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2018 يوليو 26   

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

  المؤشر: يتراجع على الرغم من النمو االقتصادي واألداء الجيد لنتائج الشركات

االقتصادية للبالد ونمو ربحية نتائج الشركات للنصف األول من العام الحالي إال أن مؤشر سوق مسقط لالوراق المالية اقترب من على الرغم من إيجابية االخبار 

ف (. نعتقد بأن هذا الضغط يعود الى موسم اجازات الصي2008/2009سنوات بالمقارنة مع مستوى مؤشر السوق منذ )األزمة المالية لعام  10أدنى مستوى له منذ 

 .والتي لعبت دوراً في تهدئة التداوالت كما ساهم تقلب أسعار النفط في خلق حالة من الحذر لدى المستثمرين

% وقطاع الصناعه 3.12% وسجل كل من مؤشر القطاع المالي انخفاضاً بنسبة 2.53وقد أنهى المؤشر العام تداوالت األسبوع المنصرم على إنخفاض نسبته 

  .%2.7%. وإنخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.96% وأخيراً انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 3.23انخفض ايضاً بنسبة 

وافق مجلس المناقصات الُعماني بعد اجتماعه في األسبوع الماضي على 

مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجاالت متعددة 

ي المناقصات التي تم منحها مليون ر.ع. حيث بلغ إجمال 48.3بقيمة 

مليون ر.ع. مقارنة  174.9خالل هذا العام وحتى هذه اللحظة 

مليون ر.ع. في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته  137.5  بمبلغ

%. تمت الموافقة خالل االجتماع على خمسة عشر مناقصة 27.2

لتقنية مليون ر.ع. لتوفير هيئة تدريسية للكليات ا 36تصدرها بقيمة 

التابعة لوزارة القوى العاملة. حيث تعد هذه المناقصة ثاني أكبر مناقصة 

 .للعام الحالي

 

 

سائحاً بزيارة موسم خريف صاللة خالل األسابيع  105,888خالل االسبوع الماضي كثرت األخبار المتعلقة بقطاع الضيافة والسياحة في ُعمان. حيث قام حوالي 

. خالل الموسم يهدف 2017سائحاً لنفس الفترة من عام  63,296% مقابل زيارة 66.8بنمو ملحوظ بنسبة  2018يوليو  11يونيو و 21الثالثة األولى ما بين 

طائرة  11، حيث أنه يقوم بزيادة أسطوله. تخطط الشركة إلضافة 2024، مع السعي إلدراج أسهمه بحلول 2019طيران السالم إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية 

. وأخيراً، تم تصنيف 2019سنوات إلى الطائرات المستأجرة حالياً وعددها ثالث حيث سيتم تسليمها ستة طائرات بحلول عام  5في غضون  A320 رازمن ط

 44المرتبة  . وجاء تصنيف الطيران الُعماني في2018الشركة في المركز التاسع حسب التصنيف العالمي لسكاي تراكس ألفضل شركات الطيران في العالم لعام 

  .على المستوى العالم وعلى المستوى الرابع في العالم العربي

نقطة االمر الذي يؤكد بقاء المؤشر ضمن القناة الهابطة.  4,500وفي التحليل الفني األسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط لالوراق المالية مستوى الدعم االول عند 

 .نقطة 4,336السوق يتحرك ضمن القناة ليصل الى مستوى الدعم الثاني عند وبالنظرة التحليلية الفنية ال يزال مؤشر 

حسب اإلحصاءات الصادرة، أصدر البنك المركزي الُعماني مؤخراً بيانات لشهر مايو. 

% على أساس سنوي في مايو 4.5جاءت بارتفاع موجودات البنوك التجارية بنسبة 

يار ر.ع. في نهاية الفترة نفسها من مل 27.3مليار ر.ع. مقارنة مع  28.5إلى  2018

مليار  20.79% إلى 4.9العام الماضي. وشهدت القروض خالل نفس الفترة نمواً بنسبة 

% 1.2مليار ر.ع. في مايو الماضي. في حين تباطأ نمو الودائع بنسبة  19.8ر.ع. مقابل 

 مليار ر.ع.، وانخفضت نسبة 19.15إلى  2018على أساس سنوي خالل شهر مايو 

% في نهاية عام 110.3% مقارنة مع مستويات 108.5القروض الى الودائع بواقع 

. كما 2017% بالمقارنة مع مايو 104.7. في حين ارتفعت هذه النسبة الى 2017

و في مايوي سنس ساأ% علی 1.5بنسبة رة لفتل اخالص لخاع ااطلقائع ت وداتفعوار

% علی 2.4بنسبة م لعاالقطاع ا/  مةولحک، في حين انخفضت النسبة للمؤسسات ا 2018

 .ويسنس ساأ
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أظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات إنخفاض عدد 

% 14المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خالل النصف االول من العام الحالي بنسبة 

ام السابق. لذات الفترة من الع 38,649مركبة مقارنة مع  33,246على اساس سنوي الى 

مركبة للنصف األول  5,541حيث بلغ المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة عند 

على التوالي. نعتقد  2017و 2016لعام  6,497و 8,290من العام الحالي مقارنة مع 

أنه على الرغم من التعافي في شهر مايو ويونيو بسبب العروض الترويجية ذات الصلة 

ل المركبات كان منخفضاً إلرتفاع أسعار الفائدة. ومع التراجع بشهر رمضان، فإن تسجي

المستمر في تسجيل المركبات الجديدة ستحتاج شركات التأمين التي تعتمد بشكل كبير على 

قطاع المركبات إلى تنويع مصادر دخلها والتركيز على قطاعات أخرى خاصة بعد 

الشركات وخاصة شركات ظفار التطورات االخيرة في مجال التأمين الصحي. يجب على 

للتأمين واألهلية للتأمين والشركة العمانية المتحدة للتأمين أن تبحث في قطاعات أخرى 

 .حيث تتمتع بحصة سوقية مناسبة في قطاع المركبات

 

لك، بدأت األمور في االستقرار تدريجياً. وكمؤشر مثلت السنوات الماضية تحدياً كبيراً بالنسبة القتصاد سلطنة ُعمان اتسم ذلك بسوق العقارات في السلطنة. ومع ذ

مليار ر.ع. مقارنة  1.41% إلى 0.4على اتجاه السوق، تراجعت القيمة اإلجمالية للمعامالت العقارية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام بشكل طفيف بنسبة 

اء في المركز الوطني لالحصاء والمعلومات. وعلى الرغم من أن عدد عقود العقارات التي تم مليار ر.ع. في نفس الفترة من العام الماضي طبقاً لما ج 1.42بـ 

% خالل الفترة. ومع ذلك، شهدت القيمة 18إصدارها ارتفع وعدد عقود البيع انخفض بشكل طفيف إال أن عدد عقود الرهن العقاري شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 

والذي يشير إلى وجود صفقات كبيرة من القروض  2018% على أساس سنوي خالل النصف األول من عام 15.3اً بنسبة المتداولة لعقود الرهن تلك ارتفاع

  .العقارية

 

% في حين سجل سوق مسقط لالوراق المالية االكثر انخفاضاً 1.99خليجيا تصدر بورصة قطر األسواق الخليجية من حيث المكاسب األسبوعية مرتفعة بنسبة 

   .% خالل االسبوع2.53بنسبة 

سواق الناشئة في األسبوع الماضي، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات األسواق ترقية سوق األسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها لأل

%، والثانية مع 50بنسبة  2019بع السنوية في مارس . وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين: األولى بالتزامن مع إعادة التوازن ر2019العام المقبل 

%. وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي استجابة إلصالحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيراً لدعم 100بنسبة  2019المراجعة السنوية في سبتمبر 

داو جونز للمؤشرات، لسوق  S&P ذلك بعد إجراء مشاورات معهم. وتأتي ترقية االستثمار األجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع االستثماري على

في شهر  " MSCI األسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في مارس الماضي ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

 .يونيو الماضي

الدولي خالل فترة الدراسة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد 

%. كما توقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق 2.3، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2018% في عام 1.9المحلي الحقيقي إلى 

بين المواطنين الحات وارتفاع الناتج النفطي. ورصد صندوق النقد الدولي زيادة توظيف المواطنين السعوديين وال سيما النساء. في حين أن معدل البطالة اإلص

مضافة وزيادة البنزين . وقد زاد تضخم مؤشر أسعار المستهلك في األشهر األخيرة مع إدخال ضريبة القيمة ال2017% في عام 12.8السعوديين قد ارتفع إلى 
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. ومن المتوقع أن يستمر 2018% في عام 3والكهرباء. ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 

إلى  2017% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في 9.3تراجع عجز الموازنة من 

. وتواصل الحكومة تنفيذ إصالحاتها المالية 2018% من إجمالي الناتج المحلي في 4.6

بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع  العامة

% من 9.3. ومن المتوقع أيضاً أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً بنسبة 2018

مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء وكبح التدفقات  2018إجمالي الناتج المحلي في 

من المتوقع ارتفاع األصول األجنبية الصافية لدى الخارجية من تحويالت الوافدين، و

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما هذا العام وعلى المدى المتوسط. وال تزال اإلصالحات 

جارية بهدف تحسين بيئة األعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

د وتأسيس صناعات جديدة وتعميق األسواق المالية وزيادة مشاركة النساء في االقتصا

  .تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وتوفير فرص العمل

  

 38.04الى %. ارتفعت القيمة 3.5( بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2018حتى تاريخه )مايو  2013خالل الفترة  M2 سجلت الكويت نمواً بعرض النقد

. ارتفعت مجموع الودائع والعمالت المتداولة خالل الفترة 2017في نهاية مليار د.ك.  37.15واقع نة بومقار 2018في أبريل مليار د.ك.  37.85من مليار د.ك. 

 .2017مليار د.ك. في نهاية عام  10.16ومقابل  2018مليار د.ك. في أبريل  10.7مليار د.ك. في مايو مقارنة بمبلغ  11نفسها الى 

 

األسعار الثابتة نموا للربع الثاني من العام الحالي بشكل مطابق لتوقعات المحللين حيث سجل إرتفاعا سنويا بنسبة عالميا، سجل الناتج المحلي اإلجمالي الصيني ب

% وذلك مع محاولة الصين الحد من المخاطر المتعلقة باإلئتمان وذلك وسط 6.8% بتراجع طفيف عن النمو السنوي المسجل للربع األول من العام الحالي عند 6.7

  .توتر مع الواليات المتحدة األمريكية. إال ان هذا النمو ال يبدو مستغربا حيث أن نتائج هذا التوتر لم تظهر بعد على اقتصاد البالدتصاعد ال

 

قارات في السوق انخفضت مبيعات المنازل األمريكية بشكل غير متوقع في يونيو مسجلة انخفاضها الثالث على التوالي حيث أدى االنخفاض المستمر في عدد الع 

الواليات المتحدة بنسبة  % من مبيعات المنازل في90إلى ارتفاع أسعار المنازل إلى مستوى قياسي. حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة التي تشكل حوالي 
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 5.38% على أساس شهري بمعدل سنوي بلغ 0.6% عن العام الماضي في يونيو. كما وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابًقا في الواليات المتحدة بنسبة 2.2

العام الماضي إلى أعلى مستوى له على اإلطالق  % من5.2في مايو. وارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة   مليون دوالر 5.41من  2018مليون دوالر في يونيو 

%. في المقابل حافظ النمو 4.52عاماً حوالي  30شهراً على التوالي. بلغ معدل الرهن العقاري لمدة  76دوالر أمريكي في يونيو وذلك خالل فترة  276,900عند 

 .%3السنوي لألجور على نسبة أقل من 

 

 :التوصيات

 تمع االحتياطي الفيدرالي مرة أخرى هذا األسبوع لقرار رفع سعر الفائدة. نعتقد بأن احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون منخفضاً جداً هذهعلى الصعيد العالمي، سيج

  .المرة

تعطي ثقة عالية من جانب وعلى الصعيد المحلي، تشير مختلف المؤشرات االقتصادية واألخبار األخيرة إلى توقيع عدة صفقات بماليين الدوالرات داعمة لالقتصاد و

  .المستثمرين األجانب والمحليين

% في حين أن العديد من 6.3سنوات. حيث سجل العائد على التوزيعات للسوق نسبة  10مازال السوق يتعرض لضغوط بيعية ويقترب من أدنى مستوى له في 

  .األسهم تقدم عائداً أفضل بكثير من ذلك

 .البنوك واالتصاالت يتم تداولها حالياً عند أدنى مستوياتها التاريخية وتعتبر أسعارها جاذبة لالستثمار نعتقد بأن بعض القطاعات مثل قطاع
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-13.35% -4.16% -2.13% (18.33)        862.41 844.08 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

18.16% 3.95% -0.13% (1.80)          1,349.80 1,348.00 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

9.65% 2.72% 0.14% 1.50            1,086.70 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,088.20200

-13.78% -6.84% -2.70% (17.05)        632.37 615.32 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-14.97% -5.16% -2.53% (112.37)      4,448.28 4,335.91 مؤشر سوق مسقط 30 

-52.61% (32,834)      62,414.00 29,580.22 األسهم المتداولة )باأللف( 

-52.28% (5,064)        9,686.00 4,621.81 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

952 عدد السندات المتداولة 1,431 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
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3,881.0عمانيون 

385.7خليجيون 

27.7عرب

327.4أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

3,427.2عمانيون 

707.4خليجيون 

16.3عرب
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حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(
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2.30

0.18

0.49

1.28

0.32

0.05

0 1 1 2 2 3

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

2.23

0.33

0.76

1.23

0.00

0.03

0 1 1 2 2 3

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

2.78% 0.010 0.370 اسمنت عمان 

1.39% 0.035 2.550 الشرقية لتحلية المياه 

0.63% 0.002 0.322 الوطنية للتأمين الحياة والعام

0.00%  - -                   - 

0.00%  - -                   - 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-18.46% -0.110 0.486  ريسوت لإلسمنت 

-11.86% -0.014 0.104 شركة األنوار القابضة

-10.09% -0.011 0.098 تأجير للتمويل 

-8.91% -0.009 0.092 جلفار للهندسة والمقاوالت

-8.42% -0.008 0.087 االسماك العمانية 

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

29.7% 1,374.1 0.366 بنك مسقط

9.0% 417.2 0.092 المدينة تكافل

5.8% 267.0 0.122 بنك صحار 

5.3% 243.5 0.086 الخليجية لخدمات اإلستثمار

5.1% 236.5 0.085 بنك نزوى

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

14.9% 4,411.8 0.092 المدينة تكافل

12.5% 3,709.4 0.366 بنك مسقط

9.4% 2,772.3 0.085 بنك نزوى

9.3% 2,764.8 0.086 الخليجية لخدمات اإلستثمار

7.3% 2,168.4 0.122 بنك صحار 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

3.95 10.19

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

3 33 17  
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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

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

% % %

0.87 10.51 -14.97% -5.16% -2.53% -112.37 4,448.28 4,335.91 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.87 18.36 15.79% 0.64% -0.97% -82.27 8,449.97 8,367.70 السوق المالية السعودية 

1.32 15.38 8.19% 1.48% 0.29% 15.18 5,210.85 5,226.03 سوق الكويت لألوراق المالية

1.45 14.15 12.72% 6.47% 1.99% 187.22 9,420.67 9,607.89 بورصة قطر   

0.87 8.61 2.72% 4.34% 0.98% 13.24 1,354.66 1,367.90 بورصة البحرين    

1.09 9.35 -12.50% 4.53% 0.78% 22.76 2,926.04 2,948.80 سوق دبي المالي 

1.44 12.66 10.13% 6.23% 1.55% 74.10 4,770.09 4,844.19 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

14.58% 1.55% 1.13 74.20 خام برنت اآلجل للبرميل -0.46% -0.34% -26.4 7,652.40 فايننشال تايمزانجلترا

17.23% 1.45% 0.99 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل69.25 -1.4% 1.4% 179.4 12,740.86 المانيا داكس

15.36% 3.86% 2.74 73.81 خام عمان اآلجل للبرميل 2.4% 0.8% 42.5 5,440.85 فرنسا كاك 40 

-5.74% -0.12% -1.53 1,228.00 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-8.26% 0.14% 0.02 15.54 الفضة لألوقية 2.8% 1.4% 356.0 25,414.10 الواليات المتحدة داو جونز

-9.76% 1.35% 11.15 839.65 بالتينيوم لألوقية 6.5% 1.6% 44.2 2,846.07 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-13.21% 2.32% 142.50 6,290.00 النحاس طن متري 14.9% 1.4% 112.0 7,932.24 الواليات المتحدة ناسداك

-9.08% 1.63% 33.00 2,062.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-13.49% 0.80% 17.00 2,152.00 الرصاص طن متري -0.8% -0.5% -111.0 22,586.87 اليابان نيكاي 225

-22.12% 0.39% 10.00 2,585.00 الزنك طن متري -3.8% 2.0% 556.7 28,781.14 هونج كونج هانج سينج

7.21% 1.11% 150.00 13,680.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 30.9% 0.7% 60.3 8,223.84 بورصة تونستونس

1.1% -1.5% -230.4 15,185.95 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -4.9% 0.0% -0.6 2,023.23 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -5.8% -0.4% -2.3 541.24 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.854 1.171  EUR 9.6- اليورو% 0.6% 5.8 1,038.59 بورصة بيروت لبنان

0.759 1.318  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

110.880 0.009  JPY 5.9 الين الياباني% 1.8% 1.4 81.05 البحرين

6.792 0.147  CNH اليوان الرينمنبي الصيني 
12.8% -0.2% -1.2 571.52 الكويت

68.665 0.015  INR 17.4- الروبية الهندية% -1.2% -5.5 468.38 إم اس سي آي عمان

63.034 0.016  RUB 9.2 الروبل الروسي% 2.7% 20.0 768.00 قطر

1.305 0.766  CAD 5.1- الدوالر الكندي% 0.3% 0.9 363.69 االمارات

1.348 0.742  AUD 3.7 الدوالر األسترالي% 1.2% 5.4 460.43 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

-10.5% (786) -5.2% (368) -3.12% (215) 6,903.57 6,688.17 BKINV القطاع المالي

-18.0% (1230) -8.1% (497) -3.23% (187) 5,790.54 5,603.33 INDSI قطاع الصناعة

-9.6% (254) -3.5% (86) -0.96% (23) 2,412.43 2,389.29 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.87 0.06 4,331.60 5,235.13 مؤشر سوق مسقط 30 

0.60 0.07 6,688.17 7,667.10 0.38 القطاع المالي

0.86 0.06 5,588.22 7,104.41 0.29 قطاع الصناعة

1.13 0.07 2,389.03 2,924.11 0.35 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

20مايو 2013 4.25% 80 13 مايو 2020 42

ديسمبر 2013 11 3.00% 100 25 نوفمبر 2018 44

ديسمبر 2014 24 3.00% 200 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150 27 ديسمبر 2026 51

26 فبراير 2017 5.00% 150 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150 19 ديسمبر 2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150 1 مارس 2028 56

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

17 يناير 2018 4.13% 1,250 17 يناير 2013 سندات حكومية - أجل 5 سنوات

17 يناير 2018 5.63% 2,500 17 يناير 2028 سندات حكومية - أجل 10 سنوات

17 يناير 2018 6.75% 2,750 17 يناير 2048 سندات حكومية - أجل 30 سنوات

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

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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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

7.8% 0.6                   5.8                   391                       -2.5% -3.2% -2.1% -1.1% بنك مسقط                                1,079                                0.366                                0.410                                0.343

6.9% 0.8                   9.1                   1,011                    -21.2% -4.7% -1.8% -1.8% بنك ظفار                                     395                                0.162                                0.211                                0.160

3.7% 0.9                   8.9                   1,629                    -11.7% -10.9% -4.7% -2.4% بنك صحار                                     242                                0.122                                0.154                                0.121

8.4% 0.7                   8.1                   287                       -10.2% -2.3% -1.7% -1.7% البنك الوطني العماني                                    278                                0.171                                0.211                                0.170

5.0% 0.7                   8.5                   475                       -10.9% 0.0% -8.1% -0.9% بنك اتش اس بي سي عمان                                    228                                0.114                                0.128                                0.100

6.0% 1.0                   8.4                   42                          -2.9% -1.8% 0.0% 0.0% البنك األهلي                                    239                                0.160                                0.167                                0.148

- 1.0                   21.1                 1,239                    -5.6% -6.6% -2.3% 0.0% بنك نزوى                                    128                                0.085                                0.096                                0.084

- 1.0                   887.6               145                       19.7% -1.3% -1.2% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      79                                0.079                                0.083                                0.062

6.3% المتوسط          119.7              0.8 قطاع البنوك                       2,668

9.6% 1.1                   10.7                 -                        -17.9% -2.5% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      31                                0.312                                0.380                                0.310

6.0% 0.5                   5.5                   -                        -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         8                                0.800                                0.838                                0.760

- 2.4                   - -                        6.2% 20.1% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       26                                0.197                                0.185                                0.065

4.3% 0.7                   46.0                 709                       -7.1% -10.7% -6.1% -3.2% المدينة تكافل                                       16                                0.092                                0.115                                0.088

9.5% 1.1                   - -                        1.4% 0.0% -0.7% 0.0% الرؤية للتأمين                                      15                                0.150                                0.159                                0.135

10.4% - - -                        10.9% 0.0% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      37                                0.366                                0.370                                0.300

7.1% 0.7                   4.7                   -                        -24.3% 1.8% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      11                                0.112                                0.164                                0.110

4.9% 1.7                   10.1                 117                       3.9% 0.6% 0.6% 0.6% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.322                                0.342                                0.310

7.4% المتوسط            15.4              1.2 قطاع التأمين                          229

- 0.7                   4.9                   -                        -4.1% -1.5% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      66                                0.131                                0.137                                0.120

8.9% 0.7                   4.1                   -                        -17.9% -1.1% 0.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      26                                0.086                                0.114                                0.083

3.6% 0.8                   162.3               -                        -32.4% -8.4% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      34                                0.098                                0.154                                0.097

6.2% 1.1                   12.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      79                                0.276                                0.279                                0.250

10.3% 0.7                   4.0                   0                            -17.6% -10.1% -10.1% 0.0% تأجير للتمويل                                      25                                0.098                                0.129                                0.098

6.7% المتوسط            59.4              0.9 قطاع التأجير التمويلي                          230

- 2.6                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.175                                0.100

- 0.6                   25.7                 -                        -40.1% -6.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      19                                0.094                                0.157                                0.090

3.9% 1.6                   11.0                 -                        -18.3% -3.9% -1.1% 0.0% أومنفست                                    266                                0.346                                0.449                                0.340

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

- 0.7                   18.4                 502                       11.7% -14.0% -6.5% -2.3% الخليجية لخدمات االستثمار                                      15                                0.086                                0.115                                0.070

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

5.2% 0.6                   - -                        -8.8% -5.2% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       71                                0.290                                0.324                                0.290

- 0.8                   9.1                   -                        9.5% -6.1% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.092                                0.105                                0.080

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

12.0% 0.6                   5.9                   176                       -28.3% -18.8% -11.9% -1.0% األنوار القابضة                                      21                                0.104                                0.170                                0.103

- 0.6                   19.1                 90                          28.0% -12.5% 0.0% -8.7% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      13                                0.105                                0.134                                0.074

- 0.4                   - -                        -21.4% -10.2% -2.2% 0.0% المدينة لإلستثمار                                         9                                0.044                                0.068                                0.044

4.8% 0.7                   17.6                 129                       -5.5% -10.3% -4.6% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                          9                                0.104                                0.136                                0.098

8.4% المتوسط            14.2              0.6 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          444
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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

- 0.7                   3.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.740

3.6% 0.9                   - -                        -59.0% -8.3% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          4                                0.550                                1.210                                0.550

- 1.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260

4.3% 1.8                   8.0                   1                            -14.9% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      87                                1.745                                2.050                                1.720

- 1.1                   0.8                   -                        100.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                0.046

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

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

6.3% 1.6                   9.8                   -                        -15.8% -0.5% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     124                                0.788                                0.936                                0.672

5.3% 1.6                   14.7                 23                          -28.4% -11.4% -4.8% -4.8% مطاحن صاللة                                       46                                0.952                                1.325                                0.952

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

- 0.4                   - -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      14                                0.174                                0.190                                0.174

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

- 0.7                   - 92                          -40.8% -22.3% -8.4% -3.3% األسماك العمانية                                      11                                0.087                                0.160                                0.085

- 8.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

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

- 2.0                   73.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.4% 1.8                   15.5                 -                        2.1% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      71                                0.588                                0.596                                0.540

- 1.8                   26.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.300

20.0% المتوسط            19.0              3.5 قطاع األغذية و المشروبات                          393

8.1% 0.8                   13.1                 31                          -9.8% -4.6% 2.8% 2.8% إسمنت عمان                                    122                                0.370                                0.444                                0.354

6.0% 0.7                   52.8                 200                       -37.7% -18.5% -18.5% -9.7% ريسوت لإلسمنت                                      97                                0.486                                0.980                                0.486

7.0% المتوسط            32.9              0.7 قطاع االسمنت                          220

- - - -                        7.5% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          3                                0.043                                0.050                                0.024

- 0.7                   - 537                       22.7% -17.1% -8.9% -3.2% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      76                                0.092                                0.119                                0.069

المتوسط -               0.7 -  قطاع الهندسة والبناء                            79

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

6.0% 0.7                   6.9                   -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط              6.9              0.7 قطاع األنسجة                              1

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

4.4% 2.8                   18.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.500

- 1.5                   22.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            20.8              1.8 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        20.0% 3.4% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.030                                0.034                                0.022

- 1.6                   - 3                            126.3% 3.8% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      13                                0.378                                0.380                                0.130

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

6.3% 0.7                   24.1                 -                        -22.8% -12.8% 0.0% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      28                                0.095                                0.142                                0.093

8.4% 0.8                   6.7                   -                        2.1% -4.7% -1.4% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      36                                0.286                                0.346                                0.230

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

13.6% 1.3                   5.1                   -                        -31.5% -10.3% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      11                                0.200                                0.310                                0.195

9.4% المتوسط            12.0              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            91

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

7.1% 1.4                   8.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.276

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

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

2.7% 1.1                   41.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.260                                0.260

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

4.9% المتوسط            25.1              1.3 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            26

8.1% 1.4                   11.9                 -                        -25.9% -8.6% -7.7% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.180                                0.256                                0.180

3.7% 1.2                   25.7                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       27                                0.400                                0.444                                0.360

6.7% 0.8                   10.4                 -                        3.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      11                                0.672                                0.688                                0.620

6.2% المتوسط            16.0              1.1 قطاع الكيماويات                            42

4.3% 0.9                   4.7                   -                        5.5% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      12                                0.116                                0.120                                0.106

4.3% المتوسط              4.7              0.9 قطاع الصناعات الدوائية                            12

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

5.4% 0.9                   8.8                   -                        -49.2% -14.1% 0.0% 0.0% فولتامب للطاقة                                      20                                0.249                                0.513                                0.225

5.1% 0.9                   15.5                 -                        -21.8% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       80                                0.888                                1.495                                0.880

5.3% المتوسط            12.2              0.9 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          100
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  على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي الرجاء متابعتنا

 

 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

10.1% 1.0                   7.4                   15                          -42.2% -6.5% -1.7% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    522                                0.696                                1.410                                0.692

8.1% 1.5                   9.8                   77                          -1.1% -1.1% -1.5% 0.0% اريد                                    338                                0.520                                0.554                                0.420

9.1% المتوسط              8.6              1.3 قطاع اإلتصاالت                          860

3.2% 1.1                   22.3                 -                        -9.5% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      33                                9.495                              10.490                                9.495

3.1% 0.7                   42.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

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

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

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                     -                                     -
80.0% 0.3                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

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

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

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

23.1% المتوسط            17.9              0.7 قطاع السياحة والضيافة                            84

- - - #VALUE! 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A مؤسسة خدمات الموانئ                                     -                                     -

2.5% 2.0                   18.8                 -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط            18.8              2.0 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.7% 3.7                   12.1                 -                        -16.6% -10.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.875                                1.480

5.2% 1.0                   7.8                   2                            -21.0% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       71                                1.145                                1.660                                1.140

8.7% 1.1                   9.7                   0                            -25.2% -6.5% 0.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       52                                0.748                                1.315                                0.716

1.3% 1.2                   11.1                 66                          35.1% -1.8% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       23                                0.330                                0.382                                0.206

25.8% 1.3                   5.8                   -                        -49.6% -11.6% -3.1% 0.0% مسقط للغازات                                          8                                0.281                                0.612                                0.270

9.3% المتوسط              9.3              1.6 قطاع تسويق النفط والغاز                          300

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

6.7% 1.3                   7.3                   -                        1.8% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      13                                0.446                                0.470                                0.438

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

6.4% 0.7                   7.5                   -                        28.9% 3.2% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      14                                0.196                                0.196                                0.142

6.6% المتوسط              7.4              1.0 قطاع التعليم والتدريب                            27

6.6% 1.2                   16.4                 -                        21.8% -1.6% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.380                                0.386                                0.312

- 0.9                   5.3                   14                          -23.3% 1.8% -2.5% -0.9% صحار للطاقة                                      25                                0.115                                0.159                                0.110

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

5.8% 2.2                   18.2                 -                        2.1% 4.8% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     125                                0.780                                0.780                                0.744

4.4% 1.0                   13.5                 0                            -17.4% -2.6% -2.6% 0.0% العنقاء للطاقة                                     167                                0.114                                0.145                                0.112

6.1% 0.7                   11.2                 -                        -16.4% -8.4% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       17                                0.152                                0.198                                0.135

6.0% 4.2                   13.8                 -                        -9.1% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     120                                0.600                                0.672                                0.600

4.6% 2.2                   16.9                 -                        -2.2% -0.4% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     215                                0.225                                0.240                                0.212

- 1.6                   35.6                 10                          -35.6% 1.4% 1.4% 1.4% الشرقية للتحلية                                       25                                2.550                                3.995                                2.500

14.6% 1.0                   10.4                 10                          -16.9% 0.0% -0.8% 0.0% السوادي للطاقة                                       84                                0.118                                0.160                                0.114

6.2% 1.0                   9.7                   9                            -15.1% 1.7% -0.8% -0.8% الباطنة للطاقة                                       80                                0.118                                0.148                                0.112

6.9% 1.2              - المتوسط قطاع الطاقة                            21

- 1.7                   - 95                          44.1% 1.9% -0.9% -0.9% النهضة للخدمات                                    157                                0.428                                0.462                                0.160

13.6% 0.5                   - 182                       -21.4% -29.0% -2.7% -1.8% الجزيرة للخدمات                                      35                                0.110                                0.196                                0.106

10.1% 0.6                   11.7                 193                       -27.7% -11.6% -2.9% -1.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       20                                0.099                                0.168                                0.098

11.9% المتوسط            11.7              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          212

12.4% المتوسط         12.7            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,489
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
، سلطن  عمان 111الرم  البريدي:   

 +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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ة الوا دةللو دصا ي قيم  األصول   
 2018 يوليو 19

 1.055 ر. . 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

http://www.u-capital.net/
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