
 

 ألسواق الماليةالشهري ل "العربي" تقرير  2016يناير 
 

 

 

 

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية حسب االغالق )اللون األحمر( وحجم السيولة )اللون األحمر( لمدة سنة مقارنة مع المتوسط المتحرك 10 أيام )اللون األخضر(
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 ه    د   ه   م  ه      7        .      ق    ه     د     إغالق  ق   ة % .4 خف ض       ة  ق ة،  79.3 ,      ى ع د       ة  أل   ق   ق    ق  ؤ    غ ق

 إج    ة  ق  ة    هم        . 33  د     م    ه   خال .  غّ   د   هم  3  ق               ء      قة ف  ه      4   غ ق   خض  ء      قة ف   هم  3  غ ق     ه 

 3 .9  ,     ى  ع د   ص  عة ق  ع ؤ      ق ة   . 33,     ى         ع د   ق  ع  ؤ    غ ق ،   ؤ   ت   ف ع ة        .     ع   لاير       78.3  غت 

 .        ع ى %  . -  %7 .3-، %7 . -    قع  غ         ة.  ق ة   .  9,     ى  ع د   خد  ت ق  ع ؤ      ق ة
 

 التغير الشهر السابق الشهر الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر % نقطة

1,005.791,028.90مؤشر العربي ُعمان 20  (23.11)(2.25)(2.25)

(18.06)(7.82)(83.42)       1,066.45   983.03مؤشر العربي خليجي 50 

(21.19)(7.33)(69.86)953.23         883.37مؤشر العربي للشرق األوسط وشمال افرقيا200 

(15.51)(4.55)(38.94)855.36         816.42مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(18.35)(4.20) (226.86)5,179.365,406.22مؤشر سوق مسقط 30 

 (31.20) (149,888)330,507480,396األسهم المتداولة )باأللف(

 (54.79) (94,870)78,270173,140القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني(
  

عدد السندات المتداولة15,366عدد الصفقات

العائد منذ بداية 

2,074,226 
 

الحصة من السوقالقيمة السعر األكثر نشاطاً بالقيمة نسبة التغير التغير السعر األكثر ارتفاعاً 

 ألف ر. ع.ر. ع.الشركات  %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.43816,797.3021.46بنك مسقط0.1570.02115.44الجزيرة للمنتجات الحديدية

%1.4609,394.9612.00العمانية لإلتصاالت0.2390.02511.68بنك ظفار

%0.1667,178.369.17األنوار القابضة0.1110.01111.00تكافل عمان للتأمين

%0.4504,878.986.23اومنفيست0.1090.0087.92سندات بنك صحار 4.5

%0.6404,338.515.54أريد0.2750.0155.77الخـليج الدوليـة للكيماويات

الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكميةنسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

  باآلالفر. ع.الشركات %ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.16646,10913.95األنوار القابضة(22.09)(0.036)0.127النهضة للخدمات

%0.43840,76912.34بنك مسقط(20.00)(0.014)0.056جلفار للهندسة والمقاوالت

%0.06837,10511.23بنك نزوى(19.87)(0.062)0.250الجزيرة للخدمات

%0.12321,8626.61المتحدة للتمويل(16.67)(0.012)0.060الحسن الهندسـية

 %0.19116,6585.04السوادي للطاقة(14.29)(0.031)0.186العمانية المتحدة للتأمين
 

 



 

العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عددالرمز القطاعات 

العام %للعامالشهر %للشهر  الشركاتبلومبيرج

BKINV136,336.526,477.27(141)(2.17)(1374)(17.82)القطاع المالي 

INDSI106,529.536,771.15(242)(3.57)(1836)(21.95)قطاع الصناعة

SINSI72,902.213,055.62(153)(5.02)(573)(16.49)قطاع الخدمات 
 

 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

6,729.064,867.009.261.78مؤشر سوق مسقط

8,491.595,745.174.151.31القطاع المالي

8,767.816,392.4413.622.14قطاع الصناعة

3,618.132,806.8911.352.21قطاع الخدمات 

)Bloomberg( الية، بلومبيرج المصدر: موقع سوق مسقط لالوراق الم

االسبوع -52
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شراءالتداول بالجنسية

 

66,935.4عمانيون 

6,715.4خليجيون 

895.9عرب

3,723.0أخرى

 القيمة ألف لاير عماني

 
 

 

ع      
 9%

 خ  ج  
8%

ع  
 %

 خ ى
  %

 

بيعالتداول بالجنسية

54,271.1عمانيون 

6,346.4خليجيون 

857.7عرب

16,794.6أخرى

 القيمة ألف لاير عماني 

 
 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراجسعر الفائدةقيمة االصدار )لاير عماني(تاريخ االسترداداالصدار

20 ديسمبر 2011%20150,000,0003.25 ديسمبر 392016

24 يونيو 2012%19100,000,0005.50 يونيو 402022

28 يناير 2013%5100,000,0003.25 ديسمبر 412017

20 مايو 2013 %4.25 80,000,000 13 مايو 422020

3 أكتوبر 2013 %2.75 100,000,000 5 سبتمبر 432017

11 ديسمبر 2013 %3.00 100,000,000 25 نوفمبر 442018

24 ديسمبر 2014 %3.00 200,000,000 15 ديسمبر 452019

4 مارس 2015%23200,000,0004.50 فبراير 462025

11 أغسطس 2015%9300,000,0003.00 أغسطس 472020  
 

       ة  أل   ق   ق    ق:    صد 
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السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % نقطة

(4.20) (4.20) (226.86) 5,406.22 5,179.36

(13.24) (13.24) (915.19) 6,911.76 5,996.57

(8.92) (8.92) (500.60) 5,615.12 5,114.52

(9.09) (9.09) (948.06) 10,429.36 9,481.30

(2.37) (2.37) (28.79) 1,215.89 1,187.10

(4.86) (4.86) (153.23) 3,151.00 2,997.77

(5.87) (5.87) (252.89) 4,307.26 4,054.37

سوق دبي المالي

سوق أبوظبي لألوراق المالية

بلومبرغ ومجموعة إدارة االستثمار في بنك ُعمان العربي  المصدر: 

سوق البحرين لألوراق المالية

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية

سوق الكويت لألوراق المالية

بورصة قطر

 
 

اإلكتتابات في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

المستشار الماليالبلدالتاريخاسم المصدرالحالة

-السعودية17Dec15 to 23Dec15االندلس العقلريةمغلق

)Zawya( المصدر: زاويا 
 

أكتوبر 2015نوفمبر 2015ديسمبر 2015يناير 2016مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

9.269.8010.0611.00سوق مسقط 30 *

13.8715.5816.3116.00السوق المالية السعودية

14.5915.5915.0414.41سوق الكويت لألوراق المالية

9.9310.7910.6912.08بورصة قطر

7.737.928.037.80سوق البحرين لألوراق المالية

10.1612.3812.6011.87سوق دبي المالي

11.7411.2811.1211.92سوق أبوظبي لألوراق المالية

11.0411.9111.9812.15المعدل السواق الخليج

 

اء سوق مسقط استثن ات األسواق الخليجية ب اهمين ÷ عدد االسهم( لجميع شرك الي حقوق المس / )إجم ترية )مرة( = سعر االغالق  دف قيمة ال ى ال / ربحية السهم .  السعر ال المصدر: بلومبيرج* ، مكرر الربحية )مرة( = سعر االغالق 
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العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة التغير في أسعار السلع

% %

(32.04) (10.73) 44.91 خام برنت اآلجل للبرميل

(30.42) (12.09) 41.73 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل

(10.88) (7.54) 1055.99 الذهب لألوقية

(10.13) (9.24) 14.11 الفضة لألوقية

(31.50) (16.06) 827.45 بالتينيوم لألوقية

(27.41) (10.54) 4573.00 النحاس طن متري

(21.32) (1.42) 1457.50 األلمنيوم طن متري

(12.97) (4.60) 1617.00 الرصاص طن متري

(28.88) (9.42) 1549.00 الزنك طن متري

(42.08) (12.77) 8775.00 النيكل طن متري

الثة بتوقيت مسقط ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج 

 
العائد منذ سنة العائد منذ شهر القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

(3.20) (0.08) انجلترا     6,355.88 فايننشال تايمز

15.89 4.73 المانيا   11,363.78 داكس

15.62 0.87 فرنسا     4,940.03 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

(0.14) 0.76 الواليات المتحدة   17,798.49 داو جونز

1.52 0.52 الواليات المتحدة     2,090.11 أس آند بي 500

8.27 1.46 الواليات المتحدة     5,127.52 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية 

13.16 3.48 اليابان   19,747.47 نيكاي 225

(6.81) (2.84) هونج كونج   21,996.42 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

(2.81) (3.25) تونس     4,947.01 بورصة تونس

(28.19) (14.62) مصر     6,410.41 البورصة المصرية

(7.93) (2.00) االردن     1,993.72 بورصة عمان

3.42 5.55 فلسطين        519.98 سوق فلسطين لألوراق المالية

(0.16) 3.29 لبنان     1,168.43 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

(20.59) (8.35) البحرين          80.55

(13.33) 0.92 الكويت        467.42

(10.22) (4.98) عمان        676.26

(22.18) (9.65) قطر        814.69

(19.78) (7.48) االمارات        359.70

(19.95) (7.01) األسواق الخليجية        450.67

الثة بتوقيت مسقط   ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج
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 أل   ق       ة   ؤ   ت  د ء   ق   ق  
     ق  ع     

االرباح الموزعةبيتاكمية االسهمسعرالقيمة السوقية
التغيير الربعيالتغيير السنوي آلخر ربع معلن )ر. ع.(الى السعر %للقيمة الدفترية )x(للربحية )x(سنةبداية العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقلاير عماني

BKMB1,141,327,6530.4981,980,7100.4670.613-0.80-0.80-7.09-10.151.086.58x0.84x4.8246.3914.85%-0.28%بنك مسقط
BKDB344,474,4660.223942,3500.2200.322-4.70-4.70-8.61-27.560.895.23x0.74x1.9510.779.62%-0.76%بنك ظفار

NBOB376,739,5800.281186,1730.2490.360-3.44-3.44-6.33-2.181.186.55x0.98x5.5014.946.66%-3.16%البنك الوطني العماني
HBMO216,033,7810.108365,1570.1070.152-3.57-3.57-10.74-23.401.115.90x0.70x5.141.39-46.18%-63.25%بنك اتش اس بي سي عمان

BKSB236,396,1600.164658,7900.1550.228-1.80-1.80-6.29-19.981.168.01x0.97x2.277.42-2.33%1.84%بنك صحار
ABOB277,882,0480.1951,534,3150.1590.2320.00-1.02-4.41-12.451.0610.01x1.26x#N/A N/A7.2420.78%-6.36%البنك االهلي
BKNZ108,000,0000.0721,881,9940.0600.096-1.37-4.00-10.00-10.000.84-0.85x--1.03-50.02%-35.22%بنك نزوى

BKIZ66,000,0000.066165,2740.0650.0980.00-2.94-13.16-29.790.60-0.75x--1.18-33.90%-20.62%بنك العز اإلسالمي

MNHI9,300,0001.860-1.8601.9500.000.000.000.000.36-0.60x2.690.22--32.91%مسقط الوطنية القابضة
DICS41,000,0000.205-0.1900.2320.000.000.00-10.870.4147.29x1.14x4.630.75242.73%977.14%ظفار للتأمين
AMAT13,650,0000.078-0.0710.0980.000.00-9.30-11.361.1313.00x0.60x-0.05-91.80%-94.09%المدينة تكاقل

--TAOI10,100,0000.10110,0000.0900.1210.000.00-8.183.060.59-0.98x-0.29تكافل عمان للتأمين
MFCI33,968,4900.135-0.1350.1500.000.00-3.57-2.800.356.99x1.01x5.491.11-1.95%-12.21%مسقط للتمويل

NFCI40,010,7340.152-0.1370.1520.000.000.003.870.437.29x1.02x6.421.4919.61%6.29%الوطنية للتمويل
UFCI34,184,1440.11010,8950.1100.151-3.51-3.51-14.06-8.600.716.31x0.80x5.631.275.11%-7.20%المتحدة للتمويل

ORXL33,310,9980.138-0.1370.1540.000.000.00-3.960.356.62x1.02x7.041.2911.81%-3.16%اوريكس للتمويل
AOFS72,624,4140.310-0.2910.3240.000.000.00-4.180.3911.18x1.20x4.741.485.50%-13.58%العمانية للتمويل
TFCI32,966,7000.130-0.1300.1720.00-2.26-2.99-13.330.7010.57x1.03x7.690.97-2.91%-12.82%تأجير للتمويل

FSCI10,725,0000.100-0.1500.1670.000.000.003.130.34-2.36x#N/A N/A-0.09-529.91%49%الخدمات المالية
GFIC20,800,0000.1042,885,0000.1000.1270.000.000.97-14.750.5565.00x0.65x4.900.42192.6%26.12%الدولية لالستثمارات المالية

OMVS243,259,1220.44022,7060.3400.506-2.22-2.22-13.0416.350.7013.61x0.66x4.137.2282.90%47.76%العمانية العالمية للتنمية
NSCI 3,380,0000.090-0.1690.1750.000.000.005.630.59-3.04x#N/A N/A-0.2529.65%-8.0%الوطنية لالوراق المالية
GISI15,688,1430.08880,1550.0880.193-2.22-4.35-12.00-38.031.84-0.74x6.82-0.87-2.27%-5.70%الخليجية لالستثمار 

FINC7,913,3860.113-0.1100.1130.000.000.00-9.600.41-0.93x#N/A N/A-0.56-188.7%-2071.6%المركز المالي
DIDI98,067,2000.398-0.3900.4940.000.000.00-15.890.469.66x0.86x4.123.959.41%9.93%ظفار الدولية القابضة

DBIH2,700,0000.05619,1250.0860.2114.652.27-10.89-28.001.64-0.84x5.56-0.11-396.09%-1425.00%الباطنة للتنمية واالستثمار
SISC5,175,0001.035-1.1351.1350.000.000.000.000.33-1.35x#N/A N/A-0.0730.52%-54.55%الشروق لالستثمار

--AACT23,861,9250.1592,189,6690.1220.250-0.63-2.45-14.52-4.271.773.88x0.85x5.542.63 االنوار القابضة

OEIO10,968,7500.090310,0800.0900.1650.000.00-12.62-26.831.70-0.55x#N/A N/A-1.44-162.1%-867.7%عمان واالمارات

AMII11,600,4780.165577,1120.0500.083-1.75-1.75-8.20-25.331.69--8.93-0.7055.88%5.2%المدينة لإلستثمار
SIHC9,000,000-107,8130.0950.198-2.91-6.54-11.50-19.981.9232.09x0.56x4.710.04-62.05%-94.90%الشرقية القابضة

2,863,903,68912.48x0.87x4.57المتوسط
 .Bloomberg :المصدر

-

التمويل والتأجير

االستثمار والوساطة

االرباح/الخسائر الصافية مضاعف السعر
القطاع الفرعي

أداء السهم )%(خالل السنة

ي
مال

ع ال
طا

الق

التأمين

البنوك

رمز الشركة اسم الشركة

-2.54 0.384 0.210 55,000 0.230 23,000,000 OUIS %102.10-العمانية المتحدة للتأمين -0.04 9.57 0.87x 9.70x 1.58 -18.15 -9.80 -3.77

 

5 



 
 

 أل   ق       ة   ؤ   ت  د ء   ق   ق  
 ص  عةق  ع   

االرباح الموزعةبيتاكمية االسهمسعرالقيمة السوقية
التغيير الربعيالتغيير السنوي آلخر ربع معلن )ر. ع.(الى السعر %للقيمة الدفترية )x(للربحية )x(سنةبداية العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقلاير عماني

-NBII3,750,0003.750---0.000.000.000.000.336.35x0.96x4.000.10-12.51%الوطنية لصناعة البسكويت

OSCI9,380,0001.340-1.2101.3500.000.000.00-0.370.4014.41x2.17x3.730.2453.36%20.97%حلويات عمان

DBCI5,200,0000.260-0.2600.2600.000.000.000.000.3330.88x1.11x3.850.13-27.91%-20.26%ظفار للمرطبات

NRED------------#N/A N/A-0.05-48.76%-12.70%الوطنية للتطوير العقاري

ORCI112,500,0002.250-2.2502.5200.000.00-9.27-8.160.3711.91x3.07x4.443.5017.86%47.25%عمان للمرطبات

NMWI1,227,7470.061-0.0420.0800.000.000.001.670.30--#N/A N/A-0.381800.99%391.05%الوطنية للمياه المعدنية

AVOI25,346,0005.510---0.000.000.000.000.3312.11x1.87x6.350.12-44.44%-92.41%أريج للزيوت

NRCI952,000--0.4760.5180.000.000.00-8.110.37-1.16x#N/A N/A-0.08-52%277.27%العمانية الغذائية الدولية

OFMI74,025,0000.47027,4050.4700.600-0.84-0.840.00-19.800.327.77x1.21x5.742.0923.54%-14.53%المطاحن العمانية

SFMI71,762,9591.4901,2541.4001.5100.000.000.000.000.3615.52x2.84x4.391.3081.58%-7.29%مطاحن صاللة

OETI2,000,0001.000-1.0001.0000.000.000.000.000.33-4.52x#N/A N/A-0.05-12.07%70.00%العمانية االوروبية الغذائية

DCFI16,324,0000.212-0.1450.2250.000.000.0014.590.6940.01x0.40x#N/A N/A1.521061.83%-1637.37%أعالف ظفار

OADI1,595,0000.530---0.000.000.000.000.33-0.96x#N/A N/A0.01-112.33%-112.64%التنمية الزراعية

OFCI6,250,0000.050107,5940.0420.0780.00-3.85-12.28-26.471.02-0.48x#N/A N/A-0.10-80.95%-11.36%االسماك العمانية

--DFII3,251,2001.280-1.2801.2800.000.000.000.000.33-22.27x#N/A N/A-0.21ظفار للصناعات السمكية والغذائية

SPCI618,0000.180-0.2060.2060.000.000.000.000.330.88x0.18x#N/A N/A0.01-156.60%-96.96%دواجن صحار

SPFI103,200,0000.860-0.6600.8600.000.000.0010.820.5417.38x2.88x2.091.78-4.83%11.60%الصفاء لألغذية

GMPI11,541,2390.386-0.3850.3870.000.000.00-0.330.3536.29x2.05x#N/A N/A0.0237.93%-71.33%الخليجية للفطر 

OCOI148,892,7200.45060,0000.4300.644-2.17-2.170.00-13.130.9514.23x0.95x6.671.55-33.23%-3.85%اسمنت عمان

RCCI205,000,0001.02559,1441.0002.050-5.09-6.82-9.29-38.621.159.15x1.43x7.324.85-8.36%-1.85%ريسوت لالسمنت

AFAI5,565,3920.07491,9590.0730.1370.000.00-13.95-25.251.42-0.63x#N/A N/A0.14-135.90%-109.12%الحسن الهندسية

GECS70,801,1570.074170,5270.0730.180-2.63-5.13-13.95-49.441.88-0.32x#N/A N/A-1.26-311.78%-199.53%جلفار للهندسة

-OTHI2,172,0000.3626,8590.2200.4100.563.43-1.6322.710.212.97x0.40x#N/A N/A1.14-582.98%نسيج عمان القابضة

MTMI1,863,0460.126-0.1230.1470.000.000.00-14.440.31189.86x1.03x#N/A N/A-0.03-150.00%-293.94%مسقط للخيوط

GSCI3,993,0000.110-0.0820.1120.000.000.0034.150.2027.50x0.92x9.090.02-77.46%80.16%محاجر الخليج

OCCI10,920,0003.640---0.000.000.000.000.34303.33x2.62x4.67-0.13-167.48%-206.81%الكروم العمانية

AFAI36,898,8400.748-0.7480.7480.000.000.000.000.3326.71x1.50x0.670.5252.83%-2167.73%الفجر العالمية

CMII2,550,0000.030165,0000.0300.051-6.25-6.25-14.29-16.671.20-0.46x#N/A N/A-0.0533.14%309.09%صناعة مواد البناء

--CGPI------------#N/A N/A0.00منتجات االسمنت

NAPI7,285,0050.217-0.1950.3700.000.00-6.06-32.610.838.68x0.87x5.990.2021.34%20.61%منتجات االلمنيوم

---ABMI50,0000.000-0.0500.0500.000.000.000.000.33--#N/A N/Aالمواد الكاشطة

AACT95,973,2330.32450,0000.2770.467-0.610.00-5.26-22.551.1511.24x2.39x6.471.37-44.98%-26.34%االنوار للسيراميك

ATMI16,236,7350.1302,0000.1300.4140.000.00-31.58-61.310.788.12x0.42x16.920.88-50.28%59.68%الجزيرة للمنتجات الحديدية 

OMCI847,7040.448-0.4480.4940.000.000.00-0.440.338.78x0.79x#N/A N/A0.00-100.00%-100.00%خزف عمان

--AMCI21,420,0000.408-0.3600.6060.00-0.49-12.45-18.56--2.49x-0.56المها للسيراميك

--AKPP------------#N/A N/A0.00التغليف المحدودة

-OPCI9,406,3990.290-0.2340.2900.005.455.4511.540.328.47x1.70x3.450.30273.61%العمانية للتغليف

---FIPC------------#N/A N/Aالمغلفات المرنة

--AKPI390,0000.000-0.3900.3900.000.000.000.000.331.26x0.15x#N/A N/A0.10الخليج بالستيكية

PCLI1,428,0000.476-0.4760.4760.000.000.000.000.373.62x0.18x#N/A N/A0.14520.69%-12.99%تغليف للصناعات

CSII2,600,0000.260-0.2520.2900.000.000.002.360.317.83x1.10x7.690.04-11.45%-47.30%قرطاسية الكمبيوتر

--AACI------------#N/A N/A0.00االهلية للصناعات التحويلية

MGCI9,245,1260.220-0.1980.2800.000.000.00-11.290.23-0.87x#N/A N/A-0.49-693.67%-41.45%زجاج مجان

GICI5,250,0000.25013,6770.1080.3060.00-3.85-11.9764.471.305.34x1.63x8.800.19125.18%-38.24%الخليج الدولية للكيماويات

OCHL34,376,1330.530-0.5240.5300.000.000.000.090.3315.93x1.63x1.800.67-15.21%عمان كلورين

NDTI11,907,0000.700-0.7000.7000.000.000.000.000.3319.44x0.91x5.710.17-11.76%16.64%الوطنية للمنظفات الصناعية
NPMI5,000,0000.100-0.1100.1100.000.000.000.000.335.13x0.80x16.000.23-3.47%-14.01%الوطنية الدوائيةالصناعات الدوائية

OFOI32,969,9545.255-4.7875.2800.000.000.009.780.2812.26x1.95x5.790.05-97.37%-81.79%العمانية لآللياف البصرية

VOES 25,168,0000.41616,6620.3300.480-2.80-2.80-5.4511.830.895.96x1.35x5.950.821.77%-19.36%فولتامت للطاقة

OCAI171,327,0001.910-1.5402.3000.000.00-1.55-0.260.939.55x2.09x4.954.78-15.24%0.10%الكابالت العمانية

1,388,459,58927.24x1.85x6.10المتوسط
 .Bloomberg :المصدر
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OTEL1,151,250,0001.535317,6021.4701.810-1.60-2.54-5.83-9.440.909.84x2.04x8.5026.71-15.45%-22.72%عمانتل
ORDS471,283,6230.724157,2470.5300.812-1.09-1.63-5.2415.291.1311.49x2.29x5.2511.5116.46%7.90%أريُد

GHOS35,976,86010.495-9.70010.4950.000.000.00-0.050.3315.08x1.24x6.370.07-273.81%-81.38%فنادق الخليج

UBAR6,451,3550.129-0.1290.1290.000.000.000.000.337.59x0.80x13.18-0.01-115.43%-106.83%اوبار للفنادق والمنتجعات

--BAHS4,074,5961.125-1.1001.1000.000.000.000.000.3319.58x1.01x4.44-0.02فنادق الباطنة
ABHS3,144,0900.880-0.8800.8800.000.000.000.000.33-1.22x#N/A N/A-0.03-1.09%فندق البريمي
-OHTS13,200,0000.240-0.2280.2420.000.001.695.260.335.11x0.41x#N/A N/A0.345.23%عمان للفنادق

--HMCI------------#N/A N/A0.00العالمية للفنادق
-SAHS 14,583,3332.500-2.5002.5000.000.000.002.040.345.88x0.92x6.000.6020.12%ضيافة الصحراء

DTCS13,695,5000.490---0.000.000.000.000.33-0.29x#N/A N/A-0.41-31.87%83.24%ظفار للسياحة
--SHCS8,625,0001.380-1.3801.3800.000.000.000.000.3311.22x0.91x8.700.02منتجع صاللة 

PSCS12,070,0800.1275,1330.1220.3600.000.00-20.63-64.120.744.24x0.37x22.90-2.231078.02%-511.52%م. خدمات الموانئ
SPSI 116,536,3200.648-0.6320.6600.000.000.000.000.3429.45x2.36x2.310.51-60.64%-62.04%صاللة خ الموانئ

SOMS195,250,0002.00010,0001.9002.1000.000.000.000.000.3214.18x5.63x4.603.9116.49%-9.34%شل للتسويق
OOMS123,356,2502.000-1.9502.2450.000.000.00-10.710.3210.93x2.28x3.013.3517.74%15.97%النفط العمانية
MHAS135,240,0001.960-1.9502.3900.000.000.00-11.110.4013.80x2.76x5.612.66-13.27%4.56%المها للتسويق
NGCI15,600,0000.3125,0000.3000.5650.000.001.30-37.750.999.38x1.01x3.650.27--34.38%الغاز الوطنية

MGMC 24,840,0000.828-0.8000.8280.000.000.000.000.3419.71x3.08x4.830.4011.93%20.32%مسقط للغازات
DHUS20,790,0001.4857001.4401.4850.001.371.371.370.349.58x1.10x#N/A N/A-0.29--120.59%جامعة ظفار
BACS15,600,0000.520-0.4900.5500.000.000.004.000.307.32x1.97x5.770.4716.66%0.06%كلية مجان

--NHIS 2,050,0002.050---0.000.000.000.000.3375.93x4.12x#N/A N/A-0.02معهد الضيافة
--OETI12,460,0000.178-0.1350.1920.000.0021.0929.930.339.37x0.80x9.200.27العمانية التعليمية والتدريبية القابضة

KPCS30,030,0000.312-0.3080.3140.000.000.001.300.499.18x1.19x#N/A N/A1.10-502.57%19.41%الكامل للطاقة
--DHPS------------#N/A N/A0.00ظفار للطاقة

SHPS77,795,5200.3523,0000.3240.3900.00-1.12-7.37-6.380.5118.82x6.78x4.691.22-21.61%710.00%صحار للطاقة
UECS8,480,0002.7407801.1603.4709.829.82-1.08106.79-0.1712.17x1.55x10.950.2757.31%-0.74%المتحدة للطاقة

APBS129,920,0000.812-0.7680.8520.000.00-0.490.000.4612.49x2.49x5.203.18-9.43%14.44%أكوا باور بركاء
ONES22,950,0000.255-0.2300.2880.000.000.00-6.860.4012.97x1.07x5.440.8759.08%1141.08%الوطنية العمانية للهندسة

--SHRQ29,340,6480.000-3.0674.6200.00-1.75-1.9632.350.6924.96x4.09x-0.34الشرقية لتحلية المياه
--SMNP147,730,3440.7402,0000.6200.7640.000.00-1.6012.120.4616.82x9.52x5.952.80إس إم أن باور

--SSPW247,234,1352.58916,0001.8252.740-0.19-0.38-4.6016.400.7319.62x2.97x-3.30سمبكورب صاللة

--BATP137,677,0360.2041,583,5480.1550.230-1.45-1.92-5.1219.30-20.12x1.96x-6.52الباطنة للطاقة

--SUWP145,738,8930.20464,0800.1550.230-1.45-1.92-5.1219.30-22.42x1.89x-6.81السوادي للطاقة
--PHPC206,226,8060.141714,8950.1100.160-3.42-3.42-6.62---1.77x-10.72العنقاء للطاقة

RNSS45,699,3020.162643,9240.1550.570-0.61-1.22-7.43-65.821.3342.56x0.21x6.17-3.94-202.52%441.21%النهضة للخدمات
-AJSS48,958,7720.3461,700,7610.2520.426-6.49-13.50-16.0215.331.149.35x1.64x5.780.85-43.22%الجزيرة للخدمات

---OIMS 259,0000.000-0.5180.5180.000.000.000.000.33-2.26x#N/A N/Aالعمانية الدولية للتسويق

OIFC32,400,0000.162815,0550.1300.260-1.22-2.41-12.43-18.591.504.81x0.99x12.352.2144.42%62.83%عمان لالستثمار والتمويل

--OMPS------------#N/A N/A0.00المشاريع الطبيةالرعاية الصحية

3,706,517,46116.12x2.14x7.12المتوسط
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 مان العربي بنك ع   –مجموعة إدارة االستثمار 

 
 

 

 
 

 

 
 تطوير المنتجاتقسم 
 

 البريد اإللكتروني:

Research@oabinvest.com 

 
 تطوير األعمال قسم 

 
 البريد اإللكتروني:

BD@oabinvest.com 

 
 قسم األبحاث والدراسات

 
 البريد اإللكتروني:

Research@oabinvest.com 

 

 
 قسم تمويل الشركات واالستشارات 

 
 البريد اإللكتروني:

Corporatefinance@oabinvest.com 

 
 قسم الوساطة المالية

 

 البريد اإللكتروني:

Brokerage@oabinvest.com 

 
 قسم إدارة األصول 

 
 البريد اإللكتروني:

Assetmanagement@oabinvest.com 

 

 
 خدمات العمالء قسم 

 

 البريد اإللكتروني:

Customerservice@oabinvest.com  

 
 قسم الحافظ األمين

 

 البريد اإللكتروني:

custody@oabinvest.com 

 
 قسم إدارة الثروات لألسواق الهندية

 

 البريد اإللكتروني:

.parvez@oabinvest.comS 
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