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القانون األساسي للحزب     
ببوزنیقة 2018یونیو 11/12/13مصادق علیھ من قبل المؤتمر الوطني العاشر  المنعقد بتاریخ   
************  

دیباجة  
 

یمارس حزب التقدم واالشتراكیة نشاطھ طبقا لمقتضیات الدستور وفي إطار الملكیة الدستوریة الدیمقراطیة البرلمانیة واالجتماعیة، وكذا 
الذي ینص  كما وقع تغییره وتتمیمھ، المتعلق باألحزاب السیاسیة 29.11لقوانین واألنظمة الجاري بھا العمل، وخاصة القانون التنظیمي رقم ا

على أن األحزاب السیاسیة تساھم في تأطیر المواطنات والمواطنین وتنظیمھم وتمثیلھم.  
ضمن صف الیسار، مفتوح لكل المغربیات والمغاربة بداخل المغرب وببلدان  حزب التقدم واالشتراكیة ھو حزب سیاسي اشتراكي یتموقع

، ویرغبون في العمل من أجل تعزیز الدیمقراطیة وترسیخ دولة الحق ووحدة ترابھالمھجر الذین یلتزمون بالدفاع عن سیادة الوطن واستقاللھ 
التقدمي الحداثي ویلتزمون باحترام ھذا القانون األساسي.  والقانون خدمة لمصالح الشعب، ویصبون إلى تشیید المجتمع الدیمقراطي  

 والمدن، ویسعىیعبر حزب التقدم واالشتراكیة عن مصالح وطموحات كل المنتجین الیدویین والفكریین رجاال ونساء في األریاف والبوادي 
إلى الدفاع عن كرامة وحقوق كل المواطنات المواطنین.  

ة مقومات ھویتھ الفكریة واإلیدیولوجیة من المثل السامیة للفكر االشتراكي التحرري اإلنساني، ومن كل ما یستلھم حزب التقدم واالشتراكی
في مجال حمایة  ھو تقدمي ومتنور في التراث الحضاري والثقافي لألمة المغربیة، وباستحضار التجارب اإلیجابیة للشعوب، وما راكمتھ

اإلنسان؛ وفوالنھوض بحقوق  التطور العلمي وما حققتھ البشریة من تقدم انفتاح على  �  
كما تستحضر ھویة حزب التقدم واالشتراكیة االنشغال بالقضایا البیئیة والتنمیة المستدامة وطنیا ودولیا، التي یتعین إدراجھا في صمیم 

لیبرالیة بتوجھھا الھادف إلى مراكمة الربح النضال الفكري والسیاسي المنتصر لإلنسان والعدالة االجتماعیة، وفي قلب المعركة المناھضة للنیو
 اإلنتاجكذا في قلب المعركة المناھضة ألنماط  و لصالح فئة محدودة، على حساب اإلنسان والطبیعة والمناخ  والحق في حیاة أفضل،

عتبار المسؤولیة المتباینة للدول في واالستھالك التي تھدر الموارد وتھدد التوازنات الطبیعیة والمناخیة الھادفة إلى فرض حلول تأخذ بعین اال
 الوضع البیئي العالمي وتتبناھا كقاعدة للمساھمة في تحسینھ ، وھو األمر الذي یسائل، من حیث التفكیر والمبادرة والبدائل، جمیع القوى

اعي متطلبات وتوازنات النمو ة وحاجیات األجیال القادمة وتریالمناضلة في سبیل إرساء نماذج تنمویة تستجیب لحاجیات اإلنسان الحال
االقتصادي، مع الحرص على تأمین كافة شروط ومستلزمات الحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة، وعلى جودة فضاء العیش السلیم واآلمن.  

بالدنا. كما تنھل من تنھل ھویة حزب التقدم واالشتراكیة من غنى الثقافة الوطنیة وعراقة الحضارة المغربیة وخصوبة التجربة التاریخیة ل
واألمازیغي واإلفریقي المتنوع والمتعدد الروافد؛ قیم الدین اإلسالمي وتعالیمھ السمحة، ومن ثراتنا العربي  

لقد نسج حزب التقدم واالشتراكیة ھویتھ االشتراكیة داخل المجتمع المغربي عبر تجربة نضالیة طویلة، وممارسة عمرت منذ عقود مكنتھ من 
كلي والتجدر في الواقع السیاسي واالجتماعي والثقافي المغربي من خالل كفاح مناضالتھ ومناضلیھ من أجل التحرر واالستقالل االنخراط ال

الوطني ووحدتھ الترابیة، ومن أجل ترسیخ مبادئ حقوق اإلنسان والحریات الفردیة والجماعیة كما ھو متعارف علیھا دولیا والمساواة 
االجتماعیة واالشتراكیة والدفاع المستمیت عن مصالح الشغیلة والمنتجین وكافة المحرومین؛والدیمقراطیة والعدالة   

الجدلیة التاریخیة في تحلیلھ لواقع المجتمع وتحوالتھ، كما یستلھم مبادئھ من التجارب النضالیة  ،یعتمد حزب التقدم واالشتراكیة كمفكر جماعي
والثوریة للشعوب األخرى؛  
سید مشروعھ المجتمعي الھادف إلى تحقیق كرامة اإلنسان والمساواة والتقدم االقتصادي وتطویر قوى اإلنتاج وتحقیق یسعى الحزب في تج

، في ظل التمسك باستقاللیتھ والحرص على نبذ كل انغالق أو الدیمقراطيالتحكم الجماعي في عالقات اإلنتاج والتبادل بمختلف وسائل النضال 
تقوقع على الذات؛  

زب التقدم واالشتراكیة، في مسعاه من أجل تغییر المجتمع، على المصالح العلیا للوطن وحقوق الشعب، وقضایا الشغیلة الیدویة یدافع ح
 والفكریة، وكل من یساھم في عملیة اإلنتاج. كما یدافع عن مصالح مختلف الفئات الشعبیة المحرومة والمھمشة، وعموم المواطنات المواطنین

الحریة والعدالة والحداثة المؤطرة لمشروعھ المجتمعي القائم على الدیمقراطیة والمساواة بین األفراد والجنسین وتحقیق التضامن المقتنعین بقیم 
والمواطنین في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  والتوازن االجتماعي والمجالي، ویعمل على توسیع وتعمیم مشاركة المواطنات

والثقافیة.   
ب التقدم واالشتراكیة، حزب دیمقراطي في تدبیره الداخلي من خالل مؤسساتھ، مستقل في قراراتھ، ویمثل فضاء للحوار والتكامل حز

 واالنسجام بین عطاءات ومبادرات منخرطیھ فرادى وجماعات، ویتیح لكل مناضالتھ ومناضلیھ إمكانیة التعبیر الحر عن مواقفھم طبقا لقوانین
لداخلیة ومقررات ھیئاتھ الوطنیة والجھویة والمحلیة وفق مبدأ الشفافیة والمسؤولیة والمحاسبة. الحزب وضوابطھ ا  

ویرفض كل عقیدة سیاسیة أو إیدیولوجیة تتبنى العنف المادي والمعنوي والكراھیة أو تساھم في خلق  ینبذحزب  واالشتراكیةحزب التقدم 
في ظل الدستور؛ واالجتماعيتدبیر الصراع السیاسي  الدیمقراطي فيال األجواء الموضوعیة لممارستھ، ویعتمد خیار النض  

ھویة الحزب وسماتھ الممیزة یعكسھا السلوك النضالي واألخالقي ألعضائھ، ومدى التزامھم مع المواطنین والمواطنات، والثقة والمصداقیة 
اقتراحیة لألفكار ولسبل تحویل ھذه األفكار إلى واقع ملموس  التي یتمتعون بھا. كما تجسدھا مواقف الحزب ومبادراتھ كمثقف جماعي، وقوة

یغیر أوضاع المجتمع إلى األحسن.  
ألساسي.اتشكل ھذه الدیباجة جزء ال یتجزأ من ھذا القانون   

 
 
 

 
 

 
 

االسم والمقر والرمز األول:الباب   
: االســــم1المادة   

     :ھو اسم الحزب           
: الـــمقر2المادة   

وجد المقر الوطني للحزب بشارع الزیتون حي الریاض بالرباط. ی  
.10100الرمز البریدي   

ویمكن تغییره بقرار من اللجنة المركزیة.  
: الرمز االنتخابي3المادة   
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، ویمكن تغییره بقرار رمز الحزب االنتخابي ھو "الكتاب"
من اللجنة المركزیة.  
في الحزب الثاني: االنخراطالباب   

: االنخراط4المادة   
 أویتم االنخراط في الحزب بصفة حرة وبشكل فردي 

حقوق وواجبات العضویة بكیفیة فردیة  جماعي، وتمارس
دون تمییز بین المواطنات والمواطنین داخل المغرب 
وخارجھ البالغین سن الرشد القانوني الذین یوافقون على 
برنامجھ، وقانونھ األساسي ونظامھ الداخلي، ویتبنون 

روع المجتمعي الذي یحملھ والقیم والمبادئ التي یدافع المش
االنخراطعنھا، ویؤدون واجب  االشتراك واجب و السنوي 

طبقا للكیفیات التي یحددھا النظام الداخلي للحزب.الشھري   
  االنخراط:: صیغ 5المادة 

تقدم طلبات االنخراط بشكل فردي. وتحمل تاریخ وتوقیع   •
طالب االنخراط؛   

ات االنخراط لدى مكتب الفرع المحلي أو لدى تودع طلب  •
المكتب اإلقلیمي أو الجھوي أو لدى اإلدارة الوطنیة للحزب أو 

عبر الموقع اإللكتروني للحزب أو عبر البرید؛  
یبت الفرع المحلي في طلبات االنخراط وتحال، بعد قبولھا،   •

؛اإلقلیميعلى المكتب   
السوسیویمكن للمكاتب الوطنیة للقطاعات   • تلقي  مھنیة-

للحزب وفق  اإلدارة الوطنیة تودع لدىطلبات االنخراط، التي 
كیفیات تحدد في النظام الداخلي؛   

: انخراط أعضاء سابقین في حزب آخر6المادة   
ألعضاء ینتمون إلى حزب  إذا تعلق األمر بالتحاق جماعي •

من لدن المكتب السیاسي بعد یتم  فیھ البت فإن، سیاسي آخر
؛فرع المحلي والمكتب اإلقلیمي المعنییناستشارة ال  

ال تقبل انخراطات أعضاء سابقین في أحزاب أخرى إال بعد  •
.إدالئھم بما یفید انتھاء عضویتھم فیھا  

: الرجوع إلى الحزب7المادة   
• إذا تعلق األمر بإعادة قبول عضویة أشخاص طردوا من  

 الحزب أو غادروه لھیأة سیاسیة أخرى، فإن الحسم في إعادة
بعد استشارة الفروع المحلیة المكتب السیاسي قبولھم یعود إلى 

والمكاتب اإلقلیمیة المعنیة.   
العضویة فقدان: 8المادة   

• تفقد صفة العضویة في الحزب نتیجة االستقالة أو  
التشطیب أو الطرد.  

•  السادسالباب ال یتم إجراء الطرد إال بإعمال مقتضیات  
من ھذا القانون. عشر  

 
وواجبات األعضاء الث: حقوقالثالباب   

: المساواة في الحقوق والواجبات 9المادة   
مبادئ  على واالشتراكیة التقدم یقوم العمل داخل حزب

 كیفما أعضائھ جمیع بین والواجبات الحقوق في المساواة
.مسؤولیاتھم ومواقعھم كانت  
الحقوق: في - 1  
:الحق في لكل عضو في الحزب  •  

- راط؛الحصول على بطاقة االنخ   

- الحصول على المعلومة الحزبیة؛   
- ؛الحزب وبرنامج المساھمة في إعداد خطة   
- التعبیر عن اآلراء، داخل التنظیمات والھیآت الحزبیة،  

إزاء كل القضایا المرتبطة بسیره مع مراعاة الضوابط 
؛الدیمقراطیة واألخالقیة المتعارف علیھا  

- التكوین النظري والعملي؛   
- ؛ت الحزبیةآالھیالتصویت والترشیح داخل    
-  ،ھواتخاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن لھ مساندة الحزب 

متابعات ألسباب للمضایقات أو اعتداءات أو  ھفي حالة تعرض
.سیاسیة أو حین القیام بمھام حزبیة  

الواجبات: في- 2  
تمارس الحقوق المشار إلیھا أعاله بعد الوفاء بااللتزامات  •

األساسي والنظام الداخلي  المنصوص علیھا في ھذا القانون
للحزب وخاصة المساھمة الفعلیة في الحیاة الحزبیة وأداء 

المالي طبقا الشھري  واالشتراك السنوي واجب االنخراط
ویترتب على االنخراط للكیفیات التي یحددھا النظام الداخلي. 

:في الحزب بالخصوص  
-  إلزامیة قبول مبادئ الحزب وأخالقیاتھ وقوانینھ األساسیة 

واحترام قرارات ھیئاتھ؛   
- احترام وحدة الحزب وتوجھاتھ وقراراتھ؛   
- المواظبة على حضور اجتماعات وأنشطة ھیئة الحزب التي  

ینتمي إلیھا؛  
- االنتماء إلى حزب آخر؛  عدم    
- مرشحة للمھام االنتخابیة  / أي مرشح عدم مساندة أو دعم 

غیر مرشحي الحزب أو الذین یساندھم الحزب وفقا 
ت ھذا القانون؛لمقتضیا  

- عدم اللجوء إلى أشكال السب والقذف والتجریح والتشھیر  
واإلساءة في حق الحزب وتنظیماتھ وأعضائھ.  

في حالة اإلخالل بااللتزامات والضوابط الحزبیة، تطبق  •
من ھذا القانون األساسي.  عشر السادسالباب مقتضیات   

نظام واجب االنخراط :10المادة   
 السنوي واجب االنخراطن یؤدي یجب على كل منخرط أ 

وفق الكیفیات التي یحددھا النظام الداخلي  الشھري واالشتراك
وممارسة أساسي للمشاركة في الحیاة الحزبیة  وذلك كشرط

علیھما في القانون  والتصویت المنصوصالترشح  حقي
األساسي للحزب؛  

: االلتزامات النقابیة أو الجمعویة للمنخرطین. 11المادة   
إلى: ه لالنتماءؤأعضاالحزب  یدعو  

- منظمة نقابیة مستقلة منسجمة مع توجھات الحزب وفق  
انتمائھم المھني؛   

- جمعیات مھنیة أو تعاونیات؛    
- ھیآت المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق فئویة أو  

عن الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة 
لمواطنات واالجتماعیة والریاضیة والبیئیة لعموم ا

والمواطنین.  
 

سیر ھیاكل الحزبالقواعد المتعلقة ب: رابعالباب ال  
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: الدیمقراطیة الداخلیة12المادة   
• ھیئاتھ، على قواعد  كافة ینبني تسییر الحزب، على مستوى 

مع الحرص على  الحوار والمشاركة والدیمقراطیة الداخلیة
وحدتھ تقویة نجاعة أدائھ وإغناء خطھ السیاسي والحفاظ على 

التنظیمیة؛  
• للحزب كیفیات اتخاذ القرارات وعقد  النظام الداخليیحدد  

االجتماعات؛  
القرارات : اتخاذ13المادة   

• یتم تدبیر الحزب وكذا اتخاذ القرارات، على جمیع   
ودیمقراطي؛المستویات، بشكل جماعي   

• ینضبط أعضاء الحزب للقرارات المتخذة بشكل قانوني   
االقلیمیة الفروع  المحلیة أو الفروعل ودیمقراطي سواء من قب

أو الجھویة التي ینتمون إلیھا أومن قبل الھیآت الوطنیة.  
الحزبیة الھیآت : تجدید14المادة   

• یتم تجدید الھیآت القیادیة للحزب، بصفة منتظمة، وعلى كل   
المستویات، طبقا لمقتضیات ھذا القانون.  

• كثر من أو أ ال یحق ألعضاء الحزب الجمع بین مسؤولیتین  
، وعضو مجلس المسؤولیات التالیة: عضو المكتب السیاسي

الرئاسة، وعضو اللجنة الوطنیة للمراقبة السیاسیة والتحكیم، 
، وكاتب جھوي، وكاتب إقلیمي، وعضو لجنة المراقبة المالیة

؛ وكاتب محلي  
الھیآت القیادیة : تشكیل15المادة   

ت الحزب بمختلف یجب، عند تحدید األعضاء المنتخبین لھیآ •
مستویاتھا الوطنیة والجھویة واإلقلیمیة والمحلیة، احترام مبدأ 
المساواة بین المرأة والرجل. والسعي نحو بلوغ نسبة الثلث 

  ؛بالنسبة لعدد النساء في أفق المناصفة
یتعین العمل على تحدید نسبة الشباب من اإلناث والذكور  •

لسن األقصى سنة ا 40على األقل. ویعتبر سن  %20في 
للشباب؛  

من للحزب  ةأو تنفیذی ةتقریری ھیئةتضمن كل تیجب أن  •
المكتب السیاسي إلى الفرع المحلي مسؤول (ة) مكلف (ة) 

بقضایا المساواة؛  
الحزب على  لھیئاتالمنتخبین  اقتراحاتیتعین، عند وضع  •

جمیع المستویات، مراعاة تمثیلیة مختلف القطاعات السوسیو - 
مع مراعاة الخصوصیات المحلیة؛  مھنیة للمجتمع،  

المحلیة الفروع :الخامسالباب   
المحلي ودور الفرع : تأسیس16المادة   

• یشكل الفرع المحلي البنیة األساسیة لعمل القرب للحزب   
وتجذره وتتم ھیكلتھ على مستوى تراب جماعة محلیة أو 
مقاطعة تحت إشراف المكتب اإلقلیمي الذي ینتمي إلیھ أو 

لجھوي في حالة عدم وجود مكتب إقلیمي؛ المكتب ا  
• أو ینظم العمل داخل الفرع المحلي على شكل خالیا   

عمل على أساس مجالي أو مھني أو موضوعاتي،  تمجموعا
أو أي شكل آخر یناسب الوضع المحلي، وتشتغل كل من ھذه 
الوحدات تحت إشراف منسق، ویسھر الفرع المحلي على 

تنظیم أعمالھا؛   
• القتضاء إحداث فرع محلي على مستوى أكثر یمكن عند ا 

؛اإلقلیميبعد موافقة المكتب  من جماعة محلیة أو مقاطعة  

• التالیة: الجمع  التنظیمیةیتكون الفرع المحلي من الھیئات  
 كاتبة الفرع أوالعام ولجنة الفرع ومكتب الفرع وكاتب 

.المحلي  
 

  المحلي : الجمع العام للفرع17المادة  
ھو أعلى ھیئة تنظیمیة على صعید الفرع  الجمع العام  •

بدعوة من مكتب  مرة في السنة على األقل،المحلي، ویجتمع 
الفرع؛  

یتألف الجمع العام من جمیع منخرطي الفرع المسجلین  •
واجب والسنوي ضمن قوائمھ والذین أدوا واجب االنخراط 

؛وفق اآلجال المقررة لذلك الماليالشھري االشتراك   
حصیلة عمل الفترة السابقة للفرع،  عام بتقییمالیقوم الجمع  •

برنامج عمل السنة الموالیة ویتخذ كل التدابیر  والمصادقة على
؛وتوسیع إشعاعھلتطویر الحزب   

 أو ،تنعقد الجموع العامة تحت إشراف المكتب اإلقلیمي  •
؛و المكتب السیاسيأ، المكتب الجھوي  

 الفرعیم عمل بتقی كل سنتین اثنتینیقوم الجمع العام بعد   •
للتنظیم عدم عقده یمكن  وفي حالة، وتجدید ھیاكلھالمحلي 
؛الدعوة لعقده واإلشراف علیھمباشرة  علوهیالتي  الحزبي  

یمكن عقد جمع عام استثنائي للفرع المحلي بقرار معلل من  •
المكتب اإلقلیمي، أو المكتب الجھوي، أو المكتب السیاسي؛  

من الحصول على النسبة  المحلي في حالة عدم تمكن الفرع  •
المئویة الوطنیة للحزب من األصوات في االنتخابات 
الجماعیة، أو في حالة تراجع بین في النتائج، وكذلك في حالة 

 الكتابة اإلقلیمیة،ستدعي تعدم ضمان حیاة حزبیة عادیة، 
جمعا عاما استثنائیا لتدارس الوضعیة التنظیمیة، واتخاذ 

یحددھا  وآجالوفق إجراءات  ،زمةاإلجراءات التنظیمیة الال
النظام الداخلي.  

: المحلي : لجنة الفرع18المادة   
، سنتین اثنتین ینتخب الجمع العام لجنة للفرع لمدة •

، كما یحدد الجمع انعقاد المؤتمر الوطني وبالضرورة قبل
؛العام عدد أعضاء لجنة الفرع  

؛تقوم لجنة الفرع بقیادة الفرع المحلي بین جمعین عامین •  
تجتمع لجنة الفرع بدعوة من مكتب الفرع مرتین في السنة  •

على األقل؛   
تصادق لجنة الفرع على مخطط عمل مكتب الفرع وتسھر  •

على تتبع تنفیذه.  
ن ییعتبر أعضاء اللجنة المركزیة ومنتخبو الحزب المنتم •

؛بالصفة أعضاء في لجنة الفرع ،للفرع  
 
 

لمحلياالفرع  / كاتبة: انتخاب كاتب 19المادة   
• لوالیة  لجنة الفرعینتخب كاتب / كاتبة الفرع من قبل   

ویعتبر للتجدید مرتین، ة قابل سنتین اثنتینواحدة مدتھا 
 وتطویر إشعاعھالمسؤول األول على حسن تدبیر الحزب 

 ھیئاتعلى مستوى الفرع المحلي كما یقوم بتنسیق عمل 
الحزب المحلیة؛   

• سعي نحو تحقیق یراعى في انتخاب كاتب (ة) الفرع ال 
التداول على المسؤولیات.  

المحلي: مكتب الفرع 20المادة   
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• ، أعضاء مكتب الفرع، وذلك بعد انتخاب لجنة الفرعنتخب ت 
؛النظام الداخليیحددھا كاتب (ة) الفرع، طبقا لمسطرة   

• یعتبر رؤساء وأعضاء مكاتب الجماعات المحلیة  
ب الفرع منتخبات الحزب، أعضاء مكت والمقاطعات، منتخبو/

بالصفة؛  
• مكتب الفرع، تحت إشراف كاتبھ، ھو أعلى ھیئة تنفیذیة  

، النظام الداخليعلى الصعید المحلي، ویقوم بمھام محددة في 
ویتولى على الخصوص:  

- تدبیر القضایا الحزبیة على مستوى الفرع؛   
- وضع وتنفیذ برنامج العمل الحزبي على الصعید المحلي؛   
- حزب على المستوى المحلي تتبع عمل منتخبي/منتخبات ال 

والعمل، بتنسیق معھم، على تتبع أشغال المجالس المنتخبة، 
واتخاذ كل التدابیر الضروریة للدفاع على مصالح 

المواطنات والمواطنین؛  
- یرفع مكتب الفرع المحلي تقریرا عن أنشطتھ للمكتب  

اإلقلیمي بشكل دوري.  
: المتعاطفون21المادة   

وتحت مراقبتھا، بنیات  المحلیة تحدث، بمبادرة من الفروع
استقبال تتناسب وظروف الحیاة المحلیة، تضم متعاطفي 
ومتعاطفات الحزب، وتساھم، بدعوة من فروع الحزب في 

مختلف أنشطة الحزب.   
اإلقلیمیة الفروع :الباب السادس       

اإلقلیمیة الفروعتكوین وتحدید  :22المادة   
 فروعسیاسي تأسیس المكتب الجھوي أو المكتب ال یتولى •

إقلیمیة على صعید اإلقلیم أو العمالة.  
؛إدارةٌ إقلیمیة الفروعینبغي أن تتوفر لھذه   •  

: تركیبة المؤتمر اإلقلیمي.23المادة   
• تَُمثَّل الفروع المحلیة في المؤتمر اإلقلیمي عن طریق  

مندوبین/ مندوبات یحدد المكتب اإلقلیمي عددھم حسب عدد 
فرع؛ منخرطي ومنتخبي كل   

• ، باإلقلیم برلمانیو الحزب، وأعضاء المجالس الجھویة 
وأعضاء الغرف المھنیة، ورؤساء وأعضاء مكاتب الجماعات 
والمقاطعات منتخبو الحزب، وأعضاء اللجنة المركزیة 

؛باإلقلیم أو العمالة ھم أعضاء بالصفة في المؤتمر اإلقلیمي  
 قطاععن كل موازیة و ةمنظمكل  / ممثلة عنممثل •
سیومھني باإلقلیم ھم أعضاء بالصفة في المؤتمر االقلیمي.سو  

: مھام المؤتمر اإلقلیمي.  24المادة   
المؤتمر اإلقلیمي ھو أعلى ھیئة تقریریة على مستوى 

العمالة أو اإلقلیم، وبھذه الصفة، یقوم بالمھام التالیة:  
• المحلیة؛الفروع و الفرع اإلقلیميتقییم عمل     
• ؛اإلقلیمي المجلسأعضاء المصادقة على     
• اإلقلیم أو العمالة للمؤتمر  ومندوبات مندوبيالمصادقة على   

الوطني؛   
اللجنة المركزیة على  عضویة المصادقة على اقتراحات •

مستوى العمالة أو اإلقلیم طبقا لمقتضیات المقرر التنظیمي 
؛ المتعلق بسیر أشغال المؤتمر الوطني  

• مكتب اإلقلیمي، كل یعقد المؤتمر اإلقلیمي بدعوة من ال  
تحت إشراف المكتب الجھوي. وفي حالة عدم  سنتین اثنتین

و المكتب السیاسي الدعوة لعقده أعقده یمكن للمكتب الجھوي 
؛علیھ واإلشراف  

• فة إلزامیة قبل المؤتمر تنعقد المؤتمرات اإلقلیمیة بص  
؛ نتخاب مندوبیھاتجدید ھیاكلھا واالوطني ل  

• ستثنائي بدعوة معللة من المجلس یمكن عقد مؤتمر إقلیمي ا  
الجھوي أو المكتب السیاسي.  

: المجلس اإلقلیمي:25المادة   
المجلس اإلقلیمي یدبر عمل الحزب في اإلقلیم أو العمالة بین  •

مؤتمرین إقلیمیین؛  
الحزبیة الوطنیة  التنظیماتیسھر على تنفیذ قرارات  •

والجھویة واإلقلیمیة؛  
من:المجلس اإلقلیمي  یتكون •  
الفروع بكیفیة عن ھذه  نممثلیاب الفروع المحلیة وكت •

عدد االنخراطات ومع نسبة نتائج االنتخابات تتناسب مع 
؛المحلیة  

أعضاء البرلمان وأعضاء الجماعات الترابیة والغرف  •
المھنیة ورؤساء الجماعات والمقاطعات، وأعضاء اللجنة 
ي المركزیة بالعمالة أو اإلقلیم ھم أعضاء المجلس اإلقلیم

بالصفة؛  
 قطاععن كل موازیة و ةمنظمكل  / ممثلة عنممثل •

اإلقلیمي؛ المجلسسوسیومھني باإلقلیم ھم أعضاء بالصفة في   
 

یحضر وینظم داخل نفوذ تراب العمالة أو اإلقلیم،   •
االنتخابات اإلقلیمیة والجھویة والمھنیة والوطنیة، وتقدم 

ضیات طبقا لمقتاالقتراحات بشأنھا إلى المجلس الجھوي 
؛الباب الخامس عشر  

یضطلع بمھام توسیع رقعة الحزب وتطویره في الجماعات   •
أو المقاطعات التي ال تواجد لھ فیھا؛  

؛یسھر على احترام مبادئ الحزب وقراراتھ   •  
ینتخب المجلس اإلقلیمي من بین أعضائھ، مكتبا إقلیمیا طبقا  •

؛  یحددھا النظام الداخليلمسطرة   
لوالیة واحدة مدتھا سنتین اثنتین  مياإلقلیینتخب الكاتب  •

؛ قابلة للتجدید مرتین  
: المكتب اإلقلیمي:26المادة   •  
تنفیذیة باإلقلیم أو العمالة  ھیئةالمكتب اإلقلیمي ھو أعلى  •

وینسق أشغالھ الكاتب اإلقلیمي؛   
ق ومصاحبة عمل یسھر المكتب االقلیمي على تتبع وتنسی  •

ص كل القرارات الكفیلة تخذ بھذا الخصویالفروع المحلیة، و
بتحقیق فعالیة ونجاعة أكبر في نضال القرب الذي تقوم بھ 

الفروع؛  
 وتتبع ودعم عملیعمل المكتب االقلیمي على توجیھ   •

منتخبي الحزب المنتمین لإلقلیم أو العمالة المعنیة، ویسھر 
على إدماجھم في ھیاكل الحزب؛   

لتحضیر ینسق المكتب االقلیمي مع الفروع المحلیة ل  •
لالنتخابات المحلیة ویصادق على الترشیحات المقترحة من 

قبل الفروع المحلیة. طبقا لمقتضیات ھذا القانون؛    
یتخذ التدابیر والمواقف التي تفرضھا راھنیة اإلقلیم أو  •

العمالة طبقا لتوجھات الحزب وبتنسیق مع الفروع؛  
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زیة موا ةمنظمكل  / ممثلة عنممثلوكتاب الفروع المحلیة   •
سوسیومھني باإلقلیم ھم أعضاء بالصفة في  قطاععن كل و

؛اإلقلیمي المكتب  
على األقل، وكلما  في الشھریجتمع المكتب اإلقلیمي مرتین  •

؛دعت الضرورة إلى ذلك  
یرفع المكتب اإلقلیمي تقریرا عن أنشطتھ الى المكتب  •

الجھوي بشكل دوري.  
: الكاتب اإلقلیمي:27المادة   

• ھو المسؤول األول على نجاعة عمل  الكاتب اإلقلیمي 
؛الفرع اإلقلیمي والفروع المحلیة  

یمثل الحزب لدى شركائھ السیاسیین ولدى الھیآت المنتخبة   •
والسلطات على صعید تراب كل عمالة أو إقلیم؛  

 ویوجھ الدعوةیحدد جدول أعمال المكتب االقلیمي   •
عضائھ؛أل  
• ؛اإلقلیميیسھر على تنفیذ قرارات المكتب    
• ؛اإلقلیمیةمسؤول عن اإلدارة ال   

 

: اللجن القطاعیة اإلقلیمیة 28المادة   
• اإلقلیمیة إحداث لجان قطاعیة، بتنسیق مع  للفروعیمكن   

السوسیوالقطاعات   ،، كامتداد إقلیمي للقطاعات الوطنیةمھنیة-
. -,&+* () $'&%$#"! $#"! #"!الرابع الباب المشار إلیھا في 

ي المساھمة في ھذه اللجان؛لدعوة األعضاء الراغبین ف  
• اإلقلیمیة تنظیم منتدیات إقلیمیة سنویة لھذه  للفروعیمكن   

اللجان القطاعیة كمجاالت للنقاش مفتوحة في وجھ العموم؛  
• یمكن إحداث لجنة المدینة، تحت إشراف المكتب اإلقلیمي،  

في المدن التي تتوفر لدیھا عدة جماعات أو مقاطعات، وتتولى 
,8 *23,4567 01 /',%, *(.-,+# *()'&%$$$# "! ھذه اللجنة مھ

؛*1"0/".-" ,+ *%$(#) '&%$"#"!  
ن تقوم بمھام االستشارة في القضایا أكما یمكن للجنة المدینة 

االنتخابیة.  
: 0/-.- ',+"*() '&%$"#"!29المادة   

•    !"# $%&'()* +%,-%.* /012 !"!"#$%& !"#$'  !"# $%%&'(
وتجدیده؛ !&%$#"! الفرع  

•    !"#$ %&' ()*+ ,-!"#$%  !"#$%& '( )*$+% ,-.+/0&
$.%012/ .-,+* () $'&%$# "!  المئویة()' &%$#"! 

، أو في حالة تراجع بین أو الجماعیة (.#-,$+$* (&)'&%$#"!
للنتائج، وكذلك في حالة عدم ضمان حیاة حزبیة عادیة، یعقد 

!"#$%&'() *+,- ./"012) 304/5) !" #$%&' ( !"#$%& !"#$%&
وتقییم  )'&%$"#"! &+*'() '&%$#"! !'&+*() '&%$#"! "!

.!"#$%& !'()'*%&+ !','-./%& 0&1&234& 5)67&+ 89:)/.%&  
 

 :!"#$%& '#(%&!"#$%& !"#$%&'  
 

جھویةال الفروعإحداث : 30المادة   
 

01/.! -,+*( )'&% $#"!  فروعحدث على صعید كل جھة، ت* 
!تنظیمیة بالجھة  

المؤتمر الجھوي والمجلس  ()'&%$# "! "!$#"! تتكون *
الجھوي والمكتب الجھوي والكاتب الجھوي؛  

إدارة جھویة. على إحداثالمكتب السیاسي  * یسھر  

 ھا() '&%$ #"! '&%$#"! &%$#"!في حالة عدم تمكن * 
!"#$%&' !"# $%& '(#!%) *+(, -./012%) 3456%) 789  !"#$
 التنظیمیة ضعیة"'&#%$ #"!! &%$#"!مجلس "! ()'&%$#"!

!"#$"%&'(  !"#"$%&" '()*"+!"#"$%&"' .!"#$%&  
 
 

!"#$%&31 :!"#$"%& '()*!# !"#$%&  !"!#$%!"#$%& !"#$%&'  
• %$#"! %$#"! ) 4( &% $#"!#"!  &%$#"!&%"$#"! ینعقد  

 !"# $%%&'(!"#$% !"#$%& !"#$#%&'  
•   !"#$%&' ()%*&' +,-./ 0). 12,34  

 

•  ! "#$%&'!"#$%& !"!#$%&!  !"#$"%& '(!"#$%&  !"#$ %&
 !"#$%& '()* +,-.(/0 /12-.(/0!"#$%&  !"# $%& '(!"#

! &%$#"! #"!منخرطي ومنتخبي كل   
•  !"#$%& '()*+,-. /-",0-. !"#$%& '123-. *45"0-67

 !"#"$%&' ()"*+ ,"-#./ ,"012/ 34567$&' 89:&'
!"#$"%&'()!  !"#$%&'( !)*+'( ,-./01 23#4'( 5678)9

 !"#$%&!"  !"#$"%& '( )*+%,- .,/01!"#$%&!  
سوسیو $#"!$# "! '&%$#" ! !$#"!"!  / '&%$# "!ممثل • - 

 !"#$!"#$%&  !"#$"%& '( )*+%,- .,/01 23!"#$%&.  
 
 
 
 

: .,"01 /.-,+* &%($)' &%$#"!32المادة   
"!:یتكون المجلس الجھوي   

•     !"#$!"#$%& ! "#$#%&'(!"#$%!  !"# $%!"#$%&  !"#$
حسب عدد االنخراطات وعدد +#*%( )'&%$#"! !%$#"! 

؛ -01/-. -,#+*( )$"'! &%$"#"!  
• $'567 24 #%'+(3""2 01/.(- $',+(*() $'&%$#"!  !منتخب  

!"#$%&' ()*+),-./' 01%2-./ 345./ 6)789'  !" #$%&'
!"#$% &'#( ! !"#$% &' ()*+", (-./01+2 (3*4+2 !"#$%

!"#$%&'  
• $#"! $# "! موازیة و !منظم / ()'&% $# "! $#"!  

!"#!# - !"#$ !"#$%&' ()%*&' +, -./&01 20345 67  
 !"#$%&33 :!"#$%& '()(*+,& !"#$%&  

•  !"#$%&!"#$%&  !" #$%&' ()* +,-.!"#$%  !"#$%&' !()
!"#$%&!  

•   !"#$%& '()*%& '+,-. !"#$% &'() *+,-. /-0"1 234#5 
 !"#$%& '(')*+, -+./0!" #$%&'()  !"#$%&' ()*+&' !"# !$

!"# !"#$%،  !"#$%&' ()*+!"#$%& !"#"$%&'!  
•  &%$#"!أعضاء مكتب الجھة، مع مراعاة تمثیلیة %$#"!   

اإلقلیمیة؛  
•    !"#$%&'( )*+,-'( .(/01 234 5678'( 9:8-'( ;-<=

  ! !&%$#!"! الفروعكـتاب معھ ومع  وبتنسیق
•    

•    !" #$%& '() *+ ,-./ 0.1 23 4567+8 9(7:+8 ;/<=>
!" #$% !"#$%&'( )*+,-' .(/ 01 2345- 678$98-' :;<

 !"#$%& '( )*+,-./$ )012 345+,-*# 6%7& 8,9& '(
!"#$%&'( )'*&+'( ,(-./  

 

•   !"#$% &'()* +,- ./0/123 456$% 78%'3 !9':3; <=(3
والعمل على تنمیتھ وتطویره؛  

• اإلقلیمیة على مستوى الجھة،  الفروع()'&%$ #"!  
!"#$% &'!(#$)* +,$$)*-!"#$%&'( )*+,-'( ./ 0  

•   !"#$%&'() *"&+,-. /0123 4"5&.6 786 9(: 2;<)1
 !"#$%&'( )*+,-.' /01+23&' 4,5 678&' 9:;( /+,<=>*&'(  
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•   !"#$%&'( )*+ ,-./0' 12345'( 16"#7'( 828/9
!"#$%&'()*  !"#$%&'$( )*+,- $."/&0$( )12345$!"#$%& 

!"#$%& '(%$)&*+ '()(%,-*  
• ي الحزب على المستوى الجھوي؛,$+*( )'& %$#"!   
•   !"##$%&' ()* +,"*-./01 234&' 56)0 7874,

 !"#"$%&' !"()*+%&' !",)-./0&' !12)3.40& !"-5.6% !1789%&
والمخططات الجھویة إلعداد التراب، وذلك بتنسیق مع 

؛567,4% 34%"012/ .-,+%*() '&% %$#"!  
•  !"# $%& '()!*+, -"./+, 012 3.4567 8,9:; <"=6> !"

!"#$%!  
•   !"#$%& '( )*+,"- ./*01&2%& /*$*3,"%& 45675,$%& /8%59(

 !"# $%&'( )*+ ,-.$/0"1!"#$%& !"#$%&'( !)*+,($  !"#$"%&'
والتحكیم عند االقتضاء؛   

• إبداء الرأي في اقتراحات الترشح لالنتخابات التشریعیة  
!"# $%&'(%)  !" #$%&'( )*+,-./ 01(12'34/ 5$6&7 !"#$%&

!"#$ !"#$ %&'& !"#$%&'(!"#$% !"#$%& !"#$  
•   !"#$%&$ !&'(&$) !(*+,-&$ .'/-01$ 2*"(34 5'*6&$!"#$%& 

!"#$% &'$#(%)* &'('$+,).  
 !"#$%&34!"#$%& : :!"#$%&  

یتولى المكتب الجھوي المھام التالیة:  
یسھر المكتب الجھوي على تتبع وتنسیق ومصاحبة عمل   •

!'&%$"#"! الفروع  
•  !"# $!%& !"#$% &'( )$*+,- ./0!"# $#%& '()*& 

 !"#$%&' ()* +",-. /0123456 0"7)5 81492456 :;<56 =>?92%
 !"#$%& '()*+ ,-  

للتحضیر  اإلقلیمیة الفروعینسق المكتب الجھوي مع   •
()'&%$ #"!  1'0/.,-,+ '&*() '&%$#"! لالنتخابات الجھویة

  !"#$%& '( )*+,-./0 12345+,/0  
•  ! "#$%&'(% )*'+ !"#$ %&'() %*+,)- !&./01 23() 45)67()

!"#$%&'( )*+,'( -. /%&0*12 345'( 6$789*'  
•   !"#$%& '()*!"#$%&' ()*)+,-.  !"#$%!"#$% &'#()! 

!"#$%&' "()%* +,-. /&012 34  
•  !" #$% &'()" *+ ,-."/ ,&0 12'3)" 4567)" 87539 !"

.!"#" $%&'(") *+, -./0&  
&%$#"!: : الكاتب#$35"! "!  
!!"#$%& '()*%& +,-.  !"# $%&#' ()*+, -*./#' 0123*#'

 !" #$%&'() *)+ ,-./$01) 21$%31)! *$4-51) 67&08
المھام التالیة:القیام ب ()'& %$#"! %$#"!" !التمثیلیة الجھویة  

•   !"#$%& '()%& *#+, -./ '0)%& !"#$%& '()*+&,"
!"#$%& !'&()$* !'+',-.$*!  

• والتنسیق بینھا؛ ة&%$#!"! "!للفرالتنظیمیة $#"! "!$#"!    
• +*(') %"'& %$#"!  اتخاذ التدابیر والقرارات الالزمة 

 !"#$% &'( )*+*,-./!"#$%& !"!#$%&! !"#$%& '()*+ ,-./  
•  *(")' &%$#"!-,+* ()'& %$#"! !یحضر جدول  
!!"#$%&  
•  .!"#$%&' ()'*+' ,-./0 123 ,$4&' 1&#5"  
• !"# $% &'()"# *+,- ./01 &#23245 673 !"#"$%&'( !")*

 !"#$"%&'( !"#$%&!"#$%& "'() *+,-./0 1234/0 5/6  
 
 

 !"#$%!"#$%&!"#$"% &'(#)* +* ,-."% /#012 :  
 !"#$%&36: !"#$"% &'(#)* &+"%(,-  

•    !"#$%&' %()* +' ,%(-#(. /01"21#$ 345#$ 6(789 :;<=>
!"#$% &'()* +,-.  

  !"#$%&37: !"#!$ %&'"()& %*+,)!$ %-.+!$ /$012!  
•  !"#$%& '() *+,-%,. /0(12(%& 345%& 6,789 /0$:(;

 !"#$%&!"#$% &'()*  !"#$%& " '(!%() *+,!-.+ */01.() *#20()"
!"#$%&'( )*+,'(  

  !"#$%&38 :!"#$"% &'(#)*' &+,-*"% &./,"% 0#1#234%  
•  !"!#$ %&' ()*+, -,.&/0 12!3/4 13567+, 1589+, :+&;0

!"#$ %&'!(&) *!+,-.$/ 012"3#$ !" #$%&'%( )*(+,-'. )*'
!"#$%&' "()*+&' ,-.&'  

 !"#$%&39 :!"#$%& '()*  
•    !"#$ %&' (#')* +,- ./ 0' 123,45 6"#' 7&89* :;<

 .!"#$% &'()*  
•  !"#$%&' %()* +' !,-$./#$ 0(/12/#$3 4356#$ 789 :;<=>

 !"# $%&'() *+",- $%&'. /01 !"23!"#$%&' .!"#$%&'  
 !"#$%!"#$%& :!" #$%&$!"!"#$  

 !"#$%&40:!"#$%& '()*(%& +,-./0 :  
 !" #$%&' !()*+, -(./+ 0*12 34567% -*+8*7% -.9/:
 !"#"#$% !&'( )*+, -./0 1(2 3456.7 89#:;<2 =>9#:;<

!"#$% &'(#)* :!"# $%& '()*+$, -.$/012  
•    !"# $%&'() *+,-". /&0.1 23&45.1 6789.1 :;5(

!"#$%& '()*&+ ,-./01&+  
•  !"# $%&'("!"#$%& '()(*+ ,-.)/&+ 012345 6%7 89)  
•   !"#$% &%'(%)* &+,-) ./0/012%) 3$4 5,'6/* 78)92/

!"#$%&'()  
•    !"#$%&'( !)*+'( ,-./01 2(3./ !456 7+/ 89-:"

!"#$%&'() !"#"$%&!  !"#$%& '() *+ ,-."/$%& 012%134%& ,5678
!"#$% &'()*+,- !"#$%& '%()*+, -+.(/$+ !"#$%& '() *

لتنظیمي المتعلق بسیر أشغال المؤتمر الوطني والمصادق !
!"#$%&'() "*+,() -./ 01 23,4  

•  !"#$%& '()#$ *+,-.:  
- !"#$%&'( )*+,  
!&,"+*"( )'&%$#"!!$),+*(! )'&%$#"!  $#"!ال -  
المالیة؛'()! $'&%$#"!  -  

•   !"# $%& '() *+ ,-+!./0 10$2 34 5678 910!:7
!"# $%&'( )*+, -./+012 3$%&456#!"#$%  

•  .!"#$"%& '()*+&, -).&, /)01&, 2%3 45)67  
 

 !"#$%&41 :!"#$%& '()*(%& +,-./ :  
•    !"#$ %& '(#)*) '(*+, '-." /01234 5678634 9:;0(

 !" #$%& '()(*+, -". /012*34( /5674( 89 :;<$= >'(;5?
!"#$%&'% ()*+'%  

•    !"#$%&' ()*+ ',-. /012 3456 78 9:;' ',< 5=5>? (@>=
!"#$ !"#$%&'( )*+*,-./(  
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•    !"#$ %& !"'#()* %+,-.(/' %-0" 12345 6,7#(/' 892:
 !"#$ %& '()*+,-./ (#01./ !"23& 4516 78 91:$ ;<=8 >"-3&
 !"#$%&'( )*+,'( -. /(0*1$2 34560,'( 3789' :(01 ;9<

.!"#$%& '()* +#,-#  
: ."-,+$ &%)*()' &%$#"!42المادة   

:!" #$%&'( )*+,*'( -&./0  
•  ! !"#$% &'()(*+,- .-/)$0)1- 234567$ .89%:7;% <(9%:7

 !"#$%&' ()*+&' ,&- .$$+$/01' 2#)*&' 34& .5 678#+"9: ;<8=
.!"#$%&' !()"*+,&' !#-.&' /&0 123".45 678  

•  !"#$%& '%&()*+( ,-&()*+ !"#:  
-   !"#$%&'( )*+, -$./0  
- الوطنیة للمراقبة السیاسیة والتحكیم؛ $#"!'&%$# "!   
- '$&%$#"! '()! $'&%$#"!ء $#"!   
-   !"#$%&'( )*+,'( -$./0  
-   !"#$%% &"'($% !"#$%!  
-   !"#$%&'() *$"#$%&'( !"#$%!  
-    !"#$%&'(% )*+*,-(% .*/012 )*3#41  
-   !"#$%&' (&#%) *#+,-. "'/+,  
-   !"#$%&'( "#)*+,*'( -./#01% 2341% 5*678( 9*:.,8  
-    !"#"$%&'( )*+',-&' !"-./01&' 2"345( !"6.75

!!"#!$% - !"#$% !"#$#%&'( )*+,-' !".$/01'(!  
-   !"#$ !"#$%&!"#$!"#!  

•  :!"#$% &'( )* +","-./012 312456*4 )"2456*  
-  !"# !"#"$%& !"#"$%&'( )*+',-&' !"-./012&

!"#!$%& -!"#$%  !"#$%& '()*+,-&.!"#$%$&'()  
-  !"#$%& '()*"+, -.)/0%& 1'.%'23%& -.4.5$6 -78

! "#$%&' ()*+ ,-".&/0 !"#$%&'( )*+"'( ,-."
!"#$%&' ()*+)&' ,-./0 (123 4567)&'  

-  !"#"$%& '()!" !"#$%&'()*+ ,-$%&'(  
-  !"#"$%& '()!" !"#$%  
-  !"#"$%& '()!".!"#$  

 !"#$%&43!"#$%& '()*(%& +,-./ :  
 

•   !"#$% !"#$"%& '()*+  !"#$ %& '()*& '+,- .+/)-0
!"#$%&' ()*+,- !" !"# !"#$%&' ()*+&' !"#$%&'!"#$% &.  

 !"#$%&44!"#$$%&'() *+#,&'" :  
•   !"#$% &'"(')*+ &,-'./0 1'223% 456 &789:-% ;<+=<-% >*?@

 !"#$ %$&''("#$ )*+ ,-&."#$ /$0-1 2#3"'# 45"67#$ 89:#$
 !"#$% &'() *+(%,$% -./0$%) *1.12% 345.6$% 7+8 9:';

!"# !$%&' ()'%*+$#!  !"#$% &'() *+,-./() 0!123() 4$(
!".!"#$ %&'()" *&'+,-". /'01 2)3456 /7 849&(  

 
 

 !"#$%!"#$%&!"#$%&'( !)*+'( :  
 !"#$%&45:!"#$%&'( !)*+'( ,-./0 :  

:!" #$%&'()* #+,-)* ./012  
•  !"#$%& '()#$!"#$%&  !"#$%& '()%& *+, -.$./01

!"#$%&/ '()*+ ,-#  

• !"#$%&' ()*+&' ,-./)01 2'3456 7#458  !"#$%&'(
!"#$%!  

•  !"#$%& '()#$ !"#$%&!"#:  
- !"#$%&'( )*+, -$./0  
-   !"#$%& '()*+!"#$%&'  !" #$%&" !'( )*+,$ -./*0'1#

!"#$%&!  
-  !"#$%&'() *+&', -(./0  
- !"#$%&'%( "&)%*+%( ,&-./  
- !"#$%& '"()*%  !"#$%&'$ ()&*+,-'$!"#$%& '("#$%& 

 !"#"$%&'!"#!$%& - !"#$% !"#$#%&'( )*+,-' !".$/01'(!  
- !"#$  !"#$%&'%' ()*+, -.%$ /&0"1 23 45 67.,

!"#$%$&'() *+,-.( /%012  
- !"#$ !"#$%& !"#$!"#!  
-  !"# !$%&!"#$%& '($)* '($+%& ,-./01  
- .!"#$% &'()*%+ ,-+./+ 0123  

 !"#$%&46!"#$%&'( !)*+'( ,-./ :  
•    !"#$% &'%()*+ &,-,-.+ &/'0 1$23 40 &,"5-6%) &78$%)

.!"#$%&' !()  
•  !"#$ %&'( !"#$%& '()* +,-./ 0)12& 3%,45&6 +,-6.7&6

:!" #$%&'() (*+(*+ ,-./01  
-    !"#$"%& '()*+,% (-./ 0123% 45(6%& 47(89%& !8:9#

!"#$%&'  
-  !"#$%& '()*(+&, '(-.,/&, *01/23 45&, 67,89&, :*;3,  
-   !"#$%&$' (#)'*+ ,-.%/0 12/3 456$' 7+'*0 8%9:' "#)%;0<

شغال إحدى دوراتھا وتخصص ألجل ذلك جزء أو جل أ
 !"#$%& '#()*+%& !,-#./%!"#$%&'( )*+'.  

-   !"#$%& '()*&+ ,-.&+ /01234 5%6 7891:-&+  
- المصادقة على المیزانیة السنویة للحزب ومراقبة صرفھا؛   
-   !" #$%&'"( )*+,$ #-./012$3 45/6$3 789 #:;3<"( =//>?

!"#$%& '()* +),%& -./%& 01*23 41%5678 9:$;<  
-  ! "#$%&'() !"#$%&$ '()*&$ +"!"#$%&  
-   !"#$%&' ()*'+ ,#*-./0 /-1#23 4&5 678#9%'+

!"#$%&'(%  
-   !"#"$%&' !"$() *"+,(-. *)!/(-. 012) 3.456. 7$8 49:-.

!"#$%&& "'()*&  
-    !"#$% &#'() *++,- (./0) 123 456/78$%

 !"#$%&'( )*+*,-./' )*0#12-'( 34(&' 5678 !)*+*,-./'
! !" #$%&!"#$%& '()*  !"#$ %&'( )*$+ ,-& )!./012$3

 !"# $%&'()*+ ,-./0*+ $1 /2&*3 #/4%*+ 5/6&78)*+29.11 
!"#"$%& '(##)% *+& ,"- .#/,#012 32456,7 89:$"12 !"# $

 !"#$%& '#()*+$, -./063 !"#$%&' '() *+!  
-   !"#$%&'( )* "+,-./'( 012 34 "+,-./'( ,(56  
-   !"#$ %& '()* '#$+,- ./01$ 234 +$56 !" #$% &'()

!"#$%&'() "*+,() -./01 "23,456 7*8 9.:;<=)  
-   !"!#$% &'()*+ ,-$.-/* 0",12#3*+ 456/*+ 7/8 09:5;-*+

!"#$"%&'(  
-   !"#$% &'() *+,-./0 1.'23-/0 4&5./0 6+7 89:";./0

!"#$%&' ()*+)&'  
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-    !"#$%& !"#$% &'#()* +,-.* !"#$%&' ()*+&' ,#-./
!" #$%&'(! )&*+(! ,-./01!"#$  

-   !"#$% &'()*+, -./ 012'3456!"#$%&' .!"#"$ %#&'()  
•   !"#!$%&' () *+, -./0# 1.+23456 17895 (:4.

!"#$%& '()& *+ *,(-./0 12345/  
 

 !"#$%&47             !"#$% &'()% *"+,-% :  
•  !"#$%&'( )*+,-. /'0." 1234" 56+7#8." 59:-." ;<$9=

!"#$%"&' ()*+#,- (./*01"& 234,-  !" #$%&'()*+ ,-./
! "#$"%&'!!"#$%#&' ()**+' ,-. /012#&' 345  

•  !"## .$%&'( )*)+,-. /-012 /%03),43 5',6. 718.3 $%(93 :;,<*
:!"#$%#& '()*#&  

-   !" #$%& '() *&+,- ./) 01"2$3 '() .4+56&!"#$%&" 
!"#$% &'!  

-  !"#$%&' ()*+&' !, -./01&' 23 456' 789 2$:;), <#05!  
- !"#$%&  !"#$%&' (&)*&+$ !,-.) /0110  !"#$ %&' ()*+,*-

 !"#$%& '(%)*+, -#./#+, (012%&1 34012%& 5*#6& !&
 !"# $%&' $()*+, -./0* 123 $45*67* 89:;<* =>?<
 !"#"$%&' ()*+,-+ ()./,01 23%345 63%78+ (9:3#;8

!"#$%& '()*(%& +,-.'% /01) 234)-567$)8!  
• ! "#$%& '()* +! ,-.* / !"#$ %&'()* !+,-+)* ./01&2 0

.!"#$% &'()* &+,- ./  
 !"#$%&48       .!"#$%& :  

 !"#$%& '()*+, !-./ 01,!2,3 45!673 0189: 0&;<(+,3 0=>?,
!"#$% &$'()%( *+,-%(:  

•    !"#$%&'( &)*&+,- ./0123' 45&/67" 8$9:7" ;< =+, .7&%>
!"#$%& '()&* +,-.* +-  

• !"#$%& '()*%& +%",-!"#$"%&' ()*+ ,-.*/01 (  
• .!"#!$%& '()* +,-)./0 1!234 5,674 +3!89  

 !"#$%&49!"#$%&'( !)*+'( !",- .%/0 :  
!"#$"%& '() *+ ,(-./"%& ,012!"%& ,/34%& 56789: ;<./# 

!"#$%&  !"#$% &'()*+!"#!$%& !"#$%&'( !)*+'( ,-./0-1 2
.!"#"$%&  
 !"#$%&50!"#$%& '()*+ ',-., /(*-01& : !"#$%&'(  

•    !"#$%&'( !)*+'( ,-.+/!"#$%  !"# $%&'( )*+,-. /0
!"#$%&'( )*+,'( -. /0123 45'6 7'8 /9:;<'(  

•   !"#$%& '()*+ ',-. /0(12%& 345)%& 6-78!"#$ %&#'()*+, 
!"#$ %!&'(!"# !"#$ !"#$#%&' ()* +!"#"$%&"'  !" #$%&'()

!"#$%&$ '()*&$!  
•  !" #$%&' () *+,-.$/0 *1&2/ 34$+  !"#$ %&'()*+,- ./01

.!"#!$%& '()* +,  
•   !"#$!"#$%&' ()*+,& !"#$  !"#"$%&' (")*+, !"-./+

!"#$%&' ()*&'+ !",')-&' !"#$ %&'()*+,- . !"#$%& !"#
 !"#$%&'() "*+,(-. /-012)!"#$% !"#$%&' (!)*+ 

!!"#$%&'( !"#$.  
•   !"#$"%&' !()'*+,& !"-./&' !-0,&' 1$234 *256

!"# $%&'()*+# !"#$%& '()(*+,& !-%(*%& !./&0*%& !"#% 1(2
!"#$%&'()  

 !"#$%&51 !"#$%& '()*+ ,- .//0/$12& 3(45%& 6789 :
!"#$%&'(  

•   !"#$!"#$%&' ()*+,& !"#$ !"!#$%& '()*+&!!!  !"#
!"#$%&'( !)*+'( ,- ./012(!"# $ !"#$ !"#$%!"  !"#$

.!"#$%&'(  
 

 !"#$%&52   :!"#$%&'( !)*+'( ,#-./ :   
•   !"#!$%& '() '* +,-./012 +34512 6789!"#$% :!"#$%#&  

-  !"#$%& '() *+,-. /+0&12 !3#456 3$% /(7&8 393:%
 !"#$%& '()*+&, '-.(/)0&,  

-  !"#$%& '()*+, -$.)/0%& -/1%  
-  !"#$%&" !'()&*+ !,-(*+!"#$%& '%"(%& .!"#$ %&'()  

 !"#$%&53!"#$%&$ '()&$ *+,- :  
•  !"#$ %&'( :!" #$%&' ()*+,-+ #./0-  

-  !"#$%&'% ()*'% +,-./  
-  !"#$%&'$ !()' (*)+,-.!"#$%&$'  
- !"#$% &'()*+ ,#-(./$% ,.0$ (1) 2345!  
-  !"#$%&" !'()&*+ !,-(*+ (.)/01#!"#$%#&  

•  (!)"#$%& '(")*+ ,-. ,& /%0123 456& 475%8!.!"#$%  
•  .!"#$"%&' ()*+,-+ .!/0-+ 1)2 3456# 7!"8 9-:;< !"#$%

!"#$%&$ '()*&$ .!"#"$%&'( )"*+,( !(-(.&/0 !"1213  
 !"#$%&54!"#$%&' ()*#&' :  

•   !" #$%&$'() #$*+,() -./ &012 #$34,() 5!63() 7891:
 !"!#$%& '()* +, -./01%& 2.341% 5%6 7%* 8.3.9:1%&

 !"#$%& '() *+,-./%&  
•   !"#$%&'( !)*+'( ,'- !.)/0 1023 245' 1672'( 8(%9 :;%"

 !"#$ !"# $%&' ()*+,' -./"0+123 4""56 78.93' !"# *+:6
!"#$%& '#()%&  

•   !"#$% &' ()*+' ,-. /0 1+2)345 6789-:;5 6<=>; /?:7
!"#$"%&' ()"* +,  

•   !"#$%& '%( !)"*+%& ,-."%& /0)1+2- /0134 5672
.!"#$ %&' ()*+ ,-./01*+  

 !"#$%!"# $%&'() !"#$%&' !()*+', -#.(/', :
!"#$%&'$(  

!"# !"#55 !"#$% &'()* : !"#$%& !"#$"%&' !()'*+,& !"-./&'
!"#$%&'(  

•   !"#$%&'$ () *%+'$ ,-". /0'$ 12345 "6' (7'$ 8926'$ (:
!"#$%& '()&*+ ,(-./ '01 2&341& 567 380%&9 :;(<(=>4%&  

•   !" #!$%&!"#$  !" #$%&'()* +$,-$.() +/0)123( +$456()
!"#$%& '()*(%& +,- ./ .0,12"/ 34567 !"#$ %&' ()* +10 

 !"#$%&' (# )'*+,!"#$% &'%( !"#$ !%& '() *+,-.% /0 1
!"#$% !"&"'#(  !"#$%& '(&) *+(,  

•  !"#$%&' ()*+&' ,&-. /0123+&' /456&' ,&- #7308#9: ;<9:
!"#$%& "'(')*  

•  !"#$!"#$%&' !#()&' ! !"#$ %&' ()*+,-./ !)$0)1-. !23.45&
!" #$%&'() *+,-'() .)*/0)1 !"#"$% &'(#)*% !+ #,-

!"#$%&'% ()*+'%,  
 !"#$%&56 !"#$% &'()* :!"#$%&'$ !()' !"#$%#&  
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•  !"#$%!" #$%! !"# $% $&"'()% *+,-. $% /&0+102 /"#231
!"#$%& '()*(%&  !"#$ %&' ()*10  !"#$%&' (# )'*+, !"#$

!"#$% !"#$ %&"' ()*+, ()-).*/ (0)1 (2' 345 67-8*2 9, :
 !"#$%&  

!:!"# $%& $'($)*+, -./(  
•   !"#$%& '( )*+,-%& ./*01%& .#%,2%& 3/*,45%& 6##470 .8&*+

 !"#$%&'!"#$#%&'()  
•  !"#$%&'( )*+,'( -./ 01 23,'( 4%5(6%,'( 789:1 4#(;<

 !"#$%&' ("#)*+&'$!"#$%& '()$*&+, !"#$%&#'(% )*+  
• !"#$%&'() "*+,() -./01 2,3 4&5# 67*8 &#&9: ;<=:  
• !"#$ !"# !"#$%&' ()*+,$%& (-./%& 0%1 2345,6 ()7'8 ,)7

!"#$%&'(  
 

•   !"#$!"#$%&$ '()*&$  !"#$%& '()*+ ,&-&./01 ,2(3(4
!"#!"#$.  

 

!" !"#!" #$%&'(!"#$% &'()%* +,"'-$% ./01$% :2  
 !"#$%&57!"#$%&' ()*+&' ,$*-. :  

•    !"#$%& '()&* +,-.* /&0 12(30 !45(,6&* 789:&* ;&<8=
! "#$%& '(!"#$%& %'%() %*+ ,'-./012 ,34512 "67893  

•    !"#$%&& '()*+ ,--./-0+# ,-1234+# /5-6$ 37)2
 !"#$%&'() "*+, !-(%./0) 1'230) 4%5%3'6)!"  !"#"$% &'

.!"#$%&' ()*+&#, -$./)01 2#345  
 !"#$%&58!"#$%&' ()*+&' ,#-#.)/' :  

!"#$% &'" ()*+,- ./01234 .51' 6,78 &' 9:;1$-< =>?@-< 
 !"#$%& #'()")*+ ,-./( 012 3%45*$6) 3/716) 8#9:

:!"#$%#& '$($)%*+&  
•   !"#$"%& '()*+,% (-./ 01"123,%&4 015(16%& '&7&!-%& 89,:

!"#$%&'() "*+,()- .*/0()  
•   !"#$%& '() *+,-& ./0"1 234 5678 '() .93:

 !"#$%&$'( "#)*'+,$'( "-.'/0'( "#&#12,$'( "#3%#4$'  
•  !"# $%&'() *+, !"#$% &'(%"') *+,-)+ ./01$% 23

!"#$%&' ()*"+#&, (-./0#,1 (23&,1 4"567 8&' "#$90:-;  
•   !"#$% !&'( )*& +,-"./0 102&'3/ +,456#/0 +783/0 9$',

 !"#$%  
•   !"#$!"#$%& '()  !"#$% &'()(*+,-. !/ 0#12.

 !"#$%&'()  
•  !"#$% &'()*%+ &,-+",.%+ /0)'!  
•  !"# $%&'( )*'+,-.(, )/0(, 123" !"#$% &'() *+( ,-  
•    !"#$%& '($")*+& ,-./0 12"30% 4*50% 678 9/: 4;50%

 !"#"$%&"!"#$%&' !()*+#,  !"#$% &'()* +, !() -*
 !"#$%&'()  

•    !"# $%&'()* +,- ./0& 1*2*'34* +,- 5'/6
 !"#$%&'$ ()&*+,-'$. !*/)01'$ ()2*3'$ 4%567 8!9):'$

.!"#$%  
 

 !"#$%&59 !"#$%& '()($"*& :!"#$%&'  
•   !" #$%&'!"#$%&' !()'* !+,- ./01234 5$6"  !"#

!"!#$%!  !"#$%& '()*$+,.!"#$%&$ '()*&$  
 !"#$%&60!"#$% : !"#$% &'(%)  

 !"# $%&'( )*+,-. /# 0(1. 0(234-. %5 $67-. /891.
:!"#$%#& '$()#$* +,-.#&  

•  !"#$%&' ()*#+& ,-./0 1/-23' 1*+-45 6-.7 89/ :#;+&
 !"#$%&' !"#$% &'( )*+ &, -"./012!"#!"# $%&'(  !"#$%&'

 !"#$"%& "#'#()*&  
•  !"## $%&'&()*+ ,-. /0'1-+# 23&45-+ 6)7(-+ 8445%

!"#$%&' ()*+  
•  !"# $%%&'%()* +',-.)* /0)# 1'23()* /0) 456)* !789

 !"#$%&' (")*+ ,$-. /0&1& 234%56 78& 9: /2&9 /;'<=>'
!"# $%!&'%( )*+,-"# .#/*01 !"# $%&'( )*+, -./!" !" #$%

!"#$%&"' ()*+,-. /.$)01 23456 .781 9:;# <"=>%&.  !"#
 !"#$% &' ()* +,-* ./0123,&4 .5067,2 ./'869,2 .:0;,2

!"#$%&' ! "#$%&'(  
•  !"#$ %&' ()*+$ ,-./ 01-!+$ 23.4+$ %& 5.6+$ 78"9$

!"#$%&'  
•  !"#$%&' ()" %*+,"- .#/" 01 2%34+ !5'64 !78" !"!  

 

•   !"#$!"#$%&$ '()*&$ !" #$%& '()* +,-.!"#$% &'(.  
 !"#$%&61!"#$%& '()*+ :  

 !"#$% &'()$ &*+,!"#$#%&'( )*+ ),-." !" #$%&' ()* 
.!"#$%&' ()*+&'  

 !"#$%&62!"#$%&' ()*+&' ,#-./ :         
•   !"#$ %#"&'#( )*"+, -./0 1(23# )4"5367 8'.+67

!"#$! %& '()*"+$! ',-.$!!"#$%&' (&)* +,-*.&)*/ 0*1  
•   !"#$%  !"#$%& '()* +,-.) /0(1.%& 2345%& 6) 789 :;

 !"#$%& '()*+ ,-./0$%&!"#$%&' .!"#$  
 

  !"#$%&63 !"#$%&' !#()&' :!"#$%&'()* !"+",'-.)* /$01'2(  
 

•   !"#$ %&'( )"*+, %-./( 0123 45"#637 8'9+37 :;3 <;=(
!"#"$%&'( )*+'(  !"#$%&'()* !  

•   !"#$%&' (")%& *+,-& *, ./01%& 234 5$6#7!"#$%&'(  !"#
 !"#$%&' () *+,"-&' .%/0&' 12'3 ("&45-0&' .6,7

 !"#"$%&'()!"#$%&'( )*+%, -$./0(  
•   !"#$%& %'() !*+* ,- ./01 ,23& !45678 9:; <=>5?

 !"#$%& '( )*+ ,- ./0%& '1(2&!"#$% !"#$%& '()*&  
•  ! "#$%$&' ()*+,- ./$'.!"#$%&' ()*+&' ,&  
•  !"#$%&'()* !"+",'-.)* /$01'2( 3$145() 3162() &7'89

 !"#$%& '( #)*+, -./0$%& "1#2*345%& 607%" 68#9$829 
 !"# $%&'()*+ ,-./0*+ 1229.11  !"#$%&' ()*+,-"

 !"#$%& '()#&* +,-*)#.* /0*12 3&4#56 7/80,89&*
!"#$%&'()* +%#,-./*  

 
 !"#$%!"#$"% ! :"#$!"#$%&' ()*  

 !"#$%&64   !"#$%&' ()*+ ,'-./ :  
 !"#$ %&'() *+,-./01 -2(" *324 567-8)1 194 !:/8;< =#'$

.!"#$%&' ()*+  
 

 !"#$%&65!"#$%&' ()*+ ,-./0 :  
•    !"#$%&' ()*#$%& (& +,-./ 01$23 4*5& 6789:

 !"#$ %&'() *+,!"- *.+/".0!" !" #$%&' ()& *+,- ./0
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!"#$ %&'()*$ +,-./ !"#$% &#'() *+,-) *, .)/01#2 30%4)/5
!"#$%#&' ()*+  

•    !"#$%&' ()*+ ,#-./ 0). 1234&' %5675&' 89#:;
!" #$%& '()*+ ,-. #/01"( 21345!  

 !"#$%&66!"#$%&' ()*+ ,#-./0 :  
•    !"#$ %&'($$ )*+,- ./01& !"# 2/034,- 5"67 489:

!"#$%&' "()$(*&' +,$-./, 0'123'  
•   ! "#$%&'( )*+,' !"# $%&'( ')* +,- ."*',% /0#1

 !"# $%$&' () *+,(- () +./( 01$/ 234 *5676#389:; $%$&'
 !"#$% %&'$ ()*+,-. /012)*3"4. 5678$ 9-":;$% <=>%

!"#$%&'( )*+,'( -$./0 123 456'( 7(8$9:; 7$<$= >+3  
•   ! "# $%&'()* +,-. /&01! !"#$%& '( !)*%+, -+./

!"#$%&'(!  
•   !"#$ %&'( )*+, !"#$% &'()*+ ,-+. /012*+ 3%45 617

 !"# $% &'() *+,-(. /'012(.3 4'56'7(. 489.:;-( 4'<=+(. 4>'?-(
 !"# $%&%'(# )*+,- ./"0 $1*2 3+ 4'(15 )*"67 894:#

!"#$%& '()  
•    !"#$ %&'()$ *+ ,"-./ 01234 56"789: ;<=>9 *?>1

 !"#$%&'( )*+,'( -.$/*#( 012 345678,'( 49:;'(  
•   !"#$%  !"#$% &'% ()*"#$% +,- +. (/0"*123 456.

   !"#$%& '()$*% +,-).%& '/,0%& '12&,3 4563  
•    !"#$%&' ()* +, -./0' 1#23%45 6789: ;< =>* ?247 +

!"#$%&' ()*+!  
•   !"#$%& '()("$*+ ,-(./0+ 1$2"0+3 !-(450+ 678& 9:;<

 !"#$%&' ()* +,-.# /01&' 23 4'$5 678 !"#.!"#  
 !"#$%!"#!!" !"#"$%&' :()# !"#!$%&- !"#$% 

!"#$%&'$ ()&*+&'$,  
 !"#$%&67 !"#!$%& '()(*+%& : -!"#$%  

•    !"#"$%&'!"#!$%& -!"#$%  !"#$%&'() *+, -.&#/ !"0.1
 !"#$%& '()% *+,-),%& *+(."/-,%&0 1"(."/-,%&0 *+.23),%&0

 !"#$% &'( )&*+,$-!"!#$%!  !" #$% &"'()* +,-% ./012
!" #$!%& '()*+ !"#$% &'()*%% '("(+,-% '(+!"#$% &'  !" #$%

!"#$%&"!  
•    !"#"$%&' ()*+,!"#!$%& -!"#$%  !"!#$%& '( )*+,-.% /!0*1

 !"#$%!&' ($)*' +, -.&#% /$012%3 45!$6%3 +78' 9!": /;<'=8%3
 !"#$"%& '() *+#,-.% /+012 3+4+05%& 678 /&9: +;,<&=>2

! "#$%&'( "#$)*'( +,#)'( -./! 012*'( !"#$% &'%()
!"#$%&'(%)  

•    !"#"$%&' ()*+!"#!$%& -!"#$%  !"#$%& '( )*+,-$.
!"#$%&'!  

•    !"#$ %& '#()* +,- ./01!"#!# -!"#$  !"#$ %&'(
!"#$% !&'#(% )"#$% )*!+, -.!/01 2"* 2( 34+#5  !"#

!"#$% &$'()%( *+,-%( &. /0)#1%( 2+3435%( !"#$%&' ()%&"* +
!"#$%& '()*+& !"#$%& '()!  

•    !"#$ %& '()!"#!# -!"#$  !"#$%& ' #()*+, #-#./
!"#$#%& '()$*+& &,- .$/01*23  

 !"#$%&68!"#$% : !"#$%&'"# ()*$+&'"  

•   !"#$%&'( )*+%, -./$01'( 2+3&'( 4, 567$8&9 -:3;<
 !"#$%&'( )*+,- .'/ .012 34&0'(5 6*7"89' :$;"< =(5$1&'(5

 !"#$%& '()* +%,- ./#$0%& ./1 2&-"#3%&- !"#$%& '()
  !"#$%$&'  

•   !"#$ %&'( )*+ ,-.&/'0-. 123&4'0- 56748 9':;
 !"#$%&' ()*+, -&,. /%01234+, 564# 789 :%3;8+ <0,)2=
 !"#$%& '( )*+,"- ./0% 1234,$%& 5426"37& 894*: ;*<=>?

.!"#$%&' ()*"+&', -.*"/&'  
•    !"#$%& '()% *&"+,-%&" .(/+)-%& 012)3 .4567 89:;

!"#$%"& !"#"$%&"' (%)*+,&- !-!"#!$%& -!"#$%.  
•   !"#$%&69!"#$%& : !"#$%&  
•   !"# $% &'()*+ ,-./0 123/ 456(* 789- :;)< =>6/

 !"# $%&'( .)*+,-./ 0# 1-23,4( )*5-+678/( )*9:;< ='-%<
 !"#$%& '( )*+, -#.(/0 -12+( 34 +#.5 67* 8% 9:;< =/>?@

!"#$%&' !"%"()*'!  
•  !"#$%& '()*+ ,%-./  !" #$%& '& ()*+, -./0! -/12 345627

!"#$%& '()$ *+ ,- ./01$  
•  !"#$%& "'($) "*+",-. /#0 /) 1#$%234 1$5634 789$:  

 !"#$%&70!"#$%&'$ ()&*+&'$ :  
 

 !"#$% &'()* +, +#"-./0 12$345/ 607(*0 8"59 :;% <*
 !"#$ %&'()* +,-./* 0(123 45 6789( !:,;& <=-">-9(

!"# $%&'!" %(%)*+!"#$%"&' !()%"&' *+(, !"#$%& '()*+$,-./0 
 !"#$% !&'(%)*$%+ ,-'(%)*$% .)*/$+ 012$% 3-456

!"#$%&' ()*+, -# ./&!0/1$ -# 234567 :!"#  
•  !"#$%& !'()'* !"*+,-&.+ !%"%/0+!"#$% & !!"  !"#$%

 !"#$%&'( )*+,-. "#/&012! !"# $% &'()*+, -'.')*+ /012
!" #$ %!&'(!)*+ ,-.!./01 !"#$%&' ()*"+,-./' ()0123 45"

!"#$%& '(&)* +* ,-./0 12 ,34%.5* 67  
• !""#$%&'( !")*&+,-' ."/(0%,1$'( ."2,3'(!"#$% &  !"#

!"#$%&'()* +,#$%&'() ,-,./0 1,'%23)  !"#$% &'()*( +,-&. /01
!"#$%&'( !)*+,-' ./ 01)23145( 6.78145 92:45!  

•  !"#$%&'( !)*+,-&' ./0120&' !"#$%&'  !"#$%"&' ()*+ ,-".
!"#$!%& '() *%+,-. !"/01& 2) 3!45,-.  !  

•  !"#$ %&'$()#$ *+),-).# %/)/,-"#$ %/#01"23$ 456#$ 78"6&
!"#$%&'  

•  !"#$%& '(")*+, -. /0123 405'67 /0891$&9 :'$;2$&9 <=67
.!"#$%&'  

 !"#$%&71!"#$%&' (")&*+,& -.&/0' ("1)20 :  
!"#$! %&!'() *+,-.( /0+,1 !"#$% &'()*+, !'-

 !"#$% &'() *+ ,'-%./$%0 1#2$%0 3(456$% *+ 78896:
 .!"# $%&' ()*+ ,-./"0 123(45& 60789:; ,<=>(?5@0 <2A:

.!"#$%&' ()*+&' ,- ./0#1+2 34$5&' 678 9:;<=  
 

 
 !"#$%!"#$%&  !"#"$%&'( :)*+!"#$%&' ()"*+& 

!"#$%&'()* +,#$%&'()  
 

 !"#$%&72!"#"$%&" : !"#!"#$  
   !"#$%&' #()*+, -.&' /#$0#1,2'3 4567*8&' 49:;&' /'<'*0 =>

 !"#$%& '()*+,& -./ 0!)/)1+23& 4561/ 789:% ;#<=5%&
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 !"#$%& '"()$*+ ,- ./0 1+2/+ 34$56 71()89:&; 1#<#/=>&
 .!"#"$%&'( )*+ ,"- "./ 01234( 5367%8  

 !"#$%&73!"#$%&'() *+"&,) : !"#$%&'()* !"#$%&' !"
 !"#$%&'  

•    !"#$ %&$ '( !)*+,$- ./0/1234$ 5)672$- ./8-729- :;<=
!"#$% &'(%) *+,%) -.% /0 123(4 )56 178 !"#%)!  

•    !"# $%&'()* +,- ./ 0-123 4 56%7)18)* 17&9 ./
 !"#$%&' ()*+,-./$ 0#$1&'$ 23 45&)67-' 8)-9:;'$ 8)<",=;'$

!" #"$%&" '(!)*+, -$.!" /01%2) .'(340!" !"#$%&#' (')*
 !"#$%&'() *+"&,) -./01 23#() +4%56 7&()

.!"#$%&'()*  
 !"#$%&74 !"# :!"#$%&  !"#$%& '()*+ ,#-#./0&

!"#$%&'()  
•  !"#$%&  !"#$%&' ()$*+ ,-. /01&' 2)345 2)%)-67'

 !" #$%&'()* +,'%-./)* 01234 56')* 789 :; <=>'()*
!" #$%&' ()*#+,-. /01 23 (%4#$5 67+8  !"#$%& '(%

.!"#$%&'  
 !"#$%&75!"#$%&'( !)*$+&' ,-.-/012& 3"4560%&' 7-"08' :  

 !"#"$%&' ()"*+' ,-./01' 234 567*8+' 9$8#+' :;3<
 !"#"$%&'( )*+,-.' !"#"$%&/. 0123%.' !"4'3%5' 6)178+.'(

.!"#$%&' ()*+&' ,-& ./ 012#3+&' 456 0$78+&' 9:;&'  
 !"#$%&76!"#$% &'(")% ::!"#$%&' ()*)+,-.& /"01  

 !"#"$%&' ()"*+' ,-./01' 234 567*8+' 9$8#+' :;3<
 !"#$% &'( )*+,-./ 0"1"23$4. 5*673./ 0"8/739/ :)*+,-./;
 !"# $%&' () *+,-./0 1234 5"67 89+:;67 <=>?67
 !"#$%& '(% )* +,-$. !/0+12%& (34 56 !-7+,8 9+:-;<=%&

.!"#$%&'(  
 !"#$%&77!"#$ :!"#$%&' ()*  

•    !"#$%&' ()*+',- .,-,/$0&' .,123#$'" 45"6' 78/9
 !"#$ %&' ()%*+" ,-./0+" !%12345+" !%-6578 9+: ,;<=+%'

 !"#$%&  
•  !"#$%&'( )*+,'( -.$/*#( 012 3$4%56*'( 78(9' :;9<  

 !"#$%&78!"#$%&' ()$# : !"#$%&'(  
•   !"#$%& '()&* +),-./ 01),-. 213#4* +5 6-#78

!"#$:!"#$%& '() *+, -./0$123& 40.+  
-  !" #$%&' ()*+,-. /012-. 3%&45 6710 8#'.19

!"#$%&'()* +#(*,-.*  
-  !"# $%&'()* +,-./)* 01-23()* +4)56(-7 8"9'()

!"#$#%&'() *+,&(+- *+#.() /$0 123.()  
-  !"#$%!"#$!!"#$ %&'( )*+#"'( ,(-. /0!" !"#$%  

• !"#$%&' ()*$+!"#$%&'()* +, !"#$%&  !"#$% &'()*+
!!"#$ %&' ()*+,-!" !"#$%"&'! !"#$%& '(!  !"#$ %& !'(')*+",

!"#$%&'! !"#$%&' ()" *#+,-' ./ 0+, 1- *2345!"  
•  !"#$% &' ()*+, &*-.%/ 01*-.% 0123)4 5267 5894

.!"#$% &'()% *+, &( -'."/01)% 2"'34#$%  
 !"#$%&79!"#$%&'() *+,)-%.) :  

! "#$%&'()* +, -./0 !" #$%&'( )&*+,% !%-./ 0123./ 45#
.!"#$%& '()*%& !+ ,$-. /0 (12 (2&345& 678"8914%& :;4<8=>  

 !"#$%&80!"#$% : !"#$%&'(&)  

•  !"#$%&'( )*"+, !""-. /012 )34"*'( 5670'( 8'96$
!""#$%&' !""()%&*+&' ,-)./0' 1$2 3!""()%&*+&'!  

• !" #$%&'()'* +,-.&/ 012'* +34(5 %,678 9':;4  !"#$
!"#$%&'( )*+,'( -. /0(1'( 2%&3*'( 4,5. 6789:  

•  !"#$%&'( )* +%,-* ./0,1( 23 24/"5'( 6,70'( )0,8$
 !"#$% &' ()*+#", -./0123 45)6 78 (9: ;.31% ;..<=>,1?,*

!"#$%&' !()*%+,%& -*.%)" /01%& 2&3 )4)56%&!  
•  !"#$ %&#'()* +,)- ./012 34,567 89:#;<7= 3:>?2 9@A

!"# !" #$%&'()* +,-.)* /01*2.3 #456)* $'7&.)89) :-.; #<=
 !"#$%&' ()*+, -./0"1 '2 -.3456& -..7"#890 :& );46%<
 !"# $%&'( )*+,-%. !/%" 012'3 4%5. 6178%9,/:
 !"#$%& '& (!")*+), -./0") 122/3,$), 124!56), 7!289:4

.!"#$"% &'(  
 !"#$%&81!"#$% &'( )*+,- ./0#1% 234 356 : 

!"#$%&'$ ()*)+,'$   
•   !"# $%&'()*+ ,-.-)/*+ !" 01(*+ !23456 7'. 8&94:

!"#$%&'( )%*+,(- ./01 ./234 5-&,0- 671&8(- 9:  
•    !"#$%&'( )"$*+&' ,-.&' /01"2 31456 78"9: ;"*%< 1+0

.!"#"$%&'( )*&+,-. /0123 4*56  
 !"#$%!"#$%& !"#$%& '()*+,& :-./  

 !"#$%&82 :!"#$% !"#$%&!"  .!"#$%&'  
•    !"#$%&' ()*+'* ,+%-'* ./) 012/' 3$&456* 7)*+8 (9%9:

!"#$%&'(& )*+,-./ 0121.& )-3-24(/ "#12#5(&  
•    !"#$%& '() *+ ', -. /0 1234 5) *6%7 /89: ;#&<=>9:

 !"#$ %&'$("#)# *+,- ./0 12+3 43 *"56734 *897$:+4 ;(<#$
!"# $%&'( )'( *+,- ./01 234&'5 %67!1#:!" #$% &'  

- !"#$%&'!  
- !"#$%&'( )*+,-  
- !"#$%&  

 !"#$%&83!"#$%&' ()*+,- ).& /&012&' (3*.&' :  
•    !"#$% &' (#$ )*+ &' ,-+".' /(01 ,+"1 23

 !"#$%&! !" #$%&' ()&* +,-./ 01&' +234&' 5)6.-&' 789:!"#$ 
! !"#$%&' ()#*+ ,- ./012 (2(34 (2(54 6&7 8(9#:; <%=>

!" #$"%&!"' !"#$%&' ()*+, "-.%/, "-0 1"23)4 5' 67
 !"#$% &'()*+$, &-$./+$, 0(1 234.' 5*6+$,  

•   ! !"#$%& '%( )*$+,-&. /*01+,& 1#2 !234%& 567"+%& 819
 !"# !$%& '()*+!"#$ %&'( !" #$%&'() *+*,- ./01*230* 2451 .

 !"#$%&'" (&)* +,-,&'"!" !"#$ %"&'( )*+,-./0
!"#$%&'( )$*+,-'(  !" #$%&' ()*+,-.!"#$ %&'()*!  

•   !"#$%&'( )*+ ,-./ 012 '3 ,(.45( (67 68#9 '  !" #$%&'(
!"#$ %&'(!" #$%&' ()*+ .!"#$  !"#$"%&' !()'*+,& !"-./&'

 !" #$%&'() *+,-./&() 0)1)23() 4+'56 7+89&(): !"# !"#$%&'
!"#$%&'( "#)#*+,'(  

•   ! "#$#%&'(! "#%)$*( +,-.$%* /)0 1 !"#"$% &'()" *+,-./"
!"#$%& '()*+#$% '",-$% ./012 34 56 '78(9:;! !"#$% &"'

!"#$%&'  !"## $%&'#()* +,- .$/0 10$234( 5" $%/637#
 !"#$ %&'()#$ *+,-#$ ./0 1(23456 7'8$9+:$ ;<= >9?'@A
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 !"#$% &"'() *+,-./0( 1)2)34 5"6() +,789 &:7; <=>.
! "#$%&'()*+ ,-./0()* ,'12)* !"#$%!"#$%&!  

•    !"#"$%&" '()*+ ,-*." /012-34)5" 0678 /95-1:&" ;)<=(&
!"#$ %&'()*+,$!"#$%&'( )*+, -./0( "#123 4567 8  

•   !"#$%&'( )*+,'( -. /01$2'( 3%4516*'( 7(0(89'( 84*:;
!"#$%&' $() *+)",  

•   !"#$% &' ()*%+,- ./.01 2#3 45 67-. 89 :;< =>%!"#$ 
!"#$%&' !"#$%&' !"#!"#$ !"#$  !"#$%!!"#$%&' ()*+,& -! 

!" #$%&' ()*+,-" ./0!"#$%& ! !"#$%& '()*& +, -./01. 2
!"#$%" .  

 

 !"#$%&84 : !"#$%! "#$%&'()* +*,*-.)*!"#!$%&'(  
•  !"#$%& '()$ %*+,- .//012(3 '() 4/56789(3 :3;3%<(3 =>5?

 !"#$%&# !'()* +, -./)* -012!"#$%&'(" )*+,-&( ).%//&(!"#  
• !"# !$%&' !"#$%&'() *)+),-()   !"#$%&' ()*+,- ./0),- (1

!"#$%& '(()*+,- %.(,/0 1(+2"-3  
•  !"#$!"#$% &'()*+  !"!"#$ %&'() !"#$% !"# !"#$%&
!!"#$%&'( )(*+,! !"# $%&'(  !"#$%& !"#$"%&' !()'*+,& !"-./&'

!"#$%&'(   !"#$% &'()*%+ ,-+./+  012) 34!" #$"% !"
!"!"#$ %&'( !"#$! ! !"# $%& !"#$%& ' ()* +,- !"#$ %&'( 

!"#$%& '%()* +, !"#$% &'()*+,- ./"0 12,'34- 56 789 .
!"#$%&'( )(*+'(  !"#$ $%& !'$(!  

• !" #"$"%& %'()*!"#$  !"#$%&'( !)*+,($!"#$%&'( )"*+",&' 
.!"#$%&  

• !"#$%&' ($)*+' ,-"./0 12 !"34567&' ,'8'9:&' ;<=> 
!"#$% &!'($% )*+*,-.% /,0!12 !"#$"%&' !()'*+,& !"

 !"#"$%&'( )*+,-." '/01% 23 4567,."8!"#$%&'()  !"#$% &'
! "#$%&'()*! "#+,-.)*!"#$%&' ()*%+) ,-' ./0)*' 

!"#$%& !"#$%&$ '()*&$+ !,(,-$ ./0(1&$  !"#$%&'() *+, -.
!"#$% &'()*+ ,%-()+ ./0"#$% !"#" $%&'  #()'* +

!"#$%&' () *+,-./01,' 234#5 678' ,9: ,;<5=58>  
•  !"#$% &'()*" +,#-  ./01234/% 567*" 89:; <*/= >?
! !"#$%&'( )(*+'( ,-./( !&'( 01234'( 5%167'  897:  !"#$%&'

 !"#$% &'()*+, -,./+, 0(12,3 4546 78 !9:,-; 4<= &:(>?+,
! "!#$ %& '("!)*! +,-.-/*!0 +,1234*! ',5!#6 76 !"#$%

!"#$%&'() *#+,#-'( *./(012' *#345'(  
 
 
 
 

 !"#$%&85!"#$"%&'(&)/*+#$"%&'(&) :  
•    !"#$%& '()" *+, -*.)/01 2/$34 56*+%#4 7, '()"

 !"# $%#& '()*+,-#& (./0#& (12&,-# '!3),4 5%678 5%9,8
 !"#$% &%'() &*+$,-.() /0+,1) 23( 04563.7 8*9:;()

!"#$ %&' ()*+,&- .*-/0&1* !"#$%& '&(&)* +&),-& .  
•    !"# $%&'( )*+,-./( )012/ 34.* 56789( :;<= )/%" >?

 !"#$ %&' ()*+, -. /012+ 345678$ 91:;<=>8$ ?$@$AB8$
 !"#$% &"'()*+% ,"-."/*+ ,01+234* ,"567*+ ,8"9*+ :;2<

.!"#$%& !'($%)*%& +,)-%&  

 !"#$%&86: !"# !"#$% &%'%"(  
• !"#$ !" #$%!" &"'"$( !"#$%& !"#$%&'() *+,-') ./0

 !"#$%&# '()(*+ ,) -)(*+ -./ 01 (2345 ,67. (78 9:;<=&
!"#$%&' !"#$%!  
 !"#$%&87!"#$%& '()%& *+#, :  

•   !"#"$ %&'($) *+, -./$) 012,3 453 6)478 !$15 9:
 !"#$% !&' ("#) *+,-,!.'/ *+01"'/ 23+&'/ 4-56 *+7+896

!" #$%&'"( #)$*"( +,-./ 0123 !"#$"%&' !()'*+!"# $%&'()*+,  !"
 !" #$%&'()* +,-.)* /" $01.)* 2'30,)* !4) 56 &.78 9&:;
 !"#$%" &'( )*+ ,-./01." 2345# 6.789:; <-.= >?@75#

 !"#$%& $'()*# +,$-!" ./01 +234 560(607 89*# :;<6!! !
.!"#$%  
 !"#$%&88!"#$%&'( )'#* +,-./ :  !" #$%&'(!"#$ !"#$%&  

•  ! !" #$% &'" ()!*+,-. /01). 23 456 78) 98:!"#$ 
 !"#$% &'()* +,$- ./0$- 1$% "($23(4- 5$24/6 783(* 9: 5;*/<

 !"#$!"#$%&' ()*+&'  !"#$%&  
•  !"#$%&'( !)*+'( ,-./01 !2-3'( !'-4567( 8-9+: ;<=>

 !"#$ %&'( )*+,-. /!0.1 2#341 5.6 7"8!9$ :#;<= 2#&>?@;.1(
!"#$%&' ()*+&'  !"#$%&'( )'*"+ ,- "-.' ,/010 23% 24%5

 !"#$% &'()*+ ,-% ./ '"0'12 3*'456.+ 789 :);< =;5-> .?
 !"#$%#& '$()*+%#& ,&-./ '&012*%#& 3"4+5/ '$6&7*#8&

!"#$%&'()  
•  !"#$%& !%#'()*& +,-. /&0&1.2 314%& /&0&1. 5.,6

! "#$%&' ()*+, -)./01*234 56789*23 51+:23 ;%<=>, !"# $
 !"#$ %& '() *+ ,-.(/0 1"203 456&3!"  !"#$ %&'()

 !"#$%&'( )*+  
•  !"#$%&' ()*+,- ."/01 23$%&' 45 678 9:& ;:/<

 !"#$% &'()*!"#$%&' ()*+&'  !"#$% &'() *+,()- ./01(
!"#$%  
•   !"# $%&"' !"# ()*+"' ,'-. /0-1!"#$%&' ()*+&'  !"#

!" #$%&'(! )%*+,$&- .&/$-! 012-!!" #$%&!! !"#$% &'( )%*
 !"#$%& !"#$%& '#()*+, -./7 !"  !"#$%& '#(%&.!"#$  

 !"#$%&89!" #!$ %&'()!" *+,-!" ."*"%/$ :!"#$  !"#$%&'
!"#$%&'( )"*+",&' )-.'/01&  

• !" #!$ %&'()* +,-. /0 12(34!" 5678-! 978.!"#$  !"#$%&'
!"# $%&' ()*+ ,-.+ /0 1"234-%) ,"5."6-% ,78%9:;-  !"#

 !"#$ %& '()*+,-. '/01-. 2345& 67 845 %& 699:3,-+;-.
! "#$% &' #()*+,-. /01$-.!"#$%&  !"#$% &'( )* &+,+-./0  

 
 !"#$%!"#$%&  !"#$%&' ()*+' !,-", :./%

!"#$%&'(%)  
!"#$%& 90!"#$%&' ()*+' !,-", :  

•  !"#$%& !'("' )*+,- .,% !/012345 !67,45 289:
!"#$ %&'()!*+ !"#$%&$ %'()&$ *"+ ,-+./012 -304/12 56

 !"#$%&' ()*+ !",'%(-+ ./01% 23456- 78(9:;1 !<=>4?1%+
 !"#$% &'() *+',- *./0 1*.23%'4$% 5678'$% 924:; <=>

!"#$%&' ()*+,-  
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•  !"# $%&' ()*+, -+# ./01 23415"/6 278+/6 59:;
 !"#$%&'()* +,-.&/)* +0123&/) !"45/) !'#16/) 78),&9/
 !"#$%& '()&* +,-./ 0123 4(56& 789 :)"; <6"=> ?#@A

!"#$%& '()*+, -./012  
 !"#$%& '()*+ ,-& ./01$) 2345 67089:$) 6;<=$) >?;@
 !"#$% &' ()%(*+!, -.+/0+ 12!30+2 456780+ 9:$% ;<$:(=%

!"#$% !"&"'( )*+,- ./01!  
•  !"#$% &%'()* +",-.%/ &0+1!" !"#$% &'()* &+%, -(./

! !"#$%& '#()*# +, -./0" 12-3)4&#5 6/7$7-%&# 89#$:&# ;,
!"#$%&!  

•  !"#$%&'( )*(+%,( -#./01 23415%.,'( 67(+$,( 5/%89
 !"#$%& '(&)*%& +,-./012!"#$ !"#$%& '()*+,$ -.

! !"#!!"#$% !"#$%&' !"#$%& '( )*+,% -"./ 0#%1 2
 !"#$%&' ()*+ ,- ("&./0'/ ("123'/! "# $% &'()*!+ !"#$

 !"#$%&'"(!"#$% .&'()*+%  !"#$ %&'( )*+,-.
!" #$% &'(&)$" *%&+,-!.!"# $%  

 !"#$%&91!"#$% &'(#) :  
•    !"#$%&' ()#*+,#- ./01'2+34'5 678+&' 9:; )7<=

 !"#$% &'( )*+,-. -/0 123 4-5!67, 89-/7, :; :6$+-7,
 !"#$%& '(#) *+",-./0 1234/ 56"78 *!9:/& ;":)0 ;":,/&

!"  !"#$%&' (')*&' +$,-./ !-0)&' 1#2&' 345&' 6$7,.
 !"#$%&'$( ")*$+,-.%'$( /%,0'$ 12345 67 824%'$( !9:%;0'$

!"#$%& '()*+,-.&) /01$&) 2-2345  
•    !" #$%&'()*+,& #$-./*, #$0,'(1+,& 234(*, 567 38,'9

 !"# $%&'()*+,)# %(*,) -.-/0 %1 2&3456, 7&891: 76&;#
! "#$ %&'()! !"#$% &'()*+#,- .-/0% 1-2'345 6(78

 !"#$%" &'( )*+,-./" *01233/" 45"67 8'( )9+:;"63/"
!"#$%&' ()*+,-./ 01'23&  

•    !"#$%& '()'*+, -.) /0*$%& 123$% 45%#6 7)8 #9:*;
 !"#$%&'( )"*+',-&' ./ 01',%2& 34,"5 3"&367 8-9 3:',%;-<

!" #$%&'!" ()*!" +,+*-!. /0%*!" 123!" #4.!"#$  
•   !"#$%&' ()*)+, -%./0 1#+ 2345 67 1#+ 89:#; <=35
!.!"#  

 !"#$%&92!"#$ :  !"#$%&'$  
•  !"#$%&'$ ()*+ ,-./0 1$%2#$ 34-56'$ 728&'$ 9':2;

 !"#$%& '#()* +,-./ 012-3 #45 678 9#:2;./ 0<#47.
 !"#$%&'( !)*+'( ,+-!"#$%&'() !"#$% !"#$%&'$ ()*# +, -
 !"#$ %&' ()&*+, -,. !"#"$%&' ()&' *'"%+', -"./0%&' 12+

!"#$%&'() "&*+,-( ."--/0 1%23() 456789 :;"7<8  
•  !"# $"%& '(')* +(,)* -./0'120 3456 3789 :2";(

 !"#$%& '()* +,-%& !.(-/ 012 3$4 506(7%& !801%& !912*
!"#$% &'"()*%+.  

 !"#$%!"#$%& !"# :$%&!"#$ !"#$%# !"#$% &%'(%)*  
 !"#$%&93! :!"#$%  !"#$% &'()*%+  

•    !"#$#%& '()*"+ ,-./# 012/ 345(/# %(678/# 9:; %<="
 !"#$% &'( )*+,- ./0 10$23 4-5-678 1"9:8 ;5-67 10!"<=/,-

!"#$%&' ()*+,$!  

•    !"#$%&' ()*+&' ,-$./ 0/12 3$-45&' 67'89' :+; <%-/
!"#$% &'(%) *+,-) .)/01 2#3 45(67!  

•    !"#$!"#$%&$ '()*&$ ! !"#$ %&'() *+", -./ 012 3456
 !"# $%!&'( )*+(,-.'!"#$ %&'()  !"#$% &'()*+,( /-()*+,(

 !"#$%&' () '*)+ ,-.&'!"!#$%&'!   .!"#$%&'()*  
 !"#$%&94!"#$% &'%()%* +,*-)%* :  

 !"#$% &'%()%* +,*-)%* .-/01:!"  
•    !"#$% "&'()' *+,- ."/-0+12-3 ."4-0567- ."89-3

!"# $%&'()  !"#"$%& '()*+ ,-!"#$%  !"#$%&' ()*&'
 !" #$%&'(!"# $% !"#$%&'% ()*+'%, -./)0'%  

•    !"# $%&'( )(#*(+ ,-*./ 01(+ 23*(+!!"#$%&'( )*+,-' 
29.11 !" #$%&'()!"#$#%&' ()$$*& +,' -#. /$0-$123 43567  

•    !"#$%&' !()*+&' ,'-./0.&' 1(2)3& 456.&' !&78&' 19#
!"#$%& '()*+&,!"#$%&'()*+ "%,-.)*+ "#/01.)* "20$)* "#3  

•    !" #$%& '( )*+*,-.$ )/%0+-. 1!2345-.$ !/!67-.$ 1!48-.
!" #$%& !"#$%& '() *+',%& -'$./01%&  

•    !"#$%&'() !*+,-$. !*/01%2) 3)45$62)!"#$% &'()*+%,-!  
•   .!"#$%&' $() *+,- ./&' 012&' 3'"45 6'7$+8/9' 6':;$<  

 !"#$%&95!"#$ :!"#  
 !"#$% &'%()%* +,*-)%* ./-0!":  

• !"#$%& '(()* +,-./  
•  !"#$%&'() *+,-.) /01,23 !"451.) *)6,27,.) 8"942

 !"#$%"&' (&) !*+',&' !-,*./0&'1 !*2$345' 60789: ;-<"=1
!"#$%& '()*(+&, '(-./&, 01  

• !"#$%&'$ ()*+ ,-./ 01+ 23%4'$ 5678/ 9:);<3 =+(  
•  !"#$%!"#$%" !"#$%&.!"#$%&' ()  

 !"#$%&96!"#$%#&'() *#+,() :  
•    !"#$%& '()*+),-&" .)/01& )2*3 !#,&" 4)5)6$ 76-(

!"#$%& '() *+',%& -./&0#%&1 2&+&03%&1 456'3%&1 7./'.8%&  
•   !"#$%& '() *+',%& -./&012% '134 5'167%& 89:;  
•    !"#$%&' ()*+),-&' .*/ !-01 23,&' 4)1 5617 8&#9"

!"#$ %&'"$#()$ !"#$% &'()*'+ !", -. /01 23 '(4)0 5)6 2
 !"#$% &'()*(+31  !"#$%& '!"()* +#,- ./01 23 45 6708'

 !"#$ %&'()'*$ +"(, -(. /$ '01$2)3 '01"454'. 6(.7+$ !89
!"#$%&'()* +*,$-)* ./#0 1234 25 67% 89  

•    !"#$ %&'()*(+#$, -.(/0$,1 2'(3"$, 4&#56 789+:10  !"#$%
!" #$ %&'().!"#$% &'() *+,-'  

 !"#$%&97!"#$%&' ()%"*+,&' !"&)- :  
•    !"#$%& '()(*+ ,-. /01 23)45%& '(63789%& :#5;

! "#$%&'(!"#$%& ! "#$#%&'(!"#$%&  !"#$%& '() *+,-.%&
 !"#$% &'%()%* +,*-.* /-0#1 23%* 045)%* 61(78(#)%*

 !"#$%&'() "*+,() -.,/ 012345  
•    !"!#$ %"&#$ '() *!+$, !"#$%#& $'(")*+ ,- ./+0

 !"#$%& '() *+ ,$-./ 012 !#%,3%& !45&(36% !#7)8%& !"#$6%
.!"#$%#& !'(&)%*# !"%"*(+&  

 
 !"#$%!"#$%& !"#$%& '$"(%)# :*+,  

 !"#$%&98 !"#$% &' :  
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•   !"#$%&'() !$*+,) -./0.1, 2)-34 567,) 89 :;.<
!"#$%&' ($)*' +,-, +./012)3  

•   !"#$%& '( )%*( +, !"#$%&'()* "%+,-* ./01/-* 2345
 !"#$%&' "()*)+,' "()-./01' "23$14 5678( 92$//: ;/23 5<6=23
 !"#$%& '"#()*&+ ,#-. "/012 ,2 3&4 "/5 67#8 97&+ :#;#<&+=

.!"#$%&'( !")*+'( ,(-./0  
 !"#$%&99!"#"$% &'(#)*% +,-./ :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  !"#$%& '()*(%& !"#$% !&'( )*+,-./ !"#$%&'() *+ !"
 !"#$%&' ()*+, -#./0 "12 3%24 -5%6724 8*#.924 -:#124

 .!"#" $%&'(") *+, -./0 12-23) 456-7") )#8  
 !"#$%&100:  !"#"$% &'(#)*% +,-./  

 
   

 

 !"#$"%& '()*+, -./ 01234%& 516 78*89& :;<*=%& &0> ?@-A
!" #$%&'() #*+,-.%/ #012%/ 3%45"& 67$28 90:4%/ !"#

!"#$%&'(.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


