هذه النشرة السنوية هي نشرة إحصائية عن بيانات الشركات المساهمة وسندات التنمية الحكومية المدرج أوراقها المالية بسوق
. شركة مسقط للمقاصة واإليداع غير مسؤولة عن نتائج استخدام هذه البيانات.مسقط لألوراق المالية وكذلك حركة مساهميها
This annual bulletin consists of shareholding companies data and government development bonds
which are listed in the Muscat Securities Market as well as its shareholders movement. Muscat
Clearing & Depository Co. is not responsible for the consequences of the use of this data.

إجمالي األوراق المالية المدرجة في شركة مسقط للمقاصة واإليداع حسب تصنيف األوراق المالية كما هي في
Securities listed in MCD (instrument type wise) as of 31/12/2017
listed before 7102 المدرجة قبل

Listed in 7102 المدرجة في

No. of Instruments إجمالي عدد الشركات

Type of instrument نوع الورقة المالية

075

5

031

S.A.O.G عامة

715

30

736

S.A.O.C مقفلة

71

8

78

Bonds/Sukuk صكوك/سندات

351

44

394

Total المجموع

Account Statistics 2017 إحصائية حسابات المساهمين
473,621
5,682

Total Number of registered Shareholders عدد حسابات المساهمين المسجلين في نظام اإليداع
New Shareholder accounts registered in 7102 7102 عدد حسابات المساهمين الجديدة
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أرباح الشركات التي تمت إدارتها من قبل شركة مسقط للمقاصة وااليداع 2017
Dividends Distribution Managed by MCD 2017
نسبة عدد المساهمين
الذين تم تحويل
أرباحهم الى صندوق
األرباح

نسبة عدد المساهمين
الذين تسلموا
التوزيعات عن طريق
الشيكات

نسبة التوزيعات
عن طريق
للشيكات

نسبة عدد المساهمين
الذين استلموا عن
طريق التحويل المباشر
للحسابات البنكية

نسبة التوزيع
بالتحويل المباشر
للحسابات البنكية

اجمالي توزيعات
االرباح (ر.ع)

عدد
المساهمين

عدد توزيعات
الشركات

Percentage of
shareholders
dividends transferred to unclaimed fund

Percentage of
shareholders
who received by
cheques

Percentage of
Dividends
distributed by
cheques

Percentage of
shareholders who
received by Bank
Transfer

Percentage
of dividends
distribution
by Bank
Transfer

Total
Distribution of
)Dividends (R.O

Number
of shareholders

Number of
companies

08.93%

3.00%

3.50%

23.85%

96.02%

413,792,326.298
OMR

716,811

بالريال العماني
86

1.11%

1.11%

1.11%

011.11%

011.11%

4,308,595.11
USD

78

 7بالدوالر
األمريكي
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2017 إحصائيات صندوق أمانات المستثمرين
Statistics of Investors Unclaimed Fund
عدد المساهمين المستفيدين
No of benefited
shareholders
01,847

)ع.اجمالي المبالغ التي تم تسليمها للمساهمين (ر
Total amounts delivered to
shareholders (R.O)
903,411

عدد المساهمين
No of shareholders
49,848

)ع.المبالغ المودعة من شركات المساهمة (ر
Amounts deposited from listed
companies
0,278,895

السنة

00,614

0,129,180

08,440

0,094,441

7104

5,429

0,813,616

33,696

7,304,824

7105

01,798

0,940,092

78,954

7,061,470

7106

3,788

7,146,867

79,245

3,023,919

7102

Year
7103
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بيان عن حركة رهن األوراق المالية للعام 2017
Statement of Pledge Movement 2017
عدد الجهات المستفيدة
No of Beneficiaries
2
2
4
9

عدد الشركات

نوع الشركات

عدد المساهمين

القيمة السوقية لألوراق المالية (ر.ع)

عدد االوراق المالية

No of Companies

Type of Company

No of shareholders

market Value of the Securities

Total Securities

57

عامة

47

038,306,865

613,671,806

9
4
65

مقفلة
سندات
الجميع

05
5
55

35,659,111
7,197,556
026,168,470

20,099,004
00,401,350
686,731,780

بيان عن حركة تحرير رهن األوراق المالية للعام 2017
Statement of Pledge Release Movement 2017
عدد الجهات المستفيدة

عدد الشركات

نوع الشركات

عدد المساهمين

القيمة السوقية لألوراق المالية (ر.ع)

عدد االوراق المالية

No of Beneficiaries

No of Companies

Type of Company

No of shareholders

market Value of the Securities

Total Securities

01

71

عامة

50

05,328,626

99,991,752

0
1
01

0
1

مقفلة
سندات

0
1

7,111
1

70

الجميع

57

05,381,626

7,111
1
99,997,752
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بيانات إحصائية لتحويالت األوراق المالية المستثناة من نظام التداول خالل الفترة من
)OTC Statistics for the Period (2017-12-31 / 2017-01-01
عــــــدد العمليات
No. of transactions

نوع التحويل
Type of Transfer

القيمـــــة االجماليــــــة (ر.ع)
) Total value (OMR

عـــــدد االوراق المالية المحولة
No. of securities transferred

التحويالت اإلرثية
تحويالت شهادات االيداع الدولية GDR\ADR

0,620

769,301,492

48,802,144

7

711,274

28,804

تحويالت عائلية
تحويالت اعادة الشراء REPO

443
78

9,139,755
4,641,111

0,625,591
464,934,111

6

2017 إحصائية بعدد المساهمين وإجمالي القيمة السوقية حسب مجموعة الجنسيات
Nationality Group wise Statistics of Total No of investors and their market value 2017
Market Value (R.O) ع.القيمة السوقية ر

Total Investors اجمالي عدد المساهمين

Nationality Group مجموعة الجنسيات

73759867

3150

 عربArab

0117322918

04903

 أجانبForeigner

0494004680

05587

 خليجيGulf

03958985374

730662

 عمانيOman
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