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  س اإلدارة ـــلـمج                                          
  

  الـرئيــــــس               

  ممثل حملة األسهم  تيسير وهبه                   المهندس           

                            نائــب الرئيس               

   وميةشرآة إدارة اإلستثمارات الحكممثل              عطوفة السيد عبداهللا العدوان        

  األعضــاء              

  ممثل شرآة التأمين األردنية                     المهندس عثمان بدير          

                                                                              

  إعتبارًا من اإلجتماعي ممثل المؤسسه العامه للضمان                 السيد علي سنجالوي             

  السيد محمد المكاحلةلسعادة خلفًا  1/3/2020تاريخ                                                            

                               

  شرآة الكمالية لإلسكان ممثل       المهندس زعـل حسان                       

  

                                 
  المـدير العــام

 السيدة النـا شموط
 

  المستشار القانوني
 األستاذ فـادي البنا

  
  فاحصو الحسابات

  السادة المحاسبون المتضامنون
  
  
  



 
  

  كلمـة رئيـس مجلـس اإلدارة كلمـة رئيـس مجلـس اإلدارة 

  الحادي عشرالحادي عشرفي إجتماع الهيئة العامة في إجتماع الهيئة العامة 

    ""بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم""
  ، ة المترابطة لإلستثمار المحترمين ،،ة المترابطة لإلستثمار المحترمين ،،حضـرات السيدات والسـادة مساهمي الشرآحضـرات السيدات والسـادة مساهمي الشرآ

ر       ويًا التقري م لنستعرض س أرحب بكم نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ويسعدنا أن نلتقي بك

ا هي في      الثاني السنوي  ة للشرآة آم  31/12/2020عشــر لمجلس اإلدارة المتضمن للقوائم المالي

ود   باإلضافة إلى المعلومات والبيانات عن نشاطات الش ائج الجه رآة وأدائها خالل العام المنصرم ونت

  .المبذولة في تحصيل القروض المحولة إليها

   حضـرات السيدات والسـادة ،،،حضـرات السيدات والسـادة ،،،

ا تعل اء       مآم ك اإلنم ا بن ي منحه روض الت يل الق ا بتحص ر عمله رآتنا ينحص أن ش راتكم ب ون حض

 .الصناعي وفقًا ألحكام قانونه

ي م رغم من الظروف الصعبه الت ى ال ا وعل بالد صحيًا وإقتصاديًا بسبب جائحة آورون ا ال رت به

    -:أثمرت جهود الشرآة عما يلي

   -:في مجال القروض الصناعية والسياحية والدواره  

ام   - الل ع يالت خ ة التحص ت قيم ة  ) 425,159( 2020بلغ ار بقيم منها عق ن ض ارًا م دين

ع  ) 120,344( ة م ارًا بالمقارن ام  ) 425,616(دين الل ع ارًا خ دد  ،  2019دين غ ع ا يبل آم

ـ    ) 11(قرضًا منها ) 143(تم متابعتها حاليًا يالقروض غير العاملة التي  ق    ب ) 6(قرضًا تتعل

 .شرآات تحت التصفية

   -:في مجال قروض الحرفيين  

ام   - الل ع ـيالت خ ـة التحصـ ـت قيمـــــ ع  ) 70,407( 2020بلغــــ ة م ارًا بالمقارن دين

ام  ) 57,282( ا         ،  2019دينارًا خالل ع تم متابعته ة التي ي غ عدد القروض الحرفي ا يبل آم

 .قرضًا) 265(حاليًا 

ذي      از التنفي ذل   هذا ويستمر مجلس إدارة الشرآة ومن خالل الجه ة    في ب مساعيه الدؤوب

  .ى الشرآةلتحصيل ما تبقى من قروض بنك اإلنماء الصناعي المحوله إل

  



 
  

  ،،،،،،السـادة الحضـور السـادة الحضـور 
 

دقي    ال الت اء أعم د إنته ة       بع ت مطالب ات تم دخل والمبيع ريبة ال رة ض ل دائ ن قب ق م

ام         دعاوى أم ة ال ا وإقام ة له ة القانوني ت المتابع ات وتم ل ومبيع ريبة دخ رآة بض الش

   -:محكمة البداية الضريبية الموقرة على النحو التالي
  

  -: ضريبة الدخلضريبة الدخل  --::أوًال أوًال 
ريبية لألع       ة الض ة البداي ام محكم ة أم ع مطالب اوى من ة دع م إقام وام ت

  .وهي ما زالت منظورة أمام المحكمة، 2017,2016,2015
  

   --::ضريبة المبيعات ضريبة المبيعات   --::ثانيًاثانيًا
وام       ات لألع ريبة المبيع ص ض ا يخ ابقًا فيم راتكم س الم حض رى إع ا ج  2011آم

تئناف   2012و ة اإلس ت محكم ث قام ة حي ام المحكم ورة أم ت منظ ا زال ي م فه

رآ   ن الش دم م الطعن المق ا ب دار قراره ريبية بإص ريبية  الض رات الض ي الفت ة ف

وام  ة       2012و  2011لألع ن محكم ادر ع م الص رار الحك خ ق من فس والمتض

ه         وع قيمت غ وبمجم أداء مبل رآة ب إلزام الش ي ب ريبية والقاض ة الض البداي

  .دينار، وهي في مرحلة الخبرة) 235,011(

ص         ريبية يخ ة الض ة البداي ام محكم ة أم ع مطالب اوى من ة دع ى إقام افة ال باإلض

ريب نض ة م ريبية الواقع رات الض ن الفت ات ع ى  8/2015+7( ة المبيع ال

7+8/2019.(  
  

انون أول      ى آ ات حت ريبة المبيع ة بض رارات المتعلق ديم االق رآة بتق ت الش ا قام آم
2020.  

  
بد اهللا الثـاني  وفقنا اهللا جميعاً لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشميه الملك ع

  .بن الحسين المعظم

  ،،،لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وا

  المهندس تيسير وهبـهالمهندس تيسير وهبـه                                                                                                            

  رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                        



 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مجلــــــــس اإلدارة 

 قســم القروض القسم المالــي القسم القانوني الحاسوبقسم 

  المجلسأمين ســــر 

  المديــــر العــــام  مدقق الحسابات الداخـلي  مدقق الحسابات الخارجي

  سكرتيرة المـدير العـام

 المستشار القانونــي 

 الموارد البشرية والمساهمون

  المستخـدمـــــون

  ـــارـــــة المترابطــــــــــة لإلستثمـــــالشرآــــــ
  الهيكـــــل التنظيمـــــي



 
  

 
  

  
  
  

 
  

  
 2020لعام  جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

 

  .3/11/2020عشر المنعقد بتاريخ حادي العادي الالهيئة العامة إجتماع قراءة قرارات  .1

 .2020اإلستماع إلى كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام  .2

  .31/12/2020اإلستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في  .3

 .والمصادقة عليها 31/12/2020المنتهية في مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنه  .4

 .ضمن حدود أحكام القانون 2020عن السنة المالية  إبـراء ذمة مجلس اإلدارة .5

 .أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد األتعاب وتحديد أتعابهم 2021إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية  .6

ـ اليوم الذي يلي تاريخ إنعقاد الهيئـة العا  إنتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات إعتباراً من .7 ة م

مكرر من قانون الشـركات بـاب   /76من المادة رقم ) ج(العادية الثانية عشرة وذلك إستناداً إلى الفقرة 

 .من نظام الشركة األساسي 16/2و  16/1المساهمه الخاصة ووفقاً للمادة رقم 

 .األعمال حسب أحكام القانون أية أمور أخرى تقترح الهيئه العامة إدراجها على جدول .8

  



 
  

 
  
  

  
  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )محدودة شرآة مساهمة خاصة(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  
  للسنة المنتهية فيالماليةالبيانات 

  2020آانون األول  31 
  المستقل الحساباتمع تقرير مدقق 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  

  لالستثمار الشرآة المترابطة
  )محدودة شرآة مساهمة خاصة(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
  

  2020آانون االول  31للسنة المنتهية في 
  

  المحتويات
 

  الصفحة
 

  حول البيانـــات الماليةمدقق الحسابات المستقل تقريــر 
  1-2  

  بيان المرآز المالي  
 3 

  الربح او الخسارة والدخل الشامل االخربيان 
 4  

  الملكية بيان التغير في حقوق 
  5  

  بيان التدفقات النقدية 
  6  

  الماليةالبيانات إيضاحات حول 
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1 
  

  
 
 

  تقريــر مدقق الحسابات المستقل حول البيانـــات المالية
  

  السادة الهيئة العامة المحترمين
  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )ودةشرآة مساهمة خاصة محد(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  
  الرأي المتحفظ

والتي تتكون من بيان المرآز ")الشرآة)("شرآة مساهمة خاصة(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للشرآة المترابطة لالستثمار،
همين وبيان التدفقات النقدية ، وآل من بيان الدخاللشامل اآلخر والتغيرات في حقوق المسا2020آانون األول  31المالي آما في 

  .للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
  

وباستثناء األثر المحتمل لما هو وارد في فقرة اساس الرأي المتحفظ ادناه، إن البيانات المالية المرفقة  تظهر بصورة ، في رأينا
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 2020آانون األول  31عادلة من جميع النواحي الجوهرية المرآز المالي للشرآة  آما في 

 ).2(المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للسياسات المحاسبية الخاصة بالشرآة والمدرجة في االيضاح رقم 
 

  أساس الرأي المتحفظ
البيانات المالية المرفقة عقارات آلت ملكيتها للشرآة مقابل تسهيالت غير عاملة بلغت قيمتها  حول) 7(يتضمن إيضاح رقم 

) بنك االردن دبي االسالمي سابقًا(دينار اردني والتي تمثل قطعة أرض مسجلة بإسم بنك صفوة االسالمي  2,000,000الدفترية 
إقرارات خطية من بنك صفوة االسالمي بأن للشرآة السيطرة  مقابلها على ةوقد حصلت الشرآ، 2020آانون األول  31آما في 

على هذه االرض وأنه سيتم التنازل عنها لصالح الشرآة، هذا ولم تقم الشرآة بتزويدنا بتقييم لهذه االرض من قبل مقيم عقاري 
فإننا لم نتمكن من الحصول على  مستقل آون إدارة الشرآة تنتظر اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية لنقل ملكية االرض، وبالتالي
اد لهذا المبلغ وما إذا آان هنالك دأدلة تدقيق وآافية ومناسبة او من خالل اجراءات تدقيق بديلة للتحقق من القيمة القابلة لإلستر

  .تدني على هذه األرض وبالتالي لم نتمكن من تحديد إذا ما آان هنالك ضرورة لتعديل البيانات المالية للشرآة
  

إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق في تقريرنا . د قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيقلق
نحن مستقلين عن الشرآة بحسب المتطلبات االخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق البيانات المالية . حول تدقيق البيانات المالية

باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات االخالقية االخرى بحسب هذه ، لمعايير السلوك المهني للمحاسبينجلس الدولي وفقًا لمتطلبات الم
  .المتطلبات

  

  .نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها آافية ومناسبة لتوفر أساسًا إلبداء رأينا المتحفظ حول التدقيق
  

  مسؤولين عن الحوآمة  عن البيانات المالية مسؤوليات  اإلدارة  و األشخاص ال
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للسياسات المحاسبية الخاصة بالشرآة والمدرجة في 

المالية،  ومسؤولة عن إعداد نظامرقابة داخلي  الذي تعتبره اإلدارة ضروريًا لغرض إعداد وعرضالبيانات) 2(االيضاح رقم 
  .خالية من أخطاء جوهرية، سواء آانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ

  

اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشرآة على اإلستمرار واإلفصاح عن أالمور ذات عالقة باإلستمرارية واستخدام أساس إن
ة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي اإلستمرارية في المحاسبة، باستثناء اذا آانت هنالك نية لدى اإلدارة لتصفية الشرآ

  .سوى القيام بذلك
  

  .إن المكلفين بالحوآمة في الشرآة مسؤولين عن اإلشراف على اجراءات اعداد التقارير المالية
 

  مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية 
ية آكل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء آانت ناشئة إن أهدافنا هي الحصول على تأآيد معقول فيما إذا آانت البيانات المال 

  .عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية
  

التأآيد المعقول هو مستوى عال من التأآيد، ولكنه ليس ضمانة بأن اجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية 
  .تمكننا بشكل دائم من اآتشاف جميع االخطاء الجوهرية، إن وجدتللتدقيق س

  

هنالك اخطاء يمكن أن تنشأ من اإلحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا آانت بشكل فردي أو إجمالي منالممكن أن تؤثر بشكل 
  . معقول على القرارات اإلقتصادية المتخذة على أساس البيانات المالية
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ملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني آجزء من ع
  :خالل التدقيق، باإلضافة الى

  

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء آانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وآذلك تصميم وتنفيذ   •
إن خطر عدم اآتشاف اإلخطاء . ت التدقيق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق آافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأيناإجراءا

الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ او التزوير او 
  .نظمة الرقابة الداخليةالحذف المتعمد او التحريفات أو تجاوز أل

  
  

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب   •
  .الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشرآة

  

قديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية الت  •
  .اإلدارة

  

اإلستنتاج بناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالئمة استخدام االدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة،   •
ًا جوهريا حول قدرة الشرآة على وفيما إذا آان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شك

إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإن ذلك يتطلب منا أن نلفت اإلنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات . اإلستمرار
جاتنا تعتمد إن استنتا. العالقة في البيانات المالية، وإذا آان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير آافي، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا

ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف . على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق
 .مستقبلية في الحد من قدرة الشرآة على اإلستمرار

  

يانات المالية تمثل المعامالت تقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا آانت الب  •
  .واألحداث بشكل يحقق العرض العادل

  
بنطاق وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط يتعلقالتواصل مع المكلفين بالحوآمة في الشرآة فيما 

  .ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا
  

  تطلبات القانونيةتقرير حول الم
تحتفظ الشرآة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفقمن آافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المرفقة، ونوصي 

  .الهيئة العامة بالمصادقة على هذه البيانات المالية بعد األخذ بعين اإلعتبار ما ورد في فقرة اساس الرأي المتحفظ اعاله
  
  

  ردناأل –عمان 
            2021نيسان 8في 

  المحــاسبــون المتــضامنــون                                                                                                     
  

   حسام توفيق رحـــــــال                                                                                                                           
  671إجـــــازة رقــــــم                                                                                                                            
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  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )ة خاصة محدودةشرآة مساهم(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  
  بيان المرآز المالي  

  آانون األول 31آما في      
 2019   2020  يضاحاإل  بالدينار األردني
        الموجودات

      

 488,570  541,247  3  نقد وارصدة في الصندوق ولدى البنوك
 24,387  64,127  4 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

 69,767  136,229     جاري صندوق الحرفيين
 2,591,388  2,591,388  7  عقارات آلت ملكيتها للشرآة
  65,239   54,266    8  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 2  2  5  متوفره للبيعموجودات مالية 
 22,606  18,377  6  بالصافي - ممتلكات ومعدات

 3,261,959  3,405,636    المتداولة مجموع الموجودات
   

    
 3,261,959  3,405,636    مجموع الموجودات

         

         الملكيةحقوق 
  240,000   240,000  11  رأس المال المدفوع
  240,000   240,000   11  احتياطي إجباري
 1,372,025  1,372,025  10  احتياطات اخرى

 )31,773(  633,404    مدورة)  خسائر(أرباح 
    

      
 1,820,252  2,485,429    الملكيةحقوق  مجموع

       

         المطلوبات
          

  612,616   154,431   9  مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
  -   -   18  مخصص قضايا

  -   -   15  مخصص ضريبة الدخل
  595,207   531,826   17  أرباح مساهمين غير مدفوعة

 233,884  233,950   16  حصة قدامى المساهمين من صندوق الحرفيين
  
          

  1,441,707   920,207    المتداولة مجموع المطلوبات
  1,441,707   920,207    مجموع المطلوبات

         

 3,261,959   3,405,636    المطلوباتالملكيةومجموع حقوق 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية جزءًا ال يتجزأ من هذه) 19(إلى ) 1(الصفحات المرفقة من  االيضاحات فيتعتبر
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  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )شرآة مساهمة خاصة محدودة(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  
  الربح او الخسارة والدخل الشامل األخربيان 

   
  

  
  آانون األول 31للسنة المنتهية في 

 2019  2020    اإليضاح  بالدينار األردني
      

  2,157   -    فوائد معلقة تم تحصيلها نتيجة تسديدات
  18,369   28,924  12  صافي ايرادات الفوائد

          

  20,526   28,924    إجمالي االيرادات
        

 )116,358(  )94,620(  13  نفقات الموظفين
 )124,288(  )49,997(  14  مصاريف ادارية وعمومية

 167,932  126,261  4  مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرةالوفر في 
 )76,718(  -    مصروف مخصصات اخرى
 153,437  -    الوفر في مخصص القضايا

 )4,238(  )4,478(  6  استهالآات
  -   )4,483(    مصاريف سنوات سابقة

         
 )233(  )27,317(    إجمالي المصروفات
 20,293  1,607    ريبةالربح للسنة قبل الض

         
  -   -  15  مصروف ضريبة الدخل

 20,293  1,607    ربح السنة
  -   -    يضاف بنود الدخل الشامل االخر للسنة

        

 2,436  1,607    إجمالي الدخل الشامل للسنة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  .وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل يتجزأ من هذه البيانات الماليةجزءًا ال ) 19(إلى ) 7(الصفحات المرفقة من  االيضاحات فيتعتبر
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  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )شرآة مساهمة خاصة محدودة(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
  الملكية بيان التغيرات في حقوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية جزءًا ال يتجزأ من هذه) 19(إلى ) 7(الصفحات المرفقة من  االيضاحات فيتعتبر
 
 

 بالدينار األردني

  
  رأس المال
 المدفوع

    
احتياطي 
  إجباري

   
طيات احتيا

  أخرى

  

 ارباح مدورة

    
  

  المجموع
                   

                  2020آانون األول  31للسنة المنتهية في 
                  

 1,820,252   )31,773(    1,372,025   240,000  240,000  2020آانون الثاني  1الرصيد في 
  1,607   1,607  -  -  -  اجمالي الدخل الشامل للسنة

 663,570  663,570  -  -  -  )4(ضاح إي سنوات سابقة تعديالت
 2,485,429   633,404    1,372,025   240,000  240,000  2020آانون األول  31الرصيد آما في 

                  
                  2019آانون األول  31للسنة المنتهية في 

                  
 1,799,959   )52,066(    1,372,025   240,000  240,000  2019آانون الثاني  1الرصيد في 

  20,293   20,293  -  -  -  اجمالي الدخل الشامل للسنة
           

 1,820,252   )31,773(    1,372,025   240,000  240,000  2019آانون األول  31الرصيد آما في 
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  الشرآة المترابطة لالستثمار

  )شرآة مساهمة خاصة محدودة(
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  
  بيان التدفقات النقدية

 
 
 
  .وتقرأ معها ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية) 19(إلى ) 7(الصفحات المرفقة من  االيضاحات فيتعتبر

  

       
  آانون األول 31للسنة المنتهية في      

  2019    2020   إيضاح  بالدينار األردني 
          

       األنشطة التشغيلية
 20,293  1,607    الربح للسنة قبل الضريبة

       
       : التعديالت

 4,238  4,478    استهالآات 
 )167,932(  )126,261(    في مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة) الوفر(

 )153,437(  -    الوفر في  مخصص قضايا
 )18,369(  )28,924(    صافي إيرادات الفوائد
  )315,207(   )149,100(    قبل التغير في بنود رأس المال العامل  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

       
       :التغير في

  468,087   86,521    تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )120,344(   -    عقارات آلت ملكيتها للشرآة
  )3,444(   10,973    ذمم وارصدة مدينة اخرى

  )57,834(   )66,462(    جاري صندوق قروض للحرفين
  )14,245(   )458,185(    مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

  )25,000(   -    مخصص قضايا مدفوع
 -  66    حصة قدامى المساهمين من صندوق الحرفين

 )67,987(   )576,187(    األنشطة التشغيلية) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
       

          ستثماريةاألنشطة اال منالتدفقات النقدية 
  -   )249(     شراء ممتلكات ومعدات
  -   )249(   األنشطة االستثمارية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

         
         تمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال

  )35,136(   )63,381(    توزيعات ارباح مدفوعة
  18,369   28,924     صافي ايرادات الفوائد المقبوضة

     663,570     فوائد معلقة سنوات سابقة
  )16,767(   629,113    تمويليةاألنشطة ال) المستخدمة في(من صافي التدفقات النقدية

          
 )84,754(  52,677    حكمه نقد ومافي ال )النقص(صافي الزيادة 

  573,324   488,570    في بداية السنةالنقد وما في حكمه آما 
       

 488,570  541,247    النقد وما في حكمه آما في نهاية السنة



 

  عــــــــام )1

لشرآة المترابطة لالستثمار آشرآة مساهمة خاصة وسجلت في سجل الشرآات المساهمة الخاصة تأسست ا -
حزيران  11دينار وتم بتاريخ  240,000برأسمال قدره  2009آانون الثاني6بتاريخ ) 606(تحت رقم 

 240,000فلسات للسهم الواحد بحيث يصبح راس المال  10تخفيض القيمة االسمية للسهم لتصبح  2009
مساهم يمثلون حملة االسهم  2200سهم،ويبلغ عدد مساهمي الشرآة حوالي  24,000,000دينار مقسم الى 

 . 2009آانون الثاني  12في بنك االنماء الصناعي سابقا بتاريخ 
بنك االردن دبي ) (البنك(ان غايات الشرآة ادارة البنود المشمولة باتفاقية الشراآة الموقعة بين بنك صفوة  -

والشرآة المترابطة لالستثمار والتي حددت حصرًا بتحصيل ) بنكاالنماء الصناعي سابقًا) (ي سابقااالسالم
المبالغ المستحقة على القروض غير العاملة وبإدارة قروض راس المال المبادر المقدمة من بنك االستثمار 

رى يتم االتفاق بين االوروبي لبعض المشاريع األردنية وادارة صندوق قروض الحرفيين واية امور اخ
 .الشرآة والبنك على تحويلها الى الشرآة

  
  إعداد البيانات المالية  السياسات المحاسبية وأسس )2
  

  اسس اعداد القوائم المالية -

  .ان الدينار االردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشرآة
  :بدأ الكلفة التاريخية ولألسس والسيايات المحاسبية المبينة تاليًاتم اعداد القوائم المالية للشرآة وفقا لم

  
  السياسات المحاسبية -

  النقد وما في حكمه - أ
لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع 

  .هرقصيرة االجل والتي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة اش
  

  تسهيالت ائتمانية مباشرة  -ب
. يتم ادارج  التسهيالت االئتمانية بالكلفة المطروحة منها مخصص التسهيالت االئتمانية المباشرة والفوائد المعلقة

يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت االئتمانية المباشرة اذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للشرآة 
يل موضوعي على أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت االئتمانية وعندما يتوفر دل

  .المباشرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني، وتسجل قيمة المخصص في قائمة الدخل الشامل
لتحصيلها يتم شطب التسهيالت االئتمانية المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة     

إلى قائمة الدخل الشامل، ) إن وجد(بتنزيلها من المخصص ويتم تحويل أي فائض في المخصص اإلجمالي 
  .ويضاف المحصل من الديون السابق شطبها الى اإليرادات

  موجودات مالية متوفرة للبيع - ج
تلك الموجودات في حال  تظهر الموجودات المالية المتوفرة للبيع بسعر الكلفة ويتم عمل مخصص النخفاض قيمة

  .وجود انخفاض جوهري ودائم لتلك الموجودات
  
  ذمم مدينة -د

يتم عمل تقدير للذمم . نظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة االصلي بعد تنزيل المبالغ المقدر عدم تحصيلها
  .المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل او جزء منه غير محتمل

  %.20الى % 15ح بين تتراو -ه
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من اي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض    

  .قيمتها الى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل
يعود اي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او  يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال

  .من التخلص منها
  



 

 ضريبة الدخل -و
تقوم الشرآة باخذ مخصص لضريبة الدخل بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة 

  .االردنية الهاشمية

 
 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف -ح

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بإستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غير يتم تحقق إيرادات الفوائد  
  .العاملة التي ال يتم االعتراف بها آايرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت المعلقة

  .مبدأ االستحقاق يتم االعتراف بالمصاريف على اساس 

  
  آلت ملكيتها للشرآةعقارات  - ط

موجودات التي آلت ملكيتها للشرآة في قائمة المرآز المالي بالقيمة التي آلت بها الشرآة أو القيمة تظهر ال 
العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم قيد أي تدني في 

يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل إلى . ادقيمتها آخسارة في قائمة الدخل وال يتم تسجيل الزيادة آإير
  .الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا

  مخصصات -ي
، وان تسديد االلتزامات محتمل )قانوني او محتمل او فعلي(يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشرآة التزام 

  .ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه
  
  لتدني الموجودات الماليةا -ق

بتاريخ اعداد قائمة المرآز المالي لتحديد فيما إذا آان يوجد دليل موضوعي بأن احد تقييم تقوم الشرآة بإجراء  
يتم اعتبار قيمة احد . الموجودات المالية او مجموعة موجودات مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها

ات مالية قد انخفضت، فقط في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة الموجودات المالية او مجموعة موجود
ولهذا الحدث تأثير ") حدث خسارة"حصول (آنتيجة لحدث او أآثر والتي حصلت بعد التثبيت االولي للموجودات 

الممكن  على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الحد الموجودات المالية او مجموعة موجودات مالية التي من
يمكن ان يتضمن دليل االنخفاض الدائم مؤشرات على ان المقترض او مجموعة من . تقديرها بشكل معقول

المقترضين يواجهون صعوبة مالية آبيرة او اهمال او تقصير في دفعات الفوائد او المبلغ االساسي ومن المرجح 
ر البيانات الملحوظة الى وجود انخفاض يمكن انهم سيتعرضون لالفالس او اعادة هيكلة مالية اخرى وعندما تشي

  .قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في االوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير
  

  :الموجودات غير المالية
اذا وجد اي دليل . تقوم الشرآة بتاريخ إعداد التقارير المالية فيما اذا آان هناك دليل بأن االصل قد انخفضت قيمته

على ذلك، او عندما يتطلب اجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن 
إن مبلغ االصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لالصل او وحدة توليد النقد ناقصًا تكاليف .    تحصيله لالصل

م تحديده لالصل الفردي، اال اذا آان االصل ال يولد تدفقات داخلية مستقلة البيع وقيمته المستخدمة    ايهما اعلى ويت
عندما يتجاوز المبلغ المدرج لالصل . الى حد آبير عن تلك الناتجة من الموجودات االخرى او موجودات الشرآة

اثناء . ممكن تحصيلهاو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر االصل منخفضًا ويتم تخفيضه الى المبلغ ال
تقييم القيمة العادلة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما 
قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لالموال والمخاطر المحددة لالصل اثناء تحديد 

واذا لم يكن . تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار اذا آانت متوفرة القيمة العادلة ناقصًا
يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات . ممكنًا تحديد مثل مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب

  .عادلة المتوفرة االخرىتقييم اسعار اسهم الشرآات التابعة المتداولة او مؤشرات القيمة ال

  

  

  



 

 نقد وارصدة في الصندوق ولدى البنوك )3
    
 آانون األول 31آما في    
  2019    2020 بالدينار األردني 
        
  33,651   35,768  حسابات جارية لدى البنوك  
  454,919   505,479  *ودائع الجل لدى البنك  
    541,247   488,570 

  %.4.25- .% 4والتي تحمل سعر فائدة  2021آب17تستحق ودائع ألجل في * 
  
 
 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي )4

 فيما يلي تفاصيل األرصدة خالل السنة      
    

 آانون األول 31آما في    
  2019    2020 بالدينار األردني 

        

  30,029,766   29,357,678  أقساط وفوائد وعموالت مستحقة وغير مقبوضة  
  273,872   195,872  حت الطلب والمتوسطة وطويلة االجلالسلف والقروض ت  
  30,303,638   29,553,550  مجموع التسهيالت االئتمانية المباشرة  
  )13,197,388(   )13,071,127(  *مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة: ينزل  
  )17,081,863(   )16,418,295(  **فوائد معلقة: ينزل  

       

  24,387   64,127  تمانية المباشرةصافي التسهيالت االئ  
  :ان تفاصيل الحرآة التي تمت على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة هي آما يلي* 

    

 آانون األول 31آما في    
  2019    2020 بالدينار األردني 

        

  13,411,249   13,197,388  رصيد بداية السنة  
  )45,929(   -  )وبةالديون المشط(المستخدم من المخصص   
  )167,932(   )126,261(  المحول الى اإليرادات  

       

  13,197,388   13,071,127  الرصيد نهاية السنة  
  :ان تفاصيل الحرآة التي تمت على الفوائد المعلقة خالل السنة هي آما يلي** 

    

 آانون األول 31آما في    
  2019    2020 بالدينار األردني 

        

  17,229,848   17,081,865  داية السنةرصيد ب  
  )2,159(   -  المحول الى اإليرادات نتيجة تسديد قروض  
  )145,826(   -  الفوائد المعلقة التي تم شطبها خالل السنة  
 -  )663,570(  ***فوائد معلقة سنوات سابقة   
  17,081,863  16,418,295  الرصيد نهاية السنة  

  .علقة من سنوات سابقة انتفت الحاجة لهايمثل هذا المبلغ فوائد م*** 
 موجودات مالية متوفرة للبيع )5

يمثل هذا البند مساهمة الشرآة في شرآة المدن الصناعية االردنية المساهمة الخاصة حيث يبلغ عدد هذه 
وتمثل ما نسبته  2014تموز  7سهم بموجب آتاب مراقب الشرآات بتاريخ ) 9,710,039(االسهم 

بنك االردن (شرآة المدن الصناعية االردنية المساهمة الخاصة وقد قام بنك صفوة  من رأسمال% 8,33
القانوني والواقعي لبنك االنماء بالتنازل عنها لصالح الشرآة بدون ثمن  آونه الخلف) دبي االسالمي سابقًا

راتيجية وقيدت في ألنها استثنيت من الموجودات التي تم اخذها باالعتبار عند توقيع اتفاقية الشراآة االست
دينار الن الشرآة لم تدفع ثمنها وانما حولت اليها تحويًال على اعتبار انها حق  2دفاتر الشرآة بمبلغ 
وقد قرر مجلس الوزراء دمج شرآة المدن الصناعية مع شرآة المناطق الحرة اعتبارًا . لقدامى المساهمين

  .في شرآة جديدة 2014ايلول  1من 
 



 

 ممتلكات ومعدات )6
، والتي 2020آانون األول  31آما في دينار  113,311 ثل هذا البند آلفة الممتلكات والمعدات التي تبلغيم

:  2019آانون االول  31( 2020آانون األول  31دينار آما في  18,377بلغت قيمتها الدفترية بالصافي 
  ).دينار 22,606

 
 عقارات آلت ملكيتها للشرآة )7

ي آلت ملكيتها للشرآة سدادًا لتسهيالت ائتمانية والتي تم قيدها بالقيمة التي آلت يمثل هذا البند العقارات الت
مليون دينار مسجل باسم صفوة ) 2(ومن اهمها عقار بقيمة . اقلبها للشرآة او قيمتها العادلة ايهما 

ك صفوة ، علمًا بأن الشرآة تحتفظ بخطابات من بن)بنك االردن دبي االسالمي سابقا) (البنك(االسالمي 
  .السيطرة على هذا العقار االسالمي تفيد بان الشرآة لها

  
  :فيما يلي ملخص الحرآة على العقارات التي آلت ملكيتها للشرآة

    

 آانون األول 31آما في    
  2019       2020 بالدينار األردني 

        

  2,471,044   2,591,388  رصيد بداية السنةال  
  -   -  استبعادات  
  120,344   -  ل الفترةاضافات خال  
  -   -  مخصص التدني  

       

  2,591,388   2,591,388  الرصيد في نهاية السنة  
 
 ذمم وأرصدة مدينة أخرى )8

 :إن تفاصيل هذا البند آما يلي

 آانون األول 31آما في    
   2020    2019  

         بالدينار األردني
          

  13,181   10,777   مصاريف مدفوعة مقدمًا 
 48,742  39,047   ظفينذمم مو

 1,983  1,983   بالصافي - ذمم قسم الوساطة المالية
 1,333  2,459   أمانات ضريبة المبيعات

  54,266  65,239 
 

 أرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة و )9
 :ان تفاصيل هذا البند آما يلي

          
  آانون األول 31آما في     

  2019    2020   بالدينار األردني 
          

 488,095  30,009   امانات العمالء  
 76,718  76,718   مخصصات أخرى  
  29,368   30,347   جاري وحدة راس المال المبادر  
  3,058    1,980   مصاريف مستحقة  
  15,377    15,377   أخرى  

         

   154,431  612,616 
  
  
  
 



 

 احتياطبات اخرى )10
  :ان الحرآة على االحتياطيات األخرى هي آالتالي

          
  آانون األول 31آما في     

  2019    2020   بالدينار األردني 
          

 1,372,025  1,372,025   الرصيد في بداية السنة  
 -  -   *ضريبة دخل ومبيعات مستحقة ومدفوعة عن سنوات سابقة  
  -   -   توزيعات أرباح  

         

 1,372,025  1,372,025  الرصيد في نهاية السنة 
  
  

 الملكية حقوق )11
  ادارة راس المال 

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس المال الشرآة التأآد من المحافظة على نسب رأس مال 
  .مالئمة بشكل يدعم نشاط الحرآة ويعظم حقوق الملكية

سهم  24,000,000موزعا على  2020آانون األول  31دينار آما في  240,000يبلغ رأسمال الشرآة 
  .فلسات للسهم الواحد 10اسمية بقيمة 

  
  احتياطي اجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي االرباح للفترة قبل ضريبة الدخل والرسوم 
  .الى ان يصل مجموع رأس المال وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين% 10بنسبة 

  
 صافي إيرادات الفوائد )12

 :هي آما يليان تفاصيل هذا البند 
  آانون األول  31للسنة المنتهية في   

  2019    2020  بالدينار األردني
  2,296    2,294  القروضفوائد 

 15,709  26,439  فوائد الحسابات البنكية
  548   358  رواتب موظفين فوائد سلف

  )184(   )167(  فوائد وعموالت بنكية: ينزل
  28,924  18,369 

  
  
  

 
 نفقات موظفين )13

          

  2019    2020   بالدينار األردني 
          

 96,940  77,187   رواتب وأجور   
 11,780   10,907   ضمان اجتماعي  
 7,638  6,526   الرعاية الصحية  

         

   94,620  116,358 
 

 
 
 
 
 
 



 

 مصاريف ادارية وعمومية )14
          

  2019    2020   بالدينار األردني 
          

 5,797  1,344   بريد وهاتف  
 3,533   3,566   آهرباء ومياه  
 650  975   دعاية واعالن  
  9,913   6,037   صيانة  
  1,095   939   محروقات  
  8,217   8,217   ايجارات  
  422   377   ضيافة  
  70,981   32,702   اتعاب مهنية  
  2,477   504   قرطاسية ومطبوعات  
  67,229   45,767   مكافآت وبدل تنقالت أعضاء مجلس االدارة  
  1,333   1,333   مساهمة الشرآة في لجنة النشاط االجتماعي  
  345   -   بالصافي- مصاريف ضرائب   
  8,298   4,662   مصاريف حكومية  
  10,042   8,552   أخرى  
  )66,044(   )64,978(   *نفقات محملة على صندوق الحرفيين  

         

   49,997  124,288 
  .الصندوق ويتم تحميل جزء من نفقات الشرآة علىالحرفيين  ضقرو صندوق بإدارة الشرآة  تقوم* 

 
 ضريبة الدخل  )15

لسنة ) 34(وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم  2020آانون األول  31تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
  .وتعديالته 2014

عتها من قبل  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي لم يتم مراج 2018و 2019تم تقديم آشف التقدير الذاتي عن عامي 
 .بعد

 - :  ضريبة الدخل -:أوًال 
وهي ، دينار 515,405بقيمة  2017,2016,2015تم إقامة دعاوى منع مطالبة أمام محكمة البداية الضريبية لألعوام 

  .ما زالت منظورة أمام المحكمة
  -:ضريبة المبيعات  -:ثانيًا

فهي ما زالت منظورة أمام المحكمة حيث قامت محكمة  2012و 2011وام فيما يخص ضريبة المبيعات لألع
 2012و  2011اإلستئناف الضريبية بإصدار قرارها بالطعن المقدم من الشرآة في الفترات الضريبية لألعوام 

قيمته  والمتضمن فسخ قرار الحكم الصادر عن محكمة البداية الضريبية والقاضي بإلزام الشرآة بأداء مبلغ وبمجموع
  .دينار، وهي في مرحلة الخبرة) 235,011(

   دعاوى منع مطالبة أمام محكمة البداية الضريبية يخص ضريبة المبيعات عن الفترات الواقعة من بإلضافة الى إقامة
  .دينار 385,273بقيمة ) 8/2019+7الى  7+8/2015( 

منظورة لدى المحكمة ولدى النيابة العامة ) بيعاتدخل وم(آما يوجد دعاوى جزائية ضد الشرآة بجرم التهرب الضريبي 
  .الضريبية

  .2020آما قامت الشرآة بتقديم االقرارات المتعلقة بضريبة المبيعات حتى آانون أول  
بناءَا على رأي المستشار الضريبي للشرآة، ال يترتب على الشرآة ضريبة دخل مستحقة عن الدخل الناتج للفترة 

  .2020األول آانون  31المنتهية في 
  
  
  
  
  
  
  



 

  :فيما يلي التسوية بين الربح الخاضع للضريبة والربح المحاسبي   
  2019    2020   بالدينار األردني

     

 20,293  1,607    الربح المحاسبي
 88,815  9,671    مصاريف غير مقبولة ضريبيا: يضاف
 )321,369(  )126,261(  مصاريف وخسائر مقبولة ضريبيا: يطرح
 )212,261(  )114,983(  ح الضريبيبالر

  -   -  ضريبة الدخل
  %20   %20  نسبة ضريبة الدخل

  -   -  نسبة ضريبة الدخل الفعالة
 

  
  حصة قدامى المساهمين من صندوق الحرفيين  )16

وقد قرر مجلس اإلدارة بموجب ، من المبالغ الممولة لصندوق الحرفيين% 69.4يمتلك قدامى المساهمين نسبة 
تحويل حصة قدامى الشرآة من الفوائض النقدية من تحصيالت  2014شباط  11بتاريخ ) 16/2014(م القرار رق

قروض صندوق الحرفيين باعتباره حق لهم، وتم وضعه تحت مسمى حصة قدامى المساهمين من  صندوق 
  .الحرفيين

  
  ارباح مساهمين غير مدفوعة )17

  :يإن الحرآة على ارباح المساهمين غير مدفوعة هي آالتال
    
 آانون األول 31آما في    
  2019    2020 بالدينار األردني 
        
  630,343   595,207  الرصيد في بداية السنة  
  -   -  ارباح موزعة  
  )35,136(   )63,382(  االرباح المدفوعة للمساهمين خالل العام: يطرح  
  595,207   531,825  الرصيد في نهاية السنة  
  

 التزامات محتملة  )18
 خارج بيان المرآز المالي بنود  - أ

  قروض صندوق الحرفيين
 2020آانون األول  31تقوم الشرآة بإدارة صندوق الحرفيين والذي يبلغ رصيد قروضه آما في 

ويتم تحميل جزء من  2019آانون األول  31في ) دينار   3,281,052(بالمقارنة مع ) دينار 3,209,574(
  .نفقات الشرآة على الصندوق

  المقامة على الشرآة القضايا -ب
منظورة لدى المحكمة ولدى النيابة ) دخل ومبيعات(يوجد دعاوى جزائية ضد الشرآة بجرم التهرب الضريبي 

 .العامة الضريبية

 
 المقارنةأرقام  )19

البيانات المالية للسنة، هذا ولم يكن لهذا التعديل اي  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف
 31أثر على قائمة التغيرات في حقوق الملكية وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 

  .2019آانون األول 
  
  

  
  



 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  المترابطة لإلستثمارمكاتــــب الشرآــــــة 

  

شرآة التأمين بناية  الثالث الدوار – ل عمانجبتقع مكاتب الشرآة في 

  .3الطابق السادس مكتب رقم ) ب(األردنية رقم 
  

  األردن 11181عمان  841000: ب . ص 
  

  4624200 – 4648555: هاتف 
  

  4637555: فاآس 
  
  
  
  
  
  
  

  
  


