
أهم األخبار

اضغط على العناوين

السعودية تقرر السماح 
بإصدار اإلقامات وتجديدها 

بشكل ربع سنوي

صادرات مواد البناء والصناعات 
المعدنية المصرية ترتفع 20% 

إلى 6.15 مليار دوالر

السيسي يوجه بإضافة مسارات 
جديدة للقطار فائق السرعة 

وربطها بالشبكة القائمة

72 ساعة لحصر المالحظات 
النهائية على االشتراطات 

البنائية الجديدة

بزيادة 0.3 نقطة مئوية

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو االقتصاد

العالمي إلى 5.5% في 2021

توقعاته  الدولي،  النقد  صندوق  رفع 
 2021 فــي  العالمي  االقتصاد  لنمو 
فيروس  أوقــد  الــذي  الــركــود  إن  وقــال 
سيكون   2020 فــي  شــرارتــه  كــورونــا 
ــل بــنــحــو نــقــطــة مــئــويــة كــامــلــة عن  أقـ

السابقة. التقديرات 
وقال إن الموافقة على عدة لقاحات 
التطعيم  فــي  الــــدول  بــعــض  وشــــروع 
بانتهاء  اآلمال  يعززان  ديسمبر  خالل 
ــت نــحــو 100  ــتــي أصــاب الــجــائــحــة ال
 2.1 مــن  أكــثــر  بحياة  وأودت  مليون 

العالم. أنحاء  في  مليون 
استثنائية”  “ضبابية  من  حذر  لكنه 

يواجهها،  العالمي  االقتصاد  زال  ما 
كوفيد19-  مــوجــات  تجدد  إن  قــائــاًل 
على  ينطوي  جــديــدة  ســالالت  وظــهــور 
سيظل  العالمي  النشاط  وإن  مخاطر، 
الصادرة  كوفيد  قبل  ما  توقعات  دون 

عام. نحو  قبل 
نحو  ينحدر  أن  المرجح  مــن  ــات  وب
الفقر  خــط  عــن  شــخــص  مــلــيــون   90
إذ  و2021،   2020 فـــي  ــع  ــمــدق ال
في  المحقق  التقدم  الجائحة  تمحو 
العقدين  مــدى  على  الفقر  مــن  الحد 
كبيرة  أعـــداد  زالـــت  ومــا  ــريــن.  األخــي
ــاشــرة أو  ــب ــم ــة ال ــطــال ــب ــي مـــن ال ــان ــع ت
فيها  بما  عديدة،  بلدان  في  المقنعة 

المتحدة. الواليات 
تقاريره  أحدث  في  الصندوق  وتنبأ 

انكماًشا  العالمي  االقتصاد  لتوقعات 
 ،2020 فــي   3.5% نسبته  عالمّيًا 
نقطة   0.9 بواقع  أفضل  قــراءة  وهــي 
كان   4.4% بنسبة  انكماش  عن  مئوية 
بفضل  وذلك  أكتوبر،  تقرير  في  يتوقعه 
النصف  فــي  المتوقع  مــن  أقــوى  زخــم 

.2020 من  الثاني 
االقتصاد  نمو  النقد  صندوق  وتوقع 
العالمي %5.5 في 2021، بما يزيد 
أكتوبر،  توقع  عــن  مئوية  نقطة   0.3
ستغذيه  تـــســـارع   إلـــى  ذلـــك  ــا  مــرجــًع
السنة  مــن  الحــق  وقــت  فــي  اللقاحات 
ــم فــي  ــدعـ ــن إجـــــــراءات الـ ــد مـ ــزيـ ومـ
وبعض  ــيــابــان  وال الــمــتــحــدة  الــواليــات 

األخرى. الكبيرة  االقتصادات 
ينمو  أن  ــمــتــوقــع  ال مـــن  إنـــه  ــال  ــ وق

ــر فــي  ــبـ االقـــتـــصـــاد األمـــريـــكـــي –األكـ
ما  وهو   ،2021 في   5.1% العالم– 
التوقع  عــلــى  مئويتين  نقطتين  يــزيــد 
القوي  الزخم  استمرار  بفضل  السابق 
2020 ودعم مالي  الثاني من  للنصف 
أُقر  دوالر  مليار   900 بقيمة  إضافي 

ديسمبر. في 
المرجح  من  إن  االقتصاديون  ويقول 
أكبر  بدرجة  التوقعات  تلك  تزيد  أن 
إغــاثــة  ــة  حــزم ــجــرس  ــكــون ال ــر  أقـ إذا 
اقترحها  دوالر  تريليون   1.9 قيمتها 

بايدن. جو  الجديد  الرئيس 
اقــتــصــاد  يــنــمــو  أن  ــوقــع  ــمــت ال ومـــن 
و5.6   2021 فــي   8.1% الــصــيــن 
كــانــت  بــيــنــمــا   ،2022 ــي  فـ ــة  ــمــئ ــال ب
على  و5.8%   8.2% أكتوبر  توقعات 

المتوقع  النمو  بلغ  حين  في  الترتيب، 
 ،2021 في   11.5% الهند  القتصاد 
تقدير  عــن  مئوية  نقطة   2.7 بــزيــادة 
المتوقع  من  أقــوى  تعاف  بعد  أكتوبر 

.2020 في 
الـــدول على  الــنــقــد  ــدوق  وحـــث صــن
ــا لــحــيــن  ــه ــصــادات ــت ــم اق مــواصــلــة دعــ
من  للحد  طبيعته  إلــى  النشاط  عــودة 
ــحــاد عــلــى مــدى  تــداعــيــات الــركــود ال

المنصرم. العام 
المنخفض  ــدخــل  ال دول  إن  ــال  وقـ
ستحتاج إلى استمرار الدعم من خالل 
الــفــائــدة  منخفضة  ــقــروض  وال الــمــنــح 
قد  الدول  بعض  وإن  الدين،  وإسقاط 

الديون. هيكلة  إعادة  إلى  تحتاج 

وكاالت
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الجهة املؤسسةمدير االستثامر

فتح باب 
االكتتاب يوم 
األحد املوافق

24-1-2021 

صندوق استثامر رشكة ثروة لتأمينات 
الحياة النقدي للسيولة بالجنيه 

املرصي ذو العائد اليومي الرتاكمي

حكمة فارماسيوتيكلز تبدأ إجراءات 

االستحواذ على جالكسو سميثكالين

روسيا ترفع رسوم صادرات القمح

مذكرة  ليميتد  جروب  جالكسو  وقعت 
شركة  مع  ملزمة  غير  أساسية  شــروط 
لبيع  بي.إل.سي  تيكلز  فارماسيو  حكمة 
شركة  في   91% البالغة  األولــى  حصة 

جالكسو سميثكالين لشركة حكمة.
وأفادت جالكسو سميثكالين في بيان 
تتضمن  الــمــذكــرة  أن  أمـــس،  للبورصة 
على  إجباري  شراء  عرض  حكمة  تقديم 
كامل أسهمها بعد استيفاء عدة شروط، 
منها االنتهاء من الفحص النافي للجهالة 
النهائية  العقوم  ــرام  وإبـ مـــرٍض،  بشكل 
على  الحصول  إلــى  إضــافــة  والــمــلــزمــة، 

موافقة الجهات الرقابية.
المساهم  خطاب  أن  الشركة  وذكــرت 
حكمة  تمكين  طــلــب  تضمن  الــرئــيــســي 
ــن الــقــيــام بــأعــمــال  فــارمــاســيــوتــيــكــلــز م
جالكسو  على  للجهالة  النافي  الفحص 

سميثكالين.
كما تضمنت مذكرة الشروط األساسية 
غــيــر الــمــلــزمــة أن مــشــروع االســتــحــواذ 
أخــرى  اســتــثــمــارات  يتضمن  المحتمل 
متعلقة بصحة المستهلك وتجارة األدوية 

تجارة  شركات  إلى  باإلضافة  مصر  في 
لمجموعة  التابعة  تــونــس  فــي  ــة  ــ األدوي
ضمنها  من  )التي  سميثكالين  جالكسو 

الرئيسي(. المساهم 
ولفت إلى أن خطاب المساهم الرئيسي 
األساسية  الشروط  مذكرة  أن  إلى  أشار 
بين األطراف على  نهائّيًا  اتفاًقا  ال تمثل 
وتعد  محتملة  الصفقة  شــروط  أو  سعر 

خطوة تمهيدية في المفاوضات.
عملية  عــرض  فسيتم  للبيان  ــا  ووفــًق
مجلس  عــلــى  الــمــحــتــمــلــة  االســـتـــحـــواذ 
على  للحصول  الرئيسي  المساهم  إدارة 
مــوافــقــتــه وذلـــك بــشــرط اســتــيــفــاء عــدة 
شروط ومنها االنتهاء من الفحص النافي 
العقود  ــرام  ــ وإب مـــرٍض  بشكل  للجهالة 

والملزمة. النهائية 
ــه ســيــتــم دعــوة  ــأن وذكــــرت الــشــركــة ب
مجلس اإلدارة لالنعقاد لإلحاطة بتوقيع 
الملزمة  غير  األساسية  الشروط  مذكرة 
وللنظر في الموافقة على تمكين الشركة 
الراغبة في االستحواذ من القيام بأعمال 

الفحص النافي للجهالة.

وافقت  إنها  الثالثاء،  أمــس  روسيا  قالت 
رسمّيًا على مقترح بفرض ضريبة أعلى على 
في  مــارس،  أول  من  اعتباًرا  القمح  تصدير 
المحلية  األغذية  أسعار  ارتفاع  لكبح  مسعى 

الناجم عن أزمة كوفيد19-.
وتصنف روسيا كأحد أكبر مصدري القمح 

في العالم.
العالمية بعد اقتراح  القمح  وقفزت أسعار 
روس  مسؤولون  أعلنه  الــذي  الضريبة  زيــادة 
أواًل في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل 
توقعات بأن ذلك قد يجعل المشترين يفضلون 

القمح من دول أخرى.
ووافــقــت الــحــكــومــة عــلــى فـــرض ضريبة 
قمح  لطن  دوالًرا(   61( يــورو   50 قــدرهــا 

التصدير بدًءا من أول مارس إلى 30 يونيو 
مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 يورو للطن 

في الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس.
وجرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة 
عند عشرة يــورو للطن و15 يــورو للطن على 
الترتيب في الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو.
لتحقيق  تهدف  لتدابير  تشديد  والخطوة 
استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة 

في ديسمبر.
فالديمير  االقــتــصــاد  وزيـــر  نــائــب  وقـــال 
الحبوب  ســوق  فــي  األســعــار  إن  إيليتشيوف 
المحلية تتعرض لضغوط من األسعار العالمية 

اآلخذة في االرتفاع.
مــراقــبــة  ــواصــل  مــوســكــو ســت إن  وقـــال 
ــراء الــمــزيــد من  ــ ــزة إلجـ ــاهـ الـــوضـــع وجـ
ــادرات  ــة تــنــظــيــم صــ ــي ــعــديــالت فــي آل ــت ال

الضرورة. اقتضت  إذا  الحبوب 

رنا ممدوح

رويترز 

المساهم الرئيسي يوقع مذكرة شروط 
غير ملزمة لبيع حصته البالغة %91

ضريبة 50 يورو للطن

مهاب عجينة رئيس قسم التحليل 
الفني بشركة بلتون المالية القابضة

كريستالينا جورجيفا مديرة
صندوق النقد الدولي

البنك المركزي يسمح للشباب من 16 عاًما بفتح 

حسابات مصرفية دون موافقة ولي األمر

ســمــح الــبــنــك الــمــركــزي، ألصــحــاب 
 21 إلــى   16 سن  من  العمرية  الفئات 
بالبنوك  مصرفية  حسابات  بفتح  عاًما 

دون الحاجة لموافقة ولي األمر.

فتح  أن  ــزي  ــرك ــم ال الــبــنــك  وأوضــــح 
حسابات  العمرية  الفئة  هــذه  أصحاب 
ــون،  ــان ــق ــارض مـــع ال ــع ــت مــصــرفــيــة ال ي
وقانون  المدني  القانون  استناًدا ألحكام 

المال. الوالية على 
أن  بمراعاة  البنوك  المركزي،  ووجه 
المقدمة  المصرفية  المنتجات  تكون 

وحجم  أهليتهم،  مع حدود  متناسبة  لهم 
ــزام  ــت الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــهــم، واالل
ــط والــتــعــلــيــمــات ذات  ــضــواب بــجــمــيــع ال

الصلة.
أهمية  على  المركزي  البنك  وشــدد 
ــات تــلــبــي  ــ ــدم ــجــات وخــ ــت ــن تــصــمــيــم م
على  إيجابّيًا  ينعكس  بما  احتياجاتهم 

المالي. الشمول  معدالت 
وأكد المركزي أن ذلك التوجه يأتي في 
عناية خاصة  بإيالء  الدولة  اهتمام  ضوء 
دمج  على  حرصه  إطــار  وفــي  بالشباب 
وجذب  المصرفي،  القطاع  في  الشباب 
أكبر شريحة من تلك الفئة لالستفادة من 

الخدمات المالية والمصرفية.

حابي

التفاؤل ما زال غالًبا على توقعات الربع األول

البورصة تصعد أعلى مستوى 11500 نقطة

بتداوالت تجاوزت 1.7 مليار جنيه

المصرية  ــورصــة  ــب ال مـــؤشـــرات  ــهــت  أن
بدعم  ارتفاع جماعي؛  تعامالت أمس على 
من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين 

والعرب.
 ،EGX30 الرئيسي  الــمــؤشــر  وصــعــد 
مستوى  عــنــد  ــق  وأغــل  ،0.15% بنسبة 

11527 نقطة.
الــدولــي  الــتــجــاري  البنك  سهم  وســجــل 
األكــبــر  الــنــســبــي  ــوزن  ــ الـ CIB، صــاحــب 
بالمؤشر الثالثيني، ارتفاًعا هامشّيًا بنسبة 
 62.88 مستوى  عند  وأغــلــق   ،0.08%

جنيه.
 ،EGX100 و EGX70 وارتفع مؤشرا
و   ،0.47% بنسبة  األوزان،  مــتــســاويــا 

%0.5 على الترتيب.
مبلغ  ــداوالت  ــ ــتـ ــ الـ أحـــجـــام  وســجــلــت 
 190 على  جنيه  مليار   1.701.952

شركة من خالل 54.366 ألف عملية.
 79 ألسهم  السوقية  األسعار  وارتفعت 
شركة مقابل تراجع 71 في حين لم تتغير 

أسعار 40.
تعامالت  على  البيعي  االتــجــاه  وسيطر 
صافًيا  وسجلوا  ــب،  األجــان المستثمرين 

بقيمة 38.424 مليون جنيه.
على  األجنبية  المؤسسات  واستحوذت 

مقابل  جــنــيــه،  مــلــيــون   37.116 مــبــلــغ 
1.307 مليون جنيه لألفراد.

واتجهت تعامالت المستثمرين المصريين 
 36.143 بمبلغ  محققين  الــشــراء  نحو 

مليون جنيه.
المصريين  األفـــراد  تعامالت  وحققت 

صافي شراء بمبلغ 73.304 مليون جنيه، 
بيع  صافي  جنيه  مليون   37.161 مقابل 

من المؤسسات.
العرب  المستثمرين  تعامالت  وسجلت 

صافي شراء بمبلغ 2.281 مليون جنيه.
العرب صافي  األفراد  تعامالت  وحققت 
شراء بمبلغ 10.699 مليون جنيه، مقابل 
من  بــيــع  صــافــي  جــنــيــه  مــلــيــون   8.418

المؤسسات.
وسيطر المصريون على نسبة 84.5% 

من إجمالي تعامالت البورصة.
األجانب على 10.04%  استحوذ  فيما 
اســتــبــعــاد  بــعــد  عــلــى 5.46%  ــعـــرب  والـ

الصفقات.
 21.22% على  المؤسسات  وسيطرت 
من   78.77% مقابل  اليوم  تعامالت  من 

نصيب األفراد.
وتصدر سهم جالكسو سميثكالين قائمة 
تاله   ،17.13% بنسبة  ارتــفــاًعــا  األكــثــر 
سهم الخليجية الكندية لالستثمار العقاري 
الصعيد  سهم  ثــم   ،10% بنسبة  العربي 
العقاري  واالســتــثــمــار  للمقاوالت  الــعــامــة 

بنسبة 8.22%.
في حين تصدر سهم السويس لألسمنت 
 ،5.47% بنسبة  انخفاًضا  األكثر  قائمة 
بنسبة  إيجيفرت  تاله سهم سماد مصر – 
ومــخــابــز  مــطــاحــن  ســهــم  ثـــم   ،4.03%

اإلسكندرية بنسبة 3.35%.

رئيس  عجينة،  مهاب  توقع  جانبه،  ومن 
المالية  بلتون  بشركة  الفني  التحليل  قسم 
الصعود  الــبــورصــة  تــواصــل  أن  القابضة، 
بجلسات الربع األول من العام بعد التماسك 
نقطة في  أعلى مستوى 11500  الظاهر 

األيام المتبقية من شهر يناير.
ورجح عجينة أن يستهدف مؤشر البورصة 
الرئيسي كسر مستوى 11750 نقطة خالل 
الفترة القادمة، وبعدها تشهد السوق بعض 
إلى  بعدها  ينتقل  والتي  العرضية  الجلسات 

مستهدف العام 12000 نقطة.
وجدد رئيس قسم التحليل الفني بشركة 
بلتون المالية القابضة رهانه على قطاعات 
غير  المالية  والخدمات  والعقارات  البنوك 
لتحقيق  األســاســيــة  والــمــواد  المصرفية 

معدالت نمو قوية خالل الربع األول.
العضو  لطفي،  محمد  توقع  جانبه،  ومن 
األوراق  لتداول  أسطول  لشركة  المنتدب 
التجاري  البنك  سهم  يــقــود  أن  الــمــالــيــة، 
لكسر  الرئيسي  البورصة  مؤشر  الــدولــي، 
الــمــدى  عــلــى  نــقــطــة   12200 مــســتــوى 

القصير.
ومع ذلك يرى لطفي أن البورصة تشهد 
انتعاشة في حركة التداوالت، وانعكس ذلك 

على زيادة أحجام السيولة اليومية.
الخدمات  قطاع  على  رهانه  جــدد  كما 
المالية غير المصرفية لتحقيق طفرة بالربع 
األول ليستفيد من انتعاشة السوق الحالية.

رنا ممدوح 

نشرة حابي
 إجازة غًدا بمناسبة

عيد الشرطة وثورة 25 يناير  
وكل عام وأنتم بخير

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/2021/01/27/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR3A8BHW3Ne25Z4DyNQiDIWvawCqMpQUIZGQuUE5saEjyUhRKeDVX7vurYE
https://hapijournal.com/2021/01/27/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR3A8BHW3Ne25Z4DyNQiDIWvawCqMpQUIZGQuUE5saEjyUhRKeDVX7vurYE
https://hapijournal.com/2021/01/27/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa/?fbclid=IwAR3A8BHW3Ne25Z4DyNQiDIWvawCqMpQUIZGQuUE5saEjyUhRKeDVX7vurYE
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a/?fbclid=IwAR0ogftH_uoSGqHaN9yI39EjLOqjq2l-7pC5d5niCflVRjd-bvwm8ETE5Gc
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a/?fbclid=IwAR0ogftH_uoSGqHaN9yI39EjLOqjq2l-7pC5d5niCflVRjd-bvwm8ETE5Gc
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a/?fbclid=IwAR0ogftH_uoSGqHaN9yI39EjLOqjq2l-7pC5d5niCflVRjd-bvwm8ETE5Gc
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a/?fbclid=IwAR0ogftH_uoSGqHaN9yI39EjLOqjq2l-7pC5d5niCflVRjd-bvwm8ETE5Gc
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a/?fbclid=IwAR0ogftH_uoSGqHaN9yI39EjLOqjq2l-7pC5d5niCflVRjd-bvwm8ETE5Gc
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7/?fbclid=IwAR0nhR_GQz3m7F2F6SoZWaA3Wuzi8TPSdKvbwMUkwTMqBmzh71OXBqLZsuM
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7/?fbclid=IwAR0nhR_GQz3m7F2F6SoZWaA3Wuzi8TPSdKvbwMUkwTMqBmzh71OXBqLZsuM
https://hapijournal.com/2021/01/26/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7/?fbclid=IwAR0nhR_GQz3m7F2F6SoZWaA3Wuzi8TPSdKvbwMUkwTMqBmzh71OXBqLZsuM
https://hapijournal.com/2021/01/26/72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4/?fbclid=IwAR3rwDDSphckoc2Ga2HQHvKB5o5pOFKvJJSmZCloQSVt-MsTChNeHhfkvew
https://hapijournal.com/2021/01/26/72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4/?fbclid=IwAR3rwDDSphckoc2Ga2HQHvKB5o5pOFKvJJSmZCloQSVt-MsTChNeHhfkvew
https://hapijournal.com/2021/01/26/72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4/?fbclid=IwAR3rwDDSphckoc2Ga2HQHvKB5o5pOFKvJJSmZCloQSVt-MsTChNeHhfkvew
https://hapijournal.com/2021/01/26/72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4/?fbclid=IwAR3rwDDSphckoc2Ga2HQHvKB5o5pOFKvJJSmZCloQSVt-MsTChNeHhfkvew
https://hapijournal.com/
http://investors.sarwa.capital/ar/sarwa-life-insurance-money-market-fund?fbclid=IwAR3HXTxzrUtDjlBH-jiCQBwz9r7VY_QH7sz3ZqD1-pQ2g8Ay6qIJUh2C0gQ

