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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 املستثمرون األفراد

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

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين املحافظ املدارة

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. املحافظ املدارة

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

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

سعودي

خليجي

أجنبي



 ملخص
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 ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

 2017يوليو  6 فيالمنتهي لألسبوع 

مليار لاير سعودي،  15.43 بلغت

  مقارنة% 40.94  نسبتهبانخفاض 

الماضي، فيما بلغ مجموع باألسبوع 

 المدرجةالقيمة السوقية لألسهم 

لاير بنهاية هذه  مليار  1,708.15

%  3.17الفترة، بانخفاض نسبته 

 .باألسبوع الماضي مقارنة

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 14.67 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 14.02 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 95.09%

 من %93.50 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 90.88%

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.15 نسبته بارتفاع ،2017 يوليو 6 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.188 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.739  البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 1.22%

 من %2.21 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 4.79%

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.02  نسبته بانخفاض ،2017 يوليو 6 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.570 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.669  البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 3.69%

 من %4.30 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 4.33%

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.13 نسبته بانخفاض ،2017 يوليو 6 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

 



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير  %3.64-559,880,677-%8,100,729,39252.72%7,540,848,71549.07المستثمرون األفراداألفراد: %66,842,2000.43%4,687,044,58930.50%4,753,886,79030.94كبار المستثمرين األفراد %39,560,4800.26%352,365,5032.29%391,925,9832.55المستثمرون األفراد المتخصصون %24,582,6180.16%110,314,3750.72%134,896,9930.88محافظ األفراد المدارة %2.79-428,895,378-%13,250,453,85986.23%12,821,558,48083.44مجموع األفراد %368,703,1762.40%585,412,6523.81%954,115,8286.21الشركاتالمؤسسات: %298,150,2681.94%349,676,9082.28%647,827,1764.22الصناديق االستثمارية %5,646,0580.04%00.00%5,646,0580.04الجهات الحكومية %0.11-17,546,921-%234,749,5081.53%217,202,5871.41محافظ المؤسسات المدارة %654,952,5814.26%1,169,839,0687.61%1,824,791,64911.88مجموع المؤسسات %226,057,2031.47%14,420,292,92793.84%14,646,350,13095.31مجموع المستثمر السعودي %0.03-4,621,980-%55,429,2470.36%50,807,2670.33األفراد %0.36-55,841,502-%257,931,3121.68%202,089,8101.32المؤسسات %15,8870.00%155,4290.00%171,3150.00المحافظ المدارة %0.39-60,447,596-%313,515,9882.04%253,068,3921.65مجموع المستثمر الخليجي %0.83-128,169,330-%290,219,8181.89%162,050,4871.05اتفاقيات المبادلة %0.08-12,554,142-%219,434,8861.43%206,880,7431.35المستثمرون المقيمون %0.25-38,776,798-%101,665,4300.66%62,888,6320.41المستثمرون المؤهلون %13,890,6640.09%21,213,7770.14%35,104,4410.23المحافظ المدارة %00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون %1.08-165,609,607-%632,533,9104.12%466,924,3033.04مجموع المستثمر األجنبي 15,366,342,825100.00%15,366,342,825100.00% (% الشراء - % البيع)الفرق(الشراء - البيع)لاير صافي القيمة المتداولةالبيعالشراءنوع المستثمرالجنسيةالقيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمرالمجموع الكليأجنبيخليجيسعودي

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%6.57-1,014,203,596-%6,751,213,39043.76%5,737,009,79437.19المستثمرون األفراد

%0.11-16,846,466-%5,030,937,25832.61%5,014,090,79332.50كبار المستثمرين األفراد

%1.41-217,287,737-%788,246,1825.11%570,958,4453.70المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.57-88,509,179-%174,823,8601.13%86,314,6810.56محافظ األفراد المدارة

%8.67-1,336,846,977-%12,745,220,69182.62%11,408,373,71373.95مجموع األفراد

المؤسسات:

%789,676,1555.12%697,293,2024.52%1,486,969,3579.64الشركات

%1,161,342,5637.53%372,435,8872.41%1,533,778,4509.94الصناديق االستثمارية

%3,014,9490.02%11,525,7570.07%14,540,7060.09الجهات الحكومية

%32,244,0060.21%193,530,2121.25%225,774,2181.46محافظ المؤسسات المدارة

%1,986,277,67212.88%1,274,785,0588.26%3,261,062,73021.14مجموع المؤسسات

%649,430,6954.21%14,020,005,74990.88%14,669,436,44495.09مجموع المستثمر السعودي

%0.05-7,186,300-%40,819,4030.26%33,633,1030.22األفراد

%3.51-541,210,636-%692,656,1564.49%151,445,5200.98المؤسسات

%0.02-2,537,664-%5,242,0630.03%2,704,3990.02المحافظ المدارة

%3.57-550,934,600-%738,717,6234.79%187,783,0231.22مجموع المستثمر الخليجي

%0.47-71,920,657-%195,762,0091.27%123,841,3520.80اتفاقيات المبادلة

%0.18-27,534,925-%228,826,1581.48%201,291,2331.30المستثمرون المقيمون

%56,911,4610.37%127,086,5600.82%183,998,0221.19المستثمرون المؤهلون

%0.36-55,951,974-%116,840,4910.76%60,888,5170.39المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.64-98,496,095-%668,515,2184.33%570,019,1233.69مجموع المستثمر األجنبي

15,427,238,590100.00%15,427,238,590100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

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 االستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد املستثمرين وكبار  األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

4,441,213,66728.79%3,375,442,38021.88%1,065,771,2876.91%

10,986,024,92271.21%12,051,796,20978.12%-1,065,771,287-6.91%

15,427,238,590100.00%15,427,238,590100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال



 تفاصيل قيمة الملكية
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%1,441,365,4480.05-%71,592,810,5894.19%73,034,176,0384.14المستثمرون األفراد     

%0.04-5,022,667,361-%131,685,670,9537.71%136,708,338,3147.75كبار المستثمرين األفراد     

%0.19-11,807,008,716-%256,289,029,30715.00%268,096,038,02315.20المستثمرون األفراد المتخصصون     

%231,240,8500.00-%4,396,257,1810.26%4,627,498,0310.26محافظ األفراد المدارة     

%0.19-18,502,282,375-%463,963,768,03027.16%482,466,050,40627.35مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.22-13,030,971,708-%281,917,333,85816.50%294,948,305,56716.72الشركات     

%4,498,469,5060.45%104,544,351,3226.12%100,045,881,8155.67الصناديق االستثمارية     

%20,148,209,5120.15-%699,141,437,91440.93%719,289,647,42640.78الجهات الحكومية     

%0.04-2,333,850,800-%47,515,020,2102.78%49,848,871,0102.83محافظ المؤسسات المدارة     

%31,014,562,5140.34-%1,133,118,143,30466.34%1,164,132,705,81865.99مجموع المؤسسات

%49,516,844,8890.15-%1,597,081,911,33493.50%1,646,598,756,22393.35مجموع المستثمر السعودي

%122,013,1490.00-%2,977,616,0070.17%3,099,629,1560.18األفراد

%0.02-1,500,995,669-%34,014,273,2841.99%35,515,268,9542.01المؤسسات

%24,760,0220.00-%678,586,2790.04%703,346,3010.04المحافظ المدارة

%0.02-1,647,768,840-%37,670,475,5702.21%39,318,244,4112.23مجموع المستثمر الخليجي

%0.04-970,028,871-%10,009,093,2200.59%10,979,122,0910.62اتفاقيات المبادلة

%0.21-3,861,478,939-%4,266,719,6210.25%8,128,198,5600.46المستثمرون المقيمون

%0.02-538,752,153-%6,567,564,4900.38%7,106,316,6430.40المستثمرون المؤهلون

%0.01-228,285,917-%2,555,082,4240.15%2,783,368,3410.16المحافظ المدارة

%923,829,1790.15%50,001,276,8882.93%49,077,447,7092.78الشركاء االستراتيجيون

%0.13-4,674,716,700-%73,399,736,6434.30%78,074,453,3434.43مجموع المستثمر األجنبي

1,763,991,453,978100.00%1,708,152,123,548100.00%-55,839,330,430

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 6 يوليو 2017كما في 22 يونيو 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 االستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد املستثمرين وكبار  األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,543,021,111,91087.47%1,497,629,306,37787.68%-45,391,805,5320.20%

220,970,342,06812.53%210,522,817,17112.32%-10,447,524,897-0.20%

1,763,991,453,978100.00%1,708,152,123,548100.00%-55,839,330,430

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 6 يوليو 2017كما في 22 يونيو 2017

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكراً لكم


