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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 املصطلحات

 الوصف نوع املستثمر الجنسية

 سعودي

ا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين ألافراد  ألافراد
ً
 :وفق

املتخصصين ألافراد واملستثمرين ألافراد املستثمرين كبار  باستثناء السعودي الفرد املستثمرون ألافراد. 

املتخصصون  ألافراد املستثمرون ذلك من ويستثنى ألاخيرة، شهًرا عشر الاثني خالل فأكثر  سعودي ريال مليون  حجمها متوسط محفظة يمتلك الذي السعودي الفرد كبار املستثمرين ألافراد. 

 سنوًيا مرات 4 يتجاوز  ل  الاستثمارية محفظته تدوير ومعدل ألاخيرة شهًرا عشر الاثني خالل فأكثر  ريال مليون  50 محفظته حجم متوسط يبلغ الذي السعودي الفرد املستثمرون ألافراد املتخصصون. 

الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها سعوديين ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة. 

ا فئات ألربع السعودية املؤسسات تصنيف تم املؤسسات
ً
 :لآلتي وفق

السعودية املالية السوق  في بالتداول  لها ويسمح تجاري  سجل لديها سعودية شركات الشركات. 

املالية السوق  هيئة من لها مرخص استثمارية صناديق الصناديق الاستثمارية. 

للحكومة بالكامل اململوكة والشركات الحكومية والصناديق الجهات الجهات الحكومية. 

الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها سعودية ملؤسسات استثمارية محافظ املحافظ املدارة. 

 خليجي

 .العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  إحدى بجنسية يتمتع الذي الطبيعي الشخص ألافراد

 .املجلس دول  إحدى بجنسية ويتمتع حكوماتها أو  التعاون  مجلس دول  من ملواطنين ماله رأس غالبية اململوكة الاعتباري  الشخص املؤسسات

 .الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها خليجية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة

 أجنبي

 .لعمالئه السعودية املالية السوق  في املدرجة للشركات الاقتصادية املنفعة لتحويل مبادلة اتفاقيات في بالدخول  تصريح لديه له مرخص شخص اتفاقيات املبادلة

 .املفعول  سارية اململكة في إقامة رخصة لديه أجنبي مستثمر  املستثمرون املقيمون 

 .املدرجة ألاسهم في املؤهلة ألاجنبية املالية املؤسسات لستثمار  املنظمة للقواعد وفًقا السعودية املالية السوق  في لالستثمار  مؤهلون  أجانب مستثمرون املستثمرون املؤهلون 

 .الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها أجنبية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة

 .ألاخرى  التصنيفات ضمن يندرج ول  مدرجة شركة في استراتيجية حصة يملك أجنبي مستثمر  الاستراتيجيون الشركاء 



 ملخص
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القيمة إلاجمالية لألسهم 
في لألسبوع املنتهي املتداولة 

  24.12بلغت  2016يناير  07
مليار ريال سعودي، 

%  9.46نسبته  نخفاضبا
مقارنة باألسبوع املاض ي، 
فيما بلغ مجموع القيمة 

املدرجة  السوقية لألسهم 
مليار ريال بنهاية  1,422.32

هذه الفترة، بانخفاض نسبته 
مقارنة باألسبوع % 9.93

 .املاض ي
 

 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

من %94.72 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  22.85 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %94.07 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  22.69 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.97 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.05  نسبته رتفاعبا ،2016  يناير 07 في كما
 

من %2.04 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.492 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.21 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.533 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "الخليجي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.51 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.01  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير 07 في
 

من %3.23 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.780 املذكورة الفترة خالل "ألاجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %3.72 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.896 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "ألاجنبي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.52 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.05  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير 07 في



 تفاصيل القيمة املتداولة
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)القيمة املتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%2.64-637,646,871-%13,073,741,67954.20%12,436,094,80851.56المستثمرون األفراد     

%0.79-189,579,644-%6,824,038,32328.29%6,634,458,67927.51كبار المستثمرين األفراد     

%0.80-192,104,099-%575,194,8332.38%383,090,7331.59المستثمرون األفراد المتخصصون     

%1.35-326,449,702-%558,506,1652.32%232,056,4630.96محافظ األفراد المدارة     

%5.58-1,345,780,317-%21,031,481,00087.19%19,685,700,68381.61مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,560,636,0896.47%423,778,0301.76%1,984,414,1198.23الشركات     

%184,231,7820.76%638,952,8162.65%823,184,5983.41الصناديق االستثمارية     

%18,283,0720.08%1,632,9920.01%19,916,0640.08الجهات الحكومية     

%1.08-260,100,001-%594,940,0072.47%334,840,0071.39محافظ المؤسسات المدارة     

%1,503,050,9426.23%1,659,303,8466.88%3,162,354,78813.11مجموع المؤسسات

%157,270,6250.65%22,690,784,84694.07%22,848,055,47194.72مجموع المستثمر السعودي

%0.08-19,450,075-%68,309,1510.28%48,859,0750.20األفراد

%0.11-27,188,556-%456,673,8761.89%429,485,3191.78المؤسسات

%5,596,1090.02%8,290,3880.03%13,886,4970.06المحافظ المدارة

%0.17-41,042,523-%533,273,4152.21%492,230,8922.04مجموع المستثمر الخليجي

%0.29-71,130,611-%340,137,8241.41%269,007,2141.12اتفاقيات المبادلة

%0.06-14,602,378-%492,513,3812.04%477,911,0041.98المستثمرون المقيمون

%0.12-29,926,512-%60,183,9150.25%30,257,4030.13المستثمرون المؤهلون

%568,6030.00-%3,578,9400.01%3,010,3380.01المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.48-116,228,103-%896,414,0603.72%780,185,9573.23مجموع المستثمر األجنبي

24,120,472,320100.00%24,120,472,320100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك الاستثماري )القيمة املتداولة 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :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

4,523,148,75418.75%3,661,869,78615.18%861,278,9683.57%

19,597,323,56681.25%20,458,602,53484.82%-861,278,968-3.57%

24,120,472,320100.00%24,120,472,320100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)



 تفاصيل قيمة امللكية
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)قيمة امللكية   
 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%5,579,272,3080.11-%66,459,789,0754.67%72,039,061,3834.56المستثمرون األفراد     

%0.01-13,676,173,119-%123,313,599,2828.67%136,989,772,4018.68كبار المستثمرين األفراد     

%0.07-30,121,758,077-%263,187,511,79018.50%293,309,269,86718.57المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-548,484,811-%3,361,984,8030.24%3,910,469,6150.25محافظ األفراد المدارة     

%49,925,688,3150.02-%456,322,884,95132.08%506,248,573,26632.06مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.09-28,737,493,721-%247,792,018,09017.42%276,529,511,81117.51الشركات     

%0.01-4,362,796,209-%38,422,778,3962.70%42,785,574,6042.71الصناديق االستثمارية     

%55,999,959,7150.19-%535,878,227,99537.68%591,878,187,71037.48الجهات الحكومية     

%0.06-5,861,564,487-%43,933,493,1083.09%49,795,057,5953.15محافظ المؤسسات المدارة     

%94,961,814,1310.03-%866,026,517,58860.89%960,988,331,71960.86مجموع المؤسسات

%144,887,502,4470.05-%1,322,349,402,53992.97%1,467,236,904,98692.92مجموع المستثمر السعودي

%280,035,9990.00-%2,046,490,4680.14%2,326,526,4670.15األفراد

%3,705,106,4490.00-%32,941,975,2602.32%36,647,081,7092.32المؤسسات

%55,793,5170.00-%642,644,8290.05%698,438,3460.04المحافظ المدارة

%0.01-4,040,935,965-%35,631,110,5572.51%39,672,046,5232.51مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-1,552,803,698-%13,368,482,5400.94%14,921,286,2380.94اتفاقيات المبادلة

%484,505,2890.00-%4,160,461,9610.29%4,644,967,2510.29المستثمرون المقيمون

%174,494,0080.00-%1,243,841,6810.09%1,418,335,6890.09المستثمرون المؤهلون

%2,011,7140.00-%13,419,2160.00%15,430,9310.00المحافظ المدارة

%0.04-5,594,453,593-%45,556,030,4983.20%51,150,484,0913.24الشركاء االستراتيجيون

%0.05-7,808,268,302-%64,342,235,8974.52%72,150,504,1994.57مجموع المستثمر األجنبي

1,579,059,455,707100.00%1,422,322,748,993100.00%-156,736,706,714

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 07 يناير 2016كما في 31 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك الاستثماري )قيمة امللكية 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :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 

(%)

1,363,059,128,20586.32%1,226,342,408,20686.22%-136,716,719,999-0.10%

216,000,327,50213.68%195,980,340,78713.78%-20,019,986,7150.10%

1,579,059,455,707100.00%1,422,322,748,993100.00%-156,736,706,714.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 07 يناير 2016كما في 31 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  
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