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المصطلحات

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

.شهراً الماضية12صفقات في كل ربع سنة خالل 10مليون لاير سعودي وال تقل عن 40قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن -السوق الموازية

.  شهرا12ماليين لاير خالل اخر 5أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية -

.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-

الوصف نوع المستثمر جنسية ال

ا لآلتي: تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقً *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 سنويًا 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 وفقً 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

خليج العربية. تعاون لدول ال طبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس ال الشخص ال *األفراد

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

طرفين. ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين ال محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات خليجية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقً 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 وآخرون )ماعدا المستثمرون المؤهلون ، إتفاقيات المبادلة ، المحافظ المدارة و المستثمرون االستراتيجيون(. مستثمر لديه رخصة إق المستثمرون المقيمون و اخرون

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

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

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

سعودي

أجنبي

خليجي



تفاصيل-السوق الرئيسية 
ةوقيمة الملكيالقيمة المتداولة



رئيسيةللسوق الالشهري التقرير 
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%0.59-865,052,337-%72,217,912,14648.84%71,352,859,80848.26المستثمرون األفراد

%0.31-464,778,806-%43,318,214,32729.30%42,853,435,52128.98كبار المستثمرين األفراد

%0.02-30,340,808-%3,647,142,1892.47%3,616,801,3812.45المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.38-555,085,107-%1,942,588,4121.31%1,387,503,3050.94محافظ األفراد المدارة

%1.30-1,915,257,059-%121,125,857,07481.92%119,210,600,01680.62مجموع األفراد

المؤسسات:

%609,700,3360.41%4,167,110,7032.82%4,776,811,0393.23الشركات

%0.17-251,304,253-%3,903,842,9632.64%3,652,538,7102.47الصناديق االستثمارية

%62,453,3520.04%267,013,7650.18%329,467,1170.22الجهات الحكومية

%154,800,6970.10%1,767,261,9061.20%1,922,062,6031.30محافظ المؤسسات المدارة

%575,650,1320.39%10,105,229,3386.83%10,680,879,4697.22مجموع المؤسسات

%0.91-1,339,606,927-%131,231,086,41288.75%129,891,479,48587.85مجموع المستثمر السعودي

%52,712,3300.04%366,743,3350.25%419,455,6650.28األفراد

%0.10-148,567,546-%1,317,587,5540.89%1,169,020,0080.79المؤسسات

%2,127,9070.00-%18,225,0200.01%16,097,1130.01المحافظ المدارة

%0.07-97,983,123-%1,702,555,9091.15%1,604,572,7861.09مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-30,824,743-%84,600,2250.06%53,775,4820.04اتفاقيات المبادلة

%0.20-293,867,876-%2,218,073,7811.50%1,924,205,9051.30المستثمرون المقيمون و اخرون

%1,765,049,9141.19%12,621,406,9408.54%14,386,456,8549.73المستثمرون المؤهلون

%2,767,2450.00-%4,729,8940.00%1,962,6490.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00المستثمرون االستراتيجيون

%1,437,590,0500.97%14,928,810,84010.10%16,366,400,89011.07مجموع المستثمر األجنبي

147,862,453,162100.00%147,862,453,162100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي



رئيسيةللسوق الالشهريالتقرير 
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

المصطلحات
:مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
واتفاقياتالخليجيهوالمؤسساتالسعوديينوغيرللسعوديينالمدارةوالمحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتالمتخصصيناال

.المؤهلينوالمستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءالمبادلة

:غير مؤسسي
فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

أ
فرادالمستثمرينوكباراال

أ
فرادوالخليجييناال

أ
جانباال

أ
.المقيمينواال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

31,312,496,26221.18%29,741,509,57320.11%1,570,986,6891.06%

116,549,956,90078.82%118,120,943,58979.89%-1,570,986,689-1.06%

147,862,453,162100.00%147,862,453,162100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)



رئيسية للسوق الالشهري التقرير 
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة  

األفراد:

%0.01-%0.01-3,231,668,253%9.41%158,663,482,4311.58%9.42%155,431,814,1781.58المستثمرون األفراد     

%0.26%9,957,644,3160.04%14.39%245,789,779,1922.44%14.12%235,832,134,8762.40كبار المستثمرين األفراد     

%0.32-%0.10-567,474,006-%17.14%400,546,498,8023.98%17.46%401,113,972,8084.08المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.03-%0.01-366,932,579-%0.59%9,993,765,0720.10%0.63%10,360,697,6510.11محافظ األفراد المدارة     

%0.10-%0.07-12,254,905,983%41.53%814,993,525,4978.09%41.63%802,738,619,5148.17مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.31-%42,194,397,9420.22%22.77%857,587,421,9718.52%23.07%815,393,024,0298.30الشركات     

%0.01%0.04-3,087,870,636%11.50%278,300,981,0952.76%11.49%275,213,110,4592.80الصناديق االستثمارية     

%0.24%0.10-174,337,391,948%2.54%7,685,219,003,91176.31%2.30%7,510,881,611,96376.41الجهات الحكومية     

%0.04%2,385,021,2750.00%5.02%84,882,676,6700.84%4.98%82,497,655,3950.84محافظ المؤسسات المدارة     

%0.02-%222,004,681,8010.09%41.83%8,905,990,083,64788.43%41.85%8,683,985,401,84688.34مجموع المؤسسات

%0.12-%234,259,587,7840.01%83.36%9,720,983,609,14496.52%83.48%9,486,724,021,36096.51مجموع المستثمر السعودي

%0.00%116,316,9660.00%0.20%3,413,097,2180.03%0.20%3,296,780,2510.03األفراد

%0.01-%753,296,7490.00%1.94%47,638,434,2060.47%1.95%46,885,137,4570.48المؤسسات

%0.00%4,182,5870.00%0.01%180,225,5210.00%0.01%176,042,9340.00المحافظ المدارة

%0.00%873,796,3020.00%2.16%51,231,756,9450.51%2.16%50,357,960,6430.51مجموع المستثمر الخليجي

%0.00%18,785,7450.00%0.14%2,284,170,2190.02%0.14%2,265,384,4740.02اتفاقيات المبادلة

%0.01-%0.01-400,983,125-%0.36%7,647,982,1280.08%0.37%8,048,965,2530.08المستثمرون المقيمون و آخرون

%0.13%7,258,606,7400.02%13.98%235,740,194,3162.34%13.85%228,481,587,5772.32المستثمرون المؤهلون

%0.00%2,589,3300.00%0.00%24,318,9340.00%0.00%21,729,6050.00المحافظ المدارة

%0.00%0.02-652,585,810-%0.00%53,107,559,2440.53%0.00%53,760,145,0540.55المستثمرون االستراتيجيون

%0.12%0.01-6,226,412,879%14.48%298,804,224,8432.97%14.36%292,577,811,9642.98مجموع المستثمر األجنبي

9,829,659,793,966100.00%100.00%10,071,019,590,931100.00%100.00%241,359,796,965

كما في 30 سبتمبر 2021كما في 31 أغسطس 2021

أجنبي

خليجي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

نوع المستثمر جنسية ال
 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية 
 قيمة الملكية 

(لاير)

∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

المجموع الكلي



رئيسية للسوق الالشهري التقرير 
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(حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

المصطلحات
:مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
واتفاقياتالخليجيهوالمؤسساتالسعوديينوغيرللسعوديينالمدارةوالمحافظالحكوميةوالجهاتاالستثماريةوالصناديقوالشركاتالمتخصصيناال

.المؤهلينوالمستثمريناإلستراتيجيينوالشركاءالمبادلة

:غير مؤسسي
فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

أ
فرادالمستثمرينوكباراال

أ
فرادوالخليجييناال

أ
جانباال

أ
.المقيمينواال

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة

  أسهم مصدرة

%
%  أسهم حرة  

9,429,002,178,48295.90%75.89%9,657,049,242,70095.87%75.64%228,047,064,217-0.03%-0.25%

400,657,615,4834.10%24.11%413,970,348,2314.13%24.36%13,312,732,7480.03%0.25%

9,829,659,793,966100.00%100.00%10,071,019,590,931100.00%100.00%##241,359,796,965

 قيمة الملكية 

(لاير)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية
تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 

(%) ∆ قيمة الملكية تصنيف المستثمر

(لاير)

كما في 31 أغسطس 2021

 قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 30 سبتمبر 2021

نسبة الملكية نسبة الملكية 

∆  أسهم مصدرة

(%)



تفاصيل-نمو السوق الموازية 
وقيمة الملكيةالقيمة المتداولة



(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

الشهري التقرير  - نمووازيةلسوق الما

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%16,900,5721.32%1,189,635,41693.15%1,206,535,98894.47األفراد

%1.29-16,504,126-%21,263,7181.66%4,759,5920.37الشركات

%0.85-10,822,030-%21,660,6581.70%10,838,6280.85المؤسسات

%0.82-10,425,584-%1,232,559,79296.51%1,222,134,20895.69مجموع المستثمر السعودي

%20,6340.00-%7,056,4590.55%7,035,8250.55األفراد

%4,390,3810.34%7,670,9110.60%12,061,2920.94المؤسسات

%4,369,7470.34%14,727,3701.15%19,097,1171.50مجموع المستثمر الخليجي

%3,691,6480.29%557,2000.04%4,248,8480.33اتفاقيات المبادلة

%2,409,7250.19%10,463,8360.82%12,873,5611.01المستثمرون المقيمون

%45,5360.00-%18,846,1881.48%18,800,6521.47المستثمرون المؤهلون

%6,055,8370.47%29,867,2232.34%35,923,0612.81مجموع المستثمر األجنبي

1,277,154,385100.00%1,277,154,385100.00%

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية      

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

50,709,0123.97%69,998,6755.48%-19,289,663-1.51%

1,226,445,37396.03%1,207,155,71094.52%19,289,6631.51%

1,277,154,385100.00%1,277,154,385100.00%

الفرق

(% الشراء - % البيع)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري لنمو - السوق الموازية 

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

(الشراء - البيع)



الشهري التقرير  - نمووازيةلسوق الما

(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

%0.04-%0.12-225,259,380%64.37%10,689,463,12770.07%64.41%10,464,203,74670.19األفراد

%0.86-%0.26-59,373,644%32.74%4,336,373,42528.43%33.59%4,276,999,78128.69الشركات     

%0.11%18,388,6070.11%0.87%114,783,1330.75%0.76%96,394,5260.65المؤسسات

%0.78-%0.28-303,021,631%97.97%15,140,619,68499.25%98.76%14,837,598,05399.53مجموع المستثمر السعودي

%0.00%202,8200.00-%0.09%4,884,2790.03%0.09%5,087,0990.03األفراد

%0.34%19,196,8300.13%0.37%20,735,9930.14%0.03%1,539,1630.01المؤسسات

%0.33%18,994,0100.12%0.45%25,620,2720.17%0.12%6,626,2620.04مجموع المستثمر الخليجي

%0.35%19,851,9780.13%0.35%19,851,9780.13%0.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%0.04%2,482,0800.01%0.28%15,761,7280.10%0.24%13,279,6480.09المستثمرون المقيمون

%0.05%3,309,3020.01%0.94%53,526,3390.35%0.89%50,217,0370.34المستثمرون المؤهلون

%0.45%25,643,3590.16%1.57%89,140,0440.58%1.13%63,496,6850.43مجموع المستثمر األجنبي

14,907,721,000100.00%100.00%15,255,380,000100.00%100.00%347,659,000

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية  نوع المستثمر جنسية ال

كما في 30 سبتمبر 2021كما في 31 أغسطس 2021

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية نسبة الملكية 
∆ قيمة الملكية 

∆  أسهم حرة(لاير)

(%)

∆  أسهم مصدرة

(%)

سعودي

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

%  أسهم حرة  %  أسهم مصدرة%  أسهم حرة%  أسهم مصدرة

4,425,150,50729.68%35.27%4,545,270,86729.79%35.26%120,120,3600.11%0.00%

10,482,570,49370.32%64.73%10,710,109,13370.21%64.74%227,538,640-0.11%0.00%

14,907,721,000100.00%100.00%15,255,380,000100.00%100.00%347,659,000 المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

تغير الشهري ال

∆ نسبة الملكية 
 قيمة الملكية 

(لاير)

كما في 30 سبتمبر 2021كما في 31 أغسطس 2021

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(لاير)

نسبة الملكية  نسبة الملكية 

∆  أسهم مصدرة

(%)

∆  أسهم حرة

(%)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

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



تفاصيل -سوق الصكوك والسندات 
وقيمة الملكيةالقيمة المتداولة



(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

الشهري التقرير  - الصكوك والسندات سوق 

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

%42.09-583,796,248-%1,013,746,77373.08%429,950,52531.00الشركات

%24.99-346,614,500-%351,648,50025.35%5,034,0000.36الجهات الحكومية

%44,691,4983.22%360,4220.03%45,051,9193.25األفراد

%8,267,7500.60%21,353,8201.54%29,621,5702.14المؤسسات

%63.26-877,451,500-%1,387,109,515100.00%509,658,01536.74مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00المؤسسات

%00.00%00.00%00.00مجموع المستثمر الخليجي

%50,583,5003.65%00.00%50,583,5003.65اتفاقيات المبادلة

%00.00%00.00%00.00المستثمرون المقيمون

%826,868,00059.61%00.00%826,868,00059.61المستثمرون المؤهلون

%877,451,50063.26%00.00%877,451,50063.26مجموع المستثمر األجنبي

1,387,109,515100.00%1,387,109,515100.00%

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر - سوق الصكوك والسندات      

جنسية نوع المستثمرال

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

1,342,057,59596.75%1,386,749,09399.97%-44,691,498-3.22%

45,051,9193.25%360,4220.03%44,691,4983.22%

1,387,109,515100.00%1,387,109,515100.00%

الفرق

(% الشراء - % البيع)

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري - سوق الصكوك والسندات 

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

(الشراء - البيع)



الشهري التقرير  سوق الصكوك والسندات -

(حسب الجنسية، ونوع المستثمر، والسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

:مؤسسي
والمستثمرينالمبادلةواتفاقياتة،يالخليج(االستثماريةوالصناديقوالشركات،الحكومية،الجهات)والمؤسساتالسعودية،(االستثماريةوالصناديقالحكوميةالجهات)والمؤسساتالشركاتوتشملالمؤسسي،االستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد

.المؤهلين
:غير مؤسسي

فرادالمستثمرينوتشملالمؤسسي،غيراالستثماري السلوكذويالمستثمرينفئةبهيقصد
أ
جانبوالخليجيينالسعوديينمنالمؤهليناال

أ
.المقيمينواال

%5,979,496,0000.18%349,094,169,68077.29%343,114,673,68077.10الشركات

%0.37-350,000,000-%87,221,753,00019.31%87,571,753,00019.68الجهات الحكومية

%51,635,0000.01%253,902,0000.06%202,267,0000.05األفراد

%394,073,0000.05%10,801,408,0602.39%10,407,335,0602.34المؤسسات

%0.12-6,075,204,000%447,371,232,74099.04%441,296,028,74099.16مجموع المستثمر السعودي

%200,000,0000.04%1,744,000,0000.39%1,544,000,0000.35المؤسسات

%200,000,0000.04%1,744,000,0000.39%1,544,000,0000.35مجموع المستثمر الخليجي

%100,000,0000.02%100,000,0000.02%00.00اتفاقيات المبادلة

%00.00%10,0000.00%10,0000.00المستثمرون المقيمون

%300,000,0000.06%2,480,500,0000.55%2,180,500,0000.49المستثمرون المؤهلون

%400,000,0000.08%2,580,510,0000.57%2,180,510,0000.49مجموع المستثمر األجنبي

445,020,538,740100.00%451,695,742,740100.00%6,675,204,000

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

∆  نسبة الملكية

(%)

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر -  سوق الصكوك والسندات

تغير الشهري ال

نوع المستثمر جنسية ال

كما في 30 سبتمبر 2021كما في 31 أغسطس 2021

قيمة الملكية

(لاير)

قيمة الملكية

(لاير)

∆ قيمة الملكية

(لاير)
نسبة الملكية نسبة الملكية 

سعودي

444,818,261,74099.95%451,441,830,74099.94%6,623,569,000-0.01%

202,277,0000.05%253,912,0000.06%51,635,0000.01%

445,020,538,740100.00%451,695,742,740100.00%6,675,204,000

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقًا للسلوك االستثماري  - سوق الصكوك والسندات

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

تغير الشهري ال

قيمة الملكية

(لاير)

كما في 30 سبتمبر 2021كما في 31 أغسطس 2021

∆ قيمة الملكية

(لاير)

قيمة الملكية

(لاير)
نسبة الملكية نسبة الملكية 

∆  نسبة الملكية

(%)



شكراً لكم


