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إن  عامر،  طارق  المركزي  البنك  محافظ  قال 
من   10% على  استحوذوا  األجانب  المستثمرين 
يونيو  منذ  الخزانة  أذون  عطاءات  متوسط حجم 
المالية  األوراق  سوق  جذب  أن  مؤكًدا  الماضي، 
الحكومية تدفقات ملموسة جاء نتيجة اإلجراءات 
اتخاذها مع بداية  تم  التي  االستباقية والحاسمة 
والــتــي شملت حزمة من  كــورونــا،  فــيــروس  ــة  أزم

المبادرات للقطاعات االقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خالل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي 
البنك  محافظ  مع  أمــس  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
المركزي، والذي أشاد خالله رئيس الحكومة بأداء 
أزمة  خــالل  المركزي  بقيادة  المصرفي  القطاع 
كورونا وتداعياتها، ودور القطاع في التصدي للهزة 
الجائحة  عقب  العالمي  االقتصاد  شهدها  التي 

واحتواء آثارها السلبية.
وكشف محافظ البنك المركزي عن أن أسعار 
بنحو  ارتفاًعا  شهدت  الخزانة  أذون  على  العائد 
التالية  الثالثة  األسابيع  خالل  أســاس  نقطة   64
الجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، 
 21 وحتى   14 من  الفترة  خــالل  تتراجع  أن  قبل 
للمستويات  أخـــرى  مــرة  للصعود  وتــعــود  يوليو، 

الجنيه  أمام  تراجعه  الــدوالر  واصل سعر صرف 
في  قرشين  نحو  األحــد  أمــس  تعامالت  في  ليفقد 
تزايد  خلفية  على  الــبــنــوك،  مــن  واســعــة  مجموعة 
خالل  مــن  ســواء  الــســوق  على  األجنبية  التدفقات 
التمويل  مؤسسات  من  القروض  أو  المالية  األوراق 
الدولية، والتي كان آخرها اإلعالن عن اتفاق تمويل 
األوربي  االستثمار  بنك  من  يورو  مليون   800 بقيمة 
الــمــشــروعــات  لــمــســاعــدة  يخصص  األهــلــي  للبنك 

الصغيرة والمتوسطة.
وتـــراجـــع الــمــتــوســط الــمــرجــح لــســعــر الــصــرف 
للشراء  جنيه   15.7586 ليسجل  قــرش،  من  بأكثر 
جنيه   15.7692 مقابل  للبيع،  جنيه  و15.8586 
الماضي،  الخميس  للبيع  جنيه  و15.8692  للشراء 

وفًقا للبيانات الواردة على الموقع اإللكتروني للبنك 
المركزي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدوالر خالل تعامالت 
العملة  ومصر  المصري  األهلي  بنكا  خفض  أمــس، 
 15.77 عند  ليتداول  واحد،  قرش  بواقع  األمريكية 
 15.78 مقابل  للبيع،  جنيه  و15.87  للشراء  جنيه 
جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وانخفض الدوالر بواقع 3 قروش في بنك الكويت 
الوطني خالل تعامالت األحد، على دفعتين، ليصل 
إلى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل 
نهاية  للبيع  جنيه  و15.89  للشراء  جنيه   15.79

األسبوع الماضي.
فيما خفض بنكا التجاري الدولي والعربي اإلفريقي 
الدولي سعر صرف الدوالر بواقع قرشين، بالًغا 15.75 
جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.77 

جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم 
اتخاذها في هذا الصدد.

ونّوه محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع الجنيه 
المصري مقابل الدوالر األمريكي منذ بداية العام 
على عكس  بنسبة 0.66%،  أغسطس   16 وحتى 
باقي عمالت األسواق الناشئة خالل هذه الفترة، 

مقابل  المصري  الجنيه  انخفاض  أن  إلــى  الفًتا 
الدوالر األمريكي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 
أغسطس بنسبة %2.32 يعتبر أقل معدل مقارنة 
أن  إلى  مشيًرا  الناشئة،  األســواق  عمالت  بباقي 
منتصف شهر يونيو شهد عودة قوية للمستثمرين 
المالية  األســواق  في  استثماراتهم  لضخ  األجانب 

العالمية،  األســــواق  تــعــافــي  نتيجة  الــمــصــريــة؛ 
احتواء  في  الناجحة  المصرية  للجهود  وكذلك 
اآلثار االقتصادية السلبية ألزمة كورونا، مما أدى 
التدريجي  التعافي  في  المصري  الجنيه  لمعاودة 
لقيمته أمام الدوالر األمريكي في اآلونة األخيرة.

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء 
المعدل  النخفاض  مشيًرا  التضخمية،  الضغوط 
مدعوًما   2020 يوليو  في  العام  للتضخم  السنوي 
تراجع  بينما  األســاس،  لفترة  اإليجابي  بالتأثير 
أدنــى  إلــى  األســاســي  للتضخم  السنوي  المعدل 
انخفاض  إلــى  الفًتا  تاريخًيّا،  له  مسجل  معدل 
إلى  الحضر  في  العام  للتضخم  السنوي  المعدل 
إلى 5.6%  ارتفاعه  بعد   2020 يوليو  %4.2 في 

في يونيو 2020 من %4.7 في مايو.
المعدل  أن  المركزي  البنك  محافظ  وكشف 
السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدالت 
أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت %6 منذ 
فبراير 2020، الفًتا في الوقت نفسه إلى انخفاض 
المعدل السنوي للتضخم األساسي للشهر الثالث 
2020 من  يوليو  التوالي ليسجل %0.7 في  على 
الذي  مايو  في  و1.5%   ،2020 يونيو  في   1%
المعدل  يسجل  أن  المتوقع  من  إنه  وقــال  سبقه، 
السنوي للتضخم العام %6.2 في المتوسط خالل 

الربع الرابع من 2020.

طارق عامر: األجانب استحوذوا على 10% من أذون الخزانة منذ يونيو

الدوالر يواصل التراجع التدريجي 
على وقع تزايد التدفقات األجنبية

خالل لقائه مع رئيس الوزراء:

متوسط سعر البيع يهبط إلى 15.85 جنيه

الجنيه ارتفع 0.66% حتى 16 أغسطس عكس مختلف عمالت األسواق الناشئة

6.2% متوسط معدل التضخم العام المتوقع خالل الربع الرابع من 2020

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 وزير االتصاالت: إطالق 
مبادرة بناة مصر 

الرقمية فبراير 2021

 اإلنتاج الحربي: بدء تحويل 
أتوبيسات هيئة النقل العام 

بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي

 مبيعات العرب واألجانب 
تنزل بالبورصة 0.96% 
وسط تداوالت مليارية

 شراكة بين فاليو وكايرو فيستفال 
سيتي مول لتوفير أنظمة سداد 

لرواد المركز التجاري

 عجز الميزان التجاري 
يتراجع %8.6 إلى 3.3 مليار 

دوالر في يونيو

حابي

شاهندة إبراهيم

تراجع صافي األرباح المجمعة 26.8% في النصف األول.. والقطاع العقاري يستحوذ على 54% من اإليراداتحقوق المساهمين في الشركة القاسمة 890.8 مليون جنيه والمنقسمة 2.4 مليار جنيه

نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة

طارق عامر  محافظ البنك المركزي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

القابضة  لالستثمار  أوراسكوم  شركة  أعلنت 
شركتين  إلــى  تقسيمها  مــشــروع  تفاصيل  عــن 
وستحتفظ  قاسمة  األولـــى  الدفترية،  بالقيمة 
القابضة(  لالستثمار  )أوراســكــوم  االســم  بنفس 
جنيه  مليارات   6 به  المرخص  رأسمالها  وسيبلغ 
جنيه،  مليون   577 نحو  والــمــدفــوع  والــمــصــدر 
)الشركة  القابضة  المالية  أوراســكــوم  والثانية 
بغرض  تأسيسها  سيتم  ــي  ــت وال الــمــنــقــســمــة(، 
شركات  في  والمساهمة  تأسيس  نشاط  مزاولة 
األنشطة المالية غير المصرفية، وستحصل على 
ويبلغ  النشاط،  هذا  لمزاولة  الالزمة  التراخيص 
رأسمالها المرخص به 16 مليار جنيه، والمصدر 

والمدفوع نحو 1.63 مليار جنيه.
كشركة  لالستثمار  أوراســكــوم  شركة  تضم   
شقيقة  وواحدة  شركات   8 تبعيتها  تحت  قاسمة 
ليمتد،  الخاصة  أسوسيت  وورلــد  ترانس  وهــي: 
تليكوم  وأوراسكوم  فينتشرز،  تليكوم  وأوراسكوم 
وفيكتوار  للمحمول،  التحتية  البنية  لخدمات 
بريزم  وأوراسكوم  للطاقة،  كابيتال  وأو  القابضة، 
كابيتال  وأو  الترفيهية،  للمشروعات  بيراميدز 
بيراميدز  ــوم  وأوراســك والــمــقــاوالت،  للخدمات 
للمشروعات الترفيهية، وشينو تكنولوجي جوينت 

فينتشر وهي شركة شقيقة.
والتي  القابضة  المالية  أوراسكوم  شركة  أما 
سيتم قيدها في البورصة وبالتالي لن يتم اتخاذ 
القيد،  عدم  عن  المساهمين  لتعويض  إجــراءات 
التابعة،  القابضة  المالية  بلتون  شركة  فستضم 
وشركة ثروة كابيتال لالستثمارات المالية )شركة 

شقيقة(.
الشركات  إن  لالستثمار،  أوراســكــوم  وقالت 
لنفس  مملوكة  ستكون  التقسيم  عــن  الناتجة 
نسب  ــذات  وب التقسيم،  تاريخ  في  المساهمين 

الملكية وعدد األسهم.
ــتــقــســيــم، تــبــلــغ حــقــوق  ووفـــًقـــا لــمــشــروع ال
مليون   890.8 القاسمة  الشركة  في  المساهمين 
أصولها  لصافي  اإلجمالية  القيمة  تساوي  جنيه 
والممثلة في نصيبها من رأس المال واالحتياطات 
واألرباح المرحلة، باإلضافة لألرباح الناتجة عن 
في  المساهمين  حقوق  وستبلغ  التابعة،  شركاتها 

577 مليون جنيه رأسمال أوراسكوم لالستثمار 
بعد التقسيم.. و1.63 مليار للمالية القابضة

وليد زكي: بايونيرز اجتازت مرحلة صعبة 
ًّا على الصعيدين المحلي والعالمي اقتصادي

وصف نسب الربحية بالجيدة للغاية مقارنة بنفس قطاعات الشركات األخرى8 شركات تحت مظلة األولى و2 في تبعية الثانية

الشركة المنقسمة )أوراسكوم المالية القابضة(، 
نحو 2.4 مليار جنيه.

وقالت أوراسكوم لالستثمار إن مشروع التقسيم 
للشركة في  المالية  القوائم  إلى  التفصيلي يستند 
العامة  الجمعية  من  والمعتمدة   ،31/12/2019
العادية ومصدق عليها محضرها من هيئة الرقابة 
المالية. وأن المستشار القانوني في عملية إعادة 
الشريك  الفتاح  عبد  المحامي محمد  هو  الهيكلة 
المسؤول عن أسواق رأس المال في مكتب معتوق 

بسيوني والحناوي لالستشارات القانونية.
ــراءات  ــمــام إجــ ــارت الــشــركــة إلـــى أن إت وأشــ
الــتــقــســيــم يــســتــلــزم الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
العامة  والجمعية  المالية  الرقابة  من  واعتمادات 

غير العادية وهيئة االستثمار.
 6 القابضة  لالستثمار  ــوم  أوراســك وحـــددت 
الرافعة  التقسيم، وهي:  لعملية  أسباب ومبررات 
المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية 

عند  والمحللين  المستثمرين  تضلل  قد  والتي 
القابضة،  لالستثمار  أوراســكــوم  شركة  تقييم 
قد  المستثمرين  بعض  أن  هو  الثاني  والسبب 
أو  المالية  الخدمات  أكبر بقطاع  اهتماًما  يبدون 
جيدة  فرصة  االنقسام  يعطي  وبالتالي  العكس، 
أو  بها  يرغبون  التي  القطاعات  في  لالستثمار 

الخروج من أخرى.
ــارات عــديــدة  ــي والــســبــب الــثــالــث تــوفــيــر اخــت
أكثر  استثمارات  يجذب  قد  مما  للمستثمرين 
القاسمة  للشركتين  مــصــر  وخـــارج  ــل  داخـ مــن 
المزيد  ــاحــة  إت ــع  ــراب ال والــســبــب  والمنقسمة، 
في  والــمــشــاركــة  للنمو  للشركتين  الــفــرص  مــن 
ــدة، والــخــامــس زيـــادة تركيز  اســتــثــمــارات جــدي
تحسين  وأخيًرا  مجال،  كل  أنشطة  على  اإلدارة 
المركز المالي للشركتين من خالل توزيع األصول 
الشركات  أنشطة  مجال  بحسب  وااللــتــزامــات 

التابعة لكل شركة.

حابي

وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة

شركة  إدارة  مجلس  رئيس  زكي،  وليد  قال 
استطاعت  المجموعة  إن  القابضة،  بايونيرز 
الصعيد  على  اقتصادّيًا  صعبة  مرحلة  اجتياز 
أعمال  نتائج  عبرت  وقــد  والعالمي  المحلي 
العام  مــن  األول  النصف  خــالل  المجموعة 
2020، عن قدرة المجموعة على االستمرارية 
الركود  حالة  من  بالرغم  األربــاح،  تحقيق  في 
االقتصادية  األنشطة  تغلف  التي  االقتصادي 
من  تبعها  وما  كورونا  أزمة  جراء  عام  بشكل 
استقرار على جميع األصعدة  تذبذبات وعدم 

وعالمّيًا. محلّيًا 
أن نسب  ــس  أمـ ــان  ــي ب فـــي  ــي  زكـ وأوضــــح 
جيدة  تــعــد  بالمجموعة  الــخــاصــة  الــربــحــيــة 
نفس  ربحية  ونسب  بمعدالت  مقارنة  للغاية 
التنوع  وأن  األخـــرى،  بالشركات  القطاعات 
بالمجموعة  الــخــاصــة  الــعــمــل  مــجــاالت  فــي 
واالنتقاء  المستقبلية  الرؤية  إلــى  باإلضافة 
األساسي  الداعم  هو  لالستثمارات،  الجيد 
الحالة  ظــل  فــي  ــاح  ــ األرب تحقيق  الســتــمــرار 
النصف  خالل  وخاصة  الحالية  االقتصادية 
أغلب  شهد  ــذي  وال الــجــاري  العام  من  األول 

كورونا. لجائحة  السلبية  اآلثار 
االستثمارية  للسياسة  طبًقا  أنــه  أضــاف 
على  أساسي  بشكل  تركز  فإنها  للمجموعة، 
وفًقا  دائــًمــا  وتعمل  واالســتــمــراريــة  الــمــرونــة 
المواقف  مع  للتعامل  وقائية  الستراتيجيات 
أّيًا من مجاالت  الطارئة التي يمكن أن تواجه 

المجموعة. داخل  العمل 
في  تــراجــعــاً  القابضة  بــايــونــيــرز  وسجلت 
إلى   ،26.8% بنسبة  المجمعة  األرباح  صافي 
األول  النصف  خــالل  جنيه  مليون   800.987
جنيه  مليار   1.094 مقابل  الحالي،  العام  من 
في  األخــذ  مع   ،2019 من  المقارن  بالنصف 

األقلية. االعتبار حقوق 
وتراجعت إيرادات النشاط إلى 3.57 مليار 
الحالي،  العام  من  أشهر  ستة  أول  في  جنيه، 

المناظرة. بالفترة  مليار جنيه   6.9 مقابل 

الفترة  نفس  خالل  الربح  مجمل  وانخفض 
 1.8 نحو  مقابل  جنيه  مليار   1.2 نحو  إلــى 

المماثلة. بالفترة  جنيه  مليار 
حققت  المستقلة،  األعمال  مستوى  وعلى 
بايونيرز القابضة صافي ربح بقيمة 173.954 
ــأول ســتــة أشــهــر مــن الــعــام  ــ مــلــيــون جــنــيــه ب
124.272 مليون جنيه بالفترة  الجاري، مقابل 

المناظرة.
إيــرادات  صــدارة  العقاري  القطاع  وقــاد 
عام  مــن  األول  النصف  خــالل  المجموعة 
إجمالي  في   54% بنسبة  2020 حيث ساهم 
الذي  الصناعي  القطاع  ويليه  اإليـــرادات، 
الــربــع  خـــالل  وفـــي   .45% بــنــســبــة  ســاهــم 
الــقــطــاع  ســـاهـــم   2020 ــام  عــ مـــن  الــثــانــي 
ويليه  اإليــرادات  من   55% بنسبة  العقاري 

.42% بنسبة  الصناعي  القطاع 

الفترة  الملكية في  وارتفعت إجمالي حقوق 
بنسبة   2020 يونيو   30 في  المنتهية  المالية 
مليار   9.6 لتسجل   2019 بعام  مقارنة   11%
شركات  في  االستثمارات  ــادة  زي وتــم  جنيه، 
جنيه  مليار   1.024 مبلغ  بنحو  المجموعة 

خالل النصف األول من عام 2020.
على  الحفاظ  المجموعة  استطاعت  وقد 
المالية  الفترة  خــالل  جيدة  ربحية  معدالت 
المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت نسبة 
مقابل   %  34 المبيعات  إلــى  الــربــح  مجمل 

%27 خالل النصف األول من عام 2019.
إلــى  ــح  ــرب ال صــافــي  نــســبــة  ســجــلــت  بينما 
النصف  فــي   16% مقابل   22% المبيعات 
يبلغ  عائد  تحقيق  وتم   ،2019 عام  من  األول 
األول  النصف  نهاية  في  للسهم  جنيه   0.76

من عام 2020.

رنا ممدوح

https://www.te.eg/wps/portal/te/Personal/!ut/p/z1/04_iUlDgAgP9CCATyEEmKOboR-UllmWmJ5Zk5ucl5uhH6EdGmcV7B7oYGfq7G3j7e_sZGzj6WroYOLuZGRr4mut76UfhVxCcWKRfkB2oCABvjmPq/
https://hapijournal.com/
https://www.odin-investments.com/
http://mnhd.com/?fbclid=IwAR06v8IVnkRhcgwVkTazBsNtHHiocZelrp2L4qhbaBbtjhEsdo69y7qkzU8
https://hapijournal.com/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-0-96/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-0-96/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-0-96/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-0-96/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%88/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%88/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%88/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-8-6-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-8-6-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-8-6-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk
https://hapijournal.com/2020/09/06/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-8-6-%d8%a5%d9%84%d9%89-3-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1/?fbclid=IwAR3w65NZMBl_uLHlkqAqGM9ClgPrB-zZW2H-TDFI0SkAPybXA0MpXLJniMk

