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Information Classification: GENERAL 

)ر.س( 30  مؤشر MSCI تداول 
 

 

 MSCI Saudiوالسوق المالية السعودية )تداول(. يستند المؤشر إلى " MSCIمشترك بين   ،طالقه مؤخراتم إقائم باللاير السعودي " هو مؤشر  30تداول  MSCIمؤشر "
Arabia Investable Market Index (IMI) تداول يتم حيث  . ةالكبيرة والمتوسطة والصغيرة في سوق األسهم في المملكة العربية السعودي" الذي يعكس أداء الشركات

 خالل أيام األسبوع من األحد إلى الخميس.  مكونات المؤشر

وزان  م الحرة، ويطبق الحد األقصى على ألألسهسوق األسهم الرئيسي في المملكة العربية السعودية بناء على القيمة السوقية شركة مدرجة في  30يستهدف المؤشر قرابة أكبر 
 هذه الشركات. وهو مصمم ليستخدم كأساس لتطوير المنتجات المالية بما فيها المشتقات والمنتجات المتداولة في السوق.

 

 النسب المالية
 (29 ديسمبر 2022(

 أداء المؤشر  
(2022ديسمبر  29)معدالت العائد السعري )%(   

      العائد السنوي الكلي     

           

P/BV P/E Fwd P/E 
Div Yld 

(%) 
 

 منذ
Nov 30, 

2008 
سنوات  10 سنوات  5  سنوات  3   

 منذ بداية 
 السنة 

أشهر  3 سنة   المؤشر  شهر  

2.23 13.64 14.99 2.99  6.76 5.56 8.20 7.34 -6.54 -6.54 -7.30 -3.35 MSCI Tadawul 30 

2.22 14.11 57.86 2.84  - - 7.76 6.95 -7.17 -7.17 -7.52 -3.40 MSCI Saudi Arabia IMI 

3.45 - 12.44 -  5.80 4.42 7.71 7.69 -7.12 -7.12 -8.13 -3.84 
TASI 

 

 مخاطر المؤشر 
( 2022ديسمبر   29) رمستويات أسعار المؤش   

  االنحراف المعياري السنوي 

  

 منذ

Nov 30, 2008 
نوات س 10 نوات س 5  نوات س 3   المؤشر  

19.35 19.37 19.34 20.94 MSCI Tadawul 30 

- - 18.73 20.48 MSCI Saudi Arabia IMI 

34.15 38.65 50.95 64.84 TASI 

 
 
 
 
 
 
 

   (2022ديسمبر    – 2008من نوفمبر ) مستويات أسعار اغالق المؤشر

 أداء المؤشر التراكمي
   (2220ديسمبر  –  2008من نوفمبر )معدالت العائد السعري )%( 
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مكونات 10أكبر   أوزان القطاعات 
)%( الوزن  القطاع    

 المالية مصرف الراجحي 
14.12 

 

 المالية البنك األهلي السعودي
12.31 

 8.94 طاقة ال أرامكو السعودية 

 المواد األساسية  الشركة السعودية للصناعات األساسية
8.63 

 6.19 المواد األساسية  شركة التعدين العربية السعودية

 6.1 اإلتصاالت السعودية  االتصاالت شركة

 4.77 المالية الرياض بنك

 4 المالية البريطاني السعودي البنك

 3.54 المالية اإلنماء بنك

 3.48 المواد األساسية  شركة سابك للمغذيات الزراعية

  72.06  المجموع

 

   خصائص المؤشر األداء السنوي )%( )ر.س( 
TASI MSCI Saudi Arabia IMI 30 تداول MSCI السنة  

29.83 32.27 34.64 2021 

 MSCI تداول 30  2020 1.71- 0.38- 3.58

مكونات ال عدد   30 2019 3.62 5.85 7.19  

8.31 12.22 15.50 2018 MS723275  رمز بلومبيرغ التعريفي 

 تاريخ المؤشر  10 سنوات   2017 4.25 2.72 0.22

4.32 8.53 7.38 2016  

-17.06 NA -9.50 2015  

-2.37 NA -4.62 2014  

25.50 NA 20.16 2013  

5.98 NA 4.18 2012  

-3.07 NA -8.44 2011  

8.15 NA 11.56 2010  

27.46 NA 26.78 2009  

 

 منهجية المؤشر

أقصى بما يعادل  " من حيث القيمة السوقية لألسهم الحرة، ويطبق حد MSCI Saudi Arabia IMI Indexشركة في " 30" قرابة أكبر 30تداول   MSCIيستهدف مؤشر "

 شركة.  35إلى  25 ن%( على أوزان هذه الشركات. كما من الممكن أن يتراوح عدد الشركات في المؤشر ما بي15)

فترات  ال ن أداء المؤشر في الفعلية. كما ننوه أات التاريخية بالضرورة البيان س. البينات قبل ذلك التاريخ تم احتسابها بأثر رجعي، وقد ال تعك2018ديسمبر  5" في 30تداول  MSCIأطلق مؤشر "

 ماضية ال يضمن بالضرورة أدائه في المستقبل.ال

    The TASI data is provided by the Tadawul and that MSCI has no involvement, interest or ownership in the TASI. 
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