
 

 

 

  

 11/2012/: 12التاريخ
  

  لألسواق المالية الخليجية والعالمية  اليومي" العربي"   537  ررقم التقري

السنة/اليوم الشهر/اليوم اليوم/اليوم التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % %

3.10 0.58 (0.90) (9.53) 1,054.80 1,045.27 مؤشر العربي ُعمان 20 

5.55 0.90 (0.29) (2.85) 982.61 979.76 مؤشر العربي خليجي 50 

3.64 0.49 (0.36) (3.38) 932.11 928.73 مؤشر العربي للشرق األوسط وشمال افرقيا200

3.94 0.53 (0.38) (0.22) 57.45 57.23 مؤشر بلومبيرج 200 لدول الخليج

(0.71) (0.10) (0.91) (51.65) 5,706.25 5,654.60 سوق مسقط لألوراق المالية

6.58 0.72 (0.64) (44.09) 6,884.29 6,840.20 السوق المالية السعودية 

(0.47) 0.35 0.03 1.95 5,785.05 5,787.00 سوق الكويت لألوراق المالية 

(3.24) (0.61) (0.40) (33.85) 8,528.19 8,494.34 بورصة قطر 

(7.05) 0.49 (0.92) (9.82) 1,072.87 1,063.05 سوق البحرين لألوراق المالية 

20.16 0.41 0.75 12.06 1,614.16 1,626.22 سوق دبي المالي 

12.64 1.25 1.32 35.21 2,670.72 2,705.93 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

المصدر: زاويا ومجموعة إدارة االستثمار في بنك ُعمان العربي     ( مؤشر سوق االسهم السعودي ومؤشر بلومبيرج  200 محدث حتى الساعة  pm 2:30 بتوقيت مسقط   )

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

 

السنة/اليوم اليوم/اليوم التغير السعر أسعار السلع

% % دوالر دوالر

4.98 (0.33) (0.36) 109.04 خام برنت اآلجل للبرميل

(12.61) (0.38) (0.33) 85.74 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل

4.51 2.33 2.43 106.50 خام عمان اآلجل للبرميل

11.14 0.37 6.33 1,737.50 الذهب لألوقية

17.55 0.39 0.13 32.73 الفضة لألوقية

11.97 0.90 14.00 1,568.75 بالتينيوم لألوقية

(0.40) (0.79) (60.00) 7,570.00 النحاس

(4.90) (0.21) (4.00) 1,921.00 األلمنيوم

5.60 (2.67) (59.00) 2,149.00 الرصاص

2.55 (1.92) (37.00) 1,892.00 الزنك

(14.75) (1.30) (210.00) 15,950.00 النيكل

المصدر: بلومبيرج (األسواق مغلقة يومي السبت و األحد  )

  السنة/ اليوم اليوم/ اليوم التغير القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

3.71 0.15 8.93 5,778.61 انجلترا فايننشال تايمز

21.66 0.16 11.37 7,174.87 المانيا داآس

8.14 (0.18) (6.15) 3,417.42 فرنسا آاك 40 

        الواليات المتحدة االمريكية

4.89 0.03 4.07 12,815.39 الواليات المتحدة داو جونز

9.72 0.17 2.34 1,379.85 الواليات المتحدة أس آند بي 500

11.51 0.32 9.29 2,904.87 الواليات المتحدة ناسداك

          آسيا الباسيفيكية

2.62 (0.93) (81.16) 8,676.44 اليابان نيكاي 225

16.25 0.21 45.92 21,430.30 هونج آونج هانج سينج

        مؤشرات االسواق العربية

3.88 (0.19) (9.44) 4,905.86 تونس بورصة تونس

54.90 0.01 0.51 5,610.86 مصر البورصة المصرية 

(3.31) (0.10) (1.95) 1,929.13 االردن بورصة عمان

(3.60) ‐ ‐ 459.76 فلسطين سوق فلسطين لألوراق المالية 

(5.01) 0.09 1.01 1,117.80 لبنان بورصة بيروت 

        إم اس سي آي 

(8.25) 0.00 0.00 177.43 البحرين

(3.82) 0.10 0.53 539.38 الكويت

(10.09) 0.25 1.76 717.56 عمان

(2.76) (0.54) (4.23) 776.29 قطر

24.00 0.00 0.00 220.07 االمارات

(0.64) (0.30) (1.32) 435.05 األسواق الخليجية

 المصدر: بلومبيرج ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط (مالحظة: األسواق مغلقة يومي السبت و األحد)

إم اس سي آي 

 

الريال العماني الدوالر االمريكي الين الياباني اليورو الجنيه االسترليني العملة

1.6607 0.6292 0.0079 0.7997 1 الجنيه االسترليني

2.0769 0.7868 0.0099 1 1.2510 اليورو

209.874 79.509 1 101.076 126.411 الين الياباني

2.6396 1 0.0126 1.2714 1.5900 الدوالر االمريكي

1 0.3915 0.0049 0.4978 0.6225 الريال العماني

أسعار صرف العمالت

 

 

السعر الى القيمة الدفترية مكرر ربحية السهم   بعض النسب الرئيسية ألسواق االسهم الخليجية

مرة مرة

1.52 10.82 سوق مسقط لألوراق المالية*

1.80 14.24 السوق المالية السعودية

1.08 27.69 سوق الكويت لألوراق المالية

1.59 9.65 بورصة قطر

0.81 11.74 سوق البحرين لألوراق المالية

0.70 11.80 سوق دبي المالي

1.07 9.04 سوق أبوظبي لألوراق المالية

اهمين    ÷ عدد االسهم) وق المس  المصدر: زاويا، بلومبيرج * ، مكرر الربحية (مرة) = سعر االغالق  / ربحية السهم .  السعر الى القيمة الدفترية   (مرة) = سعر االغالق  / (إجمالي حق

  
 

 

 



 

 

 

 

  

  
األسعار والعوائد لصكوك خليجية مختارة 

تصنيف عائد الصك العملة نوع العائد فترة االستحقاق إسم ُمصِدر الصك

موديز عائد % السعر عائد % السعر    

B1 5.01 111.06 5.12 110.38 7.000% دوالر أمريكي ثابتة 6/19/2019 صكوك أبوظبي التجاري      

‐ 2.35 107.74 2.55 107.34 6.396% دوالر أمريكي ثابتة 11/3/2014 صكوك حكومة دبي

B1 4.26 114.43 4.45 113.73 8.500% دوالر أمريكي ثابتة 8/3/2016 صكوك إعمار الدولية

WR 6.40 109.00 6.40 109.00 10.750% دوالر أمريكي ثابتة 2/18/2015 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

‐ 9.85 100.45 10.06 99.82 10.000% دوالر أمريكي معوم 8/25/2016 صكوك البحرين الدولية 

المصدر: بلومبيرج، األسعار الموضحة تخضع لتطورات السوق  

العرضالطلب

 
األسعار والعوائد لسندات خليجية مختارة 

تصنيف عائد السند العملة نوع العائد فترة االستحقاق إسم ُمصِدر السند

موديز عائد % السعر عائد % السعر  

BBB 4.89 109.36 4.99 108.59 4.895% دوالر أمريكي ثابتة 7/5/2022 شرآة االستثمارات البترولية الدولية

4.35 120.08 4.44 119.45 7.375% دوالر أمريكي ثابتة 10/21/2020 شرآة مبادلة للتنمية

A 3.75 112.75 3.75 112.75 5.000% دوالر أمريكي ثابتة 10/19/2025 شرآة اتصاالت قطر

AA 3.47 182.10 3.56 180.38 9.750% دوالر أمريكي ثابتة 6/15/2030 دولة قطر

AA 2.03 128.21 2.13 127.52 6.750% دوالر أمريكي ثابتة 4/8/2019 سندات حكومة أبوظبي

وق       عار الموضحة تخضع لتطورات الس المصدر:  بلومبيرج، األس

العرضالطلب

شرآات عالمية مختارة

األسبوع 52 األسبوع 52 السنة/اليوم الشهر/اليوم اليوم/اليوم السعر الحالي

األدنى األعلى % % % دوالر

86.90 128.72 28.44 (5.10) 0.76 116.15 مجموعة جولدمان ساآس

4.92 10.10 69.60 1.18 0.43 9.43 بنك أوف أمريكا آورب

28.28 46.49 22.17 (2.54) 0.54 40.62 جي بي مورغان تشيس

172.70 299.20 34.89 0.00 0.78 272.20 رويال بنك أوف سكوتالند

363.32 705.07 35.08 (8.11) 1.73 547.06 شرآة أبِـّل 

60.37 87.15 18.93 1.52 0.38 78.65 شرآة تويوتا موتورز آوربوريشن 

14.35 17.56 7.01 2.52 0.12 17.26 شرآة ياهو!

62.12 77.83 (0.14) 3.99 3.20 73.25 شرآة بوينج 

24.30 32.95 11.06 1.02 0.07 28.83 شرآة مايكروسوفت

15.83 27.35 2.42 (1.48) 0.87 23.30 آارفور

المصدر:  بلومبيرج
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    لألوراق المالية سوق مسقط

52

53
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7,000
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5/10/2012 6/10/2012 7/10/2012 8/10/2012 9/10/2012 10/10/2012 11/10/2012

لدول الخليج  200مع مؤشر بلومبيرج  مؤشر سوق مسقط لألوراق الماليةمقارنة 

)االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق( مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

14 المستقرة 28 المنخفضة 4 المرتفعة عدد الشرآات :

5,654.60

  51.65 ( 0.91%)

5,706.25

5,706.25

5,689.55 ‐  5,654.60

46 / 119

(% التغير) التغير

6,007.71 ‐  5,358.29

  0.71%

10,033,381

7,738,108

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

1,548 النهضة للخدمات                 ‐9.31% 0.526 0.87% 0.350

801 الخليجية لخدمات اإلستثمار      ‐4.79% 0.159 0.54% 0.373

660 اومنفيست                       ‐4.40% 0.174 0.34% 0.294

ربي            ان الع ك ُعم ي بن تثمار ف ة ادارة االس ر ، مجموع تروني ، مباش وق االلك ع الس ا ، موق المصدر:  زاوي

أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (ر. ع.)

أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة

السعر (ر. ع.)

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم 

اومنفيست                      

الجزيرة للخدمات               

الجزيرة للمنتجات الحديدية     

النهضة للخدمات                

الحسن الهندسـية               

اعالف ظفار                    

 
 
 
 
 

   سوق الكويت لألوراق المالية
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5/9/2012 6/9/2012 7/9/2012 8/9/2012 9/9/2012 10/9/2012 11/9/2012

لدول الخليج 200الكويت المالي مع مؤشر بلومبيرج  سوقمقارنة مؤشر 

)االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق(سوق الكويت المالي مؤشر 

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

48 المستقرة 44 المنخفضة 41 المرتفعة عدد الشرآات :

5,791.23 ‐  5,765.59

6,492.40 ‐  5,650.02

5,787.00

  1.95 ( 0.03%) (% التغير) التغير

5,785.05

5,785.05

  0.47%

359,034,938

133 / 215

90,294,363

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

83,159,772 تمويل خليج ‐8.47% 108.000 8.20% 66.000

38,470,914 أبيار ‐8.47% 54.000 7.84% 55.000

28,678,437 الخليجي ‐8.33% 27.500 7.41% 29.000

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (د. ك.) السعر (د. ك.)

معادن المساآن

لؤلؤة السورية

منشآت التعمير
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   سوق دبي المالي
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5/9/2012 6/9/2012 7/9/2012 8/9/2012 9/9/2012 10/9/2012 11/9/2012

لدول الخليج 200دبي المالي مع مؤشر بلومبيرج سوق مقارنة مؤشر 

رج  )االزرق(سوق دبي المالي مؤشر  )االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبي

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

4 المستقرة 10 المنخفضة 14 المرتفعة عدد الـشرآات  :

28 / 57

1,626.22

  12.06 ( 0.75%) (% التغير) التغير

1,614.16

1,614.16

1,627.23 ‐  1,611.03

1,754.27 ‐  1,301.24

  20.16%

116,457,172

31,780,081

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

36,679,826 تمويل خليج ‐2.33% 1.680 8.4% 0.373

15,118,968 الخليج للمالحة ‐1.78% 0.992 3.64% 0.882

9,411,965 مصرف عجمان ‐1.56% 0.443 2.90% 3.900

المصدر: زاويا ، موقع السوق االلكتروني ، مباشر ، مجموعة ادارة االستثمار في بنك ُعمان العربي       

السعر (د.  إماراتي)

السالم السودانالخليجية لإلستثمارات

دبي لالستثمار

تمويل خليج المتكاملة

اآتتاب

أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (د.  إماراتي)

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة

 
 

       سوق أبوظبي لألوراق المالية
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 200أبوظبي لألوراق المالية مع مؤشر بلومبيرج  سوقمقارنة مؤشر 
لدول الخليج

)االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق(سوق أبوظبي لالوراق المالية مؤشر 

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

السنة/اليوم %

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

7 المستقرة 8 المنخفضة 18 المرتفعة عدد الشرآات :

2,705.93

  35.21 ( 1.32%) (% التغير) التغير

2,670.72

2,670.72

33 / 66

2,707.02 ‐  2,670.72

2,676.40 ‐  2,293.38

  12.58%

97,098,914

26,954,967

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

29,300,923 رأس الخيمة ‐9.92% 6 9.68% 0.340

17,879,078 دانة ‐2.33% 0.42 9.09% 0.360

11,386,010 الهالل األخضر ‐1.67% 1.18 8.79% 0.990

المصدر: زاويا ، موقع السوق االلكتروني ، مباشر ، مجموعة ادارة االستثمار في بنك ُعمان العربي       

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (د.  إماراتي) السعر (د.  إماراتي)

البحيرة للتأمين إشراق

دانة الهالل األخضر

سيراميك رأس الخيمة وطنية
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  بورصة قطر
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لدول الخليج 200بورصة قطر مع مؤشر بلومبيرج  مؤشرمقارنة 

دول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق(بورصة قطر مؤشر  )االحمر(ل

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

7 المستقرة 20 المنخفضة 10 المرتفعة عدد الشرآات :

(% التغير) التغير

8,891.80 ‐  8,123.02

  3.17%

3,433,330

44,661,376

37 / 42

8,494.34

  33.85 ( 0.40%)

8,528.19

8,528.19

8,540.61 ‐  8,483.88

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

401,842 قطر وعمان ‐8.93% 255.00 4.93% 14.69

294,659 الريان ‐5.26% 64.80 1.45% 42.00

288,948 ناقالت ‐4.07% 33.00 0.91% 55.50

ربي            ان الع ك ُعم ي بن تثمار ف ة ادارة االس ر ، مجموع تروني ، مباش وق االلك ع الس ا ، موق المصدر:  زاوي

الطبية

الخليج للمخازن

األهلي

قطر للوقود

المواشي

داللة

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (ر. ق.) السعر (ر. ق.)

 
 
 
 
 

   لألوراق الماليةالبحرين سوق 

980

1,000

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

5/9/2012 6/9/2012 7/9/2012 8/9/2012 9/9/2012 10/9/2012 11/9/2012

لدول الخليج 200مقارنة مؤشر بورصة البحرين مع مؤشر بلومبيرج 

)االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق(سوق بورصة البحرين مؤشر 

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

9 المستقرة 8 المنخفضة 1 المرتفعة عدد الشرآات :

1,063.05

  9.82 ( 0.92%)

1,182.70 ‐  1,051.32

  7.05%

(% التغير) التغير

1,072.87

1,072.87

1,064.80 ‐  1,072.87

866,315

18 / 48

2,419,430

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

3,093,224 المصـرف الخليـجي الت ... ‐3.13% 0.155 1.6% 0.124

150,000 أهلي متحد ‐ ‐ ‐ ‐

120,000 اإلثمار  ‐ ‐ ‐ ‐

ربي            ان الع ك ُعم ي بن تثمار ف ة ادارة االس ر ، مجموع تروني ، مباش وق االلك ع الس ا ، موق المصدر:  زاوي

استيراد االستثمارية  ‐

البحرين لتصليح السفن ... عقارات  السيف

البرآة المصرفية ‐

أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (د. إماراتي ) السعر (د. إماراتي )

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم 
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 السوق المالية السعودية 

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

5/9/2012 6/9/2012 7/9/2012 8/9/2012 9/9/2012 10/9/2012 11/9/2012

لدول الخليج 200مع مؤشر بلومبيرج مؤشر السوق المالية السعودية مقارنة 

)االحمر(لدول الخليج  200ومؤشر بلومبيرج  )االزرق(سوق االسهم السعودي مؤشر 

r! Not a valid link.

إغالق المؤشر 

اإلغالق السابق

اإلفتتاح

خالل اليوم (األدنى ‐ األعلى)

خالل السنة (األدنى ‐ األعلى)

% السنة/اليوم

األسهم المتداولة

القيمة المتداولة (بالدوالر)

إجمالي عدد الشرآات/األسهم المتداولة

16 المستقرة 104 المنخفضة 35 المرتفعة عدد الشرآات :

6,840.20

  44.10 ( 0.64%)

7,930.58 ‐  6,047.91

  6.58%

(% التغير) التغير

6,884.29

6,884.29

6,884.29 ‐  6,836.36

671,927,064

155 / 157

72,414,088

Error! Not a valid lin

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

6,353,820 سوليدرتي ‐9.60% 174.25 9.73% 37.20

5,711,740 السعودية لالتصاالت ا ... ‐8.46% 178.50 3.88% 34.80

5,089,368 اإلنماء ‐7.38% 62.75 4.66% 35.90

المصدر: زاويا ، موقع السوق االلكتروني ، مباشر ، مجموعة ادارة االستثمار في بنك ُعمان العربي       

أمانة التأمين العربية

المصافي (سارآو) الصقر للتأمين

السعر (ر. ق.) السعر (ر. ق.)

أيس طباعة وتغليف

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

 

 

‐2.50%

‐2.00%

‐1.50%

‐1.00%

‐0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

لدول الخليج 200مقارنة مؤشرات االسواق الخليجية مع مؤشر بلومبيرج 

سوق دبي المالي لدول الخليج 200مؤشر بلومبيرج  سوق البحرين لألوراق المالية سوق االسهم السعودية

سوق مسقط لألوراق المالية بورصة قطر سوق أبوظبي لألوراق المالية سوق الكويت لالوراق المالية
  

 

القطاع األرباح (مليون دوالر) السوق الشرآة الترتيب

البتروآيماويات 6,930.8 السعودية 1 الشرآة السعودية للصناعات األساسية 

المصارف اإلسالمية, البنوك  2,116.6 السعودية الراجحي 2

البنوك 2,189.4 قطر بنك قطر الوطني 3

االتصاالت  2,454.2 السعودية االتصاالت السعودية  4

االتصاالت  1,662.3 أبو ظبي  اتصاالت  5

  ام  المصدر: أرق

أآبر خمسة شرآات خليجية مساهمة ، حسب األرباح آلخر 12 شهر
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  إخالء المسؤولية

 

 ظرف أي وتحت .فقط المعلومات توفير عمان العربي ألغراضبنك  -تم إعداد هذا التقرير بواسطة قسم البحوث والدراسات بمجموعة إدارة االستثمار 

 التقرير في الواردة المعلومات تكون أن على الشديد حرصنا ومع . مالية أوراق أي شراء أو لبيع عرضًا اعتباره وال يجوز آتوصية التقرير هذا استخدام يجوز ال

 اآتمالها أو دقتها نؤآد ال نفس الوقت في أننا إال النشر وقت في مضللة غير أو صحيحة تتحمل  آما ال .آامل بشكل عليها يعتمد أال يجب عليه وبناًء .
هذا  . محتوياته أو التقرير لهذا استخدام أي عن تنتج خسارة أي عن مباشرة غير أو مباشرة مسؤولية أي األحوال من حال بأية مجموعة إدارة االستثمار

  . األغراض من غرض ألي متلقي أي بواسطة نشره أو توزيعه أو التقرير هذا نسخ إعادة يجوز وال

 مان العربي بنك ُع –مجموعة إدارة االستثمار 

 

 

  

 

  
  تطوير المنتجات قسم

  
  :البريد اإللكتروني

b.alrousan@oabinvest.com 

 
  قسم الخدمات البنكية الخاصة

  
  :البريد اإللكتروني

clubelite@oabinvest.com 

  
  قسم األبحاث والدراسات

  
  :البريد اإللكتروني

Research@oabinvest.com 

  

  
  قسم تمويل الشرآات واالستشارات 

  
  :البريد اإللكتروني

Corporatefinance@oabinvest.com  

  
  قسم إدارة األصول 

  
  :البريد اإللكتروني

Assetmanagement@oabinvest.com  

 
  قسم الوساطة المالية

  
  :البريد اإللكتروني

Brokerage@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

d.gadhvi@oabinvest.com  

  
  

سلطنة عمان -، مسقط 112روي    2010. ب.ص  
968 24 827 367: فاآس +     968 24 827 399   :هاتف + 

    research@oabinvest.com البريد االلكتروني  http://www.oabinvest.com   الموقع االلكتروني

  


