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المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقًا 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 وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين المحافظ المدارة

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفقًا 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 وفقًا 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 وفقًا 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 أجنبي لديه رخصة إقامة في المملكة سارية المفعول. المستثمرون المقيمون*

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار في السوق المالية السعودية وفقًا 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 وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. المحافظ المدارة

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

مستثمرون أجانب غير مقيمين وفًقاً للدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية المستثمرون األجانب غير مقيمين

سعودي

أجنبي

خليجي

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

السوق الموازية 

-          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.

-           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.



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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%3.05-546,749,585-%8,399,408,76946.83%7,852,659,18543.78المستثمرون األفراد

%1.25-224,683,164-%5,172,025,40128.84%4,947,342,23727.58كبار المستثمرين األفراد

%2.18-390,964,085-%877,051,5474.89%486,087,4632.71المستثمرون األفراد المتخصصون

%135,943,8550.76%175,916,0170.98%311,859,8721.74محافظ األفراد المدارة

%5.72-1,026,452,978-%14,624,401,73581.54%13,597,948,75775.82مجموع األفراد

المؤسسات:

%557,454,8783.11%705,247,1423.93%1,262,702,0207.04الشركات

%22,383,8230.12%489,189,6532.73%511,573,4762.85الصناديق االستثمارية

%00.00%00.00%00.00الجهات الحكومية

%2.68-481,186,851-%796,725,9904.44%315,539,1391.76محافظ المؤسسات المدارة

%98,651,8500.55%1,991,162,78511.10%2,089,814,63511.65مجموع المؤسسات

%5.17-927,801,128-%16,615,564,52092.64%15,687,763,39287.47مجموع المستثمر السعودي

%15,194,2490.08%53,196,7480.30%68,390,9970.38األفراد

%120,227,5360.67%278,481,7821.55%398,709,3182.22المؤسسات

%0.01-1,883,040-%5,271,1750.03%3,388,1350.02المحافظ المدارة

%133,538,7450.74%336,949,7041.88%470,488,4502.62مجموع المستثمر الخليجي

%263,917,0971.47%354,251,7081.98%618,168,8063.45اتفاقيات المبادلة

%0.13-23,865,749-%227,194,7451.27%203,328,9971.13المستثمرون المقيمون

%556,765,1303.10%398,311,3792.22%955,076,5095.33المستثمرون المؤهلون

%30,4710.00%208,3720.00%238,8420.00المحافظ المدارة

%0.01-2,584,566-%2,584,5660.01%00.00الشركاء االستراتيجيون

%794,262,3834.43%982,550,7705.48%1,776,813,1539.91مجموع المستثمر األجنبي

17,935,064,994100.00%17,935,064,994100.00% 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 

4,863,343,57827.12%4,083,239,33022.77%780,104,2484.35%

13,071,721,41672.88%13,851,825,66477.23%-780,104,248-4.35%

17,935,064,994100.00%17,935,064,994100.00%

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:

%0.10-1,037,370,970-%76,461,794,0033.78%77,499,164,9733.87المستثمرون األفراد     

%3,250,825,8270.07%156,946,614,1957.75%153,695,788,3677.68كبار المستثمرين األفراد     

%4,723,368,2420.07%273,936,998,59913.53%269,213,630,35713.46المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-109,441,790-%5,257,314,1720.26%5,366,755,9620.27محافظ األفراد المدارة     

%6,827,381,3090.03%512,602,720,96825.31%505,775,339,65925.28مجموع األفراد

المؤسسات:

%5,403,536,7880.08%309,733,882,87715.29%304,330,346,08915.21الشركات     

%5,597,089,8620.21%105,969,918,1635.23%100,372,828,3015.02الصناديق االستثمارية     

%0.28-4,411,564,711%817,985,807,24440.39%813,574,242,53340.67الجهات الحكومية     

%0.02-1,184,188,785%137,211,621,8886.78%136,027,433,1036.80محافظ المؤسسات المدارة     

%0.01-16,596,380,146%1,370,901,230,17267.69%1,354,304,850,02667.70مجموع المؤسسات

%23,423,761,4550.02%1,883,503,951,14093.00%1,860,080,189,68592.99مجموع المستثمر السعودي

%72,807,2700.00%3,027,514,0820.15%2,954,706,8130.15األفراد

%658,203,1650.01%36,745,096,1941.81%36,086,893,0291.80المؤسسات

%26,608,1000.00%981,138,9860.05%954,530,8860.05المحافظ المدارة

%757,618,5350.01%40,753,749,2622.01%39,996,130,7282.00مجموع المستثمر الخليجي

%488,716,9080.02%11,678,926,6310.58%11,190,209,7230.56اتفاقيات المبادلة

%14,419,8710.00%3,595,540,2370.18%3,581,120,3660.18المستثمرون المقيمون

%770,284,8070.03%17,452,252,6720.86%16,681,967,8640.83المستثمرون المؤهلون

%35,763,3370.00%4,303,586,9570.21%4,267,823,6200.21المحافظ المدارة

%0.07-661,290,551-%63,884,308,4443.15%64,545,598,9953.23الشركاء االستراتيجيون

%0.03-647,894,373%100,914,614,9414.98%100,266,720,5685.01مجموع المستثمر األجنبي

2,000,343,040,981100.00%2,025,172,315,343100.00%24,829,274,362

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 31 يناير 2019كما في 24 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

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

(%)

1,762,612,260,46288.12%1,785,140,852,82688.15%22,528,592,3640.03%

237,730,780,51911.88%240,031,462,51611.85%2,300,681,998-0.03%

2,000,343,040,981100.00%2,025,172,315,343100.00%24,829,274,362

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 31 يناير 2019كما في 24 يناير 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 

%4.31-287,589-%5,361,12680.27%5,073,53775.96األفراد

%49,9240.75%66,5521.00%116,4761.74الشركات

%786,06511.77%431,1636.46%1,217,22818.23المؤسسات

%548,4008.21%5,858,84187.72%6,407,24195.93مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%6.45-430,831-%430,8316.45%00.00المؤسسات

%6.45-430,831-%430,8316.45%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%3.83-255,813-%362,9265.43%107,1131.60المستثمرون المقيمون

%138,2442.07%26,2020.39%164,4462.46المستثمرون المؤهلون

%1.76-117,569-%389,1285.83%271,5594.07مجموع المستثمر األجنبي

6,678,800100.00%6,678,800100.00%

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

1,498,15022.43%954,74814.30%543,4028.14%

5,180,65077.57%5,724,05285.70%-543,402-8.14%

6,678,800100.00%6,678,800100.00%

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 

(%)

%365,026,8860.40%3,071,076,36493.52%2,706,049,47893.12األفراد

%0.21-10,465,185%144,844,6294.41%134,379,4444.62الشركات     

%0.09-1,783,191%37,877,4271.15%36,094,2361.24المؤسسات

%377,275,2630.10%3,253,798,42099.09%2,876,523,15798.99مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%0.05-199,733%13,287,6450.40%13,087,9130.45المؤسسات

%0.05-199,733%13,287,6450.40%13,087,9130.45مجموع المستثمر الخليجي

%7,3710.00%201,0580.01%193,6870.01اتفاقيات المبادلة

%0.01-57,650%2,583,4910.08%2,525,8410.09المستثمرون المقيمون

%0.04-343,634%13,931,8860.42%13,588,2520.47المستثمرون المؤهلون

%0.05-408,655%16,716,4350.51%16,307,7800.56مجموع المستثمر األجنبي

2,905,918,850100.00%3,283,802,500100.00%377,883,650

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 31 يناير 2019كما في 24 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

197,343,5316.79%210,142,6456.40%12,799,114-0.39%

2,708,575,31993.21%3,073,659,85593.60%365,084,5360.39%

2,905,918,850100.00%3,283,802,500100.00%377,883,650

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 31 يناير 2019كما في 24 يناير 2019

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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



شكراً لكم


