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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%9.39-1,363,963,344-%8,276,839,35357.01%6,912,876,00947.61المستثمرون األفراد

%0.46-67,051,678-%3,792,584,61726.12%3,725,532,93925.66كبار المستثمرين األفراد

%0.78-113,186,451-%376,521,0122.59%263,334,5621.81المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.19-27,964,681-%215,064,0601.48%187,099,3791.29محافظ األفراد المدارة

%10.83-1,572,166,154-%12,661,009,04287.20%11,088,842,88876.37مجموع األفراد

المؤسسات:

%921,499,9476.35%457,055,6713.15%1,378,555,6189.49الشركات

%247,115,2141.70%420,944,6602.90%668,059,8734.60الصناديق االستثمارية

%0.18-25,725,150-%31,759,7770.22%6,034,6270.04الجهات الحكومية

%80,314,6930.55%111,601,2090.77%191,915,9031.32محافظ المؤسسات المدارة

%1,223,204,7048.42%1,021,361,3177.03%2,244,566,02115.46مجموع المؤسسات

%2.40-348,961,450-%13,682,370,35994.24%13,333,408,90991.83مجموع المستثمر السعودي

%14,647,9000.10%66,049,6200.45%80,697,5200.56األفراد

%119,438,6870.82%277,453,5151.91%396,892,2022.73المؤسسات

%2,713,2660.02%1,600,3370.01%4,313,6030.03المحافظ المدارة

%136,799,8530.94%345,103,4712.38%481,903,3243.32مجموع المستثمر الخليجي

%194,562,8601.34%111,209,0090.77%305,771,8692.11اتفاقيات المبادلة

%0.12-17,479,830-%226,657,9821.56%209,178,1521.44المستثمرون المقيمون

%40,412,8170.28%137,021,4380.94%177,434,2551.22المستثمرون المؤهلون

%0.02-3,260,303-%14,743,3650.10%11,483,0620.08المحافظ المدارة

%0.01-2,073,947-%2,073,9470.01%00.00الشركاء االستراتيجيون

%212,161,5971.46%491,705,7403.39%703,867,3384.85مجموع المستثمر األجنبي

14,519,179,571100.00%14,519,179,571100.00% 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  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات الاستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين إلاستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين وألاجانب ألافراد والخليجيين ألافراد املستثمرين وكبار  ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

3,590,894,95224.73%2,157,047,99914.86%1,433,846,9539.88%

10,928,284,61975.27%12,362,131,57185.14%-1,433,846,953-9.88%

14,519,179,571100.00%14,519,179,571100.00%

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:

%737,002,4120.01%72,928,300,7534.26%72,191,298,3414.25المستثمرون األفراد     

%0.03-618,018,469%132,106,677,4927.71%131,488,659,0237.74كبار المستثمرين األفراد     

%0.02-1,990,776,159%257,936,264,16015.06%255,945,488,00215.07المستثمرون األفراد المتخصصون     

%107,277,9980.00%5,137,997,7750.30%5,030,719,7770.30محافظ األفراد المدارة     

%0.04-3,453,075,038%468,109,240,18127.32%464,656,165,14327.37مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.02-2,088,315,846%280,388,405,05316.37%278,300,089,20716.39الشركات     

%1,324,282,0160.02%104,358,506,9876.09%103,034,224,9706.07الصناديق االستثمارية     

%7,285,814,0230.06%695,315,240,07440.59%688,029,426,05140.52الجهات الحكومية     

%561,809,5320.01%49,804,363,6672.91%49,242,554,1352.90محافظ المؤسسات المدارة     

%11,260,221,4180.07%1,129,866,515,78165.95%1,118,606,294,36365.88مجموع المؤسسات

%14,713,296,4550.03%1,597,975,755,96293.28%1,583,262,459,50793.25مجموع المستثمر السعودي

%28,949,5860.00%2,997,971,1060.17%2,969,021,5200.17األفراد

%0.01-133,374,311%32,828,527,5881.92%32,695,153,2781.93المؤسسات

%12,378,8580.00%845,042,0910.05%832,663,2330.05المحافظ المدارة

%0.01-174,702,755%36,671,540,7852.14%36,496,838,0302.15مجموع المستثمر الخليجي

%46,293,4350.00%10,047,734,6730.59%10,001,441,2380.59اتفاقيات المبادلة

%28,174,0490.00-%4,324,071,2980.25%4,352,245,3470.26المستثمرون المقيمون

%347,817,7400.02%7,239,394,8720.42%6,891,577,1320.41المستثمرون المؤهلون

%51,575,0480.00%2,697,796,6160.16%2,646,221,5680.16المحافظ المدارة

%0.03-26,642-%54,223,076,3653.17%54,223,103,0073.19الشركاء االستراتيجيون

%0.02-417,485,532%78,532,073,8234.58%78,114,588,2924.60مجموع المستثمر األجنبي

1,697,873,885,828100.00%1,713,179,370,570100.00%15,305,484,742

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 24 اغسطس 2017كما في 17 اغسطس 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي



NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 رئيسية الللسوق األسبوعي التقرير 

8 

 (حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

 :مؤسس ي
 وغير  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات الاستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين إلاستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين وألاجانب ألافراد والخليجيين ألافراد املستثمرين وكبار  ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,486,872,661,59787.57%1,500,822,349,92187.60%13,949,688,3240.03%

211,001,224,23112.43%212,357,020,64912.40%1,355,796,418-0.03%

1,697,873,885,828100.00%1,713,179,370,570100.00%15,305,484,742

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 24 اغسطس 2017كما في 17 اغسطس 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



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

 :مؤسس ي
 (الاستثمارية والصناديق والشركات، الحكومية، الجهات) واملؤسسات السعودية، (الاستثمارية والصناديق الحكومية الجهات) واملؤسسات الشركات وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين املبادلة واتفاقيات ة،الخليجي
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين وألاجانب والخليجيين السعوديين من املؤهلين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 وازية لسوق الما- نمو األسبوعي لالتقرير 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%4.30-371,006-%8,421,32797.59%8,050,32093.29األفراد

%285,9573.31%00.00%285,9573.31الشركات

%0.21-17,988-%80,5750.93%62,5870.73المؤسسات

%1.19-103,037-%8,501,90298.53%8,398,86597.33مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%103,1951.20%00.00%103,1951.20المؤسسات

%103,1951.20%00.00%103,1951.20مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%1580.00-%127,1301.47%126,9721.47المستثمرون المقيمون

%00.00%00.00%00.00المستثمرون المؤهلون

%1580.00-%127,1301.47%126,9721.47مجموع المستثمر األجنبي

8,629,032100.00%8,629,032100.00%

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 

451,7395.24%80,5750.93%371,1644.30%

8,177,29294.76%8,548,45799.07%-371,164-4.30%

8,629,032100.00%8,629,032100.00%

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
 (الاستثمارية والصناديق والشركات، الحكومية، الجهات) واملؤسسات السعودية، (الاستثمارية والصناديق الحكومية الجهات) واملؤسسات الشركات وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين املبادلة واتفاقيات ة،الخليجي
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين وألاجانب والخليجيين السعوديين من املؤهلين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 وازية لسوق الما -نمو األسبوعي لالتقرير 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

%17,130,7000.01%2,153,827,64688.14%2,136,696,94788.13األفراد

%0.06-354,483-%137,613,8465.63%137,968,3295.69الشركات     

%1,669,9580.03%133,151,1475.45%131,481,1895.42المؤسسات

%0.02-18,446,174%2,424,592,64099.22%2,406,146,46699.24مجموع المستثمر السعودي

%9380.00%30,6740.00%29,7360.00األفراد

%379,7100.01%12,429,5000.51%12,049,7900.50المؤسسات

%380,6480.01%12,460,1740.51%12,079,5260.50مجموع المستثمر الخليجي

%6260.00%210,4010.01%209,7750.01اتفاقيات المبادلة

%88,1540.00%4,682,7660.19%4,594,6120.19المستثمرون المقيمون

%231,6090.01%1,662,6400.07%1,431,0320.06المستثمرون المؤهلون

%320,3880.01%6,555,8070.27%6,235,4190.26مجموع المستثمر األجنبي

2,424,461,410100.00%2,443,608,620100.00%19,147,210

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 24 اغسطس 2017كما في 17 اغسطس 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

283,140,11611.68%285,067,53511.67%1,927,419-0.01%

2,141,321,29488.32%2,158,541,08588.33%17,219,7910.01%

2,424,461,410100.00%2,443,608,620100.00%19,147,210

التغير األسبوعيكما في 24 اغسطس 2017

∆ 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 17 اغسطس 2017



 شكراً لكم


