
 

 

 وجود حاجة للتعافى وسط تحديات صعبة  –البويات والصناعات الكيماوية "باكين" 

 27/01/2020   

 

 جنيه 18.00 أسبوع 52أدني سعر خالل  جنيه 37.98 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنيه 19.99 سعر السوق

 

 النقاط وااليجابيات أهم

 الكٌماوٌة للصناعات القابضة للشركة تابعة شركة وهً. مصرٌة دهانات شركة أكبر باكٌن تعتبر، 
 ، مماثلة وأنشطة الطباعة وأحبار والورنٌش الدهانات من مختلفة أنواع تصنٌع إلى الشركة تهدف

 شراء إلى باإلضافة الممتلكات، وبناء وامتالك الحٌوانات، استخراج منتجات إلى باإلضافة
 المتخصصة البناء أعمال. وتنفٌذها بٌعها، إعادة أو استخدامها بغرض وتقسٌمها األراضً

 ترخٌص تم حٌث الدهانات، صناعة فً ةالبارز اكسونوبلشركة  مع استراتٌجً تحالف باكٌن لدى 
 بٌنما ،دٌلوكس التجارٌة العالمة تحت اكسونوبل عن نٌابة المختلفة المنتجات وبٌع لتصنٌعباكٌن 

 أًٌضا الشركة لدى. باكٌن التجارٌة العالمة بموجب وبٌعها األخرىاكسونوبل  منتجات تصنٌع ٌتم
 أنشأت كما .الدٌكور لمنتجات األولى الدرجة من إٌطالً مصنِّعنوفاكلر  مع استراتٌجً تحالف
 .لٌبٌا فً الزخرفٌة للدهانات مصنع أكبرباكٌن 

 التً والمشارٌع الضخمة والمشارٌع اللٌبٌة، السوق مثل محددة أسواق على التركٌزب تقوم الشركة 
 التعاملكما تقوم ب .السوٌس وقناة السٌارات وصناعة الحدٌدٌة السكك تطوٌر مثل الحكومة ترعاها

 .المنتجات أسعار تقلٌلمما ٌمكنها من  ،أقل شحن بتكالٌف تسمح التً العالمٌة الشحن شركات مع

 نشاط أرض القبة من نشاط صناعى إلى نشاط سكنى حٌث تم نقل جمٌع  قامت الشركة بتغٌٌر
ة التابع بحبار طباعة وراتنجات من مصنع القوأنتاجٌة من بوٌات انشائٌة وصناعٌة األنشطة اال

نتاجى على لشركة البوٌات الى مصانع العبور التابعة للشركة مما أدى الى اقتصار النشاط اإل
قط وهو ذو نشاط محدود مما أثر على حجم المبٌعات للفترة الحالٌة مصنع الشركة باالسكندرٌة ف

ملٌون  416 على األقل حوالىبعد تحوٌلها الى سكنً  ، تبلغ قٌمة األرضبالنسبة للفترة المقارنة

 .% من قٌمة السهم تقرٌبا86جٌنه وهو ما ٌعادل 

 الدهانات وٌشهد سوق األخٌرةوالذى تباطأ فى اآلونة  تتأثر مبٌعات الشركة بنشاط القطاع العقارى 
مؤخرا حالة من البطء الشدٌد فى الحركة التجارٌة باإلضافة إلى انخفاض القدرة الشرائٌة 

 للمستهلكٌن واحتالل المنتجات التكمٌلٌة ومنها الدهانات مرتبة متأخرة فى أولوٌات المستهلك

 إٌرادات انخفاض هو األمرٌكً الدوالر مقابل المصري الجنٌه قٌمة لخفض الجانبٌة اآلثار أحد 
 الشركة جاءت وهكذا. أمرٌكً دوالر ملٌون 111 عن( األمرٌكً بالدوالر تقٌٌمها عند) الشركة

 عام منذ مستمر بشكل المرموق الترتٌب بهذا الشركة تتمتع لها، وكانت عالمً تصنٌف أعلى من
األمرٌكى أثر جٌد حٌث تقوم ارتفاع سعر صرف الجنٌه المصرى أمام الدوالر ، لذلك ٌعد 2112

 الشركة باستٌراد أغلب المواد الخام بنسبة أكبر من تصدٌر منتجاتها

  تتمتعحٌث  شهر 12ٌوم الخر  117لى إقامت الشركة بتحسٌن دورة النقد لدٌها حتى وصلت 

  مرة 2.6الذى ٌصل الى  لدٌها السٌولة نسب فً جٌد بمستوى الشركة

  ًنسبة تبلغتقرٌبا ملٌون جنٌه الخر فترة مالٌة اي قٌمة النقجدٌة للسهم  158تبلغ النقدٌة حوال 

طبقا الخر سعر وهو ٌعد مؤشرا جٌدا على قدرة الشركة على التوزٌعات  % من قٌمة السهم33

 النقدٌة

 قد مما  مرة 14 البالغ القطاع متوسط من أعلى وهو مرة 31.76 سهمللمضاعف الربحٌة  ٌبلغ

ولكن ذلك نظرا لتأثر أرباح  ٌشٌر الى أن السهم ٌتم تداوله على سعر مرتفع مقارنة بأسهم القطاع
 نتائجاستبعاد كذلك ووانخفاض حجم االنتاج والمبٌعات مصنع العبور ب لحرٌق المحدودالشركة با

 .مصنع لٌبٌا

 يىاد بُبء وحشييذ انقطبع / انصُبعت

 PACH كىد انظهى

 2401110111 االطهىعذد 

 24101110111 رأص انًبل

 479,760,000 رأص انًبل انظىقي

 %29.46 انخذاول انذز

 %31.26- حغيز انظعز يُذ طُت 

 %34.93- حغيز انظعز يُذ بذايت انظُت

 30.75 يعبعف انزبذيت *

 0.85 يعبعف انقيًت انذفخزيت 

 %2.76 انعبئذ عهً دقىق انًظبهًيٍ*

 شهر ارباح فعلٌة 21آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل  باكينسهم 

 
 انشركت عٍ

 هي( ببكيٍ: ببطى انًعزوفت) انكيًبويت وانصُبعبث انبىيبث

 أغظطض يُذ انًصزيت انبىرصت في يذرجت عبيت شزكت

 االطبطيت انًىاد انًىاد قطبع في ببكيٍ شزكت حعًم. 1994

 شزكبث نذيهب. انًخُىعت انكيًيبئيت انًىاد عهً انخزكيش يع

 في حعًم انهيبيت انعزبيت وانجًبهيزيت يصز أَذبء في حعًم

 انكيًيبئيت وانًىاد انًخخصصت انكيًيبئيت انًىاد يجبل

 وحى يصز، انقبهزة، في ببكيٍ شزكت يقز يقع. انًخُىعت

 .1958 يُبيز في حأطيظهب



 

 

 المخاطر

  رباحاأل على سٌؤثر امام الجنٌه األمرٌكً الدوالر قٌمة فً ارتفاع أينظرا الستٌراد أغلب المواد الخام 

 ونشاط الشركة هناكبشكل مباشر نظرا الستهداف الشركة لهذه السوق  مبٌعاتها على لٌبٌا فً السٌاسٌة الظروف تؤثر 

 سوف تلقً بظاللها على مبٌعات الشركة االستمرار فى حالة الركود التى ٌشهدها القطاع العقارى 

 ،فى السوق المصرى جٌدةوبحصة سوقٌة  المنتجات من متنوعة بمجموعة تتمتع باكٌنبأن شركة  نرى عام، بشكل
 اإلنفاق زٌادة على العمل الشركة تحاول. لعقارى وتراجع الطلب على الدهاناتاأثر مؤخرا بأداء القطاع ولكنها تت

 بالنظر لمضاعف ربحٌته باهًظا السهم سعر أن بدوٌ .جودتها لتحسٌن المنتجات بعض لتطوٌر فنٌةال جراءاتاإل على

ولكن هذا ٌظهر فقط فى  مرة 14 مضاعف ربحٌة القطاع ٌبلغ بٌنما سهم لكل مرة 31.76 عند ٌتداول حٌث

مرة  11.2و  7بلغا  2118و 2117حٌث سجل السهم مضاعفات ربحٌة اقل فى العامٌن  شهر 12مؤشرات آخر 

االستثنائٌة التى تمر بها الشركة والتى أثرت بشكل كبٌر على أرباحها ومنها نظرا للظروف  على التوالى ولكن
القوائم وكذلك استبعاد  )توقف االنتاج( مصنع العبور وتحوٌل نشاط ارض القبة من صناعى الى سكنى الحرٌق فً

 تمكنها من توزٌعات االرباح والوفاء بالتزاماتها قصٌرة األجلعالٌة للشركة نسب سٌولة اال ان  .المالٌة لمصنع لٌبٌا

 2019 2018 2017 أهم النسب والمؤشرات المالية
–شهر  12اخر 

3/2020 

 1.65 1.13 3.72 4.55 انزبذيت نهظهى

 23.59 24.21 27.42 27.36 صبفي انقيًت انذفخزيت نهظهى

 1.75 3.11 2.51 2.11 انخىسيعبث نهظهى

 31.76 22.27 11.19 6.97 انسعر انى ربذٍت انسٓى )يرة(

 1.85 1.14 1.38 1.16 انسعر نهقًٍت انذفترٌت نهسٓى )يرة(

 14.86 17.48 5.39 5.66 انربخ قبم االستقطاعاث )يرة( \أة شقًٍت انًُ

 %155 %81 %55 غ.و. نالرباح )%( \َسبت انتٕزٌعاث 

 %8.8 %11.9 %6.6 %6.3 عائذ انتٕزٌعاث )%(

 

 ٍْكم انًساًٍٍْ استثًاراث فً شركاث تابعت ٔشقٍقت

 النسبة % شركةلا

 %99.95 الكٌماوٌة والصناعات للبوٌات العبور

  %51.11 لٌبٌا - الكٌماوٌة والصناعات للطالءات باكٌن

 

 

 

 



 

 

 

 عن أخر فترة مالية للشركةاالداء المالي 

 األول الربع فً جنٌه ملٌون 218.3 مقابل جنٌه ملٌون 222.4 بلغت 2121 المالً العام من األول  الربع فً إٌرادات الشركة سجلت

 على٪ 19.9 بتراجع، 2119 الرابعفً الربع  جنٌه ملٌون 277.8مقابل و سنوي أساس على٪ 6.7 بلغ بنمو ،2119 المالً العام من

   وذلك لموسمٌة المبٌعات والتى ٌزداد حجمها فى شهور الصٌف سنوي ربع أساس

 ،وذلك الرتفاع تكلفة الخامات ومواد التعبئة والتغلٌف بنسبة ملحوظة سنوي أساس على٪ 16.1 بنسبة تراجًعا الربح إجمالً سجل كما

زٌادة اإلنفاق على ما تم إتخاذه من % على أساس سنوى حٌث تحملت الشركة 76.4ا أدى إلى تراجع صافى الربح بنسبة موهو 

والزٌادات السٌادٌة فى أجور العاملٌن والتأمٌنات اإلجتماعٌة والوقود والمٌاه  اإجراءات فنٌة لتطوٌر بعض المنتجات لتحسٌن جودته
 واإلنارة

 المالٌة تجمٌع نتائج أعمال شركة باكٌن فى لٌبٌا وذلك نظراً لألحداث السٌاسٌة واألمنٌة وعدم ورود القوائم امت الشركة باستبعادق**

 انتغٍر انفصهً 2019 انرابعانربع  انتغٍر انسُٕي 2019 األٔلانربع  2020 األٔلانربع  انبُذ

 %19.9- 277.8 %6.7 218.3 222.4 انًبيعبث

 %24.4- 39.5 %16.1- 35.6 29.9 يجًم انزبخ

 َقطت يئىيت 1.8- %14.2 َقطت يئىيت 3.7- %17.1 %13.4 هبيش يجًم انزبخ

 %55.1- 8.1 %76.4- 15.4 3.6 صبفي انزبخ بعذ دقىق االقهيت

 َقطت يئىيت 1.3- %2.89 َقطت يئىيت 5.7- %7.37 %1.63 هبيش صبفي انزبخ

 

 أخر المستجدات

 لها تابع مصنع انفجار تفاصيل تكشف باكين

 لها المملوكة الكٌماوٌة والصناعات للبوٌات العبور بشركة الفرعٌة المصانع أحد الراتنجات بمصنع انفجار وقوع عن شركةال أعلنت

 العبور بشركة الفرعٌة المصانع كافة أن إلى الشركة ولفتت العمل واستئناف المصنع تأهٌل إعادة المقرر من أنهو بالمائة 99.95 بنسبة

 استجابة تهاطاق وبكامل جٌدة بحالة تعمل األحبار ومصنع الصناعٌة البوٌات ومصنع المستحلبة، بوٌات مصنع السنتٌتك، بوٌات مصنع
 .المصري السوق لمتطلبات

 باكين توضح مستجدات أرض القبة

 إطار فً أشهر، 4 خالل بالقبة الشركة مصنع هدم من االنتهاء المقرر من إنه باكٌن، - الكٌماوٌة والصناعات البوٌات شركة قالت

 العقاري التطوٌر إجراءات فً بالسٌر تقوم أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأضافت.سكنً إلى صناعً من األرض تحوٌل
 المقاوالت شركات إلى الهدم أعمال أسندت أنها وأوضحت.الهدم أنشطة مع بالتوازي وذلك السكنً، للنشاط المخصصة للقطعة

 الهٌئة تقٌٌم مع تتفق الهدم قٌمة بأن منوهة الضرائب، شاملة جنٌه ملٌون 5.9 بقٌمة علنٌة مزاٌدة إجراء بعد الهدم أعمال فً المتخصصة

 فً القاهرة محافظة موافقة على حصلت الشركة أن إلى ٌشار.هدمها المقرر للمبانً الدفترٌة القٌمة على وتزٌد الحكومٌة للخدمات العامة

 نقل ٌتم حٌث األمٌرٌة، حً من 2118 سنة الهدم ترخٌص استخرجت كما سكنً، إلى صناعً من القبة أرض استخدام بتحدٌد 2114

 .العبور مدٌنة إلى لباكٌن الصناعٌة النشاط كامل

 

 

 

 

 



 

 

 

 القوائم المالية المختصرة

 7102 7102 7102 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
شٓر  07اخر 

10/7171 
 7102 7102 7102 أْى انُسب ٔانًؤشراث

شٓر  07اخر 

10/7171 

     َسب انربذٍت  939.2  925.4  1.035.3  837.1 انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (841.8) (822.1) (835.8) (666.1) حكهفت انًبيعبث

 %1.5 %11.6- %23.7 - انًُى في االيزاداث %  97.5  103.4  199.5  171.1 يجًم انربخ

 %5.7- %48.2- %16.6 - انًُى في يجًم انزبخ % (91.8) (96.1) (91.1) (83.7) انًصزوفبث انعًىييت واالداريت

 %9.1- %93.3- %24.1 - انًُى في انزبخ انخشغيهي %  21.7  23.3  124.8  102.5 انربخ قبم االستقطاعاث

 %61.6- %81.1- %14.8- - انًُى في انزبخ ق انعزائب % (15.1) (16.1) (16.3) (15.1) االهالك واالطخهالك

 %42.5- %69.6- %18.2- - انًُى في صبفي انزبخ %  6.6  7.3  108.5  87.4 انربخ انتشغٍهً

     ْٕايش انربخ  8.5  7.8  6.3  5.1 صبفي انفىائذ

 %11.4 %11.2 %19.3 %21.4 هبيش يجًم انزبخ %  9.2  23.9  119.2  140.0 فً انربخ قبم انضرائبصا

 %1.7 %1.8 %11.5 %11.4 هبيش انزبخ انخشغيهي % (3.1) (7.1) (26.2) (26.1) ظزائب انذخم

 %1.1 %2.6 %11.5 %16.7 هبيش انزبخ ق انعزائب %  15.6  27.1  89.4  109.3 صافً انربخ

 %1.7 %2.9 %8.6 %13.1 هبيش صبفي انزبخ %     

 7102 7102 7102 قائًت انًركس انًانً
شٓر  07اخر 

10/7171 

َظبت انًصزوفبث انعًىييت 
 االيزاداث % \واالداريت 

11.1% 8.8% 11.4% 9.7% 

       157.9  196.5  237.1  239.6 انُقذيت ويب في دكًهب

     َسب انسٍٕنت  118.9  99.7  52.9  48.7 اوراق انقبط وانًذيُىٌ وانعًالء

 2.6 2.7 3.2 2.6 انُظبت انذبنيت )يزة(  317.5  252.9  289.6  348.8انًخشوٌ 

 1.3 1.5 1.7 1.2 َظبت انظيىنت انظزيعت )يزة(  22.8  15.2  36.1  37.9 دظبببث يذيُت اخزي

       602.2  564.5  615.9  675.0 اجًانً االصٕل انًتذأنت

     يعذالث انكفاءة  271.5  228.4  244.2  258.9 صبفي االصىل انثببخت
 %31.1 %27.3 %26.3 %33.4 االيزاداث %\االطخثًبر انعبيم  16.1  16.1  16.1  16.1 اصىل غيز يهًىطت

 46 39 19 21 فخزة حذصيم اوراق انقبط )يىو(  2.1  15.4  17.3  17.3 يشزوعبث حذج انخُفيذ

 133 112 126 191 يخىطػ فخزة انًخشوٌ )يىو(  11.2  3.1  2.6  1.8 اخزي غىيهت االجماصىل 

 62 44 31 65 يخىطػ فخزة أوراق انذفع )يىو(  239.8  263.0  280.0  293.0 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 117 117 114 148 يخىطػ انذورة انُقذيت )يىو(  842.0  827.5  896.0  968.0 اجًانً االصٕل

              
     يعذالث انعائذ  1.1  1.1  1.1  58.5 قزوض قصيزة االجم

 %2.8 %4.7 %13.6 %16.6 انعبئذ عهً دقىق انًظبهًيٍ )%( .و  1.1  1.1  1.1  1.1 انجشء انًخذاول يٍ قزوض غىيهت االجم

 %1.9 %3.3 %11.1 %11.3 )%( يعذل انعبئذ عهً االصىل  143.3  99.7  71.1  117.8 أوراق دفع و دائُىٌ

  91.8  116.2  122.5  85.6 انخشايبث يخذاونت اخزي
يعذل انعبئذ عهً رأص انًبل انعبيم 

)%( 
12.4% 15.4% 1.2% 1.1% 

       235.1  205.9  192.6  261.9 اجًانً االنتساياث انًتذأنت

     َسب انًخاطر  1.1  1.1  1.1  1.1 قزوض غىيهت االجم
 1.4 1.4 1.5 2.3 يعذل حغطيت انخىسيعبث )يزة(  41.7  41.4  45.3  49.5 انخشايبث أخزي غىيهت االجم

       40.7  40.4  45.3  49.5 اجًانً االنتساياث طٌٕهت االجم

       241.1  241.1  241.1  241.1 رأص انًبل انًصذر وانًذفىع

       82.8  75.5  154.1  151.8 االرببح انًزدهت

     يؤشراث انتقٍٍى  566.2  581.1  658.0  656.6 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 31.8 22.3 11.2 7.1 يعبيم انزبذيت )يزة(  842.0  827.5  896.0  968.0 اجًانً االنتساياث ٔدقٕق انًساًٍٍْ

 1.8 1.1 1.4 1.2 يعبيم انقيًت انذفخزيت )يزة(     

 7102 7102 7102 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
شٓر  07اخر 

10/7171 

قيًت انًُشأة / انزبخ قبم 

 االطخقطبعبث )يزة(
5.7 5.4 17.5 14.9 

 %8.8 %11.9 %6.6 %6.3 عبئذ انخىسيعبث )%(  86.4  135.3  59.2  79.4 صبفي انخذفقبث انُقذيت انخشغيهيت

     بيانات السهم  19.8  26.4  11.6  8.3 صبفي انخذفقبث انُقذيت االطخثًبريت
 24.11 24.11 24.11 24.11 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون( (88.2) (97.5) (131.3) (1.9) صبفي انخذفقبث انُقذيت انخًىيهيت

 21.11 25.18 37.92 31.71 سعر السهم  18.1  64.2 (61.5)  86.7 انخغيز في انُقذيت

 1.65 1.13 3.72 4.55 الربح لكل سهم  134.3  136.4  196.9  111.2 انُقذيت في بذايت انعبو

 %42.5- %69.6- %18.2- - النمو فً ربحٌة السهم  157.9  196.5  136.4  196.9 انُقذيت في َهبيت انعبو

 1.75 3.11 2.51 2.11 توزٌعات االرباح للسهم     

 يذهم يبني –عبذ انًُعى يُى 



 

 

  " باكين" الكيماوية والصناعات البوياتالرؤية الفنية لسهم 
 

 PACH)باكين )  -البويات و الصناعات الكيماويه 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

جنٌه فً سبتمبر  18.11ٌوضح الرسم البٌانً الشهري أن السهم وصل إلى مستوى دعمه الرئٌسً عند 

 .2115منذ عام و الذي ٌعمل علً اعاقه الهبوط ،  2119

علً مدار  مذكورتوى المس ات و االستقرار اعلًمن الثب القوه الشرائٌه تتمكنعلً المدي المتوسط ، فقد 
 بأحجام أعلى من المتوسط.األربعة الماضٌة مصحوبة 

جنٌه والذي ٌمثل الحد العلوي للحركة  22.51على المدى القصٌر ، ٌواجه السهم مستوى المقاومة األول عند 

 .عرضٌهال

المذكور ، مما ٌمهد  المقاومه لمستوى لمؤكدتظهر أول إشارة إٌجابٌة على المدى القصٌر فً حالة االختراق ا

 27.11 التالً  المستهدف الصعود الًالطرٌق لمزٌد من 

 18.11سً الذي ٌقع عند أدنى لمستوى الدعم الرئٌاالٌقف السهم باالحتفاظ ، مع وضع حد حامل ٌُنصح 

 جنٌه 22.50 اعلًالكسر المؤكد  فً حالهوصى بإضافة مراكز جدٌدة نجنًٌها ، 

 اخر سعر 20.00 اسبٕع 52اعهً سعر فً  37.98

 اتجاِ قصٍر االجم عزظي اسبٕع 52ادًَ سعر فً  18.11

 اتجاِ يتٕسظ االجم  عزظي EGX30يقارَّ االداء بانًؤشر اقم اداء

 اتجاِ طٌٕم االجم  هببػ انتٕصٍّ  حجًيع

 انًقأياث 22.51 27.11 33.11

 انذعٕو 19.11 18.11 16.11 
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 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً فٌهاموثوق  أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

 research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

 

  


