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 2023لعام  نظرة على أداء السوق  والتوقعات
 

لمدة أربع سنوات متتالية من عام  دام  ض  ابعد أن انخف  وأغلق أعلى للعام الثاني على التوالي  2022خالل عام  إيجابي    على أداء  30مسقط    أغلق مؤشر بورصة
أسعار النفط، و هذا االرتباط واضح أيًضا في أداء    حركة عمان بشكل كبير على  يعتمد إقتصاد سلطنة  الخليج ،    دول  كما هو الحال في و.  2020حتى عام    2017

 في البالد. البورصة 

 
  FMمتعدد  -MSCIمتعدد مقابل سعر خام برنت و مؤشر MSX30- PE: مؤشر  1الشكل 

 

 
 رج يالمصدر: بلومب

 

في   النفط  أسعار  انخفاض  بفترة  مقارنة  اآلن  مرونة  أكثر  العماني  االقتصاد  فإن   ، ذلك  الجهود  2016-2014ومع  إلى  ذلك  ويرجع  جائحة  .  من  بدالً  المعجلة 
Covid-19    قد    2021لتنويع مصادر اإليرادات الحكومية بعيًدا عن الهيدروكربونات. عالوة على ذلك ، فإن أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة منذ عام

، مدعوماً بارتفاع   2022وفرت مكاسب غير متوقعة تمس الحاجة إليها لدعم جهود الحكومة لتنويع اإليرادات. واصل االقتصاد العماني مسار التعافي خالل عام  
جمالي االسمي بنسبة  أسعار الهيدروكربونات وكذلك اإليرادات غير الهيدروكربونية مثل ضريبة القيمة المضافة )ضريبة القيمة المضافة(. قفز ناتجها المحلي اإل

عام  30.4 من  األول  النصف  خالل  سنوي  أساس  على  تنعكس٪2022  ال  .  خالل  المرتفعة  الهيدروكربونات  مؤشرات  أسعار  على  إيجابي  بشكل  شك  بال  عام 
(.  22٪ خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر  76االقتصاد الكلي في سلطنة عمان ، حيث يساهم هذا القطاع وحده بأكبر نصيب من اإليرادات الحكومية )بحوالي  

، مقارنة بالعجز المالي العام الماضي ،      22من يناير إلى  أكتوبر  مليار لاير عماني خالل الفترة   1.21فعل فائضا ماليا قدره  عالوة على ذلك ، سجلت عمان بال
 ٪ على أساس سنوي خالل نفس الفترة. 9.5على الرغم من ارتفاع اإلنفاق بنسبة 

 
زيادة في صافي أرباحها   مسقط كما أثرت الزيادة المستمرة في النشاط االقتصادي بشكل إيجابي على األعمال التجارية ، وسجلت الشركات المدرجة في بورصة 

طورات إلى ارتفاع مؤشر  ٪ ، بدعم كبير من قطاعي الخدمات المالية. وقد أدت هذه الت 9على أساس سنوي بلغت حوالي  22خالل األشهر التسعة األولى من عام 
 ٪ على أساس سنوي. 17.63الذي ارتفع بنسبة  30مسقط 

 
حرك في مسار تصاعدي ، نظًرا للتوقعات بأن اقتصاد البالد سوف يتحسن أكثر ، مدعوًما  ، من المتوقع أن تستمر البورصة العمانية في الت  2023اعتباًرا من عام 

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو  من  األسعار.  و( وكذلك ارتفاع الهيدروكربون.  MFTPالخطة المالية متوسطة األجل )بمبادرات اإلصالح الحكومية في إطار  
 . 2021٪ في عام 3.0و  2022٪ في عام 4.3مقابل  2023٪ في عام 4.1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعمان بنسبة 
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على اليسار ، PE (x)نسبة - MSX 30مؤشر  متعدد ، على اليستر  MSCI FM -PEمؤشر  ، على اليمين( برميل/ دوالر أمريكي )سعر خام برنت 
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   2023وقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعمان إلى األعلى لعام : قام صندوق النقد الدولي بمراجعة ت 2الشكل 

  
 

 2027النقدي بحلول عام  التوازن : من المتوقع أن ينخفض صافي دين الحكومة العمانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ويتوقع ظهور صافي3الشكل 
 

 
 2022 نوفمبر -كابيتال ، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، مشاورات المادة الرابعة مع عُمان  اوبار ؛IMF's WEO Database Oct'22المصدر: 

 
في صافي الدين  عالوة على ذلك ، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم تحت السيطرة خالل فترة التوقعات ، باإلضافة إلى توقع حدوث انخفاض متتالي  

الخطة    ئوية من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المتوقعة. أدى ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية وضبط أوضاع المالية العامة في إطار الحكومي كنسبة م
للسلطات  إلى حد كبير.   (MTFP) المالية متوسطة األجل  الخارجية  العامة واألرصدة  المالية  لل  الناتجتحسن  مع  إلى تحسين أرصدة  المركزية  اإلجمالي  حكومة 

ارتفاع عائدات الهيدروكربونات ، وقيود اإلنفاق ،    في ، ويرجع ذلك إلى حد كبير   2021٪ في عام  3.2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي إلى عجز قدره  12.8بنسبة  
 .وعلى المدى المتوسط  2022وإدخال ضريبة القيمة المضافة. من المتوقع حدوث فوائض مالية وخارجية في عام 
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النفط والغاز في عام   تنخفض أسعار  المتوقع أن  العرض    2023بينما من  المتوقع أن تظل مرتفعة بسبب مشكالت  يزال من  الركود ، ال  ، وسط مخاوف من 
األنشطة التنموية ،  (. ومن المتوقع أن يدعم ذلك سلطنة عمان في زيادة إنفاقها على  2023دوالًرا أمريكيًا في عام    92والطلب )تقدير سعر خام برنت: حوالي  

 وبالتالي توفير الزخم الالزم لنمو الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

الخليج   دول   أسواق  للسنة  أغلقت  ارتفاع  ارتفاعاً على  األكثر  هو  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  وكان  قطر.  وبورصة  السعودية  العربية  المملكة  باستثناء 
٪ ، وسوق البحرين بنسبة  17.63، يليه سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة    عاًما(  22ارتفاع مستمر منذ    ٪ على أساس سنوي )أعلى مستوى ، مع20.3بنسبة

٪  6.82٪. أنهت المملكة العربية السعودية العام على انخفاض بنسبة  3.53، وسوق الكويت لألوراق المالية بنسبة    ٪4.39٪ ، وسوق دبي المالي بنسبة  5.45
 ٪ على أساس سنوي. 8.13لقت بورصة قطر على انخفاض بنسبة على أساس سنوي ، بينما أغ

 
 ترقيات التصنيف االئتماني لتحسين مؤشرات االقتصاد الكلي 

 
لتحسين الوضع المالي بسبب اإلصالحات    S&P Global Ratingsمن قبل    2022تمت ترقية التصنيف االئتماني السيادي لسلطنة عمان للمرة الثانية في عام  

.  -BBمن  BBلية لعمان إلى الحكومية وارتفاع أسعار الهيدروكربونات. رفعت ستاندرد آند بورز تصنيفاتها االئتمانية السيادية طويلة األجل بالعملة األجنبية والمح
في    Bوأكدت التصنيف االئتماني السيادي قصير األجل لعمان عند    BB+ من    BBإلى    قامت وكالة التصنيف العالمية أيًضا بترقية تقييم التحويل وقابلية التحويل

+ ، والذي كان بمثابة أول ترقية للتصنيف من قبل الوكالة منذ ما    Bمن  -BBالتصنيف االئتماني السيادي لسلطنة عمان إلى  S&Pوقت سابق من أبريل ، رفعت 
" من  BB( إلى "LTFCتش للتصنيفات االئتمانية التصنيف االفتراضي للُمصدر للعمالت األجنبية طويلة األجل )يقرب من عقد من الزمان ، كما رفعت وكالة في 

"BB-  قامت وكالة موديز انفستورز سيرفيس )"موديز"( أيًضا بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيف حكومة    2022" وصنفت التوقعات عند مستقرة. في أكتوبر ،
 . Ba3ي" من "مستقر" وأكدت أن ُمصدرها طويل األجل وتصنيفات عالية غير مضمونة عند سلطنة عمان إلى "إيجاب 

 
 تحسين نشاط االكتتاب العام لدعم السوق 

 
االستثمار وما بعده. نُقل عن مسؤولين حكوميين حديثهم عن أن هيئة    2022في عام   بوصة مسقط لـ االكتتاب  تم التخطيط لموجة من نشاط العرض العام األولي

تمتلك) العمانية مسقط  التي  على   (بالكامل بوصة  استحوذت  السوق    35قد  قطاعات  توسيع  المبادرة  هذه  تدعم  لن  المقبلة.  القليلة  السنوات  خالل  عامة  شركة 
 .االقتصادية المتاحة لالستثمار فحسب ، بل ستزيد أيًضا من رسملة السوق 

ي عمان عام 
 
 2320االكتتابات العامة المرتقبة ف

 )  االسم االقتصادية  القطاع حجم االكتتاب )مليون دوالر أمريكي

 أبراج لخدمات الطاقة   التنقيب النفطي  500

 مجيس للخدمات الفنية   خدمات المياه  غير معروف 

 أوكيو لشبكات الغاز  خطوط أنابيب النفط والغاز  800

 المصدر: مصادر إعالمية مختلفة

 
 المال لدعم أداء السوق مبادرات تطوير سوق رأس 

 
(  2022بموجب قانون األوراق المالية المحدث )الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو    بورصة مسقطكانت هناك العديد من الجهود التي تبذلها هيئة أسواق المال و  

 لتحويل سوق رأس المال: 
 

 ...  2022مبادرات عام 
 

الشركات المدرجة بإجراء مكالمات جماعية للمستثمرين والمحللين على األقل خالل عام ، في غضون ثالثين يوًما من الهيئة العامة لسوق المال  كلفت   .1
 اإلفصاح. لقد كلف الشركات بأن يكون لديها إدارات لعالقات المستثمرين مع تفاصيل االتصال على مواقعهم اإللكترونية. 

امة لسوق المال خدمة مراقبة عدم رضا العمالء لتسهيل التفاعل مع المستهلكين والجمهور لتسريع العمل وضمان تقديم خدمة عالية  استحدثت الهيئة الع .2
  الجودة بشكل مستمر. 

توسط الفترة  خدمة عبر اإلنترنت مقدمة للجمهور في قطاعي التأمين وسوق رأس المال من خالل تقليص م  23أعادت الهيئة العامة لسوق المال هيكلة   .3
خدمة. الخدمات في قطاع    13٪ ، وتبسيط عشر خدمات في قطاع سوق رأس المال وتبسيط  45أيام عمل بنسبة    5إلى    11المطلوبة لتقديم الخدمة من  

 ٪ تبسيط. 30التأمين من خمسة أيام عمل إلى يوم ونصف يوم عمل بنسبة 
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للمس .4 المقدمة  الخدمات  تحسين  الدائم على  الهيئة  تعبيراً عن حرصها  أطلقت   ، الذكية  الحكومة  إلى  الرقمي والوصول  التحول  وتيرة  ، وتسريع  تهلكين 
 تشريعاً.  52موسوعة إلكترونية لتشريعاتها ، تضمنت كافة التشريعات التي أصدرتها متضمنة آخر التعديالت. . يضم النظام 

ويوفر إطاًرا قانونيًا لألصول االفتراضية: يواكب القانون التطورات التي أحدثتها  تطبيق قانون األوراق المالية الجديد الذي يوفر خيارات تمويلية متعددة  .5
ا للقطاعات  المالي  الدعم  تقديم  يساهم في  المالية ، مما  التكنولوجيا  لتنظيم متطلبات  يوفر إطاًرا قانونيًا  التكنولوجية ، حيث  باستخدام  الثورة  القتصادية 

يمنح   حيث   ، المبتكرة  المالية  يسمح  الحلول  االفتراضية.  واالستثمارات  التكنولوجيا  تطبيق  والموافقة على  المبتكر  التمويل  تنظيم  للهيئة سلطة  القانون 
ما إلى ذلك.  القانون أيًضا بتوسيع خيارات التمويل من خالل تنظيم المنتجات والخدمات الجديدة مثل إيصاالت المستودعات والمشتقات والعقود اآلجلة و

عن هيئة السوق المالية كمؤسسة ذاتية التنظيم ، وسمح لألسهم الصرف    بورصة مسقط بنية التحتية التشريعية الالزمة لضمان استقالل  أنشأ القانون ال
للمؤسس بورصة  بإنشاء  الترخيص  سلطة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  القانون  منح  كما  بالهامش.  والتمويل  السوق  وصناعة  الوساطة  أنشطة  ات  لتنظيم 

 المتوسطة. الصغيرة و
٪ من توزيعات األرباح على األسهم وعوائد الصكوك والفوائد على السندات حتى  10أوضحت هيئة السوق المالية أنه تم تمديد الضريبة المقتطعة بنسبة   .6

 . 2025عام 
 مع شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع. التي سيتم تشغيلها من قبل.  الهيئة العامة لسوق المال تعاونت  .7
بالتزامن مع إطالق منصة    XBRLإلى شركة  الهيئة العامة لسوق المال  انضمت   .8 كجزء من استراتيجية هيئة أسواق المال للتحضير    XBRLالدولية 

اإلفصاح عن  لبيئة استثمارية مناسبة لتعزيز أداء سوق رأس المال وقطاعات التأمين من خالل التطوير المستمر للنظم التشريعية والتكنولوجية يتعلق ب 
عمان  م رؤية  مع  يتماشى  بما  التأمين  وشركات  المالية  األوراق  لجميع    2040صدري  الخدمات  لتسهيل  مطلب  وهو  الرقمي  التحول  إلى  للوصول 

 األطراف كجزء مهم من األولويات الوطنية. 
الشرعية ) .9 للرقابة  العليا  الهيئة  إنشاء  التشريعية واSSSBتم  لتعزيز اإلجراءات  المالية  السوق  التأمين ( في هيئة  العاملة في مجال  للشركات  لتنظيمية 

 التكافلي على أساس أفضل الممارسات الدولية. 
 

 ...  2023مبادرات جديدة مخطط لها لعام 
 ، خدمات تكامل إعالنات التنويع مع دول الخليج األخرى إلنتاج دليل موحد.  البيئية واألجتماعية والحوكمةبإنشاء  بورصة مسقط ستقوم  .1
 بوضع اللمسات األخيرة على القواعد واالتفاقيات التي تنظم أنشطة صناع السوق ومقدمي السيولة.  قط بورصة مستقوم  .2
 ثالثة مؤشرات جديدة للعوائد اإلجمالية للقطاعات األولية: التمويل والصناعة والخدمات.  بورصة مسقط سيطلق  .3
 الجهود جارية إلنشاء سوق أوراق مالية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.  .4

 
 

 المخاطر الرئيسية
 

يكون لتأثير التأخر الناتج عن االرتفاع السريع في أسعار الفائدة  ال يزال الركود والصراعات الجيوسياسية تشكل مخاطر عالية على آفاق سوق األسهم. يمكن أن  
 في المنطقة ، والذي يعكس االحتياطي الفيدرالي ، تأثير على نمو االئتمان والطلب الكلي ، فضالً عن قدرة المقترضين على سداد القروض. 

 2022في عام  مراقبتهارئيسية يجب  عنواين

 
العالمي وسط مخاوف من    • ( الصادر عن صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن  2022وفقًا لتوقعات االقتصاد العالمي لشهر أكتوبر )  الركود:النمو 

العالمي من   النمو  نمو منذ عام  2023٪ في عام  2.7و    2022٪ في عام  3.2إلى    2021٪ في عام  6.0يتباطأ    2001. وهذا هو أضعف معدل 

 19-كوفيد لمرحلة الحادة من جائحة باستثناء األزمة المالية العالمية و ا

 

٪ في عام  6.5ولكنه سينخفض إلى  2022٪ في عام 8.8إلى  2021٪ في عام 4.7من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي من  التضخم العالمي: •
ينبغي أن تهدف السياسة المالية إلى  كما  . وينبغي أن تستمر السياسة النقدية في مسار استعادة استقرار األسعار ،  2024٪ بحلول عام  4.1وإلى    2023

زيد من دعم  التخفيف من ضغوط تكلفة المعيشة مع الحفاظ على موقف حازم بما فيه الكفاية يتماشى مع السياسة النقدية. يمكن لإلصالحات الهيكلية أن ت 
متعدد األطراف ضروري لتسريع انتقال الطاقة الخضراء ومنع مكافحة التضخم من خالل تحسين اإلنتاجية وتخفيف قيود العرض ، في حين أن التعاون  

 التجزئة. 

  15واصل االحتياطي الفيدرالي معركته ضد التضخم من خالل رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في   رفع أسعار الفائدة الفيدرالية األمريكية: •
زيادة معدل االقتراض لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية ، بحيث تصل إلى نطاق مستهدف بين عاًما. صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على  

المقبل ، مع عدم وجود  4.5٪ و  4.25 العام  الفائدة أعلى خالل  إبقاء أسعار  يتوقعون  المسؤولين  إلى أن  الزيادة جاءت إشارة  إلى جنب مع  ٪. جنبا 
 . 2023٪ في نهاية عام 5.25-5.00ياطي الفيدرالي أن نطاق المعدل المستهدف سيكون عند . يتوقع مسؤولو االحت 2024تخفيضات حتى عام 
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كوفيد   والصين: 19-كوفيد  • جائحة  أن  حين  الحاالت    19-في  تزال  ال  الصين.  باستثناء   ، األهمية  ذات  البلدان  معظم  في  انحسر  فقد   ، ينته رسميًا  لم 
الصين ، مما يؤدي إلى غموض توقعات الطلب على النفط وبالتالي أسعار النفط. على العكس من ذلك ،  المتزايدة أو المخاطر المتغيرة تشكل خطًرا على 

( يمكن أن تسمح لالستهالك باالنتعاش بشكل كبير وتعزيز نمو الناتج 2023فإن إعادة االنفتاح الكامل لالقتصاد )المتوقع بحلول الربع األول من عام  
 حسب التضخم ، وبالتالي دعم اقتصادات تصدير النفط والغاز. المحلي اإلجمالي الصيني المعدل  

 

األمريكي:  • الدوالر  النمو    قوة  تحسن  ومع  الفيدرالي  االحتياطي  في مجلس  الفائدة  أسعار  رفع  دورة  نضوج  مع  الزخم  يفقد  األمريكي  الدوالر  نرى  قد 
تها. باإلضافة  االقتصادي النسبي خارج الواليات المتحدة. مع احتمال ضعف الدوالر ، يمكن أن تستفيد بلدان األسواق الناشئة من االرتفاع النسبي لعمال

أمريكا الالتينية ، أن يشهدوا ارتفاًعا في أسعار السلع األساسية بسبب زيادة الطلب العالمي. ستدعم   دول ، يمكن لمصدري السلع األساسية ، مثل  إلى ذلك 
 ٪ منذ بداية كتابة هذا التقرير. 40ذروة الدوالر األمريكي بشكل مباشر مؤشرات األسواق الناشئة ، والتي انخفضت بنحو 

 

  2021مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من عام    94.3ا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ، ارتفع الطلب العالمي على النفط الخام من  : وفقً  النفط: •
ة  وزياد  2022مليون برميل في اليوم بنهاية عام    99.7ومن المتوقع أن يصل إلى    2022مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من عام    98.49إلى  

إلى   في    101.8أخرى  يوميًا  برميل  عام  2023مليون  في  النفط  سوق  في  فائض  حدوث  أوبك  تتوقع  للطلب    2022.  توقعاتها  بتعديل  قامت  حيث 
حيث   الطاقة  أمن  قضية  األخيرة  التطورات  أبرزت  كما  أغسطس.  في  روسيا(  من  رئيسي  )بشكل  أوبك  خارج  من  اإلنتاج  تقديرات  وزيادة  بالخفض 

لعرض أكثر وضوًحا )على سبيل المثال ، مع التخفيض المتواضع في إنتاج النفط المتفق عليه في منظمة أوبك + والحد األقصى ألسعار  أصبحت قيود ا
 قة األمريكية النفط الروسي( ، ولكنها أكدت أيًضا على الحاجة إلى توازن جيد. أمن الطاقة مع أهداف التخفيف من حدة المناخ. ترى إدارة معلومات الطا 

(EIA أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ )2023دوالًرا أمريكيًا للبرميل في عام  92 . 
 

، مع توقع أعلى معدالت النمو    2022٪ في عام  6.5يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة    مجلس التعاون الخليجي:  •

الدينامي  النفطي  المحلي غير  الناتج  إجمالي  نمو  الهيدروكربونات وكذلك  إنتاج  ، على خلفية زيادة  السعودية  العربية  والمملكة  الكويت  في  كما  كي.  في 

عربية المتحدة ، من المفترض أن يسهم االنتعاش في األنشطة السياحية في أعقاب استضافة معرض دبي العالمي إكسبو والتداعيات المحتملة  اإلمارات ال

لعام   النفطي  اإلجمالي غير  المحلي  للناتج  نمو قوي  في قطر في  القادمة  القدم  لكرة  العالم  إلى  2022لكأس  يتسارع  أن  المتوقع  في عام  3.4. من   ٪

٪ مدفوًعا بشكل أساسي بقوى التصنيع واالنفتاح الكامل لالقتصاد. من المتوقع أن يصل  4، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة    2022

الً عن  ، مدعوماً بأسعار الهيدروكربونات المواتية وبدء مشروع توسعة حقل الشمال ، فض  2022٪ في عام  4النمو غير الهيدروكربوني في قطر إلى  

 حيث تنتج قطر بالفعل طاقتها اإلنتاجية.  2022الطفو الناجم عن كأس العالم. ومع ذلك ، من المتوقع أن يكون نمو الهيدروكربونات متواضعاً في عام 

 

الذهب العالمي ، قفزت  . وفقًا لمجلس  2023من المرجح أن تؤدي توقعات معدالت التضخم المستقبلية إلى تقلبات في أسعار الذهب في عام  الذهب:   •

٪ على أساس ربع سنوي(. هذا هو أكبر ربع منفرد للطلب من  115طن في الربع الثالث )+   400مشتريات البنوك المركزية العالمية إلى ما يقرب من  

. كما أنه يمثل الربع  2018ن عام  طناً في الربع الثالث م 241وتقريباً ضعف الرقم القياسي السابق البالغ    2000هذا القطاع في سجالت تعود إلى عام  

إلى   تاريخه  المبيعات حتى  إجمالي  المشتريات ورفع  التوالي من صافي  منذ عام    673الثامن على  العام  إجمالي  آخر.  أي رقم  أعلى من  ، وهو  طناً 

 .. كان الذهب أيًضا يتناسب بشكل عكسي مع التضخم ، وكان تحوًطا جيًدا ضد التضخم. 1967

 

إنتاج كان  السيارات:   • من  تحد  التي  الموصالت  أشباه  لرقائق  العرض  انخفاض  إلى  جزئيًا  ذلك  ويرجع  كبير،  بشكل  نشط  المستعملة  السيارات  سوق 

 .2023ام السيارات الجديدة. من المرجح أن تستمر األسعار المرتفعة القياسية للسيارات الجديدة والمستعملة ، وكذلك السيارات المستأجرة ، حتى ع

 

العمل:   • إلى  أسواق  ذلك جزئيًا  ، ويرجع  الشاغرة  الوظائف  العديد من  بقاء  الضغط، مع  تحت  العمل  أسواق  كانت   ، الجائحة  االقتصاد من  تعافي  مع 

العمل. إن  ف  "االستقالة الكبيرة" للعمال من القوى العاملة. باإلضافة إلى ذلك ، يتزايد دعم كل من النقابات واإلضرابات من أجل تحسين األجور وظرو 

 .سيكون له آثار خطيرة على تكاليف العمالة ، واختناقات العرض ، والتضخم  2022استمرار هذه االتجاهات حتى عام  

 

الشركات:   • على  الضريبة  لمعدل  العالمي  األدنى  أكتوبر  الحد  في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وافقوا    2021أعلنت  أعضائها  أن  ساري    -، 

هناك "ركيزتان" لإلصالح: تغييرات الركيزة األولى حيث تدفع  ٪.  15على تعيين حد أدنى عالمي لضريبة الشركات يبلغ    -  2023  المفعول من عام 

أرباح   على  يؤثر  )مما  الضرائب  الكبيرة  )زيادة    125الشركات  للضرائب  العالمي  األدنى  الحد  الثانية  الركيزة  يقدم  ؛  تقريبًا(  أمريكي  دوالر  مليار 

مليار دوالر أمريكي ، على مستوى العالم(. أدت التأخيرات في التنفيذ والخالف حول تفاصيل السياسة إلى دفع    150الضريبية بما يقدر بنحو   اإليرادات

 على أقرب تقدير. 2024وتنفيذ الركيزة الثانية حتى عام  2023الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الركيزة األولى حتى منتصف عام 
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 3202في عام مراقبتها  يجبحداث أ

 
 2023الربع الثاني 

النصف   • العالمية  االقتصادية  توقعاته  الدولي  النقد  سيصدر صندوق 

 سنوية في أبريل. 

 اجتماعات مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي في أبريل ويونيو.  •

لمؤشر   • السنوية  نصف  المراجعة  مايو    12في    MSCIستكون 

 يونيو.  1وستكون التغييرات سارية اعتباًرا من 

 23إعالنات أرباح الشركات للربع األول من عام  •

 تتويج الملك تشارلز الثالث.  •

بناء العاصمة اإلدارية   • من المقرر االنتهاء من المرحلة األولى من 

بقيمة   مشروع  وهو   ، لمصر  شرق    30الجديدة  دوالر  مليار 

أولمبيك   ،  القاهرة.  إفريقيا  في  رياضي  مجمع  أكبر  ثاني   ، سيتي 

 . 2036تأمل مصر في استخدامه في محاولتها الستضافة أولمبياد 

في   • األعضاء  وغير  ألوبك  والثالثين  الخامس  الوزاري  االجتماع 

 . 2023يونيو  4أوبك في 

  أهم انتخابات في تركيا  •

 2023الربع االول 

 الفيدرالي األمريكي في يناير ومارس اجتماعات مجلس االحتياطي   •

 2023فبراير   MSCIالمراجعة ربع السنوية لمؤشر   •

 االجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين   •

   2022إعالنات أرباح الشركات للعام المالي  •

 عام.  100سيبلغ عمر وارنر براذرز وديزني   •

 • المنتدى االقتصادي العالمي  •

ا • المركزي  البنك  من تعهد  حيازاته  تفريغ  في  بالبدء  ألوروبي 

البالغة   )  5السندات  يورو  أمريكي(    5.3تريليون  دوالر  تريليون 

 اعتباًرا من مارس 

في غضون ذلك ، رفع بنك إنجلترا وتيرة مبيعات أصوله وقال إنه   •

الربع    9.75سيبيع   في  الذهبية  السندات  من  إسترليني  جنيه  مليار 

  . 2023األول من عام 

 2023الربع الرابع 

نوفمبر   • في  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  اجتماعات 

 وديسمبر. 

النصف   • العالمية  االقتصادية  توقعاته  الدولي  النقد  سيصدر صندوق 

 . 2022سنوية في أكتوبر 

 2023إعالنات أرباح الشركات للربع الثالث من عام  •

لمؤشر    • سنوية  النصف  المراجعة  نوفمبر   MSCIستكون    في 

 وستكون التغييرات سارية اعتباًرا من ديسمبر. 

أول قارب هيدروجين في العالم يقوم برحلته االفتتاحية في مؤتمر    •

 األمم المتحدة لتغير المناخ في دبي. 

ستستضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين   •

 لمؤتمر األطراف 

 2023الربع الثالث 

 االحتياطي الفيدرالي األمريكي في يوليو وسبتمبراجتماعات مجلس  •

لمؤشر   • السنوية  ربع  المراجعة    2023أغسطس    MSCIستصدر 

 . 2023سبتمبر   1في أغسطس وستتم التغييرات اعتباًرا من 

 2023إعالنات أرباح الشركات للنصف األول من عام  •

 في الصين 2022دورة األلعاب اآلسيوية   •

األع • الدول  قمة  الناتو  بتكلفة  يعقد  فيلنيوس  في  الثالثين    30ضاء 

  مليون يورو. 

 

 2023لعام  دول مجلس التعاون الخليجي محاور االستثمار الرئيسية

أسعار  عوًما بارتفاع تدور أطروحتنا االستثمارية ألسواق دول مجلس التعاون الخليجي حول التعافي المستمر في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للدول ، مد

 الهيدروكربونات التي ستحافظ على السيولة الوفيرة في جميع أنحاء المنطقة. 

( المستهلك وكذلك  1نظًرا ألن الدول تعطي األولوية للتنويع ، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير الهيدروكربوني سيدعم بشكل مباشر القطاعات التالية: )

( تطوير العقارات مثل بناء البنية التحتية بدوره دعم منتجي األسمنت والصلب اإلقليميين. عالوة على  4( السياحة ، ) 3ة ، ) ( البنية التحتي 2المستهلك التقديري ، ) 

تماني أعلى  ، مدعوًما بنمو ائ ذلك ، من المتوقع أن يشهد القطاع المالي ارتفاًعا في دخل الفوائد والتمويل اإلسالمي ، نظًرا الرتفاع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة 

، وتحتاج الفرص الجذابة إلى   2022)نظًرا لالنتعاش االقتصادي الواسع النطاق(. ومع ذلك ، شهدت أسهم القطاع المصرفي تحسنًا في التقييمات خالل معظم عام  

 سواق اإلقليمية. التدقيق بعناية. باإلضافة إلى ذلك ، طالما ظلت أسعار النفط ثابتة ، من المفترض أن تدعم السيولة القوية األ 
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. ويظل التضخم في طليعة األذهان  2023ما زلنا مدركين لحقيقة أن المستثمرين العالميين يواجهون محاور سياسية رئيسية ستشكل قرارات االستثمار في عام 

ظر الدوالر األمريكي إلى حد كبير. بالنسبة لدول  حيث ينتظر المستثمرون تحواًل حذًرا من بنك االحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية األخرى ، وتراجع قوة ينت 

 : 2023مجلس التعاون الخليجي ، نضع المواضيع التالية تحت مراقبتنا خالل عام 

مع   من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا متزايدا من وجهة نظر المستثمرين مع زيادة في أسعار الفائدة. -  البنوك. 1

ستمر في رؤية زيادة في صافي القروض وتمويل القطاع. نظًرا ألن السياسات النقدية  ت سكما  استمرار حرص الحكومات على اإلنفاق على التنمية االقتصادية ، 

ر على صافي دخل البنوك اإلقليمية  لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالسياسات األمريكية ، والتي تُعزى إلى ربط عملتها ، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثي 

لمقترضين على سداد  من الفوائد والتمويل. ومع ذلك ، يجب مراقبة كفاية رأس المال ومقاييس جودة األصول حيث قد تؤثر تكاليف االقتراض المرتفعة على قدرة ا 

   القروض والتمويل. 

، نعتقد أن الشركات المختارة   2023مة. بالنظر إلى إعالن الميزانية التوسعية )األولي( لعام  في سلطنة عمان بقوة بنفقات الحكو التمويل يرتبط قطاع  -  التمويل. 2

 . 2021داخل القطاع ستستمر في إعادة التقييم ، كما كان الحال منذ نهاية عام  

وفقًا للبيانات العالمية    متوقع2026-2021ت المالية ٪ خالل السنوا5من المتوقع أن تحقق صناعة التأمين في ُعمان معدل نمو سنوي  يزيد عن    -. قطاع التأمين  3

. من المتوقع أن يحصل  2021مع نمو في قطاعات الحياة وغير الحياة. يعد التأمين الصحي أحد أسرع القطاعات نمًوا من حيث األقساط اعتباًرا من السنة المالية  

باسم   والمعروفة   ، الخاص  للقطاع  اإللزامي  الصحي  التأمين  تنفيذ خطة  دفعة من  الصحي على  التأمين  في عام    Dhamaniقطاع  . موظفو  2023والتي ستبدأ 

ب  يؤثر  التأمين الصحي اإللزامي مما  تغطيتها من خالل  الخاص وعائالتهم والسياح والزوار إلى عمان سيتم  القدرة على إحداث  القطاع  شكل أكبر على إجمالي 

٪ بسبب إدارة المطالبات بشكل أفضل في القطاعات غير المرتبطة بالحياة.  71االحترار العالمي للقطاع. من المتوقع أن تظل نسبة المطالبات في القطاع أقل من  

التأ60-55من المتوقع أن تظل نسبة االحتفاظ بالصناعة في حدود   مين األعلى ضمن قطاع السيارات والصحة. من المرجح أن يتعافى دخل  ٪ مع أقساط إعادة 

مع األداء األفضل لألوراق المالية ذات الدخل الثابت وسط سيناريو ارتفاع معدل الفائدة ، حيث تخطط معظم شركات التأمين في عمان    2023االستثمار في فترة  

 لمالية الثابتة ، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة صافي األرباح على المدى القريب. لتنويع محافظها والتحول من حقوق الملكية إلى األوراق ا

وهو أقل بكثير مقارنة بمعدل اختراق تايوان والواليات المتحدة والمملكة    2021٪ اعتباًرا من عام  1.34يبلغ معدل انتشار التأمين في المملكة العربية السعودية  

الزيادة في عدد السكان بدعم من الوافدين ، وزيادة الوعي بين الناس ، والتأمين الصحي اإلجباري للوافدين وأسرهم من قبل  ٪. بالنظر إلى  14-12المتحدة بنسبة  

وبشكل إيجابي. التأثير على القدرة على إحداث    2023أصحاب العمل ، فإن التأمين الصحي اإللزامي للحج والعمرة سيؤدي إلى زيادة معدل االنتشار في عام  

. قطاع السيارات هو ثاني أكبر مساهم في  2021٪ من إجمالي القدرة على االحترار العالمي اعتباًرا من عام  60ترار العالمي للقطاع الصحي الذي يشكل  االح

بنسبة   العالمي  العالمي. 19إجمالي االحترار  القدرة على االحترار  ا  ٪ من إجمالي  ارتفاع األنشطة  نمو  ستؤدي زيادة مبيعات السيارات مع  إلى زيادة  القتصادية 

لصحية والسيارات في  األقساط لهذا القطاع في الفترات المستقبلية. ومن المتوقع أن تظل النسبة المجمعة للصناعة تحت الضغط مع زيادة محتملة في المطالبات ا

رقمنة إلى التحكم في التكاليف في إطار نفقات اإلدارة العامة  ، ستؤدي إدارة المطالبات بشكل أفضل والتركيز األكبر على ال 2024. ومع ذلك ، في عام 2023عام 

المال أفضل محتمل لألوراق  أداء سوق  المستقبلية مع  الفترات  في  يتحسن دخل االستثمار  أن  المتوقع  المجمعة. من  النسبة  بزيادة  واإلدارية وسيحسن  ية مدعوًما 

 االحترار العالمي وأرباح االكتتاب المرتفعة إلى تحسين صافي أرباح الصناعة في المستقبل. أسعار الفائدة. عالوة على ذلك ، ستؤدي الزيادة في إجمالي 

والالسلكية.  4 السلكية  للنمو. ستؤدي زيادة استخدام الهواتف  29.4في عمان ، يوفر مستوى االنتشار البالغ    -  االتصاالت  ٪ في سوق الدفع اآلجل مجاالً واسعاً 

. قد يؤدي العام الثاني من تشغيل فودافون في    .2023متزايدة إلى زيادة الطلب على خدمات البيانات وزيادة الخط األعلى في عام  الذكية من قبل فئة الشباب ال

ة  ، والتي ستوفر فرص نمو في أعمال الخطوط الثابت   5Gعمان إلى حرب أسعار في هذا القطاع على المدى القريب. يتطلع العديد من المشغلين إلى توسيع شبكة  

 . 2023في عام  

  كوفيدـ  ، شهدت شركات االتصاالت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استقراًرا نسبيًا مقارنة بالعام السابق ، حيث تم رفع القيود المتعلقة ب   2022في عام  

( ضعيفًا في عام  ARPUكل مستخدم ). من المتوقع أن يكون معدل نمو متوسط العائد لكوفيدعلى السفر في الغالب وعاد االستخدام في الغالب إلى سنوات ما قبل  

ت المستهلك ، حيث تتجه المخاطر االقتصادية أكثر نحو الجانب السلبي )فرص أكبر للتباطؤ االقتصادي أو الركود( ، مما يؤدي إلى التأثير على معنويا  2023

غب الشركات في التركيز على تقليص النفقات في سيناريو النمو  حيث تر  2023وبالتالي االستخدام. من المتوقع أن تظل الهوامش ثابتة على نطاق واسع في عام  

  2023من المتوقع أن تصل زيادات أسعار الفائدة إلى صافي الدخل في عام    المنخفض ؛ يمكن أن تكون تكاليف الطاقة المرتفعة عامالً رئيسياً يؤثر على الهوامش.

الميزانيات العمومية عالية االستدانة لشركات االتصاالت. يعد إطالق شبكة الجيل الخامس والشراكة  حيث سيكون التأثير الكامل للمعدالت المرتفعة واضًحا على  

 . 2023اإلستراتيجية بين شركات االتصاالت ومقدمي الخدمات الرقمية من النقاط الرئيسية التي يجب االنتباه إليها في عام  

هـ وفقًا ألسالك األعمال المدعومة    26-23٪ خالل العام المالي  4.2ُعمان متوسط نمو سنوي قدره    من المتوقع أن يسجل قطاع البناء في   -  عمان لإلنشاءات .  5

التنمية الخمسية ورؤية    باالستثمارات في تشييد مشاريع البنية التحتية للنقل والكهرباء والنفط واإلسكان. ومن المتوقع أيًضا أن يزداد هذا القطاع مدعوًما بخطة 
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، ومجمع  . وهناك  2040عمان   بوالية خصب. مصفاة صور  الصناعية  الصناعية في صور والبريمي وصحار ومدينة محاس  المدن  المشاريع مثل  العديد من 

ميجاوات في صحار مما سيزيد من النمو في    100البتروكيماويات ، ومجمع أحواض بناء السفن ، وبلدات قوة عاملة متكاملة في سور وإنشاء محطة طاقة شمسية  

 لبناء في الفترات المستقبلية. قطاع ا

عام  -  سيراميك.  6 في  السيراميك  بالط  الطلب على  زيادة  إلى  النفط  أسعار  بارتفاع  مدعومة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  المتزايدة  البناء  أنشطة    ستؤدي 

ا2023 إلى ضغوط على  الشحن  تكاليف  انخفاض  الرغم من  الخام على  المواد  تكاليف  ارتفاع  يؤدي  قد  الشركات  .  تخطط  القريب ، حيث  المدى  لهوامش على 

الطلب.  لتلبية  اإلنتاجية  طاقتها  بالط    لتوسيع  على  الطلب  وزيادة  الضيافة  أعمال  دفع  إلى  والعمرة  الحج  من  المدعومة  الدينية  السياحة  زيادة  ستؤدي 

ورؤية اإلمارات    2040ورؤية عمان    2030في االعتبار رؤية السعودية  السيراميك.المشاريع الكبرى في خط األنابيب في دول مجلس التعاون الخليجي مع األخذ  

وما بعده ستؤدي زيادة عدد السكان الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الطلب على المساكن في    2023تقود النمو في سوق البناء في عام  20230

. ستشكل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها المملكة العربية السعودية  2023بالط السيراميك في عام  الفترات المستقبلية والتأثير بشكل إيجابي على مبيعات  

 على بيع البالط تحديًا لالعبين في عمان.

لفية ارتفاع التضخم والزيادة  تبدو النظرة المستقبلية للقطاع االستهالكي في المملكة العربية السعودية ، وخاصة التجزئة ، ضبابية على خ  -  المستهلك السعودي .  7

الي األمريكي إلى أن أسعار  المستمرة في أسعار الفائدة في المنطقة نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة األمريكية. تشير نتائج االجتماع األخير لمجلس االحتياطي الفيدر

أشهر القادمة والتي سيتم تكرارها في الغالب من قبل البنوك المركزية    6-4نقطة أساس على مدى    60-50الفائدة في الواليات المتحدة سترتفع على األقل بمقدار  

مستهلك مما يؤثر سلبًا  في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ال يفضي إلى شركات التجزئة االستهالكية ، في رأينا ، ألن هذا يؤدي إلى زيادة في تكاليف تمويل ال

لى ذلك ، من المرجح أن تؤثر التوقعات المتزايدة بأن االقتصاد العالمي يتجه نحو الركود أو بالقرب من ظروف الركود  باإلضافة إ  على القوة الشرائية للمستهلكين.

ذلك ، على الرغم من على معنويات المستهلكين والتي ، مرة أخرى ، ليست حالة مرغوبة بالنسبة لقطاع المستهلكين ألنها قد تحفز الناس على كبح إنفاقهم. ومع  

 اح المعاكسة ، من المتوقع أن تظل المنطقة في وضع توسعي في العام المقبل مما قد يعوض بعض الراحة للشركات االستهالكية. الري 

أسعار  تفاع  من المتوقع أن ترتفع عائدات صناعة األسمنت العمانية في المستقبل ، مدعومة بالزيادة المستمرة في نشاط البناء في البالد مدعوًما بار  -  األسمنت.  8

ي على الطلب على األسمنت.  المواد الهيدروكربونية. هناك مشاريع تذاكر كبيرة قيد اإلعداد تعكس التزام الحكومة باإلنفاق في قطاع البناء ، مما سيؤثر بشكل إيجاب 

ن وزيادة مبيعات األسمنت. تعمل معظم الشركات  عالوة على ذلك ، ستؤدي العوامل الديموغرافية المواتية والتوسع الحضري السريع إلى زيادة الطلب على المساك

على الرغم من ارتفاع الخط األعلى ، من المتوقع أن تزداد تكلفة اإلنتاج مع زيادة    في عمان أيًضا على زيادة طاقتها اإلنتاجية لتلبية الزيادة الوشيكة في الطلب. 

. وفقًا لذلك ، ستؤثر  2022دوالًرا أمريكيًا للطن المتري في فترات    360ا للطن المتري إلى  دوالًرا أمريكًي   80محتملة في أسعار الفحم التي ارتفعت بالفعل من  

 أسعار المواد الخام المرتفعة سلبًا على الهوامش وتخلق ضغًطا على صافي األرباح في المدى القريب. 

كرة القدم. في المستقبل ، من المرجح أن تؤدي العديد من المشاريع التي تعمل  استعداًدا لكأس العالم ل  2022قامت قطر باستثمارات كبيرة في البنية التحتية في عام  

  2023)مثل مشروع مدينة لوسيل ومشروع األمن المائي العمالق( إلى زيادة الطلب على األسمنت وزيادة حجم األسمنت المباع في عام    2030كجزء من رؤية  

بسبب ارتفاع    2022نتجي األسمنت عن قلقهم بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام في اإلطار الزمني لعام  عند التفكير في بناء قطر طموحات. أعرب العديد من م

قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم ، والشركات المحلية مثل قطر لألسمنت لديها عقود طويلة األجل مع الحكومة لتوريد    أسعار الفحم والغاز الطبيعي.

 تي لها أيًضا ميزة تمكينها من شراء المواد الخام بتكاليف أقل ، وتحسين أرباحها هوامش. الغاز الطبيعي ، وال

بعد البداية القوية لهذا العام في النصف األول من عام    2022شهد قطاع البتروكيماويات في الشرق األوسط تحديًا في الربع الثالث من عام    -  البتروكيماويات.  9

استمر الطلب    ود العالمية بعد تصعيد الصراع الروسي في أوكرانيا ، ارتفعت أسعار المواد األولية ، مما أدى إلى ضغط الهوامش.. مع ارتفاع أسعار الوق2022

لى ركود  الي األمريكي إفي التعافي مقارنة بالعام السابق ، ولكن من المحتمل أن يتعرض للضغط إذا أدى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل االحتياطي الفيدر

ر.يمكن  من المحتمل أن تتقلب األسعار في سيناريو طلب غير مؤكد ، حيث تؤثر عوامل العرض والطلب الخاصة بالمنتج على االتجاه العام عبر األسعا  اقتصادي.

يحافظ على هوامش التشغيل ، ومن المتوقع أن يؤدي  توقع تدفق أي اعتدال في أسعار النفط إلى أسعار المواد األولية المعتدلة ، مما قد يساعد الشركات بشكل عام  

 رباح هذه الشركات. االرتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى زيادة مصروفات الفائدة للشركات ذات الرافعة المالية العالية ، والتي بدورها ستؤثر على صافي أ 

جانب التطوير من األعمال ، مستفيدة من الطلب المستمر على العقارات السكنية. كما  ، شهدت الشركات العقارية طلبًا قويًا على    2022في عام    -  العقارات  .10

إلى   أدى  مما  االقتصادية  األنشطة  على  المستجد  كورونا  بفيروس  المتعلقة  القيود  رفع  مع  التعافي  في  االستثمارية  العقارات  أعمال  على  استمرت  اإلقبال  زيادة 

يتراجع   ، وقد  والضيافة  التجزئة  السكنية في عام  قطاعي  العقارات  الطلب على    2023الطلب على  فإن   ، ذلك  الفائدة. ومع  أسعار  في  االرتفاع  استمرار  ، مع 

  2022ت األسعار. مثل عام  العقارات السكنية في اإلمارات العربية المتحدة يميل أكثر نحو العقارات الراقية ، والتي من المحتمل أن تكون معزولة نسبيًا عن زيادا

عبر قطاعات التجزئة والتجارية والضيافة ، على الرغم من أنها ليست بنفس معدل    2023المرجح أن تحقق أعمال العقارات االستثمارية أداًء جيًدا في عام    ، من

على الطلب بشكل جوهري في عام    ، بسبب التباطؤ االقتصادي المحتمل بعد الزيادات السريعة في أسعار الفائدة.لم تؤثر زيادة أسعار الفائدة  2022النمو في عام  

 . 2023لكنها ستظل تشكل خطًرا رئيسيًا يجب االنتباه إليه في عام   2022
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المعلومات   .11 تقود الحكومة والجهات ذات الصلة معظم األعمال لشركات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية. وهذا يشكل خطًرا    -  تكنولوجيا 

فط  ع تكنولوجيا المعلومات في ظل البيئة الحالية ، في رأينا ، حيث أن التوقعات االقتصادية العالمية المتوترة تضع ضغوًطا على أسعار الن على آفاق نموهم لقطا

ل منها. قد يؤدي هذا  وذلك ألن أسعار النفط الخام المنخفضة تقلل من إيرادات الحكومة وقدراتها في اإلنفاق ، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة وحجم األعما   الخام.

 . COVIDأيًضا إلى زيادة انخفاض قيمة الذمم المدينة لشركات تكنولوجيا المعلومات ، كما شهدنا في العامين الماضيين خالل 

بيئة التشغيل المنظمة. ومع  2022مقابل    2023نتوقع أن تحقق المرافق أداًء مستقًرا إلى حد كبير في عام    -  المرافق   .12 ذلك ، نتوقع أن تظل    نظًرا لفضيلة 

بالتكاليف المحددة مسبقًا إلى حد كبير وتكاليف التمويل المنخفضة بسبب االنخفاض المستمر في الديون المستحقة    هوامش جميع المرافق مستقرة نسبيًا مدعومة 

 لبعض األسماء. 

. بتتبع الجائحة جلس التعاون الخليجي تدريجيًا مع الوضع الطبيعي لما قبل ، يتواءم قطاع التعليم في دول مكورونابعد االضطراب الناجم عن جائحة  – . التعليم13

ومن ثم ، فمن   آلخرين.أداء شركات التعليم تحت تغطيتنا ، نعتقد أن الوباء قد أثر بشكل مختلف على الشركات المختلفة ، حيث عزز أرباح البعض بينما أثر على ا

بالنسبة للشركات ، من وجهة نظرنا. بشكل عام ، نعتقد أن الالعبين سيشهدون زيادة في التسجيل حيث تم استئناف  المرجح أن يؤدي التطبيع إلى عكس هذا النمط  

وكذلك التعليم العالي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة اإليرادات ، على الرغم من أن الهوامش قد تنخفض    K-12الفصول المادية لجميع الصفوف في مستوى  

من المتوقع أن تحقق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أداًء أفضل نسبيًا من حيث   تكاليف التشغيلية المرتبطة باألداء المادي للمؤسسات التعليمية.بسبب ارتفاع ال

الزيادة في دخل الفرد وزيادة فرص العمل  وذلك ألن   ، وهو ما يبشر بالخير لقطاع التعليم ، في رأينا.  2023النمو االقتصادي مقارنة بالمتوسط العالمي خالل عام 

يجابية أيًضا للقطاع. وفي  ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على التعليم ، وخاصة التعليم العالي. تعتبر التركيبة السكانية الشابة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إ

 ى األرباح وسيؤدي التوحيد / االستحواذ إلى انخفاض المنافسة. الوقت نفسه ، قد يشهد القطاع توطيًدا حيث يواجه بعض الالعبين ضغوًطا عل

السعودية  .  14 العربية  المملكة  الصحية في  الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية نمًوا صحيًا مع زيادة مشاركة القطاع الخاص    يشهد قطاع  -الرعاية 

المملكة   بأهداف رؤية  التشغيل في  2030مدفوعة  بعد  . تحسنت ظروف  أو    كوفيدالقطاع  التأسيس  إما من خالل مشاريع  قدراتهم  بتوسيع  الالعبين  ويقوم معظم 

 الجديدة. المشاريع 

،    2023اعتباًرا من عام   في الحرب األوكرانية الروسية.  2022بلغت أسعار المعادن األساسية ذروتها خالل الفترة من مارس إلى أبريل   -. المعادن األساسية15

( احتمال حدوث انخفاض  1. بعض العوامل الرئيسية لهذه التوقعات هي:  2022تنخفض أسعار المعادن األساسية إلى حد كبير مقابل متوسط عام    من المرجح أن 

دن األساسية( ،  ( تباطؤ في الصين وقطاع العقارات فيها )من بين أكبر القطاعات في العالم ومحرك رئيسي للطلب على المعا2كبير في النمو االقتصادي العالمي ، 

( استمرار تشديد أسعار الفائدة من قبل المركز العالمي الرئيسي الذي  4( زيادة محتملة في العرض من الصين وسط تحسن في وضع إمدادات الطاقة في البالد ،  3

يؤدي إلى زيادة في تكلفة اإلنزال للسلع ، مما يقلل من  ( تقدير في قيمة الدوالر األمريكي مما  5من المتوقع أن يؤثر سلبًا على قدرة إنفاق المستهلكين والطلب ،  

 الطلب عليها. 

، ولكن من المتوقع أن يستقر هذا النوع من النمو في عام    2022شهدت شركات الطيران ارتفاًعا في حركة المسافرين في عام    -. الخدمات اللوجستية والنقل  16

مدفوًعا بارتفاع أسعار الحاويات والشحن ، بينما   2022نقل البحري لألعمال اللوجستية ، كان النمو في عام  بسبب التأثير األساسي المرتفع. بالنسبة لخط ال  2023

، من المرجح أن يكون النمو في أسعار الحاويات والشحن ضعيفًا ، إال إذا    2023في عام    شهدت األعمال البرية تحسنًا في استخدام األصول مقارنة بالعام السابق.

ية  التوترات الجيوسياسية إلى قيود على طرق التجارة. أي تباطؤ اقتصادي محتمل أو ركود سيؤثر أيًضا على الطلب الكلي على الخدمات اللوجست أدى تصاعد  

الشركات    ، حيث من المرجح أن تتخذ  2022مماثلة إلى حد كبير لمستويات عام    2023)جانب الركاب والبضائع(. من المتوقع أن تظل هوامش التشغيل في عام  

، لكن الشركات قامت    2023التأثير الكامل في عام    2022تدابير لتوفير التكاليف استجابةً ألي تباطؤ محتمل في اإليرادات. ستشهد زيادات أسعار الفائدة في عام  

 . 2023الفائدة في عام ، مما سيساعد في الحد من تأثير زيادات أسعار  2022بتحسين مركزها المالي في األشهر التسعة األولى من عام 

على قائمة مراقبة المستثمرين حيث من المتوقع أن تشهد   -تداول وسوق دبي المالي  -البورصات المدرجة في المنطقة   -. يمكن أن تكون البورصات المدرجة  17

 . 2022( مثل  IPOsهذه البورصات موجة مستمرة من العروض العامة األولية )
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   2022نظرة على أداء السوق خالل عام 
 

 

، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط اإلجمالي بنسبة    4857.44٪ على أساس سنوي عند  17.63  مرتفعًا بنسبة  2022في عام    30أغلق مؤشر بورصة مسقط  

 . 2016منذ عام   لثانية على التوالي المؤشر عاًما في المنطقة اإليجابية للمرة ا . أغلق6194.67٪ ليغلق العام عند 23.38

٪ على أساس سنوي. ارتفع المؤشر الصناعي بنسبة  20.15من بين المؤشرات الفرعية ، كان المؤشر المالي هو األكثر ارتفاعاً ، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة  
 ٪. 4.99٪. وانخفض مؤشر الشرعي بنسبة 0.26٪ وأغلق مؤشر الخدمات منخفًضا بنسبة 5.77

 
. ومع ذلك ، شهد الربع األول  2021وكذلك إعالنات أرباح الشركة لعام    2022العام بشكل إيجابي عند اإلعالن عن ميزانية الدولة    30بدأ مؤشر بورصة مسقط  

. ومع  الصراع بين روسيا وأوكرانياب  ، إلى حد كبير بسب   2022فبراير   في  3,547.962العام عند  أداًء مختلًطا ، حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوى شهده هذا  

 ٪ على أساس ربع سنوي. 1.8على ارتفاع  22ذلك ، فقد أنهى السوق الربع األول من عام 

 
الثاني أداًء صامتًا للمؤشر ، حيث خسر حوالي   ا2شهد الربع  لمبارك ، باإلضافة إلى  ٪ على أساس ربع سنوي ، نتيجة لساعات عمل أقل خالل شهر رمضان 

 صرف العديد من الشركات عن أرباحها. 

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

14
-D

ec
-2

2

21
-N
ov
-…

31
-O

ct
-2

2

10
-O

ct
-2

2

18
-S

ep
-2

2

2
8

-A
u

g-
2

2

0
7

-A
u

g-
2

2

14
-J

u
l-

22

20
-J

u
n

-2
2

30
-M

ay
-…

09
-M

ay
-…

11
-A

p
r-

2
2

2
1
-M

a
r-
…

27
-F

eb
-2

2

06
-F

eb
-2

2

1
6

-J
a

n
-2

2

عروض توزيع ( أ)
األرباح

تعرفة قيمة تحديد( ب)
استهالك الكهرباء 

لعام  السكنية للفئة
2022

اكتتاب شركة بركاء ( ج)
لتحلية المياه

 22إعالنات أرباح الربع األول من عام ( أ)
 أعلنت عُمان عن فائض( ج)موسم رمضان والعيد ( ب)

في الميزانية نتيجه ارتفاع أسعار النفط والغاز 
الى B" "رفع التصنيف االئتماني لسلطنة عمان من ( د)

"B+"مليارات   جمعت عُمان ( هـ  )مع نظرة مستقرة

   ندوالر أمريكي من المقرضين اإلقليميين والدوليي
الضغوط التضخمية العالمية( و)

21النتائج المالية للشركات عن السنة المالية ( أ(

توقع عجز  )إعالن الموازنة العامة للدولة ( ب(

(2021أقل من المالي 
هيئة  أنشأت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في( ج)

  السوق المالية

بدأ تشغيل سوق الكهرباء الفورية (د)

بورصة مسقط ترفع ( أ)
نسبة تملك األجانب إلى 

في الشركات   100
المدرجة

البنك المركزي العماني يرفع سعر إعادة ( أ
نقطة    الشراء للبنوك المحلية بمقدار 

زيارة ملك األردن لعمان(ب )أساس

اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ( ج)
تعقدان أول اجتماع لمجلس إدارة خط سكة 

(  د )مليارات دوالر أمريكي  حديد بقيمة 
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيفها 

مع نظرة -BBاالئتماني لسلطنة ُعمان إلى 

أشهر من   النتائج المالية للشركات ل ( أ)
تدعم عمان قرار منظمة أوبك ( ب) 22عام  

بشأن خفض المنتجات النفطية  
غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية ( ج)   

لعمان من مستقرة إلى إيجابية

التي 22إعالنات أرباح النصف األول من العام ( أ)

٪ على أساس سنوي في  تكشف عن زيادة بنسبة 
)  صافي األرباح المجمعة ، خاصة للقطاع المالي 

٪ 11)  ومعد الخدمات ( ٪ على أساس سنوي 

 حصل الصندوق العُماني الستثمارات( ب()سنويًا
البنية األساسية على التزام رأسمالي من صندوق 

مليار   12 1االستثمارات العامة السعودي بقيمة 
قام البنك المركزي العُماني ( ج)لاير سعودي 

بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
بنك ( د)نقطة أساس   للمصارف المحلية بمقدار 

ةمسقط يرتقي باقتراحه لدفع أرباح األسهم المجاني

بنك اتش اس بي سي عمان ينطلق في ( هـ)

محادثات اندماج مع بنك صحار الدولي ( و)
٪  في 10عززت ُعمان إنتاجها النفطي بنسبة 

النصف األول مع ارتفاع الصادرات

 يعدعوات الجمعية العمومية للشركات ومقترحات توز( أ)
 ألرباحا

  انيةألوكر ارتفاع أسعار النفط في الحرب الروسية( ب)
مرين سمح وزير اإلسكان والتخطيط العمراني للمستث( ج)

غير العمانيين بتملك وحدات سكنية في عمان
عن خطتها الخمسيةأعلنت بورصه مسقط( د)

زيارة قطر إلى عمان( هـ)
 توجيهات جاللة السلطان بخفض رسوم التوظيف( و)

 للوافدين

أنشأت هيئة السوق المالية العمانية ( أ)
ا لشركة ريسوت  مجلس إدارة مؤقتً

لألسمنت
ين قامت وكالة فيتش بترقية بنك( ب)  

عمانيين لتحسين قدرة الدعم السيادي
سجلت الميزانية العامة لسلطنة ( ج)  

ستاندرد آند بورز ( أ)
ترفع التصنيف االئتماني 

  لسلطنة عمان إلى
"BB" مع نظرة مستقبلية

تستكشف ( ب  )مستقرة
البورصة العمانية 
عالقات أقوى مع 

( ج  )البورصات اإلقليمية
استمرت مؤشرات 

االقتصاد الكلي العماني 
في التحسن
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٪ في المؤشر ، معظمها على خلفية الكثير من األخبار اإليجابية مثل مؤشرات االقتصاد الكلي للحكومة باإلضافة إلى تحسين  7.3زيادة بنحو  األخيرشهد الربع 

 . 2022ديسمبر  13يوم  4,898.86ى له عند . وصل المؤشر إلى أعلى مستوللسلطنة  وكاالت التصنيف التوقعات 

 
 

 
 
 

 في رأس المال   االنخفاضوالزيادة 

 
مليون لاير عماني. ومن بين   590بإجمالي الزيادة يساوي حوالي    2022شركة قد شهدت زيادات في رأس المال في عام    19أن  أوبار كابيتل  ظهر تحليل  قد أ 

الشركات   للقطاع    11هذه  تابعة  تأجير ،    3بنوك ،    5المالي )شركة  تأمين ،    2شركات  الصناعي    7شركات استثمار وقابضة( ،    2شركات  للقطاع  شركات 

 . 2022وواحدة لقطاع الخدمات. شهدت شركتان انخفاًضا في رأس المال خالل عام 

 2022اإلصدارات األولية خالل عام 

عقارية وبركة لتحلية المياه. اللؤلؤة العقارية هو أول صندوق استثماري متوافق مع الشريعة اإلسالمية في  خالل العام ، كان هناك اكتتابان أوليان: مشروع اللؤلؤة ال

. يتمثل النشاط التجاري األساسي لشركة بركاء لتحلية  2018الصادرة في عام    REIFسلطنة عمان وهو ثالث صندوق استثمار عقاري فقط تم إنشاؤه وفقًا للوائح  

مليون جالون / يوم( وتقع في بركاء    61.8متر مكعب / يوم )  281.000المياه في تطوير وتملك وتشغيل محطة بركاء المستقلة للمياه ، وهي محطة تحلية بقدرة  

 . 2018يونيو  13المحطة تجاريًا منذ  بمحافظة جنوب الباطنة ، سلطنة عمان. بدأ تشغيل  

لاير عماني / سهم في يوم اإلدراج ، بينما ارتفع سهم شركة بركاء لتحلية    0.112لاير عماني / سهم من    0.118٪ إلى  4.46وارتفع سهم اللؤلؤة العقارية بنسبة 

 اإلدراج.  لاير عماني / سهم في يوم  0.145لاير عماني / سهم من   0.150٪ إلى 3.45المياه بنسبة 

 
 

 االكتتاب  ات شرك حجم األكتتاب   إلدراج مكاسب السهم في يوم ا   (x)زيادة االشتراك

 شركة بركاء لتحلية المياه مليون لاير عماني   4.2x 3.45 % 4.4المرحلة االولى: 

 اللؤلؤة العقارية  مليون لاير عماي   23.3 % 4.46 1.5
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 سندات التنمية الحكومية 

مليون لاير عماني ، تقدم سعر    150( بقيمة 6خالل العام ، لم يكن هناك أي سندات تنمية حكومية مدرجة. ومع ذلك ، كان هناك إصدار صكوك حكومية )السلسلة 

 ٪. 4.85كوبون قدره  

 

 

 الشركات  وصكوك سندات

٪ مقارنة  2184مليون لاير عماني ، بزيادة حوالي    581  2022  عام  قطبورصة مسبلغ إجمالي قيمة اإلصدار لسندات الشركات والصكوك التي تم إدراجها في  

الدائمة الفئة    بنك مسقط سندات    ت. شكل 2022. حيث لم يتم إدراج أي صكوك في سوق مسقط لألوراق المالية في  2021بإجمالي قيمة إصدار السندات في عام  

 ٪ من القيمة اإلجمالية.  64.5أعلى حصة بنسبة  االولى
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عدد االكتتابات األولية والقيمة: عمان

(على اليسار)إجمالي المبلغ المحقق في االكتتاب العام ، مليون لاير عماني  (على اليمين )عدد االكتتابات األولية 

القيمة السوقية، مليون ر.ع. تاري    خ االدراج قيمة اإلصدار كة  الشر

ي 31 ديسمبر
 
كما ف مليون ر.ع.

4.9 1يونيو 2022 150.0 لصكوك السيادية 6

4.9 150.0 المجموع

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية

القيمة السوقية، ر.ع. خ االدراج تاري     قيمة اإلصدار كة  الشر

ي 31 ديسمبر
 
كما ف ر.ع.

1.2 مار س2022 31 1.46 ي 2022
 
سند العمانية للتمويل مجان

75.0 أغسطس 2022 11 سندات البنك األهلي دائمة غير مضمونة 75.002022

115.5 أبريل 2022 5 115.50 سندات بنك ظفار2022

270.2 مايو 2022 20 375.32 سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1

14.6 مايو 2022 15 سندات تأجير للتمويل غير مضمونة وغير قابلة للتحول14.63

476.6 581.91 المجموع

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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 المناقصات

كانت العقود الرئيسية في قطاع البنية التحتية    أوبار كابيتل.مليون لاير عماني وفقًا لوسائل اإلعالم وبيانات    510.4، تم ترسية عطاءات بقيمة    2022في عام  

 . االول الربع  أخيًراو لثانيثم الربع ا لثالثأعلى قيمة للمناقصات التي تمت ترسيتها تاله الربع ا االخيرقطاع الطاقة. سجل الربع   ووقطاع التعليم وقطاع الصحة  

 
 

 صفقات خاصة
مليون لاير عماني. تم تنفيذ معظم الصفقات في القطاع المالي. باإلضافة   66.3  2022مسقط  في عام  بورصة بلغت القيمة اإلجمالية للصفقات الخاصة المنفذة في 

 . 2022إلى ذلك ، يمتلك قطاع الخدمات ثاني أكبر الصفقات الخاصة في عام  

 . 2022يوضح الجدول التالي أهم الصفقات من حيث القيمة في عام  

 
 
 

 2022في عام  الشركات من لعدد رئيسية إفصاحات

باإلضافة إلى  وبيع األصول  وتعويضات وإصدار سندات و وإستحواذات وتأسيس شركات جديدة  تتعلق بإندماجات محتملة  مواضيع  الشركات من  لم تخلو إفصاحات  

 نأتي على ذكر أهمها تاليا:  األخبار األخرى.

 2022من  الربع االول 

العا • الجودة  ذات  الدواجن ومشتقاتها  من  منتجاتها  لتصدير  التجارية"  المتحدة  "الخيول  مع شركة  تعاون  اتفاقية  توقع  لألغذية  الصفاء  المملكة  شركة  إلى  لية 

 العربية السعودية.  

المناقصات المسندة حسب األشهر، مليون ر.ع. 

U Capital المصدر: صحافة، 
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40,275,260 24-Mar-22 ي 
بنك عمان الوطن 

4,050,000 19-May-22 عمانتل 

4,000,000 23-Nov-22 ي سي  بنك أتش أس بر

3,412,727 24-May-22 بنك مسقط

2,883,000 9-Jun-22 بنك نزوى 

2,786,467 30-Mar-22 المتحدة للتمويل 

المصدر: أوبار كابيتال، السوق المالي

اكير الصفقات من حيث القيمة 

2022
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 . ج محتمل مع بنك نزوى اإلسالميموافقة من البنك المركزي على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة الندما اعلن عن تلقيبنك صحار الدولي  •

 عماني. مليون لاير 1.6مقابل  عمانتلل أعلنت شركة عمان لالستثمارات والتمويل عن إبرام عقد لشراء ديون مستحقة   •

مليون دوالر    620  هي  القيمة اإلجمالية للشراء   حيث انفي أوكتال القابضة    %2.88  أفصحت شركة عمان واالمارات لالستثمار القابضة عن بيع حصتها •

 .أمريكي

 تاورز.  هيليوس شركة   إلى عمانتل ألبراج  النشطة  غير األساسية  البنية بيع إتفاقية  نفاذ اشتراطات  إلستكمال المستهدف التاريخ تمديد افصحت عمانتل عن  •

أعلنت    كما.  عماني  لاير  مليون   3.1  مقابل   أسياد  مجموعة  من قبل   والتبريد  للمخازن   األمين  لشركة   شراء   عرض   استالمها  عن  العمانية  األسماك   شركة   أعلنت •

 الياباني  -الخليجي الغذاء  لصندوق خاصة أغراض  ذات شركة   وهي ، القابضة أكوا شركة  مع 2022 فبراير 16 بتاريخ خاص اكتتاب اتفاقية توقيع عن ايضا

 .عماني لاير  مليون 16.3 إلى. المصدر الشركة مال  برأس  ،  الشركة في   الجديدة لألسهم عماني  لاير  مليون 3.8 ستستثمر والتي ،

•  

  التصنيف   على  اإلبقاء  مع  مستقرة  إلى  سلبية  من  ع.ع .م .ش  التأمين  إلعادة  العمانية  للشركة  المستقبلية  النظرة   عدلت  قد   فيتش  االئتماني  التصنيف  شركة  •

 BB+ عند االئتماني

 .   مستقرة إلى سلبية  لبنك اتش اس بي سي عمان من المستقبلية النظرة فيتش  عدلت •

 في عمان.   الكهربائية السيارات لشحن مرافقها أول  تدشن شل للتسويق  •

  شراء   على  وافقت  يونيغاز  شركة   أن  على  مؤكدة  يونيغاز،  شركة  وبين  بينها  المشترك  المشروع  في  استثمارها  سحب  موضوع  حول  الوطنية  الغاز  أفصحت •

 .ُعماني لاير  آالف 407 بقيمة% 51 البالغة  الوطنية الغاز حصة  كامل

 "   B"+ التصنيف واكدت ".مستقرة " إلى  األهلي البنك المستقبلية ل النظرة فيتش  عدلت •

 . الطويلة الصلب منتجات  وبيع إلنتاج المتحدة  العربية االمارات  دولة في  لها  تابعة شركة شركة   إنشاء الحديدية  للمنتجات الجزيرة شركة إدارة  مجلس  اقترح •

  جديد   برنامج  ضمن  عماني  لاير   مليون  231  يعادل  ما   لجمع  سنغافورة  في   صكوك/ سندات  إصدار   على   إدارتها  مجلس  موافقة   لالسمنت   ريسوت  شركة   أعلنت •

 .للدين

  إجمالي   ربح  عنه  سينتج الذي  األمر  ،  بالهند  مشروعها  في٪  60  البالغةحصتها    من  مفاوضات من أجل التخارج  تجري  كانت  أنها  الوطنية  الغاز  شركة  أعلنت •

 (. عماني لاير  مليون 1.35)  أمريكي دوالر  مليون  3.5 قدره

 المدرجة  الشركات في   الكامل األجنبي بالتملك تسمح مسقط بورصة  •

 

 2022من  الثاني الربع 

 عماني لاير  مليون 6 ى إل لاير مليون  4,2 من  األفضلية  حق   أسهم  طرح خالل  من  المال رأس في  الزيادة  مبلغ رفع عن للتأمين ُعمان تكافل شركة أعلنت •

  وستنفذ   الشرق األوسط أبرمت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام التابعة لشركة ألومينفست اتفاقية لالستحواذ بالكامل على رويال صن أليانس   •

% من أسهم آر أس أيه الشرق األوسط المملوكة حالياً من قبل “صن  50.00002الصفقة في جزأين: يتضمن الجزء األول االستحواذ على حصة تعادل  

وقين، بأسهم جديدة  مرمأليانس للتأمين المحدودة” فيما يتضمن الجزء الثاني استبدال بقية أسهم آر أس أيه الشرق األوسط، المملوكة حالياً لمستثمرين سعوديين  

 . في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

مليون متر    3.5إضافة حيث سيتم  ،    2022أعلنت شركة األنوار لبالط السيراميك عن المرحلة الثانية من خطة التوسعة المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول مايو   •

 مليون متر مربع سنويًا.  24إلى حوالي  مربع أخرى من صناعة البالط ، مما يرفع السعة اإلجمالية 

لؤلؤة • مشروع  في  عمانتل  ستساهم  العقارية.  اللؤلؤة  صندوق  يسمى  عقاري  استثمار  صندوق  العمانية  االستثمار  وهيئة  عمانتل  عمانتل   أسست    ومساهمه 

مليون    27.09بيسة، مقابل نقدي    100ة كل منها  مليون وحدة من الصندوق قيم  279.09بيع وإعادة استئجار مبناها الرئيسي، مقابل  للصندوق عن طريق  

 لاير

 "سقط للغازات تعلن عن اندماج الشركة التابعة االمان للغازات الصناعية و المنزلية  •

٪ عند  21. الزيادة المتوقعة في صافي الربح بنسبة  2023يونيو    30٪ ، ابتداًء من  15أعلنت شركة فطر الخليج عن توسيع الطاقة اإلنتاجية للفطر بنسبة   •

 االستفادة الكاملة من السعة اإلنتاجية. 

 أعلنت شركة الرؤيه للتأمين أنها بصدد دراسة االندماج مع الشركة العمانية القطرية للتأمين. •

 بيسة للسهم الواحد.  41مليون سهم للطرح بسعر  150أعلنت تكافل ُعمان عن فتح إصدار حق االكتتاب لزيادة رأسمالها بمقدار  •

سنوات. حيث ستحضر أتالنتيك داون سفينة صيد صغيرة في    3شركة األسماك العمانية اتفاقية صيد تجاري مع شركة أتالنتيك داون األيرلندية لمدة  وقعت   •

 ألف طن متري من أسماك السطح الصغيرة.   30أعالي البحار تستهدف 
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ماليين لاير عماني وبقيمة أسمية قدرها    5أو االسترداد إلى أسهم اختيارياً بقيمة    قيامها بإصدار سندات ثانوية قابلة للتحويل عن  فصحت شركة ظفار للتأمين  ا •

 % من القيمة االسمية للسندات. 6لاير عماني للسند الواحد بمعدل فائدة سنوية بواقع 

 . ” Fusion“لطائرات في العالم  " الستخدام أول منصة شاملة إلدارة وقود اi6وقعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية اتفاقية مع مجموعة " •

مليون لاير عماني ، مما أدى إلى مكاسب    12.1مقابل    % في شركة أوكتال القابضة إلى شركة البيك بوليستر4.99حصته البالغة  عن بيع    أفصح بنك مسقط •

 مليون لاير عماني. 7.9رأسمالية قدرها 

مليون لاير عماني مقابل إدارة وتشغيل مصنع    2.1ائل للسيراميك مقابل  هأسهم شركة ال  ٪ من45وقعت شركة المها للسيراميك اتفاقية بيع وشراء لشراء   •

 . سنوات. كما تم االتفاق على أن تستخدم العالمة التجارية لشركة المها في منتجات شركة الهائل خالل الخمس سنوات القادمة 5مدة لهائل لا

مليار    13٪ فقط من إجمالي أصول البنك البالغة  0.5. شكل فرع بنك مسقط الكويت حوالي  2025بنك مسقط إغالق فرعه في الكويت بحلول عام    يعتزم •

 لاير عماني وقت اإلعالن. 

مليون    10سيصل رأس مال الشركة بعد إصدار أسهم حقوق األفضلية إلى  مليون سهم و    150تكافل ُعمان أكملت بنجاح إصدار حقوق األفضلية لعدد   أكملت •

 ليون سهم.  م 16لاير عماني بواقع 

 عمان. اتش اس بي سي أعلن بنك صحار الدولي عن نيته االندماج مع بنك  •

 أعلن بنك صحار الدولي عن استمرار محادثات االندماج مع بنك نزوى.  •

الشركة إن ذلك سيزيد   طن متري في اليوم. وقالت 80أعلنت شركة عمان كلورين عن بدء إنتاج كلوريد الكالسيوم )مصنع جديد( ، الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية  •

 من المساهمة في اإلنتاج اليومي للشركة. 

 2022الربع الثالث من عام 

  قد صدر وماليين لاير عماني    6أعلن بنك عمان العربي أن الشكوى الجنائية التي رفعها أمام شرطة عمان السلطانية لالشتباه في التزوير واالختالس بحوالي   •

 . 2022يونيو  28حكما بإدانة جميع المتهمينبحق جميع المتهمين في 

من    ات نفاذ إتفاقية بيع البنية األساسية غير النشطة ألبراج عمانتل إلى شركة هيليوس تاورز افصحت عمانتل عن تمديد التاريخ المستهدف إلستكمال اشتراط •

 . 2022سبتمبر   30إلى  2022يوليو  12

ب  • الجديد  البحر  تبريد  المسال في مشروع تصريف مياه  الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  مع  الهندسية عن توقيعها مشروعاً  الحسن    12.5قيمة  أعلنت شركة 

 ليون لاير عماني. م

 . ٪ من األسهم في رويال صن أليانس الشرق األوسط  من صن أليانس للتأمين المحدودة50.0002أعلنت الوطنية للتأمين على الحياة والعام عن إتمام شراء  •

ًعا حاًدا. وقالت الحكومة إنها حريصة  تلقت مطاحن العمانية ومطاحن صاللة خطابًا من الحكومة بخصوص دعم القمح حيث شهدت أسعار القمح العالمية ارتفا •

 على استقرار أسعار الدقيق في السوق المحلي. 

ا • اتفاقية  بتوقيع  األوسط  الشرق  أليانس  أسهم رويال صن  اإلجراءات لالستحواذ على  الحياة والعام عن مزيد من  للتأمين على  الوطنية  والشراء  أعلنت  لبيع 

 . 2022واتفاقية مبادلة األسهم في أبريل 

 ألف لاير عماني. 500عن تمديد آخر موعد لتقديم االكتتاب لزيادة رأس مالها بمبلغ  جي لنت شركة محاجـر الخلأع •

عمان للدخول في مذكرة  اتش اس بي سي    الذي حصل على موافقةو  عمان  اتش اس بي سي  تحديث بنك صحار الدولي بخصوص االندماج المحتمل مع بنك   •

 . تفاهم غير ملزمة مع صحار الدولي 

شمل إصدار  أعلن بنك مسقط أن مجلس إدارته قد وافق على مقترح لتحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك ، من خالل اقتراح توزيعات أرباح لمرة واحدة ت  •

 أسهم منحة وسندات دائمة لمساهميه. 

لعربية المتحدة، وذلك بسبب عدم توافر إمدادات غاز البترول  علنت شركة الغاز الوطنية عن قرارها بالتخارج من عملياتها االستثمارية في دولة اإلمارات اا •

 . ربحالمسال من عمان للتصدير وإلى الزيادة الكبيرة في فائض الغاز في االمارات العربية المتحدة مما تسبب في اإلنخفاض المستمر في عائد ال

التي تأسست في أم القيوين( وشركة النفط العربية )التي تم االستحواذ  إغالق شركتي إن جي سي إنيرجي )عن  شركة الغاز الوطنية  مجلس االدارة ل  علنا •

 . مليون لاير عماني  1.55تقدر اإلدارة خسارة بمبلغ  و عليها في دبي( بشكل تدريجي 

  على   وافقت   كما.  عماني  لاير  مليار   1  إلى  عماني  لاير   مليون  400  من  به   المصرح   ماله  رأس   زيادة   على  وافق   قد  إدارته  مجلس  أن   الدولي   صحار   بنك  أعلن •

 بديل  خيار  مع  سند  الف 50  إلى  يصل  إصدار  من  تتكون  دائمة  سندات  شكل  في  المال  لرأس  األول  المستوى  من  إضافي  صك   الف 75  إلى   يصل  ما  إصدار

 . عماني لاير  مليون 75 بإجمالي ، . سند  لكل عماني لاير الف    مقابل  ، الخاص الطرح  أساس  على  إضافي سند  الف  25 إلى يصل  لما

 . الواحد  للسهم بيسة 102 بسعر سهم  مليار 1.6بمبلغ  من خالل إصدار حقوق األفضلية  الشركة  مال رأس  زيادة عن  الدولي صحار بنك أعلن •

 ٪. 7.75 قدره   ثابت سنوي  فائدة بمعدل  عماني لاير مليون 100  بقيمة األولى  الدرجة  من دائمة  مالية سندات  الدولي  صحار بنك أصدر •
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 " ”BB الى " BB+" من عمان HSBC وبنك"  ”BB الى " BB-"  مسقط من لبنك االفتراضي  التصنيف االئتماني للتصنيف  فيتش  وكالة رفعت  •

 .للسيراميك الهائل في ٪ 45 حصة  على  االستحواذ من االنتهاء سيتم  أنه للسيراميك المها أعلن •

 بالوقود.  السفن تزويد خدمات لتقديم الدقم  ميناء مع ترخيص اتفاقية توقيع عن النفطية المنتجات لتسويق  المها شركة أعلنت •

  البالغة   حصتها   بيع  من   انتهت  أنها  الشركة   أعلنت  كما   . المشترك  مشروعها  أسهم   من٪  51  اشترت   المحدودة   يونيغاز  شركة  أن  الوطنية   الغاز   شركة  أعلنت •

 . أمريكي دوالر  مليون 15.6 مبيعات بإجمالي الهند  في٪ 60

 . العالمية السوق في  العمانية السمكية المنتجات صادرات توسيع بهدف لألسماك الوسطى  شركة   مع وتسويق بيع اتفاقية العمانية األسماك شركة وقعت  •

  كما.  عماني  لاير  مليون  1.95  البحريني مقابل  االستثماري  سيكو  بنك  إلى   السعودية  كابيتال  سيكو   شركة  في ٪  27.29  البالغة  حصته   بيع  مسقط  بنك  قرر •

 عماني لاير  مليون 1.95 مقابل . البحريني االستثماري  سيكو  بنك في  األسهم من٪ 2.76 على  مسقط بنك استحوذ

  ،  أولى  كمرحلة  األسماك  من  متري  طن  1200  تصدير  إلى  تهدف  ،  العمانية  األسماك  شركة  مع  ملزمة  غير  تفاهم  مذكرة  لألسماك  السعودية  الشركة  وقعت •

 . سنويًا عماني لاير  مليون عن تقل  ال بعائدات

 .  المصدر المال  رأس من٪ 11.5 على لالستحواذ  استحواذ  عرض  بخصوص  لالستثمار الحصن   شركة من كتابيًا إخطاًرا  للتأمين قطر  ُعمان تلقت •

 . عماني لاير  مليون 39 بقيمة تمويلية تسهيالت  اتفاقية والمقاوالت  للهندسة جلفار  وشركة  مسقط بنك وقع •

 

 2022من عام  لرابعالربع ا

  ،   األولية  المرحلة   في .  اإلكوادور  ومقرها  ترانسمارينا  شركة   مع  الصفراء  الزعانف  ذات  التونة   لسمك  تجاري   صيد  اتفاقية  العمانية  األسماك  شركة  وقعت  •

 . الصفراء  الزعانف   ذات التونة من متري طن   500ترانسمارينا  سفينة  ستستهدف

 . سنوات  3 لمدة  عماني لاير مليون  1.3 بمبلغ الحكومية الجهات  ألحد  الزيوت تزويد عقد توقيعها عن النفطية المنتجات لتسويق  المها شركة  أفصحت •

  عمان  بنك اتش اس بي سي  مع  الجارية   االندماج  محادثات   يدعم  أن  المتوقع  من  حقوق  إصدار  خالل  من  عماني  لاير  مليون  160  الدولي  صحار  بنك  جمع •

 . عماني لاير مليون 455 الجديدة األسهم  إصدار  بعد المصدر المال رأس سيبلغ. نزوى وبنك

 الصناعي.  صحار  لاير بميناء  ألف  500 بقيمة الكربون  منخفض للفيركروم  مصنع من% 20 حصة  لشراء  اتفاقية  العمانية وقعت الكروم  •

 . عمان سلطنة  في  البيانات السحابيةسوق  لتطوير هواوي  مع اتفاقية  دخولها عن عمانتل أعلنت •

.  للسهم   بيسة  112  الطرح  بسعر وحدة من صندوق اللؤلؤة لالستثمار العقاري  من  وحدة  مليون  136.7  وباعت الطرح العام األولي  طرحها  عمانتل  أكملت •

 ٪.33.51 تبلغ ملكية بنسبة  مليون 142.3 والبالغة  العقارية اللؤلؤة  مشروع  من المتبقية الوحدات  عمانتل امتلكت

 . الطويل  المدى على القمح من احتياجاتها لتأمين األسترالية الزراعية  األراضي  على االستحواذ  عزمها العمانية الدقيق  مطاحن شركة أعلنت •

من    ألبراج عمانتل إلى شركة هيليوس تاورز افصحت عمانتل عن تمديد التاريخ المستهدف إلستكمال اشتراطات نفاذ إتفاقية بيع البنية األساسية غير النشطة   •

 . 2022 نوفمبر 24 إلى 2022 نوفمبر 11

  عمان  ات اس بي سي    والتزامات  أصول  جميع  تحويل  سيتم  حيث  لالندماج  ملزمة  اتفاقية  إبرام  عن  الدولي  صحار  وبنك  عمان  اتش اس بي سي   بنك  كشف •

 . أسهمه إلغاء وسيتم  قانوني  ككيان الوجود عن عمان اتش اس بي سي سيتوقف  ، االندماج من االنتهاء عند. الدولي صحار إلى

  شركة   تستحوذ   سوف  االتفاقية   وبموجب  ” الخمائل“  الحديث  األلبان  مصنع  في حصة  شراء  عقد  العمانية  المطاحن  لشركة  التابعة  لالستثمار  أطياب  شركة  وقعت  •

  أطياب   شركة   حصة  تكون   أن  على  الحديث   األلبان  مصنع  من%  80  على   السبع  البحار  وشركة  الدفاع  وزارة   تقاعد  صندوق  جانب   إلى  لالستثمار  أطياب 

 الحديث.   األلبان مصنع من% 40 لالستثمار

  بشأن  التوقعات   التصنيف   وكالة   غيرت  كما.  Ba3  عند  الدولي   لصحار   والمحلية  األجنبية  بالعمالت   األجل  طويلة  الودائع  تصنيفات   بتثبيت  موديز  وكالة  قامت •

 من إيجابي الى تطور .  عمان اتش اس بي سي  لبنك األجل طويلة  الودائع تصنيفات

ب  • بيع  المتنقلة في  ن افصحت عمانتل عن نجاحها في  النشطة ألبراج االتصاالت  تاورز    موقعا في سلطنة عمان  266يتها األساسية غير  إلى شركة هيليوس 

 . مليون دوالر أمريكي 53مقابل مبلغ إجمالي وقدره 

•  

  إلى   الشركة   والتزامات  أصول   جميع  تحويل   سيتم حيث  ،  للتأمين  القطرية   العمانية  الشركة   مع  ملزمة   اندماج  اتفاقية   في   دخولها  عن  للتأمين  الرؤيا  شركة  أعلنت •

 . أسهمها إلغاء وسيتم  قانوني ككيان الوجود  عن  وتتوقف   مسقط بورصة  في إدراجها بإلغاء الشركة  ستقوم  ، الدمج عملية اكتمال عند. للتأمين عمان شركة 

mailto:info@u-capital.net
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


  
 

18  

                  capital.net-info@u اإللكتروني البريد I +968  24949099:   فاكس I +968  24949000:  هاتف  1279406I: التجاري السجل رقم  Iعمان سلطنة المركزي، البريد – 111. ب.ر 1137. ب.ص

 

   2022أخبار رئيسية في السلطنة  

 

 2022من عام   ول الربع اال 

 . اوريدو المشغل الثالث بعد عمانتل و وتعتبر    علنت شركة فودافون في ُعمان بدء عملياتها التشغيلية في السلطنة أ •

 .مليار لاير عماني 12.13مليار لاير عماني والنفقات ب 10.58  ات باإليرادحيث تم تقدير ،  2022أعلنت حكومة سلطنة عمان عن ميزانية عام  •

 . قرار وزاري بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال •

مليار دوالر، وأجل سبع سنوات، تشارك فيه سبعة بنوك إقليمية ومحلية للمساعدة في إعادة تمويل قرض   3.5تجميع قرض بقيمة قامت ب سلطنه عمان  •

 حصلت عليه العام الماضي. 

 في عمان .  شل للتسويق تدشن أول مرافقها لشحن السيارات الكهربائية •

 . اني عبر برنامج ترشيد الرواتب والمزايامعمليون لاير  80توفير  يعلن جهاز االستثمار العماني عن  •

 . "جهاز االستثمار" يطلق مشروعا إلنتاج البروتين البديل من التمور •

ك عقار في  أصدر وزير اإلسكان والتخطيط العمراني قرارا بالسماح للمستثمرين غير العمانيين الذين يحملون "بطاقة إقامة من الدرجة األولى" بامتال •

 .سلطنة عمان

 . شركة مملوكة للدولة في السنوات الخمس المقبلة   35تدرج عمان  •

 

 2022من عام  اني الربع الث 

 . ” مع نظرة مستقبلية مستقرةBB-إلى “ " B+ستاندرد آند بورز ترفع تصنيفها االئتماني للسلطنة من "  •

 . في عمانأعلنت هيئة السوق المالية عن استعدادها للسماح باستخدام "البيع على المكشوف" ألول مرة  •

 .إلى "مستقرة" "رفعت وكالة مودي لتوقعاتها للبنوك العمانية من "سلبية •

 . الهيئة العامة لسوق المال تؤكد سريان المنهجية الجديدة في احتساب حد المالءة المالية •

 

 2022الربع الثالث من عام 

مليار لاير   2تتصورعمليات تصفية بإجمالي    OQمجموعة  لصرح جهاز االستثمار العماني أنه قد أعطى الضوء األخضر لـ "خطة خروج" مقدمة   •

 عماني.

صفت  ، في حين و "-BB" من "BB" إلى (LTFC) رفعت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية التصنيف االفتراضي للمصدر للعمالت األجنبية طويل األجل  •

 ."التوقعات بأنها "مستقرة

 . دولة حول العالم  15تصّدر الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إنتاجها من الغاز إلى أكثر من  •

 . مليون دوالر أمريكي  500مقابل بمليار و  "عمان لالستثمار" تنجح في االستحواذ على حصة سيمبكورب الهند للطاقة المحدودة  •

 .مليون دوالر أمريكي 463تبلغ تكلفته و الذي  إلنتاج بمصنع األمونيا بمحافظة ظفار مجموعة أوكيو تعلن بدء ا •

 . 2024عمان ملتزمة بتطبيق الضريبة على الدخل بحلول  •

 . اتفاقية في مختلف المجاالت 16ن واإلمارات توقعان  ماسلطنة ع •

ة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية  “قطارات ُعمان” و”االتحاد للقطارات” تؤسسان شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبك •

 اإلماراتية. 

 

 2022من عام  الرابعالربع 

 . " مع نظرة "مستقرة" BB"  "BB-من " ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف سلطنة ُعمان إلى •

 .ألف ترخيص تلقائي عبر »استثمر بسهولة« لمستثمرين دوليين ومحليين 286أكثر من  •
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صة  وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تعاون مع بورصة مسقط لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا إلدراجها في بور •

 . مسقط

 ". العماني ال يزال يمثل ركيزة سياسية مناسبة لعمانربط سعر صرف اللاير بيان من صندوق النقد الدولي "  •

 .2023في الربع األول من عام   وستطرح في مجال الهيدروجين األخضر  يهثمارفرص إست عن أعلن وزير الطاقة والمعادن  •

 .2023تسجل نمًوا قويًا في عام  سغير نفطية الصرحت فيتش سوليوشنز أن الصادرات العمانية   •

 .لاير عماني مليار12.95مليار لاير عماني والنفقات ب11.650 ، حيث تم تقدير اإليرادات ب   2023أعلنت حكومة سلطنة عمان عن ميزانية عام  •

 

 2022 عام خالل مختلفة التعميمات/  القرارات/  أهم التشريعات

 2022من عام  األول الربع  

البيانات   حماية  قانون  إصدار  تم  سوء  •  من  لألفراد  الشخصية  المعلومات  وحماية  سلطنة عمان  في  المستقبلي  الرقمي  االقتصاد  أسس  لتعزيز  الجديد  الشخصية 

 . 2023فبراير   13وسيدخل حيز التنفيذ في   2022فبراير   9االستخدام لتحقيق مكاسب تجارية أو إساءة محتملة. صدر قانون البيانات الشخصية في 

 2022من عام لثاني الربع ا

 بإصدار قانون القضاء العسكري.   87/2022أصدر جاللة السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم   •

 

الجاري )أ • الشهر  الوزراء خالل  إلى مجلس  لها  قانون  تم رفع مشروع  إنه  التقاعد والحماية االجتماعية  أنظمة  المكلفة بصياغة  اللجنة  (.  2022بريل  قالت 

رة على المخطط الذي يخدم أنظمة التقاعد والحماية االجتماعية. سيتم استكمال هذه من خالل إصدار قانون الحماية االجتماعية.  يجري وضع اللمسات األخي 

عد  عاًما اعتباًرا من تاريخ قانون الحماية االجتماعية لهم الحق في التقا  20الموظفون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في األنظمة الحالية ويكملون  

  33/2021( سنة( حسب المرسوم السلطاني رقم  30، دون الحاجة إلى االلتزام بالحد األدنى من سنوات الخدمة الالزمة لالستفادة من التقاعد االختياري )

   بشأن أنظمة التقاعد والحماية االجتماعية.

والذي يضع قطاع سوق رأس المال    46/2022الجديد الصادر بالمرسوم الملكي  ( قانون األوراق المالية  CMAأصدر الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية ) •

 كمحرك للتنمية االقتصادية في البالد. فهو يمنح الهيئة الصالحيات الكافية لتقوية التنظيم وتطوير القطاع بشكل أفضل. 

 2022من عام لثالث الربع ا

( من خالل إنشاء بورصة إلنشاء أو توفير سوق حقيقي أو نظام إلكتروني يجمع  SMEsالصغيرة والمتوسطة )• يسعى قانون األوراق المالية إلى دعم الشركات  

لذين يتعاملون مع بين المشترين والبائعين لألسهم أو األوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. سيساعد صندوق حماية المستهلك في تعويض المستهلكين ا

 خسارة أصولهم المحفوظة معهم. أعضاء الصندوق هم الكيانات العاملة في مجال األوراق المالية. هذه الكيانات في حالة  

 2022من عام  الرابعالربع 

،  لعمال وأصحاب العمل • تم االنتهاء من مسودة قانون العمل الجديد من قبل الحكومة وسيصدر قريباً. من شأنه أن يشجع االستثمار ، ويحقق التوازن بين مصالح ا

 ويوفر ضمانات كافية لكال الطرفين بطريقة تزيد من اإلنتاجية وتشجع الباحثين عن العمل على االنضمام إلى القطاع الخاص. 

( بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة  MD 456/2022)  2022/ 456"( القرار الوزاري رقم  OTAالعمانية )"  جهاز الضرائب • أصدرت  

. تم إجراء تغييرات على خدمات االتصاالت ، والخدمات  2022أكتوبر  17(. التعديالت سارية المفعول اعتباًرا من  MD 53/2021في عمان )الصادرة بموجب  

ضرائب المدفوعة من قبل الحكومات األجنبية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية ، وما إلى ذلك ،  المالية ، والحد الزمني إلصدار الفواتير الضريبية ، واسترداد ال 

 . ضغط هناأ وفاتورة الضرائب اإللكترونية ، وعدم اإلصدار الفواتير الضريبية. يمكن الوصول إليها
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بورصة مسقط

ات السوق ملخص مؤشر

التغير منذ بداية السنة  اإلغالق السابق اإلغالق الحالي

17.63% 4,129.54 4,857.44 بورصة مسقط 30 مؤشر

23.38% 4,969.31 6,130.97  العائد الكلي
مؤشر

55 53 85.64% 2,307,004 4,282,707 مجموع التداوالت (000) 

113.21% 441,019 940,290 .قيم التداوالت )000( ر.ع

ات الفرعية  المؤشر

20.53% 6,577.92 7,928.37  القطاع المالي
مؤشر

65 4.69% 6,076.87 6,362.13 مؤشر قطاع الصناعة

0.17% 1,620.87 1,623.63 مؤشر قطاع الخدمات

-5.75% 531.77 501.19 يعة مؤشر بورصة مسقط المتوافق مع الشر

مؤشر بورصة مسقط 30 وأحجام التداوالت

اء التداول بالجنسية - شر القيمة  السعر   بالقيمة
ً
نسبة التغير  األكير نشاطا السعر 

ً
 األسهم األكير ارتفاعا

ي 
ريال عماب  مليون ر. ع. ر. ع. كات % الشر ر. ع. كات  الشر

86% عمانيون           810,342,327.0 201 0.275 بنك مسقط 184.0% 0.568 عمان كلورين

7% خليجيون             65,256,158.6 119 0.920 عمانتل 138.4% 0.174 جلفار للهندسة والمقاوالت

1% عرب             11,095,427.5 81 0.289 ي 
ي العماب 

البنك الوطن  111.4% 0.074 صناعة مواد البناء

6% أخرى             53,596,556.8 33 0.412 اميك  االنوار لبـالط السـبر 82.8% 0.106 االسماك العمانية 

32 0.466 النهضة للخدمات    59.6% 0.166 ي سي عمان  بنك اتش اس بر

التداول بالجنسية - بيع الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا نسبة التغير  السعر 

ً
األسهم األكير إنخفاضا

ي 
ريال عماب  مليون  ر. ع. كات % الشر ر. ع. كات  الشر

88% عمانيون    828,960,078.4 736 0.275 بنك مسقط -50.0% 0.239   أكوا باور بركاء      

7% خليجيون       62,999,461.5 424 0.289 ي 
ي العماب 

البنك الوطن  -48.7% 0.020 صحار للطاقة 

1% عرب       10,437,224.2 246 0.100 بنك نزوى -45.3% 0.025 المدينة لالستثمار

4% أخرى       37,893,705.9 244 0.174 جلفار للهندسة والمقاوالت -44.4% 0.010 الحسن الهندسـية 

232 0.106 بنك صحار  -41.8% 0.078 الوطنيه لمنتجات األلمنيوم  

اء التداول بالجنسية - شر

التداول بالجنسية - بيع

الصفحة 2 من 8 الرجاء متابعتنا عل : www.u-capital.net ي
وب  يد المركزي، سلطنة عمان الموقع اإللكبر ي I +فاكس:   I 968  24949099 +هاتف:  I 968 24949000 رقم السجل التجاري: I 1279406 ص.ب. 1137 ر.ب. 111 – البر

وب  يد اإللكبر  info@u-capital.net :البر
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تقرير "اوبار كابيتال" الشهري لألسواق المالية

31-Dec-22 التاري    خ:

ية مكرر القيمة الدفير مكرر الربحية السنة/اليوم التغيير اإلغالق السابق اإلغالق الحالي ات أسواق األسهم الخليجية مؤشر

(x) (x) %

1.03 13.8 17.63% 727.90 4,129.54 4,857.44 بورصة مسقط 

2.11 16.2 -7.12% -803.25 11,281.71 10,478.46 السوق المالية السعودية 

1.67 19.7 3.53% 248.96 7,043.16 7,292.12  سوق الكويت لألوراق المالية    

1.41 11.9 -8.13% -944.74 11,625.81 10,681.07  بورصة قطر     

0.67 5.2 5.45% 98.02 1,797.25 1,895.27 بورصة البحرين 

1.09 9.4 4.39% 140.16 3,195.91 3,336.07 ي المالي       سوق دبر

2.90 18.1 20.30% 1722.73 8,488.36 10,211.09 ي لألوراق المالية سوق أبوظنر

السنة/اليوم الشهر/اليوم السعر أسعار السلع السنة/اليوم القيمة المدينة األسواق العالمية

% 0 دوالر
% أوروبا

19.19% 0.00% 85.91 ميل خام برنت اآلجل للبر 0.91% 7,451.74 ا انجلبر فايننشال تايمز

6.71% 0.00% 80.26 ميل خام غرب تكساس اآلجل للبر -12.35% 13,923.59 المانيا داكس

5.58% 0.00% 80.97 ميل خام عمان اآلجل للبر -9.50% 6,473.76 فرنسا  كاك 40

-0.28% 0.00% 1,824.02 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية

2.77% 0.00% 23.95 الفضة لألوقية -8.78% 33,147.25 الواليات المتحدة داو جونز

10.89% 0.00% 1,074.29 بالتينيوم لألوقية -19.44% 3,839.50 الواليات المتحدة ي 500 أس آند بر

-13.87% 0.00% 8,372.00 ي النحاس طن مبر -33.10% 10,466.48 الواليات المتحدة ناسداك

-15.30% 0.00% 2,378.00 ي األلمنيوم طن مبر آسيا الباسيفيكية 

-0.48% 0.00% 2,293.00 ي الرصاص طن مبر -9.37% 26,094.50 اليابان نيكاي 225

-15.89% 0.00% 2,972.50 ي الزنك طن مبر -15.46% 19,781.41 هونج كونج هانج سينج

44.76% 0.00% 30,048.00 ي النيكل طن مبر ات االسواق العربية مؤشر

22.00% 14,578.21 مرص  البورصة المرصية

أسعار رصف العمالت 17.74% 2,494.56 االردن بورصة عمان

الدوالر مقابل العملةالعملة مقابل الدوالر الرمز  العملة 4.12% 633.53 فلسطير   سوق فلسطير  لألوراق المالية

0.934 1.071 EUR اليورو -21.80% 763.81 لبنان وت  بورصة ببر

0.828 1.208 GBP ي
لين  الجنيه اإلسبر  إم اس سي آي

131.113 0.008 JPY ي
الير  الياباب  18.60% 137.99 البحرين

6.925 0.144 CNH ي
ي الصين  اليوان الرينمننر 8.58% 888.52 الكويت

82.734 0.012 INR %20.98 الروبية الهندية 753.41 عمان

2.267 0.441 RUB الروبل الروسي -9.84% 792.14 قطر

1.355 0.738 CAD الدوالر الكندي -7.83% 416.01 االمارات

1.468 0.681 AUD الي
الدوالر األسبر -3.95% 560.81 األسواق الخليجية

غ ، الساعة الرابعة بتوقيت مسقط     )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد( المصدر: بلومبير

 إم اس سي آي

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

على أساس سنوي  أداء مؤشرات األسواق الخليجية 

Oman Saudi Arabia Kuwait Qatar Bahrain Dubai Abu Dhabi

mailto:info@u-capital.net
https://www.linkedin.com/in/ubhar-capital-u-capital-a958b7136/
https://www.instagram.com/ubharcapitalsaoc/
https://twitter.com/ubharcapital
https://www.facebook.com/Ubhar-Capital-149160368913333/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


  
 

22  

                  capital.net-info@u اإللكتروني البريد I +968  24949099:   فاكس I +968  24949000:  هاتف  1279406I: التجاري السجل رقم  Iعمان سلطنة المركزي، البريد – 111. ب.ر 1137. ب.ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital)  ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع اإللكتروني: 
أومنفيست  أعمال مركز  

 ، سلطنة عمان المطار مرتفعات، 501 رقم  طريق، 95 رقم بناء
+ 968 2494 9000الهاتف:   
+968 2494 9009الفاكس:   

 capital.net-research@u البريد اإللكتروني: 

 

       
 

 
 

 في الواردة المعلومات تكون أن علىوعلى الرغم من الحرص الشديد  ( بناء على معلومات متاحة للجمهور. U Capitalأوبار كابيتال ش.م.ع.م. ) 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
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