
تقارير السوق

2019فبراير  28المنتهي في الشهر

مة التقرير الشهري لقيمة الملكية والقي
المتداولة لسوق األسهم
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019فبراير28فيللشهر المنتهي 

لاير سعودي، مليار 47.00بلغت 

مقارنة % 31.09بانخفاض نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

المدرجة القيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه مليار 2,010.49

%  0.72نسبته بانخفاض الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار40.56الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار42.83البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن86.28%

من%92.87هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن91.12%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.13.نسبتهبانخفاض،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار0.76المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.06البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن1.62%

من%2.05نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن2.26%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.03نسبتهارتفاع،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار5.69المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار3.11البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن12.09%

من%5.08نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن6.61%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.10نسبتهارتفاع،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%2.14-1,006,525,853-%21,055,180,33844.79%20,048,654,48542.65المستثمرون األفراد

%437,109,8750.93%12,597,954,30226.80%13,035,064,17727.73كبار المستثمرين األفراد

%1.77-833,409,181-%2,398,688,7465.10%1,565,279,5653.33المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.03-11,867,659-%529,454,6251.13%517,586,9671.10محافظ األفراد المدارة

%3.01-1,414,692,817-%36,581,278,01277.82%35,166,585,19574.81مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,696,329,9823.61%1,904,806,4754.05%3,601,136,4577.66الشركات

%5.53-2,597,316,977-%3,491,976,4777.43%894,659,5001.90الصناديق االستثمارية

%59,1020.00-%236,4920.00%177,3900.00الجهات الحكومية

%41,204,5780.09%853,340,6121.82%894,545,1891.90محافظ المؤسسات المدارة

%1.83-859,841,518-%6,250,360,05513.30%5,390,518,53611.47مجموع المؤسسات

%4.84-2,274,534,336-%42,831,638,06791.12%40,557,103,73186.28مجموع المستثمر السعودي

%21,602,6280.05%89,288,6370.19%110,891,2650.24األفراد

%0.55-259,542,055-%907,666,5311.93%648,124,4751.38المؤسسات

%0.13-63,362,924-%66,997,0160.14%3,634,0930.01المحافظ المدارة

%0.64-301,302,350-%1,063,952,1832.26%762,649,8331.62مجموع المستثمر الخليجي

%1,443,959,4393.07%809,544,8321.72%2,253,504,2714.79اتفاقيات المبادلة

%0.19-91,099,976-%627,807,8971.34%536,707,9211.14المستثمرون المقيمون

%1,235,612,7822.63%1,658,799,8153.53%2,894,412,5986.16المستثمرون المؤهلون

%38,9800.00%375,1080.00%414,0880.00المحافظ المدارة

%0.03-12,674,539-%12,674,5390.03%00.00الشركاء االستراتيجيون

%2,575,836,6865.48%3,109,202,1906.61%5,685,038,87712.09مجموع المستثمر األجنبي

47,004,792,440100.00%47,004,792,440100.00% 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 

13,273,474,59228.24%12,634,561,26626.88%638,913,3261.36%

33,731,317,84871.76%34,370,231,17473.12%-638,913,326-1.36%

47,004,792,440100.00%47,004,792,440100.00%

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



go below this line. 

presented and is only 

رئيسية الللسوق الشهري التقرير 

9

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%583,192,3010.00-%75,878,601,7023.77%76,461,794,0033.78المستثمرون األفراد     

%551,345,3800.03-%156,395,268,8147.78%156,946,614,1957.75كبار المستثمرين األفراد     

%1,004,578,6820.05-%272,932,419,91713.58%273,936,998,59913.53المستثمرون األفراد المتخصصون     

%164,331,1210.01%5,421,645,2930.27%5,257,314,1720.26محافظ األفراد المدارة     

%1,974,785,2420.09-%510,627,935,72625.40%512,602,720,96825.31مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.14-4,998,206,579-%304,735,676,29815.16%309,733,882,87715.29الشركات     

%79,147,659,9683.97%185,117,578,1319.21%105,969,918,1635.23الصناديق االستثمارية     

%3,968,151,9940.10-%814,017,655,25040.49%817,985,807,24440.39الجهات الحكومية     

%4.16-84,546,413,764-%52,665,208,1242.62%137,211,621,8886.78محافظ المؤسسات المدارة     

%0.22-14,365,112,369-%1,356,536,117,80367.47%1,370,901,230,17267.69مجموع المؤسسات

%0.13-16,339,897,611-%1,867,164,053,52992.87%1,883,503,951,14093.00مجموع المستثمر السعودي

%10,524,7230.00%3,038,038,8050.15%3,027,514,0820.15األفراد

%451,353,1400.04%37,196,449,3341.85%36,745,096,1941.81المؤسسات

%92,488,9640.00-%888,650,0220.04%981,138,9860.05المحافظ المدارة

%369,388,8990.03%41,123,138,1612.05%40,753,749,2622.01مجموع المستثمر الخليجي

%1,071,517,5850.06%12,750,444,2160.63%11,678,926,6310.58اتفاقيات المبادلة

%11,016,7560.00-%3,584,523,4810.18%3,595,540,2370.18المستثمرون المقيمون

%1,613,533,8600.09%19,065,786,5320.95%17,452,252,6720.86المستثمرون المؤهلون

%61,246,2880.00-%4,242,340,6690.21%4,303,586,9570.21المحافظ المدارة

%0.04-1,321,950,874-%62,562,357,5703.11%63,884,308,4443.15الشركاء االستراتيجيون

%1,290,837,5270.10%102,205,452,4675.08%100,914,614,9414.98مجموع المستثمر األجنبي

2,025,172,315,343100.00%2,010,492,644,157100.00%-14,679,671,186

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 28 فبراير 2019كما في 31 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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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 

(%)

1,785,140,852,82688.15%1,771,596,211,35688.12%-13,544,641,471-0.03%

240,031,462,51611.85%238,896,432,80111.88%-1,135,029,7150.03%

2,025,172,315,343100.00%2,010,492,644,157100.00%-14,679,671,186

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 28 فبراير 2019كما في 31 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



ملخص-نمو السوق الموازية 
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019فبراير 28للشهر المنتهي في 

مليون لاير سعودي، 58.69بلغت

مقارنة % 41.02بارتفاع  نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

لألسهم المدرجة القيمة السوقية 

لاير بنهاية هذه مليون 4,421.26

%  34.64نسبته بارتفاع الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون56.49الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون56.81البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن96.25%

من%99.29هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن96.80%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.20نسبتهبارتفاع،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

من%0نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

من%1.95نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون1.15البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجمالي

القيمةإجماليمن%0.28نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجمالي

.الماضيبالشهرمقارنة%0.12.نسبتهبانخفاض،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقية

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.20المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0.73البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن3.75%

من%0.43نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن1.24%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.08نسبتهبانخفاض،2019فبراير28فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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 

%1,062,9871.81%51,539,22887.82%52,602,21589.63األفراد

%94,4700.16%909,8741.55%1,004,3441.71الشركات

%247,6330.42%00.00%247,6330.42الجهات الحكومية

%2.94-1,727,047-%4,363,0127.43%2,635,9654.49المؤسسات

%0.55-321,957-%56,812,11496.80%56,490,15896.25مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%1.95-1,146,154-%1,146,1541.95%00.00المؤسسات

%1.95-1,146,154-%1,146,1541.95%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%1,333,7242.27%729,8631.24%2,063,5873.52المستثمرون المقيمون

%134,3870.23%00.00%134,3870.23المستثمرون المؤهلون

%1,468,1112.50%729,8631.24%2,197,9743.75مجموع المستثمر األجنبي

58,688,132100.00%58,688,132100.00%

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 

4,022,3296.85%6,419,04110.94%-2,396,712-4.08%

54,665,80293.15%52,269,09189.06%2,396,7124.08%

58,688,132100.00%58,688,132100.00%

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 

(%)

%1,128,160,3211.46%4,199,236,68594.98%3,071,076,36493.52األفراد

%0.98-6,885,344%151,729,9733.43%144,844,6294.41الشركات     

------الجهات الحكومية

%0.27-1,055,885%38,933,3120.88%37,877,4271.15المؤسسات

%1,136,101,5500.20%4,389,899,97099.29%3,253,798,42099.09مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.12-763,522-%12,524,1230.28%13,287,6450.40المؤسسات

%0.12-763,522-%12,524,1230.28%13,287,6450.40مجموع المستثمر الخليجي

%27,9650.00%229,0230.01%201,0580.01اتفاقيات المبادلة

%1,300,1870.01%3,883,6780.09%2,583,4910.08المستثمرون المقيمون

%0.09-790,460%14,722,3460.33%13,931,8860.42المستثمرون المؤهلون

%0.08-2,118,612%18,835,0470.43%16,716,4350.51مجموع المستثمر األجنبي

3,283,802,500100.00%4,421,259,140100.00%1,137,456,640

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 28 فبراير  2019كما في 31 يناير  2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

210,142,6456.40%218,138,7774.93%7,996,132-1.47%

3,073,659,85593.60%4,203,120,36395.07%1,129,460,5081.47%

3,283,802,500100.00%4,421,259,140100.00%1,137,456,640

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 28 فبراير  2019كما في 31 يناير  2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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



شكراً لكم


