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  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات
 

  اإلستثمارية الحركة في نشاط ظل في األداء تحسن إستمرار

 و جلفار شركة و البنكية األسهم غالبية من رئيسي بدعم نقطة 5,843.11 مستوى عند %0.41 بنسبة إرتفاعا مسجال اإلستثمارية الحركة في تحسنا المنصرم األسبوع خالل المالية لألوراق مسقط لسوق العام المؤشر شهد

 تحركو ياديةق أسهم على كبيرة صفقات عدة تسجيل مع نسبيا تحسنا شهدت اإلستثمارية الحركة أن إال الشركات، قبل من التوزيعات عن اإلعالن وتيرة بطء من الرغم وعلى.  للطاقة الباطنة وشركة للخدمات النهضة شركة

 أعطى الذي األمر الحكومية تنميةال لسندات األخير اإلصدار مع الكبير والتجاوب النتائج بسبب رئيسي بشكل أو تكتيكية ألسباب سواء المراكز في تغيرات أو بالتوزيعات تتعلق توقعات على بناءا إما معينة أسهم نحو المستثمرين

 إجمالي بلغ حيث المستثمرين قبل من جيدا إقباال سنوات، سبعة لمدة – 52 رقم اإلصدار – الحكومية التنمية سندات مزاد نتائج أظهرت حيث السيولة، مستوى تحسن وأيضا والحكومة الوطني باإلقتصاد الثقة على إيجابيا مؤشرا

 أن الى اإلشارة تجدر. ع.ر 99.535 سعر عند %5.08 المقبول العائد متوسط وبلغ.  ع.ر مليون 150 البالغة المخصصة السندات قيمة مع مقارنة. ع.ر مليون 259.671( فقط التنافسي األساس على) اإلكتتاب طلبات قيمة

 .ع.ر 98.55 بسعر %5.25 عند مقبول عائد متوسط سجل قد 2016 أبريل في الصادر( 49 رقم اإلصدار) سنوات سبعة لمدة كانت والتي الحكومية التنمية لسندات األخير اإلصدار

 

 – كابيتال أوبار وشركة يالمال السوق لبيانات طبقا-ديسمبر  في المالية سنتها تنتهي التي للشركات المقترحة النقدية للتوزيعات األخير التحديث يظهر حيث ما نوعا بطيئة بوتيرة يتم الشركات توزيعات عن اإلعالن يزال ال

. %42.5 القطاع في النقدية التوزيعات نسبة متوسط وبلغ التوزيعات هذه من %81.4 نسبة المالي للقطاع النقدية التوزيعات وتشكل. %46 بلغت لألرباح توزيع بنسبة .ع.ر مليون 213.5 وقدره مبلغا التوزيعات إجمالي تسجيل

 الصافية األرباح على بناءا( %111.9) للغازات مسقط ثم( %119.9) الفنادق إلدارة العالمية الشركة تالها %139.4 عند لألرباح النقدية التوزيعات نسبة حيث من األول المركز في السـيراميك لبـالط األنوار شركة إستمرت

 .   المقترحة والتوزيعات األولية

 مدعوما 8,187.88 مستوى عند %1.58 بنسبة أسبوعية مكاسب مسجال جيد بأداء المنصرم األسبوع المالي المؤشر وأنهى .نقطة 868.41 مستوى عند %0.2 بنسبة إرتفاعا الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وسجل

 .  القابضة األنوار وشركة البنكية األسهم معظم من أساسي بشكل

 سبقه الذي نوفمبر في %3.085  مع مقارنة 2016 يسمبرد خالل %3.389 الى العماني باللاير الخاص القطاع ودائع على الفائدة ألسعار المرجح المتوسط ارتفاع الُعماني المركزي البنك عن مؤخرا صادرة بيانات أظهرت

. 2015 ديسمبر في %0.936 و سبقه الذي نوفمبر في %1.443 مع مقارنة 2016 ديسمبر خالل %1.493 الى العماني باللاير الودائع جميع على الفائدة ألسعار المرجح المتوسط وإرتفع. 2015 ديسمبر في %1.804 و

 مستوى أعلى وكان. 2015 عام من الشهر لذات %0.189 و %0.475 عند 2016 نوفمبر مع مقارنة %0.470 الى 2016 ديسمبر شهر خالل طفيفا تراجعا واحدة لليلة البنوك بين ما لإلقراض المحلي الفائدة سعر وشهد

 .2016 مارس في %0.578 بلغ قد 2016 عام خالل واحدة لليلة البنوك بين ما لإلقراض المحلي الفائدة لسعر

 

 في تباين ظل في نقطة 3,034.30 عند مستقرا الخدمات مؤشر وأغلق .للطاقة فولتامب شركة و وجلفار العمانية األسماك من رئيسي بدعم 7,903.02 عند %1.62 أسبوعية بمكاسب أيضا جيدا أداءا الصناعة مؤشر وحقق

 . أسهمه أداء

 شهدت التي الوقود ألسعار الحكومي الدعم نظام في التغيير الى األولى بالدرجة يعود %16.9 بنسبة زيادة شهدت والتي 2016 عام إيرادات دعم في الرئيسي السبب أن الى للتسويق الُعمانية شل شركة إدارة مجلس تقرير أشار

 من اإليرادات تحسن( 2و بالتجزئة البيع قطاع في اإلستثمارات( 1 منها عدة عوامل حصيلة كان سنوي أساس على %13 بنسبة إرتفاعا سجل الذي الدخل صافي أن التقرير وأضاف. المنصرم العام من األول الشهر منذ زيادة

 . محطة 180 الى اإلجمالية المحطات عدد ليصل 2016 عام في جديدة محطات ستة الشركة أضافت وقد. المتكررة غير العوامل أحد عن الناجم الدخل( 4 وأيضا التكاليف على السيطرة( 3و الفحل بميناء الشركة مرافق

 وبالنظرة. نقطة 5,900 مستوى لبلوغ سيؤهله المستوى هذا فوق المؤشر اغالق أن حيث للمؤشر تحديا   الحالي الوقت في نقطة 5,850 عند مسقط سوق لمؤشر المقاومة مستوى اختبار يبقى األسبوعي، الفني التحليل وفي

 ويتوافق درجة 50 مستوى فوق حاليا   يقف النسبية القوة مؤشر أن حيث ،(يوم 200و 100،50،10) السوق متوسطات جملة ايجابي بشكل قطع المؤشر أن نجد المتحركة المتوسطات وباستخدام السوق لمؤشر الفنية التحليلية

 األجنبي اإلستثمار من خاصة الضغوط ممتصا.  ع.ر مليون 3.37 بمبلغ شراء صافي مسجال األخرى الفئات من الضغوط يمتص المحلي المؤسسي اإلستثمار يزال ال .جيدة فنية إشارة وهي السوق مؤشر مع الصاعد االتجاه في

 ثم ومن %11.27 بنسبة المالي القطاع تاله %19.36 بلغت الحالي العام من يناير لشهر الخدمات قطاع في لألسهم األجانب ملكية نسبة أن الى المالية لألوراق مسقط سوق بيانات تشير المحلي، المالي السوق في . المؤسسي

 .القطاعات بين المستثمرين ملكية في تغير حدوث عدم يعني ما %19.46 الخدمات قطاع في لألسهم األجانب ملكية متوسط بلغ 2016 عام وفي. %9.81 بنسبة الصناعي

تنمية الحكومية إصدارات سندات ال

تغطية عدد مرات ال قيمة السندات المخصصة طلبات إجمالي قيمة ال متوسط العائد المقبول الكوبون عدد السنوات تاريخ اإلصدار

(x) (.مليون ر.ع) (.مليون ر.ع) (%) (%) (Years)

NA 100.0 NA 4.32% 3.50% 5 22.02.16 اإلصدار 48

1.73 100.0 172.80 5.25% 5.00% 7 25.04.16 اإلصدار 49

1.96 100.0 195.97 5.12% 5.00% 6 03.10.16 اإلصدار 50

1.79 150.0 267.98 5.57% 5.50% 10 27.12.16 اإلصدار 51

1.73 150.0 259.67 5.08% 5.00% 7 15.02.17 اإلصدار 52

المصدر: البنك المركزي/ رويترز

NA - غير متوفر

المصدر: البنك المركزي العماني
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 إشارات إيجابية ومحفزة للمستثمرين للدخول الى السوق كما يوضح الجدول التالي: وفي شأن آخر، تقدم مكررات المؤشرات الرئيسية في السوق

 

. وشهدت الصادرات 2016ليون ر.ع. خالل األشهر التسعة األولى من عام م 942تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  أظهرت محليا،

بسبب المنتجات المعدنية ومنتجات  %21.4مليار ر.ع. بسبب إنخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة  7.5على أساس سنوي خالل الفترة ذاتها الى  %28.2السلعية تراجعا بنسبة 

 الصناعات الكيماوية واآلالت والمعدات الكهربائية.

 

 اإلنتاجية و االقتصادية القطاعات كافة في مختلفة مشاريع تمويل بغرض القروض هذه تقديم تم وقد. 2016 و 2009 األعوام بين. ع.ر مليون 272 بمبلغ 33,643  العماني التنمية بنك أصدرها التي القروض عدد بلغ كذلك،

 مليون 18 بقيمة كبيرا مشروعا 19  البنك مول حين في. ع.ر مليون 160 مبلغ الصغيرة المؤسسات قاعدة تدعيم نحو والموجهة القيمة صغيرة القروض قيمة إجمالي بلغ القروض هذه من. المضافة القيمة ذات اإلنتاجية و

 يف مشاريع منها المواصالت طاعبق تتعلق مناقصات عدة طرح والمواصالت النقل وزارة ورؤية صحفية لمصادر طبقا الحالي العام خالل يتم أن متوقع آخر، سياق وفي.   ع.ر مليون 44 بقيمة متوسطا مشروعا 92و. ع.ر

 . واإلقتراض التمويل سوق على إيجابا سينعكس مما الخاص القطاع قبل منها بعض في اإلستثمار ليتم اللوجستية والخدمات والمطارات الموانئ

 أدنى من النفط أسعار تعافي بدء مع. %0.87 بنسبة الوحيد الخاسر المالي دبي سوق كان حين في %2.32 بنسبة( تداول) السعودي المؤشر تاله %3.67 نسبته بإرتفاع أداء أفضل المالية لألوراق الكويت سوق سجل خليجيا ،

 لصلةا ذات اإلعالنات جمع عند اللحظة، حتى.  اإلكتتاب طلبات على اإلقدام يعنى ما المنطقة أسواق في السيولة بتحسن توقعات على بناء العامة األولية للطروحات خططها عن شركات عدة أعلنت ،2016 عام في مستوياتها

 السوق وهي" نمو" في شركات أربعة إدراج المخطط من السعودي، السوق في(. 2016) هادئ عام بعد جيد تطور بأنه نرى الذي األمر الصدد هذا في خطط عن أعلنت شركة 30 هنالك المتوفرة، المعلومات على وبناء

 : التالي الجدول على بناء أرقام من المتاحة البيانات حسب مرة 4.4 من بأكثر بالمتوسط الشركات هذه في اإلكتتابات تغطية تم وقد. الجاري فبراير 26 في إطالقها سيتم التي الموازية

.(ح م الطرح )مليون ر.س المبلغ المكتتب به )مليون ر.س.( تغطية اإلكتتاب )مرة(  الشركة 
الغذائية شركة األعمال التطويرية 16.3 86.0  5.3   

 شركة العمران للصناعة والتجارة 33.6 73.6  2.2 

 شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات 22.0 54.8  2.5 

 شركة مطابخ ومطاعم ريدان 216.0 1,050.0  4.9 

 المصدر: أرقام 

 %0.4 بنسبة الصناديق هذه أصول نمو الى العالمية السيادية بالصناديق يتعلق ،SWF العالمية إف دبليو إس مؤسسة عن صادر تقرير أشار عالميا،

 عالميا الصدارة النرويجي الحكومي التقاعد صندوق وإحتل. أمريكي دوالر ترليون 7.42 الى 2016 عام من األخير الربع خالل ربعي أساس على

 في لالستثمار ظبي أبو جهاز جاء عربيا. أمريكي دوالر مليار 813.8 بأصول لالستثمار الصين شركة تاله أمريكي دوالر مليار 885 بلغت بأصول

 592 تبلغ أصول بإجمالي( عالميا الخامسة المرتبة) في الكويتية لالستثمار العامة الهيئة يليه دوالر مليار 792 بأصول( عالميا الثالث) األولى المرتبة

 قد SWF العالمية إف دبليو إس مؤسسة أن الى اإلشارة تجدر. دوالر ليارم 335 بمبلغ( عالميا التاسعة المرتبة) لالستثمار قطر هيئة ثم دوالر مليار

 خليجيا التاسعة المرتبة في جاء والذي دوالر مليار 34 أصوله بلغت والذي للدولة العام اإلحتياطي الصندوق هما عمانيين سياديين صندوقين الى تطرقت

 .خليجيا عشر الثانية المرتبة في وجاء دوالر مليار 6 بأصول لإلستثمار ُعمان وصندوق

 شراء بسبب اإلقبال الجيد على المتحدة الواليات في التجزئة مبيعات ارتفعتوفي سياق آخر وبشكل فاق التوقعات لشهر يناير من العام الحالي ، 

طبقا وومنتجات أخرى مما يشير الى إستدامة الطلب المحلي األمر الذي من شأنه أن يدعم النمو االقتصادي خالل الربع األول للعام الحالي.  اإللكترونيات

 مبيعات. تجدر اإلشارة الى أنه قد تم تعديل على أساس سنوي خالل شهر يناير %0.4 إرتفعت بنسبة  التجزئة مبيعاتفإن  األمريكية التجارةلوزارة 

  . في التقديرات السابقة %0.6بدال من  %1لتظهر نموا بنسبة  ديسمبر لشهر التجزئة

 التوصيات
 

على التوالي( األمر الذي نتوقع إستمرار وتيرته بناء على عناصر عدة  %20.8و  %26.7في الحركة )المتوسط اليومي لكال قيم وأحجام التداول شهد تحسنا بنسبة  األنشطة اإلستثمارية بتسجيل تحسنكما توقعنا سابقا، بدأت 

. ( تحسن مستوى السيولة3ة اإلعالن عن التوزيعات المقترحة والنتائج المالية التفصيلية للشركات و ( إزدياد وتير2( التجاوب القوي مع سندات التنمية الحكومية الذي يظهر ارتفاع الثقة لدى المستثمرين بشكل عام و 1منها 

ية مثل المنافع قطاعات حيو والعاملة فينتوقع أن تجذب الشركات ذات العوائد المرتفعة  هذه المعطيات ستقدم أرضية صلبة للمستثمرين خاصة اإلستثمار المؤسسي لبناء مراكز إستثمارية بناء على رؤية ومعلومات أوضح. 

 العامة واللوجستي والخدمات والمالية والتي تملك في ذات الوقت عوامل أساسية قوية إهتمام المستثمرين خالل الفترة القادمة. 

عائد التوزيعات مكرر الربحية )مرة( مكرر القيمة الدفترية )مرة( المؤشرات

4.9% 11.06 1.17 المؤشر العام 

3.5% 9.01 0.97 مؤشر القطاع المالي

4.1% 21.65 1.67 مؤشر قطاع الصناعة 

6.9% 19.11 1.29 مؤشر قطاع الخدمات

المصدر: بلومبيرغ

الميزان التجاري- مليون ر.ع. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-1.02% 0.42% 0.13% 1.40             1,043.70 1,045.10 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-0.88% -0.63% 0.17% 2.01             1,166.20 1,168.21 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-0.83% -1.67% -1.01% (10.35)         1,026.00 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,015.65200

-0.07% 1.29% 0.20% 1.70             866.71 868.41 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

1.04% 1.16% 0.41% 23.59           5,819.52 5,843.11 مؤشر سوق مسقط 30 

20.84% 19,899.59    95,480.85 115,380.44 األسهم المتداولة )باأللف( 

26.75% 4,247.89      15,880.89 20,128.78 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

75,837 عدد السندات المتداولة 5,139 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

26.36% 0.029 0.139 االسماك العمانية 

9.68% 0.030 0.340 نسيج عمان القابضة

8.79% 0.008 0.099 جلفار للهندسة والمقاوالت

8.51% 0.012 0.153 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

7.61% 0.007 0.099 المدينة تكافل

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-9.65% -0.011 0.103 مصانع مسقط للخيوط

-4.35% -0.010 0.220 صحار للطاقة 

-2.30% -0.004 0.170 االنوار لبـالط السـيراميك 

-1.48% -0.002 0.133 تأجير للتمويل 

-1.30% -0.008 0.608 أريد

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

14.2% 2,858.7 0.458 بنك مسقط

8.0% 1,609.7 0.608 أريد

7.6% 1,528.2 0.099 جلفار للهندسة والمقاوالت

7.6% 1,527.2 1.425 عمانتل

7.2% 1,458.8 0.071 المدينة لالستثمار

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

17.6% 20,323.4 0.071 المدينة لالستثمار

13.6% 15,718.6 0.099 جلفار للهندسة والمقاوالت

11.2% 12,977.2 0.090 بنك نزوى

10.8% 12,442.9 0.099 المدينة تكافل

9.2% 10,663.6 0.139 االسماك العمانية 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

5.56 14.33

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

30 12 23

التداول 

بالجنسية
بيع

15,127.7عمانيون 

761.3خليجيون 

185.2عرب

4,054.5أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

18,233.6عمانيون 

324.8خليجيون 

459.1عرب

1,111.2أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(
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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 

6.7% 516 3.0% 240 1.58% 128 8,060.18 8,187.88 BKINV القطاع المالي

6.7% 496 4.1% 312 1.62% 126 7,777.40 7,903.02 INDSI قطاع الصناعة

-0.8% (24) 0.4% 11 0.00% 0 3,034.25 3,034.30 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

1.17 0.05 5,283.14 6,020.39 مؤشر سوق مسقط 30 

0.97 0.03 6,467.05 8,188.01 0.63 القطاع المالي

1.67 0.04 6,510.85 8,245.93 0.43 قطاع الصناعة

1.29 0.07 2,965.56 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

10 نوفمبر 2015 3.50% 250,000,000 3 نوفمبر 2020 الصكوك السيادية رقم 1

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

29 يونيو 2016 3.50% 500,000,000 14 يوليو 2022 OMAN 3 ½ 07/14/22 

8 يونيو 2016 3.63% 1,500,000,000 15 يونيو 2021 OMAN 3 ⅝ 06/15/21

8 يونيو 2016 4.75% 2,500,000,000 15 يونيو 2026 OMAN 4 ¾ 06/15/26

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

1.17 11.06 1.04% 1.16% 0.41% 23.59 5,819.52 5,843.11 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.65 17.66 -1.10% 0.41% 2.32% 162.01 6,969.26 7,131.27 السوق المالية السعودية 

1.24 23.50 18.73% -0.11% 3.67% 241.74 6,582.75 6,824.49 سوق الكويت لألوراق المالية

1.63 15.72 3.67% 2.10% 1.79% 190.17 10,629.13 10,819.30 بورصة قطر   

0.45 8.93 8.46% 1.54% 1.29% 16.88 1,306.83 1,323.71 بورصة البحرين    

1.29 15.27 3.40% 0.22% -0.87% -32.05 3,682.81 3,650.76 سوق دبي المالي 

1.44 13.20 2.13% 2.08% 1.61% 73.72 4,569.49 4,643.21 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

-2.37% -1.01% -0.57 56.13 خام برنت اآلجل للبرميل 1.84% 0.21% 15.5 7,274.23 فايننشال تايمزانجلترا

-2.29% -0.84% -0.45 53.41 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 2.4% 0.8% 90.7 11,757.64 المانيا داكس

2.05% -0.23% -0.13 55.35 خام عمان اآلجل للبرميل 0.8% 1.5% 74.8 4,903.13 فرنسا كاك 40 

7.44% 0.35% 4.37 1,238.02 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

13.47% 0.59% 0.11 18.06 الفضة لألوقية 4.3% 1.7% 342.5 20,611.86 الواليات المتحدة داو جونز

12.26% 0.25% 2.55 1,014.30 بالتينيوم لألوقية 4.9% 1.4% 33.1 2,349.25 أس آند بي 500الواليات المتحدة

9.60% -0.38% -23.00 6,067.00 النحاس طن متري 8.1% 1.5% 85.3 5,819.44 الواليات المتحدة ناسداك

12.99% 2.08% 39.00 1,913.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

15.50% -2.96% -71.00 2,329.00 الرصاص طن متري 1.2% -0.2% -31.4 19,347.53 نيكاي 225اليابان

11.41% -1.85% -54.00 2,870.00 الزنك طن متري 9.6% 2.3% 532.7 24,107.70 هونج كونج هانج سينج

9.08% 2.53% 270.00 10,930.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -0.5% -1.2% -65.5 5,461.31 بورصة تونستونس

2.5% -3.5% -457.5 12,657.37 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 2.0% 1.6% 35.2 2,213.11 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 1.0% -0.1% -0.8 535.68 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.940 1.064  EUR 1.1 اليورو% 0.6% 7.8 1,224.92 بورصة بيروت لبنان

0.800 1.250  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

113.570 0.009  JPY 15.6 الين الياباني% 5.7% 4.6 84.52 البحرين

6.846 0.146  CNH 12.6 اليوان الرينمنبي الصيني% 1.5% 7.7 505.84 الكويت

67.073 0.015  INR 2.5- الروبية الهندية% -0.2% -1.2 649.89 إم اس سي آي عمان

57.230 0.017  RUB 2.6 الروبل الروسي% 1.2% 10.1 848.75 قطر

1.303 0.768  CAD 3.1 الدوالر الكندي% 0.9% 3.7 400.03 االمارات

1.297 0.771  AUD 4.9 الدوالر األسترالي% 1.2% 5.9 484.57 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
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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

5.2% 0.7                   6.8                   430                       -3.0% -0.9% 0.0% 0.4% بنك مسقط                                1,143                                0.458                                0.488                                0.366

5.1% 1.2                   9.5                   193                       13.9% 0.8% -0.8% -0.8% بنك ظفار                                     498                                0.262                                0.270                                0.205

3.1% 1.0                   13.4                 78                          0.0% 1.3% 1.9% 1.9% بنك صحار                                     257                                0.160                                0.192                                0.137

6.2% 0.9                   4.3                   196                       4.6% 3.3% 2.1% 0.0% البنك الوطني العماني                                    366                                0.248                                0.272                                0.218

3.0% 0.8                   8.2                   75                          7.5% 4.0% 3.2% 3.2% بنك اتش اس بي سي عمان                                    258                                0.129                                0.133                                0.095

4.9% 1.2                   9.8                   86                          3.6% 3.0% 1.5% 0.0% البنك األهلي                                    289                                0.203                                0.204                                0.168

- 1.1                   207.9               3,989                    8.4% 3.4% 1.1% 0.0% بنك نزوى                                    135                                0.090                                0.091                                0.065

- 0.9                   - -                        -1.4% 7.6% 4.4% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      71                                0.071                                0.076                                0.055

4.6% المتوسط            37.1              1.0 قطاع البنوك                       3,017

6.1% 1.4                   9.2                   125                       22.4% 6.5% 2.1% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      39                                0.394                                0.394                                0.200

2.8% 0.6                   6.8                   -                        -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         9                                1.770                                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                   10.1                 1,613                    39.4% 7.6% 7.6% 0.0% المدينة تكافل                                       17                                0.099                                0.103                                0.068

4.5% المتوسط              8.7              1.1 قطاع التأمين                          107

7.5% 1.0                   6.6                   200                       19.1% 0.6% 0.6% 0.0% الوطنية للتمويل                                      42                                0.156                                0.156                                0.128

6.7% 1.0                   4.4                   192                       12.0% 5.3% 0.0% 0.0% مسقط للتمويل                                      37                                0.140                                0.141                                0.110

6.1% 1.1                   10.9                 30                          -1.3% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتأمين                                       51                                0.155                                0.162                                0.117

6.4% 0.9                   6.3                   4                            8.0% 0.0% 0.7% 0.0% عمان اوريكـس للتأجير                                      34                                0.135                                0.135                                0.112

5.8% 1.1                   14.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      72                                0.286                                0.289                                0.270

7.1% 0.9                   4.4                   8                            9.0% 0.8% -1.5% -0.7% تأجير للتمويل                                      34                                0.133                                0.140                                0.108

6.3% المتوسط              9.0              1.0 قطاع التأجير التمويلي                          270

- 2.4                   - -                        65.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.165                                0.165                                0.100

3.0% 1.0                   27.2                 -                        -1.8% 0.6% 0.6% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      34                                0.168                                0.205                                0.110

1.7% 1.5                   14.2                 205                       2.0% 1.2% 0.4% 0.4% أومنفست                                    332                                0.522                                0.570                                0.402

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

- 1.0                   63.1                 177                       3.5% 2.6% 0.9% 0.0% الخليجية لخدمات االستثمار                                      17                                0.118                                0.138                                0.089

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.100                                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                                0.360

- 0.9                   8.0                   35                          2.0% 5.2% 4.1% -1.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.101                                0.109                                0.070

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

4.5% 1.0                   5.5                   1,305                    2.1% 3.2% 2.1% 1.6% األنوار القابضة                                      33                                0.191                                0.208                                0.143

- 0.9                   6.9                   1,150                    15.0% 10.1% 8.5% 2.7% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      19                                0.153                                0.168                                0.090

- 0.6                   17.8                 1,270                    24.6% 16.4% 2.9% -1.4% المدينة لإلستثمار                                      15                                0.071                                0.075                                0.052

- 0.8                   10.5                 95                          1.4% 2.2% 1.4% -1.4% الشرقية لالستثمار القابضة                                       13                                0.140                                0.170                                0.100

4.5% المتوسط            10.2              0.8 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          576

5.0% المتوسط         16.2            1.0 إجمالي القطاع المالي                    3,970
 المصدر: بلومبيرغ
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المالية لألوراق قطمس 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

4.1% 2.1                   18.7                 0                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          9                                1.340                                1.340                                1.210

5.8% 1.1                   38.0                 -                        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                                     -                                     -                                     -                                     -

5.5% 2.0                   8.3                   5                            16.0% 1.5% 0.0% 0.0% المطاحن العمانية                                     128                                0.812                                0.812                                0.424

4.4% 2.7                   17.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       71                                1.475                                1.500                                1.370

- 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                                0.210

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

- 1.3                   42.0                 2,892                    127.9% 37.6% 26.4% 4.5% األسماك العمانية                                      17                                0.139                                0.145                                0.055

- 13.8                 - -                        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                   26.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

2.2% 2.5                   21.3                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      96                                0.800                                0.860                                0.780

- 1.9                   38.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.336                                0.336                                0.310

4.1% المتوسط            20.8              3.2 قطاع األغذية و المشروبات                          482

6.1% 1.0                   13.3                 88                          3.4% 0.4% 0.0% 0.8% إسمنت عمان                                    162                                0.490                                0.500                                0.426

3.4% 1.9                   14.0                 5                            -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% ريسوت لإلسمنت                                    295                                1.475                                1.625                                0.912

4.8% المتوسط            13.6              1.5 قطاع االسمنت                          457

- - - -                        5.5% 11.5% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          4                                0.058                                0.103                                0.048

- 0.6                   - 3,697                    5.3% 17.9% 8.8% 0.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      78                                0.099                                0.121                                0.053

المتوسط -               0.6 -  قطاع الهندسة والبناء                            82

7.4% 0.2                   0.8                   1                            9.7% 9.7% 9.7% 9.7% نسيج عمان القابضة                                         2                                0.340                                0.398                                0.300

- 0.9                   22.8                 -                        -9.6% -9.6% -9.6% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          2                                0.103                                0.114                                0.103

7.4% المتوسط            11.8              0.6 قطاع األنسجة                              4

4.5% 0.9                   9.8                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.110                                0.110                                0.100

2.7% 3.0                   24.2                 -                        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                                     -                                     -

2.7% المتوسط            27.7              1.8 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   23.6                 -                        9.7% -5.6% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.034                                0.039                                0.028

7.2% 0.8                   - -                        -7.2% -0.6% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                         6                                0.180                                0.255                                0.171

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

11.8% 1.3                   29.0                 1,196                    0.6% 9.0% -2.3% 0.6% األنوار لبالط السيراميك                                      50                                0.170                                0.302                                0.139

5.2% 0.9                   7.2                   10                          8.9% 0.8% -0.7% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      33                                0.268                                0.277                                0.132

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

7.2% 2.7                   12.3                 -                        -2.4% 0.0% 0.0% 0.0% المها للسيراميك                                      26                                0.488                                0.500                                0.360

7.9% المتوسط            16.2              1.1 قطاع مواد البناء ومستلزماته                          119

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

5.0% 1.5                   4.4                   1                            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

7.7% 1.1                   20.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.250                                0.250

5.3% 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.190                                0.202                                0.174

6.0% المتوسط            11.0              1.0 قطاع الورق والزجاج والتعبئة والتغليف                            27

12.2% 1.9                   10.3                 -                        0.0% 0.0% -0.3% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          6                                0.286                                0.328                                0.243

2.0% 1.5                   17.0                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       33                                0.488                                0.500                                0.470

5.0% 0.9                   10.9                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.704                                0.740                                0.628

6.4% المتوسط            12.7              1.4 قطاع الكيماويات                            51

9.1% 0.8                   4.2                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                         6                                0.110                                0.110                                0.100

9.1% المتوسط              4.2              0.8 قطاع الصناعات الدوائية                              6

4.8% 1.7                   13.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                      33                                4.570                                5.000                                4.500

5.9% 1.5                   8.5                   6                            4.5% 0.8% 0.8% 0.8% فولتامب للطاقة                                      31                                0.512                                0.526                                0.410

5.6% 1.6                   9.4                   103                       1.6% 1.9% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                     144                                1.600                                1.850                                1.450

5.4% المتوسط            10.4              1.6 قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية                          207

6.0% المتوسط         14.3            1.4 إجمالي قطاع الصناعة                     1,487  
بلومبيرغالمصدر:   
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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

7.0% 1.9                   9.2                   459                       -5.9% -0.7% -0.7% -0.3% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                1,069                                1.425                                1.685                                1.400

6.6% 1.7                   8.5                   1,111                    -7.9% -2.6% -1.3% -0.7% اريد                                    396                                0.608                                0.772                                0.598

6.8% المتوسط              8.9              1.8 قطاع اإلتصاالت                       1,465

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

6.2% 0.8                   28.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129                                0.129                                0.129

- 1.0                   210.1               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

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

43.7% 1.0                   7.4                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للفنادق والسياحة )فندق الفلج(                                      28                                0.396                                0.532                                0.190

72.0% 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

8.0% 0.9                   17.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

23.7% المتوسط            41.6              0.8 قطاع السياحة والضيافة                          115

7.5% 0.8                   9.3                   45                          12.8% 4.7% 1.9% -1.1% مؤسسة خدمات الموانئ                                      25                                0.265                                0.279                                0.120

3.2% 2.2                   19.6                 1                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     114                                0.632                                0.648                                0.616

5.3% المتوسط            14.4              1.5 قطاع الخدمات اللوجستية                          139

5.3% 4.5                   12.5                 -                        0.0% 0.0% 0.5% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     195                                2.000                                2.000                                1.850

3.2% 1.9                   12.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                     115                                1.860                                1.940                                1.850

6.3% 2.2                   12.5                 -                        -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                     110                                1.590                                1.730                                1.385

2.1% 1.7                   10.6                 8                            -5.2% -1.5% 0.0% 0.0% الغاز الوطنية                                       30                                0.542                                0.652                                0.267

5.8% 2.2                   22.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط للغازات                                       18                                0.612                                0.816                                0.552

4.5% المتوسط            14.1              2.5 قطاع تسويق النفط والغاز                          468

- 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                                0.522                                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

2.2% 1.1                   8.0                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      30                                0.312                                0.312                                0.285

5.6% 3.2                   8.8                   6                            -4.3% -4.3% -4.3% -4.3% صحار للطاقة                                      49                                0.220                                0.352                                0.220

54.5% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

6.0% 2.0                   9.9                   36                          1.7% 0.6% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     115                                0.720                                0.720                                0.620

5.4% 1.6                   11.5                 105                       -1.4% 0.0% 0.7% 0.0% العنقاء للطاقة                                     212                                0.145                                0.163                                0.138

5.0% 0.7                   13.2                 -                        -1.2% 0.6% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       16                                0.161                                0.204                                0.140

5.3% 6.9                   11.8                 -                        -2.2% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     139                                0.696                                0.740                                0.696

5.7% 2.7                   15.7                 -                        5.7% -0.8% -0.8% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     232                                0.243                                0.276                                0.224

- 4.7                   71.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       44                                4.495                                4.850                                4.400

5.8% 1.7                   15.0                 64                          6.1% 1.1% 0.5% 0.0% السوادي للطاقة                                     136                                0.191                                0.227                                0.180

4.4% 1.8                   15.6                 10                          6.7% 2.7% 1.1% 0.0% الباطنة للطاقة                                     130                                0.192                                0.220                                0.179

10.0% المتوسط            18.1              2.6 قطاع الطاقة                       1,107

- 0.4                   - 60                          2.1% 11.4% 1.7% 0.0% النهضة للخدمات                                      71                                0.245                                0.338                                0.130

12.6% 0.9                   13.9                 422                       2.6% 4.8% 4.8% -1.5% الجزيرة للخدمات                                      40                                0.198                                0.304                                0.170

6.9% 1.2                   - -                        8.0% 0.0% 0.0% 0.0% عمان لالستثمارات والتمويل                                       43                                0.216                                0.230                                0.171

9.8% المتوسط            13.9              0.9 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          154

9.5% المتوسط         17.1            1.6 إجمالي قطاع الخدمات                     3,493

6.8% 1.3 15.9 إجمالي السوق               5,556

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

  capital.net-www.uالموق  اإللكتروني: 
 1137صندوق البريد: 
   سلطنة عمان 111الرم  البريد : 

+968 2475 4316ال اتف:   
+968 2412 5125ال اكس:   

 research@u-capital.netالبريد اإللكتروني: 
 

 
 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للوحدة الواحدةصافي قيمة األصول   
2017 فبراير 15كما في   

ر.ع.  0.984   
 

 

 عمان العربي لألسواق الخليجيةصندوق 

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

