
تقارير السوق

2019يناير 31المنتهي في الشهر

مة التقرير الشهري لقيمة الملكية والقي
المتداولة لسوق األسهم
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019يناير31فيللشهر المنتهي 

لاير سعودي، مليار 68.21بلغت 

مقارنة % 13.42بانخفاض نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

المدرجة القيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه مليار 2,025.17

%  8.97نسبته بانخفاض الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار57.75الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار62.77البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن84.66%

من%93.00هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن92.02%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.35.نسبتهبارتفاع،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار2.17المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.51البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن3.18%

من%2.01نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن2.22%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.04نسبتهبانخفاض،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار8.29المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار3.93البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن12.16%

من%4.98نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن5.76%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.31نسبتهبانخفاض،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%2.97-2,022,853,893-%30,538,752,17744.77%28,515,898,28441.81المستثمرون األفراد

%2.67-1,820,909,443-%19,931,605,43629.22%18,110,695,99326.55كبار المستثمرين األفراد

%2.08-1,416,104,675-%3,445,940,5005.05%2,029,835,8252.98المستثمرون األفراد المتخصصون

%41,327,4200.06%1,086,237,7831.59%1,127,565,2031.65محافظ األفراد المدارة

%7.65-5,218,540,591-%55,002,535,89680.64%49,783,995,30572.99مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,661,172,7572.44%3,101,667,4644.55%4,762,840,2206.98الشركات

%0.24-163,999,076-%1,760,178,2712.58%1,596,179,1962.34الصناديق االستثمارية

%2,410,0000.00-%2,410,0000.00%00.00الجهات الحكومية

%1.90-1,298,698,365-%2,902,458,8014.26%1,603,760,4362.35محافظ المؤسسات المدارة

%196,065,3160.29%7,766,714,53611.39%7,962,779,85211.67مجموع المؤسسات

%7.36-5,022,475,275-%62,769,250,43292.02%57,746,775,15684.66مجموع المستثمر السعودي

%68,284,2930.10%222,147,5350.33%290,431,8280.43األفراد

%580,502,6850.85%1,280,362,3631.88%1,860,865,0482.73المؤسسات

%10,228,1680.01%8,699,5340.01%18,927,7020.03المحافظ المدارة

%659,015,1460.97%1,511,209,4322.22%2,170,224,5783.18مجموع المستثمر الخليجي

%2,049,848,9103.01%1,298,364,3391.90%3,348,213,2494.91اتفاقيات المبادلة

%0.11-73,765,341-%809,334,3021.19%735,568,9611.08المستثمرون المقيمون

%2,392,050,5273.51%1,803,278,6702.64%4,195,329,1986.15المستثمرون المؤهلون

%4,424,2730.01%10,544,3500.02%14,968,6230.02المحافظ المدارة

%0.01-9,098,240-%9,098,2400.01%00.00الشركاء االستراتيجيون

%4,363,460,1306.40%3,930,619,9015.76%8,294,080,03112.16مجموع المستثمر األجنبي

68,211,079,765100.00%68,211,079,765100.00% 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 

20,558,484,69930.14%16,709,240,31524.50%3,849,244,3845.64%

47,652,595,06669.86%51,501,839,45075.50%-3,849,244,384-5.64%

68,211,079,765100.00%68,211,079,765100.00%

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:

%0.11-4,319,108,698%76,461,794,0033.78%72,142,685,3053.88المستثمرون األفراد     

%0.11-10,808,824,612%156,946,614,1957.75%146,137,789,5827.86كبار المستثمرين األفراد     

%0.10-20,629,170,669%273,936,998,59913.53%253,307,827,93013.63المستثمرون األفراد المتخصصون     

%451,273,9770.00%5,257,314,1720.26%4,806,040,1950.26محافظ األفراد المدارة     

%0.32-36,208,377,956%512,602,720,96825.31%476,394,343,01225.63مجموع األفراد

المؤسسات:

%26,691,727,7720.06%309,733,882,87715.29%283,042,155,10515.23الشركات     

%15,790,266,5940.38%105,969,918,1635.23%90,179,651,5694.85الصناديق االستثمارية     

%0.20-63,564,606,609%817,985,807,24440.39%754,421,200,63540.59الجهات الحكومية     

%0.27-6,296,409,448%137,211,621,8886.78%130,915,212,4407.04محافظ المؤسسات المدارة     

%0.02-112,343,010,423%1,370,901,230,17267.69%1,258,558,219,74967.72مجموع المؤسسات

%0.35-148,551,388,379%1,883,503,951,14093.00%1,734,952,562,76193.35مجموع المستثمر السعودي

%311,401,0700.00%3,027,514,0820.15%2,716,113,0120.15األفراد

%3,555,549,6310.03%36,745,096,1941.81%33,189,546,5631.79المؤسسات

%148,343,2110.00%981,138,9860.05%832,795,7750.04المحافظ المدارة

%4,015,293,9120.04%40,753,749,2622.01%36,738,455,3501.98مجموع المستثمر الخليجي

%2,599,012,1260.09%11,678,926,6310.58%9,079,914,5060.49اتفاقيات المبادلة

%268,910,9660.00%3,595,540,2370.18%3,326,629,2710.18المستثمرون المقيمون

%3,747,050,1220.12%17,452,252,6720.86%13,705,202,5490.74المستثمرون المؤهلون

%404,644,3910.00%4,303,586,9570.21%3,898,942,5660.21المحافظ المدارة

%7,050,551,1780.10%63,884,308,4443.15%56,833,757,2663.06الشركاء االستراتيجيون

%14,070,168,7840.31%100,914,614,9414.98%86,844,446,1574.67مجموع المستثمر األجنبي

1,858,535,464,268100.00%2,025,172,315,343100.00%166,636,851,075

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 يناير 2019كما في 31 ديسمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
وية المتداولة غير المودعة بقيمة 190,400,000 لاير سعودي  ) شركة أمانه السعودية للتأمين التعاوني 8310( ليست متضمنة في قيمة الملكية كما في 31 يناير حقوق أول
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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 

(%)

1,634,212,247,09887.93%1,785,140,852,82688.15%150,928,605,7280.22%

224,323,217,17012.07%240,031,462,51611.85%15,708,245,347-0.22%

1,858,535,464,268100.00%2,025,172,315,343100.00%166,636,851,075

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 31 يناير 2019كما في 31 ديسمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



ملخص-نمو السوق الموازية 



go below this line. 

presented and is only 

وازية لسوق الما-نمو التقرير الشهري ل

12

ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019يناير 31للشهر المنتهي في 

مليون لاير سعودي، 4.62بلغت

مقارنة % 8.45بارتفاع  نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

لألسهم المدرجة القيمة السوقية 

لاير بنهاية هذه مليون 3,283.80

%  41.27نسبته بانخفاض الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون39.60الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون38.86البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن95.15%

من%99.09هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن93.83%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.37نسبتهبانخفاض،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

من%0نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون0المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

إجماليمن%1.24نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون51.البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجمالي

السوقيةالقيمةإجماليمن%0.40نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععمليات

.الماضيبالشهرمقارنة%17.نسبتهبارتفاع،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهم

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.02المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.24البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن4.85%

من%0.51نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن5.39%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.20نسبتهبارتفاع،2019يناير31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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 

%1.89-786,950-%35,903,69786.27%35,116,74784.38األفراد

%1,155,5772.78%1,839,9474.42%2,995,5247.20الشركات

%371,1070.89%1,116,1212.68%1,487,2283.57المؤسسات

%739,7331.78%38,859,76593.38%39,599,49895.15مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%1.24-513,978-%513,9781.24%00.00المؤسسات

%1.24-513,978-%513,9781.24%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%0.45-185,390-%441,9751.06%256,5850.62المستثمرون المقيمون

%0.10-40,365-%1,800,2244.33%1,759,8594.23المستثمرون المؤهلون

%0.54-225,755-%2,242,1995.39%2,016,4434.85مجموع المستثمر األجنبي

41,615,941100.00%41,615,941100.00%

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

سعودي

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

6,242,61015.00%5,270,26912.66%972,3412.34%

35,373,33185.00%36,345,67287.34%-972,341-2.34%

41,615,941100.00%41,615,941100.00%

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 

(%)

%941,661,2151.92%3,071,076,36493.52%2,129,415,14991.61األفراد

%1.23-13,648,219%144,844,6294.41%131,196,4105.64الشركات     

%0.31-3,824,918%37,877,4271.15%34,052,5091.46المؤسسات

%959,134,3520.37%3,253,798,42099.09%2,294,664,06898.72مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.17-155,275-%13,287,6450.40%13,442,9200.58المؤسسات

%0.17-155,275-%13,287,6450.40%13,442,9200.58مجموع المستثمر الخليجي

%27,6930.00%201,0580.01%173,3650.01اتفاقيات المبادلة

%0.03-46,638%2,583,4910.08%2,536,8540.11المستثمرون المقيمون

%0.17-228,472%13,931,8860.42%13,703,4140.59المستثمرون المؤهلون

%0.20-302,803%16,716,4350.51%16,413,6320.71مجموع المستثمر األجنبي

2,324,520,620100.00%3,283,802,500100.00%959,281,880

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 يناير 2019كما في 31 ديسمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

192,568,6178.28%210,142,6456.40%17,574,028-1.88%

2,131,952,00391.72%3,073,659,85593.60%941,707,8521.88%

2,324,520,620100.00%3,283,802,500100.00%959,281,880

التغير الشهريكما في 31 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

كما في 31 ديسمبر 2018



شكراً لكم


