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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

    قوية عوامل من بدعم ثابت أداء: العام المؤشر

 المؤشر وتجاوز الفاعلة الحكومية والقرارات التصريحات تتالي من قوته مستمدا السنة بداية منذ تراجعه يقلص العام والمؤشر،  مستمرة وتوقعاتنا ينسجم وبشكل المكاسب موجة

 الذي السوق وأداء التفاؤل حالة دعمت عوامل هي النفط، ألسعار الجيد واألداء بالنتائج المتعلقة والتوقعات المضاربة نشاط الى إضافة نفسيا حاجزا تشكل كانت معينة لمستويات

 %.1.48 نسبته أسبوعيا إرتفاعا حقق

% 0.43 بنسبة الصناعة ومؤشر المالي المؤشر من كل تراجع حين في 2,601.45 مستوى عند% 2 بنسبة مكاسب الخدمات مؤشر سجل الفرعية، المؤشرات مستوى وعلى

 .نقطة 762.00 مستوى عند مغلقا  % 1.66 بنسبة إرتفاعا الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وسجل. التوالي على% 0.26و

 الصفقات مبلغ إجمالي يبلغ وبذلك. صحار بنك على الصفقات تركز مع أكتوبر شهر من األول األسبوع خالل. ع.ر مليون 28 مبلغ مسجلة زخمها في الخاصة الصفقات إستمرت

 . السابق العام من الفترة ذات خالل. ع.ر مليون 38.1 مع مقارنة. ع.ر مليون 100.5 الحالي العام خالل الخاصة

 

 قيامها عن"( أومنفيست)" ع.م.م.ش واالستثمار للتنمية العالمية الُعمانية للشركة تابعة شركة ،"(أونك)" م.ع.م.ش لإلستثمار الوطنية الُعمانية الشركة إعالن الشركات، أخبار من

 إغالق سعر. )للسهم. ع.ر 0.478 بقيمة( سهم مليون 104.9 يقارب) أومنفيست أسهم من% 15 لشراء لإلستثمار العماني الصندوق مع أسهم وشراء بيع اتفاقية على بالتوقيع

 مليون 50 بقيمة دائمة سندات إصدار األخير إجتماعه في إدارتها مجلس قرار عن أومنفيست أعلنت متصل، سياق وفي.(. ع.ر 0.460 أكتوبر 5 الخميس يوم في كما أومنفيست

 . التنظيمية والجهات المساهمين من كل لموافقة يخضع أن على ،.ع.ر

 إنتهاء بعد آخر لعام المؤسسة مع قابوس السلطان ميناء وتشغيل إدارة إتفاقية تجديد عدم بشأن واإلتصاالت النقل وزارة من رسالة تلقت بأنها الموانئ خدمات مؤسسة شركة أفصحت

 إجمالي يبلغ الحالي، للعام األول النصف نهاية في كما المالية للبيانات وطبقا.2018 يناير شهر من إعتبارا المؤسسة وتصفية حل سيبدأ وعليه. الحالي العام نهاية في الحالية اإلتفاقية

 . ع.ر مليون 25 المساهمين حقوق

 حيث. الماضي االسبوع خالل حدث ما بالفعل وهو نقطة 5,200 نحو مسقط سوق مؤشر مستوى بلوغ عن االسبق الفني تقريرنا في جاء لما طبقا   األسبوعي، الفني التحليل وفي

 بين ما العام المؤشر سيتذبذب وبالتالي نقطة 5,260 مستوى الى للصعود سيؤهله نقطة 5,200 مستوى فوق للسوق العام المؤشر اغالق أن إلى حاليا   الفنية المؤشرات قراءة تشير

 .المستويين هذين

 ألف وعشرين خمسة بتوفير يتعلق قرارا الماضي األسبوع الوزراء مجلس أصدر والدولة، المواطن مصلحة على وحرصه الجاللة صاحب حضرة من توجيهات على بناء محليا،

 الداعمة الخطوات كافة تنفيذ في ماض أنه إال المجلس وأشار القادم ديسمبر شهر من اعتبارا بذلك البدء يتم أن على والخاصة العامة الدولة مؤسسات في أولى كمرحلة عمل فرصة

 . والخدمات والتجزئة البنوك مثل عدة قطاعات منتجات على الطلب سيدعم مما عمل عن الباحثين هؤالء لدى الشرائية القدرة رفع الى القرار هذا سيؤدي. النهج لهذا

 في السلطنة جاءت اإلقتصادي، التنويع ودعم واألجنبية واإلقليمية المحلية اإلستثمارات إستقطاب وتسهيل إقتصادها بتطوير السلطنة إلتزام على دليل وفي األخرى، األخبار من

ا األقل الدول قائمة في متقدما مركزا حققت كذلك. 2018-2017 لعام العالمية التنافسية لتقرير طبقا اقتصادي نشاط لبدء الالزمة اإلجراءات عدد مؤشر في خليجيا األول المركز  هدر 

 .  الهامة الدولية الجهات من العديد قبل من مراقبة أنها خاصة للسلطنة اإلستثمارات من المزيد بجذب ستثمر الهامة اإلنجازات هذه بأن نرى. الحكومي لإلنفاق

 

قيمة الصفقات الخاصة، ألف ر.ع.

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، أوبار كابيتال
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 من أكثر الى% 1 من للسلطنة المحلي الناتج في التعدين قطاع مساهمة نسبة تزيد بأن تطمح السلطنة بأن ُعمان سلطنة في للتعدين العامة الهيئة في مسؤول صرح آخر، سياق وفي

 المشاريع أحد يقدر حيث النحاس واستخالص استكشاف عملية في تتركز التعدين قطاع في المشاريع معظم بأن المسؤول وأضاف". القادمة سنوات العشر" استراتيجية ضمن% 10

 .دوالر مليار نصف من بأكثر السلطنة في الكبرى

 

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

.  2016 – 2012% خالل األعوام 30.9ع. مقارنة مع متوسط نسبته مليون ر. 276% للربع األول من العام الحالي بمبلغ 36.7بلغت نسبة إستيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 

 مليار ر.ع. 3.38مبلغ  2016 – 2012النفطية لألعوام  غير الصادرات الُعمانيةمتوسط  سجلوقد  كذلك إستحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من هذه الصادرات.

 

 بنسبة إرتفاعا السلعية الصادرات وشهدت. الربع األول من العام الحالي خالل. ع.ر مليون 492.5 بمبلغ فائضا التجاري الميزان تسجيل البيانات وفي ذات الموضوع، أظهرت

 المسجلة السلعية فاتورة الواردات في الوقت الذي سجلت فيه% 28.4بنسبة  والغاز النفط صادرات نمو بسبب. ع.ر مليار 2.85 الى ذاتها الفترة خالل سنوي أساس على% 10.3

 .النقل معدات الى يعود رئيسي بسببمليار ر.ع.  2.3الى % 14.3 إرتفاعا بنسبة

 

ناتج اإلجمالي باألسعار الجارية تعدين وإستغالل المحاجر من ال نسبة ال

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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% في الوقت الذي تراجعت في معظم 1.48بتصدر اداء السواق الخليجية على مستوى األداء األسبوعي بتسجيله إرتفاعا بنسبة مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية  إستمرخليجيا ، 

 %2.17سوقي دبي وأبوظبي( تصدرها بورصة قطر بإنخفاض نسبته  )عدا األخرىاألسواق 

بهدف دعم  القادمة الثالث المالية السنوات مدى علىفي العام ( دوالر مليار 69.5)كويتي  دينار مليار 21 متوسط لوضع سقف لإلنفاق العام عند خطة الكويتيون المسؤولون يناقش

 للمرة عاما نألجل ثالثي سندات ببيع يسمحيتعلق بقانون جديد للديون  حكوميا مقترحا الكويتي البرلمان يدرسكذلك  روض مستقبلية.الخطط الحكومية المتعلقة بالحصول على ق

 .العام هذا من سابق وقت فيصالحيته  الحالي الذي انتهت القانون في كويتي دينار مليار 10 من كويتي دينار مليار 25 إلىسيرتفع  الديونوطبقا لمسودة القانون فإن سقف . األولى

 دينار مليار 19.9وقد خصصت الكويت مبلغ إنفاق عام عند . لها دولية سندات بيع عملية أول في أمريكي دوالر مليار 8 بجمع وفي شهر مارس من العام الحالي قامت الكويت

 دينار مليار 1.3إضافة الى مبلغ  كويتي دينار مليار 6.6 الموازنة قدره كويتي، أي أن العجز المقدر في دينار مليار 13.3 بنحو اإليرادات تقدر حين كويتي للسنة المالية الحالية في

 احتياطاتها استخدام في الكويتية لن ترغب الحكومة أن والمتوسط، القصير المدى المنخفضة على النفط نعتقد، مع األخذ بعين اإلعتبار أسعار .القادمة األجيال يتعلق بصندوق كويتي

، أي الثالث من حيث تدني 2017 عام خالل٪ 19.8عند  اإلجمالي الناتج المحلي إلى الكويتيالعام  الدين ويقدرهذا  . المنطقة فيتيمنا بعدد من نظيراتها  السندات سوق بل ستلجأ إلى

 .الخليجي التعاون مجلس دول النسبة بين

 

 طاع النفطي خاصة في أسعار البيع إضافة الىفي السعودية، أظهرت البيانات المتعلقة باإلقتصاد عودته الى اإلنكماش خالل الربع الثاني من العام الحالي بسبب المعاناة في الق

 لمواجهة تعديله تم الذي اإلجمالي، المحلي الناتجوبحسب التحليالت، تقلص  على نمو اإلقتصاد غير النفطي.على قطاعات عدة والتي أثرت بدورها سياسات التقشف الحكومية 

نظريا، وحسب تعريف الركود  % للربع األول من ذات العام.3.8% خالل الربع الثاني من العام الحالي وذلك بعد إنخفاض سبقه على اساس ربعي بنسبة 2.3بنسبة  التضخم،

وهو األمر الذي ينطبق على إقتصاد المملكة للربعين األول والثاني  حدة على ربع كل معدالت أساس على اإلجمالي المحلي الناتج انكماش من متتاليتين فترتيناإلقتصادي، هو حدوث 

تم اإلتفاق عليها بين أعضاء  التيفي إنتاج كميات النفط  باإلنخفاضات بشكل جدي ملتزمة البالد ظلت حيث الثاني الربع في ضعيفا الهيدروكربوني القطاع أداء وكانفي العام الحالي. 

 أن إلى مرارا أشاروا منظمةال أعضاء أن إال المقبل، مارس في على اإلنتهاء( أوبك) للنفط المصدرة الدول منظمة اتفاققرب  من الرغم وعلى .الماضي نوفمبر في أوبك منظمة

 .السعوديالنفطي  االقتصاد على إستمرار الضغوط يعنيما  ذلك من أبعد إلى تمتد أن يمكن االنتاج تخفيضات

 

 

 

 

المصدر: صندوق النقد الدولي
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 األسري اإلنفاق ارتفع حين في للنمو الرئيسي المحرك الثابتة اإلستثمار أدوات وكانت.  2017 من الثاني الربع في٪ 0.3 بنسبةنموا  البريطاني االقتصاد سجل الدولي، الصعيد وعلى

 بنسبة االقتصاد توسع سنوي، أساس علىأما  .اإلجمالي المحلي الناتج نمودعم  في الوحيدةالمساهمة من قبل القطاعات الخدمية هي اإليجابية  كانت اإلنتاج، وفي جانب.  أبطأ بوتيرة

الناتج المحلي  نمو أن تقريرها في شفيت وكالة ذكرت ،في سياق مماثل .العام من األولى الثالثة األشهر في٪ 1.8 بنسبة ارتفاع بعد وذلك سنوات، أربع في وتيرة أبطأ وهو ،1.5٪

 الماضي األسبوع صدر الذي التقرير وتوقع . التجارية األعمالصعبة لبيئة  شهرا عشر ثمانية بعدوذلك  2019 عام في اليورو منطقة نمو سيتجاوز المتحدة لمملكةاإلجمالي ل

التوالي قبل أن يشهد تحسنا جيدا في األعوام  على٪ 1.3 و٪ 1.5 بنسبة سنويا نموا متوقعا ،2018و 2017 عامي في المتحدة المملكة في اإلجمالي المحلي الناتجنمو  وتيرة انخفاض

 التي تلي ذلك. 

 

 التوصيات
 

ي ألداء السوق خالل الفترة دإلتجاه التصاعنتوقع اإلعالن عن العديد من النتائج األولية للشركات خالل األسبوع الحالي سيبدأ بالقطاع المالي األمر الذي سيقود حركة السوق. إن ا

 .اإلنتقائية في خياراتهم وقراراتهم اإلستثماريةاألخيرة هو أمر مشجع وعليه ننصح المستثمرين بأخذ المخاطرة مع ضرورة 

ستهيمن على تحركات المستثمرين التزايد في نشاط الشركات سواء من حيث اإلفصاحات أو اإلستحواذات أو اإلندماجات أو التعديالت في أعضاء مجالس اإلدارة هي عناصر هامة 

 .في األسابيع المقبلة

 قد تحسنت في اآلونة األخيرة وهو أمر سبق وأن أشرنا الى ضرورة حدوثه لما له من أثر إيجابي على دعم وضوح الرؤية لدى المستثمرين نرى بأن جودة اإلفصاحات

  .لمدرجةنوصي المستثمرين األخذ بعين اإلعتبار هذه العوامل مع ضرورة اإلنتباه الى الفرص اإلستثمارية الجيدة التي تقدمها العديد من األسهم ا

  

Trading Economics :المصدر
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 النمو الرب  السنو  للنات  المحلي ا  مالي البري اني  
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-4.97% 2.42% -1.88% (18.76)           999.77 981.01 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-0.93% -0.25% -9.36% (109.03)         1,165.35 1,056.32 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-1.34% -0.39% 1.26% 12.65            1,002.98 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,015.63200

-12.32% 1.66% 1.66% 12.44            749.56 762.00 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-9.84% 1.48% 1.48% 76.14            5,137.35 5,213.49 مؤشر سوق مسقط 30 

160.52% 152,118.07   94,763.74 246,881.81 األسهم المتداولة )باأللف( 

171.62% 28,051.21     16,345.25 44,396.46 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

285,106 عدد السندات المتداولة 4,332 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

41,745.0عمانيون 

1,183.0خليجيون 

223.8عرب

1,244.6أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

42,768.5عمانيون 

534.7خليجيون 

281.3عرب

812.0أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

40.67% 0.061 0.211 الوطنية العمانية للهندسة 

11.54% 0.015 0.145 الباطنة للطاقة

9.02% 0.115 1.390 عمانتل

7.98% 0.038 0.514 أريد

6.52% 0.009 0.147 السوادي للطاقة 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-8.15% -0.019 0.214 النهضة للخدمات   

-6.35% -0.095 1.400 صناعة الكابالت العمانية 

-6.06% -0.010 0.155 عمان لإلستثمارات والتمويل

-4.60% -0.004 0.083 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

-3.45% -0.010 0.280 الغاز الوطـنـية  

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

62.9% 27,912.4 0.161 بنك صحار 

8.0% 3,549.3 1.390 عمانتل

4.5% 1,979.4 0.090 جلفار للهندسة والمقاوالت

3.6% 1,618.0 0.394 بنك مسقط

3.5% 1,573.3 0.514 أريد

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

66.5% 164,271.6 0.161 بنك صحار 

8.7% 21,389.7 0.090 جلفار للهندسة والمقاوالت

2.9% 7,261.2 0.101 المدينة تكافل

2.3% 5,625.9 0.155 عمان لإلستثمارات والتمويل

1.8% 4,537.5 0.211 الوطنية العمانية للهندسة 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.98 12.85

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

15 18 23  
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.09 12.11 -9.84% 1.48% 1.48% 76.14 5,137.35 5,213.49 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.67 17.70 0.68% -0.33% -0.33% -23.79 7,283.01 7,259.22 السوق المالية السعودية 

1.18 17.94 15.90% -0.26% -0.26% -17.62 6,679.73 6,662.11 سوق الكويت لألوراق المالية

1.23 13.24 -22.08% -2.17% -2.17% -180.38 8,312.43 8,132.05 بورصة قطر   

0.78 7.51 4.40% -0.73% -0.73% -9.36 1,283.46 1,274.10 بورصة البحرين    

1.31 101.54 1.71% 0.76% 0.76% 27.11 3,563.99 3,591.10 سوق دبي المالي 

1.28 16.26 -2.91% 0.38% 0.38% 16.76 4,397.40 4,414.16 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

-4.32% -1.06% -0.60 56.19 خام برنت اآلجل للبرميل 4.75% 1.49% 109.6 7,482.39 فايننشال تايمزانجلترا

-12.22% -3.08% -1.59 50.08 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 12.7% 0.9% 113.6 12,942.50 المانيا داكس

0.94% -1.95% -1.09 54.75 خام عمان اآلجل للبرميل 10.2% 0.6% 30.4 5,360.26 فرنسا كاك 40 

10.94% -0.14% -1.80 1,278.35 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

4.72% 0.11% 0.02 16.67 الفضة لألوقية 14.7% 1.1% 256.6 22,661.64 الواليات المتحدة داو جونز

1.20% 0.21% 1.88 914.39 بالتينيوم لألوقية 13.4% 0.7% 18.4 2,537.74 أس آند بي 500الواليات المتحدة

17.80% 0.62% 40.00 6,521.00 النحاس طن متري 21.4% 0.6% 38.7 6,534.63 الواليات المتحدة ناسداك

27.94% 3.04% 64.00 2,166.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

26.95% 3.02% 75.00 2,560.00 الرصاص طن متري 7.9% 1.3% 272.3 20,628.56 نيكاي 225اليابان

28.18% 4.43% 140.00 3,302.00 الزنك طن متري 29.0% 3.0% 824.9 28,379.18 هونج كونج هانج سينج

5.94% 1.10% 115.00 10,615.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 12.3% -0.3% -16.3 6,164.37 بورصة تونستونس

12.5% 0.0% -6.5 13,881.97 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -2.8% -0.6% -12.3 2,109.24 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 9.0% 1.8% 10.3 578.09 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.851 1.176  EUR 4.9- اليورو% 0.2% 2.4 1,152.31 بورصة بيروت لبنان

0.759 1.318  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

112.600 0.009  JPY 5.8 الين الياباني% -0.7% -0.6 77.35 البحرين

6.640 0.151  CNH 25.3 اليوان الرينمنبي الصيني% 3.0% 16.4 562.84 الكويت

65.031 0.015  INR 11.1- الروبية الهندية% 3.3% 18.8 592.09 إم اس سي آي عمان

57.474 0.017  RUB 20.0- الروبل الروسي% -2.2% -14.9 661.66 قطر

1.247 0.802  CAD 5.0 الدوالر الكندي% 1.4% 5.6 407.33 االمارات

1.279 0.782  AUD 0.9- الدوالر األسترالي% 0.6% 2.9 457.92 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  % لليوم بلومبيرغ 

-2.5% (195) -0.4% (32) -0.43% (32) 7,509.40 7,477.39 BKINV القطاع المالي

-5.1% (375) -0.3% (18) -0.26% (18) 7,051.17 7,032.75 INDSI قطاع الصناعة

-15.0% (457) 2.0% 51 2.00% 51 2,550.56 2,601.45 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.09 0.05 4,879.07 5,869.59 مؤشر سوق مسقط 30 

1.07 0.03 6,958.71 8,274.98 0.54 القطاع المالي

1.41 0.04 6,624.29 9,662.07 0.36 قطاع الصناعة

1.57 0.06 2,410.70 3,077.36 0.49 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

28يناير 2013 3.25% 100,000,000 05 ديسمبر2017 41

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

03أكتوبر 2013 2.75% 100,000,000 05 سبتمبر 2017 43

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

24 ديسمبر 2014 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

غير متوفر  5.00% 150,000,000 15 فبراير 2027 52

غير متوفر  5.25% 150,000,000 15 مايو 2023 53

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

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية
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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

6.0% 0.7                   6.6                   445                       -12.4% 0.0% 0.0% -1.0% بنك مسقط                                1,067                                0.394                                0.465                                0.354

6.0% 1.0                   10.6                 20                          -1.8% -0.9% -0.9% -1.4% بنك ظفار                                     429                                0.210                                0.251                                0.191

2.9% 1.0                   13.4                 629                       10.7% 0.6% 0.6% 0.0% بنك صحار                                     286                                0.161                                0.164                                0.126

7.4% 0.8                   7.2                   237                       -8.7% -1.4% -1.4% 0.0% البنك الوطني العماني                                    319                                0.206                                0.241                                0.205

4.2% 0.8                   13.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    257                                0.120                                0.138                                0.102

6.0% 1.0                   8.5                   -                        -14.8% -0.6% -0.6% 0.0% البنك األهلي                                    238                                0.167                                0.206                                0.160

- 1.1                   214.8               516                       12.0% 1.1% 1.1% 0.0% بنك نزوى                                    140                                0.093                                0.100                                0.076

- 0.9                   - 151                       -1.4% 1.4% 1.4% 1.4% بنك العز اإلسالمي                                      71                                0.071                                0.093                                0.061

5.4% المتوسط            39.3              0.9 قطاع البنوك                       2,806

8.9% 1.3                   12.2                 40                          5.0% -0.6% -0.6% -0.6% العمانية المتحدة للتأمين                                      34                                0.338                                0.426                                0.280

5.8% 0.5                   5.9                   -                        -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.856                                0.887                                0.852

- 2.4                   - -                        -2.9% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       40                                0.200                                0.200                                0.200

5.9% 0.7                   9.7                   617                       42.3% 0.0% 0.0% -2.9% المدينة تكافل                                       18                                0.101                                0.123                                0.068

6.9% المتوسط              9.3              1.2 قطاع التأمين                          100

9.4% 0.9                   6.4                   -                        13.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      40                                0.144                                0.151                                0.127

8.3% 0.9                   3.9                   -                        -3.3% -0.9% -0.9% 0.0% مسقط للتمويل                                      32                                0.113                                0.132                                0.103

5.3% 1.1                   15.3                 -                        -3.2% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتأمين                                       50                                0.142                                0.151                                0.109

5.0% 1.1                   7.8                   -                        43.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      45                                0.172                                0.172                                0.115

6.2% 1.2                   15.2                 -                        -3.5% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.289                                0.276

8.3% 0.8                   4.1                   12                          -6.6% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      29                                0.114                                0.138                                0.105

6.2% المتوسط            10.6              1.1 قطاع التأجير التمويلي                          272

- 2.0                   - -                        33.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                         9                                0.133                                0.180                                0.061

3.2% 1.0                   350.4               -                        -8.2% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      31                                0.157                                0.180                                0.151

3.0% 1.4                   21.0                 -                        -1.2% 0.0% 0.0% 0.0% أومنفست                                    320                                0.460                                0.530                                0.436

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

- 0.7                   - 50                          -27.2% 0.0% 0.0% 2.5% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.083                                0.124                                0.070

- 0.9                   - -                        -2.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.102                                0.089

4.6% 0.7                   14.7                 -                        -12.4% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       80                                0.324                                0.386                                0.290

8.9% 0.9                   23.1                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.090                                0.106                                0.084

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

5.9% 0.8                   11.8                 149                       -8.9% -2.0% -2.0% 0.7% األنوار القابضة                                      30                                0.149                                0.191                                0.139

- 0.5                   - 206                       -37.6% -4.6% -4.6% -3.5% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      10                                0.083                                0.163                                0.083

- 0.5                   - 153                       7.0% -3.2% -3.2% 1.7% المدينة لإلستثمار                                      13                                0.061                                0.077                                0.052

4.6% 0.8                   16.5                 431                       -21.7% 1.9% 1.9% -0.9% الشرقية لالستثمار القابضة                                       10                                0.108                                0.156                                0.098

5.3% المتوسط            14.2              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          527

5.9% المتوسط         18.3            1.0 إجمالي القطاع المالي                    3,706  
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

4.0% 0.8                   7.1                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.750

3.0% 2.1                   44.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.210                                1.210

2.0% 1.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260                                0.259                                0.259

5.3% 2.2                   9.5                   -                        -12.3% -0.8% -0.8% 0.0% عمان للمرطبات                                      94                                1.890                                2.160                                1.880

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          1                                0.050                                0.050                                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                                     -                                     -                                     -                                     -

5.4% 2.0                   9.8                   -                        33.1% 0.0% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     147                                0.932                                0.944                                0.628

3.0% 2.3                   14.0                 -                        -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       64                                1.330                                1.395                                1.200

- 13.7                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.4                   - -                        -12.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      15                                0.190                                0.219                                0.189

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -

- 1.0                   9.9                   283                       82.0% -1.8% -1.8% -1.8% األسماك العمانية                                      14                                0.111                                0.191                                0.057

- 5.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

97.1% 0.2                   1.5                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   25.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.8                   20.5                 -                        -26.3% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.590                                0.852                                0.556

- 1.9                   42.7                 -                        0.2% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

15.4% المتوسط            18.5              2.6 قطاع األغذية و المشروبات                          449

7.2% 0.9                   7.7                   51                          -12.7% 3.0% 3.0% 2.0% إسمنت عمان                                    136                                0.414                                0.504                                0.396

7.1% 1.2                   14.8                 -                        -38.4% 0.0% 0.0% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    182                                0.912                                1.535                                0.844

7.2% المتوسط            11.2              1.0 قطاع االسمنت                          319

- - - -                        -10.9% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.049                                0.068                                0.047

- 0.6                   - 2,098                    -4.3% 0.0% 0.0% 2.3% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      75                                0.090                                0.109                                0.069

المتوسط -               0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            79

- - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.310                                0.840                                #N/A N/A نسيج عمان القابضة 

3.0% 0.7                   14.1                 -                        -28.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.080                                0.100                                0.080

3.0% المتوسط            14.1              0.7 قطاع األنسجة                              1

8.3% 1.0                   20.5                 -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.105

4.1% 2.8                   13.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

0.7% 1.4                   118.1               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            50.6              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.031                                0.039                                0.024

- 0.8                   - -                        -10.3% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.174                                0.205                                0.130

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

5.8% 1.1                   56.4                 317                       -17.8% 3.0% 3.0% 5.3% األنوار لبالط السيراميك                                      41                                0.139                                0.200                                0.118

3.4% 0.8                   8.4                   50                          8.5% 0.0% 0.0% 0.8% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      33                                0.267                                0.277                                0.208

- 0.6                   9.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.420                                0.440                                0.400

9.8% 1.8                   5.1                   102                       -38.4% 0.0% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      16                                0.294                                0.477                                0.270

6.3% المتوسط            19.9              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          100

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

7.1% 1.4                   4.4                   -                        -6.7% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.300                                0.270

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

- 0.7                   8.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

3.8% 1.1                   33.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260

- 1.0                   - -                        -5.3% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.190                                0.162

5.5% المتوسط            15.5              1.0 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

13.3% 1.6                   14.2                 10                          -24.8% -2.3% -2.3% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          5                                0.215                                0.310                                0.201

3.1% 1.4                   19.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       33                                0.488                                0.498                                0.440

7.3% 0.9                   12.8                 -                        -2.3% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.688                                0.740                                0.664

7.9% المتوسط            15.6              1.3 قطاع الكيماويات                            49

9.1% 0.7                   4.1                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.120                                0.110

9.1% المتوسط              4.1              0.7 قطاع الصناعات الدوائية                              6

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

2.7% 1.8                   11.6                 1                            38.5% 0.0% 0.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      41                                0.580                                0.590                                0.376

6.1% 1.3                   10.9                 1                            -11.1% -6.4% -6.4% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                     126                                1.400                                1.700                                1.400

4.4% المتوسط            11.3              1.6 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          167

7.0% المتوسط         17.8            1.2 إجمالي قطاع الصناعة                     1,248  
 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

6.5% 1.8                   10.9                 802                       -8.3% 9.0% 9.0% 1.1% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                1,046                                1.390                                1.600                                1.050

8.3% 1.5                   9.5                   178                       -22.1% 8.0% 8.0% 0.8% اريد                                    339                                0.514                                0.688                                0.420

7.4% المتوسط            10.2              1.7 قطاع اإلتصاالت                       1,385

5.3% 1.3                   23.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                                9.500                                9.450

3.1% 0.8                   12.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

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

- 1.1                   24.0                 -                        10.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      30                                0.436                                0.436                                0.396

60.0% 0.3                   1.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.8                   5.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.500                                     -                                     -

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

5.8% 0.9                   22.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380

16.0% المتوسط            15.0              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          118

32.7% 0.8                   13.8                 -                        -15.3% 0.5% 0.5% 0.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                      19                                0.199                                0.324                                0.175

3.3% 2.1                   33.0                 -                        -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     109                                0.604                                0.636                                0.550

18.0% المتوسط            23.4              1.4 قطاع الخدمات اللوجستية                          128

5.7% 4.7                   13.7                 -                        -6.3% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     183                                1.875                                2.025                                1.790

3.6% 1.6                   13.0                 -                        -10.8% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                     103                                1.660                                1.860                                1.620

8.6% 1.7                   12.7                 3                            -27.3% -1.7% -1.7% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       80                                1.160                                1.610                                1.160

3.6% 1.0                   8.9                   -                        -46.6% -3.4% -3.4% 0.0% الغاز الوطنية                                       17                                0.280                                0.579                                0.260

5.4% 2.2                   28.0                 -                        -8.8% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       17                                0.558                                0.616                                0.504

5.4% المتوسط            15.3              2.2 قطاع تسويق النفط والغاز                          399

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% جامعة ظفار                                     -                                     -                                     -                                     -

6.5% 1.4                   7.4                   -                        -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      14                                0.460                                0.520                                0.450

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

6.5% 0.6                   8.8                   -                        7.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      11                                0.152                                0.165                                0.133

6.5% المتوسط              8.1              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            24

3.2% 1.0                   11.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

- 1.8                   16.5                 18                          -30.9% 0.0% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      35                                0.159                                0.258                                0.144

53.9% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

6.2% 2.2                   14.5                 -                        11.3% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     126                                0.788                                0.800                                0.700

6.1% 1.2                   7.9                   1,553                    -11.6% 4.8% 4.8% 0.8% العنقاء للطاقة                                     189                                0.130                                0.152                                0.114

4.7% 0.9                   10.0                 534                       29.4% 40.7% 40.7% 8.8% الوطنية العمانية للهندسة                                       21                                0.211                                0.213                                0.120

4.6% 5.4                   15.0                 -                        -2.8% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     138                                0.692                                0.704                                0.672

6.3% 2.3                   16.9                 -                        -3.5% 0.0% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     222                                0.222                                0.250                                0.210

- 3.1                   86.5                 -                        -11.9% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       39                                3.960                                4.500                                3.915

6.4% 1.3                   16.9                 209                       -18.3% 6.5% 6.5% 4.3% السوادي للطاقة                                     104                                0.147                                0.197                                0.135

5.8% 1.4                   20.8                 576                       -19.4% 11.5% 11.5% 5.1% الباطنة للطاقة                                       96                                0.145                                0.200                                0.130

10.8% المتوسط            21.6              2.1 قطاع الطاقة                       1,004

- 0.5                   - 10                          -10.8% -8.2% -8.2% 0.0% النهضة للخدمات                                      79                                0.214                                0.255                                0.160

9.6% 0.8                   14.0                 72                          -19.2% 0.0% 0.0% 0.6% الجزيرة للخدمات                                      37                                0.156                                0.208                                0.138

10.4% 0.9                   7.0                   1,582                    -22.5% -6.1% -6.1% -2.5% عمان لالستثمارات والتمويل                                       31                                0.155                                0.237                                0.153

10.0% المتوسط            10.5              0.7 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          147

10.6% المتوسط         14.9            1.4 إجمالي قطاع الخدمات                     3,206

7.8% 1.2 17.0 إجمالي السوق               4,981

  

 

 
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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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموق  ا لكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
   سل نة عمان 111الرم  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. 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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

للوحدة الواحدةصا ي قيمة األصول   
2017سبتمبر  28     كما في   

 0.989 ر.ع. 
 

 

 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/

