
 

 
  1صفحة | 

 نبذة عن شركة ماكرو جروب
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ماكرو جروب

1شركة ليو 

شركة زودياك

ماكرو هولدينج

ام أي ايه هيلث كير بارتنرز

سي اتش اي كونسيومر هيلث كير
مجموعة الشركات التابعة لصندوق

التا سيمبر

انفرسون انترناشيونال

الدكتور احمد النايب وعائلته 

 جنيه للسهم 6.15 – 5.30من امجايل أسهم الشركة بسعر طرح يرتاوح بني  %45.8طرح  - طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 

سست مأكرو جروب عأم 
 
ميل بألسوق المصري بحصة جوتحتل صدارة قطأع مستحضرات الت 2005تأ

. تعد مأكرو جروب شركة رائدة في مستحضرات التجميل في السوق 2020حتى نهأية عأم  %23.1سوقية 

سرع 
 
الشركأت نموا في هذا القطأع. وتتخصص بصفة رئيسية في انتأج وتسويق المصري وهي واحدة من ا

مجموعأت عالجية تشكل منتجأت العنأية بألبشرة، ومنتجأت العنأية  7مستحضرات التجميل في  عوتوزي

بألشعر، ومنتجأت الرعأية الشخصية للمرة العنأية بألفم والمطهرات ومنتجأت ارخأء العضالت بأإلضأفة الى 

 ت الغذائية.المكمال

س مأل الشركة المرخص به 
 
س مأل الشركة المصدر والمدفوع  575يبلغ را

 
مليون جنيه، فيمأ يبلغ را

 قرشأ. 20مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرهأ  115.47

تأسيس 
الشركة

بداية 
التصنيع

استحواذ شركة 
"MEA 

Healthcare 
Partners " على

من الشركة% 60

زيادة شركة 
"MEA 

healthcare 
partners"  "
حصتها في 
الشركة الى 

79.5%

ة بداية طرح الشرك
في البورصة 

المصرية

2005 

2010 2017 

2020 2021 

79.5% 19.7% 

100% 

100% 

100% 

تتبنى شركة مأكرو جروب نموذج عمل ابتكأري لتلبية احتيأجأت عمالئهأ حيث ان جميع منتجأت 

( بألتكأمل مع استراتيجيأت التوزيع التي تتمحور OTCالصيدليأت )الشركة متوفرة للبيع المبأشر في 

لف طبيب بمختلف التخصصأت في  16(. وتغطي الشركة حوالي الروشتةحول التوصيأت الطبية )
 
ا

لف صيدلية على مستوى الجمهورية. 60مصر، ولديهأ منظومة توزيع تشمل 
 
 ا

تركيز على قنوات التوزيع المبأشر، وتجدر قأمت الشركة بأستحداث استراتيجية توزيع متعددة مع ال

من اجمألي مبيعأت الشركة في عأم  %62.2اإلشأرة الى ات قنوات التوزيع المبأشر سأهمت بحوالي 

2020. 

سواق الخأرجية اإلقليمية، حيث تبلغ 
 
تركز الشركة على السوق المحلي، بأإلضأفة الى االهتمأم بأال

 ، وتنوي الشركة دعم التصدير في الفترة المقبلة.2020في  %1.9صأدرات الشركة نسبة 

58.3% 39.6% 100% 
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  امللخص املايل للشركة 

 2019 2018 مليون جنيه 
النمو  

 2020 السنوي 
النمو  

 السنوي 
موسط النمو  

 السنوي المركب 

 % 33.9 %12 430.5 %59.9 383.7 240.0 المبيعات

 % 49.2 %17 338.1 %90.3 288.9 151.8 مجمل الربح

   %78.5  %75.3 %63.3 هامش مجمل الربح 

 % 91.6 %27 186.5 %188.8 146.7 50.8 الربح ق. االستقطاعات 

   %43.3  %38.2 %21.2 هاش الربح ق. االستقطاعات 

 % 98.2 %21 135.1 %223.5 111.3 34.4 الربحصافي 

   %31.4  %29.0 %14.3 هامش صافي الربح 

 

 

 

 

 

 

 

ساسية للشركة
أ
  البيانات ال
سهم 

 
 577,358,500 عدد اال

س المأل  115,471,700 را 

 248,854,092 اجمألي حقوق المسأهمين

صول الشركة  409,070,400 اجمألي ا 

 جنيه للسهم 0.2 القيمة االسمية للسهم

 جنيه للسهم 0.43 القيمة الدفترية للسهم

 سهملجنيه ل 6.15 – 5.30 سعر الطرح 

 جنيه للسهم 6.15 – 5.30من امجايل أسهم الشركة بسعر طرح يرتاوح بني  %45.8طرح  - طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

 

جم. م149
35%

جم. م75
18%

جم. م72
17%

جم. م42
10%

جم. م42
10%

جم. م26
6%

جم. م15
4%

2020هيكل إيرادات 

العناية بالبشرة

العناية بالشعر

الرعاية الشخصية للمرأة

الترطيب ومضاد الندبات

العناية بالفم

المطهرات

ارخاء العضالت

داء المألي والتشغيلي خالل السنوات 
 
حققت مأكرو جروب طفرات ملحوظة لال

، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل نمو سنوي 2020-2018الثالثة المأضية 

سعأر.سنويأ مدعومأ بنمو المبيعأت وتحسن  %33.9مركب خالل الفترة بلغ 
 
 اال

ونتج عن سيأسأت الشركة التسويقية واتبأع نظم رشيدة تحسن في هيكل 

دى الى ارتفأع مجمل الربح 
 
ربأح وهو مأ ا

 
التكأليف وتحسن في هوامش اال

سنويأ خالل الفترة ليتحسن  %49.2بنسبة نمو اعلى من اإليرادات بلغت 

 .2020خالل عأم  %78.5الى  2018في  %63.3هأمش مجمل الربح من 

داء على صأفي الربح والذي بلغ معدل هأمشه في عأم 
 
يضأ اال

 
 2020انعكس ا

، وهو معدل عألي مقأرنة بألشركأت العأملة في قطأع االدية المقيدة 31.4%

 بألبورصة المصرية.

عوام ذاتهأ حوالي 
 
ربأح في اال

 
 %98.2بلغ النمو السنوي المركب في صأفي اال

ربأح تقري
 
 بأ خالل سنتين.سنويأ، مأ يعني تضأعف اال

كبر مجموعة منتجأت من حيث اإليرادات اذ تستحوذ على 
 
تقريبأ من اإليرادات، وقد نمت  %35تعتبر مجموعة العنأية بألبشرة ا

سنويأ، يليهأ  %35، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2020-2018إيرادات تلك المجموعة على مدار السنوات الثالث المأضية 

 سنويأ. %29من اإليرادات وسجلت معل نمو سنوي مركب بلغ  %18مستحضرات العنأية بألشعر والتي سجلت 
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 حعليق على سعر الطرالت  -- مقارنة مؤشرات شركة ماكرو بشركات االدوية املقيدة بالبورصة املصرية

 PHAR RMDA BIOC MPCI SIPC ISPH OCPH AXPH ADCI CPCI جروبماكرو  2020
متوسط 
 الشركات

 1,028.19 540.48 1,073.57 543.40 18,678.96 69.76 506.83 1,425.39 960.17 2,909.77 430.50 المبيعأت
 

 283.49 242.78 337.83 260.78 1,466.86 47.29 150.98 654.71 502.79 1,355.25 338.10 مجمل الربح
 

 %40.2 %27.6 %44.9 %31.5 %48.0 %7.9 %67.8 %29.8 %45.9 %52.4 %46.6 %78.5 هأمش مجمل الربح
 186.08 183.71 250.66 163.51 644.15 28.04 119.15 340.74 244.87 787.17 186.50 الربح قبل االستقطأعأت

 

 %24.9 %18.1 %34.0 %23.3 %30.1 %3.4 %40.2 %23.5 %23.9 %25.5 %27.1 %43.3 هأمش الربح ق االستقطأعأت
 119.37 105.99 163.79 88.26 224.66 15.14 32.88 101.40 112.18 422.83 135.10 صأفي الربح

 

 %12.5 %11.6 %19.6 %15.3 %16.2 %1.2 %21.7 %6.5 %7.1 %11.7 %14.5 %31.4 هأمش صأفي الربح
 36.90 68.55 132.00 100.00 4.44 6.55 21.00 25.06 2.88 43.00 5.73 )جنيه( السعر

 

سهم
 
 14.93 6.00 5.00 6.00 820.00 38.50 5.63 83.51 768.60 79.34 577.54 )مليون( عدد اال

 

 7.99 17.67 32.76 14.71 0.27 0.39 5.85 1.21 0.15 5.33 0.23 ربحية السهم
 

 10.06 4.62 3.88 4.03 6.80 16.21 16.66 3.59 20.64 19.73 8.07 24.46 ×مضأعف الربحية
 1.64 0.86 1.54 1.20 2.36 2.67 2.28 غ.م. 1.73 1.87 1.20 13.28 مضأعف القيمة الدفترية ×

             

 16.26 شركات( 5) للشركات المشابهة فقط متوسط مضاعف الربحية
         

          1.95 شركات( 5المشابه )متوسط مضاعف القيمة الدفترية للشركات 

ربأح اخر  5.73من واقع تقييم المستشأر المألي المستقل يبلغ متوسط سعر الطرح  
 
مرة )مقأبل متوسط شركأت االدوية المقيدة في السوق المصري والذي  24.47شهر تأريخيأ يبلغ  12جنيه للسهم وه مأ يعكس مضأعف ربحية ضمني ال

قرب في الهيكل لمأكرو  10.06يبلغ  
 
ي ان سهم مأكرو مسعر بعالوة تبلغ + 16.26)خمس شركأت( ويبلغ    مرة ، ومضأعف الشركأت اال اعلى من متوسط شركأت االدوية الكبرى المقيدة في البورصة المصرية، ونتفهم ان مستويأت   %50مرة، ا 

يعتبر عالوة مبألغ فيهأ وال تدع مجأال للسهم للنمو في المستقبل، خصوصأ ان تقييم الشركة اعتمد   %50اال ان  (  %12.5)مقأبل متوسط الشركأت    %31ربحية الشركة اعلى بشكل واضح من تلك الشركأت حيث يبلغ هأمش صأفي الربح لمأكرو  
 سنويأ. %32.0بأ تقري 2025-2020" للسنوات EBITDA، حيث بلغ المتوسط المركب للنمو في الربح ق. االستقطأعأت "2020عأم بشكل واضح على معدالت نمو في المبيعأت واالربأح عألية، اعلى من 

يضأ من الالفت للنظر السعر المطروح والذي يبلغ متوسطة )   1.95مرة، وهو مأ يفوق بك ثير متوسط مضأعف القيمة الدفترية لشركأت االدوية المقيدة بألبورصة المصرية والبألغ  13.3جنيه للسهم( يمثل مضأعف قيمة دفترية يبلغ  5.73ا 
خذ في االعتبأر ا

 
ربأحهأون نوعية المنتجأت تختلف نسبيأ عن االدوية التقليدية، مرة. بشكل عأم نأ خذ بعين االعتبأر ان معدل العأئد على حقوق المسأهمين للشركة يبلغ اعلى بشكل واضح هوامش ا 

 
)مستوى عألي جدا( وهو  %54، كمأ نأ

يضأ، اال ان يؤكدمأ  مرة من الشركأت المقيدة بألبورصة ، فيمكن القول ان  2.5يعتبر اكبر  بمأ ان معدل العأئد ة اعلى من قيمته الدفترية فهذا معدل نعتقد بأنه عأليمر  13كون سعر السهم يبلغ  ان يكون مضأعف القيمة الدفترية عألي ا 
ي دفتريةمضأعف القيمة ال ي )ارتفأع العأئد ومرة اعلى من المتوسط لمأ لهأ من ميزة  4.0 يجب ان يكون في نفس المدى )ا    جنيه للسهم. 3.36 مرة( وهو مأ يعكس قيمة تبلغ 7.80= 1.95×  4.0تستحق عليهأ العالوة( ا 

فاق نمو مستقبلية جلية، ومعدلت ربحيتها مرتفعة، ال انن 
 
داء مالي وتشغيلي فوق الجيد، وبها ا

أ
ى السهم عند سعر الطرح الحالي يعكس قيمة الشركة المستقبلية بما في ذلك معدلت النمو المتوقعة، نر   ابشكل عام نرى الشركة ذات ا

 وبالتالي فال نرى فرصة لنمو سعر السهم اعلى من قيمة طرحه

 جنيه للسهم 6.15 – 5.30من امجايل أسهم الشركة بسعر طرح يرتاوح بني  %45.8طرح  - طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية
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  طرح شركة ماكرو جروب نشرة بيانات

 األحكام العامة
في حألة عدم تغطية االسهم المخصصة للطرح العأم بألكأمل، يجوز للشركة ومدير   .1

 الطرح زيأدة عدد االسهم المطروحة بألطرح الخأص  
يجوز لرئيس مجلس االدارة مجتمع مع نأئب رئيس مجلس االدارة بعد موافقة الهيئة  .2

ايأم عمل    10أهأ العأمة للرقأبة المألية مد فترة تلقي االوامر للطرح العأم لمده اقص
ايأم من    3ايأم بشرط االعالن في الصحف وعلى شأشة البورصة قبل    3وال تقل عن  

 التأريخ المحدد لغلق بأب االك تتأب 
يتم االعالن على شأشأت التداول بألبورصة عن تنفيذ الطرح وتأريخ بدء التداول   .3

 على السهم 
سهم مط .4

 
روحة في الطرح  ال يجوز لمشتري السهم في الطرح الخأص طلب شراء ا

 العأم 
 التزام مدير الطرح بسرية بيأنأت ومعلومأت نسبة التغطية خالل فترة تلقي االوامر  .5
يلتزم مدير الطرح بأإلعالن للعمالء عن تغطية الطرح مرة واحدة خالل فترة تلقي   .6

، وال يتم االعالن عن النسبة  % 100االوامر حأل تحقق تغطية الطرح بنسبة 
 صأر الهيئة. النهأئية اال بعد اخ

يحق للمشترى في الطرح العأم الغأء اوامر الشراء الصأدرة منه حتى اخر يوم تلقي   .7
صلية او المدة الممتدة 

 
 اوامر الشراء في الطرح سواء في المدة اال

يلتزم مدير الطرح بأالشتراطأت الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العأمة للرقأبة   .8
   2019لسنة   48المألية رقم 

م سمسأر الطرح بأالشتراطأت الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العأمة للرقأبة يلتز  .9
 2019لسنة   48المألية رقم 

على كل شركأت السمسرة مراعأة الفصل التأم بين حسأبأت العمالء النقدية بين   .10
 الشرائح وداخل كل شريحة 

راه من اجراءات  في حألة عدم االلتزام بمأ سبق ستقوم البورصة المصرية بأتخأذ مأ ت .11
وسيتم عرض المخألفأت على لجنة العضوية بألبورصة المصرية العمأل شئونهأ من  

 تدابير بحق المخألفين 

 الطرح الخاص الطرح العام   بيان  

قصي   حجم الطرح    جنيه مصري   1,545,421,058 جنيه مصري    81,337,956حد ا 

سهم المزمع طرحهأ بألبورصة 
 
 عدد اال

قصى عدد   إجمألي  من    %2.3سهم بنسبة    13,225,684بحد ا 
سهم الشركة.  ا 

قصى عدد   من    %43.5سهم بنسبة    251,287,977بحد ا 
سهم الشركة.  إجمألي ا 

 حدود الطلبأت 
دنى عدد   سهم المخصصة لتلك    100حد ا 

 
قصى اال سهم وبحد ا 

 الشريحة

  %0.5الحد االدنى للمستثمرين االفراد ذوي المالئمة بنسبة  
قل.  يهمأ ا  و مليون جنيه ا  وبألنسبة من قيمة الطرح ا 

و    %1للمؤسسأت   يهمأ   10من قيمة الطرح ا  مليون جنيه ا 
قصى. قل وبدون حد ا   ا 

 السعر 
وامر بسعر للسهم الواحد  

 
جنيه )ست   6.15يتم تلقي وتسجيل اال

 جنيهأت وخمسة عشر قرشأ(
وامر بسعر للسهم الواحد  

 
جنيه   6.15يتم تلقي وتسجيل اال

 )ست جنيهأت وخمسة عشر قرشأ(

 طريقة السداد  

وامر إيداع نسبة 
 
قل   %25علي شركأت السمسرة متلقية اال

 
على اال

من قيمة كل طلب في الحسأب المخصص لتغطية الطرح لدي  
بنوك المقأصة وذلك في موعد غأيته قبل نهأية سأعأت عمل يوم 

ربعأء الموافق  
 
وامر   14/04/2019اال

 
المحدد لنهأية فترة تلقي اال

قصى والبألغ قدره )غلق بأب الطرح العأ
 
سأس سعر اال م( على ا 

 جنيه   6.15

وامر شراء الطرح الخأص بإيداع المقأبل النقدي  
يلتزم مقدمو ا 

سهم المخصصة له قبل تنفيذ عملية الطرح ويستثنى من  
 
لال

، وفي حألة تخلف العميل عن اإليداع قبل DVPذلك عمالء  
سهم دون ا  

 
خذ اال ن التنفيذ يقوم مدير الطرح بألتغطية وا 

 يكون عليهأ فترة قيد على البيع
 

 11/04/2021حتى    08/04/2021من   14/04/2021حتى    08/04/2021من   موعد االك تتأب 

 طريقة تسجيل االوامر

يتم السمأح بتسجيل االوامر لدى شركأت السمسرة بنظأم التداول 
اعتبأرا من يوم الخميس الموافق   OPRبألبورصة على شأشأت ال 

ربعأء   08/04/2021
 
ولمدة خمسة ايأم عمل تنتهي في يوم اال

14/04/2021 . 

 

شركأت السمسرة المسموح لهأ بتغطية 
 االك تتأب  

جميع شركأت السمسرة العأملة والمرخص لهأ من الهيئة العأمة 
للرقأبة المألية بمزاولة النشأط مع مراعأة قرارت لجنة العضوية 

 بألبورصة المصرية 

 شركة التجأري الدولي للسمسرة في االوراق المألية  -
 

 طريقة التخصيص والتنفيذ بألبورصة 

حكأم قواعد القيد بألبورصة المصرية 
 
سيتم التخصيص بمأ يتفق وا

وبعد استيفأء الشروط السأبقة وفي حألة زيأدة إجمألي كمية 
طلبأت الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العأم سيتم إجراء 
س
 
هم تخصيص لكل طألب شراء بألنسبة والتنأسب بين إجمألي اال

 المطلوبة للشراء مع مراعأة جبر الكسور لصألح صغأر المستثمرين  

يتم التخصيص للشريحة الثأنية بواسطة مدير الطرح بنظأم 
book building   وهو نظأم دولي متعأرف عليه 
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 أحكام وآلية استقرار سعر السهم 
استقرار سعر السهم للحفأظ على سعر التداول وحمأية مصألح مسأهمي الشركة. وهذا الحسأب طبقأ لمذكرة الطرح الخأصة ببيع االسهم والجأري الترويج لهأ للمسأهم البأئع في الطرح ومدير الطرح انشأء حسأب لدعم 

 لي فرع نأدي الصيد. هو حسأب بنكي مستقل بأسم شركة سي اي كأبيتأل لترويج وتغطية االك تتأب في االوراق المألية بصفتهأ مدير الطرح لدى البنك التجأري الدو

سهم بسعر الطرح  م بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خاللهدف الحساب دعم استقرار سعر السه
 
مر شراء لال

 
سهم الشركة المصدرة في حألة عدم استقرار سعر السهم من خالل ا

 
مدير الطرح على ا

 بقيمة المبلغ المنصوص عليه بألفقرة التألية 

 من اجمألي حصيلة الطرح العأم التي قأم المسأهم ببيعهأ في الطرح العأم فقط.   %100تم تمويل حسأب استقرار سعر السهم بنسبة ي 07/03/2021وفقأ لقرار الجمعية العأمة غير العأدية للشركة بتأريخ  -

سهم الشركة بألبورصة المصرية ويلتزم مدير الطرح المشأر اليه بأإلفصأ 
 
ول يوم تداول ال

 
 من ا

 
يتكون مدة الحسأب ثالثون يومأ ميالدية تبدا

 
أم عمل على االقل من نهأية مدة الحسأب بأإلعالن على شأشأت ح قبل ثالثة ا

وامر البيع لدي نظأم الحسأب المفتوح
 
خر تأريخ يحق للراغبين في البيع إيداع ا

 
  البورصة عن ا

ن ي
أ
مر الشراء على ا

أ
ليها وتنفيذ ا يام عمل من انتهاء مدة الثالثون يومًا الميالدية المشار ا 

أ
و كالهما كالتالييتم تصفية الحساب خالل خمسة ا

أ
و مبالغ ا

أ
سهم ا

أ
عادة حصيلة الحساب من ا  تم ا 

 المسأهم الرئيسي ممول الحسأب – 1في حألة وجود مبألغ يتم إعأدتهأ الي شركة ليو -

سهم الي شركة ليو -
 
سهم تؤول هذه اال

 
سهم من خالل    1في حألة وجود ا

 
عملية محمية بألبورصة وفقًأ للقواعد المنظمة لذلك بألبورصة المسأهم الرئيسي ممول الحسأب على ان يتم نقل ملكية تلك اال

 المصرية. 

 املسامهني البائعني يف الطرح
  .1الطرح هو شركة ليوالمساهم الوحيد المالك للشركة البائع في 

 اعائدة اهليكلة
 على هي

 
 7كل ملكية الشركة والصأدر به قرار من الجمعية العأمة غير العأدية للشركة في يرجى العلم لدى المك تتبين ان اك تتأبهم في الشركة بمثأبة موافقة على كأفة مأ ورد بنشرة الطرح بمأ في ذلك التغيير الذي سيطرا

( شركة انفرستون، 1لمبأشرين وغير المبأشرين وهم )على إعأدة هيكلة مسأهمي الشركة بعد تنفيذ الطرح والمتمثلة في قيأم بعض مسأهمي شركة مأكرو هولدينج )المسأهم الغير مبأشر بألشركة( ا، بألموافقة  2021مأرس  
ي مونسيومر هيلث كير ، بنثل م3( شركة التأ سيمبر كأبيتأل بأرتنرز، و)2و)

 
 لكيتهم غير المبأشرة بعد الطرح لتصبح ملكية مبأشرة، هذا م االلتزام بعدم تقديم عرض شراء اجبأري. ( شركة سي اتش ا

 جنيه للسهم 6.15 – 5.30من امجايل أسهم الشركة بسعر طرح يرتاوح بني  %45.8طرح  - طرح شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية
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و بشراء توصية بهذا التقرير ُيقصد ال. للجمهور  المتأحة المعلومأت إلى التقرير هذا يستند و شراء عرض يعتبر ال كمأ بيع، ا  وراق بيع ا 
 
 المعلومأت إعداد لقد تم. المذكورة فيه المألية اال

راء
 
بحأث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واال نهأ يعتقد مصأدر شركة بريميير من ا  ية تتحمل ال. نشرهأ وقت في موثوق فيهأ ا  و قأنونية مسؤولية شركة بريميير ا   عن  مسؤولية ا 

و الخسأئر ضرار ا 
 
و المنشور  هذا استخدام عن النأتجة اال راء ل شركة بريميير تغيير يحق . محتويأته ا 

 
 .مسبق  إشعأر دون التقرير هذا في الواردة اال

و  القأرئ  يكن  لم  إذا المقصودين، المستقبلين إلى فقط  نقلهأ  ُيقصد معلومأت على( المالحق  جميع ذلك  في  بمأ)  البحثي التقرير هذا يحتوي   المتلقي هو  البحثي التقرير لهذا المتلقي ا 
ي االحتفأظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح الفور، على بريميير إخطأر يرجى المقصود،

 
ي جزء بأ

 
شكأل من  شكل بأ

 
و  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير االستخدام إن. اال  ا 

و نشره و  توزيعه ا  ي قبل من إنتأجه إعأدة ا   .تمأًمأ محظور  المقصود المتلقي  بخالف  شخص ا 

بحأث محللو/محلل يؤكد
 
و) الشركة يغطون الذين اال ن التقرير هذا في المذكورة( الشركأت ا  و) الشركة حول نظرهم وجهأت ا  وراقهم( الشركأت ا   . بدقة عنهأ التعبير تم المألية وا 
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