تقرير مدققي الحسابات المستقمين
الى مجمس ادارة مؤسسة ضمان الودائع
(شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري)
عمان – المممكة االردنية الياشمية
مقـدمــة

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لمؤسسة ضمان الودائع (شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري) والتي تتكون من قائمة المركز
الممكية والتدفقات النقدية لمسنة
التغيرات في حقوق
ّ
المالي كما في  53كانون األول  4232وكل من قائمة االيرادات والمصروفات و ّ
المنتيية بذلك التاريخ ،وممخص لمسياسات المحاسبية اليامة ،وايضاحات تفسيريـّة أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم الماليـة
إن اإلدارة مسؤولـة عن إعداد ىذه القوائم المالية وعرضيا بصورة عادلة وفقاً لممعايير الدولية لمتقارير المالية  .وتشمل ىذه المسؤولية
التصميم والتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخمي لغرض اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوىرية ،سواء كانت
ناشئة عن احتيال او عن خطأ.
مسؤوليـة مدققي الحسابات المستقمين
إن مسؤوليتنا ىي ابداء رأي حول ىذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا ،لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لممعايير الدولية لمتدقيق،و تتطمب تمك المعايير
أن نتقيد بمتطمبات قواعد السموك الميني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق لمحصول عمى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية
من أخطاء جوىرية.
يتضمن التدقيق القيام باجراءات لمحصول عمى بيـنات تدقيق ثبوتية لممبالغ واالفصاحات في القوائم المالية ،تستند اإلجراءات المختارة إلى
تقدير مدققي الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوىرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.وعند
القيام بتقييم تمك المخاطر يأخذ مدققي الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخمية لممؤسسة والمتعمقة باإلعداد والعرض العادل لمقوائم
المالية ،وذلك لغرض تصميم إج ارءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخميـّة في المؤسسة.
ويتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض
اإلجمالي لمقوائم المالية.
نعتقد أن بيـّنات التدقيق الثبوتية التي حصمنا عمييا كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.
الــــرأي
في رأينـا ،أن القوائم المالية تظير بصورة عادلة من كافة النواحي الجوىرية المركز المالي لمؤسسة ضمان الودائع كما في  53كانون األول
 4232وأداءىا المالي وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وفقاً لممعايير الدولية لمتقارير المالية.
أمور أخرى
تم تدقيق القوائم المالية لممؤسسة لمسنة المنتيية في  53كانون األول ; 422من قبل مدقق حسابات آخر وكان قد أصدر تقريره غير
المتحفظ حوليا بتاريخ  47شباط .4232
برايس وترىاوس كوبرز "األردن"
سمير ابولغ ــد
ترخيص رقم ()44:
عمان  -المممكة األردنية الياشمية

 8شباط 4233

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان  -المممكة األردنية الياشمية

بيـان أ

قائمة المركز المالي كما في  53كانون األول 4232
ايضـاحـات

الموجــودات

0202

0222

دينار أردني
555.880

دينار أردني
280,550

5.2.2.520
005.2.0.038
28..000
2.832.822

5.222.253
035.222.222
020.5..
2..25.222

مجموع الموجودات

050.222.332

053.020.252

المطموبات وحقوق الممكية
المطموبات
أرصدة دائنة أخرى

08.082

حقوق الممكية
رأس المال
االحتياطيات

5.522.222
002.002.802

5.022.222
055.5.3..08

050.202.802

053.2.3..08

050.222.332

053.020.252
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نقد لدى البنك المركزي األردني

فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة
استثمارات محتفظ حتى تاريخ االستحقاق

7

أرصدة مدينة أخرى
ممتمكات ومعدات ،بالصافي

8

9
:

مجموع حقوق الممكية

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

تعتبر االيضاحات حول القوائم المالية من رقم  3الى رقم  32جزءا" ال يتج أز من ىذه القوائم المالية
1

55.2.2

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان  -المممكة األردنية الياشمية

بيـان ب

قائمة اإليرادات والمصروفات لمسنة المنتيية في  53كانون األول 4232
إيضـاحـات
اإليـــرادات

رسوم اشتراك
فوائد سندات محتفظ بيا حتى تاريخ اإلستحقاق

4232
دينار أردني

;

فوائد قروض الموظفين

دينار أردني

5435383:42

4938223738

;33;3;9

3363;43

;353987357

فوائد وديعة بنكية

0222

34339;3297

خسائر بيع ممتمكات ومعدات

33:87
-

-

مجمـوع اإليرادات

6834263245

5;3:;63586

6734733;27

5:3:9;3545

ينزل  :مصاريف إدارية

32

الفـائض لمسنة

;74333:

()36:
332373263

تعتبر االيضاحات حول القوائم المالية من رقم  3الى رقم  32جزءا" ال يتج أز من ىذه القوائم المالية
2

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المممكة األردنية الياشمية

بيـان ج

قائمة التغيـرات فـي حقـوق الممكية لمسنة المنتيية في  53كانون األول 4232
رأس المال
4232

المجموع

االحتياطيات

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد كما في أول كانون الثاني 4232

534223222

3:53:893837

3:932893837

الفائض لمسنة

-

6734733;27

6734733;27

الرصيد كما في  53كانون األول 4232

535223222

44;333;3742

454363;3742

الرصيد كما في أول كانون الثاني ;422

534223222

3663;::34;4

36:33::34;4

الرصيد كما في  53كانون األول ;422

534223222

3:53:893837

3:932893837

الزيادة في رأس المال

الفائض لمسنة

3223222

-

-

5:3:9;3545

3223222

5:3:9;3545

تعتبر االيضاحات حول القوائم المالية من رقم  3الى رقم  32جزءا" ال يتج أز من ىذه القوائم المالية
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مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المممكة األردنية الياشمية

بيـان د

قائمة التدفقات النقدية لمسنة المنتيية في  53كانون األول 4232

0222

0202
األنشطة التشغيمية

دينار أردني

6724732;27

5:2:9;2545

استيالكات

3692:57

367236:

()352::7255:

()3424;52;;8

الفائض لمسنة
تعديالت:

إيرادات الفوائد
خسائر استبعاد ممتمكات ومعدات

-

التغير في بنود الموجودات والمطموبات التشغيمية :

أرصدة دائنة أخرى

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية

دينار أردني

36:

():2432

382:;9

53372833;4

4839693742

األنشطة اإلستثمارية

استثمارات في سندات محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق

()6628792397

()592:222222

()4862478

()38629;6

شراء ممتمكات ومعدات

35258225:6

()3352;97

3324852379

صافي التدفقات النقدية والمستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()5338973244

()4839253:32

أرصدة مدينة أخرى
فوائد مقبوضة

()42395

االنشطة التمويمية

زيادة رأس المال

3222222

-

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية

3223222

-

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمو
النقد وما في حكمو في بداية السنة

()8:3:52

67425:3

653932

النقد وما في حكمو في نياية السنة

5:53773

67435:3

62:2893

تعتبر االيضاحات حول القوائم المالية من رقم  3الى رقم  32جزءا" ال يتج أز من ىذه القوائم المالية
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مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المممكة األردنية الياشمية
ايضاحات حول القوائم المالية لمسنة المنتيية في  53كانون األول 4232
 -3معمومات عامة

 تأسست مؤسسة ضمان الودائع بموجب القانون رقم  55لسنة  4222المعمول بو بتاريخ  39أيمول .4222 -من أىم غايات المؤسسة العمل عمى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعيم لدييا وفق أحكام القانون وذلك تشجيعاً لالدخار

وتعزي اًز لمثقة بالنظام المصرفي في المممكة وذلك من خالل تأمين وصول المودعين إلى ودائعيم لدى أي بنك يتقرر تصفيتو وفقاً

لمحدود المقررة في القانون والتي تيدف في مجمميا الى تعويض صغار المودعين لغاية عشرة آالف دينار أردني وحث كبار المودعين
عمى فرض رقابتيم الذاتية واالضافية عمى البنوك جنباً إلى جنب الرقابة الحثيثة والمستمرة التي يقدميا البنك المركزي األردني.

 -تضمن المؤسسة الودائع بالدينار األردني لدى البنوك األردنية وفروع البنوك األجنبية العاممة في المممكة بكامل قيمة الوديعة اذا

كانت عشرة آالف دينار أردني أو أقل ،وعشرة آالف دينار أردني اذا زادت قيمة الوديعة عن ذلك ،باستثناء الودائع لدى فروع البنوك
األردنية العاممة خارج المممكة والبنوك االسالمية المرخص ليا بالعمل في المممكة إال اذا قرر أي منيا االنضمام الى المؤسسة.
 قرر مجمس الوزراء بتاريخ  7كانون األول  4232رفع الحد األدنى لمبمغ الضمان من عشرة آالف دينار الى خمسين ألفدينار اعتبا اُر من أول كانون الثاني .4233

 -بموجب القانون تكون المؤسسة ىي المصفي ألي بنك يتقرر تصفيتو وتعتبر الممثل القانوني الوحيد لو.

 -4ممخص ألىم السياسات المحاسبية

فيما يمي اىم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد ىذه القوائم المالية .يتم تطبيق ىذه السياسات بشكل منتظم عمى

جميع السنوات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 3-4أسس االعداد
تم اعداد القوائم المالية لمؤسسة ضمان الودائع وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية.
تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكمفة التاريخية

ان الدينار االردني ىو عممة عرض القوائم المالية والذي يمثل العممة الرئيسية لممؤسسة.
 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحاتتم اصدار معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت عمى معايير المحاسبة الدولية القائمة وىي كما يمي:
• معيار التقارير المالية الدولي رقم ; – األدوات المالية  -تاريخ التطبيق لمسنة المالية .4235
• معيار المحاسبة الدولي رقم  – 46االفصاحات عن األطراف ذات العالقة – معدل  -تاريخ التطبيق لمسنة المالية 4233
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 4-4النقد وما في حكمو
يتكون النقد وما في حكمو في المؤسسة من الحساب الجاري لدى البنك المركزي األردني.
 5-4ممتمكات ومعدات
يتم تسجيل الممتمكات والمعدات بسعـر الكمفة التاريخيـة بعد تنزيل االستيالكات .تشمل الكمفة التاريخية المصاريف المتعمقـة باقتنـاء
ىـذه الممتمكات والمعدات.
يتم ت ضمين التكاليف الالحقة لقيمة الموجودات أو احتسابيا عمى أنيا موجودات منفصمة بطريقة مناسبة ،عندما يكون ىناك
احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبمية لممؤسسة مصاحبة لمموجودات ويكون من الممكن قياس كمفة تمك الموجودات بطريقة موثوق
بيا .ال يتم تسجيل القيمة الدفترية لمبند المستبدل .يتم تسجيل جميع مصاريف التصميحات والصيانة األخرى عند تكبدىا في قائمة
الدخل.

يتم احتساب االستيالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكمفة عمى العمر االنتاجي لمممتمكات والمعدات .األعمار اإلنتاجية الرئيسية
المستخدمة ليذا الغرض ىي:
نسبة االستيالك
%5

مبنى المؤسسة

%37

سيارات

اجيزة حاسب آلي واتصاالت

% 47-32

اثاث وديكورات

%37-32

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لمموجودات وتعدل كما يناسب ،بتاريخ كل قوائم مالية.
عندما يقل المبمغ الممكن استرداده من أي من الممتمكات والمعدات عن صافي قيمتيا الدفترية فإنو يتم تخفيض قيمتيا إلى القيمة
الممكن استردادىا وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
تحدد االرباح أو الخسا ئر الناتجة عن استبعاد الممتمكات والمعدات باالستنـاد الى الفرق بين القيمة الدفترية وعائداتيا ويتم تسجيميا
ّ
في قائمة الدخل.
 6-4اإلعتراف بااليرادات
تمثل اإليرادات القيمة العادلة لممبمغ النقدي المستمم من االشتراكات السنوية وايرادات االستثمار في السندات والفوائد البنكية عند
استحقاقيا النشاط اإلعتيادي لممؤسسة .تقوم المؤسسة باإلعتراف بااليرادات عندما يتم قياس االيرادات بشكل موثوق بو وعندما
يكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبمية لممؤسسة.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند تحققيا.
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 7-4االستثمارات المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق
ىي موجودات مالية ليا دفعات ثابتة او محددة القيمة واألجل ولدى المؤسسة النية والقدرة لالحتفاظ بيا حتى تاريخ االستحقاق.
يتم تسجيل الموجودات المالية عند الشراء بالكمفة (القيمة العادلة) مضافا الييا مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة /الخصم باستخدام
طريقة الفائدة الفعالة ،قيدا عمى او لحساب الفائدة ،وتنزل اية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتيا تؤدي الى عدم امكانية

استرداد االصل او جزء منو .ويتم تسجيل اي تدني في قيمتيا في قائمة الدخل.
 -5إدارة المخاطـر الماليـة
3-5

عوامل المخاطر المالية
تتعرض ال مؤسسة لبعض المخاطر المالية المختمفة نتيجة لنشاطاتيا ،وتتضمن ىذه المخاطر تأثير التقمبـات في السوق (مخاطر
أسعار الفائدة لمقيمة العادلة ومعدالت الفوائد) ومخاطر االئتمان .يركز برنامج ادارة المخاطر اإلجمالية لممؤسسة عمـى تخفيض

التأثير السمبي المحتمل عمـى النتائج الماليـة لممؤسسة الى الحد االدنى.
أ .مخاطـر السـوق
 -مخاطـر تحويـل العمـالت

جميع تعامالت المؤسسة بالدينار االردني لذلك فيي غير معرضة لمخاطر تحويل العمالت.
 مخاطر أسعار الفائدة لمتدفقات النقدية والقيمة العادلة.ان المخاطر التي تواجو المؤسسة بخصوص أسعار الفائدة ىي ناشئة من الودائع والموجودات المالية المحتفظ بيا حتى تاريخ
االستحقاق .إن الودائع والموجودات المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق ذات الفائدة الثابتة تعرض المؤسسة لمخاطر أسعار الفائدة
لمقيمة العادلة.

ب .مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بأنيا مخاطر تعرض المؤسسة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتيا المرتبطة باألوراق المالية.
إن المؤسسة غير خاضعة لمخاطر السيولة.
ج .مخاطر اإلئتمان
ال يوجد لدى المؤسسة تركيزات ىامة لممخاطر االئتمانية .تنحصر الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر االئتمان في االرصدة
المدينة االخرى .إن أرصدة المؤسسة فقط مع البنك المركزي االردني لذلك فانيا غير معرضة لمخاطر االئتمان.

7

 - 6نقد لدى البنك المركزي االردني

;422

4232
دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

ودائع لدى البنك المركزي

5:52773

442632

-

64;2;93

المجمــوع

5:53773

67435:3

نقد لدى البنك المركزي االردني

 - 7استثمارات محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق
االستحقاق
0200

0205

0200

0208

0202

المجموع

سندات خزينة

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

3:25222222

::24222222

8829762222

728222222

3325222222

3;223762222

سندات مؤسسات عامة

722222222

922222222

3:27222222

-

-

5227222222

أذونات مؤسسات عامة

426292397

-

-

-

-

المجموع

4739293397

;734223222

:734763222

738223222

3335223222

إن الفائدة عمى جميع السندات ثابتة.
يتراوح معدل اسعار الفائدة عمى السندات بين  <52:و <:26سنويا .
ان جميع ىذه السندات لم تتجاوز تاريخ استحقاقاتيا وغير مشكوك في تحصيميا.
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42629239744532833397

- 8ممتمكات ومعدات
أرض

4232

مبنى

المؤسسة
دينار أردني

التكـمفــة

أجيزة
مبنى المؤسسة

سيارات

حاسب آلي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

واتصاالت

أثاث

وديكورات
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

كما في 3كانون الثاني 4232

323792272

527:32:27

792879

32925:8

3:52293

;722:82;8

اإلضافات

-

3282382

-

928;:

339

3352;97

كما في  53كانون األول 4232

333793272

538:93;87

793879

33732:6

3:533::

734223;66

االستيالك المتراكم
كما في  3كانون الثاني 4232

-

544247:

4828:2

872335

86273:

;69:278

االستيالك لمسنة

-

33223:4

82222

342794

3;22:3

3692:57

-

6543662

5438:2

9938:7

;;:537

8483626

كما في  53كانون األول 4232

صافي القيمة الدفترية كما
في  53كانون األول 4232

333793272

463;99

534773747

89

;;5935

;;;37:

637963762

أرض

;422

مبنى

المؤسسة

أجيزة

مبنى المؤسسة

سيارات

حاسب آلي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

أثاث

وديكورات

واتصاالت

دينار أردني

المجموع
دينار أردني

التكـمفــة
كما في 3كانون الثاني ;422

323792272

527:32:27

792879

;327293

3:42983

722:62;;4

اإلضافات

-

-

-

32:85

532

42395

االستبعادات

-

-

-

-

()3;8

كما في  53كانون األول ;422

333793272

537:33:27

793879

3:53293

;732:83;8

()3;8
32935:8

االستيالك المتراكم
كما في  3كانون الثاني ;422

-

4362:26

4228:2

742336

672:93

;555268

االستيالك لمسنة

-

3292676

82222

352269

3:2869

367236:

االستبعادات

-

-

-

()6:

-

()6:

-

544347:

4838:2

873335

86373:

;69:378

كما في  53كانون األول ;422

صافي القيمة الدفترية كما
في  53كانون األول ;422

333793272

523;99

5347;3769

643495

33:3775

6382:3622

 -9رأس المال

يتكون رأس المال مما يمي:
 -مبمغ مميون دينار تم دفعو من الحكومة األردنية.

 رسم تأسيس غير مسترد بمبمغ  3222222دينار أردني من كل من البنوك المساىمة في المؤسسة .بمغت رسوم التأسيس 424222222دينار كما في  53كانون األول ;.422
 تم زيادة رأس المال بمبمغ  3222222دينار اردني خالل السنة المنتيية في  53كانون األول  4232والذي يمثل مساىمةبنك ابو ظبي الوطني والذي تأسس بتاريخ  9شباط .4232
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 -:اإلحتياطيات

 -يتم تكوين اإلحتياطيات وفقاً لمتطمبات المواد  3:و; 3من قانون المؤسسة حيث تشير ىذه المواد إلى أنو عمى المؤسسة ان

تعمل عمى تكوين احتياطيات ليا ليبمغ حدىا ما نسبتو  <5من مجموع الودائع الخاضعة ألحكام قانون المؤسسة واذا لم تصل

احتي اطيات المؤسسة خالل مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام ىذا القانون إلى حدىا المقرر او تقرر تصفية بنك ،يجوز

لمجمس إدارة المؤسسة زيادة رسم اإلشتراك السنوي لمبنوك إلى ما ال يتجاوز ضعف الرسم السنوي ،ولكن إذا تجاوزت احتياطات
المؤسسة حدىا المقرر لمجمس إدارة المؤسسة أن يخفض رسم اإلشتراك السنوي أو يعفى البنوك منو لسنة واحدة أو أكثر حسب

مقتضى الحال.

 تتألف العناصر المكونة ليذه اإلحتياطيات من ٍكل من رسوم اإلشتراك السنوية التي يتم تحصيميا من البنوك وعوائد
اإلستثمارات وأية عوائد أخرى بعد تنزيل كافة المصاريف.
; -رسوم االشتراك

 يمثل ىذا البند قيمة رسوم اشتراك البنوك التي تدفع إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف باأللف من مجموع الودائع لديياالخاضعة ألحكام القانون ،وال تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة ما يمي:
أ -ودائع الحكومة.
ب -الودائع ما بين البنوك.

ج -التأمينات النقدية بحدود قيمة التسييالت الممنوحة بضمانيا.
د -أرصدة حسابات الجاري مدين التي يكون رصيدىا دائن.

 يتم احتساب رسوم اشتراك عمى التأمينات النقدية الزائدة عن حدود قيمة التسييالت الممنوحة بضمانيا. -بمغ مجموع الودائع الخاضعة الحكام القانون كما في  53كانون األول ; 422مبمغ  342;4823492:98دينار اردني.
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 -32مصاريف إدارية

4232
دينـار أردنـي

رواتب وأجور
مساىمة المؤسسة في الضمان االجتماعي

دينـار أردنـي

5;;3692

5:83;:4

773;45

:22499

6537:8

مساىمة المؤسسة في صندوق تعويض نياية الخدمة

;422

64366:

مساىمة المؤسسة في صندوق إدخار الموظفين

533;7:

استيالكات

3693:57

367236:

33243

582697

تدريب و مؤتمرات

5734;3

مصاريف طبية

643835

الحممة اإلعالمية

522:36
722288
692547

كيرباء ومياه

543844

;52275

سفر وتنقالت

3:3545

442747

أمن وحماية

453;44

مكافآت أعضاء مجمس االدارة

3:36;2

اشتراكات

353567

صيانة

;;;34

نظافة

373:47

452454
3:2822
382639
352478

قرطاسيو

323764

بريد وىاتف وانترنت

73587

;23;:

93637

;:283

323272

:2722

93627

92555

مصاريف الحديقة

53222

52388

ضيافة

53396

;;426

تأمين
أتعاب مينية
محروقات
عمل اضافي

63;;8

رسوم مباني

43::2

لجنة النشاط االجتماعي

;43;3

لوازم مستيمكة

3377:

;29;2
;2653

62828
42::2
32654
599

بدل اجازات

845

المجـمــوع

4388:

52279

;74333:

322372263

أخرى

12
11

;6

