
تقارير السوق

2019مارس  31المنتهي في الشهر

مة التقرير الشهري لقيمة الملكية والقي
المتداولة لسوق األسهم
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019مارس31فيللشهر المنتهي 

لاير سعودي، مليار 61.74بلغت 

مقارنة % 31.35بارتفاع نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

المدرجة القيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه مليار 2,087.01

%  3.81نسبته بارتفاع الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار50.59الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار55.29البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن81.94%

من%92.65هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن89.55%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.22.نسبتهبانخفاض،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.15المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.42البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن1.86%

من%2.04نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن2.31%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.01نسبتهانخفاض،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار10.00المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار5.03البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن16.19%

من%5.31نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن8.14%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.23نسبتهارتفاع،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



وقيمة اولةالمتدالقيمة تفاصيل -السوق الرئيسية 
الملكية



go below this line. 

presented and is only 

رئيسيةالللسوق الشهري التقرير 

7

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%2.35-1,448,545,004-%26,868,573,19243.52%25,420,028,18841.17المستثمرون األفراد

%2.12-1,310,713,052-%16,426,586,64526.61%15,115,873,59424.48كبار المستثمرين األفراد

%1.65-1,015,951,979-%4,066,761,2876.59%3,050,809,3084.94المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.20-125,384,017-%626,556,6361.01%501,172,6190.81محافظ األفراد المدارة

%6.32-3,900,594,051-%47,988,477,76177.73%44,087,883,70971.41مجموع األفراد

المؤسسات:

%725,638,2851.18%3,149,861,6125.10%3,875,499,8976.28الشركات

%1.00-614,954,508-%2,522,358,7434.09%1,907,404,2343.09الصناديق االستثمارية

%1.23-761,201,663-%766,729,8421.24%5,528,1790.01الجهات الحكومية

%0.24-147,404,436-%862,763,6551.40%715,359,2201.16محافظ المؤسسات المدارة

%1.29-797,922,322-%7,301,713,85211.83%6,503,791,53010.53مجموع المؤسسات

%7.61-4,698,516,373-%55,290,191,61389.55%50,591,675,24081.94مجموع المستثمر السعودي

%58,000,7500.09%137,090,6070.22%195,091,3570.32األفراد

%0.48-293,806,197-%1,249,377,8792.02%955,571,6821.55المؤسسات

%0.06-37,434,740-%38,168,4930.06%733,7530.00المحافظ المدارة

%0.44-273,240,187-%1,424,636,9792.31%1,151,396,7921.86مجموع المستثمر الخليجي

%0.03-17,289,052-%2,136,228,0843.46%2,118,939,0333.43اتفاقيات المبادلة

%0.09-56,516,666-%711,285,2441.15%654,768,5771.06المستثمرون المقيمون

%5,051,811,6128.18%2,171,434,3963.52%7,223,246,00811.70المستثمرون المؤهلون

%60,2930.00%1,072,6130.00%1,132,9070.00المحافظ المدارة

%0.01-6,309,627-%6,309,6270.01%00.00الشركاء االستراتيجيون

%4,971,756,5608.05%5,026,329,9648.14%9,998,086,52516.19مجموع المستثمر األجنبي

61,741,158,557100.00%61,741,158,557100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

سعودي

خليجي

أجنبي
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(حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

:مؤسس ي
 وغير للسعودييناملدارةظواملحافالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

:غير مؤسس ي
.املقيمينواألجانباألفرادوالخليجييناألفراداملستثمرينوكبار األفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

20,355,396,84032.97%17,597,622,86828.50%2,757,773,9724.47%

41,385,761,71767.03%44,143,535,68871.50%-2,757,773,972-4.47%

61,741,158,557100.00%61,741,158,557100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال

الفرق

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

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.05-1,811,423,152%77,690,024,8543.72%75,878,601,7023.77المستثمرون األفراد     

%0.07-4,586,037,601%160,981,306,4157.71%156,395,268,8147.78كبار المستثمرين األفراد     

%0.02-10,054,644,982%282,987,064,89913.56%272,932,419,91713.58المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-58,155,828%5,479,801,1210.26%5,421,645,2930.27محافظ األفراد المدارة     

%0.14-16,510,261,563%527,138,197,28925.26%510,627,935,72625.40مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.11-9,372,178,703%314,107,855,00015.05%304,735,676,29815.16الشركات     

%11,848,043,3200.23%196,965,621,4529.44%185,117,578,1319.21الصناديق االستثمارية     

%34,362,973,7510.16%848,380,629,00140.65%814,017,655,25040.49الجهات الحكومية     

%0.37-5,715,997,830-%46,949,210,2942.25%52,665,208,1242.62محافظ المؤسسات المدارة     

%0.08-49,867,197,943%1,406,403,315,74667.39%1,356,536,117,80367.47مجموع المؤسسات

%0.22-66,377,459,507%1,933,541,513,03592.65%1,867,164,053,52992.87مجموع المستثمر السعودي

%156,431,5420.00%3,194,470,3470.15%3,038,038,8050.15األفراد

%0.01-1,276,582,501%38,473,031,8361.84%37,196,449,3341.85المؤسسات

%6,922,6320.00-%881,727,3890.04%888,650,0220.04المحافظ المدارة

%0.01-1,426,091,411%42,549,229,5722.04%41,123,138,1612.05مجموع المستثمر الخليجي

%0.04-315,351,722-%12,435,092,4940.60%12,750,444,2160.63اتفاقيات المبادلة

%109,172,4040.00%3,693,695,8850.18%3,584,523,4810.18المستثمرون المقيمون

%6,902,244,0110.30%25,968,030,5431.24%19,065,786,5320.95المستثمرون المؤهلون

%0.01-18,211,965%4,260,552,6350.20%4,242,340,6690.21المحافظ المدارة

%0.02-1,998,285,702%64,560,643,2723.09%62,562,357,5703.11الشركاء االستراتيجيون

%8,712,562,3610.23%110,918,014,8295.31%102,205,452,4675.08مجموع المستثمر األجنبي

2,010,492,644,157100.00%2,087,008,757,436100.00%76,516,113,279 المجموع الكلي

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 مارس 2019كما في 28 فبراير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي
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(حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسس ي
 وغير للسعودييناملدارةظواملحافالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

:غير مؤسس ي
.املقيمينواألجانباألفرادوالخليجييناألفراداملستثمرينوكبار األفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

املصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,771,596,211,35688.12%1,841,449,259,93588.23%69,853,048,5790.12%

238,896,432,80111.88%245,559,497,50111.77%6,663,064,700-0.12%

2,010,492,644,157100.00%2,087,008,757,436100.00%76,516,113,279

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 31 مارس 2019كما في 28 فبراير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



ملخص-نمو السوق الموازية 
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019مارس 31للشهر المنتهي في 

مليون لاير سعودي، 34.80بلغت

مقارنة % 40.70بانخفاض نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

لألسهم المدرجة القيمة السوقية 

لاير بنهاية هذه مليون 4,443.47

%  0.50نسبته بارتفاع الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون32.41الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون33.77البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن93.14%

من%99.31هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن97.04%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.02نسبتهبارتفاع،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0.17المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0.14البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن0.50%

من%0.26نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن0.41%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.02نسبتهبانخفاض،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.21المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0.89البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن6.36%

من%0.43نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن2.55%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.00نسبته،2019مارس31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



داولةالمتالقيمة تفاصيل -نمو السوق الموازية 
وقيمة الملكية
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(االستثماريلسلوك اوالجنسية، ونوع المستثمر، حسب )القيمة المتداولة 

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

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقياتة،الخليجي
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو الشهري لالتقرير 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%2,080,7415.98%29,060,12983.50%31,140,87089.48األفراد

%2.94-1,024,799-%1,686,9474.85%662,1481.90الشركات

%00.00%00.00%00.00الجهات الحكومية

%6.94-2,414,699-%3,025,0658.69%610,3671.75المؤسسات

%3.90-1,358,757-%33,772,14297.04%32,413,38593.14مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%31,4760.09%142,2000.41%173,6760.50المؤسسات

%31,4760.09%142,2000.41%173,6760.50مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%54,9100.16%327,2510.94%382,1621.10المستثمرون المقيمون

%1,272,3703.66%560,0851.61%1,832,4565.27المستثمرون المؤهلون

%1,327,2813.81%887,3372.55%2,214,6176.36مجموع المستثمر األجنبي

34,801,679100.00%34,801,679100.00%

سعودي

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

3,278,6479.42%5,414,29815.56%-2,135,651-6.14%

31,523,03290.58%29,387,38184.44%2,135,6516.14%

34,801,679100.00%34,801,679100.00%

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا 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
(االستثماريةلصناديقواوالشركات،الحكومية،الجهات)واملؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)واملؤسساتالشركاتوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقياتة،الخليجي
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو لالشهري التقرير 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

%32,167,0420.25%4,231,403,72695.23%4,199,236,68594.98األفراد

%0.22-9,139,122-%142,590,8513.21%151,729,9733.43الشركات     

------الجهات الحكومية

%0.01-144,428-%38,788,8840.87%38,933,3120.88المؤسسات

%22,883,4920.02%4,412,783,46299.31%4,389,899,97099.29مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.02-990,794-%11,533,3280.26%12,524,1230.28المؤسسات

%0.02-990,794-%11,533,3280.26%12,524,1230.28مجموع المستثمر الخليجي

%10,7940.00-%218,2290.00%229,0230.01اتفاقيات المبادلة

%77,5660.00%3,961,2440.09%3,883,6780.09المستثمرون المقيمون

%249,1910.00%14,971,5380.34%14,722,3460.33المستثمرون المؤهلون

%315,9620.00%19,151,0100.43%18,835,0470.43مجموع المستثمر األجنبي

4,421,259,140100.00%4,443,467,800100.00%22,208,660

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 مارس 2019كما في 28 فبراير  2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

218,138,7774.93%208,102,8304.68%-10,035,947-0.25%

4,203,120,36395.07%4,235,364,97095.32%32,244,6070.25%

4,421,259,140100.00%4,443,467,800100.00%22,208,660

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 31 مارس 2019كما في 28 فبراير  2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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



شكراً لكم


