
تقارير السوق

2020أغسطس 31المنتهي في الشهر

مة التقرير الشهري لقيمة الملكية والقي
المتداولة لسوق األسهم
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المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقًا لآلتي: األفراد*

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين المستثمرون األفراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون لاير سعودي فأكثر خالل االثني عشر شهًرا األخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون األفراد المتخصصون كبار المستثمرين األفراد

الفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته 50 مليون لاير فأكثر خالل االثني عشر شهًرا األخيرة ومعدل تدوير محفظته االستثمارية ال يتجاوز 4 مرات سنويًا المستثمرون األفراد المتخصصون

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين المحافظ المدارة

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفقًا لآلتي: المؤسسات

شركات سعودية لديها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول في السوق المالية السعودية. الشركات

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية. صناديق االستثمارية ال

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. حكومية جهات ال ال

محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. المحافظ المدارة

الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األفراد*

الشخص االعتباري المملوكة غالبية رأس ماله لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى دول المجلس. المؤسسات

محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات خليجية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. المحافظ المدارة

شخص مرخص له لديه تصريح بالدخول في اتفاقيات مبادلة لتحويل المنفعة االقتصادية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لعمالئه. اتفاقيات المبادلة

مستثمر لديه رخصة إقامة في المملكة سارية المفعول وآخرون )ماعدا المستثمرون المؤهلون ،  إتفاقيات المبادلة ، المحافظ المدارة و المستثمرون االستراتيجيون(. المستثمرون المقيمون وآخرون

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار في السوق المالية السعودية وفقًا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. المستثمرون المؤهلون

محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات أجنبية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. المحافظ المدارة

شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة. المستثمرون االستراتيجيون

-          أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 5 ماليين لاير خالل اخر 12 شهرا. 

-          أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

-          أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

-          أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

سعودي

خليجي

أفراد يستوفون أي من المعايير االًتية:  - المستثمرون األفراد نمو*

-           قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون لاير سعودي وال تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خالل 12 شهراً الماضية.السوق الموازية

أجنبي
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ملخص

لشهر اإلجمالية لألسهم المتداولة لالقيمة 

2020أغسطس 31فيالمنتهي 

، لاير سعوديمليار 150.41بلغت 

مقارنة % 35.02نسبته بارتفاع 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع 

المدرجة القيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه مليار 8,977.01

مقارنة % 7.12بارتفاع نسبته الفترة، 

.بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار135.58الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار138.40البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن90.14%

من%97.40هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن92.01%

بالشهرمقارنة%0.01نسبتهبانخفاض،2020أغسطس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

.الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار0.95المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.28البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن0.63%

من%0.45نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن0.85%

بالشهرمقارنة%0.01نسبتهبانخفاض،2020أغسطس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

.الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار13.87المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار10.73البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن9.22%

من%2.14نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن7.13%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.02نسبتهبارتفاع،2020أغسطس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



وقيمة اولةالمتدالقيمة تفاصيل -السوق الرئيسية 
الملكية
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

بيعلاير % من مجموع الشراءلاير  % من مجموع ال

األفراد:

%0.93-1,403,374,759-%90,171,532,54359.95%88,768,157,78559.02المستثمرون األفراد

%1.00-1,500,519,901-%33,764,455,58122.45%32,263,935,68121.45كبار المستثمرين األفراد

%1.06-1,592,647,002-%5,117,901,4823.40%3,525,254,4792.34المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.13-191,799,473-%1,462,098,0500.97%1,270,298,5770.84محافظ األفراد المدارة

%3.12-4,688,341,134-%130,515,987,65686.78%125,827,646,52183.66مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,667,387,4461.11%4,078,801,8152.71%5,746,189,2613.82الشركات

%221,347,0540.15%1,778,956,0531.18%2,000,303,1071.33الصناديق االستثمارية

%0.34-507,617,366-%1,366,114,6090.91%858,497,2430.57الجهات الحكومية

%493,912,1680.33%655,809,1030.44%1,149,721,2710.76محافظ المؤسسات المدارة

%1,875,029,3031.25%7,879,681,5805.24%9,754,710,8826.49مجموع المؤسسات

%1.87-2,813,311,832-%138,395,669,23592.01%135,582,357,40490.14مجموع المستثمر السعودي

%1,212,0220.00%254,480,8300.17%255,692,8520.17األفراد

%0.03-48,168,901-%739,262,5510.49%691,093,6500.46المؤسسات

%0.19-284,250,971-%287,106,8330.19%2,855,8620.00المحافظ المدارة

%0.22-331,207,850-%1,280,850,2140.85%949,642,3640.63مجموع المستثمر الخليجي

%0.05-67,976,438-%149,915,5600.10%81,939,1210.05اتفاقيات المبادلة

%0.07-108,270,412-%2,851,809,2431.90%2,743,538,8311.82المستثمرون المقيمون و اخرون

%2,817,410,4671.87%7,726,332,4805.14%10,543,742,9477.01المستثمرون المؤهلون

%643,9340.00-%2,345,7120.00%1,701,7780.00المحافظ المدارة

%504,000,0000.34%00.00%504,000,0000.34المستثمرون االستراتيجيون

%3,144,519,6822.09%10,730,402,9967.13%13,874,922,6779.22مجموع المستثمر األجنبي

150,406,922,445100.00%150,406,922,445100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

فرق ال

بيع) (% الشراء - % ال

سعودي

خليجي

أجنبي
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

:مؤسس ي
وغيرللسعودييناملدارةظواملحافالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

:غير مؤسس ي
.املقيمينواألجانباألفرادوالخليجييناألفراداملستثمرينوكباراألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غيراالستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

املصطلحات

بيعلاير % من مجموع الشراءلاير  % من مجموع ال

26,375,597,29717.54%23,364,644,24715.53%3,010,953,0502.00%

124,031,325,14882.46%127,042,278,19884.47%-3,010,953,050-2.00%

150,406,922,445100.00%150,406,922,445100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال

فرق ال

بيع) (% الشراء - % ال
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

%  أسهم حرة  %  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

األفراد:

%0.30-%0.01-6,920,151,769%9.66%113,099,833,8421.26%9.95%106,179,682,0731.27المستثمرون األفراد     

%0.24%10,787,989,8470.00%13.87%164,336,354,3301.83%13.62%153,548,364,4831.83كبار المستثمرين األفراد     

%0.06%0.04-15,238,460,482%17.21%275,704,919,1963.07%17.15%260,466,458,7153.11المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-%207,256,2390.00%0.45%5,234,619,7330.06%0.45%5,027,363,4930.06محافظ األفراد المدارة     

%0.00%0.05-33,153,858,337%41.18%558,375,727,1026.22%41.18%525,221,868,7646.27مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.12%0.18-22,639,615,739%22.83%561,528,886,9306.26%22.71%538,889,271,1916.43الشركات     

%0.02%0.03-9,159,403,764%11.04%180,790,117,3912.01%11.02%171,630,713,6272.05الصناديق االستثمارية     

%0.28-%512,977,016,8590.25%7.05%7,406,947,812,76882.51%7.33%6,893,970,795,91082.26الجهات الحكومية     

%0.04%2,713,251,6110.00%3.10%36,326,467,6850.40%3.07%33,613,216,0750.40محافظ المؤسسات المدارة     

%0.10-%547,489,287,9730.04%44.03%8,185,593,284,77591.18%44.13%7,638,103,996,80291.14مجموع المؤسسات

%0.10-%0.01-580,643,146,310%85.21%8,743,969,011,87697.40%85.31%8,163,325,865,56697.41مجموع المستثمر السعودي

%0.00%113,222,6740.00%0.20%2,365,229,2220.03%0.20%2,252,006,5490.03األفراد

%0.03%0.01-1,993,480,226%2.00%38,005,237,6520.42%1.97%36,011,757,4260.43المؤسسات

%0.03-%332,002,0710.00-%0.03%369,922,9520.00%0.06%701,925,0240.01المحافظ المدارة

%0.01-%0.01-1,774,700,828%2.23%40,740,389,8270.45%2.24%38,965,688,9980.46مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-%71,483,7790.00%0.20%2,354,079,0640.03%0.21%2,282,595,2850.03اتفاقيات المبادلة

%0.00%640,272,6630.00%0.55%9,614,393,7680.11%0.55%8,974,121,1050.11المستثمرون المقيمون و آخرون

%0.11%9,739,050,3500.01%11.67%138,048,706,4421.54%11.56%128,309,656,0921.53المستثمرون المؤهلون

%0.00%102,459,7380.00%0.14%1,666,033,4920.02%0.14%1,563,573,7540.02المحافظ المدارة

%0.00%3,784,030,2410.01%0.00%40,616,752,2220.45%0.00%36,832,721,9810.44المستثمرون االستراتيجيون

%0.11%14,337,296,7720.02%12.56%192,299,964,9892.14%12.45%177,962,668,2172.12مجموع المستثمر األجنبي

8,380,254,222,781100.00%100.00%8,977,009,366,691100.00%100.00%596,755,143,910

∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

كما في 31 أغسطس 2020كما في 28 يوليو 2020

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

التغير الشهري

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

نوع المستثمر جنسية ال
 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية   قيمة الملكية 

(لاير)

أجنبي

خليجي
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسس ي
وغيرللسعودييناملدارةظواملحافالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

:غير مؤسس ي
.املقيمينواألجانباألفرادوالخليجييناألفراداملستثمرينوكباراألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غيراالستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

املصطلحات

%  أسهم حرة  %  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

8,112,160,411,69796.77%75.67%8,690,654,723,16596.78%75.73%578,494,311,4680.01%0.05%

268,093,811,0843.23%24.33%286,354,643,5263.22%24.27%18,260,832,442-0.01%-0.05%

8,380,254,222,781100.00%100.00%8,977,009,366,691100.00%100.00%##596,755,143,910

نسبة الملكية 

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية
التغير الشهري

∆ نسبة الملكية 
تصنيف المستثمر

∆  أسهم حرة

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 28 يوليو 2020

 قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 31 أغسطس 2020

نسبة الملكية 
 قيمة الملكية 

(لاير)
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

أغسطس 31للشهر المنتهي في 

مليون لاير 332.75بلغت2020

%  8.39نسبته سعودي، بارتفاع 

مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ

لألسهم مجموع القيمة السوقية 

لاير مليون 3,236.00المدرجة 

ته بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسب

.مقارنة بالشهر الماضي% 12.98

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون327.66الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون327.84البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن98.47%

من%99.85هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن98.52%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.03نسبتهبانخفاض2020أغسطس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

سعوديلايرمليون0.00المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"البيعوعملياتشراءعملياتقيممجموعبلغ.

كماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجماليمن%0.00نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما

.2020أغسطس31في

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون5.09المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون4.91البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن1.53%

من%0.15نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن1.48%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.03نسبتهبارتفاع2020أغسطس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي
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(االستثماريلسلوك اوالجنسية، ونوع المستثمر، حسب )القيمة المتداولة 

:مؤسس ي
ة،الخليجي(االستثماريةلصناديقواوالشركات،الحكومية،الجهات)واملؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)واملؤسساتالشركاتوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقيات
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غيراالستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو الشهري لالتقرير 

بيعلاير % من مجموع الشراءلاير  % من مجموع ال

%3,455,1731.04%322,085,51296.79%325,540,68597.83األفراد

%1.05-3,480,297-%5,405,9961.62%1,925,6990.58الشركات

%0.05-154,866-%351,2660.11%196,4000.06المؤسسات

%0.05-179,990-%327,842,77498.52%327,662,78498.47مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%00.00%00.00%00.00المؤسسات

%00.00%00.00%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%179,9900.05%4,911,7051.48%5,091,6951.53المستثمرون المقيمون

%00.00%00.00%00.00المستثمرون المؤهلون

%179,9900.05%4,911,7051.48%5,091,6951.53مجموع المستثمر األجنبي

332,754,479100.00%332,754,479100.00%

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

فرق ال

بيع) (% الشراء - % ال

بيعلاير % من مجموع الشراءلاير  % من مجموع ال

2,122,0990.64%5,757,2621.73%-3,635,163-1.09%

330,632,38099.36%326,997,21798.27%3,635,1631.09%

332,754,479100.00%332,754,479100.00%

فرق ال

بيع) (% الشراء - % ال

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري لنمو - السوق الموازية 

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال
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(االستثماريلسلوك اوالجنسية، ونوع المستثمر، حسب )لكيةقيمة الم

:مؤسس ي
ة،الخليجي(االستثماريةلصناديقواوالشركات،الحكومية،الجهات)واملؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)واملؤسساتالشركاتوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقيات
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غيراالستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو لالشهري التقرير 

%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

%0.13-%2.54-142,760,344%92.86%1,875,490,82557.96%92.98%1,732,730,48160.49األفراد

%0.17-%226,199,0272.47%5.91%1,352,346,12041.79%6.09%1,126,147,09339.32الشركات     

%0.15%1,398,4330.04%0.45%3,354,5230.10%0.30%1,956,0900.07المؤسسات

%0.15-%0.03-370,357,804%99.22%3,231,191,46899.85%99.37%2,860,833,66499.88مجموع المستثمر السعودي

%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00األفراد

%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00المؤسسات

%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%0.15%1,342,1960.03%0.78%4,808,5320.15%0.63%3,466,3360.12المستثمرون المقيمون

%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00المستثمرون المؤهلون

%0.15%1,342,1960.03%0.78%4,808,5320.15%0.63%3,466,3360.12مجموع المستثمر األجنبي

2,864,300,000100.00%100.00%3,236,000,000100.00%100.00%371,700,000

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

التغير الشهري

∆ نسبة الملكية  نوع المستثمر جنسية ال

كما في 31 أغسطس 2020كما في 28 يوليو 2020

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية 
∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

%  أسهم حرة  %  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

1,128,103,18339.38%6.38%1,355,700,64341.89%6.36%227,597,4602.51%-0.02%

1,736,196,81760.62%93.62%1,880,299,35758.11%93.64%144,102,540-2.51%0.02%

2,864,300,000100.00%100.00%3,236,000,000100.00%100.00%371,700,000

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير الشهري

∆ نسبة الملكية   قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 31 أغسطس 2020كما في 28 يوليو 2020

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية  نسبة الملكية 

∆  أسهم مصدرة

(%)

∆  أسهم حرة

(%)

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري  لنمو - السوق الموازية



شكراً لكم


