
 

 

 

  

 11/2012/: 13التاريخ
  

  لألسواق المالية الخليجية والعالمية  اليومي" العربي"   538  ررقم التقري

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

% % %

2.82 0.30 (0.28) (2.89) 1,045.27 1,042.38 مؤشر العربي ُعمان 20 

5.18 0.55 (0.35) (3.40) 979.76 976.36 مؤشر العربي خليجي 50 

3.25 0.11 (0.38) (3.56) 928.73 925.17 مؤشر العربي للشرق األوسط وشمال افرقيا200

3.43 0.04 (0.49) (0.28) 57.23 56.95 مؤشر بلومبيرج 200 لدول الخليج

(0.93) (0.31) (0.22) (12.31) 5,654.60 5,642.29 سوق مسقط لألوراق المالية

6.15 0.31 (0.25) (17.30) 6,829.53 6,812.23 السوق المالية السعودية 

0.03 0.85 0.50 28.80 5,787.00 5,815.80 سوق الكويت لألوراق المالية 

(3.80) (1.18) (0.57) (48.73) 8,494.34 8,445.61 بورصة قطر 

(6.99) 0.55 0.07 0.70 1,063.05 1,063.75 سوق البحرين لألوراق المالية 

19.15 (0.43) (0.84) (13.65) 1,626.22 1,612.57 سوق دبي المالي 

12.18 0.84 (0.41) (11.12) 2,705.93 2,694.81 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

قط   ) ت مس اعة    pm  2:30 بتوقي تى الس يرج       200 محدث ح عودي ومؤشر بلومب هم الس ربي        (  مؤشر سوق االس ان الع ك ُعم ي بن تثمار ف ا ومجموعة إدارة االس المصدر:  زاوي

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

 

السنة/اليوم اليوم/اليوم التغير السعر أسعار السلع

% % دوالر دوالر

3.87 (1.06) (1.16) 107.91 خام برنت اآلجل  للبرميل 

(13.50) (0.82) (0.70) 84.87 خام غرب تكساس اآلجل  للبرميل 

3.63 (0.41) (0.43) 105.60 خام عمان اآلجل  للبرميل 

10.42 (0.09) (1.50) 1,726.70 الذهب لألوقية

16.40 0.00 0.00 32.41 الفضة لألوقية

12.83 1.01 15.75 1,580.75 بالتينيوم لألوقية

0.50 0.90 68.00 7,638.00 النحاس

(2.57) 2.45 47.00 1,968.00 األلمنيوم

5.97 0.35 7.50 2,156.50 الرصاص

4.72 2.11 40.00 1,932.00 الزنك

(14.08) 0.78 125.00 16,075.00 النيكل 

المصدر: بلومبيرج (األسواق مغلقة يومي السبت و األحد  )

  السنة/ اليوم اليوم/ اليوم التغير القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

2.68 (0.79) (45.61) 5,721.66 انجلترا فايننشال تايمز

20.75 (0.65) (46.81) 7,121.95 المانيا داآس

7.02 (0.88) (30.13) 3,381.52 فرنسا آاك 40 

        الواليات المتحدة االمريكية

4.89 (0.00) (0.31) 12,815.08 الواليات المتحدة داو جونز

9.74 0.01 0.18 1,380.03 الواليات المتحدة أس آند بي 500

11.48 (0.02) (0.62) 2,904.26 الواليات المتحدة ناسداك

          آسيا الباسيفيكية

2.43 (0.18) (15.39) 8,661.05 اليابان نيكاي 225

14.94 (1.13) (241.65) 21,188.65 هونج آونج هانج سينج

        مؤشرات االسواق العربية

3.83 0.10 4.72 4,902.91 تونس بورصة تونس

56.49 0.53 29.79 5,668.50 مصر البورصة المصرية 

(3.25) 0.06 1.08 1,930.21 االردن بورصة عمان

(3.97) ‐ ‐ 457.99 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

(3.75) 0.07 0.40 539.77 الكويت

(11.23) (1.27) (9.10) 708.46 عمان

(2.97) (0.22) (1.75) 774.55 قطر

23.43 (0.46) (1.01) 219.06 االمارات

(0.61) 0.03 0.13 435.18 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 10.71 سوق مسقط لألوراق المالية*

1.80 14.24 السوق المالية السعودية

1.08 27.10 سوق الكويت لألوراق المالية

1.59 9.59 بورصة قطر

0.80 11.74 سوق البحرين لألوراق المالية

0.69 11.43 سوق دبي المالي

1.06 8.99 سوق أبوظبي لألوراق المالية

اهمين    ÷  عدد االسهم  ) وق المس الي حق الق   /  (إجم عر االغ ة     (مرة ) =  س ة الدفتري ى القيم عر ال هم   .   الس الق   /  ربحية الس عر االغ ة   (مرة ) =  س رر الربحي يرج  *  ، مك ا، بلومب در :زاوي  المص

  
 

 

 



 

 

 

 

  

  
األسعار والعوائد لصكوك خليجية مختارة 

تصنيف عائد الصك العملة نوع العائد فترة االستحقاق إسم ُمصِدر الصك

موديز عائد % السعر عائد % السعر    

B1 5.00 111.09 5.12 110.40 7.000% دوالر أمريكي ثابتة 6/19/2019 صكوك أبوظبي التجاري      

‐ 2.34 107.75 2.53 107.36 6.396% دوالر أمريكي ثابتة 11/3/2014 صكوك حكومة دبي

B1 4.25 114.44 4.44 113.74 8.500% دوالر أمريكي ثابتة 8/3/2016 صكوك إعمار الدولية

WR 6.39 109.00 6.39 109.00 10.750% دوالر أمريكي ثابتة 2/18/2015 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

‐ 9.86 100.44 10.07 99.78 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 د  السند عائ العملة د  نوع العائ فترة االستحقاق  إسم ُمصِدر السند

موديز د  % عائ السعر د  % عائ السعر  

BBB 4.90 109.30 4.99 108.59 4.902% دوالر أمريكي ثابتة  7/5/2022 شرآة االستثمارات  البترولية الدولية

4.33 120.25 4.42 119.56 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 3.47 182.22 3.56 180.46 9.750% دوالر أمريكي ثابتة  6/15/2030 دولة قطر

AA 2.01 128.28 2.13 127.46 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 29.65 (4.21) 0.94 117.24 مجموعة جولدمان ساآس

4.92 10.10 68.88 0.75 (0.42) 9.39 بنك أوف أمريكا آورب

28.28 46.49 22.05 (2.64) (0.10) 40.58 جي بي مورغان تشيس

172.70 299.20 34.24 0.00 (1.31) 270.90 رويال بنك أوف سكوتالند

363.32 705.07 34.03 (8.82) (0.77) 542.83 شرآة أبِـّل 

60.37 87.15 17.50 0.30 (1.21) 77.70 شرآة تويوتا موتورز آوربوريشن 

14.35 17.56 8.56 4.01 1.45 17.51 شرآة ياهو!

62.12 77.83 0.46 4.61 0.60 73.69 شرآة بوينج 

24.30 32.95 8.71 (1.12) (2.12) 28.22 شرآة مايكروسوفت

15.83 27.35 0.97 (2.88) (1.42) 22.97 آارفور

المصدر:  بلومبيرج
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    لألوراق المالية سوق مسقط

53

54

55

56
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59
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5,000
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6,000

6,500

7,000

7,500

5/13/2012 6/13/2012 7/13/2012 8/13/2012 9/13/2012 10/13/2012 11/13/2012

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

21 المستقرة 19 المنخفضة 12 المرتفعة عدد الشرآات :

5,642.29

  12.31 ( 0.22%)

5,654.60

5,654.60

5,655.41 ‐  5,637.73

52 / 119

(% التغير) التغير

6,007.71 ‐  5,358.29

  0.93%

11,852,827

10,178,384

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

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

801 تثمار       الخليجية لخدمات  اإلس ‐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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5/10/2012 6/10/2012 7/10/2012 8/10/2012 9/10/2012 10/10/2012 11/10/2012

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

47 المستقرة 40 المنخفضة 49 المرتفعة عدد الشرآات :

5,815.80 ‐  5,777.21

6,492.40 ‐  5,650.02

5,815.80

  28.80 ( 0.50%) (% التغير) التغير

5,787.00

5,786.62

  0.03%

470,420,537

136 / 215

123,903,080

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

62,431,902 مزايا ‐8.33% 55.000 10.42% 26.500

53,502,844 منشآت ‐6.76% 34.500 9.26% 59.000

40,179,058 الخليجي ‐6.67% 280.000 7.94% 34.000

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

السعر (د. ك.) السعر (د. ك.)

أموال م األعمال

وطنية م ب منازل

المال منشآت
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   سوق دبي المالي
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58.0
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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 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 18 المنخفضة 6 المرتفعة عدد الـشرآات  :

28 / 57

1,612.57

  13.65 ( 0.84%) (% التغير) التغير

1,626.22

1,626.22

1,629.21 ‐  1,612.57

1,754.27 ‐  1,301.24

  19.15%

99,882,895

50,162,364

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

26,138,991 العربية للطيران ‐1.96% 1.000 15.0% 2.300

16,960,884 هيتس تلكوم ‐1.72% 0.342 7.55% 0.570

9,535,372 تمويل خليج ‐1.59% 0.868 6.01% 0.688

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

السعر (د.  إماراتي)

سوق دبي الماليالوطنية للتأمين

تكافل اإلمارات

دبي لالستثمار المدينة

ديار للتطوير

أعلى ثالث شرآات ‐ رابحة

السعر (د.  إماراتي)

أعلى ثالث شرآات ‐ آمية األسهم  أعلى ثالث شرآات ‐ خاسرة

 
 

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

)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

9 المستقرة 19 المنخفضة 3 المرتفعة عدد الشرآات :

2,694.81

  11.12 ( 0.41%) (% التغير) التغير

2,705.93

2,705.45

31 / 66

2,707.67 ‐  2,694.81

2,705.93 ‐  2,293.38

  12.12%

100,216,114

30,101,090

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

24,455,740 رأس الخيمة ‐9.74% 3 8.82% 0.370

16,538,734 دانة ‐9.64% 5.25 8.33% 0.390

14,520,846 الهالل األخضر ‐8.97% 0.71 1.39% 0.730

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

1 المستقرة 30 المنخفضة 6 المرتفعة عدد الشرآات :

(% التغير) التغير

8,891.80 ‐  8,123.02

  3.73%

2,768,696

36,604,114

37 / 42

8,445.61

  48.73 ( 0.57%)

8,494.34

8,494.34

8,494.34 ‐  8,432.60

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

275,992 الريـان  ‐7.63% 46.00 9.41% 279.00

262,147 بنك الدوحة ‐2.93% 62.90 3.42% 57.40

245,766 فودافون ‐2.84% 44.50 2.09% 23.95

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

قطر للوقود

األهلي

مجموعة المستثمرين ال…

العامة  للتأمين 

المواشي

الخليج التكافلي 

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

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

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

6 المستقرة 1 المنخفضة 1 المرتفعة عدد الشرآات :

1,063.75

  0.70 ( 0.07%)

1,182.70 ‐  1,051.32

  6.99%

(% التغير) التغير

1,063.05

1,063.75

1,063.75 ‐  1,063.75

173,476

17,746

274,295

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

64,836 مصرف السالم ـ البحري ... ‐0.81% 0.123 1.0% 0.520

60,000 البحرين والكويت ‐ ‐ ‐ ‐

40,389 بنك البحرين الوطني ‐ ‐ ‐ ‐

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

‐ ‐

عقارات  السيف بنك البحرين الوطني

‐ ‐

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 

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

0

0

0

0

0

0

0

0

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 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

23 المستقرة 77 المنخفضة 55 المرتفعة عدد الشرآات :

6,812.23

  17.30 ( 0.25%)

7,930.58 ‐  6,047.91

  6.15%

(% التغير) التغير

6,829.53

6,829.53

6,836.21 ‐  6,807.37

589,146,201

155 / 157

61,983,450

Error! Not a valid lin

آمية األسهم الشرآة التغير الشرآة التغير الشرآة

3,833,563 دار األرآان ‐9.97% 158.00 4.46% 37.50

3,540,721 سند ‐9.14% 33.80 3.71% 47.50

3,510,823 اإلنماء ‐2.78% 15.75 3.40% 30.40

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

طباعة وتغليف أنعام القابضة

األبحاث والتسويق سند

السعر (ر. ق.) السعر (ر. ق.)

أمانة تبوك الزراعية

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

  


