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2018 مايو 3   

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 التداول  أحجام ترفع للسوق المضاربة عودة

 الذي األمر األخرى األسهم من وعددا الصناعي والقطاع التأمين قطاع  منها عدة قطاعات في مختارة اسهم على نشطة مضاربة حركة المنصرم األسبوع خالل المالي السوق شهد

 ذلك في بما)  الحالي العام خالل سهم مليون 20 عند يومي متوسط مع مقارنة سهم مليون 35.2 عند المنصرم األسبوع خالل يوميا متوسطا لتسجل التداوالت أحجام من دعم

 ( .  الخاصة الصفقات

 المالي والمؤشر الصناعة مؤشر من كل سجل حيث متباينا الفرعية المؤشرات أداء جاء حين في نقطة 4725.63 مستوى عند% 0.07 بنسبة مرتفعا التداوالت أنهى العام المؤشر

 الشريعة مع المتوافق المؤشر وإرتفع. أسبوعي اساس على% 0.86 بنسبة الخدمات مؤشر فيه إنخفض الذي الوقت في التوالي على% 1.26 و% 2.06 بنسبة أسبوعية مكاسب

 .الفترة ذات خالل% 0.88 بنسبة

 سنوات 3 لمدة. ع.ر مليون 47.962 بمبلغ عقود على ع ع م ش للخدمات للنهضة تابعة شركة وهي م، ع م ش الصناعية للخدمات الطاووس شركة حصلت الشركات، أخبار من

 وسيكون. الصحة لوزارة التابعة الصحية والمراكز المستشفيات لمختلف اآلفات ومكافحة المالبس وغسيل والتنظيف التغذية خدمات تقديم تضمنت العقود. الصحة وزارة قبل من

 .م2018 يونيو 1 من اعتبارا   العقد بداية تاريخ

 الثالث مدى على نماء لمجموعة التابعة للشركات كهربائية وموصالت كابالت لتوريد نماء مجموعة مع إطارية اتفاقية توقيعها عن العمانية الكابالت صناعة شركة أعلنت كذلك

 من حاليا به المعمول العقد سيستبدل الجديد العقد.  أخرى كابالت شركات مع باالشتراك الشركة إلى نماء مجموعة قبل من منحه تم العقد أن الى الشركة وأشارت.  القادمة سنوات

 نماء مجموعة وقعتها التي العقود قيمة ان الى أشارت أخرى مصادر أن إال االتفاقية قيمة يخص فيما التفاصيل من المزيد عن اإلعالن يتم ولم هذا.  نماء ومجموعة الشركة قبل

 . مسقط دوكاب وشركة عمان نحاس وشركة العمانية الكابالت صناعة شركة من كل مع. ع.ر مليون 400 بلغت

 البيع ضغوط وبعض والمضاربات التوزيعات بعد ما أسعار على بالتداول متأثرا نقطة 4,729.05 مستوى الى% 0.93 بنسبة أبريل لشهر األداء في تراجعا العام المؤشر سجل

 . األجنبي

 

 20.59ارنة مع صافي بيع بمبلغ مليون ر.ع. مق 38.14يشير تحليل تحركات اإلستثمار األجنبي المباشر خالل األشهر األربعة األولى من العام الحالي الى تسجيل صافي بيع بمبلغ 

مليون ر.ع. بسبب رئيسي يعود الى صفقة خاصة على سهم البنك  21.78مليون ر.ع. لذات الفترة من العام السابق.  وكان شهر أبريل منفردا قد شهد تسجيل صافي بيع بمبلغ 

 األهلي.

 

 األداء الشهري للمؤشر العام

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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 اغالق أن حيث مهم جدا( قوي دعم مستوى) نقطة 4,730 مستوى فوق المالية لالوراق مسقط لسوق العام المؤشر بقاء بأن السابقة توصيتنا على نبقي األسبوعي، الفني التحليل وفي

 .  نقطة 4,680 مستوى الى للوصول المؤشر على سيضغط نقطة 4,730 مستوى كسر حين في نقطة 4,775 مستوى الى للوصول سيؤهله المستوى هذا فوق المؤشر

 الكويتية البترول شركة و%( 50 بنسبة) العمانية النفط شركة بين ما بشراكة دوالر مليارات 7 قيمته البالغ الدقم مصفاة لمشروع األساس حجر وضع السابق األسبوع خالل تم

 محفظة سيدعم اإلستثمار هذا. تجارية ومصارف دولية إئتمان وكاالت قبل من تمويلها فسيتم العمانية النفط شركة بحصة يتعلق وفيما. 2022 عام في إكتماله والمتوقع العالمية

 مجمع في المصافي منتجات من٪ 50 استخدام التشغيل بداية في التسويق خطة تتضمن. أمريكي دوالر مليار 10 قيمتها تتجاوز أن المتوقع من حيث العمانية النفط شركة إستثمارات

 أكبر وسيكون إنتهائه عند يوميا برميل الف 230 للمشروع التكريرية الطاقة ستبلغ. السلطنة من٪ 35 و الكويت من النفط من٪ 65 استخدام سيتم حيث ، البتروكيماويات صناعة

 . وظيفة وألف تسعمائة بين تتراوح مباشرة وظيفية فرصا وسيوفر خليجيتين دولتين بين مشترك مشروع

 التصميمية طاقته يبلغ والذي السلطنة في الضوئية( الفولتية) الشمسية للطاقة مشروع أول لتنفيذ تنافسية مناقصة في للمشاركة لشركات تجمعا عشر اثني تأهيل تم آخر، سياق وفي

 500 بحوالي يقدر بمبلغ تجاري نطاق على الكهروضوئية الشمسية الطاقة نظام وتشغيل وتملك وتمويل وبناء بتصميم سيقوم بالمناقصة الفائز. الظاهرة بمحافظة ميجاوات 500

 .2021 عام أوائل في التجاري التشغيل تاريخ تحديد مع 2018 عام من الثالث الربع في رسمي بشكل المناقصة ترسية عن اإلعالن المتوقع من. أمريكي دوالر مليون

 على% 18.9 بنسبة الحالي العام من األول الربع خالل السلطنة في المسجلة الجديدة المركبات عدد إنخفاض والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز عن صادرة إحصائية أظهرت

 الحالي العام من األول للربع مركبة 5,094 بلغ المسجلة الجديدة للمركبات الشهري المعدل. السابق العام من الفترة لذات  18,797 مع مقارنة مركبة  15,283الى سنوي اساس

 2014 عام بعد انخفاضها النفط أسعار واصلت أن منذ الجديدة المركبات تسجيل معدل تراجع هنا ويالحظ. التوالي على 2016 عام و 2017 لعام 8,290 و 6,497 مع مقارنة

 دخلها مصادر تنويع إلى المركبات قطاع على بشدة تعتمد التي التأمين شركات ستحتاج ، الجديدة المركبات تسجيل في المستمر التراجع ومع. الفائدة أسعار ارتفاع بسبب ومؤخرا

٪ 16.9 نسبة 2016 عام في" للتأمين المتحدة العمانية" و" للتأمين األهلية" و" للتأمين ظفار" حصة بلغت المتاحة للبيانات طبقا أنه الى اإلشارة تجدر. أخرى قطاعات على والتركيز

 .التوالي على المركبات على التأمين قطاع إجمالي من٪ 12.7 و٪ 12.9 و

 

 بنسبة األسوأ المالي دبي سوق أداء كان حين في% 0.07 نسبته بإرتفاع األولى المرتبة ذات في المالية لألوراق مسقط سوق وكذلك المالية لألوراق الكويت سوق جاء خليجيا

3.12% 

 الشركات الهيئة دعت الصدد ولهذا(. الكويت بورصة) شركة مال رأس أسهم من المئة في 44 الى 26 بين ما حصة على المزايدة بإجراءات البدء الكويتية المال أسواق هيئة أعلنت

 ضمن مصنفة دولة في مقرهم يكون أن تتطلب العالميين للمشغلين التأهيل معايير أن الى وأشارت.  المزايدة عملية في للمشاركة المحلية والشركات السوق في العاملة العالمية

 السوقية القيمة تقل أال ينبغي كذلك(. أي سي اس ام) قبل من ذلك من أعلى أو ناشئ سوق أنها على مصنفة أو( راسل فوتسي) شركة من ذلك من أعلى أو الناشئة الثانوية األسواق

 السنوية ايراداته تقل ال او شركة 300 عن العالمي المشغل لدى المدرجة الشركات عدد يقل واال دوالر مليار 200 عن العالمي المشغل لدى المدرجة المالية لألوراق االجمالية

 بورصة في مدرجة كويتية شركة( 1 تكون أن ينبغي انه الى الهيئة أشارت المحلية للشركات للمشغلين التأهيل بمعايير يتعلق وفيما. دوالر مليون 200 عن 2017 لعام االجمالية

 الهيئة من ترخيص على وحاصلة تمويل أو استثمار شركة أو بنك تكون أن( 3 و الرئيسي او األول السوق في مدرجة تكون أن( 2 الكويت دولة داخل وتسجيلها تأسيسها وتم الكويت

 .المركزي البنك في مسجلة أو

 

 

 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 المركبات الجديدة المسجلة - شهريا
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 شهري اساس على% 0.7 نسبته بإرتفاع درهم ترليون 1.608 المركزي البنك لبيانات طبقا المنصرم مارس في كما اإلماراتي البنكي القطاع في اإلئتمان إجمالي بلغ اإلمارات، وفي

 .سنوي اساس على% 2.1 و

 

% مقارنة 88.6% وعليه بلغت نسبة القروض الى الودائع 3.8% وسنوي نسبته 2.2ترليون درهم بإرتفاع شهري نسبته  1.662وأما الودائع )تتضمن ودائع غير المقيمين( فبلغت 

% للمستوى األول 16% منها 17.5أجمله نسبة كفاية رأس المال للقطاع  تبلغ حيث قوية برسملة اإلماراتية تتمتع % خالل شهر فبراير الذي سبقه. هذا وتظل البنوك90.4مع 

 خالل العام الحالي.   3وذلك مع بدء تطبيق متطلبات بازل  2018لرأس المال كما في نهاية مارس 

 

 لجذب محاولة في فروع تأسيس في الراغبة التأمين وإعادة للتأمين األجنبية بالشركات تتعلق قواعد مسودة نشرت المملكة بأن اإلخبارية رويترز وكالة أعلنت ، السعودي الشأن وفي

 حصة تملك أو كامل برأسمال لها تابعة وحدات بتأسيس مثال تقوم الشركات هذه أن إال المملكة في األجنبية التأمين لشركات فروع أي توجد ال حاليا،. للبالد األجنبي اإلستثمار

 . المصادر لذات طبقا شخص مليون 30 عن عددهم يزيد سكانا تخدم( شركة 33 تحديدا) تأمين شركة 30 من أكثر المملكة في يوجد. للتأمين محلية شركات في محدودة

 بأن قائال التضخم معدالت إرتفاع الى أشار المركزي البنك أن إال% 1.75 و% 1.5 بين المستويات عند تغيير دون الفائدة اسعار على األمريكي الفيدرالي اإلحتياطي أبقى عالميا،

 سابقا األمريكي الفيدرالي اإلحتياطي به صرح قد عما تطورا يعد الذي األمر٪ 2 من اقتربت قد والطاقة الغذائية المواد غير أخرى ببنود يتعلق فيما والتضخم  عام بشكل التضخم

 ٪.2 من أقل يزال ال التضخم بأن مارس شهر خالل

 عام من الثاني الربع منذ األبطأ النمو هذا ويعتبر%. 1.4 عند التوقعات من أقل أي الحالي، العام من األول الربع خالل سنوي اساس على% 1.2 بنسبة البريطاني اإلقتصاد نمى

 من للخروج بريطانيا وتوجه العقارات على الضرائب إرتفاع بسبب ضغوطا شهد قد العقارات قطاع وكان. واإلنشاءات البناء في الحاد التراجع بسبب النمو تضرر وقد. 2012

 عدم حالة بأن اقتصاديون يتوقع الوقت، مضي و قائمة التساؤالت بقاء ومع.  اإلقتصادي الغموض بسبب المحتملين المشترين من عدد خطط تعليق الى أدى مما األوروبي اإلتحاد

 . بالنمو أضر قد األجور على والضغط 2019 مارس في األوروبي االتحاد من بريطانيا خروج بشأن اليقين
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 :التو يات

 كما توقعنا سابقا، شهد األسبوع المنصرم حركة نشطة دعمها تحركات مضاربة و عمليات متصلة بإغالقات نهاية الشهر. 

اإلشارات الدالة على إستدامة تحسن  برأينا ال تزال حالة الحذر تهيمن على تحركات المستثمرين إما بسبب الغموض المحيط بمستقبل أداء عدد من الشركات أو بإنتظار المزيد من

 مستويات التداول. 

 مما يجعل اإلستثمار بها جاذبا. واضحة ع األول من العام الحالي وتملك خططا مستقبلية نعتقد بأن السوق يقدم فرصا جيدة لإلستثمار وبأن عدة شركات قد حققت نتائج جيدة للرب

  ا. ننصح المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم اإلستثمارية في األسهم التي تمثل شركات تتمتع بعوامل أساسية جيدة و طلب على منتجاتها وخدماته

 Trading Economics :المصدر

بريطاني على اساس سنوي، % ناتج المحلي اإلجمالي ال  نمو ال
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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

-6.56% -0.27% 0.07% 0.65            908.30 908.95 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

11.49% -0.95% -1.91% (24.70)        1,295.60 1,270.90 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

6.97% -0.86% -1.69% (18.21)        1,076.41 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,058.20200

-7.38% 0.70% 0.88% 5.75            655.24 660.99 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-7.33% -0.07% 0.07% 3.17            4,722.46 4,725.63 مؤشر سوق مسقط 30 

305.98% 132,830      43,411.01 176,240.61 األسهم المتداولة )باأللف( 

164.23% 12,787        7,785.76 20,572.39 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

29 عدد السندات المتداولة 5,125 عدد الصفقات
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

18,935.4عمانيون 

681.2خليجيون 

281.4عرب

674.4أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

18,777.5عمانيون 

791.6خليجيون 

282.1عرب

721.3أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(
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8.65
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0.77
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0.61

0.41
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أخرى

األفراد المؤسسات

7.73

0.29

0.34

10.83

0.45

0.55
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خليجيين

أخرى
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

23.68% 0.009 0.047 الحسن الهندسـية 

21.88% 0.021 0.117 جلفار للهندسة والمقاوالت

16.67% 0.016 0.112 المدينة تكافل

10.34% 0.003 0.032 صناعة مواد البناء

6.90% 0.008 0.124 االسماك العمانية 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-20.00% -0.820 3.280 المتحدة للطاقه

-10.00% -0.040 0.360 فولتامب للطاقة

-8.73% -0.040 0.418 مسقط للغازات

-3.85% -0.004 0.100 ظفار للتأمين 

-3.47% -0.005 0.139 تكافل عمان للتأمين

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

28.9% 5,953.3 0.117 جلفار للهندسة والمقاوالت

20.0% 4,104.7 0.112 المدينة تكافل

10.5% 2,159.8 0.109 الخليجية لخدمات اإلستثمار

6.9% 1,420.8 0.086 بنك نزوى

5.6% 1,156.6 0.384 بنك مسقط

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

30.2% 53,305.1 0.117 جلفار للهندسة والمقاوالت

21.6% 38,016.8 0.112 المدينة تكافل

11.5% 20,318.5 0.109 الخليجية لخدمات اإلستثمار

9.4% 16,480.7 0.086 بنك نزوى

4.8% 8,378.7 0.032 صناعة مواد البناء

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.26 10.99

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

26 21 21  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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

% % %

1.01 11.82 -7.33% -0.07% 0.07% 3.17 4,722.46 4,725.63 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.78 17.73 12.19% -1.24% -1.71% -141.00 8,248.47 8,107.47 السوق المالية السعودية 

1.21 14.67 NA 0.10% 0.07% 3.55 4,882.45 4,886.00 سوق الكويت لألوراق المالية

1.35 13.10 3.31% -3.36% -3.11% -282.25 9,088.01 8,805.76 بورصة قطر   

0.80 8.34 -5.12% 0.45% 0.03% 0.41 1,263.08 1,263.50 بورصة البحرين    

1.10 10.04 -12.52% -3.85% -3.12% -94.83 3,042.82 2,947.99 سوق دبي المالي 

1.35 11.97 3.60% -2.41% -2.99% -140.41 4,697.23 4,556.82 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

11.41% -1.14% -0.84 72.95 خام برنت اآلجل للبرميل -2.01% 0.41% 30.8 7,533.03 فايننشال تايمزانجلترا

12.99% -0.35% -0.24 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل67.86 -1.2% 1.4% 175.4 12,756.23 المانيا داكس

10.19% -0.87% -0.62 70.50 خام عمان اآلجل للبرميل 3.7% 0.5% 28.1 5,511.26 فرنسا كاك 40 

1.06% -0.56% -7.41 1,316.59 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-2.43% 0.10% 0.02 16.53 الفضة لألوقية -3.2% -1.6% -386.2 23,924.98 الواليات المتحدة داو جونز

-2.81% -1.16% -10.66 904.35 بالتينيوم لألوقية -1.4% -1.3% -34.2 2,635.67 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-5.89% 0.34% 23.00 6,820.00 النحاس طن متري 2.9% -0.3% -18.9 7,100.90 الواليات المتحدة ناسداك

2.36% 4.43% 98.50 2,321.50 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-8.74% -3.24% -76.00 2,270.00 الرصاص طن متري -1.3% 0.0% 4.9 22,472.78 اليابان نيكاي 225

-8.20% -2.37% -74.00 3,047.00 الزنك طن متري 1.3% 0.1% 32.7 30,313.37 هونج كونج هانج سينج

9.56% 0.68% 95.00 13,980.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 13.7% 0.2% 17.2 7,142.13 بورصة تونستونس

18.8% -2.9% -526.0 17,837.26 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 1.9% -1.3% -28.1 2,167.16 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -5.0% 0.0% 0.1 545.95 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.834 1.199  EUR 1.5- اليورو% 0.3% 3.8 1,131.34 بورصة بيروت لبنان

0.735 1.360  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

109.210 0.009  JPY 9.6- الين الياباني% -2.3% -1.6 69.14 البحرين

6.348 0.158  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
1.0% -0.4% -1.9 511.91 الكويت

66.644 0.015  INR 11.5- الروبية الهندية% 0.1% 0.3 501.67 إم اس سي آي عمان

63.436 0.016  RUB 3.8 الروبل الروسي% -1.6% -11.6 729.91 قطر

1.285 0.779  CAD 4.6- الدوالر الكندي% -0.4% -1.5 365.53 االمارات

1.328 0.753  AUD 1.1- الدوالر األسترالي% -0.9% -4.0 439.26 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 

-2.1% (159) 0.7% 48 1.26% 91 7,224.45 7,315.15 BKINV القطاع المالي

-6.1% (420) 0.7% 46 2.06% 129 6,284.08 6,413.43 INDSI قطاع الصناعة

-4.7% (125) -0.3% (7) -0.86% (22) 2,540.15 2,518.33 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 4,721.93 5,512.63 مؤشر سوق مسقط 30 

0.84 0.05 7,074.83 8,114.87 0.42 القطاع المالي

1.28 0.04 6,270.10 9,662.07 0.32 قطاع الصناعة

1.28 0.06 2,410.70 2,924.11 0.38 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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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
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

7.4% 0.7                   6.3                   503                       2.3% 0.0% 1.6% -0.5% بنك مسقط                                1,132                                0.384                                0.404                                0.337

6.0% 1.0                   11.2                 22                          -10.0% 0.0% 0.0% 0.0% بنك ظفار                                     451                                0.185                                0.221                                0.180

3.2% 1.1                   10.3                 675                       4.2% -2.0% -1.4% 0.0% بنك صحار                                     283                                0.144                                0.154                                0.128

7.8% 0.7                   8.7                   219                       -3.9% -1.1% -1.1% -1.1% البنك الوطني العماني                                    298                                0.183                                0.216                                0.171

5.4% 0.6                   9.7                   616                       -18.0% 1.0% 1.0% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    210                                0.105                                0.136                                0.100

5.8% 1.0                   8.4                   55                          -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    244                                0.163                                0.175                                0.148

- 1.0                   32.1                 2,165                    -4.4% -1.1% 0.0% -1.1% بنك نزوى                                    129                                0.086                                0.100                                0.084

- 1.0                   - 5                            18.2% 2.6% 4.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      78                                0.078                                0.093                                0.062

5.9% المتوسط            12.4              0.9 قطاع البنوك                       2,824

9.2% 1.1                   10.8                 -                        -14.2% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      33                                0.326                                0.380                                0.324

6.0% 0.5                   7.8                   -                        -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         8                                0.800                                0.838                                0.800

- 1.2                   20.6                 40                          -50.0% -3.8% -3.8% 1.0% ظفار للتأمين                                       20                                0.100                                0.200                                0.070

3.6% 0.8                   48.6                 5,277                    13.1% 12.0% 16.7% 0.9% المدينة تكافل                                       20                                0.112                                0.123                                0.088

9.7% 1.0                   - 4                            -2.0% 0.0% -1.4% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.145                                0.159                                0.135

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

6.4% 0.8                   5.2                   2                            -15.5% 0.0% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      13                                0.125                                0.164                                0.120

4.7% 1.8                   10.4                 53                          7.7% -2.3% -2.3% -2.3% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      89                                0.334                                0.342                                0.310

7.2% المتوسط            17.2              1.0 قطاع التأمين                          232

- 0.8                   5.4                   -                        -2.6% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      67                                0.133                                0.138                                0.125

7.4% 0.8                   7.7                   170                       -0.7% 4.0% 4.0% -1.0% مسقط للتمويل                                      31                                0.104                                0.114                                0.099

3.1% 0.9                   39.4                 1                            -22.8% 3.7% 0.9% 0.0% المتحدة للتمويل                                      39                                0.112                                0.154                                0.105

6.2% 1.1                   11.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.279                                0.260

9.2% 0.7                   6.0                   -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      28                                0.109                                0.129                                0.107

6.2% المتوسط            18.9              0.9 قطاع التأجير التمويلي                          241

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.180                                0.090

4.5% 0.8                   162.7               6                            -29.9% 4.8% 4.8% 4.8% الدولية لالستثمارات المالية                                      22                                0.110                                0.166                                0.102

3.6% 1.8                   13.6                 14                          -9.4% 0.0% -1.5% 0.5% أومنفست                                    295                                0.384                                0.473                                0.355

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

- 1.0                   132.8               4,334                    41.6% 2.8% 5.8% 1.9% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.109                                0.115                                0.070

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.099                                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                                0.294

- 1.0                   25.1                 -                        15.5% 0.0% 2.1% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.097                                0.105                                0.080

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

5.8% 0.8                   7.5                   381                       4.8% 2.0% 2.7% 2.0% األنوار القابضة                                      30                                0.152                                0.186                                0.124

- 0.8                   - 461                       56.1% 4.1% 4.9% 3.2% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      16                                0.128                                0.136                                0.074

- 0.5                   - 347                       0.0% 5.7% 5.7% 0.0% المدينة لإلستثمار                                      12                                0.056                                0.077                                0.052

4.1% 0.9                   17.8                 172                       11.8% 1.7% 2.5% 1.7% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.123                                0.133                                0.098

4.9% المتوسط            12.7              0.7 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          499

 
لمصدر: بلومبيرغ ا  

  

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
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

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

1.5% 2.3                   248.0               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.210                                1.210

1.9% 1.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260                                0.259                                0.259

4.2% 1.9                   8.7                   0                            -12.2% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      90                                1.800                                2.060                                1.800

- 1.1                   0.8                   -                        100.0% 0.0% 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                                     -                                     -                                     -                                     -

6.8% 1.5                   8.8                   -                        -20.9% 3.9% 5.1% 0.0% المطاحن العمانية                                     117                                0.740                                0.936                                0.672

3.8% 2.2                   18.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       64                                1.330                                1.380                                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                                0.179

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

- 1.1                   124.7               1,664                    -15.6% 6.0% 6.9% 1.6% األسماك العمانية                                      16                                0.124                                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% 1.8                   14.8                 -                        2.1% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.588                                0.596                                0.540

- 1.8                   33.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

16.9% المتوسط            48.7              3.3 قطاع األغذية و المشروبات                          418

8.3% 0.7                   11.2                 10                          -12.2% 0.0% 0.0% 0.6% إسمنت عمان                                    119                                0.360                                0.480                                0.354

4.1% 1.0                   46.3                 -                        -7.2% 0.0% 0.0% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    145                                0.724                                1.150                                0.716

6.2% المتوسط            28.8              0.8 قطاع االسمنت                          264

- - - 40                          17.5% 17.5% 23.7% 6.8% الحسن الهندسية                                          4                                0.047                                0.053                                0.024

- 0.9                   - 11,020                 56.0% 9.3% 21.9% 1.7% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      83                                0.117                                0.119                                0.069

المتوسط -               0.9 -  قطاع الهندسة والبناء                            87

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

6.0% 0.7                   7.1                   -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط              7.1              0.7 قطاع األنسجة                              1

- 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                                     -                                     -

4.4% المتوسط            24.8              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - 5                            28.0% 0.0% 10.3% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.032                                0.034                                0.022

- 1.4                   - 122                       101.2% 3.1% 5.0% 3.7% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      11                                0.336                                0.350                                0.130

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

5.2% 0.9                   20.9                 -                        -6.5% -0.9% 1.8% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      34                                0.115                                0.153                                0.113

7.4% 0.9                   8.3                   -                        15.7% 0.0% -0.6% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      40                                0.324                                0.346                                0.228

- 0.7                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

10.9% 1.6                   6.2                   14                          -14.4% -0.8% -0.8% -0.8% المها للسيراميك                                      14                                0.250                                0.382                                0.245

7.8% المتوسط            11.8              1.0 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          103

- - - -                        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                                0.276

- - - -                        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% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.260                                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

7.1% 1.5                   15.1                 70                          -15.6% 0.0% 0.0% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.205                                0.256                                0.195

3.7% 1.1                   28.0                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       27                                0.400                                0.444                                0.360

6.9% 0.8                   11.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.652                                0.688                                0.620

5.9% المتوسط            18.2              1.1 قطاع الكيماويات                            43

4.3% 0.9                   4.1                   -                        5.5% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.116                                0.116                                0.106

4.3% المتوسط              4.1              0.9 قطاع الصناعات الدوائية                            12

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

3.6% 1.3                   9.7                   1                            -26.6% -10.0% -10.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      29                                0.360                                0.513                                0.330

5.1% 0.8                   14.0                 -                        -21.8% -0.4% -0.4% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       80                                0.888                                1.620                                0.880

4.4% المتوسط            11.9              1.1 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          109

 
 المصدر: بلومبيرغ

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 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

8.4% 1.1                   7.8                   27                          -31.0% -1.0% -2.3% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    624                                0.832                                1.410                                0.828

8.8% 1.4                   9.9                   37                          -9.1% -0.4% -2.0% 0.0% اريد                                    311                                0.478                                0.554                                0.420

8.6% المتوسط              8.9              1.2 قطاع اإلتصاالت                          935

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

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

23.7% المتوسط            11.1              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            87

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -                                0.229                                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

5.2% 3.5                   13.4                 -                        -7.3% 0.0% -2.7% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     162                                1.650                                1.880                                1.590

4.6% 1.2                   9.6                   -                        -9.3% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       81                                1.315                                1.660                                1.290

7.9% 1.2                   12.3                 80                          -17.6% -1.9% -1.9% -1.9% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       57                                0.824                                1.420                                0.820

1.4% 1.1                   11.3                 174                       18.7% 2.8% 2.1% 0.7% الغاز الوطنية                                       20                                0.290                                0.334                                0.206

17.3% 1.9                   9.2                   -                        -25.1% -8.7% -8.7% 0.0% مسقط للغازات                                       13                                0.418                                0.612                                0.414

7.3% المتوسط            11.2              1.8 قطاع تسويق النفط والغاز                          333

- - - -                        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                   1                            15.1% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      12                                0.175                                0.180                                0.142

6.9% المتوسط              7.0              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            25

2.6% 1.2                   16.3                 -                        23.7% 2.7% 2.7% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.386                                0.386                                0.312

- 1.0                   5.3                   0                            -22.7% 0.0% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      26                                0.116                                0.174                                0.110

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

6.0% 2.1                   16.5                 -                        -2.6% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     119                                0.744                                0.800                                0.740

4.5% 1.2                   12.3                 3,000                    0.0% 1.5% 1.5% 0.0% العنقاء للطاقة                                     202                                0.138                                0.145                                0.114

5.7% 0.8                   9.3                   -                        -12.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       18                                0.160                                0.198                                0.109

6.0% 4.1                   13.6                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     120                                0.600                                0.696                                0.600

4.7% 2.3                   15.0                 -                        -3.9% 0.0% -1.3% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     211                                0.221                                0.240                                0.210

- 2.5                   121.3               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       39                                3.960                                4.345                                3.565

11.0% 1.1                   10.3                 596                       -11.3% -2.3% -2.3% -1.6% السوادي للطاقة                                       90                                0.126                                0.196                                0.125

5.7% 1.1                   10.7                 50                          -7.9% -2.3% -2.3% -2.3% الباطنة للطاقة                                       86                                0.128                                0.172                                0.127

6.4% 0.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            23

- 1.4                   - -                        33.3% 0.0% 1.5% 0.0% النهضة للخدمات                                    145                                0.396                                0.410                                0.160

9.3% 0.8                   9.4                   64                          16.4% 1.2% 1.2% 0.6% الجزيرة للخدمات                                      38                                0.163                                0.196                                0.128

8.4% 0.7                   12.8                 60                          -11.7% 1.7% 4.3% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       24                                0.121                                0.215                                0.115

8.8% المتوسط            11.1              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          207

11.6% المتوسط         12.2            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,647

 

  

 

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137 ندوق البريد: 
   سل نة عما  111الرم  البريد : 

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

 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. أوبار كابيتال بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 هذا التقرير 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
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 2018 أبريل 26
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 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

http://www.u-capital.net/
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
http://www.u-capital.net/

