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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

 المصطلحات

 الوصف نوع المستثمر الجنسية

 سعودي

 :وفًقا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين األفراد  األفراد

المتخصصين األفراد والمستثمرين األفراد المستثمرين كبار باستثناء السعودي الفرد المستثمرون األفراد. 

المتخصصون األفراد المستثمرون ذلك من ويستثنى األخيرة، شهًرا عشر االثني خالل فأكثر سعودي لاير مليون حجمها متوسط محفظة يمتلك الذي السعودي الفرد كبار المستثمرين األفراد. 

سنوًيا مرات 4 يتجاوز ال االستثمارية محفظته تدوير ومعدل األخيرة شهًرا عشر االثني خالل فأكثر لاير مليون 50 محفظته حجم متوسط يبلغ الذي السعودي الفرد المستثمرون األفراد المتخصصون. 

الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها سعوديين ألفراد استثمارية محافظ المحافظ المدارة. 

 :لآلتي وفًقا فئات ألربع السعودية المؤسسات تصنيف تم المؤسسات

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

المالية السوق هيئة من لها مرخص استثمارية صناديق الصناديق االستثمارية. 

للحكومة بالكامل المملوكة والشركات الحكومية والصناديق الجهات الجهات الحكومية. 

الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها سعودية لمؤسسات استثمارية محافظ المحافظ المدارة. 

 خليجي

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

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

 .الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها خليجية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ المحافظ المدارة

 أجنبي

 .لعمالئه السعودية المالية السوق في المدرجة للشركات االقتصادية المنفعة لتحويل مبادلة اتفاقيات في بالدخول تصريح لديه له مرخص شخص اتفاقيات المبادلة

 .المفعول سارية المملكة في إقامة رخصة لديه أجنبي مستثمر المستثمرون المقيمون

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

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

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



 ملخص
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %94.13 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 26.44 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %92.21 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 25.90 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

  ديسمبر 03 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %93.04 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.11 نسبته رتفاعبا ،2015

 

 

إجمالي من %1.56 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.438 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %2.68 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.752 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 ديسمبر 03 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.46 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.003 نسبته نخفاضبا

 

 

إجمالي من %4.31 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.21 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %5.11 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.44 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 ديسمبر 03 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.50 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.11 نسبته نخفاضبا
 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

 ديسمبر 03في المنتهي لألسبوع 

لاير مليار  28.09بلغت  2015

نسبته  رتفاعباسعودي، 

مقارنة باألسبوع % 13.26

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

 السوقية لألسهم المدرجة 

مليار لاير بنهاية  1,668.29

نسبته  رتفاعباهذه الفترة، 

مقارنة باألسبوع % 0.58

 .الماضي



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%5.64-1,583,535,814-%13,358,692,17647.56%11,775,156,36241.93المستثمرون األفراد     

%103,791,9030.37%9,471,115,48933.72%9,574,907,39234.09كبار المستثمرين األفراد     

%95,490,5590.34%605,808,5202.16%701,299,0792.50المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.55-154,276,556-%368,868,7561.31%214,592,2000.76محافظ األفراد المدارة     

%5.48-1,538,529,908-%23,804,484,94084.76%22,265,955,03279.28مجموع األفراد

المؤسسات:

%904,719,4433.22%1,227,049,6684.37%2,131,769,1117.59الشركات     

%1,161,393,8164.14%544,008,1761.94%1,705,401,9926.07الصناديق االستثمارية     

%35,2000.00%00.00%35,2000.00الجهات الحكومية     

%10,451,1350.04%322,039,7891.15%332,490,9251.18محافظ المؤسسات المدارة     

%2,076,599,5947.39%2,093,097,6347.45%4,169,697,22814.85مجموع المؤسسات

%538,069,6861.92%25,897,582,57492.21%26,435,652,26094.13مجموع المستثمر السعودي

%29,829,6950.11%90,567,3730.32%120,397,0680.43األفراد

%1.19-332,986,460-%646,416,9762.30%313,430,5161.12المؤسسات

%0.04-10,984,896-%15,465,9310.06%4,481,0350.02المحافظ المدارة

%1.12-314,141,660-%752,450,2792.68%438,308,6191.56مجموع المستثمر الخليجي

%0.58-163,657,946-%415,782,6121.48%252,124,6650.90اتفاقيات المبادلة

%2.15-604,937,955-%993,963,2213.54%389,025,2651.39المستثمرون المقيمون

%544,699,7891.94%24,591,0870.09%569,290,8762.03المستثمرون المؤهلون

%31,913.400.00-%1,000,934.800.00%969,021.400.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.80-223,928,026-%1,435,337,8545.11%1,211,409,8284.31مجموع المستثمر األجنبي

28,085,370,706100.00%28,085,370,706100.00% 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 األسبوعي للسوق المالية السعودية

(وفًقا للسلوك االستثماري حسب تصنيف المستثمر)القيمة المتداولة   

 :مؤسسي

 السعوديين وغير للسعوديين المدارة والمحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات المتخصصين األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 .المؤهلين والمستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء المبادلة واتفاقيات الخليجيه والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد المستثمرين وكبار األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، غير االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 المصطلحات

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

6,225,884,62022.17%4,171,032,44914.85%2,054,852,1717.32%

21,859,486,08677.83%23,914,338,25885.15%-2,054,852,171-7.32%

28,085,370,706100.00%28,085,370,706100.00%

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 الملكية
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية   

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.16-2,157,107,196-%75,410,976,4124.52%77,568,083,6084.68المستثمرون األفراد     

%2,618,603,2550.11%144,495,922,1528.66%141,877,318,8988.55كبار المستثمرين األفراد     

%12,621,493,3190.65%311,950,403,11118.70%299,328,909,79218.05المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-113,272,295-%4,236,420,8900.25%4,349,693,1850.26محافظ األفراد المدارة     

%12,969,717,0830.60%536,093,722,56632.13%523,124,005,48231.54مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.11-190,388,423-%292,940,899,39317.56%293,131,287,81617.67الشركات     

%1,809,331,9480.09%48,140,704,9312.89%46,331,372,9832.79الصناديق االستثمارية     

%0.45-3,828,596,585-%622,561,406,02037.32%626,390,002,60637.76الجهات الحكومية     

%0.02-6,028,818%52,445,116,1873.14%52,439,087,3693.16محافظ المؤسسات المدارة     

%0.48-2,203,624,242-%1,016,088,126,53160.91%1,018,291,750,77361.39مجموع المؤسسات

%10,766,092,8410.11%1,552,181,849,09793.04%1,541,415,756,25692.93مجموع المستثمر السعودي

%141,158,5810.01%2,402,701,8600.14%2,261,543,2790.14األفراد

%0.01-50,433,983%37,933,550,2872.27%37,883,116,3042.28المؤسسات

%12,674,4710.00-%722,533,7760.04%735,208,2470.04المحافظ المدارة

%178,918,0930.00%41,058,785,9222.46%40,879,867,8302.46مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-185,268,752-%16,013,427,6950.96%16,198,696,4470.98اتفاقيات المبادلة

%0.02-327,807,734-%4,810,463,1550.29%5,138,270,8890.31المستثمرون المقيمون

%535,521,5000.03%1,491,569,6880.09%956,048,1880.06المستثمرون المؤهلون

%22,6260.00-%13,267,5860.00%13,290,2120.00المحافظ المدارة

%0.10-1,384,481,070-%52,724,029,0103.16%54,108,510,0803.26الشركاء االستراتيجيون

%0.11-1,362,058,682-%75,052,757,1344.50%76,414,815,8164.61مجموع المستثمر األجنبي

1,658,710,439,902100.00%1,668,293,392,153100.00%9,582,952,251.13

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 03 ديسمبر 2015كما في 26 نوفمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



11 

 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(االستثماريللسلوك وفًقا حسب تصنيف المستثمر )قيمة الملكية   

 :مؤسسي

 السعوديين وغير للسعوديين المدارة والمحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات المتخصصين األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 .المؤهلين والمستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء المبادلة واتفاقيات الخليجية والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد المستثمرين وكبار األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، غير االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 المصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,431,865,223,22886.32%1,441,173,328,57586.39%9,308,105,3460.06%

226,845,216,67313.68%227,120,063,57813.61%274,846,905-0.06%

1,658,710,439,902100.00%1,668,293,392,153100.00%9,582,952,251.13

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 03 ديسمبر 2015كما في 26 نوفمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم
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