
 

 

 

  

 التداول وقيمة حجم بارتفاع مدعوما   إيجابي بشكل يرتد مسقط سوق مؤشر
 28/01/2016 التاريخ:   
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 04 االسبوع:    
 

التغيرالتغير االسبوع السابق االسبوع الحالي ملخص السوق 

العام %الشهر %%نقطة

(5.32)(5.32)37.934.04          975.75937.82مؤشر العربي ُعمان 20

(10.56)(10.56)953.82894.4459.386.64مؤشر العربي خليجي 50

(9.86)(9.86)859.20811.3647.845.90مؤشر العربي للشرق األوسط وشمال أفريقيا 200

(6.09)(6.09)803.26799.973.290.41مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

(7.21)(7.21)5,016.514,867.00149.513.07مؤشر سوق مسقط 30 

107,051.7870,992.4136,059.3850.79األسهم المتداولة )باأللف( 

26,583.3918,725.577,857.8241.96القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 
 

477,114عدد السندات المتداولة4,368عدد الصفقات

العائد منذ بداية 
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نسبة التغير التغير السعر األكثر ارتفاعاً  :االسبوعي لألوراق المالية  أداء سوق مسقط

%ر. ع.ر. ع.الشركات 

0.0880.00911.39الخليجية لخدمات االستثمار

0.1530.01510.87األنوار القابضة

0.2410.02310.55البنك الوطني العماني

0.0900.0089.76الشرقية لالستثمار القابضة

 0.4140.0328.38بنك مسقط

 بواقع ارتفاعا  ( يناير 28 – 24) السابق األسبوع خالل المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر شهد
 في المستثمرون ينتظر. قطاعاته جميع من مدعوما   أسبوعي أساس على %3.07 بنسبة نقطة 149.51

 لالتصاالت الُعمانية الشركة مثل المتبقية القيادية الشركات بنتائج المتعلقة اإلفصاحات من مزيد الى السوق
 الشركات لنتائج المجمعة الصورة معظم سيكمل مما أخرى وشركات للخدمات النهضة وشركة( ُعمانتل)

 أسعار تذبذبت الماضي األسبوع خالل  .السابق العام خالل الشركات ألداء الوضوح من المزيد وبالتالي
 نسبة متجاوزا   األسبق األسبوع اغالقه عند النفط أسعار ارتفاع ساهم حيث منخفضة وتارة مرتفعة تارة النفط
 الحرارة درجات انخفاض عن الناجم النفط على الطلب وتزايد مكشوفة مراكز تغطية عمليات نتيجة) 10%
 اغالقات في ذلك اتضح االرتفاع نحو منطقتنا وأسواق العالمية األسواق دعم الى( واوروبا امريكا في كما
 مقتربة النفط أسعار انخفضت الماضي األسبوع منتصف أن إال. الماضي األسبوع تداوالت من األول اليوم
 قياسيا   مستوى بلغ قد العراق إنتاج بأن تشير أنباء بعد وذلك %5.7 بنسبة للبرميل دوالر 30 مستوى من

 تعافت األسبوع نهاية وفي. المعروض تخمة نحو أخرى مرة المستثمرين تركيز ليتجدد الماضي الشهر
 اإلنتاج خفض يخص فيما وروسيا أوبك منظمة بين اتفاق حدوث إمكانية عن بتكهنات مدعومة النفط أسعار
 على تغيير دون الفائدة معدالت على األمريكي الفيدرالي إبقاء قرار يؤثر لم وأيضا   المتراجعة األسعار لدعم

 في زيادة الماضي األسبوع شهد .الخليجية األسهم أسواق معظم رفع الى بإيجابية جميعها ساهمت بل أسواقنا
 الحقيقية قيمتها من بأقل المقومة األسهم القتناص منهم المؤسسات خاصة المستثمرين اقبال مع التداول أحجام
 من مزيدا   ينتظرون المستثمرون يزال ال.  النمو على وقدرة مرتفعة بعائدات نفسه بالوقت تتمتع والتي

 نفس في. للبالد الكلي االقتصاد على أفضل نظرة إيجاد أجل من الخاص او العام القطاع في اإلفصاحات
 الدول من وغيرها السلطنة بين توقيعها تم جديدة اتفاقيات بأية المتعلقة اإلعالنات المستثمرون يراقب الوقت،
 .الحالية السيناريوهات في إيجابيا   مؤشرا   يعتبر الذي األمر االقتصادية العالقات في التطور الى تشير والتي
 مستوى الى %0.41 بنسبة ارتفاعا   الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر سجل المؤشرات، الى بالعودة

 عند ليغلق %4.04 بنسبة ارتفاعا  " 20 ُعمان العربي مؤشر" سجل نفسه األسبوع وخالل .نقطة 803.26
 العربي مؤشر" نفسه األسبوع خالل وسجل. ع.ر مليون 13.1 بلغت تداوالت بقيمة نقطة 975.75 مستوى
 للشرق العربي مؤشر" وسجل كما. نقطة 953.82 مستوى عند ليغلق %6.64 بنسبة ارتفاعا  " 50 خليجي
 التحليالت تشير .نقطة 859.2 مستوى عند ليغلق %5.9 بنسبة أيضا   ارتفاعا  " 200 أفريقيا وشمال األوسط
 ليغلق %5.04 بنسبة المالي القطاع تصدرها السوق قطاعات جميع ارتفاع الى الفرعية بالمؤشرات المتعلقة

 وشركات صحار وبنك الُعماني الوطني والبنك مسقط بنك من بدعم نقطة 6,034.62 مستوى عند
 لحظة حتى مدرجة تجارية بنوك أربعة أعلنت فقد البنكي القطاع في التوزيعات صعيد وعلى .االستثمار

 أرباح توزيعات مقابل. ع.ر مليون 151.4 بلغت والتي 2015 لعام توزيعاتها مجمل عن التقرير إعداد
 وبلغت.  سنوي أساس على %10.4 بنسبة بإنخفاض. 2014 عام في. ع.ر مليون 169 بلغت فعلية

 مع مقارنة 2015 لعام. ع.ر مليون 111.06 مبلغ التوزيعات مجمل من المقترحة النقدية التوزيعات
 وبلغت.(. ع.ر مليون 18.05 بواقع) %19.4 نسبته بارتفاع 2014 عام في وزعت. ع.ر مليون 93.01

 ذلك عدا ما.  2014 لعام %63.5 مع مقارنة %51.3 البنوك لهذه األرباح الى التوزيعات إجمالي نسبة
 في. 2014 لعام %34.9 نسبة مقابل 2015 لعام %37.6 الى ارتفعت قد النقدية التوزيعات نسبة فإن
 في %16.2 نسبة مقابل 2015 لعام %13.7 الى تراجعت قد األرباح الى األسهم التوزيعات أن حين

 الذي الخدمات قطاع يليه .والمساهمين الُعماني المركزي البنك لموافقة التوزيعات هذه جميع تخضع. 2014
. أسهمه معظم من بدعم نقطة 2,858.7 مستوى عند ليغلق أسبوعي أساس على %1.78 نسبة أيضا   ربح
 أظهرت والتي 2015 لعام األولية نتائجها عن لإلتصاالت ُعمان أريد شركة أعلنت االتصاالت، قطاع وفي
 إيرادات من رئيسي بدعم. ع.ر مليون 252.1 الى سنوي أساس على %11.2 بنسبة اإليرادات نمو

 مليون 41.6 بمبلغ ربح صافي الشركة وحققت. الشركة لبيان طبقا   النقال والهاتف الثابت للهاتف البيانات
. واإلستهالك واإلهالك والضرائب الفائدة قبل األرباح من بدعم 2015 لعام %9.8 نسبته سنوي بنمو. ع.ر
 تحديث بمشروع المتعلقة اإلستهالك تكاليف ارتفاع بسبب أخرى ناحية من سلبا تأثر الربح صافي أن إال

 وقد. الشركة من ورد كما الشبكة تحديث من كجزء مبادلتها تم بأصول يتعلق مخصص الى إضافة الشبكة
 ،نفسه القطاع في  .2014 لعام %16.7 مقابل %16.5 عند 2015 لعام الربح هامش صافي إستقر

 أساس على %23.8 بنسبة المجموعة ربح صافي تراجع للخدمات الجزيرة لشركة األولية النتائج أظهرت
 بنسبة إنخفضت التي اإلستثمارية األرباح تراجع من بضغط 2015 خالل. ع.ر مليون 3.72 الى سنوي
 الى 2014 عام خالل %47.5 من الربح صافي هامش تراجع ذلك إثر وعلى. سنوي أساس على 37.7%

 على %8 بنسبة نموا   شهدت قد المجموعة إيرادات أن الى اإلشارة تجدر. 2015 عام خالل 33.47%
 عند ليغلق %0.07 بنسبة الصناعة قطاع مؤشر ارتفع ع. وأخيرا  .ر مليون 11.1 الى سنوي أساس

 شركة بدأت القطاع، شركات أخبار ومن  .شركاته معظم من بدعم أسبوعي أساس على نقطة 6,446.58
 التي الهامة المشاريع من واحد وهو الجديدة الطاحونة لمشروع التجريبي التشغيل على بالعمل ُعمان أسمنت
 توسعة إلى الرامية ُعمان إسمنت شركة خطط ضمن يأتي والذي. القادمة المرحلة خالل بتنفيذه الشركة قامت
 . السلطنة تشهدها التي العمرانية النهضة مع وتماشيا المحلي، السوق في اإلسمنت توفير يضمن بما اإلنتاج

 
نسبة التغير التغير السعر األكثر انخفاضاً 

%ر. ع.ر. ع.الشركات 

(9.23)(0.006)0.059الحسن الهندسـية

(5.80)(0.008)0.130عمان اوريكـس للتأجير

(3.70)(0.005)0.130مسقط للتمويل

(3.13)(0.050)1.550صناعة الكابالت العمانية

 (2.38)(0.010)0.410فولتامب للطاقة

 
الحصة من السوقالقيمة السعر األكثر نشاطاً بالقيمة 

 ألف ر. ع.ر. ع.الشركات 

%0.4146,141.1723.10بنك مسقط

%2.4502,867.8810.79سيمبكورب صاللة

%0.1902,751.7410.35السوادي للطاقة

%0.1902,701.8910.16الباطنة للطاقة

 %0.1532,112.957.95األنوار القابضة

 
الحصة من السوقالكميةالسعر األكثر نشاطاً بالكمية

  باآلالفر. ع.الشركات 

%0.41415,05114.06بنك مسقط

%0.19014,43813.49السوادي للطاقة

%0.19014,18213.25الباطنة للطاقة

%0.15314,12113.19األنوار القابضة

 %0.2415,6385.27البنك الوطني العماني

 
القيمة السوقية باستثناء سوق السندات 

مليار

دوالر أمريكيلاير عماني

7.6719.79
 

عدد الشركات 

341217

المستقرةالمنخفضةالمرتفعة

 

 



 

 

 

 الشركة لدى اإلسمنت طحن طاقة زيادة على ستعمل الجديدة التوسعة أن لها بيان في الشركة وصرحت
 في األجنبي المؤسسي اإلستثمار كان الجنسيات، بتحليل يتعلق فيما .اإلسمنت من سنويا   طن مليون بمعدل
 المؤسسات من لكل المحلي لإلستثمار دخول قابله. ع.ر مليون 6.3 بواقع بيع صافي مسجال   خروج وضعية
 أساس على التوالي على %50.8و %42 بنسبة واضحا ارتفاعا   التداوالت وأحجام قيم وسجلت .واألفراد
 في المالية سنتها تنتهي التي المعلنة الشركات ربح صافي بلغ الشركات، نتائج لتحديث إستمرارا   .أسبوعي
 على %6.6 نسبته بإرتفاع. ع.ر مليون 622.5 من يقارب ما بياناتنا وقاعدة لإلفصاحات طبقا ديسمبر
 شركة 21 بين فيما النتائج توزعت قطاعيا،  .والخدمات البنوك قطاعي من رئيسي بدعم سنوي أساس
 الذي المالي القطاع بنتائج نبدأ. الخدمات قطاع في شركة 28و الصناعة قطاع في شركة 29و المالي للقطاع
 بإضافة أي) سنوي أساس على %9.3 نسبته بإرتفاع. ع.ر مليون 378.8 بمبلغ مجمع ربح صافي سجل
 في نموا   الخدمات قطاع كذلك وسجل. التمويل وشركات البنوك معظم من رئيسي بدعم.( ع.ر مليون 32.3
 للطاقة العنقاء شركة من رئيسي بدعم. ع.ر مليون 166 الى %9.1 بنسبة إرتفع الذي األرباح صافي
. للطاقة الكامل شركة الى إضافة النفطية المنتجات تسويق شركات من وعدد لإلتصاالت ُعمان أريد وشركة

 من بضغط. ع.ر مليون 77.86 الى %8.7 بنسبة تراجعا   المعلنة أرباحه صافي فسجل الصناعة قطاع أما
  .السيراميك لبالط األنوار وشركة البصرية لأللياف الُعمانية الشركة
 جديدة اتفاقية على بصحار الحرة والمنطقة صحار ميناء وقع السابق األسبوع خالل المحلي، االقتصاد وفي
. بصحار الحرة بالمنطقة اللوجستي النشاط في مشروع إلقامة السعودية واإلمداد التخزين مشاريع شركة مع
 مشاريع شركة تقيمه أن المقرر من الذي المستودعات مجمع في العمل لبدء كإشارة   االتفاقية توقيع يأتي

 مستودعات واإلمداد التخزين مشاريع شركة وتنشئ مربع متر ألف( 100) مساحة على واإلمداد التخزين
 أنشطتهم لمزاولة الشركة توفرها التي المخازن باستئجار تقوم ثالثة ألطراف الطلب حسب وأخرى جاهزة

 .الحرة بالمنطقة التجارية
 ترخيص   على( أساس) واالستثمار للتطوير الوطنية مسقط شركة حصلت االيجابية، المحلية االخبار ومن

ل إلنشاء المدني   للطيران العامة الهيئة من خاص  هذا وسيساهم. التكلفة منخفضة ُعمانية طيران شركة أو 
 والى الجوي ة الحركة وتيرة بارتفاع مدعوما   الوطني   االقتصاد نمو في السلطنة في نوعه من األول المشروع

 كوجهة 16 المرتبة على السلطنة حصلت السياحي القطاع عن متصل سياق وفي. السياحي القطاع دعم
 هي السلطنة وكانت. المتحدة لألمم التابعة العالمية السياحة لمنظمة وفقا   العالم في نموا   األسرع تعد سياحية
 لثراء نظرا   القائمة ضمن جاءت التي العربية والدول الخليجي التعاون مجلس دول بين من الوحيدة الدولة

 .للسائحين المقدمة والخدمات والحضارية التاريخية السياحية بالمعالم السلطنة
 جاء والمعلومات لالحصاء الوطني المركز نشرة في جاء لما وطبقا   السلطنة في العقاري للنشاط وبتحليلنا

 مليار 4.1 مسجلة   سنوي اساس على %43.7 بنسبة السلطنة في العقارات على التداول قيمة ارتفاع فيها
 على %21.2 نسبةب بارتفاع. )ع.ر مليون 48.6 بقيمة للحكومة الرسوم من دخال   محققة 2015 لعام. ع.ر

 الى 2015 لعام سنوي أساس على %9.3 بنسبة الصادرة الملكيات عدد وارتفع كما(. سنوي أساس
 مالية لدعم سيادية صكوك إلصدار البنوك مع محادثات قطر حكومة أجرت خليجيا ،  .ملكية 244,617

 في بالدوالر المقومة الصكوك إصدار المتوقع ومن الطاقة أسعار تراجع جراء من ضغوط وسط الدولة
 وأسواق العالمية األسواق في السندات بيع أن" رويترز" وكالة ونقلت. العام هذا من أبريل أو مارس

 وفي. ق.ر مليار 46.5 البالغ 2016 عجز لتغطية قطر إليها ستلجأ التي الوسيلة باعتبارها تحدد القروض
 نتائج إعالن عن لالستثمار العامة الهيئة في االستثمار وإجراءات أنظمة تطوير إدارة مدير أشار السعودية
 الشروط تتضمن والتي القادم فبراير 15 في األجانب أمام التجزئة قطاع وشروط ضوابط تحرير دراسة
. المملكة في مباشر نشاط بفتح ترغب قد التجزئة مجال في أجنبية شركة أو مستثمر كل في توافرها الالزم

 هذا تطبيق تعتزم ُعمان وسلطنة واألردن الكويت هي أخرى عربية دول ثالث هنالك أن أيضا ، وأضاف
 األسواق أداء وفي  .منطقتنا أسواق على انعكست اليوبالت المحلية أسواقها دعم الى االخبار هذه أدت. النظام

 أسعار بارتفاع مدعومة. الماضي األسبوع تداوالتها في الخليجية األسهم أسواق جميع أداء ارتفع الخليجية،
 بورصة يليه. %8.97 بنسبة المالي دبي سوق الرابحة األسواق تصدر اإليجابية، العوامل من وبعضا   النفط
 مستوى عند لتغلق %7.62 بنسبة ارتفعت التي السعودية األسهم سوق ثم ومن %8.01 بنسبة قطر

 التصنيف وكالة ثبتت اإليجابية االمارات أخبار ومن. البتروكيماويات قطاع من بدعم نقطة 5,879.98
 واألجنبية المحلية بالعملتين لإلصدار لإلمارات السيادي التصنيف" انتليجانس كابيتال" العالمية االئتماني
 لهذا المستقبلية النظرة منح مع ،A+1 عند المدى قصير االئتماني والتصنيف ،-AA عند المدى طويل

 .ألسواقها إيجابية دفعة الخبر هذا وأعطى مستقرا   تقديرا   التصنيف

 

شراءالتداول بالجنسية
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15.84

2.03

1.62

6.19

0.32

0.25

0 5 10 15 20

عمانيين

خليجيين
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األفراد المؤسسات

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

18,102.9عمانيون 

1,296.5خليجيون 

146.6عرب

7,037.4أخرى

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

 

 

عمانيون
68%

نخليجيو
5%

عرب
1%

أخرى
26%

 

 

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

12.82

4.23

3.11

5.59

0.08

0.52

0 2 4 6 8 10 12 14

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

 المرجح من أنه إلى مشيرا   ،2016 لعام النفط بينها من سلعة 46 أصل من سلعة 37 أسعار لخفض توقعاته الدولي البنك عن الصادر األولية السلع أسواق آفاق عن السنوي التقرير أشار عالميا ،
 الماضي، أكتوبر في توقعاته في للبرميل دوالرا   51 مقابل للبرميل دوالرا   37 إلى توقعاته خفض فقد التحديد، وجه على النفط بأسعار يتعلق وفيما الناشئة، االقتصادات من الطلب ضعف استمرار

 وفي .الشمالي الكرة نصف في الشتاء في الحرارة واعتدال التكلفة، خفض بسبب األمريكي اإلنتاج مرونة زيادة على عالوة الناشئة، األسواق من الطلب آفاق وضعف المعروض تنامي وسط
 على عالمة في التوالي على الثالث للشهر متراجعة 2014 عام مع بالمقارنة الماضي ديسمبر في %8 اليابان صادرات هبوط الماضي االثنين يوم اليابانية المالية لوزارة بيانات أظهرت اليابان،

 يحقق التجاري الميزان ليجعل %16.4 يبلغ بتراجع المتوسط التوقع مقابل ديسمبر في %18 الواردات وهبطت. الخارجي الطلب على يؤثر الناشئة واألسواق الصيني االقتصاد في التباطؤ أن
 .ين مليار 140.2 يبلغ فائضا  

 ويمكن وقوية، إيجابية ظاهرةالماضي يعتبر  األسبوعخالل  واضحبشكل  محلي مؤسسي تواجد مع ونصف سنوات ست قرابة منذ رؤيتها مثيل قل لمستويات األسهم وصول تزامن :لتوصياتا

 نوصي .النمو على بالقدرة تتمتعوالتي  المرتفع العائد ذات األسهم في مراكز لبناء يتطلع الذيو إيجابيا   المؤسسي االستثمار من خصوصا   التوجه هذا سيعتبرون المستثمرين أن من القول
 الدفترية قيمتها من بأقل تتداول التي أو أسبوعا   52 خالل الدنيا حدودها من قريبة مستويات من تتداول الشركات أسهم من العديد أن اإلعتبار بعين آخذين شركاته وتحليل السوق بدراسة المستثمرين

 .مكاسبال لتحقيق للشراء جيدة فرصة األسهم هذه تعتبر حيث

التفاصيل الشركة التاريخ

تفيد الشركة بأن مساهمي شركـة عمـان للفنـادق والسياحـة ش.م.ع.ع وافقـوا باإلجمـاع على بيـع أصـول وأعمـال فنـدق الفلـج من خـالل 

الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة المنعقـدة بتاريـخ 24 ينايـر 2016 إلى شركـة منتجعـات اتكـن سبنس ) الشـرق األوسـط ( ش.م.م بمبلـغ 

14 مليـون ريـال عمانـي . وتمتلـك شركـة عمـان واإلمـارات لالستثمـار القابـضـة ش.م.ع.ع نسبـة 31.2% في رأسمـال شركة عمـان 

للفنـادق والسياحـة ش.م.ع.ع وهـي تعتبـر من الشركـات الشقيقـة .

عمان واإلمارات القابضة 25 يناير 2016

قرر المساهمون باإلجماع الموافقة على بيع اصول واعمال فندق الفلج )وحدة من شركة عمان للفنادق والسياحة ش. م ع .ع( وذلك بمبلغ 

14 مليون لاير عماني الى شركة منتجعات اتكن سبنس )الشرق األوسط( ش.م.م.
عمان للفنادق و السياحة 25 يناير 2016

في إطار سعي مجلس اإلدارة لتنويع مصادر الدخل في الشركة من خالل االستثمار في قطاعات مختلفة ومنها القطاع السياحي الذي يعد 

من القطاعات الواعدة في السلطنة ، فقد وافق المجلس الموافق 24/1/2016م  على المساهمة بنسبة قدرها 5 % تعادل مبلغ 656,000 

ر.ع في رأسمال شركة الوجهة إلدارة الفنادق ش.م.ع.م ، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م )عمران( 

واقع ضمن مشروع مركز ُعمان للمؤتمرات  ، والمالكة لمشروع فندق كراون بالزا مدينة العرفان ، بوشر/مسقط ، فندق أربع نجوم ، وال

والمعارض ، المشروع جاري تنفيذه حالياً ومن المتوقع بدء تشغيل الفندق في الربع األول من عام 2017م .

الباطنة للتنمية واالستثمار 25 يناير 2016

أهم االعالنات
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية حسب االغالق )اللون األزرق( وحجم السيولة )اللون االحمر( لمدة سنة بالمقارنة مع المتوسط المتحرك 10 أيام )اللون األخضر(   
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العائد منذ بداية النقاطالعائد منذ بداية النقاطاالسبوع/االسبوع النقاطالمؤشر السابق المؤشر الحالي عددالرمز القطاعات 

العام %للعامالشهر %للشهر %لالسبوع  الشركاتبلومبيرج

BKINV166,034.625,745.172895.04(443)(6.83)(443)(6.83)القطاع المالي

INDSI66,446.586,441.8250.07(325)(4.79)(325)(4.79)قطاع الصناعة

 SINSI82,858.702,808.63501.78(197)(6.44)(197)(6.44)قطاع الخدمات 
 

السعر الى القيمة مكرر ربحية المؤشرات الرئيسية - القطاعات 

  الدفترية )مرة( السهم )مرة(األدنىاألعلى

6,729.064,867.009.141.78مؤشر سوق مسقط

8,491.595,745.174.151.31القطاع المالي

9,129.746,441.8213.622.14قطاع الصناعة

3,618.132,806.8911.352.21قطاع الخدمات 

)Bloomberg( الية، بلومبيرج المصدر: موقع سوق مسقط لالوراق الم

االسبوع -52

 
 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراجسعر الفائدةقيمة االصدار )لاير عماني(تاريخ االسترداداالصدار

20 ديسمبر 2011 %3.25 150,000,000 20 ديسمبر 392016

24 يونيو 2012 %5.50 100,000,000 19 يونيو 402022

28يناير 2013 %3.25 100,000,000 05 ديسمبر412017
20مايو 2013 %4.25 80,000,000 13 مايو 422020

03أكتوبر 2013%05100,000,0002.75 سبتمبر 432017

11 ديسمبر 2013 %3.00 100,000,000 25 نوفمبر 442018

15 ديسمبر 2014 %3.00 200,000,000 15 ديسمبر 452019

04 مارس 2015%23200,000,0004.50 فبراير 462025

 11 أغسطس 2015%9300,000,0003.00 أغسطس 472020
 

اإلكتتابات في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

المستشار الماليالبلدالتاريخاسم المصدرالحالة

-السعودية17Dec15 to 23Dec15االندلس العقاريةمغلق

)Zawya( المصدر: زاويا 
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السنة/اليوم الشهر/اليوم األسبوع/األسبوع التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

% % % نقطة

(7.21) (7.21) 3.07 149.51 4,867.00 5,016.51

(14.93) (14.93) 7.62 416.38 5,463.60 5,879.98

(10.77) (10.77) 1.30 64.06 4,946.33 5,010.39

(11.10) (11.10) 8.01 688.00 8,584.01 9,272.01

(3.64) (3.64) 0.53 6.14 1,165.49 1,171.63

(9.32) (9.32) 8.97 235.28 2,621.96 2,857.24

(9.21) (9.21) 4.64 173.49 3,736.95 3,910.44

بورصة البحرين 

مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

سوق مسقط لألوراق المالية

السوق المالية السعودية 

سوق الكويت لألوراق المالية 

بورصة قطر 

ومجموعة إدارة االستثمار في بنك ُعمان العربي   )Zawya( المصدر: زاويا 

سوق دبي المالي 

سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 
 

العائد منذ سنة العائد منذ أسبوع القيمة التغير في أسعار السلع

% %

(11.02) 4.16 خام برنت اآلجل للبرميل          33.52

(14.85) 0.96 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل          32.50

5.45 1.93 الذهب لألوقية     1,119.24

4.05 2.85 الفضة لألوقية          14.42

(1.21) 6.15 بالتينيوم لألوقية        882.25

(2.44) 3.31 النحاس طن متري     4,590.00

(2.44) 3.00 األلمنيوم طن متري     1,526.00

(6.97) 1.80 الرصاص طن متري     1,668.00

0.37 6.95 الزنك طن متري     1,615.00

(1.87) (0.52) النيكل طن متري     8,655.00

الثة بتوقيت مسقط ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج 

العائد منذ سنة  العائد منذ أسبوع القيمة المدينة األسواق العالمية

% % أوروبا

(4.39) 1.16 انجلترا       5,968.45 فايننشال تايمز

(8.62) 0.54 المانيا       9,817.48 داكس

(5.79) 0.73 فرنسا       4,368.39 كاك 40 

% % الواليات المتحدة االمريكية

(8.50) (0.93) الواليات المتحدة     15,944.46 داو جونز

(7.88) (1.26) الواليات المتحدة       4,468.17 أس آند بي 500

(10.77) (2.68) الواليات المتحدة       5,968.45 ناسداك

% % آسيا الباسيفيكية  

(10.47) 0.49 اليابان     17,041.45 نيكاي 225

(12.41) 0.60 هونج كونج     19,195.83 هانج سينج

% % مؤشرات االسواق العربية

5.91 1.71 تونس       5,340.29 بورصة تونس

(14.36) 5.01 مصر       5,999.81 البورصة المصرية

0.17 2.03 االردن       2,139.94 بورصة عمان

(0.21) - فلسطين          531.63 سوق فلسطين لألوراق المالية

(1.79) (1.08) لبنان       1,148.62 بورصة بيروت

% % إم اس سي آي 

(4.77) 4.64 72.09 البحرين

(13.09) 3.69 391.36 الكويت

(11.08) 3.27 576.53 عمان

(13.31) 4.90 701.50 قطر

(11.57) 4.43 314.86 االمارات

(12.39) 4.49 390.15 األسواق الخليجية

الثة بتوقيت مسقط   ام محدثة للساعة الث ، األرق )Bloomberg( المصدر: بلومبيرج

 

 

 

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة

0.9177 1.0899 اليورو

0.7006 1.4275 الجنيه االسترليني

117.2510 0.0085 الين الياباني

0.3864 2.6063 اـللاير العماني

أسعار صرف العمالت*

)Oanda( المصدر: أوندا

 
 

1/28/20161/21/20161/14/20161/7/2016مقارنة مكررات الربحية لبعض األسواق 

مرةمرةمرةمرة

9.148.969.729.82سوق مسقط 30* 

13.4012.6114.1415.97السوق المالية السعودية 

14.2413.9715.0415.43سوق الكويت لألوراق المالية 

9.618.8310.1110.57بورصة قطر 

7.627.597.837.75بورصة البحرين

9.6810.4811.6512.33سوق دبي المالي 

11.3210.5911.5911.13سوق أبوظبي لألوراق المالية 

10.7210.4311.4411.86المعدل السواق الخليج

اء سوق مسقط30 استثن ات األسواق الخليجية ب اهمين ÷ عدد االسهم( لجميع شرك الي حقوق المس / )إجم ترية )مرة( = سعر االغالق  دف قيمة ال ى ال / ربحية السهم .  السعر ال  المصدر: بلومبيرج* ، مكرر الربحية )مرة( = سعر االغالق 
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 ألوراق المالية لمؤشرات أداء سوق مسقط 
 القطاع المالي

االرباح الموزعةبيتاكمية االسهمسعرالقيمة السوقية
التغيير الربعيالتغيير السنوي آلخر ربع معلن )ر. ع.(الى السعر %للقيمة الدفترية )x(للربحية )x(سنةبداية العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقلاير عماني

BKMB948,814,5550.4146,004,7090.3760.6131.978.38-12.29-12.291.145.40x0.68x5.6739.227.48%-15.52%بنك مسقط
BKDB347,563,9230.225220,0000.2060.3222.274.175.145.140.824.36x0.96x1.9313.3732.04%24.16%بنك ظفار

NBOB323,111,1700.2412,900,9600.2150.3606.1710.55-9.74-9.741.266.88x0.84x6.3617.0829.22%14.06%البنك الوطني العماني
HBMO196,030,6530.0988,0000.0920.1520.001.03-2.00-2.001.055.44x0.64x5.614.8474.68%67.14%بنك اتش اس بي سي عمان

BKSB187,387,2000.1301,194,4640.1200.2245.698.33-17.20-17.201.226.68x0.77x2.766.729.59%-9.46%بنك صحار
ABOB266,481,7590.187151,1000.1750.228-0.531.63-4.59-4.591.049.69x1.20x#N/A N/A5.93-1.38%-17.81%البنك االهلي
BKNZ94,500,0000.0631,934,3900.0600.0961.613.28-10.00-10.000.90-0.74x--1.03-50.02%-35.22%بنك نزوى

BKIZ56,000,0000.05650,0000.0520.0971.825.66-12.50-12.500.62-0.64x--1.17-33.94%-20.67%بنك العز اإلسالمي

MNHI9,300,0001.860-1.8601.8600.000.000.000.000.36-0.61x2.78-0.23--205.64%مسقط الوطنية القابضة
DICS41,000,0000.205-0.2000.2300.000.000.000.000.3917.40x1.14x4.631.5958.54%110.48%ظفار للتأمين
AMAT12,250,0000.070925,0000.0680.0980.000.00-12.50-12.501.157.57x0.53x-0.04-110.71%-20.35%المدينة تكاقل

--TAOI10,100,0000.101234,2860.0900.1216.321.001.001.000.575.94x0.95x-0.60تكافل عمان للتأمين
MFCI32,710,3980.13010,0000.1300.150-3.70-3.70-3.70-3.700.354.55x0.94x5.701.002.68%-9.12%مسقط للتمويل

NFCI35,272,6200.134-0.1330.1520.000.000.000.000.445.83x0.87x7.281.7615.60%18.01%الوطنية للتمويل
UFCI34,805,6730.112105,6330.1020.1510.006.67-13.85-13.850.676.59x0.82x5.531.481.25%16.61%المتحدة للتمويل

ORXL31,379,9250.130110,0000.1300.154-5.80-5.80-5.80-5.800.345.91x0.92x7.471.413.61%9.24%اوريكس للتمويل
AOFS72,624,4140.310-0.2910.3240.000.000.000.000.3711.61x1.18x4.742.07-3.80%40.38%العمانية للتمويل
TFCI32,966,7000.1307,3320.1300.1720.000.000.000.000.634.81x1.00x7.691.4132.77%45.55%تأجير للتمويل

FSCI10,725,0000.090-0.1500.1670.000.000.000.000.34-2.36x#N/A N/A-0.17309.52%87%الخدمات المالية
GFIC20,800,0000.10450,0000.1000.1271.964.00-6.31-6.310.5065.00x0.65x#N/A N/A0.08-230.6%-80.66%الدولية لالستثمارات المالية

OMVS249,893,4620.45293,0000.3910.5060.440.442.262.260.6513.98x1.11x4.000.66-83.38%-86.58%العمانية العالمية للتنمية
NSCI 3,380,0000.070-0.1690.1690.000.000.000.000.59-3.04x#N/A N/A-0.2529.65%-8.0%الوطنية لالوراق المالية

GISI15,688,1430.088-0.0740.1930.0011.39-2.22-2.221.82-0.74x6.82-0.50-0.67%-0.42%الخليجية لالستثمار 

FINC7,913,3860.113-0.1100.1130.000.000.000.000.37-0.99x#N/A N/A-0.21-66.3%-63.0%المركز المالي
DIDI98,067,2000.398-0.3800.4940.000.000.000.000.449.66x0.85x4.042.98-35.98%-24.54%ظفار الدولية القابضة

DBIH2,100,0000.05086,3000.0700.211-1.410.00-10.26-10.261.60-0.65x7.14-0.11-398.32%-1469.23%الباطنة للتنمية واالستثمار
SISC5,175,0001.035-1.1351.1350.000.000.000.000.33-1.38x#N/A N/A-0.057.29%-21.48%الشروق لالستثمار

--AACT22,961,4750.1533,730,9020.1350.2504.0810.87-7.27-7.271.807.10x0.81x5.61-1.24 االنوار القابضة

OEIO10,237,5000.08410,0000.0780.1611.205.00-6.67-6.671.62-0.51x#N/A N/A-1.44-162.1%-867.4%عمان واالمارات

AMII10,357,5690.16517,0000.0490.0830.000.00-7.41-7.411.61--10.00-0.5726.04%-14.9%المدينة لإلستثمار
SIHC8,100,000-1,078,8000.0780.1983.459.76-2.17-2.171.8628.88x0.51x5.40-0.15-331.23%-504.97%الشرقية القابضة

2,509,939,2617.47x0.80x5.27المتوسط
 .Bloomberg :المصدر

-

التمويل والتأجير
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 ألوراق المالية ل مؤشرات أداء سوق مسقط
 صناعةقطاع ال

االرباح الموزعةبيتاكمية االسهمسعرالقيمة السوقية
التغيير الربعيالتغيير السنوي آلخر ربع معلن )ر. ع.(الى السعر %للقيمة الدفترية )x(للربحية )x(سنةبداية العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقلاير عماني

-NBII3,750,0003.750---0.000.000.000.000.336.35x0.93x4.000.10-12.34%الوطنية لصناعة البسكويت

OSCI9,380,0001.340-1.2101.3400.000.000.000.000.3914.41x2.17x3.730.2453.30%20.92%حلويات عمان

DBCI5,200,0000.260-0.2600.2600.000.000.000.000.3316.25x1.11x3.850.06-162.93%-58.77%ظفار للمرطبات

NRED------------#N/A N/A-0.02-18.36%-57.78%الوطنية للتطوير العقاري

ORCI111,000,0002.220-2.2202.5200.000.000.000.000.3611.74x3.03x4.502.40-0.09%-31.42%عمان للمرطبات

NMWI1,227,7470.061-0.0500.0800.000.000.000.000.30--#N/A N/A-0.05122.77%-42.46%الوطنية للمياه المعدنية

AVOI25,346,0005.510-5.5105.5100.000.000.000.000.3311.97x1.87x6.35-0.04-42.58%-131.30%أريج للزيوت

NRCI---0.4760.518----0.37--#N/A N/A-0.08-52%277.27%العمانية الغذائية الدولية

OFMI64,260,0000.408-0.4000.5780.000.00-4.23-4.230.366.41x1.08x6.623.3675.03%53.05%المطاحن العمانية

SFMI71,762,9591.490-1.4001.5100.000.000.000.000.3412.96x2.84x4.361.99103.31%129.66%مطاحن صاللة

OETI2,000,0001.000-1.0001.0000.000.000.000.000.33-4.52x#N/A N/A-0.05-12.07%70.00%العمانية االوروبية الغذائية

DCFI16,247,0000.21141,9670.1720.225-0.94-0.94-0.94-0.940.6839.82x0.40x#N/A N/A0.03-222.73%-98.23%أعالف ظفار

OADI1,925,0000.530-1.7001.8000.000.00-2.78-2.780.33-1.16x#N/A N/A-0.01-41.67%-255.56%التنمية الزراعية

OFCI5,750,0000.0461,585,2060.0420.0752.220.00-11.54-11.541.02-0.44x#N/A N/A0.24-148.00%-335.47%االسماك العمانية

--DFII3,251,2001.280-1.2801.2800.000.000.000.000.33-22.27x#N/A N/A-0.20ظفار للصناعات السمكية والغذائية

SPCI618,0000.180-0.2060.2060.000.000.000.000.330.76x0.18x#N/A N/A0.19154.40%1404.00%دواجن صحار

SPFI103,200,0000.860-0.7800.8600.000.000.000.000.5216.50x2.88x2.091.4028.69%-2.90%الصفاء لألغذية

GMPI11,541,2390.386-0.3850.3860.000.000.000.000.3638.60x2.05x#N/A N/A0.09-11.55%444.87%الخليجية للفطر 

OCOI148,892,7200.45025,3000.4300.552-2.17-2.17-2.17-2.170.8810.08x0.95x6.674.73-508.51%208.32%اسمنت عمان

RCCI191,200,0000.9565,3570.9481.8900.420.42-4.40-4.401.098.54x1.34x7.854.85-8.35%-1.85%ريسوت لالسمنت

AFAI4,437,2720.05935,0000.0580.137-1.67-9.23-18.06-18.061.40-0.50x#N/A N/A0.15525.00%11.11%الحسن الهندسية

GECS64,421,5830.052595,4410.0500.1660.001.96-25.71-25.711.84-0.22x#N/A N/A-3.32-1032.58%163.91%جلفار للهندسة

-OTHI2,100,0000.3501,0000.2200.410-0.57-0.57-1.13-1.130.312.87x0.34x#N/A N/A1.14-582.98%نسيج عمان القابضة

MTMI1,863,0460.126-0.1230.1470.000.000.000.000.31-1.03x#N/A N/A-0.141574.70%341.27%مسقط للخيوط

GSCI3,993,0000.110-0.0820.1120.000.000.000.000.2236.67x0.92x9.090.03-61.98%-35.17%محاجر الخليج

OCCI10,920,0003.640---0.000.000.000.000.33-2.69x4.67-0.12-16.72%17.31%الكروم العمانية

AFAI36,898,8400.748-0.7480.7480.000.000.000.000.3326.71x1.50x0.670.5110.77%-2.04%الفجر العالمية

CMII2,380,0000.028724,0150.0270.0513.700.00-9.68-9.681.14-0.43x#N/A N/A-0.0533.14%309.09%صناعة مواد البناء

--CGPI------------#N/A N/A0.00منتجات االسمنت

NAPI6,949,2900.20712,0000.1950.3700.49-0.96-10.00-10.000.838.28x0.83x6.280.17-19.01%-20.64%منتجات االلمنيوم

ABMI50,0000.000-0.0500.0500.000.000.000.000.33--#N/A N/A-0.058.52%6.53%المواد الكاشطة

AACT82,939,8310.28050,0000.2800.4340.000.00-7.89-7.891.079.71x2.07x7.441.37-44.97%-26.33%االنوار للسيراميك

ATMI18,609,7960.149-0.1160.3620.007.979.569.560.669.31x0.48x14.770.13-89.67%-85.61%الجزيرة للمنتجات الحديدية 

OMCI847,7040.448-0.4480.4940.000.000.000.000.338.78x0.79x#N/A N/A0.00-98.79%-97.88%خزف عمان

--AMCI18,795,0000.35821,8700.3340.6065.295.92-7.25-7.25-5.97x2.05x-0.51المها للسيراميك

--AKPP------------#N/A N/A0.00التغليف المحدودة

-OPCI9,406,3990.290-0.2340.2900.000.000.000.000.326.95x1.70x3.450.32248.02%العمانية للتغليف

--FIPC------------#N/A N/A0.00المغلفات المرنة

--AKPI390,0000.000-0.3900.3900.000.000.000.000.330.93x0.15x#N/A N/A0.11الخليج بالستيكية

PCLI1,428,0000.476-0.4760.4760.000.000.000.000.373.15x0.18x#N/A N/A0.08223.77%-45.25%تغليف للصناعات

CSII2,600,0000.260-0.2520.2900.000.000.000.000.307.16x1.10x7.690.0961.60%108.33%قرطاسية الكمبيوتر

--AACI------------#N/A N/A0.00االهلية للصناعات التحويلية

MGCI8,362,6370.199-0.1980.2440.000.000.000.000.21-0.78x#N/A N/A-0.5353.00%8.13%زجاج مجان

GICI5,544,0000.26418,8000.1910.3061.931.541.541.541.155.64x1.72x8.300.21230.56%12.97%الخليج الدولية للكيماويات

OCHL33,078,9200.510-0.5100.5300.000.000.000.000.3313.43x1.52x1.890.5647.39%0.36%عمان كلورين

NDTI10,818,3600.636-0.6320.7000.000.000.000.000.3315.51x0.83x6.290.19108.29%9.15%الوطنية للمنظفات الصناعية
NPMI5,500,0000.110-0.1100.1100.000.000.000.000.365.12x0.88x14.550.2829.30%20.50%الوطنية الدوائيةالصناعات الدوائية

OFOI32,969,9545.255-4.7875.2800.000.000.000.000.3220.37x1.95x5.791.04-49.14%1929.41%العمانية لآللياف البصرية

VOES 24,805,0000.410-0.3580.4800.00-2.38-4.65-4.650.835.16x1.33x6.100.90172.92%9.81%فولتامت للطاقة

OCAI139,035,0001.5505,8081.4502.3006.90-3.13-12.43-12.430.937.52x1.59x5.815.4611.91%56.24%الكابالت العمانية

1,305,695,49712.30x1.83x6.11المتوسط
 .Bloomberg :المصدر
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 ألوراق المالية لمؤشرات أداء سوق مسقط 
 خدمات قطاع ال

االرباح الموزعةبيتاكمية االسهمسعرالقيمة السوقية
التغيير الربعيالتغيير السنوي آلخر ربع معلن )ر. ع.(الى السعر %للقيمة الدفترية )x(للربحية )x(سنةبداية العامالشهرياالسبوعياليومياألعلىاألدنىالمتداولةاالغالقلاير عماني

OTEL1,068,750,0001.425427,7251.3901.795-0.352.52-8.95-8.950.899.13x1.90x9.1529.42-1.84%10.15%عمانتل
ORDS403,585,4230.62063,1520.6080.8120.001.31-12.43-12.431.189.69x1.96x6.179.2010.26%-9.53%أريُد

GHOS35,976,86010.495-9.70010.4950.000.000.000.000.3316.00x1.23x6.190.80-14.41%990.41%فنادق الخليج

UBAR6,451,3550.129-0.1290.1290.000.000.000.000.336.79x0.80x13.180.3729.29%-3371.93%اوبار للفنادق والمنتجعات

--BAHS4,074,5961.125-1.1001.1000.000.000.000.000.3329.61x1.01x4.440.05فنادق الباطنة
ABHS3,144,0900.880-0.8800.8800.000.000.000.000.3325.14x1.15x#N/A N/A0.13--5.81%فندق البريمي
-OHTS13,255,0000.241-0.2280.2420.000.420.420.420.335.02x0.41x#N/A N/A0.947.78%عمان للفنادق

--HMCI------------#N/A N/A0.00العالمية للفنادق
SAHS 14,583,3332.500-2.5002.5000.000.000.000.000.345.76x0.86x6.000.644.33%6.80%ضيافة الصحراء

DTCS13,695,5000.490---0.000.000.000.000.33-0.29x#N/A N/A-0.27-34.43%-34.37%ظفار للسياحة
--SHCS8,625,0001.380---0.000.000.000.000.3310.87x0.91x8.700.27منتجع صاللة 

PSCS11,404,8000.1205,0000.1150.3300.004.35-10.45-10.450.73-0.35x25.000.03-99.61%-101.35%م. خدمات الموانئ
SPSI 116,536,3200.648-0.6320.6600.000.000.000.000.3422.34x2.36x2.311.95151.94%255.84%صاللة خ الموانئ

SOMS191,925,0001.9653401.9002.1000.00-0.76-1.75-1.750.3113.10x5.53x4.683.384.29%-13.65%شل للتسويق
OOMS123,356,2502.000-1.9502.2350.000.000.000.000.3210.58x2.28x3.093.3414.66%-0.30%النفط العمانية
MHAS118,680,0001.720-1.7002.3000.000.00-4.97-4.970.4412.11x2.43x6.402.75-13.05%3.16%المها للتسويق
NGCI15,100,0000.3028,8110.2940.5472.372.720.000.000.9410.35x1.06x3.770.36-30.91%الغاز الوطنية

MGMC 24,840,0000.828-0.8000.8280.000.000.000.000.3418.82x2.98x4.830.2817.99%1.57%مسقط للغازات
DHUS20,790,0001.485-1.4451.4850.000.000.000.000.3411.25x1.09x#N/A N/A0.44--250.92%جامعة ظفار
BACS15,600,0000.520-0.4900.5500.000.000.000.000.318.39x1.98x5.770.56-33.64%79.19%كلية مجان

--NHIS 2,050,0002.050---0.000.000.000.000.33-4.12x#N/A N/A-0.03معهد الضيافة
--OETI10,850,0000.155-0.1350.1920.000.00-3.73-3.730.368.76x0.66x9.680.35العمانية التعليمية والتدريبية القابضة

KPCS30,030,0000.312-0.3080.3140.000.000.000.000.468.91x1.19x#N/A N/A0.733.26%-33.42%الكامل للطاقة
--DHPS------------#N/A N/A0.00ظفار للطاقة

SHPS77,795,5200.3521,6400.3300.3900.000.000.000.000.5018.82x6.78x4.711.22-21.61%710.00%صحار للطاقة
UECS8,160,0002.580-1.5303.4700.001.18-5.84-5.84-0.165.49x1.46x11.540.29-48.19%16.73%المتحدة للطاقة

APBS104,320,0000.652-0.6480.8440.00-1.21-10.93-10.930.449.88x2.00x4.142.692.93%-15.22%أكوا باور بركاء
ONES20,700,0000.230-0.2300.2770.000.000.000.000.3613.53x0.96x5.800.00-102.23%-100.46%الوطنية العمانية للهندسة

--SHRQ30,318,6700.000-3.1654.8500.000.00-4.12-4.120.6230.00x3.24x-0.40الشرقية لتحلية المياه
--SMNP147,730,3440.740-0.6520.7640.000.000.000.000.4516.82x8.79x5.952.96إس إم أن باور

--SSPW233,870,1282.45050,8812.2552.7400.003.810.000.000.7417.38x2.81x-3.08سمبكورب صاللة

--BATP128,228,6120.190352,6050.1750.2300.002.15-0.52-0.52-18.74x1.82x-6.70الباطنة للطاقة

--SUWP135,737,2050.1901,125,0000.1780.2300.002.15-0.52-0.52-20.88x1.76x-6.81السوادي للطاقة
--PHPC200,376,4000.137181,8520.1100.1601.486.20-4.86-4.86--1.72x-14.87العنقاء للطاقة

RNSS33,569,2400.119635,6570.1100.5004.397.21-26.99-26.991.3631.27x0.16x8.20-1.08-125.21%-72.66%النهضة للخدمات
-AJSS41,859,0760.230-0.2290.4260.000.00-26.28-26.281.166.97x1.09x8.700.81-32.78%الجزيرة للخدمات

OIMS 259,0000.000-0.5180.5180.000.000.000.000.33-2.26x#N/A N/A0.00-366.67%العمانية الدولية للتسويق

OIFC34,600,0000.1731,962,9660.1520.2603.598.13-12.63-12.631.565.76x1.06x11.560.59-55.44%-71.36%عمان لالستثمار والتمويل

--OMPS------------#N/A N/A0.00المشاريع الطبيةالرعاية الصحية

3,450,827,72014.13x2.01x7.50المتوسط

 .Bloomberg :المصدر 

خدمات تجارية متنوعة
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التعليم والتدريب

االتصاالت
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االرباح/الخسائر الصافية
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 )المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية( المستثمرين:مصطلحات تهم 

 

 سيولة السوق
تشير إلى  وهينقود  إلىمدي سرعة تحول األوراق المالية  إلىتشير 

استيعاب عمليات كثيرة من البيع والشراء بأسعار  علىقدرة السوق 
أي ورقة مالية. وسيولة السوق هي من أهم  علىمناسبة وغير متفاوتة 
 صفات السوق الجيد.

  
 اإلغالق سعر  
 قسمة ناتج وهي للورقة اليومية التداول ألسعار المرجح المتوسط هو 

 التداول كمية إجمالي على مقسومة الورقة على التداول قيمة إجمالي
 المالية.  الورقة لنفس اليومي

  

 التحليل األساسي 
الخ ....اإلدارةيتضمن تحليل الشركة من حيث األصول، الربحية، 

 وأيضا يتضمنإليه الشركة  تنتمي الذيباإلضافة إلى تحليل القطاع 
االعتبار مثل إجمالي  فيالتحليل األساسي أخذ المؤشرات االقتصادية 

 الناتج المحلي، أسعار الفائدة، معدالت البطالة والمدخرات

 
  السوق رسملة  
 األسهم عدد ضرب طريق وتحتسب عن لألسهم السوقية القيمة هي 

 .  ما فترة عن السهم إغالق بسعر بها المكتتب
 

  

 
   موازية سوق
 في التعامل تنظيم خالله من يتم الذي الثانوية السوق من الجزء ذلك هي

- السوق بهذه خاصة ميسرة إدراج شروط تحكمها شركات بأسهم القاعة
 في إدراجها قبل فيها المدرجة المالية لألوراق المبكرة السيولة توفير تيسر
 .النظامية السوق

 
  مالية اوراق  

 والسندات المساهمة الشركات تصدرها التي والسندات األسهم هي
 وأذوناتها الخزانة وسندات العامة وهيئاتها الحكومة تصدرها التي
 .السوق في للتداول قابلة أخرى مالية أوراق وأية

  
 

 

 إخالء المسؤولية
 أوراق أي شراء أو لبيع عرضا   اعتباره وال يجوز كتوصية التقرير هذا استخدام يجوز ال ظرف أي وتحت فقط. المعلومات توفير مان العربي ألغراضعُ  بنك-تم إعداد هذا التقرير بواسطة قسم البحوث والدراسات بمجموعة إدارة االستثمار 

 تتحمل مجموعة إدارة االستثمار كما ال .كامل بشكل عليها يعتمد أال يجب عليه وبناء   .اكتمالها أو دقتها نؤكد ال نفس الوقت في أننا إال النشر وقت في مضللة غير أو صحيحة التقرير في الواردة المعلومات تكون أن على الشديد حرصنا ومع .مالية
  .األغراض من غرض ألي متلقي أي بواسطة نشره أو توزيعه أو التقرير هذا نسخ إعادة يجوز هذا وال .محتوياته أو التقرير لهذا استخدام أي عن تنتج خسارة أي عن مباشرة غير أو مباشرة مسؤولية أي األحوال من حال بأية


