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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2018نوفمبر  15

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

  هادئة تداوالت ظل في يتراجع العام المؤشر

 وللشعب ورعاه هللا حفظه المعظم سعيد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة لموالنا بالتهنئة كابيتال أوبار تتقدم المجيد، 48 الـ الوطني بالعيد السلطنة إحتفاالت بمناسبة

 .مكروه أي من وشعبها األمة هذه قائد يحفظ أن وجل عز هللا داعين الُعماني،

 الهيئة قبل من اإليجابية التحركات عن النظر بصرف بيعية ضغوط عدة الى إضافة المستثمرين على المسيطر هو الحذر أن حيث اليومية التداوالت في تحسنا المالي السوق يشهد لم

 األفراد من المحليين المستثمرين قبل من الضغط جاء عام وبشكل. المستثمرين ثقة تدعم أن المفترض من والتي الكلي اإلقتصاد صعيد على المشجعة واألرقام المال لسوق العامة

 .ع.ر مليون 0.53 بيع صافي مسجلين األجنبي واإلستثمار

 مؤشر تاله% 1.1 بنسبة إنخفض الذي الصناعي القطاع مؤشر بقيادة الفرعية المؤشرات جميع وتراجعت. األسبوع نهاية مع% 0.91 بنسبة إنخفاض على السوق مؤشر وأغلق

 .  أسبوعي أساس على% 0.56 بنسبة الشريعة مع المتوافق مسقط سوق مؤشر وإنخفض. أسبوعي أساس على% 0.89 بنسبة الخدمات قطاع ثم%  1.02 بنسبة المالي القطاع

 على جسيمة محاسبية مخالفات اكتشاف في المكتب دور غياب أنه قالت ما خلفية على عام لمدة السلطنة في العاملة العالمية دقيقالت مكاتب إحدى المال لسوق العامة الهيئة أوقفت

 اإلجراءات هذه مثل إن. المخالفات هذه المال لسوق العامة للهيئة التابعة الميدانية الرقابة فرق رصدت أن بعد وذلك المالية لألوراق مسقط سوق في المدرجة الشركات من عدد

 في أكبر ثقة يوفر مما المستثمرين حماية بهدف السوق في المدرجة بالكيانات الصلة ذات باألمور تتعلق فورية تصحيحية إجراءات بتطبيق المال سوق هيئة قيام على تدل الحاسمة

 . المستثمرين لجذب المطلوبة الشفافية زيادة الى ويؤدي المحلي المالي السوق

 شهر من الثاني من إعتبارا فيها العمل سيبدأ والتي الجلسة ذات في التداول بعمليات للقيام المعتمدة للشركات الجديدة قائمتها المالية لألوراق مسقط سوق أصدرت آخر، سياق وفي

 .  وإستثمار طاقة شركات وعدة البنوك و اإلتصاالت وشركات المقاوالتو للهندسة جلفار و أومنفيست و البنوك مثل قيادية شركات منها شركة 30 شملت القائمة. المقبل ديسمبر

 Krishnapatnam ميناء شركة مع إتفاقا – الهند في للطاقة سي جي إن الهندي فرعها خالل من – أبرمت بأنها الوطنية الغاز شركة أعلنت الشركات، بإفصاحات يتعلق وفيما

 في للتوسع خطط الى إضافة واإلمارات ماليزيا من كل في عمليات للشركة أن اإلشارة تجدر. الهند في الميناء في المسال البترول غاز وتخزين إستيرد محطة إلنشاء المحدودة

 . السعودي السوق

 المال لسوق العامة الهيئة موافقة تتلقى لم بأنها ،(نبيل) ع.ع.م.ش المحدودة للبسكويت الوطنية الشركة في% 28.92 البالغة حصتها ببيع يتعلق فيما القابضة األنوار شركة أفصحت

% 28.92  نسبة)  سهم 289197 لبيع محتمل مشتري مع  تفاوض مرحلة في دخلت بأنها أعلنت قد السابق أبريل شهر في الشركة وكانت.  الراهن الوقت في البيع عملية إتمام على

 فإن الصفقة في المضي حال في أنه إلى مشيرة. ع.ر مليون 1.629 وبإجمالي الواحد للسهم. ع.ر 5.632 بسعر( نبيل)   ع.ع.م.ش  البسكويت لصناعة الوطنية الشركة في( 

 . ع.ر الف 144 هو الربح حيث من اإليجابي التأثير

 وحدة في فني خلل بسبب العمل عن توقفت( GT – 1) الغازي بالتوربين تعمل والتي الطاقة إلنتاج الثانية الوحدة بأن للطاقة بركاء شركة أعلنت حيث الشركات أخبار في نبقى

 مليون 2 حوالي األولية التكلفة أن الى األولية التقديرات وتشير. كذلك البخارية الوحدة إيقاف تم العمل، عن الغازية التوربينات كل لتوقف نظرا بأنه الشركة وأضافت. الكهرباء مولد

 – GT) الغازي بالتوربين تعمل مولدة سابقا أصاب مشابها عطال أن الى اإلشارة تجدر. الحقا الخسائر من جزءا تسوية يتم أن أمل على التأمين شركات الشركة أبلغت وقد. ع.ر

 . ع.ر بمليون ذلك عن المترتبة اآلثار الشركة قدرت والذي( 2

 نقطة 4,540 مستوى نحو المؤشر واتجاه يوما   50 لفترة المتحرك المتوسط ألعلى العام المؤشر إغالق ان الى تشير والتي السابقة توصيتنا عند نبقي األسبوعي، الفني التحليل وفي

 .نقطة 4,440 عند دعم مستوى العام للمؤشر حاليا  . نقطة 4,500 مستوى فوق باغالقه مرهون

 العام بداية منذ% 0.6 نسبته طفيف بإرتفاع. ع.ر مليون 403.1 الحالي العام من األولى التسعة لألشهر التفصيلية نتائجها عن أعلنت التي الصناعية للشركات الدين إجمالي بلغ

 جلفار شركة دين إنخفاض أسهم حيث. ع.ر مليون 17.8 أضافا اللذان االلمنيوم لمنتجات الوطنية الشركة و الحديدية للمنتجات الجزيرة شركة  من كل دين إرتفاع رغم وذلك الحالي

 الشركات في الدين إجمالي من% 38 نسبة شكلت جلفار شركة قروض أن أيضا التحليالت وأظهرت. القطاع شركات ديون إرتفاع عملية من بالحد عمان إسمنت وشركة للمقاوالت

 من الديون إجمالي في انخفاض أعلى جلفار شركة سجلت حيث البيانات ذات مع نبقى%(.  11.6 نسبة شكلت) إسمنت شركة تالها التفصيلية نتائجها عن أعلنت التي الصناعية

 أخرى ناحية من. ع.ر مليون 22 أي ، الحالي العام من األولى التسعة األشهر بحلول. ع.ر مليون 153.32 إلى 2017 عام نهاية في. ع.ر مليون 175.4 من وذلك القيمة حيث

 نسبة حيث من شركات 10 أعلى يبين التالي التوضيحي الرسم. 2017 عام نهاية في كما% 24.8 مع مقارنة% 24.9 القطاع في األصول إجمالي الى الدين إجمالي نسبة بلغت ،

 . الحالي العام من األولى التسعة األشهر في كما األصول الى الدين
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 واضح بشكل أعلى 632.5 الحالي العام من الثالث للربع المجموعة إيرادات بلغت للنتائج، طبقا. السابق األسبوع خالل األولى التسعة لألشهر نتائجها عن عمانتل مجموعة أعلنت

 للمجموعة المالية القوائم في الثالث للربع األم الشركة لمساهمي المنسوبة األرباح وبلغت. األولى للمرة السعودية زين لشركة المالية البيانات توحيد بسبب سنوي ربع اساس على

 للبيان طبقا. السعودية زين مع القوائم توحيد ذلك في بما. ع.ر مليار 1.54 المجموعة إيرادات بلغت الحالي، العام من األولى التسعة األشهر اساس وعلى. ع.ر مليون 20.6

 مجموعة من أرباح توزيعات الشركة تلقت وقد المقارنة قيد الفترة خالل. ع.ر مليون 43.7 الى يصل زين شركة على اإلستحواذ بعملية المتعلقة الفائدة تكلفة فإن للشركة المنسوب

 إنشائه تم كيان وهي Oztel و المحلية التابعة والشركات األم الشركة تضم والتي( زين شركة بدون)  نتائجها عن عمانتل أعلنت أخرى، ناحية ومن. ع.ر مليون 42.6 بمبلغ زين

 بإرتفاع. ع.ر مليون 68.15 عند الحالي العام من األولى التسعة األشهر خالل األم الشركة لمساهمي منسوبة أرباحا حققا بأنها زين على اإلستحواذ بعملية تتعلق خاصة ألغراض

 %. 8.6 نسبته سنوي

 اتفاقية توقيع عن" ُعمان أوكسيدنتال"و" سوالر بوينت جالس" شركتا أعلنت الثقيل، النفط إنتاج عمليات في المستخدم البخار توليد بعملية الغاز إستخدام من للتقليل تهدف خطوة في

 باستخدام" سوالر بوينت جالس" شركة ستقوم لإلتفاقية، طبقا. الوسطى بمحافظة مخيزنة حقل في جيجاواط 2 بسعة الشمسية بالطاقة البخار لتوليد عمالقة محطة إلنشاء تعاون

 .الثقيل النفط إنتاج عمليات في مهواستخدا بشرائه" أوكسيدنتال" شركة ستقوم والذي يوميا البخار من برميل ألف 100 إلى يصل ما إلنتاج الشمسية الطاقة

 الجاللة صاحب السامي المقام الى المشروع سيرفع وبالتالي االنتقائية السلع على الضريبة قانون مشروع مواد على والشورى الدولة مجلسا وافق حيث المحلي، الشأن في نبقى

. ع.ر مليون 100 بحدود المشروع لهذا اإليجابي األثر يبلغ بأن توقع قد الشورى بمجلس والمالية االقتصادية اللجنة رئيس سعادة وكان. إلقراره تمهد خطوة في قابوس السلطان

 . القرار سيشملها التي المنتجات مجال في العاملة الشركات على تطبيقه عند القرار يؤثر أن المتوقع ومن.  القادمة الفترات خالل الدولة موازنة على سنويا

 الخاسرين أكبر المالي دبي سوق مؤشر كان فيما% 0.53 بنسبة أسبوعية مكاسب مسجال   أسبوعي أساس على الوحيد الرابح بكونه المالية لألوراق ظبي أبو سوق مؤشر إنفرد خليجيا

 %. 1.67 نسبته بتراجع

 المركزي المصرف بقانون االلتزام أجل من مهلة% 40 فيها المواطنين غير ملكية تتجاوز التي البنوك منح تم بأنه صحفية تصريحات في اإلماراتي المركزي المصرف محافظ أعلن

 قيام مع وذلك اسهمها على البيعية الضغوط بعض مسببا البنوك هذه على فوري بشكل أثر القرار. أدنى كحد% 60 بـ البنوك رأسمال في الوطنية المساهمة نسبة يحدد والذي الجديد

 من أعلى نسبة األجانب فيهما يمتلك بنكان فقط اإلماراتية، المالية األسواق مواقع على واإلفصاحات للبيانات وطبقا. الجديدة باللوائح إلتزاما فيها ملكيتهم بتقليل األجانب المستثمرين

 (. %47.11) المتحد العربي البنك و( %48.99) الدولي التجاري البنك: هم ،%40 الـ

٪ 40.3 بنسبة القطاع دخل إجمالي تراجع الى أشارت والتي الحالي العام من الثالث الربع المالية نتائجها عن الخليج في الصحية الرعاية قطاع في العاملة المدرجة الشركات أعلنت

 الثالث الربع في دوالر يونمل 70.2 و العام ذات من الثاني الربع في دوالر مليون 73.8 بـ مقارنة دوالر مليون 41.9 إلى سنوي ربع أساس على٪ 43.2 و سنوي أساس على

 الرابحة الشركات الطبية للخدمات المواساة شركة قادت. الثالث للربع أرباحا المتبقية الشركات حققت حين في خسائر شركات أربع سجلت ، شركة 13 بين من.  السابق العام من

 أساس على٪  44.1 بنسبة الصحية الرعاية شركات أرباح إجمالي إنخفض السعودية وفي. الحالي العام من الثالث الربع خالل القطاع أرباح إجمالي من٪ 51 نسبة على مستحوذة

 األفضل الكويت في األسنان لطب الميدان وعيادة الصحية دلة شركة أرباح أداء كان سنوي، ربع أساس على. دوالر مليون 36.9 إلى سنوي ربع أساس على٪  40.7 و سنوي

 .التوالي على٪ 44.2 و٪ 73.2 بنسبة إرتفع حيث

 

نسبة الدين الى  األصول )كما في األشهر التسعة األولى من العام الحالي(
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 654.5خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي  مليار دوالر أمريكي ليبلغ إجمالي العجز  100.49عجزا خالل شهر أكتوبر المنصرم بمبلغ سجلت الموازنة األمريكية  عالميا،

 المالية السنة من شهر أولإال أنه تجدر اإلشارة بأن شهر أكتوبر يعتبر  %.26.1، أي بإرتفاع قدره 2017مليار دوالر لذات الفترة من عام  519.2مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 

 الفترة نفس في دوالر مليار 235.3 بـ مقارنة أكتوبر، خالل دوالر مليار 252.6 سجلت الحكومية اإليرادات نأ األمريكية ةالخزان وزارة ياناتوأشارت ب .2018/2019 الجديدة

 .2017 العام من الفترة نفس عن% 18 بزيادة الماضي، الشهر خالل دوالر مليار 353.1 إلى المصروفات رتفعتفي حين إ %. 7.4بإرتفاع نسبته  الماضي العام من

 

 :التوصيات

ألسبوع الحالي بسبب قصر أيام التداوالت لم يشهد السوق حركة قوية في ظل حالة الحذر لدى المستثمرين وغياب الدوافع مما أثر على أدائه األمر الذي نعتقد بأنه قد يستمر خالل ا

 .الوطني العيد عطلةنتيجة 

 في األعضاء غير والدول( أوبك) للنفط المصدرة الدول منظمةكذلك أثر التراجع في أسعار النفط على تحركات المستثمرين. نعتقد بأن أي تحسن في أسعار النفط بسبب تحركات 

 سينعكس إيجابا على نفسية المستثمرين.  برميل مليون بمقدار النفط إنتاج خفضبخصوص إحتمالية " أوبك"

لجيد للسلطنة، سيؤدي لجذب المستثمرين نرى أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال واألخبار المتعلقة بقرب طروحات أولية للشركات إضافة الى الوضع اإلقتصادي ا

 جيدة.مع األخذ بعين اإلعتبار أن التقييمات التي حصلت عليها السلطنة من وكاالت التصنيف العالمية ال تزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجز )فائض( الموازنة األمريكية، مليار دوالر أمريكي
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-6.28% -0.97% -1.48% (13.76)           926.85 913.09 مؤشر اوبار كابيتال ُعمان 20

12.80% -4.50% -1.46% (19.10)           1,310.30 1,291.20 مؤشر اوبار كابيتال خليجي 50

4.36% -4.82% -1.49% (15.70)           1,054.20 مؤشر اوبار كابيتال للشرق األوسط وشمال أفريقيا 1,038.50200

-15.16% 0.35% -0.56% (3.40)             608.85 605.45 مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة

-12.72% 0.63% -0.91% (40.78)           4,491.34 4,450.56 مؤشر سوق مسقط 30 

-31.45% (16,065.73)    51,078.77 35,013.04 األسهم المتداولة )باأللف( 

-37.80% (3,482.77)      9,212.56 5,729.79 القيمة المتداولة )باأللف لاير عماني( 

5,000 عدد السندات المتداولة 1,937 عدد الصفقات
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

4,879.5عمانيون 

58.6خليجيون 

43.2عرب

748.6أخرى

حركة التداول / البيع )مليون لاير عماني(

شراءالتداول بالجنسية

 

4,995.6عمانيون 

240.4خليجيون 

57.2عرب

436.5أخرى

حركة التداول / الشراء )مليون لاير عماني(

 

 

 

 

 القيمة ألف 

لاير عماني

 
 القيمة ألف 

لاير عماني

عمانيون
   

نخليجيو
  
عرب

  
أخرى

  

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
   

2.33

0.34

0.85

2.07

0.01

0.07

0 1 1 2 2 3

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

2.07

0.08

1.04

2.34

0.01

0.14

0 1 1 2 2 3

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر ارتفاعاً 

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

13.68% 0.078 0.648 كلية مـجان

7.08% 0.008 0.121 الجزيرة للخدمات 

6.60% 0.013 0.210 المها للسيراميك

3.03% 0.003 0.102 المدينة تكافل

1.19% 0.001 0.085 مسقط للتمويل 

نسبة التغير  التغير السعر  األسهم األكثر إنخفاضاً

% ر. ع. ر. ع. الشركات 

-36.59% -0.101 0.175 العمانية لخدمات التمويل 

-7.41% -0.024 0.300 الغاز الوطـنـية  

-7.26% -0.009 0.115 عمان واإلمارات لالستثمار القابضة

-7.14% -0.006 0.078 الخليجية لخدمات اإلستثمار

-4.52% -0.009 0.190 الخـليج الدوليـة للكيماويات 

الحصة من السوق القيمة  السعر  األكثر نشاطاً بالقيمة 

.آالف ر. ع  ر. ع. الشركات 

13.6% 778.7 0.422 بنك مسقط

9.8% 564.1 0.840 عمانتل

9.2% 524.5 0.560 أريد

7.6% 437.8 0.102 المدينة تكافل

5.6% 320.5 0.106 العنقاء للطاقة

الحصة من السوق الكمية السعر  األكثر نشاطاً بالكمية

ر. ع. بآالالف  الشركات 

12.5% 4,389.1 0.102 المدينة تكافل

8.6% 3,013.3 0.078 الخليجية لخدمات اإلستثمار

8.5% 2,989.6 0.106 العنقاء للطاقة

7.2% 2,525.8 0.086 بنك نزوى

6.1% 2,149.5 0.081 االنوار لبـالط السـيراميك 

القيمة السوقية لشركات سوق مسقط 

مليار

لاير عماني دوالر أمريكي

3.95 10.20

عدد الشركات

المرتفعة المنخفضة المستقرة

9 27 18  
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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 اإلغالق الحالي مؤشرات أسواق األسهم الخليجية

% % %

0.78 10.46 -12.72% 0.63% -0.91% -40.78 4,491.34 4,450.56 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.71 16.43 6.09% -3.04% -0.99% -76.97 7,743.39 7,666.42 السوق المالية السعودية 

1.23 14.99 NA 1.18% -0.04% -2.10 5,103.87 5,101.77 سوق الكويت لألوراق المالية*

1.53 15.10 19.84% -0.84% -1.49% -153.98 10,368.17 10,214.19 بورصة قطر   

0.82 8.85 -1.69% -0.42% -0.31% -4.05 1,313.21 1,309.16 بورصة البحرين    

1.02 9.49 -17.55% -0.21% -1.67% -47.10 2,825.86 2,778.76 سوق دبي المالي 

1.46 13.72 14.94% 3.13% 0.53% 26.71 5,028.75 5,055.46 سوق أبوظبي لألوراق المالية

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

 * ال تتوفر بيانات ألداء السوق منذ بداية العام بسبب إعادة هيكلة المؤشر العام خالل شهر أبريل

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

% % دوالر دوالر % % أوروبا

5.20% -5.09% -3.57 66.61 خام برنت اآلجل للبرميل -8.45% -0.94% -67.1 7,038.20 فايننشال تايمزانجلترا

-3.07% -6.48% -3.90 56.29 خام غرب تكساس اآلجل للبرميل -11.8% -1.1% -130.2 11,398.94 المانيا داكس

2.97% -5.32% -3.70 65.88 خام عمان اآلجل للبرميل -5.0% -1.2% -62.0 5,044.77 فرنسا كاك 40 

-7.14% 0.01% 0.16 1,209.81 الذهب لألوقية الواليات المتحدة االمريكية 

-16.60% -0.19% -0.03 14.13 الفضة لألوقية 1.5% -3.5% -908.8 25,080.50 الواليات المتحدة داو جونز

-10.49% -2.33% -19.91 832.85 بالتينيوم لألوقية 1.0% -2.9% -79.4 2,701.58 أس آند بي 500الواليات المتحدة

-15.97% 0.56% 34.00 6,090.00 النحاس طن متري 3.4% -3.7% -270.5 7,136.39 الواليات المتحدة ناسداك

-14.33% -0.56% -11.00 1,943.00 األلمنيوم طن متري آسيا الباسيفيكية  

-21.49% -1.21% -24.00 1,953.00 الرصاص طن متري -4.2% -2.0% -446.6 21,803.62 نيكاي 225اليابان

-24.62% -0.83% -21.00 2,502.00 الزنك طن متري -12.8% 2.0% 501.4 26,103.34 هونج كونج هانج سينج

-11.36% -1.39% -160.00 11,310.00 النيكل طن متري مؤشرات االسواق العربية 

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( 15.9% 0.1% 9.1 7,283.76 بورصة تونستونس

-8.9% -0.3% -46.8 13,685.83 البورصة المصرية مصر

أسعار صرف عدد من العمالت الرئيسية -7.6% 0.2% 4.6 1,965.55 بورصة عماناالردن

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز -7.8% 0.1% 0.5 529.60 سوق فلسطين لألوراق المالية فلسطين

0.884 1.131  EUR 14.8- اليورو% -0.5% -5.0 978.39 بورصة بيروت لبنان

0.780 1.282  GBP إم اس سي آي   الجنيه اإلسترليني

113.490 0.009  JPY 1.0- الين الياباني% -0.8% -0.6 75.72 البحرين

6.935 0.144  CNH 12.3 اليوان الرينمنبي الصيني% 0.1% 0.4 568.93 الكويت

71.981 0.014  INR 6.2- الروبية الهندية% -0.7% -3.8 531.64 إم اس سي آي عمان

66.503 0.015  RUB 21.4 الروبل الروسي% -1.5% -12.8 853.76 قطر

1.323 0.756  CAD 7.8- الدوالر الكندي% -2.4% -8.8 353.37 االمارات

1.377 0.726  AUD 7.2 الدوالر األسترالي% -1.4% -6.9 475.91 األسواق الخليجية

المصدر: بلومبيرغ   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية 

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

% للعام % للشهر  % لألسبوع بلومبيرغ 

-7.1% (529) 0.3% 20 -1.02% (71) 7,016.95 6,945.50 BKINV القطاع المالي

-22.3% (1523) -0.5% (27) -1.10% (59) 5,369.60 5,310.38 INDSI قطاع الصناعة

-9.5% (252) 0.0% 1 -0.89% (21) 2,412.74 2,391.31 SINSI قطاع الخدمات

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

األدنى عائد التوزيعات %  الدفترية )مرة( األعلى

0.78 0.06 4,316.12 5,123.80 مؤشر سوق مسقط 30 

0.59 0.05 6,688.17 7,616.88 0.40 القطاع المالي

0.80 0.06 5,308.06 6,892.00 0.32 قطاع الصناعة

1.05 0.06 2,366.49 2,924.11 0.36 قطاع الخدمات 

 

سندات التنمية الحكومية

تاريخ االدراج سعر الفائدة قيمة االصدار )لاير عماني( تاريخ االسترداد االصدار

20مايو 2013 4.25% 80 13 مايو 2020 42

11 ديسمبر 2013 3.00% 100 25 نوفمبر 2018 44

24 ديسمبر 2014 3.00% 200 15 ديسمبر 2019 45

04 مارس 2015 4.50% 200 23 فبراير 2025 46

11 أغسطس 2015 3.00% 300 9 أغسطس 2020 47

24 فبراير 2016 3.50% 100 22 فبراير 2021 48

04 مايو 2016 1.00% 100 25 أبريل 2023 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150 27 ديسمبر 2026 51

26 فبراير 2017 5.00% 150 20 فبراير 2024 52

21 مايو 2017 5.25% 150 15 مايو 2023 53

25 سبتمبر 2017 5.75% 150 20 سبتمبر 2027 54

24 ديسمبر 2017 5.25% 150 19 ديسمبر 2024 55

25 مارس 2018 6.00% 150 1 مارس 2028 56

قيمة االصدار )دوالر أمريكي( سندات عالمية 

17 يناير 2018 4.13% 1,250 17 يناير 2013 سندات حكومية - أجل 5 سنوات

17 يناير 2018 5.63% 2,500 17 يناير 2028 سندات حكومية - أجل 10 سنوات

17 يناير 2018 6.75% 2,750 17 يناير 2048 سندات حكومية - أجل 30 سنوات

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

مكرر الربحية ونسبة التوزيعات عائد الملكية ومكرر القيمة الدفترية

العائد على األصول و عائد التوزيعات  العائد على التدفق النقدي الحر ومكرر السعر الى المبيعات

صافي الدين ومكرر السعر على األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاءعائد السهم ومكرر السعر للتدفق النقدي

المصدر: بلومبيرغ

مؤشرات رئيسية - األسواق الخليجية
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المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
القطاع المالي

6.8% 0.7                   6.7                   41                          12.5% 0.5% -2.3% -0.5% بنك مسقط                                1,244                                0.422                                0.434                                0.354

6.8% 0.8                   12.5                 374                       -20.0% 2.8% 0.9% 0.6% بنك ظفار                                     401                                0.163                                0.209                                0.152

3.6% 0.9                   9.0                   283                       -9.5% -0.8% -1.6% -0.8% بنك صحار                                     248                                0.125                                0.154                                0.121

7.7% 0.7                   7.7                   120                       -2.9% 2.8% 1.1% 0.0% البنك الوطني العماني                                    301                                0.185                                0.211                                0.168

4.8% 0.7                   7.6                   -                        -6.3% 0.8% -0.8% 0.0% بنك اتش اس بي سي عمان                                    240                                0.120                                0.128                                0.100

6.2% 0.9                   10.3                 -                        -7.1% 2.0% 0.7% 0.0% البنك األهلي                                    229                                0.153                                0.167                                0.150

- 1.0                   21.6                 260                       -4.4% -1.1% -1.1% 0.0% بنك نزوى                                    129                                0.086                                0.093                                0.083

- 1.1                   61.9                 -                        36.4% 1.1% 0.0% 0.0% بنك العز اإلسالمي                                      90                                0.090                                0.093                                0.062

6.0% المتوسط            17.2              0.9 قطاع البنوك                       2,882

9.9% 1.1                   9.4                   -                        -20.0% -1.3% 0.0% 0.0% العمانية المتحدة للتأمين                                      30                                0.304                                0.380                                0.275

6.0% 0.5                   5.6                   -                        -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% مسقط الوطنية القابضة                                         8                                0.800                                0.815                                0.760

- 0.6                   7.8                   37                          -12.1% 1.9% 0.0% -8.9% ظفار للتأمين                                       18                                0.163                                0.179                                0.065

3.9% 0.7                   20.9                 560                       3.0% 5.2% 3.0% 2.0% المدينة تكافل                                       18                                0.102                                0.115                                0.088

10.0% 1.0                   - -                        -5.4% 0.0% 0.0% 0.0% الرؤية للتأمين                                      14                                0.140                                0.159                                0.140

2.8% - - -                        8.5% -0.6% 0.0% 0.0% التأمين األهلية                                      36                                0.358                                0.370                                0.302

6.5% 0.8                   5.2                   375                       -16.2% 0.0% 0.0% 0.0% لشركة العمانية القطرية للتأمين                                      12                                0.124                                0.152                                0.110

5.0% 1.7                   10.0                 -                        3.2% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتأمين الحياة والعام                                      85                                0.320                                0.342                                0.306

6.3% المتوسط              9.8              0.9 قطاع التأمين                          221

- 0.7                   4.4                   -                        -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للتمويل                                      68                                0.135                                0.137                                0.120

9.0% 0.6                   4.0                   50                          -18.9% 0.0% 1.2% 0.0% مسقط للتمويل                                      25                                0.085                                0.112                                0.083

3.8% 0.7                   - -                        -37.2% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للتمويل                                      32                                0.091                                0.154                                0.082

9.7% 0.7                   7.5                   -                        -36.6% -36.6% -36.6% 0.0% العمانية لخدمات التمويل                                      50                                0.175                                0.260                                0.175

10.2% 0.6                   4.3                   -                        -17.6% 0.0% 0.0% 0.0% تأجير للتمويل                                      25                                0.098                                0.129                                0.090

7.9% المتوسط              5.9              0.7 قطاع التأجير التمويلي                          200

- 2.7                   - -                        21.5% 0.0% 0.0% 0.0% الخدمات المالية                                      11                                0.175                                0.175                                0.120

- 0.5                   74.2                 -                        -44.6% 0.0% 0.0% 0.0% الدولية لالستثمارات المالية                                      17                                0.087                                0.140                                0.080

3.9% 1.5                   8.5                   -                        -16.9% -2.8% -3.3% 0.0% أومنفست                                    271                                0.352                                0.424                                0.336

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

- 0.7                   19.7                 636                       1.3% -6.0% -7.1% -2.5% الخليجية لخدمات االستثمار                                      14                                0.078                                0.115                                0.071

- 0.9                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المركز المالي                                         7                                0.098                                0.099                                0.098

5.9% 0.8                   - -                        -19.5% 1.6% 0.0% 0.0% ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة                                       63                                0.256                                0.318                                0.252

- 0.7                   5.6                   -                        7.1% 3.4% 0.0% 0.0% الباطنة للتنمية واالستثمار القابضة                                          3                                0.090                                0.105                                0.080

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الشروق لخدمات االستثمار                                      -                                     -                                     -                                     -

12.5% 0.6                   4.2                   340                       -31.0% -1.0% -2.9% -1.0% األنوار القابضة                                      20                                0.100                                0.170                                0.100

- 0.6                   14.6                 112                       40.2% -7.3% -7.3% -7.3% عمان واإلمارات لالستثمار القابضة                                      14                                0.115                                0.134                                0.075

- 0.3                   - 671                       -41.0% 5.3% -2.4% 0.0% المدينة لإلستثمار                                         8                                0.040                                0.074                                0.036

5.4% 0.6                   18.5                 85                          -16.4% -2.1% -2.1% 0.0% الشرقية لالستثمار القابضة                                          8                                0.092                                0.136                                0.090

9.0% المتوسط            12.4              0.5 قطاع االستثمار والوساطة المالية                          437

7.3% المتوسط         11.3            0.8 إجمالي القطاع المالي                    3,740  
لمصدر: بلومبيرغ ا  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
المالية لألوراق مسقط سوق أداء مؤشرات   
 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الصناعة

3.8% 0.7                   3.4                   5                            4.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لصناعة البسكويت                                          4                                3.900                                3.900                                3.740

3.6% 0.9                   - -                        -59.0% 0.0% 0.0% 0.0% حلويات عمان                                          4                                0.550                                1.210                                0.548

4.3% 1.6                   8.2                   1                            -14.9% 0.0% 0.0% 0.0% عمان للمرطبات                                      87                                1.745                                2.050                                1.700

- 1.0                   0.8                   -                        100.0% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمياه المعدنية                                          3                                0.100                                0.101                                0.050

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها                                      -                                     -                                     -                                     -

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الُعمانية الغذائية الدولية                                     -                                     -                                     -                                     -

7.2% 1.3                   8.6                   4                            -26.1% -2.8% -2.3% 0.0% المطاحن العمانية                                     109                                0.692                                0.936                                0.672

6.5% 1.2                   12.3                 -                        -42.3% 0.0% 0.0% 0.0% مطاحن صاللة                                       37                                0.768                                1.250                                0.724

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية االروروبية للصناعات الغذائية                                          2                                1.000                                1.000                                1.000

- 0.5                   - -                        -8.4% 0.0% 0.0% 0.0% أعالف ظفار                                      14                                0.174                                0.179                                0.169

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتنمية الزراعية                                     -                                     -                                     -                                     -

- 0.7                   449.1               10                          -49.0% -2.6% -2.6% 0.0% األسماك العمانية                                         9                                0.075                                0.160                                0.074

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  ظفار للصناعات السمكية والغذائية                                          3                                1.280                                1.280                                1.280

دواجن صحار                                      -                                     -

- 2.0                   80.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% دواجن ظفار                                          7                                0.180                                     -                                     -

3.3% 1.7                   15.8                 -                        3.8% 0.0% 0.0% 0.0% الصفاء لألغذية ش.م.ع.ع                                      72                                0.598                                0.612                                0.548

- 1.8                   29.4                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الخليجية إلنتاج الفطر                                      12                                0.306                                0.306                                0.302

4.8% المتوسط            67.5              1.2 قطاع األغذية و المشروبات                          363

9.9% 0.6                   12.3                 66                          -25.9% -3.8% -3.2% -1.3% إسمنت عمان                                    101                                0.304                                0.412                                0.300

7.1% 0.6                   79.9                 40                          -47.7% 2.0% -1.4% -2.9% ريسوت لإلسمنت                                      82                                0.408                                0.856                                0.378

8.5% المتوسط            46.1              0.6 قطاع االسمنت                          182

- - - -                        -20.0% 0.0% 0.0% 0.0% الحسن الهندسية                                          2                                0.032                                0.050                                0.024

- 0.7                   207.6               129                       30.7% -3.0% -2.0% 0.0% جلفار للهندسة والمقاوالت                                      78                                0.098                                0.119                                0.071

المتوسط          207.6              0.7 -  قطاع الهندسة والبناء                            80

- - - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% نسيج عمان القابضة                                      -                                     -                                     -

6.0% 0.7                   13.1                 -                        -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% مصانع مسقط للخيوط                                          1                                0.079                                0.090                                0.075

6.0% المتوسط            13.1              0.7 قطاع األنسجة                              1

- 1.1                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% محاجر الخليج                                          4                                0.120                                0.120                                0.110

4.4% 2.7                   18.1                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الكروم العمانية                                        11                                3.640                                3.640                                3.500

- 1.5                   23.7                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% الفجر العالمية                                      37                                0.748                                     -                                     -

4.4% المتوسط            20.9              1.7 قطاع التعدين                            52

- 0.5                   - -                        20.0% 3.4% 0.0% 0.0% صناعة مواد البناء                                          3                                0.030                                0.034                                0.022

- 1.5                   5.5                   -                        128.7% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية لمنتجات االلمنيوم                                      13                                0.382                                0.390                                0.151

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

7.4% 0.6                   26.5                 445                       -34.1% 3.8% -3.6% -1.2% األنوار لبالط السيراميك                                      24                                0.081                                0.141                                0.077

8.6% 0.8                   7.3                   -                        -0.4% 0.0% 0.0% 0.0% الجزيرة للمنتجات الحديدية                                      35                                0.279                                0.346                                0.255

- 0.8                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% خزف عمان                                          1                                0.418                                0.420                                0.420

12.9% 1.2                   5.3                   -                        -28.1% 6.6% 6.6% 0.0% المها للسيراميك                                      12                                0.210                                0.310                                0.186

9.6% المتوسط            11.2              0.9 قطاع مواد البناء ومستلزماته                            87

7.1% 1.4                   10.5                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية للتغليف                                          9                                0.280                                0.280                                0.276

- 1.4                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% التغليف المحدودة                                          7                                2.210                                2.210                                2.210

2.7% 1.1                   43.6                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة قرطاسية الكمبيوتر                                          3                                0.260                                0.260                                0.260

- 1.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% زجاج مجان                                          8                                0.180                                0.180                                0.165

4.9% 1.3              27.1            
المتوسط

26                            

قطاع الورق والزجاج والتعبئة 

والتغليف

7.6% 1.4                   19.4                 -                        -21.8% -4.5% -4.5% 0.0% الخليج الدولية للكيماويات                                          4                                0.190                                0.256                                0.170

5.2% 0.8                   15.7                 -                        -34.1% 0.0% 0.0% 0.0% عمان كلورين                                       20                                0.290                                0.440                                0.290

6.4% 0.9                   11.9                 -                        7.4% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للمنظفات الصناعية                                      12                                0.700                                0.712                                0.636

6.4% المتوسط            15.7              1.0 قطاع الكيماويات                            36

2.6% 1.3                   7.9                   -                        71.8% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية للصناعات الدوائية                                      19                                0.189                                0.200                                0.106

2.6% المتوسط              7.9              1.3 قطاع الصناعات الدوائية                            19

0.0% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لأللياف البصرية                                     -                                     -                                     -                                     -

4.9% 1.0                   22.3                 -                        -46.0% -2.2% -2.2% 0.0% فولتامب للطاقة                                      22                                0.265                                0.490                                0.225

4.4% 1.0                   17.3                 -                        -9.7% 0.0% 0.0% 0.0% صناعة الكابالت العمانية                                       92                                1.025                                1.230                                0.880

4.7% المتوسط            19.8              1.0
114                          

قطاع الصناعات الكهربائية 

والميكانيكية

5.8% المتوسط         43.7            1.1 إجمالي قطاع الصناعة                         959  
 المصدر: بلومبيرغ
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 عائد التوزيعات

%

 مكرر القيمة

الدفترية
مكرر الربحية

 أحجام التداول

(000)

 التغير منذ

بداية السنة

 التغير منذ

بداية الشهر

 التغير منذ بداية

األسبوع
التغير اليومي

 أدنى  سعر - 52

أسبوع

 أعلى سعر - 52

أسبوع
.السعر، ر.ع

 القيمة السوقية

(.مليون ر.ع)
قطاع الخدمات

6.0% 1.2                   8.7                   7                            -30.3% 5.0% 0.5% 0.0% الُعمانية لالتصاالت )ُعمانتل(                                    630                                0.840                                1.270                                0.660

7.5% 1.5                   10.5                 10                          6.5% 2.6% 0.4% -0.4% اريد                                    365                                0.560                                0.564                                0.450

6.7% المتوسط              9.6              1.3 قطاع اإلتصاالت                          995

3.2% 1.2                   40.2                 -                        -9.5% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الخليج                                      33                                9.495                              10.490                                9.495

3.1% 0.7                   180.7               -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #N/A N/A #N/A N/A أوبار للفنادق والمنتجعات                                           6                                0.129

- 1.3                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% فنادق الباطنة                                          4                                1.125                                     -                                     -

80.0% 0.3                   1.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% العالمية إلدارة الفنادق                                          4                                1.250                                1.250                                1.250

5.5% 0.7                   6.3                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ضيافة الصحراء                                      15                                2.380                                     -                                     -

- 0.3                   31.2                 -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ظفار للسياحة                                       14                                0.490                                0.490                                0.490

- 1.0                   - -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% منتجع شاطي صاللة                                          9                                1.380                                1.380                                1.380

22.9% المتوسط            51.9              0.8 قطاع السياحة والضيافة                            84

2.5% 2.1                   183.7               -                        -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% صاللة لخدمات الموانئ                                     108                                0.600                                0.656                                0.540

2.5% المتوسط          183.7              2.1 قطاع الخدمات اللوجستية                          108

5.7% 3.2                   13.4                 -                        -16.6% 0.0% 0.0% 0.0% شل العمانية للتسويق                                     146                                1.485                                1.795                                1.340

5.3% 1.0                   7.3                   -                        -22.1% 0.0% 0.0% 0.0% النفط العمانية للتسويق                                       70                                1.130                                1.580                                1.050

7.2% 1.2                   11.0                 -                        -10.0% 0.9% 0.0% 0.0% المها لتسويق المنتجات النفطية                                       62                                0.900                                1.030                                0.716

1.4% 1.1                   10.0                 10                          22.8% -9.1% -7.4% 1.0% الغاز الوطنية                                       21                                0.300                                0.382                                0.236

31.8% 1.0                   4.5                   -                        -59.5% -3.4% -1.7% 0.0% مسقط للغازات                                          7                                0.226                                0.612                                0.226

10.3% المتوسط              9.2              1.5 قطاع تسويق النفط والغاز                          306

4.6% 1.8                   11.2                 8                            47.9% 45.3% 13.7% 4.5% كلية مجان                                      19                                0.648                                0.660                                0.438

5.7% 0.8                   9.4                   -                        44.7% 0.0% 0.0% 0.0% العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريبية                                      15                                0.220                                0.220                                0.152

5.2% المتوسط            10.3              1.3 قطاع التعليم والتدريب                            35

3.9% 1.2                   14.2                 -                        21.8% 0.0% 0.0% 0.0% الكامل للطاقة                                      37                                0.380                                0.386                                0.312

- 0.9                   5.3                   -                        -18.0% -0.8% 0.0% 0.0% صحار للطاقة                                      27                                0.123                                0.157                                0.110

162.5% -                   -                   -                        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% المتحدة للطاقة                                          4                                1.000                                1.000                                1.000

3.1% 1.8                   16.4                 -                        -5.8% 0.0% 0.0% 0.0% أكوى باور بركا                                     115                                0.720                                0.780                                0.700

4.7% 0.8                   12.3                 144                       -23.2% -3.6% -3.6% 0.0% العنقاء للطاقة                                     155                                0.106                                0.145                                0.105

5.3% 0.8                   15.0                 -                        -6.5% 0.0% 0.0% 0.0% الوطنية العمانية للهندسة                                       19                                0.170                                0.188                                0.144

6.7% 3.8                   12.9                 -                        -18.2% 0.0% 0.0% 0.0% اس ام ان باور                                     108                                0.540                                0.660                                0.486

6.2% 1.7                   14.5                 -                        -16.5% 0.0% 0.0% 0.0% سيمبكورب صاللة                                     183                                0.192                                0.240                                0.189

- 1.8                   41.1                 -                        -22.3% 0.0% 0.0% 0.0% الشرقية للتحلية                                       30                                3.075                                3.565                                2.500

6.1% 0.8                   9.7                   8                            -19.7% 0.0% -1.7% -0.9% السوادي للطاقة                                       81                                0.114                                0.148                                0.110

6.4% 0.9                   9.2                   -                        -18.0% -0.9% -0.9% 0.0% الباطنة للطاقة                                       77                                0.114                                0.145                                0.112

2.3% 1.0              - المتوسط قطاع الطاقة                            19

- 1.3                   - 187                       29.3% -2.0% -1.5% 1.1% النهضة للخدمات                                    141                                0.384                                0.462                                0.230

12.5% 0.7                   - -                        -13.6% 15.2% 7.1% 0.0% الجزيرة للخدمات                                      35                                0.121                                0.196                                0.102

11.4% 0.5                   14.4                 42                          -35.8% 1.1% -2.2% -1.1% عمان لالستثمارات والتمويل                                       18                                0.088                                0.146                                0.086

11.9% المتوسط            14.4              0.8 قطاع خدمات تجارية متنوعة                          194

11.8% المتوسط         42.0            1.3 إجمالي قطاع الخدمات                     2,557

8.3% 1.0 32.3  إجمالي السوق               3,953
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

  capital.net-www.uالموقع ا لكتروني: 
أومن يست أعمال مرك   

 ، سلطنة عما المطار مرت عات، 501 رقم طريق، 95 رقم بناء
+968 2494 9000ال اتف:   
+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

 
 
 

ة الوا دةللو دصافي قيمة األصول   
 2018 نوفمبر 1

 1.040 ر. . 
 

 

 لألسواق الخليجية أوبارصندوق 

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