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 التكوين والنشاط-  1

، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة يف الرياض، باململكة "(برتوكيم)"الشركة الوطنية للبرتوكيماويات 

مت (. م0332مارس  16املواف  )هـ 1407ربيع األول  2بتاريخ  1313046060العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

                املواف )هـ 1407صفر  16ق بتاريخ  -50تأسيس الشركة طبقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

 (.م0332فرباير  00
 

لغاز والبرتول يتمثل نشاط برتوكيم يف تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة املصانع البرتوكيماوية وا

والصناعات األخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية ومشتقاتها ومتلك األراضي 

 .والعقارات واملباني لصاحلها
 

ريال  13سهمًا، قيمة كل سهم  42363336333ريال سعودي ويتكون من  4623363336333يبلغ رأمسال الشركة 

 . سعودي
 

الية للشركة وشركاتها التابعة يف أول شهر  يناير وتنتهي يف نهاية شهر  ديسمرب من كل سنة تبدأ السنة امل

 . ميالدية
 

 ا امة ملخص السياسات احملاسبية  - 0

، فيما عدا ا ستثمارات والتى تقيد  ة التارخييةـملبدأ التكلف وفقًااملوحدة للشركة  تم إعداد القوائم املاليةي

وطبقا ملباديا احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة على أساس مبدأ اإلستحقاق  حسبما سريد يف الفقرات التالية ،

. العربية السعودية، وتعتمد الشركة على نفس املباديا والسياسات احملاسبية إلعداد القوائم املالية األولية املوحدة

 .لـي ملخصًا ألهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة وفيما ي
 

 أسس توحيد احلسابات

ألغراض توحيد احلسابات فأنه يتم حذف وتسوية مجيع األرصدة والعمليات ذات العالقة بني الشركة وشركاتها 

وهم الشركاا األخرين مع )كية غري املسيطرة التابعة، كما يتم أيضًا إحتساب حصة أصحاب حقوق املل

 .يف صايف موجودات الشركات التابعة وحصتهم من أرباحها( الشركة يف الشركات التابعة

 .ألف ألقرباملالية األولية املوحدة  القوائم هذه يف الظاهرةاألرقام  تقريب يتم 
 

 :املاليةاليت يتم توحيد قوائمها التابعة و بالشركات  قائمةفيما يلي 
 

  %امللكية  نسبة  

  م0314  م0315  الشركات التابعة بلد التأسيس

 السعودية  65  65  الشركة السعودية للبوليمرات

 اإلمارات  65  65  شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ش م ح
 

 "(السعودية للبوليمرات)"الشركة السعودية للبوليمرات 

السجل اجلبيل، باململكة العربية السعودية مبوجب  يفمسجلة خمتلطة ذات مسؤولية حمدودة شركة  هي

السعودية نشاط  يتمثل(. .033 مارس 7املواف  ) هـ1402 ذو القعدة  07 بتاريخ 0355332226التجاري رقم 

بإنتاج وبيع خليط وقود احملركات وزيت الوقود واإليثيلني والربوبيلني وا يكسني والبنزين والبولي  للبوليمرات

انتهت السعودية  0310أكتوبر  1يف . ايثيلني عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلني والبولي ستايرين

  .اج التجاريوقد مت اإلعالن عن اإلنت ملصنعها للبوليمرات من عمليات التشغيل التجرييب
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 "(بوليمرات اخلليج)"شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع ش م ح  

    10 بتاريخاملنطقة احلرة مبطار دبي، باإلمارات العربية املتحدة  يفمسجلة ذات مسؤولية حمدودة شركة  هي

 كة بوليمراتشرنشاط  ينحصر. مليون درهم إماراتي 0مال  برأس (0311فرباير  15املواف  ) هـ1400ربيع األول 

 . اخلليج يف بيع وختزين البوليمرات املنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات
 

 التقديرات احملاسبية

إن إعداد القوائم املالية األولية املوحدة وفقًا للمباديا احملاسبية املتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات 

املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات واإلفرتاضات اليت قد تؤثر على قيمة 

 احملتملة فى تاريخ القوائم املالية األولية املوحدة،وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل فرتة القوائم املالية

دارة فى تاريخ إصدار وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل املعلومات واألحداث املتوفرة لدى اإل. املوحدة

 .القوائم املالية األولية املوحدة إ  أن النتائج الفعلية النهائية قد ختتلف إختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات 
 

يتم إظهار أثر التعديالت الناجتة عن تغري التقديرات احملاسبية . تتم مراجعة هذه التقديرات وا فرتاضات باستمرار

لدث فيها إذا كان التعديل يتعل  بالسنة التى حدث فيها التغري فقط أو على السنة التى حدث  فى الفرتة التى

إن أهم . فيها التغري والسنوات املقبلة إذا كان أثر التعديل يتعل  بالسنة التى حدث فيها التغري والسنوات املقبلة

احملاسبية املطبقة وبالتاىل قد تؤثر على  املناط  التى ختضع للتقدير وا فرتاضات والتى تؤثر على السياسات

 : املبالغ املدرجة فى القوائم املالية هى كما يلى

 .تقدير العمر اإلنتاجي املقدر والقيمة املتبقية للممتلكات واآل ت واملعدات  -

 . عقود طويلة األجل لتقدير التكاليف ل -

      .خمصصات الديون املشكوك يف لصيلها  -

 .اتاملخصصات واملستحق -
 

 النقـد والنقد املماثل  

يتضمن النقـد والنقد املماثل النقديـة بالصنادي  واألرصـدة واملراحبات البنكية وا ستثمارات األخرى عالية 

 .السيولة القابلة للتحويل إىل مبالغ نقدية معلومة واليت تستح  خالل ثالتة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها
 

 الذمم املدينة

 هـمشكوكا في رًاـيكون لصيلها أمالتى  للذمـم الذمم املدينة بالصايف بعد خصم املخصص املكونإظهـار يتم 

 .    ، والتى يتم تقديرها مبعرفة اإلدارة 
 

 املخزون

 : التالي يتم تقييم املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهما أقل ولدد التكلفة على النحو 
 

 تكلفة الشراا على أساس املتوسط املرجح-  كيميائية وحمفزاتوقطع غيار  خام مواد

 تامة ا عمال لت التشغيل والبضاعة

 الصنع

         املصاريف زائدًا تنيتكلفة املواد والعمالة املباشر- 

 العادي النشاط ملستوى وفقًا بها املتعلقةغري املباشرة 

 التابعة الشركات يف ا ستثمار

وهي اليت يف الغالب تكون حصة يتم توحيد ا ستثمارات يف الشركات التابعة اليت يكون للشركة سيطرة عليها، 

 .من رأس املال% 53من  أكثرالشركة فيها 
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 املمتلكات واآل ت واملعدات

روفات اإلصـالح  تعتـرب مصـ  .  خمصومـًا منهـا ا ستهالكات املرتاكمـة ة ـبالتكلفتظهـر املمتلكات واآل ت واملعدات 

 تســتهالكاإحتســاب ا   يـتم . والصـيانة مصـروفات إيراديــة أمـا مصـروفات التحســينات فتعتـرب مصـروفات رأمساليــة       

ــاجى املقــدر   أســاسعلــى  ــاع أو   .وفقـــا لطريقــة القســط الثابــت    لألصــلالعمــر اإلنت املســتبعد واســتهالكه  األصــل املب

وتقـــدر األعمـــار اإلنتاجيـــة املقـــدرة  ســـتهالك  . ســـتبعاد ا أو  عبيـــالت بتـــاريخ امـــن احلســـاب مايـــتم حـــذفهـم املرتاكـــ

 :املمتلكات واآل ت واملعدات حسب بنودها الرئيسة كما يلي 
 

 السنوات 

 سنة05 -5 اآل ت واملعدات

 سنة  03 املباني

 سنوات 13 – 0600 املكتبية واملعدات األثاث

 سنوات  4 السيارات

 سنوات أو فرتة اإلجيار، أيهما أقصر  5 املستأجرة املباني لسينات
 

  املؤجلة املصاريف

تلك  فرتات على إطفااها ويتمعلى القروض ألجل  والعمو ت املقدمة الوساطة عمو ت مناملؤجلة  املصاريف تتكون

 من أتأنش الذي للهدف هاإعدادحلني ا نتهاا من  لت التنفيذعمال األيتم رمسلة تكاليف اإلطفاا ضمن . القروض

  .ك لمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة ا ولية، وبعد ذلأجله
 

 غري املتداولة املوجوداتا بوط يف قيمة 

ويف حالة وجود مثل .  يف قيمة األصول ي النظر يف وجود مؤشرات على وجود هبوطيتم بتاريخ كل قائمة مركز مال

ويف احلا ت اليت   .  د لذلك األصل لتحديد حجم هذه اخلسارةسرتداإلهذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة ل

سرتداد إل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لمبفـرده  سرتداد لذلك األصلإلميكن فيها تقدير القيمة القابلة ل

 . اليت ينتمي إليها ذلك األصل النقدللوحدة القابلة لتوليد 
  

،  لنقد بأقل من قيمته الدفرتيةاسرتداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد إلالقابل ل ويف احلا ت اليت يقدر فيها املبلغ

، ويتم  سرتداد  اإللنقد إىل القيمة القابلة لاعندئذ ختفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد 

 . ملالية التى لدث فيها للفرتة ا مصروفات يف قائمة الدخلك خنفاض يف قيمة األصلإلإثبات خسائر ا
 

، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة  خنفاض يف القيمةإلوإذا ما مت  حقًا عكس قيد خسارة ا

، على أ  تزيد القيمة الدفرتية اليت متت زيادتها عن  سرتداد لهإللنقد إىل القيمة املعدلة القابلة لاالقابلة لتوليد 

خنفاض يف قيمة ذلك األصل أو إلليت كان من املفرتض لديدها فيما لو مل يتم إثبات خسارة االقيمة الدفرتية ا

إيرادات يف كخنفاض يف القيمة إليتم إثبات عكس قيد خسارة ا.  لنقد يف السنوات السابقةاالوحدة القابلة لتوليد 

 .للفرتة املالية التى لدث فيها  قائمة الدخل
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 وضريبة الدخل  الزكاة     

طبقًا ملعيار احملاسبة املالية للزكاة ، تقوم الشركة بإحتساب وإثبات خمصص الزكاة لكل فرتة مالية على حدة 

تنتج عند قد  تعديالتة ـأي.  على أساس مبدأ اإلستحقاق الزكاة يف اململكة العربية السعوديةوفقًا ألحكام وقواعد 

حيث يتم  ،فيها  النهائى الربط إستالم التى يتم الفرتةفى من قائمة الدخل تسجيلها ضالربط النهائي للزكاة يتم 

  .املخصص  تسويةحينئذ 

حقـوق امللكيـة غـري املسـيطرة يف      ضـمن تـدرج   الـيت والتابعة لضريبة الدخل  اتيف الشرك األجانب الشركااخيضع  

 .، إن وجدتالقوائم املالية املوحدة
 

 املخصصات  

ــالغ   ــات مب ــتم إثب ــى الشــركة    ي ــد وجــود إلتزامــات عل ــة أو متوقعــة )املخصصــات عن بســبب أحــداث ســابقة وأن  ( قانوني

 . تكاليف سداد اإللتزامات ستكون حمتملة وميكن قياسها بطريقة موثوق بها
 

 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة 

ملتطلبات نظام العمـل والعمـال السـعودي     يف القوائم املالية وفقًا مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني تكوين خمصصيتم 

  .دمة اخلعلى أساس الفرتة اليت أمضاها املوظف يف 
 

 التمويل تكاليف

يتم تسجيل تكلفة التمويل ضمن قائمة الدخل ، إ  أنه فى حالة وجود مشروعات مؤهلة للرمسلـة فيـتم رمسلـة صـايف     

شـركة ، علـى املشـاريع لـت التنفيـذ القائمـة والتـى        تكلفة التمويل والتى متثل تكاليف القـروض التـى تكبـدتها ال   

يتطلب إنشاؤها فرتة زمنية طويلة ، وذلك بتطبي  معدل الرمسلـة علـى متوسـط املبـالغ التـى يـتم إنفاقهـا علـى املشـاريع          

 .املؤهلة القائمة خالل الفرتة
 

 النظامي    ا حتياطي

ي احتيـاط تكـوين  يـتم  ودية والنظام األساسـي للشـركة   متشيا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السع

ي حتيـاط هـذا ا   رصـيد  يبلـغ صافى الدخل السنوى ، وجيوز التوقف عن هذا التكوين حينمـا  من  % 13نظامي بنسبة 

 .  إن هذا ا حتياطي غري قابل للتوزيع كأنصبة أرباح. املدفوع ملالا من رأس 53%
 

 لق  اإليرادات 

 .عند أداا اخلدمة أو تسليم البضاعة، كما يتم إثبات ا يرادات األخرى عند لققهايتم لقي  املبيعات 
 

 املصروفـات

والتكـاليف غـري   مجيع املصروفات املباشرة املتعلقة بتحقيـ  إيـرادات النشـاط مـن رواتـب وأجـور وتكـاليف البضـاعة         

، وتشـمل رواتـب   تسـوي  املتعلقـة بـالبيع وال  املصـروفات  . على اإليـرادات تسـجل ضـمن تكلفـة املبيعـات     املباشرة احململة 

 تســجل ضــمن ، والتكــاليف غــري املباشــرة احململــة علــى املبيعــات      والتوزيــع مــوظفي املبيعــات، ومصــاريف التســوي    

ــة    . ســوي تالبيــع والمصــاريف  ــاقي املصــروفات ضــمن املصــروفات العموميــة واإلداري ــع املصــروفات  . تســجل ب ــتم توزي ي

 .سويقية وفقا ألسس ثابتةتالو يةبيعات واملصروفات العمومية وا دارية و الاملشرتكة بني تكلفة املبيع
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 العمالت األجنبية

ىل الريال السعودي وفقًا إمتسك الشركة حساباتها بالريال السعودى ويتم لويل املعامالت التى تتم بالعملة األجنبية 

جودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعمالت األجنبية ويتم لويل املو. ألسعار الصرف السائدة عند إجراا املعاملة 

إن . إىل الريال السعودي وفقًا ألسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ  املوحدة كما يف تاريخ قائمة املركز املالي

 . ةاملوحد املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو لويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل
 

القوائم املالية لعمليات الشركة التابعة يف اخلارج للريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة  ترتجم

 اتفومركز مالي بالنسبة للموجودات واملطلوبات ، ومبتوسط سعر التحويل لكل فرتة بالنسبة لإليرادات واملصر

 نشأةلول عناصر حقوق املساهمني ، فيما عدا األرباح املبقاة ، بسعر التحويل السائد عند . واألرباح واخلسائر 

 .كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني  فروقات الرتمجةتقيد . كل عنصر 
 

 ربح السهم 

مة خالل السنة ، علمًا بأن يتم إحتساب ربح السهم األساس بإستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائ

 . مجيع أسهم رأمسال الشركة أسهم عادية 
 

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة- 0

 :يونيو 03خالل الفرتة املنتهية  يف العالقة الرئيسية  ذويفيما يلي تفاصيل املعامالت مع األطراف 

 مبلغ املعاملــــة     

  طبيعة املعاملة  اجلهة ذات العالقة

 
 م0315

بآ ف الريا ت 
  السعودية

 م0314
بآ ف الريا ت 

 السعودية
       

 672  672  عمو ت ضمان بنكي حمملة  شركة اجملموعة)  مساهم رئيسي
 114  -  عمو ت متويل حمملة  (السعودية لالستثمار الصناعي

 546  546  خدمات مشرتكة مقدمة  
       

 (726446)  (7.6062)  أتعاب تسوي   تابعةشريك غري مسيطر يف شركة 
       

 (1666313)  (1666.56)  خدمات مقدمة   جهات منتسبة 
 05665.2  1066640  مبيعات  
 (6266760)  (4516753)  مشرتيات  

  

 . إىل األطراف ذوي العالقة مبينة يف قائمة املركز املالي األولية املوحدة/إن األرصدة املستحقة من
 
 يونيو 03كمـا فـي   

 خمــزون   -4

 م0315
بآ ف الريا ت 

 السعودية

 م0314 
بآ ف الريا ت 

      السعودية

 376132.  5706437 بضاعة تامة الصنع 

 0716015  0026037 قطع غيار 

 1506507   10.61.1            مواد خام 

 -  546420 حمفزات كيميائية 

  1613060.1  161506750 
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  القروض ألجل-  5

ميثل رصيد القروض ألجل اجلزا املسحوب من تسهيالت القروض اليت حصلت عليها السعودية للبوليمرات 
من جتمع بنوك جتارية حملية وأجنبية وصندوق ا ستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية ( شركة تابعة)

تشتمل على رهن آ  ت واملعدات واحلسابات البنكية إن هذه القروض مضمونة مقابل عدة ضمانات . السعودي
(  يبور)لمل هذه القروض معد ت فائدة متفاوتة تزيد عن معد ت العمولة السائدة بني البنوك يف لندن . للمصنع

يتعني . يتم سداد هذه القروض على أقساط نصف سنوية. وتتماشى مع األحكام املنصوص عليها يف كل اتفاقية
 .دية للبوليمرات ا لتزام بالشروط املنصوص عليها يف كافة اتفاقيات القروضعلى السعو

 

 الزكاة-  6

يتم تسوية الفروقات . جينب خمصص للزكاة ويتم لميلها على قائمة الدخل األولية املوحدة على أساس تقديري
 .عند احتساب مبلغ الزكاة النهائي يف نهاية السنة

 

  م0314عام  واىلللسنوات السابقة "( املصلحة)"قدمت برتوكيم اإلقرارات الزكوية إىل مصلحة الزكاة والدخل 
 .ومت دفع الزكاة املستحقة مبوجبها

 

واليت م  0313  عامقامت برتوكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم اعرتاض على املطالبة الزكوية الصادرة عن 
مليون ريال سعودي، هذا وقد اصدرت اللجنة قرارها بتخفيض املطالبة مببلغ  4640.نتج عنها فروقات مببلغ 

مليون ريال سعودي، وقد اعرتض كل من الشركة واملصلحة على هذا القرار لدى جلنة ا عرتاض  4613.
 .ترى إدارة برتوكيم بأن احملصلة النهائية  ذا ا عرتاض ستكون يف صاحلها. ا ستئنافية الزكوية الضريبية

، 0310كذلك قامت برتوكيم مع مستشارها الزكوي بتقديم إعرتاض على املطالبة الزكوية الصادرة عن العام 
ترى إدارة برتوكيم بأن املخصص املكون كاٍف لتغطية أي . مليون ريال سعودي 05والتى نتج عنها فرق مببلغ 

 .فروقات قد تنتج عن هذه املطالبة
 

 الصكوك-  .

، أصدرت برتوكيم صكوكًا بقيمة مليار ومئيت مليون ريال (م0314يونيو  00املواف  )هـ 1405شعبان  05بتاريخ 
حيمل اإلصدار معدل عائد . سعودي، وبقيمة إمسية قدرها مليون ريال سعودي للصك بدون خصم أوعالوة إصدار

يستح  %  .16زائدًا هامش ( سايبور)لسعودية متغري على أساس األسعار السائدة بني البنوك يف اململكة العربية ا
شوال  03تستح  الصكوك السداد بالقيمة اإلمسية بتاريخ إستحقاقها يف . السداد يف نهاية كل نصف سنة

 (. م0317يونيو  00املواف  )هـ 1443
 

 القرض املساند من الشريك غري املسيطر يف شركة تابعة-  2

يف "( الشريك غري املسيطر)"فيليبس العربية للبرتوكيماويات احملدودة ميثل هذا البند مساهمة شركة شيفرون 
خيضع سداد . القرض املمنوح بدون عمولة للسعودية للبوليمرات من الشركاا حسب حصص ملكيتهم فيها

القرض املساند ملتطلبات احلد األدنى وفقًا للشروط الواردة يف اتفاقية القرض املمنوح من صندوق التنمية 
 (.6ايضاح )عية السعودي الصنا
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  النتائج املرحلية األولية- 7

قامت إدارة الشركة بإعـداد مجيع التسويات التى رأت أهميتها لكى تظهـر القوائم املالية األولية املوحدة بعدل 
األولية املوحدة م ونتائج أعما ا 0315 يونيو 03املركز املالي األوىل املوحد للشركة وشركاتها التابعة كما يف 

إن النتائج املالية األولية املوحدة لتلك الفرتة قد   متثل مؤشرًا دقيقًا عن . لقرتة الستة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ 
  .النتائج املالية املوحدة لكامل السنة 

 

     احملتملة ا لتزامات- 13

يطر بصفتهما شركاًا يف الشركة السعودية ، مت ا تفاق بني برتوكيم والشريك غرياملس0313خالل العام  -
وملا كان ذلك سيتسبب بتكاليف . مليون ريال سعودي 06074للبوليمرات على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 

إضافية على الشريك غري املسيطر، قررت إدارة برتوكيم تعويض الشريك غري املسيطر عن طري  دفع مبالغ 
ى األرباح املستقبلية للشركة السعودية للبوليمرات، مع األخذ با عتبار النقدية سنوية يف املستقبل وذلك بناًا عل

 . الغري قابلة للتوزيع، نتيجة  ذه الزيادة يف رأس املال
 
نيابة عنها وخالل دورة أعما ا  ،برتوكيم والشركات التابعة  االيت تتعامل معها احمللية البنوك  أصدرت -

 .(مليون ريال سعودي 263: 0314)مليون ريال سعودي  263604بقيمة خطابات ضمان  العادية،
 

 القطاعية املعلومات -11

فيما يتعل  بتقييم األداا وتوزيع املوارد، ترى إدارة برتوكيم أن مجيع أنشطة وأعمال برتوكيم والشركات التابعة 
إصدار التقارير املالية للقطاعات   ا تتمثل بقطاع تشغيلي واحد يتمثل يف قطاع البرتوكيماويات، وعليه يتم

 .اجلغرافية فقط

تتوزع مبيعات . توجد مجيع املوجودات التشغيلية لبرتوكيم والشركات التابعة  ا يف اململكة العربية السعودية
 %(.: م0314% )10برتوكيم والشركات التابعة  ا جغرافيًا ما بني املبيعات احمللية داخل اململكة بنسبة 

 %(.05: م0314% )03ولدول أوروبا وإفريقيا بنسبة %( 52: 0314% )52اخلارجية لدول آسيا بنسبة  ومبيعاتها
 

   الرأمسالية ا رتباطات -10

بلغ الرصيد غري املستخدم من املصاريف الرأمسالية املعتمدة من جملس اإلدارة واملتعلقة بإنشاا وحدات ومراف  
 .(ريال سعوديمليون  000 :0314)مليون ريال سعودي  002 صنع مبلغيف املإضافية 

 

 املقارنة أرقام- 10

 .احلالية لفرتةا مع تبويب لتتواف  السابقة للفرتة املقارنةمت إعادة تبويب بعض أرقام 

 

 

  

 


