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تمهيد...
فــي إطــار ســعي المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات لضمــان
جــودة العمــل اإلحصائــي داخــل الســلطنة ،تــم إعــداد سلســلة مــن
األدلــة للمؤشــرات اإلحصائيــة الوطنيــة بهــدف رفــع كفــاءه االســتفادة
مــن هــذه البيانــات والمؤشــرات كمــا يهــدف الدليــل إلــى إزالــة أي
غمــوض أو عــدم وضــوح يتعلــق بعــدم فهــم مدلــول البيانــات
والمؤشــرات اإلحصائيــة المختلفــة ،ممــا يــؤدى إلــى مزيــد مــن الثقــة
فــي البيانــات والمؤشــرات التــي يصدرهــا المركــز.
واســتنادا إلــى الــدور الرئيســي المنــاط للمركــز فــي جمــع وتنقيــح
ومعالجــة وتحليــل البيانــات والمؤشــرات التــي تصدرهــا الجهــات
المختلفــة داخــل الســلطنة ،كان مــن الضــروري إعــداد هــذه السلســلة
مــن األدلــة التــي يحتــوي كال منهــا علــى تعريــف المؤشــرات المتعلقــة
بقطــاع أو مجــال إحصائــي معيــن ،وطريقــة إحتســابها واســتعراض
المعــادالت الرياضيــة الخاصــة بهــا ،ووحــدة القيــاس ودوريــة إصــدار
المؤشــرات ،والجهــات المنتجــة للبيانــات األوليــة ،وكذلــك مســتوى
التغطيــة الجغرافيــة باإلضافــة إلــى اســتعراض أي مســتوى تفصيــل
آخــر متوفــر للبيــان.
ويتنــاول هــذا اإلصــدار وهــو العــدد الســابع مــن السلســلة بعنــوان
(دليــل مؤشــرات المؤسســات الماليــة وبورصــة مســقط) أهــم
المعلومــات الوصفيــة للمؤشــرات المتعلقــة بهــذا القطــاع التــي يتــم
إﺻﺪارﻫــﺎ وﻧﺸــﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔــﺔ دورﻳــة.
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مقدمة...

يتنــاول هــذا اإلصــدار البيانــات الوصفيــة للمؤشــرات الوطنيــة المتعلقــة بالمؤسســات الماليــة وبورصــة
مســقط ،كمــا يتضمــن مفاهيــم عامــة تفيــد المســتخدم تتعلــق بهــذا القطــاع كأنــواع المصــارف ،أنــواع
األســواق الماليــة ،والقــروض والســندات واألســهم وغيرهــا مــن المصطلحــات المتداولــة فــي هــذا
القطــاع .تعتبــر الجهــات الوطنيــة المرجعيــة المعنيــة بمؤشــرات هــذا القطــاع كل مــن البنــك المركــزي
العمانــي ،وبورصــة مســقط ،والهيئــة العامــة لســوق المــال.
ويتضمن هذا اإلصدار المعلومات الوصفية للمؤشرات المندرجة تحت هذا القطاع كالتالي:

إسم المؤشر

هو اإلسم الرسمي المعتمد في السلطنة للمؤشر.

التعريف

هو توصيف وشرح لمفهوم المؤشر بغية جعله أكثر وضوحا
للمستخدمين.

طريقة
اإلحتساب

هي وصف لمنهجية احتساب المؤشر والمعادالت الرياضية المستخدمة
في حسابه.

وحدة
القياس

هي الوحدة المستخدمة في قياس المؤشر.

الدورية

هي المدة الزمنية لتحديث قيم المؤشر.

مستوى
التفصيل

هي مجموعة من المتغيرات أو العناصر التي تستخدم لتقسيم
(تصنيف ،تبويب) المؤشر عند الحاجة لتفاصيل أكثر عند نشر بياناته.

التغطية
الجغرافية

المقصــود بهــا الرقعــة الجغرافيــة التــي يمكــن تعميــم قيــم المؤشــر
عليهــا ،فالمؤشــر قــد يكــون عامــا شــامال للســلطنة وهــو واقــع الحــال
فــي أغلــب المؤشــرات اإلحصائيــة الوطنيــة ،وقــد يكــون متوفــرا علــى
مــدى جغرافــي أصغــر كالمحافظــات أو الواليــات أو غيرهــا.

مصدر
البيانات األولية

يحــدد هــذا العنصــر نــوع المصــدر الــذي يتــم اســتخدامه النتــاج المؤشــر
أو انتــاج البيانــات المســتخدمة فــي احتســابه ،مثــل المســوح الميدانيــة
والتعــدادات أو الســجالت اإلداريــة للجهــات والمؤسســات الحكوميــة.
وقــد تتعــدد مصــادر احتســاب مؤشــر مــا بتنــوع وتعــدد البيانــات األوليــة
المســتخدمة فــي إحتســابه.
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ً
أوال:

مفاهيم عامة
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المؤسسات المالية:
تعــد المؤسســة الماليــة منظمــة أعمــال كبقيــة منظمــات األعمــال األخــرى
التجاريــة والصناعيــة إال أنهــا تختلــف عنهــا فــي كــون أصولهــا أصــول ماليــة مثــل
القــروض واألوراق الماليــة بــدال مــن المبانــي واآلالت والمــواد الخــام التــي
تمثــل أصــول الشــركات الصناعيــة ،كمــا أن خصومهــا أيضــا خصــوم ماليــة مثــل
الودائــع والمدخــرات بأنواعهــا المختلفــة.
المؤسسة:

مجموعــة مــن المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة التــي تعمــل وفــق تركيــب معيــن
بشــكل متكامــل ومهيــكل مــن أجــل أداء وظائــف مناطــة بهــا وتحقيــق أهدافهــا.

المالية:

تشير إلى جميع األعمال المالية من الخدمات والمميزات واالختصاص والتوجه.

البنك المركزي العماني:
مؤسســة نقديــة حكوميــة تهيمــن علــى النظــام النقــدي والمصرفــي فــي
الســلطنة ،ويقــع علــى عاتقهــا مســؤولية إصــدار العملــة ومراقبــة الجهــاز
المصرفــي ،وتوجيــه االئتمــان لزيــادة النمــو اإلقتصــادي والمحافظــة علــى
اإلســتقرار النقــدي عــن طريــق توفيــر الكميــات النقدية المناســبة داخــل اإلقتصاد
العمانــي دوره
وربطهــا بحاجــات النشــاط اإلقتصــادي .ويمــارس البنــك المركــزي ُ
كســلطة نقديــة فــي توفيــر البيئــة المواتيــة لقطــاع التمويــل بشــكل عــام والقطاع
المصرفــي بشــكل خــاص ليســاهم فــي دفــع النمــو اإلقتصــادي وتنويــع مصــادر
هــذا النمــو باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى القــوة الشــرائية للعملــة الوطنيــة (الريــال
العمانــي) داخليــا وخارجيــا.
ُ
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المصارف التجارية:
تعــد المصــارف التجاريــة إحــدى أهــم المؤسســات الماليــة الوســيطة ،وظيفتهــا
األساســية قبــول الودائــع ومنــح القــروض وتوظيــف اإلســتثمارات .فهــي تقــوم
بعمليــة اإلقــراض وتقديــم القــروض مــن الودائــع التــي تحصــل عليهــا مــن
العمــاء .أي أنهــا تقــوم بإســتثمار األمــوال الموجــودة لديهــا وتشــغيلها مقابــل
أســعار فائــدة للحصــول علــى األربــاح.

المصارف المتخصصة:
وهــي تلــك المصــارف التــي تتخصــص فــي قطــاع معيــن مــن القطاعــات
اإلقتصاديــة كالزراعــة أو العقــارات أو الصناعــة أو اإلســكان ،وتقتصــر عملياتهــا
الرئيســية وقروضهــا علــى ذلــك القطــاع.

المصارف اإلسالمية:
تلــك المصــارف أو المؤسســات التــي ينــص قانــون إنشــائها ونظامها األساســي
صراحــة علــى اإللتــزام بمبــادئ الشــريعة ،وعلــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذا
وعطــاءا.

المصارف الدولية:
هــي تلــك المؤسســات المصرفيــة التــي تتــوزع أنشــطتها وعملياتهــا المصرفيــة
فــي أكثــر مــن دولــة ،فتمــارس أعمالهــا فــي دولتيــن أو اكثــر عبــر فروعهــا
والمصــارف التابعــة لهــا أو المؤسســات الماليــة المتفرعــة عنهــا وبأشــكالها
المتعــددة.
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القروض:
القــروض هــي أصــول ماليــة يتــم إنشــاؤها عندمــا يقــرض الدائــن األمــوال
مباشــرة إلــى المديــن و يتــم إثباتــه عــن طريــق مســتندات غيــر قابلــة للتــداول.

الميزانية:
تعــرف الميزانيــة فــي الغالــب بأنهــا صــورة أو لقطــة فوتوغرافيــة فــي لحظــة
ســاكنة ومعينــة مــن الزمــن تكــون يــوم  12/31مــن الســنة أي اليــوم األخيــر مــن
الســنة الماليــة ،تظهــر مــا للمؤسســة الماليــة مــن موجــودات ومــا عليهــا مــن
إلتزامــات مــن خــال كشــوف بمــوارد المؤسســة الماليــة (موجوداتهــا) وإلتزاماتها
(مطلوباتهــا) وحــق ملكيتهــا.

السيولة في األوراق المالية:
الســيولة فــي ســوق األوراق الماليــة تعنــي ســهولة وســرعة بيــع الورقــة الماليــة
وبالســعر الســائد فــي الســوق وبــدون تكبــد تكاليــف كبيــرة لبيعهــا أو أجــراء
تخفيــض كبيــر فــي الســعر ،وبعبــارة أخــرى ســهولة تحويــل الورقــة الماليــة إلــى
نقــد .والســيولة مــن الناحيــة االقتصاديــة تعنــي كميــة الموجــودات القابلــة
للتحويــل إلــى نقــد ،مضافـ ًـا إليهــا مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن األســواق المالية
والجهــاز المصرفــي مــن تمويــل عليــه فالســيولة :هــي أن تكــون عنــدك النقــود
عندمــا تحتــاج إليهــا .هــي القــدرة علــى توفيــر األمــوال بكلفــه معقولــة لمواجهــة
االلتزامــات عنــد تحقيقهــا .اذن هــي القــدرة علــى تحويــل بعــض الموجــودات إلــى
نقــد جاهــز خــال فتــرة قصيــرة دون خســارة أو بأقــل خســارة ممكنــة.
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السندات:
هــي أداة تســتخدمها الحكومــة أو الشــركات كوســيلة لإلقتــراض ويتعهــد مصــدر
ً
مســبقا طــول مــدة
الســند أن يدفــع لحامــل الســند فائــدة أو كوبــون محــددة
الســند ويــرد القيمــة االســمية للســند عنــد حلــول تاريــخ االسســتحقاق .لذلــك
حامــل الســند يعتبــر مقــرض للحكومــة أو الشــركة وليــس مســاهم فيهــا.

االسهم:
األســهم عبــارة عــن مســتند ملكيــة تعطــي الشــخص الــذي يشــتريها حــق
الملكيــة فــي جــزء مــن الشــركة المصــدرة لألســهم بنســبة تعــادل قيمــة األســهم
المشــتراه إلــى قيمــة األســهم المصــدرة ويتمتــع حامــل الســهم العــادي
«المســتثمر» ببعــض الحقــوق مــن أهمهــا الحــق فــي التصويــت فــي الجمعيــة
العموميــة ،والحــق فــي نقــل ملكيــة األســهم بالبيــع أو بــأي طريــق آخــر ،والحــق
فــي الحصــول علــى األربــاح إذا مــا قــررت اإلدارة توزيعهــا كمــا يتمتــع كذلــك
بميــزة مهمــه وهــي مســؤولية محــدودة بحصتــه فــي رأس المــال.

السوق المالية:
ويقصــد بالســوق الماليــة بأنهــا الســوق التي يتــم فيها التعامل بــاألدوات المالية
مــن موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة ،وهنــاك أنــواع كثيــرة مــن األســواق
الماليــة اهمهــا ســوقي النقــد ورأس المــال ،وكل ســوق مــن الســوقين ســابقي
الذكــر يشــكل منظومــة متكاملــة فــي اإلقتصــاد الــذي تعمــل فيــه.
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سوق النقد:
يتكــون ســوق النقــد مــن مجموعــة المصــارف والمؤسســات الماليــة ومكاتــب
الصيرفــة بأشــكالها المتعــددة ،يختــص بآليــة جعــل المقترضيــن والمقرضيــن
يلتقــون معــا ،وتســهيل مهمتهــم وتنفيذهــا بكفــاءة ،وهــو الســوق الــذي يوفــر
األمــوال باألجــل القصيــر ،والمقصــود بذلــك هــو تلبيــة حاجــة المقترضيــن
وتوفيــر الســيولة لهــم وللمقرضيــن.

أسواق رأس المال:
تضــم أســواق األوراق الماليــة مــن أســهم وســندات وتختــص تعامالتهــا باألجــل
الطويــل وتوفيــر رأس المــال الثابــت.

مؤسسات التأمين:
مؤسســات ماليــة تعمــل علــى ضمــان األفــراد ضــد المخاطــر التــي تصيــب
حياتهــم وممتلكاتهــم.

مبلغ التأمين:
هــو المبلــغ الــذي يلتــزم المؤمــن (شــركة التأميــن) بدفعــه إلــى المــؤن لــه أو
المســتفيد عنــد تحقيــق الخطــر المؤمــن منــه.
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ً
ثانيا:

البيانات الوصفية للمؤشرات
الوطنية المتعلقة بالمؤسسات المالية
وبورصة مسقط
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عدد البنوك العاملة

طريقة اإلحتساب

إجمالي عدد البنوك
المصرح لها بالعمل داخل
السلطنة سواء كانت بنوكا
حكومية أو خاصة.

وحدة القياس
عدد

الدورية

التعريف:

عدد البنوك المصرح لها بالعمل داخل
السلطنة سواء كانت بنوكا حكومية
أو خاصة .ويعرف البنك بأنه منشأة
مالية تحمل رخصة قانونية تسمح لها
بتقديم القروض المالية ،وإستالم
الودائع ،وتوفير خدمات األموال،
مثل صرف العمالت ،وإدارة الثروات،
وتقديم صناديق الودائع المالية
اآلمنة.

سنوي  -شهري

مستوى التفصيل

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

سنة التأسيس ،نوع
البنوك ،عدد الفروع
(المرخصة والعاملة)
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النقد لدى الجمهور

طريقة اإلحتساب

العملة الصادرة عن البنك
مطروحا
المركزي العماني
ً
منها النقد في خزائن
البنوك.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
النقد المتداول خارج الجهاز
المصرفي.
مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
شهري

مستوى التفصيل
ال يوجد
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

ودائع تحت الطلب

طريقة اإلحتساب

ودائع تحت الطلب
للمقيمين من القطاع
الخاص والمؤسسات
العامة.

وحدة القياس

التعريف:

الريال العماني

هي ودائع تتيح لصاحبها حق
سحب جزء منها أو سحبها كلها
في أي وقت يشاء.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
شهري

مستوى التفصيل

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

ال يوجد
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عرض النقد م1

طريقة اإلحتساب

النقد المتداول خارج الجهاز
المصرفي (النقد المصدر
من قبل البنك المركزي
العماني  -النقد لدى
شركات اإليداع األخرى) +
الودائع تحت الطلب لدى
شركات اإليداع األخرى
للمقيمين من المؤسسات
العامة والقطاع الخاص
بالريال العماني.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
النقد المتداول خارج الجهاز
المصرفي ومضافا إليه الودائع
تحت الطلب لدى شركات
اإليداع األخرى.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
ال يوجد
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

شبه النقد

طريقة اإلحتساب

إجمالي ودائع التوفير
وودائع ألجل بالريال العماني
للمقيمين من المؤسسات
العامة والقطاع الخاص
لدى شركات اإليداع األخرى
(يشمل شهادات اإليداع)+
إجمالي الودائع بالعملة
األجنبيه للمقيمين من
المؤسسات العامة والقطاع
الخاص لدى شركات اإليداع
األخرى +هوامش (ودائع
أخرى)

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:

مجموع ودائع التوفير وودائع
األجل بالريال العماني زائد
شهادات اإليداع المصدرة من قبل
شركات اإليداع األخرى باإلضافه
إلى حسابات هامش الضمان
وجميع الودائع بالعملة األجنبية
لدى شركات اإليداع األخرى.

الدورية
شهري

مستوى التفصيل

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

ال يوجد
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السيولة المحلية الخاصة م2

طريقة اإلحتساب

مجموع النقد المتداول خارج
الجهاز المصرفي ومضافا
إليه الودائع تحت الطلب
لدى شركات االيداع األخرى
باإلضافة إلى شبه النقد.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
هو النقد المتداول خارج الجهاز
المصرفي مضافا إليه الودائع
تحت الطلب لدى شركات
اإليداع األخرى مضافا إليها شبه
النقد.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
سنوي  -شهري

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل
ال يوجد
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إجمالي السلطنة

النقد المصدر والمتداول

طريقة اإلحتساب

إجمالي قيمة المسكوكات
المعدنية والعمالت الورقية
الصادرة عن البنك المركزي
العماني خالل مدة زمنية
معينة.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
العملة الصادرة عن البنك
المركزي العماني من عمالت
ورقية ومسكوكات معدنية من
العملة الوطنية.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
ربع سنوي  -سنوي -
شهري

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

إجمالي السلطنة

المسكوكات المعدنية،
العمالت الورقية (بيسة،
ريال عماني)
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قيمة اإلئتمان المصرفي في البنوك التجارية

طريقة اإلحتساب

إجمالي قيمة اإلئتمان
الممنوح للهيئات الحكومية
والمؤسسات الخاصة
والعامة.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
إجمالي اإلئتمان الممنوح
للهيئات الحكومية
والمؤسسات الخاصة والعامة.
ويعرف اإلئتمان بأنه عملية
تزويد المؤسسات باألموال
الالزمة على أن يتعهد المدين
بسداد تلك األموال وفوائدها
والعموالت المستحقة عليها.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
شهري

مستوى التفصيل
حسب األنشطة
اإلقتصادية
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

الميزانية اإلجمالية لشركات اإليداع األخرى

طريقة اإلحتساب

مجموع الموجودات (مجموع
قيمة النقد والودائع لدى البنك
المركزي ،والمستحقات من
المركز الرئيسي ،والمستحقات
من البنوك التجارية ،والسلف
الحكومية ،وسلف المؤسسات
العامة ،وسلف القطاع الخاص،
والسلف غير المقيمة ،واألوراق
المالية ،والموجودات الثابتة
والموجودات األخرى)  +مجموع
المطلوبات (مجموع قيمة
الودائع الحكومية ،وودائع
المؤسسات العامة ،وودائع
القطاع الخاص ،والسلف غير
المقيمة ،والتسليف من البنك
المركزي العماني ،ومستحقات
المركز الرئيسي ،ومستحقات
البنوك ،ورأس المال اإلحتياطي
والمدخرات المحفوظة،
والمخصصات والفوائد
المحفوظة والمطلوبات األخرى)
لشركات اإليداع األخرى.

التعريف:

تعرف الميزانية بانها صورة أو
لقطة فوتوغرافية في لحظة ساكنة
ومعينة من الزمن تكون يوم 12/31
من السنة أي اليوم األخير من
السنة المالية تظهر ما للمؤسسة
المالية من موجودات وما عليها من
إلتزامات تتمثل بالمطلوبات وحق
الملكية،وتشمل شركات اإليداع
األخرى البنوك التقليدية والبنوك
والنوافذ اإلسالمية

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

وحدة القياس

الدورية

مستوى التفصيل

الريال العماني

شهري

الموجودات والمطلوبات
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القروض الممنوحة من قبل بنك اإلسكان العماني

طريقة اإلحتساب

إجمالي عدد القروض
الممنوحة من قبل بنك
اإلسكان العماني وإجمالي
قيمة هذه القروض.

وحدة القياس
عدد القروض وقيمتها
بالريال العماني

التعريف:
هي القروض التي يمنحها بنك
اإلسكان العماني للمواطنين
ألغراض متعددة مثل بناء منزل،
وشراء منزل جاهز ،وشراء منزل
غير جاهز وإكماله ،وإكمال بناء
منزل ،وتوسعة منزل قائم،
وشراء األرض وبنائها.

مصدر البيانات األولية
بنك اإلسكان العماني

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
حسب فئات الدخل،
حسب المحافظات
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التغطية الجغرافية
المحافظات

القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية العماني

طريقة اإلحتساب
إجمالي عدد القروض
الممنوحة من قبل بنك
التنمية العماني وإجمالي
قيمة هذه القروض.

وحدة القياس
عدد القروض وقيمتها
بالريال العماني

التعريف:
هي القروض التي يمنحها بنك التنمية
العماني للشركات العمانية وصغار
المستثمرين لتمويل مشاريع جديدة او
توسعة للمشاريع القائمة في مختلف
القطاعات االقتصادية في السلطنة.

مصدر البيانات األولية
بنك التنمية العماني

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل

التغطية الجغرافية
المحافظات

القطاعات اإلقتصادية،
فئات القرض
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أسعار بيع العمالت
بالريال العماني
طريقة اإلحتساب
أسعار بيع العمالت
المختلفة بالريال العماني.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
سعر بيع العملة هو السعر الذي
يبيع به المتداول مبلغا من
العملة األجنبية.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل
حسب عمالت الدول
المختلفة
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إجمالي السلطنة

أسعار شراء العمالت
بالريال العماني
طريقة اإلحتساب

أسعار شراء العمالت
المختلفة بالريال العماني.

وحدة القياس

التعريف:

الريال العماني

سعر شراء العملة هو السعر
الذي يشتري به المتداول مبلغا
من العملة األجنبية.

مصدر البيانات األولية
البنك المركزي العماني

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

إجمالي السلطنة

حسب عمالت الدول
المختلفة
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عدد األوراق المالية المتداولة في بورصة مسقط

طريقة اإلحتساب
مجموع األوراق المالية
التي تم تداولها خالل
جلسة التداول في بورصة
مسقط.

وحدة القياس
عدد

التعريف:
هو إجمالي عدد األوراق المالية
المتداولة خالل جلسة التداول في
بورصة مسقط.

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي  -شهري

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل
القطاع الصناعي ،القطاع
المالي ،قطاع الخدمات،
الصناديق االستثمارية،
السندات والصكوك
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إجمالي السلطنة

حجم التداول في بورصة مسقط

طريقة اإلحتساب
ناتج ضرب عدد االوراق
المالية المتداولة (سهم
أو سند أو صك أو
حق أفضلية) في سعر
اغالقها.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
هو إجمالي قيمة االوراق المالية
المتداولة خالل جلسة التداول.
مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
حسب النشاط (القطاع
الصناعي ،القطاع المالي،
قطاع الخدمات ،الصناديق
االستثمارية ،السندات
والصكوك)

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

29

القيمة السوقية لألسهم

طريقة اإلحتساب
سعر إغالق آخر يوم تداول
ً
مضروبا بعدد األسهم
المكتتب بها.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:
هي القيمة السوقية لرأسمال
الشركات المدرجة في بورصة
مسقط وتساوي سعر إغالق
ً
مضروبا بعدد
آخر يوم تداول
األسهم المكتتب بها.

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
حسب النشاط (القطاع
الصناعي ،القطاع المالي،
قطاع الخدمات ،الصناديق
االستثمارية ،السندات
والصكوك)
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

عدد العقود المنفذة

طريقة اإلحتساب

إجمالي عدد الصفقات
ً
بيعا وشراء
المبرمة
خالل التداول اليومي.

وحدة القياس

التعريف:

عدد

ً
بيعا
عدد الصفقات المبرمة
وشراء خالل التداول اليومي في
بورصة مسقط.

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
حسب النشاط (القطاع
الصناعي ،القطاع المالي،
قطاع الخدمات ،الصناديق
االستثمارية ،السندات
والصكوك)

التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة
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مؤشر أسعار األسهم
(مرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة)
طريقة اإلحتساب
القيمة السوقية

× 1000

(سنة االساس × معامل التحديد)

وحدة القياس
نقطة

التعريف:
مؤشر عام يقيس توجه السوق
إما صعودا أو نزوال وذلك
بإحتساب التغيرات اليومية التي
تطرأ على أسعار األسهم.

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي  -شهري

مستوى التفصيل
حسب النشاط (الصناعة،
القطاع المالي ،الخدمات،
السندات)
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

سندات التنمية الحكومية المتداولة في بورصة مسقط

طريقة اإلحتساب

يتم نشر البيان كمجموع
لعدد السندات المتداولة
في بورصة مسقط يقابلها
قيمة هذه السندات بالريال
العماني وعدد العقود.

وحدة القياس
عدد

التعريف:
السندات هي وثيقة بقيمة محددة
يتعهد ُمصدرها بدفع فائدة دورية
في تاريخ محدد لحاملها ( سواء
كانت الحكومة او شركة مدرجة
بالبورصة).

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

إجمالي السلطنة

عدد السندات المتداولة،
قيمة السندات المتداولة،
عدد العقود
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صكوك التنمية الحكومية وصكوك الشركات المتداولة
في بورصة مسقط
طريقة اإلحتساب

يتم نشر البيان كمجموع
لعدد الصكوك المتداولة
في بورصة مسقط يقابلها
قيمة هذه الصكوك بالريال
العماني وعدد العقود.

وحدة القياس
عدد

التعريف:
الصكوك هي أوراق مالية
تصدرها الحكومة أو الشركات
لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد
محدد ،وخالل هذه الفترة عادة
ما توزع الصكوك معدل ربح
ثابت أو متغير بشكل دوري.

مصدر البيانات األولية
بورصة مسقط

الدورية
سنوي

مستوى التفصيل
عدد الصكوك المتداولة،
قيمة الصكوك المتداولة،
عدد العقود
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التغطية الجغرافية
إجمالي السلطنة

نسبة مساهمة غير العمانيين في رؤوس أموال الشركات
المساهمة العامة
طريقة اإلحتساب
إجمالي عدد األسهم
المملوكة لغير العمانيين
في الشركات المساهمة
العامة  /إجمالي
عدد أسهم الشركات
المساهمة العامة * .100

وحدة القياس
نسبة

التعريف:
إجمالي عدد األسهم المملوكة
للمساهمين غير العمانيين في
الشركات العامة من إجمالي
عدد أسهم الشركات المساهمة
العامة في بورصة مسقط.

مصدر البيانات األولية
مسقط للمقاصة واإليداع

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

إجمالي السلطنة

خليجين وأجانب ،حسب
النشاط (الصناعة ،القطاع
المالي ،الخدمات)
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عدد شركات التأمين العاملة

طريقة اإلحتساب

إجمالي عدد شركات التأمين
العاملة في السلطنة.

التعريف:

وحدة القياس
عدد

هي مؤسسات مالية تقوم بتجميع
األموال من المؤمن لهم (حملة الوثائق)
تسمى القسط التأميني ثم إعادة
استثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
بهدف تحقيق الربح ،وتلتزم بتعويض
حملة الوثائق عن الخسائر او األضرار التي
يتعرضون لها جراء وقوع األخطار المؤمن
ضدها وبذلك فشركات التأمين تساهم
في تمويل وتوفير االحتياجات المالية
لمختلف أنشطة األعمال.

مصدر البيانات األولية
الهيئة العامة لسوق المال

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل
حسب سنة التأسيس،
عدد الفروع ونوع الشركات
(وطنية-عربية-أجنبية)
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إجمالي السلطنة

أقساط التأمين المباشرة والتعويضات المدفوعة من قبل
شركات التأمين العاملة
طريقة اإلحتساب
قيمة األقساط المباشرة
وقيمة التعويضات
المدفوعة بالريال
العماني.

وحدة القياس
الريال العماني

التعريف:

قسط التأمين المباشر هو المبلغ الذي
يدفعه المؤمن له إلى المؤمن (شركة
التأمين) مقابل إلتزام المؤمن بتغطية
الخسائر الناجمة عن وقوع األخطار المؤمن
ضدها .ويقصد بالتعويضات المدفوعة من
قبل شركات التامين العاملة المبالغ التي
يتم دفعها من قبل شركات التامين تعويضا
عن األضرار أو الخسائر التي لحقت بالمؤمن
له وذلك وفقا للحدود الواردة في وثيقة
التأمين المبرمة بين الطرفين.

مصدر البيانات األولية
الهيئة العامة لسوق المال

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

إجمالي السلطنة

األقساط المباشرة
والتعويضات المدفوعة
حسب نوع التأمين (الحياة،
المركبات ،الممتلكات،
البحري ،المسؤولية،
الهندسي ،الصحة ،أخرى) .
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عدد الوثائق المسجلة بشركات التأمين

طريقة اإلحتساب

إجمالي عدد الوثائق
المسجلة بشركات التأمين.

وحدة القياس
عدد

التعريف:

هي مجموعة العقود التأمينية
المبرمة بين المؤمن (شركة التأمين)
والمؤمن له (حامل الوثيقة) لتوفير
تغطية تأمينية ضد مخاطر متوقعة
من جراء استخدام األصول المؤمن
عليها.

مصدر البيانات األولية
الهيئة العامة لسوق المال

الدورية
سنوي

التغطية الجغرافية
مستوى التفصيل

حسب نوع التأمين (الحياة،
المركبات ،الممتلكات،
البحري ،المسؤولية،
الهندسي ،الصحة ،أخرى)
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إجمالي السلطنة
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