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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2020 فبراير 20

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 موسم التوزيعات يدعم شهية المستثمرين للتداول

% على اساس أسبوعي 1.43% على أساس أسبوعي. قطاعيا، إرتفع المؤشر المالي بنسبة 1.53نسبته إختتم مؤشر سوق مسقط لألوراق تداوالت األسبوع المنصرم على إرتفاع 

 %.0.34%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على إنخفاض نسبته 0.47% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.54تاله مؤشر الخدمات بنسبة 

مليون دوالر أمريكي( خالل ذات الفترة. وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ صافي البيع  3.06مليون ر.ع. )  1.18وإستمر األجانب في الخروج من السوق مسجلين صافي بيع بمبلغ 

 مليار دوالر أمريكي.   25األجنبي 

في السلطنة، وهي أول مصدر ومطور معدن األنتيمون  (SPMPالجة المعادن النفيسة واالستراتيجية )ستحتل عمان موقعًا متميًزا على المستوى العالمي بمجرد أن تبدأ شركة مع

الصحيح للوصول إلى الطاقة اإلنتاجية  وخام الذهب ومصنعة الذهب الوحيدة في السلطنة، إنتاج كميات من الذهب في البالد. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخًرا أنها تسير على الطريق

أوقية من الذهب  50،000طن من منتجات األنتيمون )معدني األنتيمون وثالثي أكسيد األنتيمون( و 20،000هذا العام. تعمل الشركة حاليا بكامل طاقتها، وسوف تنتج  الكاملة

ستراتيجي. تأسست شركة معالجة المعادن النفيسة واالستراتيجية ٪ من متوسط إنتاج األنتيمون في العالم سنويًا، مما يجعل ُعمان أكبر منتج عالمي لهذا المعدن اإل15سنويا. هذا يمثل 

(SPMP)  وهي شركة بريطانية 40% وشركة تراي ستار ريسورسز بنسبة 40كمشروع مشترك بين ثالث مؤسسات وهي صندوق االستثمار العماني بنسبة  2015في عام %

 %. 20عية في دبي بنسبة تعمل في مجال تطوير معدن األنتيمون وشركة داتكو للمصادر الطبي

د المحلي بشكل عام. وبموجب هذه أعلن ُصحار الدولي عن توقيع مذكرة تفاهم مع ميناء صحار والمنطقة الحرة بهدف تعزيز األنشطة التجارية في المنطقة الحرة ودعم االقتصا

ذات القيمة المضافة، بما في ذلك عقد الشراكات الستقطاب منتجات وخدمات جديدة فضالً المذكرة، سيقوم البنك بالتعرف على مزيد من فرص األعمال التجارية في شتى المجاالت 

 عن أحدث التقنيات التي تخدم الشركات المسجلة حالًيا أو تلك التي ستنضم إلى المنطقة الحرة.

% من أسهم 17.95شركة تابعة بشكل كامل ألومنفيست على بيع نسبة  وهيوفي أخبار الشركات، وافق مجلس إدارة شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م )جبرين كابيتال( 

 أومنفيست لشركة قيد اإلنشاء.

ً عائدات بيع الحصة يمكن استخدامها جزئيًا أو نعتقد بأن   في المجاالت التالية: كليا

 في المشاريع الواعدة الجديدة أو القائمة المحتملة.اإلستثمار  •

 .توفير الفوائد المدفوعةاستخدام هذه العائدات لتقليل ديونها وبالتالي تستطيع شركة أومنفيست  •

أيًضا سعر السوق الحالي( من قبل بعض المساهمين وهو )سهم أومنفيست خالل مدة الستة األشهر الماضية ٪ مقارنة بمتوسط سعر 10.3نعتقد أن شراء الحصة بعالوة كذلك 

 بين المساهمين.المزيد من التكامل المستقبلية كما يحقق ست أومنفي يعزز إمكاناتسالحاليين في الشركة 

 

مليون دوالر أمريكي كتعويض عن األضرار الناجمة عن الدمار واألضرار  67.75قال ميناء صاللة األسبوع الماضي إنه توصل إلى تسوية مع شركة التأمين المؤمن لديها بمبلغ 

مليون ر.ع. ولم يتم استالم أي إيصاالت  14.8، تم استالم مبلغ 2018. وخالل عام 2018نوبي من السلطنة خالل شهر مايو التي سببها إعصار ميكونو عندما ضرب الجزء الج

والر مليون د 38.50مليون ر.ع. ) 14.80مليون دوالر أمريكي( منها  67.75مليون ر.ع. ) 26.06. وقد تم التوصل إلى تسوية مع شركة التأمين بمبلغ 2019تأمين خالل عام 

 .2020مليون دوالر أمريكي( وتقييده كدخل في عام  29.25مليون ر.ع. ) 11.25أمريكي( تم استالمها بالفعل وتسجيلها في الدخل. سيتم استالم الرصيد البالغ 

 

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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٪ على 2.1٪ على أساس سنوي و1.7مليار ر.ع. )+  23.7تشير أحدث إحصاءات البنك المركزي العماني إلى أن إجمالي الودائع )اإلسالمية والتقليدية( في القطاع البنكي بلغ 

مليار ر.ع.  15.2٪ على أساس شهري إلى  2.4٪ على أساس سنوي و 6.2٪، بزيادة  64، منها، شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي 2019أساس شهري( في نهاية ديسمبر 

مليار  25.8٪ على أساس سنوي. وبلغ إجمالي االئتمان  0.4مايو عندما سجل نمو في الودائع بنسبة  16وقد تباطأ إجمالي نمو الودائع على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 

٪ على أساس 2.8مليار ر.ع. مرتفعا  22.67٪ من إجمالي االئتمان عند 88٪ على أساس سنوي )معدل شهري ثابت(. وقد استحوذ القطاع الخاص على 3.1ر.ع.، بارتفاع قدره 

٪ على أساس سنوي 3.0٪ على أساس شهري. وارتفع إجمالي نمو االئتمان على أساس سنوي ارتفاًعا طفيفًا من أدنى مستوى سجله على اإلطالق عند 0.4 سنوي ومنخفضا بنسبة

 ٪ للعام الذي سبقه.107.8٪ مقابل 109.2وبلغت نسبة القروض إلى الودائع  2019في نوفمبر 

 

٪ على أساس شهري 4٪ على أساس سنوي. ال تزال األصول مرتفعة بنسبة 4بنسبة ر.ع. منخفضة مليار  6.41 العام المنصرماية بلغت األصول األجنبية للبنك المركزي في نه

راق المالية صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج واألولدى هذه األصول السبائك واألصول االحتياطية  ر.ع. وتشململيار  6.34 لألشهر اإلثني عشر عندالمتوسط أعلى من و

 األجنبية.

 

ً  7 ألجلمن سندات التنمية الحكومية  63رقم أظهرت نتائج مزاد اإلصدار حيث  سندات التنميةمن الحكومة  اتنرى استجابة جيدة إلصدار ال نزال من قبل  جيداً  سنوات تجاوبا

مما يعكس استمرار الثقة في الحكومة. مليون ر.ع.  150مليون ر.ع. مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة  218.047 حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات اإلكتتاب ،المستثمرين

من شهر فبراير عام  20فبراير الجاري وتستحق السداد في  من شهر 20يوم الخميس إصدار السندات في   ر.ع. 100.875عند سعر  %5.10وبلغ متوسط العائد المقبول 

 %.5.10% مقارنة مع الحالية 5.52تكاليف الفوائد حيث بلغت الفائدة على السندات ألجل سبع سنوات السابقة تمكنت الحكومة من خفض % سنويا. لقد 5.25فائدة  وبسعر م2027

 

 %. 0.34خليجيا، جاءت السوق المالية السعودية األفضل في حين كان سوق الكويت لألوراق المالية األكثر تراجعا بنسبة 

قتصادات دول الخليج. حيث تشكل صرحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات األسبوع الماضي أن تفشي فيروس كورونا مؤخراً في الصين زاد من المخاطر التي تهدد ا

ذه المخاطر. إن قيود السفر بسبب تفشي الفايروس إذا لم ٪ من إجمالي الصادرات. وكانت السلطنة من أكثر الدول تعرضا له45إلى  40صادرات دول الخليج الى الصين ما بين 

إصدارات سندات التنمية الحكومية

عدد مرات التغطية قيمة السندات المخصصة إجمالي قيمة الطلبات متوسط العائد المقبول الكوبون عدد السنوات تاري    خ اإلصدار

(x) (.مليون ر.ع) (.مليون ر.ع) (%) (%)

1.87 100.0 187.38 5.52% 5.75% 7 28.04.19 اإلصدار 60

1.57 100.0 157.11 4.92% 5.25% 5 23.07.19 اإلصدار 61

1.35 200.0 270.98 5.55% 5.75% 10 24.12.19 اإلصدار 62

1.45 150.0 218.05 5.10% 5.25% 7 20.02.20 اإلصدار 63

ز المصدر: البنك المركزي/ رويتر
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 ، يمكن أن تؤثر على صناعة الضيافة في دول الخليج. وأكثر هذه المدن تأثرا هي دبي، التي تستقبل حوالي مليون زائر من الصين. وقد حذرتS&Pيتم رفعها كما تتوقع وكالة 

خطر من أن التأثير االقتصادي قد يزداد بشكل غير متوقع، بما في ذلك اآلثار االئتمانية ليس فقط للصين ولكن في أماكن من أنه إذا استمر انتشار الفيروس، فهناك  S&Pوكالة 

لذي سيضغط على نفاق الحكومي، األمر اأخرى. وبالنسبة لدول الخليج، قد ينتج عن هذا انخفاض في أسعار النفط والنمو االقتصادي وأسعار العقارات، مما يؤدي الى تغيرات في اإل

 الجهات المصدرة اإلقليمية.

 

مليار دوالر أمريكي في عام  7.40مقارنة مع  2019مليار دوالر أمريكي في عام  7.6٪ لتصل إلى 2.6شركة( بنسبة  14ارتفعت ربحية قطاع االتصاالت في دول الخليج لـ )

٪ على أساس سنوي وعلى أساس  15.6٪ و 8.3مليار دوالر أمريكي، منخفضا بنسبة  1.78قطاع ، بلغ صافي الربح الذي سجله ال2019. وفي الربع األخير من عام 2018

٪ في  4.5٪ و 4.7٪ يليه  11ربع على التوالي. وبشكل عام على أساس سنوي، سجلت جميع البلدان نموا في صافي الربح. وقادت قطر النمو مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 

٪  39.3. ومن حيث المساهمة، شكلت أرباح السعودية واإلمارات نسبة 2019٪ في عام  1.9٪ و 2.5عودية والبحرين نمواً في األرباح بنسبة السلطنة والكويت. وسجلت الس

 ٪ لعُمان. 3.8٪ لقطر و 6.7٪ للكويت و 12.6تليها  2019٪ على التوالي من إجمالي األرباح في عام  37.3و

 

٪. كان هذا  0.9، في أعقاب انخفاضه مقارنة بتوقعات السوق بإنخفاض بنسبة 2019٪ في الربع األخير من عام  1.6لياباني قد انكمش بنسبة أظهرت تقديرات أولية أن االقتصاد ا

خفاض في أكثر من عام بعد ٪، وهي الفترة األولى من االن 2.9، حيث انخفض االستهالك الخاص بنسبة 2014أكبر تراجع في الناتج المحلي اإلجمالي منذ الربع الثاني من عام 

. وارتفع اإلنفاق الحكومي بوتيرة أقل 2018٪، وهو أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 3.7زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر. باإلضافة إلى ذلك، انخفض اإلنفاق التجاري بنسبة 

نقطة مئوية إلى النمو حيث انخفضت الصادرات بنسبة  0.5فسه، أضاف صافي الطلب الخارجي ٪(. وفي الوقت ن1.2٪ مقابل 1.1٪(، وكذلك االستثمار العام )0.7٪ مقابل 0.2)

 أقل من الواردات

 

أكثر القطاعات الخليجية تعرضا للمخاطر

S&P  :المصدر
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البحرين السلطنة الكويت قطر السعودية  اإلمارات

الغاز  ٪ من إجمالي واردات الصين من النفط  تصدير البضائع إلى الصين

كة ي - 14 شر ي دول مجلس التعاون الخليج 
 
ربحية قطاع االتصاالت ف

4Q19 3Q19 2Q19 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 (مليون دوالر أمريكي )

السعودية - 4        659        612        700        947        780        800        774        636

عمان - 2          56          76          52          94          61          72          75          83

الكويت - 3        205        202        225        283        216        227        242        272

قطر - 2        138          64        118        141        127        124        124        135

اإلمارات - 2        715        722        741        645        725        734        726        653

البحرين -1             3             3             4             4             5             2             3             4

دول الخليج - 15     1,775     1,679     1,839     2,114     1,913     1,960     1,944     1,783

غ المصدر: بلومبير

Trading Economics المصدر: 
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 :التو يات

اإلعالن عن التوزيعات من قبل شركات أخرى أحجام التداول خاصة  . كذلك دعم 2019إهتمام المستثمرين بسبب األداء الجيد للشركة ونتائج عام عمانتل توقعنا، جذب سهم كما 

 عن توزيعات األرباح المقترحة.بعد تزال العديد من الشركات لم تعلن إستمراره أيضا خالل هذا األسبوع حيث على أسهمها األمر الذي نتوقع 

التي واألسعار المنخفضة بدعم من النتائج الجيدة  خالل األسبوع الماضيشهدت هذه األسواق تعافيا جزئيا في غالبية األسواق ،  تراجع دام بين ثالثة الى أربعة أسابيع  إقليميا ، بعد

 .يناهتمام المستثمرجذبت 

ذلك فإن توقعات خفض إنتاج النفط من قبل وعلى الرغم من أن األسواق بدأت تسجل تعافيا، إال أن أسعار النفط المنخفضة تظل مصدر قلق على المدى القصير إلى المتوسط. ك

احتياطيات النفط والغاز الجديدة  أعضاء أوبك واألعضاء من خارج المنظمة في االجتماع المقبل لن تكون مجدية بشكل فعلي في دعم أسعار النفط حيث تم اإلعالن عن العديد من

 في اآلونة األخيرة من قبل المنتجين اإلقليميين والدوليين.
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

5.69% 3.11% 1.77% 15.56            878.64 894.20 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

-6.86% -3.74% 0.19% 2.40              1,290.60 1,293.00 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

-4.61% -3.23% 0.60% 6.21              1,035.79 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,042.00200

4.75% 0.89% -0.34% (1.89)             563.44 561.55 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

5.29% 2.75% 1.53% 63.14            4,128.49 4,191.63 مؤشر سوق مسقط 30 

46.49% 26,160.39     56,275.07 82,435.46 األسهم المتداولة )باأللف( 

107.52% 12,044.03     11,201.17 23,245.20 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

100,000 عدد السندات المتداولة 2,978 عدد الصفقات
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

19,794.7عمانيون 

1,800.1خليجيون 

168.3عرب

1,482.1أخرى

) ي
 
حركة التداول / البيع )مليون ريال عمان

اءالتداول بالجنسية شر

 

21,528.6عمانيون 

851.3خليجيون 

156.8عرب

708.6أخرى

) ي
 
اء )مليون ريال عمان حركة التداول / الشر

 

 

 

 

 القيمة ألف 

ي
 
ريال عمان

 
 القيمة ألف 

ي
 
ريال عمان

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

17.08

0.58

0.11

4.70

0.07

0.51

0 5 10 15 20

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

15.83

0.98

1.00

4.38

0.16

0.80

0 5 10 15 20

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغثر  التغثر السعر   
ً
األسهم األكثر ارتفاعا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

30.43% 0.007 0.030 المدينة لالستثمار

6.21% 0.040 0.684 عمانتل

5.26% 0.003 0.060 صحار للطاقة 

5.00% 0.003 0.063 الباطنة للطاقة

4.40% 0.023 0.522 النهضة للخدمات   

نسبة التغثر  التغثر السعر 
ً
األسهم األكثر إنخفاضا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

-9.83% -0.235 2.155 المتحدة للطاقه

-9.80% -0.029 0.267 ظفارالدولية للتنمية واالستثمار

-7.17% -0.085 1.100 شل الـعمـانية للتسـويـق 

-6.75% -0.385 5.315 فنادق الخليج

-5.51% -0.007 0.120 اعالف ظفار 

الحصة من السوق القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكثر نشاطا

.آالف ر. ع  ر. ع. كات  الشر

7.8% 1,815.1 0.456 بنك مسقط

7.2% 1,683.3 0.522 النهضة للخدمات   

5.4% 1,255.3 0.100 بنك نزوى

4.8% 1,125.5 0.748 الفجر العالمية

3.7% 866.9 0.684 عمانتل

الحصة من السوق الكمية السعر   بالكمية
ً
األكثر نشاطا

ر. ع. بآالالف  كات  الشر

15.2% 12,550.7 0.100 بنك نزوى

8.3% 6,846.5 0.118 بنك ظفار

7.1% 5,834.7 0.030 المدينة لالستثمار

4.9% 4,027.4 0.456 بنك مسقط

4.0% 3,292.6 0.066 الخليجية لخدمات اإلستثمار

كات سوق مسقط  القيمة السوقية لشر

مليار

ي
 
ريال عمان دوالر أمريكي

19.05 49.14

كات عدد الشر

المرتفعة المنخفضة المستقرة

25 20 24  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
 

مكرر القيمة الدفترية مكرر الربحية السنة/اليوم الشهر/اليوم التغير األسبوعي التغير اإلغالق السابق الق الحالي اإلغ مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

0.77 8.36 5.29% 2.75% 1.53% 63.14 4,128.49 4,191.63 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.76 22.01 -4.50% -2.85% 1.74% 136.92 7,874.41 8,011.33 السوق المالية السعودية 

1.42 15.68 -1.50% -2.16% -0.34% -20.93 6,209.30 6,188.37 سوق الكويت لألوراق المالية

1.43 14.43 -4.71% -4.86% 0.89% 87.17 9,846.93 9,934.10 بورصة قطر   

1.00 12.49 3.63% 0.66% 0.36% 6.01 1,662.57 1,668.58 بورصة البحرين    

0.97 9.90 -0.99% -1.90% 0.14% 3.79 2,733.72 2,737.51 سوق دبي المالي 

1.38 14.83 -0.84% -2.39% -0.09% -4.31 5,037.46 5,033.15 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

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

% % دوالر دوالر % % أوروبا

-9.42% 3.18% 1.82 59.14 خام برنت اآلجل للبرميل -1.07% 0.71% 52.3 7,461.44 انجلترا فايننشال تايمز

-12.05% 2.69% 1.40 53.45 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل 3.9% 0.2% 26.2 13,770.39 المانيا داكس

-14.46% 2.07% 1.17 57.67 خام عمان اآلجل للبرميل 2.0% 0.5% 30.0 6,099.40 فرنسا كاك 40 

6.53% 2.03% 32.23 1,616.29 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

2.97% 3.61% 0.64 18.38 الفضة لألوقية 2.8% -0.2% -50.1 29,348.03 الواليات المتحدة داو جونز

3.70% 3.79% 36.64 1,002.33 بالتينيوم لألوقية 4.8% 0.2% 6.0 3,386.15 الواليات المتحدة أس آند بي 500

-6.54% 0.17% 10.00 5,770.00 النحاس طن متري 9.4% 0.9% 86.0 9,817.18 الواليات المتحدة ناسداك

-4.97% -0.12% -2.00 1,720.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-2.28% 0.53% 10.00 1,883.00 الرصاص طن متري -0.8% -0.9% -208.4 23,479.15 اليابان نيكاي 225

-6.34% -0.98% -21.00 2,128.00 الزنك طن متري -2.1% -0.7% -206.4 27,609.16 هونج كونج هانج سينج

-8.52% -1.42% -185.00 12,830.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 0.4% 0.5% 38.0 7,153.46 بورصة تونس

-1.7% -0.9% -130.5 13,728.99 البورصة المصرية 

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية 1.9% -1.3% -23.9 1,850.27 بورصة عمان

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 2.2% 1.1% 5.8 537.37 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.926 1.080  EUR 21.0- اليورو% 0.3% 2.0 620.68 بورصة بيروت 

0.777 1.287  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

111.940 0.009  JPY 2.8 الين الياباني% -1.6% -1.9 113.11 البحرين

7.035 0.142  CNH 3.9- اليوان الرينمنبي الصيني% -1.4% -10.2 713.89 الكويت

71.643 0.014  INR 4.3 الروبية الهندية% 2.0% 10.3 527.12 عمان إم اس سي آي 

63.769 0.016  RUB 5.2- الروبل الروسي% 0.5% 4.2 794.49 قطر

1.326 0.754  CAD 0.2- الدوالر الكندي% 2.0% 6.7 334.39 االمارات

1.508 0.663  AUD 3.3- الدوالر األسترالي% 0.1% 0.6 489.07 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ 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 التغثر األسبوعي النقاط المؤشر السابق   الحالي 
المؤشر الرمز  القطاعات 

% للعام % للشهر  % لألسبوع غ  بلومبتر

4.3% 276 1.6% 107 1.43% 93 6,531.48 6,624.90 BKINV القطاع المالي

7.5% 315 2.4% 108 0.47% 21 4,500.51 4,521.77 INDSI قطاع الصناعة

4.1% 79 2.0% 39 0.54% 11 1,964.75 1,975.28 SINSI قطاع الخدمات

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

ية )مرة(  عائد التوزيعات %  الدفثر
 
األدن األعىل

0.77 0.07 3,744.55 4,194.42 مؤشر سوق مسقط 30 

0.80 0.06 6,082.22 6,873.73 0.40 القطاع المالي

0.58 0.08 4,181.26 4,913.05 0.35 قطاع الصناعة

0.84 0.08 1,819.07 2,090.85 0.35 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

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

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

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

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

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

اير 2016 24 فتر 3.50% 100,000,000 اير 2021 22 فتر 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 ديسمتر 2026 51

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

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

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

24 ديسمتر 2017 5.25% 150,000,000 19 ديسمتر 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 سبتمتر 2018 5.75% 150,000,000 25 سبتمتر 2025 58

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

28 إبريل 2019 5.75% 100,000,000 28 إبريل 2026 60

23 يوليو 2019 5.25% 100,000,000 23 يوليو 2024 61

26 ديسمتر 2019 5.55% 200,000,000 26 ديسمتر 2029 62

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

مكرر الربحية ونسبة التوزيعات ية عائد الملكية ومكرر القيمة الدفثر

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

عائد السهم ومكرر السعر للتدفق النقدي

غ المصدر: بلومبتر

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% 9.9% 0.75                 7.61          830.9 387.45 1.06          5.07% بنك مسقط    1,411.2       0.456

1.1% 14.2% 0.94                 6.60          131.4 80.22 1.46          14.00% مانتل(       513.0       0.684
ُ
الُعمانية لالتصاالت )ع

0.7% 5.7% 0.67                 11.69       255.8 32.00 1.07          -4.07% بنك ظفار        353.6       0.118

7.7% 13.0% 1.30                 10.00       143.2 1139.50 0.88          0.00% اريد       341.1       0.524

1.4% 11.7% 0.76                 6.51          353.2 66.12 1.01          11.96% ي       334.9       0.206
ي العمان 

البنك الوطن 

1.2% 17.8% 1.54                 8.61          105.0 38.10 0.82          0.59% أومنفيست       276.3       0.342

1.1% 8.3% 0.69                 8.33          215.9 27.04 0.86          0.83% ي سي عمان       244.0       0.122 بنك اتش اس نر

1.0% 10.2% 0.77                 7.56          487.3 215.37 1.10          0.00% بنك صحار        260.0       0.110

1.2% 11.7% 0.88                 7.55          107.6 13.72 0.88          14.62% البنك األهلي       234.1       0.149

4.6% 14.8% 1.32                 8.88          87.7 10.65 0.49          3.70% سيمبكورب صاللة        133.6       0.140

2.5% 8.1% 0.56                 6.95          129.1 10.06 0.81          4.55% العنقاء للطاقة        100.9       0.069

1.2% 7.4% 1.09                 14.74       734.8 119.70 0.86          5.26% بنك نزوى       150.0       0.100

7.0% 20.4% 1.94                 9.51          10.0 10.86 0.58          -8.33% شل العمانية للتسويق        109.8       1.100

1.6% 12.8% 1.25                 9.77          199.5 94.78 1.29          9.09% النهضة للخدمات       123.4       0.522

2.2% 2.6% 0.58                 22.74       134.5 33.29 1.14          17.02% إسمنت عمان          91.0       0.275
6.2% 8.2% 1.15                 14.05       5.1 3.32 0.42          0.00% المطاحن العمانية          94.5       0.600

9.8% 13.4% 0.96                 7.15          2.0 2.53 0.35          0.83% عمان للمرطبات          60.5       1.210

2.2% 3.0% 0.72                 24.45       184.0 144.69 1.60          23.94% ريسوت لإلسمنت       105.6       0.528

0.0% -0.1% 0.35                 nm 1048.5 82.77 1.25          -2.90% جلفار للهندسة والمقاوالت          68.8       0.067

3.3% 11.2% 0.51                 4.54          271.1 18.16 0.60          6.78% السوادي للطاقة          45.0       0.063

5.1% 5.6% 1.37                 24.32       774.0 95.33 1.66          27.61% اميك          50.7       0.171 األنوار لبالط الستر

0.3% 1.0% 0.46                 44.38       116.3 7.18 1.03          23.53% مسقط للتمويل          19.4       0.063
1.1% 1.8% 0.49                 27.78       281.5 24.28 1.20          3.66% شركة األنوار القابضة          17.0       0.085

3.6% 12.4% 0.87                 6.99          856.2 100.03 1.29          11.93% عمان لالستثمارات والتمويل           24.4       0.122

1.1% 3.9% 0.60                 15.27       442.6 36.08 0.93          1.27% المدينة تكافل           14.0       0.080

-10.0% -13.6% 0.24                 nm 780.7 57.72 1.53          0.00% الخليجية لخدمات االستثمار          13.5       0.066

2.9% 8.5% 1.11                 13.09       6.1 4.49 0.54          1.65% المها للتسويق          51.1       0.740

4.1% 4.2% 0.70                 16.68       235.2 21.11 1.15          20.78% قية لالستثمار القابضة             8.4       0.093 الشر
-19.1% -23.9% 0.72                 nm 154.4 12.48 1.11          0.00% األسماك العمانية          10.1       0.081

3.7% 12.1% 0.53                 4.36          374.9 25.22 0.58          8.62% الباطنة للطاقة          42.5       0.063

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ

  nm: غير متطابق  
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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)

7.7% 13.0% 1.30                 10.00       143.2 1139.50 0.88          0.00% اريد       341.1       0.524

1.2% 7.4% 1.09                 14.74       734.8 119.70 0.86          5.26% بنك نزوى       150.0       0.100

7.0% 20.4% 1.94                 9.51          10.0 10.86 0.58          -8.33% شل العمانية للتسويق        109.8       1.100

5.6% 9.7% 1.84                 18.96       0.0 0.00 0.34          0.00% ئ        107.9       0.600 صاللة لخدمات الموان 
6.2% 8.2% 1.15                 14.05       5.1 3.32 0.42          0.00% المطاحن العمانية          94.5       0.600

2.2% 2.6% 0.58                 22.74       134.5 33.29 1.14          17.02% إسمنت عمان          91.0       0.275

-1.4% -14.2% 0.85                 nm 173.7 11.49 0.69          -4.76% بنك العز اإلسالمي          60.0       0.060

5.2% 6.7% 0.50                 7.49          14.3 8.39 0.34          7.78% صناعة الكابالت العمانية           52.2       0.582

2.5% 3.3% 1.72                 52.88       0.0 0.00 0.35          0.00% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع          71.8       0.598

10.6% 12.2% 1.13                 9.29          13.1 4.19 0.24          14.19% الكامل للطاقة          34.1       0.354

8.7% 9.9% 0.71                 7.18          381.3 60.59 1.60          31.33% الجزيرة للخدمات          39.8       0.197

5.1% 5.6% 1.37                 24.32       774.0 95.33 1.66          27.61% اميك          50.7       0.171 األنوار لبالط الستر

9.9% 12.1% 0.91                 7.50          2.4 7.53 0.16          0.00% ضيافة الصحراء          21.0       3.425
0.9% 2.3% 0.94                 41.10       0.6 0.15 0.42          0.00% العمانية التعليمية           15.3       0.218

1.1% 3.9% 0.60                 15.27       442.6 36.08 0.93          1.27% المدينة تكافل           14.0       0.080

13.6% 14.0% 0.69                 4.94          0.8 0.10 0.30          0.00% تكافل عمان          12.5       0.125

3.7% 8.5% 1.63                 19.30       0.0 0.00 0.33          0.00% الخليجية إلنتاج الفطر          11.6       0.306

7.7% 8.4% 2.66                 31.53       0.0 0.00 0.33          0.00% الكروم العمانية            10.9       3.640

7.9% 10.6% 1.11                 10.50       28.2 5.15 0.59          1.58% اميك          10.6       0.193 المها للستر

11.0% 15.3% 1.19                 7.76          0.0 0.00 0.33          0.00% العمانية للتغليف             8.8       0.270
-25.3% 1196.7% -                   nm 0.0  - 0.33          0.00% ظفـار للصناعات السمكية وغذائية             3.3       1.280

4.6% 4.9% 0.81                 16.50       18.1 1.97 0.67          -4.55% الخـليج الدوليـة للكيماويات            2.2       0.105
-2.7% -4.0% 1.35                 nm 0.0 0.00 0.33          0.00% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية             5.2       0.260

10.7% 14.7% 1.33                 9.07          1.6 0.28 0.59          1.74% كلية مجان          15.8       0.175
8.2% 12.6% 0.64                 5.09          0.0 0.00 0.33          0.00% الوطنية لصناعة البسكويت             3.9       3.920

1.9% 2.5% 0.52                 21.10       7.9 0.32 0.78          0.00% مواد البناء            3.1       0.036

-2.9% -3.6% 1.15                 nm 0.0  - 0.33          0.00% صناعة قرطاسية الكمبيوتر             2.6       0.260

4.0% 5.8% 0.65                 11.09       0.1 0.01 0.41          0.00% مصانع مسقط للخيوط             1.3       0.079
-1.9% -2.5% 4.60                 nm 0.0  - 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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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

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)

30.9% 40.9% 6.63                 16.19       -  - na -4.40% أرامكو السعودية    1,796.8     33.700

1.8% 3.3% 1.49                 44.68       2601.0 242.10 1.02          -10.65% سابك          67.1     83.900

9.0% 17.4% 2.85                 16.38       1056.4 104.85 1.06          -13.46% االتصاالت السعودية          47.0     88.100

2.6% 19.8% 3.19                 16.09       6499.0 407.34 1.15          0.00% مصرف الراجحي          43.6     65.400

1.5% 12.9% 1.65                 12.75       6556.0 99.38 1.39          -3.56% بنك أبوظبي األول          43.5     14.620

1.5% 19.5% 2.45                 12.55       2655.3 52.07 1.29          -5.29% بنك قطر الوطني          49.1     19.500

2.2% 18.4% 2.26                 12.29       2162.3 101.84 1.28          -5.18% البنك األهلي التجاري            37.3     46.700

6.8% 18.6% 3.02                 16.19       1155.6 19.02 0.76          -1.10% اتصاالت          38.3     16.180

7.2% 7.5% 1.59                 21.15       1081.6 11.35 1.22          -12.45% صناعات قطر          14.9       9.000

1.6% 8.8% 1.26                 14.36       1842.1 54.00 1.27          -11.86% سامبا          15.2     28.600

0.3% 1.9% 0.99                 51.41       1157.7 23.78 0.73          -13.65% السعودية للكهرباء          19.4     17.460

2.1% 13.8% 1.69                 12.26       2277.2 54.37 1.05          -4.58% بنك الرياض          18.3     22.900

-0.8% -2.4% 1.64                 nm 743.9 32.89 1.19          -8.22% معادن           13.4     40.750

2.1% 20.1% 1.13                 5.64          2824.9 35.65 1.30          -0.38% االمارات دبي الوطني           22.3     12.950

2.8% 15.3% 1.86                 12.23       1692.0 54.36 1.23          -15.42% ساب          16.1     29.350

5.5% 12.4% 3.25                 26.30       546.2 27.11 1.00          -3.74% المراعي          12.7     47.650

1.6% 12.8% 6.53                 51.13       0.1 0.00 0.30          0.00% مصرف اإلمارات اإلسالمي           14.8       9.990

1.2% 9.6% 1.06                 11.01       2946.6 23.32 0.94          -4.29% بنك أبوظبي التجاري           14.4       7.580

1.7% 9.5% 1.29                 13.64       1388.1 46.11 1.13          -6.99% السعودي الفرنسي           11.3     35.250

6.0% 6.8% 1.82                 27.00       710.1 37.83 0.86          -6.44% ينساب            7.8     52.300

0.9% 1.4% 0.49                 35.47       10692.0 6.82 1.25          -5.69% ازدان القابضة            4.2       0.580

1.9% 17.8% 2.30                 12.92       864.2 13.54 1.18          8.94% المصرف          10.8     16.700

1.9% 11.3% 1.65                 14.63       10919.5 252.33 1.06          -2.49% بنك اإلنماء            9.9     24.720

1.9% 12.5% 1.39                 11.14       1288.5 32.26 1.15          -10.29% البنك العربي الوطني            9.8     24.580

2.2% 19.6% 1.61                 8.19          5157.6 27.88 0.73          2.90% بنك دبي اإلسالمي          11.2       5.670

15.3% 18.4% 3.76                 20.40       342.8 26.78 0.75          -7.23% سافكو            8.0     71.900

5.5% 12.8% 0.57                 4.49          7943.8 34.08 1.35          -3.23% إعمار العقارية             7.6       3.890

0.7% 2.0% 2.71                 136.69     1067.1 27.80 0.82          4.97% جبل عمر            7.1     28.500

1.5% 2.4% 0.99                 40.45       337.4 2.52 0.51          -1.46% المملكة القابضة            7.4       7.440

2.0% 15.7% 2.24                 14.30       4494.6 17.26 0.90          4.90% الريان            8.5       4.154

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ
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 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموق  ا لكتروني: 
أومن يست أعمال مركز  

 ، سلطنة عمانالمطار مرت عات، 501 رقم طري ، 95 رقم بناء
+968 2494 9000الهات :   
+968 2494 9009ال اكس:   

 capital.net-research@u البريد ا لكتروني: 

 

       
 

 
 

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