
      
 

1  
  capital.net-www.uي اإللكترونالموقع  capital.net I-I info@u البريد اإللكتروني I 968+ 24949099فاكس:  968I+ 2494900هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2019 يوليو 11

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 غياب المحفزات أدى إلى تراجع طفيف في أداء السوق 

ماضي، فيما تراجعت قيمة التداول، أدى غياب المحفزات وقلة اإلفصاحات عن نتائج الشركات إلى تراجع طفيف في أداء السوق. وكانت أحجام التداول أعلى نسبياً من األسبوع ال

 مما يؤشر إلى ارتفاع التداوالت على األسهم ذات الرساميل الصغيرة والمتوسطة.

%. 0.19نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة  3,808.32% إلى مستوى 0.37ق المالية بنسبة وانخفض مؤشر سوق مسقط لألورا

على أساس  %0.74% على التوالي. كما تراجع المؤشر الشرعي لسوق مسقط لألوراق المالية بنسبة 0.28% و 0.64وقد تراجع مؤشرا قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 

 أسبوعي. 

مجموعة متنوعة من أدوات التداول  حكومة العمانية بإنهاء القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحفيز نمو سوق مسقط لألوراق المالية. سوف يجيز القانون الجديد المقترح، طرحتقوم ال

بلية واألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والخيارات، والتي ال واالستثمار في السوق. وسيشمل ذلك المشتقات المالية مثل المقايضات اآلجلة والعقود اآلجلة والعقود المستق

كبر في الهيكلة ومعايير أعلى في الحوكمة. تتداول حالياً في السلطنة. سيعرض القانون الجديد أيضاً الصناديق االستئمانية كوسيلة لخطط االستثمار الجماعي، والتي ستسمح بمرونة أ

بحلول الربع  قانون سيشرع عملية التمويل الجماعي كوسيلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجمع التمويل لعملياتها ونموها. من المتوقع أن يصدر القانونباإلضافة إلى ذلك ، فإن ال

 ، إن لم يكن قبل ذلك.2020األول من عام 

لهذا المشروع العمالق  هرويل" المتكامل التابع لشركة تنمية نفط عمان مرحلة التشغيل الفعلي بإنتاج الغاز من أول أربع آبار قلوية مما يمثل إنجازاً رئيسياً  –دخل مشروع  "رباب  

روع تطويري يجمع بين النفط والغاز في كافة أرجاء مكامن رباب وهرويل في جنوب هرويل" المتكامل هو مش –وقبل شهرين من الموعد المحدد ويذكر أن مشروع "رباب 

ية في تاريخ الشركة ويمثل أكبر إضافة السلطنة. مما يجسد  العديد من جوانب اإلبداع والكفاءة في المصروفات الرأسمالية واالستدامة. وهو أضخم مشروع من حيث الكلفة الرأسمال

 2018. بلغت النفقات الرأسمالية لعام 2019مليون برميل من مكافئ النفط(. كما أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن خطة اإلنفاق الرأسمالي لعام  500 إلى االحتياطي )أكثر من

، بلغت الموازنة الرأسمالية 2019عام  مليون دوالر من إجمالي المدخرات التراكمية. في 260مليار دوالر، وتشمل أكثر من  1.9مليار دوالر، وبلغت المصروفات التشغيلية  5.5

 مليون دوالر من المدخرات األولية المتوقعة في النفقات الرأسمالية النفطية. 68مليار دوالر، بما في ذلك حوالي  5.45

مليون في نفس الفترة من العام الماضي. حيث  6.78مليون مقارنة بـ  7.22ارتفع إجمالي عدد المسافرين في جميع مطارات عمان في األشهر الخمسة األولى من هذا العام إلى 

مليون، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. واستقر إجمالي عدد المسافرين في مطار صاللة تقريباً  6.58٪ إلى 7.8ارتفع إجمالي عدد المسافرين في مطار مسقط الدولي بنسبة 

مليون  0.17مقارنة بـ  2019مليون في األشهر الخمسة األولى من عام  0.13انخفاضاً في عدد المسافرين إلى مليون. بينما شهدت مطارات صحار والدقم  0.51عند حوالي 

 .2018خالل نفس الفترة من عام 

 

عامين. وأوضحت الشركة في بيان أنها تقوم بموجب العقد اعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة واالستثمار عن تمديد عقدها مع شركة صاللة لخدمات الصرف الصحي لمدة 

 .2022بإصدار الفواتير وتحصيل قيمتها في المزيونة ومناطق وواليات أخرى داخل منطقة العمل مقابل العمولة المتفق عليها حتى يناير عام 

 الجاري: العاميرها المالي للربع األول من أعلنت الكامل للطاقة ما يلي في تقر

 .٪ في نفس الفترة من العام الماضي100٪ مقارنة بنسبة 99.98بنسبة  تجارياً  ، حقق المصنع توافراً هذا العامخالل األشهر الثالثة من  •

  العام الماضي. نفس الفترة أقل منن هذا العام في الربع األول م ةالمصدر ئيةالكهرباالطاقة  تكان •

ان - الركاب، مليون حركة الطير

ي لإلحصاء والمعلومات
المصدر: المركز الوطن 
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 .2018مليون لاير عماني في الربع األول من عام  1.97مليون لاير عماني مقارنة بـ  1.91 ما قيمته 2019م لغت إيرادات الربع األول من عاب •

 .مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من العام الماضي 0.43مليون لاير عماني في العام الحالي مقارنة بـ  1.80صافية بلغت  اً سجلت الشركة أرباح •

ً ، حكم2019يناير  15قرارها المؤرخ في  ،العليا ضريبي، أصدرت المحكمةالتقاضي الفي ما يتعلق ب • ً  ا قرار إلغاء  فيه قررتو  2012إلى  2008للسنوات  نهائيا

سوية النهائية. بموجب هذا الت وحتى التي تكبدتها خالل فترة اإلعفاءفي االستمرار إلى أجل غير مسمى في إحتساب الخسائر وأكدت حق الشركة  محكمة االستئناف

ً  باإلعتراف الشركة في البيانات الماليةقامت القرار،  ترحيل مليون لاير عماني بسبب عدم السماح ب 1.35والتي بلغت  باسترداد الضريبة اإلضافية المدفوعة سابقا

 الخسائر.

 . وقد تأهلت الشركة لمرحلة تقديم العروض لهذه المناقصة.2021المحتمل بعد عام  2022مناقصة تمديد شراء الطاقة في  بفاعلية تشارك الشركة •

 

 

 .مليون لاير عماني 17.2، بقيمة بلغت استثماراتها في الهندلبيع  لكوذ مع شركة بي أم أية العالمية قامت بإبرام اتفاقية البيع والشراءبأنها قالت شركة جلفار للهندسة والمقاوالت 

ً وفقالشروط األساسية لالتفاقية األولية وكانت   :هيالعام الجاري لتقرير الربع األول من  ا

 .٪ من المبلغ المستحق 10، سيدفع المشتري ، عند تنفيذ اتفاقية شراء األسهمعد الحصول على الموافقات الالزمةب •

•  

أقساط نصف سنوية متساوية مضمونة عن طريق شيكات مؤجلة / ضمان / تعهد من أسهم الشركة األم التي تحتفظ بها األطراف ذات  4٪ المتبقية على  90دفع نسبة  يتم •

 .الصلة

•  

 .السنة في %5 فائدة يحمل سوف المؤجل المبلغ •

جميع األسواق األخرى على ارتفاع بقيادة بورصة الكويت التي سجلت مكاسب  %، في حين أغلقت0.37خليجياً، كان سوق مسقط لألوراق المالية الوحيد الذي أغلق منخفضاً بنسبة 

 %.2.97بنسبة 

مليار دوالر  16.95جذبت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات أجنبية صافية بقيمة 

أمريكي في النصف األول من العام الجاري. انتقلت غالبية االستثمارات إلى البلدان التي 

طور الترقية إلى األسواق الناشئة. حصلت المملكة العربية السعودية  تمت ترقيتها أو في

مليار دوالر  13.72٪ وبلغت 81على أعلى حصة من صافي التدفقات الداخلة بنسبة 

٪ من اإلجمالي( وقطر 7.0مليار دوالر أمريكي )تمثل  1.18أمريكي، تلتها الكويت بمبلغ 

إلجمالي(. تمكنت أسواق اإلمارات العربية ٪ من ا6.9مليار دوالر أمريكي ) 1.17بمبلغ 

مليار  0.84المتحدة، أي دبي وأبو ظبي، من تسجيل صافي تدفقات أجنبية داخلة بلغت 

مليون دوالر أمريكي في حين بلغت لدى سوق  596دوالر أمريكي )سوق أبوظبي عند 

 مليون دوالر أمريكي(. 249دبي 
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% في الشهر السابق. كان هذا هو الشهر الخامس على التوالي من 1.9% على أساس سنوي في مايو، بعد انخفاض بنسبة 1.5ة انخفضت أسعار المستهلكين في السعودية بنسب

م لقطاع األغذية االت، بينما تسارع التضخاالنكماش، على الرغم من انخفاض األسعار بأقل وتيرة في التسلسل الحالي والذي بدأ في يناير. انخفضت التكلفة لإلسكان والمرافق واالتص

 والمشروبات، والنقل، والمطاعم والفنادق.

 

مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق. و كان هذا هو أصغر  3.72من  2019مليار جنيه إسترليني في مايو  2.32على الصعيد العالمي ، تقلص العجز التجاري البريطاني إلى 

رات بقوة بفضل اآلالت ومعدات النقل والوقود في حين تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي على خلفية المواد عجز تجاري منذ سبتمبر الماضي، حيث انتعشت الصاد

 الغذائية ومصنوعات المواد الخام والسلع غير المحددة.

 

دوالراً للبرميل في النصف االول من العام الجاري  66بلغ متوسط أسعار النفط )برنت( 

للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي. بلغ متوسط األسعار في دوالر  71مقارنة بـ 

ـ  68.5حوالي  2019الربع الثاني من عام  دوالراً للبرميل  63.8دوالراً للبرميل مقارنةً ب

دوالراً للبرميل في الربع الثاني من العام الماضي.  74.9في الربع األول من هذا العام و 

نة بالربع األول من هذا العام إلى حد كبير إلى التخفيضات يرجع ارتفاع أسعار النفط مقار

في اإلنتاج من قبل منتجي أوبك ومن خارج أوبك إلى جانب انقطاع اإلمدادات في ليبيا 

 70وبعض الدول األخرى. نعتقد أن أسعار النفط سترتفع وستبلغ في المتوسط حوالي 

 بسبب االتفاقية األخيرة. ، حيث تقلص حجم المعروض 2019دوالرا للبرميل في عام 
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 :التوصيات
 

أن بنك االحتياطي الفيدرالي يتعرض لضغوط  في نظرنا،بنك االحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن يتم تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو. ال، أعلن على الصعيد الدولي

، حيث إنه سيقلل معدل الخصم الذي سيؤدي إلى ارتفاع لألسواق على مستوى العالم ، فإن تخفيض معدالت الفائدة سيكون مفيدا  فائدة قبل خطته السابقة. ومع ذلكهائلة لتخفيض أسعار ال

 التقييمات.

 

ستكون توقع ن٪. 2.79السعودي في مراجعة شهر أغسطس حيث ستصل أسهم المملكة العربية السعودية إلى وزنها الكامل البالغ أم أس سي أي  نية من إدراجتم تحديد المرحلة الثا

 مليارات دوالر خالل تلك الفترة. 7إلى  6 ا بينم تبلغ قيمتها تدفقات إضافية هناك

 
ً م   نظرة واضحة التجاه السوق.مما سيعطي ، ذا األسبوعمعظم النتائج ه وسيتم اإلعالن عن حتى اآلن. ع الثانيبالر نتائجعن من الشركات  عدد قليل جداً  ، أعلنحليا
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-8.48% -2.12% -0.22% (1.80)             805.59 803.79 مان 20
ُ
مؤشر اوبار كابيتال ع

9.87% 8.32% 1.17% 16.64            1,422.36 1,439.00 ي 50 مؤشر اوبار كابيتال خليج 

7.00% 6.98% 0.93% 10.30            1,107.90 ق األوسط وشمال أفريقيا 1,118.20200 مؤشر اوبار كابيتال للشر

-9.85% -1.32% -0.74% (3.99)             537.56 533.57 يعة مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشر

-11.92% -1.97% -0.37% (14.27)           3,822.59 3,808.32 مؤشر سوق مسقط 30 

10.60% 6,502.25       61,353.73 67,855.98 األسهم المتداولة )باأللف( 

-30.70% (3,047.41)      9,925.62 6,878.21  ) ي
القيمة المتداولة )باأللف ريال عمان 

40 2,073 عدد السندات المتداولةعدد الصفقات
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

6,047.4عمانيون 

467.9خليجيون 

21.2عرب

341.8أخرى

) ي
 
حركة التداول / البيع )مليون ريال عمان

اءالتداول بالجنسية شر

 

5,910.6عمانيون 

237.3خليجيون 

34.5عرب

695.7أخرى

) ي
 
اء )مليون ريال عمان حركة التداول / الشر
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نسبة التغير  التغير السعر   
ً
األسهم األكير ارتفاعا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

30.70% 0.035 0.149 اعالف ظفار 

16.39% 0.010 0.071 الخليجية لخدمات اإلستثمار

7.84% 0.012 0.165 الغاز الوطـنـية  

4.94% 0.004 0.085 الباطنة للتنمية واإلستثمار

4.10% 0.005 0.127 الجزيرة للخدمات 

نسبة التغير  التغير السعر 
ً
األسهم األكير إنخفاضا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

-6.85% -0.005 0.068 المتحدة للتمويل

-4.17% -0.001 0.023 المدينة لالستثمار

-3.61% -0.024 0.640 المطاحن الُعمانيـة

-3.33% -0.028 0.812 كة مسقط للتأمي    شر

-2.92% -0.010 0.332 النهضة للخدمات   

الحصة من السوق القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا

.آالف ر. ع  ر. ع. كات  الشر

19.6% 1,347.9 0.071 الخليجية لخدمات اإلستثمار

11.4% 781.6 0.406 بنك مسقط

8.9% 611.5 0.332 النهضة للخدمات   

8.2% 566.2 0.100 كة األنوار القابضة شر

7.6% 521.5 0.107 اميك  االنوار لبـالط السـي 

الحصة من السوق الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا

ر. ع. بآالالف  كات  الشر

29.7% 20,145.5 0.071 الخليجية لخدمات اإلستثمار

8.5% 5,759.8 0.100 كة األنوار القابضة شر

7.2% 4,891.4 0.107 اميك  االنوار لبـالط السـي 

6.5% 4,401.2 0.080 جلفار للهندسة والمقاوالت

6.2% 4,205.2 0.108 بنك صحار 

كات سوق مسقط  القيمة السوقية لشر

مليار

ي
 
ريال عمان دوالر أمريكي

3.19 8.23

كات عدد الشر

المرتفعة المنخفضة المستقرة

15 20 22  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
 

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

% % %

0.76 7.52 -11.92% -1.97% -0.37% -14.27 3,822.59 3,808.32 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.99 19.97 14.53% 1.61% 1.33% 117.60 8,846.53 8,964.13 السوق المالية السعودية 

1.49 15.34 20.62% 5.06% 2.97% 176.65 5,950.47 6,127.12 سوق الكويت لألوراق المالية

1.67 15.12 3.05% 1.51% 0.44% 46.80 10,566.52 10,613.32 بورصة قطر   

0.99 11.24 14.94% 4.49% 1.71% 25.89 1,511.20 1,537.09 بورصة البحرين    

1.01 11.95 6.16% 1.01% 0.94% 25.05 2,660.53 2,685.58 ي المالي  سوق دن 

1.49 14.98 2.79% 1.46% 1.06% 52.97 4,999.46 5,052.43 ي لألوراق المالية سوق أبوظن 

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير السعر أسعار السلع السنة/اليوم اليوم / األسبوع التغير القيمة األسواق العالمية

% % دوالر دوالر % % أوروبا

22.56% 4.80% 3.08 67.31 ميل خام برنت اآلجل للي  11.85% -0.37% -27.6 7,525.56 ا انجلير فايننشال تايمز

27.46% 5.49% 3.16 60.67 ميل خام غرب تكساس اآلجل للي  16.9% -1.8% -221.0 12,347.52 المانيا داكس

24.61% 5.59% 3.53 66.68 ميل خام عمان اآلجل للي  17.8% -0.4% -20.8 5,572.89 فرنسا كاك 40 

10.75% 1.49% 20.85 1,420.30 الذهب لألوقية ات المتحدة االمريكية  الوالي

-1.48% 1.79% 0.27 15.27 الفضة لألوقية 15.1% -0.2% -61.9 26,860.20 ات المتحدة الوالي داو جونز

4.14% 2.24% 18.16 828.58 بالتينيوم لألوقية 19.4% 0.1% 2.7 2,993.07 ات المتحدة الوالي ي 500 أس آند ن 

-0.42% 0.64% 38.00 5,940.00 ي النحاس طن مير 23.6% 0.5% 40.7 8,202.53 ات المتحدة الوالي ناسداك

0.22% 2.61% 47.00 1,850.00 ي األلمنيوم طن مير آسيا الباسيفيكية  

-2.87% 5.03% 94.00 1,963.00 ي الرصاص طن مير 8.1% -0.5% -102.9 21,643.53 اليابان نيكاي 225

-2.68% -0.25% -6.00 2,401.00 ي الزنك طن مير 10.0% -1.2% -343.0 28,431.80 هونج كونج هانج سينج

21.52% 4.09% 510.00 12,990.00 ي النيكل طن مير ات االسواق العربية  مؤشر

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -0.5% 0.3% 18.2 7,235.60 بورصة تونس

6.1% -1.2% -168.1 13,829.35 البورصة المرصية 

أسعار رصف عدد من العمالت الرئيسية -1.7% -0.8% -15.9 1,876.76 بورصة عمان

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -0.7% 0.6% 3.0 525.86 سوق فلسطي   لألوراق المالية فلسطي  

0.886 1.129  EUR 13.2- اليورو% -0.2% -1.7 848.14 وت  بورصة بي 

0.796 1.256  GBP ي
لين  إم اس سي آي   الجنيه اإلسير

108.050 0.009  JPY ي
%40.3 الي   اليابان  3.2% 3.1 101.47 البحرين

6.869 0.146  CNH ي
ي الصين  %28.5 اليوان الرينمنن  3.8% 26.6 728.20 الكويت

68.441 0.015  INR 9.2- الروبية الهندية% -0.2% -0.9 468.75 عمان إم اس سي آي 

62.937 0.016  RUB 5.3- الروبل الروسي% -0.3% -2.8 830.61 قطر

1.306 0.766  CAD 3.2 الدوالر الكندي% 1.6% 5.4 348.44 االمارات

1.432 0.699  AUD الي
%6.0 الدوالر األسير 1.4% 6.7 503.09 األسواق الخليجية

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

مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع غ  بلومبي 

-8.3% (567) -0.4% (23) -0.28% (18) 6,277.76 6,259.97 BKINV القطاع المالي

-9.0% (448) -1.7% (80) -0.64% (29) 4,572.57 4,543.31 INDSI قطاع الصناعة

-18.6% (427) -2.7% (52) 0.19% 3 1,860.20 1,863.68 SINSI قطاع الخدمات

السعر ال القيمة االسبوع -52 مضاعف أرباح  االسبوع -52 معامل بيتا ات الرئيسية - القطاعات  المؤشر

ية )مرة(  عائد التوزيعات %  الدفير
 
األدن األعىل

0.76 0.07 3,801.81 4,571.38 مؤشر سوق مسقط 30 

0.76 0.06 6,238.67 7,152.02 0.40 القطاع المالي

0.70 0.06 4,501.94 5,932.43 0.34 قطاع الصناعة

0.89 0.07 1,857.78 2,487.77 0.34 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

خ االدراج تاري     سعر الفائدة ) ي
 
قيمة االصدار )ريال عمان داد خ االسير تاري     االصدار

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

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

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

04 مارس 2015 4.50% 200,000,000 اير 2025 23 في  46

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

اير 2016 24 في  3.50% 100,000,000 اير 2021 22 في  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 ديسمي  2026 51

اير 2017 26 في  5.00% 150,000,000 اير 2024 20 في  52

21 مايو 2017 5.25% 150,000,000 15 مايو 2023 53

25 سبتمي  2017 5.75% 150,000,000 20 سبتمي  2027 54

24 ديسمي  2017 5.25% 150,000,000 19 ديسمي  2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150,000,000 21 مارس 2028 56

3 يوليو 2018 4.75% 100,000,000 28 يونيو 2023 57

26 سبتمي  2018 5.75% 150,000,000 25 سبتمي  2025 58

23 ديسمي  2018 5.00% 100,000,000 18 ديسمي  2023 59

10 نوفمي  2015 3.50% 250,000,000 3 نوفمي  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

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

مكرر الربحية ونسبة التوزيعات ية عائد الملكية ومكرر القيمة الدفير

العائد عىل األصول و عائد التوزيعات  العائد عىل التدفق النقدي الحر ومكرر السعر ال المبيعات

عائد السهم ومكرر السعر للتدفق النقدي

غ المصدر: بلومبي 

ات رئيسية - األسواق الخليجية مؤشر
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
 

مؤشر سوق مسقط 30

العائد على متوسط األصول العائد على متوسط حقوق المساهمين مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية متوسط التداوالت )قيمة( في ستة أشهر متوسط التداوالت )عدد( في ستة أشهر معامل بيتا األداء منذ بداية العام السعر القيمة السوقية اسم الشركة 

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

1.5% 10.0% 0.70                 6.99          708.2 354.27 1.20          3.98% بنك مسقط    1,256.5       0.406

0.9% 11.8% 0.74                 6.25          142.6 91.03 1.75          -31.47% مانتل(       405.0       0.540
ُ
الُعمانية لالتصاالت )ع

1.2% 9.3% 0.74                 7.99          672.9 91.32 0.91          -13.63% بنك ظفار        401.5       0.134

10.2% 16.3% 1.16                 7.10          132.8 66.31 1.06          -19.37% اريد       298.1       0.458

1.4% 12.0% 0.61                 5.08          264.3 46.34 0.87          -13.19% ي       256.9       0.158
ي العمان 

البنك الوطن 

1.1% 17.0% 1.52                 8.95          404.4 208.66 0.75          -2.50% أومنفيست       273.0       0.338

1.3% 9.2% 0.66                 7.21          260.5 31.08 0.75          -5.04% ي سي عمان       226.0       0.113 بنك اتش اس ن 

1.0% 10.3% 0.75                 7.29          504.2 56.28 1.15          -2.41% بنك صحار        214.5       0.108

1.3% 11.3% 0.70                 6.22          205.5 26.13 0.68          -18.01% البنك األهلي       179.1       0.114

3.9% 13.1% 1.01                 7.73          110.2 12.66 0.48          -41.24% سيمبكورب صاللة           99.3       0.104

2.2% 7.2% 0.68                 9.51          420.1 69.73 0.75          -18.45% العنقاء للطاقة        122.9       0.084

0.9% 5.5% 0.96                 17.57       888.8 111.03 0.82          -3.30% بنك نزوى       132.0       0.088

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          37.9 44.27 0.62          -28.62% شل العمانية للتسويق        106.0       1.060

0.9% 6.9% 1.23                 17.92       222.1 88.23 0.98          -9.78% النهضة للخدمات       121.9       0.332

3.9% 4.7% 0.48                 10.31       80.5 21.65 0.68          -24.00% إسمنت عمان          75.4       0.228
11.7% 15.5% 1.23                 7.91          18.4 10.39 0.61          -5.88% المطاحن العمانية       100.8       0.640

15.7% 20.2% 1.26                 6.22          0.6 1.01 0.37          -13.53% عمان للمرطبات          73.5       1.470

0.2% 0.2% 0.48                 205.93     92.8 33.34 1.16          -6.84% ريسوت لإلسمنت          70.8       0.354

0.5% 4.1% 0.42                 10.42       1873.7 157.67 1.59          0.00% جلفار للهندسة والمقاوالت          72.5       0.080

3.2% 10.3% 0.63                 6.11          57.9 5.14 0.57          -23.76% السوادي للطاقة          55.0       0.077

1.8% 2.0% 0.85                 42.37       909.5 82.12 1.44          50.70% اميك          31.7       0.107 األنوار لبالط السي 

2.4% 9.7% 0.47                 4.85          265.6 18.33 0.51          -19.01% مسقط للتمويل          19.7       0.064
1.1% 1.8% 0.58                 32.68       620.6 58.46 1.23          4.17% شركة األنوار القابضة          20.0       0.100

0.8% 2.7% 0.64                 23.63       540.9 46.01 1.27          16.88% عمان لالستثمارات والتمويل           18.0       0.090

0.9% 3.1% 0.62                 20.18       727.5 64.72 0.90          -12.63% المدينة تكافل           14.5       0.083

-3.3% -4.5% 0.26                 nm 591.4 37.10 1.63          -1.39% الخليجية لخدمات االستثمار          13.8       0.071

3.9% 11.2% 1.26                 11.26       5.4 4.69 0.56          -9.87% المها للتسويق          58.0       0.840

4.4% 4.6% 0.61                 13.26       113.6 9.20 0.88          -5.81% قية لالستثمار القابضة             7.3       0.081 الشر
0.7% 0.8% 0.60                 76.46       660.2 42.63 1.22          20.34% األسماك العمانية            8.9       0.071

3.4% 11.2% 0.61                 5.43          95.1 8.15 0.48          -27.72% الباطنة للطاقة          49.3       0.073

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ

  nm: غير متطابق  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

مؤشر الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة اإلسالمية 

العائد على متوسط األصول العائد على متوسط حقوق المساهمين مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية متوسط التداوالت )قيمة( في ستة أشهر متوسط التداوالت )عدد( في ستة أشهر معامل بيتا األداء منذ بداية العام السعر القيمة السوقية اسم الشركة 

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

10.2% 16.3% 1.16                 7.10          132.8 66.31 1.06          -19.37% اريد       298.1       0.458

0.9% 5.5% 0.96                 17.57       888.8 111.03 0.82          -3.30% بنك نزوى       132.0       0.088

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          37.9 44.27 0.62          -28.62% شل العمانية للتسويق        106.0       1.060

5.2% 9.0% 1.84                 20.40       0.0 0.00 0.38          0.00% ئ        107.9       0.600 صاللة لخدمات الموان 
11.7% 15.5% 1.23                 7.91          18.4 10.39 0.61          -5.88% المطاحن العمانية       100.8       0.640

3.9% 4.7% 0.48                 10.31       80.5 21.65 0.68          -24.00% إسمنت عمان          75.4       0.228

0.3% 2.6% 1.01                 39.36       67.0 5.56 0.64          -12.22% بنك العز اإلسالمي          79.0       0.079

6.6% 9.4% 0.74                 7.90          2.3 2.07 0.37          -16.80% صناعة الكابالت العمانية           72.8       0.812

3.9% 6.3% 0.65                 10.29       250.8 67.70 0.55          -17.92% الجزيرة للمنتجات الحديدية          28.6       0.229

5.1% 6.7% 1.72                 25.66       0.0 0.00 0.31          0.00% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع          71.8       0.598

7.0% 8.1% 1.22                 15.12       0.0 0.00 0.27          0.00% الكامل للطاقة          36.6       0.380

-26.2% -29.8% 0.46                 nm 83.9 10.05 1.36          16.51% الجزيرة للخدمات          35.6       0.127

1.8% 2.0% 0.85                 42.37       909.5 82.12 1.44          50.70% اميك          31.7       0.107 األنوار لبالط السي 

8.6% 11.3% 0.87                 7.71          0.0  - 0.05          0.00% ضيافة الصحراء          18.9       3.090
3.6% 8.4% 0.86                 10.21       0.1 0.02 0.29          -4.51% العمانية التعليمية           16.3       0.233

0.9% 3.1% 0.62                 20.18       727.5 64.72 0.90          -12.63% المدينة تكافل           14.5       0.083

12.5% 12.9% 0.69                 5.38          1.0 0.14 0.38          -3.85% تكافل عمان          12.5       0.125

2.3% 5.9% 1.73                 29.52       0.0 0.00 0.33          0.00% الخليجية إلنتاج الفطر          11.6       0.306

10.2% 11.1% 2.61                 23.55       0.0 0.01 0.33          0.00% الكروم العمانية            10.9       3.640

9.3% 12.6% 1.01                 8.05          25.7 4.90 0.66          -16.19% اميك            9.7       0.176 المها للسي 
-0.8% -1.0% 1.08                 nm 0.0  - 0.33          0.00% الوطنية للتطوير العقاري             8.8       5.000

4.3% 6.8% 1.30                 19.22       0.0 0.01 0.33          0.00% العمانية للتغليف             8.8       0.270
0.7% 0.8% 0.60                 76.46       660.2 42.63 1.22          20.34% األسماك العمانية            8.9       0.071

2.6% 3.2% 0.72                 22.37       8.1 1.35 0.55          -21.90% مسقط للغازات             4.9       0.164
-5.8% -8.5% 1.35                 nm 0.0  - 0.33          0.00% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية             5.2       0.260

12.4% 15.7% 1.39                 8.83          463.4 81.56 0.46          -15.42% كلية مجان          15.3       0.170
4.3% 7.1% 0.83                 11.68       0.0  - 0.33          0.00% الوطنية لصناعة البسكويت             3.9       3.920

3.5% 4.6% 0.58                 12.66       67.5 2.23 0.86          34.48% مواد البناء            3.3       0.039

1.6% 1.8% 1.11                 59.94       0.0  - 0.33          0.00% صناعة قرطاسية الكمبيوتر             2.6       0.260

0.0% 0.0% 0.69                 nm 0.0 0.00 0.43          0.00% مصانع مسقط للخيوط             1.3       0.079
-1.9% -2.5% 4.60                 nm 0.0 0.00 0.33          0.00% ة للتسـويق             0.3       0.518 العمانية الدولـي

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ

  nm: غير متطابق  
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العائد على متوسط األصول العائد على متوسط حقوق المساهمين مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية متوسط التداوالت )قيمة( في ستة أشهر متوسط التداوالت )عدد( في ستة أشهر معامل بيتا األداء منذ بداية العام السعر القيمة السوقية اسم الشركة 

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

6.7% 12.4% 1.97                 15.84       3051.7 361.46 1.01          -2.24% سابك          90.9   113.600

9.6% 16.5% 3.23                 19.63       896.6 94.37 0.97          17.30% االتصاالت السعودية          56.4   105.800

2.8% 80.8% 14.04              17.38       6289.6 434.61 1.14          25.89% مصرف الراجحي          47.7     71.600

1.6% 13.2% 1.80                 13.64       4385.7 65.33 1.42          6.38% بنك أبوظبي األول          44.6     15.000

1.6% 20.5% 2.64                 12.90       2530.0 46.85 1.22          -1.28% بنك قطر الوطني          48.6     19.250

2.4% 18.5% 2.95                 15.95       2424.8 135.56 1.26          18.50% البنك األهلي التجاري            45.4     56.700

6.9% 19.2% 3.25                 16.96       1443.0 23.99 0.73          -1.06% اتصاالت          39.8     16.800

13.6% 14.2% 1.95                 13.76       1588.7 19.58 1.19          -14.38% صناعات قطر          18.9     11.440

2.4% 13.1% 1.66                 12.70       1970.8 71.04 1.22          11.62% سامبا          18.7     35.050

0.4% 2.4% 1.12                 47.05       2480.7 41.40 0.73          31.04% السعودية للكهرباء          22.0     19.840

2.1% 12.8% 2.32                 18.10       2462.5 63.29 1.08          43.54% بنك الرياض          22.8     28.450

1.9% 6.6% 2.00                 30.22       956.8 49.63 1.15          -3.04% معادن           14.9     47.800

2.0% 18.4% 1.14                 6.17          1189.0 12.93 1.06          25.42% االمارات دبي الوطني           16.9     11.150

2.8% 15.3% 2.53                 16.60       631.6 24.73 1.12          22.05% ساب          21.8     39.850

6.2% 14.4% 3.76                 26.08       621.2 33.98 1.05          9.17% المراعي          14.0     52.400

1.6% 12.8% 7.53                 58.75       0.0 0.00 0.33          0.10% مصرف اإلمارات اإلسالمي           14.8     10.000

1.7% 16.8% 2.07                 12.31       4017.0 36.84 0.94          4.90% بنك أبوظبي التجاري           16.2       8.560

1.7% 10.7% 1.65                 15.38       1302.6 47.90 1.12          34.39% السعودي الفرنسي           13.6     42.200

12.7% 14.0% 1.93                 13.77       720.6 48.05 0.86          -7.37% ينساب            8.9     59.100

0.9% 1.4% 0.62                 44.64       18031.9 15.17 1.45          -43.76% ازدان القابضة            5.3       0.730

1.8% 17.9% 2.64                 14.79       836.5 13.44 1.03          13.49% المصرف          11.1     17.250

2.1% 11.8% 1.82                 15.43       8504.0 211.31 0.89          12.71% بنك اإلنماء          10.4     25.900

1.9% 12.5% 1.48                 11.80       645.2 16.14 1.21          22.49% البنك العربي الوطني          10.4     26.050

2.2% 20.4% 1.40                 6.86          5787.2 29.29 0.75          2.40% بنك دبي اإلسالمي            9.2       5.120

18.3% 22.0% 4.64                 21.12       412.0 33.46 0.82          14.27% سافكو            9.8     88.100

5.5% 12.6% 0.70                 5.57          8683.7 39.34 1.40          15.01% إعمار العقارية             9.3       4.750

0.7% 2.0% 2.71                 136.93     959.9 30.13 0.81          -17.01% جبل عمر            7.1     28.550

1.5% 2.4% 1.04                 42.79       430.2 3.49 0.60          0.90% المملكة القابضة            7.8       7.870

2.2% 16.0% 2.16                 13.45       3820.6 14.20 0.95          -8.35% الريان            7.8       3.820

13.7% 59.3% 9.48                 15.98       1466.0 3.61 na 17.24% أدنوك للتوزيع            9.3       2.720

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ

  nm: غير متطابق  
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

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

 ، سلطن  عما المطار مرتفعات، 501 رق  طري ، 95 رق  بناء
+968 2494 9000ال اتف:   
+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 Capital) ش.م.ع.م. أوبار كابيتال بواسطة هذا التقرير إعداد تم: المسؤولية إخالء
 هذا التقرير في الواردة المعلومات كفاية أو دقة عدم مسؤولية يتحملون ال اموظفيه أو/و إال أن أوبار كابيتال النشر وقت في مضللة غير أو صحيحة التقرير

 
 
 

ة الواحدةللوحدصافي قيم  األصول   
 2019يو ليو 11

 1.050 ر. . 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 
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