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 2022النتائج المالية للربع الثالث   |مجموعة أغذية ش.م.ع 

 

 ة ذروالإلى  فيلا التك وصول"أغذية" تسجل نموًا قويًا من خانتين في األرباح رغم 

 

اللحوم    ي% على أساس سنوي، مع نمو قوي في قسم20لربع الثالث بنسبة تزيد عن  ل نمو إيرادات المجموعة   ▪

 المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة 

أرباح متوافق  هامش  إجمالي  ٪ على أساس سنوي، مع  14.6ارتفع إجمالي ربح المجموعة للربع الثالث بنسبة   ▪

 2022 عامالالنصف األول من نتائج  مع بشكل واسع 

بنسبة تزيد عن    للربع الثالث  نمو أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين  ▪

 التكلفة وتعزيز مكاسب اإلنتاجية  طمما يعكس النهج القوي لضب % على أساس سنوي، 23

أسعار  على الرغم من ارتفاع    ،% على أساس سنوي14 تزيد عن  بنسبةللربع الثالث   1ارتفاع صافي ربح المجموعة  ▪

 لفائدة مقارنة بالفترة السابقة ا

على أساس سنوي؛ والموافقة  % 12خالل الربع الثالث بنسبة تزيد عن  للمجموعة  التدفقات النقدية الحرةارتفاع  ▪

 فلس للسهم الواحد خالل هذا الربع  8,25بقيمة   2022على توزيع أرباح عن النصف األول من عام 

 

 .2022سبتمبر    30الثالث المنتهي بتاريخ  اليوم عن نتائجها المالية للربع  (  AGTHIA:UH)  أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع

 أبرز النتائج المالية 

، ٪ على التوالي( 8٪ و12القوية )نمو األسعار والحجم بنسبة  سياسة التسعير  يعكس نمو اإليرادات في الربع الثالث  

مدعومحيث   على    ا  كان  القوي  والمجمدة  منتجات  بالطلب  المبردة  واللحوم  الخفيفة  الريادية  والوجبات  المكانة 

حتى تاريخه  منذ بداية العام  نمو اإليرادات وبلغ اإلمارات العربية المتحدة. بدولة سوق المياه المعبأة للمجموعة في 

 . ٪ من الحجم27٪ من التسعير و13٪ على أساس سنوي، مع 39.5

 اإليرادات )مليون درهم إماراتي(
  السنة المالية

2021 

النسبة المئوية  

على أساس 

 ويسن

 الربع الثالث

2022 

النسبة المئوية  

على أساس 

 سنوي

أشهر   9أول 

2022 

النسبة  

المئوية على  

 أساس سنوي

 %135.7 878.5 %38.6 308.1 %433.2 655.5 اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة

 %79.4 599.3 %68.7 182.5 %3579.0 540.1 الوجبات الخفيفة

 %0.3- 712.5 %0.7 237.7 %4.8- 940.6 المياه والمواد الغذائية

 %54.1 2,190.4 %28.6 728.3 %89.7 2,136.3 إجمالي قسم األعمال االستهالكية

 %9.6 758.8 %1.5- 225.2 %0.4- 931.3 األعمال الزراعية 

 %39.5 2,949.2 %19.9 953.5 %48.8 3,067.6 إجمالي إيرادات المجموعة 
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  إيرادات % من إجمالي  76% إلى  71على أساس سنوي من    قسم األعمال االستهالكيةارتفعت مساهمة إيرادات   ▪

 السلع االستهالكية.  من عالية النموالمجموعة، وهو ما ينسجم مع استراتيجية "أغذية" لتنويع فئات 

 

والمجمدة:  - المبردة  واألغذية  )+  اللحوم  الثالث  الربع  في  اإليرادات  نمو  الجيدة  39يعكس  اإلدارة   )٪

مساهمة إضافية لمدة  نتيجة سياسة التسعير إلى جانب  ٪  11، مع  المبيعاتقنوات  المنتجات ولمحفظة  

تراجع  على أساس  وأطياب مقارنة بالعام السابق.  شركة  شهر من   الثابتة والمعّدلة وفق  العملة  أسعار 

٪ على أساس سنوي مع نمو في الحجم  56الثالث  ، بلغ نمو المبيعات في الربع  مؤخرا    قيمة الجنيه المصري 

 .٪28بنسبة 

 

النمو القوي  % على أساس سنوي إلى  69النمو القوي إليرادات هذا القسم بنسبة   ُيعزى  الوجبات الخفيفة:  -

البيع بالتجزئة. كما حققت مجموعة  في مجال  ع  توّس الباإلضافة إلى  أعمال التمور،  من خانتين لحجم مبيعات  

 .2022بعد دمجها ضمن أعمالنا في بداية عام  مليون درهم 55.3"بي إم بي" إيرادات بقيمة 

 

يعود النمو الثابت على أساس سنوي في إيرادات هذا القسم إلى انخفاض الطلب    المياه والمواد الغذائية:  -

فترة ما بعد في    أشهر الصيفركة السفر الخارجي خالل  في جميع أنحاء دولة اإلمارات، وذلك نتيجة نشاط ح

مكانتنا    تعزيزدعـم المجتمـع. وساهم تركيزنا على التميز واالبتكار في  البلديات وقسـم أداء  ضعف  والجائحة،  

في كل من    جيد، باإلضافة إلى تسجيل نمو  2الرائدة في سوق البيع بالتجزئة للمياه المعبأة في دولة اإلمارات 

ت  جالون إلى المنازل. كما سجلّ   5الخدمات الغذائية وقاعدة االشتراك في خدمة توصيل عبوات المياه سعة  

حيث من المتوقع أن تظهر فوائد إعادة الهيكلة التي  الدولية نموا  مشّجعا  من خانة واحدة،  أعمال األسواق  

 . 2023أجرتها المجموعة مؤخرا  ألعمالها في المملكة العربية السعودية في عام 

 

انخفاضا  طفيفا  في اإليرادات على أساس سنوي بسبب تراجع    خالل الربع الثالث  قسم األعمال الزراعية  شهد ▪

. كما  منذ بداية العام حتى تاريخهعلى أساس سنوي  %  9.6لكنه سّجل نموا  بنسبة  ،  الطلب خالل أشهر الصيف

  ومعالجة عن زيادة الربحية على أساس سنوي، خالل الربع الثالث أثمرت اإلدارة االستباقية لمجموعة المنتجات 

التضّخم في أسعار السلع األساسيةتحديا  تاريخه  ،  ت  العام وحتى  بداية  الربح منذ  يتجاوز  مع نمو إجمالي  بما 

 . ضعف نمو اإليرادات

 

مليون درهم.   268.1% على أساس سنوي ليصل إلى  14.6بنسبة    في الربع الثالث  ارتفع الربح اإلجمالي للمجموعة

وصول أسعار المواد األولية  ، رغم  2022نتائج النصف األول من  % متوافقا  مع  28.1بنسبة    هامش الربح اإلجمالي  وجاء

  دليال  على نجاح المبادرات التي أطلقتها المجموعة لدعم مجموعة المنتجات وقنوات إلى ذروتها خالل الربع، مما يعتبر  

حتى تاريخه، كان نمو إجمالي الربح  ومنذ بداية العام  .ليات اإلنتاج، باإلضافة إلى تحسين مصادر المواد وعم المبيعات

مليون درهم إماراتي، مع    843.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى  35.1نمو اإليرادات، حيث ارتفع بنسبة  توافقا  مع  م

 اليف. التكتحديات  نقطة أساس على الرغم من  93-عند هامش  تسجيل 

 

 

 

 
  MATتقديم -"إيه سي نيلسن" لبيع المياه المعبأة بالتجزئة باستثناء المياه المعدنية  تدقيق شركةبناًء على  % قيمة الحصة عبر قناة البيع بالتجزئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 27,9  2

 2022أغسطس 



 
 

 
Agthia Group PJSC 
P.O.Box 37725, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE. •  T +971 2 5960600. •. F +971 2 6726070 • www.agthia.com 

 

 إماراتي(إجمالي الربح )مليون درهم 
السنة المالية  

2021 

النسبة المئوية  

على أساس 

 سنوي

 2022الربع الثالث 

 النسبة المئوية 

على أساس  

 سنوي

 9أول 

أشهر  

2022 

النسبة  

المئوية 

على 

أساس 

 سنوي

 %127.0 226.3 %25.8 77.6 %650.2 177.5 اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة

 nm 57.6 68.0% 184.3 87.5% 178.7 الوجبات الخفيفة

 %8.0- 266.4 %6.4- 88.3 %5.4- 376.1 المياه والمواد الغذائية

 %38.8 677.0 %17.5 223.4 %74.3 732.4 إجمالي قسم األعمال االستهالكية

 %20.9 174.1 %2.8 47.2 %1.5 234.6 األعمال الزراعية 

(10.3) التكاليف المركزية  -3.4% (2.5)  15.3% (7.8 )  1.2% 

 %35.1 843.3 %14.6 268.1 %49.3 956.7 إجمالي ربح المجموعة 

 

مليون    78إلى  % ليصل  26بنسبة  إجمالي الربح    ا  نموسّجل القسم    اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة:  -

نقطة أساس    257بمقدار  الربح  هامش    انخفضوالتسعير، بينما  المبيعات  بنمو حجم  ا   درهم إماراتي مدفوع

 . السوقفي حصة ال مقابل  واد األولية ارتفاع تكاليف المنتيجة تعويض  

 

  ، مليون درهم إماراتي  58إلى  كلي ليصل  ٪ في إجمالي الربح ال68بنسبة  ا   نموسّجل القسم    الوجبات الخفيفة:  -

 .العام السابقنتائج  مع وافقا   مت الربح هامش وبقي 

 

نتيجة  نقطة أساس    280بمقدار  الربح  إجمالي هامش  في    ا  ض اانخف سّجل القسم  :  الغذائيةالمياه والمواد   -

مواد  تكاليف الوصول  ، والصيفبسبب موسم  تراجع أحجام المبيعات في الربع الثالث على أساس سنوي  

 إلى الذروة. والوقود( PETالبولي إيثيلين تريفثاليت ) من  األولية  

 

الزراعية:  - بمقدار  حّقق    األعمال  اإلجمالي  الربح  هامش  في  تحّسنا   مدفوع   88+القسم  أساس،    ا  نقطة 

 مزيج المنتجات.شكل أساسي بتحّسن ب

 

%على أساس  23ارتفعت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة   ▪

إلى   لتصل  درهم  127.5سنوي  األإماراتي  مليون  هامش  ارتفاع  مع  والضرائب ،  الفوائد  احتساب  قبل  رباح 

وكفاءة ضبط  اإلنتاجية  مكاسب  %، مما يعكس  13.4نقطة أساس إلى    37واالستهالك وإطفاء الدين بمقدار +

نقطة أساس على أساس    205-)مصاريف المبيعات والمصاريف العامة واإلدارية كنسبة من اإليرادات  التكاليف  

 سنوي(.

 

% على أساس سنوي، على الرغم من الزيادة  14مليون درهم، بزيادة قدرها  40.5إلى  3المجموعة ارتفع صافي ربح  ▪

مراجعة  وشمل صافي الربح  الفترة السابقة.  مقارنة مع  في رسوم الفوائد واالستهالك وارتفاع حقوق األقلية  

 مخصصات ضريبة الدخل المتعلقة بعملياتنا في مصر.لدارة  اإل
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في دورة التحويل النقدي(  أيام    8تحسن بمقدار  ة واإلدارة االستباقية لرأس المال العامل )ساهمت الربحية القوي ▪

٪ على  12بنسبة  مليون درهم، بزيادة    199في تعزيز معدل التحويل النقدي وبلوغ التدفق النقدي الحر للمجموعة  

 أساس سنوي. 

 

  1.9نقدية بقيمة    سيولةمع    ،درهممليار    1.2  إلى    النقديةاألدوات  وقيمة النقد    وصولمع  ميزانية عمومية قوية   ▪

 مرة.   1.3؛ وبلوغ صافي الدين إلى األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين مليار درهم

 

 أبرز اإلنجازات االستراتيجية

 

 . أعمالناة كفاءتعزيز أحرزنا تقدما  جيدا  خالل هذا الربع في توسيع قدراتنا و

 

 توسيع القدرات 

 

، المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة  4"مجموعة عوف" ال تزال صفقة االستحواذ على حصة األغلبية في   ▪

الصحية الخفيفة  الصحيح  والوجبات  المسار  على  ت،  أن  شأنها  في  عزز  ومن  الخفيفة  حضورنا  الوجبات  سوق 

النمو   التجارية.  يوس، وت في مصرسريعة  قبل الحصول على  وع مجموعة منتجاتنا االستهالكية ذات العالمات 

النهائية،   التنظيمية  خالل  الموافقات  تقييما  أجرينا  الربع  القصير    هذا  المديين  على  النمو  آفاق  تحديد  بهدف 

 ،  في جميع وحدات أعمال أغذية والمتوسط، وأوجه التآزر في مجال التكاليف والشؤون التشغيلية

 

الرقمية  استكملنا وضع   ▪ أند    شركةتعاون مع  بال، والتي قمنا بتصميمها  سنوات  5  لمدةخارطة الطريق  "باين 

استنادا  إلى  تركز على المستهلك  جموعة  إلى مجموعة تركز على المنتجات  من م"أغذية"    هدف تحويلب  كومباني"

عبر جميع القنوات، وبالتالي  مميزة للعمالء    لتقديم تجارب ورؤى  ةرقمي منظومة  ( إنشاء  1من خالل  ، وذلك  البيانات

التجارية  صورةتعزيز   البيانات كأص2  ،العالمة  االستفادة من  إستراتيجي و(  اإليرادات  مهمة    ةل  تدفقات  لزيادة 

في أدوات رقمية لتحسين التآزر  فعيل  ( ت3،  لعميللقيمة  الوزيادة  دخول السوق  قنوات جديدة لتوفير  الرقمية، و

 . التشغيل والعمليات عبر المجموعةمجال  

 

طن من    356  جمعب اآلن    ىحيث قمنا حت،  RECAPPأحرزنا تقدما  في شراكتنا التي تركز على االستدامة مع تطبيق   ▪

التدو إلعادة  القابلة  العام،  ير  المواد  في  وحققنا  هذا  أضعاف  خمسة  بمقدار  العبوات  زيادة  مبيعات  حجم 

( للتحلل  القابلة  السابق.  (  PLAالبالستيكية  بالعام  المقرر  مقارنة  من  ومن  الخمسية  خطوضع  انتهاء  تنا 

 . الستدامة في األسابيع المقبلةل

 

 

 تعزيز الكفاءات 

 

لتوريد الدولي والزراعة التعاقدية، والذي  نا ل تسريع نمو أعمال شركة الفوعة للتمور من خالل برنامجنجحنا في   ▪

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةالمصادر من خارج التمور وتوسيع فئات  نويع تتيح لنا ي

 

أعمالوقعنا   ▪ وعمليات  أصول  يغطي  األجل  طويل  استراتيجي  إيجار  المجّمدة  عقد  عمليات  مع  ،  المخبوزات 

مجال  في  ا   عام  80متلك خبرة تزيد على  توموعة مخابز مقرها بلجيكا  مجمجموعة "لورين"، وهي  الشرق األوسط لـ

 .والمخابزالمطاحن 
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 : ، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذيةوتعليقًا على النتائج

شركات ال  وتقّدمنا المستمر في دمجمرونتنا العالية  "يعكس األداء القوي لمجموعة أغذية في الربع الثالث من العام  

ضمن أعمالنا، مع االستفادة من أوجه التآزر والحفاظ على ربحية أعمالنا األساسية. وبفضل  التي استحوذنا عليها  

ءة فريقنا التنفيذي المتميز، أنا واثق من أن أغذية ستواصل تقديم  وضوح أولوياتنا اإلستراتيجية وتنامي قدراتنا وكفا

قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة على المديين القصير والطويل، بينما نواصل مسيرة تطّورنا لنصبح مجموعة  

 رائدة في مجال األغذية والمشروبات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها". 

 

 : ةغذي أآالن سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة قال و

الربع  القوي خالل  أدائنا  على  الماضية، حافظنا  الفترة  واجهتنا في  التي  والمتزايدة  الكبيرة  الخارجية  التحديات  "رغم 

الثالث من هذا العام، وتحقق ذلك بفضل الجهود الدؤوبة لجميع موظفينا ومرونتهم في العمل. ونواصل جني ثمار 

راتيجيتنا في االستحواذ على شركات متميزة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة. كما سنواصل القيام  است

العمومية   ميزانيتنا  توفرها  التي  المالية  الموارد  إلى  ذلك  في  مرتكزين  وأرباحنا،  نمونا  تعزز  مناسبة  باستثمارات 

مة، مع مواصلة سعينا لنصبح شركة  رائدة إقليميا  في وسيولتنا القوية. ونحن متحمسون الغتنام فرص النمو القاد
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 التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الهاتفي

مواةالمنلخالللبيتب طلللل2022ستتاولاتلللل30ستتون البياناتاالبيلاينالبليينالبيل ة لليهرتتلتلبيواتتنالبيلبولنال وا   لل

ل:بيواييلعلىلم قعل"أغذ ا"

 results/-https://www.agthia.com/investors/quarterly 

ل و قنةلاييالبتما بالبينت نالللل5:00يستتتتتننم لبيل لل اليبيلاتتتتتورلتيالمفيلتبفل ايانافلسيليلا لبياتتتتتاعاللل ماتتتتتاوف

.ليستتتتتتتنن البينتيلبيومت  ليلبيلؤتتتتتتتاةت ليللفيلتلموتاةتافلعلىلم قعلم ل عتال"أغتذ تا"لل2022ت سلاتللل9بيلو ت لل   ل

لضلنلقامل"بيلاورلتيا":

materials/-call-https://www.agthia.com/investors/resultsل

 لالستفسارات حول عالقات المستثمرين

 مجموعة أغذية ش.م.ع

ل يجتلي  بتي،لم  تلعالقاالبيلاورلت نل

ل+971564004596

لس تلستي ،لم  تلعالقاالبيلاورلت ن

ل+971566804872

 

 

ايلا.للق ليؤتت  ل"م ل عالأغذ الم. . "ليااب يلال نالبياناتاالبيويليلتتنيل" ناتاالبستتولتتتبسنا"لسنلال ونل ل  ضتتنلالبيلاييليتواا لعللنايلاليأعل

لماليواتتتتتلنلبياناتاالل بالستتتتتولتتتتتتبسنال"للاالمريل"يوبا "لي"يل  "للي ذهلبياناتاالالليتياطل لتتتتتنيليحن ل  ماا لبيل ل عالبياتتتتتا مالأيلبي اينا.ليغايااف

تطناللي"يو قع"لي"ي مي"لي"يم  "لي"ينوز "لي"يخطط"لي"ياتتتول  "لي"يفمن"لي"ي ب تتتي"ليغنت المنلبيناا بالبيللتتتا لالأيلبلسناللبيلاتتتومالنالأيلبيلتتت

بسنالعلىلمخاطتلمنتيساليأختىلغنتلمنتيسالمريل"ست  "لي" لنن"لي"منلبيل ولي"لي"   "لي" و ج "لي"ق "لي" اتوطنع".لييبط البياناتاالبالستولتتل

واا لل اتضتتاسالايىلرتتن وليع بميلأختىلق ليواتتا لسيلبخوال لتواا ل"م ل عالأغذ الم. . "لأيلأابو الأيلات اابيلالبيانلنال لتتنيلج  تالعنلأالت

ذهلبياناتاا،لعلىلستتتانيلبيلراللاللبي ؤتتتت،للأيلأابولأيلات اابالماتتتومالناليواتتتلبلال ذهلبياناتاالبالستتتولتتتتبسنال لتتتنيل تتتت  لأيلضتتتلبي.لييلتتتليل 

.لبيبظتللبينامالل3.لبيو قناالبيلونلمال واتتتتتننتلبيلبو االسيلبيلاتتتتتوماي لل2.لبيبظتللبينامالة للبلستتتتت بالسنلال خنلبيلبو اا لل1بيونلنماالعلى:ل

.لبيبوتاا لبيلتاينتالل7بيل ت الليو من ليلتالبل ت ب  لل.لبالستتتتتتتوتبين نتاالل6.لبل ت ب  لل5.لبيو قنتاال لتتتتتتت البيطتاقتالبتتوتاجنتاليبلة تا  لل4ة للبينللنتاا لل

.لبي اتتتاستتتنالمنليسننتلأستتتنا ل تتتت لل10.لبي اتتتاستتتنالي اهلأستتتنا لبيل خالالبيتاناتتتنا لل9.لبي اتتتاستتتنالي اهليسننتلأستتتنا لبيلبو اا لل8بيلو قنا لل

.لبيو قناالبيلونلمال االيوزبماالل13 با لبيانئنا لل.لبيو قناال خؤتتتتت تلبالمورالليل12.لبيو قناال لتتتتت المن الالضتتتتتت االبي خي لل11بينلالالبلجبانا لل

لل14يبياتتلاتاالبيطا اا لل .لبيو قناال خؤتت تلمالوليي قنةليمباسعلبستتورلا بال أملبيلال.لي غملبعوماال"م ل عالأغذ الم. . "لأتيلي  لالأستتاتتاف

 ذهلبيلنل ماالبالسولتبسنالااللسيلبي االالبيطا اا.لي طانناللمنم ياليوم  مل ذهلبياناتاالبالسولتبسنا،لااللأتبالت ذ لبيمتبولمنلع  لبالعولاالعلىلل

لستت بو،ليبيويلياتتا ملسي لبي ال،ليواتتلنلبيلنل ماالبالستتولتتتبسنالبين   لمنلبالسوتبضتتااليبيلخاطتليبيلتتن ولبينامبا،لبيناماليبيخا تتالعلىلة ي

.لبالسوتبضتاالبيلونلمالل1ذهلبين بمي،لعلىلستانيلبيلراللاللبي ؤتت:للبةولاللع  لي م لبيو قنااليبيوبافباليبياناتاالبالستولتتبسنالبلختى.لييلتليل 

.ل3.لآحا لبيلباساتاليضتس تلياتننتلبيلبو اا لل2 ايظتي لبالقوؤتاا اليبيلاينالسيلاييالبتما بالبينت نالبيلو  لليمبطمالبيلتتالبليستطليبينايم لل

ن اللبيويل لننلأاليواتتا لسيلينطيلبينللناا،ل لالسيلكيالبلة بثلبيطانننالل.لبلة بثلبيلو4آحا لبيوسنتبالسيلبلستتنا ليي بستلم خالالبيوؤتتبنع لل

.لي حنتلأالمطاياااليونل ل ايلاتتفيينالعنلبيلبو االخا نلتطاالل6.لي حنتلبيوسننتبالأيلع  لبالمورالليل با لبيانئنا لل5يبينالقاالبيماالالمعلبيل ظانن لل

.لآحا لبيونتيليلنللالييملااالأستتتتنا لبيؤتتتتت .لي ذهلبيماالالمنلل8اليانالةاالالبيونتيلبياتتتتت اي لل.لي حنتلبيبواا لبيلاتتتتومالن7بيوسطنالبيو منبنا لل

لللبين بميلبيلللالبيويليفحتلعلىلبيلنل ماالبالستتولتتتبسناليناتتةلرتتاملا،لييلةلمالةظال نالبين بميلبتضتتاسنالسيلمناالآخت،ليالل  لمنلبترتتا ل

يللااالبيل اعالي ىل نئااليبظنملبلي بالبيلاينالسيلاييالبتما بالبينت نالبيلو  ل.لي استتتتتتتورباولمالايىلبيلخاطتلبلختىلبيويليلةلمباقلتتتتتتتولالسيلب

 لالأيلمنلل بنلعلنيلبيمات البيباسذ،لالليونل ل"م ل عالأغذ الم. . "ل و   ثلأالمنلبياناتاالبالسولتبسنا،لس بولبيخطنالأيلبيلالنا،لبيويلق لي تل

"اال ذبلبيو   ثلتون الي يالمنل ماالج   ل،لأيلأة بثلماتتومالنالأيلغنتلكيا،لأيليو   ثلأيلين  يلقاالالبين بميللل ب بلعبلالمنليقةلآلخت،لستت بو

.  بيلذ"  للأعالهلبيويليفحتلعلىل ذهلبيلنل ماالعلباف

https://www.agthia.com/investors/quarterly-results/
https://www.agthia.com/investors/results-call-materials/

