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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

 المضاربة حركة في وتزايد المؤشر أداء في تراجع

 إفصاحات أن شك وال. عام هدوء حالة في السوق بقاء وبالتالي اإلستراتيجية التحركات من حد الذي األمر الحذر حالة الى إضافة السوق حركة على مسيطرة المضاربات تزال ال

 . أسهم عدة على رأيناه الذي األمر وهو الشركات هذه بنتائج المتعلق الوضوح إزدياد بسبب األسهم حركة تدعم بها تقوم التي النقاشية والحلقات الشركات

 بقيادة إنخفاض على األسبوع الفرعية المؤشرات أنهت كذلك.  نقطة 4759.65 مستوى عند مغلقا% 0.35 نسبته أسبوعي تراجع على المنصرم األسبوع أداء أنهى العام المؤشر

 الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وتراجع%.  0.32 بنسبة المالي القطاع مؤشر ثم ومن% 0.84 بنسبة الصناعة مؤشر تاله% 1.51 بنسبة تراجع الذي الخدمات مؤشر

 %.1 بنسبة

. ع.ع.م.ش للتأجير أوريكس عمان شركة و الشركة بين اإلندماج عملية إعتمدت قد الصناعة و التجارة وزارة بأن. ع.ع.م.ش  للتمويل الوطنية الشركة أعلنت الشركات، أخبار وفي

 .الصناعة و التجارة بوزارة التجاري السجل سجالت من. ع.ع.م.ش للتأجير أوريكس عمان شركة قيد شطب تم  وعليه 2018 مارس من السادس بتاريخ

 دوالر مليون 900 األولى شريحتين، على امريكي دوالر مليار 1.5 بقيمة االفتتاحية المزدوجة الدفعة سندات أصدرت أنها( عمانتل. )ع.ع.م.ش لالتصاالت العمانية الشركة أعلنت

 هو اإلصدار هذا من الهدف٪. 6.625 يبلغ سنوي فائدة معدل مع( سنوات عشرة) 2028 عام في تستحق دوالر مليون 600 والثانية٪ 5.625 سنوي فائدة بسعر 2023 في تستحق

 .الكويت زين شركة في الشركة استثمار في إستخدامه تم الذي التجسيري القرض سداد

 القادمين للعامين الوقود من العماني الطيران استهالك من%  40 بتوريد واالستمرار العماني الطيران مع العقد تجديد من تمكنت بأنها للتسويق العمانية النفط شركة أعلنت كذلك

 . م2018 للعام إبريل شهر من إبتداءا

 جني لعمليات لحظة أي في وقابلة بل محدودة، ارتفاعه مجاالت باتت المالية لالوراق مسقط لسوق العام المؤشر بأن السابق تقريرنا في جاء لما طبقا   األسبوعي، الفني التحليل وفي

 المؤشر يؤهل سوف ارتداده قوي دعم مستوى نقطة 4,730 مستوى يبقى الماضي، االسبوع ذكرنا كما نقطة 4,760 مستوى نحو المؤشر انخفض حيث ماحدث بالفعل وهو األرباح

 .  نقطة 4,680 مستوى الى للوصول المؤشر على سيضغط( نقطة 4,730) مستوى كسر حين في نقطة 4,805 مستوى لبلوغ

 مليون 155.46 الحالي العام من األول للربع الشركات ربح صافي إجمالي بلغ مارس، في لها األول المالي الربع ينتهي التي للشركات المعلنة األولية النتائج تحديث في إستمرارا

 الشركات من عدد و الموانئ لخدمات صاللة و للخدمات النهضة شركة مثل أخرى شركات وعدة الطاقة وشركات البنوك من رئيسي بدعم% 25.9 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر

 أرباح سجلت. البنكي القطاع الى يعود% 77 نسبة منها. ع.ر مليون 125.6 عند سنوي اساس على% 4.5 بنسبة إرتفاعا المالي القطاع ربح صافي سجل قطاعيا،. اإلستثمارية

 شركات وأيضا للخدمات النهضة لشركة الجيد األداء بسبب وذلك 2017 عام من األول للربع. ع.ر مليون 13.2 خسارة صافي مع مقارنة. ع.ر مليون 19.5 مبلغ الخدمات قطاع

 فولتامب وشركة لإلسمنت ريسوت شركة من رئيسي بضغط. ع.ر مليون 10.4 عند سنوي اساس على% 37.3 بنسبة أرباحه بصافي تراجعا فسجل الصناعة قطاع أما. الطاقة

 .  الهندسية والحسن الكابالت صناعة وشركة للطاقة

 

 

 

 

لحظة، مليون ر.ع.  صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط المالي حتى ال

المصدر: سوق مسقط ، بلومبيرغ، أوبار كابيتال
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 ومنخفضا سنوي اساس على% 6.2 بنسبة مرتفعا) الحالي العام من األول للربع. ع.ر مليون 240 المدرجة الثمانية للبنوك التشغيلي الربح إجمالي بلغ البنكي، القطاع نتائج وبتحليل

 على% 11 بنسبة منخفض) سنوي اساس على% 5.4 بنسبة فقط التشغيلي الربح نمو الى أدى أعلى بنسبة التشغيلية التكاليف إرتفاع أن إال(. سنوي ربع اساس على% 6.7 بنسبة

 اساس على% 40 بنسبة( األول للربع المخصصات تفاصيل عن يعلن لم الذي األهلي البنك تضمن ال) المخصصات إجمالي تراجع وقد. ع.ر مليون 125 عند( سنوي ربع اساس

 الى سنوي ربع اساس على% 8.5و سنوي اساس على% 10.5 بنسبة إرتفع الذي البنوك أرباح صافي خصصاتالم في التراجع هذا دعم. سنوي ربع أساس على% 49و سنوي

 حيث من الوحيد العماني الوطني البنك كان حين في سنوي ربع اساس على األرباح في تراجعا نزوى وبنك مسقط بنك من كل سجل البنوك هذه ضمن ومن. ع.ر مليون 96.5

 مبلغ البنوك لجميع( اإلسالمي التمويل أصول ذلك في بما) اإلقراضية المحفظة صافي إجمالي وسجل. الحالي العام من األول الربع خالل سنوي اساس ىعل األرباح صافي تراجع

 اإلقراضية المحفظة نمو في أداء لأفض تسجيل من األهلي والبنك اإلسالمي العز بنك من كل تمكن وقد%. 2.1 نسبته سنوي وربع% 7.2 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليار 20.81

%. 4 بـ سنوي وربع% 4.2 سنوي بإرتفاع. ع.ر مليار 19.74 مبلغ سجلت فقد بالودائع، يتعلق وفيما. الفترة ذات خالل التوالي على% 8.2و% 10.1 بنسبة ربعي اساس على

 من أعلى لكنها 2017 عام في األخير الربع في% 107 نسبة من بتراجع% 105 للقطاع الودائع الى القروض نسبة بلغت وقد. توقعاتنا مع متماشيا جاء والودائع اإلقراض في النمو

 %. 103 عند السابق العام من األول الربع في سجلته الذي المستوى

 للربع جيدة أرباح وصافي مكتتبة أقساط إجمالي تسجيل من الشركات هذه معظم تمكن حيث التوقعات من أفضل كانت بأنها نجد المدرجة التأمين شركات نتائج على نظرة وبإلقاء

. سنوي اساس على% 23 بنسبة الربح صافي أيضا فيه إرتفع الذي الوقت في سنوي أساس على% 12.6 بنسبة المكتتبة األقساط إجمالي إرتفع بالمجمل،. الحالي العام من األول

 من بدال الثابت الدخل بأدوات اإلستثمار على تركزت الشركات هذه من للعديد االستثمارية المحافظ أن إلى بوضوح يشير مما األسهم، ألسواق السيئ األداء رغم جاء النمو هذا

 أما.  نظيراتها بين المكتتبة األقساط إجمالي في نموا أعلى للتأمين القطرية العمانية الشركة سجلت حين في الفترة ذات خالل أداء أفضل للتأمين الرؤية شركة سجلت وقد .األسهم

 صافي أن أيضا تظهر التحليالت .أرباحها في جيد نمو تسجيل من األهلية التأمين شركة وتمكنت السابق العام من األول للربع خسائر مع مقارنة أرباحا فحققت للتأمين ظفار شركة

 نمو أفضل للتأمين القطرية العمانية الشركة سجلت سابقا، ذكرنا كما.  2018 لعام سابقا المتوقعة األرباح صافي إجمالي من% 58 نسبة يشكل األول الربع خالل المحققة األرباح

 . الفترة ذات خالل% 70 قاربت بنسبة اإلستثمارية األرباح إنخفاض بسبب أرباحها في تراجعا شهدت أنها إال المكتتبة األقساط إجمالي في

 الى فيه أشارت للسوق اإللكتروني الموقع على األخبار تحميل بآلية الصلة ذات اإلفصاح بسياسة يتعلق تعميما المالية لألوراق مسقط سوق أصدرت حيث المالي السوق في نبقى

 اإلجراءات بهذه العمل يبدأ أن على pdf الـ وبصيغة واإلنجليزية العربية اللغتين بكال يكون وأن الشركة قبل من والتوقيع بالختم معتمدة رسمية رسالة في الخبر صياغة يتم أن ضرورة

 . القادم يوليو من األول في

 للمستشفيات والغسيــل النظــافة وخدمـــات والغـــذاء التموين خدمـــات بتقديم تتعلق. ع.ر مليون 48.5 منه. ع.ر مليون 67.6 بمبلغ مناقصات إسناد السابق األسبوع خالل تم

 ليبلغ. ع.ر مليون 12 تتجاوز بمبالغ وصاللة مسقط بمطاري تتعلق إضافية أعماال المناقصات شملت كذلك. سنوات( 3) لمدة السلطنة في الصحة لوزارة التابعة الصحية والمراكز

 .السابق العام من الفترة ذات عن% 274 نسبته بإرتفاع.  ع.ر مليون 122.4 الحالي العام خالل المسندة المناقصات إجمالي بذلك

 

 

 إدارة مجلس رئيس قبل من جاءت التفاصيل. بالدقم الخاصة االقتصادية المنطقة بعد وذلك الباطنة جنوب منطقة في المتكاملة االقتصادية المدن ثاني بناء قريبا السلطنة ستشهد محليا،

 خزائن لمدينة الهندسية واالستشارات التخطيط أعمال بمناقصة المتعلقة المتنافسة العروض استالم تم بأنه أوضح الذي - الرئيسي المطور -"   االقتصادية خزائن"  مدينة شركة

. للسيارات المركزي والسوق والفواكه للخضار المركزي والسوق والصناعية اللوجستية المنطقة من االولى والمرحلة البري الميناء األولى المرحلة تشمل أن المتوقع ومن. االقتصادية

 خزائن مدينة شركة لتأسيس الماضي مارس شهر في شراكة اتفاقية وقعتا قد"  السعودية السويلم علي محمد مجموعة" و"  لالستثمار ُعمان مؤسسة"  من كال أن الى اإلشارة تجدر

 . فيها العظمى األغلبية حصة" لالستثمار ُعمان مؤسسة"  تمتلك والتي المطور االقتصادية

 

 

المناقصات المسندة حسب األرباع المالية، ألف ر.ع. 

U Capital ،المصدر: صحافة
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 حيث النفطية غير الُعمانية الصادرات مستوردي صدارة في يزاالن ال والسعودية اإلمارات بأن والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز عن صادرة بيانات أظهرت آخر، شأن في

 جيد نصيب على والصين الهند من كال إستحوذت كذلك. ع.ر مليون 985 بمبلغ 2017 عام من األولى العشرة لألشهر% 37.9 الصادرات هذه إجمالي من إستيرادهم نسبة بلغت

 هذه نمو من بدعم سنوي اساس على% 28.2 نسبته بإرتفاع. ع.ر مليار 2.6 الفترة لذات النفطية غير الُعمانية الصادرات إجمالي وبلغ%. 17.8 بنسبة الصادرات إجمالي من

 .  القائمة ضمن الدول لكافة الصادرات

 

 

 المالي دبي سوق أداء كان حين في% 3.12 بنسبة قطر بورصة تالها أسبوعي اساس على% 5.79 بنسبة إرتفعت حيث الرابحة األسواق السعودية المالية السوق تصدرت خليجيا

 %0.4 بنسبة األسوأ

 األمر عالية ضغوطا شهدت الدول هذه أن إلى تقريره في أشار حيث الخليجي التعاون مجلس دول ومنها العالم دول ألداء وتوقعاته سنوية النصف مراجعته الدولي النقد صندوق قدم

 إلفتراضه تكون قد بأنها نعتقد أننا إال التخفيض لهذا المباشرة األسباب الى يشر لم الصندوق أن ورغم.  2018 لعام بمعظمها المتعلقة النمو توقعات لتخفيض بالصندوق أدى الذي

 ينخفض أن الصندوق توقع وقد. أوبك منظمة في عضاءاأل غير والدول أوبك بين الموقعة األخيرة االتفاقية على ينطبق ال ما وهو ، 2018 عام في يستمر لن النفط إنتاج خفض بأن

 إال% 2.08 الى% 3.74 من التوقعات تخفيض فتم بالسلطنة يتعلق وفيما%. 1.28 الى% 4.10 سابقا من مئوية نقطة 2.82 بـ 2018 لعام للكويت الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو تخفيض وتم%. 4.17 عند 2018 عام خالل المنطقة دول بين نسبة بأفضل للسلطنة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج ينمو أن توقع الصندوق أن

 رفع وقد. 2018 لعام% 2.57 عند مئوية نقطة 0.53 بـ لقطر التوقعات تخفيض تم كذلك. مئوية نقطة 1.40 أي ،٪ 3.36 من٪ 1.96 إلى 2018 عام في المتحدة العربية لإلمارات

 السعودية العربية المملكة أن الى اإلشارة تجدر. التوالي على مئوية نقطة 1.28 و مئوية نقطة 0.1 بـ والبحرين للسعودية الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج لنمو توقعاته من الصندوق

 أن حين في. النفط إنتاج خفض استمرار أصال اإلعتبار بعين أخذ الصندوق أن يعني ما ، الدولي النقد صندوق قبل من أشهر بضعة قبل بها المتعلقة التوقعات مراجعة تمت قد كانت

 .المملكة في الجديدة والغاز النفط اكتشافات بسبب تكون فقد بالبحرين المتعلقة اإليجابية التوقعات

 

 مرتبطين بنكين أن لرويترز طبقا وإخوانه القصيبي حمد أحمد لشركة التنفيذي الرئيس صرح حيث السعودية في كبرى إقتصادية لمجموعات إيجابية أخبارا المنصرم األسبوع حمل

 هذه وفي.  2009 في( دوالر مليار 5.9) لاير مليار 22 بنحو دين استحقاقات سداد عن تخلفت قد كانت التي شركته مع الدين لتسوية خطة على يوقعان بنكين أول أصبحا بالسعودية

 مصادر أشارت السياق، ذات وفي. الدين مبلغ إجمالي من% 50 نسبة يشكلون وهم المحتملة الدين تسديد لصفقة الدائنين من% 70 دعم على حصلت قد المجموعة تكون الحالة

 في الكبرى التشييد شركة  حظوظ تحسين في للمساعدة ،(دوالر مليار 2.9. )س.ر مليار 11 حوالي قيمتها قروضا الدن بن لمجموعة قدمت السعودية المالية وزارة  أن مطلعة

 السعوديين المسؤولين أن نعتقد. المجموعة في% 35 تبلغ حصة على تستحوذ قد السعودية الحكومة أن المنصرم مارس شهر في قالت رويترز في مصادر وكانت. السعودية

 بعض يرفع أن شأنه من المجموعتين لهاتين والدعم التسوية فإن ، وعموما. القتصادها شامل إصالح في شرعت المملكة أن حيث العالقة القضايا من العديد تسوية على حريصون

 . المملكة في المصرفي بالنظام المتعلقة المخاوف

التبادل التجاري حسب أهم الدول من حيث الصادرات العمانية غير النفطية، مليون ر.ع.  

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

اإلمارات السعودية الهند  الصين  أخرى 

2012 2013 2014 2015 2016 10M'17

ناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )٪( نقد الدولي للنمو لدول الخليج  - ال توقعات صندوق ال

%

2019 2018 2019 2018 2019 2018

0.62 1.28 2.33 3.02 1.71 1.74 البحرين

0.13 (2.82) 3.85 1.28 3.72 4.10 الكويت

1.28 (1.67) 4.17 2.08 2.89 3.74 سلطنة عمان

0.00 (0.53) 2.69 2.57 2.68 3.10 قطر

(0.25) 0.10 1.95 1.70 2.20 1.60 السعودية*

(0.14) (1.40) 3.04 1.96 3.19 3.36 اإلمارات

المصدر: صندوق النقد الدولي

* التغير يمثل للفترة من يناير 2018 الى أبريل 2018

التغير نقطة مئوية  أبريل 18 أكتوبر 17
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 في الملحوظ عاشاإلنت بسبب٪  3.8 إلى 2017 عام في العالمي النمو تحسن الصندوق أكد حيث العالمية االقتصادية التوقعات حول الدولي النقد صندوق تقرير مع نبقى عالميا،

ا المقبل العام وأيضا الحالي العام خالل٪ 3.9 إلى العالمي النمو يصل أن المتوقع من. العالمية التجارة  المالية والظروف األسواق في المواتية النفسية والحالة القوي بالزخم مدعوم 

 أن وبمجرد. المقبلين العامين بعد العالمي النمو ينخفض أن المتوقع من للتقرير، وطبقا. المتحدة الواليات في كما توسعية مالية لسياسات والعالمية المحلية الحكومات وتبني الجيدة

 عليها كانت التي المعدالت من بكثير أقل لكنها جيدة نمو معدات لتسجيل عودة ستشهد اإلقتصادات هذه فإن اإلنتهاء، من المتقدمة االقتصادات في والصعوبات التعثر حاالت تقترب

 السياسات أثر يخف أن بعد سيتباطأ المتحدة الواليات في النمو معدل بأن التقرير وأضاف. المتواضعة واإلنتاجية الدول هذه لسكان الهرمة التركيبة بسبب العالمية المالية األزمة قبل

 للسلع المصدرة البلدان بعض ذلك في بما والنامية، الناشئة األسواق من العديد في المطلوب المستوى دون النمو يظل أن المتوقع من كذلك. البالد في مؤخرا المعتمدة المالية التوسعية

 . كبيرة توسعية سياسات الى بحاجة تزال ال التي األساسية

 

 :التوصيات

  .المستثمرين قبل من بعد إستثماره يتم لم الذي األمر جيدة هوامش على المحافظة من تمكن والخدمي المالي القطاع في خاصة منها العديد أن إال متباينة الشركات نتائج جاءت

 هامة عناصر هي نقاشية جلسات إقامة على الشركات وحث اإلفصاح بعمليات المتعلقة المالية لألوراق مسقط وسوق المال لسوق العامة الهيئة قبل من المشكورة المبذولة الجهود إن

  .السوق في الحركة ودعم الوعي لزيادة

   .التشغيلية نتائجها في نمو تحقيق على القادارة الشركات في خاصة اإلستثمارية المراكز من الخروج في التسرع عدم و المستقبلية الشركات خطط بقراءة المستثمرين ننصح

ناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )٪( نقد الدولي للنمو العالمي - ال توقعات  صندوق ال

%

2019 2018 2019 2018 2019 2018

المنطقة

0.04 0.04 3.94 3.94 3.90 3.90 العالم

0.02 0.18 2.22 2.48 2.20 2.30 اإلقتصادات المتقدمة

0.00 0.21 2.00 2.41 2.00 2.20 منطقة اليورو

0.24 (0.16) 3.74 3.44 3.50 3.60 منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط وباكستان

عالمي

0.16 0.23 2.66 2.93 2.50 2.70 الواليات المتحدة

0.02 0.12 1.52 1.62 1.50 1.50 المملكة المتحدة

0.01 0.24 2.01 2.54 2.00 2.30 ألمانيا

0.01 (0.04) 6.41 6.56 6.40 6.60 الصين

(0.01) (0.04) 7.79 7.36 7.80 7.40 الهند

المصدر: صندوق النقد الدولي

التغير نقطة مئوية أبريل 18يناير 18
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-5.97% -1.24% -0.72% (6.59)          920.30 913.71 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

12.10% 2.61% 2.63% 32.90          1,250.30 1,283.20 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

7.88% 1.85% 1.89% 19.86          1,052.70 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,072.56200

-7.08% -2.27% -1.00% (6.69)          669.79 663.10 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-6.66% -0.29% -0.35% (16.90)        4,776.55 4,759.65 مؤشر سوق مسقط 30 

-76.45% (227,954)    298,189.88 70,235.96 األسهم المتداولة )باأللف( 

-78.50% (40,098)      51,078.42 10,980.58 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

33,405 عدد السندات المتداولة 3,220 عدد الصفقات
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

9,411.5عمانيون 

551.2خليجيون 

517.5عرب

500.3أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

9,594.4عمانيون 

590.2خليجيون 

178.0عرب

618.0أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

4.27

0.71

1.35

4.19

0.15

0.13

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

4.46

0.83

0.71

4.15

0.16

0.18

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

6.06% 0.010 0.175 العمانية لالستثمارات التعليمية 

5.33% 0.004 0.079 مصانع مسقط للخيوط

4.63% 0.026 0.588 الصفاء لألغذية 

3.23% 0.005 0.160 البنك األهلي 

3.01% 0.010 0.342 الوطنية للتأمين الحياة والعام

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-61.00% -0.122 0.078 ظفار للتأمين 

-9.09% -0.040 0.400 عمان كلورين

-9.09% -0.060 0.600 إس ام ان باور 

-8.11% -0.015 0.170 الجزيرة للخدمات 

-5.88% -0.002 0.032 صناعة مواد البناء

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

12.6% 1,383.8 0.382 بنك مسقط

11.8% 1,291.1 0.107 الخليجية لخدمات اإلستثمار

10.9% 1,198.4 0.098 جلفار للهندسة والمقاوالت

6.9% 756.9 0.860 عمانتل

6.4% 708.1 0.119 االسماك العمانية 

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

17.3% 12,159.6 0.098 جلفار للهندسة والمقاوالت

16.9% 11,861.3 0.107 الخليجية لخدمات اإلستثمار

8.6% 6,009.1 0.119 االسماك العمانية 

6.0% 4,226.5 0.097 المدينة تكافل

5.5% 3,860.0 0.078 ظفار للتأمين 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.28 11.05

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

14 27 25  
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.01 11.87 -6.66% -0.29% -0.35% -16.90 4,776.55 4,759.65 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.83 18.28 14.54% 5.16% 5.79% 453.02 7,824.12 8,277.14 السوق المالية السعودية 

1.20 14.65 NA NA 0.26% 12.58 4,858.70 4,871.28 سوق الكويت لألوراق المالية

1.38 13.35 7.90% 7.26% 3.12% 278.14 8,918.48 9,196.62 بورصة قطر   

0.80 8.80 -2.28% -1.29% 0.77% 9.95 1,291.45 1,301.40 بورصة البحرين    

1.14 10.77 -8.55% -0.85% -0.40% -12.31 3,094.40 3,082.09 سوق دبي المالي 

1.33 12.08 7.01% 2.64% 1.15% 53.53 4,653.03 4,706.56 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير السعر أسعار السلع السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير القيمة األسواق العالمية

% % دوالر دوالر % % أوروبا

13.39% 2.77% 2.01 74.59 خام برنت اآلجل للبرميل -4.57% 0.99% 71.9 7,336.47 فايننشال تايمزانجلترا

15.18% 3.01% 2.03 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل69.42 -2.7% 1.0% 128.8 12,571.16 المانيا داكس

10.97% 2.60% 1.80 71.00 خام عمان اآلجل للبرميل 1.4% 1.3% 70.5 5,385.49 فرنسا كاك 40 

3.54% 0.20% 2.73 1,348.93 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

1.85% 3.55% 0.59 17.25 الفضة لألوقية 0.1% 1.6% 387.9 24,748.07 الواليات المتحدة داو جونز

1.73% 1.73% 16.10 946.60 بالتينيوم لألوقية 1.3% 2.0% 52.3 2,708.64 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-3.10% 2.81% 192.00 7,022.00 النحاس طن متري 5.7% 2.7% 188.6 7,295.24 الواليات المتحدة ناسداك

11.86% 11.03% 252.00 2,537.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-4.44% 3.21% 74.00 2,377.00 الرصاص طن متري -2.5% 1.9% 412.4 22,191.18 اليابان نيكاي 225

-1.63% 4.75% 148.00 3,265.00 الزنك طن متري 2.6% -0.3% -99.9 30,708.44 هونج كونج هانج سينج

19.71% 9.58% 1,335.00 15,275.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 13.4% -0.1% -4.2 7,124.29 بورصة تونستونس

18.5% 1.1% 187.1 17,802.74 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 2.8% -0.5% -11.4 2,185.96 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -4.2% -0.7% -3.7 550.40 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.808 1.238  EUR 0.9- اليورو% -0.2% -1.9 1,137.82 بورصة بيروت لبنان

0.703 1.423  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

107.370 0.009  JPY 5.3- الين الياباني% 2.0% 1.4 72.46 البحرين

6.270 0.160  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
0.6% 0.1% 0.4 510.04 الكويت

65.795 0.015  INR 10.2- الروبية الهندية% -0.2% -0.9 509.23 إم اس سي آي عمان

60.951 0.016  RUB 5.5 الروبل الروسي% 2.1% 15.1 742.14 قطر

1.260 0.794  CAD 3.2- الدوالر الكندي% -0.2% -0.8 370.70 االمارات

1.283 0.779  AUD 0.3 الدوالر األسترالي% 0.7% 3.2 445.36 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

منذ بداية العام النقاط منذ بداية الشهر النقاط التغير األسبوعي النقاط المؤشر السابق  المؤشر الحالي  الرمز  القطاعات 

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

-2.7% (203) 2.1% 150 -0.32% (23) 7,294.67 7,271.30 BKINV القطاع المالي

-7.0% (478) -3.6% (239) -0.84% (54) 6,409.09 6,355.13 INDSI قطاع الصناعة

-3.2% (85) -1.8% (47) -1.51% (39) 2,598.08 2,558.81 SINSI قطاع الخدمات

السعر الى القيمة االسبوع -52 مضاعف أرباح  االسبوع -52 معامل بيتا المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.01 0.05 4,734.32 5,532.99 مؤشر سوق مسقط 30 

0.83 0.05 7,074.83 8,135.78 0.41 القطاع المالي

1.25 0.04 6,332.08 9,662.07 0.32 قطاع الصناعة

1.28 0.06 2,410.70 2,924.11 0.36 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراج سعر الفائدة قيمة االصدار )لاير عماني( تاريخ االسترداد االصدار

20مايو 2013 4.25% 80,000,000 13 مايو 2020 42

ديسمبر 2013 11 3.00% 100,000,000 25 نوفمبر 2018 44

ديسمبر 2014 24 3.00% 200,000,000 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200,000,000 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300,000,000 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100,000,000 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100,000,000 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100,000,000 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150,000,000 27 ديسمبر 2026 51

26 فبراير 2017 5.00% 150,000,000 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150,000,000 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150,000,000 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150,000,000 19 ديسمبر 2024 55

10 نوفمبر 2015 3.50% 250,000,000 3 نوفمبر 2020 الصكوك السيادية رقم 1

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

29 يونيو 2016 3.50% 500,000,000 14 يوليو 2022 OMAN 3 ½ 07/14/22 

8 يونيو 2016 3.63% 1,500,000,000 15 يونيو 2021 OMAN 3 ⅝ 06/15/21

8 يونيو 2016 4.75% 2,500,000,000 15 يونيو 2026 OMAN 4 ¾ 06/15/26

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

العائد على األصول و عائد التوزيعات  العائد على التدفق النقدي الحر ومكرر السعر الى المبيعات

صافي الدين ومكرر السعر على األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاءعائد السهم ومكرر السعر للتدفق النقدي

المصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

7.5% 0.6                   6.2                   568                       1.8% 4.4% 1.6% 0.5% بنك مسقط                                1,126                                0.382                                0.404                                0.337

5.9% 1.0                   11.4                 7                            -8.5% -5.1% 0.0% -0.5% بنك ظفار                                     458                                0.188                                0.221                                0.180

3.0% 1.0                   10.4                 432                       8.6% 7.8% 2.0% 2.7% بنك صحار                                     294                                0.150                                0.151                                0.128

7.5% 0.7                   9.0                   3                            0.3% 4.4% -1.5% 0.0% البنك الوطني العماني                                    311                                0.191                                0.221                                0.171

5.4% 0.6                   9.7                   612                       -18.0% 0.0% 1.9% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    210                                0.105                                0.136                                0.100

6.0% 0.9                   8.3                   34                          -2.9% 1.3% 3.2% 3.2% البنك األهلي                                    239                                0.160                                0.181                                0.148

- 1.0                   32.5                 237                       -3.3% 2.4% -2.2% 0.0% بنك نزوى                                    131                                0.087                                0.100                                0.084

- 1.0                   - -                        22.7% 1.3% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      81                                0.081                                0.093                                0.062

5.9% المتوسط            12.5              0.9 قطاع البنوك                       2,850

9.3% 1.1                   10.8                 -                        -14.2% -3.6% -3.6% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      33                                0.326                                0.384                                0.324

5.8% 0.5                   8.0                   -                        0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.816                                0.838                                0.800

- 0.9                   16.0                 3,860                    -61.0% -61.0% -61.0% -61.0% ظفار للتأمين                                       16                                0.078                                0.200                                0.070

4.1% 0.7                   42.1                 540                       -2.0% 9.0% -5.8% -2.0% المدينة تكافل                                       17                                0.097                                0.123                                0.088

9.5% 1.1                   - -                        -0.7% 2.8% 0.0% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.147                                0.159                                0.135

10.6% - - -                        8.5% -2.2% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      36                                0.358                                0.370                                0.300

6.2% 0.9                   5.4                   11                          -12.2% -3.7% -3.7% -3.7% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      13                                0.130                                0.164                                0.130

4.6% 1.8                   10.7                 63                          10.3% 6.9% 3.0% 0.6% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      91                                0.342                                0.342                                0.310

7.2% المتوسط            15.5              1.0 قطاع التأمين                          228

9.7% 0.8                   5.4                   108                       -2.6% -2.9% -0.7% -0.7% الوطنية للتمويل                                      67                                0.133                                0.138                                0.125

7.5% 0.8                   7.6                   15                          -2.6% 0.0% -1.9% -1.9% مسقط للتمويل                                      31                                0.102                                0.114                                0.100

3.2% 0.9                   39.0                 -                        -23.4% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      39                                0.111                                0.154                                0.105

6.2% 1.2                   11.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.279                                0.276

9.2% 0.7                   6.0                   10                          -8.4% -1.8% -0.9% -0.9% تأجير للتمويل                                      28                                0.109                                0.129                                0.107

5.9% المتوسط            16.3              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          286

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.180                                0.082

4.8% 0.8                   155.3               -                        -33.1% -7.9% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      21                                0.105                                0.167                                0.102

3.8% 1.7                   12.8                 52                          -14.5% 0.6% 0.6% 0.0% أومنفست                                    278                                0.362                                0.478                                0.355

- -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لألوراق المالية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 1.0                   130.3               3,141                    39.0% 16.3% 1.9% -2.7% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.107                                0.120                                0.070

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.089                                0.089

4.9% 0.7                   61.1                 -                        -3.8% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       75                                0.306                                0.324                                0.290

8.1% 1.0                   25.8                 -                        19.0% 12.4% -2.9% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.100                                0.105                                0.080

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشروق لخدمات االستثمار                                      -                                     -                                     -                                     -

5.8% 0.8                   7.5                   516                       4.8% -0.7% -4.4% 0.0% األنوار القابضة                                      30                                0.152                                0.186                                0.124

- 0.8                   - 30                          48.8% 10.9% -0.8% -3.2% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      15                                0.122                                0.140                                0.074

- 0.5                   - 204                       -3.6% 0.0% -3.6% -1.8% المدينة لإلستثمار                                      11                                0.054                                0.077                                0.052

4.1% 0.9                   17.8                 -                        11.8% 5.1% -1.6% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.123                                0.133                                0.098

4.9% المتوسط            12.7              0.7 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          480

 
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

4.0% 0.8                   6.6                   -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.745                                3.750                                3.740

1.7% 2.0                   248.0               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.210                                1.210

1.9% 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260                                0.259                                0.259

4.2% 1.8                   8.0                   -                        -12.2% -2.7% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      90                                1.800                                2.060                                1.800

- 1.1                   0.8                   13                          100.0% 53.8% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                0.045

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها                                      -                                     -                                     -                                     -

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الُعمانية الغذائية الدولية                                     -                                     -                                     -                                     -

7.1% 1.4                   8.4                   -                        -25.2% 3.6% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     110                                0.700                                0.944                                0.672

4.2% 2.2                   18.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       64                                1.330                                1.385                                1.200

- 27.4                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      15                                0.190                                0.190                                0.189

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 1.0                   119.7               814                       -19.0% -5.6% 2.6% -1.7% األسماك العمانية                                      15                                0.119                                0.160                                0.097

- 4.6                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

97.1% 0.2                   6.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   65.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.7                   15.4                 -                        2.1% -1.3% 4.6% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.588                                0.596                                0.540

- 1.8                   34.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

15.5% المتوسط            48.3              3.3 قطاع األغذية و المشروبات                          411

8.3% 0.7                   11.2                 -                        -12.2% -1.1% -0.6% 0.0% إسمنت عمان                                    119                                0.360                                0.480                                0.358

4.0% 1.0                   46.3                 -                        -7.2% -0.5% -0.5% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    145                                0.724                                1.180                                0.720

6.2% المتوسط            28.8              0.8 قطاع االسمنت                          264

- - - 20                          22.5% 40.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.049                                0.054                                0.024

- 0.7                   - 1,381                    30.7% -9.3% -4.9% -3.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      78                                0.098                                0.117                                0.069

المتوسط -               0.7 -  قطاع الهندسة والبناء                            81

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                      -                                     -                                     -

6.0% 0.7                   7.3                   49                          -0.1% 2.6% 5.3% -1.3% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط              7.3              0.7 قطاع األنسجة                              1

8.3% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.120                                0.110

4.4% 2.6                   18.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

- 1.5                   31.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

6.4% المتوسط            24.8              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        28.0% 23.1% -5.9% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.032                                0.034                                0.022

- 1.5                   - -                        104.8% 6.2% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      11                                0.342                                0.350                                0.130

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة المواد الكاشطة                                          0                                0.050                                0.050                                0.050

5.1% 0.9                   21.5                 1,490                    -4.1% -1.7% -0.8% 1.7% األنوار لبالط السيراميك                                      35                                0.118                                0.153                                0.113

7.2% 0.9                   8.5                   1                            18.6% 3.8% 0.0% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      41                                0.332                                0.346                                0.228

- 0.6                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

10.9% 1.4                   10.6                 2                            -13.7% -3.8% -0.8% 0.0% المها للسيراميك                                      14                                0.252                                0.400                                0.250

7.7% المتوسط            13.5              1.0 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          105

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -                                     -                                     -                                      - 

7.1% 1.3                   10.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.270

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A الخليجية للصناعات البالستيكية                                      -                                     -

- 1.4                   21.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

2.7% 1.1                   73.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260

- 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.189                                0.162

4.9% المتوسط            35.4              1.2 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

6.9% 1.5                   15.5                 -                        -13.2% -1.4% 0.0% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.211                                0.256                                0.195

4.2% 1.1                   28.0                 -                        -9.1% -9.1% -9.1% 0.0% عمان كلورين                                       27                                0.400                                0.444                                0.396

6.9% 0.8                   11.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.652                                0.688                                0.620

6.0% المتوسط            18.3              1.2 قطاع الكيماويات                            43

4.3% 0.7                   3.7                   -                        5.5% 9.4% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.116                                0.116                                0.106

4.3% المتوسط              3.7              0.7 قطاع الصناعات الدوائية                            12

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                     -                                     -                                     -                                     -

3.3% 1.4                   10.9                 -                        -18.4% -4.3% -2.9% 0.0% فولتامب للطاقة                                      33                                0.400                                0.513                                0.365

5.0% 0.8                   14.1                 25                          -21.4% -21.1% -0.9% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       80                                0.892                                1.620                                0.880

4.2% المتوسط            12.5              1.1 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          113
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 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

8.2% 1.1                   8.1                   397                       -28.6% -5.7% -4.0% -1.8% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    645                                0.860                                1.410                                0.852

8.5% 1.3                   10.2                 2                            -5.7% -1.2% 0.0% 0.0% اريد                                    323                                0.496                                0.554                                0.420

8.3% المتوسط              9.1              1.2 قطاع اإلتصاالت                          968

5.8% 1.3                   19.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                                9.450                                9.450

3.1% 0.7                   17.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

- -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فندق البريمي                                      -                                     -                                     -                                     -

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                     -                                     -                                0.436                                0.396
80.0% 0.3                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.7                   6.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.380                                     -                                     -

- 0.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للسياحة                                       14                                0.490                                0.490                                0.490

5.8% 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380

20.1% المتوسط            11.1              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            87

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -                                0.230                                0.174

2.5% 1.9                   13.5                 -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط            13.5              1.9 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.0% 3.6                   13.7                 -                        -4.8% -2.6% -2.6% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     166                                1.695                                1.950                                1.650

4.6% 1.2                   9.6                   -                        -9.3% -9.9% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       81                                1.315                                1.660                                1.315

7.7% 1.2                   12.6                 -                        -16.0% -13.6% -1.4% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       58                                0.840                                1.440                                0.824

1.6% 1.0                   10.3                 63                          8.5% 6.0% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       19                                0.265                                0.334                                0.206

16.4% 1.6                   10.0                 1                            -17.9% -17.9% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       14                                0.458                                0.612                                0.414

7.1% المتوسط            11.3              1.7 قطاع تسويق النفط والغاز                          338

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جامعة ظفار                                     -                                     -                                     -                                     -

6.8% 1.3                   7.2                   -                        0.5% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.440                                0.500                                0.438

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A المعهد الوطني للضيافة                                     -                                     -

7.1% 0.7                   6.7                   3                            15.1% 9.4% 6.1% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      12                                0.175                                0.175                                0.142

7.0% المتوسط              7.0              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            25

2.7% 1.2                   15.8                 -                        20.5% 4.4% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      36                                0.376                                0.376                                0.312

- 1.0                   5.4                   7                            -22.0% 2.6% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      26                                0.117                                0.181                                0.110

162.5% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

6.0% 2.2                   16.5                 -                        -2.6% -0.5% -0.5% 0.0% أكوى باور بركا                                     119                                0.744                                0.800                                0.740

4.5% 1.2                   12.2                 -                        -0.7% -1.4% -0.7% 0.0% العنقاء للطاقة                                     200                                0.137                                0.145                                0.114

5.7% 0.7                   9.3                   -                        -12.0% -10.1% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       18                                0.160                                0.198                                0.109

5.5% 4.1                   13.6                 -                        -9.1% -9.1% -9.1% 0.0% اس ام ان باور                                     120                                0.600                                0.700                                0.600

4.6% 2.3                   15.0                 -                        -3.5% -0.9% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     212                                0.222                                0.250                                0.210

- 2.8                   121.3               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       39                                3.960                                4.345                                3.565

10.1% 1.2                   10.9                 -                        -5.6% -4.3% -2.2% 0.0% السوادي للطاقة                                       96                                0.134                                0.196                                0.133

5.3% 1.2                   11.4                 -                        -1.4% -1.4% 0.0% 0.0% الباطنة للطاقة                                       92                                0.137                                0.175                                0.130

6.2% 0.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            23

- 1.3                   - -                        31.3% 9.6% -2.0% 0.0% النهضة للخدمات                                    143                                0.390                                0.410                                0.160

8.8% 0.8                   9.8                   27                          21.4% -4.5% -8.1% -1.7% الجزيرة للخدمات                                      38                                0.170                                0.196                                0.128

8.3% 0.7                   12.7                 135                       -12.4% -8.4% -2.4% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       24                                0.120                                0.219                                0.119

8.6% المتوسط            11.2              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          205

10.9% المتوسط         12.3            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,694

 

  

 

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
، سلطنة عما  111الرمز البريد :   

 +968  9000 2494ال اتف:
 +968 9099 2494ال اكس:

 research@u-capital.netالبريد ا لكتروني: 
 

 
 

 في الواردة المعلومات تكون أن علىوعلى الرغم من الحرص الشديد  ( بناء على معلومات متاحة للجمهور.U Capital) ش.م.ع.م. كابيتالأوبار  بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 التقريرهذا  في الواردة المعلومات كفاية أو دقة عدم مسؤولية يتحملون ال اموظفيه أو/و إال أن أوبار كابيتال النشر وقت في مضللة غير أو صحيحة التقرير

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ة الواحدةللوحدصافي قيمة األصول   
 2018 أبريل 12

 1.003 ر. . 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 
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https://twitter.com/ubharcapital
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