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المتداولة لسوق األسهم



المصطلحات



go below this line. 

presented and is only 

للسوق المالية السعوديةالشهري التقرير 

3

المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفًقا لآلتي: 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 وفًقا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين المحافظ المدارة

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفًقا لآلتي: المؤسسات

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

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية. صناديق االستثمارية ال

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. الجهات الحكومية

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

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

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

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

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

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

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

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

شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة. المستثمرون االستراتيجيون

-          أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 5 ماليين لاير خالل اخر 12 شهرا. 

-          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.

سعودي

خليجي

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

-           قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون لاير سعودي وال تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خالل 12 شهراً الماضية.السوق الموازية

أجنبي



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%4.36-650,186,206-%5,658,387,02537.94%5,008,200,81933.58المستثمرون األفراد

%0.96-143,641,515-%3,733,515,52625.03%3,589,874,01124.07كبار المستثمرين األفراد

%0.98-145,757,867-%418,720,6372.81%272,962,7691.83المستثمرون األفراد المتخصصون

%179,080,2511.20%152,500,3181.02%331,580,5692.22محافظ األفراد المدارة

%5.10-760,505,337-%9,963,123,50666.80%9,202,618,16961.70مجموع األفراد

المؤسسات:

%276,374,7011.85%944,072,2036.33%1,220,446,9048.18الشركات

%296,180,6401.99%498,380,7343.34%794,561,3735.33الصناديق االستثمارية

%0.60-90,008,778-%90,317,7730.61%308,9950.00الجهات الحكومية

%3.52-524,540,702-%827,251,8215.55%302,711,1182.03محافظ المؤسسات المدارة

%0.28-41,994,139-%2,360,022,53015.82%2,318,028,39115.54مجموع المؤسسات

%5.38-802,499,477-%12,323,146,03682.62%11,520,646,55977.24مجموع المستثمر السعودي

%0.30-44,218,069-%68,589,4480.46%24,371,3790.16األفراد

%0.67-99,408,042-%300,140,4792.01%200,732,4371.35المؤسسات

%0.03-3,734,483-%4,290,2930.03%555,8100.00المحافظ المدارة

%0.99-147,360,594-%373,020,2192.50%225,659,6261.51مجموع المستثمر الخليجي

%94,190,4360.63%29,628,7510.20%123,819,1870.83اتفاقيات المبادلة

%32,798,1990.22%170,745,2101.14%203,543,4091.36المستثمرون المقيمون و اخرون

%822,639,1035.52%2,018,213,66713.53%2,840,852,77019.05المستثمرون المؤهلون

%232,3320.00%831,9710.01%1,064,3030.01المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00المستثمرون االستراتيجيون

%949,860,0706.37%2,219,419,59914.88%3,169,279,67021.25مجموع المستثمر األجنبي

14,915,585,854100.00%14,915,585,854100.00% 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 للسعودييناملدارةواملحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتاملتخصصيناألفراداملستثمرينوتشملاملؤسس ي،االستثماري السلوكذوي املستثمرينفئةبهيقصد

.املؤهلينواملستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءاملبادلةواتفاقياتالخليجيهواملؤسساتالسعوديين

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

املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

6,089,596,23640.83%5,284,348,64635.43%805,247,5915.40%

8,825,989,61859.17%9,631,237,20964.57%-805,247,591-5.40%

14,915,585,854100.00%14,915,585,854100.00%

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:

%0.08-2,614,215,299-%70,415,262,9413.77%73,029,478,2403.85المستثمرون األفراد     

%1,082,920,2290.06-%144,135,771,2507.72%145,218,691,4797.66كبار المستثمرين األفراد     

%2,068,735,1090.11-%260,220,453,36213.94%262,289,188,47113.83المستثمرون األفراد المتخصصون     

%110,230,2780.01%4,359,476,8420.23%4,249,246,5640.22محافظ األفراد المدارة     

%5,655,640,3590.10-%479,130,964,39425.66%484,786,604,75325.56مجموع األفراد

المؤسسات:

%4,053,589,4660.06-%332,084,977,90817.79%336,138,567,37417.72الشركات     

%2,476,221,0170.03-%188,561,623,80810.10%191,037,844,82410.07الصناديق االستثمارية     

%0.24-14,633,945,055-%638,208,078,40334.18%652,842,023,45834.42الجهات الحكومية     

%0.02-968,028,110-%33,815,975,4951.81%34,784,003,6061.83محافظ المؤسسات المدارة     

%0.18-22,131,783,648-%1,192,670,655,61463.88%1,214,802,439,26264.06مجموع المؤسسات

%0.07-27,787,424,008-%1,671,801,620,00789.54%1,699,589,044,01589.62مجموع المستثمر السعودي

%62,911,3340.00-%2,378,758,3030.13%2,441,669,6370.13األفراد

%363,549,3010.01-%31,518,919,9361.69%31,882,469,2371.68المؤسسات

%5,386,8630.00-%564,550,3130.03%569,937,1760.03المحافظ المدارة

%431,847,4980.01-%34,462,228,5521.85%34,894,076,0501.84مجموع المستثمر الخليجي

%39,207,6650.00%3,116,501,8650.17%3,077,294,2000.16اتفاقيات المبادلة

%0.34-6,622,367,637-%15,395,844,5370.82%22,018,212,1741.16المستثمرون المقيمون و آخرون

%1,417,896,4250.01-%103,204,594,5245.53%104,622,490,9495.52المستثمرون المؤهلون

%271,2070.00%16,995,5850.00%16,724,3780.00المحافظ المدارة

%0.49-6,774,037,331%39,002,378,3352.09%32,228,341,0042.58المستثمرون االستراتيجيون

%1,226,747,8580.07-%160,736,314,8468.61%161,963,062,7048.54مجموع المستثمر األجنبي

1,896,446,182,769100.00%1,867,000,163,405100.00%-29,446,019,364

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 03 اكتوبر 2019كما في 26 سبتمبر 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
نظًرا إلضافة نوع المستثمر الجديد "المستثمرون االستراتيجيون األجانب"، تم إعادة تصنيف "المستثمرون المقيمون" لتشمل المستثمرون المقيمون وآخرون.
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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 

(%)

1,670,358,255,29988.08%1,644,696,568,57088.09%-25,661,686,7290.01%

226,087,927,47011.92%222,303,594,83511.91%-3,784,332,635-0.01%

1,896,446,182,769100.00%1,867,000,163,405100.00%-29,446,019,364

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 03 اكتوبر 2019كما في 26 سبتمبر 2019

∆ 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 

%169,7072.79%4,669,12676.69%4,838,83379.48األفراد

%64,0161.05%799,97813.14%863,99414.19الشركات

%1.32-80,302-%97,3021.60%17,0000.28المؤسسات

%153,4212.52%5,566,40691.43%5,719,82793.95مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%1.91-116,205-%145,0002.38%28,7950.47المؤسسات

%1.91-116,205-%145,0002.38%28,7950.47مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%5.51-335,752-%376,8606.19%41,1080.68المستثمرون المقيمون

%298,5374.90%00.00%298,5374.90المستثمرون المؤهلون

%0.61-37,216-%376,8606.19%339,6445.58مجموع المستثمر األجنبي

6,088,266100.00%6,088,266100.00%

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 

1,208,32619.85%1,042,28017.12%166,0452.73%

4,879,94180.15%5,045,98682.88%-166,045-2.73%

6,088,266100.00%6,088,266100.00%

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 

(%)

%60,951,0840.02%4,393,404,37595.57%4,332,453,29195.56األفراد

%0.05-298,772-%128,444,2312.79%128,743,0032.84الشركات     

%1,655,1760.02%42,315,8040.92%40,660,6280.90المؤسسات

%0.01-62,307,489%4,564,164,41099.29%4,501,856,92299.29مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%288,7610.00%12,082,4530.26%11,793,6920.26المؤسسات

%288,7610.00%12,082,4530.26%11,793,6920.26مجموع المستثمر الخليجي

%20,8020.00%154,8720.00%134,0700.00اتفاقيات المبادلة

%0.01-529,884-%4,266,6460.09%4,796,5290.11المستثمرون المقيمون

%936,7600.02%16,246,1910.35%15,309,4310.34المستثمرون المؤهلون

%427,6790.00%20,667,7090.45%20,240,0300.45مجموع المستثمر األجنبي

4,533,890,644100.00%4,596,914,572100.00%63,023,928

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 03 اكتوبر 2019كما في 26 سبتمبر 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

196,640,8244.34%199,243,5514.33%2,602,7280.00%

4,337,249,82095.66%4,397,671,02195.67%60,421,2000.00%

4,533,890,644100.00%4,596,914,572100.00%63,023,928

التغير األسبوعيكما في 03 اكتوبر 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 26 سبتمبر 2019



شكراً لكم


