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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

  المحلي المالي السوق على يضغط التوزيعات بعد ما أسعار على التداول

 إنخفاضا المنصرم األسبوع خالل سجل المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر أن إال السوق في المدرجة للشركات الجاذبة واألسعار المحلي اإلقتصاد بها يتمتع التي الجيدة العامة العوامل رغم

 األداء بآخر او بشكل يعكس وال الموسم هذا مثل في طبيعي أمر وهو التوزيع بعد ما أسعار على التداول وبالتالي الشركات توزيعات أثر خلفية على نقطة 5,635.08 مستوى عند ليغلق% 0.59 بنسبة

 اإلستفادة وأيضا المقترحة التوزيعات على الحصول المستثمرين برغبة خاص بشكل تتعلق نشطة حركة بشركاتها المتعلقة العمومية الجمعيات إنعقاد تم التي األسهم شهدت عام وبشكل. للشركات الحقيقي

. السوق في التداول حركة بدعم ساهم الذي األمر صاللة سيبمكورب سهم على تمت التي تلك مثل الكبيرة الصفقات من عدد حدوث ولوحظ. األسهم بين فيما والصناديق فظالمحا مدراء تحركات من

 وكيفية الشركات ربحية على التشغيلية الكلف وإرتفاع الضرائب أثر - عامة بنظرة ولو -  معرفة وبالتالي األول الربع نتائج قرب مع المستثمرين لقرارات مصاحبة والتأني الحذر حالة تزال ال كذلك

 .   المستجدات مع الشركات هذه تعامل

 .نقطة 845.91 مستوى عند% 0.06 بنسبة إرتفاعا األسبوع خالل الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وسجل

 األسبوع يشهد أن المتوقع ومن. U Capital و المالي السوق بيانات على بناء. ع.ر مليون 190.4 بمبلغ نقدية توزيعات على الموافقة تمت الجاري مارس شهر بداية فمنذ النقدية، بالتوزيعات يتعلق فيما

 . الُعماني الوطني والبنك ظفار وبنك األهلي والبنك ُعمانتل لشركة يعود% 62 منها. ع.ر مليون 227.8  بمبلغ مقترحة نقدية توزيعات الحالي

  نقطة 7,981.36 مستوى عند أسبوعي أساس على% 0.3 بنسبة إنخفاضا المالي المؤشر وسجل

. ع.ر مليون 31.9 السندات قيمة بلغت حيث مارس 20 بتاريخ البنك في عادية أسهم إلى مسقط بنك قبل من 2014 عام في إصدارها تم والتي إاللزامي للتحول القابلة السندات تحويل األسبوع خالل تم

 لتصريح طبقا التحويل تاريخ سبقت التي يوما   التسعين خالل المالية لألوراق مسقط سوق في المتداول البنك سهم سعر متوسط من% 20 بنسبة خصم يعني ما الواحد للسند بيسة 362 تحويل بسعر

 . سند مليون 324.16 سنداتها عدد ويبلغ 2018 عام من مارس 19 يوم في إسترادادها تاريخ يأتي والتي 3.5 المجانية مسقط بنك سندات هنالك يزال ال المتاحة للبيانات طبقا . البنك

 .  نقطة 2,930.32 مستوى عند% 1.95 بنسبة الخدمات مؤشر أداء إنخفض حين في نقطة 7,882.87 مستوى عند ليغلق مستقرا أداء الصناعة مؤشر وسجل

 االول الدعم مستوى سيكون ذلك تم حال وفي نقطة 5,600 مستوى يقطع أن المحتمل من المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر أن الى الفنية المؤشرات يتضمن الذي األسبوعي، الفني التحليل يشير

 يشير والذي والكتفين الرأس نموذج من األخير الجزء العام المؤشر يشكل القصير المدى على. المستويات هذه عند مراكز بناء في حركته من نالحظ كما المؤشر يستعد فنيا  . نقطة 5,520 عند للمؤشر

 الذي الوقت في. ع.ر مليون 1.53 بيع صافي إجمالي واألجنبي المحلي المؤسسي اإلستثمار من كل لتسجيل اإلستثمارية الفئات تحليل وتشير .اتجاهه من يعكس سوف القادمة الفترة في المؤشر ان الى

 .   ع.ر مليون 1.59 شراء صافي الخليجي المؤسسي واإلستثمار و المحليون األفراد فيه سجل

 شهد كما. 2016 عام نهاية مع مقارنة% 2.9 بنسبة زيادة يمثل وهذا. الماضي األسبوع نهاية في( المقفلة الشركات ذلك في بما) ع.ر مليار 17.8  المالية لألوراق مسقط لسوق السوقية القيمة بلغت

 بنسبة الموازي السوق مساهمة بلغت حين في% 29.7 نسبة ذلك في النظامي السوق مساهمة وبلغت. 2015 عام بنهاية مقارنة 2016 عام نهاية مع% 9.6 بنسبة إرتفاعا المالية لألوراق مسقط سوق

 واجهتها التي الضغوط من الرغم على أنه هنا، الرئيسية النقطة وتكمن. 2016 عام نهاية في كما% 47 ستصبح السوقية القيمة في النظامي السوق مساهمة فإن المقفلة، الشركات وباستثناء%. 21.4

 أنه كما. األسهم أسعار بعض في واإلرتفاعات األسهم وأرباح الجديدة اإلدراجات إلى األساس في ذلك ويرجع السنوات، مر على أعلى سوقية قيم رؤية في نستمر فإننا المحلية، المالية السوق وتواجهها

 . العام نهاية بحلول ملحوظة زيادة ستشهد المالية لألوراق مسقط لسوق السوقية القيمة إجمالي أن نعتقد ونحن العام، هذا اإلدراجات من المزيد صدور المتوقع من

 

لطان الجاللة صاحب حضرةُ  أصدر محليا،  المراسيم شملت وقد. نفطية شركات و ُعمان سلطنة حكومة بين اإلتفاقيات من بعدد تتعلق سلطانية مراسيم عدة ورعاه هللا حفظه -المعظم سعيد بن قابوس السُّ

 إل ديفلوبمنت جاس مكارم وشركة ليمتد إبسيلون إكسبلوريشن بي بي وشركة ُعمان سلطنة حكومة بين تعديلها تم نفطية إتفاقية إجازة الى إضافة الشركات وهذه الحكومة بين توقيعهما تم إتفاقيتن إجازة

 رقم للمنطقة م2011 أغسطس 10 بتاريخ الموقعة النفطية االتفاقية في والتزاماتها حقوقها من% 75 عن( إس.أ) عمان أو إن دي شركة تنازل بإجازة يتعلق مرسوم وأخيرا( 61) رقم للمنطقة سي إل

 .   سي أن أي إكسبلوريشن بتروليوم أاليد شركة إلى( 36)

القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية، مليار ر.ع.

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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 التطوير من المزيد أمام المجال فتحت قد خزان، لمشروع 61 المربع في االمتياز منطقة مساحة مددت والتي( 61) رقم للمنطقة المعدلة اإلتفاقية إجازة بأن( BP) البريطانية البترول شركة وقالت

 التوقعات أن وكون وعليه. 2020 عام بحلول  يوميا، الغاز من مكعب قدم مليار 0.5 تنتج أن لها المتوقع من( 61) المربع ضمن اإلضافية المنطقة بأن الشركة وأضافت. المنطقة في الغاز إلحتياطات

 . المطاف نهاية في% 40 بنسبة يزداد أن السلطنة في للغاز الكلي اإلنتاج شأن من فإن ، الحالي العام نهاية مع يوميا الغاز من مكعب قدم مليار حدود في سيكون الغاز من خزان حقل إنتاج بأن تشير

 نسبته سنوي بإرتفاع 2016 عام خالل مكعب متر مليار 40.8 يقارب ما( واإلستيراد المحلي اإلنتاج يشمل) الطبيعي الغاز من السلطنة إستهالك بلغ والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز لبيانات طبقا

 2016 عام خالل الغاز إستهالك من% 56.4 نسبة أن الى اإلشارة تجدر. تقل سوف( البيانات في تحدد لم) الغاز إستيراد كمية فإن بالغاز المتعلقة المشاريع نتيجة حصد في البدء عند نتوقع%. 2.6

 الصناعية المشاريع نصيب من كانت

 

 في القادم أبريل من األول من إعتبارا وذلك. ع.ر مليار الى. ع.ر مليون 760 من الُعماني المركزي البنك مال رأس زيادة على الُعمـاني المركـزي البنـك محافظي مجلـس وافق آخر، موضوع وفي

 .الوطني اإلقتصاد في الفاعل دوره وزيادة اإلستمرار على البنك قدرة بتقوية للرغبة قوية إشارة

 بنسبة المالي دبي سوق كان األكبر الخاسر حين في(. %1.59)+ المالية لألوراق أبوظبي سوق تالها% 3.42 نسبته أسبوعي بإرتفاع المكاسب أفضل المالية لألوراق الكويت سوق سجلت خليجيا ،

1.7 % 

 وتم AA- من A+ إلى الصعبة والعملة المحلية بالعملة األجل الطويلة المالية بااللتزامات الوفاء على بالقدرة يتعلق فيما السعودية العربية المملكة تصنيف بتخفيض االئتماني للتصنيف فيتش وكالة قامت

 الى إضافة المدفوعات وميزان العامة الموازنة على المستمرة الضغوطات الى  مرده التصنيف في التخفيض فإن للوكالة وطبقا. مستقرة أنها على السعودية العربية للمملكة المستقبلية النظرة وضع

 الوكالة أشارت السعودي، البنكي بالقطاع يتعلق وفيما. الطموح اإلصالحي لبرنامجها خطتها في تصله أن المملكة تستطيع مدى أي حول الشكوك واستمرار 2016 لعام المتوقع من األكبر المالي العجز

 وارتفاع% 1.4 إلى المعدومة الديون نسبة انخفاض المؤشرات، هذه من. الوكالة لدى التصنيفات أفضل إحدى" A" التصنيف في للبقاء أهلته والتي للقطاع القوية المؤشرات بفضل ومستقر قوي أنه إلى

 .2016 العام من الرابع الربع في% 17.5 عند المال رأس كفاءة نسبة

 المالية وزارة إلى أمريكي دوالر مليار 100  بنحو يقدر الذي المالية أصوله من جزء نقل بصدد لإلستثمار قطر جهاز أن الى اإلخبارية بلومبيرغ وكالة أشارت حيث تحديدا، قطر في خليجيا، نبقى

 خدمات ومزود الوطني قطر وبنك القطرية الجوية الخطوط مثل شركات في لإلستثمار قطر جهاز حصص وستصبح. سنوات ثالث خالل له الثانية المراجعة لعملية السيادي الصندوق يخضع حيث

  المالية وزير مسؤولية تحت أوريدو االتصاالت

 صحيفة و العربي النقد صندوق عن الصادرة األولية للبيانات وفقا ،2015 إلى 2011 من الفترة في أمريكي دوالر مليار 810 حوالي العربي العالم في المختلفة الضرائب من المتأتية اإليرادات بلغت

 بنسبة 2015 عام خالل الضرائب إيرادات إنخفضت فقد العربي، النقد لصندوق ووفقا. أمريكي دوالر مليار 150 عن سنويا جمعها تم التي الضرائب زادت المتوسط، في وعليه،. السعودية" اإلقتصاد" 

 العديد في االقتصادي النشاط إلنخفاض يرد الذي األمر أمريكي دوالر مليار 58.2 إلى أمريكي دوالر مليار 64.1 من واألرباح الدخل ضرائب من اإليرادات إلنخفاض نتيجة 2014 بعام مقارنة٪ 4.9

 الخارجية التجارة على الجمركية الرسوم إيرادات بلغت حين في٪ 34.9 واالستهالك اإلنتاج على الضرائب شكلت كما ،٪35.2 عند األكبر النسبة الدخل على الضرائب وشكلت. العربية البلدان من

 2018 عام في المضافة القيمة ضريبة لفرض تدريجيا الطريق  سيمهد مما جديدة ضرائب تدريجيا ستدخل العربي العالم دول فإن اإليرادات، تنويع من المزيد حالة في أنه نعتقد٪. 15.1

 فاق الذي اإلرتفاع هذا. األمريكية الطاقة معلومات إلدارة طبقا برميل مليون 533.1 الى وصلت حين قياسية مستويات الى السابقة الفترة خالل المتحدة الواليات في الخام مخزونات إرتفعت عالميا،

 .المنظمة خارج من المصدرين مع بالتنسيق تقودها التي اإلنتاج في التخفيضات عبر النفط أسعار تراجع من للحد أوبك منظمة قدرة على بظالله ألقى التوقعات

 التوصيات
 

مليون ر.ع. بناء على التوزيعات المقترحة  227.8على اإلنتهاء فإن العديد من الجمعيات العمومية ستنعقد خالل األسبوع الحالي مع توقعات أن تبلغ التوزيعات النقدية  التوزيعاتمع إقتراب موسم 

لفعل خالل األسبوع المنصرم وأشرنا له. سيكون األسبوع الحالي األخير في الشهر والربع وبالتالي فإننا نرى بأن األسهم ذات الصلة ستشهد المزيد من الحركة اإلستثمارية وهو األمر الذي قد رأيناه با

يرة التي رأينا ستكون هامة أخذا بعين اإلعتبار المتغيرات األخاألول من العام وعليه نتوقع حدوث إغالق لعدة مراكز إستثمارية وتغير في اإلستراتيجيات قبل بدء الشركات باإلعالن عن نتائجها والتي ب

سة بشكل متأني للفرص اإلستثمارية المتاحة في السوق طالت الضرائب وإرتفاع الكلف التشغيلية خاصة في الشركات الصناعية. ننصح المستثمرين بعدم التسرع في أخذ القرارات اإلستثمارية والدرا

 وأن تتسم قراراتهم باإلنتقائية.

الغاز الطبيعي )اإلنتاج المحلي + اإلستيراد(، مليار متر مكعب

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

20.41% 0.010 0.059 الحسن الهندسـية 

8.89% 0.008 0.098 المركز المالي

5.98% 0.044 0.780   أكوا باور بركاء      

4.07% 0.055 1.405 عمانتل

3.66% 0.060 1.700 صناعة الكابالت العمانية 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-11.63% -0.025 0.190 صحار للطاقة 

-8.33% -0.016 0.176 الجزيرة للخدمات 

-8.09% -0.011 0.125 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

-7.03% -0.110 1.455 المها لتسويق المنتجات النفطية 

-6.57% -0.038 0.540 أريد

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

29.9% 7,568.6 0.242 سيمبكورب صاللة 

12.1% 3,068.8 1.405 عمانتل

8.4% 2,130.5 1.700 صناعة الكابالت العمانية 

8.3% 2,088.5 0.390 بنك مسقط

3.7% 938.6 0.540 أريد

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

36.3% 31,162.1 0.242 سيمبكورب صاللة 

6.1% 5,198.1 0.390 بنك مسقط

4.9% 4,228.9 0.090 بنك نزوى

4.8% 4,082.9 0.180 االسماك العمانية 

3.6% 3,122.0 0.151 بنك صحار 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي
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20,749.1عمانيون 

2,826.4خليجيون 

56.1عرب

1,640.1أخرى
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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 

4.0% 309 -2.2% (183) -0.30% (24) 8,005.12 7,981.36 BKINV القطاع المالي

6.4% 476 -0.3% (24) -0.01% (1) 7,883.60 7,882.87 INDSI قطاع الصناعة

-4.2% (128) -2.6% (77) -1.95% (58) 2,988.68 2,930.32 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.14 0.05 5,403.73 6,020.39 مؤشر سوق مسقط 30 

0.93 0.04 6,730.49 8,274.98 0.63 القطاع المالي

1.68 0.04 6,525.06 8,245.93 0.42 قطاع الصناعة

1.28 0.07 2,930.28 3,355.71 0.47 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

5 يناير 2012 3.25% 150,000,000 20 ديسمبر 2016 39

24 يونيو 2012 5.50% 100,000,000 19 يونيو 2022 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوفمبر 2015 10 0.035 250000000 نوفمبر 2020 3 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
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.14 11.02 -2.55% -2.51% -0.59% -33.25 5,668.33 5,635.08 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.58 17.01 -4.60% -1.34% -0.62% -42.92 6,921.60 6,878.68 السوق المالية السعودية 

1.30 23.59 22.54% 3.84% 3.42% 232.75 6,810.71 7,043.46 سوق الكويت لألوراق المالية

1.55 15.45 0.08% -2.40% 0.81% 84.21 10,361.03 10,445.24 بورصة قطر   

0.81 9.01 12.71% 1.92% 0.07% 0.92 1,374.63 1,375.55 بورصة البحرين    

1.22 14.81 -1.97% -4.65% -1.70% -59.90 3,521.33 3,461.43 سوق دبي المالي 

1.40 12.82 -1.12% -1.25% 1.59% 70.35 4,424.93 4,495.28 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

-12.44% -1.82% -0.94 50.82 خام برنت اآلجل للبرميل 2.53% -1.37% -101.7 7,323.26 فايننشال تايمزانجلترا

-13.97% -2.21% -1.09 48.22 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 4.1% -1.2% -145.4 11,949.89 المانيا داكس

-8.08% -1.52% -0.77 49.86 خام عمان اآلجل للبرميل 3.0% -0.5% -23.1 5,006.16 فرنسا كاك 40 

8.49% 1.69% 20.76 1,250.05 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

10.74% 1.29% 0.22 17.63 الفضة لألوقية 4.5% -1.2% -253.3 20,661.30 الواليات المتحدة داو جونز

7.17% 0.37% 3.56 968.32 بالتينيوم لألوقية 4.9% -1.3% -29.8 2,348.45 أس آند بي 500الواليات المتحدة

4.92% -2.14% -127.00 5,808.00 النحاس طن متري 8.1% -1.3% -79.4 5,821.64 الواليات المتحدة ناسداك

13.53% 0.42% 8.00 1,922.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

17.38% 3.36% 77.00 2,367.00 الرصاص طن متري -0.2% -2.2% -436.3 19,085.31 نيكاي 225اليابان

10.89% -0.88% -25.50 2,856.50 الزنك طن متري 10.6% 0.1% 17.8 24,327.70 هونج كونج هانج سينج

0.00% -2.34% -240.00 10,020.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 1.1% -0.6% -31.2 5,546.73 بورصة تونستونس

5.6% 0.4% 51.0 13,034.96 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 3.1% 0.0% -0.6 2,236.68 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 1.6% 0.3% 1.7 538.53 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.928 1.078  EUR 1.6 اليورو% 0.3% 3.6 1,231.23 بورصة بيروت لبنان

0.800 1.250  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

110.900 0.009  JPY 21.4 الين الياباني% -1.1% -1.0 88.75 البحرين

6.869 0.146  CNH 10.0 اليوان الرينمنبي الصيني% -0.1% -0.6 494.06 الكويت

65.530 0.015  INR 8.9- الروبية الهندية% -1.4% -8.3 607.31 إم اس سي آي عمان

57.625 0.017  RUB 0.2- الروبل الروسي% 0.4% 3.3 825.39 قطر

1.333 0.750  CAD 0.3 الدوالر الكندي% 0.2% 0.9 389.31 االمارات

1.309 0.764  AUD 2.3 الدوالر األسترالي% 0.1% 0.5 472.78 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

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

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

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية

السعودية

الكويت
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مكرر السعر الى المبيعات
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

6.1% 0.7                   6.1                   1,998                    -13.2% -14.3% -5.6% 1.0% بنك مسقط                                1,073                                0.390                                0.465                                0.358

5.3% 1.1                   9.4                   26                          9.1% -1.2% 2.0% 0.4% بنك ظفار                                     477                                0.251                                0.270                                0.205

3.3% 0.9                   12.6                 1,858                    -5.6% -2.6% 2.7% 3.4% بنك صحار                                     242                                0.151                                0.192                                0.137

6.2% 0.9                   4.3                   638                       5.9% 2.0% 2.0% 0.0% البنك الوطني العماني                                    370                                0.251                                0.272                                0.218

3.0% 0.8                   8.1                   706                       5.8% -2.3% -1.6% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    254                                0.127                                0.133                                0.095

5.1% 1.2                   9.6                   200                       1.5% -1.5% -0.5% 0.0% البنك األهلي                                    284                                0.199                                0.206                                0.168

- 1.1                   207.9               226                       8.4% 1.1% 0.0% 0.0% بنك نزوى                                    135                                0.090                                0.094                                0.072

- 0.9                   - -                        -1.4% 2.9% 1.4% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      71                                0.071                                0.076                                0.056

4.9% المتوسط            36.9              0.9 قطاع البنوك                       2,906

5.7% 1.5                   10.6                 3                            30.4% 5.0% 2.4% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      42                                0.420                                0.426                                0.238

2.9% 0.5                   6.4                   -                        -3.9% -3.1% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                1.720                                1.860                                1.640

- 1.5                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للتأمين                                       41                                0.206                                0.208                                0.197

- 0.7                   9.7                   493                       31.0% -7.0% -2.1% 1.1% المدينة تكافل                                       16                                0.093                                0.103                                0.068

4.3% المتوسط              8.9              1.0 قطاع التأمين                          108

7.5% 0.9                   6.5                   -                        19.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      42                                0.156                                0.156                                0.128

7.0% 0.9                   4.1                   -                        8.0% -2.2% 3.1% 0.0% مسقط للتمويل                                      36                                0.135                                0.141                                0.110

6.3% 1.1                   10.5                 -                        -4.5% -3.2% 0.0% 0.0% المتحدة للتأمين                                       49                                0.150                                0.162                                0.128

6.9% 0.9                   6.3                   -                        8.2% 0.1% 0.1% 7.1% عمان اوريكـس للتأجير                                      34                                0.130                                0.130                                0.108

6.0% 1.2                   14.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      72                                0.286                                0.289                                0.270

7.5% 0.9                   4.1                   0                            2.5% -6.7% -0.8% 0.0% تأجير للتمويل                                      32                                0.125                                0.140                                0.108

6.7% المتوسط              8.8              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          265

- 2.5                   - -                        65.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.165                                0.165                                0.100

3.0% 1.0                   39.0                 -                        -2.3% -0.6% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      33                                0.167                                0.205                                0.124

1.6% 1.4                   23.9                 201                       3.9% 0.0% 0.0% 0.0% أومنفست                                    338                                0.532                                0.570                                0.435

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

- 1.0                   36.3                 70                          -0.9% -4.2% 0.9% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      16                                0.113                                0.138                                0.097

- 0.9                   - -                        -2.0% -2.0% 8.9% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.102                                0.090

4.2% 0.7                   11.7                 -                        -2.7% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       89                                0.360                                0.422                                0.350

9.3% 0.7                   6.8                   34                          -13.1% -12.2% 0.0% 1.2% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.086                                0.109                                0.075

- 1.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشروق لخدمات االستثمار                                          5                                1.035                                     -                                     -

4.3% 1.0                   5.8                   783                       6.4% 3.6% -1.0% 0.5% األنوار القابضة                                      35                                0.199                                0.215                                0.157

- 0.7                   5.5                   3                            -6.0% -15.0% -8.1% 0.0% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      15                                0.125                                0.168                                0.093

- 0.5                   16.5                 195                       15.8% -7.0% 1.5% 1.5% المدينة لإلستثمار                                      14                                0.066                                0.075                                0.052

4.3% 0.7                   9.6                   43                          -15.2% -9.3% -5.6% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                       11                                0.117                                0.170                                0.100

4.3% المتوسط              9.3              0.7 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          576

5.0% المتوسط         16.0            0.9 إجمالي القطاع المالي                    3,856
 المصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   
 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

4.0% 0.8                   5.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.750                                3.750                                3.750

3.0% 2.0                   18.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.340                                1.210

5.8% 1.1                   40.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A ظفار للمرطبات والمواد الغذائية                                         5                                0.260

4.6% 2.4                   10.5                 -                        0.2% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                    108                                2.160                                2.250                                2.100

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          1                                0.050                                0.061                                0.050

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                                     -                                     -                                     -                                     -

5.3% 2.1                   8.7                   15                          21.7% 3.9% 0.0% -0.5% المطاحن العمانية                                     134                                0.852                                0.860                                0.478

4.7% - 16.5                 -                        -5.4% -5.4% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       67                                1.395                                1.500                                1.340

- 11.9                 - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

2.3% 0.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      17                                0.216                                0.226                                0.200

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

- 1.7                   54.4                 505                       195.1% 11.1% 0.0% 0.6% األسماك العمانية                                      23                                0.180                                0.191                                0.057

- 4.2                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

- 0.2                   1.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن صحار                                          1                                0.206                                0.206                                0.206

- 2.1                   19.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

2.7% 2.0                   17.2                 -                        -18.0% -18.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      79                                0.656                                0.856                                0.656

- 1.9                   38.5                 -                        0.2% 0.2% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.282

4.0% المتوسط            21.1              2.5 قطاع األغذية و المشروبات                          472

6.1% 1.0                   12.9                 -                        5.9% 1.2% 2.0% 0.0% إسمنت عمان                                    166                                0.502                                0.504                                0.426

4.7% 1.7                   13.4                 18                          -6.8% -4.2% 0.4% -0.4% ريسوت لإلسمنت                                    276                                1.380                                1.625                                0.940

5.4% المتوسط            13.1              1.4 قطاع االسمنت                          442

- - - 75                          7.3% 7.3% 20.4% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.059                                0.103                                0.048

- 0.6                   - 600                       -9.6% -8.6% 0.0% 1.2% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      74                                0.085                                0.121                                0.066

المتوسط -               0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            78

3.3% 0.5                   - -                        146.5% 28.2% 0.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                         5                                0.764                                0.840                                0.310

2.7% 0.8                   20.8                 -                        -17.3% 0.3% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.092                                0.111                                0.083

3.0% المتوسط            20.8              0.7 قطاع األنسجة                              6

8.3% 1.0                   11.6                 -                        9.1% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.121                                0.100

4.1% 2.7                   21.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.600                                3.300

0.7% 1.4                   49.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            27.3              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   87.2                 -                        3.2% -5.9% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.032                                0.039                                0.028

7.4% - - 33                          -9.8% 0.0% 0.0% -0.6% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.175                                0.255                                0.170

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

12.7% 1.2                   25.3                 3                            -7.1% -3.7% -0.6% 0.0% األنوار لبالط السيراميك                                      47                                0.157                                0.302                                0.139

6.5% 0.7                   5.8                   8                            -11.8% -13.5% -5.7% -1.4% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      27                                0.217                                0.277                                0.140

- 0.7                   9.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.420                                0.448                                0.400

7.5% 2.5                   11.7                 10                          -6.8% -3.3% -0.9% -0.9% المها للسيراميك                                      24                                0.466                                0.500                                0.364

8.5% المتوسط            27.8              1.1 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          108

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

6.7% 1.5                   4.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                       10                                0.300                                0.300                                0.295

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

- 0.8                   7.9                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                0.522

3.8% 1.1                   20.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.250                                0.250

- 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.190                                0.202                                0.174

5.3% المتوسط            11.0              1.1 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            27

12.2% 1.9                   10.3                 374                       0.3% 0.3% -2.0% -0.3% الخليج الدولية للكيماويات                                          6                                0.287                                0.328                                0.243

2.0% 1.4                   16.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       33                                0.488                                0.500                                0.470

7.1% 0.8                   10.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.704                                0.740                                0.628

7.1% المتوسط            12.5              1.4 قطاع الكيماويات                            51

8.7% 0.8                   4.2                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.110                                0.100

8.7% المتوسط              4.2              0.8 قطاع الصناعات الدوائية                              6

6.5% 1.7                   13.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                      33                                4.570                                4.570                                4.500

5.4% 1.6                   9.3                   72                          13.9% 7.3% -0.7% 0.0% فولتامب للطاقة                                      34                                0.558                                0.564                                0.410

5.3% 1.6                   10.0                 884                       7.9% 5.6% 3.7% 3.0% صناعة الكابالت العمانية                                     152                                1.700                                1.850                                1.475

5.7% المتوسط            10.8              1.7 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          219

5.8% المتوسط         16.5            1.3 إجمالي قطاع الصناعة                     1,461

 المصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

7.1% 1.8                   9.0                   121                       -7.3% 2.9% 4.1% 0.4% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                1,054                                1.405                                1.685                                1.345

7.8% 1.5                   7.6                   55                          -18.2% -3.6% -6.6% 0.0% اريد                                    352                                0.540                                0.772                                0.540

7.4% المتوسط              8.3              1.7 قطاع اإلتصاالت                       1,405

6.3% 1.3                   20.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      36                              10.495                              10.495                                9.500

3.1% 0.8                   28.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.0                   298.3               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

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

39.8% 1.0                   7.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      28                                0.396                                0.532                                0.190
60.0% 0.3                   2.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

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

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

5.8% 0.9                   17.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 6.2% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

20.2% المتوسط            54.2              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          115

6.7% 0.9                   13.5                 290                       27.7% -3.2% 0.3% 1.0% مؤسسة خدمات الموانئ                                      29                                0.300                                0.324                                0.162

3.2% 2.1                   19.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     114                                0.632                                0.648                                0.616

4.9% المتوسط            16.6              1.5 قطاع الخدمات اللوجستية                          142

5.3% 4.5                   12.4                 75                          -0.5% -0.5% -1.5% -0.5% شل العمانية للتسويق                                     194                                1.990                                2.025                                1.850

3.3% 1.9                   12.4                 -                        -0.5% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                     114                                1.850                                1.900                                1.850

6.9% 2.0                   12.3                 -                        -8.8% -7.3% -7.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                     100                                1.455                                1.700                                1.385

2.5% 1.6                   10.0                 -                        -10.8% -4.1% -0.8% 0.0% الغاز الوطنية                                       28                                0.510                                0.652                                0.280

5.7% 2.0                   20.6                 -                        -8.8% -4.1% -4.8% 0.0% مسقط للغازات                                       17                                0.558                                0.800                                0.530

4.7% المتوسط            13.6              2.4 قطاع تسويق النفط والغاز                          454

- 1.0                   10.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A جامعة ظفار                                      21                                1.485

5.9% 1.7                   7.6                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% كلية مجان                                      15                                0.510                                0.520                                0.500

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

7.5% 0.6                   8.3                   -                        -6.3% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                         9                                0.133                                0.190                                0.133

6.7% المتوسط              8.9              1.1 قطاع التعليم والتدريب                            45

5.4% 1.0                   8.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

6.5% 2.1                   9.4                   6                            -17.4% -14.0% -11.6% -4.0% صحار للطاقة                                      42                                0.190                                0.350                                0.190

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

5.5% 2.2                   10.6                 46                          10.2% 8.3% 6.0% 2.6% أكوى باور بركا                                     125                                0.780                                0.780                                0.664

5.5% 1.4                   11.3                 265                       -2.7% -1.4% 0.0% 1.4% العنقاء للطاقة                                     209                                0.143                                0.163                                0.138

6.8% 0.6                   12.0                 -                        -9.8% -8.7% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       15                                0.147                                0.204                                0.140

5.3% 7.0                   11.9                 -                        -1.7% 0.6% 0.6% 0.0% اس ام ان باور                                     140                                0.700                                0.740                                0.696

5.7% 2.6                   15.6                 3,842                    5.2% -1.2% -0.8% -0.4% سيمبكورب صاللة                                     231                                0.242                                0.276                                0.224

- 3.2                   69.7                 6                            -2.7% -2.7% -2.7% -2.7% الشرقية للتحلية                                       43                                4.375                                4.750                                4.200

6.0% 1.7                   14.5                 -                        2.2% -5.6% -4.2% 0.0% السوادي للطاقة                                     131                                0.184                                0.227                                0.180

4.7% 1.7                   14.7                 -                        0.6% -7.2% -4.7% 0.0% الباطنة للطاقة                                     122                                0.181                                0.220                                0.179

10.5% المتوسط            17.8              2.4 قطاع الطاقة                       1,092

- 0.5                   - 650                       -8.3% -12.0% -5.2% -5.2% النهضة للخدمات                                      64                                0.220                                0.338                                0.176

8.5% 0.8                   11.8                 29                          -8.8% -9.3% -8.3% 1.7% الجزيرة للخدمات                                      39                                0.176                                0.300                                0.170

6.5% 1.2                   - 330                       16.5% 6.4% 3.1% -0.4% عمان لالستثمارات والتمويل                                       47                                0.233                                0.237                                0.171

7.5% المتوسط            11.8              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          149

8.9% المتوسط         18.7            1.5 إجمالي قطاع الخدمات                     3,402

6.6% 1.2 17.1 إجمالي السوق               5,439  
 

 المصدر: بلومبيرغ
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

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

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صا ي قيم  األصول للوحدة الواحدة
2017مارس  02كما في   

  0.948 ر.ع. 
 

 

 العربي لألسواق الخليجيةصندوق عمان 

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

