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المصطلحات

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

.شهراً الماضية12صفقات في كل ربع سنة خالل 10مليون لاير سعودي وال تقل عن 40قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن -السوق الموازية

.  شهرا12ماليين لاير خالل اخر 5أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية -

.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-

الوصف نوع المستثمر جنسية ال

ا لآلتي: تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقً *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

ا لآلتي: تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفقً المؤسسات

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

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية. الصناديق االستثمارية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. الجهات الحكومية

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

خليج العربية. تعاون لدول ال طبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس ال الشخص ال *األفراد

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

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

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

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

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

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

مستثمر أجنبي يملك حصة استراتيجية في شركة مدرجة وال يندرج ضمن التصنيفات األخرى. المستثمرون االستراتيجيون

سعودي

أجنبي

خليجي
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ملخص

 89.60مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 142.22خالل هذه الفترة " المستثمر السعودي"بلغ مجموع قيم عمليات شراء  %

من %  89.86مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 142.62من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 

من إجمالي القيمة السوقية % 96.74فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر السعودي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . إجمالي عمليات البيع

.  مقارنة بالشهر الماضي% 0.02، بانخفاض نسبته 2021مايو 31لألسهم المدرجة كما في 

 0.74مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 1.18خالل الفترة المذكورة " المستثمر الخليجي"بلغ مجموع قيم عمليات شراء  %

من إجمالي % 1.61مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 2.55من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 

من إجمالي القيمة السوقية لألسهم % 0.53فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر الخليجي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . عمليات البيع

.مقارنة بالشهر الماضي% 0.004، بانخفاض نسبته 2021مايو 31المدرجة كما في 

 9.65مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 15.32خالل الفترة المذكورة " المستثمر األجنبي"مجموع قيم عمليات شراء بلغ  %

من إجمالي % 8.54مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته 13.55من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 

من إجمالي القيمة السوقية لألسهم % 2.73فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر األجنبي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . عمليات البيع

.الماضيمقارنة بالشهر % 0.02، بارتفاع نسبته 2021مايو 31المدرجة كما في 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

2021مايو 31للشهر المنتهي في 

بلغت  مليار لاير 158.72

سعودي، بانخفاض نسبته 

مقارنة بالشهر الماضي، % 15.83

فيما بلغ مجموع القيمة السوقية 

مليار 9,655.61لألسهم المدرجة 

لاير بنهاية هذه الفترة، بانخفاض 

مقارنة % 0.00002نسبته 

.بالشهر الماضي



تفاصيل-السوق الرئيسية 
ةوقيمة الملكيالقيمة المتداولة
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%1,000,923,3570.63%81,617,834,66851.42%82,618,758,02652.05المستثمرون األفراد

%111,260,5990.07%44,095,619,82627.78%44,206,880,42527.85كبار المستثمرين األفراد

%0.16-259,169,191-%4,327,009,7652.73%4,067,840,5742.56المستثمرون األفراد المتخصصون

%12,081,5510.01%1,147,625,5190.72%1,159,707,0700.73محافظ األفراد المدارة

%865,096,3160.55%131,188,089,77882.65%132,053,186,09483.20مجموع األفراد

المؤسسات:

%698,797,4170.44%3,078,564,2741.94%3,777,361,6912.38الشركات

%0.46-727,118,101-%4,648,712,3952.93%3,921,594,2942.47الصناديق االستثمارية

%84,725,9370.05%150,567,0420.09%235,292,9800.15الجهات الحكومية

%0.84-1,327,435,041-%3,556,093,0822.24%2,228,658,0411.40محافظ المؤسسات المدارة

%0.80-1,271,029,787-%11,433,936,7937.20%10,162,907,0066.40مجموع المؤسسات

%0.26-405,933,471-%142,622,026,57189.86%142,216,093,10089.60مجموع المستثمر السعودي

%0.06-102,852,379-%316,530,1330.20%213,677,7540.13األفراد

%0.80-1,262,872,535-%2,228,522,3891.40%965,649,8540.61المؤسسات

%4,593,0490.00-%5,834,9920.00%1,241,9430.00المحافظ المدارة

%0.86-1,370,317,963-%2,550,887,5141.61%1,180,569,5510.74مجموع المستثمر الخليجي

%0.08-127,052,587-%157,756,9390.10%30,704,3520.02اتفاقيات المبادلة

%0.03-48,831,681-%2,403,392,9841.51%2,354,561,3031.48المستثمرون المقيمون و اخرون

%1,950,976,9901.23%10,985,457,4396.92%12,936,434,4298.15المستثمرون المؤهلون

%1,158,7130.00%194,8060.00%1,353,5190.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00المستثمرون االستراتيجيون

%1,776,251,4341.12%13,546,802,1688.54%15,323,053,6029.65مجموع المستثمر األجنبي

158,719,716,253100.00%158,719,716,253100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

المصطلحات
:مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
واتفاقياتالخليجيهوالمؤسساتالسعوديينوغيرللسعوديينالمدارةوالمحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتالمتخصصيناال

.المؤهلينوالمستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءالمبادلة

:غير مؤسسي
فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

أ
فرادالمستثمرينوكباراال

أ
فرادوالخليجييناال

أ
جانباال

أ
.المقيمينواال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

29,325,838,74618.48%30,286,338,64219.08%-960,499,896-0.61%

129,393,877,50881.52%128,433,377,61280.92%960,499,8960.61%

158,719,716,253100.00%158,719,716,253100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة  

األفراد:

%0.36-%2,159,696,2070.02%8.68%138,898,226,4971.44%9.05%136,738,530,2911.42المستثمرون األفراد     

%0.28%5,429,845,8930.06%14.19%229,817,020,7302.38%13.91%224,387,174,8372.32كبار المستثمرين األفراد     

%0.36%11,121,131,1160.12%16.66%368,131,468,3693.81%16.31%357,010,337,2533.70المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.03-%265,771,4620.00-%0.43%6,919,998,8060.07%0.46%7,185,770,2680.07محافظ األفراد المدارة     

%0.24%18,444,901,7540.19%39.97%743,766,714,4037.70%39.73%725,321,812,6497.51مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.06-%7,689,849,7100.08%22.30%783,014,432,9188.11%22.35%775,324,583,2088.03الشركات     

%0.24%1,701,633,0810.02%10.98%252,965,739,0452.62%10.74%251,264,105,9642.60الصناديق االستثمارية     

%0.02-%0.30-28,594,675,101-%6.36%7,485,919,761,91877.53%6.38%7,514,514,437,01977.83الجهات الحكومية     

%0.09-%0.01-819,092,537-%4.69%75,051,809,3580.78%4.78%75,870,901,8950.79محافظ المؤسسات المدارة     

%0.06%0.21-20,022,284,847-%44.32%8,596,951,743,23989.04%44.26%8,616,974,028,08589.24مجموع المؤسسات

%0.30%0.02-1,577,383,093-%84.29%9,340,718,457,64196.74%83.98%9,342,295,840,73596.76مجموع المستثمر السعودي

%0.01-%59,418,1760.00-%0.20%3,215,289,2600.03%0.21%3,274,707,4370.03األفراد

%0.10-%365,235,2680.00-%2.06%47,364,350,5280.49%2.16%47,729,585,7960.49المؤسسات

%0.00%4,797,5120.00%0.02%306,280,8940.00%0.02%301,483,3820.00المحافظ المدارة

%0.11-%419,855,9320.00-%2.28%50,885,920,6820.53%2.39%51,305,776,6150.53مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-%59,734,3940.00-%0.13%2,131,194,9950.02%0.14%2,190,929,3890.02اتفاقيات المبادلة

%0.12-%110,418,1530.00%0.36%7,635,922,0090.08%0.48%7,525,503,8560.08المستثمرون المقيمون و آخرون

%0.07-%1,615,146,5870.02%12.94%206,601,192,1552.14%13.00%204,986,045,5682.12المستثمرون المؤهلون

%0.00%1,801,7610.00%0.00%19,559,4600.00%0.00%17,757,7000.00المحافظ المدارة

%0.00%328,059,0420.00%0.00%47,617,456,8540.49%0.00%47,289,397,8120.49المستثمرون االستراتيجيون

%0.19-%1,995,691,1490.02%13.43%264,005,325,4732.73%13.62%262,009,634,3242.71مجموع المستثمر األجنبي

9,655,611,251,673100.00%100.00%9,655,609,703,797100.00%100.00%-1,547,876

أجنبي

خليجي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

نوع المستثمر جنسية ال
 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية 
 قيمة الملكية 

(لاير)

∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

كما في 29 أبريل 2021

المجموع الكلي

كما في 31 مايو 2021
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

المصطلحات
:مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
واتفاقياتالخليجيهوالمؤسساتالسعوديينوغيرللسعوديينالمدارةوالمحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتالمتخصصيناال

.المؤهلينوالمستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءالمبادلة

:غير مؤسسي
فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

أ
فرادالمستثمرينوكباراال

أ
فرادوالخليجييناال

أ
جانباال

أ
.المقيمينواال

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة  

9,285,616,197,01496.15%76.35%9,277,957,359,47396.07%76.56%-7,658,837,541-0.08%0.21%

369,995,054,6593.85%23.65%377,652,344,3243.93%23.44%7,657,289,6650.08%-0.21%

9,655,611,251,673100.00%100.00%9,655,609,703,797100.00%100.00%##-1,547,876 المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية
تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 

(%) ∆ قيمة الملكية تصنيف المستثمر

(لاير)

كما في 29 أبريل 2021

 قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 31 مايو 2021

نسبة الملكية نسبة الملكية 

∆  أسهم مصدرة

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي



السوق الموازية نمو  - ملخص
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ملخص

 مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته 688.15خالل هذه الفترة " المستثمر السعودي"بلغ مجموع قيم عمليات شراء

مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته 656.13من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع % 90.18

من % 99.18فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر السعودي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . من إجمالي عمليات البيع% 85.99

.مقارنة بالشهر الماضي% 0.27بارتفاع نسبته 2021مايو 31إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في 

 من % 0.34مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته 2.61خالل هذه الفترة " المستثمر الخليجي"بلغ مجموع قيم عمليات شراء

من % 7.74مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته  59.05إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 

من إجمالي القيمة السوقية % 0.36فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر الخليجي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . إجمالي عمليات البيع

.مقارنة بالشهر الماضي% 0.51بانخفاض نسبته 2021مايو 31لألسهم المدرجة كما في 

 مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته 72.30خالل الفترة المذكورة  " المستثمر األجنبي"بلغ مجموع قيم عمليات شراء

مليون لاير سعودي تمثل ما نسبته 47.87من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع % 9.47

من إجمالي % 0.46فقد شّكلت ما نسبته " المستثمر األجنبي"أما بالنسبة لقيمة ملكية . من إجمالي عمليات البيع% 6.27

.مقارنة بالشهر الماضي% 0.24بارتفاع نسبته 2021مايو 31القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة للشهر

بلغت  2021مايو 31المنتهي في 

سبته مليون لاير سعودي، بارتفاع ن763.06

مقارنة بالشهر الماضي، فيما % 146.65

بلغ مجموع القيمة السوقية  لألسهم المدرجة 

رة، مليون لاير بنهاية هذه الفت12,052.53

مقارنة بالشهر % 3.62بانخفاض نسبته 

.الماضي



تفاصيل-نمو السوق الموازية 
وقيمة الملكيةالقيمة المتداولة



(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

الشهري التقرير  - نمووازيةلسوق الما

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%3,753,4010.49%13,2230.00%3,766,6240.49األفراد

%0.05-397,920-%12,690,3361.66%12,292,4161.61الشركات

%28,658,9823.76%643,430,42984.32%672,089,41188.08المؤسسات

%32,014,4634.20%656,133,98885.99%688,148,45190.18مجموع المستثمر السعودي

%1,104,7000.14%1,413,4830.19%2,518,1830.33األفراد

%7.54-57,543,922-%57,638,1727.55%94,2500.01المؤسسات

%7.40-56,439,221-%59,051,6557.74%2,612,4330.34مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%1,803,1150.24%14,938,8891.96%16,742,0042.19المستثمرون المقيمون

%22,621,6432.96%32,934,2764.32%55,555,9207.28المستثمرون المؤهلون

%24,424,7583.20%47,873,1666.27%72,297,9249.47مجموع المستثمر األجنبي

763,058,808100.00%763,058,808100.00%

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

740,031,99796.98%746,693,21397.86%-6,661,216-0.87%

23,026,8113.02%16,365,5952.14%6,661,2160.87%

763,058,808100.00%763,058,808100.00%

الفرق

(% الشراء - % البيع)

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

(الشراء - البيع)



الشهري التقرير  - نمووازيةلسوق الما

(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

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

%4.36%51,973,7112.65%49.56%7,440,745,43761.74%45.20%7,388,771,72659.08األفراد

%3.34-%2.38-464,468,054-%47.14%4,442,282,55436.86%50.48%4,906,750,60839.24الشركات     

%0.01-%0.01-3,322,444-%0.75%70,211,1640.58%0.76%73,533,6080.59المؤسسات

%1.01%415,816,7870.27-%97.45%11,953,239,15599.18%96.44%12,369,055,94298.91مجموع المستثمر السعودي

%0.01%292,5800.00%0.10%3,985,3530.03%0.10%3,692,7720.03األفراد

%1.73-%0.51-65,445,783-%1.02%39,768,8580.33%2.75%105,214,6400.84المؤسسات

%1.72-%0.51-65,153,203-%1.12%43,754,2100.36%2.85%108,907,4130.87مجموع المستثمر الخليجي

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

%0.03%1,292,2920.01%0.27%10,583,3810.09%0.24%9,291,0900.07المستثمرون المقيمون

%0.68%26,841,6970.23%1.16%44,957,2530.37%0.47%18,115,5560.14المستثمرون المؤهلون

%0.71%28,133,9890.24%1.43%55,540,6350.46%0.72%27,406,6460.22مجموع المستثمر األجنبي

12,505,370,000100.00%100.00%12,052,534,000100.00%100.00%-452,836,000

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية  نوع المستثمر جنسية ال

كما في 31 مايو 2021كما في 29 أبريل 2021

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية 
∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

سعودي

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

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

5,103,614,41240.81%54.46%4,597,219,83038.14%50.06%-506,394,583-2.67%-4.40%

7,401,755,58859.19%45.54%7,455,314,17161.86%49.94%53,558,5832.67%4.40%

12,505,370,000100.00%100.00%12,052,534,000100.00%100.00%-452,836,000 المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 
 قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 31 مايو 2021كما في 29 أبريل 2021

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية  نسبة الملكية 

∆  أسهم مصدرة

(%)

∆  أسهم حرة

(%)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

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



شكراً لكم


