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المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

ا لآلتي: تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفًق 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 سنوًيا 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 وفًق 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

تعاون لدول الخليج العربية. الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس ال األفراد*

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

ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات خليجية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفًق 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. مستثمر أجنبي لديه رخصة إق المستثمرون المقيمون*

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

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

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

*المستثمرون األفراد 

نمو - السوق الموازية

أفراد يستوفون أي من المعايير االًتية:

- قام بصفقات ال تقل مجموع قيمتها عن 40 مليون لاير والتقل عن 10 صفقات في كل ربع خالل اخر 12 شهر

- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ماليين لاير خالل اخر 12 شهر 

- أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة

سعودي

أجنبي

خليجي



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

 

ريا

ل

SAR

ال

فر

ق

%

األفراد:

%5.58-769,637,042-%6,521,263,60047.32%5,751,626,55841.73المستثمرون األفراد

%234,685,9431.70%4,082,653,32629.62%4,317,339,26831.33كبار المستثمرين األفراد

%0.22-30,632,974-%528,654,9973.84%498,022,0233.61المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.43-59,685,208-%151,297,5461.10%91,612,3380.66محافظ األفراد المدارة

%4.54-625,269,281-%11,283,869,46981.87%10,658,600,18777.34مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,088,412,8837.90%359,225,9202.61%1,447,638,80310.50الشركات

%3,538,0030.03%197,046,3431.43%200,584,3461.46الصناديق االستثمارية

%00.00%00.00%00.00الجهات الحكومية

%2.41-332,020,497-%627,365,1394.55%295,344,6422.14محافظ المؤسسات المدارة

%759,930,3895.51%1,183,637,4028.59%1,943,567,79114.10مجموع المؤسسات

%134,661,1080.98%12,467,506,87190.46%12,602,167,97891.44مجموع المستثمر السعودي

%0.13-17,938,655-%40,780,1920.30%22,841,5370.17األفراد

%60,444,1230.44%199,036,6321.44%259,480,7551.88المؤسسات

%126,7830.00%1,230,4840.01%1,357,2660.01المحافظ المدارة

%42,632,2510.31%241,047,3071.75%283,679,5582.06مجموع المستثمر الخليجي

%0.81-111,077,287-%207,764,1011.51%96,686,8140.70اتفاقيات المبادلة

%0.11-14,839,913-%181,361,7611.32%166,521,8481.21المستثمرون المقيمون

%0.37-51,480,871-%684,185,8124.96%632,704,9414.59المستثمرون المؤهلون

%104,7130.00%81,6560.00%186,3690.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%1.29-177,293,359-%1,073,393,3307.79%896,099,9726.50مجموع المستثمر األجنبي

13,781,947,508100.00%13,781,947,508100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

سعودي

خليجي

أجنبي



go below this line. 

presented and is only 

رئيسيةللسوق الاألسبوعي التقرير 

6

(حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

:مؤسس ي
 وغير للسعودييناملدارةواملحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

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

املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

3,523,618,29825.57%2,955,888,63021.45%567,729,6684.12%

10,258,329,21074.43%10,826,058,87878.55%-567,729,668-4.12%

13,781,947,508100.00%13,781,947,508100.00%

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:

%251,501,5740.02-%72,070,831,4084.00%72,322,332,9833.98المستثمرون األفراد     

%725,148,5230.03-%140,321,746,4447.80%141,046,894,9677.76كبار المستثمرين األفراد     

%1,606,470,8830.03-%245,315,225,61713.63%246,921,696,49913.59المستثمرون األفراد المتخصصون     

%9,017,6730.00%4,996,639,9450.28%4,987,622,2710.27محافظ األفراد المدارة     

%2,574,103,3070.09-%462,704,443,41325.70%465,278,546,72025.61مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,085,996,9270.08-%280,482,024,00215.58%281,568,020,92915.50الشركات     

%466,220,5750.02-%87,216,522,7424.85%87,682,743,3174.83الصناديق االستثمارية     

%0.13-9,018,092,115-%721,991,764,19240.11%731,009,856,30740.24الجهات الحكومية     

%1,126,888,8180.00-%127,548,875,6117.09%128,675,764,4297.08محافظ المؤسسات المدارة     

%0.03-11,697,198,435-%1,217,239,186,54767.62%1,228,936,384,98267.65مجموع المؤسسات

%14,271,301,7420.06-%1,679,943,629,96093.33%1,694,214,931,70293.27مجموع المستثمر السعودي

%52,696,0050.00-%2,787,429,9450.15%2,840,125,9500.16األفراد

%367,570,0000.00-%32,277,703,8411.79%32,645,273,8411.80المؤسسات

%1,750,4350.00-%816,172,4790.05%817,922,9150.05المحافظ المدارة

%0.01-422,016,440-%35,881,306,2651.99%36,303,322,7052.00مجموع المستثمر الخليجي

%61,531,0520.00-%9,212,318,3480.51%9,273,849,4000.51اتفاقيات المبادلة

%11,686,4140.00-%3,179,438,2210.18%3,191,124,6350.18المستثمرون المقيمون

%0.03-680,290,095-%12,426,965,0570.69%13,107,255,1520.72المستثمرون المؤهلون

%95,468,4440.01%3,647,256,5290.20%3,551,788,0850.20المحافظ المدارة

%0.03-1,059,909,158-%55,805,698,4263.10%56,865,607,5843.13الشركاء االستراتيجيون

%0.05-1,717,948,275-%84,271,676,5814.68%85,989,624,8564.73مجموع المستثمر األجنبي

1,816,507,879,263100.00%1,800,096,612,806100.00%-16,411,266,457

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 22 نوفمبر 2018كما في 15 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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(حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسس ي
 وغير للسعودييناملدارةواملحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس 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 

(%)

1,597,107,400,72887.92%1,581,737,166,78887.87%-15,370,233,940-0.05%

219,400,478,53512.08%218,359,446,01812.13%-1,041,032,5170.05%

1,816,507,879,263100.00%1,800,096,612,806100.00%-16,411,266,457

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 22 نوفمبر 2018كما في 15 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



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

:مؤسس ي
ة،الخليجي(االستثماريةناديقوالصوالشركات،الحكومية،الجهات)واملؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)واملؤسساتالشركاتوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقيات
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو األسبوعي لالتقرير 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%310,16410.43%2,541,20385.42%2,851,36795.84األفراد

%42,6971.44%00.00%42,6971.44الشركات

%13.14-390,953-%402,84013.54%11,8870.40المؤسسات

%1.28-38,092-%2,944,04298.96%2,905,95097.68مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.87-26,000-%26,0000.87%00.00المؤسسات

%0.87-26,000-%26,0000.87%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%0.06-1,865-%5,0660.17%3,2000.11المستثمرون المقيمون

%65,9572.22%00.00%65,9572.22المستثمرون المؤهلون

%64,0922.15%5,0660.17%69,1582.32مجموع المستثمر األجنبي

2,975,108100.00%2,975,108100.00%

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

120,5414.05%428,84014.41%-308,299-10.36%

2,854,56795.95%2,546,26885.59%308,29910.36%

2,975,108100.00%2,975,108100.00%

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
ة،الخليجي(االستثماريةناديقوالصوالشركات،الحكومية،الجهات)واملؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)واملؤسساتالشركاتوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناملبادلةواتفاقيات
:غير مؤسس ي

.املقيمينواألجانبوالخليجيينالسعوديينمناملؤهليناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،غير االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

وازية لسوق الما-نمو األسبوعي لالتقرير 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

%12,764,6800.03%1,940,508,95291.69%1,927,744,27291.66األفراد

%912,0930.01%113,259,6185.35%112,347,5255.34الشركات     

%0.04-561,540-%35,275,0031.67%35,836,5431.70المؤسسات

%13,115,2330.00%2,089,043,57398.71%2,075,928,34098.71مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.01-25,800-%13,374,3850.63%13,400,1850.64المؤسسات

%0.01-25,800-%13,374,3850.63%13,400,1850.64مجموع المستثمر الخليجي

%25,1800.00%182,1680.01%156,9880.01اتفاقيات المبادلة

%4,0330.00%2,147,6360.10%2,143,6030.10المستثمرون المقيمون

%76,5540.00%11,568,4390.55%11,491,8850.55المستثمرون المؤهلون

%105,7670.00%13,898,2430.66%13,792,4750.66مجموع المستثمر األجنبي

2,103,121,000100.00%2,116,316,200100.00%13,195,200

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 22 نوفمبر 2018كما في 15 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

173,233,1248.24%173,659,6128.21%426,488-0.03%

1,929,887,87691.76%1,942,656,58891.79%12,768,7120.03%

2,103,121,000100.00%2,116,316,200100.00%13,195,200

التغير األسبوعيكما في 22 نوفمبر 2018

∆ 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 15 نوفمبر 2018



شكراً لكم


