
تقارير السوق

2019يوليو  31المنتهي في الشهر

مة التقرير الشهري لقيمة الملكية والقي
المتداولة لسوق األسهم



المصطلحات



go below this line. 

presented and is only 

للسوق المالية السعوديةالشهري التقرير 

3
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019يوليو 31فيللشهر المنتهي 

لاير سعودي، مليار 65.16بلغت 

مقارنة % 12.89بانخفاض نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

المدرجة القيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه مليار 2057.21

%  1.15نسبته بانخفاض الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار48.93الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار56.35البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن75.10%

من%90.20هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن86.48%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.38نسبتهبانخفاض،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار1.35المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار2.33البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن2.07%

من%1.94نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن3.58%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.01نسبتهانخفاض،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار14.88المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليار6.47البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن22.83%

من%7.86نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن9.94%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.39نسبتهارتفاع،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%3.68-2,396,392,956-%25,572,544,34039.25%23,176,151,38435.57المستثمرون األفراد

%0.79-515,044,932-%16,263,655,71724.96%15,748,610,78524.17كبار المستثمرين األفراد

%0.91-591,169,662-%2,681,953,2324.12%2,090,783,5693.21المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.81-526,948,312-%1,018,939,0421.56%491,990,7300.76محافظ األفراد المدارة

%6.18-4,029,555,862-%45,537,092,33069.89%41,507,536,46863.70مجموع األفراد

المؤسسات:

%2.33-1,515,294,817-%6,087,568,4359.34%4,572,273,6187.02الشركات

%0.72-471,365,115-%2,161,132,6043.32%1,689,767,4892.59الصناديق االستثمارية

%1.60-1,041,473,689-%1,069,722,2011.64%28,248,5120.04الجهات الحكومية

%0.55-359,297,740-%1,491,344,7052.29%1,132,046,9651.74محافظ المؤسسات المدارة

%5.20-3,387,431,362-%10,809,767,94516.59%7,422,336,58311.39مجموع المؤسسات

%11.38-7,416,987,225-%56,346,860,27586.48%48,929,873,05075.10مجموع المستثمر السعودي

%92,214,9610.14%168,284,2440.26%260,499,2050.40األفراد

%1.65-1,076,784,074-%2,161,628,3783.32%1,084,844,3041.66المؤسسات

%909,5710.00-%5,074,3020.01%4,164,7310.01المحافظ المدارة

%1.51-985,478,684-%2,334,986,9243.58%1,349,508,2402.07مجموع المستثمر الخليجي

%0.26-166,313,625-%464,675,2440.71%298,361,6190.46اتفاقيات المبادلة

%0.03-19,583,664-%731,918,8541.12%712,335,1901.09المستثمرون المقيمون

%8,588,281,94313.18%5,277,255,8948.10%13,865,537,83721.28المستثمرون المؤهلون

%81,2540.00%615,7730.00%697,0270.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%8,402,465,90912.90%6,474,465,7659.94%14,876,931,67422.83مجموع المستثمر األجنبي

65,156,312,964100.00%65,156,312,964100.00% 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 

25,258,716,40138.77%22,419,909,81034.41%2,838,806,5914.36%

39,897,596,56361.23%42,736,403,15465.59%-2,838,806,591-4.36%

65,156,312,964100.00%65,156,312,964100.00%

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:

%210,948,1360.03-%74,719,330,6203.63%74,930,278,7563.60المستثمرون األفراد     

%1,035,951,9360.04-%157,861,238,8217.67%158,897,190,7577.64كبار المستثمرين األفراد     

%2,291,364,5720.05-%283,152,902,68813.76%285,444,267,26013.72المستثمرون األفراد المتخصصون     

%68,472,2200.00-%4,411,607,3530.21%4,480,079,5740.22محافظ األفراد المدارة     

%3,606,736,8630.12-%520,145,079,48325.28%523,751,816,34625.17مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.14-7,344,095,198-%376,720,974,84218.31%384,065,070,04018.46الشركات     

%677,661,9880.14%197,074,641,7379.58%196,396,979,7499.44الصناديق االستثمارية     

%0.44-17,515,730,528-%720,525,714,22035.02%738,041,444,74935.46الجهات الحكومية     

%0.05-1,565,700,261-%41,171,829,8682.00%42,737,530,1292.05محافظ المؤسسات المدارة     

%0.49-25,747,863,999-%1,335,493,160,66764.92%1,361,241,024,66665.41مجموع المؤسسات

%0.38-29,354,600,862-%1,855,638,240,15090.20%1,884,992,841,01290.58مجموع المستثمر السعودي

%38,449,9970.00%2,969,271,7020.14%2,930,821,7050.14األفراد

%0.02-743,887,217-%36,276,403,4481.76%37,020,290,6661.78المؤسسات

%6,413,4450.00-%651,459,9900.03%657,873,4350.03المحافظ المدارة

%0.01-711,850,665-%39,897,135,1411.94%40,608,985,8061.95مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-278,965,183-%5,437,606,8750.26%5,716,572,0580.27اتفاقيات المبادلة

%99,550,5930.00-%6,524,777,5510.32%6,624,328,1440.32المستثمرون المقيمون

%7,764,965,9200.42%90,840,068,5794.42%83,075,102,6593.99المستثمرون المؤهلون

%0.01-265,242,818-%1,707,997,6810.08%1,973,240,4990.09المحافظ المدارة

%0.01-918,211,488-%57,168,990,6012.78%58,087,202,0892.79الشركاء االستراتيجيون

%6,202,995,8390.39%161,679,441,2877.86%155,476,445,4487.47مجموع المستثمر األجنبي

2,081,078,272,266100.00%2,057,214,816,577100.00%-23,863,455,689

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 يوليو 2019كما في 30 يونيو 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 

(%)

1,837,695,652,90488.30%1,815,140,197,88388.23%-22,555,455,021-0.07%

243,382,619,36211.70%242,074,618,69411.77%-1,308,000,6670.07%

2,081,078,272,266100.00%2,057,214,816,577100.00%-23,863,455,689

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 31 يوليو 2019كما في 30 يونيو 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



ملخص-نمو السوق الموازية 
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ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

2019يوليو 31للشهر المنتهي في 

مليون لاير سعودي، 89.44بلغت

مقارنة % 74.3بارتفاع نسبته 

بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع

المدرجة لألسهم القيمة السوقية 

لاير بنهاية هذه مليون 4,572.72

%  0.20نسبته بارتفاع الفترة، 

.مقارنة بالشهر الماضي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون85.69الفترةهذهخالل"السعوديالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون82.86البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن95.81%

من%99.30هنسبتماشّكلتفقد"السعوديالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن92.65%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.08نسبتهبارتفاع،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون1.70المذكورةالفترةخالل"الخليجيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون4.25البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن1.90%

من%0.25نسبتهماشّكلتفقد"الخليجيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن4.75%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.07نسبتهبانخفاض،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.04المذكورةالفترةخالل"األجنبيالمستثمر"شراءعملياتقيممجموعبلغ

نسبتهماتمثلسعوديلايرمليون2.33البيععملياتقيممجموعبلغفيماالشراء،عملياتإجماليمن2.29%

من%0.46نسبتهماشّكلتفقد"األجنبيالمستثمر"ملكيةلقيمةبالنسبةأما.البيععملياتإجماليمن2.60%

.الماضيبالشهرمقارنة%0.02نسبتهبانخفاض،2019يوليو31فيكماالمدرجةلألسهمالسوقيةالقيمةإجمالي



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 

%1.50-1,338,263-%2,020,7512.26%682,4880.76األفراد

%0.35-310,314-%2,571,8352.88%2,261,5212.53الشركات

%4,474,4165.00%78,271,25687.52%82,745,67292.52المؤسسات

%2,825,8393.16%82,863,84292.65%85,689,68195.81مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%2.84-2,543,668-%4,246,9834.75%1,703,3151.90المؤسسات

%2.84-2,543,668-%4,246,9834.75%1,703,3151.90مجموع المستثمر الخليجي

%4,7800.01%00.00%4,7800.01اتفاقيات المبادلة

%282,9930.32%1,756,1081.96%2,039,1022.28المستثمرون المقيمون

%0.64-569,944-%569,9440.64%00.00المستثمرون المؤهلون

%0.32-282,171-%2,326,0532.60%2,043,8822.29مجموع المستثمر األجنبي

89,436,878100.00%89,436,878100.00%

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 

86,715,28996.96%85,660,01995.78%1,055,2701.18%

2,721,5893.04%3,776,8594.22%-1,055,270-1.18%

89,436,878100.00%89,436,878100.00%

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 

(%)

%15,248,0070.14%4,361,468,93495.38%4,346,220,92795.24األفراد

%0.10-4,304,779-%140,289,2803.07%144,594,0593.17الشركات     

%2,086,2900.04%38,808,0620.85%36,721,7720.80المؤسسات

%13,029,5180.08%4,540,566,27699.30%4,527,536,75899.21مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.07-3,068,426-%11,274,1940.25%14,342,6210.31المؤسسات

%0.07-3,068,426-%11,274,1940.25%14,342,6210.31مجموع المستثمر الخليجي

%12,0840.00%206,4420.00%194,3580.00اتفاقيات المبادلة

%135,9930.00-%6,062,0650.13%6,198,0580.14المستثمرون المقيمون

%0.01-544,174-%14,613,0950.32%15,157,2690.33المستثمرون المؤهلون

%0.02-668,084-%20,881,6010.46%21,549,6850.47مجموع المستثمر األجنبي

4,563,429,064100.00%4,572,722,072100.00%9,293,008

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 يوليو 2019كما في 30 يونيو 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

211,010,0794.62%205,191,0734.49%-5,819,006-0.14%

4,352,418,98595.38%4,367,530,99995.51%15,112,0140.14%

4,563,429,064100.00%4,572,722,072100.00%9,293,008

التغير الشهريكما في 31 يوليو 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 30 يونيو 2019



شكراً لكم


