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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2019 أغسطس 8

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 .أدت مضاعفات التداول الجذابة والشراء من المستثمرين في المنطقة إلى ارتفاع السوق

السلطان قابوس بن سعيد المفدى حفظه هللا ورعاه بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك تتقدم أسرة أوبار كابيتال بالتهنئة الخاصة لموالنا حضرة صاحب الجاللة 

 .أعاده هللا علينا وعليكم بالخير والبركات وكل عام وأنتم بألف خير

 2.65س التعاون الخليجي بلغ كان السوق مرتفعا االسبوع باكمله، مدعوماً بتقييمات ومكررات تداول جاذبة إلى جانب صافي مشتريات من مستثمرين من دول مجل

 .مليون دوالر

نقطة. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات، المالي والصناعي و الخدمات، ارتفاعاً هذا  3861.5% إلى مستوى 2.24وسجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعاُ بنسبة 

 %1.34بة % على التوالي. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعاً بس0.91% و 1.30% و 2.14االسبوع، وبنسب بلغت 

. وكان إنتاج الغاز في سلطنة ُعمان على مدى السنوات الثالث الماضية يحوم 2018مليون قدم مكعب في عام  1,617,735بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في البالد 

مليون قدم  1.445ب ، مرتفعًا من مليون قدم مكع 1.447، بلغ هذا الرقم 2017مليون قدم مكعب، لكنه لم يتجاوزه على اإلطالق. وفي عام  1.5قرب مستوى 

مليون قدم مكعب. وقد بلغت  1.332، بلغ اإلنتاج 2014مليون قدم مكعب، وفي عام  1.408، أنتجت سلطنة ُعمان 2015. في عام 2016مكعب في عام 

 .2016مليون طن في عام  8.5و  2017مليون طن في عام  8.6، ارتفاعاً من 2018مليون طن في عام  10.4صادرات الغاز الطبيعي المسال 

مليارات دوالر أمريكي في مواصلة تطوير نظام البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة وإعادة التدوير وإعادة  7تعهدت السلطنة باستثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 

المستمر للمياه العذبة على المدى الطويل. ومن خالل اإلستراتيجية الوطنية، االستخدام على مدار العقدين المقبلين كجزء من التزام السلطنة بضمان التوافر واإلمداد 

مليون دوالر  381تسعى سلطنة ُعمان إلى توسيع بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع خطوط شبكات الصرف الصحي بتكلفة تبلغ في المتوسط 

 .أمريكي في السنة

% من رأس مالها. ويبلغ 22.5ن بأن الشركة قد استثمرت في شركة الدقم لإلستثمارات السمكية محدودة المسؤولية وبنسبة أعلنت شركة األسماك العمانية للمساهمي

الف لاير ُعماني. وتعمل الشركة في المشاريع ذات الصلة باإلستثمار السمكي في المنطقة اإلقتصادية الخاصة بالدقم وتوقيع العقود  300اجمالي رأس مال الشركة 

لاير عماني )اي بنسبة  67,500الشركات إلدارة و تشغيل ميناء الصيد باإلضافة إلى أنشطة التصدير واإلستيراد. وقد ساهمت شركة االسماك العمانية بمبلغ  مع

 .%( من رأس مال الشركة الجديدة22.5

% على 28.6% على أساس ربعي ونسبة 13منخفضاً بنسبة   العام الحاليمليون ر.ع. في الربع الثاني من  3.92حقق قطاع التمويل في السلطنة ربحاً صافياً بلغ 

مليون ر.ع. في الربع االول من  4.51في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع   مليون ر.ع. 3.92أساس سنوي. وسجل قطاع التمويل أرباحاً صافية بلغت 

. يعود االنخفاض في ربحية القطاع على أساس ربعي إلى حد كبير بسبب انخفاض الدخل لشركة 2018مليون ر.ع. بالربع الثاني من عام  5.49و 2019عام 

ً إلفصاح الشركة(، وشركة تأجير للتمويل. وفي النصف ا الول من عام مسقط للتمويل )بسبب المخالفات والتجاوزات في تشغيل حساب أحد عمالء الشركة وفقا

، ويعزى ذلك بشكل 2018مليون ر.ع. في النصف األول من عام  11.11مليون ر.ع. مقارنة بـ  8.43% إلى 24.2، تراجعت أرباح القطاع بنسبة 2019

شركة تأجير للتمويل رئيسي إلى انخفاض صافي أرباح الشركة الوطنية للتمويل والشركة العُمانية لخدمات التمويل وشركة مسقط للتمويل. نمت األرباح الصافية ل

 .س سنوي في النصف األول من العام الحالي بدعم من ارتفاع الدخل% على أسا46.7بنسبة 
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مليون ر.ع. في الربع  19.5مقارنة بمبلغ  2019الربع الثاني من عام  مليون ر.ع. في 18.3وقد سجلت الشركة العُمانية لالتصاالت )ُعمانتل( صافي أرباح بمبلغ 

مليون ر.ع. مقارنة بـ  33.2، بلغت األرباح  2019مليون ر.ع. في الربع األول من العام الحالي. خالل النصف األول من عام  14.9الثاني من العام الماضي و 

% على أساس ربع سنوي عند 0.3% على أساس سنوي و 41.9ارتفعت اإليرادات المجّمعة بنسبة مليون ر.ع. في النصف األول من العام الماضي. و 32.9

مليار ر.ع.  1.259% إلى 37.7مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام الحالي. وقد ارتفعت اإليرادات المجّمعة خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة  630

نتيجة لتضمين شركة زين السعودية في البيانات المالية الموحدة خالل النصف األول من العام الحالي فيما كانت تُعامل في النصف ويعزى هذا االرتفاع إلى حد كبير 

راق. السعودية والعاألول من العام الماضي كشركة زميلة. ويعزى ارتفاع األداء على مستوى المجموعة إلى األداء االستثنائي ألسواق مجموعة زين في الكويت و

% على التوالي خالل النصف االول من 8.8% و7.4وفي سياق متصل، شهدت العمليات المحلية لشركة عمانتل انخفاضاً في اإليرادات وصافي االرباح بنسبة 

 .. يعود هذا االنخفاض الى تشبع السوق في قطاع الهواتف المحمولة2019عام 

 

% على 1مليار لاير ُعماني في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، دون تغيير على أساس سنوي وأقل بنسبة  6.12بلغت األصول األجنبية للبنك المركزي العماني 

مليار لاير عماني. وتشمل هذه األصول السبائك واألصول االحتياطية لدى  6.15شهري، وتبقى أدنى من المتوسط البسيط آلخر اثني عشر شهراً والبالغ أساس 

 .صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج واألوراق المالية األجنبية

 

% على 1.4في السلطنة قد ارتفع بنسبة  (M1) وتكشف أحدث األرقام الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات أن المعروض النقدي بمفهومه الضيق

% على أساس سنوي في شهر 4.0% على أساس شهري و 0.2بنسبة  (M2) لواسع% على أساس سنوي. كما ارتفع عرض النقد بمفهومه ا0.1أساس شهري و 

 .مليون لاير ُعماني على أساس شهري 26يونيو، مما يشير إلى زيادة السيولة المحلية بمقدار 

% فيما كان مؤشر سوق مسقط لالوراق المالية 5.41وعلى صعيد األسواق الخليجية، كان مؤشر سوق قطر لألوراق المالية األسوأ أداًء وأغلق على تراجع نسبته 

 .%2.24فضل مسجالً مكاسب بنسبة األ
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مما رفع  2019% على أساس سنوي في قيمة ملكيتها من سندات الخزانة األمريكية خالل مايو 10.36خليجياً، سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 

مليار دوالر  179ت حيازة المملكة من سندات الخزينة األمريكية إلى حصتها من هذه السندات للشهر الرابع على التوالي. وفقاً لوزارة الخزانة األمريكية ارتفع

. وعلى أساس شهري، ارتفعت حصة المملكة من سندات الخزينة األمريكية 2018مليار دوالر أمريكي في مايو  162.2أمريكي في مايو من هذا العام بالمقارنة مع 

، رفعت المملكة من حيازتها في سندات الخزانة األمريكية 2019. هذا ومنذ بداية عام 2019بريل مليار دوالر أمريكي في أ 176.6% مقارنة مع 1.36بنسبة 

 .2018مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  171.6مليار دوالر أمريكي، مقارنة بـ  7.4% أي ما قيمته 4.3بنسبة 

 

مليارات دوالر إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج  10كانت الدول المجاورة قد اتفقت العام الماضي على تقديم 

، 2019مليار دوالر( في النصف األول من  1.1ماليين دينار بحريني ) 404ي ميزانيتها إلى مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها. قلصت البحرين العجز ف

مليار دينار في العام  1.07مليار دينار مقابل  1.27بالمئة إلى  18.8مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام. و ارتفعت اإليرادات الفعلية بنسبة  650مقارنة مع 

 .مليار دينار في العام السابق 1.72مليار دينار مقابل  1.68بالمئة إلى  2.5فات بنسبة الماضي. كما انخفضت المصرو

 

 

حسبما أظهرت التقديرات المسبقة، متجاوزاً توقعات السوق  2019% في الربع الثاني من عام 2.1على الصعيد العالمي، نما االقتصاد األمريكي بمعدل سنوي بلغ 

% في الثالثة أشهر السابقة. وارتفع االستهالك األسري واإلنفاق الحكومي بمعدالت أسرع، في كان النخفاض 3.1%، وذلك بعد تسجيل نمو بلغ 1.8البالغة 

 .سلبية في النمو الصادرات وانخفاض حجم المخزون مساهمة
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مليار دوالر. واستجابة لذلك، قامت الصين بتخفيض قيمة  300وازداد زخم الحرب التجارية عندما فرضت الواليات المتحدة تعرفة إضافية على سلع صينية بقيمة 

ت الزراعية األمريكية. ويجعل ضعف اليوان الصادرات الصينية أقل تكلفة في األسواق األجنبية. عاماً وبإيقاف مشتريات المنتجا 11عملتها إلى أدنى مستوى في 

السياسية وهو سبعة كما أنه يساعد في تعويض تأثير التعرفات األمريكية على المنتجات الصينية. وقد قامت الصين بتخفيض اليوان إلى مستوى حساس من الناحية 

 .2008مرة منذ فبراير  يوان لكل دوالر أمريكي ألول

 

 

 :التوصيات

تداوالت مع إنتهاء موسم الصيف وإجازة العيد آخذين بعين االعتبار األداء التاريخي للسوق في الفترات المماثلة، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحسناً في ال

 .وعودة أغلب المستثمرين سواء المحليين أو اإلقليميين

لتها ومكررات الربحية على المستوى المحلي، نعتقد أن بعض األسهم ذات الطابع الدفاعي وأسهم القطاع المالي ستكون قادرة على جذب انتباه المستثمرين بسبب سيو

 .الحالية الجاذبة

أثير متقلب على أسواق على الصعيد الدولي، نعتقد أن السوق سيظل تحت الضغط بسبب استمرار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، والتي قد يكون لها ت

 دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً.

  

نمو الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي عل اساس سنوي، %

Trading Economics المصدر: 
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العائد منذ بداية  التغير التغير  االسبوع السابق  االسبوع الحالي  ملخص السوق 

العام % الشهر % % نقطة

-5.81% 0.74% 2.53% 20.39            806.88 827.27 مان 20
ُ
مؤشر اوبار كابيتال ع

7.66% 6.13% -1.12% (15.90)           1,425.90 1,410.00 ي 50 مؤشر اوبار كابيتال خليج 

6.21% 6.20% -0.45% (5.07)             1,115.07 ق األوسط وشمال أفريقيا 1,110.00200 مؤشر اوبار كابيتال للشر

-11.29% 1.53% 1.34% 6.92              518.16 525.08 يعة مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشر

-10.69% 2.68% 2.24% 84.68            3,776.83 3,861.51 مؤشر سوق مسقط 30 

-20.90% (16,915.47)    80,933.73 64,018.27 األسهم المتداولة )باأللف( 

-8.40% (869.22)         10,344.80 9,475.58  ) ي
القيمة المتداولة )باأللف ريال عمان 

800,000 عدد السندات المتداولة 2,481 عدد الصفقات
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

التداول 

بالجنسية
بيع

7,978.0عمانيون 

294.7خليجيون 

97.6عرب

1,105.3أخرى

) ي
 
حركة التداول / البيع )مليون ريال عمان

اءالتداول بالجنسية شر

 

7,618.2عمانيون 

1,069.9خليجيون 

23.8عرب

763.6أخرى

) 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
   

4.41

1.37

0.57

2.50

0.10

0.52

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

4.88

0.18

0.67

2.67

0.28

0.69

0 1 2 3 4 5 6

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

نسبة التغير  التغير السعر   
ً
األسهم األكير ارتفاعا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

11.88% 0.012 0.113 مدينة مسقط للتحلية

8.78% 0.018 0.223 اسمنت عمان 

8.28% 0.026 0.340  ريسوت لإلسمنت 

8.16% 0.012 0.159 الغاز الوطـنـية  

7.27% 0.008 0.118 عمان لإلستثمارات والتمويل

نسبة التغير  التغير السعر 
ً
األسهم األكير إنخفاضا

% ر. ع. ر. ع. كات  الشر

-19.93% -0.061 0.245 الوطنيه لمنتجات األلمنيوم  

-6.67% -0.009 0.126 اعالف ظفار 

-6.00% -0.009 0.141 مسقط للغازات

-5.00% -0.015 0.285 النهضة للخدمات   

-4.00% -0.005 0.120 تكافل عمان للتأمي  

الحصة من السوق القيمة  السعر   بالقيمة 
ً
األكير نشاطا

.آالف ر. ع  ر. ع. كات  الشر

12.7% 1,199.3 0.169 ي 
ي العمان 

البنك الوطن 

12.4% 1,178.1 0.430 بنك مسقط

11.4% 1,078.6 0.118 عمان لإلستثمارات والتمويل

10.4% 986.3 0.084 المدينة تكافل

7.7% 725.3 0.578 عمانتل

الحصة من السوق الكمية السعر   بالكمية
ً
األكير نشاطا

ر. ع. بآالالف  كات  الشر

18.9% 12,071.3 0.084 المدينة تكافل

14.7% 9,416.3 0.118 عمان لإلستثمارات والتمويل

11.3% 7,239.9 0.169 ي 
ي العمان 

البنك الوطن 

6.8% 4,356.6 0.099 اميك  االنوار لبـالط السـي 

5.7% 3,653.3 0.138 بنك ظفار

كات سوق مسقط  القيمة السوقية لشر

مليار

ي
 
ريال عمان دوالر أمريكي

3.17 8.18

كات عدد الشر

المرتفعة المنخفضة المستقرة

23 10 20  
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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 7.66 -10.69% 2.68% 2.24% 84.68 3,776.83 3,861.51 سوق مسقط لألوراق المالية  

1.89 20.74 8.99% -2.31% -1.57% -135.73 8,666.39 8,530.66 السوق المالية السعودية 

1.46 14.96 20.17% -0.20% -0.36% -22.16 6,126.46 6,104.30 سوق الكويت لألوراق المالية

1.91 14.61 -4.51% -6.38% -5.41% -562.84 10,397.63 9,834.79 بورصة قطر   

0.98 11.31 15.43% -0.27% -0.39% -6.03 1,549.58 1,543.55 بورصة البحرين    

1.04 11.77 12.18% -2.76% -2.15% -62.43 2,900.39 2,837.96 ي المالي  سوق دن 

1.45 14.93 3.70% -4.15% -2.54% -133.05 5,230.22 5,097.17 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

3.60% -7.97% -4.93 56.96 ميل خام برنت اآلجل للي  7.26% -2.57% -190.7 7,216.39 ا انجلير فايننشال تايمز

8.88% -6.41% -3.57 52.09 ميل خام غرب تكساس اآلجل للي  11.1% -1.2% -138.1 11,734.35 المانيا داكس

7.62% -6.33% -3.89 57.59 ميل خام عمان اآلجل للي  12.6% -0.6% -30.9 5,328.14 فرنسا كاك 40 

16.77% 3.94% 56.78 1,497.61 الذهب لألوقية ات المتحدة االمريكية  الوالي

9.86% 5.07% 0.82 17.02 الفضة لألوقية 11.5% -1.8% -477.9 26,007.07 ات المتحدة الوالي داو جونز

7.91% 1.62% 13.71 858.61 بالتينيوم لألوقية 15.0% -1.6% -48.1 2,883.98 ات المتحدة الوالي ي 500 أس آند ن 

-4.36% -0.43% -24.50 5,705.00 ي النحاس طن مير 18.5% -1.8% -141.2 7,862.83 ات المتحدة الوالي ناسداك

-5.47% -1.41% -25.00 1,745.00 ي األلمنيوم طن مير آسيا الباسيفيكية  

-0.94% 2.56% 50.00 2,002.00 ي الرصاص طن مير 2.9% -2.3% -493.8 20,593.35 اليابان نيكاي 225

-8.35% -3.79% -89.00 2,261.00 ي الزنك طن مير 1.1% -3.0% -797.8 26,120.77 هونج كونج هانج سينج

38.54% 2.49% 360.00 14,810.00 ي النيكل طن مير ات االسواق العربية  مؤشر

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -1.1% 0.3% 20.7 7,191.15 بورصة تونس

8.7% 4.8% 647.5 14,173.41 البورصة المرصية 

أسعار رصف عدد من العمالت الرئيسية -2.1% -0.1% -1.4 1,868.70 بورصة عمان

العملة مقابل الدوالر الدوالر مقابل العملة العملة الرمز 0.3% 0.0% 0.2 531.17 سوق فلسطي   لألوراق المالية فلسطي  

0.894 1.119  EUR 17.2- اليورو% -1.1% -8.8 809.07 وت  بورصة بي 

0.823 1.215  GBP ي
لين  إم اس سي آي   الجنيه اإلسير

106.010 0.009  JPY ي
%40.5 الي   اليابان  -0.1% -0.1 101.57 البحرين

7.075 0.141  CNH ي
ي الصين  %27.6 اليوان الرينمنن  0.0% 0.3 723.11 الكويت

70.698 0.014  INR 3.9- الروبية الهندية% 2.7% 13.1 496.18 عمان إم اس سي آي 

65.322 0.015  RUB 11.3- الروبل الروسي% -5.2% -43.1 778.75 قطر

1.330 0.752  CAD 4.7 الدوالر الكندي% -3.2% -11.8 353.38 االمارات

1.473 0.679  AUD الي
%3.7 الدوالر األسير -3.0% -15.2 492.00 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 

-8.1% (555) 2.7% 162 2.14% 131 6,141.15 6,272.27 BKINV القطاع المالي

-10.3% (516) 1.4% 60 1.30% 57 4,417.32 4,474.68 INDSI قطاع الصناعة

-19.4% (444) 0.4% 8 0.91% 17 1,830.05 1,846.70 SINSI قطاع الخدمات

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

ية )مرة(  عائد التوزيعات %  الدفير
 
األدن األعل

0.76 0.07 3,744.55 4,571.38 مؤشر سوق مسقط 30 

0.76 0.06 6,082.22 7,152.02 0.39 القطاع المالي

0.66 0.06 4,387.23 5,681.95 0.33 قطاع الصناعة

0.87 0.07 1,819.07 2,487.77 0.33 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

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

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

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 عل األصول و عائد التوزيعات  العائد عل 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% 0.74                 7.41          693.1 305.11 1.17          10.12% بنك مسقط    1,330.8       0.430

0.9% 11.8% 0.79                 6.69          127.2 77.03 1.76          -26.65% مانتل(       433.5       0.578
ُ
الُعمانية لالتصاالت )ع

1.2% 9.3% 0.76                 8.22          711.7 95.36 0.92          -11.05% بنك ظفار        413.5       0.138

10.2% 16.3% 1.21                 7.44          137.7 66.74 1.01          -15.49% اريد       312.5       0.480

1.4% 12.0% 0.65                 5.43          288.0 49.17 0.91          -7.14% ي       274.8       0.169
ي العمان 

البنك الوطن 

1.1% 17.0% 1.46                 8.63          392.7 205.17 0.74          -5.96% أومنفيست       263.3       0.326

1.3% 9.2% 0.72                 7.78          291.0 34.38 0.76          2.52% ي سي عمان       244.0       0.122 بنك اتش اس ن 

1.0% 10.3% 0.89                 8.61          428.0 46.94 1.11          -3.32% بنك صحار        252.9       0.107

1.3% 11.3% 0.71                 6.28          184.4 22.58 0.74          -17.29% البنك األهلي       180.7       0.115

3.9% 13.1% 1.03                 7.88          130.1 14.74 0.49          -40.11% سيمبكورب صاللة        101.2       0.106

2.2% 7.2% 0.60                 8.26          434.8 70.90 0.66          -29.13% العنقاء للطاقة        106.8       0.073

0.9% 5.5% 0.93                 16.97       549.3 79.96 0.85          -6.59% بنك نزوى       127.5       0.085

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          24.0 26.44 0.63          -28.62% شل العمانية للتسويق        106.0       1.060

0.9% 6.9% 1.06                 15.38       215.7 85.10 0.93          -22.55% النهضة للخدمات       104.7       0.285

3.9% 4.7% 0.47                 10.09       79.4 20.94 0.74          -25.67% إسمنت عمان          73.8       0.223
11.7% 15.5% 1.25                 8.06          26.9 15.44 0.62          -4.12% المطاحن العمانية       102.7       0.652

15.7% 20.2% 1.20                 5.93          0.6 0.95 0.38          -17.65% عمان للمرطبات          70.0       1.400

0.2% 0.2% 0.47                 197.79     93.0 32.67 1.12          -10.53% ريسوت لإلسمنت          68.0       0.340

0.5% 4.1% 0.43                 10.55       1867.9 157.85 1.66          1.25% جلفار للهندسة والمقاوالت          72.8       0.081

3.2% 10.3% 0.59                 5.71          49.4 4.20 0.54          -28.71% السوادي للطاقة          51.4       0.072

1.8% 2.0% 0.79                 39.20       938.0 86.96 1.48          39.44% اميك          29.3       0.099 األنوار لبالط السي 

2.4% 9.7% 0.46                 4.78          256.5 17.34 0.57          -20.28% مسقط للتمويل          19.4       0.063
1.1% 1.8% 0.53                 29.74       725.6 68.94 1.32          -5.21% شركة األنوار القابضة          18.2       0.091

0.8% 2.7% 0.84                 30.98       920.6 86.43 1.28          53.25% عمان لالستثمارات والتمويل           23.6       0.118

0.9% 3.1% 0.63                 20.43       849.8 73.89 0.92          -11.58% المدينة تكافل           14.7       0.084

-3.3% -4.5% 0.27                 nm 732.4 47.75 1.63          4.17% الخليجية لخدمات االستثمار          14.0       0.075

3.9% 11.2% 1.20                 10.72       4.5 3.88 0.56          -14.16% المها للتسويق          55.2       0.800

4.4% 4.6% 0.58                 12.77       132.5 10.61 0.93          -9.30% قية لالستثمار القابضة             7.0       0.078 الشر
0.7% 0.8% 0.72                 90.46       733.7 49.85 1.40          42.37% األسماك العمانية          10.5       0.084

3.4% 11.2% 0.58                 5.13          87.6 7.22 0.50          -31.68% الباطنة للطاقة          46.6       0.069

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% 1.21                 7.44          137.7 66.74 1.01          -15.49% اريد       312.5       0.480

0.9% 5.5% 0.93                 16.97       549.3 79.96 0.85          -6.59% بنك نزوى       127.5       0.085

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          24.0 26.44 0.63          -28.62% شل العمانية للتسويق        106.0       1.060

5.2% 9.0% 1.84                 20.40       0.0 0.00 0.34          0.00% ئ        107.9       0.600 صاللة لخدمات الموان 
11.7% 15.5% 1.25                 8.06          26.9 15.44 0.62          -4.12% المطاحن العمانية       102.7       0.652

3.9% 4.7% 0.47                 10.09       79.4 20.94 0.74          -25.67% إسمنت عمان          73.8       0.223

0.3% 2.6% 0.89                 34.38       62.4 5.07 0.61          -23.33% بنك العز اإلسالمي          69.0       0.069

6.6% 9.4% 0.74                 7.90          2.3 2.06 0.38          -16.80% صناعة الكابالت العمانية           72.8       0.812

3.9% 6.3% 0.65                 10.29       1.0 0.25 0.51          -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% 0.44                 nm 87.0 10.44 1.45          11.93% الجزيرة للخدمات          35.2       0.122

1.8% 2.0% 0.79                 39.20       938.0 86.96 1.48          39.44% اميك          29.3       0.099 األنوار لبالط السي 

8.6% 11.3% 0.87                 7.71          0.0  - 0.04          0.00% ضيافة الصحراء          18.9       3.090
3.6% 8.4% 0.86                 10.21       0.1 0.02 0.30          -4.51% العمانية التعليمية           16.3       0.233

0.9% 3.1% 0.63                 20.43       849.8 73.89 0.92          -11.58% المدينة تكافل           14.7       0.084

12.5% 12.9% 0.66                 5.16          1.2 0.16 0.38          -7.69% تكافل عمان          12.0       0.120

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% 1.00                 7.95          18.8 3.54 0.68          -17.14% اميك            9.6       0.174 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% 0.72                 90.46       733.7 49.85 1.40          42.37% األسماك العمانية          10.5       0.084

2.6% 3.2% 0.62                 19.23       7.5 1.21 0.53          -32.86% مسقط للغازات             4.2       0.141
-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          467.2 82.22 0.46          -15.42% كلية مجان          15.3       0.170
9.9% 16.4% 0.83                 5.07          0.0  - 0.33          0.00% الوطنية لصناعة البسكويت             3.9       3.920

3.5% 4.6% 0.58                 12.66       68.0 2.28 0.87          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  - 0.43          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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  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)

6.7% 12.4% 1.80                 14.47       3121.8 364.25 1.01          -10.67% سابك          83.0   103.800

9.6% 16.5% 3.34                 20.30       966.9 102.59 0.97          21.29% االتصاالت السعودية          58.3   109.400

2.8% 21.2% 3.45                 16.27       6531.8 454.50 1.13          17.80% مصرف الراجحي          44.7     67.000

1.6% 13.2% 1.81                 13.73       3956.0 59.21 1.38          7.09% بنك أبوظبي األول          44.9     15.100

1.6% 20.5% 2.50                 12.21       2527.1 46.55 1.21          -6.51% بنك قطر الوطني          46.0     18.230

2.4% 18.5% 2.69                 14.57       2495.9 140.29 1.26          8.25% البنك األهلي التجاري            41.4     51.800

6.9% 19.2% 3.15                 16.43       1299.2 21.58 0.77          -4.12% اتصاالت          38.5     16.280

13.6% 14.2% 1.77                 12.51       1550.1 18.40 1.19          -22.16% صناعات قطر          17.2     10.400

2.4% 13.1% 1.42                 10.87       2118.9 75.27 1.23          -4.46% سامبا          16.0     30.000

0.4% 2.4% 1.13                 47.42       2325.3 39.81 0.77          32.10% السعودية للكهرباء          22.2     20.000

2.1% 12.8% 2.19                 17.08       2627.3 69.08 1.10          35.47% بنك الرياض          21.5     26.850

1.9% 6.6% 1.97                 29.75       997.9 51.09 1.14          -4.56% معادن           14.7     47.050

2.0% 18.4% 1.19                 6.48          1215.2 13.46 1.05          31.61% االمارات دبي الوطني           17.7     11.700

2.8% 15.3% 2.41                 15.79       699.2 27.57 1.12          16.08% ساب          20.8     37.900

6.2% 14.4% 3.71                 25.69       632.0 34.28 1.03          7.50% المراعي          13.8     51.600

1.6% 12.8% 7.53                 58.75       0.0 0.00 0.31          0.10% مصرف اإلمارات اإلسالمي           14.8     10.000

1.7% 16.8% 2.04                 12.12       4190.3 38.32 0.95          3.31% بنك أبوظبي التجاري           16.0       8.430

1.7% 10.7% 1.42                 13.27       1340.5 49.80 1.11          15.92% السعودي الفرنسي           11.7     36.400

12.7% 14.0% 1.84                 13.12       732.1 47.89 0.85          -11.76% ينساب            8.4     56.300

0.9% 1.4% 0.53                 38.22       18517.0 15.00 1.46          -51.85% ازدان القابضة            4.5       0.625

1.8% 17.9% 2.31                 12.95       782.3 12.62 1.03          -0.66% المصرف            9.7     15.100

2.1% 11.8% 1.71                 14.49       8680.3 217.30 0.93          5.83% بنك اإلنماء            9.7     24.320

1.9% 12.5% 1.47                 11.71       631.9 15.97 1.19          21.55% البنك العربي الوطني          10.3     25.850

2.2% 20.4% 1.42                 6.97          6109.2 31.04 0.72          4.00% بنك دبي اإلسالمي            9.3       5.200

18.3% 22.0% 4.42                 20.11       411.7 33.65 0.81          8.82% سافكو            9.3     83.900

5.5% 12.6% 0.78                 6.21          9063.8 42.53 1.42          28.33% إعمار العقارية           10.3       5.300

0.7% 2.0% 2.63                 132.61     918.1 28.32 0.82          -19.62% جبل عمر            6.9     27.650

1.5% 2.4% 1.05                 43.00       422.9 3.42 0.60          1.41% المملكة القابضة            7.8       7.910

2.2% 16.0% 2.03                 12.67       3600.8 13.14 0.96          -13.63% الريان            7.4       3.600

13.7% 59.3% 9.41                 15.86       1565.5 3.92 na 16.38% أدنوك للتوزيع            9.2       2.700

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 مرك   

 ، سلطنة عمانالمطار 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 الوا دةللو دصافي قيمة األصول   
 2019 أغسطس 1

 1.046 ر.ع. 
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