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 11/2012/ :06التاريخ  705رقم التقرير  المالية لألوراقلسوق مسقط  اليومي" العربي"تقرير 
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 200مقارنة أداء صافي قيمة األصول مع المؤشر العام لسوق مسقط ومؤشر بلومبرغ 
الخليجي

صافي قيمة االصول المؤشر العام لسوق مسقط لدول الخليج 200مؤشر بلومبيرغ 

السنة / الحالي الشهر/الحالي األسبوع/األسبوع التغير  السابق  الحالي  الملـخص  األسبوعي

% % % 25 أآتوبر 2012 بر  2012 1 نوفـم

1.33 0.13 0.13 0.001 0.916 0.917 ان  العربي صندوق ُعـم

السنة/ اليوم الشهر/اليوماليوم/ اليوم التغير السابق الحالي ملخص السوق 

%%%

1,043.581,042.800.780.070.422.94مؤشر العربي ُعمان  20 

978.89973.005.890.610.814.41مؤشر العربي خليجي 50

(0.15)5,686.525,686.210.310.010.47مؤشر سوق مسقط 30 

(29.01)(4077.33)9,97914,056األسهم المتداولة (باأللف )

(25.83)(989.91)2,8433,832القيمة المتداولة (باأللف  ريال  عماني )

 :السوقالتعليق على حرآة 
سهمًا38 و من  بينمقارنة باغالق التداول لليوم السابق%0.01ارتفاع بنسبةنقطة،

مليون10.0دون تغّير. وخالل اليوم تم  تداول17في المنطقة  الحمراء بينما  بقي7سهمًا في المنطقة الخضراء و أغلق14تم  تداولها هذا اليوم أغلق

  نقطة و قطاع الصناعةمليون  ريال  عماني  .  و من  بين  القطاعات  ،  أغلق  القطاع   المالي  عند  مستوى2.8سهم بقيمٍة  إجمالية  بلغت

على التوالي.%0.24،%0.24،%0.10نقطة .  و بنسبة  تغييرنقطة  و  قطاع  الخدمات  عند  مستوى

6,299.47

7,252.062,852.19

5,686.52   أغلق مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية عند مستوى 

الحصة من السوقالقيمة السعر األآثر نشاطًا بالقيمة نسبة التغير التغير السعر األآثر ارتفاعًا 

 .آالف ر. عر. ع.الشرآات  %ر. ع.ر. ع.الشرآات 

%1.437384.5913.53العمانية لإلتصاالت            0.1650.0085.10الخـليج الدوليـة للكيماويات   

%1.001232.618.18صناعة الكابالت العمانية       0.4990.0112.25مؤسسة خدمات الموانىء          

%0.366231.268.14الجزيرة للخدمات               0.2890.0062.12اونك القابضة                  

%0.165192.926.79الخـليج الدوليـة للكيماويات   4.5000.0801.81اس ام ان باور القابضة         

%0.499187.026.58مؤسسة خدمات الموانىء          1.0010.0171.73صناعة الكابالت العمانية       

 الحصة من السوقالكميةالسعر األآثر نشاطًا بالكميةنسبة التغير التغير السعر األآثر انخفاضًا 
  بآالالفر. ع.الشرآات %ر. ع.ر. ع.الشرآات 

%0.1651,17211.75الخـليج الدوليـة للكيماويات   (2.04)(0.004)0.192اعالف ظفار                    

%0.1049829.84االسماك العمانية              (1.51)(0.036)2.351شل الـعمـانية للتسـويـق       

%0.1478868.88بنك صحار                      (0.95)(0.001)0.104االسماك العمانية              

%0.1838018.03الحسن الهندسـية               (0.81)(0.003)0.366الجزيرة للخدمات               

%0.3666316.33الجزيرة للخدمات               (0.75)(0.001)0.132األنوار القابضة               

القيمة السوقية لشرآات سوق مسقط 

مليار

دوالر أمريكيريال عماني

7.3018.84

عدد الشرآات

المستقرةالمنخفضةالمرتفعة

14717

التفاصيل الحدثاسم الشرآةتاريخ  الحدث

أهم االعالنات 



 

السنة/ اليومالنقاطالشهر/اليومالنقاطاليوم/ اليوم النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عدد الشرآات الرمز القطاعات 

%للعام%للشهر %لليوم بلومبيرج

BKINV136,2996,29370.10841.34(86)(1.35)القطاع المالي

INDSI107,2527,235170.24680.94129321.70قطاع الصناعة

SINSI72,8522,84570.24361.2928511.10قطاع الخدمات
 

 
p

السعر الى القيمة مضاعف أرباح معامل بيتاالمؤشرات الرئيسية ‐ القطاعات 

  الدفترية (مرة) السهم (مرة)األدنىاألعلى

6,045.395,356.8210.841.56 مؤشر سوق مسقط

1.237,256.205,843.1111.801.34القطاع المالي

0.937,260.385,558.6510.201.62قطاع الصناعة

0.652,839.822,389.629.201.81قطاع الخدمات 

االسبوع ‐52

 

 

نسبة السيولة الداخلة والخارجة للمؤشر وللشرآات * أعلى خمسة صفقات تمت خالل تداوالت اليوم *

% السيولة الخارجة% السيولة الداخلة  النسبة الوقتالعمليةالسعرالكميةالشرآة

%34%66لمؤشر سوق مسقط 30 % ر. ع.

النسبة الداخلةالقيمة (000)ألعلى اربع شرآات:0.95‐12:24:35بيع210,0000.104األسماك العمانية

%50%384.650العمانية لإلتصاالت            12:52:270.00شراء203,1490.217بنك اتش اس بي سي عمان

%6%232.694صناعة الكابالت العمانية       10:30:060.00شراء162,0000.147بنك صحار

%56%231.344الجزيرة للخدمات               11:50:261.63شراء117,8911.000صناعة الكابالت العمانية

%54%192.946الخـليج الدوليـة للكيماويات   11:36:530.97بيع100,0000.104بنك نزوى

ة    (المصدر:  مباشر ) فقات الخاص تثناء الص *  باس

النسبة الخارجة

يولة        الي الس ن اجم داخل م د ال *  نسبة النق
 

الشرآات المنخفضة لفترة ثالثة ايام متتاليةالشرآات المرتفعة لفترة ثالثة ايام متتالية

اليوم 3اليوم 2اليوم 1الشرآة اليوم 3اليوم 2اليوم 1الشرآة

%1.05%0.35%1.42اونك القابضة

0.00%0.00%0.00%
 

 

عمانيون
88%

خليجيون
6%

عرب
4%

أخرى
2%

 

بيعالتداول بالجنسية

2,509.3عمانيون

176.8خليجيون

97.6عرب

58.9أخرى

 القيمة باأللف ريال عماني

 

عمانيون
83%

خليجيون
7%

عرب
2%

أخرى
8%

 

شراءالتداول بالجنسية

2,360.4عمانيون

191.9خليجيون

58.5عرب

231.8أخرى

 القيمة باأللف ريال عماني

 

 

حرآة التداول / البيع (مليون ريال عماني)

1.68

0.18

0.03

0.83

0.00

0.03

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

عمانيين

ن خليجيي

أخرى

األفراد المؤسسات

 

حرآة التداول / الشراء (مليون ريال عماني)

1.45

0.14

0.21

0.91

0.05

0.02

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

عمانيين

ن خليجيي

أخرى

األفراد المؤسسات
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المتوسط  المتحرك  10 أيام   مع بالمقارنة أشهر ستة خالل : السيولة وحجم لألوراق  المالية  حسب االغالق مسقط سوق مؤشر

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00

10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00

29‐Apr 9‐May 19‐May 29‐May 8‐Jun 18‐Jun 28‐Jun 8‐Jul 18‐Jul 28‐Jul 7‐Aug 17‐Aug 27‐Aug 6‐Sep 16‐Sep 26‐Sep 6‐Oct 16‐Oct 26‐Oct 5‐Nov

In RO 000 

 

 أعلى عشر شرآات رابحة يولة الس من ات القطاع حصة

المالي 
30%

الصناعة
36%

الخدمات 
34%

 

  أعلى عشر شرآات خاسرة

0.28

0.35

0.43

0.61

0.97

1.73

1.81

2.12

2.25

5.10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910
 

 

ــات       ــة للكيماوـي ــ ـليج الدولي الخــ

ىء              مؤسسـة خـدمات المواـن

ك القابضــة                     اوـن

ــة            ــاور القابضـ اس ام ان ب

ــة           ابالت العماني صـناعة الـك

بنك نزوى                      

ــة                   ب للطاق فولتاـم

ــة                المطــاحن العمانـي

ــة         الجــزيرة للمنتجــات الحديدي

ة لإلتصــاالت               العمانـي

 

 
 

ار                       اعـالف ظـف

ــق           انية للتسـوـي عمــ شـل اـل

ــة                 االسـماك العماني

ـدمات                  الجــزيرة للخـ

ــوار القابضــة                  األن

ــل         ان لإلسـتثمارات والتموي عـم

البنــك الوطــني العمــاني             

0

0

0 0.00

0.00

0.00

‐0.36

‐0.55

‐0.75

‐0.81

‐0.95

‐1.51

‐2.04

‐10 ‐8 ‐6 ‐4 ‐2 0

اْالدنى / األعلى : 30 مسقط مؤشر

5357 5357 5357 5564 5653

6045 5946 5717 5717 5707

األدنى   األعلى  

 

(%)نسبة التغير  )%(نسبة التغير   

 

الستة  أشهر أداء القطاعات خالل 
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30مؤشر سوق مسقط  المالي الصناعة الخدمات  
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  ألوراق المالية لمؤشرات أداء سوق مسقط 
  مالي قطاع الال

السوقية االسهمسعرالقيمة الصافيةاالرباح  الموزعةبيتاآمية التغير التغير الرباح/الخسائر
عماني العام الشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقريال (x)سنةبداية ع.)الى السعر %للقيمة الدفترية (x)للربحية (ر. معلن ربع ربعيسنوي آلخر

مسقط BKMB1,143,604,4920.561299,1350.4900.6540.001.082.19‐13.301.057.92x1.11x3.7635.8219.71%2.42%بنك
ظفار BKDB398,242,1260.362‐0.3610.5010.000.000.00‐20.450.7010.77x1.58x1.619.27‐9.96%‐9.91%بنك

العماني الوطني NBOB306,922,9430.27788,5000.2600.319‐0.36‐0.361.09‐11.270.638.20x1.05x6.1610.543.49%2.33%البنك
عمان سي بي اس اتش HBMO434,067,8710.217600,0000.2140.2900.000.000.00‐21.530.8816.16x1.46x5.123.32‐12.60%‐31.04%بنك

صحار BKSB161,699,9970.147885,6970.1340.1610.000.000.68‐4.651.017.76x1.07x5.315.3633.86%6.56%بنك
االهلي ABOB202,222,4270.168405,6730.1340.2240.00‐1.18‐1.18‐23.641.017.50x1.24x#N/A N/A5.1710.43%‐12.59%البنك
نزوى ‐‐BKNZ156,000,0000.104547,3000.0990.1190.970.000.00‐‐‐‐‐1.01بنك

للتأمين المتحدة ‐OUIS17,999,9220.180‐0.1060.1980.002.273.4556.521.305.29x0.84x4.170.04‐106.77%العمانية
القابضة ONIC50,119,3200.289504,2760.1400.3242.124.336.2570.001.9314.45x0.98x1.721.119.14%82.44%أونك

القابضة الوطنية MNHI8,795,0001.759‐1.5812.2000.000.000.00‐19.270.279.83x0.59x4.26‐0.35‐‐170.91%مسقط
للتأمين DICS34,000,0000.170‐0.1650.2000.000.000.00‐14.140.7010.14x1.10x#N/A N/A2.17‐223.92%315.11%ظفار
للتمويل MFCI33,265,5830.165‐0.1460.1850.000.000.00‐1.000.459.36x1.19x#N/A N/A0.911.33%‐5.28%مسقط
للتمويل NFCI30,816,9990.123‐0.1090.1390.000.000.004.090.457.12x0.95x5.690.973.29%‐5.71%الوطنية
للتمويل UFCI31,751,5280.127105,0000.1100.1400.000.79‐2.314.960.959.70x0.92x7.870.8948.41%21.52%المتحدة
للتمويل ORXL26,783,2510.123‐0.0870.1310.000.000.0015.410.586.95x0.98x9.850.8219.53%4.46%اوريكس
للتمويل AOFS61,636,7720.305‐0.2670.3100.000.000.003.310.369.72x1.10x6.251.3215.25%0.69%العمانية
للتمويل TFCI28,167,4480.13018,2000.1050.1540.000.001.569.030.527.22x1.03x5.920.9726.24%‐0.21%تأجير
المالية FSCI4,485,0000.102‐0.0500.0950.002.992.9925.451.10‐0.84x#N/A N/A‐0.12‐79.51%‐205%الخدمات

المالية لالستثمارات GFIC26,099,9980.087‐0.0500.1140.000.002.3555.361.6513.34x0.69x#N/A N/A2.77‐1670.1%509.87%الدولية
للتنمية ة العالمي ‐OMVS97,683,3040.351123,0710.3450.4350.001.151.15‐7.631.129.04x0.95x2.593.1651.99%العمانية
المالية لالوراق NSCI 1,675,0000.056‐0.0620.0900.000.000.00‐12.990.50‐1.23x#N/A N/A‐0.09114.05%30.8%الوطنية

لالستثمار GISI12,796,2040.08785,0000.0480.1060.000.001.1667.311.8913.61x0.81x#N/A N/A0.42‐1.56%‐1.56%الخليجية
المالي FINC8,683,7150.124‐0.1120.1240.000.000.00‐0.800.35‐1.23x#N/A N/A0.01‐109.0%‐106.9%المرآز

القابضة الدولية DIDI71,200,0050.3564,5600.3300.5250.000.28‐1.11‐18.160.927.29x0.91x5.631.7430.71%‐18.52%ظفار
واالستثمار للتنمية DBIH1,680,0000.08531,6250.0310.0860.00‐1.753.70‐17.651.68‐0.47x#N/A N/A‐0.01‐96.84%‐115.23%الباطنة

لالستثمار SISC5,750,0001.150‐‐‐0.000.000.000.000.31‐1.25x#N/A N/A‐0.16‐11.81%75.11%الشروق
القابضة ‐‐AACT15,840,0000.132474,2050.1000.164‐0.752.334.7622.221.5315.06x0.85x#N/A N/A0.82االنوار
واالمارات OEIO13,284,3740.109‐0.0870.1560.000.003.8115.961.536.18x0.78x#N/A N/A3.37301.9%9170.2%عمان

القابضة الخليج TGII5,684,3750.069‐0.0540.1040.003.666.2541.671.6612.83x0.66x5.88‐0.16‐49.33%‐121.0%عبر
القابضة SIHC8,160,000‐2,8750.0800.1200.000.990.996.251.0113.00x0.52x#N/A N/A0.1479.79%186.61%الشرقية

3,399,117,6559.93x0.98x5.11المتوسط
األحمر باللون موضحة الثالث المصدر: Bloomberg. نتائج  الربع

السعر مضاعف
رمز الشرآةالقطاع  الفرعي اسم الشرآة

(%)خالل السنة السهم أداء

االستثمار  والوساطة 

التمويل والتأجير 

التأمين 

البنوك

القطاع   المالي
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  ألوراق المالية لمؤشرات أداء سوق مسقط 
  صناعةقطاع ال

السوقية االسهمسعرالقيمة الصافيةاالرباح  الموزعةبيتا آمية التغير التغير الرباح/الخسائر 
عماني العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقريال (x)سنةبداية ع.)الى السعر %للقيمة الدفترية (x)للربحية (ر. معلن ربع ربعيسنوي آلخر

البسكويت لصناعة ‐NBII3,780,0003.780‐3.7803.7800.000.000.00‐10.000.318.06x1.54x1.320.113038.89%الوطنية
عمان OSCI5,530,0000.790‐0.6110.8470.002.602.6011.580.576.05x2.16x5.700.28210.71%76.16%حلويات
للمرطبات DBCI5,220,0000.261‐‐‐0.000.000.000.000.3327.15x1.90x#N/A N/A0.12‐1155.65%141.35%ظفار

العقاري للتطوير NRED‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ApplicableNot Applicable#N/A N/A‐0.0384.17%509.52%الوطنية
للمرطبات ORCI120,000,0082.400‐1.2512.4000.000.000.0065.520.7412.07x5.70x2.922.3933.13%‐24.58%عمان

المعدنية للمياه NMWI925,8420.046‐0.0400.0700.000.000.002.221.17‐‐#N/A N/A‐0.20‐11.20%‐24.58%الوطنية
للزيوت AVOI11,504,6002.501‐2.5002.5010.000.000.000.000.335.02x1.21x10.001.17147.78%166.36%أريج

الدولية الغذائية NRCI930,000‐‐0.0450.1500.000.000.0015.380.33‐0.75x#N/A N/A‐0.03‐63%‐48.39%العمانية
العمانية OFMI73,709,9990.4688,2200.4050.5050.430.430.43‐2.090.809.84x1.42x5.345.07829.30%306.24%المطاحن
صاللة SFMI40,456,9700.840‐0.7401.0000.000.000.00‐14.460.4012.17x2.07x4.760.88‐10.00%‐25.20%مطاحن

الغذائية االوروبية OETI2,000,0001.000‐0.0700.0700.000.000.00400.002.90‐1.88x#N/A N/A‐0.08‐5.81%‐11.96%العمانية
ظفار DCFI14,784,0000.192127,4420.1130.204‐2.04‐2.04‐1.5442.221.56335.66x0.37x2.590.39‐62.01%14.08%أعالف

الزراعية OADI1,595,000‐‐1.4501.4510.000.000.000.000.330.58x1.29x#N/A N/A‐0.11‐51.71%‐102.83%التنمية
العمانية OFCI13,000,0000.104982,3840.0890.125‐0.95‐0.950.0013.041.1813.58x0.78x#N/A N/A0.00‐99.23%‐99.91%االسماك

السمكية ناعات للص ‐‐DFII3,248,6601.279‐1.2791.2790.000.000.000.000.33‐2.36x#N/A N/A0.03ظفار
صحار SPCI618,0002.224‐‐‐0.000.000.000.000.332.10x0.37x#N/A N/A0.23‐‐613.15%دواجن
لألغذية SPFI56,778,7480.515‐0.4140.5400.000.000.0010.581.2212.08x2.95x2.291.2367.59%8.92%الصفاء
للفطر GMPI10,296,0000.500‐0.2890.5000.000.000.0015.060.398.84x2.16x4.550.16‐14.82%‐48.08%الخليجية
عمان OCOI215,729,2020.652102,8630.4130.7000.15‐0.46‐0.4650.930.9213.52x1.41x4.593.8461.88%‐0.81%اسمنت

لالسمنت RCCI286,799,9881.43460,5000.7001.4350.210.630.4988.680.9514.52x2.70x3.496.8575.19%0.11%ريسوت

AFAI13,763,0630.183801,1920.1200.3030.005.178.93‐27.671.49‐1.02x8.15‐2.08‐521.46%‐830.53%الحسن الهندسية
للهندسة GECS134,574,0050.3882740.3150.4400.000.780.7815.131.4622.22x1.47x3.091.4914.05%‐12.22%جلفار

القابضة عمان ‐OTHI1,872,0000.312‐0.3120.4300.00‐0.95‐4.00‐22.191.28‐0.19x#N/A N/A‐0.14‐29.80%نسيج
للخيوط MTMI1,985,7340.195‐0.0870.2140.000.000.00124.250.845.88x1.43x6.690.04115.00%‐57.43%مسقط
الخليج GSCI2,976,6000.082‐0.0820.0820.000.000.000.220.366.97x0.70x#N/A N/A0.01‐87.90%‐91.71%محاجر
العمانية OCCI10,950,0013.650‐3.5003.8000.000.000.001.390.3624.08x2.55x5.480.17‐336.44%905.92%الكروم
العالمية AFAI35,221,6190.714‐0.6430.7500.000.000.000.000.34‐1.65x#N/A N/A0.16‐243.19%‐245.22%الفجر

البناء مواد CMII4,930,0000.058256,3000.0370.0710.003.573.5731.821.62‐0.60x#N/A N/A‐0.075.26%‐468.42%صناعة
االسمنت ‐‐CGPI1,500,0001.000‐‐‐0.000.000.000.000.33‐‐#N/A N/A0.00منتجات
االلمنيوم NAPI6,915,7190.2061,0000.1800.4100.000.493.00‐49.011.4314.20x1.01x9.710.00‐98.69%‐96.91%منتجات
الكاشطة ABMI50,0000.000‐0.0500.0600.000.000.00‐48.450.75‐‐#N/A N/A‐0.057.18%6.93%المواد

للسيراميك AACT83,815,3760.410156,5140.2760.4170.000.000.9932.460.9013.44x2.73x3.481.6514.06%‐1.29%االنوار
الحديدية للمنتجات ATMI36,095,5120.289204,5000.2330.3040.351.762.4814.681.259.70x1.06x5.191.6651.60%46.27%الجزيرة

عمان OMCI1,493,5120.495‐0.2110.7500.000.000.00‐33.910.127.72x1.20x#N/A N/A0.0452.02%20.06%خزف
المحدودة ‐‐AKPP‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐#N/A N/A0.00التغليف
للتغليف ‐OPCI7,460,2800.230‐0.1500.2350.000.000.0043.750.696.09x1.46x6.520.44770.06%العمانية
المرنة FIPC2,651,2500.125‐0.1130.1250.000.000.00‐7.410.409.62x1.02x#N/A N/A0.04‐5.12%‐54.92%المغلفات

بالستيكية ‐‐AKPI389,0000.000‐0.3890.3900.000.000.000.000.330.92x0.27x#N/A N/A0.11الخليج
ناعات للص PCLI1,110,0000.370‐‐‐0.000.000.000.000.3357.61x0.46x#N/A N/A‐0.18‐94.16%8.36%تغليف
الكمبيوتر CSII3,250,0000.325‐‐‐0.000.000.000.000.33‐1.76x#N/A N/A0.02‐67.35%47.29%قرطاسية

التحويلية ناعات للص ‐‐‐AACI‐‐‐0.0200.055‐‐‐‐‐‐‐#N/A N/Aاالهلية
مجان MGCI19,025,0930.498‐0.4500.5830.000.000.00‐11.210.3023.18x1.45x4.370.3727.16%21.93%زجاج

ات للكيماوي الدولية GICI3,465,0000.1651,172,3760.1120.2125.1010.008.5514.581.5911.69x1.28x9.090.0736.17%‐16.30%الخليج
آلورين OCHL31,812,5950.515‐0.3950.5150.000.980.9817.050.8210.39x1.99x4.850.8924.20%12.19%عمان

الصناعية للمنظفات NDTI15,291,9900.899‐0.8490.8980.000.000.000.000.3220.30x1.23x4.450.20‐7.67%‐29.64%الوطنية
ناعات  الدوائية الدوائيةالص NPMI5,000,0000.100‐‐‐0.000.000.000.000.334.42x0.88x#N/A N/A0.142.91%‐9.67%الوطنية

البصرية لآللياف OFOI13,093,5972.760‐2.7603.0370.000.000.00‐0.030.334.73x1.27x8.360.8567.66%70.36%العمانية
للطاقة VOES 20,085,9990.332226,2910.2230.3950.61‐2.640.61‐11.791.1227.61x1.41x5.410.13‐73.10%‐44.31%فولتامت
العمانية OCAI89,789,7031.001232,3500.6601.0101.732.252.2535.271.189.14x1.66x3.962.3290.79%‐28.26%الكابالت

المرشحات لصناعة OFII400,0000.000‐0.0200.0400.000.000.000.000.30‐‐#N/A N/A‐0.12‐12.66%52.06%العمانية

1,415,874,66622.03x1.51x5.24المتوسط

المصدر: Bloomberg. نتائج  الربع الثالث  موضحة باللون  األحمر
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  ألوراق المالية لمؤشرات أداء سوق مسقط 
  خدمات قطاع ال

السوقية االسهمسعرالقيمة الصافيةاالرباح  الموزعةبيتاآمية التغير التغير الرباح/الخسائر
عماني العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقريال (x)سنةبداية ع.)الى السعر %للقيمة الدفترية (x)للربحية (ر. معلن ربع ربعيسنوي آلخر

ل OTEL1,077,750,0001.437267,6141.1801.4800.28‐2.11‐1.589.780.879.09x2.25x9.7032.1410.87%7.65%عمانت
NWRS318,962,6770.490‐0.4610.6580.000.000.41‐24.621.078.26x1.88x7.767.24‐46.24%‐25.12%النورس

الخليج GHOS37,708,00011.000‐9.90010.9990.000.000.000.000.3313.84x1.34x7.270.5722.15%‐35.89%فنادق
الداخلية INHS 6,451,3540.129‐‐‐0.000.000.000.320.347.28x0.96x#N/A N/A‐0.06‐190.85%‐127.24%فنادق
‐‐BAHS2,998,3801.298‐1.2981.2980.000.000.00‐0.01‐13.9718.61x1.10x#N/A N/A0.01فنادق  الباطنة 
البريمي ABHS3,144,0900.880‐‐‐0.000.000.000.000.33‐1.07x#N/A N/A0.04‐‐5.24%فندق
للفنادق ‐OHTS12,127,5002.205‐2.2053.1000.000.000.00‐28.870.317.65x0.46x4.540.3320.15%عمان
للفنادق ة ‐HMCI8,324,5780.100‐0.0860.1100.000.000.0026.580.44‐0.72x#N/A N/A0.07‐45.74%العالمي
الصحراء SAHS 14,291,6662.450‐2.4502.4500.000.000.004.260.347.49x1.14x#N/A N/A0.5113.25%‐0.77%ضيافة
ياحة للس DTCS13,700,0001.000‐1.0001.0000.000.000.000.000.35‐0.29x#N/A N/A‐0.59‐8.69%11.59%ظفار
صاللة ‐‐SHCS8,750,0001.400‐1.3001.4000.000.000.00‐2.100.3413.66x1.03x#N/A N/A0.05منتجع

الموانئ خدمات PSCS47,424,9610.499374,6960.3680.5652.251.842.4616.591.109.13x1.40x9.981.7161.81%1.37%م.
الموانئ خ SPSI 84,524,8030.470‐0.4230.4790.000.000.00‐1.880.2917.84x2.10x3.331.63‐1508.62%1.74%صاللة

للتسويق SOMS235,100,0062.3515,4192.2502.600‐1.51‐1.51‐1.51‐1.760.5320.24x8.45x4.982.763.96%‐20.28%شل
العمانية OOMS122,485,5041.899‐1.5901.9100.000.370.3711.050.4114.25x3.32x3.262.5822.99%12.91%النفط
للتسويق MHAS124,199,99718.000‐11.80018.1000.000.000.0033.330.7012.19x3.18x4.723.0520.99%3.50%المها
الوطنية NGCI13,675,0000.547‐0.5000.6000.000.000.003.600.3713.77x1.69x7.330.06‐‐75.48%الغاز
للغازات MGMC 24,600,0000.820‐0.7200.8200.000.000.0010.660.4418.24x3.40x7.320.34‐2.41%0.76%مسقط
ظفار DHUS15,820,0001.130‐1.1241.1300.000.000.00‐5.750.2919.56x1.33x#N/A N/A0.09‐‐83.52%جامعة
مجان BACS9,000,0000.300‐0.2550.3100.000.000.0012.780.379.19x1.53x10.000.11‐25.80%‐55.95%آلية

الضيافة ‐‐NHIS 2,050,0002.050‐‐‐0.000.000.000.000.3367.78x3.82x#N/A N/A0.00معهد
التعليمية ‐‐OETI24,639,9990.352‐‐‐0.000.000.000.000.2185.62x2.03x0.85‐0.15العمانية
للطاقة ل KPCS18,181,6251.889‐1.7001.9000.000.000.009.830.356.45x0.97x6.350.999.98%22.62%الكام
للطاقة ‐‐DHPS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐#N/A N/A0.00ظفار
للطاقة SHPS43,368,0001.5602,3411.3011.6900.261.362.63‐7.420.84‐12.76x5.121.07‐50.00%‐42.38%صحار
للطاقة UECS12,692,4761.100‐0.9051.3000.006.285.269.780.1622.19x0.74x12.73‐0.02‐105.81%‐110.81%المتحدة

اء برآ باور APBS68,000,0000.425‐0.2710.4300.000.002.1643.000.488.50x1.83x5.882.75‐1.64%8.17%أآوا
للهندسة العمانية ONES28,000,8010.4004,0000.3440.4370.000.000.001.450.469.64x1.46x4.260.02‐78.29%‐97.11%الوطنية

باور أن إم ‐‐SMNP89,836,0214.5007,7503.4104.5001.814.654.6522.85‐‐48.07x7.491.67إس
للخدمات RNSS158,537,0790.56273,5500.4270.6650.180.542.373.122.02118.34x0.93x#N/A N/A3.87192.81%394.63%النهضة
للخدمات ‐AJSS50,182,8580.366631,2760.1520.380‐0.812.236.09106.781.319.81x2.02x1.891.08‐205.71%الجزيرة

‐OIMS 259,0000.000‐0.5180.5180.000.000.00‐5.820.33‐1.41x#N/A N/A‐0.01‐156%العمانية  الدولية للتسويق

OHII21,120,6670.192‐0.1720.2690.000.000.00‐23.511.033.47x0.39x10.260.19‐79.01%‐95.63%العمانية  العالمية  القابضة 
والتمويل لالستثمار OIFC25,200,7240.180105,0000.1370.199‐0.550.002.8613.511.238.10x1.43x4.760.43‐39.05%‐24.21%عمان

الطبيةالرعاية  الصحية ‐OMPS8,324,5780.100‐0.0860.1100.000.000.0026.580.44‐0.72x#N/A N/A0.07‐45.74%المشاريع
2,731,432,34520.75x3.45x6.35المتوسط

األحمر باللون موضحة الثالث الربع المصدر: Bloomberg. نتائج 
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 مان العربي بنك ُع –مجموعة إدارة االستثمار 

 
 

 

  
 

 
 
  

 

  
  تطوير المنتجاتقسم 

  
  :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 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

d.gadhvi@oabinvest.com  
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  إخالء المسؤولية

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

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

 بأية مجموعة إدارة االستثمارتتحمل  آما ال .آامل بشكل عليها يعتمد أال يجب عليه وبناًء . اآتمالها أو دقتها نؤآد ال نفس الوقت في أننا إال النشر وقت في مضللة

 توزيعه أو التقرير هذا نسخ إعادة يجوز هذا وال . محتوياته أو التقرير لهذا استخدام أي عن تنتج خسارة أي عن مباشرة غير أو مباشرة مسؤولية أي األحوال من حال

  . األغراض من غرض ألي متلقي أي بواسطة نشره أو

 


