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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

  اإليجابية التصريحات عن النظر بصرف ومضاربة ارباح بجني متأثرا تراجع على يغلق العام المؤشر

 الى إضافة 2018 لعام إيجابية نظرة وتقديم المستثمرين ثقة دعم شأنها من وبيانات خططا أيضا تشمل التي الحكومية والتصريحات العامة الموازنة في المشجعة األرقام من الرغم على

 وأيضا السنوية الشركات بنتائج يتعلق فيما المعلومات من المزيد بمعرفة الرغبة في يفسر قد الذي األمر السوق على تسيطر تزال ال الحذر حالة أن إال النفط، ألسعار القوي األداء إستمرار

 . السريع الربح بهدف المضاربات حدوث بسبب

% 0.63 بنسبة الخدمات مؤشر إرتفع حيث متباينا أداء الفرعية المؤشرات وسجلت. نقطة 5,087.47 مستوى عند% 0.34 نسبته تراجع على السابق األسبوع تداوالت العام المؤشر أنهى وقد

 بنسبة الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر أداء وتراجع. التوالي على% 0.18 و% 0.71 بنسبة المالي والمؤشر الصناعة مؤشر من كل تراجع حين في  نقطة 2,652.47 مستوى عند

0.33.% 

 القوائم وفق المحتجزة األرباح من الواحد للسهم بيسة 3.0  بواقع نقدية أرباح توزيع إدارتها مجلس موافقة عن ع.ع.م.ش للطاقة العنقاء شركة أعلنت الشركات، أخبار على نظرة وبإلقاء

 18 في كما م.ع.م.ش واإليداع للمقاصة مسقط شركة لدى المسجلة المساهمين قائمة على المدرجين الشركة في المساهمين على 2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المدققة المالية

 ". 2018 يناير

 صاللة شركة قبل من أعوام خمسة لمدة" المعالجة النفايات وتوريد الصحي الصرف لمياه صاللة شبكة وصيانة تشغيل" مناقصة عليها أرسي قد بأنه والمقاوالت للهندسة جلفار شركة وأعلنت

 المالي السوق موقع على لإلفصاحات طبقا 2017 عام خالل للشركة أسندت التي المناقصات إجمالي أن الى اإلشارة تجدر. ع.ر مليون 12.98 بمبلغ( م.ع.م.ش) الصحي الصرف لخدمات

 . ع.ر مليون 52.2 بلغ قد

 إرتفاع الى ديسمبر في المالية سنتها تنتهي التي للشركات وذلك وبلومبيرغ المالي والسوق كابيتال أوبار شركة لقاعدة طبقا( التقرير إعداد لحظة حتى) 2017 لعام المعلنة األولية النتائج تشير

. ع.ر مليون 3.8 بمبلغ ربحا سجل الذي نزوى بنك نتائج دعمته بدوره الذي المالي القطاع من رئيسي بدعم. ع.ر مليون 33.4 عند سنوي ساسا على% 5.1 بنسبة 2017 عام ربح صافي

 المالي القطاع ربح صافي إجمالي بلغ القطاعات، أساس وعلى.  التشغيلية المصروفات على األفضل والسيطرة التشغيلية اإليرادات نمو من بدعم 2016 لعام. ع.ر الف 110 فقط مع مقارنة

 قطاع نتائج في التراجع. التوالي على% 14.9 و% 2.6 بنسبة تراجعا الخدمات وقطاع الصناعة قطاع نتائج وسجلت%. 41.9 نسبته سنوي بإرتفاع. ع.ر مليون15.5 مبلغ 2017 لعام

 غياب وبإفتراض. ع.ر مليون 3.3 بلغ والذي المؤجلة الضرائب على الضرائب نسبة تعديل أثر بسبب السنوية أرباحها في واضحا تراجعا بركاء باور أكوا شركة تسجيل بسبب جاء الخدمات

 .  ع.ر مليون 36.7 عند% 15.5 بنسبة أعلى يصبح المعلنة للنتائج السوق ربح صافي إجمالي فإن األثر هذا

 المستوى وهي) نقطة 5,120 مستوى فوق المؤشر بقاء حال في اتجاهها يتحدد جديدة صاعدة قناة في مسقط سوق مؤشر دخول وهي السابقة توصيتنا على نبقي األسبوعي، الفني التحليل وفي

 هذه في المتوقع من حيث الشركات أسهم القتناص فرصة يعد المستوى هذا من المؤشر ارتداد. األعلى القناة مستوى وهو نقطة 5,200 مستوى الى سيصل كسرها حال في( للقناة االدنى

 .نقطة 5,000 عند الدعم مستوى مالمسته المؤشر يجدد أن الحالة

. للطرح اإلسترشادية األسعار من أفضل معدل علی الحصول من وأيضا شرائح ثالث على المقسمة الجديدة الدوالرية السندات تسعير من تمكنت السلطنة أن الى بلومبيرغ وكالة أشارت محليا،

 عشر فترة)  الثانية الشريحة. أساس نقطة 190 عند تسعيرها جاء المبادلة، أسعار متوسط فوق أساس نقطة 205 عند اإلسترشادي سعرها كان والتي( سنوات خمسة فترة)  األولى الشريحة

 سعرها كان والتي( سنة ثالثين فترة)  الثالثة الشريحة. أساس نقطة 310 عند تسعيرها جاء المبادلة، أسعار متوسط فوق أساس نقطة 325 عند اإلسترشادي سعرها كان والتي( سنوات

 النحو على تسعيره تم قد السابق العام خالل الزمنية المدد بذات إصدارا بأن نذكر وهنا. أساس نقطة 395 عند تسعيرها جاء المبادلة، أسعار متوسط فوق أساس نقطة 410 عند اإلسترشادي

 أساس نقطة 300 عند( سنوات 10 فترة) الثانية والشريحة والمتغيرة الثابتة الفائدة مبادلة أسعار متوسط فوق أساس نقطة 190 عند يرهاتسع جاء( سنوات 5 فترة) األولى الشريحة:  التالي

 العجز من جزء بتمويل السلطنة ستقوم ،2018 عام موازنة لبيان وطبقا. الخزينة سندات أسعار فوق أساس نقطة 387.5 عند( سنة 30 فترة) الثالثة والشريحة الخزينة سندات أسعار فوق

 على الحصول من تمكنت قد السلطنة تكون( أمريكي دوالر مليار 6.5. )ع.ر مليار 2.5 والبالغ الطرح هذا نجاح مع وعليه. ع.ر مليار 2.1 بمبلغ الخارجي اإلقتراض طريق عن المقدر

 . الحالي العام خالل الخارجية اإلصدارات من المزيد الى حاجة وجود عدم نتوقع وبالتالي الخارجي التمويل من المطلوب من أعلى

 صناديق بأن المال لسوق العامة للهيئة التنفيذي الرئيس اوضح حيث العقاري االستثمار لصناديق التنفيذية الالئحة باعتماد إداريا قرارا المال لسوق العامة الهيئة أصدرت آخر، سياق وفي

 وحداتها تداول باإلمكان يكون أن على الالئحة تتضمنه ما حسب وذلك الخاص أو العام لالكتتاب الصندوق هذه مال رأس من جزء طرح هيئة على للجمهور متاحة ستكون العقاري االستثمار

 . المالية لألوراق مسقط سوق عبر االستثمارية

 :الالئحة مالمح أهم من

 ع.ر مليون 10 هو العقاري االستثمار صندوق مال لرأس األدنى الحد. 

 االستثمارية وحداته حملة على السنوي الربح صافي من% 90 عن يقل ال ما له المملوكة الخاص الغرض وشركة العام لالكتتاب طرحه يتم الذي الصندوق يوزع أن يجب. 

 الدخل ضريبة قانون الى استنادا الضرائب دفع من معفية العقاري االستثمار صناديق ستكون. 

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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 يزيد ال ما استثمار الصندوق لمؤسسي ويحق أصوله قيمة إجمالي من% 75 بنسبة السلطنة داخل العقاري الصندوق أموال من األكبر الجزء استثمار اإلستثمارية الضوابط أتاحت 

 . السلطنة خارج أصوله قيمة إجمالي من% 25 عن

 اإلسالمية الشريعة مأحكا مع متوافقة عقارية استثمار صناديق بتأسيس أيضا الالئحة سمحت. 

 جاذبية يؤكد الذي األمر الشورى مجلس في ألعضاء والصناعة التجارة وزير ذكره لما وفقا ،2017 عام في. ع.ر مليار 8 بقيمة أجنبية استثمارات عمان سلطنة استقطبت آخر، سياق وفي

 األذون الشركات بمنح التسريع سيتم بأنه أخرى مرة التجارة وزير وأكد. 2016 عام مع بالمقارنة. ع.ر مليون 800 بمبلغ زيادة الرقم هذا يمثل المصادر، لذات وطبقا. للبالد اإلستثمارية البيئة

 هذا إستمرارية على وأكد التجارية األعمال ممارسة تسهيل على كبيرة تحسينات إدخال تم قد أنه الوزير واضاف. الجارية الخمسية الخطة اولويات من سيكون وأنه أعمالها ببدء المتعلقة

 .التوجه

 الجدول التالي يظهر اإلستثمارات األجنبية المباشرة حسب القطاعات:

 

 . أسبوعي اساس على% 0.34 بنسبة الوحيد الخاسر المالية لألوراق مسقط سوق جاء حين في% 5.85 بنسبة السابق األسبوع خالل قويا إرتفاعا قطر بورصة سجلت خليجياً،

 لجذب إجراءات إستحداث أو لتبسيط تهدف إجراءات عن وقطر السعودية من كل إعالن مع ملحوظا تسارعا يأخذ األجنبية اإلستثمارات إلستقطاب المنطقة دول بين المحموم السباق بدأ

 اإلستثمار لمؤسسة الالزمة المدارة األصول لقيمة األدنى الحد خفض السعودية المالية السوق هيئة أعلنت حيث السعودية من نبدأ. األخرى واألسواق المالية األسواق الى األجنبية اإلستثمارات

 وتم منها لكل منفصل طلب دون من تديرها التي والصناديق وحداتها تأهيل على قادرة المؤسسات أصبحت كذلك. سابقا دوالر مليار مع بدال دوالر مليون 500 إلى كمستثمر للتأهل األجنبية

 لبيان وطبقا. الحالي يناير 23 من إعتبار الجديدة اإلجراءات بتنفيذ البدء سيتم. المؤهلة األجنبية المالية المؤسسة مؤهالت علی والموافقة المالية السوق هيئة بمراجعة المتعلقة المتطلبات إلغاء

 .2017 عام نهاية حتى مؤهلة، أجنبية مالية كمؤسسات سجلت أجنبية مالية مؤسسة 118 فإن الهيئة

%. 49 على تزيد ال والتي سابقا المطبقة النسبة من بدال وذلك االقتصادية واألنشطة القطاعات معظم في% 100 وبنسبة الكامل بالتملك لألجانب يسمح قانونا قطر أقرت مشابه، وبشكل

 من٪ 100 بامتالك نالخارجيي للمستثمرين القانون يسمح حين وفي. والنفط بالطاقة المتصلة غير اإليرادات زيادة عن فضال الدولة إلى األجنبية األموال رؤوس جذب اإلجراء هذا من الهدف

 المستثمر مشروعات الجديد القانون ويعفي. خاص حكومي إذن إلى يحتاج والتأمين المصارف في االستثمار يزال وال. إمتياز حقوق إمتالك أو العقارات بشراء لهم يسمح لن فإنه أعمالهم

 على السابق األسبوع وأنهى القرارات هذه مع المالي السوق تجاوب وقد. للمشروع الالزمة والمعدات اآلالت واردات على الجمركية الرسوم من واإلعفاء الدخل ضريبة من القطري غير

 . أسبوعي اساس على% 5.85 نسبته إرتفاع

 متساوية تصويت حقوق ذو عادي سهم مليار 200 الى مقسم. س.ر مليار 60 قدره وبرأسمال الحالي العام من إبتداءا مساهمة شركة السعودية «أرامكو» شركة أصبحت آخر، سياق وفي

 الملكي للمرسوم وطبقا. والدولية المحلية األسواق في الشركة إدراج سلطة له ويكون سنوات ثالث عن تزيد ال لمدة عضواً  11 من الشركة إدارة مجلس وسيتكون. اسمية قيمة دون ومن

 من لجزء األولي العام للطرح تمهيدا جاء اإلجراء هذا(. السعودية أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة أسهم لغالبية المباشرة بالملكية الدولة تحتفظ التحويل، بعملية الصلة ذو الصادر

 لإلكتتاب% 5 بنسبة المرتقب طرحها وتنسيق بإدارة للمشاركة عروضها لتقديم عالمية بنوكا عينت الشركة أن الى أشارت قد بلومبرغ وكالة وكانت. الحالي العام خالل والمتوقع الشركة

 . العام

 : التالي الى 2016 عام مع مقارنة 2017 عام خالل الخليجية المالية األسواق في التداوالت على نظرة تشير حيث الخليجي، الشأن في نبقى

 اليومي المتوسط شهد كذلك دوالر مليار 1.23 الى 2017 عام خالل سنوي اساس على% 21.3 بنسبة تراجعا الخليجية المالية األسواق في التداول لقيم اليومي المتوسط سجل 

 . سهم مليون 849 الى سنوي اساس على% 11.2 بنسبة تراجعا التداول ألحجام

 125 الى% 14.2 بةبنس المالي دبي سوق تالها 2017 لعام دوالر مليون 892 عند% 28 بنسبة السعودية نصيب من كان التداول لقيم اليومي المتوسط حيث من األكبر التراجع 

 . دوالر مليون

 2.3 عند% 70.7 بنسبة البحرين بورصة تالها أمريكي دوالر مليون 75.6 عند% 98.9 بنسبة الكويت نصيب من كان التداول لقيم اليومي المتوسط حيث من األكبر اإلرتفاع 

 .امريكي دوالر مليون

 التداول ألحجام اليومي بالمتوسط يتعلق فيما: 
o 23.1 بنسبة المالي دبي سوق تالها سهم مليون 173.2 عند سنوي اساس على% 33.1 بنسبة األكبر التراجع السعودي المالي السوق سجل % 

o سهم مليون 4.7 عند% 56.6 بنسبة البحرين تالها سهم مليون 202.5 عند% 66 بنسبة الكويت سجلته األكبر اإلرتفاع. 

 

 

النسبة من إجمالي 

اإلستثمارات األجنبية
المبلغ )مليار ر.ع.( القطاع

48% 3.85 قطاع النفط والغاز 

19% 1.5 قطاع الوساطة المالية

13% 1 قطاع الصناعات التحويلية 

8% 0.65 قطاع األنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية 

12% 0.97 قطاعات أخرى 

100% 8 اإلجمالي

المصدر: بيان وزير التجارة والصناعة، وسائل إعالم
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 متجاوزة السابق ديسمبر في عام من أكثر منذ مستوى أعلىقد سجلت  األجنبي النقد من الصين احتياطيات أناألسبوع المنصرم خالل عالميا، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني 

على أساس شهري. وقد  التوالي علىوتعد الزيادة في ديسمبر هي الحادية عشر  .للخارج األموال نزوح دون اليوان وقوة المشددة التنظيمية القواعدحيث أدت ، المحللين  توقعات

 .يوليو منذ األكبر الشهرية الزيادة هذه وتعد .2016 أيلول/سبتمبر منذ األعلى وهو دوالر، تريليونات 3.14ليستقر اإلحتياطي عند  دوالر مليار 20.2بلغت الزيادة 

 

بدعم من تعافي  2017% وذلك بعد األداء األفضل من المتوقع لعام3.1الى  2018 عامل العالمي االقتصاد لنمو وقعاتهتفي تقريره األخير عن اإلقتصاد العالمي، رفع البنك الدولي 

 العام% 2.3 من ،2018 في% 2.2 تباطؤا إلى المتقدمة االقتصادات في يسجل النمو أن الدولي البنك توقع وبشكل مخالف، تثمارات والتصنيع وإستمرار تحسن التجارة.اإلس

 الناشئة والمتقدمة ككل سيشهد االقتصادات نمووأشار التقرير الى أن  .االستثمار مستويات وتراجع النقدي التيسير برامج عن تدريجي بشكل المركزية البنوك تخلي مع الماضي

 بسبب تعافي أنشطة مصدري السلع األولية مع إرتفاع األسعار.  2018 في %4.5تحسنا الى 

 

 التوصيات
 

 هذه من المزيد أن نعتقد. لها األجنبية االستثمارات خليجية تتعلق بتسهيل وتطوير اإلجراءات بهدف جذب عدة دول من خالل األسبوع المنصرم تصريحات إيجابية ومشجعة الحظنا

 .دول اخرى في المجلس قبل من القادمة الفترة في عنها اإلعالن قد يتم التدابير

 المستثمرين نوصيوعليه النتائج المعلنة للشركات التي ال تشمل نتائج الشركات القيادية وبالتالي سنرى بقية النتائج خالل األسبوع الحالي.  من قليل عدد نشهد سوى لم حتى اللحظة

 تلك التي ستعطي تصورا لتوجه السوق.  خاصة المتبقية نتائج الشركات بمراقبة

ستعلن عن نتائج جيدة وستكون بذات الوقت مستفيدة من القطاعات المستهدفة في الموازنة  ضع بعين اإلعتبار أن الشركات التيم مع الونوصي المستثمرين بإنتقائية الشراء في األسه

 صائبا لإلستثمار فيها.  ستكون خيارا

تداوالت )مليون دوالر أمريكي( المتوسط اليومي لقيم ال تداوالت )مليون سهم( المتوسط اليومي ألحجام ال

تغير نسبة ال 2017 2016 تغير نسبة ال 2017 2016

-28.0% السعودية              1,238.9                 892.0 -33.1% السعودية                 259.0                 173.2

70.7% البحرين                      1.3                      2.3 56.6% البحرين                      3.0                      4.7

4.1% عمان                    10.0                    10.5 -7.0% عمان                    18.6                    17.3

98.9% الكويت                    38.0                    75.6 66.0% الكويت                 122.0                 202.5

-4.0% قطر                    75.8                    72.8 24.7% قطر                      7.9                      9.9

-14.2% دبي                 145.7                 125.0 -23.1% دبي                 427.3                 328.6

-2.2% أبو ظبي                    53.6                    52.4 -4.6% أبو ظبي                 118.4                 113.0

-21.3% %11.2- الخليج              1,563.5              1,230.6  الخليج                 956.2                 849.1

المصدر: بلومبيرغ، األسواق الخليجية

نقد األجنبي )مليون دوالر( احتياطيات الصين من ال

المصدر: بلومبيرغ
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لناتج المحلي اإلجمالي  النمو الحقيقي ل

2019f 2018f 2017e 2016 2015 2014 (%)

3.0 3.1 3.0 2.4 2.8 2.8 عالميا

6.1 6.2 6.4 6.3 6.5 6.8 غرب آسيا والباسيفيك

3.0 2.9 3.8 1.7 1.0 2.3 أوروبا ووسط آسيا

2.6 2.0 0.9 -1.5 -0.6 1.0 أمريكا الالتينية والكاريبي

3.2 3.0 1.8 5.0 2.8 3.3 الشرقط األوسط وشمال أفريقيا

7.2 6.9 6.5 7.5 7.1 6.6 جنوب آسيا

3.5 3.2 2.4 1.3 3.1 4.6 صحارى - أفريقيا

المصدر: البنك الدولي

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/


 أوبار كابيتال أبحاث

 

4  
  capital.net-www.uي اإللكترونالموقع  capital.net I-I info@u البريد اإللكتروني I 968+ 24949099فاكس:  968I+ 2494900هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-0.57% -0.57% -1.05% (10.31)        978.07 967.76 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

2.11% 2.11% 1.41% 16.31          1,154.69 1,171.00 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

1.95% 1.95% 1.66% 16.64          999.56 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,016.20200

0.48% 0.48% -0.33% (2.39)          719.42 717.03 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-0.23% -0.23% -0.34% (17.40)        5,104.87 5,087.47 مؤشر سوق مسقط 30 

-43.20% (39,628.50) 91,734.09 52,105.59 األسهم المتداولة )باأللف( 

-43.56% (6,326.21)   14,524.62 8,198.41 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

102,414 عدد السندات المتداولة 3,458 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

7,033.1عمانيون 

474.9خليجيون 

56.8عرب

633.6أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

7,553.9عمانيون 

192.1خليجيون 

141.1عرب

311.3أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

3.52

0.16

0.30

3.91

0.02

0.14

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

2.83

0.15

1.20

3.48

0.34

0.15

0 1 2 3 4

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

4.90% 0.014 0.300 الغاز الوطـنـية  

4.35% 0.010 0.240 سيمبكورب صاللة 

4.00% 0.001 0.026 صناعة مواد البناء

3.33% 0.010 0.310 النهضة للخدمات   

3.29% 0.005 0.157 شركة األنوار القابضة

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-3.90% -0.003 0.074 جلفار للهندسة والمقاوالت

-3.39% -0.002 0.057 المدينة لالستثمار

-3.36% -0.005 0.144 الرؤية للتأمين

-3.21% -0.005 0.151 االسماك العمانية 

-2.84% -0.004 0.137 المتحدة للتمويل

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

11.8% 964.6 0.157 شركة األنوار القابضة

11.0% 901.4 0.158 مدينة مسقط للتحلية

10.4% 854.9 0.106 المدينة تكافل

8.6% 704.8 0.396 بنك مسقط

6.7% 545.8 0.122 االنوار لبـالط السـيراميك 

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

15.2% 7,940.8 0.106 المدينة تكافل

12.0% 6,234.5 0.157 شركة األنوار القابضة

10.9% 5,656.2 0.158 مدينة مسقط للتحلية

8.4% 4,367.3 0.122 االنوار لبـالط السـيراميك 

7.4% 3,835.5 0.114 الشرقية لإلستثمار القابضة

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

4.76 12.28

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

13 20 22  
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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

% % %

1.04 12.28 -0.23% -0.23% -0.34% -17.40 5,104.87 5,087.47 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.65 17.18 1.55% 1.55% 0.84% 60.98 7,277.06 7,338.04 السوق المالية السعودية 

1.06 15.78 2.38% 2.38% 1.65% 106.47 6,454.16 6,560.63 سوق الكويت لألوراق المالية

1.34 15.16 7.19% 7.19% 5.85% 505.19 8,630.67 9,135.86 بورصة قطر   

0.79 7.77 -1.11% -1.11% 0.35% 4.55 1,312.33 1,316.88 بورصة البحرين    

1.28 24.77 3.70% 3.70% 0.90% 31.06 3,463.57 3,494.63 سوق دبي المالي 

1.34 16.36 4.38% 4.38% 0.94% 42.68 4,548.43 4,591.11 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

3.74% 2.59% 1.75 69.37 خام برنت اآلجل للبرميل 0.89% 0.41% 31.7 7,755.97 فايننشال تايمزانجلترا

5.78% 4.02% 2.47 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل63.91 2.7% -0.4% -57.4 13,262.27 المانيا داكس

4.33% 2.35% 1.53 66.75 خام عمان اآلجل للبرميل 3.6% 0.6% 33.6 5,504.36 فرنسا كاك 40 

1.25% 0.00% -0.05 1,319.30 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

0.43% -0.70% -0.12 17.01 الفضة لألوقية 2.6% 0.3% 73.3 25,369.13 الواليات المتحدة داو جونز

5.10% 0.88% 8.49 977.99 بالتينيوم لألوقية 2.8% 0.2% 5.1 2,748.23 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-1.30% 0.45% 32.00 7,153.00 النحاس طن متري 3.6% 0.2% 17.0 7,153.57 الواليات المتحدة ناسداك

-3.79% -0.93% -20.50 2,182.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

2.51% 0.39% 10.00 2,550.00 الرصاص طن متري 4.2% 0.0% -4.1 23,710.43 اليابان نيكاي 225

0.51% -0.54% -18.00 3,336.00 الزنك طن متري 4.0% 1.0% 305.7 31,120.39 هونج كونج هانج سينج

1.37% 3.27% 410.00 12,935.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -0.6% -0.4% -22.1 6,242.90 بورصة تونستونس

1.5% 3.2% 466.3 15,248.63 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -0.3% -0.2% -3.8 2,121.35 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 0.6% 0.6% 3.4 578.10 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.837 1.195  EUR 0.4 اليورو% -0.7% -8.0 1,153.42 بورصة بيروت لبنان

0.743 1.346  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

111.610 0.009  JPY 1.1 الين الياباني% -0.3% -0.2 77.33 البحرين

6.513 0.154  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
5.4% 2.1% 11.1 534.15 الكويت

63.665 0.016  INR 0.7- الروبية الهندية% -0.7% -3.7 562.89 إم اس سي آي عمان

56.959 0.018  RUB 6.4 الروبل الروسي% 5.6% 39.8 748.88 قطر

1.258 0.795  CAD 4.9 الدوالر الكندي% 1.1% 4.5 402.04 االمارات

1.270 0.787  AUD 5.2 الدوالر األسترالي% 2.6% 12.0 467.14 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 

0.9% 68 0.9% 68 -0.18% (14) 7,556.38 7,542.41 BKINV القطاع المالي

-0.3% (18) -0.3% (18) -0.71% (49) 6,863.96 6,815.41 INDSI قطاع الصناعة

0.3% 9 0.3% 9 0.63% 17 2,635.78 2,652.47 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.04 0.05 4,879.07 5,869.59 مؤشر سوق مسقط 30 

0.86 0.04 7,100.26 8,274.98 0.50 القطاع المالي

1.37 0.04 6,624.29 9,662.07 0.35 قطاع الصناعة

1.30 0.06 2,410.70 3,043.31 0.49 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

6.0% 0.7                   6.8                   152                       0.5% 0.5% -2.0% -1.0% بنك مسقط                                1,073                                0.396                                0.461                                0.354

5.6% 1.1                   11.2                 -                        0.9% 0.9% 0.9% 0.0% بنك ظفار                                     506                                0.224                                0.249                                0.195

3.0% 0.9                   11.0                 1,206                    0.0% 0.0% 0.0% -1.9% بنك صحار                                     271                                0.152                                0.164                                0.133

7.7% 0.7                   7.7                   2                            0.0% 0.0% 0.5% 0.0% البنك الوطني العماني                                    310                                0.200                                0.241                                0.180

4.0% 0.8                   14.3                 -                        -2.3% -2.3% -2.3% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    250                                0.125                                0.138                                0.108

5.9% 1.0                   8.6                   -                        -1.7% -1.7% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    242                                0.170                                0.206                                0.155

- 1.1                   46.3                 1,801                    2.2% 2.2% 0.0% 1.1% بنك نزوى                                    138                                0.092                                0.100                                0.086

- 0.9                   - 218                       1.5% 1.5% -1.5% 1.5% بنك العز اإلسالمي                                      67                                0.067                                0.093                                0.062

5.4% المتوسط            15.1              0.9 قطاع البنوك                       2,857

7.9% 1.4                   12.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      38                                0.380                                0.426                                0.330

5.8% 0.5                   6.5                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                0.856                                0.887                                0.852

- 2.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       40                                0.200                                0.200                                0.180

5.7% 0.8                   8.4                   1,437                    7.1% 7.1% 0.0% -1.9% المدينة تكافل                                       19                                0.106                                0.123                                0.073

- 1.1                   - 27                          -2.7% -2.7% -3.4% -0.7% الرؤية للتأمين                                      14                                0.144                                0.159                                0.135

3.4% - - 408                       -1.8% -1.8% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      32                                0.324                                0.334                                0.300

- 0.1                   1.0                   -                        -1.4% -1.4% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      15                                0.146                                0.164                                0.145

- 0.2                   0.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      82                                0.310                                0.332                                0.310

5.7% المتوسط              5.9              0.9 قطاع التأمين                          249

9.4% 0.9                   5.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      41                                0.144                                0.151                                0.127

8.5% 0.8                   4.0                   6                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      31                                0.110                                0.132                                0.107

5.5% 1.1                   17.7                 19                          -5.5% -5.5% -2.8% 0.0% المتحدة للتأمين                                       48                                0.137                                0.154                                0.109

4.9% 1.1                   7.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      46                                0.175                                0.175                                0.116

6.2% 1.1                   16.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      76                                0.276                                0.286                                0.276

7.8% 0.8                   4.2                   105                       2.5% 2.5% -2.4% -1.6% تأجير للتمويل                                      31                                0.122                                0.138                                0.105

6.1% المتوسط            11.4              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          274

- 2.6                   - -                        21.5% 21.5% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.180                                0.061

3.2% 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      31                                0.157                                0.175                                0.151

3.0% 1.4                   22.6                 -                        -0.9% -0.9% 0.0% 0.0% أومنفست                                    323                                0.462                                0.530                                0.440

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

- 0.7                   - -                        1.3% 1.3% 0.0% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.078                                0.124                                0.070

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.099                                0.089

4.7% 0.7                   153.1               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       78                                0.318                                0.360                                0.290

9.5% 0.8                   28.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.084                                0.106                                0.081

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

5.6% 0.8                   4.2                   2,166                    8.3% 8.3% 3.3% 0.6% األنوار القابضة                                      31                                0.157                                0.191                                0.124

- 0.5                   - 1,361                    1.2% 1.2% 1.2% -2.4% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      10                                0.083                                0.163                                0.074

- 0.5                   - 40                          1.8% 1.8% -3.4% -1.7% المدينة لإلستثمار                                      12                                0.057                                0.077                                0.054

4.4% 0.8                   17.3                 105                       3.6% 3.6% 0.9% -1.7% الشرقية لالستثمار القابضة                                       10                                0.114                                0.156                                0.098

5.0% المتوسط            10.8              0.7 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          531

 
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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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                   6.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.750

3.3% 2.1                   59.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.210                                1.210

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

4.9% 2.2                   14.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                    103                                2.050                                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                   9.9                   -                        -0.4% -0.4% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     147                                0.932                                0.944                                0.716

3.0% 2.2                   14.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       71                                1.330                                1.395                                1.200

- 16.7                 - -                        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                                0.200                                0.189

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

- 1.3                   17.0                 391                       2.7% 2.7% -3.2% -0.7% األسماك العمانية                                      19                                0.151                                0.191                                0.063

- 6.7                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

97.1% 0.2                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.0                   25.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.5% 1.7                   19.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      69                                0.576                                0.796                                0.540

- 1.9                   45.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

15.4% المتوسط            21.3              3.0 قطاع األغذية و المشروبات                          468

7.3% 0.8                   7.7                   825                       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% إسمنت عمان                                    136                                0.410                                0.504                                0.396

8.2% 1.0                   14.9                 -                        2.1% 2.1% 2.1% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    159                                0.796                                1.475                                0.720

7.7% المتوسط            11.3              0.9 قطاع االسمنت                          295

- - - 10                          0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          3                                0.040                                0.059                                0.039

- 0.5                   - 625                       -1.3% -1.3% -3.9% -2.6% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      71                                0.074                                0.101                                0.069

المتوسط -               0.5 -  قطاع الهندسة والبناء                            74

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

2.9% 0.7                   10.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.083                                0.100                                0.080

2.9% المتوسط            10.6              0.7 قطاع األنسجة                              1

8.3% 1.0                   43.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.112

4.1% 2.7                   19.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.280

- 1.4                   181.1               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

6.2% المتوسط            81.3              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.4                   - -                        4.0% 4.0% 4.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          2                                0.026                                0.039                                0.023

- 0.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.167                                0.182                                0.130

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

6.6% 1.0                   49.7                 464                       -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% األنوار لبالط السيراميك                                      36                                0.122                                0.186                                0.118

3.2% 0.8                   8.4                   2                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      35                                0.280                                0.280                                0.208

- 0.6                   7.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.418

10.0% 1.7                   5.2                   9                            -2.1% -2.1% -2.1% -2.1% المها للسيراميك                                      16                                0.286                                0.475                                0.270

6.6% المتوسط            17.7              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            95

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

7.1% 1.3                   4.4                   -                        0.0% 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                                      -                                     -

- 1.4                   10.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

3.8% 1.1                   23.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.190                                0.162

5.5% المتوسط            12.7              1.2 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

11.6% 1.8                   17.9                 49                          1.2% 1.2% -1.6% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          5                                0.246                                0.310                                0.195

3.4% 1.3                   22.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       30                                0.440                                0.486                                0.440

7.7% 0.8                   13.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.652                                0.720                                0.620

7.6% المتوسط            17.8              1.3 قطاع الكيماويات                            46

9.1% 0.7                   4.0                   -                        -3.6% -3.6% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         5                                0.106                                0.116                                0.106

9.1% المتوسط              4.0              0.7 قطاع الصناعات الدوائية                              5

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

2.9% 1.7                   9.5                   5                            -4.3% -4.3% -2.5% 0.0% فولتامب للطاقة                                      38                                0.540                                0.590                                0.410

7.5% 1.1                   9.8                   6                            -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% صناعة الكابالت العمانية                                     101                                1.130                                1.700                                1.055

5.2% المتوسط              9.6              1.4 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          140

 
 المصدر: بلومبيرغ
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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

7.8% 1.5                   9.8                   6                            -3.7% -3.7% -0.4% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    870                                1.160                                1.475                                1.050

8.2% 1.4                   10.6                 793                       -2.3% -2.3% -2.7% -0.8% اريد                                    335                                0.514                                0.640                                0.420

8.0% المتوسط            10.2              1.5 قطاع اإلتصاالت                       1,205

2.4% 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                   11.7                 -                        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                   30.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      30                                0.436                                0.436                                0.396
60.0% 0.3                   1.5                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

6.0% 0.8                   6.0                   -                        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                   48.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380

15.5% المتوسط            20.1              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          118

36.3% 0.7                   11.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% #VALUE! مؤسسة خدمات الموانئ                                      17                                0.179                                0.324                                0.174

3.3% 2.0                   21.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     109                                0.604                                0.656                                0.550

19.8% المتوسط            16.4              1.4 قطاع الخدمات اللوجستية                          126

6.0% 4.0                   12.0                 0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     174                                1.780                                2.025                                1.700

4.0% 1.4                   10.7                 -                        0.7% 0.7% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       90                                1.460                                1.860                                1.450

10.0% 1.4                   15.5                 0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       69                                1.000                                1.610                                0.880

3.4% 1.0                   11.9                 5                            5.3% 5.3% 4.9% 0.0% الغاز الوطنية                                       18                                0.300                                0.523                                0.240

5.4% 2.2                   51.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       17                                0.558                                0.612                                0.504

5.7% المتوسط            20.4              2.0 قطاع تسويق النفط والغاز                          368

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

6.8% 1.4                   7.1                   -                        0.5% 0.5% 0.5% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.440                                0.508                                0.438

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

8.2% 0.6                   8.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      11                                0.152                                0.160                                0.133

7.5% المتوسط              7.9              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            24

3.2% 1.0                   15.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.312

- 1.5                   18.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      33                                0.150                                0.230                                0.144

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

5.9% 2.0                   13.8                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     122                                0.764                                0.800                                0.708

5.9% 1.2                   7.8                   105                       -2.2% -2.2% 0.0% 0.0% العنقاء للطاقة                                     197                                0.135                                0.151                                0.114

5.1% 0.8                   9.2                   2                            -2.0% -2.0% -2.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       20                                0.196                                0.218                                0.120

5.0% 5.2                   14.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     132                                0.660                                0.700                                0.660

4.5% 2.4                   21.0                 85                          4.3% 4.3% 4.3% 4.3% سيمبكورب صاللة                                     229                                0.240                                0.250                                0.210

- 3.0                   336.6               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       43                                3.960                                4.385                                3.565

6.0% 1.2                   16.4                 22                          0.0% 0.0% 1.4% -2.7% السوادي للطاقة                                     101                                0.142                                0.196                                0.135

5.3% 1.2                   19.2                 19                          -0.7% -0.7% 0.0% -1.4% الباطنة للطاقة                                       93                                0.138                                0.195                                0.130

- 0.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            25

- 0.9                   - 220                       4.4% 4.4% 3.3% 0.6% النهضة للخدمات                                    114                                0.310                                0.316                                0.160

9.8% 0.7                   15.4                 -                        9.3% 9.3% 2.0% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      37                                0.153                                0.204                                0.128

11.5% 0.8                   8.2                   175                       1.5% 1.5% -1.4% -0.7% عمان لالستثمارات والتمويل                                       28                                0.139                                0.237                                0.127

10.7% المتوسط            11.8              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          179

11.1% المتوسط         19.2            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     3,024

 

  

 

 
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/


 أوبار كابيتال أبحاث
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع اإللكتروني: 
 1137صن وق البري : 
، سلطنة عمان 111الرم  البري  :   

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

 research@u-capital.netالبري  اإللكتروني: 
 

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

للوح ة الواح ةصا ي قيمة األصول   
 2018 يناير  4 كما في 

 0.976 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/

