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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 2019 أغسطس 22

  األسبوعي "كابيتال أوبار" تقرير 
 

  نظرة على السوق والتوقعات

 التقييمات الجاذبة وتحسن ثقة المستثمرين يدعمان أداء السوق ليتصدر أداء األسواق المالية الخليجية

مليون دوالر ممتصين الضغوط  2.11شهد أداء السوق تحسنا يوميا خالل األسبوع المنصرم مدعوماً من قطاعي المالي والخدمات. وبلغ صافي شراء المستثمرين العمانيين حوالي 

 من قبل المستثمرين الخليجيين. 

% و 4.51شري القطاع المالي وقطاع الخدمات ارتفاعاً هذا االسبوع وبنسب بلغت نقطة. وشهد مؤ 3987.65% إلى مستوى 3.27وسجل مؤشر سوق مسقط ارتفاعاُ بنسبة 

 %1.90%. وأغلق مؤشر الشريعة مرتفعاً بنسبة 0.34% على التوالي. أما المؤشر الصناعي فقد انخفض بنسبة 1.46

جل إلقتصاد السلطنة إيجابية وذلك بسبب يعود الى قدرة السلطنة على اإلعتماد المتزايد ، فإن النظرة متوسطة األ2018وفًقا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العماني لعام 

ت غير النفطية شهدت بعض التباطؤ في على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة التنمية االقتصادية على المدى المتوسط عن طريق تطبيق سياسات جديدة فاعلة.  ونظًرا ألن النشاطا

. ومع األخذ بعين اإلعتبار بدء تشغيل المرحلة األولى لحقل "خزان"  2018قطاع البتروكيماويات المحرك الرئيسي للنمو المتسارع في االقتصاد العماني خالل عام النمو، فقد كان 

 ، فإن الغاز الطبيعي أصبح مساهما كبيرا في دعم االقتصاد ، وفقا للتقرير.

مليار دوالر أمريكي  14للسندات بمبلغ ثالثة مليارات دوالر أمريكي الذي لقي إقباال كبيرا من قبل المستثمرين بطلبات وصلت الى  أكملت السلطنة بنجاح كبير إصدارها الدولي

تها التمويلية المتوقعة لهذا العام.  من احتياجا رغم التحديات اإلستثمارية المتمثلة في العوائد المتواضعة لبعض األدوات اإلستثمارية. ستمّكن هذه السندات السلطنة من تلبية جزء كبير

 14سنوات. وطبقا لمستشار اإلصدار، قدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو  10مليار دوالر ألجل  2.25سنوات و  5.5مليون دوالر ألجل  750وقد شملت السندات المصدرة 

 سنوات.  10% لشريحة الـ6و  2025سنوات والتي تستحق في شهر فبراير من عام  5ر من % لشريحة بأجل أكث4.95مليار دوالر في السندات التي ُعرضت بعائد نهائي بلغ 

مليون دوالر أمريكي وهو عقد مقاولة من الباطن لمشروع محطة  16أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاوالت عن حصولها على عقدين خالل األسبوع المنصرم، األول بمبلغ 

  2019أغسطس  20فرع عمان على أن يكون تاريخ سريان العقد هو  –لمرحلة األولى( من قبل الشركة الصينية ألنابيب النفط والهندسة المحدودة تخزين النفط الخام برأس مركز )ا

مات تتعلق بمعدة مطحنة الكرات الرابعة . وقالت الشركة إنها تتوقع دخاًل معقواًل من هذا العقد. وأما العقد الثاني فيتعلق بـ "أعمال مدنية وخد2020مارس  30وموعد االنتهاء هو 

 %. 1.22مليون دوالر. وأنهى سهم الشركة األسبوع على تراجع بنسبة  2.38)الطحن الرطب( من قبل شركة فال إس أيه بمبلغ 

خطوة لضمان استقرار االستثمار األجنبي في السلطنة وستسري العمل بقانون االستثمار األجنبي الجديد. يأتي تطبيق هذا القانون ك 2020ستبدأ السلطنة في شهر يناير المقبل من عام 

سيس المشاريع االستثمارية أحكامه على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروًعا استثمارًيا في السلطنة، وذلك من خالل تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأ

أسيس شركة في أحد األنشطة المسموح بها ، مما يتيح له امتالك رأس المال بالكامل. وال ينص القانون على حد أدنى الستثمار المجدية اقتصاديا للسلطنة. سيسمح القانون للمستثمر بت

 رأس المال األجنبي في المشروع ، شريطة أن يلتزم باإلطار الزمني المقترح لتنفيذه وفًقا لدراسة الجدوى االقتصادية.

مليار لاير عماني كما  25.7االئتمان للقطاع المصرفي العماني )القروض التقليدية والتمويل اإلسالمي(  ة إحصائية أصدرها البنك المركزي العماني، بلغ إجماليوفًقا ألحدث نشر

٪ 3.2مليار ر.ع. بارتفاع نسبته  23.05ي القطاع ٪ على أساس سنوي ومستقر على أساس شهري. وقد بلغ إجمالي الودائع ف5.9في نهاية يونيو من العام الحالي بارتفاع نسبته 

 .٪ في الشهر الذي سبقه112.8٪ مقابل 111.5وانخفض إجمالي نسبة القروض الى الودائع في القطاع قليالً إلى  .٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه1.2على أساس سنوي وبنسبة 

٪ على 4.5بارتفاع  2019مليار ر.ع. كما في نهاية يونيو  21.88إجمالي الرصيد اإلئتماني للقطاع البنكي عند  ٪ من85.1وبالنسبة للبنوك التقليدية، شكل الرصيد اإلئتماني نسبة 

٪ على أساس  1.9٪ على أساس شهري. وبقي االئتمان المقدم للقطاع الخاص من قبل هذه البنوك مستقراً على أساس شهري وارتفع بنسبة 0.3أساس سنوي ولكنها تراجعت بنسبة 

٪ من إجمالي الودائع المصرفية 85.6٪ على أساس شهري( ومثلت نسبة 1.7على أساس سنوي ، +  ٪2.9مليار ر.ع. )+  19.74ي. وبلغت ودائع المصارف التقليدية سنو

مليار  3.82وسجل االئتمان اإلسالمي مبلغ  ٪ للشهر الذي سبقه.113.0مقارنة مع   ٪ 110.8للقطاع في السلطنة. كذلك بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية عند 

٪ على أساس شهري( وإرتفعت 1.9-على أساس سنوي ،  ٪4.9مليار لاير )+  3.31٪ على أساس شهري( وبلغت الودائع اإلسالمية 1.9على أساس سنوي ، +  ٪15.0ر.ع. )+ 

 .٪ للشهر الذي سبقه 111.2قارنة مع م 2019٪ في يونيو 115.6نسبة القروض إلى الودائع في المصارف اإلسالمية إلى 
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% فيما كان مؤشر سوق مسقط لالوراق المالية األفضل مسجالً مكاسب بنسبة 1.24على تراجع نسبته وعلى صعيد األسواق الخليجية، كان المؤشر الكويتي األسوأ أداًءا وأغلق 

3.27.% 

بنكا والتي أفصحت عن نتائجها حتى اللحظة، بأن البنوك اإلماراتية سجلت أعلى  59يظهر تحليل النتائج المالية للبنوك في الخليج عن النصف األول من العام الحالي والتي تشمل 

٪ على أساس سنوي ، وبنوك البحرين بنسبة  5.6٪ ، والبنوك القطرية بنسبة  7.3٪ على أساس سنوي ، يليها البنوك الكويتية بنسبة 17يادة في صافي أرباحها المجتمعة بنسبة ز

 19.29. وقد بلغ إجمالي صافي الربح للنصف األول ٪ على أساس سنوي 4.6٪ على أساس سنوي والبنوك السعودية على  4.8٪ على أساس سنوي ، وفي السلطنة بنسبة  5.4

٪ على أساس سنوي وبنسبة 6.6مليار دوالر أمريكي بزيادة بنسبة  9.43٪ على أساس سنوي وبلغ إجمالي صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي 9.1مليار دوالر ، بزيادة 

٪ ، 8.4٪ ، والكويت بنسبة 16.9٪ ، وقطر بنسبة 33.2٪ في إجمالي األرباح ، تليها السعودية بنسبة 34.7٪ على أساس ربع سنوي. وأسهمت البنوك اإلماراتية بنسبة 5.7

 ٪.2.6٪ ، وُعمان بنسبة 4.2والبحرين بنسبة 

 

، وذلك بسبب االنخفاض  2017٪ في عام 18.1مقارنًة بنسبة  2018٪ في عام 8.5انخفض نمو اإلقراض من قبل البنوك اإلماراتية لقطاع العقارات إلى النصف تقريباً ليصل إلى 

، وهو ما يزيد قليالً  2018مليار درهم في نهاية عام  379المستمر في أسعار العقارات باإلضافة إلى انخفاض عدد المشاريع المطلقة. وبلغ الرصيد المستحق للقروض العقارية 

في حين تراجعت فيما يتعلق بقطاع البناء. وكان  2018العقارية سواء التجارية أوالسكنية خالل عام  ٪ من إجمالي محفظة اإلقراض. وقد إستقرت جودة أصول القروض20عن 

٪ على القروض العقارية ، وذلك تمشيا مع رؤية حكومة اإلمارات الرامية إلزالة بعض  20البنك المركزي قد أعلن في أواخر العام الماضي عن قراره بإلغاء الحد األقصى البالغ 

 قات أمام تحفيز النمو االقتصادي العام.المعو

دقائق(،  10دقيقة )بدالً من  20أغسطس سيشهد تمديد فترة مزاد اإلغالق لتصبح  27في الشأن السعودي، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بأن يوم الثالثاء المقبل 

مساًء وذلك  3:40مساًء وتنتهي الساعة  3:20 من عشر دقائق(. وعليه، تبدأ فترة التداول على سعر اإلغالق الساعة دقيقة )بدالً  20وتمديد فترة التداول على سعر اإلغالق أيضاً لـ 

م، 2019/8/28الموافق  سواق الناشئة يوم األربعاءفقط ليوم الثالثاء.  ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية واألخيرة من االنضمام إلى مؤشر إم إس سي آي  لأل

 % من الوزن اإلجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي.50وذلك بحسب أسعار اإلغالق مع العلم بأن المرحلة الثانية ستمثل 

المفتوحة لشهر يوليو ، قرار خفض المعدالت بأنه عالميا ، وصف رئيس الفيدرالي األمريكي، جيروم باول، في مؤتمره الصحفي الذي عقد عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق 

بعد ظهر يوم األربعاء ، حيث شهد  "تعديل في منتصف الدورة" وألمح إلى أن التسهيل اإلضافي المحدود فقط سيكون وشيًكا. وأدى هذا التصريح الى حركة كبيرة في سوق السندات

سنوات ، بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لفترة وجيزة في األسبوع الذي سبقه.  10ا مع ارتفاع العائد لمدة عامين فوق عائد الـ سنوات إنقالب 10الفارق بين العائد ألجل عامين وعائد الـ 

فض أسعار لي لن يتحرك بقوة لخويعتبر هذا اإلنعكاس في منحنى العائد المزعوم إشارة إلى الركود كذلك تعكس حركة سوق السندات قلق السوق من أن بنك االحتياطي الفيدرا

 الفائدة.

 

أنه ( IIF) ، في حين قال معهد التمويل الدولي  2020حافظت على توقعاتها لعام إال أنها  وسط تباطؤ النمو االقتصادي ، 2019سوق النفط لبقية عام عن  سلبيةأوبك توقعات قدمت 

مليون برميل في عام  1.4مقارنة مع  برميل يومًيا في العام المقبل  ألف 900 و 2019في ميا يومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط إلى ما يقدر بنحو مليون برميل 

2018. 

 

ح إجمالي من النسبة الرب غير ف2019 السنوي الت ف2018 األول النص غير األول النص السنوي الت غير سنوي ربع الت ع2019 ع2019 الثاني الرب ع2018 األول الرب د* الثاني الرب ك عد البنو دولة ال

34.7% 17.0% 6,691.8              5,719.7              19.9% 16.3% 3,637.8 3,128.4 3,034.5 17  اإلمارات

33.2% 4.6% 6,394.2              6,113.0              -7.8% -28.4% 2,692.7 3,760.0 2,921.3 9 ة سعودي ال

16.9% 5.6% 3,251.9              3,078.4              7.1% -1.3% 1,615.1 1,636.8 1,508.3 7 طر ق

8.4% 7.3% 1,624.6              1,513.9              8.4% 0.6% 814.6 810.1 751.6 10 الكويت

4.2% 5.4% 814.5                 772.6                 6.0% 3.6% 414.5 400.0 391.2 8 البحرين

2.6% 4.8% 509.5                 486.2                 6.9% -2.1% 252.0 257.5 235.8 8 سلطنة ال

9.1% 19,287               17,684               6.6% -5.7% 9,426.7 9,992.8 8,842.7 59 ك إجمالي البنو

ة األرقام بالدوالر األمريكي كاف

ط ق قارنة ف ع الثاني من عام 2019 ؛ األرقام الم جها المالية للرب عدد البنوك التي أعلنت عن نتائ

در: بلومبيرغ المص
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منحنيات عا د الخ انة األمريكية

منحنى العا د ألجل عامين  منحنى العا د ألجل ع ر سنوات 
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 :التوصيات

أن األسواق اإلقليمية قد تستمر في التأثر بعوامل خارجية  وفي نظرنا، نعتقداالهتمام بالسوق المحلية. تزايد من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في معنويات المستثمرين إلى 

 .مثل المخاطر الجيوسياسية

جذابة الالتقييمات من  بدعم سيستمر . نعتقد أن هذا االهتمامالبنكيخاصة أسهم القطاع من قبل المستثمرين ، في األسبوع الماضي، شهد القطاع المالي بالفعل اهتماًما كبيًرا  توقعناكما 

 االسعار الحالية.عند مستويات 

من قبل ن الركود العالمي على الصعيد الدولي، نعتقد أن األسواق ستبقى على األرجح تحت الضغط مع استمرار الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين ومخاوف م

 المستثمرين.

  

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


      
 

4  
  capital.net-www.uي اإللكترونالموقع  capital.net I-I info@u البريد اإللكتروني I 968+ 24949099فاكس:  968I+ 2494900هاتف:  I 1279406رقم السجل التجاري:  I البريد المركزي، سلطنة عمان – 111ر.ب.  1137ص.ب. 

 
  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

د عائ ذ ال ن داية م غير ب ت ال غير ت سبوع ال سابق اال سبوع ال حالي اال خص ال سوق مل  ال

م % عا ال شهر % ال % طة ق ن

-2.10% 4.70% 3.94% 32.56            827.27 859.83 ل اوبار مؤشر20  ُعمان كابيتا

7.52% 6.00% -0.13% (1.80)             1,410.00 1,408.20 ل اوبار مؤشر50 ليجي كابيتا  خ

5.02% 5.00% -1.13% (12.50)           1,110.00 ل اوبار مؤشر1,097.50200 لشرق كابيتا ط ل ل األوس قيا وشما  أفري

-9.60% 3.47% 1.90% 10.00            525.08 535.08 سوق مؤشر ط  ق س ق م متواف ع ال الشريعة م

-7.77% 6.04% 3.27% 126.14          3,861.51 3,987.65 سوق مؤشر30  ط  ق س  م

-14.87% (9,518.58)      64,018.27 54,499.69 ف(  م)باألل سه داولة األ مت  ال

-16.66% (1,579.00)      9,475.58 7,896.57 ف(  لاير باألل قيمة)عماني  داولة ال مت  ال

1,052 د د ت ع دا سن داولة ال مت ال 2,583 د د ت ع قا ف الص
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لاير ماني  ع

 
ة  م قي ف ال  أل

لاير ماني  ع

عمانيون
   

نخليجيو
  

عرب
  

أخرى
  

عمانيون
   

نخليجيو
   

عرب
  

أخرى
  

4.19

0.67

0.50

2.08

0.09

0.31

0 1 2 3 4 5

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

2.84

1.38

0.17

2.61

0.26

0.49

0 1 1 2 2 3 3

عمانيين

خليجيين

أخرى

األفراد المؤسسات

 

ة سب غير ن ت غير ال ت ال عر س م ال سه ثر األ  ارتفاعاً األك

% ع. ر.  ع. ر.  ت  الشركا

9.59% 0.007 0.080 قاء عن ة ال لطاق ل

9.09% 0.002 0.024 دينة م ستثمار ال لال

8.24% 0.007 0.092 ك نزوى بن

7.48% 0.008 0.115 ك حار بن  ص

7.25% 0.005 0.074 ك سالمي العز بن اإل

ة سب غير ن ت غير ال ت ال عر س م ال سه ثر األ خفاضاً األك إن

% ع. ر.  ع. ر.  ت  الشركا

-8.73% -0.011 0.115 فار اعالف  ظ

-3.57% -0.050 1.350 ن ت ُعما لمرطبا  ل

-3.39% -0.004 0.114 ن ستثمارات عما ل لإل والتموي

-2.78% -0.002 0.070 ي سواد ة ال لطاق  ل

-2.30% -0.004 0.170 مها ك ال سيرامي ل ل

صة ح سوق من ال ال ة م قي عر ال س ثر ال ً األك شاطا ة ن م قي  بال

ع  ف.  .ر آال ع. ر.  ت  الشركا

14.3% 1,125.6 0.115 ك حار بن  ص

13.3% 1,046.6 0.448 ك ط بن ق س م

9.6% 755.3 0.178 ك ني البن  العماني الوط

8.2% 647.5 0.502 أريد

6.9% 544.0 0.083 دينة م ل ال تكاف

صة ح سوق من ال ال ة مي ك ال عر س ثر ال ً األك شاطا ة ن مي ك بال

ف  ع. بآالال ر.  ت  الشركا

18.9% 10,282.7 0.115 ك حار بن  ص

11.9% 6,463.1 0.083 دينة م ل ال تكاف

7.9% 4,290.0 0.178 ك ني البن  العماني الوط

6.8% 3,692.2 0.098 وار ط االن ال ـب ك ل يرامي ـس  ال

5.5% 2,997.8 0.080 فار ل سة ج د لهن ت ل قاوال والم

ة م قي ة ال ي سوق ت ال ا سوق لشرك ط  سق  م

يار مل

لاير ماني  ع أمريكي دوالر

3.20 8.26

د د ت ع ا الشرك

ة ع ف مرت ال ضة خف من ال قرة ست م ال

25 12 22  
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  الرجاء متابعتنا على حساباتنا في وسائل التواصل اإلجتماعي

 
 

كرر ة م م قي ة ال دفتري ال كرر ة م حي الرب يوم ة/ال سن ال يوم شهر/ال ال غير ت سبوعي ال األ غير ت ال الق سابق اإلغ ال الق حالي اإلغ ال ت م أسواق مؤشرا سه ة األ جي ي خل ال

% % %

0.78 7.92 -7.77% 6.04% 3.27% 126.14 3,861.51 3,987.65 سوق ط  ق س ية لألوراق م مال   ال

1.87 20.71 7.91% -3.29% -1.22% -104.57 8,550.23 8,445.66 سوق ية ال مال ة ال سعودي  ال

1.42 14.88 18.12% -1.91% -1.24% -75.08 6,075.18 6,000.10 سوق ت  كوي ية لألوراق ال مال ال

1.48 14.33 -3.69% -5.58% 3.09% 296.90 9,621.70 9,918.60 طر بورصة    ق

0.97 11.38 14.68% -0.91% -0.10% -1.60 1,535.20 1,533.60 ن بورصة حري     الب

1.02 11.64 9.45% -5.12% -0.96% -26.91 2,795.76 2,768.85 سوق مالي دبي   ال

1.43 14.97 2.52% -5.24% -0.31% -15.67 5,054.66 5,038.99 سوق بي  ية لألوراق أبوظ مال ال

المصدر: بلومبيرغ، أوبار كابيتال 

يوم ة/ال سن ال سبوع يوم/ األ غير ال ت ال ر ع س ال عار سلع أس ال يوم ة/ال سن ال سبوع يوم/ األ غير ال ت ال ة م قي ال سواق ة األ مي عال ال

% % دوالر دوالر % % أوروبا

10.29% 3.41% 2.00 60.64 م ا للبرميل اآلجل برنت خ 6.52% 0.70% 49.8 7,166.92 جلترا ان ل شا اينن تايمز ف

16.59% 2.19% 1.20 56.01 م ا للبرميل اآلجل تكساس غرب خ 11.7% 2.0% 228.3 11,791.01 مانيا ال س داك

14.50% 4.84% 2.83 61.27 م ا للبرميل اآلجل عمان خ 14.5% 2.2% 115.6 5,416.42 سا فرن ك40   كا

16.65% -1.16% -17.49 1,496.03 ب لألوقية الذه ت  ا دة الوالي ح مت كية ال االمري

9.56% -0.81% -0.14 16.98 فضة لألوقية ال 12.3% 1.2% 316.7 26,202.73 ت ا دة الوالي ح مت ال جونز داو

6.44% -0.33% -2.77 846.91 لألوقية بالتينيوم 16.7% 1.2% 35.7 2,924.43 ت ا دة الوالي ح مت ال د أس500  بي آن

-3.91% -0.21% -12.00 5,732.00 متري طن النحاس 20.9% 1.6% 124.2 8,020.21 ت ا دة الوالي ح مت ال ك دا س نا

-3.63% -0.73% -13.00 1,779.00 متري طن األلمنيوم سيا   كية آ في سي البا

3.17% 2.21% 45.00 2,085.00 متري طن الرصاص 3.1% 1.0% 209.2 20,628.01 ن اليابا  نيكاي225

-7.22% 1.24% 28.00 2,289.00 ك متري طن الزن 0.8% 1.2% 314.5 26,048.72 ج ج هون ون ك ج ان سينج ه

48.04% -2.31% -375.00 15,825.00 متري طن النيكل ت  سواق مؤشرا العربية اال

المصدر: بلومبيرغ )األسواق مغلقة يومي السبت و األحد( -1.3% 0.2% 11.9 7,179.97 س بورصة تون

9.9% 0.3% 36.8 14,331.88 ة البورصة  المصري

عار ف أس د صر د ت من ع ال م ع ة ال سي الرئي -4.1% -1.8% -34.5 1,830.30 ن بورصة عما

عملة قابل ال دوالر م ال الدوالر مقابل العملة الرمز  عملة ال -1.6% -1.9% -10.2 520.98 سطين ل سوقف سطين  ل ية لألوراق ف مال  ال

0.903 1.107  EUR  اليورو -17.2% -0.3% -2.7 808.48  بيروت بورصة

0.823 1.215  GBP  ني الجنيه اإلسترلي م  ي سي اس إ  آ

106.410 0.009  JPY  الياباني الين 37.9% -0.1% -0.1 99.71 ن حري الب

7.091 0.141  CNH  بي اليوان ني الرينمن الصي 25.5% -1.0% -7.5 710.73 ت كوي ال

71.899 0.014  INR  ة الروبية دي الهن -1.7% 2.1% 10.5 507.27 ن عما ي سي اس إم  آ

65.650 0.015  RUB  الروسي الروبل -10.8% 3.5% 26.7 783.06 طر ق

1.330 0.752  CAD  دي الدوالر الكن 2.6% -0.3% -1.0 346.41 ارات االم

1.479 0.676  AUD  األسترالي الدوالر 2.8% 1.0% 4.8 487.59 سواق جية األ خلي ال

لومبيرغ المصدر: ب   المصدر: بلومبيرغ ، الساعة الثالثة بتوقيت مسقط )مالحظة: األسواق العالمية مغلقة يومي السبت واألحد(
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ط سوق مؤشر سق ألوراق م  المالية ل

ذ ن داية م م ب عا ال ط قا ن ال ذ ن داية م شهر ب ال ط قا ن ال غير ت سبوعي ال األ ط قا ن ال مؤشر سابق ال مؤشر ال حالي ال ت الرمز ال طاعا ق  ال

% م عا لل % شهر % لل ألسبوع ل لومبيرغ  ب

-4.0% (272) 7.3% 445 4.51% 283 6,272.27 6,555.45 BKINV قطاع مالي ال ال

-10.7% (532) 1.0% 45 -0.34% (15) 4,474.68 4,459.46 INDSI طاع الصناعة ق

-18.2% (417) 1.9% 35 1.46% 27 1,846.70 1,873.75 SINSI طاع ت ق دما خ ال

عر س ة الى ال م قي ال ف  ضاع سبوع -52 أرباح م اال سبوع -52 اال ل عام تا م بي ت طاعا ق ت-  ال مؤشرا ة ال سي  الرئي

ة  )مرة( دفتري د % ال ت عائ عا توزي األدنى ال لى األع

0.78 0.07 3,744.55 4,571.38 سوق مؤشر30  ط  ق س  م

0.79 0.06 6,082.22 7,152.02 0.39 قطاع مالي ال ال

0.66 0.06 4,387.23 5,681.95 0.33 طاع الصناعة ق

0.88 0.07 1,819.07 2,487.77 0.33 طاع ت ق دما خ  ال

 

ت دا سن ة  مي تن ة ال ي كوم ح ال

خ االدراج تاري عر س دة  فائ ال لاير( ماني  ة)ع م ي دار ق ص خ اال د تاري ستردا اال دار ص اال

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

20 مايو2013 4.25% 80,000,000 13 مايو 2020 42

سمبر 2014 24 دي 3.00% 200,000,000 سمبر 2019 15 دي 45

04 مارس 2015 4.50% 200,000,000 براير 2025 23 ف 46

سطس 2015 11 أغ 3.00% 300,000,000 سطس 2020 9 أغ 47

براير 2016 24 ف 3.50% 100,000,000 براير 2021 22 ف 48

04 مايو 2016 1.00% 100,000,000 ل 2023 25 أبري 49

13 أكتوبر 2016 5.00% 100,000,000 3 أكتوبر 2022 50

1 يناير 2017 5.50% 150,000,000 سمبر 2026 27 دي 51

براير 2017 26 ف 5.00% 150,000,000 براير 2024 20 ف 52

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

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

سمبر 2017 24 دي 5.25% 150,000,000 سمبر 2024 19 دي 55

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

يو 2018 3 يول 4.75% 100,000,000 28 يونيو 2023 57

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

سمبر 2018 23 دي 5.00% 100,000,000 سمبر 2023 18 دي 59

ل 2019 28 إبري 5.75% 100,000,000 ل 2026 28 إبري 60

يو 2019 23 يول 5.25% 100,000,000 يو 2024 23 يول 61

سوق ط  ق س ية، لألوراق م مال لومبيرغ ال در: ب المص
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حية مكرر ت ونسبة الرب التوزيعا د قيمة ومكرر الملكية عائ دفترية ال ال

د  د و األصول على العائ ت عائ التوزيعا د دفق على العائ دي الت ق حر الن ت الى السعر ومكرر ال المبيعا

د م عائ دفق السعر ومكرر السه دي للت ق الن

المصدر: بلومبيرغ

جية األسواق خلي ت- ال  رئيسية مؤشرا
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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% 0.77                 7.72          680.8 294.66 1.13          14.73% ك    1,386.5       0.448 ط بن سق م

0.9% 11.8% 0.80                 6.76          122.8 72.64 1.72          -25.89%  لالتصاالت الُعمانية)ُعمانتل(       438.0       0.584

1.2% 9.3% 0.80                 8.58          510.3 68.94 0.97          -7.18% ك       431.5       0.144 فار بن  ظ

10.2% 16.3% 1.27                 7.78          145.5 70.12 1.01          -11.62% اريد       326.8       0.502

1.4% 12.0% 0.69                 5.72          295.9 50.20 0.93          -2.20% ك       289.4       0.178 ني البن العماني الوط

1.1% 17.0% 1.49                 8.79          407.9 213.33 0.74          -4.23% ست       268.2       0.332 في أومن

1.3% 9.2% 0.75                 8.16          292.4 34.51 0.75          7.56% ك       256.0       0.128 عمان سي بي اس اتش بن

1.0% 10.3% 0.95                 9.26          483.3 52.93 1.10          3.91% ك       271.8       0.115  صحار بن

1.3% 11.3% 0.73                 6.44          161.2 19.40 0.77          -15.14% ك       185.4       0.118 لي البن األه

3.9% 13.1% 1.04                 7.95          148.2 16.68 0.50          -39.55% ة سيمبكورب       102.1       0.107  صالل

2.2% 7.2% 0.65                 9.06          409.5 37.43 0.59          -22.33% قاء       117.0       0.080 ة العن  للطاق

0.9% 5.5% 1.01                 18.37       515.6 70.81 0.84          1.10% ك       138.0       0.092 نزوى بن

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          16.1 17.62 0.64          -28.62% شل       106.0       1.060 سويق العمانية   للت

0.9% 6.9% 1.04                 15.06       225.2 88.63 0.83          -24.18% للخدمات النهضة       102.5       0.279

3.9% 4.7% 0.48                 10.18       86.0 22.45 0.82          -25.00% عمان إسمنت          74.4       0.225
11.7% 15.5% 1.25                 8.06          27.7 15.87 0.62          -4.12% المطاحن العمانية       102.7       0.652

15.7% 20.2% 1.16                 5.72          0.6 0.96 0.38          -20.59% للمرطبات عمان          67.5       1.350

0.2% 0.2% 0.48                 202.44     86.0 29.93 1.20          -8.42% لإلسمنت ريسوت          69.6       0.348

0.5% 4.1% 0.42                 10.42       1895.1 161.12 1.62          0.00% فار          72.5       0.080 دسة جل قاوالت للهن والم

3.2% 10.3% 0.57                 5.55          55.1 4.63 0.58          -30.69% سوادي          50.0       0.070 ة ال للطاق

1.8% 2.0% 0.78                 38.80       944.7 89.05 1.51          38.03% ط األنوار          29.0       0.098 ك لبال سيرامي ال

2.4% 9.7% 0.47                 4.85          251.4 16.70 0.58          -19.01% ط          19.7       0.064 سق للتمويل م
1.1% 1.8% 0.53                 29.74       699.5 66.92 1.21          -5.21% شركة األنوار القابضة          18.2       0.091

0.8% 2.7% 0.81                 29.93       993.8 94.56 1.33          48.05%  والتمويل لالستثمارات عمان          22.8       0.114

0.9% 3.1% 0.62                 20.18       942.6 81.79 0.98          -12.63% دينة          14.5       0.083 ل الم  تكاف

-3.3% -4.5% 0.27                 nm 772.1 50.59 1.61          4.17% خدمات الخليجية          14.0       0.075 االستثمار ل

3.9% 11.2% 1.20                 10.72       4.3 3.69 0.58          -14.16% سويق المها          55.2       0.800 للت

4.4% 4.6% 0.58                 12.77       140.7 11.27 0.90          -9.30% ية            7.0       0.078 قابضة لالستثمار الشرق  ال
0.7% 0.8% 0.71                 89.38       749.9 51.47 1.36          40.68% األسماك العمانية          10.4       0.083

3.4% 11.2% 0.59                 5.21          91.8 7.51 0.53          -30.69% الباطنة للطاقة          47.2       0.070

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% 1.27                 7.78          145.5 70.12 1.01          -11.62% اريد       326.8       0.502

0.9% 5.5% 1.01                 18.37       515.6 70.81 0.84          1.10% ك       138.0       0.092 نزوى بن

9.7% 24.1% 2.01                 8.35          16.1 17.62 0.64          -28.62% شل       106.0       1.060 سويق العمانية   للت

5.2% 9.0% 1.84                 20.40       0.0 0.00 0.34          0.00% ة       107.9       0.600 خدمات صالل  الموانئ ل
11.7% 15.5% 1.25                 8.06          27.7 15.87 0.62          -4.12% المطاحن العمانية       102.7       0.652

3.9% 4.7% 0.48                 10.18       86.0 22.45 0.82          -25.00% عمان إسمنت          74.4       0.225

0.3% 2.6% 0.95                 36.87       70.2 5.65 0.60          -17.78% ك          74.0       0.074 اإلسالمي العز بن

6.6% 9.4% 0.74                 7.90          2.4 2.15 0.38          -16.80%  العمانية الكابالت صناعة          72.8       0.812

3.9% 6.3% 0.65                 10.29       1.0 0.26 0.51          -17.92% دية للمنتجات الجزيرة          28.6       0.229 الحدي

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

7.0% 8.1% 1.22                 15.12       0.0  - 0.27          0.00% ة الكامل          36.6       0.380 للطاق

-26.2% -29.8% 0.46                 nm 94.2 11.34 1.51          18.35% للخدمات الجزيرة          35.7       0.129

1.8% 2.0% 0.78                 38.80       944.7 89.05 1.51          38.03% ط األنوار          29.0       0.098 ك لبال سيرامي ال

8.6% 11.3% 0.87                 7.71          0.0  - 0.04          0.00% ة          18.9       3.090 الصحراء ضياف
3.6% 8.4% 0.86                 10.21       0.1 0.02 0.29          -4.51% العمانية التعليمية           16.3       0.233

0.9% 3.1% 0.62                 20.18       942.6 81.79 0.98          -12.63% دينة          14.5       0.083 ل الم  تكاف

12.5% 12.9% 0.66                 5.16          0.9 0.12 0.32          -7.69% ل          12.0       0.120 عمان تكاف

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

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

9.3% 12.6% 0.98                 7.77          10.9 2.04 0.68          -19.05% ك المها            9.4       0.170 سيرامي لل
-0.8% -1.0% 1.08                 nm #VALUE!  - 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%  للتغليف العمانية            8.8       0.270
0.7% 0.8% 0.71                 89.38       749.9 51.47 1.36          40.68% األسماك العمانية          10.4       0.083

2.6% 3.2% 0.62                 19.23       8.1 1.29 0.48          -32.86% ط            4.2       0.141 سق  للغازات م
-5.8% -8.5% 1.35                 nm #VALUE!  - 0.33          0.00% ظفار للمرطبات والمواد الغذائية             5.2       0.260

12.4% 15.7% 1.39                 8.83          487.0 85.71 0.46          -15.42% مجان كلية          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       71.2 2.40 0.86          34.48% مواد البناء            3.3       0.039

1.6% 1.8% 1.11                 59.94       #VALUE!  - 0.33          0.00%  الكمبيوتر قرطاسية صناعة            2.6       0.260

0.0% 0.0% 0.69                 nm 0.0  - 0.43          0.00% ط مصانع            1.3       0.079 سق ط م  للخيو
-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% 1.76                 14.14       3213.7 372.53 1.01          -12.74% سابك          81.1   101.400

9.6% 16.5% 3.27                 19.85       1020.4 108.61 0.96          18.63% االتصاالت السعودية          57.1   107.000

2.8% 21.2% 3.37                 15.90       6694.2 466.50 1.13          15.16% مصرف الراجحي          43.7     65.500

1.6% 13.2% 1.81                 13.66       4052.4 60.70 1.38          6.52% بنك أبوظبي األول          44.7     15.020

1.6% 20.5% 2.56                 12.51       2508.1 46.28 1.20          -4.21% بنك قطر الوطني          47.1     18.680

2.4% 18.5% 2.62                 14.17       2620.9 147.09 1.27          5.33% البنك األهلي التجاري            40.3     50.400

6.9% 19.2% 3.14                 16.39       1236.4 20.45 0.78          -4.36% اتصاالت          38.5     16.240

13.6% 14.2% 1.78                 12.56       1554.7 18.19 1.20          -21.86% صناعات قطر          17.3     10.440

2.4% 13.1% 1.41                 10.80       2216.1 78.16 1.24          -5.10% سامبا          15.9     29.800

0.4% 2.4% 1.14                 47.61       2429.2 41.86 0.76          32.63% السعودية للكهرباء          22.3     20.080

2.1% 12.8% 2.17                 16.92       2760.3 72.76 1.08          34.21% بنك الرياض          21.3     26.600

1.9% 6.6% 2.03                 30.60       1040.3 53.05 1.14          -1.83% معادن           15.1     48.400

2.0% 18.4% 1.18                 6.39          1186.2 13.22 1.05          29.92% االمارات دبي الوطني           17.5     11.550

2.8% 15.3% 2.32                 15.20       738.8 29.12 1.13          11.79% ساب          20.0     36.500

6.2% 14.4% 3.66                 25.39       656.3 35.53 1.01          6.25% المراعي          13.6     51.000

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% 1.97                 11.73       4317.4 39.28 0.96          0.00% بنك أبوظبي التجاري           15.5       8.160

1.7% 10.7% 1.46                 13.63       1396.4 51.89 1.13          19.11% السعودي الفرنسي           12.0     37.400

12.7% 14.0% 1.77                 12.68       763.6 49.51 0.86          -14.73% ينساب            8.2     54.400

0.9% 1.4% 0.53                 38.71       19064.4 15.24 1.42          -51.23% ازدان القابضة            4.6       0.633

1.8% 17.9% 2.36                 13.18       792.0 12.78 1.04          1.12% المصرف            9.9     15.370

2.1% 11.8% 1.66                 14.06       8907.5 223.18 0.93          2.70% بنك اإلنماء            9.4     23.600

1.9% 12.5% 1.41                 11.27       616.9 15.68 1.19          16.90% البنك العربي الوطني            9.9     24.860

2.2% 20.4% 1.40                 6.85          6222.5 31.63 0.72          2.20% بنك دبي اإلسالمي            9.2       5.110

18.3% 22.0% 4.33                 19.68       427.6 34.95 0.82          6.49% سافكو            9.1     82.100

5.5% 12.6% 0.74                 5.86          8555.0 41.03 1.43          21.07% إعمار العقارية             9.7       5.000

0.7% 2.0% 2.51                 126.62     933.0 28.53 0.82          -23.26% جبل عمر            6.5     26.400

1.5% 2.4% 1.02                 41.86       412.9 3.32 0.59          -1.28% المملكة القابضة            7.6       7.700

2.2% 16.0% 1.98                 12.32       3608.6 13.11 0.96          -16.03% الريان            7.2       3.500

13.7% 59.3% 9.34                 15.74       1529.3 3.87 na 15.52% أدنوك للتوزيع            9.1       2.680

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، بلومبيرغ

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

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (U Capital) ش.م.ع.م وبار كابيتالأ
 

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

 ، سلطنة عمانالمطار مرتفعات، 501 رق  طريق، 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  على معلومات متاحة للجمهور.( بناء 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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