتقارير 405: فرص

التنو ع والمساواة 2016

صفحة 36

 

نعم

صفحة 25

نعم
المبادرة العالمية للتقارير 102:
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2. النسبة المئوية: مجموع مقاعد مجلس
اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة

المستقلون

الحوافز

ً هل يتم تحفيز المديرين التنفيذيين رسميا

لتعزيز أدائهم في مجال االستدامة؟ نعم/ال

 مدونة قواعد السلوك للموردين

هل البائعون أو الموردون الذين تتعامل

الشركة معهم مطالبون باتباع مدونة

قواعد السلوك؟ نعم/ال

إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي النسبة
المئوية للموردين الذين أثبتوا رسمياً

امتثالهم للمدونة؟

هل تتبع شركتك سياسة األخالق و/أو

مكافحة الفساد؟ نعم/ال

صفحة 25

100%

إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي النسبة
المئوية للقوى العاملة لديك التي أثبتت

رسمياً امتثالها للسياسة؟

األخالق ومكافحة الفساد

صفحة 37

 

نعم
المبادرة العالمية للتقارير 102:

اإلقرارات العامة 2016

نعم

100%

نعم
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هل تتبع شركتك سياسة خصوصية

البيانات؟ نعم/ال

خصوصية البيانات

هل اتخذت شركتك خطوات لالمتثال

لقواعد القانون العام لحماية البيانات؟

نعم/ال

ال

إعداد تقارير االستدامة

هل تنشر شركتك تقارير االستدامة؟

نعم/ال

هل يتم تضمين بيانات االستدامة

في اإليداعات التنظيمية؟ نعم/ال

هل تقدم شركتك بيانات االستدامة ألطر

إعداد تقارير االستدامة؟ نعم/ال

نعم

نعم، هذا تقرير االستدامة الثاني

ممارسات اإلفصاح

2. هل تركز شركتك عىل أهداف محددة
من أهداف األمم المتحدة للتنمية

المستدامة؟ نعم/ال

هذا هو تقريرنا الثاني. سنعمل في

المستقبل عىل توفير البيانات.

ال، نحن نعمل في سبيل تحقيق هذا
الهدف، لنكشف عنه في تقارير أخرى.

3. هل تحدد شركتك أهدافاً وتبلغ عن
التقدم المحرز في أهداف التنمية

المستدامة لألمم المتحدة؟ نعم/ال

هذا هو تقريرنا الثاني. سنعمل في

المستقبل عىل توفير البيانات.

نعم

صفحة 38
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هل إقرارات االستدامة لديكم مضمونة أو

مصادق عليها من شركة تدقيق خارجية؟

نعم/ال

الضمان الخارجي

ال. اخترنا الضمان الداخلي لتقرير هذا العام
لكونه تقريرنا الثاني.

المبادرة العالمية للتقارير 102: اإلقرارات

العامة 2016

* يتم استخدام معاير المبادرة العالمية
للتقارير 103: نهج اإلدارة 2016 مع

المعايير الخاصة بالموضوع.

 

صفحة 39
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kico-shares@kico.com

الخليج االستثمارية ش.م.ع.

ص.ب 5662، طريق المنتصر،
النخيل، رأس الخيمة، اإلمارات

العربية المتحدة.

2511 822 179+

www.kico.ae

THE ONE PERCENT - تم تطويره بمساعدة شريك االستدامة
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