




 1صفحة 
 شركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.ع

 

 قائوت الدخل الوىجزة غير الودققت

 ٌٌنٌٍ 03نفتزة انستت أشيز انمنتيٍت فً 
 

 
 0202 اإلٌضاحاث

 

9302 

  
 ألف لاير ُعواني

 

 أنف لاير ُعمانً

  
  

 

  9,7,73                  007,22                اإلٌزاداث 

 (0,7377)   (22,959)             0 تكانٍف مباشزة

  037,99                  227,50                هجوىع الربخ

     

 (0,3)   (595)  4 مصزًفاث عمٌمٍت ًإدارٌت

  037043                  ,22755                الربخ قبل الفائدة والضرائب

     

 (44,,4)   (170,2)               7 تكانٍف انتمٌٌم )صافً(

 الربخ قبل الضريبت
 

                672,6  

 

                 77339  

     

 (792)   (92,)   مصزًف انضزٌبٍت

  0,,47                    572,6                  صافي الربخ للفترة

     

     العائداث علً كل سهن

  ,03,                      ,6.,                   93 انعائد األساسً عهى كم سيم )بٍست(

 

 

 

 

 جزًءا ال ٌتجزأ من ىذه انقٌائم انمانٍت انمزحهٍت انمٌجزة0 93إنى  0تعتبز اإلٌضاحاث انٌاردة من 

 



 2صفحة 
 

 شركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.ع

 

 قائوت األرباح أو الخسائر والدخل الشاهل اآلخر الوىجزة غير الودققت

 ٌٌنٌٍ 03منتيٍت فً نفتزة انستت أشيز ان
 

     

  0202  9302 

 أنف لاير ُعمانً  ألف لاير ُعواني  

     

  0,,47                    572,6                  صافي الربخ للفترة

     

     )الخسارة( الشاهلت األخري، هخصىًها هنها ضريبت الدخل:

     

     ح أً خسائزانبند انذي سٍتم إعادة تصنٍفو إنى أربا

 (07390)   (,17,0)                انجزء انفعال من انتغٍٍزاث فً انقٍمت انعادنت نتغطٍاث انتدفقاث اننقدٌت

  07073                    ,55                     الشاهل عن الفترةالدخل  هجوىع

 

 

 ذه انقٌائم انمانٍت انمزحهٍت انمٌجزة0جزًءا ال ٌتجزأ من ى 93إنى  0تعتبز اإلٌضاحاث انٌاردة من 
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 4صفحة 
 

 انباطنت نهطاقـت ش.و.ع.ع شركت

 قائًت انتدفقاث اننقديت انًىجزة غير انًدققت

 يىويى 03أشهش المىتهيت في  لستتلفتشة ا
 

 

 اإليضاداث
 

0202 

 

9302 

   
 أنف لاير ُعًاني

 

 ألف لاير ُعماوي

 :أنشطت انتشغيمانتدفقاث اننقديت ين 

 
 

  الشبخ قبل الضشيبت   
 

            672,6                20639  

      تسىياث لـ:

  استهالك
 

            378,3                00893  

  40344                7084,               تكاليف التمىيل )صافي(

 (3)                       -                      خسائش استبعاداث

 (02)                   3                       مكافآث وهايت الخذمت 

  040028              4,7023            اننقد انناتج ين انتشغيم قبم انتغيراث في رأس انًال انعايم

      

  تغيراث في:
 

   

  رمم مذيىت تجاسيت ورمم مذيىت أخشي
 

          (874,6)                (402) 

  المخضون
 

                 43                   (98) 

 (30942)              ,7,8,               رمم دائىت تجاسيت ورمم دائىت أخشي

  60446                ,42782            اننقد انناتج ين أنشطت انتشغيم

      

    -                     (466)                دفعاث اإليجاس

 (40062)             (2,,37)             تكاليف تمىيل مذفىعت

  صافي انتدفقاث اننقديت انناتجت ين أنشطت انتشغيم
 

            678,3                90980  

 
 

 
   

  انتدفقاث اننقديت ين أنشطت االستثًار:
 

   

  ششاء الممتلكاث واآلالث والمعذاث
 

                (3,)                  (28) 

  3                         -                      عائذاث بيع الممتلكاث واآلالث والمعذاث

  )انًستخديت في( أنشطت االستثًاراننقديت صافي انتدفقاث 
 

                (3,)                  (28) 

 
 

 
   

  :انتدفقاث اننقديت ين أنشطت انتًىيم
 

   

 (00930)             (47,02)             جلسذاد قشوض طىيلت األ

  00803               (37638)             بالصافي -العائذاث مه قشوض قصيشة األجل 

  00833                8,,47               وديعت قصيشة األجل مستذقت السذاد

 (0,823)             (478,2)             تىصيعاث أسباح مذفىعت

  09                     30                    فىائذ مستلمت

  صافي انتدفقاث اننقديت )انًستخديت في( انناتجت ين أنشطت انتًىيم
 

          (,7338)                  488  

 
 

 
   

  صافي انتغيراث في اننقد ويا في حكى اننقد
 

            47,02                90300  

      

 00 نقد ويا في حكى اننقد في بدايت انفترة
 

            47883                90390  

      

 00 نقد ويا في حكى اننقد في نهايت انفترة
 

            37,23                40309  

 

 ت المشدليت المىجضة.جضًءا ال يتجضأ مه هزي القىائم المالي 93إلً  0تعتبش اإليضاداث الىاسدة مه 



 5صفحة 
 

 شركت الباطنت للطاقـت ش.م.ع.ع

 قائوت التغيراث في حقوق الوساهوين الووجزة غير الودققت

 َىنُى 03أشهز المنتهُت فٍ الستت لفتزة 
 

 
 الوجووع احتياطي التغطيت األرباح الوحتجزة االحتياطي القانوني رأس هال األسهن

 
 ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني لاير ُعواني ألف ألف لاير ُعواني ألف لاير ُعواني

      

  704100    (94719)      184671     84,97        984,76    0202يناير  1الرصيد في 

      مجمىع الدخل الشامل للفتزة

  84179          -               84179          -                 -              صافٍ الدخل للفتزة

)الخسارة( الشاملت اِخزي للفتزة مخصىًما منهاا 
      ضزَبت الدخل

الجااشا الفلااا  مااي التفُاازاث فااٍ اللُماات اللا لاات 

 (4707,)     (4707,)        -                 -                 -              للتدفق النلدٌ

  887          (4707,)      84179          -                 -              الشامل للفتزة مجمىع الدخل

      ملامالث مع مالكٍ الشزكت

      مساهماث وتىسَلاث

 (14762)        -              (14762)        -                 -              تىسَلاث أرباح

 (14762)        -              (14762)        -                 -              إجمالٍ الملامالث مع مالكٍ الشزكت

  724862    (,,1149)    164088     84,97        984,76    0202يونيو  82الرصيد في 

    

 

  734997      (049,2)       114201       4,20,         984,72      9312َناَز  1الزصُد فٍ  

      لفتزةمجمىع الدخل الشامل ل

  4880,           -               4880,           -                 -              صافٍ الدخل للفتزة

)الخسارة( الشاملت األخزي للفتزة مخصىًما منهاا 
      ضزَبت الدخل

الجااشا الفلااا  مااي التفُاازاث فااٍ اللُماات اللا لاات 

 (04990)      (04990)         -                 -                 -              للتدفق النلدٌ

  14113        (04990)       4880,           -                 -              الدخل الشامل للفتزةمجمىع 

      ملامالث مع مالكٍ الشزكت

      مساهماث وتىسَلاث

 (14723)         -              (14723)         -                 -              تىسَلاث أرباح

 (14723)         -              (14723)         -                 -              إجمالٍ الملامالث مع مالكٍ الشزكت

  824297      (94789)       1,4717       4,20,         984,72      9312َىنُى  03الزصُد فٍ 

 

 

 جشًاا ال َتجشأ مي هذه اللىائم المالُت المزحلُت المىجشة. 93إلً  1تلتبز اإلَضاحاث الىار ة مي 



 6صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 المدققة اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غي  

 
 انشكم انماَىَي واألَشطت انشئيسيت .1

ٚرُ  ّبْ.ثّٛعت لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ فٟ عٍطٕخ ػُ  2202أغغطظ  2ششوخ ِغبّ٘خ ُػّب١ٔخ ِغٍمخ فٟ وبٔذ ِغغٍخ وششوخ اٌجبؽٕخ ٌٍطبلخ )"اٌششوخ"( 

 .١ٔٛ٠2202ٛ  22ٚثٕبء ػ١ٍٗ أدسعذ اٌششوخ فٟ عٛق ِغمؾ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ فٟ ،  )ػ.َ.ع.ع( اٌششوخ إٌٝ ششوخ ِغبّ٘خ ُػّب١ٔخ ػبِخالؽمًب رؾ٠ًٛ 

إٔزبع١خ رجٍغ  طبلخث "2ِؾطخ وٙشثبء "طؾبس ؤ١ِٓ ٚرٍّّه ِؾطخ ر١ٌٛذ وٙشثبء )رزّضً أ٘ذاف اٌششوخ فٟ رط٠ٛش ٚر٠ًّٛ ٚرظ١ُّ ٚإٔشبء ٚرشغ١ً ٚط١بٔخ ٚر

ثبٌغبص ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ راد اٌظٍخ، ثبإلػبفخ إٌٝ إربؽخ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍىٙشثبء  رغز٠خ سثؾ ِشزشن ١ِغبٚاد(، ِٚب ٠زجؼٙب ِٓ ِشافك 052ؽٛاٌٝ 

ثٕبء ػٍٝ رٌه، ٠زُ اػزجبس اٌّؾطخ ٚإداسرٙب ٚسفغ اٌزمبس٠ش ٌٍٚششوخ اٌؼُّب١ٔخ ٌششاء اٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ ػ.َ.ع.َ.  اٌٌّٛذحاٌّجش٘ٓ ػٕٙب، ٚث١غ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

 .2202أثش٠ً  2ٌٚمذ أزٙذ اٌششوخ ِٓ اٌزشغ١ً اٌزغبسٞ ٌٍّؾطخ فٟ ػٕٙب ومطبع ٚاؽذ. 

 أساس إعذاد انمىائى انًانيت وانسياساث انًحاسبيت انهايت .2

 أعبط اإلػذاد

 ث١بْ االٌزضاَ (أ )

ؽٛي اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ، ثبإلػبفخ ٌٍّزطٍجبد إٌّظٛص  22عضح ٚفك اٌّؼ١بس اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ رُ إػذاد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛ

. ٚلذ رُ إدساط ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ اٌؼُّبٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ، إٌٝ عبٔت ِزطٍجبد اإلفظبػ اٌظبدسح ػٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌغٛق اٌّبي ثغٍطٕخ ُػّبْ

بسح ثٙذف رفغ١ش األؽذاس ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ رؼزجش ٘بِخ ِٓ أعً فُٙ اٌزغ١شاد فٟ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٚأداء اٌششوخ ِٕز اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ إ٠ؼبؽبد رفغ١ش٠خ ِخز

عً . ال رشزًّ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ػٍٝ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِٓ أ2202د٠غّجش  20اٌغ٠ٕٛخ األخ١شح وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌىبٍِخ اٌزٟ رُ إػذاد٘ب ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ.

 أعبط اٌم١بط (ة )

فٟ ِب ػذا ِخظض اٌزضاَ رخش٠ذ األطٛي ٚرىٍفخ اٌز٠ًّٛ اٌّؤعٍخ اٌٍز٠ٓ رُ ػٍٝ أعبط اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١ّخ  ّٛعضحاٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌ رُ إػذاد ٘زٖ اٌمٛائُ

 ّب ؽغت رىٍفخ اإلؽفبء ٚثؼغ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رُ ل١بعٙب ؽغت اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ.ل١بعٙ

 اعزخذاَ اٌزمذ٠شاد ٚاألؽىبَ (ط )

أْ رمَٛ إداسح اٌششوخ ثٛػغ أؽىبَ ٚرمذ٠شاد ٚافزشاػبد رؤصش ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ  ٚفك اٌّشؽ١ٍخ ٠زطٍت إػذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

رغشٞ اإلداسح ِشاعؼخ ٌزضاِبد ٚاٌذخً ٚاٌّظشٚفبد. ٚلذ رخزٍف إٌزبئظ اٌفؼ١ٍخ ػٓ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد. عبد اٌّؾبعج١خ ِٚجبٌغ األطٛي ٚاالبرطج١ك اٌغ١

ٞ ٠شاد ٚأدٚس٠خ ٚثظفخ ِغزّشح ػٍٝ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد ٚاالفزشاػبد. رذسط اٌزغ١١شاد ػٍٝ اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ فٟ اٌفزشح اٌزٟ رّذ ف١ٙب ِشاعؼخ اٌزمذ

 فزشاد ِغزمج١ٍخ ِزؤصشح. 

ٟ٘  ّٛعضح١ٍخ اٌإْ األؽىبَ اٌٙبِخ اٌزٟ رظذس فٟ رطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌزٟ ٌٙب رؤص١ش ثبٌغ ػٍٝ اٌّجبٌغ اٌّذسعخ فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ

 . 2202د٠غّجش  20فٟ ٚػٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ  اٌّب١ٌخ وّبٔفغٙب اٌزٟ طذسد ثشؤْ اٌمٛائُ 

 خ اٌؼشع)د( ػٍّ

إٌٝ ألشة أٌف، رُ ػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌّٛعضح ثبٌش٠بي اٌؼُّبٟٔ ٚاٌزٟ ٟ٘ ػٍّخ اٌؼشع ٌٍمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ، ٚلذ رُ رمش٠ت ع١ّغ اٌم١ُ 

 ثبعزضٕبء ِب رُ ث١بٔٗ ثخالف رٌه. 

 اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌٙبِخاٌزغ١ش فٟ 

ٟ٘ ٔفظ اٌغ١بعبد اٌزٟ رُ رطج١مٙب ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ  ّٛعضحٓ عبٔت اٌششوخ فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ اٌاٌّطجمخ ِ اٌشئ١غ١خ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خإْ 

 .2202د٠غّجش  20وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 



 7صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
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 2323 يىَيى 33
 

22 ٛ١ٔٛ٠ 2202 

   
 لاير ُعًاَيأنف 

 
 لاير ُػّبٟٔأٌف 

 انتكانيف انًباششة .3

 
    

  غبص اٌٛلٛد
 

41214   280,2  

  28,22   31836   (,ٚ  0اعزٙالن )إ٠ؼبػ سلُ 

  28252   21242   (01سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ )إ٠ؼبػ 

  اعزخشاط ١ِبٖ اٌجؾش
 

512   520  

  رؤ١ِٓ
 

248   222  

  ص٠ذ اٌٛلٛد
 

13   52  

  (01سعَٛ عّشو١خ )إ٠ؼبػ 
 

2    (0) 

  سعَٛ اٌشثؾ ثبٌشجىخ
 

8   01  

  0,1   163   ١ٌف ِجبششح أخشٜرىب

   111252   00825,  

 

 يصشوفاث عًىييت وإداسيت .4

 
    

  (01سعَٛ اإلػبسح )إ٠ؼبػ 
 

124    002  

  22      88        رٛظ١فرىب١ٌف 

  21      45      رىب١ٌف ِزؼٍمخ ثبٌششوخ اٌؼبِخ

  سعَٛ اٌٛوبٌخ
 

   28      21  

  0        23      خاٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششو

  2        14      (01ِىبفآد ؽؼٛس اعزّبػبد ِغٍظ اإلداسح )إ٠ؼبػ سلُ 

  02      13      إ٠غبس ِىزت

  0        4        (0اعزٙالن )إ٠ؼبػ سلُ 

  11      52      ِظشٚفبد ػ١ِّٛخ ٚإداس٠خ أخشٜ

   325    201  

 

 تكانيف انتًىيم )صافيت( .5

 
 

   

  مشٚع ألعًاٌئذح ػٍٝ اٌفب
 

21434    28052  

  521       458      إؽفبء رىب١ٌف ر٠ًّٛ ِؤعٍخ

  022       843      ِجبدٌخ عؼش اٌفبئذح

  اٌفبئذح ػٍٝ االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ
 

   135      022  

  ,0         46         اٌفبئذح ػٍٝ لشٚع لظ١شح األعً

  (01ز١بؽٟ خذِخ اٌذ٠ٓ )إ٠ؼبػ خطبة اػزّبد ؽغبة اؽرىٍفخ 
 

      41         00  

  22         12           خغبئش اٌظشف

  02         13         إٌغبء اٌخظُ -اٌزضاَ رفى١ه األطٛي 

 (25)       (28)       دخً اٌفٛائذ

   41281    28022  

 

 انُفماث انضشيبيت .6

ٚرشٜ  .,220ٚ 2200فٟ ؽ١ٓ ٌُ ٠زُ سثؾ اٌؼٛائذ اٌخبطخ ثبٌؼب١ِٓ  2201إٌٝ  2202ٛائذ اٌؼش٠ج١خ ٌألػٛاَ ِٓ لبِذ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؼشائت ثشثؾ اٌؼ

ٌٓ رؤصش ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍششوخ فٟ  ,220إٌٝ  2202اإلداسح أْ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼش٠ج١خ إٌٙبئ١خ اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك اٌششوخ ػٓ األػٛاَ ِٓ 

 .2222ِبسط  20
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 تهكاث واآلالث وانًعذاثانًً .4

 

انًًتهكاث واآلالث 

 األصىل األخشي انفُيتلطع انغياس  وانًعذاث

أعًال سأسًانيت ليذ 

 انًجًىع انتُفيز

 
 أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي

 انتكهفت
   

 
 

  2281345             43               144             11424          2261328    2323يُايش  1

  35                       3                  2                  1                  22              إضافاث خالل انفتشة

 (3)     -                (3)                  -                   -                استبعاداث خالل انفتشة

  2281344             46               146             11428          2261424    2323يىَيى  33

    

 

 االستهالن 

   

 

  521323                 -                 123             415             511488      2323يُايش  1 

  31425                    -                 4                  35               31683         شةخصىياث خالل انفت

 (3)     -                (3)                  -                   -                استبعاداث خالل انفتشة

  551445                 -                 124             453             551141      2323يىَيى 33

    

 

 انميًت انذفتشيت 

   

 

  2421632             46               22               11248          2411256    2323يىَيى  33 

 
   

 

  2218222  02                20                08202           2228202      2202د٠غّجش  20 

 

 أصىل حك االستخذاو .8

 

 انًجًىع إيجاس انًىلع يعذاث سبظ 

 

 أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي أنف لاير ُعًاَي 

  انتكهفت
   

  31416  21414  222  2323يُايش  1

    -    -       -     إضافاث خالل انفتشة

  31416                  21414  222  2323يىَيى  33

 

    

     االستهالن

  234                     112  125  2323يُايش  1

  118                     56   62   خصىياث خالل انفتشة

  355                     168  184  2323يىَيى  33

 

    

     انميًت انذفتشيت

  31361                  21542  812  2323يىَيى  33

 
    

  28202  28125  02,  2202د٠غّجش  20

 

شًٙشا أٚ ألً،  02ٚلشسد اٌششوخ ػذَ االػزشاف ثؤطٛي ؽك االعزخذاَ ٚاالٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ ثبٌٕغجخ ٌؼمٛد اإل٠غبس لظ١شح األعً اٌزٟ رجٍغ ِذرٙب 

٠غبساد وّظشٚف ػٍٝ أعبط اٌمغؾ اٌضبثذ ػٍٝ ِذٜ فزشح ٚإ٠غبساد األطٛي ِٕخفؼخ اٌم١ّخ. ٚرؼزشف اٌششوخ ثّذفٛػبد اإل٠غبس اٌّشرجطخ ثٙزٖ اإل

 اإل٠غبس.
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 انزيى انتجاسيت انًذيُت وانزيى انًذيُت األخشي .2

  
 

 
 ِذلمخ   

  
 

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 يىَيى 33 

  
 

 
 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف  

  
 

 

    

  28521                 131352                رُِ ِذ٠ٕخ رغبس٠خ

ب ًِ   222                    43                        ِظبس٠ف ِذفٛػخ ِمذ

  02                      34                        (01ِغزؾمبد ِٓ أؽشاف راد ػاللخ )إ٠ؼبػ 

  222                      -                         دخً ِغزؾك

  52                      148                     رُِ ِذ٠ٕخ أخشٜ 

                131311                 5800,  

 

 وديعت لصيشة األجم .13

( ِٓ أعً ػّبْ رٛفش األِٛاي ٌغذاد ألغبؽ اٌمشع ٚاٌفٛائذ DSPAٚفمبً ١ٌٙئخ أعٛاق سأط اٌّبي، اٌششوخ ٍِضِخ ثبالؽزفبظ ثؾغبة اؽز١بؽٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ )

اٌغزخ أشٙش اٌزب١ٌخ. ٚال ٠غٛص  بدفٟ ربس٠خ اعزؾمبلٙب. فؼٕذ وً ربس٠خ عذاد فٟ ٔٙب٠خ شٙش أوزٛثش اٌششوخ ٍِضِخ ثزخظ١ض اٌّجٍغ اٌّغذٚي ٌذفؼ اٌّغزؾمخ

جٍغ ؽغبة رُ إ٠ذاع ِ( ألٞ غشع خالف عذاد ألغبؽ اٌمشع ٚاٌفٛائذ ٚػ١ٍٗ فٙٛ ٠ؼزجش ِجٍغًب ِؾظٛس اعزخذاِٗ. DSPAاعزخذاَ اٌّجٍغ اٌّٛدع فٟ ؽغبة )

 2222أثش٠ً  ,2فٟ ٚد٠ؼخ لظ١شح األعً رغزؾك فٟ  2202د٠غّجش  20اؽز١بؽٟ عذاد اٌذ٠ٓ وّب فٟ 

 انُمذ ويا في حكى انُمذ .11

 
 ِذلمخ      

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 يىَيى 33    

 
 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف     

 
       

 2,,,0   31433                  إٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ٚفٟ اٌجٕٛن

 

 االنتزاياث اإليجاسيت .12

 االٌزضاِبد اإل٠غبس٠خ اٌّذسعخ فٟ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ػٍٝ أعبط:

  ,02                    134                     اٌزضاِبد إ٠غبس٠خ عبس٠خ

  28552                 31485                  اٌزضاِبد إ٠غبس٠خ غ١ش عبس٠خ

 
                 31612                 281,0  

 

 2202د٠غّجش  20  2323 يىَيى 33  

 

 

انتذفماث انُمذيت 

انتعالذيت غيش 

  انًخصىيت 

انميًت انحانيت 

  نًذفىعاث اإليجاس

اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌزؼبلذ٠خ 

  غ١ش اٌّخظِٛخ 

اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌّذفٛػبد 

 اإل٠غبس

 
 أٌف لاير ُػّبٟٔ  أٌف لاير ُػّبٟٔ  ًاَيأنف لاير عُ   أنف لاير ُعًاَي

         

انًبانغ انًستحمت بًىجب عمىد 

 اإليجاس انتشغيهي

 
 

     

  ,02                    220                    134   332                 خالي عٕخ ٚاؽذح

  122                    082,5                 668   11322              عٕٛاد 5إٌٝ  2خالي 

  28202                 28522                 21814   41424              عٕٛاد 5أوضش ِٓ 

              61155   31612                 18220                 281,0  

ٔبلًظب: رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ غ١ش 

    -                      (28122)                  -  (21536)            اٌّذفٛػخ

  281,0                 281,0                 31612   31612              انميًت انحانيت نًذفىعاث اإليجاس
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 حمىق انًساهًيٍ .13

 سأعّبي األعُٙ (أ )

 فٟ ِب ٠ٍٟ ث١بٔبد اٌّغب١ّ٘ٓ:

 انجُسيت 2323 يىَيى 33

عذد األسهى انًًهىكت 

  غت ليًتها اإلسًيتوانبان

 % يٍ انًجًىع نكم سهى بيست 133

إجًاني انميًت اإلسًيت 

  نألسهى انًًهىكت

 أنف لاير ُعًاَي

     

 ً َ.َ.ػوٙشث

اإلياساث انعشبيت 

  231142              % 22.23  23114211343    انًتحذة

  21651                % 14.33  2615381822      سهطُت ُعًاٌ اٌششق األٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  81445                % 12.26  8414521383      سهطُت ُعًاٌ طٕذٚق رمبػذ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ

  41825                % 4.15  4812541453      هىنُذا إط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔضسالٔذ ثٟ فٟ

  41825                % 4.15  48,2541453      هىنُذا عٛع١زض عٍٛثبي أفغّٕذ ثٟ. فٟ.

  41468                % 6.62  4416481563      سهطُت ُعًاٌ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ

  41323                % 5.26  4312331434      سهطُت ُعًاٌ طٕذٚق رمبػذ ٚصاسح اٌذفبع

  131446              % 15.26  13414461632     %5اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رمً ٔغجخ ِغبّ٘زُٙ ػٓ 

     64418841433  133.33 %              641482  

  2202د٠غّجش  20

  

 ً َ.َ.ػوٙشث

اإلِبساد اٌؼشث١خ 

  228002                % 22.22  22080208222       اٌّزؾذح

  28150                  % 02.22  21,52,8,22         عٍطٕخ ُػّبْ اٌششق األٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  8025,                  % 02.21  0825282,2,         عٍطٕخ ُػّبْ طٕذٚق رمبػذ ِٛظفٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ

  28,25                  % 0.05  2,82528252         ٌٕ٘ٛذا إط إٞ ثٟ أزشٔبش١ٛٔبي ١ٔضسالٔذ ثٟ فٟ

  28,25                  % 0.05  2,82528252         ٌٕ٘ٛذا ٕذ ثٟ. فٟ.عٛع١زض عٍٛثبي أفغّ

  ,2821                  % 1.12  22810,8512         عٍطٕخ ُػّبْ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ

  28222                  % 5.21  2282228020         عٍطٕخ ُػّبْ طٕذٚق رمبػذ ٚصاسح اٌذفبع

  028001                % 05.21  02080218122        %5اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رمً ٔغجخ ِغبّ٘زُٙ ػٓ 

        1028,,08222  022.22 %                1082,2  

 

د٠غّجش  20 ُػّبٟٔ ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ )لاير 280عُٙ ثم١ّخ  08222,,1028لاير ُػّبٟٔ ِىْٛ ِٓ  8022,,٠1082جٍغ سأط اٌّبي اٌّظذس ٚاٌّظشػ ثٗ ٚاٌّذفٛع ٌٍششوخ 

 س.ع ٌىً عُٙ(. 280عُٙ ثم١ّخ  08222,,1028س.ع ِىْٛ ِٓ  8022,,1082: 2202

ٍششوخ. ع١ّغ األعُٙ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌىً عُٙ فٟ اعزّبػبد ٠ٌؾك ٌؾبٍِٟ األعُٙ اٌؼبد٠خ اعزالَ رٛص٠ؼبد أسثبػ وّب ٠ؼٍٓ ػٕٙب ِٓ ٚلذ ٢خش وّب ٠ؾك ٌُٙ طٛد ٚاؽذ 

 بٜٚ فٟ ِب ٠زؼٍك ثجبلٟ أطٛي اٌششوخ.رزغ

 االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ (ة )

% ِٓ طبفٟ أسثبػ اٌششوخ، ثؼذ خظُ اٌؼشائت، ٌزى٠ٛٓ اؽز١بؽٟ لبٟٔٛٔ، إٌٝ أْ ٠جٍغ ٘زا 02( ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ ػٍٝ رخظ١ض 022رٕض اٌّبدح )

 االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ِب ال ٠مً ػٓ صٍش سأعّبي اٌششوخ.

 اؽز١بؽٟ اٌزغط١خ (ط )

 زغط١خ اٌزٟ ٌُ رؾذس ثؼذ.٠زؤٌف اؽز١بؽٟ اٌزغط١خ ِٓ اٌغضء اٌفؼبي ِٓ طبفٟ اٌزغ١ش اٌزشاوّٟ فٟ اٌم١ّخ اٌؼبدٌخ ألدٚاد رغط١خ اٌزذفك إٌمذٞ اٌّزؼٍمخ ثؤدٚاد اٌ



 00صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 المدققة اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غي  

 
  

 لشوض ألجم .14

 

 
 

 ِذلمخ   

 

 
 

 2202 د٠غّجش 20  2323 يىَيى 33 

 

 
 

 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف  

 

 

 

    

  0228522     1411133    لشٚع ألعً

 (058022)    (151683)     : اٌغضء اٌّزذاٚيِطشًٚؽب ِٕٙب

  0218021     1251423    اٌغضء غ١ش اٌّزذاٚي

 (28220)      (31583)       ِؼبٍِخ غ١ش ِطفؤح ب١ٌفرى ِطشًٚؽب ِٕٙب:

 

   1211834     02281,5  

 

 

اٌششوخ ارفبل١خ ششٚؽ ػبِخ ؽٛي اٌزغ١ٙالد االئزّب١ٔخ ِغ رؾبٌف ِىْٛ ِٓ ثٕٛن د١ٌٚخ ٚٚوبالد ائزّبْ رظذ٠شٞ ٚثٕٛن  ، أثشِذ2202عجزّجش  01ثزبس٠خ 

ٚ"ٚو١ً  ِؾ١ٍخ، ِغ ثٕه "وش٠ذٞ أعش٠ىٛي وٛسثٛس٠ذ أذ أفغّٕذ" ثظفخ "ٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌذٌٟٚ" ٚ"أ١ِٓ اٌؼّبٔبد اٌخبسعٟ" ٚثٕه اٌؾغبة اٌخبسعٟ،

ُّظذس ٌىفبٌخ ؽغٓ  اٌزغ١ٙالد ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ"، ٚٚو١ً اٌزغ١ٙالد اٌزغبس٠خ، ٚثٕه ِغمؾ ػ.َ.ع.ع ثظفزٗ ثٕه اٌؾغبة اٌذاخٍٟ، ٚاٌجٕه اٌ

 ر.َ.َ" ثظفخ ٚو١ً رغ١ٙالد "١٘ش١ِظ". -اٌزٕف١ز، ٚٚو١ً رغ١ٙالد وفبٌخ ؽغٓ اٌزٕف١ز، ٚثٕه "و١ٗ اف دث١ٍٛ إ٠جىظ 

 ، وبٔذ اٌّجبٌغ اٌّغزؾمخ وّب ٠ٍٟ:2202غّجش د٠ 20ٚ ١ٔٛ٠2222ٛ  22ثزبس٠خ 

 

  258222     441486  رغ١ٙالد رغبس٠خ

 رغ١ٙالد ِزغ١شح ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

341848     2,8200  

 رغ١ٙالد صبثزخ ِغطبح ِٓ "١٘ش١ِظ"

 

241144     228222  

 رغ١ٙالد ِجبششح ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞ

 

231543     228050  

 غ١ٙالد ِغطبح ِٓ ثٕه اٌزظذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌىٛسٞر

 

 111312     00800,  

 
 

1411133   0228522  

 

 انزيى انتجاسيت انذائُت وانزيى انذائُت األخشي .15

 

 
 

    

  28,20    41185    اٌزُِ اٌذائٕخ ٚاٌّغزؾمخ ٌٛلٛد اٌغبص

  08220    11224    رىٍفخ اٌفبئذح اٌّغزؾمخ

  525       11334    (01 إ٠ؼبػ سلُاف راد اٌؼاللخ )ِغزؾمبد األؽش

  220       343       ِغزؾمبد ٚرُِ دائٕخ أخشٜ

 

   21816    58222  

 

 

 يعايالث يع أطشاف راث عاللت .16

ح ػٍٝ ِّبسعخ اٌغ١طشح أٚ اٌزؤص١ش رشًّ األؽشاف راد اٌؼاللخ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ِٚٛظفٟ اإلداسح اٌؼ١ٍب، ٚو١بٔبد األػّبي اٌزٟ ٌٙب اٌمذس

٘زٖ اٌّؼبِالد اٌزٟ ٠زُ اٌجبٌغ ػٍٝ اٌمشاساد اٌّب١ٌخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٌٍششوخ ٚاٌى١بٔبد اٌزٟ ٠غزط١غ ثؼغ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌزؤص١ش ثشىً ثبٌغ ػ١ٍٙب ٚرىْٛ األعؼبس ِٚذح 

 ٌطشف١ٓ.ث١ٓ اإثشاِٙب فٟ اٌغ١بق اٌؼبدٞ ٌألػّبي ٚفمبً ٌٍششٚؽ ٚاألؽىبَ اٌزٟ ٠زفك ػ١ٍٙب 

 يستحماث يىظفي اإلداسة انشئيسييٍ

٠ٚشٍّْٛ أٞ ػؼٛ ، ػ١ٍٙب، ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش أِب ِٛظفٛ اإلداسح اٌؼ١ٍب فُٙ اٌز٠ٓ ٠زّزؼْٛ ثغٍطخ رخط١ؾ أٔشطخ اٌششوخ ٚرٛع١ٙٙب ٚاٌغ١طشح

أشٙش  اٌغزخغخ ِٛظف١ٓ ثّٓ ف١ُٙ ِٛظفٟ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌفزشح ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ِغّٛع اٌّىبفآد اٌزٟ دفؼذ ألػٍٝ خِّغٍظ إداسح )عٛاء أوبْ رٕف١ز٠ًب أَ ال(. 

 إٌّز١ٙخ فٟ ِب ٠ٍٟ:
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 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف  

 

 

 
    

 022  215    ِغزؾمبد ِٛظفٟ اإلداسح اٌشئ١غ١١ٓ



 01صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 المدققة اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غي  

 
 

 )ربثغ(يعايالث يع أطشاف راث عاللت  .16

 أشٙش إٌّز١ٙخ: اٌغزخفزشح خ اٌّؼبِالد اٌزب١ٌخ ِغ األؽشاف راد اٌؼاللخ خالي ٚلذ أعشد اٌششو

   
 ١ٔٛ٠2202ٛ  22  2323يىَيى  33

   
 لاير ُػّبٟٔأٌف   لاير ُعًاَيأنف 

 

  

   

  ,2821                  21223               ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َ

  052                     134                  لخ ػ.َ.ع.عششوخ اٌغٛادٞ ٌٍطب

  15                       64                     وٙشث١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ )"وِٛٛ"( ػ.َ.َ

  12                       65                     ششوخ عٛع١زض

  20                       34                     اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ أط ا٠ٗ فشع دثٟ

  22                       33                     إٔغٟ إط إ٠ٗ 

  05                       15                     اٌششق األٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  2                         14                      أػؼبء ِغٍظ اإلداسح

  ,                         8                       ش١ىٛوٛ ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدح ششوخ

  0                         4                        ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ

               31343                  2825,  

   ٌزبٌٟ:إْ ؽج١ؼخ اٌّؼبِالد اٌّج١ٕخ أػالٖ وب

 
   

  28252                  21242                 (2سعَٛ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ )إ٠ؼبػ 

  052                     134                    اٌّشبسوخ فٟ اٌزىب١ٌف

  002                     124                    (2سعَٛ اإلػبسح )إ٠ؼبػ 

  00                       41                       (5)إ٠ؼبػ  بة اؽز١بؽٟ خذِخ اٌذ٠ٓرىٍفخ خطبة اػزّبد ؽغ

  20                       34                       أرؼبة ١ِٕٙخ

  2                         14                       (2)إ٠ؼبػ سلُ ِىبفآد ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح 

  01                       2                         شغ١ً ٚاٌظ١بٔخ األخشٜرىب١ٌف اٌز

 (0)                        2                         سعَٛ عّشو١خ

  1                         26                       أخشٜ

                 31343                  2825,  

 

 
 خِذلم    

 
 2202 د٠غّجش 20  2323 يىَيى 33  

 
 أٌف لاير ػّبٟٔ  أنف لاير عًاَي  

      

      األسطذح اٌّغزؾمخ ِٓ أؽشاف راد ػاللخ

 02  34  ششوخ اٌغٛادٞ ٌٍطبلخ ػ.َ.ع.ع

     

     ٚاألسطذح اٌّغزؾمخ إٌٝ أؽشاف راد ػاللخ رشًّ:

  222                     224                   ع٠ٛض رشاوزج١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َ

  20                       46                      وٙشث١ً ٌٍزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ ُػّبْ ػ.َ.َ

  1                         21                      إٔغٟ إط إ٠ٗ

  02                       14                      ششوخ عٛع١زض

  2                         13                      اٌششق األٚعؾ ٌالعزضّبس ػ.َ.َ

  5                         6                        أط ا٠ٗ فشع دثٟ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ

  2                         5                        ششوخ ش١ىٛوٛ ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّؾذٚدح

  0                         5                        ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ

  05                       3                        أػؼبء ِغٍظ اإلداسح

    -                          -                       وٙشث١ً َ.َ.ػ

                11334                     525  



 02صفحة 

كة الباطنة للطاقـة ش.م.ع.ع  شر
 المدققة اإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة غي  

 
 

 إداسة انًخاطش انًانيت .14

 20إٌّز١ٙدخ فدٟ إْ أ٘ذاف ٚع١بعبد إداسح اٌّخبؽش اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثبٌششوخ رزفك ِغ األ٘دذاف ٚاٌغ١بعدبد اٌّفظدؼ ػٕٙدب فدٟ اٌمدٛائُ اٌّب١ٌدخ وّدب فدٟ ٌٍٚغدٕخ 

 .2202د٠غّجش 

 

 االنتزاياث .18

 2202د٠غدّجش  20ِغ رٍه اٌّفظؼ ػٕٙب فٟ اٌمدٛائُ اٌّب١ٌدخ وّدب فدٟ ٌٍٚغدٕخ إٌّز١ٙدخ فدٟ رؤع١ش األساػٟ  ٚاٌزضاِبدرزطبثك اٌزضاِبد اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ  - أ

 .2222 ١ٔٛ٠ٛ 22أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ  اٌغزخثؼذ أْ ُخظُ ِٕٙب اٌّجبٌغ اٌزٟ رُ اإللشاس ثٙب خالي فزشح 

 .(2202د٠غّجش  20لاير ُػّبٟٔ وّب فٟ  128200) 2222 ٠ٛ١ٔٛ 22ِب صاٌذ غ١ش ِغذدح وّب فٟ ٟٚ٘  108202 لذِذ اٌششوخ أٚاِش ششاء ثم١ّخ - ة

 

 يعذنت - صافي األصىل نكم سهى .12

مغّخ طبفٟ األطٛي اٌخبطخ ثبٌّغب١ّ٘ٓ اٌؼبد١٠ٓ فٟ اٌششوخ ػٍٝ ػدذد اٌّزٛعدؾ اٌّدشعؼ ٌألعدُٙ اٌؼبد٠دخ ر٠زُ اؽزغبة طبفٟ األطٛي ٌىً عُٙ ػٓ ؽش٠ك 

 /اٌغٕخغ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 
 ِذلمخ    

 
 2202د٠غّجش  20  2323 يىَيى 33  

 
     

  ,822,,   221234   أِٛاي اٌّغب١ّ٘ٓ )أٌف لاير ػّبٟٔ( -طبفٟ األطٛي 

 
     

  0,,1028               6441884 ػذد اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح / اٌغٕخ )ثب٢الف(

 
     

  ,020.0   136.64   ِؼذٌخ -( طبفٟ األطٛي ٌىً عُٙ )ث١غخ

 

( ٠ّضددً 2202غددّجش ٠د ١ٍِ20ددْٛ لاير ُػّددبٟٔ وّددب فددٟ  2,.1) 2222 ١ٔٛ٠ددٛ ١ٍِ22ددْٛ لاير ُػّددبٟٔ وّددب فددٟ  00،12رددشٜ اإلداسح أْ ػغددض اٌزغط١ددخ اٌجددبٌغ 

اٌّب١ٌدخ اٌخبطدخ ثٙدب، غ١دش ِظدشػ  االرفبل١دبدعدت أؽىدبَ اٌخغبسح اٌزٟ لذ رزىجذ٘ب اٌششوخ ٌٛ اخزدبسد أْ رٕٙدٟ ارفبل١دبد اٌّجبدٌدخ فدٟ ٘دزا اٌزدبس٠خ. إال أٔدٗ ثّٛ

 اٌّغب١ّ٘ٓ. إعّبٌٟ ؽمٛقٌٍششوخ إٔٙبء ارفبل١بد اٌّجبدٌخ. ٚػ١ٍٗ رُ اعزجؼبد ػغض اٌزغط١خ ِٓ 

 

 انعائذ األساسي عهً كم سهى .23

١ّ٘ٓ اٌؼدبد١٠ٓ فدٟ اٌشدشوخ ػٍدٝ ػدذد اٌّزٛعدؾ اٌخغدبئش إٌّغدٛثخ إٌدٝ اٌّغدباألسثدبػ أٚ  طدبفٟ ٠زُ اؽزغبة اٌؼبئذ األعبعٟ ػٍٝ ودً عدُٙ ػدٓ ؽش٠دك رمغدّخ

 .اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح

 
 ١ٔٛ٠2202ٛ  22  2323 يىَيى 33  

 
     

  28002   51186   طبفٟ اٌخغبسح خالي اٌفزشح )أٌف لاير ُػّبٟٔ(

 
     

  0,,1028               6441884 ٢الف(ػذد اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌألعُٙ اٌؼبد٠خ غ١ش اٌّغذدح خالي اٌفزشح )ثب

 
     

  0.20   4.68   )ث١غخ( اٌؼبئذ األعبعٟ ػٍٝ وً عُٙ

 

 


	1_BATP_ØªÙ‚Ø±ÙŠØ±_Ø§Ù„Ø´Ø±ÙƒØ©_23002020_33
	2_BATP_Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª_Ø§Ù„Ø¯Ø®Ù„_23002020_33
	3_BATP_Ø§Ù„Ù…ÙŠØ²Ø§Ù†ÙŠØ©_Ø§Ù„Ø¹Ù…ÙˆÙ…ÙŠØ©_23002020_33
	4_BATP_Ø§Ù„ØªØ¯Ù•Ù‚Ø§Øª_Ø§Ù„Ù†Ù‚Ø¯ÙŠØ©_23002020_33
	5_BATP_ØÙ‚ÙˆÙ‚_Ø§Ù„Ù…Ù„ÙƒÙŠØ©_23002020_33
	6_BATP_Ø§Ù„Ø¥ÙŠØ¶Ø§ØØ§Øª_23002020_33

