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الفهرس

2

مقدمة•

رقم الصفحةطرح األوراق المالية          •

6طرحيوتسجيلياألوراقيالمالية
قيعليطرحيأسهمهايوطلباتيالطرحيالقائمةي

َ
كاتيالمواف 7الشر

8الطرحيالخاصيلألوراقيالمالية
يحسبيالمصدريونوعيالطرحي

ً
9قيمةيوعدديالصكوكيالمطروحةيمحليا

يحسبيالمصدريونوعيالطرح
ً
10قيمةيوعدديالسنداتيالمطروحةيمحليا

يالطروحاتيالعامةيحسبيقنواتياالكتتاب  
يفن ن 11عدديالمكتتبي 

األسهم•

اتيسوقياألسهميالرئيسية 13مؤشر
اتيسوقياألسهميللسوقيالموازيةينمو 14مؤشر
اتيالماليةياإلجماليةيلسوقياألسهم 15المؤشر
يإيراداتيالقطاعاتيللسوقيالرئيسية 16إجمال 
يدخليالقطاعاتيللسوقيالرئيسية 17إجمال 

يللقطاعاتيالسوقيالرئيسية ن يحقوقيالمساهمي  18إجمال 
يأصوليالقطاعاتيللسوقيالرئيسيةي 19إجمال 
يدينيالقطاعاتيللسوقيالرئيسيةي 20إجمال 

يإيراداتيالقطاعاتيللسوقيالموازية 21إجمال 
يدخليالقطاعاتيللسوقيالموازية 22إجمال 

يللقطاعاتيالسوقيالموازية ن يحقوقيالمساهمي  23إجمال 
يأصوليالقطاعاتيللسوقيالموازية 24إجمال 
يدينيالقطاعاتيللسوقيالموازية 25إجمال 

يحسبيالجنس ن يسوقياألسهميمصنفي   
ن
26عدديمحافظياألفراديف

يسوقياألسهميحسبينوعيالمستثمر  
27قيميونسبيالملكيةيفن

يللسلوكياالست
ً
يسوقياألسهميحسبيتصنيفيالمستثمريوفقا  

28ثماريقيميونسبيالملكيةيفن
يسوقياألسهميحسبينوعيالمستثمر  

29قيميونسبيالتداوالتيفن
يللسلوكياالسي

ً
يسوقياألسهميحسبيتصنيفيالمستثمريوفقا  

30تثماريقيميونسبيالتداوالتيفن
31التداوالتيخارجيالمنصة

والسنداتالصكوك•

يحسبينوعيالمالكييييي ن 33عدديالمالكيوقيميالملكيةيللصكوكيوالسنداتيالمدرجةيمصنفي 
34قيمياالكتتاباتيالعامةيللصكوكيوالسنداتيمصنفةيحسبينوعيالمستثمر

الصناديق                                                                                                     رقم الصفحة•

36قيميأصوليالصناديقيالعامةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار
37عدديالصناديقيالعامةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار

يالصناديقيالعامةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار  
يفن ن كي 

38عدديالمشتر
ي
ً
ياألسهميمصنفةيجغرافيا  

39قيميأصوليالصناديقيالعامةيالمستثمرةيفن
ي
ً
ياألسهميمصنفةيجغرافيا  

40عدديالصناديقيالعامةيالمستثمرةيفن
ياألسهميمصنفةيجغرافيا  

يالصناديقيالعامةيالمستثمرةيفن  
يفن ن كي  41عدديالمشتر

42قيميأصوليالصناديقيالخاصةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار
43عدديالصناديقيالخاصةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار

يالصناديقيالخاصةيمصنفةيحسبينوعياالستثمار  
يفن ن كي  44عدديالمشتر

45قيمياألصوليالمحليةيواألجنبيةيللصناديقيالعامة
يصناديقياالستثماريمصنفةيبحسبيالفئةياالستثمارية  

اكاتيفن ياالشتر  
46صافن

مؤسسات السوق المالية•

اتيالقوىيالعاملةيلدىيمؤسساتيالسوقيالمالية 48مؤشر
49متطلباتيكفايةيرأسيالماليلمؤسساتيالسوقيالماليةي

50قيميالتسهيالتيلتمويليتداولياألسهم
ي
ً
يأسواقياألسهميمصنفةيجغرافيا  

اء يبيع)قيميالتداوليبواسطةيمؤسساتيالسوقيالماليةيفن يوشر
ً
51(ا

52إيراداتيمؤسساتيالسوقيالماليةيالمجمعةيحسبيالنشاط
يأصولهايمصنفةيحسبيالفئةياالستثمارية 53عدديالمحافظيالمدارةيوإجمال 

ينشاطيالحف  
54ظحجمياألصوليتحتينشاطيالحفظيلدىيمؤسساتيالسوقيالماليةيالمرخصيلهايفن

55قائمةيالدخليالُمجّمعةيلمؤسساتيالسوقيالمالية
يالُمجّمعةيلمؤسساتيالسوقيالمالية 56قائمةيالمركزيالمال 

كات• حوكمة الشر

58صفاتيعضويةيأعضاءيمجلسياإلدارة
يخالليالرب  ع ن 59عدديأعضاءيمجلسياإلدارةيالمستقيلي 

60الجمعياتيالعمومية

التقنية المالية•

كاتيمنصاتيتمويليالملكيةيالجماعية كاتيواألمواليالمجمعةيلشر 62عدديالشر
63قيمةيوعدديالصكوكيالمطروحةيمنيخالليمنصاتيطرحيأدواتيالدين

كاتيالتقنيةيالماليةيبحسبيفئتهمي 64عدديالمستثمرينيالمستفيدينيمنيخدماتيشر
ي يمنصاتيالمستشارياآلل   

65المحافظيالمدارةييفن
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مأنالماليةالسوقهيئةيشي
ّ
ةتقد ةهذهوتهدفالسنوية،رب  عاإلحصائيةالنشر أهمإتاحةإلالنشر

ي،واإلفصاحالشفافيةمستوىلرفعوذلكالسعودية؛الماليةبالسوقالمتعلقةالبيانات البياناتوتوفت 

نياألولية نيللدارسي  يوالباحثي   
.االستثماريةالمجاالتيفن

ةوتشتمل الطروحاتعنبياناتبينهايمنالسعودية،الماليةالسوقعنمتنوعةبياناتعلالنشر

الماليةالسوقبمؤسساتتتعلقبياناتإلباإلضافةاالستثمارية،والصناديقالدينوأدواتواألسهم

كات كاتالمدرجةوالشر .لهاالمرصحالماليةالتقنيةوشر
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ة خالل الفتر

أدوات دين2زيادة رأس المال1أسهم
إجمالي القيمة

(مليون ريال) عدد
قيمة

(مليون ريال)
عدد

قيمة
(مليون ريال)

قيمةعدد
(مليون ريال)

720,697.802419.5000.0021,117.30م2021الرب  عيالثالثيعاميي

867,254.6071,420.0000.0068,674.60م2021الرب  عيالرابعيعاميي

1755,876.401120.0000.0055,996.41م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
89,079.00810,766.4000.0019,845.40م2022الرب  عيالثانن

96,540.00532,472.5200.0039,012.52م2022الرب  عيالثالثيعاميي

1474,379.90105,123.72110,000.0089,503.62م2022الرب  عيالرابعيعاميي

6

الطرح العام وتسجيل األوراق المالية-1

يتميطرحيوتسجيليأسهمها1.  
كاتيالتر .يشمليالقيمةيالسوقيةياإلجماليةيلجميعيأسهميالشر

زيادةيرأسيالماليعنيطريقيأسهميحقوقيأولويةيأويإيصداريرسملةيأويتحويليالديونيأويلغرضياالستحواذيأوياالندماجي2.
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ق عىل طرح أسهمها وطلبات الطرح القائمة -2
َ
كات المواف الشر

ة الفتر

السوق الموازيةالسوق الرئيسية

ي صدرت الموافقة ع
كات التر ىل عدد الشر

طرح أسهمها
عدد طلبات الطرح القائمة

ي صدرت الموافقة عىل
كات التر عدد الشر

1طرح أو إدراج أسهمها 
عدد طلبات الطرح أو اإلدراج 

1القائمة 

38436م2021الرب  عيالثالثيعاميي

751071م2021الرب  عيالرابعيعاميي

24662م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
361070م2022الرب  عيالثانن

39561م2022الرب  عيالثالثيعاميي

742079م2022الرب  عيالرابعيعاميي

ي1. يالسوقيالموازيةيوطلباتيالتسجيليبغرضياإلدراجيالمباشر  
.تشمليطلباتيالطرحيفن
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الطرح الخاص لألوراق المالية -3

ة خالل الفتر

1أدوات دين أسهم

إجمالي القيمة
(مليون ريال)

عدد الطروح 
2المستلمة

عدد الطروح 
3المكتملة 

قيمة الطروح 
3المكتملة

(مليون ريال)

عدد الطروح 
المستلمة

عدد الطروح 
3المكتملة

قيمة الطروح
3المكتملة

(مليون ريال)

14161,469.0010107,348.008,817.00م2021الرب  عيالثالثيعاميي

17343,815.001668,874.8512,689.85م2021الرب  عيالرابعيعاميي

9202,718.00191013,755.0016,473.00م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
16144,239.0014910,255.0014,494.00م2022الرب  عيالثانن

13117,632.0010912,117.5019,749.50م2022الرب  عيالثالثيعاميي

1991,203.001167,746.588,949.58م2022الرب  عيالرابعيعاميي

8
.الييتشمليطرحيسنداتيحكومةيالمملكةيالعربيةيالسعودية1.
ني2. .تشمليبرامجيأسهميموظفي 
اتيسابقة3. يفتر  

.تشمليطلباتيطرحيمستلمةيفن



Internal - ي داخل 

 حسب المصدر ونوع الطرح -4
ً
قيمة وعدد الصكوك المطروحة محليا

9
.تشمليجهاتيحكوميةيأجنبيةيتطرحيصكوكيداخليالمملكة1.

ة خالل الفتر

كات والمؤسسات غتر الماليةالمصارف والمؤسسات المالية1جهات حكومية  الشر
خاصعامخاصعامخاصعام

عدد
قيمة

(مليون ريال)
عدد

قيمة
(  مليون ريال)

عدد
قيمة

(مليون ريال)
عدد

قيمة
(  مليون ريال)

عدد
قيمة

(مليون ريال)
عدد

قيمة
(  مليون ريال)

00.00528,622.2500.0056,759.7500.002168.75م2021الرب  عيالثالثيعامي

00.00546,761.6000.0034,003.7500.0011,023.00م2021الرب  عيالرابعيعامي

00.00452,629.4800.00610,811.0000.0032,700.00م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
00.00431,079.5600.0047,787.0000.003679.00م2022الرب  عيالثانن

00.0037,721.000.0026,300.000.0045,180.00م2022الرب  عيالثالثيعامي

00.00312,006.5110,000.035,340.0300.0000.00م2022الرب  عيالرابعيعاميي
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ة خالل الفتر

كات والمؤسسات غتر الماليةالمصارف والمؤسسات المالية1جهات حكومية  الشر

خاصعامخاصعامخاصعام

عدد
قيمة

مليون )
(  ريال

عدد
قيمة

(  مليون ريال)
عدد

قيمة
مليون )

(  ريال
عدد

قيمة
(  مليون ريال)

عدد
قيمة

مليون )
(  ريال

عدد
قيمة

(  مليون ريال)

00.0000.0000.001243.7500.0000.00م2021الرب  عيالثالثيعامي

00.0000.0000.00197.5000.0000.00م2021الرب  عيالرابعيعامي

00.0000.0000.0000.0000.001244.00م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
00.0011,087.5000.0000.0000.0000.00م2022الرب  عيالثانن

00.001300.0000.002307.500.000900.00م2022الرب  عيالثالثيعامي

00.01193.100.011,160.600.011,052.8م2022الرب  عيالرابعيعاميي

.تشمليجهاتيحكوميةيأجنبيةيتطرحيسنداتيداخليالمملكة1.

 حسب المصدر ونوع الطرح -5
ً
قيمة وعدد السندات المطروحة محليا
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ي الطروحات العامة حسب قنوات االكتتاب-6
ن
ن ف عدد المكتتبير

ة ي الفتر
ن
نتالرصاف اآللي الهاتف المرصف ن الفروعاالنتر إجمالي عدد المكتتبير

463,027120,288440,78187,5921,111,688م2021الرب  عيالثالثيعاميي

30,363349,6511,498,3951,159,2693,037,678م2021الرب  عيالرابعيعاميي

1,942,030326,5003,036,44978,5425,383,521م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
10,77492,969842,87942,886989,508م2022الرب  عيالثانن

66,96919,223154,691206241,089م2022الرب  عيالثالثيعامي

24,811225,8063,270,08642,0173,562,720م2022الرب  عيالرابعيعاميي
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كاتسيتميتحديثيالتقريريفور1. .انتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

ة الفتر
مؤشر السوق 
الرئيسية

(نقطة)

القيمة اإلجمالية 
لألسهم المتداولة

(  مليون ريال)

القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة 

(  مليون ريال)

القيمة السوقية 
لألسهم الحرة

(  مليون ريال)

عدد 
كات  الشر
المدرجة

المتوسط اليومي 
لقيمة األسهم 
المتداولة 

(  مليون ريال)

دالسعر للعائ
القيمة/السعر

ية الدفتر

األرباح المجمعة 
كات المدرجة للشر

(مليار ريال)

11,495.76446,819.0110,071,019.591,667,597.542059,654.4825.334.58152.29م2021الرب  عيالثالثيعاميي

11,281.71449,821.4610,009,151.361,683,374.072106,920.3320.564.07154.49م2021الرب  عيالرابعيعاميي

13,090.40542,812.9011,963,415.892,478,867.642158,481.4524.524.87192.86م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
11,523.25494,966.4711,444,526.552,250,050.102158,249.4417.734.31230.56م2022الرب  عيالثانن

11,405.32363,097.4010,832,852.022,250,463.332176,051.6214.593.93198.16م2022الرب  عيالثالثيعامي

يمتوفري10,478.46307,163.459,878,101.402,094,237.642234,799.4312.463.45م2022الرب  عيالرابعيعاميي 1غت 

ات سوق األسهم الرئيسية-7 مؤشر
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ات سوق األسهم للسوق الموازية ن-8 مومؤشر

ة الفتر

المؤشر العام ألداء 
ي سوق األسهم الثانو 

نمو
(نقطة)

القيمة اإلجمالية لألسهم 
المتداولة

(  مليون ريال)

القيمة السوقية لألسهم 
المصدرة 

(  مليون ريال)

القيمة السوقية 
لألسهم الحرة

(  مليون ريال)

كات  عدد الشر
1المدرجة 

المتوسط اليومي لقيمة 
1األسهم المتداولة  

(  مليون ريال)

23,652.322,683.4315,251.807,403.641244.72م2021الرب  عيالثالثيعاميي

25,975.833,839.9519,025.278,352.961459.08م2021الرب  عيالرابعيعاميي

25,010.017,113.1538,522.7212,135.6325111.14م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
21,585.082,041.4734,634.7611,633.523134.02م2022الرب  عيالثانن

19,870.821,972.6835,820.3213,599.203832.88م2022الرب  عيالثالثيعامي

19,417.302,356.4235,085.5713,854.874636.82م2022الرب  عيالرابعيعاميي

ي1. يالسوقيالموازيةيوطلباتيالتسجيليبغرضياإلدراجيالمباشر  
.تشمليطلباتيالطرحيفن
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كاتسيتميتحديثيالتقرير.الييشمليقطاعيالصناديقيالعقاريةيالمتداولة1. يبعدييانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر  
.ببياناتيالرب  عيالرابعيوالنصفيالثانن

ني2. .الييشمليقطاعيالتأمي 

يبشكلينصفيسنوي3. .القوائميالماليةيتنشر

ي سوق األسهم-9
ن
ات المالية اإلجمالية ف 1المؤشر

ة الفتر
إجمالي اإليرادات

(مليون ريال)

ي الدخل
ن
صاف

(مليون ريال)

ن  إجمالي حقوق المساهمير

(مليون ريال)

إجمالي األصول

(مليون ريال)

إجمالي الدين 
2

(مليون ريال)

السوق الرئيسية

يعاميي  
554,758.12134,188.142,581,435.066,754,753.331,304,542.00م2021الرب  عيالثانن

610,935.14152,290.102,658,712.076,868,511.661,305,155.71م2021الرب  عيالثالثيعاميي

672,757.82154,488.342,751,574.627,084,757.241,326,132.20م2021الرب  عيالرابعيعاميي

757,512.29192,862.952,947,569.597,425,451.281,295,242.36م2022الرب  عياألوليعاميي

يعاميي  
905,996.29230,555.403,048,406.427,641,643.871,286,004.92م2022الرب  عيالثانن

815,880.58198,161.862,654,426.274,388,645.051,289,907.34م2022الرب  عيالثالثيعاميي

3السوق الموازية 

1,165.69266.982,631.173,527.17504.27م2021النصفياألولي

ي  
2,349.22264.584,243.077,195.081,651.41م2021النصفيالثانن

4,740.61517.977,830.9614,351.013,137.10م2022النصفياألولي
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القطاع
الرب  ع األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع الرابع
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع األول
م2022عام 

(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2022عام 

(مليون ريال)

1,585.182,577.811,761.964,150.983,405.422,908.653,331.33إدارةيوتطويريالعقارات

21,485.4821,733.0021,726.1122,844.4923,223.1323,306.0123,104.24االتصاالتي

469.39345.07320.89358.34460.68327.12372.84األدوية

829.221,143.09922.621,263.017,408.181,827.061,173.12االستثماريوالتمويل

فيه 602.54728.22856.791,181.751,191.481,212.961,306.07اإلعالميوالتر

1,299.021,470.311,646.921,952.432,017.701,942.232,489.94الخدماتياالستهالكية

769.60793.31888.61962.401,042.141,114.731,260.33الخدماتيالتجاريةيوالمهنية

4,011.604,707.144,740.094,859.125,342.095,435.625,293.80الرعايةيالصحية

2,861.962,502.262,571.742,777.733,063.602,988.043,284.45السلعيالرأسمالية

1,111.64938.97874.06811.621,146.61891.90876.24السلعيطويلةياألجل

313,378.55364,629.89420,603.04463,691.92535,710.51671,765.17632,217.36الطاقة

14,225.0019,718.2922,653.7717,011.6015,767.7122,014.6525,351.09المرافقيالعامة

65,087.0074,983.9769,961.1585,599.1584,755.9494,852.6178,575.87الموادياألساسية

1,398.001,422.401,446.501,609.031,591.791,653.731,858.11النقل

11,226.6711,518.2212,079.2713,124.9514,331.6513,998.7014,531.77إنتاجياألغذية

3,675.223,752.703,502.484,353.318,371.848,267.118,962.34تجزئةياألغذية

6,593.426,759.096,857.457,605.457,214.578,359.608,250.08تجزئةيالسلعيالكمالية

26,774.5626,341.6727,100.1126,793.1728,496.6329,563.4630,989.06البنوك

ني 8,058.868,430.338,190.719,904.099,331.7710,074.0210,198.51التأمي 
232.82262.402,230.851,903.293,638.873,492.943,641.61التطبيقاتيوخدماتيالتقنية

كاتسيتميتحديثيالتقرير. الييشمليقطاعيالصناديقيالعقاريةيالمتداولة1. .ببياناتيالرب  عيالرابعيبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

ياإليراداتيالتشغيليةيواإليراداتياألخرى2. .إجمال 

2،1الرئيسيةإجمالي اإليرادات لقطاعات سوق األسهم -10
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القطاع
الرب  ع األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع الرابع
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع األول
م2022عام 

(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2022عام 

(مليون ريال)

320.881,157.92118.0744.50436.27-338.95353.16-إدارةيوتطويريالعقارات
3,077.453,094.893,255.732,998.973,426.753,329.334,005.63االتصاالتي

45.90-51.77-41.9330.66-24.4629.186.39األدوية
105.72427.60112.91544.826,152.82615.46452.83االستثماريوالتمويل

فيه 91.50123.10196.70165.75170.29224.11312.39اإلعالميوالتر
36.92177.41-102.3248.7149.862.67-177.24-الخدماتياالستهالكية

11.646.2135.9572.7755.0170.60126.65-الخدماتيالتجاريةيوالمهنية

653.52625.73641.20629.19803.19745.22699.76الرعايةيالصحية
152.19107.3716.18130.74152.82323.98180.96السلعيالرأسمالية

32.87-114.9129.8842.32-9.61-142.9355.19السلعيطويلةياألجل
82,172.1896,269.05114,377.22121,994.48148,881.64183,219.93158,038.57الطاقة

120.461,767.165,949.996,801.83-1,801.145,886.217,439.04المرافقيالعامة
9,636.2514,491.6211,709.6214,410.6114,217.0018,242.677,009.75الموادياألساسية

80.3883.4028.6069.99-12.20-26.95-38.55النقل
208.15788.77856.63764.87-622.16704.98578.43إنتاجياألغذية
121.34144.93115.77192.15588.00565.621,063.83تجزئةياألغذية

43.20379.50401.76384.02337.37391.92394.20تجزئةيالسلعيالكمالية
11,548.0811,089.6213,276.1012,449.7414,755.0815,159.1616,541.74البنوك

ني 31.66351.09567.93-357.41-196.23509.27143.86التأمي 

15.6919.81277.23230.56534.02482.96596.03التطبيقاتيوخدماتيالتقنية

كاتسيتميتحديثيالتقرير. الييشمليقطاعيالصناديقيالعقاريةيالمتداولة1. ببياناتيالرب  عيالرابعيبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

األرباحيبعديخصميجميعيالنفقات2.

ي الدخل لقطاعات سوق األسهم -11
ن
2،1الرئيسية صاف
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القطاع
الرب  ع األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع الرابع
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع األول
م2022عام 

(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2022عام 

(مليون ريال)

55,308.6656,021.6558,435.9159,198.1159,302.2861,050.3165,902.36إدارةيوتطويريالعقارات

89,845.2688,639.8194,310.5795,704.3397,300.9098,559.76101,372.10االتصاالتي

2,108.322,017.152,014.841,993.412,016.521,892.311,846.29األدوية

35,214.0137,196.3636,991.0639,600.7443,643.7641,104.2338,812.87االستثماريوالتمويل

فيه 1,646.972,036.042,221.153,049.073,207.053,309.453,796.05اإلعالميوالتر

11,460.7411,323.6311,070.6111,982.8211,905.5011,739.4912,426.58الخدماتياالستهالكية

2,065.332,065.892,050.272,268.092,247.602,317.162,396.52الخدماتيالتجاريةيوالمهنية

15,375.4516,527.6617,012.0916,616.9618,085.5217,904.9018,184.94الرعايةيالصحية

7,121.305,949.506,210.456,158.446,338.236,853.697,135.55السلعيالرأسمالية

3,008.823,225.182,930.802,948.832,922.212,889.333,058.56السلعيطويلةياألجل

1,142,444.881,208,722.321,250,711.081,300,488.591,447,523.721,553,105.371,646,695.36الطاقة

251,695.71250,781.79258,224.60267,951.66272,113.11272,565.62280,582.82المرافقيالعامة

377,509.41376,656.10380,654.60398,005.57407,265.09403,779.39411,184.74الموادياألساسية

7,663.227,490.808,011.858,012.438,337.208,207.008,241.13النقل

31,776.9431,256.2032,023.8731,115.8031,875.7131,436.3932,549.33إنتاجياألغذية

3,388.473,573.383,387.294,321.607,279.077,586.718,237.42تجزئةياألغذية

5,433.625,523.875,619.395,825.335,697.765,978.146,019.92تجزئةيالسلعيالكمالية

418,924.72453,795.18466,376.20475,298.74495,775.14493,364.38499,319.72البنوك

ني 18,295.5818,174.3117,860.8118,282.6718,991.0719,202.4317,895.50التأمي 

439.25458.252,594.632,751.445,742.165,560.405,983.73التطبيقاتيوخدماتيالتقنية

كاتسيتميتحديثيالتقرير. الييشمليقطاعيالصناديقيالعقاريةيالمتداولة1. ببياناتيالرب  عيالرابعيبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

يمطلوباتها2. كةيناقصيإجمال  يأصوليالشر ييمثليإجمال 
ن يحقوقيالمساهمي  .إجمال 

ن لقطاعات سوق األسهم -12 2،1الرئيسية إجمالي حقوق المساهمير
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القطاع
الرب  ع األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع الرابع
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع األول
م2022عام 

(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2022عام 

(مليون ريال)

115,707.28117,763.01117,659.94117,634.04120,212.90120,261.37121,622.57إدارةيوتطويريالعقارات
191,494.56185,682.28190,147.46195,907.35197,293.42198,917.84200,255.18االتصاالتي

4,710.874,601.734,601.644,434.074,539.974,539.964,204.69األدوية
54,571.8454,725.0654,910.1660,510.1564,521.1165,405.4763,248.16االستثماريوالتمويل

فيه 5,421.255,618.776,256.229,834.828,692.959,477.629,701.93اإلعالميوالتر
21,979.4522,490.0821,463.8523,139.1123,280.7723,338.5824,463.15الخدماتياالستهالكية

5,037.354,905.624,933.814,913.814,947.194,994.525,795.88الخدماتيالتجاريةيوالمهنية
32,163.3032,522.4433,270.8133,445.0036,441.9736,887.2637,865.02الرعايةيالصحية
15,849.1415,283.1616,357.5814,812.6116,567.4817,389.4917,814.02السلعيالرأسمالية

5,103.465,202.024,803.734,874.945,035.344,971.865,118.00السلعيطويلةياألجل
2,050,775.172,147,475.792,213,188.482,263,700.552,445,422.792,490,134.782,555,359.55الطاقة

489,921.80496,181.07480,815.38523,617.47526,295.87534,535.98539,069.22المرافقيالعامة
612,791.26620,423.26616,824.82634,278.51640,284.59640,199.26639,750.83الموادياألساسية

17,775.5717,922.6518,895.3818,998.1019,203.4619,196.7819,507.48النقل
72,076.3971,513.5671,667.8471,714.1074,043.2775,512.7277,507.84إنتاجياألغذية
13,105.2612,248.8112,088.1213,504.8523,797.5123,554.7024,887.05تجزئةياألغذية

23,041.4822,388.3922,845.8123,353.3223,995.1825,925.3026,530.50تجزئةيالسلعيالكمالية

2,807,917.212,895,473.392,949,586.443,036,569.973,154,781.373,309,279.373,309,279.37البنوك
ني 21,770.1720,950.0120,610.0621,024.4321,840.0222,336.7820,590.89التأمي 

1,322.451,382.237,584.118,490.0514,254.1414,784.2415,944.01التطبيقاتيوخدماتيالتقنية

كاتسيتميتحديثيالتقرير. الييشمليقطاعيالصناديقيالعقاريةيالمتداولة1. ببياناتيالرب  عيالرابعيبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

ياألصول2. إجمال 

2،1الرئيسية إجمالي األصول لقطاعات سوق األسهم 13-
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القطاع
الرب  ع األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع الرابع
م2021عام 

(مليون ريال)

الرب  ع األول
م2022عام 

(مليون ريال)

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
(مليون ريال)

الرب  ع الثالث
م2022عام 

(مليون ريال)

45,858.9746,758.7243,845.1141,602.7943,064.8041,988.3944,242.90إدارةيوتطويريالعقارات
32,500.8133,262.8633,504.3336,386.9732,869.7433,702.4633,009.07االتصاالتي

1,339.421,326.461,329.941,294.821,341.391,528.751,231.43األدوية
15,012.8914,908.6715,322.2517,819.4115,802.2816,259.1517,720.22االستثماريوالتمويل

فيه 1,064.291,060.621,158.683,373.052,077.182,804.042,769.00اإلعالميوالتر
7,194.787,751.577,389.937,949.378,071.708,279.578,368.27الخدماتياالستهالكية

1,685.521,692.641,577.351,361.32951.141,349.891,926.01الخدماتيالتجاريةيوالمهنية
9,490.709,203.659,433.5910,525.8111,622.0911,974.3512,123.78الرعايةيالصحية
5,209.205,561.225,923.294,792.665,376.995,487.105,788.27السلعيالرأسمالية

1,073.241,032.191,034.28511.121,235.981,181.841,208.50السلعيطويلةياألجل
605,540.66606,028.33601,895.20573,990.38544,893.85451,472.89440,879.64الطاقة

111,912.61115,673.58109,793.34133,288.81130,348.51133,524.31127,874.15المرافقيالعامة
141,174.72137,996.42133,597.77127,632.92126,728.37122,874.86121,941.64الموادياألساسية

4,369.774,697.105,074.194,751.834,681.114,858.124,834.50النقل
25,068.1725,386.4924,870.2025,175.5525,629.3527,130.5426,551.34إنتاجياألغذية
5,278.325,300.005,285.445,141.338,594.559,324.379,694.66تجزئةياألغذية

12,145.3012,043.2611,898.4711,640.4011,954.4813,524.5813,927.70تجزئةيالسلعيالكمالية
269,578.51274,479.97291,702.24318,491.20319,405.74397,702.20414,718.08البنوك
ني -------التأمي 

396.03378.27520.10402.49593.091,037.521,098.17التطبيقاتيوخدماتيالتقنية

ني1. يالصناديقيالعقاريةيالمتداولةيالتأمي  كاتسيتميتحديثيالتقرير. الييشمليقطاع  ببياناتيالرب  عيالرابعيبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر

ةياألجل2. .مجموعيالديونيطويلةيوقصت 

2،1الرئيسية إجمالي الدين لقطاعات سوق األسهم -14
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ياإليراداتيالتشغيليةيواإليراداتياألخرى1. كات. إجمال  يبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر  

سيتميتحديثيالتقريريببياناتيالنصفيالثانن

1الموازية إجمالي اإليرادات لقطاعات سوق األسهم -15

القطاع
النصف األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
النصف الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

النصف األول 
م2022عام 

(مليون ريال)

58.45112.57736.53إدارةيوتطويريالعقارات

46.53121.81147.32الخدماتياالستهالكية

40.76316.55-الرعايةيالصحية

299.21363.241,078.81السلعيالرأسمالية

44.7043.36-المرافقيالعامة

747.311,504.09821.05الموادياألساسية

14.1715.7379.31إنتاجياألغذية

146.311,048.62-تجزئةيالسلعيالكمالية

22.01--األجهزةيوالمعداتيالتقنية

192.38--ةالخدماتيالتجاريةيوالمهني

254.69--نيةالتطبيقاتيوخدماتيالتق
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كات. األرباحيبعديخصميجميعيالنفقات1. يبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر  

سيتميتحديثيالتقريريببياناتيالنصفيالثانن

ي الدخل لقطاعات سوق األسهم -16
ن
1ة الموازيصاف

القطاع
النصف األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
النصف الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

النصف األول 
م2022عام 

(مليون ريال)

47.5053.49100.75إدارةيوتطويريالعقارات

2.099.052.98-الخدماتياالستهالكية

8.822.64-الرعايةيالصحية

25.0955.59190.09السلعيالرأسمالية

1.250.93-المرافقيالعامة

194.43130.75103.30الموادياألساسية

0.654.87-2.05إنتاجياألغذية

6.2871.66-تجزئةيالسلعيالكمالية

5.45--األجهزةيوالمعداتيالتقنية

8.47--ةالخدماتيالتجاريةيوالمهني

26.84--نيةالتطبيقاتيوخدماتيالتق
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ي1. كةيناقصيإجمال  يأصوليالشر ييمثليإجمال 

ن يحقوقيالمساهمي  كات. مطلوباتهاإجمال  يبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر  
سيتميتحديثيالتقريريببياناتيالنصفيالثانن

ن لقطاعات سوق األسهم -17 1الموازية إجمالي حقوق المساهمير

القطاع
النصف األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
النصف الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

النصف األول 
م2022عام 

(مليون ريال)

445.661,437.051,868.73إدارةيوتطويريالعقارات

34.2654.7458.01الخدماتياالستهالكية

94.45439.76-الرعايةيالصحية

184.10241.411,527.92السلعيالرأسمالية

56.1954.62-المرافقيالعامة

1,952.482,316.162,356.05الموادياألساسية

14.6614.01122.02إنتاجياألغذية

29.061,029.92-تجزئةيالسلعيالكمالية

32.15--األجهزةيوالمعداتيالتقنية

146.69--ةالخدماتيالتجاريةيوالمهني

195.09--نيةالتطبيقاتيوخدماتيالتق
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يالموجودات1. كات. إجمال  يبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالماليةيللشر  

سيتميتحديثيالتقريريببياناتيالنصفيالثانن

1الموازية إجمالي األصول لقطاعات سوق األسهم -18

القطاع
النصف األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
النصف الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

النصف األول 
م2022عام 

(مليون ريال)

472.991,847.613,668.62إدارةيوتطويريالعقارات

109.00143.68154.14الخدماتياالستهالكية

116.741,373.02-الرعايةيالصحية

543.03609.812,600.90السلعيالرأسمالية

90.6392.49-المرافقيالعامة

2,378.254,268.133,822.69الموادياألساسية

23.9022.52275.05إنتاجياألغذية

95.981,764.43-تجزئةيالسلعيالكمالية

47.79--األجهزةيوالمعداتيالتقنية

173.58--ةالخدماتيالتجاريةيوالمهني

378.31--نيةالتطبيقاتيوخدماتيالتق



Internal - ي داخل 

25
ةياألجل1. يبعديانتهاءيمهلةياإلعالنيعنيالقوائميالما. مجموعيالديونيطويلةيوقصت   

كاتسيتميتحديثيالتقريريببياناتيالنصفيالثانن ليةيللشر

1الموازية إجمالي الدين لقطاعات سوق األسهم -19

القطاع
النصف األول

م2021عام 
(مليون ريال)

ي 
ن
النصف الثان

م2021عام 
(مليون ريال)

النصف األول 
م2022عام 

(مليون ريال)

8.28177.29933.56إدارةيوتطويريالعقارات

63.1457.5850.42الخدماتياالستهالكية

7.72379.68-الرعايةيالصحية

275.68295.48494.90السلعيالرأسمالية

12.3010.76-المرافقيالعامة

155.321,097.89984.85الموادياألساسية

1.861.8175.44إنتاجياألغذية

1.34166.87-تجزئةيالسلعيالكمالية

4.53--األجهزةيوالمعداتيالتقنية

15.03--ةالخدماتيالتجاريةيوالمهني

21.08--نيةالتطبيقاتيوخدماتيالتق
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.تحتوييعليأسهمالمحافظيالقائمةيسواءياحتوتيأميلم1.

ة 1عدد المحافظ االستثمارية لألفراد إجمالي عدد األفرادأنت  ذكرالفتر

4,287,3281,459,2695,746,59710,015,196م2021الرب  عيالثالثيعامي

4,345,2191,516,9955,862,21410,325,419م2021الرب  عيالرابعيعامي

4,410,2261,573,1185,983,34410,114,663م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
4,182,6621,487,7755,670,43710,762,613مي2022الرب  عيالثانن

4,217,4271,496,8365,714,26310,846,277م2022الرب  عيالثالثيعامي

4,281,1731,533,2545,814,42711,043,494م2022الرب  عيالرابعيعاميي

ن حسب الجنس-20 ي سوق األسهم الرئيسية مصنفير
ن
عدد محافظ األفراد ف
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يمنيذلكيالمستثمرونياأل1. ة،يويستثتن يشهًراياألخت  يعشر  

يخاللياالثتن .اديالمتخصصونفريالفرديالسعودييالذيييمتلكيمحفظةيمتوسطيحجمهايمليونيرياليسعودييفأكتر
ةيومعدليتدويريمحفظتهياالستثماريةيالييتجاوزي50الفرديالسعودييالذيييبلغيمتوسطيحجميمحفظتهي2. يشهًراياألخت  يعشر  

يخاللياالثتن .مراتيسنوًيا4مليونيرياليفأكتر
ي3.  

ن
ايللقواعديالمنظمةيالستثماريالمؤسساتيالماليةياألجنبيةيالمؤهلةيف

ً
يالسوقيالماليةيالسعوديةيوفق  

ن
.سهميالمدرجةاأليمستثمرونيأجانبيمؤهلونيلالستثماريف

ة نهاية الفتر

أجانبخليجيونسعوديون

اإلجمالي 

(مليون ريال)

ن
ري
ثم
ست
لم
ر ا
با
ك

راد
ألف
ا

1

فر 
أل
ن ا
رو
ثم
ست
لم
ا

اد

فر 
أل
ن ا
رو
ثم
ست
لم
ا

د 
ا

ن
صو

ص
خ
مت
ال

د 2
را
ألف
ظ ا

اف
ح
م

رة
دا
لم
ا

ت
كا
ر

ش

ق 
دي
نا
ص
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ار
ثم
ست
ال
ا

ية
وم
حك

 ال
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ها
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ت 
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س
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ظ
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لم
ا
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ألف
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ت
سا
س
مؤ
ال

رة
دا
لم
ظ ا

اف
ح
لم
ا

دل
با
لم
ت ا

يا
اق
تف
ا

ة

ن 
رو
ثم
ست
لم
ا

ن
مو
قي
لم
ا

ن
رو
ثم
ست
لم
ا

ن
لو
ؤه
لم
ا

3

ء 
كا
ر

ش
ال

ن
يو
ج
تي
ا
ر
ت
س
ال
ا

رة
دا
لم
ظ ا

اف
ح
لم
ا

الرب  عيالثالثيعامي
م2021

245,790158,663400,5469,994857,587278,3017,685,21984,8833,41347,6381802,2847,648235,74053,1082410,071,020(مليون ريال)

(%)2.441.583.980.108.522.7676.310.840.030.470.000.020.082.340.530.00100

الرب  عيالرابعيعامي
م2021

246,217161,189385,0048,438857,217275,2447,645,33971,1653,20049,6301782,1097,542245,90349,6652210,008,061(مليون ريال)

(%)2.461.613.850.088.572.7576.390.710.030.500.000.020.082.460.500.00100

الرب  عياألوليعامي
م2022

274,570155,392463,78413,1791,065,805313,8059,124,32799,6003,84856,4362642,5909,983317,94761,8295711,963,416(مليون ريال)

(%)2.301.303.880.118.912.6276.270.830.030.470.000.020.082.660.520.00100

يعامي  
الرب  عيالثانن

م2022

235,245135,082415,13810,026909,474284,4268,970,28968,2352,97747,4393262,1049,419284,01258,1174511,432,355.79(مليون ريال)

(%)2.061.183.630.097.962.4978.460.600.030.410.000.020.082.480.510.00100

الرب  عيالثالثيعامي
م2022

248,346145,200403,0018,355896,534292,1808,373,69061,3602,85847,8263622,2039,388280,23661,2328110,832,852(مليون ريال)

(%)2.291.343.720.088.282.7077.300.570.030.440.000.020.092.590.570.00100

الرب  عيالرابعيعامي
م2022

226,277134,463385,5366,634890,126287,5167,515,95436,9472,58644,6738231,84113,118270,96551,2109,4339,878,101(مليون ريال)

(%)2.291.363.900.079.012.9176.090.370.030.450.010.020.132.740.520.10100

ي سوق األسهم الرئيسية حسب نوع المستثمر-21
ن
قيم ونسب الملكية ف
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كاتيوالصناديقياالستثماريةيوال1. يوالشر ن ،يوتشمليالمستثمرينياألفراديالمتخصصي  الحكوميةيوالمحافظيجهاتييقصديبهيفئةيالمستثمرينيذوييالسلوكياالستثمارييالمؤسس 

ني يوالمستثمرينيالمؤهلي  ن اتيجيي  كاءياالستر يوالمؤسساتيالخليجيةيواتفاقياتيالمبادلةيوالشر ن يالسعوديي  يوغت  ن .المدارةيللسعوديي 
ياألفرا2. ن ،يوتشمليالمستثمرينياألفراديوكباريالمستثمرينياألفراديوالخليجيي  يالمؤسس  نيديوييقصديبهيفئةيالمستثمرينيذوييالسلوكياالستثمارييغت  .األجانبيالمقيمي 

ة اإلجمالي 2مستثمر غتر مؤسسي مستثمر مؤسسي 1نهاية الفتر

م2021الرب  عيالثالثيعامي
9,657,049.24413,970.3510,071,020(  مليونيريال)

(%)95.894.11100

م2021الرب  عيالرابعيعامي
9,591,320.67416,740.4810,008,061(  مليونيريال)

(%)95.844.16100

م2022الرب  عياألوليعامي
11,521,221.03442,194.8711,963,416(  مليونيريال)

(%)96.303.70100

يعامي  
م2022الرب  عيالثانن

11,050,918.26381,437.5211,432,356(  مليونيريال)
(%)96.663.34100

م2022الرب  عيالثالثيعامي
10,428,347.42404,504.6010,832,852(  مليونيريال)

(%)96.273.73100

م2022الرب  عيالرابعيعامي
9,502,943.63375,157.779,878,101(  مليونيريال)

(%)96.203.80100

ي سوق األسهم الرئيسية حسب تصنيف المستث-22
ن
 قيم ونسب الملكية ف

ً
مر وفقا

للسلوك االستثماري
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ة نهاية الفتر

أجانبخليجيونسعوديون

اإلجمالي  كبار 

نالمستثمري

األفراد

المستثمرون

األفراد

المستثمرون 

األفراد 

المتخصصون

محافظ 

األفراد 

المدارة

كات شر
الصناديق 

ةاالستثماري

الجهات 

الحكومية

محافظ 

المؤسسات 

المدارة

المؤسساتاألفراد
المحافظ 

المدارة

اتفاقيات 

المبادلة

ن المستثمرو 

المقيمون

نالمستثمرو 

المؤهلون

كاء  الشر

اتيج يوناالستر

المحافظ 

المدارة

م2021الرب  عيالثالثيعامي

بيع
136,389.72221,251.5113,112.765,657.7811,700.6410,408.56502.445,878.85967.423,666.0792.49251.116,551.7830,370.590.0017.28446,819.01(مليون ريال)

(%)30.5249.522.931.272.622.330.111.320.220.820.020.061.476.800.00>0.01100

اء شر
133,559.12222,745.7010,299.235,099.9013,613.719,221.77688.925,833.10918.013,174.9038.85134.856,286.1735,192.350.0012.44446,819.01(مليون ريال)

(%)29.8949.852.311.143.052.060.151.310.210.710.010.031.417.880.000.00100

م2021الرب  عيالرابعيعامي

بيع
128,107.39202,922.3414,107.466,228.6416,921.3713,996.8711,093.896,482.01994.614,142.1346.51527.106,462.7237,715.550.0072.88449,821.46(مليون ريال)

(%)28.4845.113.141.383.763.112.471.440.220.920.010.121.448.380.000.02100

اء شر
126,989.19205,074.6316,077.405,037.7419,095.379,866.22292.066,378.28976.396,682.7939.03285.056,617.3046,332.080.0077.94449,821.46(مليون ريال)

(%)28.2345.593.571.124.252.190.061.420.221.490.010.061.4710.300.000.02100

م2022الرب  عياألوليعامي

بيع
149,963.64218,890.4421,062.0810,303.9044,245.5614,769.446,650.688,375.751,053.296,765.4156.83560.138,195.0851,889.680.0430.94542,812.90(مليون ريال)

(%)27.6340.333.881.908.152.721.231.540.191.250.010.101.519.560.000.01100

اء شر
145,036.99215,832.4221,721.206,973.2928,589.2013,210.889,673.096,749.661,058.195,153.8451.03361.898,135.5180,234.290.0031.42542,812.90(مليون ريال)

(%)26.7239.764.001.285.272.431.781.240.190.950.010.071.5014.780.000.01100

يعامي  
م2022الرب  عيالثانن

بيع
127,457.68177,986.5823,569.847,487.7224,273.5814,307.379,929.938,375.751,054.515,659.7422.63547.886,885.5283,668.680.0028.22494,966.47(مليون ريال)

(%)25.7535.964.761.514.902.892.012.440.211.14>0.010.111.3916.900.000.01100.00

اء شر
125,973.87188,631.6522,008.375,620.1622,897.8512,875.319,592.824,480.18806.404,427.69106.20410.507,104.0190,005.960.0025.50494,966.47(مليون ريال)

(%)25.4538.114.451.144.632.601.940.910.160.890.020.081.4418.180.000.01100.00

م2022الرب  عيالثالثيعامي

بيع
90,901.78149,571.0311,052.734,795.7220,837.2717,084.31892.603,358.28841.783,309.1428.24282.975,521.0253,598.046.641,015.84363,097.40(مليون ريال)

(%)25.0441.193.041.325.744.710.250.920.230.910.010.081.5214.760.000.28100

اء شر
88,132.06152,918.9010,270.523,476.5116,330.0921,711.974,420.942,630.13772.093,352.79172.12355.405,547.8452,005.970.001,000.06363,097.40(مليون ريال)

(%)24.2742.122.830.964.505.981.220.720.210.920.050.101.5314.320.000.28100

م2022الرب  عيالرابعيعامي

بيع
67,028.88113,135.759,834.214,294.3121,586.3815,111.756,761.303,939.74427.803,736.9782.04210.355,037.9054,862.330.001,113.73307,163.45(مليون ريال)

(%)21.8236.833.201.407.034.922.201.280.141.220.030.071.6417.860.000.36100

اء شر
65,817.30117,248.419,593.152,632.6015,944.3614,347.113,601.281,522.46596.373,892.12237.07204.535,218.1965,066.87497.25744.41307,163.45(مليون ريال)

(%)21.4338.173.120.865.194.671.170.500.191.270.080.071.7021.180.160.24100

ي سوق األسهم الرئيسية حسب نوع المستثمر -23
ن
قيم ونسب التداوالت ف
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ة اإلجمالي مستثمر غتر مؤسسي 2مستثمر مؤسسي 1خالل الفتر

م2021الرب  عيالرابعيعامي

بيع
111,334.41338,487.06449,821.46(  مليونيريال)

(%)24.7575.25100

شراء
110,163.96339,657.51449,821.46(  مليونيريال)

(%)24.4975.51100

م2022الرب  عياألوليعامي

بيع
164,710.45378,102.45542,812.90(  مليونيريال)

(%)30.3469.66100

شراء
172,749.80370,063.10542,812.90(  مليونيريال)

(%)31.8268.18100

يعامي  
م2022الرب  عيالثانن

بيع
181,582.18313,384.30494,966.47(  مليونيريال)

(%)36.6963.31100.00

شراء
172,450.55322,515.93494,966.47(  مليونيريال)

(%)34.8465.16100.00

م2022الرب  عيالثالثيعامي

بيع
181,582.18313,384.30494,966.47(  مليونيريال)

(%)36.6963.31100.00

شراء
115,726.50247,370.90363,097.40(  مليونيريال)

(%)31.8768.13100.00

م2022الرب  عيالرابعيعامي

بيع
121,533.11185,630.34307,163.45(  مليونيريال)

(%)39.5760.43100.00

شراء
118,283.18188,880.26307,163.45(  مليونيريال)

(%)38.5161.49100.00

كاتيوالصناديقياالستثماريةيوال1. يوالشر ن ،يوتشمليالمستثمرينياألفراديالمتخصصي  الحكوميةيوالمحافظيجهاتييقصديبهيفئةيالمستثمرينيذوييالسلوكياالستثمارييالمؤسس 
ني يوالمستثمرينيالمؤهلي  ن اتيجيي  كاءياالستر يوالمؤسساتيالخليجيةيواتفاقياتيالمبادلةيوالشر ن يالسعوديي  يوغت  ن .المدارةيللسعوديي 

ياألفرا2. ن ،يوتشمليالمستثمرينياألفراديوكباريالمستثمرينياألفراديوالخليجيي  يالمؤسس  نيديوييقصديبهيفئةيالمستثمرينيذوييالسلوكياالستثمارييغت  .األجانبيالمقيمي 

ي سوق األسهم الرئيسية حسب تصنيف المست-24
ن
 قيم ونسب التداوالت ف

ً
ثمر وفقا

للسلوك االستثماري
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(نمو)يشمليالسوقيالرئيسيةيويالسوقيالموازيةي1.
ي2. كاتيالطرحيعنيطريقيالتمويليالجماع  كاتيالطرحيالخاص،يأسهميشر يإدراجها،يأسهميشر كاتيالمعلقةيأويالملغن يشمليأسهميالشر

ة خالل الفتر

اإلجمالي والسنداتالصكوك2األسهم

عدد الصفقات
القيمة

(مليون ريال)
عدد الصفقات

القيمة
(مليون ريال)

عدد الصفقات
القيمة

(مليون ريال)

 77367.76 737.264360.50م2021الرب  عيالثالثيعامي

 6877.24 553.241374.00م2021الرب  عيالرابعيعامي

 78438.91 704.918434.00م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
 923,730.40 504.30423,726.10م2022الرب  عيالثانن

412.13311,900.45721,902.58م2022الرب  عيالثالثيعامي

221.31525,322.00745,323.31م2022الرب  عيالرابعيعامي

1التداوالت خارج المنصة-25
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ة نهاية الفتر

كاتأفراد 1الصناديقجهات حكومية وشبه حكوميةشر

اإلجمالي 
(  مليون ريال) قيم الملكية 

(  مليون ريال)
العدد

قيم الملكية 
(  مليون ريال)

العدد
قيم الملكية 

(  مليون ريال)
العدد

قيم الملكية 
(  مليون ريال)

العدد

259.7255356,039.675587,156.50610,820.0727454,016.24م2021الرب  عيالثالثيعامي

242.9454362,766.315985,923.30712,437.6724461,370.22م2021الرب  عيالرابعيعامي

218.5856379,661.375791,379.19813,472.9624484,732.10م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
240.1061397,101.36395,489.80915,949.9723508,781.15م2022الرب  عيالثانن

  511,249.94  24  19,161.16  10  93,023.55  70 398,823.32  62  241.91م2022الرب  عيالثالثيعامي

9,278.1861,967405,494.4811390,156.431820,387.8230525,316.91م2022الرب  عيالرابعيعامي

33
.تشمليالصناديقيالخليجية1.

ن حسب نوع-26 عدد المالك وقيم الملكية للصكوك والسندات المدرجة مصنفير
المالك
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34

ة خالل الفتر
جهات حكومية 
وشبه حكومية

(مليون ريال)

البنوك 
(تجارية واستثمارية)

(مليون ريال)

كات المؤسسات والشر
(مليون ريال)

صناديق االستثمار
(مليون ريال)

األفراد
(مليون ريال)

أخرى
(مليون ريال)

اإلجمالي 
(مليون ريال)

-------م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
-------م2022الرب  عيالثانن

-------م2022الرب  عيالثالثيعامي

148.610.00765.4828.689,028.7028.5310,000.00م2022الرب  عيالرابعيعامي

رقيم االكتتابات العامة للصكوك والسندات مصنفة حسب نوع المستثم-27
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الصناديق
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ة نهاية الفتر
أسهم

(مليون ريال)

أدوات دين
مليون )

(ريال

أسواق نقد
(مليون ريال)

عقاري
مليون )

(ريال

قابض
مليون )

(ريال

متوازن
مليون )

(ريال

صناديق 
ات  المؤشر
المتداولة

(مليون ريال)

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

(مليون ريال)

متعدد 
األصول

مليون )
(ريال

ي 
الوقفن

مليون )
(ريال

مغذي
مليون )

(ريال

المغلقة 
المتداولة

مليون )
(ريال

سلع
مليون )

(ريال

اإلجمالي 
(مليون ريال)

1,635.0221,952.992,506.93411.8722.97516.6010.93239,806.49-26,416.9031,715.4145,024.557,111.872,480.37م2021عامالرب  عيالثالثي

1,598.5822,008.772,843.19434.9723.20600.8011.38227,173.40-25,095.9734,403.6130,888.506,708.892,555.52م2021الرب  عيالرابعيعامي

1,562.7023,565.782,702.75461.6623.64589.4411.98215,683.11-28,260.6531,396.3117,752.926,697.032,658.24م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
1,549.8223,857.062,418.28439.3423.601,521.2812.92192,513.43-24,413.8826,931.2101,445.027,437.192,463.91م2022الرب  عيالثانن

1,521.2424,202.851,804.07472.1523.271,434.6512.38174,344.67-24,577.0926,119.1190,490.36679.023,008.49م2022الرب  عيالثالثيعامي

1,518.9425,198.201,426.47500.1723.241,470.8613.25126,105.01-23,255.4319,551.8849,619.45680.192,846.93م2022الرب  عيالرابعيعامي

36

ار قيم أصول الصناديق العامة مصنفة حسب نوع االستثم-28
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ة متوازنقابضعقاريأسواق نقدأدوات دينأسهمنهاية الفتر
صناديق 
ات  المؤشر
المتداولة

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

متعدد 
األصول

ي 
مغذيالوقفن

المغلقة 
المتداولة

اإلجمالي سلع

61769111254-12613421022م2021الرب  عيالثالثيعامي

61769111256-1291442822م2021الرب  عيالرابعيعامي

61769111253-1251443822م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
717610121254-1251443622م2022الرب  عيالثانن

818610121253-1221343524م2022الرب  عيالثالثيعامي

1231343524819610121255م2022الرب  عيالرابعيعامي

37

عدد الصناديق العامة مصنفة حسب نوع االستثمار-29
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ة أسهمنهاية الفتر
أدوات 
دين

أسواق 
نقد

متوازنقابضعقاري
صناديق 
ات  المؤشر
المتداولة

صناديق 
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

متعدد 
األصول

ي 
مغذيالوقفن

المغلقة 
المتداولة

اإلجمالي سلع

9,106221,9231,74588630220,071158446,731-141,5702,21735,5897,1306,034م2021الرب  عيالثالثيعامي

9,874305,3721,9101,00729918,680153529,312-142,3162,16134,1877,0786,275م2021الرب  عيالرابعيعامي

12,415281,4552,0021,09531717,987139508,805-142,8852,14834,6686,9626,732م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
14,248297,3261,9841,277315158,065140665,763-142,9002,27234,4746,0406,722م2022الرب  عيالثانن

14,842301,2579,0044,017320144,914130662,617-142,1045,24531,1772,5487,059م2022الرب  عيالثالثيعامي

15,392301,0318,3865,694327135,791120652,869-140,6285,21330,7192,5507,018م2022الرب  عيالرابعيعامي

38

ي الصناديق العامة مصنفة حسب نوع االستثمار -30
ن
ن ف كير

عدد المشتر
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ة نهاية الفتر
محلية

(مليون ريال)
خليجية

(مليون ريال)
عربية

(مليون ريال)
آسيوية

(مليون ريال)
أمريكية

(مليون ريال)
أوروبية

(مليون ريال)
أخرى

(مليون ريال)
اإلجمالي 

(مليون ريال)

19,112.712,090.63167.77859.011,691.84802.561,692.3826,416.90م2021الرب  عيالثالثيعامي

17,668.962,084.27180.11776.101,764.98853.611,767.9625,095.97م2021الرب  عيالرابعيعامي

21,083.782,302.45197.71643.361,715.95740.221,577.1828,260.65م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
24,413.88 1,335.29 558.68 1,320.95 470.16 178.81 1,999.65 18,550.34م2022الرب  عيالثانن

19,018.502,026.92186.60431.871,287.73407.341,218.1324,577.09م2022الرب  عيالثالثيعامي

17,635.611,884.03220.48457.461,295.84479.581,282.4223,255.43م2022الرب  عيالرابعيعامي

31- 
ً
ي األسهم مصنفة جغرافيا

ن
قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة ف
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ة اإلجمالي أخرىأوروبيةأمريكيةآسيويةعربيةخليجيةمحليةنهاية الفتر

7324373412126م2021الرب  عيالثالثيعامي

7624373412129م2021الرب  عيالرابعيعامي

7624362311125م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
7624362311125م2022الرب  عيالثانن

782434229122م2022الرب  عيالثالثيعامي

7724442210123م2022الرب  عيالرابعيعامي

ي األسهم مصنفة جغ-32
ن
 عدد الصناديق العامة المستثمرة ف

ً
رافيا
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ة اإلجمالي أخرىأوروبيةأمريكيةآسيويةعربيةخليجيةمحليةنهاية الفتر

129,7317,9581949756423981,672141,570م2021الرب  عيالثالثيعامي

130,5557,8762109076974081,663142,316م2021الرب  عيالرابعيعامي

131,1517,9372409066633791,609142,885م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
131,1238,0162708906703751,556142,900م2022الرب  عيالثانن

130,4567,9724138336403131,477142,104م2022الرب  عيالثالثيعامي

129,0557,8924698276403051,440140,628م2022الرب  عيالرابعيعامي

ي األسهم مصنفة جغ-33
ن
ي الصناديق العامة المستثمرة ف

ن
ن ف كير

 عدد المشتر
ً
رافيا
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ة نهاية الفتر
أسهم

(مليون ريال)

أدوات دين

(مليون ريال)
أسواق نقد

(مليون ريال)
عقاري

(مليون ريال)
متعدد األصول

(مليون ريال)

التحوط 
والمشتقات
المالية

(مليون ريال)

مغذي
مليون )

(ريال

تمويىلي 
مليون )

(ريال

ة أسهم الملكي
الخاصة

(مليون ريال)

رأس المال
الجريء

مليون )
(ريال

ي 
وقفن

مليون )
(ريال

سلع
مليون )

(ريال

اإلجمالي 
(مليون ريال)

158,999.1410,799.252,552.7989,527.0211,572.44350.67370.19749.9311,367.49440.300.000.00286,729.22م2021الرب  عيالثالثيعامي

160,141.0211,411.092,517.5696,228.0812,039.73353.85405.72794.6212,153.59552.8427.800.00296,625.90م2021الرب  عيالرابعيعامي

406.05710.3714,141.82710.4527.800.00335,426.78-191,950.5412,670.262,384.4499,133.2913,291.76م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
361.16668.9118,198.091,031.3228.440.00333,645.94-170,129.7013,009.682,403.64113,178.3814,636.62م2022الرب  عيالثانن

305.411,330.8318,592.271,181.0927.800.00351,011.79-181,681.7413,771.812,225.31117,629.7114,265.84م2022الرب  عيالثالثيعامي

404.881,296.1319,463.941,431.9428.860.00352,076.61-178,592.1611,816.842,356.86122,977.0113,707.99م2022الرب  عيالرابعيعامي

42

مارقيم أصول الصناديق الخاصة مصنفة حسب نوع االستث-34
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ة عقاريأسواق نقدأدوات دينأسهمنهاية الفتر
متعدد 
األصول

التحوط 
والمشتقات
المالية

تمويىلي مغذي
أسهم 
الملكية 
الخاصة

رأس المال
الجريء

ي 
اإلجمالي سلعوقفن

1181571527311788902473م2021الرب  عيالثالثيعامي

12116615871116961432495م2021الرب  عيالرابعيعامي

261041532542-12816618674م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
361061932585-14616519881م2022الرب  عيالثانن

391152032637-16117621784م2022الرب  عيالثالثيعامي

5101172112686-16821624986م2022الرب  عيالرابعيعامي

43

عدد الصناديق الخاصة مصنفة حسب نوع االستثمار-35
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ة عقاريأسواق نقدأدوات دينأسهمنهاية الفتر
متعدد 
األصول

التحوط 
والمشتقات
المالية

تمويىلي مغذي
أسهم 
الملكية 
الخاصة

رأس المال
الجريء

ي 
اإلجمالي سلعوقفن

6,410-7744431232,7813535811761,4302440م2021الرب  عيالثالثيعامي

7,093-6857111103,1353405801871,4703691م2021الرب  عيالرابعيعامي

8,541-801802,0954931-8091,081963,320386م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
9,702-911412,6175811-8277091004,238397م2022الرب  عيالثانن

14,830-852372,7276341-7398981009,006403م2022الرب  عيالثالثيعامي

24,326-1652482,9937061-1,32770911617,631430م2022الرب  عيالرابعيعامي

44

ن الصناديق الخاصة مصنفة حسب نوع االست-36 كير
ثمارعدد المشتر
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ة ي محىلي نهاية الفتر إجمالي األصولأجنت 

155,364.6284,441.87239,806.49م2021الرب  عيالثالثيعامي

147,689.2179,484.19227,173.40م2021الرب  عيالرابعيعامي

158,084.7157,598.40215,683.11م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
142,660.7049,852.73192,513.43م2022الرب  عيالثانن

134,662.3239,682.36174,344.67م2022الرب  عيالثالثيعامي

101,186.0124,919.00126,105.01م2022الرب  عيالرابعيعامي

قيم األصول المحلية واألجنبية للصناديق العامة-37
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ة نهاية الفتر
أسهم

مليون )
(ريال

أدوات دين
(مليون ريال)

أسواق نقد
(مليون ريال)

عقاري
مليون )

(ريال

قابض
مليون )

(ريال

متوازن
مليون )

(ريال

صناديق
ات  المؤشر
المتداولة

مليون )
(ريال

صناديق
االستثمار 
العقاري 
المتداولة

(مليون ريال)

متعدد 
األصول

مليون )
(ريال

ي 
وقفن

مليون )
(ريال

مغذي
مليون )

(ريال

سلع
مليون )

(ريال

أخرى
مليون )

(ريال

اإلجمالي 
(مليون ريال)

يعامي  
38,892.78-8.19798.110.967.150.421.62-7.43-58.88-116.4-998.222,898.7916,374.85-م2020النصفيالثانن

25,777.48-0.37-0.17-144.9841.14-379.1425.599.753.61-780.48,147.9918,164.47-م2021النصفياألوليعامي

يعامي  
2,315.28,048.57-م2021النصفيالثانن

-
22,216.15

0.00348.390.006.85945.06627.92318.27-0.23-0.47--14,237.04

32,124.73--239.0821.980.231.70----23,268.580.262.59-7,816.79-827.03-م2022النصفياألوليعامي

يعامي  
47,261.69--0.280.26-103.0583.34-0.79150.00-190.91-37,854.210.00-9,194.11-153.51-م2022النصفيالثانن

46

ي صناديق االستثمار العامة مصنفة حسب الفئة اال -38
ن
اكات ف ي االشتر

ن
ستثمارية صاف

دادات) اكات مطروحا منها االستر 1( االشتر

المعلوماتيمتاحةيبشكلينصفيسنوي1.
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ة نهاية الفتر
مجموع القوى العاملة لدى 
نسبة1مؤسسات السوق المالية 

ن  التوطير

مجموع القوى العاملة 
كات المرخصة بممار  سة للشر
ي 
ن
2التصنيف االئتمان

نسبة 
ن  التوطير

مجموع القوى العاملة 
ية لمؤسسات البنية األساس

3للسوق 
نسبة 
ن  التوطير

مجموع القوى العاملة 
كات التقنية المالي نسبة4ة لشر

ن  التوطير

أنت  ذكرأنت  ذكرأنت  ذكرأنت  ذكر

%582273%1172490%46926%3,78598877م2021الرب  عيالرابعيعامي

%933974%1263190%731151%3,7791,00578م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
%924480%1293389%521335%4,0291,08077م2022الرب  عيالثانن

%773980%1343590%551338%4,0141,08677م2022الرب  عيالثالثيعامي

%1114476%1413891%531144%4,1311,12177م2022الرب  عيالرابعيعامي

48

.شخصيمرخصيلهيمنيهيئةيالسوقيالماليةيلممارسةيأعمالياألوراقيالمالية: مؤسساتيالسوقيالمالية1.

ي2.  
كاتيالتصنيفياالئتمانن ي: شر  

يممارسةينشاطاتيالتصنيفياالئتمانن  
يالمملكة،يوالمرخصيلهيفن  

.شخصياعتبارييمؤسسيفن
كةيتداوليالسعوديةي: )مؤسساتيالبنيةياالساسية3. كةيمركزيإيداعياألوراقيالماليةي,شر كةيمركزيمقاصةياألوراقيالماليةي(إيداع)وشر ((.مقاصة)،يوشر
كاتيالتقنيةيالمالية4. كاتيالمرخصيلهايبتقديميمنتجاتيوخدماتيونماذجيأعماليابتكاراتيالتقنيةيالمالية: شر .الشر

ات القوى العاملة لدى مؤسسات السوق-93 مؤشر
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يقواعديالكفايةيالمالية/تتكونيمنيرأسيالماليالمدفوعيواألرباح1.  

يباإلضافةيإليأييقروضيثانوية،يإنيوجدت،يوعنارصيأخرىيمحددةيفن يالنظام  .الخسائريالمبقاهيالمدققةيواالحتياط 
يلمتطلباتيرأسيالمالييزيدي2. .يةيلهذهيالمخاطرادةيتعرضيمؤسساتيالسوقيالمالبزييمثليمجموعيتعرضاتيمؤسساتيالسوقيالماليةيللمخاطرياالئتمانيةيوالسوقيةيوالتشغيلية،يوبذلكيفإنيالحدياألدنن
يالمطلوب3. .هويمكررييوضحيعدديمراتيتغطيةيقاعدةيرأسيالماليللحدياألدنن

ة نهاية الفتر
قاعدة رأس المال 

1( مليون ريال)
 لمتطلبات رأس المال

ن
الحد األدن
3معدل تغطية رأس المال2(مليون ريال)

27,33512,6182.17م2021الرب  عيالثالثيعامي

27,72012,8212.16م2021الرب  عيالرابعيعامي

30,58914,4302.12م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
30,78014,2842.15م2022الرب  عيالثانن

31,55314,7962.13م2022الرب  عيالثالثيعامي

31,91315,1472.11م2022الرب  عيالرابعيعامي

ي ممارسة نشاط الت-40
ن
عامل متطلبات كفاية رأس المال لمؤسسات السوق المالية ف

أو الحفظ/أو اإلدارة و/و
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ة نهاية الفتر

اإلجمالي 2التمويل غتر المباشر 1التمويل المباشر 

عدد العمالء

قيمة التمويل

المتاح

(مليون ريال)

قيمة التمويل 
المستخدم 

(مليون ريال)
عدد العمالء

قيمة التمويل

المتاح

(مليون ريال)

قيمة التمويل 
المستخدم 

(مليون ريال)
عدد العمالء

قيمة التمويل

المتاح

(مليون ريال)

قيمة التمويل 
المستخدم 

(مليون ريال)

4,26115,380.5011,955.032,852.002,062.091,808.507,113.0017,442.5913,763.53م2021الرب  عيالثالثيعامي

4,43216,453.8212,770.302,814.001,997.611,674.167,246.0018,451.4314,444.46م2021الرب  عيالرابعيعامي

4,68718,165.6614,359.812,754.001,958.361,728.407,441.0020,124.0216,088.22م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
4,47418,758.2614,727.192,677.001,805.371,508.817,151.0020,563.6316,236.00م2022الرب  عيالثانن

4,25517,671.3513,788.292,559.001,434.871,173.056,814.0019,106.2314,961.34م2022الرب  عيالثالثيعامي

3,97517,410.1912,944.822,516.001,382.131,065.296,491.0018,792.3214,010.11م2022الرب  عيالرابعيعامي

ةيمنيمؤسساتيالسوقيالماليةياليالعميل1. .مقدميمباشر

يمؤسساتيالسوقيالمالية2. .مقدميمنيطرفيثالثيعتر

قيم التسهيالت لتمويل تداول األسهم-41
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ة خالل الفتر
محلية

(مليون ريال)
خليجية

(مليون ريال)
عربية

(مليون ريال)
آسيوية

(مليون ريال)
أمريكية

(مليون ريال)
أوروبية

(مليون ريال)
أخرى

(مليون ريال)
اإلجمالي 

(مليون ريال)

899,004.87613.21198.0966.3950,643.71216.9350.60950,793.80م2021الرب  عيالثالثيعامي

907,322.821,186.02470.8045.1346,205.56278.2933.06955,541.68م2021الرب  عيالرابعيعامي

1,099,852.111,822.24158.5515.0739,945.16311.391,393.941,143,498.46م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
994,015.881,336.9372.55203.3571,040.40929.4570.301,067,668.87م2022الرب  عيالثانن

730,140.16788.6759.2713.6422,807.64133.913,157.93757,101.22م2022الرب  عيالثالثيعامي

619,039.741,204.0999.8831.2814,407.40289.8220.48635,092.68م2022الرب  عيالرابعيعامي

ي أسواق األسهم مصنفة ج-42
ن
 قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية ف

ً
غرافيا

اء  )  وشر
ً
(بيعا



Internal - ي داخل 

ة نهاية الفتر
التعامل

(مليون ريال)
إدارة األصول

(مليون ريال)

المرصفية 
االستثمارية

(مليون ريال)

األبحاث/المشورة
(مليون ريال)

الحفظ
(مليون ريال)

االستثمارات
(مليون ريال)

إيرادات أخرى
(مليون ريال)

اإلجمالي 
(مليون ريال)

515.39774.40206.222.61106.48102.96136.331,844.40م2021الرب  عيالثالثيعامي

690.321,096.36491.4523.23119.71350.44155.122,926.63م2021الرب  عيالرابعيعامي

735.51937.07415.510.00118.39398.91173.102,778.48م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
663.931,064.97308.460.00138.63304.84255.802,736.62م2022الرب  عيالثانن

520.30905.48508.940.00144.43298.31413.282,790.73م2022الرب  عيالثالثيعامي

471.351,168.89387.21126.27167.14998.42504.473,823.75م2022الرب  عيالرابعيعامي

52

اإليرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية حسب النشاط-43
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ة عدد المحافظنهاية الفتر

قيم األصول

أسهم محلية
(مليون ريال)

أسهم عالمية
(مليون ريال)

أدوات دين
(مليون ريال)

صناديق االستثمار
(مليون ريال)

أخرى
(مليون ريال)

اإلجمالي 
(مليون ريال)

2,644114,310.853,188.148,091.4545,445.1442,877.39213,912.98م2021الرب  عيالثالثيعامي

2,839135,029.833,080.549,321.3040,539.9346,803.48234,775.07م2021الرب  عيالرابعيعامي

3,071162,088.203,323.837,759.3045,882.6746,540.13265,594.14م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
3,689128,360.423,359.157,957.8045,955.6545,191.99230,825.01م2022الرب  عيالثانن

20,625125,449.613,444.678,613.1453,712.5844,503.03235,723.03م2022الرب  عيالثالثيعامي

37,021120,965.748,753.5011,803.0962,279.5061,417.41265,219.24م2022الرب  عيالرابعيعامي

53

عدد المحافظ المدارة وإجمالي أصولها مصنفة حسب الفئة االستثمارية-44
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ة ي نشاط الحفظنهاية الفتر
ن
عدد  مؤسسات السوق المالية المرخص لها ف

حجم األصول
(مليون ريال)

621,518,774.04م2021الرب  عيالثالثيعامي

621,504,843.12م2021الرب  عيالرابعيعامي

621,694,479.73م2022الرب  عياألوليعامي

يعاميي  
621,587,375.59م2022الرب  عيالثانن

621,487,229.13م2022الرب  عيالثالثيعامي

621,671,140.71م2022الرب  عيالرابعيعامي

54

ي -45
ن
حجم األصول تحت نشاط الحفظ لدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها ف

نشاط الحفظ 
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البنود

الرب  ع األول
م2021عام 

ي 
الرب  ع الثانن

م2021عام 
الرب  ع الثالث

م2021عام 
الرب  ع الرابع

م2021عام 
الرب  ع األول

م2022عام 
ي 
الرب  ع الثانن

م2022عام 
الرب  ع الثالث

م2022عام 
الرب  ع الرابع

م2022عام 

مؤسسة 94)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 99)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 102)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 107)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 109)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 111)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 116)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 119
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

الدخليمنيالعملياتي

التشغيليةي
2,407,915.432,360,488.031,822,222.792,883,768.822,794,656.222,671,652.582,479,551.783,698,290.08

931,130.001,184,075.83855,396.711,376,383.411,219,062.321,302,617.271,191,591.581,680,737.47المصاريفيالتشغيلية

يالدخل  
ن
مني( الخسارة)/صاف

العملياتيالتشغيلية
1,476,785.431,176,412.20966,826.081,507,385.411,575,593.901,369,035.311,287,960.202,017,553.60

ي( المصاريف)االيراداتي غت 

التشغيلية
68,198.256,019.2018,160.5348,391.023,558.7652,579.47101,918.12360,096.69

يالدخل  
ن
(  الخسارة)/صاف

يبة قبليالزكاةيوالرصن
1,544,983.681,182,431.41984,986.621,555,776.431,579,152.661,421,614.781,389,878.322,377,649.29

يبةي/الزكاةي 112,884.82126,403.9293,794.05229,613.99146,699.60131,332.34102,506.60285,886.42الرصن

يالدخلي  
ن
( الخسارةي)صاف

ي قبليالحصصيغت 

المسيطرة

1,432,098.871,056,027.48891,192.571,326,162.441,432,453.051,290,282.451,287,371.712,091,762.86

الخسارةي-+/الدخلي

يالمسيطرة للحصصيغت 
-2,726.083,136.91593.07-491.44-285.31814.9245,666.42-46,346.73

يالدخلي  
ن
(  الخسارة)صاف
ة للفتر

1,434,824.951,052,890.57890,599.491,326,653.881,432,738.361,289,467.531,241,705.292,138,109.59

قائمة الدخل الُمجّمعة لمؤسسات السوق المالية-46
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البنود

الرب  ع األول
م2021عام 

ي 
ن
الرب  ع الثان

م2021عام 
الرب  ع الثالث

م2021عام 
الرب  ع الرابع

م2021عام 
الرب  ع األول

م2022عام 
ي 
ن
الرب  ع الثان

م2022عام 
الرب  ع الثالث

م2022عام 
الرب  ع الرابع

م2022عام 

مؤسسة 94)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 99)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 102)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 107)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 109)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 111)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 116)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

مؤسسة 119)
(مالية مرخصة

(ألف ريال)

26,199,757.0027,411,018.0028,743,921.0029,933,985.0033,390,015.0035,311,358.0035,551,562.4035,434,332.00الموجوداتيالمتداولة

يالمتداولة 11,157,199.0011,355,043.0011,359,603.0013,170,196.0014,967,204.0016,008,017.0018,468,650.1120,517,132.00الموجوداتيغت 

37,356,956.0038,766,061.0040,103,524.0043,104,181.0048,357,219.0051,319,375.0054,020,212.5155,951,464.00إجمالي الموجودات

المطلوبات

7,641,481.008,182,128.008,314,024.0010,001,999.0013,784,626.0015,660,410.0017,181,097.3217,330,482.00المطلوباتيالمتداولة

يمتداولة 1,207,993.691,245,003.001,401,926.001,510,400.001,654,984.001,761,642.001,732,429.171,617,793.00المطلوباتيغت 

8,849,474.699,427,131.009,715,950.0011,512,399.0015,439,610.0017,422,052.0018,913,526.4918,948,275.00إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

ن  حقوق المساهمير

16,815,540.4716,889,090.0016,457,689.0016,488,135.0016,452,236.0016,904,937.0016,961,937.5617,520,187.56رأسيالمالي

2,193,615.652,225,624.002,728,579.002,699,219.002,866,308.002,785,320.002,881,700.962,411,695.00االحتياطيات

9,603,401.0010,231,535.0011,121,217.0012,404,229.0013,468,375.0014,200,337.0015,338,422.8417,336,652.00المبقاةاألرباحي

يالقيمةيالعادل  
ن
يف ةيالتغت 

لالستثمارات
43,748.77118,666.00145,938.0088,221.00113,573.0010,218.00-213,492.96-221,311.00

ي ن بنوديحقوقيالمساهمي 
األخرى

-173,193.00-170,865.00-112,778.00-134,912.00-27,752.00-48,659.0092,284.11-88,499.18

ن  28,483,112.8929,294,050.0030,340,645.0031,544,892.0032,872,740.0033,852,153.0035,060,852.5136,958,724.52إجمالي حقوق المساهمير

24,368.0044,880.0046,929.0046,890.0044,869.0045,170.0045,833.2944,464.00حقوقياألقلية

28,507,480.8929,338,930.0030,387,574.0031,591,782.0032,917,609.0033,897,323.0035,106,685.7937,003,188.52إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات و حقوق
الملكية

37,356,955.5838,766,061.0040,103,524.0043,104,181.0048,357,219.0051,319,375.0054,020,212.2955,951,463.52

قائمة المركز المالي الُمجّمعة لمؤسسات السوق المالية-47
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ة نهاية الفتر
عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

اإلجمالي 

1غتر تنفيذيتنفيذي1غتر تنفيذيتنفيذي1غتر تنفيذيتنفيذي

0245272121431,3171,944م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
0222261881321,1621,730م2022الرب  عيالثانن

0232281971411,1831,781م2022الرب  عيالثالثيعامي

0249282141521,2271,870م2022الرب  عيالرابعيعامي

(مستقل)يشمليصفةيالعضويةي1.

صفات عضوية أعضاء مجالس اإلدارة-48
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ة نهاية الفتر
عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

اإلجمالي 

1غتر تنفيذيتنفيذي1غتر تنفيذيتنفيذي1غتر تنفيذيتنفيذي

0100135م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
0101136م2022الرب  عيالثانن

022042028م2022الرب  عيالثالثيعامي

040021420م2022الرب  عيالرابعيعامي

(مستقل)يشمليصفةيالعضويةي1.

ن خالل الرب  ع-49 عدد أعضاء مجلس االدارة المستقيلير



Internal - ي داخل 

ة نهاية الفتر

البنودالجمعياتالحضور

ن  عدد الحضور من المساهمير

للجمعيات العمومية
عدد الجمعيات المنعقدةطلبات الجمعيات

ي تم
عدد الجمعيات التر

ي المرة الثاني
ن
ةعقدها ف

ي تم رفضهإجمالي بنود الجمعيات
االبنود التر

8,4684945134316م2021الرب  عيالثالثيعام

34,79094912197743م2021الرب  عيالرابعيعام

38,339129117261,70227م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
18,38212186241,27632م2022الرب  عيالثانن

11,6555853153015م2022الرب  عيالثالثيعامي

10,1765451133614م2022الرب  عيالرابعيعامي

60

الجمعيات العمومية-50



Internal - ي داخل 

التقنيةيالمالية



Internal - ي داخل 

62

ة كات المرصح لهاخالل الفتر عدد الشر
األموال المجمعة

(مليون ريال)

829.40م2021الرب  عيالثالثيعامي

857.00م2021الرب  عيالرابعيعامي

864.90م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
928.60م2022الرب  عيالثانن

920.30م2022الرب  عيالثالثيعامي

525.50م2022الرب  عيالرابعيعامي

كات منصات تمويل الملكية الجماعية -51 كات واألموال المجمعة لشر عدد الشر
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قيمة وعدد الصكوك المطروحة من خالل منصات طرح أدوات الدين-52

ة عدد الصكوكخالل الفتر
القيمة

(مليون ريال)

1851.70م2021الرب  عيالثالثيعامي

4196.20م2021الرب  عيالرابعيعامي

38168.90م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
5395.00م2022الرب  عيالثانن

5288.80م2022الرب  عيالثالثيعامي

123160.10م2022الرب  عيالرابعيعامي
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كات التقنية المالية-53 ب فئتهمبحسعدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شر

ة 1عميل تجزئة1عميل مؤهل1عميل مؤسسي خالل الفتر

85846,818م2021الرب  عيالثالثيعامي

1593910,282م2021الرب  عيالرابعيعامي

663,24033,566م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
84931916,965م2022الرب  عيالثانن

251,18838,034م2022الرب  عيالثالثيعامي

522,50167,675م2022الرب  عيالرابعيعامي

يلوائحيهيئةيالسوقيالماليةيوقواعدها1.  
حسبيقائمةيالمصطلحاتيالمستخدمةيفن
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ي منصات المستشار اآللي -54
ن
المحافظ المدارة  ف

ة العددخالل الفتر
األموال المجمعة

(مليون ريال)

00م2022الرب  عياألوليعامي

يعامي  
00م2022الرب  عيالثانن

15,08556م2022الرب  عيالثالثيعامي

32,127156.10م2022الرب  عيالرابعيعامي
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:لالستفساراتيولمزيديمنيالمعلومات

مكتبيإدارةيالبيانات

 87171بي.ص

11642الرياضي

800-245-1111

:  مركزياالتصال

966112053000+

ي  
ونن info@cma.org.sa:  بريديالكتر


