
 تقارير السوق
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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:

%11.74-1,758,467,223-%6,690,027,99044.67%4,931,560,76732.93المستثمرون األفراد

%0.60-90,494,698-%4,739,444,83531.65%4,648,950,13731.04كبار المستثمرين األفراد

%0.34-50,815,243-%340,504,4342.27%289,689,1911.93المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.30-45,085,656-%156,242,1651.04%111,156,5090.74محافظ األفراد المدارة

%12.99-1,944,862,820-%11,926,219,42379.64%9,981,356,60366.65مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,453,590,1959.71%1,406,246,9429.39%2,859,837,13719.10الشركات

%181,972,6691.22%499,966,5413.34%681,939,2104.55الصناديق االستثمارية

%423,6520.00-%11,772,2470.08%11,348,5950.08الجهات الحكومية

%39,744,2640.27%198,781,0111.33%238,525,2751.59محافظ المؤسسات المدارة

%1,674,883,47611.18%2,116,766,74114.13%3,791,650,21725.32مجموع المؤسسات

%1.80-269,979,344-%14,042,986,16493.77%13,773,006,82091.97مجموع المستثمر السعودي

%0.69-103,078,198-%136,952,1620.91%33,873,9630.23األفراد

%194,238,3241.30%200,847,8751.34%395,086,1992.64المؤسسات

%102,5210.00%99,1260.00%201,6470.00المحافظ المدارة

%91,262,6460.61%337,899,1632.26%429,161,8092.87مجموع المستثمر الخليجي

%0.07-10,070,881-%195,013,2621.30%184,942,3821.23اتفاقيات المبادلة

%0.20-29,797,777-%182,574,3611.22%152,776,5841.02المستثمرون المقيمون

%164,491,2111.10%123,032,2190.82%287,523,4291.92المستثمرون المؤهلون

%59,221,1670.40%88,789,2590.59%148,010,4270.99المحافظ المدارة

%0.03-5,127,023-%5,127,0230.03%00.00الشركاء االستراتيجيون

%178,716,6981.19%594,536,1243.97%773,252,8225.16مجموع المستثمر األجنبي

14,975,421,451100.00%14,975,421,451100.00% 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 

5,208,260,00034.78%3,226,422,10421.54%1,981,837,89713.23%

9,767,161,45065.22%11,748,999,34778.46%-1,981,837,897-13.23%

14,975,421,451100.00%14,975,421,451100.00%

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 

 اكتوبر 5لاير سعودي ليست متضمنة في قيمة الملكية كما في  627,760,000حقوق األولوية المتداولة غير المودعة بقيمة  * 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%542,190,5630.04%72,749,085,6084.24%72,206,895,0464.20المستثمرون األفراد     

%0.01-514,707,222-%135,122,440,4277.87%135,637,147,6497.88كبار المستثمرين األفراد     

%0.04-1,540,530,041-%256,174,256,57814.93%257,714,786,61914.97المستثمرون األفراد المتخصصون     

%33,663,3730.00-%4,896,566,3430.29%4,930,229,7160.29محافظ األفراد المدارة     

%0.01-1,546,710,072-%468,942,348,95727.33%470,489,059,02927.33مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.01-1,081,074,916-%284,120,528,75516.56%285,201,603,67116.57الشركات     

%1,593,625,7890.12%179,303,713,20610.45%177,710,087,41710.32الصناديق االستثمارية     

%0.11-3,718,989,197-%623,259,874,19936.32%626,978,863,39636.43الجهات الحكومية     

%28,862,5950.01-%50,487,931,5842.94%50,516,794,1782.93محافظ المؤسسات المدارة     

%3,235,300,9180.01-%1,137,172,047,74466.27%1,140,407,348,66266.26مجموع المؤسسات

%4,782,010,9900.00-%1,606,114,396,70193.59%1,610,896,407,69193.59مجموع المستثمر السعودي

%0.01-120,128,633-%2,925,583,5240.17%3,045,712,1570.18األفراد

%60,611,1080.01%33,252,780,0601.94%33,192,168,9531.93المؤسسات

%2,136,8870.00-%705,875,5080.04%708,012,3950.04المحافظ المدارة

%61,654,4120.00-%36,884,239,0922.15%36,945,893,5052.15مجموع المستثمر الخليجي

%98,298,2110.01%10,990,459,7480.64%10,892,161,5370.63اتفاقيات المبادلة

%2,430,7190.00%4,328,564,4560.25%4,326,133,7370.25المستثمرون المقيمون

%49,642,3930.00%7,282,497,2760.42%7,232,854,8830.42المستثمرون المؤهلون

%50,758,6560.00%2,609,614,7750.15%2,558,856,1180.15المحافظ المدارة

%0.02-495,203,620-%47,862,788,8602.79%48,357,992,4802.81الشركاء االستراتيجيون

%294,073,6400.00-%73,073,925,1144.26%73,367,998,7544.26مجموع المستثمر األجنبي

1,721,210,299,950100.00%1,716,072,560,907100.00%-5,137,739,043

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 5 اكتوبر 2017*كما في 28 سبتمبر 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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 (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 

(%)

1,505,994,411,36287.50%1,500,946,886,89287.46%-5,047,524,470-0.03%

215,215,888,58812.50%215,125,674,01512.54%-90,214,5730.03%

1,721,210,299,950100.00%1,716,072,560,907100.00%-5,137,739,043

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 5 اكتوبر 2017*كما في 28 سبتمبر 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 المتداولةالقيمة تفاصيل  -نمو السوق الموازية 
 وقيمة الملكية



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. 

10 

 (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 

%3,629,68044.38%3,926,68548.01%7,556,36592.39األفراد

%33.52-2,741,356-%2,741,35633.52%00.00الشركات

%16.48-1,347,956-%1,405,35617.18%57,4000.70المؤسسات

%5.62-459,631-%8,073,39698.72%7,613,76593.10مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%00.00%00.00%00.00المؤسسات

%00.00%00.00%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%29,2120.36%104,9761.28%134,1881.64المستثمرون المقيمون

%430,4205.26%00.00%430,4205.26المستثمرون المؤهلون

%459,6315.62%104,9761.28%564,6076.90مجموع المستثمر األجنبي

8,178,372100.00%8,178,372100.00%

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 

487,8205.96%4,146,71150.70%-3,658,892-44.74%

7,690,55294.04%4,031,66149.30%3,658,89244.74%

8,178,372100.00%8,178,372100.00%

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 

(%)

%107,735,2460.05-%1,989,261,49888.79%2,096,996,74588.74األفراد

%5,754,1190.03-%118,777,7685.30%124,531,8885.27الشركات     

%0.09-8,450,164-%113,323,1435.06%121,773,3075.15المؤسسات

%0.01-121,939,529-%2,221,362,40999.15%2,343,301,93999.16مجموع المستثمر السعودي

%1,1910.00-%28,7220.00%29,9130.00األفراد

%736,7220.00-%12,419,0280.55%13,155,7500.56المؤسسات

%737,9130.00-%12,447,7500.56%13,185,6630.56مجموع المستثمر الخليجي

%13,2920.00-%194,3620.01%207,6540.01اتفاقيات المبادلة

%171,3300.00-%4,241,8360.19%4,413,1670.19المستثمرون المقيمون

%93,5400.01%2,140,5830.10%2,047,0420.09المستثمرون المؤهلون

%91,0820.01-%6,576,7810.29%6,667,8630.28مجموع المستثمر األجنبي

2,363,155,465100.00%2,240,386,940100.00%-122,768,525

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 5 اكتوبر 2017كما في 28 سبتمبر 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

261,715,64111.07%246,854,88411.02%-14,860,757-0.06%

2,101,439,82488.93%1,993,532,05688.98%-107,907,7680.06%

2,363,155,465100.00%2,240,386,940100.00%-122,768,525

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 5 اكتوبر 2017كما في 28 سبتمبر 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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



 شكراً لكم


