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

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

 

ريا

ل

SAR

ال

فر

ق

%

األفراد:

%11.72-1,810,384,774-%8,550,585,10955.35%6,740,200,33543.63المستثمرون األفراد

%249,366,6971.61%3,752,454,22524.29%4,001,820,92225.90كبار المستثمرين األفراد

%0.83-128,841,674-%446,413,1972.89%317,571,5232.06المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.26-40,413,855-%215,811,4211.40%175,397,5661.14محافظ األفراد المدارة

%11.20-1,730,273,606-%12,965,263,95283.92%11,234,990,34772.72مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,067,916,1236.91%1,041,091,7076.74%2,109,007,83113.65الشركات

%501,403,9133.25%267,109,4901.73%768,513,4044.97الصناديق االستثمارية

%00.00%00.00%00.00الجهات الحكومية

%135,264,4600.88%119,142,7040.77%254,407,1641.65محافظ المؤسسات المدارة

%1,704,584,49711.03%1,427,343,9029.24%3,131,928,39920.27مجموع المؤسسات

%0.17-25,689,109-%14,392,607,85493.16%14,366,918,74592.99مجموع المستثمر السعودي

%0.22-33,729,130-%61,640,1950.40%27,911,0650.18األفراد

%0.93-144,010,896-%261,066,7151.69%117,055,8200.76المؤسسات

%78,4580.00%00.00%78,4580.00المحافظ المدارة

%1.15-177,661,568-%322,706,9102.09%145,045,3420.94مجموع المستثمر الخليجي

%15,578,1790.10%227,196,2531.47%242,774,4331.57اتفاقيات المبادلة

%0.17-26,314,039-%202,556,2181.31%176,242,1791.14المستثمرون المقيمون

%214,162,2961.39%304,077,3921.97%518,239,6883.35المستثمرون المؤهلون

%75,7590.00-%238,4160.00%162,6570.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%203,350,6771.32%734,068,2794.75%937,418,9566.07مجموع المستثمر األجنبي

15,449,383,043100.00%15,449,383,043100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

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 

4,503,208,54229.15%2,882,147,29618.66%1,621,061,24610.49%

10,946,174,50170.85%12,567,235,74781.34%-1,621,061,246-10.49%

15,449,383,043100.00%15,449,383,043100.00%

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:

%1,851,404,6560.05%73,922,236,0654.06%72,070,831,4084.00المستثمرون األفراد     

%1,708,681,1120.00%142,030,427,5567.79%140,321,746,4447.80كبار المستثمرين األفراد     

%0.03-2,522,280,281%247,837,505,89713.60%245,315,225,61713.63المستثمرون األفراد المتخصصون     

%380,4700.00%4,997,020,4140.27%4,996,639,9450.28محافظ األفراد المدارة     

%6,082,746,5190.02%468,787,189,93325.73%462,704,443,41325.70مجموع األفراد

المؤسسات:

%3,417,402,9310.00%283,899,426,93315.58%280,482,024,00215.58الشركات     

%1,128,288,4920.00%88,344,811,2344.85%87,216,522,7424.85الصناديق االستثمارية     

%8,942,858,4980.00%730,934,622,69140.11%721,991,764,19240.11الجهات الحكومية     

%0.02-1,169,656,888%128,718,532,4987.06%127,548,875,6117.09محافظ المؤسسات المدارة     

%0.02-14,658,206,810%1,231,897,393,35667.60%1,217,239,186,54767.62مجموع المؤسسات

%20,740,953,3290.01%1,700,684,583,28993.33%1,679,943,629,96093.33مجموع المستثمر السعودي

%29,195,7730.00%2,816,625,7180.15%2,787,429,9450.15األفراد

%572,462,6510.01%32,850,166,4911.80%32,277,703,8411.79المؤسسات

%1,582,2090.00%817,754,6890.04%816,172,4790.05المحافظ المدارة

%603,240,6330.01%36,484,546,8982.00%35,881,306,2651.99مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-106,680,502-%9,105,637,8460.50%9,212,318,3480.51اتفاقيات المبادلة

%71,811,4280.00%3,251,249,6490.18%3,179,438,2210.18المستثمرون المقيمون

%437,500,9240.02%12,864,465,9810.71%12,426,965,0570.69المستثمرون المؤهلون

%212,045,0160.01%3,859,301,5450.21%3,647,256,5290.20المحافظ المدارة

%0.03-155,585,122%55,961,283,5483.07%55,805,698,4263.10الشركاء االستراتيجيون

%0.01-770,261,988%85,041,938,5694.67%84,271,676,5814.68مجموع المستثمر األجنبي

1,800,096,612,806100.00%1,822,211,068,756100.00%22,114,455,950

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية 

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 29 نوفمبر 2018كما في 22 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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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 

(%)

1,581,737,166,78887.87%1,600,190,529,76887.82%18,453,362,981-0.05%

218,359,446,01812.13%222,020,538,98812.18%3,661,092,9690.05%

1,800,096,612,806100.00%1,822,211,068,756100.00%22,114,455,950

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري للسوق الرئيسية

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 29 نوفمبر 2018كما في 22 نوفمبر 2018

∆ 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 

%683,72911.39%4,737,69878.89%5,421,42790.28األفراد

%104,1301.73%41,9480.70%146,0782.43الشركات

%17.48-1,049,735-%1,049,73517.48%00.00المؤسسات

%4.36-261,876-%5,829,38097.07%5,567,50592.71مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%1.08-64,750-%127,1502.12%62,4001.04المؤسسات

%1.08-64,750-%127,1502.12%62,4001.04مجموع المستثمر الخليجي

%00.00%00.00%00.00اتفاقيات المبادلة

%165,2682.75%48,6520.81%213,9203.56المستثمرون المقيمون

%161,3582.69%00.00%161,3582.69المستثمرون المؤهلون

%326,6265.44%48,6520.81%375,2786.25مجموع المستثمر األجنبي

6,005,182100.00%6,005,182100.00%

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 

369,8366.16%1,218,83320.30%-848,997-14.14%

5,635,34793.84%4,786,35079.70%848,99714.14%

6,005,182100.00%6,005,182100.00%

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



go below this line. 

presented and is only 

11

(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 

(%)

%35,633,6080.05-%1,904,875,34491.74%1,940,508,95291.69األفراد

%0.07-3,687,967-%109,571,6515.28%113,259,6185.35الشركات     

%0.06-1,863,918-%33,411,0851.61%35,275,0031.67المؤسسات

%0.08-41,185,492-%2,047,858,08198.63%2,089,043,57398.71مجموع المستثمر السعودي

%00.00%00.00%00.00األفراد

%689,5640.05%14,063,9490.68%13,374,3850.63المؤسسات

%689,5640.05%14,063,9490.68%13,374,3850.63مجموع المستثمر الخليجي

%12,1980.00-%169,9700.01%182,1680.01اتفاقيات المبادلة

%181,5260.01%2,329,1620.11%2,147,6360.10المستثمرون المقيمون

%371,5990.03%11,940,0380.58%11,568,4390.55المستثمرون المؤهلون

%540,9280.04%14,439,1700.70%13,898,2430.66مجموع المستثمر األجنبي

2,116,316,200100.00%2,076,361,200100.00%-39,955,000

خليجي

أجنبي

المجموع الكلي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر لنمو - السوق الموازية

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 29 نوفمبر 2018كما في 22 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

173,659,6128.21%169,156,6948.15%-4,502,918-0.06%

1,942,656,58891.79%1,907,204,50691.85%-35,452,0820.06%

2,116,316,200100.00%2,076,361,200100.00%-39,955,000

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 29 نوفمبر 2018كما في 22 نوفمبر 2018

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

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



شكراً لكم


